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din muttasýl olmasý ve sahâbînin bizzat
Resûl-i Ekrem’den rivayet etmesi þartý
müsned tanýmýna girmemesi gereken un-
surlarý dýþarýda tutmakta, böylece tâbiîn ve
daha sonra gelenlerin merfû rivayetleriy-
le münkatý‘ tarifin dýþýnda kalmakta, mer-
fû olma ihtimali bulunan ve senedinde giz-
li inkýtâ olan (müdellisin an‘ane ile riva-
yeti ve ayný dönemde yaþayýp birbirleriy-
le görüþtükleri bilinmeyen, ancak görüþ-
müþ olma ihtimali bulunan râvilerin bir-
birinden rivayeti gibi) hadis ise tanýma da-
hil edilmektedir.

Yapýlan tariflere ve tercihlere göre müs-
ned hadisle amel edilip edilmeyeceði ko-
nusunda farklý görüþler ortaya çýkmýþtýr.
Hâkim en-Nîsâbûrî ile Ýbn Hacer el-Aska-
lânî’nin tanýmýna göre, sahih hadisin þart-
larýndan biri olan muttasýl sened yanýnda
sýhhat için aranan diðer þartlar da varsa
müsned hadisle amel etmek vâcip olur.
Râvilerden birinde zabt kusuru bulunan
müsned hadise hasen hükmü verilir. Sýh-
hat þartlarýndan herhangi birini taþýmayan
müsned hadis merfû veya muttasýl olsa
dahi zayýf sayýlýr. Hatîb el-Baðdâdî’nin taný-
mýnda, sýhhat þartlarý yerine gelmiþ olsa
bile sözün merfû olma þartýnýn gerçekleþ-
mediði durumlarda müsned hadis delil
olarak kullanýlmaz. Ýbn Abdülber en-Neme-
rî tarafýndan yapýlan tarifte ise ittisâl þar-
tý aranmadýðýndan bu þartýn gerçekleþme-
diði durumlarda sýhhatine hükmedileme-
yeceði için böyle bir hadis delil olma vas-
fýný kaybeder.
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Hadislerin
adlarýna göre tasnif edildiði

kitap türü.
˜ ™

Sözlükte “dayanmak, yaslanmak” anla-
mýndaki sünûd kökünün “if‘âl” kalýbýndan
türeyen müsned kelimesi “muttasýl bir se-
nedle Hz. Peygamber’e ulaþan hadis” mâ-
nasýna gelir. En yaygýn kullanýmdan baþ-
lamak üzere hadis edebiyatýnda müsned,
“her bir sahâbînin ya da sonraki bir þah-
sýn rivayet ettiði hadisleri sýhhat derece-
sine veya konularýna bakýlmaksýzýn onla-
rýn adý altýnda bir araya getiren kitap” an-
lamýnda “ale’r-ricâl” tasnif sisteminin bir
türüdür. Ayrýca bir muhaddis, fakih veya
âlimin senedinde yer aldýðý hadislerin o ki-
þiye nisbetle alfabetik tertibe göre sýralan-
masýyla meydana gelen kitaplara müsned
denmiþ, ilk telif edildiðinde içindeki hadis-
ler senedsiz olduðu halde sonradan metin-
leri senedli hale getirilen eserler için de bu
ad kullanýlmýþ, bir hadis râvisinin rivayet
ettiði hadislerin onun adýna senedli olarak
toplanmasýyla meydana getirilen eserler
de bu tanýma dahil edilmiþtir. Hadisleri
senedleriyle birlikte ihtiva eden kitaplara
müsned dendiði de görülmektedir.

