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el-MÜSNED

lah’ýn sünnetinde ihtilâf edildiði zaman
baþvurulmak üzere kaleme aldýðýný, onda
bulunmayan rivayetlerin delil olmayacaðýný
söylemiþse de Øa¼î¼ayn ile bazý Sünen’-
lerde olup el-Müsned’de yer almayan, el-
Müsned’de olup da diðerlerinde bulun-
mayan sahih rivayetler de mevcuttur. Ýb-
nü’l-Cevzî’nin el-Müsned’de on beþ mev-
zû hadis bulunduðuna dair iddiasýnýn doð-
ru olmadýðýný göstermek, Zeynüddin el-
Irâký’nin el-Müsned’deki dokuz hadisin
mevzû olduðuna dair kaleme aldýðý el-Ke-
lâm £ale’l-e¼âdî¦i’lletî tüküllime fîhâ
bi’l-va²£ ve hiye fî Müsnedi’l-Ýmâm A¼-
med adlý kitabýndaki bazý hadisleri savun-
mak için Ýbn Hacer el-Askalânî el-Æavlü’l-
müsedded fi’×-×ebbi £an Müsnedi A¼-
med adlý eserini yazmýþtýr. Bu konuda Nâ-
sirüddin el-Elbânî’nin e×-¬ebbü’l-A¼med
£an Müsnedi’l-Ýmâm A¼med (Beyrut
1999) adlý bir çalýþmasý bulunmaktadýr. Ýbn
Hanbel, doðru sözlülüðü ve dindarlýðý her-
kesçe kabul edilen güvenilir râvilerden ha-
dis almayý prensip edindiði için eserinde
mevzû hadislerin yer almamasý tabii ise de
uzun hapis hayatý ve bu hayatýn getirdiði
çeþitli rahatsýzlýklar yüzünden kitabýný dü-
zenleyip temize çekmeye fýrsat bulamamýþ,
eserdeki mükerrerleri de önleyememiþtir.
Zehebî, el-Müsned’de delil olarak kullaný-
lamayacak kadar zayýf rivayetlerin pek az,
mevzû olduðu intibaýný uyandýranlarýn ise
çok nâdir bulunduðunu söyler (A£lâmü’n-
nübelâß, XI, 329). Bir hadisi hocalarýndan
duyduðu lafýzlarla rivayet etmeye özen
gösteren Ýbn Hanbel’in hayatý boyunca ese-
rini tekrar gözden geçirdiði dikkate alýna-
rak el-Müsned’deki sýhhati tartýþýlan riva-
yetlerin oðlu Abdullah ile Katîî’nin ilâvele-
rinden kaynaklandýðý belirtilmiþ olup bazý
muhaddislerin mevzû dediði az sayýdaki
çok zayýf rivayetin bu müdahaleden kay-
naklandýðý anlaþýlmaktadýr. Abdullah’ýn, ba-
basýnýn yarým býraktýðý iþi tamamlamak
için sayfalar halinde derlenen el-Müsned’i
sýraya koyarken ve babasý dýþýndaki hoca-
larýndan duyduðu bazý hadislerle babasýn-
dan duymadýðý halde ona okuduðu bazý ri-
vayetleri esere ilâve ederken bazý hatalar
yapmýþ olmasý mümkündür. “Zevâidü Ab-
dillâh” diye anýlan bu ilâveler eserde “had-
desenâ Abdullah” þeklinde geçmektedir.
Ýbn Hanbel, iki yýl dört ay süren aðýr hapis
ve iþkence döneminden sonra evinde beþ
yýl göz hapsinde tutulduðu, vefatýndan ön-
ceki on üç yýl boyunca iki oðlu Abdullah ile
Sâlih ve yeðeni Hanbel b. Ýshak dýþýnda
kimseye hadis rivayet edemediði için el-
Müsned’in tamamý sadece bu üç râvi ta-
rafýndan rivayet edilmiþtir.

