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malzeme musallâ taþý olarak kullanýlmýþtýr.
Ayasofya Camii’ndeki musallâ taþý, üzeri
nebâtî motiflerle süslü iri bir Bizans sü-
tun baþlýðýdýr. Dekoratif bezemeler taþýyan
veya sade taþ bloklardan ibaret örnekler
arasýnda Manisa Alaþehir’deki Þeyh Sinan
Camii’nin son cemaat yeri önünde duran
musallâ taþý zikredilebilir. Bizans dönemi-
ne ait iki kýrýk sütun gövdesinin üstüne
oturtulmuþ olan, üzeri son derece güzel
bezemelere sahip bu lahit parçasý yakýn
bir tarihte yerinden sökülerek açýk hava
müzesine taþýnmýþtýr (fotoðrafý için bk.
Aksu – Karakaya, sy. 12 [1993-94], s. 11).
Üsküdar’da Bulgurlu Camii’nin avlusunda
kenarlarý yumurta frizleriyle süslenmiþ ka-
lýn mermer blok halindeki musallâ taþý da
yerinden sökülüp yeni yapýlmýþ bir düz taþ-
la deðiþtirilmiþtir. Ýslâm mimarisinde mu-
sallâ taþý diðer mimari unsurlar gibi son-
radan ortaya çýkmýþ olup ölüye gösterilen
saygýnýn bir ifadesi þeklinde cesedin yük-
sekçe bir yere konulmasý arzusundan doð-
muþ olmalýdýr.

Musallâ taþý Türk edebiyatýna girmiþ
mimari unsurlar arasýnda yer almaktadýr.
Divan þairi Bâkî’nin, “Kadrini seng-i mu-
sallâda bilip ey Bâkî / Durup el baðlayalar
karþýna yâran saf saf” beyti bir vecize de-
ðeri kazanmýþtýr. Cahit Sýtký Tarancý’nýn
“Otuz Beþ Yaþ” adlý þiirindeki, “Bir namaz-
lýk saltanatýn olacak / Taht misâli o musal-
lâ taþýnda” beyti de ayný deðerde bir ör-
nektir.
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Ýslâm edebiyatýnda
bendlerden kurulu nazým þekillerinin

genel adý.
˜ ™

Sözlükte “inci dizilen iplik, gerdanlýk”
anlamýndaki sýmt kökünden türeyen mu-
sammat “inci dizisi” demektir. Ýlk örnek-
leri Hârûnürreþîd’in saray þairlerinden Ebû
Nüvâs’ýn þiirlerinde görülen ve Arap ede-
biyatýnda daha çok müveþþah adýyla ele
alýnan musammat, bünyesinde kafiyedaþ
kelimeler ve söz bölükleri içeren beyitleri
tanýmlamak için de kullanýlmýþtýr.

Ýran edebiyatýnda ilk defa müseddes
þekliyle Menûçihrî tarafýndan kullanýlan
musammat daha sonra Türk edebiyatý-
na da intikal etmiþ ve dört, beþ veya altý
bendli olanlarý divan þairlerinin gazelden
sonra en çok tercih ettikleri nazým þekli
olmuþtur. Bu tercihte musammatlardaki
kafiye örgüsünün þaire saðladýðý imkân-
lar da rol oynamýþtýr. Kaside veya gazelde
olduðu gibi beyit sonlarýnda ayný kafiyeyi
uygulamak yerine musammatta üç, dört,
beþ, altý ... mýsradan sonra ayný kafiyeye
dönülerek vezinde ortak, ama bend içi ka-
fiyede farklý mýsra öbekleri sayesinde an-
latým gücüne yeni ve zengin imkânlar sað-
lanýr. Her bend sonundaki mýsraý ilk bend
ile kafiyelendirilen musammatlara “müz-
devic musammat”, bend sonlarýnda ayný
mýsraýn tekrarlandýðý musammatlara ise
“mütekerrir musammat” denir. Genelde
beþ-yedi bend olarak düzenlenen musam-
matlarýn bendlerindeki mýsra sayýsý birbi-
rine eþit olup üç ile on arasýnda tekrarla-
nan bu mýsralara göre müselles, murab-
ba / terbî, muhammes / tahmîs gibi ad-
lar alýr. Musammatlar bir þair tarafýndan
baþka bir þairin gazeli esas alýnarak bu
gazelin beyitlerine mýsra ilâvesiyle de
meydana getirilebilir. Ýlâve edilen mýsra-
lara “zamîme” denir. Bu tarz musammat-
larda þair, bir baþka þairin gazelini ayný us-
talýkta veya daha üstün derecedeki mýs-
ralarla zenginleþtirmek ve meydana ge-
tirdiði musammat dolayýsýyla kendi de-
ðerini ispatlamak amacýný taþýr. Þairlerin
kendi gazellerini musammata dönüþtür-
düðü örnekler de vardýr. Musammat üç
büyük Ýslâmî edebiyat içinde (Arap, Fars,
Türk) yaygýn olarak Türk edebiyatýnda kul-
lanýlmýþtýr.