Müsned tertip eden kimse, kendisine
ulaþan genellikle merfû hadisleri sahâbî-
lerin Ýslâm’a giriþ sýrasýna, neseplerinin Hz.
Peygamber’e yakýnlýðýna, kabile adlarýna
veya dindeki önceliklerine göre sýralar. Yay-
gýn olan bu usule göre sahâbî müsnedleri
aþere-i mübeþþere ile baþlar, Ehl-i Bedir’in
önde gelenleriyle devam eder. Bazý müs-
nedlerde ise sahâbîlerin rivayetleri alfabe-
tik olarak sýralanýr. Buna göre eser Hz. Ebû
Bekir, Übey b. Kâ‘b ve Enes b. Mâlik’in riva-
yetleriyle baþlar. Müsned, sahâbîlerin Ýs-
lâm’a giriþ sýrasýna göre tertip edilecekse
aþere-i mübeþþere, Hulefâ-yi Râþidîn, Ehl-i
Bedir ve Hudeybiye, Mekke’nin fethinden
önceki müslümanlar, ümmehâtü’l-mü’mi-
nîn ve diðer haným sahâbîler þeklinde sýra-
lanýr. Kabile ve nesebe göre tertip edile-
cekse önce Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin’den
baþlanarak Hâþimoðullarý’na, ardýndan ne-
sep itibariyle Resûl-i Ekrem’e yakýnlýðý bu-
lunan kabilelere yer verilir. Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’inde kýsmen karma bir
yöntem izlenmiþ olup Taberânî’nin Müs-
nedü’þ-Þâmiyyîn’inde olduðu gibi sahâ-
be isimlerinin alfabetik tertibe göre sý-
ralandýðý eserler daha kullanýþlýdýr.

Müsnedlerde ilk râvi çok defa sahâbî ol-
makla birlikte hadisin mürsel olmasý duru-

hadîsü’l-müsned, el-müsned” gibi baþlýk-
lar altýnda incelenir. Güvenilir bir senedle
müsned olarak nakledilmeyen hadisler de-
lil olmaya elveriþli bulunmadýðýndan mu-
haddisler rivayetin müsned olmasýna önem
vermiþlerdir.

Müsnedin deðiþik tarifleri yapýlmýþtýr.
Hâkim en-Nîsâbûrî müsnedi “yaþý hadis
almaya elveriþli olan râvilerin, hocalarýndan
açýk bir þekilde duyduklarýný belirterek Hz.
Peygamber’e kadar ulaþan bir senedle ri-
vayet ettikleri hadis” diye tarif etmiþ, is-
nadýn mevkuf, mürsel, mu‘dal ve müdel-
les olmamasý gerektiðini, ayrýca râvilerin,
“Falandan bana ulaþtý”; “Falan bunu mer-
fû olarak nakletti”; “Merfû olduðunu zan-
nediyorum” gibi hocasýyla görüþmediðini
veya Resûl-i Ekrem’e ulaþmadýðýný göste-
ren þüpheli ifadelerle rivayet edilmemiþ ol-
masýný þart koþmuþtur. Bu tanýma göre
Hâkim müsned terimini “muttasýl -merfû”
anlamýnda kullanmakta, ancak bu þartlarý
taþýyan her hadis hakkýnda sahih hükmü
verilemeyeceðini belirtmektedir (Ma£rife-
tü £ulûmi’l-¼adî¦, s. 17-19). Hatîb el-Bað-
dâdî müsnedi “senedi kesintisiz biçimde
ilk kaynaðýna ulaþan hadis” þeklinde ta-
nýmlamýþ, bu tarifte muttasýl olma þartý-
ný ön plana çýkarmakla birlikte merfû ol-
ma þartýna temas etmemiþ, sadece ha-
disçilerin müsned terimini daha çok Hz.
Peygamber’e kesintisiz ulaþan hadis için
kullandýðýný belirtmiþtir (el-Kifâye, s. 21).
Ancak isnadýn bazan sahâbîde, bazan tâ-
biîde son bulduðu göz önüne alýnýrsa Ha-
tîb’in müsned tanýmý, birçok muhaddisin
muttasýl tanýmýyla ayný anlama geldiði gibi
bu tarife göre hadis çeþitlerinden merfû
ile beraber mevkuf ve maktûu da müsned
olarak deðerlendirmek mümkün olur. Hal-
buki muhaddisler müsned terimini yaygýn
biçimde merfû, muttasýlý ise hem merfû
hem mevkuf hem de maktû için kullanmýþ-
lardýr. Ýbn Abdülber en-Nemerî’ye göre
müsned muttasýl veya münkatý‘ oluþuna
bakýlmaksýzýn sözün Hz. Peygamber’e nis-
bet edilmesidir. Bazý muhaddislerin mer-
fû için yaptýðý tarife benzeyen ve fazla ka-
bul görmeyen bu tanýmda isnadýn mut-
tasýl olmasý þartý aranmamakta, sözün Re-
sûl-i Ekrem’e nisbeti yani merfû olmasý
yeterli bulunmaktadýr (et-Temhîd, I, 21).

