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Hindistanlı 

tanınmış fikir adamı ve yazar. 
_j 

17 Ekim 1817'de Delhi'de doğdu. Ba
bası Seyyid Muhammed Müttaki Han'
dır. Ataları, Şah Cihan devrinde Heraf
tan Hindistan'a gelip yerleşmiş ve bu
rada çeşitli devlet hizmetlerinde görev 
almışlardır. Neseplerinin Hz. Hüseyin 
vasıtası ile Hz. Peygamber'e ulaştığı yo
lundaki iddiadan dolayı aile fertleri . 
"seyyid" unvanını taşımaktadır. Ahmed 
Han, ilk tahsilini annesinin nezaretinde 
gelenekiere uygun olarak tamamladı. 
Daha sonra Farsça, Arapça, matematik 
ve geometri öğrenimi gördü; şiir ve ede
biyatla ilgilendi; bu arada devri n önde 
gelen edipleriyle yakın ilişki kurdu. 1838 
yılında babası Müttakı Han'ın ölümü 
üzerine hayatını kazanmak için çalışmak 
zorunda kaldı ve Delhi Ceza Mahkemesi 
zabıt katipliğine tayin edildi. Burada 
hakim olan amcası Halilullah'ın yanın

da mesleki bilgisini ilerletti. Bu sırada 

açılan hakimlik imtihanını kazanarak 
1841 'de ManipOr'a staj yer hakim oldu. 
Bir yıl sonra FetihpOr Sikri'ye ve 1846'
da Delhi'ye gönderildi. Delhi'de kaldığı 

dokuz yıl zarfında. resmi görevi yanında 
bir taraftan da kitap ve risaleler yaza
rak büyük bir şöhrete kavuştu . 1855 yı
lında daha yüksek bir hakimlik derecesi 
olan "sadr- ı emin" unvanı ile Bicnor'a 
tayin edildi. 

1857 yılında İngilizler'e karşı başlatı 
lan ve Hint tarihine "sipahi ayaklanma
sı" olarak geçen hareket sırasında Bic
nor'da bulunan Ahmed Han, tamamen 
İngilizler' e bağlı kaldı. Sicnar'daki bir
çok kadın ve erkek İngiliz'i Meerut'a 

göndermek suretiyle hayatlarını kurtar
dı. Bu hareketi İngilizler tarafından tak
dirle karşılanarak kendisine "Star of ln
dia" (Hint yıl d ı z ı ) nişanının Companian 
rütbesi verildi. Daha sonra intikam al
mak için mukabil harekete geçen İngi
liz askerlerine karşı, bu defa masum 
halkın kurtarı lmasında büyük hizmetle
ri oldu. Hareketten sonra kendisine. 
hizmetlerine karşılık olmak üzere. yerli
lerden müsadere edilen ve yıllık on beş 
bin İngiliz lirası gelir getiren bir mülk 
bağışlandıysa da kabul etmedi. 1857'
den sonra Muractabad'da daha üst bir 
derece olan "sadrü's-sadr" unvanı ile 
hakimlik görevine devam etti. Burada 
müslümanların sosyal hayat ve eğitimle 
ilgili problemlerini dile getiren bazı yazı 
ve broşürler yayımladı. Loya1 Moham
madan of India ve Esbdb-ı Begavdt-ı 

Hind adlı eserlerini bu sırada yazdı. 

İkinci eser Hindistan'da sıkıyönetim uy
gulandığı sırada neşredilmiş olup Hin
distan halkının devlet kademE;!lerinde 
temsil edilmediği yönünde birçok ten
kitler ihtiva etmektedir. 1859'da eşini 

kaybeden Ahmed Han, aynı yıl Murada
bad'dan GazipOr'a ve 1864 yılında Ali 
garh'a giderek hakimlik görevini sür
dürdü. Burada da müslümanların eği

tim düzeyinin mutlaka yükseltilmesi ge
reği üzerinde önemle durdu. 

