
Batı kaynaklarında ise şehrin adına "Cam
baluc" yazılışıyla rastlanır. 

Hanbalık'a ait hatıralarını destanların
da hala yaşatan Moğollar'ın Pekin'de bı
raktıkları eserlerden bazı harabeler gü
nümüze kadar ulaşmıştır. Bunlar arasın
da, Marea Palo'nun Farsça Pul-i Sengln 
adıyla zikrettiği Lao-ku - ch'ia Köprüsü 
(Fou-chen demiryolu köprüsünün yanın
daki taş köprü) en önemli alanıdır. 
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Eberhard, Çin Tarihi, Ankara 1987, s. 259, 
260, 262; M. Rossabi. Khubilai Khan His Life 
and Times, Berkeley-California 1988, tür.yer.; 
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Iii AHMET TAŞAGIL 

HANBEL b. İSHAK 
(Jı..:....ı~~) 

EbCı Ali Hanbel b. İshak 
b. Hanbel eş-Şeybani 

(ö. 273/886) 

Ahmed b. Hanbel'in amcasının oğlu, 
muhaddis ve fakih. 

-, 

_j 

193 (809) yılında doğdu. Ebu Nuaym 
Fazi b. Dükeyn, Abdullah b. Zübeyr ei
Humeydl, Affan b. Müslim, Süleyman b. 
Harb, Ebü'I-Velld et-Tayalisl. Ali b. Ca'd 

ve Ahmed b. Hanbel gibi muhaddisler
den hadis tahsil etti; fıkıh ve tarih ilim
lerinde de söz sahibi oldu. Kendisinden 
Ebu Bekir ei-Hallal, Ebü'I-Kasım ei-Be
gavl, İbn Said ei-Haşiml, Muhammed b. 
Mahled, Ebu Ca'fer ibnü'I-Bahterl ve Ebu 
Amr ibnü's-Semmak gibi muhaddisler 
rivayette bulundular. Ahmed b. Hanbel'in 
amcazadesi olması sebebiyle onun evin
de ve ilim meclislerinde daha çok bulun
du ve fıkhl görüşlerini tesbit etti. İbn Han
bel'in hayatıyla ilgili hususların önemli 
bir kısmı kendisinden rivayet edilmiştir. 
Hanbel b . İshak, Ahmed b. Hanbel'den 
duyarak kaleme aldığı bazı dini mesele
ler (mesai!) için tek kaynaktır. Özellikle 
m ihne* olayı esnasında Ahmed b. Han
bel'in talebelerle görüşmesi ve onlara ha
dis rivayet etmesi yasaklandığı sıralarda 
iki oğlu Salih ve Abdullah ile Hanbel b. is
hak onun yegane öğrencileri oldular ve 
beş yıl kadar süren bu dönemde eJ-Müs
ned'inin tamamını kendisinden okudu
lar. Hanbel b. İshak'ın belirttiğine göre 
eJ-Müsned'in tamamını ondan sadece 
bu üçü okumuştur (İbnü'l-imad.II. 163). 
Ahmed b. Hanbel giqi son derece müte
vazi bir hayat süren İbn İshak, Bağdat'ta 
yaşamakla beraber zaman zaman Bağ
dat yakınlarındaki Ukbera ve Vasıt'a gi
derek hacasından derlediği "mesail"i ri
vayet etti. Güvenilir bir hadis alimi oldu
ğu belirtilen Hanbel b. İshak Cemaziye
lewel273'te (Ekim 886) V asıt'ta vefat et
ti. Kaynaklarda, onun Ubeydullah veya 
Abdullah adlı bir oğlunun kendisinden ri
vayette bulunduğu zikredilmektedir. 

Eserleri. 1. Kitabü '1-Fiten. Zehebfnin 
. dördüncü cüzünü okuduğunu söylediği 
· (Tarll)u'l-İslam, s. 343) eserin bir bölümü 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmak
tadır (Mecmua, nr. 38/4, vr. 44"-57b). 2. 

MiJ:ınetü İbn lfanbel (likru Mi/:ıneti'l
İmam Af:ımed b. Hanbel). Bir nüshası Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de kayıtlı olan eser 
(Mecmua, nr. 48/4, ikinci kısım, vr. 90-108) 

Muhammed Nağş tarafından yayımlan
mıştır (Kah i re I 397/1 977). 3. Cüz'. Han
bel b. İshak'ın rivayet ettiği hadisleri ih
tiva eden eserin nüshaları Darü'l-kütü
bi'I-Mısriyye'de (nr. 19142 b. lmecmua 
içinde]) ve Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'
dedir (Mecmua, nr. 34, vr. 194•-2J6b). Mil
let Kütüphanesi'nde bulunan (Feyzullah 
Efendi, nr. 2169. vr. 126"- I 34 b) ve talebe
si Ebu Amr ibnü's-Semmak tarafından 
rivayet edilen el-Feva'id fi'l-J:ıadiş adlı 
risale de muhtemelen aynı cüzdür. 4. Ta
ri}].. Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Main 
gibi muhaddislerden bahsettiği ve hadis 

HANBELi MEZHEBi 

ravilerinin durumunu incelediği kaydedi
len eserden (Hattb. Tarll)u Bagdad, VIII, 
287; a.mlf., el-Cami' Li-al)la/s:ı'r-ravl, ll, 

274) Zehebl faydalanmıştır (A'lamü'n
nübela', XIII. 51; Tarll;u'l-İslam, s. 343). 

Hanbel b. İshak'ın, Ahmed b. Hanbel'in 
fetva ve görüşlerini derlediği "Mesa'il"i
nin günümüze ulaşmadığı anlaşılmakta
dır. 

BİBLİYOGRAFYA : 
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hiile, Mu'eemü '1-mü'elli{in, IV, 86-87; Sezgin, 
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rafe (Özbek). s. 176, dipnot 17. 
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Iii M. YAŞAR KANDEMİR 

HANBELi MEZHEBi 

Dört büyük 
Sünni fıkıh mezhebinden biri. 

I. KURULUŞU ve TARiHÇESi 

II. USULÜ 

III. GENEL KARAKTERİSTiGi 

IV. LiTERATÜR 
_j 

Ahmed b. Hanbel'in görüşleri etrafın
da oluşan ve ona nisbetle anılan Hanbeli 
mezhebi, gerek mezhep imamının yaşa
dığı dönem gerekse mezhepleşme süre
ci bakımından Hanefi, Malikive Şafii mez
hebinden sonra ortaya çıkmış dördüncü 
büyük Sünni mezhebidir. Bu mezhebe 
mensup olan fakihlere ve bu mezhebin 
görüşüyle amel eden kişilere Hanbeli ( ço
ğulu Hanabile) denilir. 

I. KURULUŞU ve TARiHÇESi 

Hanbeli mezhebinin doğuş ve kurulu
şunu, gerek ll (VIII) ve lll. (IX.) yüzyıllarda 
Hicaz ve Irak bölgelerinde görülen fikir 
hareketlerinden, fıkhl gelişme ve ekolleş
meden ve bu arada gündeme gelen re'y, 
hadis ve kelam tartışmalarından, gerek
se Ahmed b. Hanbel'in hayat hikayesin
den ve fikri mücadelelerinden ayrı düşün
mek mümkün değildir. Abbasller'in 132 
(750) yılında idareyi ele geçirmelerinden 
Ahmed b. Hanbel'in yaşadığı lll. (IX.) yüz
yılın ilk yarısına kadar geçen süre içeri-
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HANBELT MEZHEBi 

sinde fıkhi faaliyetlerde büyük bir geliş
me olmuş ve bu süre zarfında, Emeviler 
devrinde oluşan çevre ve muhit farklılığı
na dayalı Hicaz ve Irak ekolleri, hüküm 
çıkarmada re'y ve hadise verilecek yer ve 
değer konusuyla ilgili metodolajik bir 
farklılaşma noktasına gelmiştir. Bu ay
rışmada Iraklılar re'yciliği (ehl-i re'y) , Hi
cazlılar ise eser veya hadisçiliği (ehl-i eser. 
ehl-i hadis) temsil ediyor. ehl-i re'yin lider
liğini Ebu Hanife, ehl-i hadisin liderliğini 
ise Malik b. Enes yapıyordu. Ancak Irak 
bölgesindeki re'y hareketi ve fikri -kela
mi akımlar, aynı bölgede hadis merkezli 
muhafazakar bir an layışın güçlenmesi 
için de zemin hazırlamış oldu. 

Ahmed b. Hanbel küçük yaşlarda Kur
'an-ı Kerim'i ezberleyip bir müddet Bağ

datil alimlerden gramer ve fıkıh okumuş 
ve özellikle 179'dan (795) itibaren kendi
ni tamamıyla hadis tahsiline vermiş, bu 
maksatla Kufe'ye, Basra'ya, Mekke, Me
dine, Dımaşk. Halep ve ei-Cezire'ye muh
telif seyahatler yaparak söz konusu böl
gelerdeki muhaddis ve alimlerle görüş
müştür. e1-Müsned'indeki rivayetlerin
den yaklaşık 280 kadar hocadan ders al
dığı anlaşılan Ahmed b. Hanbel'in hoca
ları arasında Hanefi mezhebinin ikinci 
imamı sayılan Ebu Yusuf, İbrahim en
Nehai'nin öğrencisi Hüşeym b. Beşir, Ku
feli Vekı~ b. Cerrah, Hicaz ekolünün bü
yük otoritesi Süfyan b. Uyeyne. Basralı 
Abdurrahman b. Mehdi, Yahya b. Said el
Kattan, Abdürrezzak es-San'ani ve İmam 
Şafii gibi devrin pek çok önemli alimi bu
lunmaktadır. Hocalarının listesine bakıl
dığı zaman İbn Hanbel'in hukuki formas
yonunun hadis ve Hicaz ekolüne dayan
dığı. re'y ekolünün temsilcilerinden Ebu 
Yusuf'un etkisinde kalmadığı anlaşılır. 

İmam Ahmed'in hayatında, Kur'an'ın 
mahluk olup olmadığı konusundaki tar
tışmalardan dolayı yaşadığı mihne* ola
yının önemli etkisi olmuştur. Onun Abba
si halifesi Me'mun, Mu'tasım ve Vasi(5'ın 
benimsediği ve baskı ile kabul ettirmeye 
çalıştığı Kur'an'ın mahluk olduğu fikrine 
karşı sürdürdüğü kararlı tavrı ve müca
delesi, başta birkaç yıl süren hapis ceza
sı olmak üzere çeşitli işkence ve mahru
miyetlere maruz bırakllmasına sebep ol
muşsa da bu durum aynı zamanda ilim, 
zühd ve takvasının geniş halk kitlelerin
ce tanınmasına, görüş ve metodunun ilim 
muhitlerinden destek bulmasına imkan 
hazırlamıştır. 

Akaid konularına dair yazdığı er-Red 
'a1e'z-zenadı]fa ve'1-Cehmiyye adlı ri-
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salesinden ve Mu'tezile'ye karşı verdiği 
mücadeleden Ahmed b. Hanbel'in, hadis
çiliği ve fıkıhçılığı yanında aynı zamanda 
Ehl-i sünnet inancının yerleşmesine kat
kıda bulunan bir akaid alimi olduğu gö
rülür. Onun ilim uğrunda yaptığı uzun yol
culukları , mihne olayında gösterdiği sa
labeti ve daha sonraki dönemlerde özel
likle Halife Mütevekkii-Aiellah'ın ihsan
larına karşı müstağni tavrı kendisini bü
yük bir şöhrete kavuşturmuştur. İslam 
dünyasının çeşitli yerlerinden birçok öğ

renci İmam Ahmed'in ilim halkasına ka
tılmak için Bağdat'a gelmiş ve böylece 
daha sağlığında iken bu öğrenciler vası
tasıyla görüş ve fetvaları İslam dünyası
nın birçok bölgesine yayılmıştır. Bunun 
sonucu olarak akaid, hadis ve fıkıhla ilgili 
ilmi tartışmalarda ve yazılan eserlerde 
Ahmed b. Hanbel'in görüş ve düşüncele
rini temsil eden veya savunan kişiler için 
"ashab- ı Ahmed" ve "Hanabile" gibi sıfat
lar kullanılmaya başlanmış, bu arada çe
şitli konulardaki sorulara verdiği cevap
lar ve fetvalar "mesail" adıyla toplanmış. 
bu oluşum, daha sonra akaid ve fıkıhta 
adına Hanbeli mezhebi veya Selefiyye de
nilen yeni bir ekolün temelini teşkil et
miştir. 

Ahmed b. Hanbel'in hadis ilmindeki 
şöhretine ve halku'I-Kur'an konusundaki 
mücadelesi sebebiyle görüşlerinin yayıl
ması için meydana gelen uygun ortama 
rağmen onun sadece bir hadisçi olup nor
matif kurallarla ilgilenen bir hukukçu ol
madığı yönünde en azından kendisini ta
kip eden yüzyıllarda bazı görüşler ileri 
sürülmüştür. Hanbeliler'in sert tepkile
rine rağmen İbn Kuteybe'nin e1-Ma'a
rit, İbn Cerir et-Taberi'nin İ{ıtilatü '1-tu
]faha' ve Debusi'nin Te'sisü'n-na?arad
lı eserlerinde Ahmed b. Hanbel fakihler 
arasında zikredilmemiştir. Bunda, bizzat 
İmam Ahmed'in kendisinin bir fakih de
ğil muhaddis olarak bilinmek için gayret 
sarfetmesi ve kendi görüş ve fetvaları 
da dahil olmak üzere her türlü re'y ve fık
hın yazılmaması konusunda aşırı titizlik 
göstermesinin ( İbnü' l-Cevzl, Menal).ıbü'l

imam AJ:ımed b. ljanbel, s . 251-252) ve 
fıkhl konularda bizzat kaleme aldığı veya 
talebelerine yazdırdığı önemli bir eseri
nin bulunmayışının etkisi olmalıdır. An
cak sayıları az da olsa Ahmed b. Hanbel' e 
nisbet edilen bazı fıkıh risalelerinin mev
cudiyeti, öğrencilerinin nesilden nesile 
naklettiği ve bizzat kendisinin hayatının 
sonlarına doğru yazılmasına izin verdiği 
binlerce fıkhi soruya verdiği cevaplar (me
sail) ve bu cevapların verilişi sırasında ta-

kip ettiği bazı temel prensipler, onu İs
lam dünyasında yaşayan meşhur dört fı

kıh mezhebinden birinin kurucusu yap
maya yeterli olmuştur. 

Öğrencilerinin İbn Hanbel'in hadis, fı
kıh , kelam ve ahlak konularıyla ilgili gö
rüşlerini toplamaları ve mezhebin usulü
nü de bunlardan ortaya çıkarmaları şek

lindeki hizmet ve katkıları sebebiyle Han
beli mezhebi, M. Henri Laoust'un da işa
ret ettiği gibi kolektif bir yapıya benze
mektedir (RE!, XXVII, s. 74) . Bu kolektif 
yapının tarihi serüveni ilk öğrenciler ta
rafından tedvin edilişi, uzun bir tarihi sü
reç içerisinde geçirdiği gelişme devresi 
ve son olarak da bir devletin resmi mez
hebi ve ideolojisi olma imtiyazı ile kazan
dığı yeni dönem şeklinde üç ana başlık 
altında incelenebilir. 

A) Tedvin Dönemi (855-945). Hanbeli 
mezhebinin kuruluşunun tamamlandığı 
bu dönem, Ahmed b. Hanbel'in 241 (855) 
yılında ölümünden Büveyhiler'in 334'te 
(945) Bağdat'ı ele geçirmelerine kadar 
geçen yaklaşık bir asırlık süreyi kapsar. 
Bu süre içinde mezhebin fikri ve tarihi 
malzemesini, Ahmed b. Hanbel'in oğul
larının da içinde bulunduğu ilk öğrenci
ler tarafından "Mesail" adı altında tedvin 
edilen eserler oluşturur. 

Ahmed b. Hanbel'in ilk öğrencilerinden 
Merv asıllı İshak b. Mansur ei-Kevsec'in 
hocasının çeşitli konulardaki görüş ve fet
valarını topladığı Mesa'il'i, yeterli fıkıh 
ve hadis formasyonuna sahip olduktan 
sonra İbn Hanbel'in ilim halkasına katı
lan Ebu Bekir ei-Esrem'in Mesa'i1 mec
muası ve yine mezhebin mimarları ara
sında bulunan Ahmed b. Hanbel'in bü
yük oğlu Salih'in babasından rivayet etti
ği çeşitli eserleri ve Mesd'il'i de mezhe
bin oluşmasında temel malzemelerden
dir. Aynı şekilde 205-227 (820-842) yılla
rında İbn Hanbel'in titiz ve devamlı bir 
öğrencisi olan Abdülmelik ei-Meymuni'
nin Mesa'il'i. İbn Hanbel'in önde gelen 
talebelerinden Ebu Bekir ei-Merruzi'nin 
hocasından rivayet ettiği Kitdbü '1-Ve
ra'ı, İbn Hanbel'in sadık bir öğrencisi olan 
muhaddis Ebu Davud es-Sicistani'nin ve 
ilk büyük muhaddislerden biri olan Ebu 
Hatim er-Razi'nin, yine yaklaşık yirmi yıl 
İbn Hanbel'in ders halkasında bulunan 
fakih ve muhaddis İbrahim ei-Harbi'nin 
Mesa'il mecmuaları Ahmed b. Hanbel'in 
fıkhının tanınıp yayılmasında önemli rol 
oynamıştır. Önceleri zahidane bir hayat 
yaşayan Harb b. İsmail ei-Kirmani, İbn 
Hanbel ile karşılaştıktan sonra onun gö-



rüşleriyle ilgili bir mesail mecmuası mey
dana getirmiş, ancak buradaki rivayet
lerin çok küçük bir kısmı doğrudan İbn 
Hanbel'den kendisine ulaşmıştır. 

Hanbeli mezhebinin kuruluş safhasın
daki en önemli mimarı şüphesiz Ebü Be
kir ei-Hallal'dir (ö. 311/923 ) Hatta Hallar
den önce müstakil bir Hanbeli mezhebi
nin bulunmadığı. topladığı meseleler ve 
ortaya koyduğu kaideler sebebiyle onun 
Hanbeli mezhebinin gerçek kurucusu ol
duğu söylenebilir. Hallal, İbn Hanbel'in 
fetva ve görüşlerini klasik fıkıh kitapları 
sistematiğine uygun bir şekilde el-Ca
mi' li-'ulı1mi 'l-İmam AJ:ımed adıyla top
lamış. ayrıca Taba]fiitü aşJ:ı{ıbi AJ:ımed 
adıyla ilk Hanbeli tabakatını yazmış ve 
Ebü'I-Hüseyin İbn Ebü Ya'la ile İbnü'I-Cev
zi gibi daha sonra gelen Hanbeli müellif
lerine önderlik yapmıştır. 

IV. (X.) yüzyılda Hasan b. Ali b. Halef ei
Berbehari ilmi katkılarından ziyade mü
cadeleci karakteriyle Hanbelilik tarihin
de ayrı bir yere sahip olmuş; Şia, Mu'te
zile ve kelam metoduna karşı gösterdiği 
sert muhalefeti ve ateşli vaazları ile 309-
329 (921-941) yılları arasında Bağdat'ın 
siyasi olaylarında etkin bir rol oynamıştır. 

Ahmed b. Hanbel'in fakih değil muhad
dis olduğu kanaatini eserlerine yansıtan 
İbn Cerir et-Taberi'nin ölümü üzerine 
Hanbeli mezhebi taraftarlarının çıkardı
ğı karışıklıklarda Berbehari'nin dalaylı da 
olsa etkisinin bulunması muhtemeldir 
(bu olaylar hak. bk. ibn Kesir, Xl, 132, 145-
146). 323 (935) yılında Bağdat'taki çeşit

li dükkaniarın yağmalanıp müzik aletle
rinin kınldığı "Hanbeli fitnesi" adı verilen 
olaylarda (a.g.e., Xl, 182; Ahmed Teymur 
Paşa, s. 40-4 1) sorumluluğu bulunduğu 
gerekçesiyle yakalanmaya çalışılmışsa da 
gizlenmeyi başaran Berbehari. kendisini 
ziyarete gelen Ebü'I-Hasan ei- Eş'ari'nin 

Selef akldesine uygun olarakyazdığım be
lirtmesine rağmen eJ-İbane'sini t asvip 
etmemiştir. Başta İbn Batta ei-Ukberi 
olmak üzere kendi dönemindeki Han
beliler üzerinde etkili olan Berbehari'nin 
mezhep içinde görüş ve hareketlerini 
benimseyenlere Berbehariyye adı veril
miştir. 

Bu dönemde eserleriyle Hanbeli dokt
rininin oluşumuna en büyük katkıyı ya
panlardan biri, Büveyhiler'in Bağdat'a gir
mesinden önce burayı terkederek Şam'a 
yerleşen Ebü'I-Kasım ei-Hıraki'dir(ö. 334/ 
946). Ebü Bekir ei-Merrüzi'nin öğrencisi 
olan Hıraki, ayrıca Ahmed b. Hanbel'in 
oğulları Salih ve Abdullah' ı da tanıyordu. 
Şam'a geldikten kısa bir müddet sonra 

vefat eden Hıraki'nin kabri. henüz Han
beliliğin Şam'da yeni kök salmaya başla
dığı bu dönemde önemli bir ziyaretgah 
haline gelmiştir. Hanbeli fıkhına dair en 
önemli eseri mezhebin ilk el kitabı ni
teliğindeki el-Mu.(ıtaşar'dır. Öğrencileri 
arasında, daha sonra mezhebin meşhur 
alimleri olan Abdülaziz b. Haris et-Temi
mi. İbn Sem'ün. İbn Batta ve Ebü Hafs 
ei-Ukberi gibi kişiler bulunmaktadır. 

B) Gelişme Dönemi. Hanbeli mezhebi, 
kuruluşunu ve ilk tedvin dönemini ta
mamladıktan sonra doktrinin temel eği
limleri berraklaşmış ve mezhebin temel 
metinleri hakkında şerh ve haşiyeler ya
zılmaya ve bunların eğitim ve öğretimiy
le ilgili çeşitli kurumlar oluşturulmaya baş
lanmıştır. Bu dönemde mezhebin dakt
rini ve eğitimi sürekli olarak yükselen bir 
grafik çizmemiş, tarihi ve siyasi olayla
rın da etkisiyle bazı iniş çıkışlar yaşan
mıştır. Bundan dolayı Hanbeli mezhebi
nin gelişme dönemi birkaç devreye ayrı
labilir. 

1. Büveyhiler Devri (945-1055) . IV. (X.) 
yüzyıl başlarında İslamiyet' i kabul ederek 
Şiiliği benimseyen Deylemliler'den Ah
med b. Büveyh'in çeşitli Fars eyaletlerini 
işgal ettikten sonra 334 'te (945) Bağ
dat'a girmesiyle Bağdat Abbasi Hilafe
ti tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. 
Bundan yaklaşık yüz yıl sonra ise B üvey
hiler'in baskılarına dayanamayan Abbasi 
Halifesi Kaim-Biemrillah Selçuklu Sulta
nı 1\.ığrul Bey'i davet ederek kendisini Bü
veyhiler'den kurtarmasını istemiş ve bu 
davet sonucu Tuğrul Bey 447'de (1055) 
Bağdat'a girerekasileri cezalandırmış ve 
Bağdat'taki 11 O yıllık Büveyhi hakimiye
tine son vermiştir. 

Siyasi olaylar açısından olduğu kadar 
ilim ve kültür hayatı bakımından da ha
reketli geçen bu dönemde Hanbeli mez
hebi mensuplarının hem siyasi tavırları 
sebebiyle diğer mezheplere göre daha 
canlı ve güçlü bir durumda oldukları hem 
de mezhep doktrinini geliştirme imkanı 
buldukları söylenebilir. Zira Bağdat'ta Bü
veyhiler tarafından teşvik edilen İmami 
Şiiliği ile Mısır'da Fatımiler'in destekle
diği İsmaililiğin gelişmesi karşısında, 
kurucu mezhep imamlarının sağlığın 

dan beri Sünni yapılanmanın şartları ve 
imkanları konusunda geniş bir tecrübe
ye sahip olan Hanbeli alimleri canlı bir 
tartışma ortamına girmişlerdir. Bu se
beple söz konusu dönemde Hanbelilik fık
hi bir mezhep olmanın yanında siyasi bir 
muhalefet grubu rolünü de üstlenerek 
hilafetin ve Sünniliğin müdafaası için ku-

HANBELI MEZHEBi 

rulmuş organizasyonların başında yer al
mıştır. 

Bu devrede Hanbeli mezhebini siyasi 
ve ilmi alanda temsil eden birçok alime 
rastlanmaktadır. Dönemin Hanbeli tarihi 
açısından en önemli yanlarından biri de 
birinci neslin başlattığı Ahmed b. Han
bel'in eser ve görüşlerinin tedvini faali
yetine devam edilmesi ve bu uzun kolek
tif çalışmada bir hayli mesafe alınmış 
olmasıdır. Bu konudaki en önemli ça 
lışmayı ise Hallal'in öğrencisi Ebü Bekir 
Abdülaziz b. Ca'fer yapmıştır. Gulamü'I
Hallal adıyla anılan Abdülaziz, Hallal ve 
Ebü'I-Kasım ei-Hıraki'den sonra mezhe
bin ilk büyük fakihlerinden biri kabul edi
lir. Büveyhi hakimiyetinin ilk elli yılı içeri
sinde Bağdat Hanbelileri'nin diğer bir 
önemli ismi de İbn Batta ei-Ukberi'dir. 
Hocaları arasında Muhammed b. Mah
led ei-Attar ve Berbehari gibi meşhur si
maların bulunmasına rağmen İbn Batta, 
ne Berbehari gibi mücadeleci ne de çağ
daşı İbn Sem'ün gibi parlak bir vaizdir. 
Onun etkilediği kişiler arasında Ebü Hafs 
ei-Ukberi ile Ebü Hafs ei-Bermeki bu
lunmaktadır. Bu arada İbn Batta'nın çağ
daşlarından Ebü Abdullah İbn Hamid, 
eğitim faaliyetleriyle Hanbeliliğin geliş

mesine önemli katkılarda bulunduğu gi
bi hilafla ilgili olarak telif ettiği Kitô.bü '1-
Cô.mi' fi'.(ıtilô.fi'l-fu]fahô., adlı eseri mez
hepte önemli bir başvuru kitabı olmuş
tur. İbn Hamid'in öğrencileri arasında 
Mısırlı Ebü Bekir er-Rüşnani, Ebü Ya'la 
ei-Ferra gibi seçkin Hanbeli fakihleri yer 
alır. 

Büveyhiler döneminde Bağdat dışın
daki bazı merkezlerde de önemli birçok 
Hanbeli aliminin yetiştiği dikkati çekmek
tedir. Bunlar arasında İsfahan'da özellik
le İbn Men de ailesinden yetişen alimler 
anılabilir. Bu aileden hadis hafızı Ebü Ab
dullah İbn Mende geride bıraktığı eser
leri, yetiştirdiği öğrenciler i ve bilhassa 
oğulları ile İsfahan bölgesinde önemli bir 
cazibe merkezi meydana getirmiştir. İbn 
Mende, ictihad derecesine ulaşmış bir fa
kih olmasına rağmen Ahmed b. Hanbel'in 
hadis ve akaid alanındaki geleneğini de
vam ettirmesi sebebiyle fıkıhta da Han
beli mezhebine nisbet edilmiştir. Bir ka
dı olarak resmi görevleri yanında Kaim
Biemrillah dönemindeki Sünni düşünce
nin yeniden yapılanması politikaları içe
risinde önemli etkisi olan Ebü Ya'la ei
Ferra, hacası İbn Hamid'in ölümünden 
sonra onun meclisinde ders ve fetva ver
meye başlamış. Halife K ai m- Biemrillah'ın 
ısrarlı teklifleri üzerine Darülhilafe, Ha-
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rim, Harran ve Hulvan kadılığı yapmıştır. 
Çeşitli fürO konularında mezhep imamın
dan farklı ictihadlarda bulunan ve bu se
beple bazı alimler tarafından mutlak müc
tehid olarak nitelenen EbO Ya'la'nın tef
sir, fıkıh, usOI-i fıkıh , ilm-i hilaf ve ketarn 
gibi dallarda telif ettiği altmış civarında

ki eser mezhep doktrininin gelişmesine 
önemli katkı sağlamıştır. 

Z. Bağdat Abbasi Halifeliği'nin Son İki 
Yüzyılı (ı 055-1258) . Tarihi bakımdan bu 
dönem, 'Tl.ığrul Bey'in 447'de (1 055) Bü
veyhiler'in Bağdat üzerindeki vesayetini 
kaldırınasından HülagO'nun 656 (1258) 
yılında Halife Müsta'sım- Billah'ı öldüre
rek Abbas! Hilafeti'ne son vermesine ka
dar geçen bir süreyi kapsar. Bu devrede 
Abbas! halifeleri dünyevi yetkilerini Sel
çuklu sultaniarına devretmelerine rağ
men manevi birer otorite olarak kendile
rine saygı duyulmaya devam edilmiştir. 
Alparslan ve Melikşah dönemlerinde Ana
dolu'nun kapısı Türkler'e açılmış. Mekke 
ve Medine Şii eğilimli Fatımiler'in elinden 
kurtarılmıştır. Ayrıca bu dönemde başta 
Satınilik olmak üzere çeşitli Şii gruplarla 
mücadele için sağlam bir alt yapı oluş
turma faaliyetlerine girişilerek 459 (1067) 
yılında Bağdat'tan başlamak üzere Belh, 
Nişabur, Herat. İsfahan, Basra, Merv, Mu
sul gibi şehirlerde Nizarniye medreseleri 
kurulmuştur. Bu eğitim faaliyetlerine Su
riye' de NOreddin Mahmud Zengl'nin kur
duğu Zengi hanedam ile Mısır ve Filis
tin'de Selahaddin-i EyyObi'nin kurduğu 
Eyy(ıbi Devleti döneminde de devam edil
miştir. Devlet idaresindeki nüfuzlu ba
zı kişilerin tesis ettiği çeşitli vakıflar 
aracılığı ile faaliyette bulunan bu medre
selerde akide alanında bir yandan Şia ve 
Mu'tezile gibi Ehl-i sünnet dışı gruplarla 
mücadele edilirken öte yandan Ehl-i sün
net içerisinde bazı aşırı unsurlar taşıyan 
eski Sünnilik'le (Hanbelilik) yeni Sünnilik 
(Eş"arilik) arasında bir denge kurulmaya 
çalışılmıştır. Bu dengenin sonuçları fıkıh 
sahasına daha kolay yansımış ve medre
selerde özellikle Sünni fıkıh mezhepleri
ne ait kitaplar okutulmuştur. 

