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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. 
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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 



Kitap ve Sünnet'e yöneltti ğini kaydet
mektedir. Öğrencilerinden ve kendisinin 
fıkhını nakledenlerden biri olan İshak b. 
MansOr el-Kevsec'in Horasan'da onun 
fıkhını rivayet ettiğini işitince ka labalık 

bir mecliste, " Şahit olun, ben o ictihad
l arın tamamından rücu ettim" demiştir. 
Ancak Ahmed b. Hanbel'in bu tutumu 
sonuna kadar devam etmemiş, bilhassa 
Kur'an-ı Kerim 'in mahlük olmadığı gö
rüşünde işkencelere rağmen direnme
sinden sonra şöhreti yayılmış, kendisi 
ne sorulan ve hadis ile sahabe kavlinde 
açık cevabı bulunmayan binlerce mese
leye cevap vermek mecburiyetinde kal
mıştır: bunların emin kişi le r tarafından 
yazılmasına da istemeyerek razı olmuş
tur. Nitekim Kevsec Horasan'dan gele
rek rivayet ettiğ i Mesiiil'i ona yeniden 
arzetm iş ve tasdikini almıştır (U ieymi, 1, 

191' 250) 

Ahmed b. Hanbel'in fıkhını şifahi ve
ya yazılı olarak nakledenlerin başında 
şu isimler yer almaktadır: Oğulları Salih 
ve Abdullah, EbO Bekir el-Esrem, Ab
dülmelik b. Abdülhamid, EbO Bekir el
Merrüzi, Harb b. İsmail el-Kirmanf, İb
rahim b. İshak el-Harbf. Dağınık mal
zemeyi el-Ciimi' adlı eserlerinde önce 
EbO Bekir el-Merrüzf, sonra da daha 
büyük hacimde EbO Bekir el-Hallal top
Iamışlardır. İbn Kayyim el-Cevziyye, Hal
la l' in eserinin yirmi cilt olduğunu bildir
mektedir Wlamü 'l·muvalckt 'rn, 1, 28) 
Bu eserin bazı parçaları zamanımıza ka
dar ulaşmıştır (Sezgin, GAS, 1, 507, 512) 
Hallal'in eserini kendisinden sonra Ömer 
b. Hüseyin el-Hıraki ve Gulamü'l-Hallal 
diye meşhur olan Abdülaziz b. Ca'fer 
işlemiş, çıkarma ve ilaveler yapmışlar

dır. Daha sonra gelen Hanbeli fakih ler 
de genellikle bu iki müellifin eserlerin
den taydalanmış ve Hanbeli fıkhını ge
liştirmişlerdir. Hanbeli müelliflerin fıkıh 
kitaplarında uyguladıkları bir usul sa
yesinde hangi sözün Ahmed b. Hanbel'e. 
hangilerinin de diğer Hanbeli fakihlere 
ait olduğunu aniayıp bunları ayırmak 

mümkün olmaktadır. Şöyle ki: Bu ki 
taplarda "rivayat", "tenbihat" ve "ev
cüh" ayırımı yapılmaktadır. Rivayat Ah
med b. Hanbel'e ait sözler ve görüşler. 
tenbihat yine Ahmed b. Hanbel'in açık
ça söylememekle beraber işaret ettiği 
görüşler ve hükümler. evcüh ise onun 
söylediklerine ve usulüne bakarak diğer 
Hanbeli fakihlerin çıkardıkları hüküm
lerdir. 

Ahmed b. Hanbel'in fıkhının dayandı 

ğı kaynaklar ve kullandığı metodoloji, 

yalnızca kendisinden rivayet edilen çö
zümlerden çıkarılmamıştır: bunun ya
nında ondan. doğrudan usule ait riva
yetler de intikal etmiştir (icma, kıyas, 

sahabe fetvası, mürsel hadis konularında 
bazı örnekler için bk. Abdülkad ir Bedran, 
s. 42-43) Onun usulünün iyi bir hu lasası 

İbn Kayyim el-Cevziyye tarafından veril
mektedir (İ' lamü'l-muvak:kt ' rn, 1, 29-33) 