Hemen bütün kaynaklarýn musammat
baþlýðý altýnda tanýmladýklarý nazým þekil-
leri þunlardýr: 1. Müselles. Her bendi üçer
mýsradan oluþur. Türk þairleri musamma-
týn bu çeþidine itibar etmemiþtir. 2. Dört
mýsralý bendlerden oluþan musammatlar.
a) Murabba. Bend sayýsý genelde beþ-yedi
arasýnda deðiþirse de en az üç, en çok yir-
mi yedi bendden müteþekkil murabbalar
da mevcuttur. Arap ve Ýran edebiyatlarýn-
da murabba tarzýnda yazýlan þiirler Türk
edebiyatýndakilerden sayýca çok azdýr. Aþk,
ayrýlýk, bahar, bayram, savaþ, ölüm man-
zum mektuplar gibi deðiþik konularý içe-
ren murabbalarýn pek çok örneði mevcut-
tur. Bilindiði kadarýyla Türk edebiyatýnda
ilk murabba Nesîmî (ö. 821/1418) tarafýn-
dan yazýlmýþ, XVI. yüzyýlda Türk þairleri
arasýnda murabba yazma moda haline
gelmiþ, hatta nazîre murabbalar yazan

þairler görülmüþtür. Mesîhî’nin murabba
þeklinde nazmettiði bahâriyyesi türünün
güzel örneklerinden olup Batý dillerine de
çevrilmiþtir. Edirneli Nazmî çoðu müte-
kerrir 519 murabba ile bu alanda ilk sýrayý
alýr. Onu Enderunlu Vâsýf 194, Ýlhâmî (III.
Selim) doksan yedi, Üsküdarlý Aþkî elli do-
kuz, Nâfiz elli bir, Nedim ve Þeref Haným
otuz beþer, Muhibbî (I. Süleyman) otuz bir,
Hayretî yirmi altý ve Taþlýcalý Yahyâ yirmi
beþ murabba ile takip eder. Murabbalar-
da daha ziyade “fâilâtün fâilâtün fâilâtün
fâilün” veya “feilâtün feilâtün feilâtün fei-
lün” gibi hece vezninin 4 + 4 + 4 + 3 = 15’li
kalýbýna veya bunlarýn bir tef‘ile eksiðiyle
4 + 4 + 3 = 11’li kalýbýna (feilâtün feilâtün
feilün) uyan iþlek kalýplar tercih edilmiþ-
tir. Bunun en önemli sebeplerinden biri,
murabbaýn eski Türk þiirindeki koþukla
bunun halk þiirindeki uzantýsý olan türkü
veya koþmaya çok benzemesidir. Nitekim
halk þairleri aruzla þiir söyleyecekleri za-
man mütekerrir murabba tarzýný kullan-
mýþlardýr. Murabba ayný zamanda Türk
mûsikisinde bir beste formunun adýdýr.
Þarký nazým þekliyle benzerlik gösterme-
si, bestelenmeye uygun oluþu ve sýrf bes-
telenmek üzere kaleme alýnan murabba-
larýn bulunmasý kelimeye “beste” anlamý-
ný kazandýrmýþ, “murabba baðlamak” da
“þarký bestelemek” mânasýnda kullanýl-
mýþtýr. Ýran edebiyatýnda murabba özellik-
le meþrutiyetten sonra geliþmiþtir. Eþre-
feddîn-i Gîlânî, Edîbü’l-Memâlik Ferâhânî,
Meliküþþuarâ Bahâr, millet ve vatan sev-
gisini anlattýklarý þiirlerinde murabba na-
zým þeklini kullanmýþlardýr. b) Terbî‘. Bir
þairin yazdýðý gazele ait beyitlerin önüne
ayný vezin ve kafiyede iki mýsra ilâvesiyle
meydana getirilir. Terbîin mütekerrir tü-
rüne rastlanmaz. Terbî‘de ilâve mýsralar
beyitlerin arasýna konursa “taþtîr” veya
“mutarraf terbî‘” adýný alýr. Son bendde
hem gazel þairinin hem de onu musam-
mata dönüþtüren þairin mahlasýnýn yer al-
dýðý terbî‘lerde bazan gazel beyitlerinden
birkaçýnýn atlandýðý da olur. Mehmed Aydî
Baba’nýn (ö. 1865) tanýnmýþ þairlerin ga-
zellerine yaptýðý terbî‘ler meþhurdur. c)
Þarký. Türk halk þiirindeki türkünün kar-
þýlýðý olup yalnýz Türk edebiyatýnda görü-
lür. Genelde dört mýsralý bendler halinde
ve bestelenmek için yazýlan þarkýlarda da-
ha çok aþk ve ayrýlýk konularý iþlenir. Mû-
siki literatüründe bu bendlerin ilk mýsraý-
na “zemin”, üçüncü mýsraýna “miyan” (mi-
yanhâne), sonda tekrarlanan mýsraýna “na-
karat” denir. Bestelenmek maksadýyla ya-
zýldýðý için þarkýlarýn dili oldukça sadedir.
Bend sayýsý çoðunlukla iki -beþ arasýnda