Ahmed Han, 1869 yılında oğulları Ha
mid ve Mahmud'la birlikte İngiltere 'ye 

gitti. On yedi ay müddetle mesleki tet
kiklerle birlikte İngiliz üniversite teşki 

latın ı da inceledi. Özellikle Kraliçe Victo
ria'dan ve İngiliz devlet adamlarından 
büyük ilgi gördü. Hindistan'a dönüşün

de Teh?ibü'l-a{Jlak adıyla aylık bir ga
zete çıkararak müslümanları Batı kül
türüne ve İngiliz hükümetine ısındır
mak için çaba gösterdi; din ile dünya 
işlerinin birbirinden ayrılması ve dinin 
her işe karıştınlmaması gerektiğini sa
vundu. 24 Mayıs 1875'te, Kraliçe Victo-
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ria'nın doğum yıldönümünde, en büyük 
eseri sayıl an Aligarh 'taki Mohammadan 
Anglo-Oriental College'i kurdu. 1876'da 
mesaisini tamamen okula vermek iste
diği için hakimlik görevini bıraktı ve Ali 
garh'a yerleşti. 1877'de kraliyet naibi 
Lord Lytton yeni kolej binasının teme
lini attı; 1878'de Cambridge ve Oxford 
örnek alınarak yüksek öğretim sınıfları 
açıldı. Bu kolej Ahmed Han'ın ölümün
den sonra 1920 yılında üniversite hali
ne get irildi. Hindistan'daki günümüz 
müslüman aydınlarının birçoğu Aligarh 
Koleji veya üniversitesinde yetişmiştir. 

1878'den 1883'e kadar kraliyet nai
binin yasama meclisinde üye olan Ah
med Han, halkın direnişinden korkan 
birçok İngiliz memurun muhalefetine 
rağmen, bulaşıcı hastalıklara karşı mec
buri aşı lanma kanununu kabu l ettirdi. 
1886'da. ülke müslümanlarını eğitim. 

öğretim ve siyaset alanlarında aydınlat
mak amacıyla ve her yıl toplanmak üze
re, The Mohammadan Educational Con
ference' ı ( İ s lam Eğ it im Konfe ransı) baş
lattı. Aynı yıl Hint aydınları tarafından 
kurulan All-lndia National Congress'e 
karşı çıkarak müslümanların bu hare
kete karışmamaları için bütün gücüyle 
çalıştı. 1887'deki İslam Eğitim Konfe
ransı'nda Milli Kongre'yi şiddetle tenkit 
etti. Onun kanaatine göre müslüman
lar, İngiliz hükümetinin aleyhine olan 
Milli Kongre ile birlik oldukları takdirde 
İngilizler'in teveccühünü kaybedecekler 
ve bu kuruluşun istediği seçim tarzı ge
tirilirse mağdur olacaklard ı r. Onun bu 
çabaları İ ngiliz hükümetince büyük bir 
memnuniyetle karşılandı ve kendisine 
"Sir" ve "Knight Commander of the 
Star of lndia" (Hint y ıl d ı z ı nişa nını n şö

valye kumandan ı ) unvanı verildi. 1889'
da Edinburg Üniversitesi tarafından 
fahri doktor unvanıyla taltif edildi. 27 
Mart 1898 tarihinde Aligarh 'ta öldü. 

Dini ve Siyasi Görüşleri. İslam'ın akılla 
uzlaştığını kabul eden Ahmed Han. XIX. 
yüzyıl Avrupa akılcı lığı ve tabiat felsefe
sinin geniş ölçüde tesirinde kalmıştır. 

İnanç sistemlerini değerlendirirken "ta
biata uyma" ilkesini kabul etmiş ve is
lam'ın bu ölçüye en çok uyan bir din ol
duğu sonucuna varmıştır. Aklı en önem
li standart sayarak İslam'ı buna göre 
açıklarken radikal İslami yorumu can
l andırmak yerine. Ortaçağ İslam filozof
l arının sudur• görüşünü yoruma tabi 
tutarak benimsemiş ve Allah'ı ilk sebep 
şeklinde ifade etmiştir. Ahmed Han, 
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Batı akılcılığına dayanarak İslam'ı kendi 
şahsi yorum ve fikirleriyle uzlaştırmaya 
çalışmıştır. 