HanbeiT mezhebinin gelişimi açısından 
altın çağ olarak kabul edilebilecek bu dö
nemde, Hanbeli alimlerinin akide konu
sunda mezhebin geleneksel tutumunu 
devam ettirdikleri, fakat fıkıh ve fıkıh usu
lü alanında aralarında bazı farklılıkların 
ortaya çıktığı görülür. Nizarniye medre
selerinde Eş'arilik, Mu'tezile ve tasavvuf 
arasında şiddetli bir rekabetin hüküm 
sürdüğü bu devrede Hanbeliler Bağdat 
ve Şam'da yoğunlaşmış. vezir Ebü'l-Mu-
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zaffer İbn Hübeyre gibi bazı yetkililerle 
Abdülkadir-i Geylani gibi büyük sOfilerin 
de himayesinde kendilerini güçlendirmiş 
ve birçok yeni medreseye sahip olmuş
tur. Bu dönemin tipik HanbeiT fakihlerin
den biri, Berbehari ve İbn Batta'nın ak
siyon ve anlayışının adeta takipçisi olan 
Şerif EbO Ca'fer ei-Haşimi'dir. Selefieri 
gibi mütevazi, fakat mücadeleci olan ve 
bid 'atçı kabul ettiği kişilere karşı çok sert 
davranan Haşim! EbO Muhammed ei
Hallal, EbO İshak ei-Bermeki, Kadi EbO 
Ya'Ia ei-Ferra, EbO Abdullah ed-Damega
ni gibi fakih ve muhaddislerin ders hal
kalarında yetişmiş, Selef akldesinin ve Ab
bas i Hilafeti otoritesinin yeniden tesisi 
için faaliyetlerde bulunmuştur. EbO Ca'
fer. 460 (1068) yılında Nizarniye Medre
sesi'nde Mu'tezile'nin fikirlerinin okutul
masına, 461'de (1069) Mu'tezile ve Hal
Iac-ı MansOr'un görüşlerine sempati duy
makla itharn edilen İbn Akil' e, 464 ( 1 072) 
yılında devlet görevlilerinin çeşitli yolsuz
luklarına. bir yıl sonra yine İbn Akil'e ve 
nihayet 469'da (1077) Hanbelifiği tenkit 
eden ve onları tecsim ile suçlayan Niza
miye Medresesi hocalarından meşhur sO
fi Kuşeyri'nin oğlu İbnü'I-Kuşeyri'ye kar
şı gerçekleştirilen halk hareketlerine ön
derlik yapmıştır. 

Bu devrede Horasan bölgesinin önemli 
ilim ve kültür merkezlerinden biri olan 
Herafta Hanbeliliğin en katı taraftarlığı
nı İran asıllı muhaddis, müfessir, şair ve 
mutasavvıf Hace Abdullah-ı Herevi'nin 
yaptığı görülmektedir. Hanbeli mezhebi 
ve tasavvuf hakkındaki bilgisini Muham
med Taki es-Sicistani'ye borçlu olan He
rev!, bütün hayatı boyunca sadık bir Han
beli olarak Selef düşüncesini hakim kıl
mak için mücadele etmiş, özellikle sıfat
Iar konusundaki görüşleri sebebiyle Mü
cessime ve Müşebbihe'ye mensup olmak
la itharn edilmiş. Eş'ari ketarn anlayışının 
baskın olduğu Selçuklu hakimiyeti döne
minde sohbetleri engellenmiş. çeşitli sür
gün ve hapis cezalarına maruz kalmıştır. 
Herevi İslami ilimlerdeki geniş kültürü. 
kuvvetli Mfızası ve olağan üstü hitabet 
kabiliyetiyle inandığı değerleri tavizsiz bir 
biçimde savunmuştur. Arapça ve Farsça 
olarak çeşitli konulara dair birçok eser 
yazan Herevi'nin en önemli kitabı, ketarn 
ilminin ve kelamcıların kötülenmesiyle il
gili Zemmü '1-keldm adlı eserdir. Hanbeli 
mezhebinin Suriye ve Filistin bölgesinde 
yerleşmesi ve kök salmasında ise Ebü'I
Ferec eş-Şirazi'nin katkısı büyük olmuş
tur. Şirazi'nin oğlu İbnü'I-Hanbeli de fa
kih, müfessir ve etkili bir vaiz olup baba-

sından sonra bölgesinde mezhebin ima
mı sayılmış ve Şafiiler'in itirazlarına rağ
men Dımaşk'ta Hanbeliyye Medresesi'ni 
kurmuştur. 

V. (Xl.) yüzyılda geleneksel Sünni anla
yışın canlanmasında ve Hanbeli usulünün 
şekillenmesinde Ebü'I-Hattab ei-Kelve
zanl'nin önemli payı vardır. EbO Ali ei
Hicazi, EbO Ali ei-Cevheri, EbO Abdullah 
ed-Damegani gibi hocalardan okuyan Kel
vezani'nin en meşhur öğrencisi, Kadiriy
ye tarikatının kurucusu ve koyu bir Han
beli olan Abdülkadir-i Geylani' dir. Hanbe
liler'in Mu'tezile'ye karşı sert tavırlarına 
rağmen Kelvezani. önemli Mu'tezile usul
cülerinden Ebü'I-Hüseyin ei-Basrl'nin eJ
Mu<temed'ini okumuş ve muhtemelen 
Hanbeli camiasının tepkisinden sakındı
ğı için isim vermeksizin onun birçok pa
ragrafını ya aynen ya da küçük tasarruf
larla, bu sahada kaleme aldığı ve mezhe
bin EbO Ya'la'nın <udde'sinden sonra ikin
ci önemli usul kitabı sayılan et-Temhid'in
de nakletmiştir (bazı örnekler için bk. et
Temhid fl uşali'l-Mh. I. 79-83). Bu döne
min önemli simalarından biri de hayatı 
ve eserleriyle sadece Hanbeli mezhebi
nin değil aynı zamanda İslam düşüncesi
nin önemli bir devresine ışık tutan ve Sün
nilik içerisinde gelişmeci bir hareketin 
başı sayılabilecekolan Ebü'I-Vefa İbn Akil'
dir. Kur'an ilimleri, hadis, dil bilimleri, ede
biyat ve tasavvuf gibi konularla da ilgile
nen İbn Akil'in özellikle fıkıh. usul-i fıkıh, 
ketarn ve cedel sahasında telif ettiği eser
ler Hanbeli doktrinine ayrı bir zenginlik 
katmıştır. 

Bağdat Abbas! Hilafeti'nin son iki yüz
yılı içerisinde kendileri fıkıhçı olmadığı 
halde Hanbeliliğin gelişmesinde büyük 
etkisi bulunan vezir Ebü'I-Muzaffer İbn 
Hübeyre, EbO Bekir ed-Dineveri ve Ebü'I
Hüseyin İbn EbO Ya'la'nın öğrencisidir. 
Halife Muktefi-Liemrillah tarafından 544'
te (1149) vezirliğe getirilen İbn Hübeyre. 
557 (1162) yılında Hanbeli akldesini ve 
fıkhını öğretmek için bir medrese kura
rak şahsi kütüphanesini buraya vakfet
miş ve hayatı boyunca sünnet ve hilafe
tin otoritesini yeniden inşa gayesiyle mü
cadele vermiştir. Bu amacını gerçekleş
tirebilmek için bir taraftan hilafeti Sel
çuklu sultanlarının kontrolünden kurtar
maya çalışmış. NOreddin Mahmud Zen
gi'yi Mısır'ı Fatımiler'den almaya teşvik 
etmiş, diğer taraftan bütün Sünni halkı 
Şiiliğin karşısında ve Hanbeli akidesi et
rafında toplamaya çalışmıştır. Hadiste ve 
Arap dilinde otorite olan İbn Hübeyre'
nin öğrencileri arasında Ebü'I-Ferec İb-



nü'I-Cevzl ve İbnü'I-Maristaniyye de bu
lunmaktadır. 

Bu dönemde Hanbeli düşüncesine te
sir eden en önemli isimlerden biri Ab
dülkadir-i Geylanl'dir. Bağdat'ta Ebü'l
Hattab ei-Kelvezanl. İbn Akil ve İbn Ebu 
Ya'la gibi hukukçulardan fıkıh dersi alan 
Abdülkadir. başlangıçta Şafii mezhebine 
mensupken daha sonra kendi mizacına 
daha uygun bulduğu Hanbeli mezhebini 
benimsemiş ve bu arada Muhammed b. 
Müslim ed-Debbas vasıtasıyla tasawufa 
intisap etmiştir. Eserlerinde Ahmed b. 
Hanbel'in itikadl ve fıkhl yaklaşımlarını 
hararetle savunan Geylani'nin tasawuf 
konusundaki bazı görüşlerini anlamak 
ve şahsiyetiyle ilgili menkıbeler içerisine 
sokulmuş olan yanlış bilgileri temizlemek 
oldukça güç görünmektedir. 

VI. (XII.) yüzyılın en verimli Hanbeli mü
elliflerinden biri de hukukçu. müfessir, 
muhaddis. tarihçi ve vaiz kimliğiyle Ebü'I
Ferec İbnü'I-Cevzl'dir. İbn Hübeyre'nin 
himayesinde vaizliğe başlayan İbnü'I-Cev
zl'nin yumuşak bir üslupla yaptığı va
azlara halife dahil birçok devlet adamı il
gi göstermiştir. Hanbeliliğin gelişmesiy
le yakından ilgilenen Halife M üstazi- Bi
emrillah zamanında medreselerde ve ca
milerdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri 
bakımından Bağdat'ın en etkili kişilerin
den biri haline gelen İbnü'l-Cevzl, 567'de 
(1171-72) Selahaddin-i Eyyubl'nin Fatı

miler'i mağlup ederek Kahire'de yeniden 
Abbas! halifesi adına hutbe akutması 
üzerine en-Naşr 'ald Mışrve el-Mişba
f:ıu '1-muçli ii devleti'l-Müstaçli' adında 
iki eser kaleme almıştır. İbnü'I-Cevzl. Şii
lik konusunda yeni bir politika takip et
meye başlayan Halife Nasır-Lidlnillah za
manında Hanbeli Vezir Ebü'I-Muzaffer 
İbn Yunus'u destekleyerek politik sahne
de yer almaya devam etmiş. onun aziedil
mesinden ve 590 (1194) yılında Şii İbnü'I
Kassab'ın vezir olarak tayininden sonra 
ise gözden düşmüş ve aynı yıl Vasıt'a sü
rülerek burada beş yıl sürgün hayatı ya
şamıştır. İbnü'I-Cevzi sadece öğrencileri 
yoluyla değil Kur'an, hadis, fıkıh . kelam, 
tarih, tasawuf, tıp, ahlak ve Arap edebi
yatı gibi pek çok alanda yazdığı ZOO'den 
fazla eseriyle dönemin kültürel hayatına 
büyük katkılarda bulunmuştur. 

Abbas! Hilafeti'nin yıkılışından önceki 
yaklaşık elli yıllık dönem içinde. Hanbe
llliğin önceki yüzyıla göre yeni bir açılım 
göstermemekle beraber yine de seviyeli 
eserler veren birçok bilginin yetiştiği ve 
onların aktif politika içerisinde yer aldık-

ları. Hanbelller'in eğitim kuruluşlarında 
ve resmi dairelerde diğer üç Sünni mez
hep mensuplarının ellerinde bulunan im
kanlara sahip oldukları görülmektedir. 
Bu devrede Bağdat'ta eserleri. dini ve si
yasi yönelişleri itibariyle mezhebin tari
hinde etkili olan şahsiyetler arasında İb
nü'I-Maristaniyye adıyla anılan Ubeydul
lah b. Ali ei-Bağdadl, İsmail b. Ali el-Ezcl 
ei-Me'mOnl, tefsir, fıkıh. dil bilimi ve ma
tematik gibi ilimlerde önemli bir mevki
ye sahip olan Ebü'I-Beka ei-Ukberl gibi 
alimler bulunmaktadır. 

Zengller ve Eyyfibller devrinde Dımaşk'
ta Beni Münecca ve Filistin kökenli Beni 
Kudame aileleri yetiştirdikleri alimlerle 
ünlüdür. Beni Münecca ailesinden Es'ad 
b. Münecca b. Berekat. Nureddin Mah
mud Zengl'nin son zamanlarında Harran 
kadılığı görevinde bulunmuş, soyundan 
birçok alimin yetiştiği Es'ad'ın oğulların

dan Şemseddin ömer İbnü 'I-Münecca 
Harran kadılığı yapmış, İzzeddin Osman 
İbnü'I-Münecca ise iyi bir hadis ve fıkıh 
eğitimi almış ve kurduğu pek çok vakıfla 
Suriye Hanbellliği'nin gelişmesine hizmet 
etmiştir. İzzeddin Osman'ın oğlu Sadred
din Ebü'I-Feth Es' ad İbnü'I-Münecca zen
gin ve etkili bir kişi olup Şam'da yeni bir 
Hanbeli medresesi olan Sadriyye'yi kur
muştur. İzzeddin Osman' ın diğer oğlu 
Ebü'I-Berekat Zeynüddin İbnü'l-Münec
ca da kendi zamanında Hanbeli alimleri
nin en önde gelenlerindendi. 

Filistin'in Nablus şehrine bağlı Cem
mail beldesindeki Kudame b. Mikdam b. 
Nasr ailesi, V. (Xl.) yüzyıldan X. (XVI.) yüz
yıla kadar bilhassa Hanbeli tarihine dam
gasını vurmuştur. 492'de (1099) Haçlı

lar'ın Kudüs'ü işgalinden sonra ailenin 
fertleri, başlarında daha önce Dımaşk'ta 
okumuş olan Ahmed b. Muhammed b. 
Kudame olduğu halde 551 (1156) yılında 
Dımaşk'a hicret ederek burada mescid 
ve medreseleriyle ünlü Salihiyye mahal
lesini kurmuşlardır. Abbas! Hilafeti'nin 
son iki yüzyılına tekabül eden zaman dili
mi içinde bu aileden Abdülganl b. Abdül
vahid ei-Cemmalli, Ebu Ömer Muham
med b. Ahmed b. Kudame, Ebü'I-Hasan 
Şerefeddin Ahmed b. Ubeydullah b. Ah
med b. Kudame, Muvaffakuddin İbn Ku
dame ve Ebü'l-Abbas Seyfeddin Ahmed 
b. isa b. Abdullah gibi alimler yetişmiştir 
(Beni Kudame ailesi hakkında bk. Şakir 
Mustafa, 1111!4, s. 7-116). Bunlardan özel
likle Abdülganl ei-Cemmam ile Muvaffa
kuddin İbn Kudame eserleri ve müca
deleleri açısından Hanbeli tarihinde çok 
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önemli bir yere sahiptirler. Abdülganl ei
Cemmam. Bağdat'ta Abdülkadir-i Geyla
ni ve diğer alimlerden okuduktan sonra 
Dım aşk, Kahire, İskenderiye ve İsfahan'a 
gitmiştir. Hayatı çeşitli mücadelelerle, ha
pis ve sürgünlerle geçen Abdülgani, bil
hassa sıfatlar hakkındaki görüşlerinden 
dolayı teşbihle itharn edilmiştir. Muvaf
fakuddin İbn Kudame Bağdat'ta Abdül
kadir-i Geylani'den okumuş ve onun ta
sawuf anlayışını sürdürmüştür. Muvaf
fakuddin Dımaşk'a döndükten sonra Han
beli mezhebinin imamı olmuş, hatta İbn 
Teymiyye'ye göre Şam'a Evzaiden (ö. 157/ 

77 4) sonra ondan daha fakih bir alim gel
memiştir. Haçlılar'la yapılan mücadelele
re bilfiil katılan Muvaffakuddin, Dımaşk'

taki eğitim ve öğretim faaliyetleri yanın
da eserleriyle de Hanbeli literatürüne bü
yük katkıda bulunmuştur. 

Hanbeli mezhebi Harran'da da büyük 
temsilciler yetişti rm iştir. Özellikle Beni 
Teymiyye ailesinden gelen bilginler, hem 
Harran'ın kültür tarihine hem de Hanbe
H mezhebinin gelişmesine hizmet etmiş
tir. Bu ailenin fertlerinden Fahreddin İbn 
Teymiyye (ö . 622/1225) Bağdat'ta oku
muş ve memleketine döndükten sonra 
Nuriyye Medresesi'nde eğitim ve öğre
tim faaliyetlerine başlamış, ayrıca Har
ran'da bizzat kendisi de bir medrese kur
muştur. Fahreddin'in kardeşinin oğlu olan 
Mecdüddin İbn Teymiyye de Bağdat'ta 
altı yıl çeşitli ilimleri tahsil ettikten sonra 
Harran'da eğitim ve öğretim faaliyetle
rinde bulunmuştur. 

Öte yandan Hanbeli mezhebinin bu dö
nemde Irak, Suriye ve Filistin bölgelerin
de gösterdiği canlılığa ilave olarak Eyyu
bller devrinde Mısır bölgesinde de yayıl
dığı görülmektedir. Mısır'da Hanbeliliğin 
ilk gelişmesi, Dımaşk'ta Ebü'I-Ferec eş
Şirazl'nin torunlarından İzzeddin İbn Ab
dülvehhab'ın Mısır'a gitmesi ve burada 
bir medrese kurması ile başlatılabilir (İbn 
Receb, e?-Zeyl 'ala Tabal):ati'l-lfanabile, 
1, 370) . Daha sonra Mısır'daki en önemli 
Hanbeli temsilcisi Zeynüddin Ali b. İbra
him b. Neca'dır. Zeynüddin Ali, Kahire'de 
kendisi gibi vaiz olup Mısır hükümdarları 
üzerinde nüfuzu bulunan Şafii- Eş' ari eko
lüne mensup Şehabeddin et-Tusi ile çe
şitli tartışmalarda bulunmuş ve muhte
melen bu tartışmaların toplumda doğur
duğu olumsuzluklar sebebiyle S9S (1 199) 
yılında Eyyfibl Emiri el-Melikü'I-Aziz Han
belller'i Mısır'dan çıkarma kararı almış, 
ancak kısa bir süre sonra ölmesi üzerine 
bu plan gerçekleşmemiştir (İbn Keslr. 
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XIII, 18). Bu olaylara rağmen Hanbelilik 
Suriye'deki kadar olmasa bile Mısır'da 
varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Me
sela ei-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyub 
döneminde ( 1240-1249) inşa edilen Sali
hiyye Medresesi'nde Hanbeli doktrini di
ğer üç Sünni mezheple beraber okutul
muştur. Yine bu devrede Hanbeli mez
hebine mensup Şemseddin Muhammed 
ei-Makdis'i Mısır'a yerleşmiş ve 663 (1264) 
yılında Mısır'ın ilk Hanbeli kadılkudatı ol
muş, ayrıca bir süre de Kahire'deki Darü 
Sa'idi's-suada Hankahı'nın başına getiril
miştir. Makdisi'nin bu iki kurumun başı
na getirilmesi Hanbel'iliğin Mısır'da elde 
ettiği gelişmeyi açıkça göstermektedir. 
Ne var ki Mısır'da Hanbeliliğin gelişmesi 
istikrarlı bir şekilde olmayıp meydana ge
len hemen her siyasi hadisenin etkisi al
tında kalmıştır. Moğollar'ın Bağdat'tan 

sonra Suriye'ye yönelmeleri ve 658 ( 1260) 
yılında Aynicalut mevkiinde Memlük or
dusu ile yaptıkları savaşı kaybetmeleri, 
Suriye ve Mısır'ın Baybars'ın hakimiyeti 
altında birleşmesi kapısını açmış ve bir 
taraftan Moğol tahribiyle Bağdat Han
bellliği sona ererken diğer taraftan Mem
lükler'in nüfuzu altındaki Dımaşk ve Ka
hire'de Hanbeli mezhebi yeni bir döne
me girmiştir. 

3. Meınlükler Devri ( 12 50-1 5 1 6). Bağ
dat'ın Moğollar tarafından işgalinden son
ra Hanbelilik bölgede hemen silinmemiş, 
Hülagu ile başlayan İlhanlılar devrinde 
( 1256-1 335) bu mezhep Bağdat'ta Ali b. 
Muhammed eş-Şehrayan'i, Abdüssamed 
b. Ahmed el-Bağdad'i ve Muhammed b. 
Abdülmuhsin el-Ezc'i gibi temsilciler ta
rafından yayılmaya devam etmiştir. An
cak işgal sonunda Bağdat harap olmuş 
ve kendisine yüzyıllardır Sünni hilafetin 
merkezi olma imtiyazını veren dini ve il
ml üstünlüğünü kaybeden şehir basit bir 
eyalet merkezi haline gelmiştir. Bu sıra
da Aynicalut'ta Moğollar'ın bozguna uğ
ratılmasıyla kuruluşunu tamamlayan Mı
sır Memlükleri, İran Moğolları ile Filistin 
ve Suriye Frankları karşısında Bağdat'ın 
düşmesiyle ortaya çıkan Sünni dünyanın 
liderliği hususundaki boşluğu doldurma
ya başlamışlardır. 

Eyyub'iler'den askeri, iktisadi ve ilmi 
alanda iyi bir miras devralan Memlükler, 
kuwetli bir ordu ve başarılı bir devlet ida
resiyle çeşitli alanlarda gelişmeler kaydet
mişlerdi. Moğol tehdidinin giderek azal
ması, Haçlılar'ın mağlup edilmesi Mem
lükler'in İslam dünyasında yeni bir umut 
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olmasını sağlamıştı. Memlükler, bu ko
numlarını pekiştirrnek için Moğollar'ın 
Bağdat'ta öldürdüğü Abbas! Halifesi Müs
ta'sım- Billah'ın yerine amcası Müstan
sır-Billah'ı ve ondan sonra da ı. Hakim
Biemrillah'ı Kahire'de halife ilan etmişler, 
Mekke ve Medine'nin yöneticilerini de ay
nı amaçla himayeleri altına almışlar ve 
bu arada birtakım Alevi ve İsmaili unsur
ları da zararsız hale getirmişlerdir. Bu 
gelişmelerin bir uzantısı olarak Hanbeli 
mezhebinin özellikle Bahri Memlükleri 
devrinde Mısır ve Suriye'de büyük bir can
lılık gösterdiği görülür. Daha önceleri bu 
ülkelerin adiiye teşkilatında tek bir kadıl
kudatlık bulunuyordu ve bu unvanı sade
ce Şafii kadısı taşıyordu. Baybars. 663'te 
(1265) Kahire'de her biri bir Sünni fıkıh 
mezhebini temsil etmek üzere dört ka
dılkudatlık makamı ihdas etmiş (İbn Ke
slr, XIII, 245; özellikle bu dönemdeki Han
bell kadılarının bir listesi için bk. Esco
vitz, s. 42-47) ve bu teşkilatlanmaya 664 
(1266) yılından itibaren Suriye'de de baş
lanmıştır. Şafi'iler'ce hoş karşılanmamak

la beraber bu yeni sistem, her mezhep 
mensubuna kendi kadısına müracaat 
ederek meselelerini çözme imkanı ver
mesi ve mezheplerin doktrinel gelişme
sine katkıda bulunması açısından önemli 
bir hukuk reform udur. 

İlk Memlükler dönemindeki Şam Han
bemeri arasında Ahmed b. Abdüddaim 
el-Makdis'i (ö. 668/1269). Yahya b. Man
sur el-Harran'i. Abdüssatir b. Abdülha
m'id el-Makdis'i, Ali b. Ahmed es-Sa'd'i. 
İbrahim el-Vasıti, İbn Haruf adıyla meş
hur Muhammed b. Ali el-Mevsıl'i ve Şe
habeddin Ahmed b. Cebbara (ö. 728/1328) 
gibi birçok Hanbeli fakihi bulunmakta
dır. Bütün bu alimler yanında döneme 
damgasını vuran en büyük Hanbeli ima
mı Takıyyüddin İbn Teymiyye olmuştur. 
Harranlı Beni Thymiyye ailesinden gelen 
Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin hayatı ile 
ilk Memlükler'in siyasi tarihini birbirin
den ayrı düşünmek hemen hemen imkan
sız gibidir. Harran'da doğan İbn Teymiy
ye, Moğol işgalinden önce 667 (1268-69) 
yılında altı yaşında iken ailesiyle beraber 
Şam'a mülteci olarak gelmiştir. 699'da 
(1300) Memlük ordusu ile Kisrüvan Şiile
ri'ne karşı sefere katılmış, 704'te (1305) 
kendilerine çeşitli ahlaki zaaflar isnat edi
len tasawuf ehlinden Şeyh İbrahim el
Kettan, Şeyh Muhammed el-Habbaz ve 
İttihadiyye fırkası ile mücadele etmiştir. 
Hayatı çeşitli hapis ve sürgün cezalarıyla 
geçen İbn Teymiyye 726 (1326) yılında ka
bir ziyareti konusundaki görüşlerinden do-

layı mahkum edilmiş, bu arada birçok öğ
rencisi sorguya çekilmiş ve 728'de ( 1328) 
hapiste vefat etmiştir. 

Hanbeli doktrin ve literatürü hakkında 
derin bir bilgiye sahip olan İbn Teymiyye'
nin görüş ve mücadelesinin, Hanbeli mez
hebinin vazgeçilmez özelliği haline gelen 
te'vil ve Allah'ın sıfatları konusundaki te
mel yaklaşımı, Hanbel'iler'in Selef düşün
cesine bağlılıkları ve bunun tabii sonucu 
olarak da bid'at ve hurafe diye nitelen
dirdikleri bazı davranışlara karşı aldıkları 
olumsuz tavır çerçevesinde geliştiği söy
lenebilir. İbn Teymiyye'yi Hanbeli mezhe
binde ve İslam tarihinde önemli kılan hu
sus. İslam'ın doğuşunu takip eden yıllar
dan beri mevcut olan ve tartışılan bu fi
kirlerden ziyade onun inandığı değerler 
uğrunda verdiği samimi mücadelesi ol
malıdır. ibn Thymiyye'nin eserlerinin bir 
listesi, öğrencisi İbn Kayyim el-Cevziyye'
nin Esmô.'ü mü'ellefô.ti Şey{ıilislô.m İbn 
Teymiyye (nşr. Selahaddin ei-Müneccid. 
Beyrut ı 403/ ı 983) adlı kitabında bulun
makta olup bunların hemen tamamına 
yakını basılmıştır. İbn Teymiyye'nin fikir
leri ve mücadelesi, özellikle günümüz Sün
ni İslam dünyasında çeşitli düşünce ha
reketlerinin beslendiği bir kaynak olma 
değerini hala muhafaza ettiği gibi hayatı 
ve görüşleri hakkında da geniş bir litera
tür meydana gelmiştir. 

İbn Teymiyye'nin öğrencileri arasında 
İbn Kayyim ei-Cevziyye, Ahmed b. İbra
him el-Vasıti, Şafii muhaddis Cemaled
din Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizz'i, Ze
hebi, Ebü'I-Fida İbn Kesir ve İbn Receb 
gibi meşhur alimler bulunmaktadır. Öğ
rencilerinden biri olan Necmeddin Süley
man b. Abdülkav'i et-Tufi. bilhassa mas
lahat-ı mürsele konusundaki geniş görüş
leri dolayısıyla mezhep içinde çeşitli tar
tışmalara sebep olmuştur. Elli küsur eser 
yazan ve Memlükler döneminin en özgün 
yazarlarından biri olan Necmeddin et-Tu
fi bazılarınca Şi'i olarak nitelendirilmiş, Ka
hire'de Hanbeli Kadısı Mes'ud b. Ahmed 
el-Harisi tarafından kırbaçla cezalandırı
larak hapse atılmış ve nihayet ders ver
mesi yasaklanmıştır. 

Memlükler devrinde ismi ve mücade
lesi Hanbeli mezhebi tarihinde İbn Tey
miyye ile beraber geçen, onun fikirleri
nin gerçek varisierinden biri de babası
nın Cevziyye adlı bir Hanbeli medresesin
de kayyim olması sebebiyle kendisine İbn 
Kayyim ei-Cevziyye lakabı verilen Şern
seddin Muhammed b. Ebu Bekir'dir. Gö
rüş ve eserleriyle kendisinden sonraki 



birçok islam alimine tesir eden İbn Kay
yim, 726 (1326) yılında İbn Teymiyye ile 
beraber Şam Kalesi'ne hapsedilmiş ve an
cak onun ölümünden sonra serbest bıra
kılmıştır. Hemen hemen bütün İslami ilim
lerde kaleme aldığı eliiyi aşkın eseriyle ho
cas ının görüşlerini ve mücadelesini de
vam etiirmekten geri kalmayan İbn Kay
yim. Hanbeli mezhebinin tanınıp yaygın
laşmasında ve mezhep doktrininin geliş
mesinde etkin bir role sahip olmuştur. 

Bu dönemde Şam dışında Ba'lebek, Ha
l ep ve Filistin gibi bölgelerde de birçok 
Hanbeli alimine rastlanmaktadır. Bunlar
dan Muhammed b. Ahmed ei-Yun1n1 (ö. 
658/ ı 259). Muhammed b. Davud ei-Ba'-
11, Abdurrahman b. Yusuf ei-Ba'll, Mu
hammed b. Abdülvell ei-Ba'll, Muham
med b. Ebü'I-Feth ei-Ba'll, Abdurrah
man b. Mahmud ei-Ba'll ve Muhammed 
b. Ali ei-Ba'll (ö. 744/ı344) gibi fakih ve 
muhaddisler, Dımaşk'ın kuzeydeki böl
gelerle irtibatını sağlayan yol üzerinde ve 
çeşitli Şii grupların yaşadığı Kisrüvan ve 
Bika' yakınında bulunan Ba'lebek'te hem 
Hanbeli mezhebinin gelişimine önemli 
katkılarda bulunmuşlar, hem de Mem
lükler'in Şiiler' e karşı olan politikalarında 
bir emniyet unsuru olmuşlardır. 

Hanbeliliğin Ba'lebek'teki bu canlılığı
na karşılık Halep'te aynı ölçüde gelişme
diği görülmektedir. Halep'in en eski med
reselerinden olan Zeccaciye'de diğer mez
hepler yanında Hanbeli fıkhının da oku
tulmasına ve Eyyuöıler devrinde Şafii ve 
Hanefiler için bir medrese kuran Emir 
Seyfeddin Ali b. Candar'ın aynı şekilde Ma
lik! ve Hanbel11er için de bir medrese aç
masına rağmen burada Şam veya Ba'le
bek'teki gibi bir Hanbeli cemaati oluşma
mıştır. 

