
SİNAN YAĞMUR

Sinan Yağmur (Mor Yelekli Adam) 1965’te Kapadokya ikliminde bir 
hazan mevsiminde doğdu. Rüyalar içinde bir rüyanın işareti ile Aşkın 
yurdu Pir Mevlâna’nın ocağına yürüdü takvimler 1985 yılını göste-
rirken. Tennuredeki ateşe dokundu, parmakları yüreğinin sesine di-
renemeyip Tennure ve Ateş‘i üfledi satır satır ilk kitabı olarak. Aşkın 
şehidi Şems’in sesini duydu. Dondu. Durdu. Çözüldü katre katre. Gü-
neşte gözleri kamaşanlara gölgelere sığınmamalarını yazdı. Aşkı so-
kaklardan sayfalara çekmek için Aşkın Gözyaşlarını topladı harf harf 
beyaz kâğıtlarda. Alevleri ıslatan sayfalar şimdi sizlerin yüreğinde 
şebnem şebnem aksın diye Güneş’e seslendi:
“Irmaklar kurusaydı deniz olmazdı. Eğer aşk muteber olmasaydı  
seni senden daha iyi bilen, Âdem ve Havva’yı yaratmazdı.”

Sinan Yağmur’un Kapı Yayınları’ndan çıkan tüm kitapları

Aşkın Gözyaşları 1 – Şems Tebrizi
Aşkın Gözyaşları 2 – Mevlâna
Aşkın Gözyaşları 3 – Kimya Hatun
Aşkın Gözyaşları 4 – Hamuş – Hallac-ı Mansur
Aşkın Gözyaşları 5 – Yunus Emre

Aşkın Meali 1 – Yusuf ile Züleyha
Aşkın Meali 2 – İbrahim ile Hacer
Aşkın Meali 3 – Hz. Ali ve Fatıma

Aşk’a Yolculuk 1 – Veysel Karani
Aşk’a Yolculuk 2 – Sümeyye ve Yasir

Hüzün Yanığı 1 – Aşk Sensin
Hüzün Yanığı 2 – Bir Ashab-ı Kehf Romanı

Bişnev – Aşkın 7 Hali
Kerbelâ: Hz. Hüseyin
Babalar da Ağlar
Sevgi Öğretmeni
Cennetin Gülü Hz. Muhammed (sav)
Tennure ve Ateş

facebook.com/sinanyagmur
twitter.com/sinan_yagmur
instagram.com/sinanyagmur88
bisnev7@gmail.com
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Editör Notu

Bu kitabın satırlarında ilerlerken okuyucu kimi yerde bir 
anlatıcının diliyle kendini geçmiş zamanın yaşantılarına 
bırakacak, kimi yerde de Ebu Hanife’nin geniş zaman kipi 
anlatımıyla roman tadında bir bilgi ve duygu yoğunluğuna 
çıkacaktır. 

Tasavvuf edebiyatına güncel bir anlatım kazandıran ve 
biyografik romanlarıyla okuyucuyu bahsi geçen dönemin 
ruhunu yaşamaya götüren Sinan Yağmur, elinizdeki eserde 
hemen hepimizin ismini bildiği ama pek azımızın hakkında 
fikir sahibi olduğu Ebu Hanife’nin yaşantısını gözler önüne 
seriyor. Akıcı ve yüreğe dokunan bir üslupla kaleme alınan 
bu eser okuyucunun ruhunda ve hafızasında derin izler bı-
rakacaktır. 
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Takdim

Tarih kimi zaman kızıl perdesini, kimi zaman kara örtü-

sünü, kimi zaman da, beyaz kefenini serer zamanın üzerine.

Tarih bazen bir haini kahraman, bir adili “zalim” diye 

tanıtır bizlere. Ve tarih bazen de bir mazlumu hafızalardan 

unutturabilir. Olduğu gibi anlaşılmasına ket vurabilir. Tarih 

durgun sularında çağlayan sesi, çığ yuvarlanmasında kristal 

tozu da savurabilir.

