
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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( .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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tı. Bunların en uzunu ve en yorucusu, 
Abdürrezzak b. Hemmam'dan istifade 
etmek üzere ve yeterli parası olmadığı 
için kervancıların yanında deve bakıcılı
ğı yapmak suretiyle 198 (813-14) yılın
da gerçekleştirdiği Yemen yolculuğu

dur. Fakat elli dirhemi bulunmadığı için 
Cerir b. Abdülhamid'den hadis okumak 
üzere diğer talebe arkadaşlarıyla birlik
te Rey'e gidemedi. İkisi (veya üçü) yaya 
olmak üzere beş defa hacca gitti. Bu 
seyahatlerinde önemli hedeflerinden bi
ri de Hicaz'daki muhaddislerle görüşüp 
onlardan faydalanmaktı. Hadis sahasın
daki derin bilgisi ve güçlü hafızası ilim 
muhitlerinde duyulduğu için onu gıya

ben tanıyan muhaddisler. yanlarına git
tiği zaman istediği hadisleri memnuni
yetle kendisine rivayet ederlerdi. Kırk 

yaşına kadar devam eden talebelik ha
yatından sonra hadis akutmaya başla
dı. Çok zaman 5000 kadar hadis tale
besi onu dinlemek üzere çevresinde 
toplanır. bunlardan SOO kadarı hadis 
yazarken diğerleri onun tavırlarından. 

ahlak ve edebinden faydalanmaya çalı

şırlardı. 

Abbas! Halifesi Me'mün (813-833), hi
lafetinin son yıllarında Mu'tezile mez
hebi ileri gelenlerinin tesiriyle. devrin 
tanınmış alimlerini Kur'an'ın mahlük ol
duğu görüşünü kabul etmeye çağınn
eaya kadar Ahmed b. Hanbel hadis 
akutmaya devam ettL Bazı alimler ön
celeri Kur'an'ın mahlük olmadığını söy
lemekle beraber işkence ile tehdit edil
dikleri zaman halifenin zulmüne uğra
mamak için onun arzusuna uygun ce
vap verdiler; fakat o, bu görüşü benim
semediğini açıkça belirttikten sonra da 
kanaatinde ısrar etti. Bu sebeple hapse 
atıldı. Zulümden kurtulmak maksadıyla 
halifenin görüşünü kabul eder görün
mesini tavsiye edenlere gücendi. O sıra
larda Tarsus'ta bulunan Me'mün onun
la görüşmek isteyince. halku'l-Kur'a.n• 
konusunda kendisi gibi düşünen Mu
hammed b. Nüh ile birlikte, Bağdat Va
lisi İshak b. İbrahim tarafından zincire· 
vurularak yola çıkarıldılar. Ancak Rak
ka'ya vardıklarında halifenin ölüm ha
beri geldi. Bu sebeple tekrar Bağdat'a 
gönderildiler. Fakat Muhammed b. Nüh, 
Ahmed b. Hanbel'den genç olmasına 

rağmen sıkıntılara daha fazla dayana
madı ve yolda öldü. Ahmed b. Hanbel 
Bağdat'a getirilerek hapsedildL Yeni 
halife Mu'tasım (833-842) kardeşinin si
yasetini takipte kararlı olduğu için İbn 
Hanbel'in hapiste tututmasını istedi. Bir 

76 

yıl sonra da huzuruna getirterek baş
kadı Ahmed b. Ebü Duad ve güvendiği 
diğer kişilerle birlikte konu üzerinde 
yaptıkları münakaşaları dinledi. Onun 
ayet ve hadis dışında ileri sürülen delil
lere iltifat etmediğini ve kanaatinden 
vazgeçmediğini görünce işkenceye tabi 
tututmasını emretti. Şiddetli kamçı dar
beleri altında i niediği halde orucunu 
dahi bozmadığını görünce, uygun bir 
ifade kullandığı takdirde serbest bıra
kılacağını söyledi. İbn Hanbel buna da 
yanaşmadı. işkencenin hiçbir tesiri ol
madığını gören halife onu serbest bı

rakmayı düşündü. Ancak İbn Ebü Duad. 
Kur'an'ı mahlük saymamak suretiyle 
dinden çıkan bir kimseyi serbest bırak
manın doğru olmayacağını. halkın bu
nu. "Mu'tasım kardeşi Me'mün'un yo
lundan ayrıldı, üstelik İbn Hanbel her 
iki halifeyi de mağlüp etti" diyerek yan
lış değerlendireceğini söyledi. Bunun 
üzerine halife kızgın güneş altında cel
latların daha çok kamçılamak suretiy
le yaptıkları işkencelere bizzat neza
ret etti. 

Ahmed b. Hanbel iki yıl dört ay süren 
bu hapis ve işkence hayatından sonra 
serbest bırakıldı. Yaraları iyileşince yine 
fetva verip hadis akutmaya başladı. Mu'
tasım'ın ölümünden sonra halife olan 
oğlu Vasik döneminde (842-847) halku'I
Kur'an meselesi mekteplerde resmi 
program içerisine alınarak okutulma 
yoluna gidilince. bu hareket karşısında 
galeyana gelip isyan etmeyi düşünen 
halk Ahmed b. Hanbel'e başvurdu . Bu
nun doğru olmadığını ve sabretmek ge
rektiğini söylemesine rağmen halkla 
görüşmesi ve hatta halifenin bulundu
ğu yerde ikamet etmesi yasaklandı. 

Vasik'ın ölümüne kadar evinde göz 
hapsinde tutuldu. Cuma namaziarına 

bile gidemedi. Beş yıl boyunca oğulla

rı dışında kimseye hadis rivayet edeme
di (Zehebi, XI, 264-265) Onun bu dö
nemde hadis r ivayetini bırakması. İbn 
Cevzi'nin bir rivayetine dayanmaya çalı
şan H. Laoust'un iddia ettiği gibi (E/ 2 