ba / terbî‘, muhammes / tahmîs gibi ad-

ilk murabba Nesîmî (ö. 820/1417[?]) tarafın-
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deðiþir. Aruzun iþlek kalýplarýndan “mef-
‘ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün” veya “feilâ-
tün feilâtün feilâtün feilün” kalýbýyla yazý-
lanlar çoðunluktadýr. Þarký adýyla yazýlan
ilk musammatlar XVII. yüzyýlda ortaya çýk-
mýþ, daha önceki dönemlere ait aþk konu-
lu mütekerrir murabbalarýn gittikçe daha
yalýn dille söylenmesi ve besteye uygun
þekle dönüþmesi þarkýnýn yaygýnlaþmasý-
na yardýmcý olmuþtur. Murabba ile þarký-
larýn kafiye düzeni aynýdýr. XVII. yüzyýldan
itibaren þarkýlarýn ilk bendindeki kafiyele-
niþ biçiminde büyük bir zenginlik görülür.
Nakarat olarak tekrarlanan mütekerrir
mýsra her bendin sonunda sabit kalmak
þartýyla þarkýlarýn ilk bendinde altý ayrý ka-
fiye tarzý (aaaA, aaaa, abab, aBaB, aAaA,
aaxa) tesbit edilmiþtir. Türk edebiyatýnda
þarký formuna uyan ilk þiirleri Nâilî, en gü-
zel þarkýlarý Nedîm, þarký formunda en çok
musammatý (211 adet) Enderunlu Vâsýf
kaleme almýþtýr. Þeyh Galib, Enderunlu Fâ-
zýl, Ýlhâmî (III. Selim), Leylâ Haným, Þeref
Haným, Osman Nevres þarký formunda
musammatlar yazan diðer þairler arasýn-
da sayýlabilir. Bazý þairlerin özellikle iki -üç
bendden oluþan þarkýlarýnda mahlas kul-
lanmadýklarý olmuþtur (ayrýca bk. ÞARKI).

