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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
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meclislerinde okutmuþtur. Hasan b. Ziyâd
rivayeti Hammâd b. Ebû Hanîfe’ye dayan-
makta olup müstensihleri Ýmam Muham-
med ve Ebû Yûsuf’tur. Süyûtî, Ýbn Kutlu-
boða’nýn bu çalýþmasýný esas alarak et-
Ta£lîšåtü’l-münîfe £alâ Müsnedi Ebî ¥a-
nîfe adýyla bir þerh yazmýþtýr. Ýbnü’l-Muk-
rî el-Ýsfahânî, Ýbn Þâhîn ve Ýbnü’l-Muzaf-
fer de birer Müsnedü Ebî ¥anîfe tertip
etmiþlerdir. Ebû Abdullah Hüseyin b. Mu-
hammed el-Belhî’nin iki ciltlik Müsnedü
Ebî ¥anîfe’si Ebû Hanîfe müsnedinin en
düzenli ve en geniþ olanýdýr. Ýbn Hacer,
Ta£cîlü’l-menfa£a bi-zevâßidi ricâli’l-
eßimmeti’l-erba£a’da Ebü’l-Mehâsin el-
Hüseynî’nin et-Te×kire bi-ma£rifeti ricâ-
li kütübi’l-£aþere’sini esas almýþtýr. Bun-
larýn yanýnda Ebû Abdullah Muhammed
b. Mekkî b. Ebû Recâ el-Ýsfahânî el-Melîhî
ve Ebû Abdullah Muhammed b. Ya‘kub el-
Buhârî de Ebû Hanîfe’nin müsnedini ce-
medenler arasýndadýr. Ayrýca Ebû Abdul-
lah Ýbn Mende’den nakledilen ve günümü-
ze ulaþan bir nüshasý bulunmaktadýr (DÝA,
XX, 178).

Müsnedü Ebî ¥anîfe’ler üzerine ger-
çekleþtirilen en meþhur cem, Ebü’l-Müey-
yed Muhammed b. Mahmûd el-Hârizmî’-
nin Mesânîdü (Müsnedü) Ebî ¥anîfe
(Câmi£u’l-mesânîd) adýný verdiði eseridir
(I-II, Haydarâbâd-Dekken 1332/1913; Bey-
rut 1987; Beyrut, ts.). el-Â¦âr, el-Müsned
veya es-Sünen adýyla Ebû Hanîfe’ye nis-
bet edilen kitaplarýn toplandýðý bu eser-
de Ebû Hanîfe adýna düzenlenmiþ on beþ
müsnedden elli farklý senedle 600 civarýn-
da hadis fýkýh bablarýna göre sýralanmýþ,
mükerrer metin ve isnadlar hazfedilmiþ,
hadislerin büyük çoðunluðunun sahih, on
kadarýnýn ise zayýf olduðu söylenmiþtir. Hâ-
rizmî eserinde, Abdullah el-Üstâz diye bi-
linen Ebû Muhammed Abdullah b. Mu-
hammed b. Ya‘kub el-Hârisî es-Sebezmû-
nî, Ebü’l-Kasým Talha b. Muhammed b.
Ca‘fer eþ-Þâhidü’l-adl, Ýbnü’l-Muzaffer, Ebû
Nuaym el-Ýsfahânî, Ýbn Adî, Ebü’l-Hüseyin
Ömer b. Hasan el-Üþnânî, Ebû Bekir Ah-
med b. Muhammed b. Hâlid el-Kilâî, Ebû
Yûsuf, Hammâd b. Ebû Hanîfe, Ebü’l-Ka-
sým Abdullah b. Muhammed b. Ebü’l-
Avâm es-Sa‘dî, Mâverdî ve Ebû Abdullah
Hüseyin b. Muhammed el-Belhî’nin müs-
nedleriyle Muhammed b. Hasan eþ-Þeybâ-
nî’nin el-Müsned’i ve el-Â¦âr’ýný esas al-
mýþtýr. Ayrýca daha önce tertip edilen Se-
bezmûnî’nin eserine güvenilmesi sebebiy-
le bu çalýþma onun zevâidini de ihtiva et-
mektedir. Hârizmî eserinde on beþ müs-
nedi esas almýþsa da Ebû Hanîfe’ye nis-

bet edilen müsnedlerin sayýsý konusunda
farklý rakamlar verilmiþ, on beþ, on yedi,
yirmi bir veya daha fazla olduðunu söyle-
yenler olmuþtur.