Buna göre İbn Hanbel' in birinci kaynağı 
muteber (sahih) naslardır. Burada nas
lardan maksat, Kitap ve Sünnet'teki il
gili metinlerdir. Ahmed b. Hanbel fıkhi 
bir konuda böyle bir metin bulunca bu
na hiçbir re'yi, uygulamayı (ameli ), kıya
sı, sahabe kavlini ve -muhalifi bilinme
yen manasındaki- icmaı tercih etme
mekte, değişmemektedir. "Herkesin bil 
diği dini hükümler" (zarurat-ı dfniyye) 
dışında kalan meselelerde icma iddiası. 
"bu konuda muhalif görüşü olan birisi 
bilinmemektedir" manasma gelir ve Ah
med b. Hanbel'e göre muhalifin bilin
memesi, icmaın bilinmesi demek değil

dir. Bu gibi iddialar karşısında hadis ter
kedilemez. Birinci çeşit icmada ise hüc
cet olan icma değil, Kitap ve Sünnet'in 
nassıdır. İbn Hanbel'in ikinci hüküm 
kaynağı sahabe kavl idir. Sahabeden bi
risi bir konuda belli bir hükmü açıkla 

mış veya fetva vermiş olur. diğerlerinin 
de buna karşı bir görüş ileri sürdükleri 
bilinmezse, bu manadaki sahabe kavli
ne hiçbir re'y, kıyas ve uygulama tercih 
edilemez. Bir konuda birden fazla sa
habenin birbirine aykırı hüküm ve fet
vaları varsa bunlar arasında Kitap ve 
Sünnet'e en yakın, en uygun olanı ter
cih edilir. Bu ölçüye göre tercih müm
kün olmuyarsa hepsi nakledilir. Böyle 
bir hüküm kaynağı da bulunamadığı 

takdirde sıra zayıf ve mürsel hadise ge
lir. Ahmed b. Hanbel'in zayıf hadisten 
maksadı, daha sonraları "hasen" ismiy
le anılan ve uydurma olması ihtimal da
hilinde bulunmayan hadis çeşididir. Ona 
göre böyle bir hadise de kıyas tercih 
edilemez. Mürsel veya zayıf (hasen) ha
dis de bulunamazsa. çözüm bekleyen bir 
hadisenin hükmü kıyasa başvurularak 

elde edilir. Hallal'ın İbn Hanbel'den nak
lettiği, "Kıyas ancak zaruret halinde kul
lanı lır" sözü. "Daha önce zikredilen de
lillerin bu l unmaması halinde kullanılır" 

şeklinde anlaşı lmıştır. Abdülkadir Bed
ran'ın tesbitine göre Ahmed b. Hanbel 
istishab. istihsan. mesalih ve sedd-i ze
rfa delillerini de kullanmıştır (ei·Medl]al, 
s. 133 vd) İstishab, nasların genel ma
nasından anlaşılan hükümlerin. değişti
ren özel bir nas bulunmadıkça halde ve 
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gelecekte var sayılması, devam etmesi
dir. Nasların genel hükümlerine göre 
her şey insanlar için yaratılmıştır: şu 

halde yasaklayan bir nas bulunmadıkça 
eşyada aslolan ibahadır (mubah olmak
tır). Nasların genel hükmüne göre iba
deti koyan Allah'tır. O bir ibadeti buyur
madıkça yükümlülük söz konusu değil 

dir; mesela altıncı bir vakitte namaz kı 

lınamaz. İstihsan. daha kuwetli bir delil 
sebebiyle kıyası terketmek ve bu delile 
göre hükmetmektir. Kıyasa göre te
yemmüm abdest gibidir. bozuluncaya 
kadar onunla namaz kılınır. Ahmed b. 
Hanbel istihsana dayanarak. her vakit 
için yeniden teyemmüm edilir. demiştir. 
Onun. Mushaf'ı satmak caiz değildir. 

fakat satın almak caizdir. hükmü de 
istihsana dayanmaktadır. Mesalihten 
maksat, dinin itibar edip etmediği bi
linmeyen, bu konuda bir delili (şah i di) 

bulunmayan faydalı nesne ve davranış
tır ki "mesalihu'l-mürsele" diye bilin
mektedir. İbn Hanbel sahabe uygula
masına bakarak bu kaynağı da kullan
mıştır. "Halkı dinin hedeflediği amaca 
ulaştırmak için alınan tedbirler" mana
sındaki siyasetü'ş-şer'iyye Hanbelfler'de 
çokça kullanılmış ve mesalih prensibine 
dayandırılmıştır. Ahmed b. Hanbel'in. 
"Fayda mütalaa olunduğu takdirde ca
sus ve bid'atının propagandasını yapan 
bid'atçı katledilebilir": " Barınacak yeri 
bulunmayan kimse. meskeninde boş ve 
uygun yeri bulunan kimsenin mülk mes
kenine oturabilir"; "Başka çare yoksa 
ipek elde edebilmek için ipek böcekleri 
öldürülür" gibi fetvaları siyaset ve me
salih kaynağına dayalı örneklerdir l ibn 
Kayyim el-Cevziyye , et-Turuku'l-hükmiy

ye, s. 13, 227, 239) Sedd-i zerfa, şekil 

bakımından meşru görülen tasarrufla
rın, meşru olmayan maksatlara ulaştırı
cı olması göz önüne alınarak iptal edil
mesi, geçersiz sayıl masıdır. Ahmed b. 
Hanbel'in. damping yapan kişilerden 

mal satın alınmasını. anarşi dönemle
rinde silah satılmasını caiz görmeyen 
fetvaları bu esasa dayandığı gibi, genel
likle Hanbelfler'in kanuna karşı hile ko
nusundaki yaklaşımları aynı temelden 
kaynaklanmaktadır. 