3. Beþ mýsralý bendlerden oluþan mu-
sammatlar. a) Muhammes. Ayný vezinde
ve genellikle dört-sekiz bend halinde ya-
zýlýr. Konularý çeþitli olmakla birlikte felse-
fî, tasavvufî düþünceleri, aþký ve övgüyü
ele alan muhammesler çoðunluktadýr. Alt-
mýþ bir þiirle Edirneli Nazmî Türk edebi-
yatýnda en çok muhammes yazan þairdir.
Muhibbî, Ubeydî, Râzî, Bursalý Feyzî, Aynî,
Þeref Haným, Üsküdarlý Aþkî, Hoca Neþ’et,
Enderunlu Vâsýf muhammesleri olan diðer
þairler arasýnda zikredilebilir. b) Tahmîs.
Bir gazelin her beytinin önüne ayný vezin-
de üç mýsra ilâve edilerek yazýlýr. Tahmî-
sin baþarýsý, esas alýnan beyitlerle ilâve edi-
len mýsralar arasýndaki anlam bütünlüðü-
nün derecesine göre ölçülür. Tahmîsler
genellikle beþ-yedi bend arasýnda tertip-
lenir ve son bendle her iki þairin de mah-
lasý yer alýr. Kasidelere yapýlan tahmîslerde
bend sayýsý beyit sayýsý kadar olabilir. Mu-
sammatlar içerisinde en çok örneði bulu-
nan nazým þekli olan tahmîse XV. yüzyýl-
dan itibaren hemen her þairin divanýnda
rastlamak mümkündür. Þeyh Galib (17),
Ýzzet Molla (12) ve Leylâ Haným (12) en
çok tahmîs yazan þairlerdir. Fuzûlî ve Bâ-
kî gibi þairlerle I. Süleyman ve III. Selim
gibi þair padiþahlarýn þiirleri çokça tah-
mîs edilmiþtir. Kaside tahmîsi olarak XVI.
yüzyýl þairlerinden Mansûr Âgehî’nin de-
nizcilik terimleriyle yazdýðý “Kasîde-i Keþ-

tî”sine yapýlan tahmîsler ünlüdür (Tietze,
IX [1951], s. 113-138). c) Taþtîr. Bir gaze-
lin beyitlerinin mýsralarý arasýna ayný ve-
zinde ve anlam bütünlüðünü koruyacak
þekilde üçer mýsra ilâvesiyle yapýlýr. “Tah-
mîs-i mutarraf” da denilen taþtîr XVIII.
yüzyýldan sonra pek kullanýlmamýþtýr.
Dört mýsra ile yapýlmýþ taþtîrler beþ mýs-
ralý taþtîrler kadar yaygýn deðildir. Türk
edebiyatýnda Nedîm’in Nedîm-i Kadîm’e,
Yahya Kemal’in Bâkî’ye ait gazeller üzerin-
deki taþtîrleri meþhurdur. Ýslâm edebiya-
týnda pek çok þair Kâ‘b b. Züheyr’in Æa½î-
detü’l-bürde’sine tahmîs ve taþtîr yazmýþ-
týr. d) Tardiyye (tard u rekb). Aslýnda bir
mesnevi içinde gazel veya kaside yazma-
nýn adý iken Þeyh Galib’in Hüsn ü Aþk’ýn-
da musammat þekliyle kullanýlmýþ ve bu
isimle anýlýr olmuþtur. Muhammesin özel
bir þekli olup aruzun yalnýz “mef‘ûlü me-
fâilün feûlün” vezniyle nazmedilir. Kafiye
düzeni aaaab, ccccb ... biçiminde olup âþý-
kane konularda yazýlmýþtýr. Tardiyye farklý
bir vezinle de olsa ilk olarak Ýznikli Hümâ-
mî (XV. yüzyýl) tarafýndan kaleme alýnmýþ,
Nedîm divanýnda on iki bendlik bir örne-
ði muhammes baþlýðýyla yer almýþtýr (Ne-
dim Dîvâný, s. 106). Þeyh Galib’in divanýn-
daki bir, Hüsn ü Aþk’ýndaki dört örnekle
edebiyat tarihlerine giren tardiyye Abdül-
hak Hâmid’in Eþber’ine iki ayrý manzume
halinde yansýmýþtýr.