Müsnedü Ebî ¥anîfe’ler pek çok de-
fa ihtisar edilmiþtir. Abdullah b. Muham-
med el-Hârisî es-Sebezmûnî’nin Müsne-
dü Ebî ¥anîfe’sini Cemâleddin el-Konevî,
kolayca ezberlenmesi için isnadlarýný haz-
federek el-Mu£temed fî e¼âdî¦i’l-Müs-
ned adýyla kýsaltmýþ, ardýndan el-Müste-
ned þer¼u’l-Mu£temed ismiyle þerhet-
miþtir. Hârisî’nin eserini Sadreddin Mûsâ
b. Zekeriyyâ el-Haskefî de ihtisar etmiþ
(baský yeri yok, 1309), Muhammed Âbid
es-Sindî onu Müsnedü’l-Ýmâmi’l-A£¾am
adýyla fýkýh bablarýna göre düzenlemiþ
ve Hint âlimlerinden Muhammed Hasan
es-Sünbülî þerhetmiþtir. Ebü’l-Müeyyed
el-Hârizmî’nin eserini Þerefeddin Ýsmâil
b. Îsâ el-Mekkî ÝÅtiyâru i£timâdi’l-me-
sânîd fi’Åti½âri esmâßi ba£²ý ricâli’l-esâ-
nîd, Ýbnü’z-Ziyâ el-Mekkî el-Müstened
muÅta½arü’l-Müsned, Hýlâtî de Maš½a-
dü’l-Müsned adýyla kýsaltmýþtýr. Bu çalýþ-
malarda isnadlar büyük ölçüde kaldýrýlmýþ
ve tekrarlar çýkarýlmýþtýr. Hârizmî’nin Câ-
mi£u’l-Mesânîd’ini Ebû Abdullah Muham-
med b. Ýsmâil b. Ýbrâhim el-Hanefî de ihti-
sar etmiþ, Bezzâzî ise zevâidini hazýrlaya-
rak ihtisar ettiði çalýþmasýna et-Ta£lîšå-
tü’l-münîfe £alâ senedi Ebî ¥anîfe adýný
vermiþtir.

Müsnedü Ebî ¥anîfe’nin önemli þerh-
lerinden biri, Ali el-Karî’nin Mûsâ b. Zeke-
riyyâ el-Haskefî rivayetine dayanarak ka-
leme aldýðý Senedü’l-enâm þer¼u Müs-
nedi’l-Ýmâm (Þer¼u Müsnedi Ebî ¥anîfe)
adlý eseridir (nþr. Halîl Muhyiddin el-Meys,
Beyrut, ts.). Muhammet Selim Köse, Müs-
nedü Ebî ¥anîfe’deki rivayetleri bu þer-
hi esas alarak Türkçe’ye tercüme etmiþtir
(Müsned, Ýstanbul 1978). Bu çeviride fýkýh
bablarýna göre tasnif edilmiþ 519 hadis
yer almaktadýr. el-Müsned’i Osman b.
Ya‘kub el-Kemâhî, râvilere göre yeniden
düzenleyerek Tenvîrü’s-sened fî î²â¼i ru-
mûzi’l-Müsned adýyla þerhetmiþtir (Broc-
kelmann, II, 663). Haskefî rivayetinin Ab-
dülmecîd Halef tarafýndan tashihi yapýl-
mýþ bir nüshasý Kahire’de basýlmýþ olup
(Kahire 1327), 519 hadis içeren bu ne-
þirde hadisler otuz üç ayrý bölümde fýkýh
konularýna göre düzenlenmiþtir. Haskefî ri-
vayetiyle olan el-Müsned ayrýca þerhsiz
olarak Buhârî’nin el-Edebü’l-müfred’inin
kenarýnda yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 1309).
el-Müsned’in bir diðer þerhi, Ebü’l-Hasan
Muhammed b. Hasan el-Ken‘ânî’nin Ten-