Şam'da yaşayan Ebü'I-Ferec Zeynüd
din İbn Receb (ö. 795/ı393). VIII (XIV.) 

yüzyılın büyük Hanbeli alimlerinden biri 
olup çeşitli eserleriyle mezhep doktrinine 
önemli katkılarda bulunmuştur. İbn Tey
miyye'den İbn Receb'e kadar geçen süre 
içinde Hanbeffiik tarihinde hakim olgu, İbn 
Teymiyye'nin etkisiyle Hanbeliliğin kazan
dığı dikkate değer atılımdır. Bununla bir
likte Hanbelller, Memlükler devrinin ha
kim mezhebi olan ve devlet görevlerinde 
mensupianna öncelik tanınan Şafiiliğin ve 
her biri büyük şöhret sahibi olan Eş' ari ke
lamcılarının sert direnciyle karşılaşıyor
lardı. Bu muhaliflerin en ünlüleri, Yemen 
kökenli olup Mekke'de yerleşmiş bulu
nan Şafii Abdullah b. Es' ad ei-Yafilile Ka
hire ve Şam'da çeşitli devlet hizmetlerin-

de ve medreselerde önemli görevler üstle
nen Takıyyüddin es-Sübki. oğlu Taceddin 
es-Sübki ve Sübki ailesinin diğer fertleri
dir. Bu dönemde Hanbelilik Mısır'da Har
ran göçmeni İbn Hamdan el-Harran!, Şe
refeddin Abdülganl b. Yahya el-Harran! 
ve Mes'ud b. Ahmed el-Harisl gibi fakih
lerle, Şam ve Filistin bölgelerindeki ka
dar olmasa da bazı gelişmeler gösterme
ye devam etmiştir. 

Burc1 Memlükleri zamanında ( 1382-

ı 5 ı 7) Hanbeliliğin Mısır, Suriye ve Filistin 
bölgelerinde daha önceki canlılığını kay
betmeye başladığı görülür. Muhtemelen 
bu sonuçta. özellikle BurcTier döneminde 
siyasi ve iktisadi olaylar neticesinde Mem
lük saltanatının giderek gerilerneye baş
lamasının ve Hanbeli alimlerinin bid'at an
layışları gereği çeşitli konularda takındık
ları aşırı müdahaleci tutumlara karşı top
lumun bazı kesimlerinde meydana gelen 
direncin rolü vardır. M. Henri Laoust. Han
bel1ler'in özellikle Muhyiddin İbnü'I-Ara
bl'ye ve gittikçe nüfuzunu arttıran İtti
hadiyye fırkasına karşı gösterdikleri düş
manlıkların bu düşüşlerinin artmasına 
katkıda bulunduğuna işaret etmektedir 
(EJ2 [İng.]. III, 161 ). Ancak bu zayıflama 
Hanbeliliğin tamamıyla ortadan kalkma
sı manasma gelmez. Zira bu dönemde de 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve res
ml devlet görevlerine devam eden büyük 
Hanbeli fakih ve kelamcıları bulunmak
tadır. Bunlardan Alaeddin Ali b. Süley
man ei-Merdavl ile fakih ve tarihçi Ebü'I
Yümn ei-Uieyml eserleriyle mezhebin li
teratürüne önemli katkılarda bulunmuş
lardır. Ayrıca Memlükler'in son dönemin
de Takıyyüddin İbn Kundüs, Bedreddin 
Muhammed ei-Ca'ferl, Cemaleddin Yusuf 
b. Abdülhadl, Şehabeddin el-Askeri ve 
Hanbeli fıkhına birçok alim yetiştirmiş 
bir ailenin ferdi olan ve Dımaşk'ta Han
beli kadılığı görevinde bulunan Necmed
din İbn Müflih gibi birçok bilgin yetişmiş
tir. 

4. Osmanlılar Devri (ı 5 1 7- ı 92 3). Os
manlılar'ın Suriye ve Mısır'ı fethinden 
sonra devletin resmi mezhebi olan Ha
nefiliğin öne çıktığı ve bu durumun Han
beliliğin gelişmesini olumsuz yönde etki
lediği gözlenmektedir. Ancak bu gerile
rneye rağmen Suriye, Filistin ve Mısır'da 
Hanbeli fıkhının eğitim ve öğretimine de
vam edilmiş, Osmanlılar'ın hakim olduğu 
topraklarda birçok Hanbeli alimi yetiş
miştir. Bu dönemin önemli bilginleri ara
sında, Şam Hanbel11eri'nin müftüsü olan 
Ebü'n-Neca Şerefeddin Musa b. Ahmed 
ei -Haccavl ( ö. 968/1560). Mısır'ın son 
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Hanbeli kadılkudatlarından Şehabeddin 
İbnü'n-Neccar ei-Fütuhl ve oğlu Takıyyüd
din İbnü'n-Neccar ei-Fütfıhl gibi şahıslar 
bulunmaktadır. Ayrıca Xl. (XVII.) yüzyılın 
ilk yarısının meşhur Hanbelller'inden ve 
Mısır'daki son büyük temsilcilerinden bi
ri olan Mansur b. Yunus ei-Buhfıtl, Cami
atü'I-Ezher'de hocalık yaparak mezhebin 
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu
hfıtl'nin eserlerinden bazıları günümüz
de Suudi Arabistan'da çeşitli üniversi
telerde ders kitabı olarak okutulmak
tadır. 

Osmanlılar döneminde bunlardan baş
ka Dımaşk Hanbeli kadılarından Şemsed
din Muhammed b. Ali b. Ömer Sıbtu'r
Rüceyhl, tarihle ilgili bazı eserleri bulu
nan kadı Ekmeleddin İbn Müflih, kadı NCı
reddin Mahmud ei-Humeydl, çok verimli 
bir müellif ve ictihadl bakış açısına sahip 
bir fakih olan Mer'l b. Yusuf ei-Kerml, 
tefsir, hadis ve fıkıh gibi çeşitli ilimlerde 
derinleşmiş olan Dımaşk Hanbeli müftü
sü Abdülbaki b. Abdülkadir ei-Ba'll, fa
kih ve tarihçi Abdülhay b. Ahmed İbnü'I
İmad ei-Aker1. muhaddis Ebü'I-Mevahib 
Muhammed b. Abdülbaki ei-Ba'll. birçok 
dalda eserleri bulunan Muhammed b. 
Ahmed es-Seffarlnl ve ailesinden çeşitli 
Hanbeli alimlerinin yetiştiği Şeyh Abdur
rahman b. Abdullah ei-Ba'll ( ö. ı 192/ 
ı 778) gibi alimler yaşamıştır. 

Bu alimlerle onların Hanbeli doktrini
nin gelişmesine yaptıkları katkılar bir ya
na. Osmanlılar döneminde Hanbelilik ta
rihinin en önemli olayı Vehhabllik hare
ketidir. Bu hareketin kurucusu olan Mu
hammed b. Abdülvehhab kendi dönemin
de görülen dini, siyasi ve kültürel alanlar
daki yozlaşma ile mücadeleye karar ver
miş ve 1157 (1744) yılında Dir'iye'de Emir 
Muhammed b. Suud ile, Allah'ın hüküm
ranlığını kurmak için emirliğin İbn Suud 
ve nesline, şeyhliğin ise kendisine ve nes
Iine ait olması şartıyla karşılıklı olarak biat 
etmişlerdir. Bu tarih, küçük bir emirliğin 
bir devlete dönüşmesinin başlangıcına 
işaret etmekle kalmayıp ayrıca Hanbeli 
mezhebinin de bir devletin resmi mez
hebi olarak kabul edilmesinin başlangı
cını teşkil eder. Bu tarihten sonra Mu
hammed b. Abdülvehhab'ı ve hareketini 
Suudi Krallığı 'ndan ayrı düşünmek müm
kün değildir. Bu dönemin tarihi ve siyasi 
şartları, Muhammed b. Suud'un siyasi 
nüfuzunu arttırmak için Muhammed b. 
Abdülvehhab gibi bir alime, onun da ken
di davetini yayabilmek için İbn Suud gibi 
bir emlre ihtiyacı olduğunu göstermek
tedir. 
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Muhammed b. Abdülvehhab'ın doktri
ninin temelini Allah'ın zat, sıfat ve fiilileri 
yönünden birlenmesinin tevhid için ye~ 
terli olmayıp kulların da kendi fiilieriyle Al
lah'ı birlerneleri gerektiği prensibi (tev
hTd-i ma'bGdiyyet, am e IT tevhid) oluşturur. 
Bu tevhidi yerine getirmeyenler kiltir olup 
malları ve canları muvahhidlere helaldir. 
Müteşabih ayetlerden zahirieri kastedil
miştir ve bunları te'vil ve tefsir caiz değil
dir. Tevessül küfürdür ve şefaat yalnız AI
Jah'a mahsustur; dolayısıyla Kur'an'dan 
başka mürşid, Allah'tan başka hidayetve
rici yoktur ve peygamberlerden dahi şe
faat dilemek haram dır. Akıl şer! bir delil 
olmadığı gibi mevcut naslar haricinde ic
tihad, kıyas ve istihsan yollarına gidile
mez. İslam dünyasında Vehhfıblliğin ke
Jam ve fıkıh alanındaki bu katı görüşleri
nin reddi konusunda geniş bir literatür 
meydana gelmiştir (b k. Abdullah Muham
med Ali, XVII i1409J, s. 146-178). 

Muhammed b. Abdülvehhfıb'ın yöne
lişlerinde, öncelikle kendi ailesinden te
varüs ettiği ve daha sonra da eğitimi, se
yahatleri ve tecrübeleriyle berraklaştır
dığı Hanbeli mezhebinin Kur'an ve Sün
net metinlerini anlama ve Allah'ın sıfat
Iarını yorumlamadaki Selefi yaklaşımı ve 
bunun tabii sonucu olarak gittikçe şid
deti ve kapsamı artan bid'at anlayışının 
etkisi görülmektedir. Bu mücadelede en 
büyük referansının ise Hanbeli mezhebi 
tarihinde benzer bir mücadele vermiş 
olan İbn Teymiyye'nin düşüncesi ve haya
tı olacağı tabiidir. Bununla birlikte Veh
hfıbllik hareketinin özellikle ilk yıllarında 
Hanbeli mezhebi içinde tam bir destek 
elde ettiği söylenemez. Mesela Muham
med b. Abdülvehhab'ın kardeşi Süley
man b. Abdülvehhfıb, Muhammed b. Ab
durrahman ei-Ahsa'i, Muhammed b. Ab
dullah b. PlrGz en-Necdl ve İbn Humeyd 
gibi bazı Hanbeli müellifleri bu hareketi 
benimsememiş, hatta ona düşman ol
muşlardır (Abdullah b. Abdurrahman ei
Bessam, 1, 36-37). 

Şeyh Muhammed'in kendi davetinde 
kullanılmak üzere yazdığı eserlerinin ço
ğu , Kur'an ve Sünnet metinlerinden ak
tanimış parçalardan meydana gelen muh
tasar kitaplardır. Onun bütün eserleri 
Mü'ellefatü'ş-Şey{ıi'l-İmam MuJ:ıam
med b. <.Abdilvehhab adı altında neşre
dilmiştir (1-XII, Riyad, ts.). 

Muhammed b. Abdülvehhfıb ile Mu
hammed b. Suud, merkezden uzak Ne
cid bölgesinde kendi dini ve siyasi oluşum
Jarını tamamlarken Osmanlı Devleti La-
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le Devri'nin çeşitli iç ve dış meseleleriyle 
meşgul olduğundan sürekli gelişen Veh
habl hareketiyle ilgilenme imkanı bula
mamıştır. Muhammed b. Suud'un ölü
münden sonra oğlu ı. Abdülazlz Katar, 
Bahreyn ve Umman'ın önemli bir bölü
münü ele geçirmiş ve Vehhfıbl kuwetleri 
1 226 ( 1811) tarihi itibariyle H alep'ten 
Hint Okyanusu'na, Basra körfezi ve Irak 
sınırlarından Kızıldeniz'e kadar yayılmış
tı. Bu durumdan rahatsız olan Osmanlı
lar, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Pa
şa'dan SuGdi-Vehhabl hareketine karşı 
müdahale etmesini ve onları özellikle 
Mekke ve Medine'den uzaklaştırmasını is
temiştir. Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İb
rahim Paşa 1233'te (1818) Vehhfıb'iler'in 
merkezi Dir'iye'yi ele geçirerek birinci Su
Gdi-Vehhfıbl idaresine son vermiş. ancak 
bu arada Mısırlılar'ın elinden kurtulan 
Suudi ailesinden Türki b. Abdullah Ri
yad'ı zaptederek burayı başşehir yapmış 
ve kendisini Necid, Lahsa ve Umman emi
ri ilan etmiştir. Daha sonra oğlu Faysal b. 
Türki, Hicaz ve Basra körfezi kıyıları dı
şındaki eski Suud topraklarını tekrar eli
ne geçirmiş, ll. Abdülazlz b. Abdurrah
man ise 1319'da (1902) Riyad'ı Reşld'iler'
den alarak Necid bölgesinde Suudi ha
kimiyetini yeniden sağlamıştır. 191 2'de 
Vehhfıbl inançları doğrultusunda sıkı bir 
dini ve askeri eğitim verdiği ihvan bir
liklerini kuran ll. Abdülazlz 1919'da Mek
ke şerlfi Hüseyin b. Ali'nin kuwetlerini, 
1921 'de Reşld'iler' i yenerek Arabistan'ın 
kuzeyini bütünüyle ele geçirmiştir. Os
manlı Devleti'nin çeşitli iç ve dış olaylar 
sebebiyle otoritesinin Zayıfladığı. daha 
sonra da ortadan kalktığı bir ortamda 
Vehhfıbl -Suudi birlikleri 1924'te Taif ve 
Mekke'ye, 192S'te Medine ve Cidde'ye 
girmişlerdir. 

Vehhfıblliğin doğup geliştiği dönemde 
Mısır, Suriye, Irak ve Hicaz gibi bölgeler
de önceden Hanbeli mezhebine mensup 
insanlar içinde Vehhfıbl hareketine katı
Janların yanı sıra bu hareketten ayrı kla
sik bir Hanbeli olarak eğitim öğretim ve 
teliffaaliyetini sürdüren alimiere de rast
lanır. Bunlara örnek olarak Dımaşk Han
beli müftüsü Mustafa b. Sa'd es-SüyQtl 
(ö. 1243/1827). Osman b. Sind en-Necd'i, 
aslen Iraklı olup Hanbeli mezhebine bir
çok ilim adamı veren Şatti ailesinden Mus
tafa b. Mahmud eş-Şattl, Hasan eş-Şattl 
ve Abdüsselam b. Abdurrahman eş-Şat
t'i. Muhammed b. Abdullah b. Osman el
Amiri. Muhammed eş-Şattl, Muhammed 
Murad Efendi eş-Şattl ve Abdülkadir Bed
ran ( ö. ı 9 2 7) gösterilebilir. 

C) Yeni Dönem. XX. yüzyılın başların
da Osmanlı Devleti'nin yıkılınası ile birlik
te Ortadoğu'da yeni bir oluşumun ger
çekleşmesi, bu arada Vehhabi-Suudl ha
reketinin başanya ulaşıp Arap Yarıma
dası'nda Suudi Arabistan Krallığı'nın ku
rulması, Hanbeli mezhebinin de bu dev
letin resmi mezhebi haline gelmesi Han
bellliğin tarihinde yeni bir dönem açmış
tır. Kendisini 1926'da Hicaz, 1927'de Ne
cid kralı ilan eden Abdülazlz b. SuQd'un, 
iki ayrı birim olarak yönetilen Hicaz ve 
Necid bölgelerini 1932'de Suudi Arabis
tan Krallığı adı altında birleştirmesiyle 
oluşan Suudi Arabistan Krallığı'nın mo
dern anlamda herhangi bir anayasası bu
lunmayıp kralların ilan ettikleri bildiri ve 
genelgelerde belirttikleri esaslar dahilin
de ülke şeriat kurallarına göre yönetil
mekte olup (bu bi ldiri ve beyannameler 
için b k. Abdulm un im Shakir, s. 4- I 5) hu
susi bir şekilde Hanbeli mezhebine veya 
Vehhabl anlayışına herhangi bir atıfta 
bulunulmaz. Bu durum, devletin resmi 
bir mezhep telakkisinin olmadığı hissini 
uyandırmakla beraber, söz konusu dev
let meşruiyetini Muhammed b. Abdülveh
hab ile Muhammed b. Suud'un Dir'iye'de 
yaptıkları anlaşmadan aldığı için özellikle 
eğitim, öğretim ve dini hizmetler alanın
da bu anlaşmaya sadık kalındığı gözlen
mektedir. 

Öte yandan Vehhfıbl hareketi özellikle 
dini alanda sadece Necid bölgesini etki
Jemekle kalmamış, aynı zamanda Hindis
tan. Uzakdoğu, Mısır ve Kuzey Afrika ül
kelerinde bazı İslami hareketlere tesir et
miştir. Ayrıca çeşitli islam ülkelerinde 
bid'at ve hurafelere karşı mücadele eden, 
Kur'an ve Sünnet' e dönülmesini amaçla
yan bazı kişi veya hareketler, Necid'den 
çok uzakta ve buraya tamamıyla yabancı 
bulunsalar da kendi memleketlerinde di
ni, siyasi ve içtimal sebeplerden dolayı 
Vehhfıbl olmakla itharn edilmişlerdir. An
cak Vehhfıb'iliğin siyasi bir karakteri de 
bulunduğu için söz konusu bu bölgesel 
hareketleri onun yan kolları olarak değer
lendirmek isabetli değildir. Bununla bir
likte Vehhfıbllik, çağdaş islam düşünce
sinde ve Hanbeli mezhebi tarihi içerisin
de önemli bir dönüm noktasıdır. 

Mezhebin Yayıldığı Coğrafya. Hanbefi 
tarihiyle ilgili eserlerde ve özellikle İbn 
Ebu Ya'Ja'nın, Ahmed b. Hanbel'den baş

layarak 513 (1119) yılına kadar yaşamış 
olan 706 alimin hayatını anlattığı Taba
lfö.tü'l-lfanabile adlı kitabında verilen 
bilgilerden Hanbeli mezhebinin doğuş ve 
kuruluş sürecinde Bağdat, KGfe, Nlşabur, 



Horasan, Basra. Halep, Şam ve Hicaz gi
bi şehir ve bölgelerde tanınmaya ve ya
yılmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bilhas
sa IV. (X.) yüzyılda Hanbeli mezhebi Bağ
dat'ta üstün bir duruma gelmekle bir
likte Hanbeliler'in Eş'ari-Şafil mezhebi 
mensupları ile yaptıkları sert mücadele
ler, devletin onlara karşı çeşitli tedbirler 
almasına ve zaman zaman gerilemesine 
sebep olmuştur. Bağdat'tan güneye doğ
ru olan mezhebin yayılma süreci. özellik
le Moğollar'ın Bağdat'ı işgalinden önce 
başlayan iç göçlerin de etkisiyle Hanbell
ler'in yukarıda adı geçen şehirlerle birlik
te Amid, Ba'lebek, Erbil, Halep, Hama, 
Harran. Hemedan, isfahan, Kudüs, Mu
sul, Rakka. Samerra, Semerkant. Şam. 
Şlraz, Taberistan ve V asıt gibi bütün Irak, 
Suriye ve Filistin topraklarına yayıldıkları 
görülür. Mezhep özellikle VII. (XIII.) yüz
yıldan sonra Mısır'a ve buradan da Kuzey 
Afrika'ya yayılma imkanı bulmuştur. An
cak bu bölgelerde Hanbeli mezhebine men
sup birçok alimin bulunması. adı geçen 
bölgelerin halklarının bütünüyle bu mez
hebe mensup olduğu anlamına gelmez. 

islam hukuk tarihi ve mezhepler tari
hiyle ilgili kaynaklarda, genel olarak Han
beli mezhebi Sünni fıkıh mezhepleri için
de daima Han efi, Şafii ve Maliki mezhep
lerinden sonra dördüncü sırada zikredil
miştir. Bunun tarihi ve doktrinel çeşitli 
sebepleri bulunmaktadır. İbn Hanbel'in 
tarih bakımından diğer imamlardan son
ra yetişmesi ve görüşlerinin sistemleşe
rek mezhep haline gelebilmesi için uzun 
bir tedvin dönemi geçirmek zorunda kal
ması, Hanbeli mezhebi mensuplarının 
önceden mevcut olan islam hukuk mez
hepleri içerisinde sayı bakımından en son 
sırada yer almasına sebep olmuştur. Ay
rıca bu mezhep mensupları özellikle Al
lah'ın sıfatları, te'vil, tecslm ve bid'at 
gibi akaid konularında Ehl-i sünnet içeri
sinde ifrata yakın bir noktada bulunmuş 
ve bu görüşlerini şiddetle savunmuşlar
dır. Hanbeliler'in önce Mu'tezile ile, daha 
sonra da Eş'ariler'le ve bazı tasavvuf şeyh
leri ve fırkaları ile yaptıkları uzun ve sert 
mücadeleler onlara karşı olan grupları 
kemikleştirmiş ve bu durum esasen az 
olan mezhep mensuplarının daha da azal
masında etkili olmuştur. İbn Haldün ise 
Hanbeli mezhebine mensup olanların sa
yısının diğer Sünni fıkıh mezheplerine nis
betle az oluşunu. bu mezhebin ictihad
dan uzaklaşmasına ve asıl kuwetini ri
vayet ve haberlerden almasına bağlamış
tır ( Mu~addime, lll, ı o ı 7) . Ancak Han
beli mezhebi zengin hadis kaynaklarına, 

sahabe ve Selef'in görüş ve fetvalarına. 
örf ve adet, maslahat-ı mürseleve is
tishab gibi sürekli gelişmeye açık olan 
önemli metodolajik araçlara sahip bu
lunduğu için mensuplarının diğer mez
heplere nisbetle az oluşunu. fıkhl meto
dolojilerinden ziyade akaidle ilgili görüş
lerinde ve bu hususta verdikleri mücade
lelerde aramak daha isabetli olmalıdır. 

Zira başta Ahmed b. Hanbel'i büyük bir 
şöhrete ulaştıran ve arkasından geniş kit
lelerin gitmesini sağlayan unsur ve ta
rihte Hanbeli mezhebi mensuplarının ka
tılmış oldukları çeşitli olaylar, onların fık
hl görüşleri ve metodolajik farklılıkları de
ğil akaid alanındaki görüş ve mücadele
leridir. Muhammed EbG Zehre de İbn 
Haldün'un görüşünü tenkit ederek bir 
mezhebin mensuplarının azlığı veya çok
luğunun, o mezhebin metotlarından zi
yade onun yayılmasını kolaylaştıran ve
ya güçleştiren siyasi ve içtimal sebep
lere bağlı olduğunu söyler (ibn Hanbel, 
S . 407-408). 

Bugün islam ülkelerinde yapılan nüfus 
sayımlarında mezheplerle ilgili açık bilgi
ler bulunmadığından onların dağılımla
rını gösteren gerçek rakamlar elde mev
cut değildir. Ancak kuruluş ve tarihçesiy
le ilgili bilgilerden de anlaşılacağı gibi gü
nümüzde Hanbeli mezhebi mensupları 
Irak. Suriye, Ürdün, Filistin ve Mısır'da 
ve çok az olarak da Hindistan ve Kuzey Af
rika'da bulunmaktadır. Suudi Arabistan. 
Katar ve Uman'da ise Hanbelller'in sayı
sı diğer mezhep mensuplarından daha 
fazladır. Günümüzde dünyada Hanbell
ler'in sayısının 20 milyon civarında oldu
ğu tahmin edilmektedir (ER, IX, 69; Mah
mesan'l, s. 126). 

Hanbeli mezhebi Su u di Arabistan Kral
lığı'nın himayesinde bulunduğundan adı 
geçen ülkenin önemiyle orantılı olarak çe
şitli siyasi, içtimal ve mali imkanlara sa
hip olduğu ve böylece diğer mezhepler 
karşısında büyük bir avantaj elde ettiği 
gözlenmektedir. Bu imkanlarla söz konu
su ülkenin üniversite ve araştırma mer
kezlerinde Hanbeli mezhebinin başta aka
id olmak üzere hadis, fıkıh ve diğer dal
lardaki görüşleri hakkında birçok ilmi 
araştırma. yüksek lisans ve doktora çalış
ması yapılmakta, bu arada üniversitele
rin bilhassa akaid ve tevhidle ilgili bölüm
lerinde devletin resmi politikası haline 
gelen Selefi-Vehhab'l anlayışının korun
masına ayrı bir özen gösterilmektedir. Bu 
himaye ve gayretler neticesinde, XX. yüz
yılda Hanbeli mezhebine dair eski ve ye
ni birçok eser yalnızca Suudi Arabistan'-
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da değil Mısır. Suriye, Lübnan ve Hindis
tan gibi çeşitli bölgelerde de basılma im
kanına kavuşmuştur. 

Il. USULÜ 

Hanbeli mezhebinin kurucu imamı olan 
Ahmed b. Hanbel, hayatı boyunca fıkha 
dair görüş ve fetvalarını yazdırmamaya 
özen göstermiş ve kendi re'yi yerine za
yıf dahi olsa hadise itibar etmiştir. Ancak 
bu, onun usule dair hiçbir görüşünün bu
lunmadığı anlamına gelmez. Zira sağlı
ğında binlerce soruya verdiği cevapların 
kendi içinde tutarlı olabilmesi için belli 
bazı prensipiere dayanması icap eder. 
Hatta bir mesele karşısında önce Kitap, 
sonra Sünnet ve daha sonra da sahabe 
görüşlerini delil olarak kullanması, onun 
zihninde özellikle hukukun kaynaklarına 
dair bir hiyerarşinin varlığını göstermek
tedir. Kaldı ki imam Ahmed muhteme
len, ilk usul kitabı yazarı olan hacası ve ar
kadaşı imam Şafii'nin er-Risdle'sini gör
müş ve en azından bir kısmını okumuş
tur (Ef21ing.ı, 1, 272) . Ayrıca usul ve me
tot bakırnından ihtiyaç duyduğunda se
lef-i salih'inden saydığı ve hadise bağlı
lığına inandığı Şafii'nin görüşlerine mü
racaat eder ve hadiste hükmü bulunma
yan meseleleri onun hükmüne bırakırdı 
(Goldziher, Zahirfler, s. 2 ı). 

Mezhep mensupları, kurucu imarnın 
ölümünden sonra ilk önce onun görüş ve 
fetvalarını toplama seferberliğine giriş
miş ve sistematik bir usul kitabına kavu
şabilmek için imarnın vefatından yakla
şık bir buçuk asır sonra gelen Kadi Ebu 
Ya'la ei-Ferra'yı beklemek gerekmiştir. 
Onun yazdığı el-'U d de ii uşuli'l-fı]fh gü
nümüze ulaşan ilk Hanbeli usul kitabıdır. 
el-'Udde'nin kaynaklarına bakıldığında 
Ebu Ya'la'nın bu eseri yazmadan önce Ha
nefiler'den Cessas'ın el-Fuşı11'ünü, Mu'
tezile'den Ebü'I-Hüseyin ei-Basrl'nin el
Mu'temed'ini, Ebu Bekir ei-Bakıllanl'nin 
et-Ta]frib ve'l-irşdd ii uşuli'l-fı]fh'ını 

gördüğü anlaşılır. 

Hanbeli usul literatürü, sistematik ba
kımından ehl-i re'yi temsil eden Hane
fiyye metodundan ziyade fıkıhtaki ehl-i 
hadise yakınlığı sebebiyle Şafiiyye (müte
kellimin) metoduna daha uygundur. Me
sela Hanbel! müellifi Muvaffakuddin İbn 
Kudame'nin Raviatü'n-nd?ır adlı eseri, 
önemli bir Şafi'l-Eş'arl kelamcı ve hukuk
çusu olan Gazzall'nin el-Müstaşfd'sının 
büyük oranda ihtisarından ibarettir. Bu 
durum, söz konusu iki mezhebin fıkıh ve 
usuldeki yakınlıkları açısından normal kar
şılanmakla beraber kelam tartışmaların
da Eş'ariyye'nin görüşlerini ve metodu-
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nu benimseyen Şafiiler'in tarih boyunca 
Hanbeliler'in en önemli hedefi oldukları 
dikkate alımnca Han beliler'in usul-i fıkıh
ta Şaflıler'le benzerlik ve yakınlık, usUlü'd
din (akaid) konularında ise muhalefet için
de olmak gibi bir ikilem içerisine düştük

leri ve kendi Selefi tarziarına uygun bir 
sistematiğe sahip usulliteratürü geliş
tiremedikleri şeklinde bir şüphe doğ
maktadır. Zira önemli olan, el-Müstaş
fô.'yı ihtisar etmek değil felsefenin temel 
dallarından biri olan mantık ilmini fıkıh 
usulünün mukaddimesi yapan ve usulle 
ilgili görüşlerini bu mantık ilkeleriyle te
mellendiren Gazzali'nin usul anlayışı ile. 
kuruluşundan günümüze kadar varlığını 
kelami ve felsefi metotlara karşı müca
dele etmeye borçlu olan Hanbeliyye'nin 
görüşlerini uzlaştırmaktır. Bu uzlaşma , 

el-Müstaşfô.'nın mantık ilkelerinin tartı
şıldığı mukaddimesinin ihtisar edilmesiy
le sağlanabilecek derecede kolay görün
memektedir. Eğer böyle olsaydı İbn Ku
dame'den sonra gelen İbn Teymiyye öm
rünü Şafıi-Eş'arl kelamcıları ile mücade
le ederek geçirmek zorunda kalmazdı. 
Hanbeli mezhebinin fıkıh usulü konula
rındaki görüşleri fıkıh usulünün klasik 
başlıkları altında incelenebilir. 

A) İslam Hukukunun Kaynakları. Han
beli mezhebinin, İslam hukukunun kay
nakları ve kaynaklar arası hiyerarşi konu
sunda diğer fıkıh mezhepleriyle ciddi bir 
görüş ayrılığı bulunmaz. Hanbeli mezhe
binde de şer'i hükümlerin kendisinden 
çıkarıldığı kaynaklar içinde ilk sırayı sa
hih naslar almaktadır. Hadisler sabit ve 
sahih olduğu müddetçe bu naslar Kitap 
ve Sünnet şeklinde bir ayınma tabi tu
tulmayıp Ikisi de aynı derecede kabul edi
lir ve bunlar arasında herhangi bir tea
ruz bulunması halinde mesele tercih ka
idelelerine göre çözümlenir. Burada esas 
olan nasların re'y ve kıyasla zayi edilme
mesidir. Bundan sonra sahabe fetvaları , 

zayıf hadis, mürsel masiahat ve kıyas 
gelir (İbn Kayyim ei-Cevziyye, 1, 29-33). Bu 
sıralama ile birlikte Hanbeli usulcüleri, 
İslam hukukçularının çoğunluğunun üze
rinde ittifak ettiği delilleri Kur'an-ı Ke
rim, Sünnet. icma ve istishab; hukuki 
delil oluşu konusunda ihtilaf edilen delil
leri de şer'u men kablena, kavlü's-saha
be, istihsan ve masiahat (istislah) olarak 
belirlemişlerdir. Kıyasa bu deliller içeri
sinde yer vermemekle beraber onu ayrı 
bir başlık altında, fakat diğer mezheple
rin usul kitaplarında olduğu gibi incele
mişler, bu arada bazı Hanbeliler sedd-i ze
rai' prensibine de yer vermişlerdir. 
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1. Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın, gerek ta
nımında gerekse İslam hukukunun bi
rinci kaynağı olarak kabul edilmesinde 
Han beliler'in ayrı bir görüşü yoktur. Kur
'an, okunınakla ibadet edilen vetevatür 
yoluyla gelmiş olan vahyedilmiş kelam
dır. Tevatürle bize kadar ulaşmayan va
hiyler Kur'an'dan kabul edilmez. Necmed
din et-TCıfi'ye göre kıraat-i seb'anın yedi 
kıraat imarnma nisbeti mütevatir olmak
la birlikte bunların her birinin Hz. Pey
gamber'e ulaşması tevatür şartlarını ta
şımayıp bir kişinin diğer bir kişiden nakli 
derecesindedir. Ancak Tufi'nin bu sözü 
Kur'an'ın tevatüren gelmediği anlamını 
taşımaz. Zira bizzat Kur'an'ın mahiyetiy
le, kıraatler ve Kur'an'ın tevatüren nakli 
hakkındaki icma farklı şeylerdir (Abdül
kadir Bed ran, s. ı 96- ı 97). Hanbeliler, her
hangi bir asıl olmaksızın sırf re'y ve icti
hadla Kur'an'ı tefsir etmenin caiz olma
dığını ileri sürmüşlerdir. Kur'an'ın !isan 
kaidelerine göre tefsiri konusunda ise Ah
med b. Hanbel'den iki farklı görüş riva
yet edilmektedir (Ebu Ya'la, el-'Udde fi 
uşuli'l-fıl!:h, lll, 7 ı 9-72 ı). 

