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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.
˜ ™

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
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olarak konulara göre tertip edilen bir lu-
gat kitabýdýr. Ebû Bekir Ahmed b. Abdul-
lah b. Mûsâ el-Kindî’nin el-Mu½annef’i de
bir fýkýh çalýþmasýdýr.

Abdürrezzâk es-San‘ânî’nin el-Mu½an-
nef’i bu türün en meþhur eseridir (nþr.
Habîburrahman el-A‘zamî, I-XI, Beyrut
1971-1975, 1403/1983). Kitap, sonunda bu-
lunan Ma‘mer b. Râþid’in el-Câmi£indeki
1614 hadisle birlikte 21033 hadis ihtiva
etmektedir. Fuat Sezgin (XII [1955], s. 125)
Abdürrezzâk’ýn, hocasý Ma‘mer b. Râþid’in
eserini tamamlamak üzere el-Mu½annef’i
kaleme aldýðýný ileri sürmektedir. Ebû Be-
kir b. Ebû Þeybe’nin tek râvisi Baký‘ b. Mah-
led olan el-Mu½annef’i bu türün en meþ-
hur ikinci eseri sayýlýr (nþr. Kemâl Yûsuf el-
Hût, I-VII, Beyrut 1409/1989). Ýbn Ebû Þey-
be’nin Kitâbü’l-Îmân, Kitâbü’l-Edeb, Ki-
tâbü’t-TârîÅ, Kitâbü’l-Evâßil, Kitâbü’l-
Fiten gibi adlarla neþredilen eserleri el-
Mu½annef’in ilgili kýsýmlarýndan ibaret-
tir. Saîd b. Mansûr’un es-Sünen diye de
anýlan el-Mu½annef ’i de yayýmlanmýþtýr
(bk. bibl.).

Muhtevasý bilinmekle birlikte günümüze
ulaþýp ulaþmadýðý tesbit edilemeyen mu-
sannefler de vardýr. Ebü’r-Rebî‘ Süleyman
b. Dâvûd el-Atekî ez-Zehrânî’nin el-Mu-
½annef’inin fýkýh konularýna göre düzen-
lendiði; eserde merfû, mevkuf, münkatý‘
hadislere, sahâbe ve tâbiîn fetvalarýna yer
verildiði söylenmektedir. Baký‘ b. Mahled’in
el-Mu½annef fî fetâva’½-½a¼âbeti ve’t-
tâbi£în ve men dûnehüm adlý kitabý da
böyledir. Ýbn Hazm’a göre bu eser Ebû Be-
kir b. Ebû Þeybe, Abdürrezzâk es-San‘ânî
ve Saîd b. Mansûr’un çalýþmalarýndan da-
ha mükemmeldir. Hammâd b. Seleme’-
nin el-Mu½annef’i ile Vekî‘ b. Cerrâh’ýn ay-
ný adlý eseri de burada anýlabilir (Kettânî,
s. 35).

Musannef adýyla kaleme alýnan eserle-
rin bir kýsmý sünenlerin ve özellikle Ebû
Dâvûd’un eserinin muhtevasýna uygun bi-
çimde tasnif edilmiþtir. Ýbn Eymen diye
bilinen Ebû Abdullah Muhammed b. Ab-
dülmelik el-Endelüsî ile Kasým b. Asbað’ýn,
ayrýca Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Ne-
sâî’nin hadislerini bir araya getiren Ýbnü’s-
Seken’in kitaplarý bu türdendir. Ýlk mu-
sanniflerden olduklarý belirtilen Þu‘be b.
Haccâc, Leys b. Sa‘d, Ýsmâil b. Ayyâþ ve
Süfyân b. Uyeyne’nin de musannef yaz-
dýklarý kaynaklarda belirtilmektedir.
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Abdürrezzâk es-San‘ânî’nin
(ö. 211/826-27)
ilk tasnif edilen