4. Altý mýsralý bendlerden oluþan mu-
sammatlar. a) Müseddes. Ayný vezinde ve
genellikle beþ-yedi bend halinde tertiple-
nir. Bazan on iki bende kadar uzatýlmýþ
müseddeslere de rastlanýr. Müseddesin
mütekerrir þekli yaygýn olup terkibibend
gibi son iki mýsraý kendi arasýnda kafiyeli
olanlar daha çok tercih edilmiþtir. Hemen
her konuda yazýlabilirse de tasavvufî dü-
þünceleri iþleyen müseddesler daha fazla
itibar görmüþtür. Muhammes ve murab-
badan sonra en çok kullanýlan musammat
þekli olarak müseddesin hemen her divan-
da örnekleri bulunabilir. Türk edebiyatýn-
da en çok müseddes yazan þair yirmi iki
manzume ile Þeref Haným’dýr. Rûhî-i Bað-
dâdî’nin ve Cevrî’nin divanlarýnda yediþer,
Þeyh Galib’in divanýnda sekiz müseddes
yer alýr. Arap ve Fars þiirlerinde de müsed-
des nazým þekli mevcuttur. Özellikle Ýran
þiirinde müsemmenle birlikte çok kullanýl-
mýþtýr. Menûçihr-i Damganî Fars þiirinde
müseddes þeklinde þiir yazan ilk þairdir.
Meþrutiyetten sonra Eþrefeddîn-i Gîlânî,
Edîbü’l-Memâlik Ferâhânî ve Meliküþþua-
râ Bahâr müseddes tarzý millî ve vatanî þi-
irler kaleme almýþlardýr. b) Tesdîs. Bir ga-
zelin her beytinin önüne ayný vezinde dört

mýsra ilâvesiyle düzenlenen tesdîs, çok
kullanýlan bir musammat þekli olmayýp
örneklerine nâdiren rastlanýr. Türk þiirin-
de bu nazým þeklini Fevrî meþhur etmiþ-
tir.

5. Yedi mýsralý bendlerden oluþan mu-
sammatlar. a) Müsebba‘. Genellikle beþ-
yedi bend halinde tertiplenir. Türk edebi-
yatýnda örnekleri az olup bunlarda da na-
karatla baðlanan mütekerrir þekli kulla-
nýlmýþtýr. b) Tesbî‘. Bir gazelin beyitleri
önüne ayný vezinde beþ mýsra ilâvesiyle
yazýlýr, ancak Türk edebiyatýnda hiç kulla-
nýlmamýþtýr. Ýzzet Molla Fuzûlî’nin, Leylâ
Haným da Ýzzet Molla’nýn birer beytini taz-
min yoluyla nakarat gibi kullanarak tesbî‘
etmiþlerdir.

6. Sekiz mýsralý bendlerden oluþan mu-
sammatlar. a) Müsemmen. Bend sayýsý de-
ðiþken olan müsemmenin müzdevic ör-
nekleri pek azdýr. Mütekerrir þekli daha
çok terciibendlerle karýþtýrýlmýþ ve divan-
larda bu adla yer almýþtýr. b) Tesmîn. Bir
gazelin beyitleri önüne ayný vezinde altý
mýsra ilâvesiyle yazýlýr. Nâdir rastlanan ör-
neklerinde ise bir gazelin matlaýnýn tazmin
yoluyla tesmîn edildiði görülür.

7. Dokuz mýsralý bendlerden oluþan mu-
sammatlar. a) Mütessa‘. Türk edebiyatýn-
da tek örneði Refî-i Kalâyî’ye aittir. b) Tetsî‘.
Bir gazelin beyitleri önüne ayný vezinde ye-
di mýsra ilâvesiyle yapýlan tetsîin Türk ede-
biyatýnda örneði bulunmamaktadýr.

8. On mýsralý bendlerden oluþan mu-
sammatlar. a) Muaþþer. Ayný vezinde ve
genellikle beþ-yedi bend halinde tertiple-
nir. Çok mýsralý musammatlar içerisinde
müseddesten sonra en çok kullanýlanýdýr.
Bunun bir sebebi de terciibend ile olan ya-
kýn benzerliði ve sürekli onunla karýþtýrýl-
masýdýr. Pek çok þairin sonradan tertip
edilen divanlarýnda terciibend baþlýðý altýn-
da yer alan manzumelerden bazýlarý ger-
çekte birer muaþþerdir. Türk edebiyatýn-
da Yahyâ Bey, Hayâlî Bey, Rûhî-i Baðdâdî,
Muhibbî, Üsküdarlý Aþkî ve Pertev Paþa’-
nýn mütekerrir muaþþerleri bu þeklin gü-
zel örneklerindendir. b) Ta‘þîr. Bir gazelin
beyitleri önüne ayný vezinde sekizer mýs-
ra ilâvesiyle tanzim edilir. Bazan bir gaze-
lin matla‘ beytini tazmin yoluyla da ta‘þîr
elde edilebilir. Türk edebiyatýnda örnekle-
rine nâdir rastlanýr. Yahyâ Bey’in Muhib-
bî’ye ait “(devlet) gibi” / “(sýhhat) gibi” re-
difli gazeli ta‘þîri bu þeklin güzel bir örne-
ðidir. Ayný vezinde gazel biçiminde dört-
on beyitli bendlerin mütekerrir veya de-
ðiþen bir beyitle birbirine baðlanmasýn-
dan meydana gelen özel birer nazým þekli
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olan terciibend ve terkibibendler de mu-
sammat nazým þekillerinden sayýlmýþtýr
(bk. TERCÝÝBEND; TERKÝBÝBEND).
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Rivayetleri
konularýna göre sýralayan