(Fr.). 1, 28 ı). Mu'tezile kadısının başına 
yeni bir dert açmasından korktuğ u için 
değ i ldir. Mütevekkil devrinde (84 7-86 ı) 

halku'I-Kur'an meselesi sona ermekle 
beraber, yine de Hz. Ali taraftarların

dan birini evinde barındırdığı ve ona bi
at edeceği iddiasıyla evi arandı ve sor
guya çekildi. İleri sürülen iddiaların asıl
sız olduğu anlaşılınca halife ona ihsan
larda bulunarak gönlünü almak istedi. 
Fakat o bu hediyeleri halifeye kızdığı 

için değil, içine haram karışmış bir mal 
olduğu düşüncesiyle kabule yanaşmadı. 
Bu tavrının kendisine yine zarar getire
bileceğini düşünen dostları halifenin ih
sanlarını reddetmemesini söylediler. 
Bunun üzerine hediyeleri kabul etmek
le birlikte tamamını ihtiyaç sahiplerine 
dağıttı. Daha sonraları halifenin hiçbir 
ihsanını kabul etmeyeceğini kesin bir 
dille belirttiği halde ailesine maaş bağ
landı. Bu maaşın kabul edilmemesini 
istemesine rağmen halifenin ihsanını 

alan oğullarına gücendi ve bundan son
ra onların bir tokmasını bile yemedi. Ay
rıca oğlu Salih'e kadılık görevini kabul 
ettiğinden dolayı kırıldı. Son günlerinde 
iyice halsiz düştüğü için halife özel dok
torunu göndererek onu tedavi ettirmek 
istedi. Ancak doktor onun bedenen ra
hatsız olmadığını, az yemek, çok oruç 
tutmak ve ibadet etmek sebebiyle hal
siz düştüğünü söyledi. Vefat edeceğini 
hissedince yanında bulundurduğu Hz. 
Peygamber'in üç tel saçından ikisini 
gözlerinin. birini de dilinin üstüne koy
malarını vasiyet etti. işkenceye tabi tu
tulduğu günlerde yaptığı gibi kelime-i 
şehadet getirerek oğullarının ve yakın
larının buna şahit olmalarını istedi. 

Ahmed b. Hanbel 12 Rebiülewel 241 
Cuma günü (31 Temmuz 855) Bağ

dat'ta vefat etti. Halifenin muhtelif 
kimselere yaptırdığı tahminlere göre. 
cenazesinde altmış bini kadın olmak 
üzere 800 bin (veya bir milyon) kişi bu
lundu. Hayatında iki evlilik yaptı. İlk ev
liliğinden oğlu Salih doğdu. İsfahan ka
dısı olan Salih'in annesi vefat ettikten 
sonra ikinci defa evlendi. Bu hanımın
dan da el-Müsned'i rivayet edecek 
olan oğlu Abdullah dünyaya geldi. ikinci 
karısının ölümünden sonra bir cariye al
dı. Ondan da üç oğlu ile bir kızı oldu. 

Şahsiyeti. Orta boylu. koyu esmer 
tenli ve güzel yüzlü olan Ahmed b. Han
bel'in altmış üç yaşından sonra sakalına 
kına yakmaya başladığı, ağırbaşlı hali 
ile çevresindekiler üzerinde derin bir 
saygı uyandırdığı ve son derece müte
vazi olduğu, nüktedan bir kimse olan 
hocası Yezid b. Harün'un bu çok sevdiği 

öğrencisi ile birlikte bulunurken yanın
da nükte ve şaka yapmamaya dikkat 
ettiği kaynaklarda zikredilmiş; bir imti
han saydığı şöhretten çok rahatsız ol
duğu, Mekke'nin bir mahallesinde ta
nınmadan yaşamayı arzu ettiği rivayet 
edilmiştir. Bir gün muhaddis Ali b. Ab
düssamed onun feyzinden faydalanmak 



düşüncesiyle elini elbisesine sürmüştü. 
Ahmed b. Hanbel bu harekete kızdı ve 
eliyle elbisesini silkelerken ''Kimden al
dınız bu adeti?" diye çıkıştı. Zühd ve 
takvasıyla bilinen islam büyüklerinin fa
ziletlerini anar. "Onlar nerede, biz nere
de!" diye hayıflanırdı. Babasından kalan 
dokuma tezgahının kirasından aldığı pa
ra geçimineyetmediği için bazan ücret
le kitap istinsah eder. bazan uçkur (ke
mer) dokur. bazan da karısının eğirip 

dokuduğu kumaşı satardı. Ekinler biçil
dikten sonra tarlada kalan döküntüleri 
-diğer ihtiyaç sahipleriyle birlikte- top
ladığı olurdu. Yakınlarının söylediğine 

göre. evinde yiyip içecek birşey bulun
madığı zaman üzülecek yerde sevinir, 
ekmek kırıntılarını ısiatarak üzerine tuz 
döküp yerdi. Pahalı yiyeceklere iltifat 
etmez. bunlar kendisine ikram edilse 
bile ya biraz tadar veya hiç yemezdi. 
Tahsil hayatı boyunca da aynı sıkıntıla
ra katlanmış , bununla beraber kimse
den yardım istememişti. Kendisinden 
hadis okumak üzere Yemen'e kadar 
kervancıların yanında deve bakıcılığı ya
parak gittiği hacası Abdürrezzak b. 
Hemmam ona bir miktar yardım teklif 
edince, "Eğer birinden yardım almayı 

kabul etseydim senden alırdım" diyerek 
kabul etmemişti. Kendisini seven bazı 

taeirierin ve ona saygı duyanların ısrar
la vermek istediği binlerce dirhem veya 
dinarı almamış, reddettiği büyük im
kanları başkalarının geri çevirmediğini 

söyleyen oğlu Salih'e Taha süresinin 
131 . ayetini okuyarak Allah'ın vereceği 
rızkın daha hayırlı ve daha kalıcı olaca
ğını ifade etmişti. Aynı konuda sitemde 
bulunan amcasına da, "Biz paranın pe
şinde almadığımız için geliyor, eğer onun 
peşinde olsaydık gelmezdi" demişti. Mü
tevazi evinde eşya olarak eski bir hasır 
ile basit birkaç çanak çömlekten başka 
birşey yoktu. Bununla beraber uzaklar
dan ziyaretine gelenleri evinde ağırlar 

ve onlara kuru ekmek ikram ederdi; da
ha fazlasını yapamadığı için de gönül
lerini alırdı. Yardıma muhtaç yakınları
na veya kendisinden yardım isteyenlere 
elindeki üç beş dirhernin tamamını ve
rird i. 

Oğlu Abdullah, mihne• olayından ön
ce onun günde 300 rekat namaz kıldı

ğın ı . daha sonra vücudunun zayıflaması 
sebebiyle ancak bunun yarısı kadar kı

labildiğini söyler. Her gün Kur'an-ı Ke
rim'in yedide birini okumayı adet edin
mişti. Cihad sevabına nail olmak için 
Tarsus'ta bir müddet sınır bekçi liği yap-

mış ve savaşa da katılmıştı. Resül-i Ek
rem'in bir tel saçını zaman zaman öpüp 
gözlerinin üzerine koyması ve suya ba
tırıp bu suyu şifa niyetiyle içmesi, onun 
minber ve hücresine hayır ve bereket 
umarak el sürmekte bir beis görme
mesi gibi oğlu Abdullah'tan nakledilen 
halleri. Ahmed b. Hanbel'in Hz. Peygam
ber' e duyduğu sevgi ve hasretin birer 
ifadesidir (Zehebi, Xl, 212) Zehebi bu 
bilgileri verdikten sonra. Ahmed b. Han
bel'in böyle davranışlara taraftar olma
dığını ileri sürenlerin ona iftira ettikleri
ni söyler. 

