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EL-KUTUBlJ'S-SİTIE KAVRAMININ TARiHSEL GELİŞİMİ 

VE OTORiTESİNİ OLUŞTURAN FAKTÖRLER 

Giriş 

H. Musa BAGCP 

the Term of al-Kutub al-Hamsa or al-Kuiub al-Sıtta wasn't used as a 
term In the first periods of Islam. the Term of al-Kutub al-Hamse appe
ared tn fifth period A.H. and the term of al-Kutub al-Sıtta vas used in 
sixth period A.H. Later al-Kutub al-Sıtta was spread in seventh period 
A.H. araund lslamic world. Throughout histarical course, when these 
works became forward, the person authourtıes developed. In paralel 
of this developing person authourtty, their works' authourty began to 
be constitued. Knowledge capacity of authors and their fastldiousness, 
their piety. to be authourty of certain territory or school ; tn brief reli
gtous, psycohologtc, circumtanses of social-cultural, all of them played 
a part in form the authourity of works. tn this artlcle. basic factors, 
forming the authourity of al-Kutub al-Sıtta have been studied. 
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Hadis tarihinin altın çağı olarale kabu1 edilen h. ID. asır, hadis edebi
yatının ana kaynaldarının ortaya konu1duğu bir dönemi teşkil etmektedir. 
Bu dönemde oluşturulan hadis eserleri musanniflerinin temel amacının en 
salıili rivayetleri bir araya toplamal~ olduğu ifade edilmelctedir.2 Bu amaçla 
oluşturulan eserler tarihi süreç içinde el-Kutubu's-Sitte (altı kitap) olarale 
anılmaya başlanmış ve gerek İslam bilginleri gerekse üınmet nazarında mev
cut kaynaldar içinde en muteber hadis eserleri olarale kabu1 görmüştür. 

H. III. asırda ortaya çıkan söz konusu eserlerin gelişen şahıs kariz
maları, beraberinde eserlerinin karizmalarını da oluşturmaya başlamıştır. 
Şüphesiz bu şahıs karizmalarının oluşmasında etleili olan çok farldı se
beplerden söz edilebilir. Yazarlarının ilmi kapasitesi ve titizliği, dindarlığı, 
herhangi bir bölgenin yahut ekolün otoritesi olması bunlardan sadece bir 
kaçıdır. Kısaca dini, psilmlojik ve sosyo-kültürel şartlar, şahıs ve eser ka
rizmalarının oluşmasında önemli rol oynamıştır.3 

Doç. Dr.. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, musabagci® 
hotınail.com. 

2 Ahmed Naim, Salıi/ı-i Bulıaıi Mıılıtasan Tecrid.-i Saıih Tercemesi ve Şerh~ DİB yay, Ankara. 
1982, I. 51. 

3 Mehmet Emtn Özafşar, Rivayet İlimlerinde Eser Kaıizması ve Muslim'in el-Caıniıı's-Salıilı'~ AÜİF 
der. sayı: XXXIX. 1999, s. 288. 
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Gerek hadis kaynaklan gerekse onların müellifleriyle ilgili olarale asır
lar boyu yapılan çalışmalarda başta hadis alimleri olmak ÜZere ulema, 
son derece yüceltici, zaman zaman da mübalağalı ifadeler lrullanmışlardır. 
İslam dünyasının gerileme dönemlerinde psilmlojik bir telafi mekanizma
sı olarale Müslümanların en sılr başvurdukları tutum. hadis imamlarının 
ve hadis kaynalctarının savunusu ve mübalağalı şekilde yüceltilmesi ol
muştur. Bunun, İslam tarihinde eleştirel baluş açısının kaybolmaya yÜZ 

tuttuğu, içtihat faaliyetlerinin sekteye uğradığı, düşüncenin gerilerneye ve 
donuluaşmaya başladığı H V. ve Vİ. asırlardan itibaren ortaya çılrtığını be
lirtmelr gerekir. İslam t::irib.inde bu asırlardan sonra ortaya çıkan düşünsel 
donulctuk, özellilde h. ill. asır el-Kutubu's-Sitte müelliflerinin karizmatilr 
kişiliideri ve hadis alarıında yapılacalr bir şey kalmadığı anlayışının haltim 
olması4 hadis kitaplarına bir süre sonra kutsiyet atfedilmesine yol açmış 
ve çekirge istilasından kurtu1malr için, donanınarım muzaffer olması için 
el-Buhfui hatimieri indirilıniştir. Akıl ve mantık sınırlarını aşan bu tür 

abartmaların temelinde ise, kuşkusuz alrudışılılr ve duygusallılr eğilimleri 
yatınalrtadır. Özellilde gerileme dönemlerinde aldın ve alrucılığın talrbih 

edilmesi bu tür eğilimlerin güçlenmesine yol açmıştır. Bunun sonucun
da hadis imamları ve onların oluşturduğu eserler olağanüstü bir kimliğe 
büründürülmüştür. s Hadisler konusundairi durağan yalctaşımın çok isim 
yapmış alimler tarafından dahi eleştirilmediğini ve bu bağlarnda İbni Hal
dun gibi bir ilim adamının dahi: "isnad konusunda yapacak fazla bir şey 
kalmamıştır"6 şelctindelri zihniyeti, bugünlrü olumsuz tablonun kökenin
de bu tür anlayışların yattığını göstermektedir. İşte söz konusu olumsuz 
tablonun ortaya çılrmasında etltili olan bu anlayışların el-Kutubu's-Sitte 
diye tabir edilen altı hadis Iritabını tarihsel süreçte nasıl lrarizmatilr hale 
getirdiğini görelim. 

ı. el-Kutubu's-Sitte'nin Kavramsaflaşma Süreci 

el-Kutubu's-Sitte kavramı ke-te-be fiil köleünden gelen Iritap kelime
sinin çoğulu olan Iritaplar anlamındalri lrutub kelimesi ile Türkçe'de 'altı' 
anlamına gelen sitte Irelimesinin bir araya gelmesiyle sıfat tamlarnasın-

4 H. Musa Bagcı, Hadis Çalışmalarının Gerileme Dönemlerinde Hadiste İçtihad Kapısının Kapa
tılması Sonmu. İslam'ın Anlaşılmasuida Sünnetin yeri ve Degeri, Kutlu Dogum Sempozyumu, 
Ankara, 2003. · 

5 M. Hayli Kırbaşoglu. Hadis İlminde Metodoloji Sonmu. Sünnetin Dindeki Yeri Sempozyumu. 
Ensar Neşriyat, 1998, s. 437. 

6 O, bu konuda şöyle demektedir: "Çaguruzda hadislerin sıhhat dereceleri. zaafi icabettiren baş
ka cihetleri ve malülleri tamamıyle açıklaıınıış bir haldedir. Hadis ilminin üstat ve ileri gelen 
bilginleri. hadislerin bu gibi bütün hallerini incelemişler ve açıklamışlardır. bu sebeple bundan 
önce tashih edilıneyen hadisleri tashih etmek yollan tamamıyle kapanmıştır. İbn Haldun. Mu
lcaddime. (Çev: Zakir Kadiri Ugan) M.E.B.Yay. İst. 1989, II, 479 
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dan oluşmuş bir terkiptir. İslam'ın doğuşunun ilk dört asrında bu kavram 
henüz mevcut değildir. Bu dönemde beş kitap anlamındaki el-Kutubu'l
Hamse, başka bir deyişle beş asıl anlamındaki el-Usülu'l-Hamse kavramı 
da henüz lravramsallaşmamıştır. H. V. asırdan itibaren önce el-Kutubu'l
Hamse, daha sorıra da H. VI. asrın başından itibaren de el-Kutubu's-Sitte 
kavramı ortaya atılmış ve bu son kavram İslam dünyasının hemen her 
yerinde yaygın ve meşhur hale gelmiştir. Şimdi bu kavramın tarihsel geli
şimini kaynalrlardan takip etmeye çalışalım: 

H. IV. asrın ilk yansında üzerinde icma edilmiş. yerleşik ve yaygın 
olaralr hadis kitaplannın bir araya getirilerek el-Kutubu's-Sitte ve el
Kutubu'l-Harnse gibi bir isimlendiriDe yapılıp bütün İslam bilginlerinin 
tasvibine mazhar olmuş bir yapı söz konusu değildir. Bu. h.353/m.964'te 
Mısır'da ölen ve Musannefi vefatından bir asır sorıra İbn Hazm tarafından 
en iyi hadis mecmualarından biri diye kabul edilen mütemayiz hadisçiler
den biri olan Ebu Ali Said b. es-Seken'in ifadelerinden anlaşılmaktadır. 
Kendisinden o devre kadar birikmiş olan hadis kaynaldarından en önem
illerini tespit etmesi istenmiştir. O, evinden dört palret yük dolusu kitap 
getirip şöyle demiştir: Bunlar İslam'ın temelleridir. el-Buhilıi ve Muslim'in 
es-Sahih'leri, Ebu Davud ve en-Nesai'nin es-Sunerıleri." 7 

Adı geçen kavramların H. IV. asırda oluşmadığını gösteren ve bu as
rın sonunda vefat edenel-Hattabi (388/998)'nin sözleri de bir del1l ola
calr nitelilüedir. el-Hattabi, Ebu Davud'un şerhine yazdığı Mukaddime'de 
kendince dört önemli eserden bahsetmektedir. Bu dört eser için herhangi 
bir kavram kullanmaması dildmt çekici ve üzerinde durulması gereken 
bir konudur. el-Hattabi'nin bu tutumundari o dönemde bu kitaplar için 
yerleşmiş bir İsimlendirmenin m~vcut olmadığı anlaşılmaktadır. Onun 
zilrrettiği ilk eser Ebu Davud'un es-Sunen'idir. el-Hattabi'ye göre din 
ilimlerinde onun benzeri bir kitap tasnif edilmemiştir. Bütün Müslüman
lar onu makbul addetmişlerdir. Ona göre bu eser. alimlerin ve falrihlerin 
mezhebi ihtilaflarına halrem, Iralr, Mısır, Mağrib ve diğer üllrelerin bir 
çok şehirlerinde hadis musanniflerinin dayandığı bir kaynair olmuştur. 
Horasan Ehlinin çoğunluğu ise Muhammed b. İsmail el-Buhilıi ve Mus
lim b. Haccac'ın kitabiarına düşkünlük göstermiş ve sahih tasnifinde 
onların şartlarını göz önünde tutup ömek almışlarsa da Ebu Davud'un 
ltitabı diğer iki kitaptan tertip açısından daha güzel ve fikhl istinbatlar 
açısından daha zengin ve üstündür. Ebu İsa et-Tirmizi'nin eseri de aynı 
şekilde güzel bir kitaptır. 8 

7 Cemaleddin Ebu'l-Haccac Yusuf el-Mizzi, Tehzfbu'l-Kemiilfi Esmdi'r-Ricôl, {Tbk: Beşşar Avvad) 
1985, ı, 167 ; Krş: İ.Goldziher, Muslim Studies, (İngllzce'ye Çev: C.R. Barber, S. M. Stren), Lon
don, 1971, Il, 240. 

8 el-Hattabi, Med[imu's-Sımen. Dfuu'l-Kutub!'l-İlıniyye, Beyrut. 1996, I. 6. 
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el-Hattabi'nin H. N. asır itibariyle bu dört eseri öne çılrannası ve özel
likle de Ebu Davud'u, el-Buhfui ve Muslim'den tertibi ve fikhl istinbatlan 
itibariyle daha üstün ve benzeri görülmemiş bir musannef eser olaralr tak
dim etmesi son derece dikkat çelticidir. Buradan çıkarılacalr bir başka ne
tice de o dönemde el-Buhfui ve Muslim'in Horasan Ehli nezdinde muteber 
olması ve diger İslam beldelerinde ise Ebu Davud'un eserinin tutulmasıdır. 
Burada dikkat çeltilmesi gereken bir husus da Said b. es-Seken'den farklı 
olaralr el-Hattabi'nin en-Nesru yerine et-Tirmizi'nin es-Suneni'ni zikretme
sidir. Dolayısıyla bu asırda gerek el-Kutubu's-Sitte gerekse el-Kutubu'l
Hamse kavramlan mevcut olmadıgı gibi bahse konu olan dört eserde de 
tam bir mutabalrat söz konusu degildir. 

H. N. asırda yaşamış olan el-Hakim en-Nisaburi (405/1014) de Intap
larında el-Kutubu's-Sitte veya el-Kutubu'l-Hamse şeklinde yerleşik ve yay

gın olaralr kabul edilmiş eserlerden söz etmemelrtedir. O, Ma'rifetu UlUmi'l

Hadis adlı eserinin bir bölfu:tıünde İbn Şihab ez-Zuhri'den başlarnair üzere 
fikhu'l-hadis konusunda uzman ve mutebahhir olan ve aralarında Ahmet 

· b. Hanbel, el-Buhfui, Muslim, ed-Dfuiıni, en-Nesru ve İbn Huzeyme gibi 

imamların da bulundugu yirmi üç hadis. imamının hadis ilmi konusun
dald dirayet ve faziletinden detaylıca bahsetmektedir. Bunların dışında 
aralarında Ebu Davud ve Ebu İsa et-Tirnıizi'nin de bulundugu on hadis 
imaını haliliında detaylı bilgi vermeksizin sadece isimlerini vermekle yetin
mektedir.9 O, el-Mustedrelcldtabının girişinde hadisin gelişim seyri ve is
nadın MüslümanlaraAllah'ın bir lütfu oldugunu belirttikten soııra, vahyin 
yalandan ayıklanması için hadis imamlannın haberlerin ravilerini ve asa
n nakledenleri tezldye ettilderini belirtmektedir. Ona göre bu imamlardan 
iltisi el-Buhfui ve Muslim' dir. Onlar haberleri Sahih'lerinde tasnif etmişler 
ve onların şöhretleri İslam beldelerinde yayılmıştır. 10 Aynca o, el-Medhal 

adlı eserinde "Sahih hadisleri ilk defa tasnif edenlerin el-Buhfui ve Muslim 
oldugunu" savunmalctadır. 11 Görilldügü gibi el-Kutubu's-Sitte imamlan ve 
onların oluştlırduklan eserler Haltim'in zihninde tam kavramlaşınış gö
rünmemektedir. 

Güvenilir hadis lraynaldannın bir listesini veren İbn Hazm (456/ ll 02)12 

el-Maslüb ve el-Kelbi tarafindan rivayet edilen hadisleri ihtiva etmesi dola
yısıyla et-Tlrnıizi'nin ltitabını tenlut etmiş 13 ve onun mevsuk eserler kate-

9 AynnWar için bkz: el-Hakim, Ma'Tifetu Ulümt'l-Hadis, Daru'l-Afakı'l-Cedid, Beyrut, 1980, s. 63~ 
85. 

10 Hakim, el-Mustedre/c ale's-Sahihayn, lThk: Mustafa Abdulkadlr Ata), Daru'l-Kutubl'l-İlmiyye, 
Beyrut. 1990, I, 2. 

ll Hakim, el-Medlıalu.fi İlmi'l-Hadfs, s. 4. 
12 es-Suyuti, Tedıibu'r-Riiui.fi Şerhi Talaibi'n-Neueuf, Daru'l-Flkr, Beyrut, 1993, s. 32. 
13 es-Suyuti, Tedıib, s. 56. 
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gorisine girmesi konusunda tereddüt göstermiştir .14 Öyle görünüyor ki İbn 
Hazm, Ebu Davud, et-Tirmizi ve en-Nesai'nin es-Sunen'lerinden haber
dardır, falcat İbn Mace'nin es-Sunen'inden habersiz görünmektedir. İbn 
Hazm hadis kitaplan içerisinde Buhari ile Muslim'in Sahilı'lerini başta 
zikretmelcte ve bu kitaplarm en sahih hadisleri ihtiva ettigini kabul etmek
tedir. Bunlardan sonraki hadis mecmualannı sıralamasında farklılık göze 
çarpmalctadır. Bazen Ebu Davud ve en-Nesai'nin es-Sunen'lerine öncelil\: 
vermelcte bazen de sahih hadis ihtiva eden diger eserleri öne aldıgı bildi
rilınelctedir.15 Bu bilgilere göre Endülüs alimlerinden olan İbn Hazm'da 
da el-Kutubu's- Sitte veya el-Kutubu'l-Hamse anlayışı mevcut degildir. 
Onunla aynı ~sırda (H. V. Asır) yaşamış olan Beyhald, el-Kutubu's-Sitte 
kitaplannın bir kısmının varlıgından haberdar olmamıştır. Eger gerçek
ten bu eserlerin VI. asırdan sonralti şöhretleri bu alimlerin yaşadıgı dö
nemde de bulunsaydı, yüzlerce eser yazmış bu muhaddislerin mutlal\:a o 
kitaplardan haberdar olmalan gerekirdi. Beyhala'nin yalnız Sahilian ile 
Ebu Davud'un Sunen'inden nairnde bulunması, diger Sunenieri görmedi
gl. şeklinde izah edilmektedir. 16 Bu muhaddisin h. 458 yılında vefat ettigi 
düşünülürse bu tarihlerde henüz el-Kutubu's-Sitte kavramının mevcut 
olınadıgı anlaşılırY 

el-Kutubu's-Sitte'nin unsurlanndan birini teşlill edecek olan et
Tinnizi'nin es-Suneni'nin genel olaral\: hadisçilerin kabulüne ne zaman 
mazhar oldugunun tayini müşlill olınalda birlilcte muhtemelen H. V. asır 
içerisinde et-Tirmizi ve en-Nesai'nin es-Sunen'i, iltisi birlilcte bu gruba da
hil edilir oldu ve beşine birden el-Usülu'l-Hamse (beş asıl kaynal\:) vasfı 
verildi. 18 Muhtemeldir ki et-Tirmizi'nin es-Sunen'inin genel kabulü, altın
cı asrın başında ölınüş olan Ebu'l-Fadl Muhammed b. Tahir el-Makdisi 
(507 1 1113) tarafından kendilerinin sayısını altıya çıl\:armak üzere ilk defa 
beş kitaba eldenmiş bulunan İbn Mace'nin eserinden önce olınuştur. 19 Bu 
da h.V. asra tekabül etmelctedir. 