fiî’nin talebelerini ve mezhep mensupla-
rýný imamlarýnýn rivayetlerini cemetmeye
sevketmiþtir. Ebû Hanîfe’nin meþhur üç
talebesi Ebû Yûsuf, Muhammed b. Hasan
eþ-Þeybânî, Hasan b. Ziyâd ve diðer tale-
besi Abdullah b. Mübârek’in kitaplarý, Ve-
kî‘ b. Cerrâh’ýn el-Müsned’i, Abdürrez-
zâk es-San‘ânî ve Ebû Bekir b. Ebû Þeybe’-
nin el-Mu½annef’leri, Hâkim en-Nîsâbû-
rî’nin el-Müstedrek’i, Ýbn Hibbân ve Bey-
haký’nin eserleriyle diðer erken dönem ha-
dis kitaplarýnýn isnadýnda Ebû Hanîfe’nin
yer aldýðý rivayetlerin bir araya getirilmesi
durumunda oldukça hacimli bir eserin or-
taya çýkacaðý muhakkaktýr. Ayrýca Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî’nin el-Â¦âr’ý Ebû
Hanîfe’nin naklettiði merfû, mevkuf ve
maktû rivayetleri ihtiva etmektedir. Yine
ayný tür rivayetleri bir araya getiren Ebû
Yûsuf’un Kitâbü’l-Â¦âr’ý da Ebû Hanî-
fe’nin rivayetlerini ihtiva ettiði için onun
Müsned’i sayýlmakta ve bu iki eserin Ebû
Hanîfe’ye nisbeti onun sahâbe ve tâbiîn
kavillerini kullanýþýný, döneminin fukahasý-
na bakýþýný ve fukaha arasýndaki yerini gös-
termesi itibariyle büyük önem taþýmakta-
dýr. Bu iki eserde yer alan rivayetlerin pek
çoðunun ayný olmasý da onlarýn Ebû Hanî-
fe’ye nisbetini mümkün kýlmakta ve biz-
zat Ebû Hanîfe tarafýndan tedvin edildiði-
ni veya talebeleri tarafýndan rivayet edilen
birer hadis kitabý olduðunu söyleme imkâ-
ný vermektedir (Özþenel, I, 356 vd.). Ýmam
Muhammed ve Ebû Yûsuf’a nisbet edi-
len el-Â¦âr’larýn onlar tarafýndan rivayet
edilen Müsnedü Ebî ¥anîfe nüshalarýyla
ayný olup olmadýðý ise tartýþmalýdýr. Ýbn Ha-
cer el-Askalânî, Muhammed b. Hasan’ýn
Müsnedü Ebî ¥anîfe’sinin el-Â¦âr ile
ayný eser olduðu kanaatindedir. Baþka kay-
naklarda da Ebû Yûsuf’a nisbet edilen el-
Müsned ile Kitâbü’l-Â¦âr’ýn Ebû Hanî-
fe’ye nisbet edilen el-Müsned’in bir nüs-
hasý olduðu zikredilmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn,
II, 1680). Dönemin telif yöntemi dikkate
alýndýðýnda Ebû Yûsuf’un Kitâbü’l-Â¦ar’ý-
nýn Ebû Hanîfe’nin el-Müsned’inin bir ri-
vayeti olduðunu söylemek mümkündür.
Esasen el-Â¦ar’ý Züfer b. Hüzeyl, Hasan b.
Ziyâd, Ebû Hanîfe’nin oðlu Hammâd, Mu-
hammed b. Hâlid el-Vehbî, Hafs b. Gýyâs
da Ebû Hanîfe’den rivayet etmiþtir.

