MÜSNEDÎ

Müsnedî’nin kýrk dört rivayetini aldýðýný
söylemekte, Fuat Sezgin ise Buhârî’nin eserinde 197 adýnýn yerde bu zatýn geçtiðini
kaydetmektedir (Buhârî’nin Kaynaklarý
Hakkýnda Araþtýrmalar, s. 210). Hâkim enNîsâbûrî ve Zehebî, Buhara muhaddisi diye anýlan Müsnedî’nin yaþadýðý devirde Mâverâünnehir’in herkesçe kabul edilen hadis
üstadý olduðunu belirtmektedir. Ýbn Hibbân 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 sünnete baðlýlýðý ile de tanýndýðýný haber vermektedir. Rivayet ettiði hadisleri ihtiva
eden bir müsnedi bulunduðu kaydedilen
Müsnedî (Zehebî, XVIII, 202; Kettânî, s.
63) Buhârî’nin bildirdiðine göre 23 Zilkade 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.

™

Tam adý el-Müsnedü’½-½a¼î¼ £ale’t-tešåsîm ve’l-envâ£ min ³ayri vücûdi ša¹£in fî senedihâ velâ ¦übûti cer¼in fî nâšýlîhâ’dýr. Kaynaklarda çok defa Øa¼î¼u
Ýbn ¥ibbân, et-Tešåsîm ve’l-envâ£, Kitâbü’ l-Envâ£ ve’t-tešåsîm, es-Sünen, elEnvâ£ diye anýlýr. Ýbn Hibbân, kendi döneminde hadislerin rivayet yollarýnýn çoðalmasý sebebiyle bunlarýn sahihini tesbit etmenin zorlaþtýðýný ve hadislerden hüküm
çýkarmanýn ihmal edildiðini görünce sahih
hadislerin kolayca ezberlenmesini saðlamak ve onlardan hüküm çýkarýlmasýný kolaylaþtýrmak 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 Teâ106

lâ’nýn bildirdiði emirler (110 nevi), nehiyler (110 nevi), haberler (80 nevi), mubahlar (50 nevi), sadece Hz. Peygamber’in izlediði fiiller (50 nevi). Müellif, her hadise
klasik hadis kitaplarýndaki bab baþlýklarý
gibi o hadisin özeti mahiyetinde “zikr” kelimesiyle baþlayan bir baþlýk koymuþ, bazý
hadislerin sonunda râviler, hadiste geçen
kelimeler ve fýkhî hükümlere dair bilgi vermiþtir. Hadisler “nevi” adý verilen üst baþlýklar altýnda sýralanýrken önce konu hakkýnda genel bilgi ihtiva eden hadis yazýlmýþ, ardýndan konuyla ilgili ayrýntýlar içeren diðer hadisler birbirini açýklayacak þekilde sýralanmýþ, en ayrýntýlý bilgiyi veren
hadis en sona yazýlmýþtýr. Konularý bir bütün olarak ortaya koymak için tümevarým
metodunun izlendiði eserde hadisler sýralandýðý, 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 kaçýnmamýþtýr. 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. Bunlar râvinin âdil olmasý, hadiste doðru sözlülükle tanýnmasý, rivayet ettiði hadisi anlamasý, hadisin anlamýný bozacak þeyleri
bilmesi ve rivayet ettiði hadisin müdelles
olmamasýdýr. Ona göre râvinin adâleti hiçbir günah iþlememesi deðil davranýþlarýnýn Allah’ýn rýzâsýna uygun bulunmasýdýr.
Rivayet ettiði hadisi anlamasý ise hadisin
mânasýný bozmayacak düzeyde Arapça bilmesi ve hadis ilmine vâkýf olmasýdýr. Râvinin rivayet ettiði, ezbere okuduðu veya
özetlediði hadisi Resûl-i Ekrem’in kastettiði anlamdan baþka bir anlama kaydýrmayacak seviyede fýkýh bilmesi de þarttýr.
Ýbn Hibbân bir hadisin tedlîsten uzak olmasýný, Resûlullah’a varýncaya kadar o hadisi bu özelliklere sahip râvilerin birbirinden duyup rivayet etmesi diye açýklamaktadýr. 2000’den çok hocadan hadis yazmasýna raðmen e½-Øa¼î¼’ine yukarýdaki
niteliklere sahip 150 hocasýnýn hadisini almýþtýr. Koyduðu ölçülerin saðlam olduðundan þüphesi bulunmayan müellif, güvenilir kabul ettiði bir râviye bir baþka hadis
otoritesinin zayýf demesini önemsememiþ,
kendisinin zayýf dediði birini baþka bir âlimin güvenilir kabul etmesini de dikkate almamýþtýr. Buna örnek olarak rivayetlerini
Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’e almadýðý Hammâd b. Seleme’yi zikretmiþ, onun
adâlet yönünden Buhârî’nin eserindeki di-