Z. Sünnet. Hanbeliler, Hz. Peygamber'in 
sünnetininasolması bakımından Kur'an'
dan ayrı düşünmezler. ResOl-i Ekrem'
den gelen haberleri mütevatir ve ahad 
olarak iki kısma ayıran Hanbeliler'e göre 
mütevatir haberin ifade ettiği bilgi üze
rinde bütün insanların icmaı şart değil
dir. Kadi Ebu Ya'la el-Ferra tevatürle el
de edilen bilginin zaruri bir bilgi olduğu
nu, ancak bunun iktisap ve istidlal cihe
tinden bilinemeyeceğini söyler (a.g.e. , 
III, 847). Ebü'l-Hattab el-Kelvezani ise 
tevatürden hasıl olan bilginin de nazari 
olduğunu ve iki şartı taşıroadıkça bizati- . 
hi kesin bilgi ifade edemeyeceğini belir
tir. Buna göre sözkonusu haberi nakle
denlerin yalan üzerinde birleşmemeleri 
ve vakıayı haber verme konusunda itti
fak etmeleri şarttır. Tevatürün dışındaki 
yollarla gelen haberler ise ahad olup bun
larla kesin bilginin meydana gelip gelme
yeceği konusunda İmam Ahmed'den fark
lı rivayetler nakledilmiştir. Muvaffakud
din İbn Kudame, Hanbeliler'in çoğunluğu
nun, bilhassa müteahhir alimierin haber-i 
ahadın kesin bilgi ifade etmeyeceğini be
lirttiklerini söylemiştir. Eğer bu tür ha
berler kesin bilgi ifade etseydi birbiriyle 
çatışan iki haberin varlığına rastlanmaz 
ve davalarda tek şahitle hüküm verilirdi 
(Ravzatü'n-n8?ır, I, 362-363). Hanbeliler'in 
özellikle sonraki dönem bilginlerinin ha
ber-i vahid konusundaki bu görüşü. on
ların haber ve esere verdikleri değer dik-

kate alındığı zaman mezhep içinde önem
li bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

Hanbeli usulünde, ravinin fasık bir te'
vilci olup kendi fısk ve te'viline insanları 
çağırması halinde onun haberinin kesin
likle kabul edilmeyeceği belirtilmiş, ken
di görüşüne davet etmeyen kimsenin ha
berinin kabulü konusunda ise İmam Ah
med' den iki görüş nakledilmiştir. Ebü'l
Hattab ei-Kelvezani, bunlardan te'vilci fa
sıkın haberinin kabul edileceği görüşünü 
tercih etmiştir. Onun bu yaklaşımı , Han
beliler'in ravinin adil olması şartı sebebiy
le ileri sürdükleri fasıkın haberinin kabul 
edilmeyeceğine dair görüşleriyle çelişınek
le birlikte (a.g.e., I, 388) onların, Hz. Pey
gamber'e ait bir haberi te'vilci fasıktan 
dahi olsa almak ve onu zayi etmemek şek
lindeki hassasiyetlerini göstermesi ve ay
rıca "fasık te'vilci" diye nitelendirdikleri 
insanlara karşı bir yumuşamayı göster
mesi itibariyle mezhep usulünün geliş
mesi açısından faydalı bulunabilir. 

Sahabilerin adil olduklarına dair görüş
lerinin bir sonucu olarak Hanbeli usul
cüleri onların mürsellerini tereddütsüz 
kabul ederler; sahabilerin dışındakilerin 
mürsellerini kabul konusunda ise mez
hepte iki görüş bulunmaktadır. Kabul 
taraftarları, mürsel sahibi kişinin sika ol
ması halinde kendisinin de hadisi adil bir 
kişiden almış olacağını ve bunun hangi 
devirde olursa olsun farketmeyeceğini, 
burada asıl problemi irsali yapan kişinin 
güvenilir olup olmadığının teşkil ettiğini 
söylemişlerdir. Karşı çıkanlar ise Hz. Pey
gamber'in ilk üç asırdaki nesli methetti
ğini ve onların durumunun kendilerinden 
sonra gelenlerden daha kuwetli olduğu
nu ileri sürmüşlerdir. Öte yandan Hanbe
liler kıyasa muhalif olan haber-i vahidleri 
delil olarak kabul etmişlerdir (Ebu Ya'la, 
el-'Udde fi uşüli 'l-fıl!:h, lll, 888, 906-9 ı 7) . 

Başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere 
Hanbeliler'in çoğunluğu özellikle fazilet
ler konusunda zayıf hadisle am el edilebi
leceği kanaatindedir. Burada imam Ah
med'in "zayıf" teriminden maksadı hadis
çileri n kullandığı "zayıf'tır. Çünkü hadis
çiler bazan fakihlerin zayıf olarak algıla
madıkları irsal, tedlis gibi yollarla gelen 
hadisleri zayıf olarak telakki ederler. Bu 
sebeple söz konusu hadislerle amel edi
lebilmesinden maksat fıkıhçıların meto
du üzere amel edilmesidir. Ahmed b. Han
bel, hadis ilmi bakımından zayıf olmala
rına rağmen Amr b. Merzuk ve İshak b. 
Ebu İsrail gibi kişilerden hadis rivayet et
miştir. Ayrıca tedlisi çirkin ve ayıp gör
mekle beraber bunu böyle bir haberi ka-



bul için engel saymaz. öte yandan İmam 
Ahmed'in sadece ibret için ve diğer sahih 
hadislerle birlikte delil olarak kullanılmak 
üzere bu tür haberleri yazdığı da ileri sü
rülmüştür ( a.g.e., lll, 938, 941-943, 954-

957). 

3. İcmil. Hanbeli usulcülerine göre ic
ma kesin bir delil olup ona muhalefet edil
mesi haramdır ve ümmetin hata üzerin
de birleşmesi düşünülemez. Bununla bir
likte icmaın delil değeri konusunda mez
hebin görüşü uzun bir olgunlaşma süre
ci geçirmiştir. Bir rivayete göre İmam Ah
med, "Sahabiler bir konuda icma ettik
leri zaman onların görüşlerinden ayrılma 
konusunda ne dersiniz?" sorusuna, "Bu 
çirkin bir sözdür, ehl-i bid'atın sözüdür, 
sahabe ihtilaf etse bile onların görüşle
rinden çıkılmaz" cevabını vermiştir. Di
ğer bir rivayete göre, "Bir kimse bir ko
nuda icma bulunduğunu iddia ederse bu 
yalandır. belki de insanlar ihtilaf etmiş
lerdir. Bu iddia, Bişr b. Gıyas ve Ebü Be
kir ei-Esamm'ın iddiasıdır. Bilmiyoruz, 
belki de insanlar ihtilaf etmişler, fakat bu 
haber onlara ulaşmamıştır" demiştir. Baş
ka bir rivayette ise, "Bu bir yalandır. in
sanların icma ettiklerini o bilemez; an
cak, 'Bu konuda herhangi bir ihtilaf bil
miyorum' diyebilir ve bu söz, onun insan
ların icma ettiği yolundaki sözünden da
ha güzeldir" dediği belirtilmiştir. Ebü 
Ya'la. bu sözlerin icmaın sıhhatini en
gellemediğini ve onları imarnın sadece 
ihtiyat (vera') cihetiyle söylediğini, sanki, 
burada kendisine ulaşmamış bir ihtilafın 
bulunması ihtimaline işaret ettiğini, ya 
da bunu Selefin ihtilafları hakkında bil
gisi olmayan kişiler için söylediğini belir
terek yukarıdaki sözlerden mutlak ola
rak icmaın sahih olduğunun anlaşılaca
ğını ifade eder ve İmam Ahmed'in icma 
ile amel ettiğine dair çeşitli örnekler ve
rir (a.g.e., IV, 1060-1062) İbn Teymiyye, 
Ahmed b. Hanbel'in saha be, tabi'in ve te
beu't-tabiin nesillerinin icmaını kabul et
tiğini, sonraki nesillere ait icma iddiaları
nı ise kabul etmediğini söyler. Ona göre 
imarnın sözlerinde ilk üç nesilden sonra
kilerin icmaının delil olacağına dair bir 
işaret yoktur; "her asrın icmaından" sö
züyle sadece tabiiler kastedilmiştir (el· 
Müsevvede, s. 283-284). 

İbn Teymiyye'nin bu yorumlarından Ah
med b. Hanbel'in ilk üç neslin icmaını 
mümkün gördüğü, diğer asırlarda ise ic
maın meydana gelemeyeceği görüşünü 
benimsediği anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte Hanbeli usulcülerinin, imamları
nın icma hakkındaki görüşlerini açık bir 

şekilde ortaya koymadan icmaın kabul 
ve reddi konusundaki tartışmalara geç
tikleri ve bu tartışmalarda icma taraf
tarları yanında yer aldıkları görülmekte
dir. Ahmed b. Hanbel'in ilk üç nesille sı
nırlı olan icma anlayışını genişleten bu yo
rumların yanında, ondan nakledilen bazı 
sözlerden hareketle her asırdaki alimie
rin icmaının da hüccet olduğu ve onların 
hata üzerinde birleşmelerinin düşünüle
meyeceği sonucuna varılmıştır. İcma ile 
ilgili bu ayrıntılarda Hanbeliler'in saha
benin görüşlerine özel bir önem verdik
leri, "selef-i salihin" dedikleri bu neslin 
görüşlerinin Kitap ve Sünnet'e yakın ol
duğuna inandıkları ve dini korumak için 
onların görüşlerinin çerçevesi içinde kal
maya özen gösterdikleri görülmektedir. 

4. İstishab. Hanbeli usul kitaplarında 
bu delil Kitap. Sünnet ve icmadan sonra 
dördüncü sırada yer alır. İbn Kudame. 
şer'i hükümlerin akılla bilinemeyeceğini 
ve peygamber gönderilmeden önce her 
türlü vacipten zirnınetin beri olduğuna 
(beraet-i zimmet) aklın delalet edeceğini 
söyler ( Ravzatü 'n·ntı?ır, ll, 504). Bu se
beple akıl. bir yandan hükümlerin ispatı 
hususunda yetersizken öte yandan hü
kümlerin nefyi konusunda şer'i bir delil 
gelinceye kadar böyle bir hükmün yoklu
ğuna delalet eder. Mesela beş vakit na
maz konusunda şer'i bir delilin bulunma
sı, aynı zamanda istishab gereği altıncı 
bir vakitte ayrı bir namazın vacip olma
dığının da delili olur. 

Hanbeli usulün de, şeriat gelmeden ön
ce kendisinden faydalanılan eşyanın hük
mü konusunda, Ebü'I-Hasan et-Temimi 
haramlığı (hazar) hakkında şer'i bir delil 
gelinceye kadar ibaha, İbn Hamid ve Ebu 
Ya'la ei-Ferra ise hazar üzere olduğunu 
söylemişlerdir. İmam Ahmed'den her iki 
görüşü destekleyen rivayetler nakledil
mektedir. Fıkıh usulünün en önemli konu
larından birini teşkil eden eşyada asiola
nın ibaha mı yoksa hazar mı olduğu hu
susundaki bu farklı rivayetlere rağmen 
Hanbeliler'in başka bir delil bulamadık
ları zaman istishaba gitmelerinden ve onu 
re'ye alternatif olarak kullanmalarından 
dolayı (Ebu Zehre, s. 307-308; EJ2 [İng.). 
IV, 269). onların sistemlerine göre eşya
da asiolanın mubahlık olması fikri terci
he daha layık görünmektedir. 

S. Şer'u men kablena. Kur'an ve Sün
net'te yer alıp neshedildiği de açıklanma
yan önceki şeriatlar konusunda İmam Ah
med'den rivayet edilen çeşitli görüşleri 
değerlendiren Ebü'I-Hasan et-Temimi. 
dinde neshedildiğine dair herhangi bir 
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delil bulunmayan önceki şeriatların ge
çerli olacağı kanaatine varmıştır. Ancak 
Ahmed b. Hanbel'den bu tür hükümle
rin bugün için geçerli olmadığını ima 
eden rivayetler de gelmiştir (Ebu Ya'la, 
el-'Udde fi uşüli'l-Mh, III, 753-756). İbn 
Kudame ise daha önceki şeriatların müs
lümanlar hakkında geçerli olmadığını çe
şitli nakli ve akli delillerle ispat etmeye 
çalışmış ve sonuçta müslümanların kı

sas. recm ve benzeri ayetlerde olduğu 
gibi Kitap ve Sünnet'in ihtiva ettiği hü
kümlere uyması gerektiğini söylemiştir 
(Ravzatü'n-n<i?ır, ll, 518-524). Ayrıca bu 
konunun, Hz. Peygamber'in kendisinden 
önceki şeriatların hükmüyle sorumlu olup 
olmadığı meselesiyle yakın ilişkisi bulun
duğu görülmektedir. Bir peygamberin 
getirdiği hükümlerin daha sonraki pey
gamberin ümmetine ve şartlarına uygun 
olması veya olmaması aklen ihtimal da
hilinde bulunduğundan ikinci peygambe
rin birinciye gelen şeriattan sorumlu tu
tulması da tutulmaması da mümkündür 
(Ebu Ya'la, el-'Udde fi uşüli'l-fıkh, lll. 75 ı ; 

Kelvezanl, ll, 412). 

6. Sahabi Kavli. Sahabilerin bir bütün 
veya bir grup olarak herhangi bir husus
ta görüşlerinin hukuki değeri daha çok 
icma konusuyla ilgilidir. Onların fert ola
rak görüşlerinin hukuki değerine gelin
ce, sahabiler bir konuda ihtilaf ettikleri 
zaman İmam Ahmed' e göre, onların gö
rüş ve uygulamaları Kitap ve Sünnet' e ya
kın olduğu sürece bu görüşlerin çerçeve
sinden dışarı çıkmamak şartıyla bunlar
dan birini tercih etmekte muhayyerlik 
vardır. Ancak bu görüşlerden birinin Ki
tap ve Sünnet' e uygunluğu konusu açık
lığa kavuşmazsa Ahmed b. Hanbel sade
ce bu konudaki ihtilatı nakleder ve ken
disi kesin bir görüş belirtmez (İbn Kay
yim ei-Cevziyye, 1, 31 ). İmam Ahmed'in 
sahabi görüşünü tercih etme eğilimi ya
nında mezhepte bu konuda daha akıl
cı yaklaşımlar da bulunmaktadır. Ayrıca 
Hanbeli usul kaynakların da, sahabi kavli
nin kıyasa takdim edilebilecek ve am nas
sı tahsis edecek hukuki bir delil olup ol
madığı hususunda Ahmed b. Hanbel'den 
iki farklı rivayet yer almaktadır. 

Ebü'I-Hattab ei-Kelvezani. buradaki ih
tilafın kaynağının bir yanda zayıf bir kı
yasla beraber sahabi kavlinin, öte yanda 
bu ikisine muarız açık bir kıyasın bulun
ması olduğunu söylemiştir. Ona göre za
yıf da olsa herhangi bir kıyasla destek
lenen sahabi görüşüne itibar edilir ve 
bu görüş mevkuf haber değerindedir (et

Temhid fi uşüli'l-fıkh, lll, 335). Ebü'I-Hat-
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tab'ın bu sözlerinden, Hanbeliler'in sa
habi kavlini sırf sahabi söylediği için de
ğil Hz. Peygamber' e ulaşan mevkuf bir 
haber olma ihtimalinden dolayı muhafa
za etmek istedikleri ve bunun mantıki 
sıhhatini de en azından hangi derecede 
olursa olsun bir kıyasla kontrol etme eği
liminde oldukları anlaşılır. Bu durum, on
ların hem sahabi görüşlerini korumadaki 
hassasiyetlerini hem de kıyasa verdikleri 
değeri gösterir. Yine Ebü'I-Hattab'ın bu 
değerlendirmeleri, Ahmed b. Hanbel'in 
re'y aleyhindeki tavrı göz önüne alınırsa 
mezhep doktrininin gelişiminde önemli 
bir adım sayılır. Hatta Ebü'I-Hattab bu ko
nuda daha da ileri giderek sahabi kavlinin 
şer'i bir delil olduğu iddiasına karşı şun
ları söylemiştir: "Biz bunu kabul etme
yiz; zira sahabi kavli bir delil olsaydı sa
habenin kıyasa bağlandığı gibi ona da uy
ması gerekirdi. Çünkü kıyasın illeti sahih 
olduğu zaman bu onun şeriat sahibinin de 
gözettiği bir illet olduğuna delalet eder 
ve zayıf bir illet sebebiyle ona sahabi 
kavli takdim edilmez. Ayrıca bir insanın, 
uyulmasını gerektirecek bir meziyeti bu
lunmayan başka birine uyması vacip de
ğildir; bu sebeple bir sahabinin diğer bir 
sahabi, bir müctehidin diğer bir müc
tehid karşısında bir meziyeti yoktur ve 
ona uyması gerekmez" (a.g.e., lll, 338-
339). 

7. istihsan. İbn Teymiyye, imam Ah
med'in istihsanın batı! olduğunu çağrış
tıracak bazı imalarda bulunduğuna işa
ret eder (el-Müsevvede, s. 404) . Ebu Ta
lib'den gelen bir rivayette imamın, "Ebu 

· Hanife'nin arkadaşları kıyasın hilafına bir 
şey söyledikleri zaman, 'İstihsan yapıyo- . 
ruz ve kıyası bırakıyoruz' derler ve hak 
olduğuna inandıkları şey karşılığında onu 
bırakırlar. Halbuki ben, gelen her hadise 
başvuruyorum ve ona kıyas yapmıyo
rum" demiştir. Bu sözün zahirinden Ah
med b. Hanbel'in istihsanı kabul etmedi
ği anlaşılmaktaysa da Ebu Ya'la istihsa
nın sahih olduğunu ispata çalışmış ve on
dan maksadın bir hükmün daha kuwetli 
bir hükümle terkedilmesi olduğunu söy
leyerek Kitap, Sünnet ve icmadan istih
san lehine deliller getirmiştir (el-'U d de fi 
uşüli'l-fıl~:h, V, 1604-1609). Kadi Ya'küb 
b. İbrahim ei-Berzebini de istihsanla hü
küm vermenin imam Ahmed'in mezhebi 
olduğunu belirtmiştir (İbn Kudil.me, Rav
zatü'n-ntı?ır, II, 531). Bu rivayetlerden 
Hanbelller'in metodolojilerinde istihsanı 
bir delil olarak kullandıkları, hatta onu 
re'y ve kıyasa karşı önemli bir alternatif 
olarak gördükleri anlaşılmaktadır. 
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8. Maslahat-ı Mürsele. İbn Kudame'nin 
Ravzatü'n-naz;ır'ı ve ondaki bilgilerin 
tekran niteliğinde olan İbnü'I-Lehham ile 
(el-Mul)taşar fi uşüli'l-fı~h. s. 162-163) 
Abdülkadir Bedran'ın (el-Medl)al; s. 294-
295) ifadeleri ve bazı Hanbeli usulcüleri
nin maslahat-ı mürsele üzerine hüküm 
bina edilmesinin caiz olmadığına dair söz
leri ( el-Müsevvede, s. 40 ı) bir tarafa bı
rakılırsa, maslahat-ı mürsele konusunda 
Hanbeli usul kitaplarında yeterli ve açık 
bilgilerin bulunmadığı görülür. Çağdaş 
islam hukukçularından Muhammed Ebu 
Zehre, Hanbeli alimlerinin mesil.lihu'l
mürseleyi bir delil olarak gördüklerini ve 
bunu imam Ahmed' e nisbet ettiklerini 
söyler. Buna göre imam Ahmed masla
hat esasına göre verilmiş birçok sahabi 
fetvasını benimsemiş, siyasette umumi
yetle maslahata uymuş, hükümdarın hal
kı masiahat olana yöneltınesi ve fesad
dan uzaklaştırması yolunu tavsiye etmiş, 
fasık ve kötü huylu kimselerin sürgün 
edilmesi, bid'atçıların cezalandırılması ve 
sahabeye dil uzatanlara ceza verilmesi 
gerektiğini söylemiştir ki bütün bunlar 
masiahat prensibine dayanır (İbn lfanbel, 
s. 309-3 ı 5) . Bu yaklaşıma rağmen masla
hat-ı mürseleyi delil kabul eden Hanbeli
ler'in onu, Malikiler gibi bizatihi müstakil 
bir delil değil yalnızca kıyasa tabi ve kı
yasın nevilerinden biri olarak telakki et
tikleri anlaşılmaktadır (ibn Kayyim el
Cevziyye, III, 288; M. Ebu Zehre, s. 31 5). 
Bundan dolayı maslahata itibar konusun
da sadece Hanbeli mezhebinden değil di
ğer bütün mezheplerden daha ileri bir 
noktada bulunan Necmeddin et-Tufi'
nin, "Zarar vermek de zararla mukabele 
etmek de yoktur" (ibn Mil.ce, "AI:ıkam", 
ı 7) mealindeki hadisin şerhi münasebe
tiyle ileri sürdüğü, ibadet ve mukadde
rat-ı şer'iyye dışındaki muamelatvb. hü
kümlerde maslahata riayet prensibiyle 
nas ve icmaın tearuz etmesi halinde mas
lahata riayetin tahsis ve beyan yoluyla 
takdim edileceği şeklindeki görüşünün 
Hanbeli mezhebinde genel kabul gördü
ğünü söylemek mümkün değildir (Risa
le fi'l-meşalif:ıi'l-mürsele, s. 55-61 ). 

9. Kıyas. imam Ahmed'in şöyle dediği 
rivayet edilmiştir: "Hiç kimse kıyastan 
müstağni kalamaz. Hakim ve imam işle
rini bununla görür, insanları toplar, kıyas 
ve teşbihte bulunur. Nitekim Hz. ömer 
deKadi Şüreyh'e 'işleri birbirine kıyas et' 
demiştir". Onun, "Fıkıh konusunda konu
şan kişi mücmelden ve kıyastan sakın
sın" şeklindeki sözleri ise Ebu Ya'la tara
fından kıyasın sünnet karşısında kullanıl-

ması haline bağlanmıştır (el-'Udde fi uşQ
li'l-fı~h. IV. 1273-128 I). İbn Teymiyye, Ah
med b. Hanbel'in kıyası teyemmüm de
recesinde kabul ettiğini, nasıl ki teyem
müme su bulunmadığına dair zann-ı ga
lib hasıl olunca gidiliyorsa kıyasa da nas 
bulunmadığına dair zann-ı galib hasıl 
olunca başvurulacağını söylemiştir. imam 
Ahmed'ih, "Kıyası ne yapacaksın. hadis
te seni ondan müstağni kılacak şey var" 
sözünün anlamı da budur ( el-Müsevve
de, s. 330-331). İbn Kayyim ei-Cevziyye 
de Ahmed b. Hanbel'in fetva usulünde 
bir mesele hakkında nas, sahabe kavli 
veya onlardan birinin görüşü, mürsel ve
ya zayıf bir rivayet bulunmadığı zaman 
beşinci asıl olarak kıyasa gidileceğini ve 
onunla zaruret sebebiyle amel edilece
ğini belirtmiştir (İ'lamü'l-muva~~ı'fn, I, 
32). Bu açıklamalardan, Hanbeliler'in kı
yasa belli durumlarda başvurdukları an
laşılmakla birlikte Hanbeli usul kitapla
rında kıyasla ilgili bütün konuların her
hangi bir Hanefi usul kitabı kadar ayrın
tılı bir şekilde incelenmiş olması, mezhe
bi n kendi mantıki kontrolünü sağlama 
gayretlerinin bir işareti olarak değer
lendirilebileceği gibi diğer mezhep usul
cülerinin tartışmaianna blgane kalınma
yışının bir sonucu olarak da görülebilir. 
Hanbeli literatüründe kıyasın bu kadar 
geniş şekilde yer alması, mezhepteki usul 
düşüncesinin gelişmesine önemli ölçüde 
katkı sağlamıştır. 

1 o. Sedd-i Zerai' _ "Şekil bakımından 
meşru görülen tasarrufların meşru ol
mayan maksatlara ulaştırmasını önle
mek" anlamına gelen sedd-i zerai' yolu
na Malikiler'den sonra en büyük önemi 
Hanbeliler'in verdiği bilinmektedir. Bu
nunla birlikte mezhebin temel usCıl-i fı
kıh kitaplarında sedd-i zerai' konusu ay
rı bir başlık altında incelenmez. Hanbeli
ler'in metodolojilerini insanın gerçek ni
yeti üzerine kurmalarından ve çeşitli ko
nularda diğer mezheplerle yaptıkları tar
tışmalarda kullandıkları diyalektikten, 
sedd-i zerai' prensibine hukuki bir delil 
olmasa da genel bir hukuk kuralı olarak 
değer verdikleri anlaşılmaktadır. 

Maksatlara ancak birtakım yol ve se
beplerle ulaşılabileceğini belirten İbn Kay
yim el-Cevziyye, bu yol ve sebeplerio hü
küm bakımından söz konusu amaçlara 
tabi olduğunu söylemiştir. Ona göre ha
rama vesile olan yollar men ve kerahet 
açısından bu haramlar gibi, itaat ve iba
detlere vesile olan yollar da izin ve mu
habbet konusunda bu ibadetler gibidir. 



Dolayısıyla maksudun vesilesi de maksu
da tabidir (İ ' lamü'l-muvak/f:ı'in, lll, 147, 
ı 71). Hanbeliler. sedd-i zerai' prensibine 
dayanarak sonucu itibariyle riba ve hile
ye götüren her türlü akdi menetmişler. 

ölümle sonuçlanan hastalıkta eşi miras
tan mahrum bırakmak amacıyla yapılan 

boşarnayı geçersiz saymışlardır (bu akid
lerle ilgili çeşitli örnekler için bk. a.g.e. , 
lll, 173-398). 

B) Şer'i Delillerden Çıkarı lan Hüküm

ler. Hanbeli usulcüleri teklifi hükümleri, 
kelam metoduyla telif edilen usullitera
türüne ve cumhurun görüşlerine uygun 
olarak vacip. mendup, mubah, rnekruh ve 
mahzur (haram) olmak üzere beş kısma 
ayırarak vacibin "terkedene ceza vaad edi
len şey (fiil)" olduğunu. imam Ahmed'in 
bir rivayete göre farzı vaciple eş anlamlı . 

diğer bir rivayete göre ise onu tekit edici 
kabul ettiğini söylemişlerdir. Ayrıca di
ğer mezhep usulcüleri gibi vacibi katiyet 
derecesi bakımından kat'i ve zanni. iste
nen fiilin belirli olup olmaması bakımın

dan muayyen ve muhayyer, zamanları ba
kımından dar zamanlı ve geniş zamanlı 
kısımlarına ayırmışlardır. Hanbeli usul
cülerinin mendub, mubah, rnekruh ve 
mahzur anlayışları . şer'i hüküm ve hitap, 
şer'i hükme konu olan fiiller, vaz'i hüküm 
ve kısımlarıyla ilgili tanım ve yaklaşımla
rı. usulde kelamcılar metodunun kuru
cuları sayılan Şafii usulcüleriyle büyük öl
çüde paralellik arzeder. 

C) Kaynaklardan Hüküm Çıkarma Me
totları. Kur'an ve Sünnet metinlerini an
layabilme ve onlardan hüküm çıkarma 
amacıyla faydalanılan istinbat metotları 
kelimelerin manalara delaletleri, kapsam
ları. deliller arasındaki zaman ilişkileri ve 
zahirieri arasında herhangi bir çatışma 
olduğu zaman aralarını uzlaştırma veya 
onlardan birini tercih gibi çeşitli konuları 

kapsar. 

Ebu Ya'la ei-Ferra şer'i delillerin asıl. 

mefhum-i asıl ve ist ishabü'l-hal olmak 
üzere üç kısımdan meydana geldiğini söy
ler. Ebü'I-Hattab ei-Kelvezani ise fakihle
rin örfünde usGI-i fıkhın deliller, metot 
(turuk) ve dereceleri ve onlarla istidlalin 
keyfiyetinden bahseden bir ilim olduğu

nu, delillerin de asıl . ma'kül-i asıl ve is
tishabdan ibaret olduğunu ifade etmiş 
ve asım ma'kCılünü lahnü'l-hitab, fehva'l
hitab (mefhOmü'l-hitab, Haneffler'deki dela
letü'n-nas), ma'na'l-hitab ve delllü'l-hitab 
(mefhOm-i muhalefet) olarak saymıştır. Ki
tabın delaletini de nas. zahir, umum ve 
mücmel olmak üzere dört bölümde ince
lemiştir (et-Temhid If uşüli'l-fı~h, ı. 6-18). 

İbn Kudame'nin Ravzatü'n-nô.?-ır adlı 
eserindeki tasnifler ise Gazzali'nin el
Müstaşfô.'sından alındığı için daha fark
lıdır. Buna göre l afızların manaya dela
leti mutabakat, tazammun ve lüzum ol
mak üzere üç kısımda incelenir. Lafızlar 
um um ve husus bakımından muayyen bir 
manaya delalet edenler ve mutlak olan
lar şeklinde ikiye ayrılırken ifade ettikleri 
manaların sayıları bakımından da müte
radife. mütebayine. mütevatıe ve müş
terek olmak üzere dört kısım dır. Lafızlar 
karşılığında zihinde mevcut olan mana
lar ise mahsus. mütehayyel ve makul ol
mak üzere üç çeşittir (Ravzatü 'n-nfi?ır. ı. 

