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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.
˜ ™

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-
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“emirler” bölümünden yetmiþ iki varak hac-
mindeki bir parçasý Dârü’l-kütübi’l-Mýsriy-
ye’de (227 numaralý mecmua içinde) mu-
hafaza edilmektedir. Topkapý Sarayý Mü-
zesi Kütüphanesi’ndeki (III. Ahmed, Me-
dine, nr. 289) 313 varaktan ibaret yazma
emirler bölümünün tamamýný (110 nevi)
ve eserin mukaddimesiyle neviler fihristi-
ni kapsamaktadýr. Ayný kütüphanede ya-
kýn 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 kütüpha-
nede bulunan (III. Ahmed, nr. 347) ve ese-
rin bir baþka rivayetinin II. cildi olduðu
anlaþýlan 222 varak tutarýndaki nüsha ise
emirler bölümünün doksan altýncý nevi ile
baþlar, haberler bölümünün sekizinci ne-
vinin sonuna kadar devam eder. Topkapý
Sarayý Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed bö-
lümünde 346 numarada kayýtlý 222 va-
raktan meydana gelen üçüncü nüsha da
bir önceki nüshayý yazan kiþinin kalemin-
den çýkmýþtýr. Bu yazmanýn sonunda ese-
rin dört cildinden ikincisinin sona erdiði-
ni belirten müstensih notu ise bu iki ciltte
400 neviden meydana gelen eserin 200
nevinin yer aldýðý anlaþýlmaktadýr. Eserin
bir parçasý da Millet Kütüphanesi’ndedir

(Feyzullah Efendi, nr. 524). Bir baþka taký-
mýn III. cildini oluþturan 256 varaklýk nüs-
ha, haberler bölümünün sekizinci nevin-
den bu bölümün sonuna kadar devam et-
mektedir. Haydarâbâd Âsafiye Kütüpha-
nesi’nde de (nr. 12224/14) eserin eksik ký-
sýmlarýný tamamlar nitelikte 122 varaktan
ibaret bir nüsha vardýr (dördüncü bölü-
mün otuz dördüncü nevi ile beþinci bölü-
mün on ikinci nevi arasý). Eserin on va-
raklýk bir kýsmý Zâhiriye Kütüphanesi’nde
kayýtlýdýr (Mecmua, nr. 111, vr. 94-103).
Önemli bir boþluðu dolduran bu kýsým, e½-
Øa¼î¼’in üçüncü bölümünün yetmiþ ve
yetmiþ birinci nevilerini ihtiva etmektedir.
Þuayb el-Arnaût’un verdiði bilgiye göre
Nâsýriye Kütüphanesi’nde eserin IV. cildi-
ne ait 151 varaklýk bir parçasý daha bulun-
maktadýr (dördüncü bölümün son yirmi
beþ nevi ile beþinci bölümün dokuz nevi).
(Ýbn Balabân, neþredenin giriþi, I, 61-62).

Üzerinde Yapýlan Çalýþmalar. 1. el-Ý¼-
sân fî tašrîbi Øa¼î¼i Ýbn ¥ibbân. Ýbn
Balabân’ýn, e½-Øa¼î¼’i fýkýh konularýna gö-
re yeniden düzenlediði bir çalýþmasý olup
Øa¼î¼u Ýbn ¥ibbân adýyla yayýmlanmýþ-
týr. Ýbn Balabân, câmi‘ türü hadis kitapla-
rýnýn planýný dikkate alarak e½-Øa¼î¼’teki
hadisleri bir mukaddime ile yirmi üç ki-
tap halinde düzenlemiþ, kitap ve fasýl baþ-
lýklarý dýþýnda eserin aslýna bir ilâvede bu-
lunmamýþtýr. Çalýþmasýnýn baþ tarafýna ese-
rin orijinalinde yer alan beþ kýsým ve 400
nevin baþlýklarýný koyduðu gibi her hadi-
sin sonuna o hadisin orijinal nüshada ait
olduðu kýsým ve nevi numaralarýný da kay-
detmiþtir. el-Ý¼sân’ýn bazý ciltleri üzerinde
Mekke’de Câmiatü Ümmi’l-kurâ’da Ham-
za Zîb Mustafa (1407), Sâlim Ahmed Selâ-
me (1407), Abdullah b. Seyf b. Kaid el-Ez-
dî (1408), Abdülganî b. Humeyd Hamûd
el-Kübeysî (1408) doktora çalýþmasý yap-
mýþ, tamamý ise Abdülmuhsin el-Yemânî
tarafýndan üç cilt (Medine, ts.), Þuayb el-
Arnaût tarafýndan tahkik edilerek son iki
cildi fihrist olmak üzere on sekiz cilt (Bey-
rut 1404-1408/1983-1987, 1418/1997; I. cil-
di Hüseyin Esed ile birlikte) halinde ya-
yýmlanmýþtýr. el-Ý¼sân’ý biri fihrist olmak
üzere on cilt halinde Kemal Yûsuf el-Hût
da neþretmiþtir (Beyrut 1987). Ahmed Mu-
hammed Þâkir, Øa¼î¼u Ýbn ¥ibbân bi-
tertîbi’l-Emîr £Alâßiddîn el-Fârisî adýyla
bir çalýþma yapmaya baþlamýþsa da an-
cak 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-