el-Müsned’in Bombay’da baþlayan ilk
baskýsýnýn (1308) yarým kaldýðý anlaþýlmak-
tadýr. Kenarýnda Müttaký el-Hindî’nin Mün-
teÅabü Kenzi’l-£ummâl’iyle birlikte Kahi-
re’de altý cilt olarak yapýlan neþri (1313 ^
1389/1969) uzun yýllar ellerde dolaþmýþtýr.
Ahmed Muhammed Þâkir, eseri yer yer
þerhederek vefatýndan önce üçte birini on
altý cilt halinde yayýmlamýþ (Kahire 1369-
1378/1949-1958), her cildin sonunda o cilt-
teki hadislerin konularýna göre fihristleri-
ni vermiþtir. Hamza Ahmed ez-Zeyn ya-
rým kalan bu çalýþmayý tamamlamak is-
temiþ, hadisleri þerhetmeden senedlerinin
sahih, hasen veya zayýf olduðunu göster-
miþ, alfabetik ve konularýna göre iki fih-
rist cildiyle birlikte eseri yirmi cilt halinde
neþretmiþtir (1416/1995). Abdullah Mu-
hammed ed-Dervîþ de merfû hadisleri ha-
rekeleyip eseri on cilt olarak yayýmlamýþ-
týr (Beyrut 1411/1991). Þuayb el-Arnaût,
çeþitli araþtýrmacýlarla beraber eseri beþ
cildi hadis ve râvi fihristi olmak üzere elli
cilt halinde neþretmiþtir (Beyrut 1416-1421/
1995-2001). Beytü’l-efkâri’d-düveliyye’de
hadisler numaralanmak suretiyle el-Müs-
ned tek cilt halinde basýlmýþtýr (Riyad 1419/
1998).

el-Müsned’deki hadisler ve râvileri çe-
þitli araþtýrmalara konu olmuþtur. Eseri
Ýbnü’l-Cezerî el-Mesnedü’l-a¼med fîmâ
yete£allašu bi-Müsnedi A¼med adýyla
þerhetmiþtir (Î²â¼u’l-meknûn, II, 481). Ýb-
nü’þ-Þemmâ‘ Ömer b. Ahmed el-Halebî’-
nin Muhammed b. Abdülhâdî es-Sindî ta-
rafýndan yapýlan þerhini ed-Dürrü’l-mü-
neŠŠad min Müsnedi’l-Ýmâm A¼med
adýyla ihtisar ettiði, Muhammed b. Ali es-
Senûsî ve Ebü’l-Ferec el-Hatîb’in (ed-Dür-
rü ve’z-zeberced) birer muhtasarý bulun-
duðu kaydedilmektedir. el-Müsned’in üç
râvi ile rivayet edilen hadislerini (sülâsiy-
yât) bilindiði kadarýyla önce Muhibbüddin
Ýsmâil b. Ömer el-Makdisî (ö. 613/1216)
derlemiþtir. Ziyâeddin el-Makdisî’nin bu
türdeki çalýþmasýný Seffârînî Þer¼u ¡ülâ-
¦iyyâti Müsnedi’l-Ýmâm A¼med (Nefe-
¦âtü ½adri’l-mükmed ve šurretü £ayni’l-
müs£ad) adýyla þerhetmiþtir (nþr. Abdül-
kadir el-Arnaût, I-II, Dýmaþk 1380; Beyrut
1391, 1399). Eþref b. Abdürrahîm de e¦-
¡ülâ¦iyyât fi’l-¼adî¦i’n-nebevî: el-Kü-
tübü’s-Sitte ve Müsnedü A¼med adlý
çalýþmasýnda (s. 141-315) el-Müsned’de-
ki 331 sülâsî hadisi bir araya getirip tahkik
etmiþ (Beyrut 1407/1987), Nûreddin el-
Heysemî, el-Müsned’de bulunup da Kü-
tüb-i Sitte’de yer almayan hadisleri øå-
yetü’l-maš½ad fî zevâßidi A¼med (Müs-
ned) adlý kitabýnda bablara göre sýrala-
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Müsned türü hadis kitaplarýnýn
Ahmed b. Hanbel