ðer râvilerle eþdeðerde olduðunu belirtmiþtir. Ýbn Hibbân, rivayetinde kopukluk
bulunduðu için mürsel hadisi de zayýf sayarak e½-Øa¼î¼’ine almamýþtýr. Her âdil râviden 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 kabul etmemek bütün sünneti bilerek terketmek demektir.
Ýbn Hibbân, bir hadisin metnindeki ziyadeyi kabul edebilmek için râvinin âdil olmasýný ve fýkýh bilmesini þart koþar. Mürciî, Râfizî vb. mezheplere mensup dâîlerin
rivayetlerini güvenilir de olsalar kabul etmez. Ancak bu mezheplere mensup olanlarýn veya onlara sempati duyanlarýn dâî
olmamalarý kaydýyla rivayetlerini kitabýna
almakta sakýnca görmez. Hayatlarýnýn son
döneminde hâfýzalarý zayýflayan muhaddislerin rivayetlerini alýrken bunlarýn güvenilir râvilerin rivayetleriyle örtüþmesini ve daha önce o muhaddislerden güvenilir râvilerin rivayet etmiþ olmasýný þart koþar. Âdil
ve müttaki olsa bile semâýný açýkça belirtmeyen bir müdellisin rivayetlerini münkatý‘ ve mürsel ile eþdeðerde kabul eder ve
kitabýna almaz. Ancak bir müdellis bir haberi ismini vermediði sika bir þeyhinden
iþittiðine dair kesin bir kanaat belirtiyorsa,
kendisi de o haberin semâýný açýkça belirttiði baþka bir tarikine sahipse bu haberi
eserine alýr. Ýbn Hibbân, bir sahâbînin bizzat iþittiðini söylemeden doðrudan Hz. Peygamber’den rivayet ettiði hadislere de e½Øa¼î¼’inde yer verir. Çünkü sahâbîler rivayet ettikleri hadisleri baþka bir sahâbîden duymuþ olabilecekleri gibi Resûl-i Ekrem’in, “Burada bulunanlar bulunmayanlara aktarsýn” sözüne göre onlarýn hepsi
âdildir.
Literatürdeki Yeri. Ýbnü’s-Salâh ve diðer
hadis âlimlerinin kanaatine göre sadece
sahih hadisleri toplamayý hedef alan kitaplar arasýnda Buhârî ve Müslim’in elCâmi£u’½-½a¼î¼’lerinden sonra birinci sýrada Ýbn Huzeyme’nin es-Øa¼î¼’i, ikinci
sýrada Ýbn Hibbân’ýn e½-Øa¼î¼’i, üçüncü
sýrada Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müstedrek £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 ettiðini ileri sürerek bu genellemenin tartýþýlabilir olduðuna dikkat çekmiþlerdir. Bununla beraber Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr ve Süyûtî
gibi âlimler Ýbn Hibbân’ýn eserinin el-Müstedrek’ten üstün olduðu görüþündedir. Diðer taraftan Ýbn Hibbân’ýn kitabýna hasen
hadisleri de almasýný onun bir tesâhülü ve
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rivayet için öngördüðü þartlarýn bir ihlâli
gibi görenler çýkmýþsa da Ýbn Hacer el-Askalânî, Ýbn Hibbân’ýn þartlarýnda belirttiði
üzere hasen hadisi sahih hadisin bir türü
kabul ettiðini, bunu tesâhül saymanýn onun
ýstýlahýný bilmemekten ileri geldiðini söylemiþtir. Nûreddin el-Heysemî, Mevâridü’¾¾amßân ilâ zevâßidi Ýbn ¥ibbân adlý
eserinde (aþ. bk.) el-Müsnedü’½-½ahîh’teki 7500 hadisi es-Øa¼î¼ayn’ýn hadisleriyle mukayese ederek bunlardan 4853’ünün e½-Øa¼î¼ayn ile ya da ikisinden birinin hadisleriyle ortak olduðunu tesbit etmiþtir. Mevâridü’¾-¾amßân’daki 2647 zevâid türü hadisin sýhhati konusunda bir
çalýþma yapan Nâsýrüddin el-Elbânî de bu
hadislerden 2304’ünün sahih, geri kalan
343’ünün zayýf olduðunu belirtmiþtir. Ancak Elbânî’nin bu deðerlendirmesi incelenirken Ýbn Hibbân’ýn bazý hadis imamlarýnýn cerhettiði bir grup râviyi âdil ve sika
kabul ettiði ve bu hususu eserinin giriþinde belirttiði göz önünde bulundurulmalýdýr.
Yazma Nüshalarý. el-Müsnedü’½-½a¼î¼
orijinal þekliyle bugüne kadar neþredilmemiþ, yazmalarý da günümüze tam olarak
gelmemiþtir. Eldeki eksik nüshalarýndan
anlaþýldýðýna göre eser biri dört, diðeri beþ
ciltten oluþan iki takým halindeydi. Eserin