94-1 09) . 

istinbat metotlarıyla ilgili bu kavram
ların birçoğu Hanbeli usul kitaplarında 
kullanılmakla beraber bunlar daha ziya
de usule giriş mahiyetindeki tanımlar 
bahsinde incelenmiştir. Bu tasnifler, ge
nel olarak Şafiiyye metoduna göre yazıl
mış usul kitaplarının mantukun (sarih ve 
gayr-i sarih) ve mefhumun (mefhOm-i mu
vafakat ve mefhOm-i muha lefet) delaleti 
sistematiğine daha uygun görünmekte
dir. 

istinbat metotlarıyla ilgili usuli tartış
malar esasen kelamcılar metodu çerçe
vesinde gelişmişse de bunların arasında 
yer alan lafızların um um ve husus açısın
dan kapsamları ve am bir lafzın has bir 
lafızla tahsisi konusuyla, delillerin nüzQI 
veya vürud sebep ve tarihlerinin öncelik
sonralığ ı nın yol açabildiği nesih konusu 
Hanbeli usulü açısından · kısmi bir özellik 
arzeder. 

Um um ifade eden bir lafzın kullanılma
sı halinde onu duyan kimsenin tahsis edi
ci bir delilin bulunup bulunmadığını araş
tırmaya girişmeden önce onunla amel 
etmesinin vacip olup olmadığı mezhepte 
tartışmalıdır. Ahmed b. Hanbel'in bunu 
vacip görmediği r ivayetine karş ılık mez
hep usuleülerinden Ebu Bekir ei-Hallal 
ile Ebu Ya'la'nın aksi kanaatte olduğu gö
rülür (Ebu Ya 'la, ll , 525-532). 

Umumilik ifade eden bir lafzı bu anla
mından çıkarıp hususi manaya çeviren 
tahsis delilleri (muhassıs) muttasıl ve mun
fasıl olmak üzere iki kısımdır. Muttasıl 
muhassıslar şart, sıfat, gaye ve istisna gi
bi am lafza bitişik olarak kullanılabilen ve 
onu kapsamındaki manalardan bir kısmı
na çeviren lafzi delillerdir. Munfasıl tah
sis delilleri ise akıl. Kitap, Sünnet. icma, 
sahabi kavli ve kıyastır. Hanbeliler'e gö
re aklın delaletiyle umum tahsis edilebi
lir. Hanbeliler, sünnete verdikleri değe-
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ri n bir sonucu olarak kati sünnetle oldu
ğu gibi haber-i vahidle de kitabın umumu
nun tahsis edilmesini caiz görmüşlerdir 
(a.g.e. , ll, 550-559) . Sünnetin umumu 
Kur'an'ın hassı ile tahsis edilebileceği 
gibi Kitap ve Sünnet'in umumu Hz. Pey
gamber'in fiiliyle de tahsis edilebilir. Yine 
mezhepte kati bir delil olarak kabul edi
len icma. delil-i hitab ve sahabi kavliy
le de ammın tahsisi caizdir. Kitap ve Sün
net'in umumunun kıyasla tahsis edilme
sini Ebu Bekir el-Hallal, Ebu Ya'Ia ve Ebü'I
Hattab caiz görürken Ebü'I-Hasan el-Ce
zeri ve Ebu İshak İbn Şakila gibi bazı alim
ler aksini savunmuşlardır (a.g .e., ll, 559-
569; Kelvezanl, ll, ı 21; krş. ibn Ebu Ya'la, 
ll, 167) . 

Hanbeliler'e göre Kur'an'ın Kur'an'la, 
mütevatir sünnetin kendisi gibi bir mü
tevatir sünnetle ve haber-i vahidin de yi
ne kendisi gibi bir haber-i vahidle neshi 
caizdir ve neshi kabul edenlere göre bu 
tür nesihler hakkında ittifak vardır. An
cak Ebu Ya'la. Kur'an'ın sünnetle neshi
ni şer'i açıdan caiz görmeyerek bunun ör
neğinin bulunmadığını söylemiştir. imam 
Ahmed' e sünnetin Kur'an' ı neshedip ede
rneyeceği sorulduğu zaman, "Kur'an an
cak kendisinden sonra gelen bir Kur'an 
ayetiyle neshedilebilir. sünnet Kur'an ' ı 

tefsir eder" demiştir. Ebü'I-Hattab ise 
Kur'an'ın mütevatir sünnetle neshedile
bileceği fikrini benimsemiştir. Ayrıca bu 
konuda Salih'in, babası imam Ahmed'
den yaptığı bir rivayet neshi benimseyen
leri desteklemektedir ve onlara göre bu 
bir anlamda Allah'ın , peygamberinin li
sanı ile neshetmesi demektir. Haber-i va
hidle Kur'an ve mütevatir sünnetin nes
hi aklen caiz olmakla beraber şer'an caiz 
değildir (el-'Udde fT uşüli'l-fı ~h, lll, 788-
801; et-Temhid fT uşüli'l-fıkh, ll, 369; Rav
zatü'n-nfi?ır, ı , 327-329). 

Sünnetin Kur 'an'la neshi caizdir ve bu 
konuyla ilgili birçok örnek vardır. icma ile 
sabit olan bir hükmün neshedilmesi ise 
caiz değildir; zira icma vahyin kesilme
sinden ve Hz. Peygamber'in vefatından 
sonra meydana gelmiştir ve onu neshe
decek vahiy mevcut değildir. Ebu Ya'la kı
yasın neshedilmesinin caiz olmadığını, zi
ra kıyasın bir asıldan çıkarıldığını ve ken
disinden çıkarı l dığı asıl devam ederken 
onunla elde edilen kıyasın neshinin sahih 
olmayacağını belirtmiştir (el-'Udde If uşü
li'l-fı~h, lll. 827) Ebü'I-Hattab ve İbn Ku
dame ise kıyasın illeti nasla belirtilmişse 
onun nas gibi kabul edileceği ve nasih ve
ya mensuh olabileceği, illeti nasla belir
tilmemiş ise -dereceleri hakkında bazı ih-
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tilaflar bulunmakla beraber- genel olarak 
onun ne nasih ne de mensuh olacağı gö
rüşündedirler (et-Temhfd fi uşüli '1-fıl~h. 
Il, 390-391; Ravzatü 'n-nci?ır, 1. 332) . 

D) ictihad ve Taklid. Hanbeliler'e göre 
bir kişinin müctehid olabilmesi için şer'i 
delilleri ve onlarla istidlal yollarını bilme
si şarttır. Bunun için usul kitaplarında ay
rıntılarıyla anlatılan Kur'an ve Sünnet'in, 
üzerinde icma vuku bulan konuların ve 
Arapça'nın sarf ve nahvinin bilinmesiyle 
ilgili şartlar mutlak müctehid için gerekli 
olup sadece bir meselede ictihad yapabil
mek için ise bunlar şart olmayıp yalnız 
söz konusu meselenin delillerinin bilin
mesi yeterli görülür. Hanbefiler. bir me
selede bütün müctehidlerin doğruyu bu
lamayacağını, müctehidlerden sadece bi
rinin ictihadının hak. diğer ictihadların ba
tı! olduğunu savunmakla birlikte fetva ko
nusunun. hakkında kat'i bir nas veya ic
ma bulunmayan fer'l bir mesele olması 
halinde isabet edemeyen müctehidin ma
zur olacağını ve ictihadı karşılığında bir 
ecir alacağını ifade ederler. 

İbn Hamdan müctehidleri dört taba
kaya ayırır. Birincisi mutlak müctehidler 
olup bunlar. şartları yukarıda belirtilen 
müstakil müctehidlerdir. İkincisi mezhep
te müctehid olanlardır. Bu derecenin sı
nırları geniş olup tahrlc ve tercih ehli ya
nında mezhebin hükümlerini ezberleye
rek onların nakil ve anlaşılması için çalı
şan kimseleri de kapsar. Üçüncüsü sade
ce bir ilimde, dördüncüsü bir meselede ve
ya bazı meselelerde müctehid olanlardır 
(Şıfatü'l-fetva, s. 16-24). 

Hanbelller Allah'ın varlığı ve birliği , risa
letin sıhhati ve zarurat-ı dlniyye gibi ko
nularda taklidin geçerli olmadığını ileri 
sürmüşlerdir. Zira bu konularda taklidin 
caiz görülmesi -müctehidin taklit edilen 
konularda hat a etme ihtimalinin bulun
ması sebebiyle- sonuç olarak imanda şüp- . 
heye götürür. Füru konularında ise insan
lar alim ve avam olmak üzere iki kısma 
ayrılır ve avamın bilmediği konuda bir 
alimi taklidi ve onun fetvası ile amel et
mesi icma ile caiz hatta vaciptir. 

III. GENEL KARAKTERİSTİGİ 

Hanbeli mezhebinin kuruluşu ile uzun 
tarihi süreç içerisinde gösterdiği geliş
meden ve kullanılan metodolojiden mez
hebin üzerine inşa edildiği temel esasın . 

imkan nisbetinde naslara bağlı kalınması 
ve nasların aniaşılmaya çalışılması fikri ol
duğu anlaşılmaktadır. Zira başta Ahmed 
b. Hanbel olmak üzere Hanbeli alimleri 
İslam hukuk tarihi içinde eser taraftarı 
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yani ehl-i hadis olarak tanınırlar. Burada
ki eser, sırasıyla Kitap ve Sünnet nasları
nı ve kendilerine Selef adını verdikleri sa
habe nesli başta olmak üzere tabiin ve te
beu't-tabiinin görüş ve uygulamalarını 
kapsamaktadır. Bu Selefi yaklaşımın so
nunda Hanbeli alimleri hadiseler karşı
sında muhafazakar bir tavır almışlar. ye
ni mesele ve olayların zuhurunda bid'at 
nazariyesini geliştirmişlerdir. Hatta bu 
mezhep mensuplarının bütün mezhebi 
ve içtimal münasebetlerinde hakim olan 
sıkılık ve umumiyetle diğer Sünni mez
heplerde olduğundan daha mutaassıp 
bir müsamahasızlık içinde bulunmaları

nın sebebinin onların bu bid'at anlayışla
rı olduğu söylenebilir (İA. ı. 171). 

Eserci ve Selefi olmanın. özellikle de 
akaid konularında te'vilden kaçınmanın 
tabii sonucu olarak Hanbeli alimleri lafız
lara ve onların zahirierine ağırlık vermiş
lerdir. Ancak sınırsız olaylara sınırlı nas
larla ve bunların lafzl (literal) yorumlarıy
la cevap vermek sonuçta tabii olarak me
todolojide bir tıkanmaya yol açacaktır. 

Han beliler'in bu çıkınaza düşmernek için 
insanın gerçek niyet ve maksadına (süb
jektif irade) ayrı bir önem verdikleri görül
mektedir. Hatta diğer bazı mezhepler. 
muamelelerin sıhhat veya butlanına hük
medebilmek için objektif kriterler koy
ma kaygısıyla akidler esnasında kullanı
lan lafızlara. gramer kurallarına. kıyas ve 
kaidelerine bağlı kalmayı esas alıp özel
likle borçlar hukukunda muamele, şart 
ve akid sahasını daraltırken Hanbeliler 
lafızların yerine maksat ve niyeti, kıyas ye
rine de nasları ölçü alıp "istishabü'l-hal" 
prensibini de işleterek nasların yasak
lamadığı veya naslarda yer almayan akid 
ve muamele çeşitlerine büyük bir geniş
lik getirmişlerdir. Ayrıca bu sübjektif ira
de alanını sedd-i zerai' prensibiyle kont
rol ederek meşru amaçlar için araçların 
da meşru olması hususuna özel bir önem 
atfetmişlerdir. Onların . amaçlarla araç
lar arasında kurdukları bu otokontrol sis
temi. mezhebin günümüze kadar yaşa
masını ve canlılığını korumasını sağlayan 
önemli bir amil olmuştur. 

Hanbeliler'in istishab deliline dayana
rak Kur'an ve Sünnet'te Allah tarafından 
yasaklanmamış hiçbir şeyin şeriat adına 
yasaklanamayacağını savunmaları özellik
le ibadetlerde titiz, bunun dışındaki alan
larda geniş davranınayı gerektirmiştir. 
İtikad ve ibadetler alanındaki dar bakış 
açılarının etkisiyle tarihte Hanbelller'le di
ğer mezhep mensupları arasında bazı tar
tışmalar çıkmışsa da fıkıhta bilhassa be-

raet-i asliyye istishabını temel prensip ola
rak kullanmaları hukuki hayatta büyük bir 
esneklik ve genişlik sağlamıştır. Netice 
itibariyle doktrin, ibadet sahasındaki dar
Iılda muamelat alanındaki genişlik arasın
da gidip gelen ve bu alanlardan her biri
nin cidarına çarparak hareket enerjisini 
kazanan bir sarkaç gibi devamlı olarak 
canlılık ve sürekliliğini korumuştur. 

Başta kelam mezhepleri olmak üzere 
Hanbeliler'in diğer gruplara karşı sert 
davranmalarının ve içtimal hayatta mü
dahaleci bir karakter kazanmalarının te
melinde, onların akaid ve ibadet alanın
daki darlıkları ile emir bi'l-ma'ruf ve ne
hiy ani'l-münker ve bid'at konularındaki 
hassasiyetleri yatmaktadır. Ahmed b. 
Hanbel'in mihne olayındaki sabır ve sala
betiyle halk nazarında büyük bir şöhrete 
kavuşmasından sonra onun görüş ve mü
cadelesini benimseyen bazı kimseler, sa
dece Mu'tezile'ye karşı değil bizzat Mu'
tezile'ye bir reaksiyon olarak doğan Sün
ni- Eş' ari mezhebi mensupianna karşı da 
mücadele vermişlerdir. Bundan dolayı 
Hanbeliler'in diğer mezhep ve gruplara 
karşı katı tutumianna ve sebep olduk
ları çeşitli içtimal hadiselere tarih ve ta
bakat kitaplarında sıkça rastlanmakta
dır. 

Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari, Ahmed b. Han
bel hakkındaki sitayişkar ifadelerine ve 
onun görüşlerini benimsediğini açıkça be
yan etmesine rağmen . başta dönemin 
meşhur Hanbeli imam ı Berbehari olmak 
üzere Hanbelilerce hüsnükabul görme
miş. hatta ölümünden sonra Hanbeli
ler tarafından birçok defa tacize uğra
yan türbesi yıkılarak kabrin yeri gizli tu
tulmuştur (Eş 'arl, el·İbtine, naşirin ön
sözü, s. 37; İbn EbG Ya 'la, II. I 8; ibn Asa
kir. s. 4I 3) . Hanbeliler'in Eş'ariliği sıkış
tırma faaliyetleri Bağdat'ta Selçuklu ha
kimiyetinin ilk yıllarına kadar devam et
miştir. Meşhur mutasawıf Kuşeyri'nin 

oğlu Abdürrahim b. Abdülkerim. 469'da 
(1 076) Han beliler'in Bağdat'ta çıkardık

ları olaylar üzerine şehri terketmek zo
runda kalmış (Sübki, Taba~at, IV, 234-

235; VII , 161-162), 470 (1077) yılında ise 
başlarında Şerif Ebu Ca'fer b. Ebu Musa 
olduğu halde Hanbeliler Nizamülmülk'
ten koruma talep eden Ebu İshak eş-Şi
razi ve talebelerine karşı harekete geç
mişler ve meydana gelen olaylarda yirmi 
kişi hayatını kaybetmiştir (a.g.e., IV, 235) . 
Selçuklular'ın Eş'ariliğe olumlu yaklaşım
Iarına rağmen durum Hanbeliler açısın
dan pek değişmemiş , Eş' arilik VI. (XII.) 
yüzyılın ortalarından itibaren İslam dün-



yasının en geniş mezhebi olduğu halde 
onlar hayatları boyunca Eş'ar'ilik'le uğ
raşmaktan geri kalmamışlardır. Hanbe
lller'in bu katı davranışları sadece ilmi 
alana inhisar etmemiş. günlük hayatta 
da bid'at ehli olarak gördükleri kişilere 
karşı tavır almışlar ve halkı onlar aleyhi
ne kışkırtmışlardır (özell ikle 323/935 yı

lındaki "Hanbel'l fıtnesi" hakkında bk. 
ibn Keslr, Xl, 181-182; Ahmed Teymur 
Paşa, s. 40-41). Hatta kendileri için teh
likeli gördükleri kimseleri zehirleyerek 
ortadan kaldırmaktan çekinmemişlerdir 
(mesela bk. Sübkl, VI, 390-391 ). 

Hanbelller. kendi içlerindeki sapmala
ra karşı da çok dikkatli ve bağnaz bir ta
vır içinde olmuşlardır. Önemli bir usul ve 
dil alimi olan Hanbeli Ebü'I-Vefa İbn Akil, 
bazı Mu'tezile alimleriyle görüştüğü ve 
sGfilere sempati duyduğu için beş yıl ka
dar gizlenmek zorunda kalmış ve tekrar 
ortaya çıkarken de daha önce savundu
ğu fikirlerden vazgeçtiğine dair bütün 
halkın huzurunda ve divan önünde bir 
belgeyi imzalamak zorunda kalmıştır ( ibn 
Receb, e?-Zeyl 'ala Taba~ati'l-fjanabile, 
I, 145) . 

XIX ve XX. yüzyıllarda Vehhab'ller'in, 
Hicaz ve Necid bölgesindeki İslam'ın kül
tür varlıkları olan birçok kabir ve türbeyi 
bid'at ve hurafelere karşı çıkmak adına 
yıkmaları. kendi tevhid anlayışlarını be
nimsemeyenleri kafır ve müşrik ilan ede
rek onlarla savaşı caiz görmeleri. malla
rını ganimet kabul etmeleri ve bu uğur

da Hicaz. Suriye ve Irak bölgelerinde bir
çok savaşa girmelerinde siyasi ve sosyal 
birtakım olaylar yanında Hanbel'ller'in ge
leneksel mücadeleci ve müdahaleci ka
rakterlerinin de etkisi olmalıdır. 

Tarih boyunca Hanbeli alimlerinin aka
id konularında çeşitli gruplarla ve bu ara
da bazı tarikat şeyhleriyle mücadele et
meleri, Hanbel'ller'in tasavvufa karşı ol
duklarına dair bir kanaatin doğmasına 
sebep olmuştur. Ancak Ahmed b. Han
bel'den itibaren günümüze kadar gelen 
büyük Hanbeli imamlarının içtimal ha
yattaki mücadeleci karakterlerinin aksi
ne mütevazi ve zahidane bir hayat sür
dükleri görülmektedir. Bizzat Ahmed b. 
Hanbel hayatı boyunca zühd ve takva için
de yaşamış hatta zühd ile ilgili rivayetleri 
toplayarakKitôbü'z-Zühd adıyla bir eser 
telif etmiştir (Mekke 134711927; nşr. Mu
hammed Celal Şeref, iskenderiye 1984; 

nşr. Muhammed Said BesyOni Zağ l OI, Dı

maşk 1406/1986) . Ayrıca Hanbelller ara
sında, Hace Abdullah- ı Herevi ve Abdül-

kadir-i Geylani gibi katı birer Hanbeli olan 
meşhur mutasawıflar ve tarikat kuru
cuları da bulunmaktadır. İbn Receb'in, V. 
(Xl.) yüzyılın ortalarından VIII. (XIV.) yüz
yılın ortalarına kadar bir dönemi içine alan 
e~-Zeyl 'ala Taba]fiiti'l-ljanabile adlı 

eserinde sOfi ve zahid sıfatlarıyla nitele
nen doksan beş alime rastlanır. Bundan, 
eserde tercüme-i halleri anlatılan SS2 
kişiden yaklaşık beşte birinin sOfi adı ve
rilebilecek derecede zahidane bir hayat 
yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu husus, Han
belilik ile sOfilik arasında yakın bir ilişki

nin bulunduğunu göstermektedir. Bu iliş
ki, genel anlamda ehl-i hadis dairesi için
de yer alan Hanbelller' le sOfilerin ehl-i 
re'ye, kelama veya akılcı teolojiye karşı 
ortak bir şekilde mücadele etmiş olma
larından da kaynaklanmaktadır (G. Mak
disi, Religion, Law and Leaming in Clas
sicallslam, V, 120; ER, VI, 181). 

Hanbeli alimlerinin bu zühdlerine rağ
men tarihte bazı mutasawıflarla tartış
tıkları da bir gerçektir. Mesela Hanbeli
ler'in Muhyiddin İbnü'l-Arab'l ve onun fi
kirlerinden esinlenen İttihadiyye fırkası ile 
mücadeleleri meşhurdur. Bu tartışmala
rın özellikle marifetullah, sıfatullah, hu-
101, vahdet-i vücGd gibi kavramlar etra
fında cereyan etmesinden, Hanbel'ller'in 
bu mücadeleyi Selefi tevhid anlayışını ko
rumak için yaptıkları. ancak zühd, takva, 
vera'. sevgi ve tevazu gibi konularda mu
tasawıflarla bir ihtilafları bulunmadığı 
anlaşılır. Dolayısıyla tasawufun "zühd ah
laki" olarak sınıriandıniması halinde Han
beli mezhebinin ona çok olumlu baktığı. 
ancak huiGI, marifet ve ibaha gibi pren
siplerine, felsefi boyutuna ve türbe, mO
siki ve ayinle ilgili çeşitli bid'atlarına kar
şı çıktığı görülür. 

öte yandan Hanbeli mezhebi mensup
ları bütün İslam tarihi boyunca çeşitli po
litik roller üstlenmiştir. Bunda. Ahmed b. 
Hanbel'in hilafet kurumu hakkındaki si
yasi görüşleriyle onun Haricilik ve Şi'iliğe 
karşı oluşunun ve Hanbeli alimlerinin ya
şadıkları dönemlerin sultanları ile yakın 
ilişkilerinin etkisi olmalıdır. Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Ca'fer el - İstahri. Ahmed b. 
Hanbel'in akideyle ilgili görüşlerine dair 
rivayetinde onun imamların Kureyş'ten 
olduğu prensibini benimsediğini, insan
lardan iki kişi kalıncaya kadar hilatetin 
Kureyş kabilesinin hakkı olacağını ve di
ğer insanların bu konuda onlarla çekiş
meye bile haklarının bulunmadığını, kı
yamete kadar onlardan başkası için hila
fet hakkının kabul edilmeyeceğini söyler
ken (ibn Ebu Ya'la, 1, 26) Muhammed 
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EbO Zehre. ibn Hanbel'in hilafetin Arap 
hanedanından birine veya herhangi bir 
Arap kabilesine mahsus olduğunu açıkça 
belirtmediğini kaydeder ( ibn fjanbel, s. 
162) . 

Mezhebin oluşum sürecinde, Mu'tezi
le'nin yönlendirmeleriyle baskıcı bir poli
tika takip eden dönemin halifelerine kar
şı Ahmed b. Hanbel'in tavrı, sadece aka
id konusundaki görüşünü belirtmekten 
ibaret olmayıp bu politikalara karşı veri
len siyasi karaktere sahip bir fikir hürri
yeti mücadelesi olarak da nitelendirilebi
lir. Bu mücadelenin kazanılmasından son
ra HanbeiTler Ehl-i sünnet'i koruma adı al
tında iktidarın yanında yer almışlar, her 
biri parlak birer vaiz olan Hanbeli alimle
rinin halk nazarındaki yüksek mevkilerini 
bilen dönemin devlet adamları da bu 
alimlerle beraber görünmeye ayrı bir 
önem atfetmişlerdir. Özellikle Şii Büvey
h'ller'in Bağdat Abbas'l Hilateti'ni nüfuz
ları altına almaları üzerine Hanbeli mez
hebi mensupları dönemin muhalefet gru
bu rolünü üstlenerek Ş'la karşısında Ehl-i 
sünnet'in ve başta Büveyh'ller olmak üze
re diğer küçük devletler karşısında da Ab
bas'l Hilafeti'nin güçlendirilmesine taraf
tar olmuşlardır. Hanbel'ller, Moğollar'ın 
Bağdat'! işgalinden sonra Suriye ve Mı

sır'da Ehl-i sünnet'in temsilcisi olarak 
Memlükler'i desteklemişler ve bu arada 
Haçlılar'a karşı yapılan seferlerde sultan
larla beraber bulunmuşlardır. 

Osmanlılar devrinde uzun bir sessizlik 
dönemi yaşayan Hanbel'ilik. Muhammed 
b. Abdülvehhab'ın Muhammed b. Suud'
la 1744 yılında Dir'iye'de yaptığı anlaşma 
ile siyasi bir hareket hüviyeti kazanarak 
Suudi Arabistan Krallığı'nın doğuşuna ze
min hazırlamıştır. Halen adı geçen dev
letin resmi mezhebi olarak varlığını sür
dürmeye devam etmektedir. 

IV. LiTERATÜR 

Ahmed b. Hanbel'in kendi fıkhi görüş
leri ve metodolojisine dair herhangi bir 
eser yazmaması sebebiyle mezhebin fık
hı ve metodolojisi daha sonra öğrencileri 
tarafından onun çeşitli fetvaları ve görüş

leri temel alınarak ortaya konulmaya ça
lışılmış. önceleri bu çerçevede başlayan 
tedvin faaliyeti, ileri dönemlerde mezhep 
doktrininin gelişmesine paralel olarak 
hızlı bir gelişme seyri göstermiş ve neti
cede zengin bir fürO ve usulliteratürü 
oluşmuştur. 

Hayatını hadis toplamaya vakfeden 
İmam Ahmed, zaman zaman aynı konu
da birbiriyle çelişen hadisler ve sahabe 
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görüşleriyle karşılaşmış, dolayısıyla bir ko
nu hakkında önceden bir kanaate sahip 
olmuşken daha sonra o konuda daha kuv
vetli bir delil bularak görüşünü değiştir
diği olmuştur. Bunun yanında Ahmed b. 
Hanbel'in görüş ve fetvalarının değişik öğ
rencileri tarafından ayrı ayrı toplanmış 
ve nakledilmiş olması da onun fıkhl gö
rüş ve tercihlerini netleştirmeyi zorlaştır
maktadır. Bundan dolayı literatürde sık 
sık bir konu hakkında ondan iki veya da
ha fazla görüş nakledildiği görülür. Bu 
durumda her iki rivayetle amel edilmeye 
çalışılır, bunların uzlaştırılması mümkün 
olmadığı zaman da mezhepteki tercih ku
rallarına başvuru lur. Hanbeli literatürün
de sıkça kullanılan tercihle ilgili kavram
lardan "evceh", Hanbeli alimlerinin imam 
Ahmed'in sözünden aldıkları veya onun 
ima ettiği ya da imarnın sözünün gelişin
den çıkarılan görüşler anlamına gelir. 
"Tahrlc", bir meselenin hükmünü benzer 
bir meseleye nakletmek ve hüküm ko
nusunda aralarını eşit hale getirmek de
mektir. Bu kavramlardan "ihtimal", ken
disine muhalif veya müsavi bir delil bu
lunup da bunların tercih edilmesi sebe
biyle zayıf kalan delil hakkında kullanılır. 

"Tevakkuf" ise aralarından birini diğeri
ne tercihe yarayacak bir delil bulunma
yan, birbirine denk kuwetteki iki delilin 
çatışması halinde ikisiyle de arneli ter
ketmek demektir. 

Hanbeli kaynaklarında mutlak olarak 
kullanılan "imam" kelimesiyle mezhebin 
kurucu imaını Ahmed b. Hanbel kastedi
lir. "Mütekaddimln", İmam Ahmed'den 
Kaöı Ebü Ya'Ia ei-Ferra'ya (ö. 458/ 1066) 
kadar geçen sürede, "mutavassıtln" Ka
di Ebü Ya'Ia'dan Burhaneddin İbn Müf
lih'e (ö. 884/1479) kadar geçen devrede, 
"müteahhirln" ise Alaeddin Ali b. Süley
man ei-Merdavl'den (ö. 885/1480) İbn Hu
meyd'e (ö . 1295/ 1878) kadar geçen dö
nemde yaşamış olan alimler için kullanı
lır. 

Hanbeli literatürü, fürü ile ilgili temel 
metinler ve bunlar üzerine yapılan şerh
ler, usul kitapları, belli bir hukuk dalını il
gilendiren kitaplar, mezhebin tarihi ve 
mensuplarının biyografilerine dair taba
kat kitapları şeklinde bazı kısırnlara ayrı
labilir. 

A) Temel Metinle r ve Şerhleri. Bizzat 
kendisinin kaleme aldığı veya talebeleri
ne yazdırdığı önemli bir fıkıh kitabı bu
lunmayan Ahmed ti. Hanbel'in 30.000 ci
varında hadis ihtiva eden Müsned'i baş
ta olmak üzere ona nisbet edilen yirmi ka-
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dar eserin hemen hepsi hadise ve akaide 
dair olup bunlar dalaylı da olsa Hanbeli 
mezhebinin ilk kaynakları arasında sayı
labilir (bk. AHMED b. HANBEL). 

Ahmed b. Hanbel'in kendisine sorulan 
binlerce soruya verdiği cevaplar öğrenci
leri tarafından "Mesail" adıyla bir araya 
getirilmiştir. Bunlardan büyük oğlu Sa
lih'in rivayet ettiği el-Mesıl'il (nşr. Faz
lurrahman Din Muhammed, 1-111 , Delhi 
1408/ 1988) toplam 1756 mesele ihtiva 
etmekte olup naşir tarafından bazı baş
lıklar ilavesiyle t ertip ve tasnif edilmiştir. 
Küçük oğ lu Abdullah'ın el-Mesıl'il'i ise 
(nşr. M. Züheyr eş-Şav!ş, Beyrut 1400, 
140 ı , 1408/ 1988) naşirin verdiği nurna
ralara göre 1635 meseleden ibarettir. Ay
rıca İshak b. İbrahim b. Hani'nin el-Me
sıl'il'i ile (nşr. Züheyr eş-Şav!ş, Beyrut, 
ts.) Ebü Davüd es-Sicistanl'nin eJ-Me
sd'il 'i de (nşr. Muhammed Behcet el-Bey
tar, Kahire 1353/ 1934) yayımlanmıştır. 

Bunlardan başka İshak b. Mansur ei-Kev
sec, Ebü Bekir ei-Esrem, Hanbel b. İshak, 
Abdülmelik ei-Meymünl, Ebü Bekir ei
Merrüzl, Ebü Hatim er-Razi. Harb b. İs
mail el-Kirmanl, İbrahim b. İshak el-Har
bl ve Abdullah b. Abdülazlz ei-Begavl gi
bi alimler tarafından toplanan "mesai("
!erin bir kısmı günümüze kadar gelmiş
tir. 

