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İMAM AHMED B. HANBEL’İN HAYATI 
ve GÜNÜMÜZDE HANBELÎLİK

Doç.	Dr.	Mehmet	Ali	Yargı
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi

Bu	çalışmada	meşhur	dört	fıkıh	mezhebinden	birinin	kurucu	
imamı	kabul	edilen	Ahmed	b.	Hanbel’in	(164–241/780–855)	
hayatı,	kişiliği,	eserleri,	yaşadığı	dönemin	tarihî	arka	planı,	
Hanbelî	mezhebinin	karakteristik	özellikleri	ve	günümüzde	
Hanbelî	mezhebinin	durumu	ele	alınacaktır.

AHMED B. HANBEL’İN YAŞADIĞI DÖNEMİN TA-
RİHÎ ARKA PLANI

Ahmed	 b.	 Hanbel’in	 164/780	 yılında	 doğumundan	
yaklaşık	 30	 yıl	 önce	 büyük	 bir	 ihtilal	 ile	 Emevî	 Devleti	
yıkıldı,	Hz.	Peygamber’in	amcası	Abbas’ın	soyundan	ge-
len	 Abbâsîler	 başa	 geçti.	 Abbâsîler,	 Emevî	 hanedanının	
yakalayabildikleri	tüm	fertlerini	öldürdüler,	kurtulabilen	
birkaç	Emevî	hanedanı	üyesi	 ise	Endülüs’e	(bugünkü	İs-
panya)	kaçtı	ve	orada	Endülüs	Emevî	Devleti’ni	kurdular.

Yaklaşık	olarak	kuruluşundan	itibaren	Mütevvekkil’in	
halifeliğine	veya	öldürülmesine	(ö.	247/861)	kadarki	dö-
nem	Abbâsîlerin	“altın	 çağı”1	 veya	“muktedir	halifeler”2 
dönemi	olarak	nitelendirilir.	Bu	dönemde	Ebû’l-Abbâs	(ö.	
136/754),	Mansur	 (ö.	158/775),	Muhammed	el-Mehdî	 (ö.	
169/785),	Mûsâ	 el-Hâdî	 (ö.	 170/786),	Hârûn	er-Reşîd	 (ö.	
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193/809),	 Emîn	 (ö.	 198/813),	Me’mûn	 (ö.	 218/833),	Mu-
tasım-Billâh	(ö.	227/842),	Vâsık-Billâh	(ö.	232/847),	Mü-
tevekkil-Alellâh	(ö.	247/861)	halifelik	yaptılar.	Ahmed	b.	
Hanbel	de	devletin	en	güçlü	olduğu	bu	dönemde	yaşadı.

Abbâsîlerde	 ilk	 dönemlerden	 itibaren	 Arap	 olma-
yanlar	 (mevâlî)	devlette	nüfuz	sahibi	oldular.	Bu	durum	
mevâlînin	kendi	aralarında	ve	Araplar	 ile	 iktidar	ve	nü-
fuz	mücadelelerini	de	beraberinde	getirdi.	Devletin	kuru-
luş	yıllarında	iktidarda	İranlıların	etkisi	söz	konusu	iken	
Me’mûn’dan	 itibaren	 Türkler	 etkili	 olmaya	 başladı.	 Bu	
etkileri	Mütevekkil	zamanında	doruk	noktaya	çıktı.	Öyle	
ki,	sonunda	Mütevekkil’i	öldürdüler	(247/861).	Ahmed	b.	
Hanbel’in	 vefatından	 yaklaşık	 altı	 yıl	 sonra	 gerçekleşen	
bu	olay	ile	devletin	parlak	dönemi	de	sona	ermiş	oldu.

