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el-MÜSNEDÜ’s-SAHÎH

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 – Hü-
seyin Esed), Beyrut 1418/1997, neþredenin giri-
þi I, 3-62; Zehebî, £Alâmü’n-nübelâß, XX, 10, 21;
XXII, 114; XXIII, 312-313, 326; a.mlf., Te×kiretü’l-
¼uffâ¾, III, 921; IV, 1328; Ýbn Kesîr, el-Bidâye,
Beyrut 1988, I, 194; Irâký, Fet¼u’l- mu³¢¦, s. 17-
18; 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; Ta-
kýyyüddin 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. Zâ-
hid Kevserî), Dýmaþk 1347, s. 196, 232-233; Sü-
yûtî, Tedrîbü’r-râvî, Kahire 1307, s. 32; Keþfü’¾-
¾unûn, I, 463; II, 1075, 1400; Ziriklî, el-A£lâm, V,
74; VII, 66; Tecrid Tercemesi, Mukaddime, s. 257-
258; Elbânî, MaÅ¹û¹ât, s. 42; Ahmed Muham-
med 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 (dok-
tora 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.
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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî (nþr. Abdülvehhâb Abdül-
latîf), Kahire 1385/1966, I, 43; Tecrîd Tercemesi,
Mukaddime, s. 8; Nûreddin Itr, Mu£cemü mu½¹a-
la¼âti’l-¼adî¦iyye, Dýmaþk 1397/1977, s. 97;
Cemâleddin el-Kasýmî, Æavâ£idü’t-ta¼dî¦ (nþr. M.
Behcet el-Baytâr), Dýmaþk 1399/1979, s. 76; Mu-
hammed b. Muhammed Ebû Þehbe, el-Vasî¹ fî
£ulûm ve mu½¹ala¼i’l-¼adî¦, Cidde 1403/1983, s.
19; Talat Koçyiðit, Hadis Istýlahlarý, Ankara 1985,
s. 320; Abdullah Aydýnlý, Hadis Istýlahlarý Sözlü-
ðü, Ýstanbul 1987, s. 116; Mustafa Saîd el-Hýn –
Bedî‘ Seyyid el-Lahhâm, el-Î²â¼ fî £ulûmi’l-¼adî¦
ve’l-ý½¹ýlâ¼, Beyrut 1419/1999, s. 31-32.
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Ebü’l-Abbâs Ca‘fer
b. Muhammed b. el-Mu‘tez

el-Müstaðfirî en-Nesefî
(ö. 432/1041)

Hadis hâfýzý.
˜ ™

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).

BÝBLÝYOGRAFYA :
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Ahmed, Medine, nr. 289, I, vr. 1 vd.; Hâzimî, Þü-
rû¹ü’l-eßimmeti’l-Åamse (nþr. Zâhid Kevserî), Ka-
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man-ý Câmî, Þevâhidü’n-nübüvve’sin-
de bu eserden iktibaslarda bulunmuþtur.
3. et-Temhîd fi’t-tecvîd (Dublin Chester
Beatty Library, nr. 3954). 4. Kitâbü’z-Zi-
yâdât. Abdülganî el-Ezdî’nin el-Müßtelif
ve’l-muÅtelif adlý eserine yaptýðý bir ze-
yildir (Zâhiriye Ktp., Hadis, nr. 525, vr. 45-
67). 5. Fe²âßilü’l-Æurßân. Ýmam Þâfiî’den
sonra konusunda yazýlan ilk eser olduðu
kaydedilen kitabýn bir nüshasý Süleymani-
ye Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (Esad Efen-
di, nr. 181).

Müstaðfirî’nin kaynaklarda adý geçen di-
ðer eserleri de þunlardýr: Ma£rifetü’½-½a-
¼âbe, Kitâbü’d-Da£avât, Kitâbü’l-Menâ-
mât (Münâsebât), ƒu¹abü’n-nebî £aley-
hi’s-selâm (el-ƒu¹abü’n-nebeviyye), Ki-
tâbü’l-Evâßil, Þemâßilü’n-nebî, Kitâ-
bü’þ-Þi£r ve’þ-þu£arâß, el-Müselselât fi’l-
¼adî¦, Kitâbü’l-Vefâß, Kitâb fi’l-¼ikme,
Kitâbü’l-Eyyâm ve’l-leyâlî, TârîÅu Ne-
sef ve Keþ, TârîÅu Semeršand.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Müstaðfirî, ªýbbü’n-nebî, Necef 1385/1965,