Hanbeli mezhebinin büyük mimarla
rından biri olan Ebü Bekir ei-Hallal, uzun 
seyahatler sonunda İbn Hanbel'in hadis, 
fıkıh ve akaide dair görüşlerini Kitabü'l
Cılmi' li-'ulU.mi'l-İmılmAJ:ımed adında 
bir eserde toplamıştır. Hallal, İbn Han
bel'in usülü'd-din hakkındaki görüşlerini 
Kitılbü's-Sünne (nşr. Atıyye ez-Zehran!, 
I-lll, Riyad 1410/1989). usül-i fıkıh konu
larındaki görüşlerini de el-Kitılb fi'l- 'ilm 
adlı eserlerinde derlemiştir. eJ-Cdmi'in 
kütüphanelerde mevcut olan bölümleri 
AJ:ıkdmü'n-nisıl (nşr. Abdülkadir Ahmed 
Ata, 1400, Darü't-türasi'l-Arabl). Kitılbü'l
Vu~üf (nş r. Abdullah b. Ahmed b. Ali 
ez-Zeyd, 1-11, Riyad 1410/1989), A./:ıkılmü 
ehli'l-milel (nşr. Seyyid Kisrevi Hasan, 
Beyrut 1414/1994) ve el-Vu~üf ve't-te
reccül (nşr. Seyyid Kisrevi Hasan, Bey
ru t 141 5) adlarıyla yayımlanmıştır. Hal
lal'in Kitabü'l-Cılmi'ini , öğrencisi Ebü 
Bekir Abdülazlz b. Ca'fer ŞerJ:ıu Kitıl
bi'l-Cılmi' adıyla şerhetmiş ve daha son
ra da Zıldü'l-müsılfir adlı eseriyle ta
mamlamaya çalışmıştır. Gulamü'I-Hallal 
adıyla da tanınan Abdülaziz b. Ca'fer, ay
rıca Ahmed b. Hanbel'in Kitılbü'l-Emr 
(Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 22, 245) adlı 
risalesini rivayet etmiş, el-Kılfi, Muljta-

şarü's-Sünne gibi çeşitli eserler telif et
miştir (İbn Ebü Ya'la, ll, 119-127; Brockel
mann, GAL Suppl., I, 311) . 

Hanbeli literatürüne önemli katkı sağ
layanlardan biri Hallal'in çağdaşı olan 
Ebü'l-Kasım el-Hıraki'dir. Onun Hanbeli 
fürüuna dair ilk el kitabı niteliğindeki el
Muljtaşar'ı üzerine (nşr. M. Züheyr eş-Şa
v\'ş, Dımaşk 1378/1959, 1964) 300 kadar 
şerh ve haşiye yazıldığı söylenmektedir 
(Abdülkadir Bedran, s. 424) . Bu şerhler
den Ebu Ya'la el-Ferra'nınki eksik, Ebü 
Talib el-Basri ed-Darir'in şerhi ise tam 
olarak (Sezgin . 1, 513) günümüze ulaş
mıştır. el-Muljtaşar üzerine yapılan üç 
önemli şerh basılmıştır. Bunlar, İbnü 'l
Benna el-Bağdadl'nin el-Mu~ni' ii şerJ:ıi 
Muljtaşari'l-ljıra~i (nşr. Abdülaz\'z b. Sü
leyman el-Ba\'m\', 1-IV, Riyad 1414/1993). 
Muvaffakuddin İbn Kudame'nin el-Mug
ni (nşr. M. Reş\'d Rıza, eş-Şerl)u'l-kebir ile 
birlikte, I-XII, Kahire 1341-1 348; buna iki 
indeks cildi ilavesiyle, I-XIV, Beyrut 1392/ 
1972; nşr. M. Reş\'d Rıza, eş-Şerf:ıu'l-kebir 

olmaksızın, I-IX, Kahire 1367/1947; nşr. 

Taha ez-Zeyn\'- MahmOd Abdülvehhab 
Fayid- Abdülkadir Ahmed Ata. ı-ıx. Ka
hi re 1388-1 390/ 1968-1970; nşr. M. Salim 
Muhaysin- Şa'ban M. İsmail, 1-IX, Riyad, 
ts.; nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Tür
k\'- Abdülfettah Muhammed el-Hulv, ı

XV, Kahire 1406-1411/1986-1991) ve Şern
seddin ez-Zerkeşi'nin ŞerJ:ıu Muljtaşa

ri 'l-ljıra~i (nş r. Abdullah b. Abdurrah
man ei-Cibrln, I-VII. Riyad 1411) adlı eser
lerdir. Zerkeşi'nin şerhi, yukarıda zikre
dilen iki şerhin aksine diğer mezheplerin 
görüşlerine yer vermezken Ahmed b. 
Hanbel'den gelen birçok rivayeti naklet
mesi. değerlendirmesi, her meselede 
Hanbeli alimlerinin görüşlerine yer ver
mesiyle temayüz eder. Bununla birlikte 
Hanbeli tarihinde en çok İbn Kudame'
nin el-Mugni'si tutulmuş ve şöhret bul
muştur. İbn Kudame bu şerhte. Hanbeli 
mezhebindeki farklı görüşleri kaydetme
si yanında diğer mezhep imam ve müc
tehidlerinin görüş ve delillerine de geniş
çe yer vererek bunları tartışmış ve arala
rında tercihlerde bulunmuştur. 

Ebü Ya'la ei-Ferra'nın usul, fürü ve 
akaid konularıyla ilgili Kitılbü'r-Rivılye
teyn ve'l-vecheyn adlı eserinin fürü-i 
fıkıhla ilgili kısmı, Abdülkerim b. Muham
medel-Lahim tarafından el-Mesıl'ilü'l
f*hiyye min Kitılbi'r-Rivılyeteyn ve'l
vecheyn adıyla neşredilmiştir (I-lll, Ri
yad ı 985 ). Suriye Hanbeliliği'nin ilk üstat
lanndan Ebü'l-Ferec eş-Şirazrnin el-izQJ:ı, 
el-Mübhiç, el-Münteljab ve oğlu Ebü'l-



Kasım İbnü'I-Hanbel'i'nin el-Münte]].ab 
fi'l-fı]fh ve el-Müfredat adlı eserleri de 
mezhebin temel metinlerinden sayılır. 

Özellikle V. (Xl.) yüzyıldaki geleneksel 
Sünni anlayışın temsilcilerinden Ebü'I
Hattab ei-Kelvezanl, çeşitli şerhlere ko
nu olan el-Hidaye'sinde (1-11, Riyad, ts.) 
Ahmed b. Hanbel'in görüşlerine yer ver
diği gibi bazan kendi tercihlerini de be
lirtmiştir. Bu eser üzerine Es'ad b. Mü
necca b. Berekat Ebü'I-Beka ei-Ukberl ve 
Fahreddin İbn Teymiyye gibi fakihlerin 
şerhleri bulunmaktadır. Ebü'I-Vefa İbn 
Akil'in aslında 200 cüz olduğu nakledilen, 
fakat sadece bir cildi günümüze ulaşan 
Kitabü'l-Fünun (nşr. G. Makdisl, Beyrut 
1970) adlı eseri çeşitli konulara dair an
siklopedik bir kitaptır. Vezir Ebü'I-Muzaf
fer İbn Hübeyre'nin el-'İbôdatü '1-]].ams 
ve Kitabü'l-İşrat 'ala me~ahibi'l-eşraf'ı 
ile Es'ad b. Münecca'nın el-ljulaşa fi'l
fı]fh ve el-'Umde fi'l-fı]fh adlı eserleri 
de Hanbeli mezhebinin temel füru kitap
larındandır. 

Hanbeli literatürüne büyük katkı sağ
layanlardan biri de Muvaffakuddin İbn 
Kudame'dir. Onun el-'Umde ti'l-tı]fhi'l
ljanbeli adlı eseri (nşr. S. Halll ei-Heva
rl- Eyman Muhammed, Dımaşk I 990; 
Fransızca tre . H. Laoust, Beyrut I 950), 
başlangıç seviyesindeki fıkıh öğrencileri 
için bir ders kitabı niteliğindedir. Müelli
fin mezhepte tercih ettiği görüşlere yer 
verdiği bu eser, Bahaeddin Abdurrah
man b. İbrahim ei-Makdisi tarafından 
el-'Udde adıyla şerhedilmiştir (Kahire 
ı 960). İbn Kudame'nin bundan sonra yaz
dığı el-Mu]fni' ise (1-111 , Kah i re I 322, I 34 I, 
1382/1962; Riyad 1982; Katar 1393) orta 
seviyedeki fıkıh eğitiminde ders kitabı 
olarak kullanılmaktadır. Burada mesele
ler hakkında farklı görüşlere yer veril
mekle beraber delilleri tartışılmamıştır. 
İbn Kudame'nin el-Kati ti fı]fhi'l-İma
mi'l-mübeccel AJ:ımed b. ljanbel adlı 
eserinde ise (nşr. M. Züheyr eş-Şavlş, ı
IV, Dımaşk I 382/1 926; I-IV. Beyrut I 399/ 
ı 979, ı 402/ ı 982) fıkhl hükümler delille
riyle beraber geniş bir şekilde tartışılmış
tır. Bu üç eserden el-Mu]fni' daha son
raki Hanbeli alimleri tarafından çok tu
tulmuş ve üzerine çeşitli şerhler yazılmış
tır. Bunlardan ilki, müellifin yeğeni Ebü'I
Ferec İbn Kudame ei-Makdisi tarafından 
yazılan eş-ŞerJ:ıu'l-kebir'dir ( el·Mugni 
ile birlikte basılmıştır) . Burada el-Mug
ni esas alınmış. ancak bazı deliller çıkarı
larak eserde bulunmayan birtakım me
sele ve rivayetler eklenmiştir. Burhaned
din İbn Müflih, İbn Kudame'nin el-Mu]f-

ni'ini el-Mübdi' ii şerJ:ıi'l-Mu]fni' adıy
la şerhetmiştir (nşr. M. Züheyr eş-Şaviş, 
1-X, Beyrut 1968, 1400/1980). Eser mez
hebin en geniş kitaplarından biri olup 
Hanbeli fıkıh ansiklopedisi mahiyetinde
dir. Alaeddin ei-Merdav'i'nin el-İnşQf fi 
ma'rifeti'r-raciJ:ı mine'l-]].ilQf adlı ese
ri de (nşr. M. Hamid ei-Fıki, I-X11, Kahire 
ı 374- ı 378) el-Mu]fni'in şerhidir. Mer
davi daha sonra kendi şerhini ihtisar ede
rek buna et-Ten]fiJ:ıu'l-müşbi' ii tal)riri 
aJ:ıkami'l-Mu]fni' adını vermiştir (nşr. 
Muhibbüddin ei-Hat'ib, Kahire, ts.). Mer
dav'i'nin bu eseri Hanbeli literatüründe 
önemli bir mevkiye sahiptir. Takıyyüddin 
İbnü ' n-Neccar buna bazı ekleme ve çı
karmalar yaparakMüntehe'l-iradat ii 
cem'i'l-Mu]fni' ma'a't-Ten]fiJ:ı ve'z-zi
yadat adlı bir eser yazmış (1-111, Beyrut, 
ts.), Haccavl de ljavaşi't-Ten]fiJ:ı fi'l-fı]fh 
'ala me~hebi'l-İmam AJ:ımed b. lfan
bel adıyla bir haşiye kaleme almıştır ( nşr. 
Yahya b. Ahmed Yahya ei-Cürdi, Kahi
re ı 4 ı 2/1992). Buhuti. İbnü'n-Neccar'ın 
Müntehe'l-iraddt adlı eserini De]fii'i
]fu üli'n-nühd li-şerJ:ıi'l-Müntehd adıy
la şerhetmiştir (Şer/:! u Müntehe'l·iradat, 
I-IV, Kahire 1319-1320, Keşşafü 'l-kına'ın 

kenarında; 1-111, Beyrut. ts.). Thrihçi Ebü'I
Yümn ei-Uieym'i. el-Mu]fni' hakkında 
TaşJ:ıiJ:ıu'l-]].ilafi'l-mutla]f fi'l-Mu]fni' 
adında bir eser yazmıştır. Yine Haccav'i. 
İbn Kudame'nin el-Mu]fni'ini Zadü'l
Müsta]fni' fi']].tişari 'l-Mu]fni' adıyla kı

saltmıştır. Hanbeli mezhebinde tercih 
edilen görüşleri ihtiva eden bu muhta
sar, BuhGtl tarafından er-Ravtü'l-mür
bi' bi-şerJ:ıi Zadi'l-müsta]fni' adıyla şer
hedilmiştir ( Dımaşk I 304; Hindistan I 305; 
Kah i re I 324, I 340, I 343, I 345, I 348, 1352, 
ı 379; Mekke ı 348; nşr. Ahmed M. Şakir 
Ali M. Şakir, Kah i re ı 954; nşr. Muhammed 
Abdurrahman İ vaz, Beyrut I 405/1 985). 

Ebü'I-Berekat Mecdüddin İbn Teymiy
ye'nin önemli bir metin olan el-MuJ:ıar
rer fi'l-fı]fh 'ala me~hebi'l-İmam AJ:ı
med b. ljanbel adlı eseri üzerine Şern
seddin İbn Müflih ei-Makdisi en-Nüket 
ve'l-feva'idü's-seniyye 'ala müşkili'l
MuJ:ıarrer li-Mecdiddin b. Teymiyye 
(1-11, 1369/1950; Riyad 1984) ve İbn Ab
dülhak ei-Bağdadi TaJ:ırirü'l-mu]farrer 

ii şerJ:ıi'l-Mul)arrer adlarıyla birer şerh 
yazmışlardır. Ayrıca Mecdüddin'in Mün
te]fa '1-a]].bôr ( el-Münteka min al].bari'l
Muştafa) adlı eseri (nşr. M. Hamid el-Fı
ki. 1-11, Kahire 1351/1933) fıkıh konuları
na göre seçilmiş hadislerden meydana 
gelir. Şevkani kitabı Neylü'l-evtar adıy
la şerhetmiştir ki (I-VIII , Kahire I 391/ 
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ı 97 ı ) bu şerh hem hadis hem de fıkıh 
bakımından güvenilir bir kaynaktır. 

İslam dünyasında asırlarca fikirleri ve 
eserleri tartışılan alimlerden ve Hanbeli 
mezhebinin önde gelen simalarından bi
ri olan Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin eser
leri Mecmu'atü'r-resa'il (Kahire 1323). 
Mecmu'atü'r-resa'ili'l-kübra (I-11, Ka
hire ı 385/1966). Kitabü Mecmu'ati'l-te
tava (Kah i re ı 326- ı 329), Mecmu'atü'r
resa'il ve'l-mesa'il (l-V. I 349). Mecmu"u 
fetava (nşr. Abdurrahman b. Muhammed 
b. Kasım en-Necdl, I-XXXVI, Riyad I 38 I
ı 386) adlarıyla yayımlanmıştır. Şemsed
din İbn Müflih ei-Makdis'i'nin Hanbeli mez
hebinde tercih edilen görüşleri topladığı 
Kitabü'l-Füru' adlı eseri (1-111, Kahire 
ı 3 39, ı 34 5) birçok şerh ve haşiyeye konu 
olmuştur (bu şerhler için bk. İbn Müflih, 
Kitabü 'l-Fürü', ı. 8-9). Bunlardan Alaed
din ei-Merdav'i'nin Taşl)iJ:ıu'l-Füru' adlı 

haşiyesi neşredilmiştir (nşr. Ali b. Abdul
lah Al-i San i, Katar ı 379/1 960; nşr. Ab
düssettar Ahmed Ferrac, I-VI, Kah i re ı 388/ 
1967, İbn Müflih'in Kitabü'l-Fürü'u ile, 
Beyrut 1405/1985). 

Osmanlılar döneminde Şam HanbeiTle
ri'nin müftüsü olan Haccav'i. mezhepte 
tercih edilen görüşleri esas alarak el-İ]f
na' li-talibi'l-intifa' adında bir muhta
sar yazmıştır (I-IV. Kah i re ı 35 ı). BuhGti, 
mezhebin temel metinlerinden olan bu 
eseri Keşşafü'l-]fına' 'an metni'l-İ]fna' 
adıyla şerhetmiştir (I-IV, Kah i re I 3 I 9-
1 320; nşr. Hilal Musaylihi Mustafa, I-VI, 
Ri ya d ı 968; Beyrut ı 982). Buhut'i'nin Han
beli fıkhını özetleyen 'Umdetü't-talib ad
lı eserini ise Osman b. Ahmed en-Necdi 
Hidayetü 'r-ragıb li- ŞerJ:ıi 'Umdeti't
tdlib adıyla şerhetmiş (nşr. Hasaneyn Mu
hammed MahiOf. Kah i re ı 379/1 960). Sa
lih b. Hasan ei-Buhuti de Vesiletü'r-ra
gıb li-'Umdeti't-talib adıyla manzum 
hale getirmiştir. Mer"i b. Yusuf ei-Kermi, 
el-İ]fna' ve Müntehe'l-iraddt'ı Giiye
tü'l-müntehd fi'l-cem' beyne'l-İ]fnd' 
ve'l-Müntehd adıyla bir araya getirmiş
tir (nşr. M. Cemi! eş-Şatti- M. Züheyr eş
Şaviş, I-lll, Dımaşk ı 378) . Ayrıca Kerml, 
son dönemin meşhur el kitaplarından 
Delilü'Hdlib li-neyli'l-metdlib'i kale
me almıştır (nşr. Abdullah Ömer ei-Ba
rOdi, Beyrut ı 985) . Bu eseri İbn Ebu Thğ
lib Neylü'l-me'arib (HI. Bulak 1288; er

Ravzü'l-mürbi' ile Kahire 1324, 1374; Kü
veyt I 397; nşr. M. Süleyman Abdullah ei
Eşkar, 1-11, Küveyt 1403/1983). İbn Duvey
yan Menarü's-sebil (nşr. M. Züheyr eş
Şaviş, I-11, Dımaşk 1378/1958) adıyla şer
hetmiştir. Ali Abdülhamid Baltaci ve M. 
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Vehbi Süleyman bu iki şerhi birleştirerek 
el-Mu<temed ii fı~hi'l-İmam AJ:ımed 
adını vermişlerdir (1-11, Beyrut 1412/1991, 

Nasırüddin el-Elbanl'nin irva,ü '1-galfl fi 
tal]rfci ef:ıiidfşi Menari's-sebfl'i ile birlik
te). 

Muhammed b. Abdülvehhab'ın mez
hebin en dar bakış açısını yansıtan Kitd
bü't-TevJ:ıid'i birçok defa basılmış ve üze
rine çeşitli şerhler yazılmıştır. Bunlardan 
ikisi, İbn Abdülvehhab'ın torunlarından 
Süleyman b. Abdullah'ın Teysirü'l-nzi
zi'l-J:ıamid ii şerJ:ıi Kitabi't-TevJ:ıid (nşr. 

Züheyr eş-Şav!ş , Beyrut 1409/1989) ve 
FetJ:ıu'l-mecid şerJ:ıu Kitabi't-TevJ:ıid 

(nşr. Züheyr eş-Şav!ş, Beyrut 140911989) 

adlı şerhleridir. Muhammed b. Abdülveh
hab'ın bütün eserleri Mü'ellefatü'ş-Şey
]].i'l-İmam MuJ:ıammed b. <,4bdilveh
hab adıyla neşredilmiştir (nşr. Abdülaz!z 
b. Zeyd er-Rfım!- Muhammed Biltad
Seyyid Hicab, 1-XII, Riyad, ts.; İbn Ab
dülvehhab'ın eserlerinin çeşit li baskıla

rı ve şerhleri için bk. Ahmed Muhammed 
ed-Dubeyb, Aşarü 'ş-Şeyl] Muf:ıammed b. 
~bdilvehhab, Riyad 140211982). 

B) Usul Kitapları. Hanbeli usul-i fıkhı
na dair günümüze ulaşan en eski eser, 
Ebu Va'la ei-Ferra'nın el-<udde ii uşıl
li'l-fı~h adlı kitabıdır (nşr. Ahmed b. Ali 
el-Mübarek!, 1-111, Beyrut 1980; 1-V, Riyad 
1414/1993). Yine onun usul, füru ve aka
id konularıyla ilgili Kitabü 'r-Rivayeteyn 
ve'l-vecheyn'inin usfıl-i fıkıhla ilgili bö
lümü Abdülkerim b. Muhammed el-La
him tarafından el-Mesfı'ilü'l-uşılliyye 

· min Kitabi'r-rivayeteyn ve'l-vecheyn 
adıyla yayımlanmıştır (Riyad 1985). Ebu 
Ya'Ia'nın el-Kifaye ii uşılli'l-tı]fh adında 
bir eseri daha bulunmaktadır (Brockel
mann, GAL Suppl., 1, 686) . Bu eserlerden 
el-<u d de ii uşuli'l-iı]fh, Ebu Ya'la'nın 
çağdaşı olan Mu'tezile usulcüsü Ebü'I
Hüseyin ei-Basri'nin Kitdbü'l-Mu<te
med'i ile Şafii usulcüsü İmamü'I-Hare
meyn ei-Cüveyni'nin (ö. 478/1085) el
Burhan'ı arasındaki bir dönemde yazıl
mıştır. el-<Udde, Hanbeli mezhebinin gö
rüşlerini anlatması sebebiyle orüinal bir 
eser olmakla beraber sistematik bakımın
dan Ebü'I-Hüseyin'in el-Mu<temed'ine 
çok benzemekte olup konu başlıkları da
hi hemen hemen aynıdır. Bu durum, Ebu 
Va'Ia'nın söz konusu eseri yazmadan ön
ce kendisi gibi Bağdatlı olan Ebü'I-Hüse
yin'in eserini gördüğünü ve ondan fayda
Iandığını göstermektedir (örnek için bk. 
ll, 687) . Eser, mezhebin günümüze ula
şan ilk usul kitabı olmakla birlikte kendin-
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den önceki diğer mezhep usulcülerinin 
yazdıkları kitaplardan faydalanarak ya
zıldığı için gelişmiş bir sistematiğe sa
hiptir. 

Fıkıh usulünde Hanbeli mezhebinin 
ikinci büyük eseri Ebü'I-Hattab ei-Kelve
zani'nin et-Temhid ii uşılli '1-fı~h 'ıdır (n ş r. 
Müfid Muhammed Ebfı Ameşe, HV, Ci d
de 1406/1985). Sistematik ve muhteva 
bakımından büyük oranda el-<Udde'yi 
esas alan bu eser, daha sonra gelen he
men bütün Hanbeli müelliflerinin fayda
landığı bir kaynak olmuştur. Bunlardan 
başka Ebü'I-Vefa İbn Akli'in el- VazıJ:ı ii 
uşılli'l-fı]fh (nşr. Musa b. Muhammed b. 
Yahya, Mekke 1404). Ebü'I-Ferec İbnü'I
Cevzi'nin Minhacü '1-vüşıll ve el-<Udde 
ii uşılli'l-fı~h, Ebü'I-Ferec Nasihüddin 
İbnü'I-Hanbeli'nin Kitabü A~yiseti'n
nebiyyi'l-Muştaia MuJ:ıammed (nşr. 

Ahmed Hasan Ca bir- Ali Ahmed el-Ha
t!b, Kahire 1393/1973) adlı usul kitapları 
da bulunmaktadır. 

Hanbeli usulünün en önemli eserlerin
den biri, Muvaffakuddin İbn Kudame'nin 
Ravzatü'n-naz;ır ve cünnetü'l-müna
?II ii uşuli'l-fı]fh ula me~hebi'l-İmam 
AJ:ımed adlı kitabıdır (nşr. Abdülkerlm 
b. Ali b. Muhammed en-Nemle, 1-111. Ri
yad 1414/1993). BüyükölçüdeGazzali'nin 
el-Müstaşfa'sından faydalanılarak yazı

Ian bu eseri Necmeddin et-TOfi ŞerJ:ıu 
Mu]].taşari'r-Ravza (nşr. Abdullah b. 
Abdülmuhsin et-Türki, HI, Beyrut 1407/ 
1987) ve Abdülkadir Bedran Nüzhetü'l
]].atıri'l-<atır (1-11, Kah i re ı 342) adıyla 

şerhetmiştir. Mecdüddin Ebü'I-Berekat 
İbn Teymiyye'nin yarım bıraktığı , daha 
sonra oğlu Şehabeddin ile tarunu Takıy
yüddin İbn Teymiyye tarafından tamam
lanan el-Müsevvede ii uşılli'l-fı]fh da bu 
alandaki bir diğer kaynaktır (nşr. Muham
med Muhyiddin el-Hat!b , Kah i re ı 383/ 

1964) . 

Bu temel eserler yanında Takıyyüddin 
İbn Teymiyye'nin el-İstiJ:ısan ve 'l-~ıyas 
(Kahire 1320), İ~ametü'd-delil 'ala ib
tali't-taJ:ılil (Kahire 1328). Na]fdü me
ratibi'l-icma< (nşr. Hüsameddin el-Kud
si, Kahire 1357), Ret<u'l-melam 'ani'l
e,immeti'l-a<lam (nşr. Muhammed Zü
heyr eş-Şavlş, Dımaşk ı 384/1 962). Der,ü 
te<aru:ii'l-n~l ve'n-na]fl (nşr. Muham
med Reşa d Salim, Kah i re ı 391/197 ı) gi
bi kitapları, İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin 
sahasının en önemli eserlerinden olan 
i<ldmü'l-muva~~lin (nşr. Muhammed 
Muhyiddin Abdülhamld, I-IV, Kah i re ı 374/ 

ı 955) ve Şemseddin İbn Müflih el-Mak-

disi'nin Kitabü Uşılli'l-iı]fh (nşr. Fahd b. 
Muhammed Sedhan, 1, Riyad 1401; Il, Ri
yad 1404) adlı eserleri doktrinin geliş
mesine büyük katkıları olmuştur. Alaed
din el-Merdavl'nin TaJ:ırirü'l-men~ül ii 
teh~ibi 'ilmi'l-uşıll ve bunun şerhi olan 
et-TaJ:ıbir ii şerJ:ıi't-TaJ:ırir adlı eserleri 
de meşhur usul kitaplarındandır. Merda
vi'nin TaJ:ırirü'l-men~ül'ünü Takıyyüd
din İbnü'n-Neccar önce el-Kevkebü'l
münir adıyla ihtisar etmiş, daha sonra 
bu muhtasarı şerhederek buna el-Mu]].
teberü'l-mübteker şerJ:ıu'l-Mu]].taşar 

adını vermiş ve eser ŞerJ:ıu'l-Kevkebi'l
münir adıyla basılmıştır (nşr. Muhammed 
ez-Zühayl1- Nezih Hammad, 1-IV, Dımaşk 
1400/ 1980) . 

C) Belli Konulardaki Eserler. 1 . Kavii
id. Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin el-Ka
va<idü'l-fı~hiyye (nşr. Muhammed Ha
mid el-Fıki, Kah i re ı 970). Necmeddin et
TOfi'nin el-Kava<idü 'ş-şu(Jra, el-Kava<i
dü'l-kübra ve er-Riyazü 'n-nevadir fi'l
eşbah ve'n-ne?d,ir, Ebü'I-Abbas Şere
feddin İbn Kadi'I-Cebel'in el-Kawı<idü 'l
fı~hiyye (Darü 'l -kütübi'z-Zahiriyye, nr. 
2754), İbn Receb'in el-Kava<id fi'l-fı~hi'l
İslami (nşr. Muhammed Emin, Kah ire 
ı 352/1 933; nşr. Tah§ Abdürrafıf Sa'd, Ka
hire ı 39211972). İbnü'l-Lehham lakabıy
Ia meşhur Alaeddin Ali b. Abbas ei-Ba'li'
nin el-Kava~d (nşr. Eymen Salih Şa'ban, 
Kah i re ı 415/1994 ), ibnü'I-Mibred'in el
Kava<idü '1-külliyye ve' <;i-<;iavabitü '1-fı]f
hiyye (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 3209, 
32 ı 6) ve Mu(Jni ~evi'l-efham <ani'l-kü
tübi'l-keşire fi'1-aJ:ıkdm (Kahire, ts.; nşr. 
Eşref b. Abdülmaksfıd, Riyad 1416/1995) 
adlı eserleri, Hanbeli mezhebinde temel 
hukuk kaideleri ve bunların çeşitli fıkıh 
konularına uygulanmasıyla ilgili geniş bir 
literatür meydana getirir. Aslen Hanefi 
mezhebine mensup olup Mekke'de Mah
kemetü'ş-şer'iyyeti'l-kübra'nın başkanlı

ğını yapan Ahmed b. Abdullah ei-Kari'
nin (ö. ı 940) Kava'id (Mecelletü'l-af:ıka
mi'ş-şeriyye 'ala me?hebi'l-imam A/:ımed 
b. Hanbel, nşr. Abdülvehhab İbrahim Ebfı 
Süleyman - Muhammed İbrahim Ahmed 
Ali, 140111981) adlı kitabı. Hanbelidokt
rinindeki genel hukuk prensipleri konu
sunda modern bir çalışmadır. Z. Fun1k. 
Fıkhi mesele veya kaideler arasındaki 
farkları inceleyen furOk kitaplarına diğer 
mezheplere oranla az olmakla beraber 
Hanbemer'de de rastlanmaktadır. İbn Sü
neyne es-Samerri'nin (ö. 616/12 ı 9) e1-
Furıl~ nld me~hebi'l-İmam AJ:ımed b. 
ljanbe1 (Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye, Usfı 

lü ' l-fıkh, nr. 2745; Leipzig Universitats 



Bibliothek, nr. 389). Ebü'I-Abbas Ahmed 
b. Muhammed b. Halef ei-Makdisl'nin el
Fuşul ve'l-furu]f, Takıyyüddin Abdurrah
man ez-Züreyran'i'nin izô.J.ıu'd-delô.'il 
fi'l-furu}f beyne'l-mesô.'il ve son dönem 
hukukçularından Abdurrahman b. Nasır 
es-Sa'd'i'nin ( ö. I 956) el-~avô.'id ve'l
uşulü'l-cô.mi'a (Riyad 1985) adlı eserleri 
bu alandaki önemli Hanbeli kaynakları
dır. 3. ilm-i Hilaf. Fıkhi konuları mezhep
ler arası mukayeseli olarak ele alan ve bir 
yönüyle de mezhebin müdafaasını amaç
layan ilm-i hilaf sahasında Hanbeli litera
türünün ilk örneği Gulamü'I-Hallal'in Ki
tô.bü'l-ljilô.t ma'a'ş-Şô.ti'i adlı eseridir 
(i b n Ebu Ya'la, ıı. ı ı 9- ı 27). İbn Hamid'in, 
fıkıh meseleleriyle ilgili çeşitli alimierin 
görüşlerini naklettiği Kitô.bü'l-Cô.mi' 
fi']]tilô.ti'l-fu]fahô.' adlı eserine Hanbeli 
kaynaklarında sıkça rastlanmaktadır. Ebu 
Ya'la ei-Ferra'nın et-Ta'li]fu'l-kebir fi'l
mesô.'ili'l-]]ilô.fiyye beyne'l-e'imme ad
lı kitabı bu sahanın temel eserlerinden
dir (on cilt olduğu rivayet edilen kitabın 
istanbul'da Millet Ktp., Feyzullah Efen
di, nr. 695; Kahire'de Darü'l-kütübi ' I-Mıs

riyye, Fıkhü'l-Hanbell, nr. l40'ta hac ve 
alışveriş konularını ihtiva eden IV. cildi 
bulunmaktadır). Bu konudaki en önemli 
çalışmaları ise mezhebin verimli müellif
lerinden Ebü'I-Hattab ei-Kelvezan'i'nin 
el-ljilô.fü'l-kebir ( el-intişar {f mesa'ili'l
kibar; "Babü'Hahare", nşr. Süleyman Ab
dullah Süleyman el-Umeyr, Riyad 1407; 
"Kitabü'ş-Şalat", nşr. ivaz Reca Füreyc el
Avf'l. Riyad 1408; "Kitabü'z-Zekat", nşr. 