Abbâsiler	her	ne	kadar	Bizans’a	(Anadolu’ya	ve	İstan-
bul’a)	 karşı	 bazı	 seferler	 yapmışlarsa	da	Emevîler	 zama-
nında	 İslam	 ülkesinin	 sınırları	 oldukça	 genişlediğinden	
savaşlardan	ve	ülke	sınırlarını	genişletmekten	ziyade	ül-
kenin	refahını	yükseltmeye	ve	imar	işlerine	önem	verdiler.	
Hâricîlerin	etkisi	oldukça	zayıfladı.	Birkaç	küçük	çaplı	is-
yan,	Halife	Emîn	(ö.	198/813)	ile	Me’mûn	(ö.	218/833)	ara-
sındaki	birkaç	yıl	süren	iktidar	mücadelesi	ve	nihayetinde	
Bağdat	şehrinin	813	yılındaki	kuşatmada	bir	hayli	tahrip	
edilmesi	dışında	çok	büyük	bir	iç	karışıklık	yaşanmadı.

İbn	Hanbel’in	doğumundan	yaklaşık	15	yıl	kadar	önce	
766’da	halife	Mansur	Bağdat	şehrini	 inşa	ettirdi	ve	baş-
kenti	Şam’dan	Bağdat’a	taşıdı.	Burada	sadece	ticari	değil,	
aynı	zamanda	ilmî	ve	fikrî	açıdan	zengin	ve	hareketli	bir	
hayatın	oluşmasına	öncülük	etti.	 Sadece	 tüccarlar	değil,	
ilim	ve	fikir	adamları	da	Bağdat’a	akın	ettiler.	Bağdat,	bü-
yük	bir	ilim	ve	fikir	merkezi	hâline	geldi.3

Emevîler	 döneminde	 Yunanca	 ve	 Koptçadan	 tıp,	
astronomi	ve	kimya	 ile	 sınırlı	 olarak	başlayan	 tercüme	
faaliyetleri	Abbâsî	halifesi	Mansur	zamanında	tıp	başta	
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olmak	 üzere	 mantık,	 felsefe,	 matematik,	 edebiyat	 gibi	
birçok	 alana	 yayıldı.	 “Hizânetü’l-hikme”	 adıyla	 bir	 kü-
tüphane	 ve	 tercüme	 faaliyetlerinin	 yapıldığı	 bir	 bölüm	
oluşturuldu.	 İran’daki	 Cündişâpûr	 tıp	 okulunun	 reisi	
Bağdat’a	davet	edildi.	Yunanca,	Latince,	Sanskritçe,	Sür-
yanice,	Farsça	ve	Hintçeden	birçok	eser	 tercüme	edildi.	
Hârûn	er-Reşîd	zamanında	tercüme	faaliyetleri	hızlandı.	
Hizânetü’l-hikme	daha	sonra	Me’mûn	zamanında	fethe-
dilen	 yerlerden	 veya	 çevreden	 siparişle	 getirilen	 kitap-
larla	büyüdü	ve	“Beytü’l-hikme”ye	dönüştü.	Bu	tercüme-
ler	siyasi,	dinî	ve	toplumsal	etkileri	olan	fikrî	tartışmaları	
ve	hareketliliği	de	beraberinde	getirdi.4

Müslümanlar	 esasen	 Emevîler	 döneminden	 itibaren	
Fars,	Yunan,	Mısır,	Hint	ve	Maniheist	gibi	çeşitli	kültür-
lerden	insanlar	ile	iç	içe	yaşamaya	başlayalı	beri	dinî	ve	
felsefi	tartışmalar	yaşanıyor,	yeni	düşünceler	ve	akımlar	
ortaya	 çıkıyordu.	 Daha	 sahabe	 döneminde	 ortaya	 çıkan	
Hâricilere	Cehmiyye,	Kaderiyye,	Şia,	Mutezile	ve	Mürcie	
gibi	fırkalar	eklendi.	Abbâsîler	zamanında	söz	konusu	fik-
rî	hareketlilik	ve	tartışmalar	arttı.	Kur’an’ın	mahluk	olup	
olmadığı	 da	 tartışılan	 konulardan	 biriydi.	 Gayrimüslim	
bilginler	 ile	 Müslüman	 âlimler	 arasında	 da	 tartışmalar	
yapılıyordu.	 Özellikle	 Me’mûn	 ve	 sonraki	 dönemlerde	
devlet,	dinî	ve	felsefî	tartışmalarda	İslam	düşüncesini	sa-
vunmak	maksadıyla	özellikle	Mutezile	âlimlerinden	des-
tek	aldı	ve	onları	destekledi.