Ebû Hanîfe’nin el-Müsned’i birçok de-
fa cemedilmiþ veya fýkýh bablarýna göre
düzenlenmiþtir. Ebû Muhammed Abdul-
lah b. Muhammed b. Ya‘kub el-Hârisî ese-
rin Hasan b. Ziyâd rivayetini Ebû Hanîfe’-
nin hocalarýna göre, Ýbn Kutluboða da fý-
kýh bablarýna göre tertip etmiþ ve el-Emâ-
lî adýyla iki cilt halinde þerhederek imlâ
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re-i mübeþþerenin rivayet ettiði hadislerle
baþlamakta olup 281 (veya 285) sahâbînin
(Müsned, neþredenin giriþi, I, 53; Speight,
LXIII/4 [1973], s. 249; A. J. Wensinck’in de-
diði gibi 600 sahâbînin deðil [bk. bibl.])
2890 rivayetini ihtiva etmekteyse de (ese-
rin noksan olan ilk baskýsýndaki hadis sa-
yýsý 2767’dir) müellifin burada yer alma-
yan daha pek çok rivayeti vardýr. Müsned
türünün en geniþ çalýþmasý olan Ahmed b.
Hanbel’in kitabýnda rivayetleri bulunma-
yan bazý sahâbîlerin rivayetlerini de ihtiva
eden eserde Ýbn Hanbel’in çalýþmasýna gö-
re mükerrer rivayet sayýsý daha azdýr. el-
Müsned’deki rivayetlerin bir kýsmý Tahâ-
vî, Taberânî, Ýbn Adî ve Ebû Nuaym el-Ýs-
fahânî’nin, ayrýca muhtemelen tamamý
veya büyük çoðunluðu Ahmed b. Hüseyin
el-Beyhaký’nin ve daha baþka muhaddis-
lerin çalýþmalarýnda da yer almaktadýr.

Ahmed b. Abdurrahman es-Sââtî, Ah-
med b. Hanbel’in el-Müsned’inde yaptýðý
gibi bu eseri de senedlerini muhafaza ede-
rek “tevhid, iman ve Ýslâm, kader, ilim, ta-
hâret, salât, zekât, sýyâm, ezkâr, týp, fe-
zâilü’l-Kur’ân, tergýb, sabr, terhîb, tevbe,
tarih, sîret, menâkýbü’s-sahâbe, hilâfet ve
imâret, kýyâmü’s-sâa” gibi baþlýklar altýn-
da tasnif etmiþtir. Bu çalýþmada el-Müs-
ned’in hatalý olduðu belirtilen Haydarâbâd
Dâiretü’l-maârifi’n-Nizâmiyye neþrini esas
aldýðý için birçok yanlýþý da naklettiði be-
lirtilen Sââtî (Müsned, neþredenin giriþi, I,
57) eserine Min¼atü’l-ma£bûd fî tertîbi
Müsnedi’¹-ªayâlisî Ebî Dâvûd (I-II, Ka-
hire 1372-1373/1952-1953; I-II, Beyrut
1400), gerekli gördüðü yerlere koyduðu
notlarýna da et-Ta£lîšu’l-ma¼mûd adýný
vermiþ, ayrýca el-Müsned’in bu baskýsýn-
da yer almayan sekiz müsnedi Ahmed b.
Hanbel’in el-Müsned’inden naklederek
bunlarýn eksiklerini telâfi yoluna gitmiþ-
tir. el-Müsned’i Ebû Ýmrân Ýnâyetullah
Eserî Gucerâtî de en-Nûrü’¹-ªarablusî fî
tebvîbi Müsnedi Ebî Dâvûd e¹-ªayâli-
sî adýyla konularýna göre düzenlemiþ (Gu-
cerât 1977), Ebû Ahmed Muhammed Dil-
pezîr kitabý Urduca’ya çevirmiþtir (Karaçi
1991).

