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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-
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de bu rakam 37.943 olarak tesbit edilmiþ-
tir. Aralarýnda pek çok mükerrerin de bu-
lunduðu rivayetlerin büyük bir kýsmý onun
yukarýda zikredilen hocalarý gibi güvenilir
âlimlerden nakledilmiþ, daha az nakilde
bulunduðu diðer hocalarýnýn da güvenilir
olduðu anlaþýlmýþtýr. Buhârî ve Müslim’in
sahihleri baþta olmak üzere hadis kitapla-
rýnýn çoðunda ve Ýslâmî ilimlerin diðer
dallarýna ait pek çok eserde el-Mu½an-
nef’ten iktibas edilmiþ rivayetlere yer ve-
rilmiþ, Buhârî’nin Ýbn Ebû Þeybe’den otuz,
Müslim’in 1540 hadis naklettiði belirtil-
miþtir (Ýbn Hacer, VI, 4). Ýbn Ebû Þeybe’-
nin hadis kabul þartlarýna dair bilgi bulun-
mamakla birlikte onun kendisinden hadis
aldýðý hocasýnýn veya nakilde bulunduðu
râvinin güvenilir olmasýyla yetindiði, se-
neddeki diðer râviler ve senedin durumu
hakkýnda araþtýrma yapmadýðý anlaþýlmak-
tadýr.

Eserde dikkat çeken en önemli husus-
lardan biri Ebû Hanîfe ile ilgili bölümdür.
Ebû Hanîfe’nin mezhep metoduna karþý
olan Ýbn Ebû Þeybe, bu konudaki muhale-
fetini eserinde “Kitâbü’r-Red .alâ Ebî
Hanîfe” baþlýðý altýnda ortaya koymuþ ve
burada Ebû Hanîfe’nin 124 meselede Hz.

Peygamber’den gelen hadislere muhale-
fet ettiðini ispat amacýyla 485 rivayet nak-
letmiþtir. Onun tesbit ve iddialarýna Ab-
dülkadir el-Kureþî, ed-Dürerü’l-münîfe
fi’r-red £alâ Ýbn Ebî Þeybe fîmâ evre-
dehû £alâ Ebî ¥anîfe (Keþfü’¾-¾unûn, I,
750), Kasým b. Kutluboða el-Ecvibe £an
i£tirâ²âti Ýbn Ebî Þeybe £alâ Ebî ¥anîfe
(a.g.e., I, 12), M. Zâhid Kevserî, en-Nüke-
tü’¹-¹arîfe fi’t-te¼addü¦ £an rudûdi Ýbn
Ebî Þeybe £alâ Ebî ¥anîfe (Kahire 1365)
adýyla reddiyeler yazarak cevap vermiþ-
lerdir. el-Mu½annef ’in bu bölümü Urdu-
ca tercümesiyle birlikte müstakil olarak da
basýlmýþtýr (Delhi 1333). Atâullah Þahyâr
(Atawuxi Jiaerfu) Ýbn Ebî Þeybe’nin Ebû
Hanîfe’ye Ýtirazlarý adlý bir doktora ça-
lýþmasý yapmýþtýr (2002, Marmara Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Ýstanbul kütuphanelerinde birçok yaz-
ma nüshasý bulunan el-Mu½annef ilk de-
fa Abdülhâlik el-Efganî (I-IV) ve Muhtâr
Ahmed en-Nedvî (V-XV) tarafýndan tahkik
edilerek el-Kitâbü’l-Mu½annef fi’l-e¼â-
dî¦ ve’l-â¦âr adýyla neþredilmiþ (Bom-
bay 1386-1403), ardýndan bir cilt ilâvesiy-
le Pakistan’da yeniden basýlmýþtýr (Karaçi
1406/1986). Semîr Tâhâ el-Meczûb danýþ-

manlýðýnda Muhammed Selîm Ýbrâhim
Semâre ve üç arkadaþý Hindistan baskýsý-
ný esas alarak Fihrisü e¼âdî¦ ve â¦â-
ri’l-Kitâbi’l-Mu½annef adýyla hadislere ve
râvilere göre geniþ bir fihrist hazýrlamýþ-
lardýr (I-IV, Beyrut 1409/1989). el-Mu½an-
nef’i Kemâl Yûsuf el-Hût el-Kitâbü’l-
Mu½annef fi’l-e¼âdî¦ ve’l-â¦âr (I-VII,
Beyrut 1409/1989), Saîd el-Lehhâm bir
fihrist ilâvesiyle el-Mu½annef fi’l-e¼âdî¦
ve’l-â¦âr (I-VIII, Beyrut 1414/1994) ismiyle
yeniden neþretmiþtir. Ümmü Abdullah
bint Mahrûs el-Aselî, el-Mu½annef’in Ab-
dürrezzâk es-San‘ânî’nin el-Mu½annef’i ile
birlikte bir fihristini hazýrlamýþtýr (I-II, Ri-
yad 1408/1987). Ömer b. Garâme el-Am-
ravî de eserin kaybolduðu belirtilen IV. cil-
din baþ tarafýndan bir bölümünü el-Mu-
½annef: el-Æýsmü’l-evvel mine’l-cüz-
ßi’r-râbi£: el-Cüzßü’l-mefš†d adýyla ya-
yýmlamýþtýr (Riyad 1408).
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Ebû Bekr b. Hidâyetillâh el-Kûrânî
el-Merîvânî el-Hüseynî

(ö. 1014/1605)

Þâfiî âlimi ve biyografi yazarý.
˜ ™

Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Ba-
basýnýn adýna nisbetle Ýbn Hidâyetullah
olarak, çok eser verdiði için de “Musan-
nif” lakabýyla tanýnýr. Kürt asýllý, tasavvuf
ehli ve seyyid olduðu, bir süre Medine’de
yaþadýðý kaydedilir. Yetiþtirdiði birçok ta-
lebe arasýnda yalnýz oðlu Abdülkerîm’in
adý anýlmaktadýr. Muhibbî, Abdülkerîm’in
talebelerinden ve dönemin Nakþibendî -

Ýbn Ebû Þeybe’nin el-Mu½annef adlý eserinin I. cildinin ilk iki sayfasý (Nuruosmaniye Ktp., nr. 1215)