Muhammed Mehdî Hasan el-Horasân’ýn giriþi, s.
9-18; Ýbnü’l-Kayserânî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾ (nþr.
Hamdî Abdülmecîd es-Selefî), Riyad 1415, III,
1102-1103; Ýbnü’l-Esîr, el-Lübâb, III, 99, 208-
209; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XV, 33; XVII,
564-565; Kureþî, el-Cevâhirü’l-muŠýyye, II, 19-
20; Süyûtî, ªabašåtü’l-¼uffâ¾ (Lecne), s. 424-
425; Keþfü’¾-¾unûn, I, 296, 308, 715, 760; II,
1059, 1277, 1417, 1463; Meclisî, Bi¼ârü’l-envâr,
Tahran, ts. (el-Mektebetü’l-Ýslâmiyye), I, 42; XIV,
551-553; Leknevî, el-Fevâßidü’l-behiyye, s. 57;
Hediyyetü’l-£ârifîn, I, 253; Kehhâle, Mu£cemü’l-
müßellifîn, III, 150; Elbânî, MaÅ¹û¹ât, s. 407-408;
Kettânî, er-Risâletü’l-müstetrafe (Özbek), s. 71-
72, 79, 84, 122, 239, 254, 277, 359; Hikmet Be-
þîr Yâsîn, Ýstidrâkât £alâ TârîÅi’t-türâ¦i’l-£Arabî,
Cidde 1422, I, 156-157; Hüseyin b. Kasým b. M.
en-Nuaymî – Hamza b. Hüseyin b. Kasým en-Nu-
aymî, Ýstidrâkât £alâ TârîÅi’t-türâ¦i’l-£Arabî, Cid-
de 1422, VI, 419-420.
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Osmanlý askerî teþkilâtýnda
kale muhafýzlarý için kullanýlan

terim.
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Sözlükte “korumak; ezberlemek” an-
lamlarýndaki hýfz kökünün “istif‘âl” kalýbýn-
dan türeyen müstahfýz kelimesi “koruyan,
muhafaza eden” demektir. Bir terim ola-
rak Ortaçað Ýslâm tarihi kaynaklarýnda ka-
le kumandanýný ve emrindeki askerleri ifa-
de eder (Aksarâyî, s. 14). Nitekim Ýbnü’l-
Esîr, Sultan Alparslan’ý hançerle yaralayan
ve ölümüne sebep olan Yûsuf el-Hârizmî’-
nin bir kalenin müstahfýzý olduðunu söyler
(el-Kâmil, X, 73). Osmanlýlar döneminde

ise kale kumandanýnýn emrindeki askerler
için kullanýlmýþtýr. Osmanlýlar’da asayiþ ve
güvenliði saðlamakla yükümlü olan, ayrýca
serhad kalelerinde düþman hücumlarýna
karþý muhafazada bulunan askerler resmî
kayýtlarda müstahfýz terimiyle anýlýr. Bu-
nun yaný sýra “merdân-ý kal‘a, kale eren-
leri, kale erleri, hisar erleri” tabirleri de
kullanýlýr.

Osmanlý askerî teþkilâtýnda ülke içinde
ve sýnýrlardaki bütün kalelerde muhafaza
ve savunma hizmetinde vazifeli askerî
gruplar bulunurdu. Bunlar kalelerin öne-
mine göre bölükler halinde teþkilâtlanmýþ-
tý. Önceleri “hünkâr kulu” diye de anýlan ka-
le erleri genellikle Anadolu gençlerinden se-
çiliyor ve ücretleri hazineden karþýlanýyor-
du. Bazan bunlara baþlangýç timarlarý da
tahsis ediliyordu. Osmanlý Devleti’nin ge-
niþlemesine paralel olarak yeni kalelerin ele
geçirilmesiyle sistemde bazý deðiþiklikler
olmuþ, özellikle stratejik öneme sahip ser-
had kalelerine yeniçeri gruplarýndan mu-
hafýz gönderilmiþtir. Ancak bunlar belli
sürelerde kalelerde görev yapýyordu. XVI.
yüzyýlda bu gibi muhafaza ve savunma hiz-
metlerindeki yeniçeri bölüklerine müstah-
fýz deniyordu. Asýl müstahfýz olarak kale-
lerde sürekli kalan askerî gruplar ise ge-
nellikle “yerli kulu” diye anýlan civar böl-
gelerin gençlerine dayanýyordu. Ýstanbul’-
daki ocaktan yollanan yeniçeriler ortalar
halinde belli bir süre kalede bulunuyor, ar-
dýndan baþka bir kaleye naklediliyordu. Ma-
car sýnýr kalelerinde bir yeniçeri ortasýnýn
en çok üç yýl kaldýðý tesbit edilmiþtir. Ka-
lelerdeki muhafýz yeniçerilere nöbetçi de
denirdi. Sonradan bunlar “yamak” adýyla
anýlmýþtýr. XVIII. yüzyýlýn ilk çeyreðinde ya-
maklýða geçiþ konusunda bazý suistimal-
ler ortaya çýkmýþtýr (Çelebizâde Âsým, s.
489). Kalelerde muhafýzlýk yapan bu yeni-
çerileri diðer yerli kulu müstahfýzlardan
ayýrmak için onlara “odalý yeniçeri” denir-
di. Bunlar merkezdeki mevâcib defterinde
kayýtlýydý.