el-Müsned’deki rivayetlerin Kütüb-i Sit-
te’ye olan zevâidi Ahmed b. Ebû Bekir el-
Bûsîrî’nin Ýt¼âfü’l-Åýyere bi-zevâßidi’l-
mesânîdi’l-£aþere’sinde (DÝA, VI, 468),
Kütüb-i Sitte ile Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’ine olan zevâidi de Ýbn Hacer el-
Askalânî’nin el-Me¹âlibü’l-£âliye bi-ze-
vâßidi’l-mesânîdi’¦-¦emâniye adlý eserin-
de (a.g.e., XIX, 521) bulunmaktadýr. Ahmed
b. Ebû Bekir el-Bûsîrî E¹râfü’l-mesânî-

di’l-£aþere’sinde (a.g.e., XI, 499) el-Müs-
ned’in “etrâf”ýna da yer vermiþ, bilinme-
yen bir müellif eserdeki üç râvili rivayet-
leri (sülâsiyyât) dört cüz halinde bir araya
getirmiþtir. Sülâsiyyâtýn Rabat el-Hizâne-
tü’l-âmme’den alýnan mikrofilmi Riyad Câ-
miatü Ýmâm Muhammed b. Suûd Kütüp-
hanesi’nde bulunmaktadýr (Mahtûtât, nr.
6438 F).

el-Müsned, Patna Hudâbahþ Kütüpha-
nesi’ndeki eski bir nüshasý ile Haydarâbâd
Âsafiye Kütüphanesi’nde mevcut oldukça
yeni bir nüshasýna dayanýlarak Haydarâ-
bâd Dâiretü’l-maârifi’n-Nizâmiyye tarafýn-
dan yayýmlanmýþ olmakla beraber (1321,
Beyrut 1406/1985 [eserin 2. baskýsýnda Ve-
lîd Râþid el-Ceblâvî hadislerin alfabetik bir
fihristini yapmýþtýr; Ebû Abdullah Sa‘d el-
Müz‘il de Tertîbü e¹râfi e¼âdî¦i Müsnedi’¹-
ªayâlisî adýyla bir fihrist hazýrlamýþtýr, Kü-
veyt 1407]) her iki nüshada da sekiz sahâ-
bînin müsnedi yer almaktadýr. el-Müsned,
Riyad Câmiatü Ýmâm Muhammed b. Su-
ûd’da (Külliyyetü usûli’d-dîn) öðrenciler ta-
rafýndan bölümler halinde yüksek lisans
tezi olarak hazýrlanmýþ, bunlardan Muham-
med b. Abdülmuhsin et-Türkî, eserin sö-
zü edilen nüshalarý yanýnda Baðdat Evkaf
ve Ýstanbul Topkapý Sarayý Müzesi kütüp-
hanelerindeki nüshalarýndan da yararlana-
rak güvenilir bir neþrini gerçekleþtirmiþ
(I-IV, 1419-1420/1999), bu arada hadislerin
saðlamlýk derecesini belirtmiþ, bu hadis-
lerin ilk dönem hadis kaynaklarýndaki yer-
lerini de göstermiþtir. Miftâ¼u künûzi’s-
sünne’ye esas teþkil eden hadis kitapla-
rýndan biri olan el-Müsned üzerinde R.
Marston Speight, The Musnad of al-Ta-
yâlisî; A Study of Islamic Hadith aley-
hisselâm Oral Literature (Hartford 1970)
adlý bir doktora çalýþmasý yapmýþtýr.
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Ebû Dâvûd et-Tayâlisî
(ö. 204/819)

tarafýndan tasnif edilen
ve müsned türünün

ilk örneði kabul edilen eser.
˜ ™

Sahâbî râvilerinin adlarýna göre tasnif
edilen eseri bizzat Tayâlisî deðil onu imlâ
meclislerinde dinleyen talebesi Yûnus b.
Habîb tasnif etmiþ, Yûnus b. Habîb’in ta-
lebesi Ebû Mes‘ûd er-Râzî’nin bunu hoca-
sý adýna tasnif ettiði de söylenmiþtir (Ze-
hebî, IX, 382). Eserin nüshalarýnýn baþ ta-
rafýnda onlarýn müellife nisbetini gösteren
senedler bulunmaktadýr. el-Müsned, aþe-

el-MÜSNED