Ýbn Hacer el-Askalânî, Hâkim en-Nîsâ-
bûrî’nin tanýmýný daha isabetli bulmuþ ve
muhaddislerin çoðu tarafýndan benimsen-
diðini söylediði bu tarifi, “senedi zâhiren
muttasýl olan ve Hz. Peygamber’den du-
yan sahâbînin ona izâfe ederek naklettiði
hadis” þeklinde formüle etmiþtir (Nüzhe-
tü’n-na¾ar, s. 112; en-Nüket, I, 507). Sene-
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mesi geçmese de Kütüb-i Sitte ile erken
dönemde tasnif edilen ayný özellikteki ki-
taplar da bu tanýma dahildir. Bir sahâbî-
nin veya bir grup sahâbînin rivayetlerini
derlemek maksadýyla da müsnedler tas-
nif edilmiþtir. Ebû Ali ez-Za‘ferânî, Bilâl-i
Habeþî’nin merfû olarak rivayet ettiði ba-
zý hadisleri Müsnedü Bilâl adýyla bir ara-
ya getirmiþ (Mecmû£atü’l-bu¼û¦i’l-Ýslâmiy-
ye, XIV, 227-243), Ebû Meryem Mecdî Fet-
hî Ýbrâhim de bunu Müsnedü Bilâl b.
Rebâ¼ el-Müße××in ismiyle yayýmlamýþ-
týr (Tanta 1989). Ýbn Þeybe’nin Müsnedü
emîri’l-müßminîn £Ömer b. el-ƒa¹¹âb’ý
(nþr. Sâmî Haddâd, Beyrut 1940; nþr. Ke-
mâl Yûsuf el-Hût, Beyrut 1405/1985), Ýbn
Sâid el-Hâþimî’nin Müsnedü £Abdillâh b.
Ebî Evfâ’sý (Riyad 1408/1988), Neccâd’ýn
Müsnedü £Ömer b. el-ƒa¹¹âb’ý (nþr.
Mahfûzurrahman Zeynullah, Medine 1415/
1995), Ahmed b. Ýbrâhim ed-Devraký’nin
Müsnedü Sa£d b. Ebî Vaššå½’ý (nþr.
Âmir Hasan Sabrî, Beyrut 1407/1987), Ka-
tîî’nin Müsnedü’l-£aþere’si, Da‘lec b. Ah-
med’in Müsnedü’l-mušýllîn’i (el-Münte-
šå min Müsnedi’l-mušýllîn [nþr. Abdullah
b. Yûsuf el-Cüdey‘, Dârü’l-Aksâ 1985]), Sü-
yûtî’nin Müsnedü Ebî Bekr e½-½ýddîš ra-
Šýyallåhu £anh’ý (nþr. Muhtâr Ahmed Ned-
vî, Bombay 1981) ve Müsnedü’½-½a¼â-
beti’lle×îne mâtû fî zemeni’n-nebî ile
Müsnedü’½-½a¼âbeti’lle×îne nezelû
Mý½r gibi eserleri böyledir.