Yine el-Kutubu's-Sitte'nin asıllanndan birini teşkil edecek olan en
Nesai'nin Sunen'i beş ltitaptan biri kabul edilmiştir. et-Tacuddin es-Su-

14 Goldzlher, Muslim Studies, II. 240 ; H.Vlll. asır alimlerinden ez-Zehebi de et-Tinnlzfn!n Cami'ini 
el-Maslüb -ki o Muhanınıed b. Said el-Esedi Ebu Abdurrahman eş-Şanü 6. tabakadan olup 
kasten hadis vaz' eden blr kişidir- ve el-Kelbi -ki o Muhanınıed b. es-Saib Ebu'n-Nadr el-Kufi'dlr 
ve yalancılıkla ve Rafizilikle itharn edilmiş blr kimsedir- ve o ikisine benzer kişllerin hadislerini 
eserine aldıgı Için seviye olarak Ebu Davud ve en-Nesafn!n Sunen'lerinden daha aşagıda görül
düğünü bellrtnıektedlr. es-Suyuti, Tedrib, s.l06. 

15 Selman Başaran. İbn Hazm'ın Sahi:lıfuı Eleştiris~ Hadis Literatüro Araştırnıalan, Yay. haz: S. 
Özer. S. Kızılkaya. Kitabiyat. 2007, s. 184-185. (İbn Hazm. Fazô.ilu'l-Endu!us, y.y .. 1386, s. 
20.'den naklen). 

16 ez-Zehebi. Tezlciretu'l-Huffaz, III. ll32 ; Krş: Başaran. a.g.m. s. 184 
17 Başaran, a.g.m, s·. 184. 
18 es-Suyuti, Tedrib, s. 29.; Muhanınıed Zübeylr Sıddıki, Hadis Edebiyatı Tarih~ (Çev: YusufZiya 

Kavakçı), İrfan yay. 1966, s. ll5. 
19 Sıddıki, age, s. 115. 
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bki (771/1369)'nin açıklamasına göre bu gruba giren onun es-Swıenu'l
Kubrası degil, es-Sunenu's-Suğra'sıdır. O şöyle der: "Her ne kadar el-Miz
zı, es-Sunenu'l-Kubra'yı dahil etse de etraf kitaplarını derleyen müelliller 
es-Sugra'yı tahric etmişlerdir. İbn Mu1akkın da altı kitaba dahil olanın 
es-Sunenu'l-Kubni oldugunu açıklamıştır. es-Suyuti'nin naliline göre en
Nesai, es-Swıenu'l-Kubra'yı tasnif ettigi zaman Remle emirine onu hediye 
etıniş ve ona bunun içinde olan her hadisin sahih oldugunu söylemiştir. 
Emir ise ona "Bunların içinden sahih hadisi sakim'den benim için· ayır," 
demiş veen-Nesaide bunun üzerine es-Sunenu's-Suğrasını tasnif etmiş
tir.20 Bu degerlendirmelerden el-Kutubu'l-Hamse'ye Nesai'nin mucteba 
diye isimlendirdigi es-Sunenu's-Suğrasının dahil edildigi anlaşılmalrtadır. 

Böylece H. V. asır itibariyle hadisle ilgili beş ana eser yerleşti{ ve yaygın 
hale gelmiştir. Bunun delili İbnu's-Salah'ın şu naklidir: Ebu Tahir Ahmed 
b. Muhammed es-Sile1i (576/1180)21 el-Kutubu'l-Hamse'yi yani el-Buhaıi 
ve Muslim'in Sahih'leri, Ebu Davud, et-Tirmizi ve en-Nesili'nin Sunen'lerini 
zilrretmiş ve şöyle demiştir: "Şark ve garp alimleri bu hadis mecmualarının 
sılılıali konusunda ittifak etmiştir." 22 

Görüldügü gibi İbn Mace'nin es-Sunen'i h. VI. asrın başına kadar el
Kutubu's-Sitte arasında yer almamıştır. Daha dogrusu bu zaman zarfin
da, hadisçiler nazarında asıl olan beş hadis kitabı bu1unuyordu. Bunlar 
el-Buhari ve Muslim'in Sahilıleri; et-Tirmizi, en-Nesili ve Ebu Davud'un 
Sünen'leriydi. Ebu'l-Fadl İbn Tahir el-Mal{disi'nin (507 /1113) bu beş kita
ba (el-Usu1u'l-Hamse) tahsis ettigi Atrafu'l-Kutubi's-Sitte'ye İbn Mace'nin 
Sunen'ini de eklemesinden ve "Şurutu'l-Eimmeti's-Sitte" (Altı İmaının Şart
lan) adlı kitabını telif etınesinden sonra ilk defa İbn Mace'nin es-Sunen'i 
de muteber kitaplar arasına dahil edilmiştir.23 Ancal{ el-Mal{disi'nin h.VI. 
asır boyunca el-Kutubu's-Sitte'ye İbn Mace'yi dahil etıne konusunda di
ger hadis imamlan üzerinde etiilli oldugunu söylemek çok güçtür. Bu 
konuda kısmen etiilli oldugu söylenebilir. Bu asırda sadece . el-Bagavi 
(516/ll22)'nin "Mesabihu's-Sunne" ve İbn Asakir (571/ll 76)'in Etrafu'l
Kutubi's-Sitte adlı eserinde İbn Mace'ye yer verilmiştir.24 Bunun dışında 
Goldziher tarafından da belirtildigi gibi altıncı asır boyunca İbn Mace'nin 
Sunen'inin 6. sıradalti makam şerefi., çogu hadisçiler tarafından kabu1 edil-

20 es-Suyüti, age, s. 59. 
21 Biyograflsi için bkz: e2-Zehebi. Tezlciretu'l-Huffiiz, IV. 90-95. 
22 İbnu's-Salah, Mulcaddtmetuİbni's-Salahfi U!Clmi'l-Hadis, Mektebetu'l-Mutenebbi, Kahire, s. 19; 

İbn Kesir, İhtisaru U!Clmfl-Hadis, Daru't-Turas. Kahtre, 1979, s. 27. 
23 Muhammed b. Ca'fer el-Kettil.ı:ıi, er-Risiiletu'l-Mustatraje, Daru Kahraman, İst, 1986, s. 12 : 

Muhammed Abdulaziz el-Havli, Tdrihu Fwıünfl-Hadisi'n-Nebevi, Daru İbn Kesir, Beyrut, 1988, 
s. 173 : Talat Koçyigit, Hadis TarillL AÜİF yay, Ankara, 1988, s. 249-250 : İbn Mace'nin el
Kutubu's-Sitte'ye dahil edilişi lle ilgili lehte ve aleyhteki görüşler için bkz: Musa Erkaya, İbn 
Mace'nin Hadis Kültüründeki YerL (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 2004, s. 200. 

24 el-Kettil.ı:ıi, er-Risi'iletu'l-Mustatraje, s. 12. 
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memiştir. Mutekaddimun ulema nezdinde kıymetini düşünnüş olan yönü 
İbn Mace'nin zaafı şiddetli olan ravilerden hadis almış olmasıdır. Bu çeşit 
hadislerin sayısı 99'dur. Bunların ravileri yalancılılda itharn edilmiş, ha
dis hırsızlıgmda25 bulurımuş kimselerdir. Hadisçiler normalde böylelerinin 
münferit rivayetlerini almamışlardır.26 İbn Mace'nin h. VI. asırda beş asla 
eldenınesi konusunda bir ittifak olmadıgını gösteren hususlardan biri de, 
Rezin b. Muaviye es-Sergisti (535/ll40)'nin el-Kutubu's-Sitte bulasasın
da (Tecridu's-Sıhahı's-Sitte) İbn Mace'yi degil, Malik'in el-Muvatta'ını almış 
olmasıdır. İbnu'l-Har;rat lakabıyla meşhur İşbiliyeli Ebu Muhammed Ab
dulhak el-Ezdi (58ı;ı ı85) de el-Ahlcamu'l-Kubra adlı eserinde İbn Mace'ye 
yer vermemiştir. Keza el-H:3.ziınl (584/1184) de Şurütu'l-Eimmeti'.i-Hamse 
adlı eserinde İbn Mace dışında diger beş imarnın şartlarını kitabına almış
tır.27 Aynca h. VI. asır alimlerinden İbnu'l-Esir (606/ ı209) de Ctımiu'l-Usill 
min Ehddfsi'r-Rasill adlı kitabında altıncı kitap olarak İbn Mace'ye degil, 
Malik'in el-Muavatta'ına yer vermiştir.28 

Haldarıda zikrettigimiz bu ihtilaflı yaldaşımlara ragmen, İbn Mace tam 
bir asır aradan sonra (yani h.VII. asır başlarında) tekrar Abdu'l-Gani el
Cemmaili el-Makdisi (600/ı203)'nin el-Kemal fi Ma'rifeti'r-Ricdfinde,29 

İbn Neccar (643/ı245)'ın Ricdlu'l-Kutubi's-Sitte'sinde, Necibudclin es
Saykal (672/ı273)'ın bu konudalti ltitabında, Şemsuddin el-Cezeri 
(7 ı ı /132 ı)'nin muhtasar bir eserinde diger beş ld.tabın müellifleriyle bera
ber itiraz götünnez bir otorite olaralı:. tanınmıştır. Aynı şekilde İbn Teymiy
ye (728/ı327)'nin el-Muntelcdfi.'l-Ahlcdrriında ve Yusuf b. Abdirrahman 
el-Mizzi (74ı/ ı34ı)'nin ld.tabında altı hadis mecmuasından biri olaralı:. ka
bul görmüştür.30 Zikrettigimiz bu müellifier, İbn Mace'nin es-Sunen'ini -el
Muvatta'nın aksine onun beş ld.tap üzerine zevaidinin çoldugundan dolayı
el-Muvatta'nın önüne geçirmişlerdrr.31 İbn Mace'yi söz konusu müteahhir 
ulema nezdinde yücelten husus, onun fikhi faydalarının çoldugudur. Bu 
da, öbür ld.taplarda bulurımayan ziyade hadisler ihtiva etmesinden ileri 
gelir. İçinde mevcut 434ı hadisten ı339'u zevaid'dir, yani öbürlerinde yer 
almaz. 32 Bu nedenle İbn Mace'nin de içinde yer aldıgı el-Buhart, Muslim, 
Ebu Davud, en-Nesai, et-Tirmizi'den oluşan el-Kutubu's-Sitte'nin hicri ye-

25 Bır hadis şeyh !nden !şıttlen mesmuatuı izin a!mmaks121n yazılı veya sözlü olarak kullananlar ya 
da yazanlar sfuiku'l-hadis/ hadis hırs121 olarak kabul edi!m!şt!r. 

26 İbrahim Canan. Kutub-i Sitte Muhtasan Tercüme ve Şerhi (Hadis Tarihi), Akçağ yay. Ankara, 
1988, s. 247. 

27 el-Kettfuıi, er-Risdletu'l-Mustatrafe, s. 13 ; Goldztlıer, age, II. 262. 
28 el-Kettfuıi, er-Risaletu'l-Mustatrafe, s. 13; el-Havli. Tdrilıu Fwıüni'l-Hadisi'n-Nebevi. s. 174. 
29 Bu kitap r!cal teracim kitaplarrom en Iyisi olarak kabul edilir. Hafız el-Mizzi bu kitabı1ehzıôu'l

Kemal fi Esmai'r-Rical" adıyla tehzib etmiştir. el-M!zzi'n!n bu kitabı Müslüman alimler arasında 
şöhret ve !ntişar bulmuştur. Havli. age, s. 17 4. 

30 Goldztlıer. Muslim Studies, Il, 24 ı. 
31 el-Havli, age, s. 173. 
32 Canan, age, s. 247. 
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dinci asırdan itibaren genel anlamda tam bir kabule mazhar olduğu ve 
bütün İslam aleminin büyük çoğunluğu tarafından güvenilir hadis mec
muaları olaralr kabul edildiği söylenebilir.33 

Bununla birlilcte h. VII. asırda hala beş hadis imammm kitaplannı kabul 
edip bunların dışında diğer kitapları bu kategoriye sokmaya değer bulmayan 
alimierin olduğu görülmektedir. Hadis metodolojisini ilk defa sistematik hale 
getiren ve hadis ilimleri ve ıstılahiarı konusunda kendinden sonraki a;Iiınle
ri pek çok konuda etkileyen İbnu's-Salah (643/1245) yerleşiir ve mutemet 
olaralr kabul edilen hadis kitaplarının el-Kutubu'l-Hamse olduğunu belirt
mekte ve onları el-Buhaıi ve Muslim'in Sahih'leri Ebu Davud ve Nesai'nin 
Sunen'leri, ve Tirrrıizi'nin el-Cami'i şeklinde sıralamalrtadır 34 Bu ifadelerden 
İbnu's-Salah'ın el-Kutubu'l-Hamse'yi (beş kitap) muteber hadis kitapları şek
linde kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bununla birlilcte gerek İbnu's-Salah ve 
gerekse el-Iraki gibi alimler bu eserlerin sıhhati konusunda farklı anlayışlar 
ve eleştiriler getirmişlerdir. İbnu's-Salah el-Kutubu'l-Hamse'nin sıhhatleri 
konusunda Ebu Tahir es-Silefi'nin savunduğu "Şark ve garp alimlerinin el
Kutubu'l-Hamse üzerinde ittifak ettiği" görüşünü eleştirerek bunun tesalıili 
olduğunu, zira özellikle Surren'lerin içerisinde zayıf, munker ve zayıfın diğer 
çeşitlerinden olan hadisler bulunduğunu belirtmektedir. Bununla beraber 
sıhhat açısından el-Kutubu'l-Hamse'nin musned türü eserlerden daha üs
tün olduğunu da ilave etmektedir.35 

en-Nevevı (676/1277) İbnu's-Salah'ın Muka.dd.ime'sine yaptığı muhta
sarda onun görüşünü benimseyerek mutemet hadis ltltaplannı el-Usulu'l
Hamse diye isimlenditip bu kitapların el-Buhfui ve Muslim'in Sahili'leri, 
Ebu Davud, et-Tirmizi ve en-Nesru'nin Sunenieri olduğunu kabul etmekte 
ve bunları özel bir başlıkta toplamaktadır.36 O, Muslim şerhinde ise bu 
beş kitabın İslam'ın asılları olduğunu ifade etmekte ve onların isimlerini 
sıralamalüadır. Daha sonra o, bunların dışında Ahmed b. Hanbel'in el
Musnecl:i ve İbn Mace'nin es-Sunen'ini eşit derecede değerlendirmekte olup 
İslam'ın aSılları olan beş kitap içine dahil etmemektedir.37 

Muhammed b. İbrahim İbn Cema'a (733/1332) da el-Menhelu'r-Revf. 
adlı eserinde İbnu's-Salah'ın görüşüne tabi olarak mutemet hadis kitapla
rını beş olarak kabul etmiştir. 38 

33 Goldziher, age, II. 262-263 : Sıddıki, age, s. ll5 : İbrahim Canan, age, s. 247. 
34 İbnu·s-Salah. age, s. 18, 192. _. 
35 İbnu's-Salah, Mulcaddime. s. 20 : Benzer eleştiri lçln bkz: el-Iraki, Fethu'l-Muğis -bi Şerhi 

Elfiyeti'l-Hadis, Alemu'l-Kutub, Beyrut, 1988, s. 45. 
36 · es-Suyuti, Tedrib, s. 57, 481-483. 
37 en-Nevevi, Sahfhu Muslim bi Şerhi'n-Nevevi (Mulcaddime], Dlinı İhyau't-Turas!'l-Arabi, Beyrut, 

1392, I. 6. 
38 Muhıirnıned b. İbrahim b. Cema'a, el-Menhelu'r-Revi, (Thk: MuhylddinAbdurrahman Ramazan) 

Dliru'l-Flkr. Dunaşk, 1406, s. 143. 
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Aynı şekilde el-Iraki (806/ 1403)'nin de İbnu's-Salah'ın Mulca.ddime'sine 
yazdığı şerhte onun tercih ettiği mutemet beş hadis kitabını benimsediği 
anlaşılmaktadır. Zira o, bu beş ltitaba İbn Mace, el-Muvatta ve Darimi'nin 
eserinden herhangi birini altıncı kitap olarak zikretmemektedir. el-Iraki, 
İbnu's-Salah'ın Mulca.ddime'sini Elfiye (bin beyit) haline getirmiş ve daha 
sonra onu Fethu'l-Muğis adıyla şerh etmiştir. O, Elfiye'de sadece beş imam
dan bahsetmekte ve İbn Mace'nin adını arımamalrtadır. Şerhinde ise o, 
bunun açıklamasını yaparale İbnu's-Salah'ın Mulcaddime'sinde mutemet 
hadis kitabı sahibi olarak İbn Mace'nin eserini ve hayatını zikretmediği
ni ve kendisinin de Elfiye'yi yazarken ona tabi olduğunu açıldamaktadır. 
Daha sonra el-Iraki aynı yerde İbn Mace'yi altıncı imam olarale zikretmekte 
ve onun doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili bilgi vermektedir. 39 Onun, İbnu's
Salah'ın görüşünü "!Jenimseıniş görünınelde birlilrte, şerhinde İbn Mace'yi 
altıncı hadis imaını olarale kaydetmesinin 40 o günkü· ilmi çevrede İbn 
Mace'nin altıncıltitap olarak artık ağırlığını iyice hissettirdiğini göstermesi 
bakımından önemlidir. 

Meslekten alınayan İbn Haldun (808/1405) da Ummuhiitu'l-Hamse diye 
isiınlendirdiği beş hadis ltitabını kabul etmiştir.41 

Buraya kadar söyledilderiınizi toparlayacale olursak, H. VII. Asır iti
bariyle İslam dünyasının büyük bir çoğunluğunda (İbn Mace dahil) eı

Kutubu' s-Sitte'nin bugün mahzar olduldarı tam kabule İslam bilginlerinin 
ortak konsensüsüyle ulaştıldarı ifade edilebilir. Aneale bu ortak kabule 
muhalif kalan ve mutemet hadis kitapları olarak beş kitabı kabul eden 
İbnu's-Salah, en-Nevevi, İbn Cema'a, el-Iraki ve İbn Haldun gibi alimler 
İbn Mace'nin Sunen'ini, umumen kabul edilmiş kitaplar sınıfı dışında bı
rakmışlardır. İbnu's-Salah ve en-Nevevi'ye göre eğer altıncı bir ltitap ola
calesa bu, ed-Darimi'nin es-Sunen'i alınalıdır ve o, buna daha layılrtır.42 

Yukarıda geçtiği gibi İbn Cema'a ve İbn Haldun eserinde bir tercih be
lirtmemektedir. el-Irald ise İbnu's-Salah'ı taldid eder görünmelde birlilrte, 
yukarıda belirttiğiıniz gibi İbn Mace'yi kabul etme temayülündedir. İbn 
Mace'ye olan bu temayül daha sonra H. VIII. asırdan itibaren artarak de
vam edecektir. 