“emirler” bölümünden yetmiþ iki varak hacmindeki bir parçasý Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de (227 numaralý mecmua içinde) muhafaza edilmektedir. Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’ndeki (III. Ahmed, Medine, nr. 289) 313 varaktan ibaret yazma
emirler bölümünün tamamýný (110 nevi)
ve eserin mukaddimesiyle neviler fihristini kapsamaktadýr. Ayný kütüphanede yakýn bir tarihte keþfedilen ve iki ayrý cildin
iki parçasý bir araya getirilerek oluþturulan
nüsha güvelenmiþ yapraklarý dikkatsizce
tamir edilmiþ olmasýna raðmen önemli bir
boþluðu doldurmaktadýr. Yine bu kütüphanede bulunan (III. Ahmed, nr. 347) ve eserin bir baþka rivayetinin II. cildi olduðu
anlaþýlan 222 varak tutarýndaki nüsha ise
emirler bölümünün doksan altýncý nevi ile
baþlar, haberler bölümünün sekizinci nevinin sonuna kadar devam eder. Topkapý
Sarayý Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed bölümünde 346 numarada kayýtlý 222 varaktan meydana gelen üçüncü nüsha da
bir önceki nüshayý yazan kiþinin kaleminden çýkmýþtýr. Bu yazmanýn sonunda eserin dört cildinden ikincisinin sona erdiðini belirten müstensih notu ise bu iki ciltte
400 neviden meydana gelen eserin 200
nevinin yer aldýðý anlaþýlmaktadýr. Eserin
bir parçasý da Millet Kütüphanesi’ndedir

Ýbn Hibbân el-Büstî’nin el-Müsnedü’½-½a¼î¼ adlý eserinin ilk iki sayfasý (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 524)