(ö. 241/855)
tarafýndan tasnif edilen

ve günümüze kadar gelen
en geniþ örneði.
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Ahmed b. Hanbel’in 200-228 (815-843)
yýllarýnda 700.000 hadis arasýndan seçe-
rek meydana getirdiði eser 904 kadar sa-
hâbînin rivayetlerini ihtiva etmektedir. Baký
b. Mahled’in zamanýmýza ulaþýp ulaþma-
dýðý bilinmeyen el-Müsned’inin daha ha-
cimli olduðu belirtiliyorsa da Ahmed b.
Hanbel’in eseri müsned türünün elde mev-
cut en geniþ örneðidir (bu iki eserin mu-
kayesesi için bk. BAKœ b. MAHLED). Eser,
günümüze Ýbn Hanbel’in oðlu Abdullah b.
Ahmed ve onun talebesi Ebû Bekir Ahmed
b. Ca‘fer el-Katîî’nin rivayetiyle gelmiþtir.
Keccî ve Ýbrâhim el-Harbî gibi âlimlerden
ilim tahsil eden Katîî, Dârekutnî ve Hâkim
en-Nîsâbûrî gibi muhaddislere hocalýk ya-
pan ve “Müsnidü’l-Irâk” diye tanýnan bir
hadis âlimi olup Ahmed b. Hanbel’in Kitâ-
bü’z-Zühd ve Kitâbü Fe²âßili’½-½a¼âbe
adlý eserlerinin de râvisidir. el-Müsned de-
nince akla ilk gelen eser Ahmed b. Han-
bel’in bu çalýþmasýdýr. Zira el-Müsned’de
Abdullah b. Ahmed’in babasýndan okuma-
dýðý halde ondan “vicâde” yoluyla elde ede-
rek esere ilâve ettiði, ayrýca Katîî’nin ekle-
diði rivayetler bulunmaktadýr. Sýhhati tar-
týþmalý olan bu hadislerin 10.000 kadar ol-
duðu, el-Müsned’de sahâbe sözleriyle bir-
likte 40.000’e yakýn rivayet bulunduðu es-
ki kaynaklarda söylenmekteyse de hadis-
leri numaralanarak yapýlan baskýlarýndan
el-Müsned’de 27.647 (Þuayb el-Arnaût
neþri; Hamza Ahmed ez-Zeyn neþrine göre
27.519, Abdullah Muhammed ed-Dervîþ
neþrine göre 27.718, Beytü’l-efkâri’d-dü-
veliyye’nin tek ciltlik neþrine göre 28.199)
hadisin yer aldýðý görülmektedir. Kitapta
Ýslâm’a giriþ tarihleri esas alýnmak üzere
önce aþere-i mübeþþerenin, ardýndan Ehl-i
beyt, Hâþimoðullarý, Mekkeli, Medineli, Kû-
feli, Basralý, Suriyeli sahâbîlerin, eserin so-
nunda da ümmehâtü’l-mü’minîn ile diðer
kadýn sahâbîlerin rivayetleri ayrý bölümler
halinde sýralanmýþtýr.

Müellif, el-Müsned’e öncelikle adâlet ve
zabt sahibi râvilerin rivayetleriyle, bu tür
rivayetlere ters düþmemekle beraber zab-
tý nisbeten zayýf râvilerin rivayetlerini al-
mýþ, eserinde pek çok sahih hadis bulun-
duðuna dikkat çekmek için onu Resûlul-
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Ta£rîfü’l-[Ta£rîfü’l-]ev¼ad þeklinde kayde-
dilmesi dikkatsizlik sonucu olmalýdýr) adlý
eserleri bulunduðu belirtilmektedir. M. Nâ-
sýrüddin el-Elbânî, el-Müsned’in Kahire
1313 neþrini esas alarak eserde rivayetleri
bulunan sahâbîlerin alfabetik fihristini ha-
zýrlamýþ ve bu fihrist el-Müsned’in ofset
baskýsýyla birlikte yayýmlanmýþtýr. Muham-
med Saîd b. Besyûnî Zaðlûl de el-Müs-
ned’in Kahire (1313/1895) baskýsýný esas
alýp iki fihristini hazýrlamýþtýr (Beyrut 1405/
1985, I-II, 1409/1989). Ayrýca Hamdî Abdül-
mecîd es-Selefî’nin Mürþidü’l-muÅtâr ilâ
mâ fî Müsnedi’l-Ýmâm A¼med b. ¥an-
bel mine’l-e¼âdî¦ ve’l-â¦âr (I-IV, Beyrut
1405-1407/1984-1987), Sýdký Muhammed
Cemîl el-Attâr’ýn Fehârisü Müsnedi’l-
Ýmâm A¼med’i (I-II, 1412/1992), Abdul-
lah Nâsýr Abdürreþîd Rahmânî’nin el-Men-
hecü’l-es£ad fî tertîbi e¼âdî¦i Müsne-
di’l-Ýmâm A¼med ve’l-Fet¼i’r-rabbânî
ve þer¼ihî li-A¼med Þâkir (I-IV, Riyad
1411/1991) adlý fihristleri burada zikredil-
melidir.