H. VIII. asrın başına geldiğiınizde İbn Mace'nin dahil olduğu el-Kutubu' s
Sitte kavramı ve bu kavraıııırl. ihtiva ettiği diğer hadis kaynaldarının oto
ritesinin gün geçtilcçe peltiştiği ve yaygınlaştığı görülmektedir. el-Mizzi 
(741/1341), el-Kutubu's-Sitte'nin özellilderini sayarken şöyle demektedir: 

39 el-Iraki, Fethu'l-Muğis, s. 461. 
40 Zeynuddin el-Iraki, et-Takyid ve'l-İziih, Muessesetu'l-Kutub!'s-Sekiiie, Beyrut. 1997, s. 417-

419. 
41 İbn Haldun, Mulcaddime, MEB yay, İst, 1989. II. 475-6. 
42 es-Sehavi, Fethu'l-Muğis Şerhu E!fiyeti'l-Hadis, Daru'l-Kutub!'l-İlın!yye, Beyrut. 1996, III. 260. 
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"Allah sünnet Iranusunda hadis hafizlannı ve uzman ve rnüneldtid alimleri 
muvaffak kıldı. Oıılar sünneti aşınların tahrif:inden, batıila uğraşaııların 
intihalinden ve cahillerin te'vilinden korudu. Onun koninmasını isteyerek 
ve kaybolmasından endişe ederelı:: hadis tasnifini çeşitlendirdil er ve oııları 
pek çok dallara ayırdılar. Oıılar en güzel tasnifi, en iyi telifi; doğrusu fazla, 
hatası az: faydası en geniş, bereketi en büyük, istifade edilmesi en kolay, 
muhalifler ve rnuvafıklar katmda kabulü en güzel, hem avarn hem de en
telelrtüeller yanmda yeri en yü,ce olan şu eserleri telif etmişlerdir: Saiıınu'l
Buhari, Sahilıu Muslim, Bu ikisinden sonra Ebu Davud'un es-Sunen'i, 
et-Tirrnizi'nin el-Cfurıi'i, en-Nesai'nin es-Sunen'i, ve oııların derecesine 
ulaşınasa da İbn Mace'nn es-Sunen'i. el-Kutubu's-Sitte'nin her biri için 
ehline malum olan bir üstüıılüğü vardır. Bu kitaplar insaıılar arasmda 
meşhur olmuş ve İslam beldelerinde yayılrnıştır."43 el-Mizzi:, İbn Mace'nin 
es-:Sunen'ini "diğerlerinin derecesine ulaşamasa bile" kaydıyla el-Kutubu's

Sitte içerisine dahil etmelrtedir. O, bunun İbn Mace'nin el-Kutubu'l-Hamse 

rnüelliflerinden ayrı olaralı:: tek başına rivayet ettiği her bir hadisinin zayıf 
olduğunu belirtrnekten de çekinrnez.44 

H. VIII. asır alimlerinden İbn Kesir (774/1372) eseri üzerinde ihtisar 
çalışması yaptığı İbnu's-Salah'a taqi olmayarale el-Kutubu's-Sitte'nin al
tıncı kitabının İbn Mace'nin Sunen'i olduğunu açıkça belirtmektedir. Buna 
dayanak olaralı:: da İki sahih (Buhari-Muslirn) ve dört sünen'i (Tirmizi, Ebu 
Davud, Nasiti, İbn Mace) içine alan İbn Asalı::ir'in Etraf kitabını ve Ha
fiz el-Mizzi:'nin etraf ve ricalle ilgili eserine atıfta bulunrnalrtadır. O, İbn 
Mace'nin kitabının konu (bab) başlıldarınm fikhi açıdan rnükernrnelliğini 
de onun üstüıılüğü bağlamında değerlendirrnelrtedir.45 

H. IX. asra gelindiğinde İbn Mace'nin es-Sunen'ini altıncı kitap olarak 
kab~ etmeyen alimler çok nadirdir. Bu alimler el-Kutubu's-Sitte'nin altıncı 

ltitabının ed-Darirni'nin es-Sunen'i olması gerektiğ:L.'li belirtmişlerdir. Zira 
ed-Darirni'nin es-Sunen'inde her ne kadar rnursel ve rnevkufhadisler olsa 
bile, hem zayıf olduğu belirtilen ricalinin sayısı az, hem de rnunker ve şaz 
hadislerin sayısı nadirdir.46 Örneğin, İbn Iiacer (852/1448) ve Salahuddin 
el-Alru, altıncı kitap olaralı:: İbn Mace'yi değil de ed-Darirni'nin es-Sunen'ini 
tercih etmektedir. İbn Hacer bu konudalti görüşünü şöyle belirtrnelrte
dir: "ed-D3.rirni'nin es-Sunen'i rnertebe olaralı:: Sunen'lerin altmda değildir. 
Bilaltis beş kitaba İbn Mace yerine bu eser dahil edilseydi, daha iyi olur
du. Çünkü ö pek çok yönüyle İbn Mace'den daha üstündür. "47 Fakat İbn 

43 el-Mizzi, Telızfbu'l-Kemiil, I. 147. 
44 es-Suyuti, age, s. 59 ; el-Havli, age, s. ı 75. 
45 İbn Kesir, İhtistiru Uliimi'l-Hadis, s. 205. 
46 el-Havli, age. s. 174. 
47 es-Suyuti, Tedribu'r-Rtıvf. s. 107: el-Kettanı, er-RiSdletu'l-Mustatrafe, 13; Ahmed Muhammed 
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Hacer'in bu görüşü kendisinden sonra gelenleri etkilemiş görünmemekte
dir. Muasın ve talebesi olan es-Sehavi'nin onun görüşünü paylaşmadıgı 
görülmektedir. 

İbnHacer'in talebesi es-Sahavi(902/ 1496), İbnu's-Salah'mMulcaddime'sini 
Elfiye (bin beyit) şeklinde yaznnş ve bu beyillerde el-Kutubu'l-Hamse olarak 
el-Buhari, Muslim, et-Tirmizi, Ebu Davud ve en-Nesai'ye yer vermiş, an
cak muhtemelen metne sadık kalma amacıyla beyillerde altıncı hadis ima
mını zikretmemiştir. Yalnız bu beyillerin şerhinde es-Sehavi, İbn Kesir'in 
ifadelerinin aynısını kullanarak el-Kutubu's-Sitte'nin altıncı kitabı olarak 
İbn Mace'nin es-Sunen'ine yer vermektedir. O, delil olarale da İbn Asakir 

ve el-Mizzi.'n.İti kitaplarını göstermektedir. O, İbn Kesir'in "İbn Mace'nin 
bab başlıklarının fıkhi açıdan yefuin oldugu" görüşününaldettikten son
ra İbnu's-Salah ve Salahuddin el-Aliii'nin şöyle dediklerini ifade etmek
tedir: "Keşke İbn Mace'ııin yerine Darimi'nin Musned'i olsaydı daha evla 
olurdu"48 Bunun üzerinı~ es-Sehavi, ed-Darimi'nin es-Sunen'i İbn Mace ile 
kıyaslandıgmda musned hadisler ihtiva etmesinden. dolayı daha üstün 
olarak görüldügünü, fakat bununla birlilrte ed-Darimi'nin Musned'inde 
mursel, munkatı, mu'dal ve malrtü hadislerin de çokça bulundugunu ifa
de etmektedir. 49 

Yine bu asır da yaşayan alimlerden es-Suyu tl (911 1 1505) mutemet ki
taplar içinde İbn Mace'nin Sunen'ini tercih edenlerdendir. O, en-Nevevi'nin 
Takrib adlı eserine yazdıgı şerhinde altıncı kitap olarale İbn Mace'yi ilave 
etmekte ve Musannıf İbnu's-Salah'ın İbn Mace'nin vefatını zikretmedigini 
ve aynı zamanda onu el-Usulu'l-Hamse içerisine dahil etmedigini ifade et
mektedir. Bununla birlil;:.te kendisi şerhinde İbn Mace'yi ilave edip 6. kitap 
olarak benimsedigi anlaşılmalrtadır .. 50 

Netice itibariyle H. VII. asırdan itibaren bir kısım muhalif görüşlere 
ragmen İbn Mace'nin de içine dahil' edildigi el-Kutubu's-Sitte (altı kitap) 
Müslümanlar nezdinde tam bir kabule mazhar olmuş ve güvenilir kitaplar 
olarak kabul edilmiştir. İslam bilginlerinin bu altı eseri tercihte !eendileri
ne.rehber olan ana prensipleri şu şekilde sıralamale mümkündür: 

a. Altı eser müelli:finin her birinin mecmuaları için muayyen hadis ten
kidi ve seçimi kaidelerini koymuş olmaları. 

b. Muhtevalarının esas kısımlarını sahih hadislerin teşkil edişive zayıf 
olanların ya öyle olduldarının ?eyan edilişi ya da ihmal edilebilecek kadar 
az oluşu. 

Şak!r, E!fiyetu's-Suyüti.fiİlmCl-Hadfs, Daru'l-Ma'rife. Beyrut, Tar!hs!z, s. 18. 
48 es-Sehavi, Fethıı'l-Mu{jfs Şerhu E!fiyeti'l-Hadfs, III. 260. 
49 es-Sehavi, Fethu'l-Mu{jfs, s. 46 ; el-lraki, et-Talcyid ve'l-İziih. s. 56. 
50 es-Suyuti, Tedribu'r-.Ravi, s. 483. 
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c. Bu mevzudaki müelliflerin, muhtelif hadislerin degerini teferruatı
na kadar tetkik etıneleri, ravilerinin mevsukiyetlerini münakaşa etıneleri, 
eserlerinin meziyet-ve kusurlan, muhtevalannın mevsuk olup olmasının 
münakaşa edilip bilinmesine imkan verecek tarzda ihtiva edilen nadir ha
disleri izah etıniş olmalan. 

d. Umumiyetle hadisçilerin onu tamamen tetkik edip mevsuk olarak 
kabul etıniş olmalan, hukuki kaideleri ve dini istidatlan temin için onlan 
temel olarak kullanmış olmalan. 51 

el-Kutubu's-Sitte'nin tarihsel oluşumunu izah ettilrteri sonra şimdi ta
rihi süreç içinde gerek Müslüman alimler gerekse ümmet nezdinde mev
suk ve mutemet hale gelmiş altı kitabın eser karizma}.arını oluşturan fak
törleri ele alabiliriz. 

2. el-Kutubu's-Sitte'nin Otoritesini Oluşturan Faktörler 

Hadis kaynaklannın tarihi süreçteki eser karizm~arını görebilmek için 
bu kaynaldarla ilgili somut sayılabilecek ömelderden h~eket etınek gere
kir. Burada birinci sırada verecegimiz ömek el-Kutubu's-Sitte'nin ilk iki 
kitabı olan el-Buhari ve Muslim'in el-Camiu's-Sahih'leridir. el-Buhari, sa
hih hadisleri bir araya getii-mesinin yanında hadis ilminde tartışmasız oto
rite olara!{ kabul edilirken 52 Muslim de bu alanda ondan sonra i!{inci sıra
da otorite olarak benimsenmiştir. el-Buhari ve Muslim'in bu konumlarına 
ilişkin az da olsa muhalifilkirlerin varlıgını da belirtınek gerekir. Fakat bu 
görüşlerin tarihi süreçte elliili oldugunu söylemek mümkün degildir.53 

el-Kutubu's-Sitte'ye dahil eserler özellilde H.VII. asırdan itibaren İs
lam dünyasının büyük bir çogunlugunda alimierin ekseriyeti tarafından 
ortak bir lwnsensüsle dinin en mühim kaynaklan olarak kabul edilmiş 
olmakla birlikte, Müslüman kamuoyu, özellilde iki sahih'e diger dört su
nen kitaBından daha yüksek bir mertebeyi layı!{ görmüştür. Salıililer di
gerlerine göre d;:ıiına üstün durumda kalmıştır. el-Buhfui ve Muslim'in 
yanı sıra ayrı bir grup olarak "el-Erba'a" şeldindeki edebi kullanım bu
nun delilidir. 54 

Söz konusu hadis kaynaklannın eser karizmalannın oluşumunda bazı 
alimierin mutlak manadalti kanaatlerinin elliili oldugu görülmelrtedir. 
Ebu'l-Fadl İbn Tahir el-Makdisi'nin (507 ll 1 13) şu sözleri son derece dik-

51 Sıddıki, Hadis Edebiyatı Tarihi, s. 116. 
52 M. Mustafa el-A'zami, "Buhan-, DİA, İst, 1992, VI, 370. 
53 Bu konudaki farklı düşünceler için bkz: H.Musa Bagcı, Hadis Metodolojisinde Sahihu'l

Buharfntn S ılıhat Baleımından İlk Eser Olduğu Filcrintn Eleştirel Analizi, AÜİF der, c. XLV, sayı: 
ı. Ankara, 2004. 

54 Goldziher, age, Il, 242. 
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kat çekicidir: "el-Buha:ri ve Muslim sahih hadisleri saklınlertnden ayırdı
lar ve kitaplarına sahih hadisleri aldılar. Böylece, Ehli İslam için hüccet 
oldular. Onlardan sonra günümüze kadar yaşayan alimler bu iki kitaptaki 
müşkülleri şerh etmek ve onların tahriclerini yapmakla meşgul oldular. 
Zira hadis ilminde el-Buha:ri ve Muslim'i aşmak mümkün değildir.''55 el
Buha:ri ve Muslim'i aşmanın mümkün olmayacağı düşüncesini hicıi VII. 
asnn ortalannda vefat eden İbnu's-Salah daha güçlü bir şeltilde dile ge
tirmiştir. İbnu's-Salah'ın, 'hadislerin tashih, tahsin ve taz'i:finde içtihad 
işlevinin yaşadığı çağ itibartyle mümkün olmadığı, mütekaddim alimlerin 
bu konularda yapılması gerekenleri en güzel şeltilde yaptıkları ve gelinen 
bu noktada Jıadislerin sıhhati konusunda yeniden bir içtihatta bulun
manın doğru olmadığı' şeklinde görüşler ileri sürmesinin de el-Buha:ri ve 
Muslim'in eser karizmalarının oluşumunda önemli bir etkisinin olduğu
nu ifade etmek gerekir. Böyle bir düşünce başlangıçta kabul görmemek
le b~pkte sonraki dönemlerde onun bu kanaali kabul edilir hale gelmiş, 
mevcut hadis kaynaklanna ve onların müelliflerine kutsiyet aifedilmesine 
ve bu sayede eser karizmalarının güçlenmesine yol açmıştır.56 Şimdi el
Buha:ri'nin eser karizinasım oluşturan falrtörleri ele alabiliriz. 

1. el-Buhciri ve el-Ccimiu 's-Bahih 'i 

İslam dünyasının muhtelif bölgelerinden muhaddis, fakih, usulcü, 
kelarncı ve nahivci gibi alimierin çoğunluğu el~Buha:ri'nin el-Cfuniu's
Sahih'ini sahihte urnde ve Allah'ın kitabından sonra en güvenilir bir ki
tap olarak kabul etmişlerdir. Alimler onu makbul addetmişler, kabul ve 
önem bakımından başka hiç bir kitaba nasip olmayan yüksek bir paye 
verrnişlerdir.57 Bu aşırı itina ve önem, İmarnen-,Nevevi'nin Muslim Şerhi
nin Mukaddirne'sinde el-Buhfui.'n.4J. kfJ.riZrnasını ortaya koyan şu sözleri 
sarf etmesine yol açmıştır: "Alirnler Kur'an'dan sonra kitapların en sa
hihinin el-Buhaıi ve Muslim'in Sahih'leri olduğunda ittifak etmişlerdir. 
Ümrnet bu ikisini kabulle karşılamıştır. Bununla birlikte el-Buhaıi'nin ki
tabı en sahih olup bilgi ve fayda açısından en fazla alanıdır. Hadis ilminde 
bir benzerinin olmadığı kabul edilmiştir. el-Buhaıi'nin kitabının tercihini 
zikrettiğiıniz bu görüş, hadis konusunda uzman alimlerin çoğunluğunun 
kabul ettiği muhtar olan bir görüştür. "58 

el-Buhaıi'nin eserine verilen paye bununla sınırlı kalmamıştır. O, 
İlıni çevrelerde başka hiç bir kitaba nasip olmayan bir şerh ve tercüme 

55 Kaynağı Için bkz: KamU Çakın, Bulıaıi'nin Otoritesini Kazanma Süreci, Hadis L!teratürü Araştrr
malan, s. 132. 

56 H. Musa Bağcı, Hadis Çalışmalannın Gerileme Dönemlerinde Hadiste İçtihad Kapısının Kapa
tılması Sortuıu. İslam'ın Anlaşılınasında Sünnetin Yer! ve Değer!, Kutlu Doğum Sempozyumu. 
Ankara, 2003. 

57 Muhammed Abdulkad!r Ebü Fii.rls, Fılchu'l·İmiim el-Buhaıi, Daru'l-Furkan, 1989, s. 42. 
58 en-Nevevi, ·saJıi:Jıu Mııslim bi Şerhi'n-Nevevf (Mukaddime}, I, 14. 
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çalışmasının odağı haline gelmiş,59 bazı alimler ondaki bilgileri mutlak 
doğrular olarak görmeye kalkmışlar, ümmetin bu noktada icma'ı olduğu 
iddiasında bulunmuşlardır.60 Öyle ki bir adam "el-Buhart'nin Iritabında 
Rasulullah'tan rivayet ettiği şeylerin hepsi sahihtir, şüphesiz Rasulullah 
onu soyleıniştir" diye talak verse, hanınıını boşamış olmaz." sözü ko
nusunda faltihlerin icma ettiği ifade edilıniştir.6 ı İbn Dakik (702/ 1302) 
el-Buhfui ve Muslim'in veya onlardan birinin sahilılerinde bir ravinin 
hadisine yer verip onunla ihticac etmelerini, ravinin sika olduğunun bir 
göstergesi olarak kabul etmiştir.' Bu, ona göre rical tarihlerindeki tezki
yelere oranla daha yüksek bir tezkiyedir. Çünkü Cumhur her iki kitabı 
da sahih olarale adlandırmada ittifak etmiştir. Bu durum ravilerin adil ol
ması ön kabulünü zorunlu kılmıştır. Ebu'I-Hasan el-Makdisi derivayeti 
Sahilı-i Buhari'de yer alan bir ravi için. "o köprüyü geçmiştir." ifadesini 
kullanmıştır. 62 Zamanla bu ve buna benzer övgüler o kadar büyümüştür 
lti el-Buhart neredeyse kutsal bir insan (evliya) mertebesine çıkarılmış
tır; hayatın her türlü meşald{atlerine karşı yardım talep etmekiçin kab
rine ziyarette bulunulmuş; kabrinden günlerce ınisk gibi nefis bir rayiha 
saçıldığı rivayet edilmiştir. Muteakip asırlarda el-Buhart'nin kabri başın
da yağmur duasının yapılması adet olmuştur. Buna paralel olarak onun 
"es-Sahih" adlı eseri mukaddes veya en azından fevkalade imtiyazlı bir 
ltitap haline gelıniştir.63 el-Buhari'nin diğer imarnlara göre bu üstünlüğü 
gerek ı;;ahsi gerekse eser karizmasını oluşturan pek çok falctörlerden ileri 
gelmektedir. Onun karizmasının oluşmasında etltili olan bu falüörleri 
sırasıyla ele alıp değerlendirelim. 