Ona göre kainatta sebep-sonuç pren" 
sibi hakimdir ve kainat bu prensibe 
bağlı olarak yönetilir. Bütün varlıkların 
yaratıcısı, yani ilk sebebi Allah'tır. Allah, 
tabiat kanunlarını yaratmış ve kesinliğe 
bağlamıştır; bu yüzden kainatta bu ka
nunlara aykırı hiçbir şey cereyan etmez. 
Bu anlayıştan hareket eden Ahmed Han, 
peygamberlerin mücizelerini ve veınerin 
kerametierini kabul etmeyip bunlarla il
gili nasları tabiat kanuniarına uygun bir 
şekilde yorumlamaya çalışır. Ona göre 
vahiy tabii bir olaydır ve peygamberin 
melek vasıtasıyla değil, kendi sahip ol
duğu istidatla ilahi ketarnı duyması ha
lidir. Buna göre peygamberlik de istida
da bağlı tabii bir olaydır. Nasıl ki bütün 
istidatlar insanın fizik yapısıyla ilgiliy
se, Allah tarafından verilen nübüwet de 
peygamberin fizik yapısına bağlı bir 
özelliktir. Bu bakımdan peygamber ana 
rahminde iken de peygamberdir. Nü
büwet Hz. Muhammed'le sona ermiştir. 
İslam Peygamberi'nin her sözü, konu
sunda söylenecek en son sözdür. İşte 
bu özelliğinden dolayı o son peygamber
dir. Kendisinden sonra bin peygamber 
de gelse, onun söylediklerinden başka 
bir şey söylemeleri mümkün değildir. 

Kur'an en mükemmel prensipleri ihti
va eder ve değiştirilemez. Fakat onun 
bütün muhtevası dinle ilgili değildir. Kur
an'da bulunan dini mahiyetteki emirler 
(ahkam ayetleri) beş yüz civarındadır. 

Kur'an'da dünyevi konuların zikredilme
si, onların dinin bir bölümü olduğunu 
göstermez. Hadisler Kur'an derecesin
de mevsuk değildir. Çünkü onların çoğu 
sonraki nesillere aynen nakledilmemiş

tir. Sahabe ve halefleri, naklettikleri ha
dislerde bizzat Hz. Peygamber'in kul
landığı lafızları kullanınayıp kendi ifa
deleriyle rivayet etmişlerdir; böylece 
hadis metinleri kitaplara son ravinin 
ifadesi ile girmiştir. Bundan dolayı, bu 
raviye kadar Hz. Peygamber'in ifadesi
nin ne derecede korunduğunu tesbit 
etmek çok güçtür. Ravinin, hadisi ve 
ifade ettiği mananın mahiyetini antaya
maması sonucu, asıl metnin tamamen 
yanlış bir ifadeye bürünmesi de müm
kündür. Hadis bilginleri, hadis ricalinin 
güvenilir olup olmadığı hakkında ten
kitler yürüttükleri halde, hadisin metni 
hakkında tenkitte bulunmamışlardır. 

Buna göre hadis akıl ve dirAyet• yoluy
la sabit olmadıkça kabul edilemez. Ah-
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med Han, Hz. Peygamber'in hadislerde 
beliren söz ve fikirlerine karşı saygılı 

olmakla beraber bu nakillerin peygam
berin hayatındaki fonksiyonunu ifa ede
ceği görüşünde değildir. O, bu kanaa
tiyle hadisin otoritesini kabul etmeyen 
ve Kur'an'la yetinen bir telakkiyi be
nimsemektedir. Ona göre, islam alim
lerinin görüş ve kanaatleri doğru veya 
yanlış olabilir. Yanlış olması halinde dü
zeltilir ve bu durum Kur'an'a zarar ge
tirmez. Çünkü Kur'an ıstaha muhtaç de
ğildir. Geçmişte İslam alimlerinin siyasi, 
içtimai, hukuki, iktisadi vb. meselelerle 
ilgili münakaşa ve münazaralara getir
dikleri çözüm tarzları fıkıh kitaplarında 
toplanmış ve sonraki nesillere kanun, 
şeriat ve İslam'ın kendisi imiş gibi su
nulmuştur. Alimterin şahsi görüş ve ka
naatlerinden ibaret olan bu çözüm 
tarzlarının mükemmel ve değişmez bir 
hayat nizarnı olduğuna inanılmış, fıkhın 
her sahada yeterli olduğu görüşü yayıl
mış, böylece müslüman topluluklar fikri 
donukluğa sürüklenmişlerdir. 