Ahmed b. Hanbel'in usul. ictihad ve 
fetvalarının ışığında, çoğu müstakil ve
ya mezhepte müctehid olan talebe ve 
tabilerinin geliştirdiği Hanbeli tıkhı 

nın ayıncı vasıflarını şöylece sıralamak 

mümkündür: Ahmed b. Hanbel'in fıkhı 
re'y ve kıyastan çok asara (ayet, hadis. 
sahabe kavli ) dayanmaktadır. Kendisine 
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sorulan fıkıh meselelerinin büyük bir 
kısmına "bana ulaşan filan hadise, fi
lan habere göre"· diye cevap vermiştir 
(Uieymi, I, 193 ı Ebü Hanife ve Şafii, he
nüz ortaya çıkmamış fıkıh problemle
rini tasawur (takdir) ederek bunlara 
cevap hazırladıkları halde Ahmed b. 
Hanbel ancak fiilen ortaya çıkmış prob
lemler üzerine eğilmiş, bunların çözümü 
için ictihadda bulunmuştur. Yaygın şöh
reti sebebiyle Horasan, iran, Irak, Su
riye, Hicaz gibi bölgelerden kendisine 
birçok mesele gelmiş, bu sebeple cevap 
verdiği fıkhi meselelerio sayısı tasawu
ra dayalı problemlerden az olmamış, 

ayrıca bu tutumu onun fıkhına canlılık 
ve uygulanabilirlik vasıflarını kazandır
mıştır. Asara dayalı bir fıkhın değişen 
ve gelişen toplum hayatına ayak uydu
ramayacağı , geride ka lacağı düşünüle

bilir. Halbuki ibn Hanbel, asar ile istis
hab metodunu birlikte kullanıp kendine 
göre yorumlamak suretiyle ibadet ve 
muamelatı (hukuk. ekonomi. politika ... 
sahasını) birbirinden ayırmış, birincisine 
darlık, ikincisine genişlik ve yumuşaklık 
getirmiştir. Ona göre Allah müşrikleri 

iki -sebeple kınamıştır: O'nun haram kıl
madığı şeyleri haram kılmaları. O'nun 
koymadığı usullerle O'na kulluk etmeye 
kalkışmaları. Şu halde, "AIIah'ın koydu
ğu ibadetler dışında ibadet yoktur. ya
saktır"; bu noktada darlık vardır ve b.u 
sayede bid'atların kapısı kapanmakta
dır. "AIIah'ın yasaklamadığı muamele 
ise serbesttir" ; bu sahada da genişlik 

ve esneklik vardır. Diğer bazı müctehid
ler kıyas ve kaidelerine bağlı kalarak 
muamele, şart ve akid sahasını daral
tırken ibn Hanbel kaide ve kıyası değil , 
nasları sınırlayıcı telakki ettiği için bun
ların yasaklamadığı akid. şart ve mua
mele şekillerini muteber saymış, en ge
niş akid ve şart hürriyeti onun mezhe
binde ortaya çıkmıştır. Naslarla çeliş

mediği müddetçe maslahat*ı da de
ğerlendiren, faydalıyı elde etme, zarar
Iıyı ortadan kaldırma sonucunu doğu
ran tasarruflara meşruiyet tanıyan ibn 
Hanbel, bu prensibi ile de fıkhına haya
tiyet sağlamıştır. imam Şafii ve Hane
fi1er, gerek irade nazariyesinde gerekse 
akidlerin tefsirinde objektif nazariyeyi 
benimsemişler. dışa vuran söz ve dav
ranışlardan hareket etmişler. sebep ve 
saiklere önem vermemişlerdir. Ahmed 
b. Hanbel ise sedd-i zeria prensibini ge
liştirerek sübjektif nazariyesine temel 
kılmış, dışa vuran söz ve davranışlar ya
nında kişilerin maksatlarını, hukuki ta
sarrufların sonuçlarını göz önüne almış, 
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şekil bakımından meşrü görülen huku
ki tasarrufları. meşru olmayan saik ve 
sonuçlarını göz önüne alarak iptal et
miştir. Ona göre meşrü yollarla ancak 
meşrü sonuçlara gidilebilir: meşru ol
mayan sonuca ulaştıran yolları meşrü 

saymak mümkün ve caiz değildir (ibn 
Kayyim el-Cevziyye, i' Uimü'l·muua~~~ 'in, 
1, 344 vd.; III , lll vd . ; M . Ebü Zehre, s. 