Diğer	 taraftan	 İslami	 ilimlerde	önemli	gelişmeler	ya-
şandı.	 Emevîler	 döneminde	 başlayan	 hadisleri	 tedvin	
faaliyeti	Abbâsîler	döneminde	daha	da	hızlandı,	hadisle-
ri	 toplamak	 veya	 ilim	 öğrenmek	 için	 seyahatler	 yapıldı.	
Emevîler	döneminde	başlayan	camilerdeki	 ilim	halkaları	
artarak	devam	etti.	Bu	halkalarda	fıkıh,	hadis	ve	tefsir	gibi	
ilimler	 öğretiliyordu.	Başta	Kur’an	olmak	üzere	Hz.	Pey-
gamber’den,	sahabeden	ve	tâbiûndan	nakledilen	bilgilerin,	
onlara	isnat	edilen	rivayetlerin	nasıl	değerlendirileceğine	
ilişkin	yapılan	 ilmî	 faaliyetler	 ve	 tartışmalar	neticesinde	
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MİHNE VE KARŞI MİHNE SÜREÇLE-
RİNİN HANBELÎLİĞİN TEŞEKKÜLÜNE 
ETKİSİ/KATKISI

Prof.	Dr.	Ramazan	Yıldırım
İstanbul	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi

İslam	tarihinin	 ilk	dönemlerinden	 itibaren	siyasi	 ik-
tidarın	kendi	meşruiyet	ve	düzenini	sağlama	konusunda	
bazı	dinî	yorumlardan	yararlanması	ve	 iktidarı	 için	kit-
lesel	bir	muhalefete	dönüşme	istidadı	gösteren	bazı	dinî	
yorumlarla	da	mücadele	etmesi	ortaya	birçok	olumsuz-
lukların	 çıkmasına	 sebep	 olmuştur.	 Bir	 şeyin	 künhüne	
vâkıf	 olmak,	 denemek,	 imtihana	 tabi	 tutmak,	 soruştur-
mak,	boyun	eğdirmek,	temizlemek,	gerçek	niyetini	açığa	
çıkarmak	ve	kırbaçla	dövmek	gibi	anlamlarda1	kullanılan	
mihne	kelimesi	 siyasi	 iktidarın,	 güvenliğini	 ve	bekasını	
sağlamak	amacıyla	kendisi	için	potansiyel	bir	tehdit	ola-
rak	algıladığı	çevrelere	ve	onların	fikir-yorumlarına	karşı	
başvurduğu	“sistematik	bir	sorgulama,	caydırma	ve	imha	
politikası”2	olarak	siyasi	literatüre	geçmiştir.	