(Feyzullah Efendi, nr. 524). Bir baþka takýmýn III. cildini oluþturan 256 varaklýk nüsha, haberler bölümünün sekizinci nevinden bu bölümün sonuna kadar devam etmektedir. Haydarâbâd Âsafiye Kütüphanesi’nde de (nr. 12224/14) eserin eksik kýsýmlarýný tamamlar nitelikte 122 varaktan
ibaret bir nüsha vardýr (dördüncü bölümün otuz dördüncü nevi ile beþinci bölümün on ikinci nevi arasý). Eserin on varaklýk bir kýsmý Zâhiriye Kütüphanesi’nde
kayýtlýdýr (Mecmua, nr. 111, vr. 94-103).
Önemli bir boþluðu dolduran bu kýsým, e½Øa¼î¼’in üçüncü bölümünün yetmiþ ve
yetmiþ birinci nevilerini ihtiva etmektedir.
Þuayb el-Arnaût’un verdiði bilgiye göre
Nâsýriye Kütüphanesi’nde eserin IV. cildine ait 151 varaklýk bir parçasý daha bulunmaktadýr (dördüncü bölümün son yirmi
beþ nevi ile beþinci bölümün dokuz nevi).
(Ýbn Balabân, neþredenin giriþi, I, 61-62).
Üzerinde Yapýlan Çalýþmalar. 1. el-Ý¼sân fî tašrîbi Øa¼î¼i Ýbn ¥ibbân. Ýbn
Balabân’ýn, e½-Øa¼î¼’i fýkýh konularýna göre yeniden düzenlediði bir çalýþmasý olup
Øa¼î¼u Ýbn ¥ibbân adýyla yayýmlanmýþtýr. Ýbn Balabân, câmi‘ türü hadis kitaplarýnýn planýný dikkate alarak e½-Øa¼î¼’teki
hadisleri bir mukaddime ile yirmi üç kitap halinde düzenlemiþ, kitap ve fasýl baþlýklarý dýþýnda eserin aslýna bir ilâvede bulunmamýþtýr. Çalýþmasýnýn baþ tarafýna eserin orijinalinde yer alan beþ kýsým ve 400
nevin baþlýklarýný koyduðu gibi her hadisin sonuna o hadisin orijinal nüshada ait
olduðu kýsým ve nevi numaralarýný da kaydetmiþtir. el-Ý¼sân’ýn bazý ciltleri üzerinde
Mekke’de Câmiatü Ümmi’l-kurâ’da Hamza Zîb Mustafa (1407), Sâlim Ahmed Selâme (1407), Abdullah b. Seyf b. Kaid el-Ezdî (1408), Abdülganî b. Humeyd Hamûd
el-Kübeysî (1408) doktora çalýþmasý yapmýþ, tamamý ise Abdülmuhsin el-Yemânî
tarafýndan üç cilt (Medine, ts.), Þuayb elArnaût tarafýndan tahkik edilerek son iki
cildi fihrist olmak üzere on sekiz cilt (Beyrut 1404-1408/1983-1987, 1418/1997; I. cildi Hüseyin Esed ile birlikte) halinde yayýmlanmýþtýr. el-Ý¼sân’ý biri fihrist olmak
üzere on cilt halinde Kemal Yûsuf el-Hût
da neþretmiþtir (Beyrut 1987). Ahmed Muhammed Þâkir, Øa¼î¼u Ýbn ¥ibbân bitertîbi’l-Emîr £Alâßiddîn el-Fârisî adýyla
bir çalýþma yapmaya baþlamýþsa da ancak ilk cildini yayýmlayabilmiþtir (Kahire
1372, 1406). Abdurrahman Muhammed
Osman da I. cildini neþretmiþtir (1970). 2.
Tertîbü Øa¼î¼i Ýbn ¥ibbân. Moðultay
b. Kýlýç bu çalýþmasýyla eseri fýkýh kitaplarý
tertibine koymuþtur. Ýbn Hacer el-Askalâ-
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nî eserin müellif hattýyla olan nüshasýný
gördüðünü ve tamamlanmamýþ olduðunu
söylemektedir (Lisânü’l-Mîzân, VI, 74). Ayný konuda, Ýbn Züreyk diye anýlan Muhammed b. Abdurrahman el-Hanbelî’nin de bir
çalýþmasý vardýr (Ziriklî, VII, 66). 3. Zevâßidü Ýbn ¥ibbân £ale’½-Øa¼î¼ayn. Ýbn Hacer el-Askalânî, Moðultay b. Kýlýç’ýn bir ciltten ibaret bu eserinin tamamlanmamýþ
müellif nüshasýný gördüðünü söylemektedir (Lisânü’l-Mîzan, VI, 74). 4. Ricâlü Øa¼î¼i Ýbn ¥ibbân. Zeynüddin el-Irâký’ye
aittir. 5. E¹râfü Øa¼î¼i Ýbn ¥ibbân. Yine Zeynüddin el-Irâký’ye ait olan eser elMüsnedü’½-½a¼î¼’in üçüncü kýsmýnýn altmýþýncý nevine kadar olan hadislerin ilk
cümlelerinin fihristidir. 6. TaÅrîcü erba£îne ¼adî¦ büldâniyye min Øa¼î¼i’bni
¥ibbân. Kýsaca el-Erba£ûne’l-büldâniyye diye de bilinen bu çalýþmasýnda Zeynüddin el-Irâký, el-Müsnedü’½-½a¼î¼’te
kýrk ayrý þehre mensup olan kýrk muhaddis tarafýndan rivayet edilen kýrk hadisi bir
araya getirmiþtir. 7. Mevâridü’¾-¾amßân
ilâ zevâßidi Ýbn ¥ibbân. Nûreddin elHeysemî, el-Müsnedü’½-½a¼î¼’in Buhârî
ve Müslim’in e½-Øa¼î¼’leri üzerine olan zevâidini bir araya getirmiþtir. Eserde 2647
hadis senedleriyle birlikte konularýna göre tertip edilmiþtir (nþr. Muhammed Abdürrezzâk Hamza, Kahire, ts.; Beyrut, ts.;
Medine, ts.; Beyrut 1999; nþr. Þuayb elArnaût – Muhammed Rýdvân Araksûsî,
I-II, Beyrut 1414/1993; nþr. Hüseyin Selîm Esed ed-Dârânî – Abduh Ali el-Kûþek,
I-IX, Dýmaþk 1411-1414/1990-1993, son
cildi fihristtir). Yûsuf Abdurrahman elMar‘aþlî, bu eser için Muhammed Abdürrezzâk Hamza neþrine göre Fihrisü e¼âdî¦i Mevâridi’¾-¾amßân ilâ zevâßidi Ýbn
¥ibbân adýyla bir fihrist hazýrlamýþtýr (Beyrut 1407/1987; Dýmaþk 1993). Nâsýrüddin
el-Elbânî kitaptaki sahih rivayetleri iki cilt
halinde Øa¼î¼u Mevâridi’¾-¾amßân, zayýf rivayetleri de bir cilt halinde ¿a£îfü Mevâridi’¾-¾amßân adýyla yayýmlamýþtýr (Riyad 1422/2002). Mustafa Iþýk eser üzerinde
bir doktora çalýþmasý yapmýþtýr (bk. bibl.).
el-Müsnedü’½-½a¼î¼’in orijinalini ortaya
koymak amacýyla Uludað Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’nde Mehmet Ali Sönmez’in
baþkanlýðýnda baþlatýlan metin tesbiti ve
Türkçe’ye tercümesi çalýþmalarý devam etmektedir. el-Müsnedü’½-½a¼î¼’i Ýbn Balabân ve Ýbnü’l-Mülakkýn’ýn ihtisar ettiði
belirtilmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1075; Ziriklî, V, 74).
BÝBLÝYOGRAFYA :
Ýbn Hibbân, el-Müsnedü’½-½a¼î¼, TSMK, III.
Ahmed, Medine, nr. 289, I, vr. 1 vd.; Hâzimî, Þürû¹ü’l-eßimmeti’l-Åamse (nþr. Zâhid Kevserî), Ka-