Abdülazlz b. Süleyman el-Balml, Riyad 
1407) ve el-ljilô.fü'ş-şagir (Ru'Qsü'l-me
sa'il) adlı eserlerinin oluşturduğu anla
şılmaktadır (Brockelmann, GAL Suppl., 
ı. 687). Ayrıca Ebü'I-Vefa İbn Akil'in el
Müfredô.t, Kadi Ebü'l-Hüseyin İbn EbO 
Ya'la'nın el-Mütredô.t fi'l-tı]fh, Ebu Ha
zim İbn EbO Ya'la'nın Kitô.bü't-Tebşıra 
fi'l-]]ilô.f, Ebü'I-Muzaffer İbn Hübeyre'
nin el-izô.]J ve't-tebyin fi']]tilô.fi'l-e'im
meti'l-müctehidin, el-İşrô.f 'alô. me~ô.
hibi'l-eşrô.f ( Kitabü '1-icma' ve'l-if)tilaf, 
Halep, ts.). Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzl'nin 
et-Tal.ı]fi]f fi ef.ıô.dişi'l-]]ilô.f (nşr. Mes'ad 
Abdülhamld Muhammed es-Sa'denl, 1-11, 
Beyrut I 415/1 994) ve el-İnşô.f fi mesô.'i
li'l-]]ilô.f, Ebü'I-Beka ei-Ukberl'nin et-Ta'
li}f fi mesô.'ili'l-]]ilô.f adlı eserleri. Han
beli mezhebinin gelişimine büyük etkisi 
olan hilaf sahasına ait literatürO teşkil 
eder. 4. Cedel. Fıkhl ve kelami anlayışları 
sebebiyle İslam hukuk tarihinde diğer 
mezheplerle sürekli tartışma ve müca
dele içinde bulunan Hanbeli alimleri, bu 

tartışmaların usul ve erkanından bahse
den cedel ilmi sahasında da çeşitli kitap
lar yazmışlardır. Ebü'I-Vefa İbn Akil'in Ki
tô.bü'l-Cedel 'alô. tari]fati'l-fu]fahô.' ad
lı eseri (nşr. G. Makdisi, "Le livre de la 
dialectique d'Ibn 'Aqil", BEO, XX 1 ı 9671. 
s. ı ı 9-206) bu türün klasik bir örneğidir. 

Ebü'I-Ferec İbnü'l-Cevzi'nin Telbisü İb
lis'i (nşr. Muhammed Münlr ed-Dımaşki. 
Kah i re I 368/1 948). Hanbeli mezhebinin 
temel diyalektik kitaplarından biri olarak 
kabul edilir. öte yandan Ebü'I-Ferec Na
sihüddin İbnü'I-Hanbell'nin Kitô.bü İs
ti]]rô.ci'l-cidô.l mine '1-~ur' ô.ni'l-Kerim 
(nşr. Zahir el-Elma!, Riyad ı 981) özellik
le Kur'an'ın tartışma yöntemlerini ince
lemiştir. Necmeddin et-TOITnin 'Alemü'l
cezel ii 'ilmi'l-cidô.J'i de (n şr. Wolfhart 
Heinrichs, Wiesbaden I 987) bu ilmin te
mel kitaplarından biridir. 5. el-Ahkamü's
sultaniyye. Devletin esas teşkilat ve ida
resiyle ilgili olarak İbn Batta'nın Mes'e
letü '1-]]al' ( el-/jal' ve ibtalü '1- J:ılle, nşr. 
Muhammed Hamid el-Fıki, Kah i re ı 349/ 
ı 93 I) adlı eseri ilk kaynaklardan sayılır. 
Ancak bu konuda Ebu Ya'la ei-Ferra'nın 
el-AJ.ıkô.mü's-sultô.niyye'si (nşr. Muham
med Ham id el-Fıki, Kah i re ı 357/1 938; 
Beyrut I 40311983; nşr. Muhammed Ab
dülkadir EbG Faris, Beyrut 1403/1983), 
yalnızca Hanbeli mezhebinde değil bu 
alandaki bütün İslam hukuk literatürün
de müstesna bir mevkiye sahiptir. öte 
yandan İbn Teymiyye'nin es-Siyô.setü'ş
şer"iyye ii ışlô.J.ıi'r-rô.'i ve'r-ra'iyye'si de 
( Bombay I 306; Kah i re I 322, I 969; n şr. 

Sami en-Neşşar - Ahmed Zeki Atıyye, Ka
hire ı 95 ı. ı 97 ı) Ebu Ya'la ei-Ferra'nın 
eseri gibi İslam hukukunun anayasa, ida
re, maliye ve ceza ile ilgili çeşitli hüküm
lerini kapsamakta olup Türkçe'ye ve Fran
sızca'ya tercüme edilmiştir. İbn Teymiy
ye'nin bu eserdeki fikirlerine dayanarak 
öğrencisi İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin yaz
dığı et-Turu]fu'l-]Jükmiyye fi 's-siyô.se
ti'ş-şer'iyye (nşr. Muhammed Hamid el
Fıki. Beyrut, ts.) özellikle ispat teorisi ko
nusunda yoğunlaşmıştır. Yine İbn Kay
yim'in gayri müslimlerin İslam toplumun
daki hakları ve sorumluluklarıyla ilgiliA]J
kô.mü ehli'~-~imme'si (nşr. Subhl es-Sa
lih, I-Il, Beyrut 1961. 1983) kamu huku
ku alanındaki önemli eserlerden biridir. 
6. Hisbe. Kur'an ve Sünnet'teki hukuki ve 
ahlaki hükümterin fertterin şahsi hayat
Iarında olduğu gibi içtimal hayatta da uy
gulanmasına büyük önem veren Hanbe
lller özellikle bid'atlarla mücadele, emir 
bi'l-ma'rOf ve nehiy ani'l-münker gibi ko
nularda bazan ifrata varacak derecede ti-
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tizlik göstermişlerdir. Hisbe türünün kla
sik kitabı ise İbn Teymiyye'nin el-l;Iisbe 
fi'l-İslô.m adlı eseridir (nşr. Abdülazlz 
Rebah, Dımaşk ı 387/1 967). İbn Teymiy
ye bu eserinde velayetin tanımını, ama
cını ve velayet çeşitlerini. muhtesibin ve
layetini ve görevlerini, emir bi'l-ma'ruf ve 
nehiy ani'l-münkerle ilgili konuları ince
ler. 7. Mali Hukuk. Devletin gelir ve gi
derleri konusunda İslam hukuk tarihin
de gelişen haraç literatürü içerisinde İbn 
Receb'in el-İsti]]rô.c li-a]Jkô.mi'l-]]arô.c 
adlı eseri (nşr. Abdullah es-Sıddlk, Kahi
re I 352/1 934; Beyrut I 399/1979, I 982, 
ı 985, nşr. Cü ndi Mahmud Al-i Se b han 
ei-Heytl, Riyad 1409/1 989) önemli bir ye
re sahiptir. İbn Receb bu kitapta haraç 
vergisiyle ilgili bütün konuları sahabe, ta
biin, dört mezhep imamı ve başta İbn 
Teymiyye olmak üzere çeşitli alimierin 
görüşleri ışığında ayrıntılı bir şekilde ele 
alır. 8. Feraiz. Ebü'I-Hattab ei-Kelvezanl'
nin et-Teh~ib fi'l-ferô.'iz (Brockelmann, 
GAL Suppl., ı. 687). İbnü'I-Cevz'i'nin es
Sırrü'l-maşun fi'l-ferô.'iz, İbn Süneyne 
es-Samerri'nin el-Büstô.n (İbn Receb, 
e?·leyl, Il, I 2 I- I 22). Ebü'I-Beka ei-Ukbe
rl'nin en-Nô.hiz fi 'ilmi'l-ferô.'iz ve Bul
gatü'r-rô.'id ii "ilmi'l-ferô.'iz adlı eserle
ri miras hukukuyla ilgili Hanbel! literatü
rünü meydana getirir. 

D) Tabakat Kitaptan. Hanbeli mezhe
binin tabakat literatürü mezhebin kuru
cu imamı olan Ahmed b. Hanbel'in haya
tı. mücadelesi ve faziletine dair yazılan 
kitaplarla başlatılabilir. Bu konudaki ilk 
eser, Ahmed b. Hanbel'in oğlu Salih'e nis
bet edilen Siretü '1-İmô.m A]Jmed b. 
l;Ianbel'dir (nşr. Fuad b. Abdülmün'im 
Ahmed, Riyad 1404/1983, 1415/1995). Ay
nı müellife MiJ.ınetü'l-İmô.m AJ.ımed 
adında bir eser de atfedilmektedir. Ayrı
ca bu konuda Ahmed b. Hanbel'in tale
besi ve amcasının oğlu Hanbel b. İshak 
b. Hanbel'in Zikru miJ.ıneti'l-İmô.m A]J
med b. l;Ianbel adında bir kitabı bulun
maktadır (nşr. Muhammed Nağş, Kahi
re 1397/1977). 

İslam tarihinde mezhepçilik hareke
tinin yaygınlaşması ve meşhur kişilerin 
menkıbelerini yazma geleneğinin etki
siyle bilhassa Ahmed b. Hanbel'in haya
tına ve mücadelesine dair geniş bir lite
ratür meydana gelmiştir. Hallal'in Kitô.
bü A{llô.]fi'l-İmô.m A]Jmed b. l;Ianbel 
(Zehebl, A'lamü'n-nübela', XI, 185). Ah
med b. Hüseyin el-Beyhaki'nin Menô.]fı
bü'l-İmô.m İbn l;Ianbel ve'l-İmô.mi'ş
Şô.fi'i (Sezgin, GAS, ı. 503), Şerif Ebu 
Ca'fer ei-Haşiml'nin Kitô.bü Ba'zı tezô.'i-
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li Aifmed ve tari{ıi meıahibih, Ebü'I
Ferec İbnü'I-Cevzi'nin Mena~ıbü'l-İmam 
Aifmed b. lfanbel (Kahire 1349/1931, 
1399/1978; Beyrut 1393/1973, 1977; nşr. 
Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türk1- Ali 
Muhammed Ömer, Kahire 1399/1979). 
Abdülganl ei-Cemmalll'nin el-Miifne 'On 
İmami Ehli's-sünne ve ~ii'idihim ile'l
cenne (Kahire 1932; nşr. Abdullah b. Ab
dülmuhsin et-Türkl, Mil:ınetü 'i-imam Af:ı
med b. Muf:ıammed b. fjanbel, Kahi re 
1407/1987). Makrizi'nin Mena~ıbu Aif
med b. lfanbel (Sezgin, GAS, I . 504) , 
Bedreddin Muhammed b. Muhammed 
es-Sa'dl'nin el-Cevherü '1-muifaşşal ii 
mena~ıbi Aifmed b. lfanbel (nşr. Ab
dullah b. Abdülmuhsin et-Türk1, Kahire 
1407/1987) adlı eserleri sadece Ahmed 
b. Hanbel'in hayat ve menkıbeleri konu
sunda değil aynı zamanda bu mezhebin 
kuruluş süreci ve temel prensipleriyle dö
neminin tarihi olayları hakkında da önem
li birer kaynaktır. Ayrıca Ahmed b. Han
bel'in mihne olayında maruz kaldığı sıkın
tılarla ilgili olarak çağımızda W. M. Pat
ton Ahmad b. Hanbal and the Mihna 
(Heidelberg 1897; Arapça tre. Abdülaz1z 
Abdülhak. Kahire 1377/1958). Ali Abdül
hakAifmed b. lfanbel ve'l-mi]fne (Ka
hire 1958), Muhammed Ebu Zehre İbn 
lfanbel ifayatühu ve 'Qşruhu, ara'ühu 
ve t~huh (Kahire 1981; Türkçe tre. Os
man Keskioğlu, Ankara 1404/1984). Mus
tafa eş-Şek'a el-İmam Aifmed b. lfan
bel (Kahire-Beyrut 1404/1984). Ahmed 
Abdülcevad ed-Duml Aifmed b. lfanbel 
beyne miifneti'd-din ve mihneti'd-

. dünya (Beyrut, ts.) adıyla çeşitli eserler 
kaleme almışlardır. 

Diğer taraftan kurucu imam dışında 

Hanbeli mezhebi tarihinde en büyük can
lılığı ve yenileşmeyi sağlayan İbn Teymiy
ye ve Muhammed b. Abdülvehhab gibi ba
zı kişilerin hayatıyla ilgili olarak da eser
ler yazılmıştır. Şemseddin Muhammed b. 
Abdülhactl ei-Makdisl'nin el-'U~üdü'd
dürriyye ii mena~ıbi Şey{ıilislô.m Aif
med İbn Teymiyye (nşr. Muhammed 
Hamid el-Fıki , Kahire 1356/1938). Mer'l 
b. Yusuf ei-Kerml ei-Makdlsi'nin el-Ke
vakibü'd-dürriyye ti mena~ıbi İbn Tey
miyye (Kahire 1329/1911; nşr. Neem Ab
durrahman Halef, Beyrut 1406/1986). Ab
dullah es-Salih ei-Useymin'in eş-Şey{! 
Muifammed b. 'Abdilvehhôb ifayatü
hu ve likruh (Riyad 1412/1992), Mah
mud Avad'ın Mu]Jammed b. 'Abdilveh
hôb (Kahire 1971) ve Abdülhallm ei-Cün
dl'nin el-İmam Mu]Jammed b. 'Abdil
vehhab ev intişarü'l-menheci's-seleti 
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(Kahire 1978) adlı eserleri bunların başlı
calarıdır. 

Menakıb türündeki bu eserler dışın
da Hanbeli alimlerinin hayatını anlatan 
tabakat kitapları bulunmaktadır. Bu ko
nuda ilk eseri mezhebin doktrinini derle
yen Hallaf' in yazdığı anlaşılmaktadır. Ba
zı parçaları günümüze ulaşmış olan bu 
eserin adı TabaMtü aşl)Qbi A]Jmed'dir 
(Darü' l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 106). Ancak 
mezhep alimleri hakkında klasik anlam
da ilk tabakat kitabı Ebü'I-Hüseyin İbn 
Ebu Ya'Ia ei-Ferra'nın TabaMtü'l-lfa
nabile'sidir (nşr. Muhammed Hamid el
Fıki. l-ll, Kahire 1952). Eserine aldığı alim
Ieri altı tabakaya ayıran İbn Ebu Ya'la bi
rinci tabakada Ahmed b. Hanbel'i ve ar
kadaşlarını, öğrencilerini veya ondan her
hangi bir mesele, hadis ya da olayı nakle
denleri, ikinci tabakada İmam Ahmed'in 
öğrencilerinin öğrencilerini yani ikinci 
nesli anlatır ve diğer tabakalar da bu şe
kilde devam eder. Eseri Şerefeddin Ab
dürrahim b. Abdullah ei-Bağdadi Mutı
taşaru Taba~iiti'l-lfanabile (Kehhale, 
V, 207) adıyla kısaltmış ve kendisi de ba
zı ilavelerde bulunmuş. kitap ayrıca Mu
hammed b. Abdülkadir ei-Ca'feri en-Nab
Iusl tarafından aynı adla ihtisar edilmiştir 
(nşr. Ahmed Ubeyd, Dımaşk 1350). İbn Re
ceb de Ebu Ya'Ia ei-Ferra' nın bu eserine 
eı-Zeyl 'Ola Taba~iiti'l-lfanô.bile adıyla 
bir zeyil yazmıştır (nşr. M. Henri Laoust
Sam1 ed-Dehhan, Dımaşk 1370/195 ı; nşr. 
Muhammed Hamid ei-Fıki. l-ll, Kahire 
1952-1953; Beyrut, ts.) . Abdürrezzak b. 
Süleyman b. Ebü'I-Kerm bu zeyli Mu{ı
taşaru Zeyli TabaMti'l-lfanabile adıy
la kısaltmıştır. İbn Receb'in eseri üzerine 
İbnü'l-Mibred f:eylü İbn 'Ab dilhadi 'ala 
TabaMti İbn Receb (Riyad 1408/1988) 
adıyla bir ilave yazmıştır. İbn Humeyd ise 
İbn Receb'in bu kitabına es-Suifubü'l
vabile 'Ola Q.ara'i]Ji'l-lfanabile adında 
yeni bir zeyil yazarak (Brockelmann, GAL 
Suppl., ll . 812; Patna, Khuda Bakhsh Ori
ental Publie Library, nr. 3468) 751 (1350) 
tarihinden kendi zamanına kadar yaşa
mış olan Hanbeli alimlerini anlatmıştır. 
İbrahim en-Necdi ez-Zübeyri, İbn Hu
meyd'in bu eseri üzerine es-Sô.bile ti'ı
ıeyl 'Cıle's-Su]Jubi'l-vabile adıyla bir ze
yil kaleme almıştır. 

Ebü'I-Ferec Nasihüddin İbnü'I-Hanbe-
11, el-İstis'ô.d bi-men la~itü min şô.li
]Ji'I- 'u b bad ti'l-bilad adlı eserinde (nşr. 
ihsan Abbas, Şe?erat min kütübin mefl).ü
de fı't-tarfi], Beyrut 1988, s.l77-205) çağ

ctaşı bulunan elli alimin tercüme-i halini 
anlatmış ve bu kitap başta İbn Receb ol-

mak üzere daha sonra gelen müellifler 
için önemli bir kaynak olmuştur. 

Ebü'I-Beka ei-Ukberi'nin Meıahibü'l
tu~aha', Muhammed b. Abdülkavi ei
Merdavl'nin Taba~iitü'l-lfanabile (He
diyyetü 'l-'arifin, ll, 139). Muhibbüddin 
Ahmed et-Tüsteri'nin Taba~iitü '1-lfana
bile, İzzeddin ei-Askalanl'nin on dört cilt 
olduğu rivayet edilen et-Taba~iitü'l-küb

ra'sı ile bunu ihtisar ederek üç cilt halin
de yazdığı et-Taba~iitü'l-vüsta ve daha 
sonra bunu da kısaltarak tertip ettiği et
TabaMtü'ş-şugra (SehiM, e?-Zeyl 'ala 
Refi 'l-işr; s. 29) adındaki eseriere ise sa
dece biyografi kitaplarında rastlanmak
tadır. 

Ebu İshak Burhaneddin İbn Müflih'in 
el-Ma~şadü'l-erşed ti ıikri aş]Jôbi'l
İmam A]Jmed (nşr. Abdurrahman b. 
Süleyman el-Useym1n , I-lll , Riyad 1410/ 
1990), İbnü'I-Mibred'in el-Cevherü'l-mü
naQ.c;iad li taba~iiti müte'Cı{ı{ıiri aşl)Qbı 
A]Jmed de (n ş r. Abdurrahman b. Süley
man el-Useym1n. Kahire 1406/1985) Han
beiT tarihiyle ilgili klasik kaynaklardır. Yi

ne Ebü'I-Yümn ei-Uieyml'nin el-Menhe
cü'l-a]Jmed ii taba~ati aşl)Qbi'l-İmam 
A]Jmed adlı eseri (nş r. Muhammed Muh
yiddin Abdülham1d. l-ll. Kahire 1963-
1965; Beyrut 1403/1983). İbn Receb'in ta
bakatının zeyli niteliğinde olup 900 (1494) 
yılına kadar gelen kişileri tarih sırasına 
göre anlatmaktadır. Uleyml bu eserini ed
Dürrü'l-münacj.c;iad ti aşl)Qbi'l-İmam 
Aifmed adıyla ihtisar etmiştir (Halep, 
ts., Mektebetü'l-Ahmediyye, nr. 246) . Ke
maleddin Muhammed b. Muhammed 
Şerif ei-Gazzi, Uleymi'nin el-Menhecü'l
a]Jmed'ine en-Na'tü'l-ekmel li-aş]Ja
bi'l-İmam A]Jmed b. lfanbel adıyla bir 
zeyil yazarak (nş r. Muhammed Mut1' el
Hilfız- Nizar Abaza, Dımaşk 1402/1982) 
onu 1207 ( 1793) yılına kadar getirmiş, 
eserin naşirleri de aynı metotla bu tarih
ten 1400 ( 1980) yılına kadar yaşayan meş
hur Hanbelller'in tercüme-i hallerini ila
ve etmişlerdir. Muhammed Cemil b. ömer 
eş-Şatti (ö. 1959). Uleymi'nin el-Menhe
cü'l-a]Jmed'i ile Gazzl'nin en-Na'tü'l
ekmel'inden bazı kişilerin biyografilerini 
alıp kendi çağdaşı olan bir kısım alimleri 
de ekleyerek Mu{ıtaşaru taba~iiti'l-lfa
nabile adıyla neşretmiştir (Dımaşk 1339/ 
· 1920; nşr. Fevvaz ez-Zümrell, Beyrut 1406/ 
1986). 

İbn Duveyyan (ö. ı 935), Ret'u'n-niMb 
'On teracimi'l-aşl)Qb adlı kitabında (Ab
dullah b. Abdurrahman el-Bessam, I, 144) 
mezhebin başlangıcından Muhammed 



b. Abdülvehhab zamanına kadar yaşayan 
alimierin hayatlarını, Abdurrahman b. 
Abdüllatif Alü'ş-Şeyh de 'Ulemô.'ü'd
da've adıyla kaleme aldığı eserinde (Ka
hire 1386/1966), özellikle Vehhabi hare
keti içinde yer alan veya bu hareketten 
sonra yetişen Hanbeli alimlerinin biyog
rafilerini anlatmıştır. 

E) Mezhep Hakkında Yapılan Çalışma
lar. Hanbeli mezhebinin gerek tarihine 
gerekse fıkhi ve kelami görüşlerine dair 
islam dünyasında ve Batı'da birçok çalış
ma yapılmaktadır. islam dünyasındaki ça- . 
lışmalar genellikle Ahmed b. Hanbel, ibn 
Teymiyye ve Muhammed b. Abdülvehhab 
gibi imamların veya mezhebe mensup 
alimierin eserlerini tahkik veya herhangi 
bir konudaki görüşlerini tesbit çerçeve
sinde olmaktadır. Bu tür neşirlerin bir
çoğu yukarıda zikredilmiştir. Ancak bun
lardan özellikle Abdülkadir Bedran'ın 
Hanbeli mezhebinin kuruluşu, tarihi ve 
literatürü hakkında bir giriş olarak yaz
dığı el-Med{ıal ilô. me~hebi'l-İmô.m 
AJ;med b. lfanbel adlı eserin (nşr. Ab
dullah b. Abdülmuhsin et-Türki, Beyrut 
1405/1985) müstesna bir mevkii vardır. 

Bunun dışında Muhammed Ahmed Ali 
Mahmud'un el-lfanô.bile ii Bagdad 
(Beyrut 1406/1986), Ahmed Bükeyr Mah
mud'un İsham ii tari{ıi'l-Me~hebi'l
ljanbeli (Beyrut 1411/1990), Abdülaziz 
b. Abdurrahman es-Sald'in İbn Kuda
me ve aşô.ruhü'l-uşı1liyye (Riyad 1408/ 

1987). Salih b. Abdülaziz Aıü Mansur'un 
Uşı1lü'l-fı]fh ve İbn Teymiyye, Salim 
Ali es-Sekafi'nin MefatiJ:ıu'l-fı]fhi'l-lfan
beli ve Mustalal;dtü'l-fı]fhi'l-lfanbeli 
(Kah i re 140 ı 1 ı 981 ) gibi eserleri de anı
labilir. Öte yandan Suud b. Abdullah ei
Fenisan Aşarü'l-lfanabile ii 'ulı1mi'l
Kur'an adlı eserinde (Riyad 1989) Ah
med b. Hanbel'den Abdülaziz b. Raşid'e 
(ö. 1403/1982) kadar 120 Hanbeli müel
lifin kısaca biyografilerini ve tefsirle ilgili 
kitaplarını zikreder ki bu eser son dönem 
Hanbeli alimlerine yer vermesi bakımın
dan ayrı bir önem taşır. 

Batı'da Hanbeli mezhebinin doktrin ve 
tarihiyle ilgili birçok çalışma yapılmakta
dır. Bunların başında M. Henri Laoust ve 
George Makdisi'nin eserleri gelmektedir. 
H. Laoust'un çalışmaları arasında "Le re
formisme des salafiya" (RE/ ı 19321. s. 
175-224}; "Quelques opinions sur la the
odicee d'lbn Taimiya" (Melanges Maspe
ro, lll, Le Caire 1937, s. 431-438}; "Une 
risala d'lbn Taimiya sur le serment de 
repudiation" (BEO, VII ıt937-19381. s. 

2 I 5-236); Contribution a une etude de 
la methodologie canonique d'Ibn Tai
miya (Le Ca i re 1939, Arapça tre. Muham
med Abdülazlm Ali- Mustafa Hilmi. Na
?ariyyatü Şeyl;ilisUim İbn Teymiyye {!'s
siyaseti ve'l-ictima', 1-11, Kahire 1396/ 
1976}; Essais sur les doctrines sociales 
et politiques d'Ibn Taimiya (Le Caire 
1939}; "La biaographie d'lbn Taimiya d'ap
res lbn Katir" (BEO, x ıt9431. s. ı 15-162); 

Le traite de droit public d'Ibn Taimiya 
(ibn Teymiyye'nin es-Siyasetü'ş-şefiyye'
sinin Fransızca tercümesi, Damas 1948}; 
Le precis de droit d'Ibn Qudô.ma (Da
mas 1950}; L'histoire des hanbalites 
d'Ibn Ragab (ibn Receb'in e?·Zeyl 'ala 
Taba/s:ati'l-/fanabile'sinin edisyon kriti
ği, Sami ed-Dehhan ile birlikte, Damas 
1951 }; "Les premieres professions de foi 
hanbalites" (Melanges Louis Massignon, 
lll ı 19571. s. 7-35}; La Profession de foi 
d'Ibn Batta traditionniste et juricon
sulte musulman d'ecole hanbalite mort 
en Irak a Ukbara 387/997 (Damas 
1958; Paris 1959}; "Le Hanbalisme sous le 
caliphat de Bagdad (241-656/856-1258)" 

(RE/, XXVII ıt9591. s. 67-128}; "Le Han
balisme sous les Mamlouks bahrides" 
(RE/, XXVIII ıt9601. s. 1-71}; "Une fetwa 
d'lbn Taimiya sur lbn Thumart" (B/FAO, 

LIX ıt9601. s. 158-184}; "Les agitations 
religieuses a Baghdad aux ıv• et v• sie
cles de l'hegire" ( lslamic civilisation: 950-

1150, ed. D. S. Richards, Oxford 1973, s. 
169-185}; "L'influence d'lbn Taymiyya" 
(Islam: Past lnfluence and Present Chal
lenge ıMelanges W. Montgomery Wattl. 
Edinburgh 1979, s. 15-33) gibi eser ve 
makalelerle çeşitli ansiklopedilerde Han
beli mezhebine mensup birçok alime 
dair maddeleri bulunmaktadır. 