kitap türü.
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Sözlükte tasnîf “düzenlemek, hadisleri
belli bir sýraya göre sýnýflandýrarak eser
meydana getirmek” anlamýna gelir. Bun-
dan türeyen musannef kelimesiyle baþ-
langýçta mevcut bilgilerin belli bir sýraya
göre kitap haline getirilmesi kastedilirken
zamanla “hadis malzemesinin konularýna
göre tertip edildiði kitap” mânasýný kazan-
mýþtýr. Genel çerçevede “ale’l-ebvâb” (ko-
nulara göre) tasnif sisteminin umumi adý
olan musannef terimleþme sürecinde câ-
mi‘, sünen, müstedrek, müstahrec, ze-

vâid gibi çeþitleri de kapsayacak þekilde
kullanýlmýþ, aranan hadislerin kolayca bu-
lunmasýný saðlamasý dolayýsýyla musannef
türü eserler ilk devirlerden itibaren yay-
gýn biçimde iþlenmiþtir. Yine kullanýmýn-
daki yaygýnlýk sebebiyle kelime bazý mü-
elliflerin yazdýklarý benzer eserlerin de adý
olmuþ, III. (IX.) yüzyýlýn ortalarýna kadar
müsned diye anýlan eserler musannef ke-
limesinin kapsamýna girmiþ (Yardým, II, 59),
bu tarihten sonra her iki terim farklý iki
türün adý olmuþtur.

Musannef, Arap edebiyatý baþta olmak
üzere Ýslâmî ilimlerde kitap ve bab baþlýðý
esasýna göre hazýrlanmýþ telif türünü ifa-
de etmekle birlikte hadis ilminin bir telif
çeþidi olarak “hüküm ihtiva eden merfû,
mevkuf ve maktû rivayetlerin fýkýh konu-
larýna göre sýnýflandýrýlarak yazýlan kitap”
anlamýnda kullanýlmýþtýr. Sünenlerden
farklý þekilde bu tür eserlerde sahâbe ve
tâbiînin sözleri ve fiilleriyle ilgili haberlere
çokça yer verildiði gibi nâdiren muallak ve
mürsel rivayetler de zikredilir. Ayrýca yalnýz
hukukî içerikli hadisler deðil biyografi, ta-
rih, zühd ve ahlâka dair rivayetler de mu-
sanneflerin bölümlerini teþkil eder (Gold-
ziher, II, 214). Öte yandan Ýmam Mâlik’in
el-Muva¹¹aßýnda görüldüðü gibi adýnda
musannef kelimesi geçmemekle birlikte
muhtevasý musannef tanýmýna uyan eser-
ler de vardýr.

Musanneflerle müsnedlerin hangisinin
daha önce yazýldýðý hususunda farklý gö-
rüþler ileri sürülmüþtür. Musannef türün-
de ilk eserin Ýmam Mâlik’in (ö. 179/795)
el-Muva¹¹aßý olduðu dikkate alýnarak bu-
nun Ebû Dâvûd et-Tayâlisî’nin (ö. 204/819)
tasnif ettiði ilk müsnedden önce kaleme
alýndýðýný söylemek mümkünse de Gold-
ziher ve Muhammed Zübeyr Sýddîký müs-
nedlerin daha erken telif edildiði görüþün-
dedir. Fuat Sezgin ise (XII [1955], s. 115-
134) musanneflerin daha önce yazýldýðýný
söyler. Mevcut eserlere bakýldýðýnda mu-
sanneflerin II. (VIII.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda
ortaya çýkmaya baþladýðý ve ayný yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren yaygýnlýk kazan-
dýðý görülmekte, her iki telif türünün bir-
likte geliþtiði anlaþýlmaktadýr.