108

hire 1991, s. 44; Ýbnü’s-Salâh, £Ulûmü’l-hadî¦,
Kahire 1326, s. 9; Ýbn Balabân, el-Ý¼sân fî tašrîbi
Øa¼î¼i Ýbn ¥ibbân (nþr. Þuayb el-Arnaût – Hüseyin Esed), Beyrut 1418/1997, neþredenin giriþi I, 3-62; Zehebî, £Alâmü’n-nübelâß, XX, 10, 21;
XXII, 114; XXIII, 312-313, 326; a.mlf., Te×kiretü’l¼uffâ¾, III, 921; IV, 1328; Ýbn Kesîr, el-Bidâye,
Beyrut 1988, I, 194; Irâký, Fet¼u’l- mu³¢¦, s. 1718; a.mlf., et-Tašyîd ve’l-î²â¼, Kahire 1350, s.
18; Heysemî, Mevâridü’¾-¾amßân ilâ zevâßidi Ýbn
¥ibbân (nþr. Muhammed Abdürrezzâk Hamza),
Beyrut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), s. 11-13; Takýyyüddin el-Fâsî, ¬eylü’t-Tašyîd fî ruvâti’s-sünen
ve’l-mesânîd (nþr. Kemâl Yûsuf el-Hût), Beyrut
1410/1990, II, 363; Ýbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân,
VI, 74; a.mlf., en-Nüket £alâ Kitâbi Ýbni’½-Øalâ¼
(nþr. Rebî‘ b. Hâdî Umeyr), Riyad 1408/1988, I,
291; Takýyyüddin Ýbn Fehd, La¼¾ü’l-el¼â¾ (¬eylü
Te×kiretü’l-¼uffâ¾ li’×-¬ehebî içinde, nþr. M. Zâhid Kevserî), Dýmaþk 1347, s. 196, 232-233; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, Kahire 1307, s. 32; Keþfü’¾¾unûn, I, 463; II, 1075, 1400; Ziriklî, el-A£lâm, V,
74; VII, 66; Tecrid Tercemesi, Mukaddime, s. 257258; Elbânî, MaÅ¹û¹ât, s. 42; Ahmed Muhammed Þâkir, el-Bâ£i¦ü’l-¼a¦î¦, Kahire 1399/1979,
s. 22; Mehmet Ali Sönmez, Ýbn Hibbân ve Cerh Tadil Metodu, Ýstanbul, ts. (Umran Yayýnlarý), s.
10, 24-34; Mustafa Iþýk, Ýbnu Huzeyme, Sahih’i
ve Ýbnu Hibban’ýn Sahih’iyle Mukayesesi (doktora tezi, 1997), EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.
163-217; Yahyâ b. Abdullah eþ-Þehrî, Zevâßidü
ricâli Øa¼î¼i Ýbn ¥ibbân, Riyad 1422/2001, I,
43-78.