el-Müsned’deki hadislerin çoðu, Kü-
tüb-i Sitte ve bazý tanýnmýþ muhaddisle-
rin hadis kitaplarýndaki rivayetleri derleyen
el-Müsnedü’l-câmi£ gibi eserlerde yer al-
maktadýr (nþr. Beþþâr Avvâd Ma‘rûf v.dðr.,
I-XX, Beyrut-Küveyt 1413/1993). Ebû Mû-
sâ el-Medînî’nin ƒa½âßi½ü’l-Müsned (bk.
bibl.) ve Ýbnü’l-Cezerî’nin el-Ma½£adü’l-
a¼med fî Åatmi Müsnedi’l-Ýmâm A¼-
med (bk. bibl.) adlý kitaplarý ile Âmir Ha-
san Sabrî’nin Mu£cemü þüyûÅi’l-Ýmâm
A¼med b. ¥anbel fi’l-Müsned (Beyrut
1413/1993), el-Vicâdât fî Müsnedi’l-
Ýmâm A¼med b. ¥anbel’i (Beyrut 1416/
1996) ve Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in
el-Müsned’deki 229 zevâidini yirmi do-
kuz konu baþlýðý altýnda ve hadislerin sýh-
hatini deðerlendirmek suretiyle Zevâßi-
dü £Abdillâh b. A¼med b. ¥anbel fi’l-
Müsned adýyla yayýmladýðý eseri (Beyrut
1410/1990) el-Müsned üzerinde yapýlan
diðer bazý çalýþmalardýr.
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Ebû Ca‘fer Abdullåh b. Muhammed
b. Abdillâh el-Müsnedî el-Cu‘fî

(ö. 229/844)

Hadis hâfýzý.
˜ ™

Doksan yaþlarýnda vefat ettiðine göre
139 (756) yýlý civarýnda doðduðu söylene-
bilir. Hadis tahsili için Irak ve Hicaz’a seya-
hatlerde bulundu. Mürsel ve münkatý‘ ri-
vayetlere önem vermeyip senedi kesintisiz
olarak Hz. Peygamber’e ulaþan (müsned)
rivayetlere deðer verdiði için Müsnedî la-
kabý ile anýldý. Dedesi Yemân el-Cu‘fî’nin
Buhara valisi olduðu yýllarda Buhârî’nin de-
delerinden Berdizbeh, Mecûsîliði býrakýp
Ýslâmiyet’i kabul ettiðinden Buhârî ile ai-
lesinin diðer fertleri onun bu iyiliðine min-
nettarlýklarýný belirtmek için Cu‘fî nisbe-
sini aldýlar. Müsnedî Mekke’de Süfyân b.
Uyeyne, Kûfe’de Ebû Üsâme, Vekî‘ b. Cer-
râh ve Abde b. Süleyman’dan; Basra’da
Yahyâ b. Saîd el-Kattân ve Abdurrahman
b. Mehdî gibi muhaddislerden, ayrýca Yah-
yâ b. Âdem, Amr b. Ebû Seleme, Ebû
Âmir el-Akadî, Vehb b. Cerîr, Yûnus b. Mu-
hammed el-Müeddib, Abdürrezzâk b.
Hemmâm es-San‘ânî, Ebû Âsým en-Nebîl,
Fudayl b. Ýyâz ve kendi talebesi Buhârî’-
den hadis rivayet etti. Baþta Buhârî olmak
üzere Zühlî, Tirmizî, Ebû Hâtim Muham-
med b. Ýdrîs er-Râzî, Abbas ed-Dûrî, Mu-
hammed b. Ýshak es-Sâganî, Muhammed
b. Nasr el-Mervezî gibi âlimler de onun ta-
lebesi oldu. Müsnedî’nin Baðdat’a giderek
hadis rivayet ettiði ve Baðdatlý birçok mu-
haddisin ondan rivayette bulunduðu be-
lirtilmektedir.