1.1. Sahih Hadisleri Toplayan İlk Eser Oluşu 

el-Buhari, sahih hadisleri toplayaralc.onlan fıkıh bablarına göre tasnif 
eden ilk hadisçilerden kabul edilmiş ve daha sonralan telif edilen hadis 
usülü ltitaplarında: "mucerred sahih hadis alanında ilk ltitap telif eden 
ltimse el~Bu:J;ıari'dir", başlığı altında özel bir yer tahsis edilmiştir. Bu baş
lık altında mücerred sahih hadisi tasnif eden Itimselerin ilkinin el-Buhari, 
ondan sonra da Muslim b. el-Haccac en-Nisaburi (261/874) olduğu, bu iki 

59 Bu konudaki bir çalışma için bkz: Kemal Sandıkçı, Sahfh-i Bulıari Üzerine Yapılan Çalışmalar, 
DİB. Yay, Ankara, 1991; Aynca şerhler ve diger çalışmalar için; Katip Çelebi, Ke!ifu'z-ZunQn, I. 
430-438 ; Abduigani Abdulhalık, el-İıniiıruL'l-Buhari, s. 228-245. 

60 Mehmet Said Hatipog!u, Müslüman Alimierin Bulıiiri ve Mııslim'e Yönelik Eleştiıileri, İslami Araş
tırmalar. Hadis-Sünnet özel Sayısı, c. 10, sayı: 1 (1997) s. 1 ; Enbiya Yıldınm, Hadis Proble
meleri, Ragber. İst. 2001. s. 109-120; M. Yaşar Kandem!r, Sahfhayn'e Yöneltilen Tenlddlerin 
Değeri, Sünnetin Dindeki Yeri Sempozyumu. Ensar Neşrtyat, 1998, s. 367. 

61 İbnu-Salah. Mulcaddime. s. 13 ; Muhammed Abdulkad!r Ebü Ffuis, Fılcluı.'l-İmôm el-Buhari, s. 
40. 

62 Emin Aşıkkutiu. HadisteRical TerılcidL MüİF yay, İst, 1997, s. 95 (İbn Dakik el~İyd, el-İlctirah, 
Bagdat. 1982, s. 326-Tden nalclen). 

63 Goldzlher. age. II. 234 ; Kemal Sandıkçı, Salıih-i Buhari Üzerine Yapılan Çalışmalar, s. 12. 
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musamıifin. kitabının Kur'an'dan sonra kitaplarm en sahihi olarak kabul 
edildikleri64 belirtilmiştir. 

Bu iki eserin müellifleri aynı asırda yaşamış olup bazen biri, bazen de 
digeri İslam'ın çeşitli eyalet ve çevrelerinde ötekine üstün görülmüştür. 
el-Buhari şartlarının pek sert olması hasebiyle üstün görülürken, Muslim 
ise -Magrtblilerin temayülüdür- eserinin mükemmel tertibi ve kitabından 
arneli açıdan istifade imkatıı nedeniyle üstün görülüyordu. Fakat genel 
kanaat el-Buhari'nin mertebece daha üstün oldugu şeklindedir. 65 Alimler 
mücerred sahihi ilk tasnif edenin el-Buhari oldugu musarınef kitaplarm 
en sahihinin sırasıyla Sahlhu'l-Buhari ve Muslim oldugunda ittifal{: etmiş
lerdir. Ebu Alı en-Nisabı.ıri ve bazı Magrib alimleri Muslim'in daha sa
hih oldugunu söylemişlerse de Cumhur-u ulema bunu kabul etmemiş ve 
Sahlhu'l-Buhari'nin sıhhatte önde oldugunu belirtmişlerdir.66 

Bazı alimler el-Buhartve Muslim'de bulunan aha d derecesindeki hadisleri 
kesin bilgi ifade etmesi açısından mütevatir mertebesine çıkarmışlardır: "el
Buhart ve Muslim'in müştereken veya ayrı ayrı olmak üzere Hz.Peygarnber'e 
varan muttasıl bir isnadla eserlerinde rivayet ettikleri hadislerden müteva
tir derecesine varmayanlar, sıhhatinin kesin oluşu ve kesin bilgi vermesi 
açısından mütevatir gibidir. el-Buhart-Muslim'de veya bunlardan birinde 
yer alan bir hadisi işiten, Bunu Hz.Peygarnber'in agzmdan işitmiş demek
tir."67 Bu iddianın dogru!uguna gerekçe olarak da şu satırlar gösterilmiştir: 
"Bu ilti eserin musannıfları büyük ve yüce imamlardır. Haramilli ifade eden 
hadisleri digerlerinden üstündür. Bu konuda icma ettiginde hatadan ko
runmuş olan masum (hatasız) ümmet, her ilti eseri kabul ile karşılamış, on
ları tasdik edip, orılarla arnel etmiştir. Mütevatir derecesine ulaşmayan bir 
haberi ümmetin kabul etmesi, nazari ilmi zorurılu kılar. "68 Bu görüşü ileri 
süren İbnu's-Salah'ın görüşünün tutarlı oldugunu söylemek mümkün de
gildir. Ekseri ulema ve muhakkiklere göre Sahihayn'ın hadisleri kati hüküm 
degil, zan ifade ederler. Bunun sebebi haber-i vahid olmalarıdır. Haber-i 
vahid ancak zan ifade eder. Bu hususta Sahihayn ile digerleri arasında fark 
yoktur. Ümmetin kabulü el-Buhart ve Muslim'in hadisleri ile arnelin vücu
bunu ifade eder.69 Ayrıca tek tek raviler tarafından rivayet edilen ve hata 
ihtimali daima mevcut olanahad hadislerin -ne türlü karineyle kuşatılırsa 
kuşatılsın- mütevatir derecesine yükselmesi söz konusu degildir. Bu olsa 
olsa sahihlerin en sahihi veya daha iyimser bir bakış açısıyla; meşhur veya 

64 İbnu's-Salah, Mulcaddime, s. 9. 
65 Goldziher, age, II, 234. 
66 en-Nevevi,Tehzibu'l-Esmd ve'l-Luğat, Daru'l~Fikr. Beyrut, 1996, ı, 91. 
67 el-Kettiini, Nazmu'l-Muteniisir ji.'l-Ha.disi'l-Muievatir, Beyrut, 1980, s. 15 : Krş: M. Hayri Kırba

şoğlu, Hadis Metodolojisi, s. 106. 
68 el-Kettani, age, s. 15. 
69 en-Nevevi, Sahfhu Muslim bi Şerhi'n-NevevL (Mukaddime), ı, 20. 
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mustefiz derecesinde nisbi bir kesinlikten söz edilebilir. Ümmetin bu iki 
kitaptaki hadisleri kabul ettiği iddiasma gelince, bunun tutarlı bir görüş ol
madığı ve bu konuda sadece Haneillerin bir çok el-Buhfui-Muslim hadisiyle 
arneli reddettiklerini, bunların yerine başka hadisleri delil olarak aldıklarını 
ifade etmek yeterli olacaktır. 70 

1. 2. İlmi Ehliyeti ve Hakkında Yapılan ÖVgüler 

el-Buhari'nin eserini oluşturmasından sonra o dönemde bazı alimie
rin onun ilmi ehliyeti konusunda sitayişkar sözler söylediği gözlemlen
mektedir. Muvatta'yı rivayet edenlerden Ebu Mus'ab ez-Zuhri (ö:242) el

Buhari'nin Ahmed b. Hanbel'den daha iyi bir fakih ve daha iyi bir hadisçi 
olduğunu söyleyince, kendisine, haddi aştığı hatırlatılır ama, yine de el

Buhfui'nin en azından Malik çapmda bir alim olduğunu söylemedeti de 
geçemez."71 Ebu Amr Mustenir b. Atik'e göre el-Buhari'nin diğer alimiere 
olan üstünlüğü, erkeklerin hatunlara üstünlüğü gibi bir şeydir. O yeryü
zünde Allah'ın yürüyen ayetidir. 72 el-Buhari hocalarmdan Kuteybe b. Said: 
"Fakihler, zahidler ve abidlerle oturdum. Aklım erdiğinden beri Muham
med b. İsmail (el-Buhari) gibisini görmedim. O kendi zamanmda sahabe 

devrindeki Ömer gibi idi. Eğer o sahabe devrinde yaşamış olsaydı, önder bir 
şahsiyet olurdu."73 demektedir. Ahmed b. Hanbel (241/~55), Horasan'ın 
el-Buhari gibi birini çıkarmadığıru belirtmektedir."74 Hocası Ihsak b Ra
haveyh "el-Hasan el-Basri zamanmda yaşamış olsaydı, insanlar hadis öğ

renmek için ona ihtiyaç duyarlardı" ifadesini kullanmaktadır.75 Huseyn 
b. Hureys ise "Muhammed b. İsmail gibisini görmedim, sanki o hadis için 
yaratılmıştır," deme15;tedir.76 Ebu Amr el-Haffaf, Muhammed b. İsmail gi

bisini görmediğini, onun, Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Raheveyh'ten ve 
başkalarmdan yirmi derece daha iyi hadis bildiğini ve her kim ki bu ko
nuda bir şey söylerse binlerce lanet onun üzerine olsun demekted~.77 Ab
dullah b__. Muhammed el-Ebli, Muhammed b. İsmail'in vücudunda bir kıl 
olmayı arzu ettiğini belirtmektedir.78 Muslim b. Haccac, Buhara'ya geldiği 

zaman el-Buhari'nin alnından öpmüş ve "Ey üstadların üstadı, muhaddis-

70 M.Hayrl Kırbaşoğlu. İslii.m Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu yay, Ankara, 1999, 
s. 107; Bu konuda şu makaleye bakılabillr: Sait Hatipoğlu, Müslüman Alimierin BUJıari ve 
Müslim'e Y'önelüc Eleştirileri, İslfuni Araştınnalar Derglsl, Hadls-Sünnet Özel Sayısı, Ankara, 
1997. Aynca el-Buharfye yöneltilen tenkitler lçln bkz: Mehmet Bilen; İbn Hacer'in Biıhari'ye 
Yöneltllen İ tiraziara Verdiği Cevaplar, (AÜSBE. Baslmamış Doktora Tezi). Ankara, 2004. 

71 Zehebi, Siyeru A'lii.mi'n-Nubelii. Muessesetu'r-Risale, Beyrut, 1993, XII, 420 ; İbn Hacer, 
Hed.yu's-Si'ıri, Dıiru'l-Kutub!'l-İimlyye, Beyrut, 1997, s. 667. . 

72 Zehebi, age, XII, 427 : İbn Hacer, age, s. 669. 
73 İbn Hacer, age, s. 667-668. 
74 en-Nevevi, Tehzibu;l-Esmii ve'l-Luğiit, I. 86 ; İbn Hacer, age, s. 668. 
75 en-Nevevi, age, .ı: 87. 
76 İbn Hacer, age, s. 669. 
77 İbn Hacer, age, s. 671. 
78 en-Nevevi, age, I. 88 : İbn Hacer, age, 671. 
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lerin efendisi, ey ilel konusunda hadis doktoru, bırak da şu ayaklanndan 

öpeyim,"demiştir. 79 

Sahih sahibi İbn Huzeyme (311/923) şu gök ku b be alb.nda Rasulullah'ın 
hadisini en iyi bilenin ve onu en iyi ezberleyenin ·Muhammed b. İsmail 
el-Buhari oldugunu ifade ebnektedir. Ebu Abdilialı el-Hakim (405/1014) 
şöyle der: H:ılafsız nakil ehli arasında el-Buhari, hadis ehlinin imaını 
(önderi)dır. Bil ki el-Buhari'nin bu ilirnde emsalleri ve. akranlan yanındaki. 
üstünlügünde hem geçmiş hem de gelecek zamanlarda ittifak edilmiştir. 
Onu överrlerin ve menakıbını yayan kimselerin çoklugu onun faziletini 
göstermeye yeterlidir."80 

Şeyh Tacudclin es-Subki (771/1369), Buhari'yi methebnek için uzun 
bir şiir yazmıştır. O şiirden bir bölüm onun karizmasını göstermesi ba
kımından önemlidir: "Övgüden çok yücedir o, öyle ki övülmekle ölçüle
mez hale geldi. Sanki övgü, onun kıymetini artırmaz, aksine azaltır. Onun 
Kur'an'dan sonra yol gösterebilecek ikinci sırada gelen kitabı vardır. (eser 
baş eserdir) Yüce bir dagdır, yerinden oynatılmaz. Eser (el-Caıiıi'u's-Sahih) 
sapasaglam İslam dininin ve şeriatinin açtıgı yolu bid'atlerın hile ve desi
selerinden kori.ır. Yüce mertebelere hükmeder, uzağ;ı yakınlaştırır. Güneş 
gibidir. En yüce kısımlan, yülı::seldiğ;i vakit belirir. Bütün insan topluluk
lan onun karşısında boyun büker küçülür. ö yücelerde durur, digerleri 
onun önünde egilirler. "81 el-Buhari haklanda gerek ilmi ehliyetl ve gerekse 
zatı ve eseri konusunda yapılan bu övgüler tarihi süreçte onun eser kariz
masının oluşmasında önemli bir faktör olarak kaydedilebilir. 

1.3. Haftza Gücünün Mükemmelliği 

el-Buhaıi hı:fZın.ı.n sürati, anlayışının sıhhati ve zilıninin akıcılıgı ko
nusunda zamanının ender kişilerinden olup, zekilikte önde ve anlayışta_ 
önemli bir konumda oldugu gibi hadisleri senediertyle birlilı::te ezberlemede 
ve onların illetlerini bilmede de benzeri olmayan biri olarak kabul edilmiş
tir.82 

Ebu Bekr el-Kelvazam el-Buhari'nin muthiş bir hafızaya sahip oldugu
nu belirtmektedir: "Muhammed b. İsmail gibisini görmedim. Alimlerin ki
tabını alır, onu mütalaa eder, bütün hadislerinfarklı tarilclerini bir defa da 
lnfzederdi." Muhammed b. Yusuf el-Firebri,(320/932) el-Buhari'nin şöyle 
dediğ;ini nakletmiştir: "Bir hadisi tetkik için oturdugumda onun sahihini 
sakiminden ayırt ederdim. Ulaşamadığ;ım hadisler hariç hiçbir sahih ha-. 
disi terk ebneyip hepsini yazmışımdır. "83 İbn Adi (365 /975). el-Buhaıi'nin 

79 en-Nevevi, age, ı. 88. 
80 en-Nevevi, age, ı, 88; Zehebi, a.g. e, XII. 431 ; Tezkiretu'l-Hu.fraz, Il, 556. 
81 Dehlevi, Bustc'inu'l-Muhaddisfn. (Çev: All Osman Koçkuzu), Ankara, 1986, s. 189-190. 
82 Abdulğan! Abdulhal!k, İmamu'l-Buharfve Sahi.1ı.ulı.ü. Daru'l-Menare, C!dde, 1985, s. 122. 
83 Zehebi, Nubelii, XII, 416 ; İbn Hacer, a.g .. e, s. 672. 
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hafızasının mükemrnelliğini gösteren ona ait şu sözü nakletmektedir: "Yüz 
bin sahih hadis ile iki yüz bin sahih olmayan hadisi ezberledim. "84 

el-Buhari'nin hıfzı ve ilmi titizliği ile ilgili methiyeler sadece yukan
da söylenenlerden ibaret kalınamaktadır. Bu hıfzın mükemmelliği, tarihi 
süreç içerisinde anlatılan ve hala günümüzde de tekrarlanan hikayelerle 
onun kişilik kariziDası ve bunun beraberinde getirdiği eser karizmasını 
pekiştiren faktörlerden kabul edilebilir. Onun çok kuvvetli bir hafızaya 
sahip olduğu, öyle ki çocukluk döneminde yetmiş bin hadis ezberlediği 
rivayet edilmektedir.85 Suleym b. Mucahid anlatıyor: Muhammed b. Se
lam el-Beykendi'nin yanındaydım. Bana dedi ki, "Az önce gelmiş olsaydın 
sen yetmiş bin hadis hıfzeden bir çocuk görürdün," Ben onu aramak için 
çıktım ve onunla karşılaştım; Ona 'Yetmiş bin hadis ezberledim' diyen 
çocuk sen misin", dedim. O da "Evet ondan da daha fazlası" diye cevap 
verdi."86 

H<lşid b. İsmail (261/875)'in şöyle dediği nakledilmiştir: "el-Buhari bi
zinıle birlikte Basra şeyhlerini dolaşırdı. O dönemde o henüz küçük bir 
çoculüu. O, şeyhlerden dinlediği hadisleri yazmazdı. Günler geçtilüen son
ra biz ona "Bizimle birlikte dolaşıyorsun ama dinlediğin hadisleri yazmı
yorsun, neden?" diye sorar dururduk. Aradan on altı gün geçtikten sonra 
o, "Siz artık çok oldunuz, şu yazdıklannızı getirip bana arz edin". dedi. 
Biz yanımızda olan hadisleri çıkarıp okuduk. O, on beş binden fazla hadi
sin hepsini ezberinden (zahru'l-kalb) okudu. Biz kitaplanmızdaki hadisleri 
onun hıfzmdan test etmeye başladık. O bize "Boş yere dolaştığımı ve gün
leri zayi ettiğimi mi düşünüyorsunuz", dedi. Bunun üzerine hiç kimsenin 
onun önüne geçemeyeceğini anladık. "87 

İlginç olan bir başka olay da el-Buhari'nin ezber gücünü ölçmek ama
cıyla imtihana tabi tutulduğu hikayedir. Ebu Ahmed Abdullah b. Adiy, pek 
çok şeyhten işiterek naklettiğine göre el-Buhari Bağdat'a gelmişti. Hadis 
ashabı bundan haberdar oldu ve toplandılar. Yüz hadis seçtiler ve bun
ların metinleriyle senedierinin yerlerini değiştirip yüz maklub hadis mey
dana getirdiler. el-Buhart gelince ona sormaları için mecliste bulunan her 
bir kişiye onar hadis verdiler. İnsanlar toplandılar ve onlardan her biri 
ellerindeki on hadisten her birini el-Buhart'ye sormaya başladı. O "Ben 
bilimiyorum" dedi, diğerini sordu. el-Buhart ona da "Bilmiyorum," dedi. 
Bu on hadis tamamlandıktan sonra, fakihler birbirlerine baktılar ve el
Buhart'nin durumunu bilmeyen kimseler onun hadis hı:fZı konusundaki 

84 İbnu·s-Salah, Mukaddime, s. 10 : en-Nevevi, Tehzfbu'l-Esmii. ve'l-Luğti.t, I. 86 Zehebi, Nubeld, 
XII, 415: Tezkire, II, 556: İbn Hacer, age, s. 674. 