Müsnedlerden faydalanma kolaylýðý sað-
lamak düþüncesiyle çeþitli çalýþmalar ya-
pýlmýþ olup her bir sahâbînin müsnedin-
deki hadisleri fýkýh bablarýna göre sýrala-
ma usulü bunlarýn en çok bilinenidir. Müs-
nedlerin en hacimlisi kabul edilen, Baký
b. Mahled’in 1300’den fazla sahâbînin
rivayetini bir araya getiren Müsned’in-
de her sahâbînin hadisleri fýkýh bablarýna
göre sýralandýðý için eser el-Mu½annef di-
ye de anýlmýþtýr. Ýbn Huzeyme’nin hadis-
leri bablara göre sýraladýðý e½-Øa¼î¼’inde
(MuÅta½arü’l-muÅta½ar mine’l-müsned) ve
Ebû Ali el-Mâsercisî’nin kendi zamanýna
kadar derlenmemiþ boyutta ve kendi hat-
týyla 1300 cüzden oluþan el-Müsnedü’l-
kebîr’inde ise hadislerin metinleri, çeþitli
tarikleri, mütâbi‘ ve þâhidleri fýkýh babla-
rýna göre zikredilmiþtir. Zeyd b. Ali’nin el-
Mecmû£ adlý müsnedi fýkýh konularýna gö-
re sýralanmýþtýr. Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr’in
Müsnedü’l-Fârûš emîri’l-mü£minîn Ebî
¥af½ £Ömer b. el-ƒa¹¹âb ve ašvâlühû
£alâ ebvâbi’l-£ilm’i (nþr. Abdülmu‘tî Emîn
Kal‘acî, I-II, Mansûre 1412/1992) ve Mu-
hammed b. Ýshak es-Serrâc’ýn tamamlan-

madýðý söylenen müsnedi de ayný özelliðe
sahiptir. Ýbn Þeybe bitiremediði el-Müs-
nedü’l-kebîrü’l-mu£allel’inde aþere-i mü-
beþþere, Ýbn Mes‘ûd, Ammâr b. Yâsir, Ab-
bas b. Abdülmuttalib ve bazý mevâlînin
müsnedlerini toplamýþ, bunlarý rivayet eden
sahâbenin biyografisini vermiþ, hadisleri
hüküm ve illetleriyle birlikte kaydetmiþtir
(Beyrut 1359). Çeþitli mezhep imamlarýna
nisbet edilen müsnedlerin tertibi de böy-
ledir.

Hadislere kolayca ulaþmak için sahâbî
râvileri veya hadis metinlerini alfabetik sý-
ralayan çalýþmalar da yapýlmýþtýr. Ýbn Cü-
mey‘ el-Gassânî’nin, hocalarýnýn adlarýný al-
fabetik sýraladýðý Mu£cemü Ýbn Cümey£
(Müsnedü Ýbn Cümey£, Mu£cemü’þ-þüyûÅ)
adlý eserinin saðladýðý kolaylýk sebebiyle
daha önceleri tasnif edilen bazý müsned-
ler yeniden alfabetik sisteme göre düzen-
lenmiþ olup bu türün en önemli örneði
Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr’in sahâbî adlarýný al-
fabetik olarak sýraladýðý Câmi£u’l-mesâ-
nîd ve’s-sünen adlý eseridir (nþr. Abdül-
melik b. Abdullah b. Dehîþ, I-II, Mekke
1411/1990; nþr. Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî,
I-XXXVII, Beyrut 1415/1994).