Genellikle	Abbâsî	halifesi	Me’mûn	(ö.	218)	dönemin-
de	başta	Ehl-i	hadîs	olmak	üzere	 tüm	muhaliflere	karşı	
sistematik	bir	şekilde	uygulanan	ve	tarihe	“mihne	olayı”	
olarak	geçen	bu	hadisenin	evveliyatını	Emevîlerin	ilk	dö-
nemlerine	 kadar	 götürmek	 mümkündür.	 Mesela	 Emevî	
valisi	Haccac’a	(ö.	91)	karşı	girişilen	ve	aralarında	birçok	
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âlimin	yer	aldığı	Kurrâ	isyanında	yer	alanlardan	biri	olan	
Amir	b.	 Şurahbil	 eş-Şa’bî	 (ö.	 103),	 söz	 konusu	ayaklan-
manın	bastırılmasından	sonra	tüm	faaliyetlerden	el	etek	
çekerek	evine	kapanmak	zorunda	kalmıştır.	Emevîler	dö-
neminde	 siyasi	 iktidarın	 baskısına	maruz	 kalan	 Saîd	 b.	
Müseyyib	 (ö.	 94)	 ile	Haccac’a	 karşı	 yapılan	 isyanda	 yer	
aldığı	 için	 uzun	 yıllar	 sürgün	 hayatı	 yaşayan,	 ardından	
yakalanarak	 sorgulanan	 ve	 ölüme	mahkûm	 edilen	 Saîd	
b.	 Cübeyr	 (ö.	 94)	 gibi	 âlimlerin	 başına	 gelen	 olaylar	 E-
mevîlerden	itibaren	siyasal	iktidarların	muhaliflere	karşı	
başvurduğu	mihne	örnekleridir.3	Dinin	siyasetle	imtiha-
nı	olarak	gerçekleşen	bu	mihne	olaylarına	kurban	giden	
Gaylan	 ed-Dımeşkî	 de	 (ö.	 120)	 düşüncelerinden	 dolayı	
sorguya	çekilmiş	ancak	görüşlerinden	vazgeçmediği	için	
Emevî	halifesi	Hişam	b.	Abdülmelik	(ö.	125)	döneminde	
ölümle	 cezalandırılmıştır.4	 Ayrıca	 toplum	 içinde	 sahip	
olduğu	 saygınlık	 ve	 otoritesinden	 dolayı	 kendisinden	
güç	devşirmek	 isteyen	Emevî	yönetiminin	kadılık	 tekli-
fini	reddeden	ve	bundan	dolayı	şiddete	maruz	kalan	Ebû	
Hanîfe	 de	 (ö.	 150)	 bu	 sistematik	mihne	 olaylarının	 bir	
mağdurudur.	

Kelamî Bir Tartışmanın Konusu Olarak Hal-
ku’l-Kur’ân Meselesi 

İslam’ın	 anlaşılması	 ve	 yorumlanması	 konusunda	
Müslümanlar	arasında	ortaya	çıkan	farklı	görüşler	zaman-
la	ekolleşerek	bugün	İslam	dünyasında	yaygın	olan	mez-
heplerin	 doğuşunu	 ve	 gelişmesini	 sağlamıştır.	 İslam’ın	
inanç,	itikat	ve	iman	esaslarının	açıklanması	hakkındaki	
farklı	 görüşler	 kelamî-itikadi	 mezheplere	 dönüşürken	
amel	ve	muamelat	hakkındaki	farklı	açıklama	ve	yorum-
lar	da	fıkhî-amelî	mezhepler	olarak	isimlendirilmiştir.	Ke-
lamî-itikadi	 olarak	 isimlendirilen	 mezhepler	 arasındaki	
en	önemli	görüş	farklılığının	yaşandığı	konuların	başında	
Allah’ın	 sıfatlarının	 tevil	 edilip	 edilemeyeceği	 meselesi	
yer	almaktadır.
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EHL-İ HADÎSTEN SELEFÎLİĞE  
HANBELÎ MEZHEBİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Dr.	Öğr.	Üyesi	Muhyettin	İğde
Gaziantep	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi

GİRİŞ: HANBELÎ MEZHEBİNİN YAYILIŞ SÜRECİ

Abbâsîler	döneminde	yaşanan	mihne	sürecinin	etki-
leri	bu	uygulamaların	gerçekleştiği	dönemle	 sınırlı	 kal-
mamış,	İslami	ilimler	başta	olmak	üzere	Müslümanların	
zihin	dünyalarını	ve	tarihsel	gelişim	süreçlerini	de	etki-
lemiştir.1	Mihne	uygulamalarının	son	bulmasıyla	birlikte	
bir	 dönem	 kapanmış,	 yeni	 bir	 sürece	 girilmiştir.	 O	 dö-
neme	kadar	popüler	olan	Mutezile	artık	çöküş	sürecine	
girmiş;2	buna	karşın	genelde	Ehl-i	hadîs,	özelde	Ahmed	
b.	 Hanbel	 şöhret	 kazanmıştır.	 Bundan	 sonraki	 süreç-
te	 insanlar,	mihne	karşısındaki	 tavırlarına	ve	Ahmed	b.	
Hanbel	ile	ilgili	düşüncelerine	göre	değerlendirilmiştir.3 
Mihne	süreci	 sonrasında	Ahmed	b.	Hanbel’in	karizması	
sadece	 devlet	 yetkilileri	 nezdinde	 değil;	 aynı	 zamanda	
Ehl-i	hadîs	ve	halk	arasında	da	güçlenmiştir.	Bu	nokta-
dan	sonra	gerçek	bir	Ahmed	b.	Hanbel’den	ziyade	men-
kıbevî	bir	Ahmed	b.	Hanbel	imajı	ortaya	çıkmıştır.4	Nite-
kim	amcası	Hanbel’in	rivayetine	göre,	mihne	uygulama-
larının	devam	ettiği	süreçte	bile	Ahmed	b.	Hanbel’in	ünü	
halk	arasında	yayılmış,	Ahmed	b.	Hanbel	İsrailoğulları’na	
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gönderilen	peygamberlerle	karşılaştırılmıştır.5 Mihnenin 
ardından	çıkan	rivayet	furyası	ile	birlikte	artık	gerçek	Ah-
med	b.	Hanbel	ile	efsanevi	Ahmed	b.	Hanbel’i	birbirinden	
ayırmak	 neredeyse	 imkânsız	 hâle	 gelmiştir.6 Ahmed b. 
Hanbel’e	buğz	etmek	dinden	çıkmak	 için	yeterli	bir	ge-
rekçe	sayılmış,	daha	ötede	o,	insanüstü,	meleklere	benzer	
bir	varlık	olarak	tahayyül	edilmiştir.7	Onu	sevenler	Ehl-i	
sünnet;	sevmeyenler	Ehl-i	Bidat	kabul	edilmiştir.8

Mihne	öncesinde	dönemin	önde	gelen	hadisçilerinden	
biri	olan	Ahmed	b.	Hanbel,	bu	süreçte	artan	karizmasıyla	
birlikte	önemli	bir	konum	elde	etmiştir.	Bu	da	onun	et-
rafında	birçok	talebenin	toplanmasını	beraberinde	getir-
miştir.	Nitekim	bu	kümelenme	sonraki	süreçte	mezhep-
leşmeye	doğru	evrilmiş,	Hanbelî	mezhebini	ortaya	çıkar-
mıştır.9	Böylece	mihne	sonrası	süreçte	Ahmed	b.	Hanbel	
Ehl-i	hadîsin	yegâne	temsilcisi	hâline	gelmiştir.

Hanbelî	kaynaklar,	Ahmed	b.	Hanbel’in	hayatı	boyun-
ca	 beş	 yüz	 küsur	 öğrencisinin	 olduğundan	 söz	 ederler.		
Bunlardan	131	kişinin	ondan	mesâil	(Ahmed	b	Hanbel’in	
fetvaları)	 rivayet	 ettikleri	 belirtilmiştir.10	 Bu	 talebelerin	
bir	kısmı	hocalarından	sadece	hadis	rivayet	etmiş,	diğer	
bir	kısmı	hadislerin	yanı	 sıra	Ahmed	b.	Hanbel’in	görüş	
ve	düşüncelerini	de	rivayet	etmişlerdir.	Bu	nesil,	aynı	za-
manda	 kendilerinden	 sonraki	 nesli	 eğiterek	 de	 Hanbelî	
mezhebinin	oluşumuna	katkı	sağlamışlardır.11

Ahmed	b.	Hanbel’in	oğulları	Salih	(ö.	266/880),	Abdul-
lah	(ö.	290/903),	amca	oğlu	Hanbel	b.	İshâk	b.	Hanbel’in	
(ö.	273/886)	yanı	sıra	sayıları	yüzlerle	ifade	edilen	talebe-
leri	onun	ününün	artmasında	ve	mezhebin	oluşup	yayıl-
masında	etkili	olmuşlardır.	Muhannâ	b.	Yahya	eş-Şâmî	(ö.	
248/862-3),	 İshâk	b.	Mansûr	el-Kevsec	 (ö.	251/865),	Ebû	
Bekir	 el-Esrem	 (ö.	 261/874-5),	 Abdulmelik	 b.	 Abdulha-
mid	 el-Meymûnî	 (ö.	 274/887),	 İshâk	 b.	 İbrâhim	b.	Hânî’	
(ö.	 275/889),	meşhur	muhaddis	Ebû	Dâvûd	Süleyman	b.	
Eş’as	es-Sicistânî	(ö.	275/889),	Harb	b.	İsmâil	el-Kirmânî	
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EHL-İ HADÎS - EHL-İ REY AYRIMINDA 
TEMEL ESASLAR VE HANBELÎLİK 
BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ SELEFÎLİĞİ