Ahmed Han'a göre, dünya ile ilgili ko
nuların temel olarak değişmeyen dine 
dahil edilmesi büyük bir hatadır. O, biz
zat kendisinin de bu hataya düştüğü
nü, nitekim konuyla ilgili olarak daha 
önce yayımladığı Rah-ı Sünnet ve Bid
'at adlı eserinde dini hükümleri iki gru
ba ayırdığını, birinci grubu akide ve iba
detler, ikincisini de sosyal adetler (ye
me, içme ve diğer muaşeret kaideleri) ola
rak belirttiğini, ancak ikinci kısmı din
den saymakta hata ettiğini söyler. Bu 
düşüneeye göre din iman, ibadet ve ah
laki hükümlerden ibarettir {IS, VI, 294-
295) 

Siyasetin dinden ayrılması Ahmed 
Han 'ın önemle üzerinde durduğu konu
lardan biridir. Ona göre müslümanlar 
hiçbir devirde vahye dayanarak siyaset 
yapmamışlardır. Bizzat Hz. Peygamber 
çeşitli konularda ashabı ile istişarede 

bulunmuş ve ona göre hareket etmiş

tir. Daha sonra da hiç kimse siyasi. me
selelerle ilgili hadislerin ilahi vahyin bir 
kısmı olduğunu düşünmemiştir. Gerek 
Kur'an gerekse Peygamber, yönetim ko
nusunda idarecilere ülkelerindeki alim
lerle istişare esasına dayalı olarak geniş 
bir hareket serbesttiği tanımıştır. 

Ahmed Han, kendi zamanında Hin
distan'daki müslürrianların bir kısmının 
yahudiler gibi dışa dönük ve şekilci ol
duklarını. diğerlerinin de Katalikler gibi 
içe yöneldiklerini ifade ederek, her iki 
anlayışın da müslümanların gerçek is-

lam'a olan imanlarını zedelediğini ve di
ni hayatlarını dejenere ettiğini ileri sür
müştür. Halka yeni şeyler telkin edil
mek istendiğinde söz konusu zümrete
rin karşı çıkışından yakınan ve modern 
ilimlerle uzlaşacak yahut onları aşacak 
bir ketarn ilminin geliştirilmesinin zaru
ri olduğuna inanan Ahmed Han, fıkıh, 

hadis ve tefsir ilimleriyle bunların da
yandığı prensipterin yeniden münakaşa 
edilmesi gerektiğini, bu bakımdan Hin
distan'ın bir Luther'e ihtiyacı olduğunu 
iddia etmiştir. Onun bu tür cüretli fikir
lerinden, Protestanlık reformuna benzer 
bir hareketin İslam dünyasında da mey
dana getirilmesini arzu ettiği sezilmek
tedir. Ahmed Han bu düşüncelerini Teh
?ibü'l-a{ıla~·ı çıkarmakla geliştirmeye 

başlamıştır. Bu gazete, müslümanlarda 
hakim olan adetterin ve sosyal alışkan
lıkların akıl ve faydacılık yönünden mü
nakaşa edildiği bir yayın organı haline 
gelmiştir. Ahmed Han, siyasi görüş bakı
mından, çağdaşı olan Cemaleddin-i Ef
gani'nin temsil ettiği panislamizm•e 
karşıdır. Nitekim Hint müslümanlarını 
İslam dünyasının diğer bölgelerinden, 
özellikle Osmanlı ülkesinden ayrı tut
muş, cihanşümul bir islam hilafetine 
karşı çıkmıştır. 

Ahmed Han, düşünce ve uygulamala
rından dotayı bazı isıarn alimterinin tek
fir• e kadar varan tenkitlerine hedef ol
muştur. Onun bu alışılmamış görüşleri
ne, özellikle Kur'an tefsiri konusundaki 
anlayışına ve Batı medeniyetini olduğu 
gibi taklit etme fikrine karşı çıkan alim
lerin başında. Deyübend Darülulümu'
nun kurucusu Muhammed Kasım en
Nanevtevi (ö . 1881) gelir. Ahmed Han da 
Nanevtevi'nin ilmi gücünü, münazara
daki ihlas ve takvasını kabul etmiştir 

(Ebü'l-Hasan en-Nedvi, eş-Şıra', s. 72) . 

Cemaleddin-i Efgani ve Muhammed Ab
duh, Ahmed Han'ın İngilizler'in sömür
gecilik emellerine hizmet eden bir dehri 
(materyalist) olduğunu söyleyerek, yaz
dığı tefsirde Allah'ın ketarnını bozmaya 
varacak kadar fahiş hatalar yaptığını or
taya koymuşlar, ayrıca Hint müslüman
ları arasına ihtilaflar soktuğunu belirt
mişlerdir (el· 'uruetü'l-uüşl!:a, s. 412, 417). 

