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Daha çok, hadis rivayetine
yeni baþlayan kimseleri ifade eden

bir terim.
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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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Ebü’l-Abbâs Ca‘fer
b. Muhammed b. el-Mu‘tez

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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