
Abdullah Ahıskavi'nin Rauam1zü 'l-a'yan {f meram1zi'l-'u

hud ue'/-azmiln adlı eserinden bi r sayfa (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 2128, vr. 2') 

cin, şeytan, insan, kainat ve bunların 

mahiyetleri ile fe lekler, arş, kürsf, yıl

dızlar, burçlar, gezegenler, anasır- ı er
baa, yeryüzü, madenler, bitkiler ve hay
vanlar; diğer ciltlerde ise Hz. Peygam
ber ve ashabı , tabiinin büyük alimleri, 
hadis imamları, mezhep imamları ve 
talebeleri, Cahiliye dönemi ve İslami de
vir hükümdarları ile hakimler ve şairler 
hakkında bilgi verilmektedir. Bu eserin 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir yaz
ması bulunmaktadır (Esad Ef., nr. 2 ı 27-
2128). z. Mul]tasaru Revamizi'l-a'yan. 
3. Levami 'u'l-envar. Mükerrer hadis
lerin terkedilmesi suretiyle meydana 
getirilmiş bir Kütüb-i Sitte muhtasarı
dır. 4. Mirkatü't-Tarikati'l-Muhamme
diyye ve Merçlatü'ş-şeri'ati'İ-Ahme
diyye. et-Tarikatü'l-Mufıammediyye'
nin şerhidir. s. Cami 'u'l-fusul ii 'ilme
yi'l -furu' ve'l-usul. 6. Mebahicü'l-ih-

- -
van ve menahicü }f.avanini'l-mizan (!. 
sagucf şerhi)_ 7. Rumuzü'l-hakayık ve 
künuzü'd-de}f.ayık (tıbba dair) . 8. Be
di 'u'n-nizam (coğrafyaya dair)_ 
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ABDULlAH b. AHMED b. HANBEL 

L 

( ~ cr. .4>1 cr. .iıl~ ) 

Ebu Abdirrahman Abdullah b. Ahmed 
b. Muhammed b. Hanbel eş·Şeybanl 

(ö. 290/903) 

Ahmed b. Hanbel'in küçük oğlu 
ve önde gelen talebesi. 

213 (828) yılında Bağdat'ta doğdu. 

Daha çocukken hadis öğrenmeye karşı 
büyük bir istek duyarak başta babası 
olmak üzere pek çok muhaddisten ders 
aldı. Hocaları arasında, bir kısmı baba
sının yakın arkadaşı olan devrinin 
şöhretli muhaddislerinden Yahya b. 
Main, EbO Bekir ve Osman b. EbO Şey
be kardeşler, EbO Hayseme Züheyr b. 
Harb, Süfyan b. Vekf' b. Cerrah da var
dır. Ahmed b. Hanbel, meşhur eseri 
Müsned'i önce özel olarak Abdullah'a 
okumuştur. Abdullah, Müsned'de, "Ba
bam dedi ki" ( ....-!1 JlS) diye nakletti ği 
her hadisi babasından en az iki üç defa 
dinlemiş olduğunu belirtmiştir . Ayrıca 

başkalarının soramadığı hususları ba
basına sorup öğrenmiş ve ondan ez
Zühd adlı eserini, en-Nasil] ve'l-men
sul], et-Taril], Hadişü Şu 'be, Cevabô
tü'l-Kur' an ve el-Menasik gibi kitapla
rı okumuştur. Abdullah'tan hadis riva
yet edenler arasında Nesaf, Ebü' l-Ka
sım el-Begavi, Mehamilf. EbO Ali es-Sav
vaf ve EbO Bekir el-KatiT gibi muhad
disler bu lunmaktadır. "Üstat oğlu üs
tat" diye övülen Abdullah'ın geniş hadis 
bilgisini babası da takdir eder, hatta 
bilmediği hadisleri kendisiyle müzakere 
edecek kadar hadis ilminde yetişmiş ol
duğunu söylerdi. Nitekim Nesai ve Da
rekutni gibi oldukça titiz iki hadis mü
nek~idi, Abdullah'ın sika* olduğuna şa
hitlik etmektedirler. 

Babasının bazı fıkhi görüşlerini de 
nakletmekle birlikte Abdullah daha çok 
hadisle meşgul olmuş, hadis tenkidi ve 
ilel* bilgisindeki üstünlüğünü herkese 
kabul ettirmiştir. Otuz bin hadis ihtiva 
eden Müsned, Ahmed b. Hanbel'in sağ-

ABDULLAH b. AHMED b. HANBEL 

lığında bizzat kendisi tarafından tam 
olarak tertip ve tasnif edilemediği için 
bu önemli görevi Abdullah üstlenmiş ve 
dağınık vaziyetteki Müsned hadisleri
ni sıraya koymuştur. Fakat bu arada 
bazı tertip hataları sebebiyle Medineli
ler'in rivayetleri Şamlı lar'ınkine, Şamlı

lar'ınki de Medineliler'in rivayetleri
ne karışmış ise de eserin bu tür yanlış
ları daha sonra kudretli hadis hafızları 
tarafından düze ltilmiştiL Müsned'i ter
tip ettiği sırada Abdullah bu esere bazı 
rivayetler eklemiştir. "Zevaidü Abdilla h" 
diye anılan bu ilaveler, onun baba
sı dışındaki hocalarından duyduğu ha
dislerle babasından duymadığı halde 
ona okuduğu hadislerdir. Müsned'de 
"....-!1 _;;.J>. .iıl~ I.:::.J>." ibaresiyle rivayet 
edilen hadisler Ahmed b. Hanbel'in der
lediği rivayetlerdir. "....-!1" kelimesi ol
maksızın ".iı\~ I.:::.J>." şeklinde rivayet 
edilenler ise Abdullah'ın "zevaid"inden
dir. 

Ahmed b. Hanbel'in fıkıh , akaid ve 
ahiakla ilgili görüşlerini talebeleri içinde 
en iyi toplayan yine Abdullah'tır (ei·JV/e· 

sa' il adıyla anılan bu mecmuanın yazma 

nüshaları için bk_ GAS, !, 507) Müs
ned'den seçerek meydana getirdiği 

Şülaşiyyat* , babasından rivayet ettiği 

Feia' ilü 'Oşman b. 'Aftan (Süleymani
ye Ktp., Yeni Cami, nr_ 878, 202 vr.), Ki
tôbü 's-Sünne (Kah i re 1 349) ve Müs
nedü'l-Enşar (Zahiriyye Ktp., Hadis, nr. 
336) günümüze kadar ulaşan eserleri
dir. 

Abdullah, babası gibi yetmiş yedi ya
şında iken Bağdat'ta vefat etti; vasiyeti 
üzerine Babüttin Kabristanı 'na defne
dildi. 
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