Ahmed Han hareketinin tabii ilimler ve 
maddeci Batı medeniyetine hayranlık 

ve bağlılık esasına dayandığı. onun is
lam'ı modern hayata uydurmaya çalıştı
ğı hususu da kendisine yöneltilen ten
kitler arasında yer almaktadır (Muham
med el-Behi, s. 31-32). Batı kültür ve 
medeniyetinin sonuçlarını hiçbir şekilde 



seçime tabi tutmadan bunların müslü
man toplumlarca uygulanmasını iste
mesi, kurduğu müesseselerde ingiliz 
hocalara öncelik tanıyarak yeni neslin 
ingiliz kültürü ile yetiştirilmesini sağ
laması ve Batı'ya gereğinden fazla de
ğer vermesi bir başka tenkit konusu
dur. Yine kurduğu okullarda uygulama
lı ilimler terkedilip sadece teorik ilim
ler, dil ve edebiyat okutulması da ayrıca 
eleştirilmiştir ( Ebü'I-Hasan en-Nedvl, eş

Sıra', s. 83-84) 

Ahmed Han, XIX. yüzyılın koyu deter
minist tabiat felsefesinden etkilenerek, 
nadiren de olsa tabiat kanunlarını aşan 
olayları (mucize, keramet) kabul etme
miş, bu sebeple Kur'an'da bazı pey
gamberlere nisbet edilen bu tür olayla
rı dil ve mantık kurallarına uymayan 
yorumlarla açıklamaya çalışmıştır (bk. 

KERAMEf, MÜCİZE). Hadislerin tesbiti sı
rasında metin tenkidine önem verilme
diği ve Hz. Peygamber'in sözleri rivayet 
edilirken onun kullandığı lafızların ko
runmasına dikkat edilmediği şeklinde
ki iddiası da gerçeklerden uzaktır (bk. 

HADiS, SÜNNET). Öyle anlaşılıyor ki Ah
med Han, yabancı tesirler altında ken
dine has bir din anlayışına sahip olmuş, 
islamiyet'i bu din anlayışına uydurmak 
maksadıyla bazı teoriler geliştirmiş ve 
benimsenmesi güç yorumlara girişmiş
tir. islamiyet'in siyasi ve hukuki prob
lemlere çözüm bulma dinamizminden 
mahrum olduğunu ileri sürmesi de aynı 
yabancı tesiriere bağlanabilir. 

Eserleri. Ahmed Han'ın yazarlığını üç 
devreye ayırmak mümkündür: 1. 1857 
yılına kadar olan gençlik döneminde 
eserlerinde geleneksel üsiOp ve ifade 
hakimdir. Bu dönemde, dini ve tasav
vufi konularda. Cila'ü'l-~ulıJ.b bi-~ik
ri'J-maJ:ıbub (ı 839); Cam-ı Cem (Del hi 
ı 840): Şla'ya reddiye olarak yazdığı Tuh
fe-i Hasan (ı844). Kelimetü'l-hak rı849). 
Rah-~ Sünnet ve Bid'at (ı85.0); Delhi'
nin arkeolajik tarihine dair Aşarü's-sa
nadid (Delhi ı854 , 2. bs.) ve Gazzall'ye 
ait Kimya' ü 's-sa' ade'nin bazı bölüm
lerinin Urduca'ya tercümesi gibi çalış

maları vardır. 2. 1857-1869 yılları ara
sında, daha çok sipahi ayaklanmasının 
meydana getirdiği yeni şartlar çerçeve
sinde memleketinin genel ve siyasi du
rumu ile ilgili eserler yazdı. Taril]--i Ser
keşi-yi Bicnor'da 1857-1858 yılları ara
sında cereyan eden olayları ele aldı. Ay
rıca Esbô.b-ı Begavat-ı Hind ( 1859) ve 
Loyal M uhammadan of India 'yı (ı 860-

