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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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lâ’nýn bildirdiði emirler (110 nevi), nehiy-
ler (110 nevi), haberler (80 nevi), mubah-
lar (50 nevi), sadece Hz. Peygamber’in iz-
lediði fiiller (50 nevi). Müellif, her hadise
klasik hadis kitaplarýndaki bab baþlýklarý
gibi o hadisin özeti mahiyetinde “zikr” ke-
limesiyle baþlayan bir baþlýk koymuþ, bazý
hadislerin sonunda râviler, hadiste geçen
kelimeler ve fýkhî hükümlere dair bilgi ver-
miþtir. Hadisler “nevi” adý verilen üst baþ-
lýklar altýnda sýralanýrken önce konu hak-
kýnda genel bilgi ihtiva eden hadis yazýl-
mýþ, ardýndan konuyla ilgili ayrýntýlar içe-
ren diðer hadisler birbirini açýklayacak þe-
kilde sýralanmýþ, en ayrýntýlý bilgiyi veren
hadis en sona yazýlmýþtýr. Konularý bir bü-
tün olarak ortaya koymak için tümevarým
metodunun izlendiði eserde hadisler sýra-
landýðý, Ýbn Hibbân da yer yer açýklamalar
yaptýðý için ayrýca þerhedilmelerine ihtiyaç
kalmamýþtýr. Musannif, hadisleri tekrar
etmemeye çalýþmakla beraber önemli bir
fazlalýðý içeren veya bir hadisin anlamýný
destekleyen rivayetleri tekrarlamaktan ka-
çýnmamýþtýr. Konunun önemine göre bir
nevide bazan yüzlerce hadis bulunurken
bazan sadece bir hadis yer almýþtýr.

Þartlarý. Ýbn Hibbân rivayetlerini eserine
aldýðý râvide beþ þart aramaktadýr. Bun-
lar râvinin âdil olmasý, hadiste doðru söz-
lülükle tanýnmasý, rivayet ettiði hadisi an-
lamasý, hadisin anlamýný bozacak þeyleri
bilmesi ve rivayet ettiði hadisin müdelles
olmamasýdýr. Ona göre râvinin adâleti hiç-
bir günah iþlememesi deðil davranýþlarý-
nýn Allah’ýn rýzâsýna uygun bulunmasýdýr.
Rivayet ettiði hadisi anlamasý ise hadisin
mânasýný bozmayacak düzeyde Arapça bil-
mesi ve hadis ilmine vâkýf olmasýdýr. Râvi-
nin rivayet ettiði, ezbere okuduðu veya
özetlediði hadisi Resûl-i Ekrem’in kastet-
tiði anlamdan baþka bir anlama kaydýr-
mayacak seviyede fýkýh bilmesi de þarttýr.
Ýbn Hibbân bir hadisin tedlîsten uzak ol-
masýný, Resûlullah’a varýncaya kadar o ha-
disi bu özelliklere sahip râvilerin birbirin-
den duyup rivayet etmesi diye açýklamak-
tadýr. 2000’den çok hocadan hadis yaz-
masýna raðmen e½-Øa¼î¼’ine yukarýdaki
niteliklere sahip 150 hocasýnýn hadisini al-
mýþtýr. Koyduðu ölçülerin saðlam olduðun-
dan þüphesi bulunmayan müellif, güveni-
lir kabul ettiði bir râviye bir baþka hadis
otoritesinin zayýf demesini önemsememiþ,
kendisinin zayýf dediði birini baþka bir âli-
min güvenilir kabul etmesini de dikkate al-
mamýþtýr. Buna örnek olarak rivayetlerini
Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’e almadý-
ðý Hammâd b. Seleme’yi zikretmiþ, onun
adâlet yönünden Buhârî’nin eserindeki di-

ðer râvilerle eþdeðerde olduðunu belirt-
miþtir. Ýbn Hibbân, rivayetinde kopukluk
bulunduðu için mürsel hadisi de zayýf sa-
yarak e½-Øa¼î¼’ine almamýþtýr. Her âdil râ-
viden iki âdil râvinin rivayet etmesiyle Hz.
Peygamber’e ulaþan bir hadis bulunmadýðý
için Ýbn Hibbân’a göre bütün hadisler âhâd
haberlerdir. Bu sebeple âhâd haberleri ka-
bul etmemek bütün sünneti bilerek ter-
ketmek demektir.