85 İbn Hacer, Hedyu's-Siiri, s. 668. 
86 Abdulbalik, age, s. 123. 
87 Zehebi, Nubeltı. XII, 409 : Tezkiretu'l-Huffaz, II. 556 : İbn Hacer, Hedyu's-Siiri, s. 663, 672 : 

Dehlevi, Bustiinu'l-Muhadd.lsin. s. 185. 
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acizliğ;ine hülrmettiler. Sonra diğ;er muhaddis elindeki on hadisi sormaya 
başladı ve el-Buhfui "Bilmiyorum" cevabını verdi. Böylece on kişi tarafın
dan yüz maklub hadisin sorulması tamamlandı. Bunun üzerine el-Buhfui 
sorulan hadislerin bittiğ;ini anlayınca, ilk kişiye döndü ve senin ilk hadisin 
şöyle, ikinci hadisin şöyle ve üçüncü hadisin şöyledir dedi ve her metni 
ait olduğ;u isnada, her isnadı da ait olduğ;u metne bağ;ladı ve on hadisi 
tamamladı. Sonra diğ;er maklub olan hadisleri de bu şekilde düzeltti. Böy
lece Muhaddisler ve fakililer onun ezberindeki gücünü kabul ettiler. 88 İbn 

Hacer şöyle demiştir: Burada el-Buhfui'nin hıfz üstünlüğ;üne boyun eğ;me 
vardır. İsnad ve metni lrarıştınlrnış hadisleri düzeltip doğ;rusunu hıfzından 
nakletmede hayret edilecek bir şey yoktur. Zira o hafızdı. Bilakis esas şa
şılacalr şey, kendisine -bir tertip üzere- karıştınlrnış halde verilen hadisleri 
bir defa da hıfzetrnesidir. "89 

Ahmed b. Hanbel'in oğ;lu Abdullah'ın babasından nakline göre hıfz (ez
her gücü) Horasan ehlinden şu dört kişi ile birlikte son bulmuştur: Ebu 
Zur'a er-Razi, Muhammed b. İsmail el-Buhari, Abdullah b. Abdurrahman 
es-Semerkandi ve el-Hasen b. Şuca' el-Belhi.90 

İbn Hacer'in nakline göre Semerlrant'ta dört yüz muhaddis toplandı
lar ve Muhammed b. İsmail el-Buhari'yi yarııltrnak istediler. Şarnlıların 
isnadını Iraklıların isnadına, Iraltiılarınkini Şamllların isnadına sokarak 
maklub hale getirdiler. Buna rağ;men onun zihninin karışaralr takılrnasına 
muktedir olamadılar.91 

Muhammed b. el-Ezher es-Sicistılni, anlatıyor: Süleyman b. Harb 
(224/839)'ın meclisinde idirn. el-Buhfui bizimle beraber hadisleri diriliyor 
ama yazrnıyordu. Orada bulunanlar "Buna ne oluyor ki yazrnıyor" deyince, 
es-Sicistani "el-Buhari Buhara'ya.döner ve hıfzından yazar", demiştir.92 

İbn Kesir, el-Buhfui haldnnda şu methi yapmalctadır: "Zilrredilir ki Bu
hari lutaba bir defa balrardı ve hemen bir baluşta onu hıfzederdi. "93 

Babanzade Ahmed Nairn de Buhari'nin hafızası ile ilgili şu olayı naklet
melrtedir: Bir gün el-Buhfui, sahabi Enes b. Malilr'ten hadis almış zevatı 
zihninden geçirmiş, şöyle düşünürken bir saat içinde hemen üç yüz zatın 

ismini hatırlayıverrniştir. Arnr b. Ali el-Fellas (249/862) "el-Buhfui'nin bil
mediğ;i hadis, hadis değ;ildir", demiştir.94 

88 Zehebf. Nubelô., Xll. 409; el-Mizzi, Tehzibu'l-Kemiil, XXIV. 453 : İbn Hacer. age. s. 672 : el-Ka-
sımi, Hayii.tu.'l-Buhari, s. 17-18; Ahmed Naim, Tecıid-iSaıih.. I. 67-68. 

· 89 İbn Hacer. age, s. 672. 
90 Hatip el-Bagdadi. Ta.rilıuBağdô.d, Mısır. 1931. II. 21. 
91 İbn Hacer. age, s. 672. 
92 Cemaleddin el-Kasımi. Hayii.tu.'l-Buhiiıi. Daru'n-Nefrus, Beyrut. 1992, s. 17. 
93 İbn Kesir. el-Bidaye ve'n-Nihaye, Daru'l-Kutubi'l-Maılıif. Beyrut, 1974, XI, 200. 
94 Ahmed Nrum. Tecıid-i Saıih.. ı. 66. 
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Abdulvahid b. Adem et-Tavvavisl'nin gördügü bir rüya el-Buhari'nin 
ölümünü Hz.Peygamber'in çagTısına baglamaktadır. Peygamberin onu 
çagmnası ona bir fazilet katacaktır. O şöyle der: Hz.Peygamber'i rüyada 
gördüm. Onunla birlikte ashabından bir cemaat de vardı. Hz.Peygamber 
.bir yerde duruyordu, selam verdim, selamımı aldı. Ben ona "Senin bura
da beldemene sebep nedir? dedim. O, "Muhammed b. İsmail el-Buhari'yi 
beldiyorum," dedi. Abdulvahid diyor ki: Aradan günler geçti. el-Buhari'nin 
ölüm haberi bana ulaştı. Vefat anını araştırdım, bir de ne göreyim, el
Buhfui, Hz.Peygamber'i rüyada gördügüm saatte (anda) ölmüştü." 103 

Yine Hatib el-Bagdadi, el-Firebrt'den gelen bir isnadla şu rüyayı nalı:
lediyor: el-Firebrt diyor ki: Hz.Peygamber'i rüyada gördüm. Bana ne arı
yorsun? dedi. Ben de "Muhammed b. İsmail el-Buhari'yi arıyorum,"dedim. 
Hz.Peygamber "Benden ona selam söyle", dedi. 104 

Son olaralı: el-Buhari'nin çocuk yaşta gözleri görmüyorken bir rüya so
nucunda aniden gözlerinin görüyor olması da onun kişisel karizmasını 
desteldeyen bir olay olarak görülebilir. ·Bu olaya göre el-Buhari'nin çocuk
lugunda her iki gözü de görmüyordu. Bu yüzden annesi çok üzgün, en
dişeli ve çaresiz durumdaydı. Annesi bir gün Hz.İbrahim Halilullah (a.s)'ı 
rüyada gördü. O, kendisine "Müsterih ol, Allah oglunun görmesini diledi. 
Senin ah-u zarın buna vesile oldu (Allah senin hatırına bu işi yaptı)" dedi. 
Annesi sabah kallnnca oglunun gözlerinin açıldıgına şahid oldu. 105 Aslın

da bu rüyalar epistemolojilı: açıdan subjektif deger ifade eden bilgilerdir. 
burı1ara dayanarak el-Buhari ve eserinin karizması hakkındq. degerlen
dirme yapmak tabiki dogru degildir. Ancak bu tür subjektif bilgi içeren 
rivayetlerin toplumda yaygınlaşmasıyla el-Buhari ve eserinin karizmasını 
oluşturmada önemili katlı:ıları oldugu yadsınamaz bir gerçektir. Şimdi el
Buhari'nin karizmasını oluşturan dindarlılı: faktörünü ele alabiliriz. 

1.5. Dindarlık Faktörü 

el-Buhfui'nin hem kişisel karizmasını hem de eser karizmasını güç
lendiren faktörlerden biri de eserini telif ederken dindarlılı: bazında ser
giledigi dini hassasiyettir. Eserinin bir nüshasını bize ulaştıran el-Fireb:rj 
şöyle diyor: Muhammed b. İsmail el-Buhari, bana şunu söyledi: Ben boy 
abdesti alıp ilı:i rekat namaz kılmadan hiçbir hadisi "Sahih" adlı eserime 
koymadım."106 İbn Adi'nin naldine göre el-Buhari "Cami'i'nin tercemelerini 

103 Zehebi, Nubeliı. XII. 468 ; Dehlevi, Bustfı.nu'l-Muhaddisfn. s. 187 ; Abdulhalık, el-İmli.mu'l-Bu
hari. s. ı 74. 

104 en-Nevevi. Tehzibu'l-Esmci ve'l-Luğô.t, I. 86 ; Zehebi, age. XII, 443 ; el-Mlzzi. a.g,e, XXIV, 445 ; 
İbn Hacer. age, s. 676. 

105 Alıdulaziz Dehlevi, Bustcinu'l-Muhaddisfn. s. 184. 
106 en-Nevevi, age. I. 92 ; ez-Zehebi. Nubela. XII. 402 ; el-Mizzi, Tehzlbu'l-Kemdl. XXIV, 443 ; İbn 

Hacer, age. s. 675 ; es-Suyuti, Tabalcô.tu'l-Huffaz, I. 48 ; el-Kasııni, Hayatu'l-Buhaıi, s. 29 ; 
Abdıılhalık, age, s. 180 ; Muhammed Abdulkadir Ebu Faıis, Fılchu'l-İmli.m el-Buhaıi, s. 39. 
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Hz. Peygamber'in kabri ile minberi arasında oluşturdu. Her bir tercemeDin 
oluşumu öncesinde iki rekat namaz kllardı."ı07 el-Buhari, zernzem suyu 
ile boy abdesti almadan ve makamın arkasında iki rekat namaz kllmadan 
hiç bir hadisi kitabına almarnıştır. ıos İbn Hacer'in nakline göre ise el-Bu
han şöyle der: el-Cann kitabırnı Mescidi Haram'da tasnif ettim. İstihare 

etmeden, iki rekat namaz kılmadan ve sıhhatine kanaat getiimeden hiçbir 
hadisi kitabıma almadım. "ı09 el-Buhari'nin hayatı ve onun eseri hakkında 
yazılan ister klasik isterse çağdaş olsun -istisnalar olabilir- hemen hemen 
bütün kitaplarda el-Buhari'nin Sahlh'ini altıyüz bin hadis içerisinden se
çerek on altı yılda meydana getirdiği ve her bir hadisi (veya babıl yazma
dan önce mt!tlaka boy abdesti alarak namaz kıldığı belirtilmektedir. ııo 

el-Buhari'ye isnad edilen bu rivayetlerinaldetmekteki amaç nedir? Ta
rihi süreç içerisinde el-Buhari'nin hayatını yazan alimler tarafından ve 
günümüzde de hala bazı yazarlar tarafından sürekli tekrarlanan bu riva
yetlerin nakledilmesindeki esas kaygı, el-Buhari'nin eserinin son derece 
güvenilir bir tarzda hazırlandığını ve büyük bir kabule mazhar en sahih 
kitap olduğunu gösterıneye matuftur. 

ı. 6. Sıkıntılara Karşı el-Buhiiri Hatmi 

el-Buhari'nin es-Sahlh'i tarihi süreç içerisinde mukaddes bir kitap 
veya en azından fevkalade imtiyazlı bir kitap haline gelmiştir. Öyle ki el
Buhan'nin hadis kitabına Buhari-i Şerif adı verilmiştir. Hicri III/IX. asra 
ait eserler arasında benzersiz bir teveccühe mazhar olmuş, hatta kutsiyet 
halesiyle kuşatılarak, felaketligünlerde yardımları umulan eserler mer
tebesine çıkanlınış, kendisiyle ha tim indirilmiştir. ı ı ı Bilhassa Şimali Afri
ka İslam'ında Kur'an'a yapıldığı gibi onun üzeriİıe de yemin edilmektedir. 
İnsanlar felaketligünlerde şefaatiyle kurtuluşa erişilir ümidiyle el-Buhari 
okumakta, el-Buhari'yi taşıyan bir geminin batmaktan veya çeşitli felaket
Iere düçar olmaktan mas un olduğuna inanmaktadırlar. ı ı 2 

İbn Hacer, el-Buhari'nin Muslim'e olan üstünlüklerini sıraladıktan son
ra artı olarale başka faziletlerinden bahsederken Ebu Muhammed b. Ebi 
Ceınre (699/1300)'nin Buhari'yi İhtisar'ında şöyle dediğini naldetmektedir: 

107 en-Nevevi, age, ı. 92 ; ez-Zehebi, Nubelô., XII. 404 ; el-Mtzzi. age, XXIV. 443 ; İbn Hacer. age, s. 
676 ; Abdulhalık, age, s. ı8 ı. 

108 Abdurraüf el-Munavi, Feyzu'l-Kadfr. Daru'l-Kutubu'l-İlmiyye, Beyrut, 1994, ı. 32. 
109 İbn Hacer. age, s. 675 ; İbn Hacer. Tehzıô, IX. 49 : Abdulhalık, age. s. 18 ı. 
ııo Dehlevi, Bustdnu'I-Mulıadd.isih, s. 186 : el-A'zami. "Buhan-. DİA. VI. 371 : Kemal Sandıkçı. 

Sahih-iBuhaıi Üzerine Yapılan Çalışmalar, DİB yay. Ank, ı991. s. ı4. 
ı ı ı el-Buhannın Sahilı:!, darlık. korku, düşman tstilası. hastalık, aşın kıtlık v. b. vak'alarda hatme

dilmesının faydalı ve bunun tecrübe Ue sabit olduğu ifade edilmektedir. S. Kemal Sandıkçı. age, 
s.ı8. Ayrıca el:Buharfnın hatmedilmes!n!n şekli, adabı ve faydalan Ue UgU! eseriere bkz: age, 
ss. ı26-ı3o. 

ı 12 Katip Çelebi, Keşji.ız-Zunün, II. 520 : Krş: Goldzlher. age, II. 234-235. 
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"Herkes tarafından fazileti kabul edilmiş arillerden biri bana şunu söyledi: 
Sahihu'l-Buhaıi felaketli günlerde okundugunda mutlaka insanı o sılon
tılardan uzaklaştınr. Deniz seyahatinde insan onu beraberinde götürmesi 
halinde gemi batmaz. el-Buhaıi, duası kabul edilen (mucab) bir insandır ve 
o Sahih'i okuyan için dua etmiştir."113 Bu bakımdan Buhaıi'nin Sahih'inin 
darlık, korku, düşman istilası, hastalılr, aşırı kıtlık gibi vak'alarda okunma
sının faydalı ve bunun tecrübe ile sabit oldugu ileri sürülmelrtedir. 114 

Mogol (Tatar) istilası baş göst~~p Şam'a dogru yönelince, sultanın em
riyle, alimler toplanıp Buhari-i Şerif hatmetmek istediler. Cuma'ya da bir 
gün lralmıştı. Cuma günü geldiginde hrua okunmarmş bir bölüm mevcut
tu. Cuma günü geldi çattı, fakat hatmi tamamlayamadılar: İbn Daldk: el
İyd (702/1302) mescide geldi ve hatınin bitip bitmedigini sordu. Onlar da 
"Okunacak bir bölüm kaldı, yarın bitirelim" dediler. İbn Dalilir "Çözülme 
yüz gösterdi, ikindi valm Mogol ordusu bozguna ugrayıp geri döndü," diye 
haber verdi. Görüldügü gibi Mogol istilası karşısında camilerde indirilen 
Buhaıi hatminin tamamlanmasıyla Mogol ordusunun bozguna ugradıgı 
belirtilmelrtedir .ı ıs 

el-Buhaıi'nin şarihlerinden Kirınfuıi (786/1384) de kendi döneminde 
İslam ülkelerinin birinde sultanın rahatsızlandıgını ve şifa bulma ümidiyle 
Sahilı-i Buhfui. okunmasim arzu ettigini haber vermelrtedir. 116 

Riyazu's-Salihin'in şerhinin Mukaddime'sinde şöyle bir olay anlatılır: 
Salih bir zat h. 1037 recep ayının 27'sinde rüyada Rasululah'ı gördü. O 
zat, Hacün'da deve üzerinde Kabeye dogru gidiyordu. Kendisine "İnsan
lar zat-ı şerifinizi ziyarete geliyorlar, siz niye buradasınız? diye sorunca, 
"Sahilıu'l-Buhaıi'nin hatmi için" cevabını verdi. Ertesi günü salih insanla
rın meclisinde el-Buhaıi'nin hatmigerçekleşti ve yerle gök arasında yük

sekte görülen yeşil çadırın da Hz.Peygamber oldugu ve Buhaıi'nin hatmi 
için teşrif ettigi söylenir. 117 

Osmanlılar deVrinde "Buhaıihan" isimli maaşlı görevliler asırlar boyu 
camilerde Buhaıi okuma ve okutma hizmeti vermişlerdir. Anlatıldıgma 
göre 1581'de Osmarılı ordusundan korkarak Marakeş'teki tahtını bırakıp 
Fas'a kaçan Sultan Ahmed el-Mansur, III. Murad'ın bagrşlaması üzerine 
Faslılar onu Sahilı-i Buhfui. okuyarale memleketine ugurlarmşlardır. O dö
nemde Kur'an'la birlilrte Sahilı-i Buhaıi hatimieri yapıldıgı, Kur'an üzerine 
yemin edildigi gibi Sahihayn üzerine de yemin edildigi b!fuımektedir. Fas 

