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TARİH BOYUNCA BUHARİ'NİN SAHİH'İ ÜZERİNE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Yrd. Doç. Dr. Kemal SANDlKÇI* 

İslfun dininin ikinci ana rüknü olan Sünnet'in muhafazasına dair yapılan çalış
malar, çok cüz'f ölçüde dahi olsa, Hz. Peygamber hayatta iken başlamış, onun vefa
tından sonra da gelişerek devam etıniştir. Hi eri' birinci asırda bazı dağınık sahifelerde · 
ve müslümanların hiliızalannda saklı bulunan hadisleri ögrenmek ve bir araya getir
mek şeklinde beliren arzular, ikinci asnn hemen başında Halife· Ömer b. 
Abdülazfz'in emriyle başlatılan tedvi'n çagında, hadislerin bir araya cem'i saglanmış, 
bu asnn ilk çeyreginden itibaren başlatılan tasnif faaliyeti de sür'atle gelişerek devam 
etmiş ve nihayet üçüncü asırda, bilindigi üzere altın çağına ulaşmıştır. 

İşte Buhiin'nin Sahlh'i de bu altın çagın en önde gelen mahsulüdür. Hadis il
minin kendine mahsus birtakım hususiyetleri dikkate alındıgmda, bu sahada verilen 
eserlerin hepsinin aynı kıymette, aynı sıhhat ve değerde olmadıgı bilinen bir 
vakıadır. Bu ilmin teessüsünden günümüze kadar bütün tarihi boyunca, kıymet ve 
sıhhati bütün müslümanlar tarafından en üst seviyede teHlkkl edilen eser, hiç şüphe 
yok ki Buhiirl'ninkidir. O kadar ki, Kur'an-ı Kerim'den sonra dinin en önemli 
kaynagı olarak benimsenmesi, bir gelenek haline gelmiştir. Zaten Buhan'ye de sahip 
olduğu büyük şöhreti kazandıran söz konusu eseridir. 

Tarihin hemen her devresinde birçok muhakkık alim tarafından Buhiin'nin 
eseri üzerinde çok uzun senelere balig olan ilm! çalışmalar yapılmıştır. Böyle bir ilgi 
ve en ince taferruatına vanncaya kadar, eserin, bir ilmi inceleme konusu olarak emek 
vermege deger bulunması, şüphesiz çok az ilm! esere nasi'b olan bir mazhariyettir. 
Bu husus da, onu kıymet ve sıhhat telillisini te'y1d eden unsurlardan biridir. 

Tebligimiz, bu en kıyn1etli eser üzerinde yapılan çalışmalann genel bir tespitini 
hedef almaktadır. 

el-Cfuniu's-Sah!h diye marlif olan Buhari''nin eserinin esas adı, İbnu Salalı ve · 
en-Nevevf'nin verdikleri bilgiye göre "el-Camiu'l-Müsnedu's-Sahfh el-Muhtasar 
min Umur-i RasUlillah (a.s) ve Sünenihi ve Eyyamihi" şeklindedir. Muhtemeldir ki, 
Buhar! bu ismi, eserin te'lifine vesile olan hocası İshak b. Rahuye'nin teşvikkıir ifa
desinden almıştır. 

Tespitierimize göre, bu eser üzerinde yapılan çalışmalar, Buharf'nin 
verıttından takrfben yanm asır sonra başlamış ve aralıksız günümüze kadar 
süregelmiştir. Bilindigi üzere Hadfs kitaplan üzerine yapılan çalışmalar, bazan 
müstakil bir kitaba inhisar ederken, bazan da iki veya daha çok hadis kitabı esas 
almarak kaleme alınmışlardır. İşte Buhaıi'nin Sahfh'i üzerine yapılan çalışmalar da, 
bazen sadece bu esere münhasır kalırken, bazan da özellikle Müslim ve diger kitap
lada birlikte düşünülerek yapılmışlardır. Biz bunlardan, müstakillen Buhan'nin 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadibs Anabilim Dalı. 
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Sahlh'i üzerine yapılan çalışmalarla, Buhan ve Müslim üzerine yapılan müşterek ça
. hşmaları tespite çalışacağız. 

MÜELLİFLER: 

Önce bu sahada eser veren müellitlere temas etmek istiyorum. Şayet tespitle
timizde yanılmadı isek, çeşitli dönemlerde yetişen 414 ınüellifin bu konuda kalem 
oyuattığını söyleyebiliriz. Bu sayıya, Batıda bu konuda eser verdiğini tespit edebii
ğimiz 24 müellif de dahildir. Bunların herbirinin, isim isim tanıtılmasının zaman iti
bariyle mümkün olmadığı ortadadır. Ancak asırlan itibariyle bazı istatistiki malumat 
arzedeyim: 

1- Buhaıi'nin Sahih'i üzerine eser veren toplam 83 müellifin yetiştiği h.XIV. · 
asır ilk sırayı almaktadır. Bu asırda verilen eserlerin büyük çoğunluğu küçük çapta 
çalışmalardır. Bu müellitlerden 24 tanesi de batılı bilim adanllarıdır. 