Müsned denince akla ilk gelen eser Ah-
med b. Hanbel’in el-Müsned’i olmakla be-
raber (I-VI, Kahire 1313; nþr. Þuayb el-Arna-
ûd, I-L, Beyrut 1416-1421/1995-2001) bilin-
diði kadarýyla ilk müsnedi Ebû Dâvûd et-
Tayâlisî tasnif etmiþtir (Haydarâbâd 1321;
Beyrut 1406/1985). Her ne kadar eserin, da-
ha sonraki hadis hâfýzlarý tarafýndan tertip
edildiði gerekçesiyle ilk müsned sayýlma-
yacaðý ileri sürülmüþse de bir âlimin riva-
yetlerini onun adýna baþkalarýnýn yeniden
tertip etmesi öteden beri görülegelen bir
uygulamadýr. Hâkim en-Nîsâbûrî ilk müs-
nedi Ubeydullah b. Mûsâ el-Absî’nin ve
ardýndan Tayâlisî’nin meydana getirdiðini
söyler. Ýbn Adî ise ilk müsned tertip ede-
nin Kûfe’de Himmânî, Basra’da Müsed-
ded b. Müserhed, Mýsýr’da Esed b. Mûsâ
ve Nuaym b. Hammâd olduðunu ifade et-
miþtir (Kettânî, s. 92). Mekke’de ilk müs-
ned tertip eden Abdullah b. Zübeyr el-Hu-
meydî’dir (DÝA, XVIII, 357). Erken dönem-
de tasnif edilen sahâbe müsnedi türün-
deki diðer önemli eserler Ali b. Ca‘d, Ebû
Hayseme Züheyr b. Harb, Ebû Bekir Ýbn
Ebû Þeybe, Ýbn Râhûye, Ebü’l-Hasan Ýbn
Ebû Þeybe, Muhammed b. Eslem, Ahmed
b. Menî‘, Bezzâr ve Hasan b. Süfyân’ýn
müsnedleridir.

Ýçlerinde makbul hadislerin bulunduðu
kaynaklardan biri olmakla beraber sahâ-
be adlarýna göre düzenlenen müsnedler-

munda tâbiî de olabilir. Bu eserlerde hadi-
sin ilk râvisi vasýtasýyla Hz. Peygamber’-
den musannife kadar ulaþan hadisleri ge-
nellikle sahihlik veya zayýflýklarýna bakýl-
maksýzýn senedleriyle birlikte kaydetmek
esas olduðu için bunlarýn sýhhat derecesi
de farklýdýr. Hadislerin sened ve metnine
vâkýf olmayanlarýn müsned türü eserler-
den yararlanmasý hayli güçtür. Modern
arama yöntemlerinin kullanýlmamasý du-
rumunda sahâbî râvisi bilinmeyen bir ha-
disin bulunmasý ise neredeyse imkânsýz-
dýr. Müsnedler pek çok hadisi çeþitli tarik-
lerden gelen çok sayýda rivayetiyle ihtiva
etmesinden dolayý, özellikle hadislerden
hüküm çýkarma çalýþmalarý sýrasýnda mü-
tâbi‘ ve þâhid olarak baþvuracak ve hadis
hakkýnda derinlemesine araþtýrma yapa-
cak kiþiler için en önemli kaynaklardýr.