ı ı3 İbn Hacer, Hedyu's-Siirf, s. ı4 ; Katip Çelebi, Ke!ifiı.'z-Zuniin, I. 430. 
114 Alıdulaziz ed-Dehlevi, Bustiinu'l-Mulı.aı:t.disin., s. ıs7. 
ı ı5 Alıdulaziz Dehlevi, age, s. 223. 
116 el-Kirınaru, el-Keviilcibu'd-Deriirf, I, 5. 
ı ı 7 Muhammed b. Alllin el-Mekki, DelUu'l-Fiil.ihln li Tı.ıruk-i Riyadı's-Siil.ihin., I, ı 1. 
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Sultanı İsmail b. Şerif (1646/1 727) Abidu'l-Buhfu:i (el-Buhfu:i hizmetkarla
nı adında bir muha:fiz alayı kurdu. Sahilı-i Buhari üzerine yemin ettirerek 
sadakat yemini aldı ve Sahilı-i Buhfu:i'yi sürekli yanlannda taşırnalanın 
emretti. Fas'taki bir inaroşa göre bir velinin kabrini ziyaret ederken sahilı-i 
Buhari'nin her hangi bir sayfasını açıp ilk göze ilişen hadisi okuyan, sened 
zincirindeki raviler ve Hz. Peygamber vasıtasıyla Allah'tan dileginin gerçek
leşmesini isteyen bir kimsenin dilegi çok geçmeden yerine gelir. 1 798'de 
Ezher Camii'de Napolyon Banapart'ın şehre grmemesi dilegiyle, 1902'de 
ise yine aynı yerde kolera telılkesi sebebiyle sahihi Buhari hatmedilmiş
tir.118 Nitekim el-Kasımi'nin Veba salgınmda el-Buhaıi olcwnalc; Ezher nle
masından bir.inin de uıema veba salgınını nasıl uzaklaştırdı? başlıklı birer 
çalışmasından bahsedildigini görmekteyiz ki bu ve benzeri durumlarda 
-genellilde- Kur'an degil, sahilı-i Buhari'nin okunması, bu eserin kutsallı
gının ne kadar ciddi boyutlara ulaşbgının en açık kanıtıdır. 119 

Balkan savaşı günlerinde Ezher Şeyhi Osmanlı ordularının zaferi için 
önde gelen alimlerden kı.bleye yönelerek Sahilı-i Buhari olmmalanın iste
miştir. Önemli işlere başlanırken de Sahilı-i Buhfui hatmetme gelenegi var
dır. Magrtbte yapılan büyük hatim merasimleri için Recep ayının ilk günü 
Sahilı-i Buhfui okunınaya başlanır, Ramazan'ın 27. gecesi okuma işi sona 
ererdi. Türkiye Cumhuriyetinin Kurtuluş Savaşı sonunda ı. TBMM açılı
şında ülkenin her yerinde Kur'an'ı Kerim hatmi ile birlikte el-Buhfui habni 
yapıldıgı bilinmektedir. 120 

Tarihi süreçte el-Buhfui'nin sahih'i ile ilgili ortaya çıkan bu uygulama
lar onun zaman içinde nasıl kutsal bir kitaba dönüştürüldügünü göster
meye yeterlidir. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'in hatminin adabına dair kitap ara
mrsa belki zor bulunur, ama Buh~-i Şerifhatminin adabına dair kitaplar 
yazılabilmiştir. 121 Bu da el-Buhfui'nin karizmasını göstermesi bakırnından 
son derece önemlidir. 

1.7. Sahih-i Buhari Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Kemal Sandıkçı'nın "Sahih-i Buhari Üzerine Yapılan Çalışmalar" adlı 
eseri Buhari'nin tarihsel süreçte gerek şahsiyet gerekse eser karizması
nın nasıl oluştugunu göstermesi açısından son derece dild~at çekicidir. 
Sandıkçı'nın tespitlerine göre Buhari'nin vefatından talmben yarım asır 
sonra onun eseri hakkında çalışmalar başlamış ve aralıksız günümüze ka
dar devam etmiştir. Çeşitli dönemlerde Batıda çalışan müelli:fler de dahil 
olmak üzere 391 müelllif el-Buhfui'nin gerek şahsiyeti gerekse eseri hak
kında kalem oynatmışbr. Sahih üzerine telif edilen eserlerin toplaıriı 498 

118 Yaşar Kandemlr, "el-Cam!u's-Sahih", DİA, VII. ll 7-118. 
119 Kırbaşoğlu, age, s. 267. 
120 Yaşar Kandemir, "el-Ciimiu's-Salüh", DİA. VII, 117-118. 
121 Bu eserlerin !s!mlert !ç!n bkz: Kemal Sandıkçı. iıge, s. 126-130. 



148 İsı.AMI İLIMLER DERGISI 

kadarclır. Bunların 112'si matbü, 132 kadarı da dünyanın çeşitli kütüp
hanelerinde yazma halinde mevcudiyeti bilinmektedir. Toplam eserlerin 
yaklaşık yarısını şerhler teşkil etmektedir. el-Buhfui'ye 244 şerh ve şerh
lerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bunun dışında el-Buhfui ile ilgili 35 adet 
rtcal, 21 adet el-Buhfui hatmi, 6 adet Mustedrek, 16 adet el-Buhfui'nin 
bab başlıldarı, 6 adet etraf, 10 adet sahih'in rtvayeti, 32 adet cem' etme 
çalışması ve ayrıca Sahih'in ihtisarı, Fihrtstlert, muallak hadisiert ile ilgili 
yapılan eseriert de belirtmek gerekir. 

Netice itibariyle Sahih üzerine çeşitli dönemlerde ilirnde otolite olmuş 
400'e yalnn şahsiyetin, 500'e yalnn eser vermesi. es-Sahih'in ilmi kıymeti
ni ve bütün İslam Tarihi boyunca ne derece kabu1 gördüğünü göstermekte 
ve karizmasının en önemli faktörlertnden birini teşkil etmektedir. 122 

2. Muslim ve el-Cii.miu's-sahih'i 

Muslim'in esen, el-Buhaıi'nin ltltabı kadar şeref kazanamamış ve ona 
hurafelerle hiç de hususi faziletler atfedilmemiş olsa da her iltl eser aynı 
derecede hukuk kaynakları olarale millahaza edilmiş ve es-Sahihfuı muş
terek ismini almaya hale kazanmışlarclır. 123 Bununla biriilde Muslim'in b
tabı daha ziyade Mağrib alimlertnin kabu1üne mazhar olmuş ve onu daima 
el-Buhaıi'ye tercih etmişlerdir. 

Bazı Mağrib alimleri ve el-Hakim'in hacası Hafiz Ebü Ali en-Nisabuıi, 
(349/960) sahihi tasnif edenlelin il1tlnin el-Buhfui değil, Muslim olduğu
nu savunmalctaclırlar. 124 Kadi Iyaz'ın naldille göre, Ebu Mervan et-Tubni 
hacası Ebu Ali en-Nisabuıi'nin Muslim'i el-Buhfui'ye tafdil ettiklertni be
lirtmektedir. 125 Ebu Ali en-Nisabuıi, Muslim'i el-Buhfui'ye tercih konu
sunda şöyle demektedir: "Şu gök kubbe altında hadis ilminde Muslim'in 
kitabından daha sahih bir ltltap yoktur. "126 

ed-Daralmtni (385/995)'nin alrranlarından sayılan Mesleme b. Kasım 
el-Kurtubi (283/353) de husn-i tertibine bakarale "Muslim'in ltltabı gibi
sini te'lif etmiş hiçbir ltlmse yoldur" demektedir. Mağrtb u1eması ve özel
lilde zahiri İbn Hazrn (456/1102) da bu görüşü benimsemiş görünmek-

122 Bu konuyla ilgili detaylı bilgiler Için bkz: Kemal Sandıkçı, Sahih-iBuhaıi Üzerine Yapılan Çalış
malar, DİB Yay, Ankara, 1991: Aynca el-Buhan üzerine yapılan Şerhlerden 159 tanesinitespıt 
edip tanıtan bir çalışma Için bkz: Abdurrahman Akkuş, Kutub-i Sitte Üzerine Yapılan Şerhler, 
(Yayınlanmanuş Tez), s. 18-59. 

123 Goldziher, a.g.,e, II, 235. 
124 Asıl adı H useyin b. All b. Yezid b. Davud en-Nisabuıi'dlr. HıfZ ve ttkan sahibi hadis uzmanlann

dan biıidlr. Biyografisl için bkz: ez-Zehebi, Tez/ciretu'l-Hu.[föz, Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut, 
Tarlhslz, III, 902-905. 

125 Halil İbrahim Molla Hatır, Melciinetu's-Sahfhayrı, e!-Matbaatu'l-Arabiyyetu'l-Hadise, Kahlre, 
1402, s. 48. 

126 en-Nevevi, Sahilı-i Muslim bi Şerhi'n-Nevevf. I. 14: Muhammed b. Halife el-Veştıini el-Ubbi:ik
malullcmali'l-Muallim, Daru'l-Kutubl'l-İlmlyye, Beyrut, 1994, I. 15: ez-Zehebi, Tezlcirtu'l-Huffaz, 
III, 904: Nubela. XII, 566: es-Suyüti, Tabalca.tu'l-Hu.fföz, I, 51. 
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tedir. 127 Ahmed b. Selerne (286/899), Ebu Zur'a ve Ebu Hatim'in sahih 
hadisiere vuku:fiyet bakırnından Muslim'i kendi asırlanndaki diger hadis 
otoritelerinden daha üstün tuttuklannı ifade etmektedir.ı28 Bu alimler, 
Muslim'in es-Sahih'ini, bir hadisin bütün rivayetlerini bir araya toplayan 
güzel tertibi, ı29 hadisin belli bir kısmını degil, tamanıırıı, üstelik manen de
gil. mutlaka lafzan rivayet etmesi, mukaddimesi dışında Hz.Peygamber'in 
hadislerinden başka sözleri (mevkuf ve maktu) ihtiva etmemesi sebebiyle 
el-Buhclıi'nin eserine tercih etmektedirler. ı 30 Bazılanna göre de adı geçen 
alimlerin onu el-Buhclıi'nin eserine tercih etmelerinin sebebi, Muslim'in eı
Camiu's-Sahih'te ild güvenilir tabiinin iki sahabiden duydugu ve senedin 
sonuna kadar hep ildşer ldşinin birbirinden rivayet ettigi hadisleri top
lamayı prensip edinmesidir. Muslim'in her hadisi uygun buldugu bapta 
ve genellilde sadece bir defa zilrrederek hadisin diger tarihlerini ve farldı 
lafiziarını burada vermesi ve eserini leendi memleketinde, kaynaklarının 
yanında ve şeyhlerinin hayatta bulundugu bir sırada tasnif etmesi, bazı
lan tarafindan onun Sahilı-i Buhan'ye tercih edilmesine sebep teşkil et
miştir. ı3ı 

Nisaburlu zahid Ebu'I-Velid Hassan b. Muhammed (349 /960) Muslim'in 
kitabını neden tercih ettigini şöyle anlatır: "Babam bana "Ne üzerinde ça
lışıyuorsun" diye sordu. el-Buhart'nin ldtabına Mustahrec yazıyorum, de
dim. Muslim'in ldtabını çalış, o daha bereketlidir. el-Buhan'nin Kur'an'ı 
okuyan ldşinin teleffüzunun mahlule oldugu görüşünü savundugu iddia 
edilir' dedi. ı 32 Muslim'in eseri o kadar çabule kabul görmüş ve kendi ka
rizmasını vücuda getirmeye başlamıştır ld daha yazılması üzerinden çey
rek asır geçmeden haldeında bir mustahrec kaleme alınmış ve dördünci 
hicrt asrın başından sonuna kadar yazılan mustahrec adedi yarım düzi
neyi bulmuştur. Bir ldtap üzerin,e bu kadar yogunlaşılması ona atfedilen 
önemin bir göstergesidir. ı 33 Görilldügü gibi Muslim ve eseri bir dönemde 
el-Buhart ve eserine raltip olınuş ve otoritesini sarsacak duruma gelmiş, 
aneale mutlale anlamda bir üstünlük saglayamamış görünmektedir. 

Muslim, eserini üç yüz bin hadis içinden tasnif ettigini belirtmekte
dir. ı34 Muslim şöyle demiştir: "Bu Musned'e aneale bir hüccetle hadisleri 

127 Ahmed Naim, Tecrfd-i Scırilı I. 218. 
128 ez-Zehebi, Nubelii. XII, 563. 
129 Bazı Mağrip allmlerinin Muslim'! tercih ettiklerine ilişkin bilgi için bkz: el-Kastallani, İrşiidu's

Siirt li Şerhi Sahihi'l·Buh.dıi.. el-Matba'atu'l-Meymene, Mısır, 1306, age, I, 20. 
130 İbn Hacer, Tehzlbu't-Tehzlb, Daru'l-Fikr. Beyrut. 1984, X. ı 14. 
131 M. Yaşar Kandemır. "el-Camiu's-Sahlh", DİA. İst, 1993, VII, 125. ; İbn Hacer Muslim'in el

Buharfye tercih edilmesine karşı çıkması konusu için bkz: Hec:lyu's-Saıi. s. 10. 
132 Zehebi. Nubelci. XV, 494 ; Krş: M.Emin Özafşar, Rivayet İlimlerinde Eser Karizması ve Muslim'in 

el-Camiu's-Sahih'i. s. 290. 
133 M. Emin Özafşar, a.g.m 291. 
134 ez-Zehebi, Nubela. XII. 565: Tezlci.retu'l-Hu.Jraz, Il, 589; es-Suyuti, Tabalciitu'l-Hu.flaz, I. 51. 
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koydum, Kitaba almadıgrm hadisiert de hüccetle almadım."135 Nisabur ha
fizlanndan Mekki b. Abdarı ise şöyle demiştir: "Muslim'i Ehli Hadis 200 
sene hadis yazsalar dönüp dolaşıp baş vuracakları yer yine şu musned 
(yani kendi Sahih'i)' dir derken işittim." Mekki yine şunu söylemiştir: "Mus
lim şöyle demiştir: Şu kitabıını Ebu Zur'a er-Razi'ye arz ettim; hangi ha
disin illeili olduğuna işaret etti ise, onu bıralctım. Hangisi için sahih, illeti 
yoktur dediyse onu talıric ettim. "136 

el-Buhari de olduğu gibi Muslim'in de kitabıyla ilgili görülen rüyalann 
onun eser kartzmasını oluşturmasına katkıda bulunmuş olması muhte
meldir. Muhaddislelin ünlülelinden Ebu Hatim er-Razi, Muslim'i rüyada 
gördüğü ve durumunu sordugunda Müslim'den şu cevabı aldığını belirt
miştir: "Allah bana cenneti nasip etti, dilediğim yeline gidebileceğim." Ko
nuyla ilgili naltledilen rüyalardan bir de şöyledir: "Ölümünden sonra Ebu 
Ali Zağavam'yi sağlam ve mutemet bir adam rüyada gördü. Ona "hangi se
bepten kurtuldun," diye sordu. O zat "Şu cüz sebebiyle kurtuluşa erdim," 
dedi. Elinde gösterdiği eser Müslim'in kitabından bir cüzdü. "137 

Muslim'in el-Camiu's-Sahih adlı esert üzeline tarihi süreç içinde pek 
çok şerh yazılmıştır. Son yapılan araştırmalara göre başta Şafiiler çoğun
lulrta olınak koşuluyla Hanefi ve Maliki pek çok alim -:-ki bunlann her birt 
müfessir, muhaddis, fakih, dilci, usul ve tarihçiligiyle meşhur olınuşlar
dır- Muslim'in esert üzeline 36 adet şerh 138 ile bunlann dışında musted
rek, mustahrec, muhtasar, cem' ve ravilertnin hal tercümesini ihtiva eden 
eserler yazılmıştır. el-Buhilıi kadar olınasa da Muslim'in es-Sahih adlı 
esert ile ilgili çeşitli mezheplere mensup alimler tarafından bu kadar şerh 
yapılmış olınası bir anlamda onun tarihsel süreçte kazandığı otolitenin bir 
göstergesi olarak kabul edilınelidir. 

Netice itibatiyle bazı alimler·tarafından yulrarıda Muslim b. Haccac ve 
onun esert haltlrındalti sitayişkar sözlelin ve esert konusunda anlatılan 
rüyalann, onun kartzmatilr şahsiyetini oluşturmak için ifade edilmiş ol
dugunu ve hemen her müellif için bu tür söz ve aniatılann alışkanlık 
oldugunu belirtmek gerekir. Bunlar ilmi alınalrtan ziyade duygusal boyutu 
ön planda olan ve söylendiği dönemin sosyo-kültürel yapısını aksettiren 
düşüncelerdir. 