ı 86 ıl yazdı 1 bu eserler için b k. Hafeez Ma-

lik, Political Profile of Sir Sayyid Ahmad 
Khan, s. 7-329). Onun bu döneme ait · 
eserlerinde genellikle bir uzlaşma eğili
mi görülür. Gayesi müslümanlarla ingi
lizler arasındaki siyasi bağları güçlen
dirmektir. TaJ:ı~i~-i Lafz-ı Naşara, incil 
tefsiri olan Tibytinü'l-kelam (Tebyf· 
nü'l·keUim) ( 1862). Risô.le-i Ahkam-ı 
Ta'am-ı Ehl-i Kitab (1868) bu devrede 
yazılan eserlerindendir. 3. 1869' dan ölü
müne kadar geçen zaman, onun düşün
celeri ve eserleri itibariyle hayatının en 
verimli devresidir. ingiltere'de bulundu
ğu sırada Sir William Muir'in Life of Mo
hamet adlı eserine cevap olarak lfuta
bat-ı Ahmediyye'yi yazdı. Daha sonra 
telif etmeye başladığı ve ilk cildi 1880'
de yayımlanan Tefsirü'l-~ur'an'ı on ye
dinci cüze kadar yazabildL Bu eserin is
ra süresine kadar olan kısmı altı cilt ha
linde yayımlanmıştır (ı 880- ı 895). 
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IMI MusTAFA Öz 

AHMED b. HANBEL 

1 
AHMED b. HANBEL 

ı 

( .ı.> :r. -4>- ı ) 
Ebu Abdiilah Ahmed b. Muhammed 

b. Hanbel eş-Şeyban! ei-Mervez! 
(ö. 241/855) 

Hanbeli mezhebinin imamı, 

L 
muhaddis, fakih. 

_j 

Hayatı. 164 (780) yılı Reblülewelinde 
(veya Reblülahir) Bağdat'ta doğdu. Aile
si Merv'den Bağdat'a göç ederken an
nesi ona hamile olduğu için Merv'de 
doğduğunu söyleyenler de vardır. Oğlu 
Salih'in rivayet ettiği şecereye göre so
yu Hz. Peygamber'in dedelerinden Ni
zar'la birleşerek Hz. ismail'e kadar uza
nır. Dedesi Hanbel b. Hilal EmevTier 
devrinde Serahs valiliği yapmış, Abba
sller'in idareyi ele geçirmesinde önemli 
görevler üstlenmiş, babası da Abbas! or
dusunda görev almıştı. Ahmed b. Han
bel, babası otuz yaşlarında öldüğünden. 
Şeybanoğulları'ndan olan annesi Safiyye 
bint Meymüne'nin himayesinde büyüdü. 
Kur'an-ı Kerlm'i ezberledikten ve Bağ
datil alimlerden bir müddet gramer ve 
fıkıh okuduktan sonra hadis öğrenme
ye başladı (795). ilk hocalarından biri, 
kendisinden pek çok hadis yazdığı ta
nınmış muhaddis Hüşeym b. Beşir olup 
diğer hocaları arasında Süfyan b. Uyey
ne, Yahya b. Said el-Kattan, Abdurrah
man b. Mehdi, imam Şafii ve Abdürrez
zak b. Hemmam gibi alimler bulun
maktadır. En çok hadis yazdığı hocası 
Vekl' b. Cerrah'tır. imam Şafii'den ise 
fıkıh ve usül-i fıkıh öğrenmiştir. eJ
Müsned'deki rivayetlerine göre hocala
rının sayısı 280 kadardır. Birini doğru
dan, öbürünü başka bir ravi vasıtasıyla 
ondan iki hadis rivayet eden Buharl'nin 
yanı sıra diğer tanınmış talebeleri ara
sında Müslim, Ebü Davüd, Tirmizi, Ne
sal, akranlarından Yahya b. Main ile Ali 
b. Medlnl, Ebü Zür'a er-Razı. Ebü Hatim 
er-Razi, iki oğlu Salih ve Abdullah bu
lunmaktadır. Hocaları imam Şafii, Ab
dürrezzak ve Abdurrahman b. Mehdi 
de kendisinden hadis dinlemişlerdir. 

Yalnız imam Şafii onun adını açıkça 
söylemek yerine, "güvenilir kimse bana 
rivayet etti (haddeşenl eş-şi~a)" demeyi 
tercih etmiştir (Zehebi. Xl, 182- ı 83). Ah
med b. Hanbel Bağdatlı muhaddisler
den faydalandıktan sonra hadis tahsilini 
tamamlamak üzere önce Küfe'ye (799), 

ardından dört defa Basra'ya (802-816 yıl

ları arasında). ayrıca Mekke, Medine, Dı
maşk, Halep ve Cezlre'ye seyahatler yap-
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