Sýnýr bölgeleri dýþýnda iç kesimdeki ka-
lelerde yerleþen muhafýzlar hem daha az
sayýdaydý hem de görev itibariyle askerî bir
fonksiyon icra etmekten çok bulunduðu
þehir ve bölgenin asayiþiyle yükümlü idi.
Meselâ XVI. yüzyýlda Manisa Kalesi’nde
kýrk yedi muhafýz bulunuyordu ve bunla-
ra timar tahsis edilmiþti. Müstahfýz timar-
larý asker götürme ve beslemekle yükümlü
olmadýklarýndan düþük oranlarda idi (Ma-
nisa Kalesi müstahfýzlarýna XVI. yüzyýlda
1000 akçe dolayýnda timar geliri ayrýlmýþtý).

Müstahfýz timarlarý belirli köy gruplarýn-
dan tahsis olunur, gelirleri müþterek ola-

adý Nahþeb’e nisbetle Nahþebî nisbesiyle
de anýlýr. Dedesi, babasý ve oðlu da hadisle
meþgul olmuþtu. Dedesi ve babasýndan
baþka Buhara’da hadis hâfýzý Ebû Abdul-
lah Muhammed b. Ahmed Guncâr, Se-
rahs’ta Zâhir b. Ahmed es-Serahsî, Merv’-
de Ebü’l-Heysem Muhammed b. Mekkî el-
Küþmîhenî gibi âlimlerden ders aldý. Ayrý-
ca Ahmed b. Ali el-Bîkendî, Ahmed b. Mu-
hammed el-Kelâbâzî ve diðer birçok hoca-
dan ilim tahsil etti. Kendisinden hadis din-
leyenler arasýnda oðlu Ebû Zer’den baþka
en uzun süre talebesi olan Abdülazîz b.
Muhammed en-Nahþebî, el-Ensâb müel-
lifi Abdülkerîm b. Muhammed es-Sem‘â-
nî’nin büyük dedesi kadý Ebû Mansûr Mu-
hammed b. Abdülcebbâr es-Sem‘ânî, Ebû
Ali Hasan b. Abdülmelik en-Nesefî, Hasan
b. Ahmed es-Semerkandî ve Ýsmâil b. Mu-
hammed en-Nûhî yer alýr. Müstaðfirî, Ne-
sef’te devrinin Hanefî âlimlerinin önde ge-
lenlerinden biri ve ayný zamanda þehrin
hatibi idi. Oðlu Ebû Zer el-Müstaðfirî on-
dan sonra Nesef hatipliðini üstlendi. Amel-
de Hanefî, itikadda Eþ‘arî mezhebine men-
sup olan Müstaðfirî’nin Keþfü’¾-¾unûn’-
da (II, 1417) Þâfiî mezhebine nisbet edil-
mesi bir zühul eseri olmalýdýr. Müstaðfirî,
Buhârî’nin Firebrî nüshasýný en son rivayet
eden Ebû Ali el-Küþânî’den bu nüshayý ri-
vayet etmiþtir (Ýbnü’l-Esîr, III, 99). Güveni-
lir bir hadis hâfýzý olarak tanýnan Müstað-
firî’nin rivayetlerine ve eserlerine pek çok
kaynakta atýf yapýlmýþ ve iktibaslarda bu-
lunulmuþtur. Zehebî’nin sadûk, Ýbn Nâsý-
rüddin’in sika ve devrinin önde gelen âlim-
lerinden biri diye nitelediði Müstaðfirî’yi
her iki âlim de mevzû olduðunu açýklama-
dan mevzû rivayetler naklettiði için eleþtir-
miþtir. Abdülhay el-Leknevî’nin, yaþadýðý
devirde Mâverâünnehir’de cem‘, tasnif ve
hadisleri anlama konusunda bir benzeri-
nin bulunmadýðýný söylediði Müstaðfirî 30
Cemâziyelevvel 432’de (5 Þubat 1041) Ne-
sef’te vefat etti. Abdülkerîm b. Muham-
med es-Sem‘ânî onun kabrini ziyaret et-
tiðini söylemektedir.

Eserleri. 1. ªýbbü’n-nebî (e¹-ªýbbü’n-
nebevî) ½allallåhü £aleyhi ve sellem
(Tahran 1281, 1294, 1304, 1318, 1327; Kum
1362; Necef 1385/1965; Meclisî’nin Bi¼â-
rü’l-envâr adlý eserinin içinde, XIV, 551-
553). 2. Delâßilü’n-nübüvve. Paris Bibli-
othèque Nationale’de bulunan bir nüsha-
sý üzerine (AY, nr. 6325) Georges Vajda ta-
rafýndan bir deðerlendirme yayýmlanmýþ-
týr (“Un manuscrit du Kitåb Dalåßil an-Nu-
buwwa de Ða.far al-Mustagfirý”, Studi Ori-
entalistici in Onore di Giorgio Levi Della
Vida, Roma 1956, II, 567-572). Abdurrah-
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