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MUSANNEF

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
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münâvele, mükâtebe ve vicâde yoluyla öð-
rendiði hadisleri eserine aldýðý görülmek-
tedir. Rivayet hakkýna sahip bulunduðu
her hadisi el-Mu½annef’e almadýðýný gös-
teren en açýk delil, kendi rivayetiyle zama-
nýmýza ulaþan ve hadisin kitâbeti konu-
sunda tarihî deðere sahip olan Hemmâm
b. Münebbih’in 138 (139, 136) hadis ihtiva
eden e½-Øa¼îfe’sinden yalnýzca otuz ikisi-
ni bu eserine almasýdýr. Kendisinden en
çok hadis rivayet ettiði hocasý Ma‘mer
b. Râþid’in el-Câmi£indeki hadislerden
önemli bir kýsmýný el-Mu½annef’e dahil
etmemesi de bunu göstermektedir.

Habîburrahman el-A‘zamî, el-Mu½an-
nef ’in Murad Molla Kütüphanesi’ndeki
nüshasýný Millet (Feyzullah Efendi); Zâhi-
riyye ve Dýmaþk Ýslâm kütüphanelerinde-
ki nüshalarla karþýlaþtýrarak yayýmlamýþ-
týr (I-XI, Beyrut 1971-1975). Bu baskýnýn X.
cildinin 379-468 ve XI. cildin 3-471. say-
falarý arasýnda Ma‘mer b. Râþid’in el-Câ-
mi£i yer almaktadýr. Eser 1983 yýlýnda bazý
deðiþikliklerle ikinci defa basýlmýþtýr. el-Mek-
tebü’l-Ýslâmî tarafýndan Fehârisü Mu-
½annefi £Abdirrezzâš ve Kitâbi’l-Câmi£
adlý bir fihristi (Beyrut 1407), Ümmü Ab-
dullah bint Mahrûs el-Aselî tarafýndan Ýbn
Ebû Þeybe’nin el-Mu½annef ’i ile birlik-
te bir baþka fihristi (I-II, Riyad 1408/1987)
neþredilmiþtir.

el-Mu½annef üzerinde Ziyâeddin el-
Makdisî’nin £Avâlî £Abdirrezzâš adlý altý
cüzden oluþan bir çalýþmasýyla (Kettânî, s.
64) Ýbn Müferric’in, Ýshak b. Ýbrâhim ed-
Deberî’nin Abdürrezzâk’tan yaptýðý riva-
yetlerde bulunan tashif ve tahrifleri gös-
termek maksadýyla kaleme aldýðý Kitâbü
I½lâ¼i’l-¼urûf adlý eseri bulunmaktadýr
(Ýbn Hayr, s. 131). Mirza Tokpýnar, Abdür-
rezzâk es-San‘ânî ve el-Musannef’i üzeri-
ne bir doktora çalýþmasý (bk. bibl.), Ahmed
Keleþ, Abdürrezzâk’ýn Musannef’inde-
ki Sahâbe ve Tâbiîn Fetvalarý Iþýðýn-
da Sünnetin Teþriî Deðeri adlý bir yük-
sek lisans tezi (1991, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü), Yûsuf Muham-
med Sýddîk da Zevâßidü Mu½annefi £Ab-
dirrezzâš £ale’l-Kütübi’s-Sitte adýyla bir
doktora tezi hazýrlamýþtýr (1401, Câmia-
tü’l-Ýmâm Muhammed b. Suûd el-Ýslâmiy-
ye külliyetü usûli’d-dîn).
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Ebû Bekir b. Ebû Þeybe’nin
(ö. 235/849)

ilk tasnif edilen
hadis kitaplarýndan olan eseri.

˜ ™

Kaynaklarda es-Sünen fi’l-fýšh, es-Sü-
nen fi’l-fýšh ve’l-¼adî¦ ve el-Mu½annef
fi’l-e¼âdî¦ ve’l-â¦âr þeklinde geçmekte-
dir. Kâtib Çelebi, müellife nisbet edilen ve
günümüze ulaþmayan el-Müsned’in de
bu eser olabileceðini söylemektedir (Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1711). Telif tarihi hakkýnda
kesin bilgi bulunmamakla birlikte Ýbn Ebû
Þeybe’nin en önemli hocalarý Þerîk b. Ab-
dullah, Abdullah b. Mübârek, Cerîr b. Ab-
dülhamîd, Vekî‘ b. Cerrâh, Süfyân b. Uyey-
ne ve Yahyâ b. Saîd el-Kattân gibi muhad-
dislerin 200 (815) yýlýndan önce vefat et-
tiði dikkate alýnýrsa onun bu tarihlerde ar-
týk ilim tahsilini tamamladýðýný ve el-Mu-
½annef’i de bundan sonra yazmaya baþ-
ladýðýný söylemek mümkündür.