3. es-sunenu'l-Erba'a (Dört Sunen) 

Hadis edebiyatmda "el-Erba'a" şeklindeki edebi kullanımla dört sunen 
ldtabı kastedilınelrtedir. Genel kabule göre sıhhat balrnr:ıindan illrild Id-

135 ez-Zehebi, Nubelii., XII, 580; Tezkiretu'l-H@az, II, 589. 
136 en-Nevevı, Sahfhu. Muslim bi Şerhi'n-Nevevl (Mukaddime}, I, 26. 
137 DehleVi, Bustfuı.u'l-Muhaddisin, s. 191. 
138 Abdurrahman Akkuş, Kutub-i Sitte Üzerine Yapılan Şerhler, (Yayınlanmanıış Tez), s. 62-71. 
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tabın (sahihayn) seviyesine ulaşmamalda beraber, derleyicileri güvenilir 
ve dürüst olarale bilinen ve yazdıklan dönemde büyük kitlelerce hüsn-ü 
kabul gören bu kitaplar et-Tirmizi (279/892), Ebü Davud (275/888) en
Nescii (303/915) ve İbn Mace'nin es-Sunenleridir. Yukanda da belirttiğ;i
miz gibi İbnu's-Salalı'ın naldine göre Ebu Tahir Ahmed b. Muhammed 
es-Silefi (576) İbn Mace'yi dışanda bırakarak el-Kutubu'l-Hamse'yi yani 
el-Buhari ve Muslim'in Salıihleri, et-Tirmizi, Ebu Davud ve en-Nescii'nin 
Sunen'lerini zikretmiş ve şark ile garp alimlerinin bu hadis mecmualan
nın sıhhati konusunda ittifak ettilderini belirtmiştir." 139 H.VI. asırda Ebu 
Tahir es-Silefi'nin İbn Mace"yi dışanda bırakmasınırı nedeni onda münker 
ve az da olsa_ uydurma rivayetlerin olması ve en çok eleştirilen bir kitap 
olmasından olsa gerektir. Ancak Ebu Tahir es-Silefi'nin Sunenierin ihti
va ettiğ;i hadislerin sahih olduğ;u konusundaki bu değ;erlendirmesi. İslam 
dünyasında genel anlamda kabul görmelde birlikte buna bazı alimlerin 
eleştirilerinin olduğ;unu da belirtmek gerekir. Yalnız bu eleştiriler Müs
lümanlar nezdinde bu kitapların mevcut hadis kitaplan içinde en müs
tesna yere sahip olmasına engel olamamıştır. Nitekim İbnu's-Salıllı ve el
Iraki'nin zikrettiğ;ine göre Sunen kitaplarında hasen'in dışında sahih ve 
zayıf hadisler de mevcuttur. en-Nevevi ise sunenierde sahih, hasen, zayıf 
ve munker rivayetlerin olduğ;unu ifade etmektedir. Buradan hareleetle bu 
müelli:fler, Mesôbihu's-Sunne'nin müellifi el-B_ağ;avi'nin (516/1122) sunen 
hadislerini, hadis ehlince bilinmeyen bir ıstılalı olması nedeniyle hısan 
(hasen) diye isimlendirmesine itiraz etmişlerdir. el-Irald (806/1403), su
nen kitaplarına sahih isminin verilmesini bir tesalıili (gevşeldile) olarak 
kabul etmiştir. Nitekim o, Ebu Tahir es-Silefi'nin, doğ;u ve batı alimlerinin, 
"el-Kutubu'l-Hamse"nin sıhhati konusunda ittifal,e ettilderini ifade ederken, 
el-Hakim (405/1014) ve Hatip el-.J3ağ;dadi (463/1071) de et-Tirmizi'nin 
es-Sunen'ini el-Ctimiu's-Sahih olarale vasıflandırırken tesalıili (gevşek

lilc) gösterdilderini ileri sürmektedir. 140 el-Haltim en-Nisaburi ve Hatip 
el-Bağ;dadi'nin et-Tinnizi'nin kitabını sahih diye nitelemesi, el-Bağ;avi'nin 
Sunen kitaplarındaki hadisleri salıili ve haı;ıen şeldinde ayırması, Ebu Ta
hir es-Silefi'nin doğ;u ve batı alimlerinin onların sıhhati konusunda ittifale 
ettiideri şeldirıdeki değ;erlendirmesi vb. görüşler tarihi süreç içinde dört 
Sünen'in hadislerinin bazı alimler tarafından sahih olarak kabul edildiğ;ini 
ortaya koymalctadır. Bütün bunlar dört sunen'in eser karizmalarını tarihi 
süreçte oluşturan öneınli ve dildmte alınması gereken teşebbüslerdir. Bu 
eseriere yöneltilen eleştirilerin söz konusu eserlerin karizmalannın oluş
masına olumsuz bir tesir yaptığ;ını söylemek gerçelrten güçtür. Şimdi bu 
eserlerin karizmalannın oluşum sürecini ele alabiliriz: 

139 İbnu's-Salah, Mulcaddime, s. 19; İbn Kesir, İhtisaru Ulü.mi'l-Hadis, Daru't-Turii.s, Kahire, 1979, 
s. 27. 

140 el-lra.ki, E!fiyetu'l-Hadis, (Beyrut, 1988), s. 45; Krş: Abdulhay el-Leknevi. el-Ecuibetu'l-Fcidıla li 
Es'ileti'l-Aşerati'l-KdmUe, (Beyrut,?) s. 67. 
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et-Tinnizi'nin es-Sunen'i, el-Kutubu's-Sitte'nin üçüncüsü kabul edil
miştir. et-Tirmizi şöyle der: "Bu kitabı tasnif ettim. Onu Hicaz, Irak ve 
Horasan ulemasına arz ettim. Onu hoş karşıladılar. Kimin evinde bu ki
tap olursa sanki o evde Hz. Peygamber konuşuyor gibidir. "141 Kaynakların 

belirtligine göre bu kitap, hadislerinin sıhhati açısından dört kısma ay
rılmıştır: ilki, sıhhati kesin olanlar. Bu kısımda et-Tirmizi'nin el-Buhaıi 
ve MusJ.im'e muvafakat ettigi hadisler yer alır. İkinci kısımda Ebu Davud 
ve en-Nesai ve İbn Mace'nin şartlarına uyan hadisler. Üçüncü kısım ha
disler ki et-Tirmizi'nin bunların illetlerini açıklamış ve bu anlamda titizille 
göstermiştir. Dördüncü kısım ise "Bazı fukahanın amel ettigi hadisleri bu 
kitaba koydum" dedigi hadislerdir. Bu esasa göre senedi saiıih olsa da 
olmasa da ilim adamlarının hüccet olarak kabul edip amel ettigi hadisleri 
tahric etmiştir. Bu esere Camiu't-Tinnizi veya es-Sunen adı verilir. Fakat 
daha çok yaygın olan isimlendirme ilkidir. 142 Şeyhu'l-İslam Ebu İsmail el
Ensaıi, et-Tirmizi'nin Cami'inin el-Buhaıi ve Muslim'in kitabından daha 
faydalı oldugunu, zira el-Buhan ve Muslim'den aneale uzman kişilerin is
tifade edebilecegini, aksine et-Tirı:nizi'nin kitabından herkesin yararlana
bilecegini belirtmektedir. "1 43 

Bazı nalcillerde et-Tirı:nizi ezberlemede ve hafıza gücünde örnek gös
terilmiştir. Kendisine Buhaıi'nin halifesi denmiştir. Zühd, vera ve talcva 
gibi hususlarda daha üstünü tasavvur edilemeyecek bir dereceye vardıgı 
ve ömrünün son denılerinde Allah korkusu ile çok agladıgı için gözlerinin 
görmez oldugu naldedilmiştir. 144 

et-Tirmizi'nin hafıza gücünü belirten ve hadis alanındaki kariziDası
m güçlendiren pek çole hilcaye naldedilmiştir. Bunlardan birisi şöyledir: 
Bir keresinde bazı Muhaddisler et-Tinnizi'yi imtihan etmişler ve kendi
sine lark hadis okumuşlardır. O bir çırpıda hafızasından onları okumuş 
ve aradaliller onun gibi hafızaya sahip olan birini görmedilderini hayretle 
belirtlJ!işlerdir. 145 

Başka bir hileayede et-Tirı:nizi, Mekke yolunda bir hadis şeyhi ile karşı
laşımştır. Ewelce o zattan ilti cüz tutarınca hadis yazımş ve ezberlemiştir. 
Falcat arz ve kıraate (tashih için muleabeleye) vakit bulamamıştır. Görü
şünce şeyhten o hadisleri dinlemek istemiş ve o zat da kabul etmiştir. Ve 
"Yazılı cüzleri getir ·de elinde bulunsun, ben okuyayım sen de karşılaş
tır", demiştir. Tesadüfen cüzler kaybolmuştu. et-T:irm:iZi, iltl cüzdeltl ha-

141 ez-Zehebi. Tezlciretu'l-Hu.ffciz. II. 634. 
142 ez-Zehebi, age, II, 634 ; Katlp Çelebi, Keşji.L'z-Zunü.n. I. 441 ; Ahmed Muhammed Şaklr, et-

Tinnizfnin Sunen'ine YazdığıMuJcaddime, I, 88. 
143 İbn Kesir, el-Bidiiye ve'n-Nihiiye, XI. 67. 
144 Abduiaziz Dehlevi. age, s. 196. 
145 ez-Zehebi, age. n. 635. 
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dislerin dinleme iznini (sema') temin etme sevinciyle, beyaz (yazılmamış) 
iki cüz alıp şeybin huzuruna, ögrencilerinden müsaade isteyerek girmiş
tir. Şeyh okumaya başlamış ve bir ara şeyh, Tirmi.zl'nin elindeki yazısız 
cüzü görünce k:ızmış ve "Benimle alay mı ediyorsun?" demiştir. et-Ti.nn:izi, 
"Efendim cüzleri kaybettim, fakat ben hadisleri ezbere biliyorum; yazılıdan 
daha iyi hatırlıyor zabt ediyorum", deyince şeyh "Oku" demiştir. et-Tirmi.zl 
de o hadislerin tamamını okumuştur. Şeybin şaşkınlıgı daha da artmış, 
bu ezber işirıi muhal görerek " Bir kere duymakla hadisleri ezberlemen ve 
eski ezberleri hatırlaman bize pek inandırıcı gelmedi" demiştir. et-Ti.nn:izi 
"buyurun imtihan edin" deyince şeyh, sadece kendisinde bulunan, başka
larında oln!ayan 40 kadar az bilinen garib hadisleri okumuş ve et-Tirmi.zl 
hemen o anda kırlr hadisi senediertyle şeyhe tekrarlamıştır. Bunlarda bir 
tane bile olsa hata yapmamıştır. Onun hafıza gücüne ait benzeri hikaye
lerde imtihanların defalarca vuku buldugu anlatılmaktadır. 146 

Hadis alanındaki bu karizması sonucudur ki İbn Hazm'ın et-Tirmi.zl'nin 
meçhul biri oldugu söylemine bir çok alim karşı çıkmıştır. et-Ti.nn:izi'yi 
asrının imamı, onun imamlar ve alimler katında tanınan, eser sahibi biri 
oldugunu ifade etmişler ve İbn Hazm'ı eleştiri yagmuruna tutmuşlardır. 
Ömegin ez-Zehebi, İbn Hazm'ın bu sözüne iltifat edilemeyecegirıi, zira et
Tirmizi'nin gerek Cami gerekse İlel adlı eserlerinden haberdar olmadıgı
m, onun bu eserleri görmedigirıi, bunların ancak onun ölümünden sonra 
Endülüs'e girdigirıi belirtmektedir. 147 İbn Kesir ise İbn Hazm'ın "Muham
med b. İsa b. Serve kimdir? diyerelr et-Tirmizi'yi meçhul addetmesinin 
kendisine bir zarar vermeyecegirıi ifade eder. Çünlrü ona göre onun meç
hul olması alimler katındaltl kıymetini düşürmez. Bilakis hafızlar katında 
İbn Hazm'ın mertebesirıi düşürür. 148 

Son olaraket-Tirmizi'nin eser karizmasını göstermesi açısından es-Su
nen (şerhlerde çogunlulda el-Camiu's-Sahih ismi kullarıılmaktadır) üzeri
ne 19 adet şerh yazıldıgıru da belirtmeir gereltlr. 149 Bir eser üzerine çeşitli 
dönemlerde ve degişik mezheplere mensup alirolerin şerh yapmış olmalan 
aslında ne derece karizmatik bir yapıya sahip oldugunu açıkça göstermek
tedir. 

Bu degerlendirmelere göre et-Tirmi.zl'nin kitabı konusunda "Kimin 

evinde bu kitap olursa sarıki o evde Hz.Peygamber konuşuyor gibidir," 
şeldindeki ifade; onun hadis alanında hafızasının mükemmelligiyle ilgili 
anlatılan hikayeler; meçhul biri oldugu söylemine karşı alirolerin aşırı sa-

146 ez-Zehebi, Tezldretu'l-Huffaz, II. 635 ; Abdulazız Dehlevi, age. s. 197 ; Ahmed Muhammed Şa-
kir. et-Timı!zfnin Sunen'ine Yazdığı Mulcaddime. I, 84. 

147 ez-Zehebi, Mizônu'l-İ'tiddl. Daru'l-Ma'rtfe. Beyrut, III, 678 ; Nubelti, XVIII. 202. 
148 İbn Kesir, el-Biddye ve'-Nihô.ye, XI. 67. 
149 AbdurrahmanAkkuş, age, s. 74-78. 
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vurunacı yaklaşınılan ve ilmi ehliyeti ile ilgili alimlelin söylediğ;i sitayişkar 
sözler; üzeline pek çok şerbin yazılması; eselindeki hadisielin makbu1 ad
dedilmesi ve eserinin el-Cilıniu's-Sahih diye nitelendirilmesi onun }{ariz

masını oluşturan en önemli faktörler olarak kabul edilebilir. 

Şimdi Ebu Davud'la ilgili değ;erlendirmelere geçebiliriz. 

Ebu Davud ve es-Sunen'ine gelince, onun tam adı Ebu Davud Süley
man b. el-Eş'as el-Ezdi es-Sicistani'dir. Hicri 202 yılında doğ;muş ve h. 275 
yılında Basra'da vefat etmştii. 

Başlangıçta ilti sahilıle eş zamanlı olarak ortaya çıkan Ebu Davud'un 
es-Sunen'i onlarla ciddi bir rekabete girebilmiştir. O, eserinin meziyetlerini 
övmek için bizzat kendi şöhretini ili{ ilan eden kimse olarak görünmelrte
dir. Hadisleri tercihte hakim olan bakış açısını açıklamak ve kitabının ha
dis tenlut kriterlerini tavsif etmek için Mekkeli ilahiyatçılara hitaben yaz
dığ;ı bir risalesi bize ulaşmıştır. Bu risale de o şöyle der: "Kur' an' dan sonra 
öğ;renilmesi daha gerekli başka hiç bir kitap bilmiyorum. Bu kitaba sahip 
olanın başka bir şeye, başka bir kitaba ihtiyacı yolrtur. es-Sunen'i okuyan, 
tetl{il{ eden ve onun muhtevasını derinlemesine özümserneye çalışanlar 
onun kıymetini tal{dir edecelderdir. 150 Ebü Davud bu risalesinde hadisleri 
sıhhat yönünden üç gruba ayırmış ve şöyle demiştir: "Kitabımda sahih 
olanlan, sahih'e benzeyenleri ve sahihe yalan olanlan zikrettim. Kitabınıın 
içerisinde şiddetli zayıflık olan hadisielin zayıf olduğ;unu açıldadım. Hal{
kında bir şey zikretmediğ;im hadisler salihtir _ısı Onun bazısı da bazısından 
sahihtir ... "ı 52 es-Silnerie aldığ;ım hadisielin büyük bir çoğ;unluğ;u meşhur 
hadislerdir. Bunlar hadisle ilgili eser yazan herkesçe de meşhurdur ... es

Sunen'de yer alan hadisler içerisinde mürsel ve müdelles gibi muttasıl ol
mayanlar da bu1unmaktadır." ıs3 Görüldüğ;ü üzere Ebü Davud'un 4800 
hadisi ihtiva eden es-Suneriinde 154 el-Buhiiri'nin ve Muslim'in kitabına 
aldığ;ı hadisler ve isnadı ceyyid (sağ;lam) olan, şaz ve illetten uzal{ olan 
hadislerin yanında, raVideki hafıza noksanlığ;ı sebebiyle isnadı zayıf kabu1 
edilen, raVisinin zaafı çok açık olan ve kendisinde şiddetli vehim olan ri
vayetler de vardır.ıss 

150 Goldz!her, age, II, 235. 
151 es-Suyüti, "salih" kavramının !hticac Için değil, l'tibar Için olduğunu ve bunun da zayıf katego

risinde olduğunu Ifade. eder. Tedribu'r-Rdv[, s. 105. 
152 Abdulfttab Ebü Gudde, Selasu Rasaaiji İlmi'l-Mustalahı'l-Hadis, Risdletu'l-İmdm Ebi Davud es

Sfcistiirıi aa Ehli Me kleefi Vas.fi SurıenihL (Beynıt, 1417/ 1997ı s. 37 ; Krş: el-LekneVi, age, s. 73 
: İbnu's-Salab, Mulcaddime.fi Uliim.i'l-Hadis, (Kabtre, ? ı s. 18 ; Ebü Zehv. el-Hadis ve'l-Mulıad
dtsfm (Mısıır, ? ı s. 412. 

153 Abdulfttah Ebü Gudde, SeldsuRasaili.fi İlmi'l-Mustalalu'l-Hadis, (Rtsdletu'l-İmô.mEbfDavud es
Sfcistdnf aa Ehli Meldce.fi Vas.fi es-Sunenihi) s. 47. 

154 Ebü Davud, es-Sunen'inin telifine datr şu bilgiyi verir: "Hz.Peygamber'e alt 500 bin hadis yaz
dım. Bunlar arasından seçtiklerimi bu kitaba aldım. Kitabımda 4800 hadis zlkrettım.· Ebü 
Davud, es-Sunen, Mulıaldcilcin Önsözü. I. 10. 