Ýsnadýnda belirli bir muhaddis, fakih ve-
ya âlimin yer aldýðý hadislerin ona nisbetle
müsned tertibine konmasý daha çok iti-
kadî veya amelî mezhep imamlarýyla ilgili
çalýþmalarda görülmektedir. Abdülazîz b.
Ýshak b. Ca‘fer el-Bâðdâdî’nin düzenledi-
ði Müsnedü’l-Ýmâm Zeyd (Beyrut 1966;
nþr. Abdülazîz el-Baðdâdî, Beyrut 1403/
1983) Ehl-i beyt rivayetlerine önem veren-
lerce tertip edilmiþtir. Ebû Hanîfe’ye ait on
beþ müsnedi bir araya getiren, Muham-
med b. Mahmûd el-Hârizmî’nin Câmi£u
mesânîdi’l-Ýmâm A£¾am Ebî ¥anîfe
(Haydarâbâd-Dekken 1332), Ebü’l-Kasým
Abdurrahman b. Abdullah b. Muhammed
el-Cevherî’nin Müsnedü’l-Muva¹¹aß (nþr.
Lutfî b. Muhammed Sagýr – Tâhâ b. Ali Bû
Sarîh, Beyrut 1997), Süyûtî’nin Müsnedü
Fâ¹ýmati’z-Zehrâ (Beyrut 1413/1993),
Ebû Abdullah Ýbn Mende’nin Müsnedü
Ýbrâhîm b. Edhem ez-Zâhid (nþr. Mecdî
Fethî es-Seyyid Ýbrâhim, Kahire 1408/1988)
ve Ýbnü’l-Bâgandî’nin Müsnedü emîri’l-
müßminîn £Ömer b. Abdil£azîz (nþr. Mu-
hammed Avvâme, Halep 1397) adlý çalýþ-
malarý bu türün örnekleridir. Ýlk defa se-
nedsiz olarak düzenlenen, sonradan ya
musannifi veya bir baþkasý tarafýndan se-
nedleri bulunarak kaydedilen eserler ara-
sýnda Kudâî’nin Müsnedü’þ-Þihâb’ý ile
(bk. ÞÝHÂBÜ’l-AHBÂR) Þehredâr b. Þîrûye
ed-Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’i (bk.
FÝRDEVSÜ’l-AHBÂR) sayýlabilir.

Metinlerin senedleriyle birlikte zikredil-
diðini ifade etmek için adýnda müsned
kelimesinin geçtiði kitaplara örnek olarak
Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’i (el-Câ-
mi£u’l-müsnedü’½-½a¼î¼u’l-muÅta½ar) ve
Dârimî’nin es-Sünen’i (el-Müsnedü’l-câ-
mi£) gösterilebilir. Adlarýnda müsned keli-
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ve müßellefâti a½hâbihe’l-uÅrâ ve Mu-
va¹¹aßi Mâlik ve Mesânîdi’l-¥umeydî
ve A¼med b. ¥anbel ve £Abd b. ¥u-
meyd ve Süneni’d-Dârimî ve Øa¼î¼i Ýbn
ƒuzeyme (I-XX, Beyrut -Küveyt 1413/
1993), Ebû Abdurrahman Mukbil b. Hâdî
el-Vâdiî’nin e½-Øa¼î¼u’l-müsned mimmâ
leyse fi’½-Øa¼î¼ayn (I-II, San’a 1411/1991)
adlý eserleri bu çalýþmalardandýr.