Prof.	Dr.	Mehmet	Zeki	İşcan
Atatürk	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi

GİRİŞ

İslam	 düşünce	 tarihinde	 dinin	 anlaşılma	 biçimi	 ile	
ilgili	 çok	 farklı	 tutumlar	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bunlar	 genel	
anlamda	dinden	hareketle	açıklanmaya	çalışılmıştır.	Ni-
tekim	 73	 fırka	 hadisi	 bunun	 örneklerinden	 biridir.	 Pey-
gamber’in	 önceden	 haber	 verdiği	 kabul	 edilen	 mezhep	
ve	görüş	ayrılıkları	bu	nedenle	tarihsel	ortamda	ve	bizzat	
hayatın	 içinde	 tetkik	 edilememiştir.	Dinî	 görüşler	 genel	
anlamda	 hayatın	 içinde	 tetkik	 edilmeli	 iken	 hayat,	 dinî	
referanslarla	 izah	 edilmeye	 çalışılmıştır.	 Bu	 nedenle	 bir	
görüşün	 veya	 mezhebin	 ne	 tür	 hayati	 zaruretlerden	 ve	
ruhi	 temayüllerden	 doğduğunu,	 menşeini	 nereden	 alıp	
ne	 özellikler	 kazandığını	 tetkik	 etrafında	 cereyan	 eden	
bir	 tarz	 oluşmamıştır.1	 Hâlbuki	 bugün	 bilgi	 sosyolojisi-
nin	ulaştığı	verilere	göre	 insan	bilgisi,	 toplumsal	bir	 fe-
nomendir.	 Bu	 nedenle	 olayları,	 haricî	 eşya	 gibi	 nazar-ı	
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dikkate	almak	gerekli	olmaktadır.	Bu	suretle	yapılan	göz-
lemlerden	sonra	olayların	sebepleri	ve	hangi	kanunlar	et-
rafında	oluştuklarını	tespit	etmek	mümkün	hâle	gelebilir.	
Dinî	bilgi	dünyanın,	yani	insanın	tarihsel	olarak	ürettiği	
kültür	birikiminin	önemli	bir	parçasıdır.	Bu	dünya	olmak-
sızın	hiçbir	bilgi	anlam	kazanamaz.	Yaşanmış	din,	belli	bir	
soyutlama	mantığı	ile	kendi	başına	var	olan	şeyler	olarak	
görülemez.2 

Farklı	 bakış	 açılarını	 daha	 iyi	 anlayabilmek	 için,	 on-
ların	 arkasında	 belirleyici	 rol	 oynayan	 ve	 “toplumların	
manevi	cephesi”	diyebileceğimiz,	her	toplumun	yaşadığı	
muhit,	kültür	ve	çeşitli	sosyal	endişelerin	ürünü	olarak	or-
taya	çıkan	“örtük	referans	sistemi”3	incelenmelidir.	Başka	
bir	ifade	ile	toplumun	hemen	her	üyesinde	içkin	konumda	
olan,	fertlerin	icatlarını	ve	amellerini	yöneten	zihniyetin,	
dünya	görüşünün	çözümlenmesi	gerekmektedir.