Tarih kalem ve mürekkep ile mazlumların sesini kısar-

ken, onların kan çığlığına kör ve sağır kalırken bir bakarsı-

nız zulmü arşı ve arzı titreten nice zalimi de “halim selim” 

bir insan olarak taşır geçmişten günümüze. Bağnaz ve yobaz 

zihniyetin hükümperva olduğu toplumları aydınlığa ve ada-

lete çağıran sesleri de ya olduğundan aşağı yahut da suya 

sabuna dokunmayan geçim ehli biri diye yazar zihinlere. Bir 

insanı olduğundan farklı gösteriyorsanız bu iki nedenden 

birine bağlıdır; ya sonsuz sevgi ya da sonsuz nefret…

Ebu Hanife’de tarih rüzgârında doğru ve derinliğine ta-

şınmamış bir buluttur. Onu sadece bir mezhebin kurulma-

sında öncülük yapan isim olarak anmak ona vefasızlık ve 

İslam ilimlerine saygısızlıktır. O hayatıyla, duruşuyla, yet-

miş senelik ömrünün ilim yıldızlığıyla ve onurlu şehadetiyle 
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hatırlanmayı hak ediyor. Nerede ve hangi şartlarda yetişti? 
Bunca zenginliğine rağmen neden dünyaperestlik değirme-
nine yaklaşmadı? İçtihat ve cihadı bir arada nasıl götürdü? 
İslam Tarihinin en kanlı ve karanlık çağında bilgeliğin se-
siyle Ehl-i Sünnete davasını nasıl yüklendi? Uğradığı işken-
celere katlanması ve sınıf ayrımına direnişi asırlara nasıl 
yansıdı?

İslam tarihi onu üç ayrı isimle anar; Numan b. Sabit, Ebu 
Hanife ve İmam-ı Azam. Yani “Büyük İmam”… 

İslam Hukuku’nun kurucusu, hak ve adalet adına ömrünü 
kan ve gözyaşı ile şehadet defterine yazdıran adamdır Nu-
man b. Sabit… Makamı, şöhreti ve haksız serveti elinin tersi 
ile iten cesur bir ses. İslam Hukuk Tarihi’nin en büyük dâhi-
si… Ayağı yere tevazuyla basarken parmakları gökyüzünde-
ki yıldızlara uzanan bir hak savunucusu.

Bilgeler bilgesidir Ebu Hanife… Sevdirerek eğiten, ruh-
lara dokunan, ilmi dedikodudan değil asıl kaynağından öğ-
renen bir bilge. Öğrenirken öğreten. Öğretirken öğrenen ve 
bilgeliğini paylaşmayı Allah’ın rızası olarak gören bir eği-
timci…

Şöhret ve sahte iltifatları elinin tersiyle iten İmamların 
hocasıdır. Bu sebepledir ki, şehit edildikten sonra en çok 
“İmam-ı Azam” diye anılır olmuştur.

İmam önder demektir. Mihrapta önde olduğu gibi, güzel 
ahlakta, sosyal duyarlılıkta, toplumsal acılara çare bulma-
da, haksızlık ve adaletsizliğe karşı duran, direnişe çağıran, 
gerektiğinde canını kefaret eden ve hep önde olan demektir.

“Maliki yevmiddîn” din gününün sahibi, dinin sahibi Al-
lah’tır. Bir tarafta dindarlık taslayanlar, dinden geçim kay-
nağı çıkaranlar, din adına hurafelerini pazarlayanlar. Öte 
yanda hurafeci kesimin baskılarını din sanıp korkudan ko-
nuşamayanlar. İşte onları eleştirmek, yaptıklarını konuşmak, 
adaletsizliklerini söylemek “Dine karşı olmak, din düşmanı 
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olmakla” karşılığını buluyordu. İmamı Azam Ebu Hanife ise 
geleneği dinleştirenlere karşı hakikatin bir sesi olacak, sin-
meden her türlü ithama göğüs gererek Ehli Sünnetin sözcü-
sü olacaktı.