George Makdisi'nin eserleri arasında 
Ibn Qudama's Censure of Speculati
ve Theology (Norfolk 1985}; "t:isnad ini
tiatique soufi de Muwaffak ad-Din lbn 
Qudama" (Religion, Law and Learning 
in Classical/slam, Norfolk 1991 , VI. 88-

96); "lbn Taimiya: A Sufi of the Qactiriya 
Order" (AJAS, 1 ı 19741. s. 118-129}; "No
uveaux details sur l'affaire d'lbn 'Aqil" 
(Melanges Louis Massignon, lll, 91-126}; 

"The Hanbeli School and Sufism" (Reli
gion, Law and Learning in Classical ls
lam, V, 115-126); İbn 'Akil et la resur
gence de l'Islam traditionaliste au 
XI" sükle (V' siecle de l'hegire) ( Damas
cu s 1963) vb. kitap ve makaleler dışında 
Hanbeli mezhebiyle ilgili çeşitli ansiklo
pedi maddeleri bulunmaktadır. Bunlara 
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ilave olarak XIX ve XX. yüzyıl Ortadoğu 
ve Arap yarımadası tarihi ve Vehhabi ha
reketi konusunda veya ibn Kudame, ibn 
Teymiyye. ibn Kayyim ei-Cevziyye gibi 
alimierin hayatı ve g~rüşleriyle ilgili ola
rak islam dünyasında ve Batı'da yapılan 
araştırma ve yayınlar da Hanbeli mez
hebinin tarihi seyrine ve doktrininin ge
lişimine farklı açılardan ışık tutmakta
dır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tirmizi, " BüyıT", 12, 14; ibn Mace. "AI:ıkiim", 
17; Ahmed b. Hanbel. er-Red 'ale'z-zenadı/!:a 
ve'l-Cehmiyye ('A/!:a'idü 's-selefiçinde), s. 72, 
91-92, 278-295, 309-315, 407-408; Salih b. 
Ahmed, Mesa'ilü 'i-İmam Abmed b. Hanbel (nşr. 
Fazlurrahman Din Muhammed). Delhi 1408/ 
1988, 1, 61; Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Me
sa'ilü'l-İmam Abmed b. Hanbel (nşr. Züheyr 
Şavlş). Beyrut 1988, s. 438-439; ibn Kuteybe, 
ei-Ma'arif(Ukkaşe). s. 219-230, 494-527; Tabe
ıi. İi)tila{ü 'l-{ul!;aha' (nşr. F. Kern). Beyrut, ts. 
(Darü'l-Kütübi'l-ilmiyye). s. 8-12; Eş'arl, el-İba
ne (Fevkiyye). s. 37; Makdisl, Absenü't-te/!:!1· 
sim, s. 37, 119-121, 179; Abdülvahid b. Abdü
lazlz et-Temlml. İ'ti/!:adü '1-İmami'l-münbel Ebi 
'Abdillah Abmed b. Hanbel (ibn Ebu Ya'la. Ta
bal!;atü'l-Hanabile içinde). ll, 293-308; Ebü 
Ya'la, el-Abkamü 's-sutıaniyye, Beyrut 1403/ 
1983, s. 11-18; a.mlf., el-'Udde {i uşüli'l-{ıl!;h 
(nşr. Ahmed b. Ali Seyr el-Mübarek), Riyad 1993, 
1-V, tür.yer.; Hatıb, Tarii)u Bagdad, ı, 354; ll, 
256; IV, 412-424; V, 112-113; IX, 375-376, 
464-468; X, 371-375, 459-460; XIII, 274, 313-
314; Ebü'I-Yüsr Pezdevl, Uşülü'd-din (nşr. H. 
Peter Linss). Kahire 1963, s. 253; Gazzali, el-Müs
taş{a, ı, 9-55; Kelvezani, et-Temhid fi uşüli'l
fı/!:h (nşr. Müfld M. Ebu Amşe), Me kk e 1985, 1-
IV, tür. yer.; ibn Ebu Ya'la, Taba/!:atü'l-Hanabile, 
tür. yer.; ibn Asakir, Tebyinü ke?ibi'l-mü{teri, s. 
349-352, 413; ibnü'I-Cevzi. Mena/!:ıbü'l-İmam 
Abmed b. Hanbel (nşr. Abdullah b. Abdülmuh
sin et-Türki). Kahire 1979, tür.yer.; a.mlf., el
Munfa?am (Ata), IX, 191-193, 204; XVI, 278-
279; XVII, 152; a.mlf., Şı{atü'ş-şa{ve, IV, 179; 
ibn Kudame, Ravzatü'n-n!l.?ır (nşr. Abdülkerlm 
b. Ali en-Nemle), Riyad 1415/1994, 1-111, tür. yer.; 
a.mlf., Tabrimü'n-na;;ar fi kütübi ehli'l-kelam 
(nşr. G. Makdisi), Norfolk 1985, s. 5-7; Yakut, 
Mu'cemü'l-büldan (Cündl). 1, 678-679; ll , 954; 
lll, 613; IV, 254; ibnü'I-Eslr, el-Kamil, I, 201; ll, 
323; VIII, 204, 307-308, 378; IX, 190; X, 52, 
546; Xl, 320-321; a.mlf., el-Lübab, ı, 133; ll, 
413-414; Sıbt ibnü'I-Cevzi, Mir'atü'z-zaman 
(nşr. Cenan Celil Muhammed). i baskı yeri yokl. 
1990 (ed-Darü'l-Vataniyye), 1, 238, 264; VIII, 
255-262, 267, 627, 700; Nevevi, Kırk Hadis 
(tre. Ahmed Nalm). Ankara 1985, s. 40-41; ibn 
Hamdan, Şı{atü'l-{etva ve'l-mü{ti ve 'l-müste{ti 
(nşr. M. Nasırüddin el-Elbani). Beyrut 1404/ 
1984, s. 16-25, 85-115; Tüfi,Risalefl'l-meşali
bi'l-mürsele (Mecmü'u resa'ilfi uşüli 'l-{ıl!:h için
de, nşr. Cemaleddin el-Kasım!). Beyrut 1906, s. 
37-70; ibn Teymiyye, Mecmü'u {etfwa, VIII, 369-
370; X, 488, 516; a.mlf .. el-İklfl fl'l-müteşabih 
ve't-te'vfl (a.e. içinde). XIII, 270-314; a.mlf., el
Müsevvede, Kahire 1983, s. 283 -285, 330-
331, 401-405; Zehebi, el-'İber, ll, 171; lll, 29, 
34-35, 129; IV, 78-79, 112, 138, 161; a.mlf., 
A'lamü'n-nübela', 1-XXIll, tür.yer.; ibn Kayyim 

545 



HANBELI MEZHEBi 

el-Cevziyye, i'lamü'l-muva/ı:/ı:t'in, I-IV, tür.yer.; 
Safedl, el-Vatr,ıı. 116, 161-162, 270-272; lll, 7-
8, 37; VII, 15, 175; XII, 146-147; XVlll, 240; 
YMii, Mir'atü'l-cenan (CubGrl). ll, 450, 481, 
615; lll, 344-346, 350; Sübk'i, Tabaf!:at (Tana
hl), ll, 27-63, 118-120; lll, 117, 124-125; IV, 
25,234-235,273,350;Vl, 123,163,172,390-
391; VII, 161-162, 178, 184; VIII, 217-238; İbn 
Kesir, el-Bidaye, I-XIV, tür.yer. ; EbG Abdullah 
ibn Müflih el-Makdisl, Kitabü'l-Fürü' (n şr. Ab
düssettar Ahmed Ferrac) , Beyrut 1405/1985, 1, 
8-9, 64-70; İbn Receb. el-fSava'id fl"l-fıf!:hi'l-is
lami (n şr. Ta ha Abdürraüf Sa'd). Kahire 1972, 
tür.yer.; a.mlf .. e?-Zeyl 'ala Tabaf!:ati 'l-Hanabi
le, Beyrut ts. (Darü'l-Ma'rife ). tür. yer. ; ibnü'l-Leh
ham, el-Mutıtaşar tr uşüli'l-fıf!:h (n ş r. M. Maz
har Beka). Dımaşk 1400/1980, s. 58-75, 160-
166; ibn Haldün, Muf!:addime, lll, 1017; ibn 
Hacer, ed-Dürerü'l-kamine, ı, 144-160, 373; ll, 
154-157, 428; lll, 400, 421-422; IV, 21-23, 132; 
V, 30; a.mlf .. Usanü'l-M"ızan, IV, 112-115; a.mlf .. 
Tehzibü't-Tehzib, 1, 72-76; V, 142-143; VI, 230-
244~ IX, 31-34; a.mlf .. lnba'ü'l-gumr. 1, 460; ll, 
150, 496; lll, 463; ibn Tağrlberdl, en-Nücü
mü'z-zahire, I-XII, tür. yer.; Ebu ishak İbn Müflih 
el-Makdisl. el-Maf!:şadü'l-erşed (nşr. Abdurrah
man b. Süleyman el-Useymin). Riyad 1410/ 
1990, ı, 9-35, 236-238; ll, 60-62, 110, 126-
127; lll, 105-110; Ali b. Süleyman ei-Merdavl, 
el-Inşa{ tr ma'ri{eti'r-racii). mine'I-bilaf (nşr. M. 
Hamid el-Fıki), Beyrut 1387/1957, XII, 46, 48, 
240-266; a.mlf .. Taşi).ii).u 'l-Fürü' (nşr. Abdüs
settar Ahmed Ferrac). Beyrut 1405/1985, 1, 64-
68; Sehavi, ec;l-Qav'ü 'l-lami', ı, 152-153, 167; 
ll, 207; V, 225-227, 239; a.mlf .. e?-Zeyl 'ala 
Refi'l-işr (nşr. COde Hilal- M. Mahmud Subh), 
Kahire 1966, s . 29; Uleyml. el-Menhecü'l-a/:ı. 

med (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamld -Adil Nü
veyhiz). Beyrut 1403/1983,1,46,51-109, 191 , 
193, 250; ll, 68-75, 128-142, 190-194, 233, 
332-362; Nuayml. ed-Daris tr taril]i'l-medaris 
(nşr. Ca'fer el-Hasenl). Kah i re 1988, 1, 74-80; ll, 
29-126; ibnü'n-Neccar. Şe ri). u '1-Kevkebi'l-mü
nir (nşr. Muhammed ez-Zühayll- Nezih! Ham
mad) , Dımaşk 1982, 1, 12, 322, 419; ll, 214, 
227, 237, 246, 253, 264, 272; Gazzi, el-Keva
kibü's-sa'ire, lll, 215-216; Keş{ü'z-zunün, 1-11, 
tür.yer.; ibnü'I-imad, Şeyerat, !-VIII, tür.yer.; ib
nü'l-Gazzl, en-Na'tü'l-ekmel (nşr. M. Mutl' e l
Hafız- Nizar Abaza), Dımaşk 1402/1982, s. 352-
354, 356-359, 372-374,411-413, 431-433; 
ibn Gannam, Tarif] u Necd (nşr. Nasırüddin el
Esed) Kahire 1405/1985, s. 64-97, 136, 203; 
Şevkiint el-Bedrü'(-tali', ı, 63-72, 328, 446; ll, 
108-109, 143-146; Osman ibn Bişr. 'Unvanü'l
mecd tr taribi Necd, Riyad, ts. (Mektebetü'r-Ri
yadi'l-hadlse).l, 6-16,45, 85; Ahmed b. Zeyni 
Dahlan , ed-Dürerü's-seniyye fl'r-reddi 'ale'l
Vehhabiyye, Kahire 1985, s. 147-167; Muham
med eş-Şatti, Mutıtaşaru Taba/ı:ati 'l-Hanabi
le (nşr. Fevvaz ez-Zemerll). Beyrut 1406/1986, 
tür.yer.; Eyüb Sabri, Tarih-i Vehhabiyyan (nşr. 
Süleyman Çelik). istanbul 1992, tür.yer.; Cevdet. 
Tarih, ll, 60; VI, 100-124, 292; VII, 152, 182-
216, 230, 260; Mahmud Şükri el-Aıüsi, Taritıu 
Necd, Kahire 1925, s. 6-89; W. M. Patton, A/:ı.
mad lbn Hanbal and the Mihna, Heidelberg 
1897, tür.yer.; Serkis, Mu'cem, 1, 89-90, 358, 
599; Ahmed Teymur Paşa. Nazratün taril]iyye 
fi i).uşuli'l-me?ahibi'l-erba'a, Kah i re 1351, s. 
40-41; Brockelmann, GAL, 1, 183,193-194,335, 
398,437-438, 502, 557-558, 659-666, 689; ll, 
125-130, 264-265, 424, 512; Suppl., 1, 129-

546 

130, 176, 21 O, 281, 309-311, 360, 605-607, 
619, 686-689, 914-920; ll, 37, 41-42, 119-
128, 283-284, 403, 447-448, 531, 812; ka
J:ıu'l-meknun, ı, 55, 155, 330; ll, 69, 77, 122, 
148, 172, 196, 287,296,308, 318, 329, 353, 
425, 493 , 549, 678; H. A. R. Gibb. Modern 
Trendsin Islam, Chicago 1947, s. 14, 35-38; 
Hediyyetü'l-'aritrn, ı, 21, 339,459, 508, 524, 
527, 544, 558, 560, 570, 577, 638, 695, 736; 
11,57, 139,1 51,162,167,350,476,481,520-
521 , 555; Kehhiile, Mu'cemü '1-mü'ellitrn, 1-XV, 
tür. yer.; S. de Beaurecueil, Khwadja 'Abdullah 
Anşari, Beyrut 1965, s. 19-145; a.mlf., "al
Anşart al-HaraWi", Ef2 (İng.). ı, 515-516; R. B. 
Winder, Saudi Arabia in the Nineteenth Cen
tury, New York 1965, s. 60-95; H. Laoust, Les 
schiismes dans /'Islam, Paris 1965, s. 266-276; 
a.mlf., Pluralismes dans /'Islam, Paris 1983, 
bl. Xlii-XV, s. 1-134, 385-434; a.mlf .. "La bib
liogra phie d'Ibn Taymiyya d'apres ıbn Kat
h!r", BEO, IX ( 1942·43). s. 115-162; a.mlf., "Le 
Hanbalisme sous le califat de Bagdad (241-
656/856-1258)" , RE/, XXVII (1959). s. 67-128; 
a.mlf., "Le Hanbalisme sous !es Mamlouks 
bahrides", a.e., XXVlll (1960). s. 1-71; a.mlf. , 
"AJ:ımad b. I:Ianbal", EF (İng .). ı, 272-277 ; 
a.mlf .. "I:Ianabila", a.e., 111,158-162; a.mlf., "lbn 
'Abd al-Wahhab", a:.e., lll, 677-679; a.mlf. , 
"Ibn Taymiyya", a.e., lll , 951-955; Sezgin, 
GAS, 1, 132, 140, 143, 502-516, 592; Hüseyin 
Halefeş-Şeyh Haz'al, Taril]u'l-Cezireti'l-'Arabiy
ye tr 'aşri'ş-Şeytı Mui).ammed b. 'Abdilveh
hab, Beyrut 1968, s. 157-164, 263-271; a.mlf., 
Hayatü'ş-Şeytı Mui).ammed b. 'Abdilvehhab, 
Beyrut 1391/1971, s. 55-205; Enver el-Cündi. 
Teracimü '1-a'lami'l-mu'iişırin fi'l-'alemi 'i-isla
mi, Kahire 1970, s . 393-400; H. Mason, Two 
Statesman of Medievallslam: Vizir Ib n Hubay
ra and Caliph an-Nasir li Din Allah, Paris 1972, 
s. 13-66; Abdülvehh.fıb Halliif, Meşadirü't-teş

ri'i'l-islami fi ma la naşşa trh, Küveyt 1972, s . 
89, 99; M. Esad Kılıçer, islam Fıkhında Re'y 
Taraftarları, Ankara 1975, s. 28-34, 45-48; 
Muhammed Edib Galib, Min al]bari'l-Hicaz ve 
Necd tr taril]i'l-Cebertf, Riyad 1395/1975, s . 
87-110, 123-203; Abdulmunim Shakir. Saudi 
Arabia, New York 1976, s . 4-15; Abdullah b. 
Abdurrahman el-Bessam. 'Ulema'Cı Necd /]ila
le sitteti f!:urün, Mekke 1398, 1, 25-98, 144; 
Selahaddin el-Müneccid, Mu'cemu '1-mü'erril]i
ne 'd-Dımaş/ı:ıyyin, Beyrut 1978, s. 78, 325-
326; Hüseyin Hasan. A'lamü Temim, Beyrut 
1980, s. 497-498; Bosworth. islam Devletleri 
Tarihi, s. 7-8, 10-11,80-85, 119-122; Ayide İb
rahim Nusayr. el-Kütübü 'l-'Arabiyyetü 'Ileti nü
şiret {i Mışr beyne 'amey 1926-1940, Kahire 
1980, s . 56-57; Subhi Mahmesanl, el-Evc;la'u't
teşn""iyye, Beyrut 1981, s. 126; Samiha Sabari, 
Mouvements popu/aires a Bagdad a l'epoque 
'abbasside.fX•-x1• siecles, Paris 1981, s. 112-
120; W. M. Watt. islam Düşüncesinin Teşek
külDevri (tre. Ethem Ruhi Fıglalı). Ankara 1981, 
s. 70, 131-152, 179-180, 363-371; M. Ebu 
Zehre. ibn Hanbel, Kahire 1981, s. 162,307-
316, 324-326; 1. Goldziher, lahirfler(trc. Cihad 
Tunç). Ankara 1982, s. 21, 112; a .mlf. , "Zur 
Geschichte der J:ıanbalitischen Bewegungen", 
ZDMG, LXII/1 (1908). s.1-28; a.mlf., "Ahmed", 
iA, ı, 170-173; Ahmed M. ed-Dubeyb, Aşarü 'ş
Şeyi] Mui).ammed b. 'Abdilvehhab, Riyad 
1402/1982, tür. yer.; Abdülvehhab İbrahim Ebu 
Süleyman. Kitabetü'l-bai).şi'l-'ilmi, Mekke 1983, 
s. 368-380; a.mlf., el-Fikrü '1-uşülf, Cidde 1984, 

s. 368-380, 485-486; J. H. Escovitz. The Of
fice of Qaçli al-Quçlat in Cairo u nder the Bai).
ri Mamlüks, Berlin 1984, s . 42-4 7; Mustafa 
eş-Şek'a, el-Imam AJ:ımed b. Hanbel, Beyrut 
1404/1984, tür.yer.; Abdülkadir Bedran, el
Medl]al ila meyhebi'l-imamAJ:ımed b. Hanbel 
(nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki), Beyrut 
1405/1985, tür. yer.; G. Makdisi,/bn Qudama's 
Censure o{ Speculative Theology, Norfolk 1985; 
a.mlf., History and Politics in Eleventh-Cen
tury Baghdad, Norfolk 1990, bl. lll, s. 91-126; 
a.mlf., Religion, Law and Learning in Classi
callslam, Norfolk 1991, V, 115-126; VI, 88-96; 
VII, 118-129; VIII, 1-56; a.mlf .. "Muslim Insti
tutions of Learning in Elevent-Century Bagh
dad", BSOAS, XXIV (1961). s . 1-56; a .mlf., 
"I:Ianabilah", ER, VI, 178-188; R.lrwin, The 
Middle East in the Middle Ages: The Early 
Mamluk Sultanate 1250-1328, Beckenham 
1986, s. 1-151; İhsan Abbas, Şe?erat min 
kütübin me{f!:üde fl't-taril], Beyrut 1988, s. 
177 -205 ; Uzunçarşılı , Osmanlı Tarihi, IV 11, 
s. 247 vd.; Mustafa Ahmed Zerkii, el-istiş
lai). ve'l-meşali/:ı.i 'l-mürsele, Dımaşk 1988, s. 
37; Hayreddin Karaman, islam Hukuk Tari
hi, istanbul 1989, s. 109, 113-120, 163-176; 
a.mlf .• "Ahmed b. Hanbel", DlA, ll, 80-82; 
a.mlf., "Fıkıh", a.e., XIII, 1-14; Abdullah b. Ali 
es-Sübey'i, ed-Dürrü 'l-münaçlçlad tr esma'i kü
tübi me?hebi'l-imam Ai).med (nşr. Casim ed
Devserl), Beyrut 1410/1990, tür.yer.; Abdullah 
es-Salih el-Useymin, eş-Şeytı Mui).ammed b. 
'Abdilvehhab, Riyad 1412/1992, s. 25-111; 
ismiiii Salim Abdül'al. el-Bai).şü'l-fıf!:hi, Kahire 
1412/1992, s. 236-245; Salihiyye, el-Mu'ce
mü 'ş-şamil, ı, 269-296; ll, 224-230; Ali Ashraf, 
"The Wahabi Movement and the British" , 
Khuda Bakhsh Lectures Indian and lslamic, 
Patna 1993, I, 411-424; Cezzar, Medal]ilü '1-
mü'ellitrn, 1, 540; ll, 961-962, 1029-1030, 1051; 
lll, 1244-1245, 1497-1498, 1590-1591, 1628-
1629; Ferhat Koca, islam Hukuk Metodo/oji
sinde Tahsis, Ankara 1996, s. 155-163; S. M. 
Zwemer. "The WahhabiS, Their Origin, History, 
Ten e ts and Influence", Journal of the Trans
actions o{ the Victoria Institute, XXXIII, London 
1901, s. 311-333; D. G. Hogarth, "Wahabism 
and British Intere s ts", Journal o{ the British 
Institute of International A{fairs, IV, London 
1925, s. 70-81; Michaux-Bellaire. "Le Wahha
bisme au Maroc", Bulletin du comite d'etudes 
historiques et scientiflques de l'Afrique {ran
çais supplement, 1, Paris 1928, s . 489-492; M. 
Mustafa Ziada. "The Fal! of the Mamluks 1516-
1517", Mecelletü Külliyyeti 'l-adab, VI, Kahire 
1942, s . 1-41; L. Massignon, "La survie d'al
Hallaj , tableau chronologique de son influen
ce apres sa mort" , BEO, ll (1945), s. 131-143; 
J . Chabbi. "Fuçlayl b. 'lyaçl, un pn!curseur du 
Hanbalisme (1 87/803)", a.e., XXX (1978}. s . 
331-345; Yusuf Ziya Yörükan, "Vahhabllik", 
AÜiFD, XXVII (1953), s. 51-67; A. J. Arberry, "A 
I:Ianbali Tract on the Eternity ofthe Qur'an", 
IQ, 111/1 (1956). s. 16-41 ; M. S. Zaharaddin, 
"Wahhabism and lts Influence Outside Ara
bia", a.e., XXIII/3 ( 1979), s. 146-157; Mafızullah 
Kabir. "Administration of justice during the 
Buwayhid's Period (AD. 946- 1055)", /C, XXXIV 
(1960). s. 14-21 ; G. J. L. Soulie, "Formes et ac
tion actuelle du Wahabisme", l'A{rique et 
l'Asie, LXXIV, Paris 1966, s . 3-1 O; John O. Voll. 
"The Non-Wahhabı I:Ianbalıs of Eighteenth 
Century Syria",/sl., XLIX/I ( 1972). s. 277-291; 



a.mlf., "Wahhabism and Mahdism: Alterna
tive Styles of lslamic Renewals", Arab Studies 
Quarterly, IV, Belmont 1982, s. ll 0-126; Zia
u d din Ahmed, "Some Aspects of the Pölitical 
Theology of Al).mad b. ı:ıanbal", IS, Xll/1 ( 1973), 
s. 53-66; Muhammad ai-Faruque, "The Devel
opment of the Institution of Madrasah and the 
Ni<;>:amiyah of Baghdad", a.e., XXVI/3 ( ı987). 
s. 253-263; ıbrahim Hafsi, "Recherches sur le 
genre 'tabaqat' dans la litterature arabe", Ara
bica, XXIV/I, Leiden 1977, s. 1-41; Aziz ai-Az
meh, "Orthodoxy and J:Ianbalite Fideism", a.e., 
XXXV/3 ( ı988), s. 253-266; Muhammad Mohar 
Ali, "Impact of the Salafla Movement on the 
South Asian Subcontinent", Mecelletü Külliy
yeti'l-'ulami'l-ictima'iyye, IV, Riyad 1980, s. 
3-15; G. Leiser. "Hanbalism in Egypt before 
the Mamlüks", St.!, LIV ( ı 98 ı ). s. 155-181; S. A. 
Spectorsey, "AI).mad Ibn ı:ıanbal's Fıqh", JAOS, 
Cil (ı982), s. 461-465; A. Layish. "Saudi Arabi
an Legal Reform as a Mechanism to Modera
te Wahhabi Doctrine", a.e., CVII/2 ( 1987). s. 
279-392; Şiikir Mustafa. "Alü ~udameti'ş-şa
lii).iyye" , f:lavliyyatü Külliyyeti'l-adab, 111/14, 
Küveyt 1402/1982, s. 7-116; Ziaul Haque, "AI).
mad Ibn J:Ianbal: The Saint-Scholar of Bagh
dad", HI, Vlll/3 ( ı985). s. 69 -90; Sheikh M. Safı
ullah, "Wahhabism: A Conceptual Relationship 
Between Mui).ammad Ibn 'Abd al-Wahhab and 
Thqiyy al-Din Al).mad Ibn Taymiyya", a.e., X/ 
1 (ı987). s. 67-83; J. Drory, "Hanbalis of the 
Nablus Region in the Eleventh and Twelfth 
Centuries", AAS, XXII ( ı988), s. 103-106; Ab
dullah b. Abdüımuhsin et-Türki. "el-Me;::hebü'l
J:Ianbell, menhecühü 'l-fı~hl ve eşhürü rica
lih", ed-Dirasetü'l-İslamiyye, XXIII/2, islama
bad 1988, s. 5-29; Abdullah M. Ali, "Mu'cemü 
ma eliefebii 'ulema'ü'l-ümmeti'l-islamiyye li'r
red 'ala l).uril.fati'd-da'veti'l-Vehhabiyye", Tü
r[ışüna, XVII, Kum 1409, s. 146-178; E. M. Sir
riyeh, "Wahhabis, Unbelievers and the Prob
lems of Exclusivism", British Society for Mi d
die Eastern Studies Bul/etin, XVI/2, Oxford 
1989, s. 123-132; W. Madelung, "The Vigilante 
Movement of Sahl b. Salama al-Khurasani and 
the Origins of ı:ıanbalism Reconsidered", JTS, 
XIV (ı990). s. 331-337; Khaliq Ahmad Nizami, 
"The lmpact of Ibn Taimiyya on South Asia", 
Journal oflslamic Studies, l/1, Oxford 1990, 
s. 120-149; C. Gilliot, "Textes arabes anciens 
edites en Egypte au cours annees 198 7 a 
1994", MIDEO, XX ( ı99ı ), s. 393, 485-588; XXI 
(1993). s . 50 1-503; XXII ( ı995). s. 271-396; M. 
Cook, "On the Origins ofWahhabism", JRAS, 
111/2 (ı992), s. 191-202;AhmadAmin, "Muham
med b. Abdilvehhab", Etudes arabes dossiers, 
sy. 82, Roma 1992, s. 6-31; Necmeddin ei-Hin
tatl. "Mul).avele li-neşri'l-me;::hebi'l-J:Ianbe-
11 bi-İfri~ıyye l).avaliye muntaşıfı'l-~arn III/ 
IX", IBLA, LVII/173 (1994). s. 91-106; K. V. Zet
tersteen, "Büveyhiler", İA, Il, 843-845; Müc
teba İlgürel, "Türkler (Osmanlılar)", a.e., Xll/2, 
s. 321-342; M. Hashim Kamali, "Madhab" , ER, 
IX, 68-69; Cl. Cahen, "Buwayhids", Ef2(İng.). ı, 
1350-1357; V. Linant De Bellefonds, "Istışi).ab", 
a.e., lV, 269; P. M. Holt, "Mamlüks", a.e., VI, 
321-325; J. H. Kramers, "'Oilimanli", a.e., VIII, 
195-202; Yusuf Şevki Yavuz, "Ahmed b. Han
bel", DİA, ll, 82-87; Ahmet özel. "Fıkıh", a.e. , 
XIII, 18-20; Beşşiir Awad Ma'rüf, "Ai).med b. 
J:Ianbel", Mevsü'atü '1-/;ıaçiareti'l-İsltımiyye, Am-
man 1993, s. 349-356. !Al 

l!P.J FERHAT KocA 

ı 
HANBEUzADE 

1 

MUHAMMED ŞAK.İR 

(bk. MUHAMMED ŞAK.iR, 
Hanberızade). 

L _j 

ı 
HANCİÇ, Mehmet 

1 

(1906-1944) 

Son dönem İslam alimlerinden. 
L _j 

16 Aralık 1906'da Saraybosna'da doğ

du. Babası, Hanciç ailesine mensup tanın
mış kişilerden Muhamedaga'dır. ilk öğ
renimini Saraybosna'da tamamladıktan 
sonra 1926'da ilahiyat Lisesi'ni (Seriatska 
Gimnazüa) bitirdi. Aynı yıl Kahire'ye gide
rek Ezher Üniversitesi'ne girdi. 1931 yılın
da mezun olunca babası ile birlikte hac 
farizasını yerine getirerek Sarabosna'ya 
döndü. Ertesi yıl Gazi Hüsrev Bey Medre
sesi'nde stajyer hoca ve idare heyeti baş
kanı olarak göreve başladı. 1937 yılına ka
dar sürdürdüğü bu görevden sonra Gazi 
Hüsrev Bey Kütüphanesi'ne birinci kütüp
haneci ve ardından da müdür tayin edil
di. Bu sırada kütüphanenin 2000'in üze
rinde kitabı kapsayan bir katalogunu ha
zırladı. 1939'da kütüphanedeki görevine 
ek olarak Saraybosna Yüksek ilahiyat Oku
lu'nda (Visa lslamska Serüatsko- Teoloska 
Skola) tefsir ve usül-i fıkıh dersleri okut
maya başladı. Mayıs 1944'te bu okula res
men tayin edildi. ll. Dünya Savaşı esnasın
da zor günler geçiren ve Bosna- Hersek 
halkının meseleleriyle yakından ilgilenen 
Hanciç, 1943'te Saraybosna'da kurulan 
Halk Kurtuluş Heyeti'nin başkanlığına se
çildi. 29 Temmuz 1944'te Saraybosna'da 
vefat etti. Yakınları onun hastahanede 
tıbbi bir müdahale sırasında öldürüldü
ğü kanaatindedir. 

Fıkıh. usül-i fıkıh, t efsir. hadis ve ke
lam sahalarında bilgi sahibi olan Hanciç 
hitabet kabiliyetiyle de tanınmış, vaazla
rı geniş halk kitlesi tarafından ilgiyle ta
kip edilmiş. Bosna Diyanet işleri yetkili
lerince kendisine Bosna-Hersek'in bütün 
merkez camilerinde vaizlik görevi veril
miştir. Saraybosna'daki dostları ve tale
beleri için düzen lediği özel derslerde çe
şitli islami ilimiere ait kaynak eserleri t er
cüme ve şerheden Hanciç'in bölgede İs
lami ve kültürel faaliyetin canlanmasın
da önemli katkıları olmuştur. 

Hanciç, üyesi olduğu Merhamet adın
daki müslüman yardımlaşma derneğinin 
1934'te yayımlanan bildirisini kaleme al-

HANCiC. Mehmet 

mış. el-Hidaje derneğinde kuruluşundan 
itibaren ( 1936) icra heyeti üyesi olarak 
görev yapmış, daha sonra başkanlık gö
revine getirilmiştir (ı 939-1944) . Eserle
rinin bir kısmı bu dernek tarafından neş
redilmiştir. 

Eserleri. Ot uz sekiz yıl gibi kısa bir 
ömür sürmesine rağmen Hanciç telif ve 

tercüme çeşitli eserlerin yanı sıra 300'ün 
üzerinde makale yazmıştır. Makalelerini 
genellikle Yugoslavya islam Dini Thşkila
tı'nın yayın organı Glasnik dergisi ile 
Hikmet, Novi Behar ve Anali dergile
rinde yayımlamıştır. Başlıca eserleri şun
lardır: 1. el-Cevherü'l-esnfi ii terficimi 
'ulemfi'i ve şu'tırfi'i Bosna (Kahire 1349/ 
1930; nşr. Abdülfettah Muhammed el
Hulv, Kahire 1413/1992). Hanciç, eserle
rini Arapça, Türkçe veya Farsça yazmış 
223 Bosnalı alim ve şairin hal tercümesi
ni ihtiva eden bu eserini Kahire'deki öğ
rencilik yıllarında yazm ıştır. Kişi adiarına 

göre alfabetik olarak düzenlenen kitabın 
giriş kısmında istifade edilen kaynakla
rın bir kısmı belirtildikten sonra islam'ın 
Avrupa'da, özellikle Bosna- Hersek'teki ya
yılışı, bölgenin coğrafi durumu ve Boş
nak kültürü hakkında bilgi verilmekte
dir. 2. Knjizevni Rad Bosansko-Her
cegovackih Muslimana (Bosna-Hersek 
müslümanlarının ilmi ve edebi çalışmaları) (Sa
rajevo 1934). Eser. Hanciç'in 1933-1934 
yıllarında Glasnik dergisinde yayımla
nan makalelerinden meydana gelmiştir. 
3. Uvod u Tefsirsku i Hadisku Nauku 
(tefsir ve hadis ilmine giriş) (Sarajevo 1937). 
Novi Be har dergisinde tefrika edilen ve 
daha sonra müstakil olarak basılan eser 
Bosna -Hersek. Kosova ve Makedonya'da 
lise seviyesindeki medreselerde ders ki
tabı olarak okutulmaktadır. 4. 'İlmü'l
kelfim (Sarajevo 1934). Ortaokullar için 
hazırlanmış bir din dersi kitabıdır. s. 
Arapska Gramatika i Sintaksa (Sara
jevo 1936). Yine ortaokullar için SaCir Si
kiric ve Muhamed Pasic ile birlikte hazır
lanmış Arapça ders kitabıdır. 6. es-S ün
ne (Pedeset lzabranih Hadisa) . Tuzla'da 
çıkan Hikmet dergisinde yayımianmış 
elli hadis şerhini ihtiva etmektedir. 7. 
Vazavi (Sarajevo 1943). Hanciç'in, Bos
na'nın çeşitli yerlerinde verdiği vaaz ve 
konferansların metinlerini içine almak
tadır. 8. Mecma'u '1-bi]J.{ir ii tfiril].i'l
'ulum ve'l-esffir. Hanciç, ilimler tarihi 
hakkında yazmayı planladığı eserin birin
ci bölümünde ilimierin gelişmesi ve meş
hur alimierin hal tercümelerine yer ver
meyi düşünmüş, ikinci bölümünü ise Ka-
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