Ýbn Ebû Þeybe, eserinde kendisine ula-
þan hadisleri ve bunlarý açýklayan sahâbe
sözleriyle tâbiîn fetvalarýný senedleriyle bir-
likte derlemiþ, daha sonra bunlarý kitâb ve

bablara göre tasnif etmiþtir. Onun mak-
sadýnýn fýkýh mezheplerinin henüz teþek-
kül etmediði bu devrede hadislerde mev-
cut ahkâmý ortaya çýkarmak ve teþrîe hiz-
met etmek olduðu anlaþýlmaktadýr. Ýbn
Kesîr’in benzerini kimsenin yazamadýðý bir
kitap diye övdüðü el-Mu½annef, Kütüb-i
Sitte’den önceki dönemde telif edilmiþ
eserler arasýnda önemli bir yere sahiptir.
Ýbn Hazm, sahih hadis içeren kaynaklarý
sýnýflandýrýrken onu dördüncü tabakada
yer alan eserler, Þah Veliyyullah ed-Dihlevî
de dörtlü tasnifinde üçüncü tabaka eser-
leri arasýnda zikretmiþtir.

el-Mu½annef, fýkýh kitaplarýndaki ter-
tibe göre “Kitâbü’t-Tahârât” ile baþlayýp
“Kitâbü’l-Ezân ve’l-ikame, Kitâbü’þ-Sala-
vât, Kitâbü’z-Zekât” þeklinde sýralanmak-
tadýr. Bu tertibiyle sünen kitaplarýna ben-
zeyen eser özellikle son kýsýmlarýnda yer
alan “Kitâbü’t-Târîp, Kitâbü’z-Zühd, Kitâ-
bü’l-Evâ,il, Kitâbü’r-Red .alâ Ebî Hanîfe,
Kitâbü’l-Cemel, Kitâbü’þ-Sýffîn” gibi bö-
lümlerle câmi‘ türü hadis kitaplarýný andýr-
maktadýr. Ýbn Ebû Þeybe’ye nisbet edilen
Kitâbü’l-Îmân ve Kitâbü’l-Edeb gibi
müstakil eserlerin, el-Mu½annef’teki ayný
adý taþýyan bölümlerden seçmeler oldu-
ðu veya bazý tertip farklarýyla bu bölüm-
lerin ayrý rivayetinden meydana geldiði
tesbit edilmiþtir. Yine müellife ait Kitâ-
bü’t-TârîÅ’in eserin tarih ve megazî bö-
lümlerinin ayrý bir rivayeti olduðu belir-
tilmiþtir. Bu durum, Ýbn Ebû Þeybe’nin
ayrý birer eseri olarak zikredilen ve gü-
nümüze ulaþmayan Kitâbü’l-Evâßil, Ki-
tâbü’r-Red £alâ Ebî ¥anîfe, Kitâbü’l-
Fiten, Kitâbü’l-Cemel, Kitâbü’½-Øýffîn
adlý eserlerinin de el-Mu½annef’teki ay-
ný bölümlerin ayrý istinsahý veya rivayeti
olabileceði sonucuna götürmektedir.

Eserin kaç bölümden meydana geldiði
hususu ihtilâflýdýr. Bazý baskýlarda “kitâb”
diye gösterilen kýsýmlarýn bir baþka baský-
da bab þeklinde geçmesi, ayrýca bölümle-
rin sýralanýþýnda nüshalar arasýnda farklýlýk
bulunmasý ihtilâfa sebep olmakta, eserin
Saîd el-Lehhâm tarafýndan hazýrlanan en
yeni neþrinde kýrk bir kitâb, 5434 bab bu-
lunmaktadýr. Rivayetlerin diziliþinde belli
bir metot gözetilmemiþ, merfû, mevkuf ve
maktû hadislere yerine göre bablarýn ba-
þýnda, ortasýnda ve sonunda yer verilmiþ,
zaman zaman mürsel, münkatý‘ ve mu‘dal
rivayetler de alýnmýþ, ancak eserde mev-
zû rivayet bulunduðuna dair kaynaklarda
herhangi bir iddiaya  rastlanmamýþtýr.

el-Mu½annef’te yaklaþýk 38.000 rivayet
mevcut olup Kemâl Yûsuf el-Hût neþrin-