Bunlarýn dýþýnda yayýmlanmýþ bulunan
müsnedler arasýnda Abdullah b. Mübâ-
rek’in Müsnedü’l-Ýmâm £Abdillâh b. el-
Mübârek (nþr. Subhî es-Sâmerrâî, Riyad
1987; nþr. Mustafa Osman Muhammed,
Beyrut 1991), Ali b. Ca‘d’ýn Müsnedü Ýb-
ni’l-Ca£d (nþr. Abdülmehdî b. Abdülkadir
b. Abdülhâdî, I-II, Küveyt 1405/1985; nþr.
Âmir Ahmed Haydar, Beyrut 1410/1990),
Ahmed b. Ali el-Mervezî’nin Müsnedü Ebî
Bekr e½-Øýddîš (DÝA, XXIX, 234), Halîfe b.
Hayyât’ýn Müsnedü ƒalîfe b. ƒayyât
(nþr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî, Beyrut 1405/
1985), Abd b. Humeyd’in el-Müsnedü’l-
kebîr’inden meydana getirilen el-Mün-
teÅab min Müsnedi £Abd b. ¥umeyd
(nþr. Mahmûd Muhammed Halîl Saîdî –
Subhî es-Sâmerrâî, Kahire 1988), Ýbn Ebû
Dâvûd es-Sicistânî’nin Müsnedü £Âßiþe ra-
Šýyallåhu £anhâ (nþr. Abdülgafûr Abdül-
hak Hüseyin, Küveyt 1985), Bezzâr’ýn Müs-
nedü’l-Bezzâr (nþr. Mahfûzurrahman Zey-
nullah, I-IX, Beyrut -Medine 1409-1418/
1988-1997), Ebû Avâne el-Ýsferâyînî’nin
Müsnedü Ebî £Avâne (nþr. Eymen b. Ârif
ed-Dýmaþký, I-V, Beyrut 1419/1998), Hey-
sem b. Küleyb eþ-Þâþî’nin el-Müsned (nþr.
Mahfûzurrahman Zeynullah, I-III, Medine
1990), Süyûtî’nin Mesânîdü ümmehâti’l-
mü£minîn (nþr. Muhammed Gavs en-Ned-
vî, Bombay 1983), Ebû Ümeyye Muham-
med b. Ýbrâhim et-Tarsûsî’nin Müsnedü
£Abdillâh b. £Ömer (nþr. Ahmed Râtib
Armûþ, Beyrut 1973, 1987) isimli eserleri-
ni saymak mümkündür. Müsned kaleme
alan diðer âlimler arasýnda Ýbn Ebû Âsým,
Ebû Ýshak Ýbrâhim b. Harb el-Askerî (Müs-
nedü Ebî Hüreyre), Ebû Ýshak Ýbrâhim b.
Ma‘kýl en-Nesefî, Anberî, Muhammed b.
Nasr el-Mervezî, Mutayyen, Ebû Ýshak Ýb-
râhim b. Yûsuf el-Hisencânî, Muhammed
b. Hârûn er-Rûyânî de (nþr. Ebû Abdurrah-
mân Salâh Uveyza, I-II, Beyrut 1417/1997)
bulunmaktadýr (müsnedlerin geniþ bir lis-
tesi için bk. Keþfü’¾-¾unûn, II, 1678-1685;
Kettânî, s. 93-108).
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Ebû Hanîfe’ye
(ö. 150/767)

nisbet edilen hadis kitaplarýnýn
ortak adý.

˜ ™

Rivayet zincirinde tanýnmýþ bir âlimin
yer aldýðý hadisleri bir kitapta toplama ge-
leneðine uyularak Ýmam Ebû Hanîfe’nin
rivayet ettiði hadisler de talebeleri tara-
fýndan derlenmiþ ve Müsnedü Ebî ¥a-
nîfe adýyla ona nisbet edilmiþtir. Bu eser-
lerde yer alan hadisler, Ebû Hanîfe’nin fý-
kýh derslerinde ve hüküm çýkarýrken da-
yandýðý hadislerle onun sahâbe ve tâbiîn-
den yaptýðý rivayetlerdir. Bizzat yazdýðý ve-
ya talebelerinden birinin onun adýna istin-
sah ettiði el-Müsned adlý herhangi bir
eserin bulunmadýðý kanaati yaygýnsa da
bir kýsmý matbu olmak üzere yirmiye yakýn
Ebû Hanîfe Müsned’i mevcut olup bunlar
çok defa, rivayetlerin toplanmasýnda veya
tasnifinde etkin rol oynayan þahýslarýn ad-
larýyla anýlýr. Bu eserlerin ortaya çýkmasýn-
da, mezhep taassubu yüzünden onun ha-
dis bilmediði, bilse de rivayette bulunma-
dýðý veya hadis rivayetine karþý olduðu þek-
lindeki iddialar etkili olmuþ, ayrýca Ahmed
b. Hanbel ve Mâlik b. Enes’in hadise dair
eserlerinin bulunmasý, Ebû Hanîfe ve Þâ-