hadis kitaplarýndan olan eseri.
˜ ™

Ahmed b. Hanbel ve Yahyâ b. Maîn’in
Abdürrezzâk’tan hadis öðrenmek için 200
(815-16) yýlýndan önce Yemen’e gitmele-
ri (Mizzî, XVIII, 58) eserin bu tarihten ev-
vel yazýldýðýný düþündürmektedir. Harald
Motzki’nin eserin 144-153 (761-770) yýl-
larý arasýnda kaleme alýndýðýna dair iddia-
sýný (bk. bibl.) doðrulayacak kesin bir bilgi
bulunmamaktadýr. Tam adý el-Mu½annef
fi’l-¼adî¦ olan kitap tedvin döneminin bazý
özelliklerini taþýmaktadýr. Baþta Kütüb-i
Sitte ve Ýslâmî ilimlerin diðer dallarýna ait
kitaplar olmak üzere hadise dair pek çok
eserde el-Mu½annef’ten iktibas edilen ri-
vayetler mevcuttur. Eserin hadis kitaplarý
arasýndaki yeri konusunda Ýbn Hazm ve
Þah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin deðerlendir-
meleri önemlidir (Süyûtî, I, 110-111; ¥üc-
cetüllåhi’l-bâli³a, I, 247-252). Ýbn Hazm
merfû, mevkuf ve maktû hadisleri birlikte
ihtiva eden kitaplarý ele alýrken el-Mu½an-
nef’i ilk sýrada Mâlik’in el-Muva¹¹aßýndan
önce zikreder. Dihlevî ise onu üçüncü ta-
bakadan kitaplar arasýnda sayar. el-Mu-
½annef, önemli bir hadis eseri olduðu ve
fýkýh mezheplerinin teþekkülünden önce-
ki çalýþmalarý ihtiva ettiði halde ilim dün-
yasýnda lâyýk olduðu ilgiyi görmemiþtir.
Bu ilgisizliðe Abdürrezzâk’a yöneltilen Þiî-
lik gibi isabetsiz ithamlarýn sebep olduðu
anlaþýlmaktadýr (DÝA, I, 298-299).

Eser otuz bir bölümden (kitab) meyda-
na gelmektedir. On beþinci bölüm olan “Ki-
tâbü Ehli’l-kitâb” ile son bölüm olan “Kitâ-
bü Ehli’l-kitâbeyn” arasýnda önemli ben-
zerlikler bulunduðundan bunlarýn ayný bö-
lümün farklý rivayetleri olduðu ileri sürül-
müþse de hem muhteva hem rivayet tek-
niði bakýmýndan farklý olmalarý bu iddia-
lara haklýlýk kazandýrmamaktadýr. Ayrýca
on dördüncü bölüm olarak görülen “Kitâ-
bü’l-Megazî”, Ýbn Þihâb ez-Zührî’nin Me-
³åzî’sinin Ma‘mer b. Râþid tarafýndan ri-
vayet edilen nüshasý olduðu intibaýný uyan-
dýrmakta, hem tertibi hem rivayet üslûbu
açýsýndan el-Mu½annef’in diðer bölüm-
lerine benzememektedir.

el-Mu½annef’in birinci baskýsýna göre
(Beyrut 1971-1975) eserde 2133 bab bu-
lunmaktadýr. Bablarda hadislerin tertibi
konusunda özellikle takip edilen bir metot
görülmemekte, merfû, mevkuf ve mak-
tû hadisler her babýn baþýnda, ortasýnda
ve sonunda bulunabilmektedir. Zira ha-
dislerin tertibinde kaynaðýn esas alýndýðý,
bir babýn son hadisi hangi þeyhten riva-
yet edilmiþse ardýndan gelen babýn ilk ha-
disinin de çoðunlukla ayný þeyhten nakle-
dildiði görülmektedir. Birinci baskýsýna gö-
re eserde 19.418 hadis yer almakta (Ma‘-
mer b. Râþid’in el-Câmi£i ile birlikte 21.033)
ve bazý mükerrer rivayetlerle esere dahil
edilmemesi gereken kýsýmlar dikkate alýn-
dýðýnda onun on sekiz bin kadar rivayeti
ihtiva ettiði anlaþýlmaktadýr.

el-Mu½annef’te dört bin kadarý merfû
olmak üzere mevkuf ve maktû hadislerle
müsned, mürsel ve münkatý‘ rivayetler de
vardýr; eserde münekkitlerin mevzû oldu-
ðunu ileri sürdüðü hadis çok azdýr. Nite-
kim Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin, isnadýn-
da Abdürrezzâk’ýn adý geçen mevzû riva-
yetlere dair tenkitlerini Ebü’l-Hasan Ýbn
Arrâk reddetmiþ, söz konusu rivayetler-
den el-Mu½annef’te bulunanlarýnýn birka-
çý dýþýnda diðerlerinin mevzû olmadýðýný
göstermiþtir. el-Mu½annef’in muhtevasý-
nýn büyük bir kýsmýný (yaklaþýk on altý bin
hadisi) Abdürrezzâk’ýn hadis tahsilinde
önemli yeri olan hocasý Ma‘mer b. Râþid
ile diðer üç önemli hocasý Ýbn Cüreyc, Süf-
yân es-Sevrî ve Süfyân b. Uyeyne’den alý-
nan hadisler oluþturmaktadýr. Eserde riva-
yetleri bulunan diðer hocalarýnýn çoðu da
güvenilir hadis âlimleridir.

Abdürrezzâk’ýn esere aldýðý hadisleri ka-
bul þartlarý hakkýnda bilgi bulunmamakla
birlikte onun daha çok kendileriyle amel
edilen ve semâ yoluyla rivayet edilen ha-
disleri tercih ettiði, çok az sayýda da olsa