Bu	noktada	önem	kazanan	sorular	şunlardır:	Bu	kadar	
farklı	düşünce	sistemleri	 için	neye	bakmak	gerekmekte-
dir?	Dile	mi?	Kültüre	mi?	Ekonomiye	mi?	Siyasete	mi?	Bu	
farklılıklar	nereye	kadar	sürecek?	Bu	farklılıkların,	psiko-
lojik,	felsefi	ve	toplumsal	sonuçları	nelerdir?4 

Neden	Ehl-i	sünnet	Allah’ın	kudret	sıfatına	vurgu	ya-
parken	Mutezile	adalet	sıfatına,	Mürcie	Rahmân	ve	Rahîm	
sıfatlarına	daha	fazla	göndermede	bulunmaktadır?	

Neden	 genel	 anlamda	 Sünnilik	 Kur’an’ın	 ezelî	 oldu-
ğunu	 savunurken	Mutezile	“Kur’an	mahluktur.”	 demek-
tedir?	

Neden	 Sünnîlik	 sahabenin	 adaletinden	 bahsederken	
ve	sahabenin	hüccet	olduğunu	belirtirken	Şia,	masum	ki-
şiye	inanır?	Neden	Sünnilikte	mehdi	inancı	yer	tutmuştur	
da	Şia’da	masum	imam	inancı	 ilahiyatın	merkezine	yer-
leşmiştir?
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Neden	Şâfiîler	 ve	Eş’arîler,	 Selefîler,	 amel	 imana	dâ-
hildir,	amelle	sonuçlanmayacaksa	imanın	fazla	bir	değeri	
yoktur	 derken;	 Mürcie,	 Hanefîler	 ve	 Mâturîdîler	 “İman	
başka,	amel	başkadır.”	görüşündedirler?

Neden	Ahmed	b.	Hanbel	“Allah	göktedir.	Kim	ki	‘Allah	
her	yerdedir.’	derse	kâfirdir.	Çünkü	Allah’ın	her	yerde	ol-
ması	 (haşa)	domuzun	karnında	olması	ya	da	Meryem’in	
karnında,	 Îsâ’nın	bedeninde	de	olması	anlamına	gelir	ki	
bu	küfürdür”5	derken;	Fahreddin	Râzî,	“Allah	her	yerdedir.	
Kim	‘Allah	göktedir.’	derse	Allah’a	mekân	isnat	etmiş	olur,	
Allah’a	mekân	isnadı	ise	küfürdür.”	demektedir?

Bu	sorulara	Kur’an	ve	hadise	değil	sosyo-politik	arka	
plana	bakılarak	cevaplar	verilebilir.	Çünkü	Kur’an	ve	ha-
dis	belli	bir	soyutlama	mantığı	ile	kendi	başına	var	olan	
şeyler	olarak	görülemez.6	Kur’an	ve	hadis,	tarihsel	hadi-
seler	 olarak	 içinde	 bulundukları	 ortamlardan	 çok	 farklı	
düzeylerde	anlam	kazanmışlardır.	

Dinsel	bilinç,	yorumlayıcı	toplulukların	bir	ürünüdür.	
İslam’ın	 anlamları	 hakkında	 konuşmak	 uzun	 bir	 tarih	
aralığı	 boyunca	 yorumlama	 toplulukları	meydana	 getir-
miş	 kümülatif	 oluşumların	 ürünlerinden	 konuşmak	 an-
lamına	gelmektedir.7	Bu	nedenle	Müslüman	dindarlığının	
geleneksel	doğasını,	içeriğini	ve	klasik	İslami	hareketlerin	
karakterini	açıklamak	için	İslam	dünyasında	ortaya	çıkan	
ilk	mezhep	hareketlerinden	ziyade	ilk	zihnî	ve	anlama	fa-
aliyetlerine	eğilmek	gerekmektedir.	

Her	topluluk	din	konusunda	aynı	temel	bilişsel	süreç-
lere	tabi	değildir.	Her	dinî	eğilimin	algılama,	nedensel	çö-
zümleme,	kategorileştirme	ve	sonuç	çıkarma	konusunda	
kullandığı	yöntem	farklıdır.	Çünkü	dünyanın	farklı	yanla-
rına	maruz	kalanlar	farkı	şeyler	öğrenirler.	