Ýlk dönem hadis mecmualarýnýn deðiþik
isimlerle anýlmasýnýn sebebi müelliflerinin
eserlerine herhangi bir ad koymamasý, da-
ha sonraki dönemlerde telif türleri belli
adlarla anýlmaya baþlanýnca genellikle son-
raki tanýmlamalara uymayan bu eserlere
farklý isimler verilmesidir. Bu durum mu-
sannefler için de söz konusudur. Meselâ
Ahmed b. Hanbel’den bahsedilirken ese-

rini müsned tertibine göre tasnif ettiði,
Buhârî’nin eseri anlatýlýrken onun ilk defa
sadece sahih hadisleri ihtiva eden bir eser
kaleme aldýðý belirtilir (Ýbn Hacer, I, 6; Sü-
yûtî, I, 88). Erken dönem hadis edebiyatý
hakkýnda kullanýlan “þu konuda ilk eseri
yazan” þeklindeki ifadelerde de görülece-
ði üzere, kelimenin “hadisleri konularýna
göre bir araya toplama faaliyetini” ifade
edecek biçimde kullanýlmasý dolayýsýyla
pek çok esere musannef denilmiþtir. Me-
selâ Ma‘mer b. Râþid’in el-Câmi£i ayný za-
manda musannefler arasýnda sayýlýr. Zira
câmi‘ türünde sekiz konuyla ilgili hadisler,
sünenlerde ise fýkýh konularýna dair riva-
yetler belirli baþlýklar altýnda toplanýr ve
her iki türde sadece merfû rivayetlere yer
verilir. Musanneflerde sahih rivayetlerin
yanýnda sahih olmayanlar da yazýldýðý gi-
bi sünen sistematiðinde olmakla birlikte
merfû rivayetlerin yanýnda mevkuf ve
maktû hadisler de zikredilir.

Kaynaklarda hadisleri ilk tedvin ve tasnif
edenler konusunda çeþitli isimler zikredil-
mekle birlikte tedvin söz konusu oldu-
ðunda akla gelen ilk isim Ýbn Þihâb ez-
Zührî, tasnif bahis konusu edildiðinde
Ýbn Cüreyc’dir. Goldziher, Ahmed b. Han-
bel’e dayandýðýný söylediði bu görüþün
doðru olmadýðýný ileri sürmüþse de (Mus-
lim Studies, II, 211) bu görüþ Ahmed b.
Hanbel yanýnda pek çok kimseden nakle-
dilmiþ (Sezgin, XII [1955], s. 118-120), ay-
ný ifade Abdürrezzâk’a da nisbet edilmiþ-
tir (Ýbn Ebû Hâtim, V, 357). Öte yandan
Ýbn Hacer, Buhârî’yi eserini telif etmeye
sevkeden sebepleri açýklarken sahâbe ve
tâbiînin büyükleri devrinde hadislerin câ-
mi‘ türü eserlerde toplanmadýðýný söyler
ve ilk defa Ýbn Ebû Arûbe ile (ö. 156/773)
Rebî‘ b. Sabîh’in (ö. 160/776) konularýna
göre hadisleri ihtiva eden eserler tasnif
ettiklerini kaydeder (Hedyü’s-sârî, I, 6).
Þiî müelliflerine göre ise âsârý ilk tasnif
eden kiþi Selmân-ý Fârisî’dir (Hasan es-
Sadr, s. 280).

Ýlk tedvin edilmeye baþlanan eserlerde
hadisler yanýnda sahâbe sözleri ve tâbiîn
fetvalarý da bulunuyordu. Nitekim Buhâ-
rî, kendisinden önce yazýlmýþ bu tür eser-
leri gördükten sonra hocasý Ýshak b. Râ-
hûye’nin yönlendirmesiyle sadece sahih
hadisleri ihtiva eden bir kitap telif etmeye
karar vermiþtir. Ýþaret edilmesi gereken
bir husus da baþlangýçtan itibaren mu-
sannef adýyla yazýlan bazý eserlerde mu-
sannef kelimesinin terim anlamýyla deðil
sözlük anlamýyla kullanýlmýþ olmasýdýr. Me-
selâ Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm’ýn el-øa-
rîbü’l-mu½annef’i nâdir kelimelerle ilgili