Ahmed b. Hanbel'i yakından tanıyan 
hoca larının onun hakkında takdirkar 
ifadeleri vardır. Mesela Yahya b. Said 
el-Kattan onun bir derya olduğunu. ta
lebeleri arasında bir benzerini görmedi
ğini söylemiş ve bütün kitaplarını (veya 
hadislerinil istifadesine sunmuştur. ibn 
Hanbel'in çok sevdiği ve seher vakti 
kendilerine dua ettiği altı kişiden biri 
olan imam Şafii. Bağdat'ta Ahmed b. 
Hanbel'den daha faziletli, müttaki, alim 
ve fakih bir kimse görmediğini söyle
miş, diğer hacası Abdürrezzak b. Hem
mam da aynı kanaati paylaşmıştır. Ali 
b. Medini ise. "Allah bu dini ridde* gü
nü Ebü Bekir ile, mihne günü de Ahmed 
b. Hanbel ile yüceltmiştir" demek sure
tiyle, o çetin imtihanda yapılan işkence
lere onun kendisinden daha fazla da
yandığını itiraf etmiştir. Mihne olayın

da ibn Hanbel'in peygamber sabrı gös
terdiğine işaret eden devrin tanınmış 
safisi Bişr el-Hafi, kendisinin aynı sab
rı gösteremeyeceğini belirttikten son
ra oıiun atıldığı ateşten has altın ola
rak çıktığını söylemiştir. Ta lebelerinden 
Ebu Davüd, onun ilim meclislerinde uh
revi alemin zevki bulunduğunu anlat
mış, Ebü Hatim er-Razi de. Ehl-i sünnet 
ile ehl-i bid'at taraftarlarını birbirinden 
ayırmanın en sağlam ölçüsü onu sev
mektir. demiştir. 

Ahmed b. Hanbel'in veeize mahiyetin
de hakimane sözleri vardır. Çok sevdiği 
Ali b. Medini bir tavsiyede bulunmasını 
isteyince ona. "Azığın takva olsun. ahi
ret hep gözünün önünde bulunsun" de
miştir . Yakınlarına da. " Değerli buldu
ğunuz hayırları araya bir engel girme
den yapmaya bakın " tavsiyesinde bu
lunmuştur. 

Ahmed b. Hanbel'in hal tercümesine 
dair yazılan eserlerin ilki oğlu Salih'e 
aittir. Siretü'J-İmôm AJ:ımed b. Hanbel 
adını taşıyan bu risalenin Tunus'ta (Sez
gin. ı. 51 Ol ve istanbul'da Süleymaniye 
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Kütüphanesi'nde (Şehid Ali Paşa, nr. 
2763 / 2) birer nüshası bulunmaktadır. 

Yine oğlu Salih ile Ahmed b. Hanbel'in 
talebesi ve amcaıadesi ishak b. Han
bel'in MiJ:ınetü İbn fianbel adlı birer 
r isaleleri daha vardır (Sezgin, ı. 503) 
ishak'ın eseri basılmıştır (Kahire. ts) . 
Mihne olayı hakkında Cemmaili'den baş
ka (Sezgin, 1, 503-504) W. M. Patton (Ah· 

mad b. f:fanbal and the fVTi~na, Heidelberg 
1897) ve Ali Abdülhakk'ın da (Ahmed b. 

Hanbel ue'l·mi~ne, Kahire 1958) eserleri 
vardır. Menakıbına dair yazılan kitapla
rın en önemlileri ise Ebü Bekir el-Bey
haki (Sezgin, GAS, 1, 503) ile ibnü'l-Cev
zi'nin (bk. bibl.) eserleridir. Onun hak
kında Muhammed Ebü Zehre (İbn Han· 

bel, hayatühü ue 'as ruha, ara' üha ue fık
huha, Kahire 1981 ; Ahmed b. Hanbel, tre. 
Osman Keskioğlu . Ankara 1404/ 1984) ile 
Mustafa eş-Şek'a da (el-imam Ahmed b. 

Hanbel, Kah i re- Beyrut 14041 1984) birer 
monografi kaleme almışlardır. 

Eserleri. Ahmed b. Hanbel, en önemli 
eseri olan el-Müsned dışında kendisine 
nisbet edilen kitapların hiçbirini bizzat 
kaleme almamış, hatta kendi söz ve 
fetvalarının yazılmasına izin vermemiş
tir. Bundan dolayı eserleri, başta oğlu 
Abdullah olmak üzere diğer talebeleri 
tarafından ve ölümünden sonra kaleme 
alınmıştır. Günümüze ulaşan ve hemen 
hepsi hadise dair olan eserleri şunlar
dır: 1. el-Müsned'. Ahmed b. Hanbel'in 
700 bin hadis arasından seçerek tertip 
ettiği otuz bin kadar hadise oğlu Ab
dullah ile talebesi Ebü Bekir ei-KatiT'nin 
birçok (bazı kaynaklara göre on bin) ha
dis ilave etmesiyle meydana gelen bu 
eser, en hacimli iki hadis külliyatından 
biridir (d i ğeri Bakı b. Mahled' in el-fVTüs· 

ned'idir) . Sadece sahih hadisleri ihtiva 
etmesi hedef alınmadığından eser ha
sen ve zayıf hadisleri de içine almakta
dır. ibnü'I-Cevzi el-Müsned'de otuz se
kiz mevza hadis bulunduğunu söylemiş , 

fakat ibn Hacer el-Askalani bu iddianın 
doğru olmadığını göstermek üzere el
~avlü'J-müsedded fi'?·?ebbi 'an Müs
nedi AJ:ımed adlı eserini yazmıştır. ibn 
Hanbel, yalancı olduğu bilinen kimse
lerden hadis rivayet etmemeyi, doğru 
sözlülüğü ve dindarlığı herkesçe kabul 
edilen güvenilir ravilerden hadis alma
yı prensip edindiği için eserde mevzü 
hadislerin bulunmaması tabiidir. Ancak 
uzun hapis hayatı ve bu hayatın getir
diği çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle ki
tabını tertip etmeye fırsat bulamadı