Bizzat Buhârî’nin naklettiðine göre ha-
dis hâfýzý ve münekkidi Hasan b. Þücâ‘ ona,
“Sen Müsnedî gibi bir hazineyi ele geçir-
miþken bilmediðin bir hadis olabilir mi?”
diyerek hadisteki yetiþmiþliði üzerinde
Müsnedî’nin etkisine iþaret etmiþtir. Müs-
ned olmayan rivayetlere önem vermeme-
siyle bu âlimin Buhârî’nin sahih hadisleri
derlemeye karar vermesinde önemli tesiri
olduðu anlaþýlmaktadýr. Ýbn Hacer el-As-
kalânî, Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ine

mýþtýr. Eserdeki nâdir kelimelerin açýklan-
masý için Gulâmu Sa‘leb’in Kitâbü øarî-
bi’l-¼adî¦ ma£a þürû¼ £alâ Müsnedi Ýbn
¥anbel adlý bir eser kaleme aldýðý, Süyû-
tî’nin £Uš†dü’z-zeberced £alâ Müsne-
di’l-Ýmâm A¼med adlý eserinde (nþr. Ah-
med Abdülfettâh Temmâm – Semîr Hü-
seyin Halebî, Beyrut 1407/1987) el-Müs-
ned’deki bazý hadislerin i‘râbýný yaptýðý
bilinmektedir. el-Müsned’i konularýna gö-
re tertip edenlerden Ýbn Züknûn diye de
bilinen Ali b. Hüseyin b. Urve’nin çalýþma-
sýna el-Kevâkibü’d-derârî fî tertîbi Müs-
nedi’l-Ýmâm A¼med £alâ ebvâbi’l-Bu-
Åârî adýný verdiði ve eserine 120 ciltlik bir
þerh yazdýðý, Ýbn Züreyk diye anýlan Ah-
med b. Muhammed el-Hanbelî’nin de ese-
ri bablarýna göre düzenlediði kaydedilmek-
tedir. Ahmed b. Abdurrahman es-Sââtî,
el-Fet¼u’r-rabbânî adlý eserinde sadece
sahâbî râvileri zikrederek el-Müsned’in
hadislerini fýkýh konularýna göre sýralamýþ,
eserin zeylinde oldukça faydalý bilgiler ve-
rerek Ýbn Hanbel tarafýndan tertip edilen
rivayetlerle oðlu Abdullah ve Katîî tarafýn-
dan ilâve edilen rivayetleri göstermiþ, ha-
dislerin senedlerini zikredip metinlerini ký-
saca þerhetmiþ, rivayetlerin geçtiði diðer
kaynaklarý göstermiþ ve bu notlarýna Bü-
lû³u’l-emânî min esrâri’l-Fet¼i’r-rabbâ-
nî adýný vermiþtir (I-XXIV, Beyrut, ts. [Dâ-
ru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî]). Muhammed Sa-
îd b. Besyûnî Zaðlûl de Fehârisü’l-Fet-
¼i’r-rabbânî adýyla eserin fihristini ha-
zýrlamýþtýr (Beyrut-Kahire 1410/1990). el-
Müsned’deki rivayetlerin “etrâf”ý hakkýn-
da Ýbn Hacer el-Askalânî’nin yazdýðý Ý¹râ-
fü’l-müsnedi’l-mu£telî bi-E¹râfi’l-Müs-
nedi’l-¥anbelî adlý eser önemlidir. Ebü’l-
Kasým Ýbn Asâkir, el-Müsned’de rivayet-
leri bulunan sahâbîleri Tertîbü esmâßi’½-
½a¼âbe elle×îne aÅrece ¼adî¦ehüm A¼-
med b. ¥anbel fi’l-Müsned adýyla alfa-
betik olarak sýralamýþ ve rivayetlerinin el-
Müsned’in hangi bölümünde yer aldýðýný
göstermiþtir (nþr. Âmir Hasan Sabrî, Bey-
rut 1409/1989). el-Müsned’in râvileri üze-
rinde Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî el-Ýkmâl
fî ×ikri men lehû rivâye fî Müsnedi’l-
Ýmâm A¼med mine’r-ricâl sivâ men ×ü-
kire fî Teh×îbi’l-Kemâl adlý bir çalýþma
yapmýþtýr (nþr. Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî,
Mansûre 1409/1989). Onun et-Te×kire bi-
ma£rifeti ricâli’l-kütübi’l-£aþere’si de ay-
ný konudadýr. Yine bu konuda Ýbnü’l-Ceze-
rî’nin el-Æa½dü’l-a¼med fî ricâli Müsne-
di A¼med (Î²â¼u’l-meknûn, II, 227), Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin et-Ta£rîfü’l-ecved
bi-evhâmi men cema£a min ricâli’l-
Müsned (bu eserin bazý kaynaklarda et-
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