Ýbn Hibbân, bir hadisin metnindeki ziya-
deyi kabul edebilmek için râvinin âdil ol-
masýný ve fýkýh bilmesini þart koþar. Mür-
ciî, Râfizî vb. mezheplere mensup dâîlerin
rivayetlerini güvenilir de olsalar kabul et-
mez. Ancak bu mezheplere mensup olan-
larýn veya onlara sempati duyanlarýn dâî
olmamalarý kaydýyla rivayetlerini kitabýna
almakta sakýnca görmez. Hayatlarýnýn son
döneminde hâfýzalarý zayýflayan muhaddis-
lerin rivayetlerini alýrken bunlarýn güveni-
lir râvilerin rivayetleriyle örtüþmesini ve da-
ha önce o muhaddislerden güvenilir râvile-
rin rivayet etmiþ olmasýný þart koþar. Âdil
ve müttaki olsa bile semâýný açýkça belirt-
meyen bir müdellisin rivayetlerini münka-
tý‘ ve mürsel ile eþdeðerde kabul eder ve
kitabýna almaz. Ancak bir müdellis bir ha-
beri ismini vermediði sika bir þeyhinden
iþittiðine dair kesin bir kanaat belirtiyorsa,
kendisi de o haberin semâýný açýkça belirt-
tiði baþka bir tarikine sahipse bu haberi
eserine alýr. Ýbn Hibbân, bir sahâbînin biz-
zat iþittiðini söylemeden doðrudan Hz. Pey-
gamber’den rivayet ettiði hadislere de e½-
Øa¼î¼’inde yer verir. Çünkü sahâbîler ri-
vayet ettikleri hadisleri baþka bir sahâbî-
den duymuþ olabilecekleri gibi Resûl-i Ek-
rem’in, “Burada bulunanlar bulunmayan-
lara aktarsýn” sözüne göre onlarýn hepsi
âdildir.

Literatürdeki Yeri. Ýbnü’s-Salâh ve diðer
hadis âlimlerinin kanaatine göre sadece
sahih hadisleri toplamayý hedef alan ki-
taplar arasýnda Buhârî ve Müslim’in el-
Câmi£u’½-½a¼î¼’lerinden sonra birinci sý-
rada Ýbn Huzeyme’nin es-Øa¼î¼’i, ikinci
sýrada Ýbn Hibbân’ýn e½-Øa¼î¼’i, üçüncü
sýrada Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müsted-
rek £ale’½-Øa¼î¼ayn’ý yer alýr. Ancak Ýbn
Hacer el-Askalânî gibi bazý âlimler, týpký
Ýbn Huzeyme gibi Ýbn Hibbân’ýn da hasen
hadisi sahih hadisin bir türü kabul ettiði-
ni ileri sürerek bu genellemenin tartýþýla-
bilir olduðuna dikkat çekmiþlerdir. Bunun-
la beraber Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr ve Süyûtî
gibi âlimler Ýbn Hibbân’ýn eserinin el-Müs-
tedrek’ten üstün olduðu görüþündedir. Di-
ðer taraftan Ýbn Hibbân’ýn kitabýna hasen
hadisleri de almasýný onun bir tesâhülü ve

Müsnedî’nin kýrk dört rivayetini aldýðýný
söylemekte, Fuat Sezgin ise Buhârî’nin ese-
rinde 197 adýnýn yerde bu zatýn geçtiðini
kaydetmektedir (Buhârî’nin Kaynaklarý
Hakkýnda Araþtýrmalar, s. 210). Hâkim en-
Nîsâbûrî ve Zehebî, Buhara muhaddisi di-
ye anýlan Müsnedî’nin yaþadýðý devirde Mâ-
verâünnehir’in herkesçe kabul edilen hadis
üstadý olduðunu belirtmektedir. Ýbn Hib-
bân ise onun sadûk ve mütkýn olduðunu
söylemektedir. Buhârî’nin hocalarýndan
olan Ahmed b. Seyyâr el-Mervezî, Vâsýt’ta
çok yaþlý iken gördüðü Müsnedî’nin hadis
tahsil etmek için pek çok ilim merkezini
dolaþtýðýný, adâlet ve sýdký yanýnda sün-
nete baðlýlýðý ile de tanýndýðýný haber ver-
mektedir. Rivayet ettiði hadisleri ihtiva
eden bir müsnedi bulunduðu kaydedilen
Müsnedî (Zehebî, XVIII, 202; Kettânî, s.
63) Buhârî’nin bildirdiðine göre 23 Zilka-
de 229’da (12 Aðustos 844) vefat etti.
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Ýbn Hibbân’ýn
(ö. 354/965)

sahih hadisleri
kýsým ve nevilerine göre

tertip ettiði eseri.
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Tam adý el-Müsnedü’½-½a¼î¼ £ale’t-te-
šåsîm ve’l-envâ£ min ³ayri vücûdi ša¹-
£in fî senedihâ velâ ¦übûti cer¼in fî nâ-
šýlîhâ’dýr. Kaynaklarda çok defa Øa¼î¼u
Ýbn ¥ibbân, et-Tešåsîm ve’l-envâ£, Ki-
tâbü’ l-Envâ£ ve’t-tešåsîm, es-Sünen, el-
Envâ£ diye anýlýr. Ýbn Hibbân, kendi döne-
minde hadislerin rivayet yollarýnýn çoðal-
masý sebebiyle bunlarýn sahihini tesbit et-
menin zorlaþtýðýný ve hadislerden hüküm
çýkarmanýn ihmal edildiðini görünce sahih
hadislerin kolayca ezberlenmesini saðla-
mak ve onlardan hüküm çýkarýlmasýný ko-
laylaþtýrmak amacýyla 7500 sahih hadisi
derlemiþ, bunlarý klasik tasnif metotlarýnýn
dýþýnda bir planla beþ kýsým ve 400 nevi
halinde toplamak suretiyle eserini tasnif
etmiþtir. Bu beþ kýsým þöyledir: Allah Teâ-