155 ez-Zehebf, Nubeld, XIII. 214-15: ei-LekneVi, age. s. 67. 
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Ebu Davud, Sunen'i bitince Ahmed b. Hanbel'e götürmüş ve eserini 

ona arz etmiştir. İmam bakrnış ve çok begenmiştir. Eserini tasnif ederken 
beş yük (tomar) hadisi vardı. Onlardan bu hadisleri seçmiş ve Sunen'i 

tertip etmiştir. Tamamı 4800 hadistir. Hadislerin sahih ve hasen olmasına 
bilhassa dikkat etmiştir. ı5s 

Daha H. IV. asrın başında Zekeriyya b. Yahya es-Sa.ci (307 1) "İslam'ın 
temeli Allah'ın kitabıdır, Ebu Davud'un kitabı da İslam'ın sütunudur," de
miştir.ı57 

Daha sonra gelenel-Hattabi (388/998)'ye göre ise din ilimlerinde Ebu 
Davud'un es::Sunen'ine benzer bir kitap tasnif edilmemiştir. Bütün insan
lar onu kabulle karşılamışlardır. Bu eser, alimierin ve falcihlerin mezhebi 
ihtilaflarına halcem, Irak, Mısır, Magrib ve diger ülkelerin bir çok şehirle
rinde hadis musa.ruıiflerinin dayandığ;ı bir kaynalc olmuştur. Horasan Eli
linin çogunlugu ise Muhammed b. İsmail el-Buhari ve Muslim b. Haccac'ın 
kitabına düşkünlük göstermiş ve sahih tasnifinde onların şartı göz önün
de tutulup ömek alınmışlarsa da, Ebu Davud'un kitabı diger iki kitaptan 
tertip açısından daha güzel ve fılı:hi istinbatlar açısından daha zengin ve 
üstündür. Ebu İsaet-Tirmizi'nin eseri de aynı şekilde güzel bir kitaptır. ı58 

Ebu Davud zamanının ilimlerini bilmede önde gelen hadis imaını ola
rale görülmüştür. İbrahim el-Harbi onun bu konudalti özelligini Davud 
Peygamberle mukayese eder ve şöyle der: "Nasıl ki Davud (a.s) demiri yu
muşatmışsa Ebu Davud da hadisi yumuşatmıştır." Tabi ki Ebu Davud'u 
Peygamber seviyesine getiren bu anlayış daha sonra gelecek olan Ebu 
Tahir es-Silefi'yi daha da cesaretlendirecek ve bunu bir şiirle şöyle ifade 
edecektir: "Onun kemal ve ilimdelti ehliyetindeiı dolayı, hadis ve hadise 
baglı ilim dalları, devrinin önderi hadis bilgini Ebu Davud'a yumuşadı ve 
itaat etti. Tıpkı çagının peygamberi Davud (a.s)'a demirin itaat edip yu
muşayışı gibi. ı 59 İbn Hibban (354/965) ise "Ebu Davud fılah ilmi, hıfz, 
dindarlılc açısından dünya imamlarından biridir." demiştir. Ebu Davud 
Hz.Peygamber'den beş yüz bin hadis yazmış, onların içinden hadisleri se
çerek bir kitap telif etmiştir. ıso Ebu Davud'un yaşadıgı asiın büyüklerin
den biri olan Musa b. Harun, onun haldnnda "Ebu Davud, dünyada hadis, 
ahirette de cennet için yaratılmıştır," derken, ısı İbnu'l-Arabi (543/1148) 
eger bir kişi Kur'an ve Ebu Davud'un Surren'ini bilirse, dini mevzuların 
başlangıcını elde etmiş olacagını belirtmiştir. ıs2 

156 Abdulaziz Dehlevi, Bustanu'l-Muhaddisin. s. 193. 
157 es-Suyüti, Tabalciitu'l-Hulfiiz, ı, 51. 
158 el-Hattabi, Med!imu's-Sunerı, Dfuu'l-Kutubl'l-İlmiyye, Beyrut, 1996, I. 6. 
159 Abdulaziz Dehlevi, age, s. 194. 
160 es-Suyuti, Tabalciitu'l-Hu.f]az, ı. 51. 
161 Abdulaziz Dehlevi, Bustanu'l-Muhaddisin. s. 193. 
162 Abdulaziz Dehlevi, age, s. 195. 
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Ebu Tahir es-Silefi (576/llSO)'nin Ebu Davud'un kitabı hakinndaki 
övgü dolu sözleri onun karizmasının oluşumu açısından önemlidir: "Fa
kihlere ve akli ilirnlerle ugraşanlara en uygun kitaptır. Ebu Davud'un yük
lendi~i a~ır yükleri kim sırtlayabilrniştir? Üstelik sadece Allah nzası için, 
Onun eseri, Ay gibi bütün ışıkları geride bıraktı. Kinden, hasetten ölse de 
hiç bir bid'atçı Ebu Davud'a dil uzatamaz. Dünyada onun es.erinde tes
pit etti~i hadisler ve hadislerin belirtti~i peygamberin sünnetinden daha 
do~ru ve daha güçlü başka hiçbir şey bulunamaz. O eserdeldlerin tümü, 
peygamberin ilim sahibi ve basiretli sahabilerinin sözleridir. Ebu Davud 
onları parlalr yıldızlar gibi sa~lam alimlerden onlar da kendileri gibi mu
temed kişilerden, onlar da kendileri gibi dürüst insanlard-an nald.l ve riva
yet etmişlerdir. Ben inanıyorum ki o zat, yüce de~er sahibi, büyüklü~üne 
şüphe olunmayan bir imamdır ve önderdir. İ1lr üç nesilden gelen bilgileri 
(asan) tam olaralr ezber bilmekte ve ayrıca kadın ve erkek bu hadislerin 
ravilerini de tanımalrtadır. Tam bir araştıncı olarak yazdı~ı ve rivayet etti~i 
her şeyi inceliyor, yazıyor. Bu özelliideri çölde de bilinir şehirde de. Do~ru 
sözlülük fertlerin naldedilecek en güzel menlabeleridir. İnsan için bunun 
dışında başka bir övünç vesilesi bulunamaz."163 

Hemen hemen bütün eserler haldmida anlaWan ve onların eser kariz
malarının oluşumuna lratlada bulunan rüyalar Ebu Davud'un eseri için 
de anlaWa gelmiştir: AnlaWan bir rüyaya göre, Hafız Ebu Tahir, kendisine 
varan bir senedle, Hasan b. Muhammed b. İbrahim el-Ezdi'den şunu riva
yet eder: Allah'ın elçisini rüyada gördüm. "Sünnete yapışmak isteyen Ebu 
Davud'un es-Sunen'ini okusun" diyordu. 164 

Son olarak Ebu Davud'un es-Sunen adlı eserine tarihin çeşitli dönernle
rinde ve Şafii alimler başta olmak üzere Han efi. Hanbeli alimler tarafindan 
23 adet şerh yazıldı~ını belirtmek gerekir. 165 Ebu Davud'un gerek kendisi 
gerekse eseri ile ilgili söylenen de~erlendirmeler ve yapılan faaliyetler onun 
eserinin karizmatilr yapısını göstermeye kafidir. 

en-Nesai ve es-Sunen'ine gelince, o, hadis ilminin direlderinden ve ileri 
gelen şahsiyetlerden biri olaralr kabul edilmiştir. O, Horasan, Hicaz, Irak, 
Cezire, Şam, Mısır vb. pek çok ülkeyi gezmiş ve pek çok hadis alimi ile 
görüşmüştür. İ1lr seyahati Belh'e olmuş ve on beş yaşındayken Kuteybe b. 
Said el-BaWam'den hadis ögı-enmeye başlamıştır. 

Ebü Abduralıman Ahmed b. Şuayb en-Nesru h. 215 yılında Horasan'ın 
Nisa kasabasında do~muştur. Mekke'de h. 303 yılında vefat etmiştir. en-Ne
sm hadis ilminde ve bilhassa ravilerin cerh ve ta' dilinde zamanınm başvuru
lan ve görüşü alınan imamlarından biri olarak görülmüştür. O, es-Sahih sa-

163 Abdlllaziz DehleVi, a.g,e, s. 195-196. 
164 Abdlllaziz DehleVi, age, s. 194. 
165 Abdurrahman Akkuş. age, s. 86-92. 
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hibi Muslim b. Haccac'dan daha hafız ve es-Sunen'i de Sahillayndan sonra 
zayıf hadisi en az olan bir kitap olarak kabul edilmiştir. Haüa bazılan onun 
eseri gibi bir kitabın hazırlanmadıgını ve onun diger müelli:flerin eserlerinin 
en üstünü oldugunu ileri sürmüşlerdir. en-Nesili önce illeili ve zayıf ha
dislerin de içinde bulundugu es-Sunenu'l-Kııbra adlı geniş hacimli bir eser 
tasnif etmiş, daha sonra bu kitabı özetleyip el-Mucteba adını verdigi ikinci 
es-Sunen'i meydana getirmiştir. Bu muhtasar es-Sunen hadisçiler nezdinde 
şöhret kazanmış ve Sahihayn'dan sonraki bir mertebeyi almışbr. 166 

en-Nesili'nin es-Sunen'i de tasnif itibariyle diger sunen kitaplan içeri
sinde en mükemmeli kabul edilmiştir. Onun kitabı, illetleri beyanda bü
yük bir paysahibi olmakla beraber derece itibariyle el-Buhari ve Muslim'in 
Cami'leri arasındadır. Kısaca o, Sahihayn'dan sonra kitaplar arasında za
yıf hadis ve mecruh ravilerin en az yer aldıgı bir kitaptır. 167 en-Nesili'nin 
es-Sunen'i, Ebü Davud'un ve etc..Tirrrıizi'nin es-Sunen'ine takdim edilmiş
tir. Zira en-Nesili, rica! tenkidinde çok daha sıkı davranmasıyla digerle
rinden temayüz etmiştir. O, Ebü Davud'un ve et-Tinnizi'nin hadislerini 
rivayet ettigi çogu ravilerden hadis rivayet etmemiştir. İbn Hacer bu konu
da şöyle der: "Ebü Davud ve et-Tirrrıizi'nin kendisinden rivayet ettigi nice 
ravi vardır ki en-Nesili ondan hadis tahriç etmemiştir. Bunun da ötesin
de en-Nesili, Sahihayn'ın ricalinden bir cemaatın hadisini bile tahriç et
mekten kaçınmışbr. Netice itibariyle en-Nesili'nin es-Sunen'ine hadis alma 
şartı, Sahihayn'dan sonra en kuvvetlisidir. 168 Ama bu, en-Nesili'nin es

Sunen'inde hiç zayıf ve illeili hadis yoktur anlamına gelmemektedir. Gerek 
zatı itibariyle gerekse durumu itibariyle meçhul raviler vardır. Aralarında 
mecruh raviler de bulunmaktadır. es-Sunerrde zayıf, muallel ve münker 
hadisler de mevcuttur. 169 Son olarak en-Nesai'riin es-Sunen'ine ait degişik 
mezheplere mensup alimler tarafindan pek çok (lO adet) şerh yapıldıgi
m belirtrnek gerekir. 170 Aslında bu onların eserlerinin karizmatik yapısım 
göstermesi açısından son derece mühim bir işarettir. 

Burada son olarak bir hususu belirtelim ki İslam bilginlerinin çogunlu
gu tarafından el-Kutubu's-Sitte'nin 6. kitabı olarak kabul edilen İbn Mace 
ve eser karizmasıyla ilgili degerlendirmelerden tekrara düşmernek için sar
fı nazar edilmiştir. Zira bu yazımn yayınlandıgı İslami İlimler Dergisinin 
hadis sünrıet sayısında İbn Mace ve eserinin otoritesiyle ilgili alanımn uz
mam tarafından daha doyurucu bilgiler verilmektedir. Okuyucuların bu 
konudaomakaleye müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz. 171 

166 Abdulaziz Dehlevi, age, s. 200 ; Koçy1ğit, Hadis Tarilıi, s. 244-245. 
167 el-Leknevi, age, s. 75 ; Muhammed Ebü Zehv. el-Hadis ve'l-Muho.ddisün, s. 410. 
168 Ebü Zehv. age, s. 410. 
169 Ahmed Muhammed Şakir, el-Biiisu'l-Has!s, s. 25. 
ı 70 Abdurrahman Akkuş, age, s. 94-96. 
171 Musa Erkaya, İbn Mace ve Eser Karizmasının Oluşumu, İslii.mi İlimler Dergisi, Hadis Sünnet 

Sayısı, c. 4, s. 161-215, Çorum, 2007. 
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Sonuç 

Netice itibariyle ilk dört asırda gerek el-Kutubu'l-Hamse gerekse el
Kutubu's-Sitte terimlerinin kavramlaşmadığı. ancak bu asırlar içinde el
Buhari, Muslim, Ebu Davud, et-Tirmizi gibi alimierin hadis eserlerinin di
ger eseriere nazaran muteber olarak kabul gördügü anlaşılmaktadır. H. 
V. asır itibariyle bu gruba en-Nesai'nin es-Sunen'inin dahil edilmesiyle 
el-Kutubu'l-Hamse kavramının revaç buldugu görülmektedir. H. VI. asrın 
başında 6. ltitap olarak İbn. Mace'nin es-Sunen'i bazı alimler tarafından 
kabul edilmiş olmalda birlilrte, bu asırda yukarıda da belirttigirniz gibi pek 

çok alim tarafından bunun kabul görmedigi gözlenmelrtedir:Aksine kimi 
alimler tarafından İmam Malik'in el-Muvatta'ı kimileri tarafından da ed
Darinü'nin es-Sunen'i 6. kitap olarak kabul edildigi müşahede edilmek
tedir. Ancak H.VII. asra gelindiğinde bazı muhalif görüşler olsa da İbn 
Mace'nin dahil olduğu el-Kutubu's-Sitte kavra.riurun İslam dünyasında 
yaygın hale geldigi görülmelrtedir. el-Kutubu's-Sitte kavramı ve içine dahil 
olan eserlerin karizinası bazı muhalif görüşlere rağmen söz konusu H. VII 

asırdan itibaren günümüze kadar artaralı: devam etmiştir. 

el-Kutubu's-Sitte'yi oluşturan müellif ve eserlerin karizinası tarihi sü

reç içinde yazarlarının ilmi kapasitesi ve titizligi, dindarlığı, herhangi bir 
bölgenin yahut ekolün otoritesi olması ; kısacası dini, psikolojik, ve sos
yo-kültürel şartlar, şahıs ve eser karizinalarının oluşmasında önemli rol 
oynamıştır. Bu eserler içinde el-Buhan'nin karizinasının müteahhir asır
larda zirvede olduğunu söylemek mümkündür. Sahih hadisleri toplayan 
ilk eser oluşu, ilmi elıliyeti ve hakkında söylenen sitayişkar sözler, hafı

za gücünün mükemmelligi, hakkında görülmüş rüyalar ve bu rüyalarda 
Hz.Peygamber'in el-Buhan'nin eseri hakkında teşvik edici ve sitayişkar 

sözleri, hadislerin tashihi işleminin istihare ve boy abctesti ile yapılması ve 
tarihi süreçte her türlü sıkıntı ve belalara karşı el-Buhari hatlllinin yapıl
ması onun karizinasım pekiştiren en önemli falrtörlerden kabul edilebilir. 
Aynı falrtörler genel anlamda Muslim, Ebu Davud, et-Tirmizi, en-Nesfü ve 
İbn Mace için de geçerlidir. Ancalı: her müelli:fin ve eserininel-Buhan ka
dar olmasa da karizinasım oluşturacak bir çok falrtöre sahip olduğu görül
melrtedir. Ele aldığımız bu falrtörler tarihin çeşitli dönemlerinde yazılri:nş 
bu eserleri konu alan hemen bütün kitaplarda tekrarlana gelmiştir. Ancak 
bugün el-kutubu's-sitte yazariarına ve eserlerine ait bu tür efsanevi, men
kıbevi, yüceltmeci ve savunmacı anlayışların ilmi bir degerinin olmadığını 
ifade etmek gerekir. Bu tür a1ı:ıi ve mantık ölçülerini aşan zorlama yarun
ların d~ temelinde alı:ıldışılılı: ve duygusal temayilllerin yattığı yatsınamaz 
bir gerçektir. Bu eserlerin karizinası, bu tür efsanevi falrtörlerden ziyade 
içerisindeki hadislerin isnad ve metin açısından sıhhati, müelli:fin hadisi 
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kitabına alınadaki ilmi kriteri vb. bir takım isnad ve metin tenkidinde esas 
alınacak sağlam ölçülere dayanmalıdır. 

Başta el-Buhfui ve Muslim'in eserleri olmak üzere Ebu Davud, Nesiü, 
et-Tirmizi ve İbn Mace'nin yer aldığı Kütüb-i Sitte müellifleri kendi kitap
lanın oluştururken kendi içtihadlanyla hadisleri şeçmişler ve bu çaba so
nucunda sahih gördükleri hadisleri kitaplarına almışlardır. Ama bugün 
yapılan araştinnalar gösteriyor ki bu konuda tam bir başan elde ettikleri 
tartışma götürür bir durumdur. 172 Bu, onların bilerek ve isteyerek kitap
larına zayıf veya uydurma hadis aldıklan anlamına gelmez. Bilakis onlar, 
kitaplannda yer verdikleri hadislerin sahih olduğuna samirniyetle inanı
yorlardı. Fakat insan olmalan dolayısıyla hataya düşmeleri doğaldı. Ni
tekim Hatip el-Bağdadi el-Muvaddıh adlı eserinde el-Buhaıi'nin iki yüz 

üç evhamını tespit ettikten sonra geçmiş alimierin masum olmadıldan
m, onların da hata yapabileceklerini belirtir ve şu önemli ilkeyi vaz' eder: 
"Bir kitap yetmiş defa da arz edilse yine hata bulunabilir. Zira Allah, ken
di kitabı dışında tamamen sahih bir başka kitabın mevcudiyetini uygun 
görmemiştir." 173 Fakat tarihi süreç içinde özellilde el-Buhfui ve Muslim'in 
hadis mecmualan, kazandıklan otorite yüzünden neredeyse tartışmasız 
bir konuma gelmiş, yukanda da belirttiğimiz abartılı yaldaşımlar sonra
ki ilim adamlan.mn bu eserleri objektif olarak değerlendirmelerine engel 
olmuştur. O yüzden İslam kültüründeki yaygın kanaate göre bir hadisin 
el-Buhfui ve Muslim'in eserlerinde yer alınasım ve ulemamn bu ild. eseri 
makbul addetmiş olmasım, o hadisin sahih olması için yeterli sayılmıştır. 

O nedenle bazı hadis kaynaldan.mn tarihi süreç içinde kazandıklan 
şöhret ve itibar günümüzde yarııltıcı olabilmektedir. Onların adeta bir tabu 
gibi görülerek eleştirilerden uzalc tutulması, Hz. Peygamber'in evrensel me
sajım günümüz insarıına ulaştıı-niada zorluk yaratmalrtadır. Dolayısıyla 
geçmiş İslam alimlerinin ve bu arada büyülc hadisçilerin eserlerini, onların 
samimi çabalannı ve muazzam gayretlerini gözardı etmeden, maruz kala
bileeelderi hatalan diklcate alarak dini ve ilmi bir duyarlılıkla incelemeye 
tabi tutmak zorunludur. 174 

172 el-Kutubu's-Sitte hadislerinin eleştirisi için bkz: Kırbaşoğlu, Hadis Metod.olojisi, 263-305 ; el
Buhıiri ve Muslim'in bazı hadislerine yöneltilen eleştiriler için bkz: Mehmet s. Hatiboğlu. Müslü
matı.Alimlerin Buhaıi ve Muslim' e Yönelik Eleştirileri. İslanıi Araştırmalar, c. 10, s. 1-3, Ankara, 
1997. 

173 Kamil Çakın, Buhari'nin Otoritesini Kazanma Süreci, Hadis Literatürü Araştırmaları, s. 130. 
[Hatip Bagdadi, Muvaddıh, I, 5'den naklen). 

17 4 İ. Hakkı Ünal, Hadis, MEB yay, s. 111-112. 