de hadisler sahih, zayýf ayýrýmý yapýlmak-
sýzýn bir araya getirildiði için gerekli araþ-
týrmalar yapýlmadan bu hadislerle ihticâc
edilemez. Müsnedlerin ihticâca en elveriþli
olaný Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i-
dir. Zira Ýbn Hanbel, kendi ölçülerine göre
makbul rivayetleri toplamayý ve yalancý-
lýkla tanýnmayan râvilerden hadis naklet-
meyi esas almýþtýr. Bu sebeple Þah Veliy-
yullah, el-Müsned’i Øa¼î¼ayn ve Mâlik’in
el-Muva¹¹aßýndan hemen sonra sýraladýðý
eserler arasýnda saymýþ, Ebû Dâvûd, Tir-
mizî ve Nesâî’nin sünenlerinin yer aldýðý bu
ikinci tabakada ona da yer vermiþtir. Di-
ðer müsnedler üçüncü tabakadaki eserler
içinde sýralanmýþtýr. Müsnedler üzerinde
daha sonraki dönemlerde zevâid ve etrâf
türü çalýþmalar yapýlmýþtýr. Ahmed b. Ebû
Bekir el-Bûsîrî Ýt¼âfü’l-Åýyere bi-zevâßi-
di’l-mesânîdi’l-£aþere adlý eserinde Tayâ-
lisî, Abdullah b. Zübeyr el-Humeydî, Mü-
sedded b. Müserhed, Ebû Bekir Ýbn Ebû
Þeybe, Ýshak b. Râhûye, Ýbn Ebû Ömer,
Ahmed b. Menî‘, Abd b. Humeyd, Hâris
b. Ebû Üsâme ve Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî’nin
müsnedlerinde olup Kütüb-i Sitte’de bu-
lunmayan hadisleri bir araya getirmiþtir
(DÝA, X, 259). Heysemî, Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’inde yer aldýðý halde Kü-
tüb-i Sitte’de mevcut olmayan hadisleri
øåyetü’l-maš½ad fî zevâßidi A¼med,
Bezzâr’ýn el-Müsned’inde bulunup da Kü-
tüb-i Sitte’de yer almayan hadisleri de
Keþfü’l-estâr £an zevâßidi’l-Bezzâr adýy-
la bir araya getirmiþtir (DÝA, XVII, 292).

Müsnedlerdeki hadisleri kolayca bulmak
maksadýyla kaleme alýnan etrâf kitaplarý
arasýnda Ýbn Hacer el-Askalânî’nin Ýt¼â-
fü’l-mehere bi-e¹râfil-£aþere’si önemli
sayýlmaktadýr. Eserde Ýmam Mâlik’in el-
Muva¹¹aßý, Ýmam Þâfiî ve Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’leri, Dârimî’nin es-Sü-
nen’i, Ýbn Huzeyme ile Ýbn Hibbân’ýn e½-
Øa¼î¼’leri, Ýbnü’l-Cârûd’un el-Müntešå’-
sý, Hâkim’in el-Müstedrek’i, Ebû Avâne
el-Ýsferâyînî’nin el-MüstaÅrec’i, Tahâvî’-
nin Þer¼u Me£âni’l-â¦âr‘ý ve Dârekutnî’-
nin es-Sünen’i yer almaktadýr. Ýbn Ha-
cer’in Ý¹râfü’l-müsnedi’l-mu£telî bi-E¹-
râfi’l-Müsnedi’l-¥anbelî adlý bir eseri de
burada anýlmalýdýr (DÝA, XIX, 520).

Günümüzde de müsned derlemeleri ya-
pýlmaktadýr. Ýbrâhim Muhammed Ce-
mel’in Câmi£u mesânîdi’n-nisâß ve ×ikri-
hinne ve a¼vâlihinne (I-II, Kahire 1992),
Salâh b. Âyiz Þellâhî’nin Müsnedü £Ab-
dirra¼mân b. £Avf (Beyrut 1994), Beþþâr
Avvâd Ma‘rûf ve dört arkadaþýnýn el-Müs-
nedü’l-câmi£ li-e¼âdî¦i’l-Kütübi’s-Sitte

el-MÜSNED