ğından bazı zayıf ve epeyce de müker-

77 



AHMED b. HANBEL 

rer rivayetin eserde yer almasını önle
yememiştir ( ayrıca bk. ABDULlAH b. AH

MED b. HANBEL). Kitapta İslam'a giriş ta
rih leri esas alınmak üzere önce aşere-i 
mübeşşere • nin, sonra Ehl-i beyt•, Ha
şimoğulları, Mekkeli, Medineli, Küfeli, 
Basralı, Suriyeli sahabllerin ve en son da 
kadın sahabllerin müsned*leri sıralan
mıştır. el-Müsned Kahire'de altı cilt ola
rak basılmıştır ( 131 3). Ahmed Muham
med Şakir, yer yer şerhetmek suretiyle 
eserin yeni bir neşrine başlamış, vefatın

dan önce üçte birini on altı cilt halinde 
yayımiarnıştır (Kahire 1369- 1378/ 1949-

1958). el-Müsned üzerinde muhtelif ça
lışmalar yapılmıştır. Nilreddin ei-Heyse
mi, bu eserde bulunup da Kütüb-i Sit
te'de yer almayan sahih hadisleri Giiye
tü'l-mal;(sad ii zeva, idi'l-Müsned adlı 
kitabında bablara göre tasnif etmiştir. 
Eserdeki hadislerin güvenilir olup olma
dığına, ravilerinin hal tercümesine, Hz. 
Peygamber'den üç ravi ile rivayet edilen 
hadislerine (sülasiyyat*) dair yazılan ki
tapların yanı sıra eseri sahabe adiarına 
göre alfabetik olarak tertip eden, bab
lara göre yeniden tasnif eden, nadir 
( garib) kelimelerini açıklayan, şerh ve 
ihtisar eden kitaplar da yazılmıştır (bk. 
Sezgin. ı. 504-507). 2. Kitôbü's-Sünne. 
İ ctikö.dü Ehli's-sünne adıyla da bilinen 
ve İbn Hanbel'in Cehmiyye, Mürcie, Ka
deriyye, Havaric, halku'I-Kur'an, kader, 
deccal. melaike, rü'yetullah, kürsl ve 
ahirete dair görüşlerinin oğlu Abdullah 
tarafından derlenmesiyle meydana ge
len eser Mekke'de ( 1349) ve Kahire'de 
(ts. ı. son olarak da Ebü Hacir Muham
med Said Besyünl tarafından Beyrut'ta 
neşredilmiştir ( 14051 1985 ı. 3. Kitabü 'z
Zühd. Oğlu Abdullah ' ın rivayetlerinden 
meydana gelen eser başlıca iki bölüm
den ibarettir. Birinci bölümde Hz. Mu
hammed ile Adem, Nüh, İbrahim, Vüsuf. 
Eyyüb, Yunus. Musa. Davüd, Süleyman, 
Lokman ve lsa peygamberlerin zühdü
ne dair rivayetler, ikinci bölümde de 
başta Hulefa-yi Raşidln olmak üzere 
ileri gelen on dokuz sahabi ile on altı 

tabii büyüğünün zühdü ve bu konuya 
dair sözleri bulunmaktadır. Eser Mek
ke'de ( 1357) ve Beyrut'ta ( 1983) basıt

mıştır . 4. Kitabü1- Verac. Talebesi Ebü 
Bekir el-Merrüzf'nin Ahmed b. Hanbere 
sorduğu bazı fetvalar ile zühd ve tak
vaya dair 100 meseleni n yine onun ta
rafından kaleme alınmasıyla meydana 
gelen eser önce Kahire'de ( 1340). daha 
sonra biri Zeyneb İbrahim ei-Karüt'un 
tahkikiyle Beyrut'ta ( 14031 ı 983). diğeri 

78 

Muhammed Said Besyünf'nin tahkikiy
le yine Beyrut'ta ( 1986) yayımlanmıştır. 

Eserin bir bölümü G. H. Bousquet ile Ch. 
Dominique tarafından Fransızca'ya ter
cüme edilmiştir (bk. Sezgin, Gi'\S, I. 507) 
s. Kitôbü'l- Cİlel ve ma crifeti 'r-rical. 
İlel* konusunda büyük bir otorite olan 
Ahmed b. Hanbel'in hadis raviler i hak
kındaki tenkit ve görüşleri talebelerin
den Ebü Bekir ei-Merrüzf, Ebü Bekir ei
Esrem, Hallal ve oğlu Abdullah tarafın
dan derlenmiştir. Bu kitap Abdullah'ın 
bir araya getirdiği tenkitleri ihtiva et
mektedir. İbn Ebü Hatim, Ahmed b. 
Hanbel'in muhtelif raviler hakkındaki 

görüşlerini oğlu Abdullah'tan yazılı ola
rak almış ve bunları el-Cerl) ve't-tacdil 
adlı kitabında çokça zikretmiştir. Talat 
Koçyiğit ile İsmail Cerrahoğlu eseri iki 
cilt halinde yayımlamışlardır (1, Ankara 
1963; 11 . istanbul ı 987). 6. Kitabü Fe
ta 'ili's-şal)abe. Abdullah b. Ahmed'in 
ashab-ı kiramın faziletlerine dair baba
sından duyduğu hadisleri rivayet etme
siyle meydana gelen eserin Süleymani
ye Kütüphanesi'nde (Yenicami. nr. 878) 

bulunan tek nüshası, Vasiyyullah b. Mu
hammed Abbas tarafından hadislerin 
kaynakları da gösterilerek geniş fih
ristlerle birlikte Cidde'de neşredilmiştir 
(1403 / 1983). Zehebl, Abdullah ile Ebü 
Bekir ei-Katff'nin esere bazı ilavelerde 
bulunduklarını söylemektedir (bk. Acla· 
mü'n·nübela', XI. 330). 7. el-Mesa 'il. İbn 
Hanbel'in gerek talebeleri gerekse baş
kaları tarafından fıkha, akaid ve ahlaka 
dair sorulan sorulara verdiği cevaplar, 
muhtelif talebelerince bu adla bir araya 
getirilmiştir. Ebü Davüd es-Sicistanl ta
rafından derlenen el-Mesa 'il Kahire'de 
( 1353 / 1934). Abdullah b. Ahmed'in der
led iği ise Züheyr eş-Şavfş'in tahkikiyle 
Beyrut'ta (3 bs. 1408/ ı 988) yayımlan