rivayet için öngördüðü þartlarýn bir ihlâli
gibi görenler çýkmýþsa da Ýbn Hacer el-As-
kalânî, Ýbn Hibbân’ýn þartlarýnda belirttiði
üzere hasen hadisi sahih hadisin bir türü
kabul ettiðini, bunu tesâhül saymanýn onun
ýstýlahýný bilmemekten ileri geldiðini söyle-
miþtir. Nûreddin el-Heysemî, Mevâridü’¾-
¾amßân ilâ zevâßidi Ýbn ¥ibbân adlý
eserinde (aþ. bk.) el-Müsnedü’½-½ahîh’-
teki 7500 hadisi es-Øa¼î¼ayn’ýn hadisle-
riyle mukayese ederek bunlardan 4853’ü-
nün e½-Øa¼î¼ayn ile ya da ikisinden biri-
nin hadisleriyle ortak olduðunu tesbit et-
miþtir. Mevâridü’¾-¾amßân’daki 2647 ze-
vâid türü hadisin sýhhati konusunda bir
çalýþma yapan Nâsýrüddin el-Elbânî de bu
hadislerden 2304’ünün sahih, geri kalan
343’ünün zayýf olduðunu belirtmiþtir. An-
cak Elbânî’nin bu deðerlendirmesi incele-
nirken Ýbn Hibbân’ýn bazý hadis imamla-
rýnýn cerhettiði bir grup râviyi âdil ve sika
kabul ettiði ve bu hususu eserinin giriþin-
de belirttiði göz önünde bulundurulmalý-
dýr.

Yazma Nüshalarý. el-Müsnedü’½-½a¼î¼
orijinal þekliyle bugüne kadar neþredilme-
miþ, yazmalarý da günümüze tam olarak
gelmemiþtir. Eldeki eksik nüshalarýndan
anlaþýldýðýna göre eser biri dört, diðeri beþ
ciltten oluþan iki takým halindeydi. Eserin

el-MÜSNEDÜ’s-SAHÎH

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

(bk. ÝSNAD).
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Daha çok, hadis rivayetine
yeni baþlayan kimseleri ifade eden

bir terim.
˜ ™

Sözlükte “dayanmak” anlamýndaki sü-
nûd kökünün “if‘âl” kalýbýndan türeyen
müsnid kelimesi “dayandýran, anlam yük-
leyen, sözü söyleyenine kadar ulaþtýran”
mânasýna gelir. Farklý þekillerde tarif edil-
miþ olmakla birlikte hadis terimi olarak
daha çok “hadis hakkýnda bilgisi olsun veya
olmasýn hadisi senedli olarak rivayet eden
kimse” demektir. Bu terimi “hadisi söyle-
yenine nisbet ederek rivayet eden kiþi” an-
lamýnda râvinin karþýlýðý olarak kullanan
muhaddisler de vardýr. Müsnid, hadis riva-
yetine yeni baþlayan râvinin hadis ilminde
elde ettiði ilk ve en düþük mertebe olup
râvi ile arasýnda bir fark bulunmamakta-
dýr. Bu mânada müsnidin, yalnýzca hadis
dinlediði ve rivayet ettiði için naklettiði
hadislerin metinleri ve isnadlarý konusun-
da bilgi sahibi olmasý aranmaz. Hadisi duy-
duðu gibi doðru bir þekilde senediyle bir-

likte nakletmesi yeterlidir. Zamanla riva-
yet hususunda uzmanlaþan müsnid hadis
ilminde muhaddis mertebesine yükselir.

Müsnid kelimesi, ilk dönemlerde hadis-
leri müsned þeklinde toplayan veya müs-
ned tarzýnda eser yazan müellifler hakkýn-
da da kullanýlmýþ olup bu özellikleri sebe-
biyle “müsnedî” veya “müsnidî” nisbesiyle
anýlan muhaddisler vardýr. Müsned telif
etmiþ olan Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve Ah-
med b. Hanbel gibi âlimler bu anlamda bi-
rer müsniddir. Özellikle ilk üç asýrda müs-
nid teriminin, hadisleri sahâbî râviye ka-
dar kesintisiz ulaþtýran ve hadisler konu-
sundaki araþtýrmalarý sebebiyle rivayetleri-
ne güven duyulan muhaddisler için önem-
li bir pâye olarak kullanýldýðý da olmuþ, Bu-
hârî’nin hocalarýndan Abdullah b. Muham-
med el-Cu‘fî çaðdaþlarýnca “Müsnidî”
(Müsnedî) lakabýyla anýlmýþtýr. Bazan da
müsnid kelimesi, yaþadýðý þehirde veya
bölgede tanýnan muhaddis için diðer âlim-
ler veya halk tarafýndan “Baðdat müsnidi,
kendi devrinin Mýsýr müsnidi” gibi o þeh-
re veya bölgeye nisbetle bir unvan olarak
kullanýlmýþtýr. Bunun yanýnda þöhreti Ýs-
lâm dünyasýnda yaygýnlýk kazandýðý için
“Müsnide” veya “Müsnidü’d-dünyâ” þeklin-
de anýlan muhaddisler de vardýr. Nitekim
Taberânî’nin meþhur lakaplarýndan biri de
Müsnidü’d-dünyâ’dýr.
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el-Müstaðfirî en-Nesefî
(ö. 432/1041)