“Onlar birbirlerine hakkı söylerler...” (Asr/3) ayeti ilkesin-
ce hakkı-hakikati konuşanlar, hakka tecavüz edenlere karşı 
seslerini yükseltenler, zındıklık veya kâfirlikle, en hafifi ola-
rak da fitnecilikle itham ediliyordu. Makamla, dirhem ve di-
narla satın alamadıklarına, kırbacı ve kılıcı gösteriyorlar; bu 
şahıslar yine de susmuyorsa şehit ediliyorlardı. İşte büyük 
İmam Ebu Hanife de ne yazık ki döneminde en çok itham ve 
iftira ile imtihan edilecekti. Nihayetinde susturulması için 
şehit edilecekti.

İslam Tarihi ve özellikle fıkıh dediğimiz İslam Hukuku 
alanında “Kur’anî ve Nebevî” bir desturda olan sadece devri-
nin değil tüm zamanların en büyük hukukçusu İmam-ı Azam 
Ebu Hanife tarihin hakikat kıyımına uğramış olanlardandır.

O imamet ve şehadet gök kubbesinin parlayan bir yıldı-
zıydı. Öyle bir yıldız ki, mürekkep ve kan ile yazılan yolculu-
ğunu o yola hasret çekenlerin bilebileceği bir yıldız…

Yaşarken uğradığı haksız ithamlara, kâfirlik yakıştırma-
ları yetmezmiş gibi şehit olduktan sonra da bazı saray ule-
ması ve yalaka tarihçilerin iftiraları, “zındık” ithamlarını ona 
yakıştırmışlardı. O hem muhalifi olduğu Emevilerin, hem de 
ümmetin birliğini istemeyen Şiilerin hedefi olmuştur. 

Bu kitapta Ehli Sünnet yolunun kutbunu olduğu gibi an-
latmaya ve onun bu şekilde anlaşılmasına gayret ettik. Rab-
bimiz gayretimizi hayra vesile kılar inşallah…
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KARA KANATLILAR

“Kötü günlerdeyiz.  
Şimdi, ne kişinin kendini sorgulaması,  

ne de vefa kaldı.  
Er kişiler gitti, geride çerçöp kaldı.” 

Meymun b. Mihran

Günlerdir kum fırtınaları altındaki şehir o gece iki ka-

ranlık arasında kalmış uyuyordu. Gecenin karanlığı ve kor-

kunun karanlığı ile gelenler: Ölüm yarasaları. Kendilerine 

“Kara Kanatlılar” denilen yüzlerini kara mendil ile, kafalarını 

kara kefiye ile örten, sadece sürme çekilmiş gözleri görülen 

ve “Ölme! Öldür!” çığlığı ile savaşan bu muhafızları Haccac 

özel olarak yetiştirmişti. Haccac, anası babası olmayan ço-

cukları bulur, onları mağara kovuklarında eğitirdi. Gündüz 

uyuyan gece ise sürekli uyanık, kimi zaman daldan dala tu-

tunarak bir gölge gibi hızlı hareket eden, kimi zaman mağa-

rada ayakta saatlerce hınç dolu bağırışlarla kin yudumlayan 

iki yüz asker. Bu askerlerin boynundan beline kadar uzanan 

ve kol ağızları geniş siyah pelerinleri vardı. Ellerinde ucu 

şiş halinde, kıvrımları eğik, iki tarafı keskin kılıçları vardı. 

Hücum esnasında kollarını açarlar, iki kılıç tırpan vaziye-

tinde ekin biçer gibi insan doğrarlardı. Atın üzerinde aya-

ğa kalkarlar, ayakları üzengiye bağlı olduğu halde saatler-