mıştır. Diğer talebelerinden İshak b. 
Mansur ei-Kevsec, Ebü Bekir ei-Esrem. 
Hanbel b. İshak, Abdülmelik ei-Meymü
nl, Ebü Bekir ei-Merrüzi, Harb b. İsma
il ei-Kirmanl, İbrahim b. İshak ei-Harbl 
gibi alimler tarafından toplanan "me
sail"lerin bir kısmı da günümüze kadar 
gelmiştir (bk Sezgin, ı. 507-508) 8. Kita
bü 'ş-Şalôt. Risaletü's-Şalat adıyla da 
bilinen eser. İbn Hanbel'in Müsedded b. 
Müserhed'e yazdığı mektupla birlikte 
1311 'de Bombay'da (taş bask ı sı . 42 say
fal . 1322'de Kahire'de. eş-Şalôt ve ma 
yelzemü ffha adıyla ve İbn Kayyim ei
Cevziyye'nin Kitabü'ş-Şalat ve al)kômi 
tôrikiha adlı eseriyle birlikte yine Kahi
re'de (1323, 1347) ve son olarak er-Ri-

saletü's-seniyye fi'ş-şalat adıyla Mu
hammed Abdürrezzak Hamza tarafın

dan neşredilmiştir (Kahire ı 964). Zehe
bl, Ahmed b. Hanbel'in er-Risale fi'ş

şalat adlı bir eserinin bulunmadığını, 

bu kitabın ona sonradan nisbet edildi
ğini söylemektedir (bk. Aclamü'n·nübe· 
la', XI. 287. 330). 9. Kitabü1-Eşribe. Ba
zı kaynaklarda Kitabü'l-Eşribeti'ş-şa

gir adıyla kaydedilen eser, haram olan 
içkilere dair Hz. Peygamber'in hadisleri
ni, ashap ve tabiinin sözlerini ihtiva et
mektedir. Subhl Casim ei-Bedrl tarafın
dan Bağdat'ta (ı 396/ ı 976). Subhl es
Samerral tarafından da Beyrut'ta (2. bs . 
1405 / I 985) neşredilmiştir. 10. er-Red 
a/e'z-zenadJ!ca ve'l-Cehmiyye '. Eser, sa
hasında yazılanların ilki olması, ilk asır
lardaki inançları ve selef akldesini ak
tarması bakımından önemlidir. Kıva

müddin Burslan kitabı tercüme ederek 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (Re
van Köşkü , nr. 510 / 4) nüshasının tıpkı

basımıyla birlikte Darülfünun İlahiyat 
Fakültesi Mecmuası'nda yayımiarnıştır 
(1927, sy. 5-6, s. 278-327) . Muhammed 
Hamid ei-Fakki, Şe~eratü1-belatfn Inin 
tayyibati kelimati seleffne'ş-şalil)in 

adlı mecmuada (Kahire I 375. s. 4-40), 

ayrıca Muhammed Fihr (Hama 1967) ve 
Ali Sami en-Neşşar ile Arnmar et-Talibl 
c~ö. 'idü's-selef (İskenderiye 197 I) adlı 
kitaplarında eseri neşretmişlerdir. er
Red, M. S. Seale tarafından ingilizce'ye 
tercüme edilmiştir (Muslim Theology, 
London 1964, s. 96-125). 11. el- cAJ;(ide. 
On kadar talebesinin naklettiği eser, 
bazı rivayetlere ait müstakil yazmalar 
yanında, SÖZ konUSU ravilerin ÇOğunun 
İbn Ebü Ya' la'nın Tabal;(iitü1-lfanabi
le'sindeki biyografilerinde muhtelif ha
cimlerde zikredilmiş olarak günümüze 
kadar gelmiştir. el- cAJ;(ide, Abdülvahid 
b. Abdülazlz et-Temlmf'nin (ö. 410/ 1019) 

rivayeti esas alınmak suretiyle M. Ha
mid ei-Fakki tarafından Tabal;(ö.tü'l-lfa
nabile'nin sonunda (ll. 293-308), Ebü 
Bekir ei-Hallal'ın (ö 31 1/ 923) rivayeti 
esas alınarak da Abdülazlz izzeddin es
Seyrevan tarafından neşredilmiştir (Dı
maşk 1408/ 1988). Bazı nüshaları Kita
bü1-rtil;(iid adıyla bilinmektedir (bk 
Keşfü '?·?unan, 11. 1393). 12. Kitabü Fe
ta 'ili cAli. İbn Ebü'I-Hadld'in Şerl)u 
Nehci'l-belaga'sı içinde bulunmaktadır 
(Kahire 1386/ 1967, 1X, l67. 169.1 71-174). 

13. Kitôbü'l-Vul;(üf ve'l-vesôyô. Hallal 
tarafından derlenen eserin Kahire ve 
Mekke'de birer nüshası bulunmaktadır 
(Sezgin, ı . 508). 14. Babü al)kôıni'n-ni-



sa~ Mekke'de (Mektebetü Muhammed 
Hamza, 40 varak civarında) yazmaları var
dır. 15. Kitabü't-Tereccül. Saç bakımı
nın önemini fıkhi açıdan ele alan 
eserin Mekke'de (Mektebetü Muhammed 
Hamza, 27 varak civarında) bir yazması 
mevcuttur. 16. Kitabü Ehli'l-milel ve'r
ridde ve 'z-zenadıka ve tariki 's-saliit 
ve'l-fera 'ii ve naJı~i ?alik. Eseri~ Mek
ke'de (Mektebetü Muhammed Hamza. 200 
varak civarında) bir nüshası bulunmakta
dır. 17. Cevabü'l-İmam Ahmed b. Han
bel 'an su'al if l].al~'l-~~r'an (T~pka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Köş
kü, nr. 510/ 9. bir va rak) 18. Kitiibü'l-İr
ca'. Halların Kitabü'J-Cami 'i içindedir 
(Sezgin, ı. 508, 512) 19. Kitabü'l-lman 
(British Museum, Or. nr. 2675. s. 261-290) 
Rüyasında Hz. Peygamber'den rivayet 
ettiği söylenen üç hadisin bulunduğu bir 
varak Zahiriyye Kütüphanesi'nde (Mec
mua, nr. 59), akaid ve sünnete dair bazı 
fikir ve fetvalarının bulunduğu bir di
ğer varak da Tahran'da Mektebetü kül
liyeti'l-hukük'tadır (251 C.) . Ayrıca ona 
ölüm. ahiret günü, Allah'tan başkasına 
baş eğmeme konularına dair bir şiir nis
bet edilmektedir (Sezgin, I, 506) 