Hadis hâfýzý.
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350 (961) yýlýndan sonra muhtemelen
Nesef’te (Nahþeb) dünyaya geldi. Dedesi,
babasý ve oðlunun Nesef’te doðup öldü-
ðü bilinmektedir. Dedesinin dedesi Müs-
taðfir’den dolayý Müstaðfirî, Nesef’in diðer

nî eserin müellif hattýyla olan nüshasýný
gördüðünü ve tamamlanmamýþ olduðunu
söylemektedir (Lisânü’l-Mîzân, VI, 74). Ay-
ný konuda, Ýbn Züreyk diye anýlan Muham-
med b. Abdurrahman el-Hanbelî’nin de bir
çalýþmasý vardýr (Ziriklî, VII, 66). 3. Zevâßi-
dü Ýbn ¥ibbân £ale’½-Øa¼î¼ayn. Ýbn Ha-
cer el-Askalânî, Moðultay b. Kýlýç’ýn bir cilt-
ten ibaret bu eserinin tamamlanmamýþ
müellif nüshasýný gördüðünü söylemekte-
dir (Lisânü’l-Mîzan, VI, 74). 4. Ricâlü Øa-
¼î¼i Ýbn ¥ibbân. Zeynüddin el-Irâký’ye
aittir. 5. E¹râfü Øa¼î¼i Ýbn ¥ibbân. Yi-
ne Zeynüddin el-Irâký’ye ait olan eser el-
Müsnedü’½-½a¼î¼’in üçüncü kýsmýnýn alt-
mýþýncý nevine kadar olan hadislerin ilk
cümlelerinin fihristidir. 6. TaÅrîcü erba£î-
ne ¼adî¦ büldâniyye min Øa¼î¼i’bni
¥ibbân. Kýsaca el-Erba£ûne’l-büldâniy-
ye diye de bilinen bu çalýþmasýnda Zey-
nüddin el-Irâký, el-Müsnedü’½-½a¼î¼’te
kýrk ayrý þehre mensup olan kýrk muhad-
dis tarafýndan rivayet edilen kýrk hadisi bir
araya getirmiþtir. 7. Mevâridü’¾-¾amßân
ilâ zevâßidi Ýbn ¥ibbân. Nûreddin el-
Heysemî, el-Müsnedü’½-½a¼î¼’in Buhârî
ve Müslim’in e½-Øa¼î¼’leri üzerine olan ze-
vâidini bir araya getirmiþtir. Eserde 2647
hadis senedleriyle birlikte konularýna gö-
re tertip edilmiþtir (nþr. Muhammed Ab-
dürrezzâk Hamza, Kahire, ts.; Beyrut, ts.;
Medine, ts.; Beyrut 1999; nþr. Þuayb el-
Arnaût – Muhammed Rýdvân Araksûsî,
I-II, Beyrut 1414/1993; nþr. Hüseyin Se-
lîm Esed ed-Dârânî – Abduh Ali el-Kûþek,
I-IX, Dýmaþk 1411-1414/1990-1993, son
cildi fihristtir). Yûsuf Abdurrahman el-
Mar‘aþlî, bu eser için Muhammed Abdür-
rezzâk Hamza neþrine göre Fihrisü e¼â-
dî¦i Mevâridi’¾-¾amßân ilâ zevâßidi Ýbn
¥ibbân adýyla bir fihrist hazýrlamýþtýr (Bey-
rut 1407/1987; Dýmaþk 1993). Nâsýrüddin
el-Elbânî kitaptaki sahih rivayetleri iki cilt
halinde Øa¼î¼u Mevâridi’¾-¾amßân, za-
yýf rivayetleri de bir cilt halinde ¿a£îfü Me-
vâridi’¾-¾amßân adýyla yayýmlamýþtýr (Ri-
yad 1422/2002). Mustafa Iþýk eser üzerinde
bir doktora çalýþmasý yapmýþtýr (bk. bibl.).
el-Müsnedü’½-½a¼î¼’in orijinalini ortaya
koymak amacýyla Uludað Üniversitesi Ýlâ-
hiyat Fakültesi’nde Mehmet Ali Sönmez’in
baþkanlýðýnda baþlatýlan metin tesbiti ve
Türkçe’ye tercümesi çalýþmalarý devam et-
mektedir. el-Müsnedü’½-½a¼î¼’i Ýbn Ba-
labân ve Ýbnü’l-Mülakkýn’ýn ihtisar ettiði
belirtilmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1075; Zi-
riklî, V, 74).
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