199-204) 
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~ HAYREDDiN KA RAMA N 

Akaid Konularına Dair Görüşleri. Ahmed 
b. Hanbel. akaide dair yazdığı eserler
den ve Mu'tezile'ye karşı yürüttüğü mü
cadelelerden anlaşıldığına göre. ünlü bir 
muhaddis ve fakih olmakla birlikte ay
nı zamanda akaid problemleriyle yakın
dan ilgilenerek selef akldesini savunan 
ve Ehl-i sünnet inancının yerleşmesine 
tesir eden bir akaid alimidir. Onun aka
ide dair fikirlerinin yayılmasında oğul

ları Abdullah ve Salih'in yanı sıra Mü
sedded b. Müserhed, ismail b. Yahya el
Müzeni, Ebu Bekir el-Hallal, Ahmed b. 
Ca'fer el-istahri, Abdülvahid b. Abdüla
ziz et-Temimi ve Rızkullah b. Abdülveh
hab et-Temimi gibi ravilerin önemli rol
leri olmuştur. Zehebi, bu ravilerin ibn 
Hanbel'e atfettikleri bütün görüşlere 

güvenilemeyeceğini belirterek onun iti
kadi fikirlerini tesbit etmenin zorluğuna 
işaret eder (A'lamü'n·nübeia', XI. 286). 

Hanbeliler'in, imamları hakkında kabul 
edilmesi imkansız bazı mübalağalı bil-

giler nakletmeleri (Hatib IV. 423). hatta 
ona muhalefeti Hz. Peygamber'e ve as
haba muhalefet şeklinde yorumlama
ları (Tabakatü'l-Hanabile, I. 13, 17l. bun
lara ilave olarak teşbih* ve tecsim* 
görüşünü benimseyen bazı grupların 

ibn Hanbel'in gölgesine sığınarak ken
di fikirlerini ona aitmiş gibi gösterme 
çabaları (Pezdevi, s. 253). Zehebfnin bu 
tesbitini haklı gösteren sebepler ara
sında sayılabilir. Diğer taraftan Mu'tezi
le kelamcılarının, ibn Hanbel'i Hz. Pey
gamber'in getirdiği dini değiştirmekle, 
hatta Maniheizm'i benimsemekle suçla
yacak kadar tenkitte aşırı gitmeleri de 
(Zehebi, XI, 253, 261 , 273) onun itikadi 
cephesini gerçek hüviyetiyle belirlemeyi 
zorlaştıran hususlardandır~ Buna bir de 
siyasi baskılar ve mihne olayı eklenecek 
olursa işin daha da karmaşık bir şekil 
alacağı ortaya çıkacaktır. Zira karşılıklı 

tenkit ve hücumların, ayrıca devlet eliy
le uygulanan işkencenin meydana ge
tirdiği psikolojik gerginlik fert ve top
lum üzerinde olumsuz etkilere sebep 
olmuş, bunun sonucunda aşırılığa sa
panlar görülmüştür. 

ibn Hanbel'den bahseden kaynakların 
çoğu. onun naslara sımsıkı bağlı oldu
ğu, bu sebeple kelam metodunun kul
lanılmasına karşı çıktığı noktasında bir
leşirse de bu tür rivayetlerden, onun 
itikadi konuların akli istidlallerle teyit 
edilmesini reddettiği sonucunu çıkar

mak kolaylıkla savunulabilir bir görüş 
kabul edilmemelidir. Zira ibn Hanbel'in 
itikadi konuları Mu'tezile mensuplarıyla 
münakaşa ettiği ve bu münakaşalarda 
kelami sayılabilecek deliller kullandığı 

bilinmektedir (Zehebi, X I. 3 13-315. Süb
ki, ll, 47-48) Mesela Cehmiyye ve Mu'te
zile 'nin görüşlerini reddetmek için yazdı
ğı er-Red a/e'z-zenadı!ca ve'l-Cehmiyye• 
adlı eserinde kelam ilminde sık sık baş
vurulan "ihtimalleri tartışma· usulünü 
kullanır (s 72. 9 1-92 ). Ayrıca bazı ayet
lerde arttığı ifade edilen imanın (bk. ei
Enfal 8/ 2: et-Tevbe 9/ 124) eksilebile
ceğini savunurken. "Artması mümkün 
olan bir şeyin eksilmesi de mümkündür" 
(Temimi, ll. 302) şeklinde kıyas yaparak 
görüşünü ispata çalış ır. Bütün bunlar. 
onun kelam metoduna yakın bir yol ta
kip ettiğini gösteren işaretlerdir. Ah
med b. Hanbel'in reddettiği şey mutlak 
manada kelam metodu değil, aklı na
kilden üstün tutan ve akaid meselele
rini, dolayısıyla metafiziği akılla çözme
ye çalışan bid'atçıların kullandığı me
tottur. 