Ahmed b. Hanbel'in günümüze kadar 
gelip gelmediği bilinmeyen et-Tefsir ve 
Kitabü'l-Fera 'ii adlarında iki eseri da
ha vardır . et-Tefsir'in el-Müsned'den 
birkaç misli daha hacimli olduğu ve 120 
bin hadis ihtiva ettiği söylenmektedir 
(İbn Ebü Ya'la, I, 8; ZehebT, Xl, 327-328). 
Zehebi Kitiibü '1-Fera 'ii'in bir kısmını 
gördüğünü söylemektedir (A'Lamü'n·nü· 
bela', Xl, 328) Ayrıca Kitiibü 'n-Nasil]. 
ve'l-mensıll]., Kitiibü'l-Menasik, Ki
tiibü Ta' ati'r-Resı11, et-Tarih, Hadisü 
Şu 'be; el-Mukaddem ve'J-~u; ahh~r 
fi'l-~ur' an, C~vabiitü'l-~ur' an, Nef
yü't-teşbih ve el-İmame adlı eserler de 
kaynaklarda ona nisbet edilmektedir. 
Talebesi Ebü Bekir ei-Hallal'in yaptığı 

uzun seyahatler sonunda diğer talebe 
arkadaşlarından yüz kadarıyla görüş

mek suretiyle derlediği, İbn Hanbel'in 
sözlerini, fetvalarını. ile!, raviler, sünnet 
ve fıkha dair görüşlerini ihtiva eden ve 
her biri üçer cilt hacminde olduğu belir
tilen Kitabü'l- 'İJm, Kitdbü'l- 'İJel, Kitii
bü's-Sünne ve Kitiibü'l-Cami' adlı eser
ler de (British Museum, Suppl. 168, Or. nr. 
2675, ı. 212 varakl dolayısıyla onun eser
leri arasında sayılabilir. 

Hadis İlınindeki Yeri. Ahmed b. Han
bel'in hayatını dolduran yegane meşga
le hadis olmuştur. Hayatını hadise göre 
tanzim etmiş, yazdığı her hadis ile mut-

laka amel ettiğini söylemiş, kendisinden 
istenen fetvaları da hadise dayanarak 
vermişti r. Örnek davranışlarıyla İbn Han
bel'in takdirini kazanmış olan muhad
dis ve zahid Abdülvehhab b. Abdülha
kem el-Verrak ona altmış bin fetva so
rulduğunu , hepsini de "haddesena" ve 
"ahberena" diyerek hadislerle cevaplan
dırdığını söylemiştir. Ebü Zür'a er-Ra
zfnin birlikte yaptıkları müzakerelerde 
tesbit ettiğine göre Ahmed b. Hanbel 
-mükerrerleriyle birlikte- 700 bin (veya 
bir milyon) rivayeti ezbere bilmekteydi. 
Oğlu Abdullah da onun bir milyon riva
yet derlediğini ve yazdığı her rivayeti 
ezberlemeyi prensip edindiğini söyle
mektedir. Kuwetli hafızasıyla tanınan 

Ebü Zür'a, onun hıfzının kendisininkin
den çok daha sağlam olduğunu çeşitli 

örnekler vererek itiraf etmiştir . Ahmed 
b. Hanbel'e göre, fakih sayılabilmek için 
iyi bir muhaddis olmak. en az dört yüz 
bin rivayeti ezbere bilmek ve sıhhatin
den emin olunmayan rivayetlerle fetva 
vermekten kaçınmak gerekir. İshak b. 
Hani, "Fetva verme hususunda pek cü
retkar davrananlarınız, ateşe atılmakta 

en cüretkar olanlarınızdır" mealindeki 
hadis hakkında görüşünü almak istedi
ği zaman, hadisteki tehdide muhatap 
olan kimselerin. duymadığı rivayetlerle 
fetva verenler olduğunu söylemiştir. Ha
dis kitaplarına sahip olmayı onların için
deki rivayetlerle amel etmek için yeter
li görmemiş, ayrıca bu rivayetlerin ma
hiyetini bilmek gerektiğini ifade etmiş
tir. Oğlu Abdullah kendisine böyle bi
rinin durumunu sorduğu zaman, zayıf 
bir hadisle değersiz bir rivayeti, kuwet
li bir senedie çürük bir senedi ayırama
yanların kitaplardaki hadislerle amel 
edebilmek için bu sahalarda otorite olan 
alimiere danışması gerektiğini belirt
miştir. imam Şafii, Iraklılar' la yaptığı bir 
münakaşada ele a ldıkla rı konuya dair 
hiçbir hadis hatırlayamadığını söyleyin
ce. ona aynı konuda üç hadis okuyan ta
lebesi İbn Hanbel'e sahih hadisleri ken
disinden daha iyi bildiğini itiraf etmiş 
ve kendi kanaat ve fetvalarının aksine 
sahih bir hadise rastlarsa haber verme
sini istemiştir (ZehebT, Xl, 213) 

Ahmed b. Hanbel'in sahih hadisleri iyi 
bilmesine rağmen el-Müsned'de zayıf 
hadislerin bulunması. eserine malzeme 
toplarken kabul ettiği şartlardan kay
naklanmaktadır. Hadis münekkitlerince 
yalancı olduğu ileri sürülen kimseler
den kesinlikle hadis almamış, bunun 
yanında doğru sözlülüğü ve dindarlığı 
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ile bilinen ravilerin rivayetlerini kabul 
etmekte bir mahzur görmemiştir. Ya
lancı olmamak kaydıyla rivayet şartları
nın tamamı kendinde bulunmayan bazı 
ravilerden hadis almasının sebebi, her
kesin aradığını bulabiieceği büyük bir 
hadis külliyatı meydana getirme arzu
suyla yakından ilgilidir. Vefatından bir 
müddet önce oğlu Abdullah'tan el-Müs
ned'deki zayıf bir hadisi çıkarmasını is
temesi, eserini şartlarına uymayan riva
yetlerden tamamen ayıklayamadığı ka
naatini uyandırmaktadır. Ayrıca ondan. 
hem kendisinin hem de yakın arkadaş
larının helal ve harama, sünnet ve ah
kama dair rivayetleri kabul ederken son 
derece titiz davrandıkları. fakat bir hü
küm getirmeyen, sadece faziletli arnel
lere teşvik eden. ayrıca Hz. Peygamber'e 
isnad edilmeyen haberlerde aynı titizli
ği göstermedikleri rivayet edilmektedir 
(Hatlb, el·Ki{aye, s. 134). Gerek Ahmed 
b. Hanbel'in gerekse aynı kanaatte olan 
bazı muhaddislerin zikredilen konular
da müsamahakar davranmaları , buna 
benzer rivayetleri başka tarik*Ierle tak
viye edebilecekleri düşüncesinden ileri 
gelmektedir. Surası da unutulmamalı
dır ki Ahmed b. Hanbel zamanında ha
disler "sahih" ve "zayıf" diye iki kısımda 
ele alınmakta ve zayıf terimi, daha son
ra ortaya çıkan hasen • rivayetleri de 
kapsamaktaydı. Onun faziletli arneller 
konusunda delil olabileceğini söylediği 