ÿMehmet Ali Sönmez

–
˜
–

˜

MÜSNEDÜN ÝLEYH
(bk. ÝSNAD).

MÜSNÝD
( ) א
Daha çok, hadis rivayetine
yeni baþlayan kimseleri ifade eden
bir terim.

—

likte nakletmesi yeterlidir. Zamanla rivayet hususunda uzmanlaþan müsnid hadis
ilminde muhaddis mertebesine yükselir.
Müsnid kelimesi, ilk dönemlerde hadisleri müsned þeklinde toplayan veya müsned tarzýnda eser yazan müellifler hakkýnda da kullanýlmýþ olup bu özellikleri sebebiyle “müsnedî” veya “müsnidî” nisbesiyle
anýlan muhaddisler vardýr. Müsned telif
etmiþ olan Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve Ahmed b. Hanbel gibi âlimler bu anlamda birer müsniddir. Özellikle ilk üç asýrda müsnid teriminin, hadisleri sahâbî râviye kadar kesintisiz ulaþtýran ve hadisler konusundaki araþtýrmalarý sebebiyle rivayetlerine güven duyulan muhaddisler için önemli bir pâye olarak kullanýldýðý da olmuþ, Buhârî’nin hocalarýndan Abdullah b. Muhammed el-Cu‘fî çaðdaþlarýnca “Müsnidî”
(Müsnedî) lakabýyla anýlmýþtýr. Bazan da
müsnid kelimesi, yaþadýðý þehirde veya
bölgede tanýnan muhaddis için diðer âlimler veya halk tarafýndan “Baðdat müsnidi,
kendi devrinin Mýsýr müsnidi” gibi o þehre veya bölgeye nisbetle bir unvan olarak
kullanýlmýþtýr. Bunun yanýnda þöhreti Ýslâm dünyasýnda yaygýnlýk kazandýðý için
“Müsnide” veya “Müsnidü’d-dünyâ” þeklinde anýlan muhaddisler de vardýr. Nitekim
Taberânî’nin meþhur lakaplarýndan biri de
Müsnidü’d-dünyâ’dýr.

™
—

™

Sözlükte “dayanmak” anlamýndaki sünûd kökünün “if‘âl” kalýbýndan türeyen
müsnid kelimesi “dayandýran, anlam yükleyen, sözü söyleyenine kadar ulaþtýran”
mânasýna gelir. Farklý þekillerde tarif edilmiþ olmakla birlikte hadis terimi olarak
daha çok “hadis hakkýnda bilgisi olsun veya
olmasýn hadisi senedli olarak rivayet eden
kimse” demektir. Bu terimi “hadisi söyleyenine nisbet ederek rivayet eden kiþi” anlamýnda râvinin karþýlýðý olarak kullanan
muhaddisler de vardýr. Müsnid, hadis rivayetine yeni baþlayan râvinin hadis ilminde
elde ettiði ilk ve en düþük mertebe olup
râvi ile arasýnda bir fark bulunmamaktadýr. Bu mânada müsnidin, yalnýzca hadis
dinlediði ve rivayet ettiði için naklettiði
hadislerin metinleri ve isnadlarý konusunda bilgi sahibi olmasý aranmaz. Hadisi duyduðu gibi doðru bir þekilde senediyle bir-
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MÜSTAÐFÝRÎ
( ) א
Ebü’l-Abbâs Ca‘fer
b. Muhammed b. el-Mu‘tez
el-Müstaðfirî en-Nesefî
(ö. 432/1041)
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Hadis hâfýzý.

™

350 (961) yýlýndan sonra muhtemelen
Nesef’te (Nahþeb) dünyaya geldi. Dedesi,
babasý ve oðlunun Nesef’te doðup öldüðü bilinmektedir. Dedesinin dedesi Müstaðfir’den dolayý Müstaðfirî, Nesef’in diðer