zayıf hadisler bugünkü anlamda zayıf 

rivayetler değil, en azından hasen riva
yetlerdir. Kıyasa tercih ettiği zayıf ha
disler de aynı şekilde hasen rivayetler
dir. Hasta yatağında bile eserini zayıf 

rivayetlerden arındırmaya çalışması ve 
pek güvenilmeyen ravilerden alınmaları 
sebebiyle garib • sayılan hadislerin ya
zılmasına karşı çıkması . onun bu kabil 
rivayetlere karşı müsamahakar davran
madığının delilidir. Nitekim üçüncü ta
bakaya mensup hadis münekkitlerinin 
en titizi olarak Yahya b. Main ile Ahmed 
b. Hanbel kabul edilmektedir. İbn Sa'd, 
İcli. Ebü Hatim er-Razi. N esai ve İbn Hib
ban gibi hadis münekkitlerinin onun bu 
sahada otorite ve güvenilir bir ravi, ha
disin hem fıkhını hem de tefsirini bilen 
bir hafız olduğunu söylemeleri hadiste
ki yerini belirtmeye kafidir. Rivayet et
tiği hadisten elde edilecek hükümleri 
bilmek. ancak büyük muhaddislerde gö
rülen bir özelliktir. Hadis hafızı Salih Ce
zere. kendilerine yetiştiği muhaddisler 
içinde hadislerin fıkhını en iyi onun bil
diğini belirtmektedir. Diğer taraftan. 
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pek az muhaddisin söz sahibi olduğu 
ilel konusundaki görüşlerini ihtiva eden 
ve bu sahanın ilk eserlerinden biri olan 
Kitabü'l- 'ilel ve ma 'riteü'r-rical'i de 
bunu ispat etmektedir. 

Ahmed b. Hanbel'in hadis rivayetinde 
üstün bir yere sahip olmasının çeşitli 

sebepleri vardır. Rivayet edeceği hadis
leri ezberinde olduğu halde mutlaka ki
taba bakarak okuması. bazı hadisler 
arasındaki fark sadece "ve", "ev", "li". 
"bi", "ileyhi", "aleyhi" gibi şekli farklar
dan ibaret bile olsa, bunları büyük bir ti
tizlikle aynen rivayet etmesi, rivayetler
de ali isnad• aramanın seleften kalma 
bir sünnet olduğunu söyleyerek ali ri
vayetlere büyük önem vermesi, hadisle
rin mana olarak rivayetine (bk. RivAYET) 

taraftar olmaması. bir hadisi ihtiva et
tiği hükümlere göre ilgili bablarda par
ça parça rivayet etmeyi (bk. TAKTI') uy
gun görmemesi, kendisine bir hadiste
ki nadir (garib) bir kelimenin sorulma
sı üzerine. bunun garibi bilenlere sorul
masını tavsiye ederek Peygamber buy
ruğu hakkında zan ile konuşamayacağı
nı söylemesi. onun hadis r ivayetinde ne 
kadar titiz davrandığını göstermekte
dir. Ebü Zür'a ile hadis müzakere ettiği 
sırada. nafile ibadete pek düşkün oldu
ğu halde, farzların dışında hiçbir namaz 
kılmaması. hadis ile uğraşmayı daha bü
yük ibadet saydığım göstermektedir. Bu 
sebeple olmalıdır ki ücretle hadis rivayet 
etmeye cevaz veren bazı muhaddislere 
karşılık o böyle kimselerin rivayetleri
nin kabul edilemeyeceğini ifade etmiş
tir. Yatsı namazını mescidde kıldıktan 

sonra, derin ilmine ve geniş hadis bilgi
sine hayran olduğu hocası Veki' b. Cer
rah ile birlikte onun evine kadar yürüye
rek bazı hadisleri müzakere• ederlerdi. 
Bir gece bu müzakere kapının önünde 
sabah narnazına kadar devam etmiş, 

her ikisi de vaktin nasıl geçtiğini farket
memişlerdi. Çünku bu sırada Ahmed b. 
Hanbel Veki'in bir hacasından onun duy
madığı rivayetleri nakletmişti. 

Hapishanede veya evinde göz hapsin
de bulunduğu zamanların dışında ha
dis rivayetini bırakmamıştır. Halife Mü
tevekkil'in oğlu Mu'tezz'e özel olarak 
hadis okutmasını istemesi, hadis riva
yetinde yöneticilere imtiyaz tanımaya 
karşı olan Ahmed b. Hanbel'i zor du
rumda bırakmış, bir hadisi baştan so
na rivayet etmemeye daha önce yemin 
etmiş olduğunu söyleyerek halifenin is
teğini geri çevirmiş ve bu sebeple ve-
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fatından sekiz yıl kadar önce aile fertle
rinin dışındakilere hadis rivayetini ter
ketmiştir. 

BİBLİYOGRAFY A : 

ibnü"n-Nedim. elFihrist, s. 285; Ebü Nu
aym, Hi/ye, IX, 161·233; Hatib, Tari/) u Bag· 
dad, IV, 412·423; a.mlf. , el·Ki{aye tr 'ilmi'r·riva· 
ye, Haydarabad 1357, s. 134; Taba~atü 'l·Ha · 

nabUe, ı , 4·20; ibnü"I-Cevzi, Mena~ıbü'l-imam 
Afımed b. Hanbel, Kahire 1349 / 1931 -Bey· 
rut 1977; a.e. (nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin 
et-Türki- Ali Muhammed Ömer), Kahire 1399 1 
1979; ibn Manzür. Mul]tasaru Tari/) i Dımaşk 
(nşr. Ri yaz Abdülhamid Murad), Dımaşk 1404 1 
1984, lll , 240-257; Mizzi. Teh?ibü'l-Kemal (nşr. 
Beşşar Awad Ma 'rüf), Beyrut 14031 1983, I, 
437-470; ibnü'I-Cezerf. ef.Maş'adü"l·afımed {i 
/)atm i Müsnedi'l-imam Ahmed (Müsned içinde, 
nşr. Ahmed Muhammed . Şakir). Kahire 1377 1 
1958, 1, 28-56 ; Zehebf. A'lamü'n·nübe/a', Xl, 
177- 358; ibn Kayyim. i'lamü 'l-muvakkı'rn, 1, 
28; IV, 205, 206; ibn Kesfr. elBidaye, X, 325-
343; ibn Hacer. Teh?ibü't·Teh?ib, ı , 72·76 ; 
Uleymi. el·Menhecü'l-ahmed ( n şr. M. Muh
yiddin Abdülhamid - Adil Nüveyhiz), Beyrut 
1403 /1983, I, 51-109; Keş{ü '?·?un an, ll , 1392· 
1393, 1401 , 1422·1423, 1680, 1844; Abdülaziz 
ed-Dihlevi. Bustanü'l·muhaddisin (tre. Ali Os
man Koçkuzu), Ankara 1986, s. 68·70; W. M. 
Patton. Afımed b. fjanbel ve'l-mifıne (tre. Ab
dülaziz Abdülhak), Kahire 1377/1958; Serkis, 
Mu' cem, 1, 89-90 ; Brockelmann, GAL, ı, 193· 
194; Suppl., ı , 309·31 O; Sezgin. GAS, 1, 502-
510; Müneccid, Mu'cem, 1, 15; ll, 20 ; ll l, 19 ; 
M. Ebü Zehre, ibn fjanbel, Kahire 1981 ; Mus
tafa eş-Şek"a, el-imam Ahmed b. Hanbel, Ka
hire 14041 1984; Zia u ı Haque, "Ahmad İbn 
f:Ianbal: The Saint-Scholar of Bag)!dii.d", HI, 
Vlll/3 (1985), s. 69-90; Goldziher, "Ahmed", 
iA, 1, 170·173; H. Laoust, "Ahmad b. Han-
bal", E/2 (Fr.), I, 280·286. . . 

li! M. YAŞAR KANDEMİR 

Fıkıh ilmindeki Yeri. Ahmed b. Han
bei'Jn hadis ilmindeki yüksek seviyesi 
herkes tarafından kabul edildiği halde 
fakih olup olmadığı, en azından kendi
sini takip eden birkaç asır boyunca tar
tışma konusu olmuştur. Onu fakihler 
arasında zikretmeyen fı kıh tarihçileri ve 
mukayeseli fıkıh (hilat) alimleri arasın
da ibn Kuteybe, ibn Cerir et-Ta beri, Ta
havf. Debüsi, ibn Abdülber. Gazzali gi
bi isimler yer almaktadır. Hanbelfler'in 
sert tepkilerine rağmen bu alimleri zik
re_dilen davranışa sevkeden iki sebep 
vardır : Bizzat Ahmed b. Hanbel'in bir 
fakih olarak değil muhaddis olarak bi
linmesi için sarfettiği gayret. kendisi
ninki de dahil olmak üzere re'y* in ve 
fıkhın yazılmaması konusunda göster
diği aşırı titizlik. Bu sebeplere. onun fı

kıh dalında bizzat kaleme aldığı veya 
talebelerine yazdırdığı önemli bir eseri
nin bulunmayışı da eklenince, ilk fıkıh 
tarihi ve hilaf yazarları haklı olarak ona 

fakihler arasında yer vermemişlerdir. 

Ancak Ahmed b. Hanbel'i meşhur dört 
fıkıh mezhebinden birinin imamı yapan. 
ona bu ölçüde bir fakih payesi veren 
haklı . tarihi sebepler vardır. 1. Sayıları 

az da olsa kendisine nisbet edilen fıkıh 
kitapları mevcuttur (Kitfibü'ş-Şalat bun
ların en meşhurudur). 2. Oğulları ve biz
zat kendisinden ders alan öğrencilerin
den başlayarak bunları takip eden ne
sillerin ondan rivayet ettikleri '" mesai!" 
(fıkıh problemlerine ait çözümler) onlar
ca cilde ulaşmaktadır. 3. imam Ebü 
Yüsuf. ibn Uyeyne ve imam Şafii'den 
fıkıh dersleri almış, Şafii onun için. 
" Bağdat'tan ayrıldığımda arkamda Ah
med b. Hanbel'den daha fakih birini bı 

rakmadım" demiştir. 4. Hayatının sonla
rına doğru kendisinden fıkıh mesailinin 
nakledilmesine ve bunların yazılmasına 
izin vermiştir. s. Nihayet dört büyük fı
kıh mezhebinden birisi ona nisbet edil
miş, bu mezhebin fıkıh ve usul kitapla
rında onun fıkıh ilmindeki önemli ve 
müstakil yerini gösteren sayısız rivaye
te yer verilmiştir. 

Ahmed b. Hanbel'in büyük bir fakih 
olduğunu kabul edenler de onun re'y ve 
hadis medreselerinden hangisine men
sup olduğu konusunda birleşememişler
dir. Burada re'ye verilen mananın (re'y 
kavramının) ayıncı rol oynadığı anlaşıl

maktadır. Re'yi kıyas ve istidlal mana
sında alanlar. Zahiri olmayanların tama
mını -bu arada Ahmed b. Hanbel'i- re'y
ciler içinde zikretmişlerdir. Haber-i vahid 
ve sahabe kavli karşısında kıyası kulla
nanları re'yci telakki edenler ise Ahmed 
b." Hanbel'i ehl-i hadis• kategorisine 
sokmuşlardır. Bu manada Ahmed b. 
Hanbel'in re'yci olmadığı kesinlik kazan
makla beraber. H. Laoust'un da işaret 

ettiği gibi, gerek hadisleri hadiselere uy
gularken gerekse ilk bakışta çelişkili gö
rünen hadisleri uzlaştı rırken re'yi kul
landığında şüphe yoktur. 

ibn Hanbel, insanların hadisten yüz 
çevirip fıkha yönelecekleri, bir fakihin 
çeşitli zamanlarda aynı konuda değişik 
ictihadlarda bulunabileceği ve bunları 

bir arada görenlerin zihinlerinin karışa
cağı. re'ye dayalı fıkhın Kitap ve Sünnet 
yerine geçeceği düşünce ve korkusun
dan hareket ederek hem kendisinden 
fıkıh ve fetva nakledilmesine. hem de 
bunların yazılmasına şiddetle karşı çık

mıştır. Kaynaklar bu konuda onun en 
yakın öğrencileriyle tartıştığını, onları 

fıkıh ve re'y yerine bunların aslı olan 