2- Arkasından 53 müellitin yetiştiği IX. asır gelmektedir. En hacimli, en güçlü 
ve en kıymetli eserler bu asırda verilmiştir. · 

3- XIII. asırda ise 8'er müellif Sahfh'e dair eserler vemüşdir. 
4- Arkasında 6 müellifin yetiştiği X. asırda da şerhlerin çokluğu dikkati çek

mektedir. · 
5- Sonra sırayı 34 müellifin yetiştiği XII.asırdır. Bu asırda önemli miktarda 

şerhler kaleme alınmıştır. 
6- Sonra 32 müellifle VIII. asır sıralanmaktadır .. 
7- V. asırda ise 28 müellifin Sahlh üzerinde çalıştıklarını göıüyoruz. 
8- XI.asırda da 22 müellif bu sahada eserler vennişlerdir. 
9- VI.asırda ise 21 müelliti görüyoruz. 
10- Nihayet bu salıada eserlerin verilmeğe başlandığı çağ olan IV.asırda ve 

VIII.asırda da 8'er müellif Buharf'nin Sahfh üzerine te'lifler yapmışlardır. 
ll-Yaşadıkları dönemi tam tespit edemediğimiz 31 müellifi, ayrıca hatırlata-

lım. 

Bu çalışmalann çok büyük bir çoğunluğu fakih muhaddisler tarafından yapıl
mışlardır. Bunların mensup olduklan fıkhi ekallerine baktığımızda 100 kadarının 
Şatil, lOO'ünün Hanefi, 4'ünün Maülikl, 17'sinin de Hanbeli olduklarını görüyo
ruz.Aynca bu müellitler arasında 5 ZMıir!, 2 de Zeydi aiim bulunmaktadır. 

Bölgeler itibariyle meseleye bakarsak, 60'ar müellife mekan olan Suriye ve 
Mısır'ın ilk sırayı paylaştıklarını görüyoruz. Arkasından 36 müellitle Endülüs, 5 mü
ellitle de Mağrib bölgesi sıralanmaktadır. İlk asırların en önemli ilim merkezleri olan 
Hicaz, Yemen. Irak ve Horasan sm sıraları peylaşmaktadırlar. Buharl''nin Sahih'i 
üzerine çalışma yapan aiimlerden 44'ü de Türk asıllıdır. 

İLKLER: 

Sahih üzerine çalışan müellitlerin ve eserlerinin tektek ele alınıp tanıtılmasının 
zanıan itibariyle imkansızlığı iişıkardır. Hiç değilse Sahlh üzerinde, çeşitli konularda 
ilk çalışmayı yapanları hatırıatmayı uygun buluyorum: 

İlk Şerh'i, el-Hakim el-Keblr diye marı1f olan ve 378/988'de vefat eden 
Nisabür'lu muhaddis, Ebu Ahmed el-Kerilb1sf yaptı. 
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İlk Rica! çalışmasını 365/976'da vefat eden Cürcan'lı muhaddis İbnu Adiy 
yaptı. 

İlk Müstahrac'ı 344/955 de vefat eden Nisabür'lu muhaddis İbnu'l-Ahram te'
llf etti. 

aldı. 

İlk Etrafı 400/lOlO'da vefat eden Şam'lı EbU Mes'ı1d ed-Dımaşki kaleme 

Rivayetle ilgili ilk eseri, 385/995'de vefat eden ed-Darekutni verdi. 
İlk Müstedrek'i yine ed-Darekutni yaptı. 
Bab başlıkları üzerine ilk çalışmayı da 442/1050'de vefat eden Endülüs mu

haddisi Ahmed b. Raşik yaptı. 
İlk ihtisar denemesini 389/999'de vefat eden Merv'li Ebü'l-Heysem el

Küşmihenı yaptı. 

Darlık, kıtlık, korku, düşman istilası vb. felaket günlerinde Sahih'i hatmetme 
geleneğine dair ilk eseri 842/1438'de vefateden Şam'lı muhaddis İbnu Nasıruddin · 
verdi. 

İlk defa Sahihayn'daki hadisleri bir araya getirme denemesini de yine ed
Darekutni yaptı. 

Meselenin dikkate değer bir yönü de V., VI. ve VII. asırda Sahih üzerine en 
çok Endülüslerin çalışmış olmalarıdır. H.V.asırda Mısır, Suriye, Hicaz ve Yemen'de 
tek bir alim bu eser üzerinde çalışmazken, İran ve Horasan'da 4'er müellif, Irak'da 3 
ve Maveraünnehir'de 2 müellitin eser üzerinde çalışmasına mukabil, Buhan'ye en 
uzak bir mekanda, Endülüs'de 13 müellif Sahih üzerinde çalışmıştır. Endülüs bu 
özelliğini VI. ve VII. asırda da korumuştur. Ancak VIII. asırdan itibaren diğer böl
geler de bu konuda, yarışta var olduklarını göstemıeğe başlan11şlardır. 

ES ERLER: 
Müellifler üzerindeki bu sözlerden sonra, şimdi de Sahih üzerin te'llf edilen 

eserlerle ilgili tespitlerimizi arzedeyim: 

1- Tespitierimize göre Sahlh üzerine kaleme alınan eserlerin toplamı527 ka
dardır. Bunların 142'si matbO, 138 kadarı da dünyanın çeşitli kütüphanelerinde 
yazma halinde mevcı1di yeti bilinmektedir. 

2- Toplanı eserlerin yaklaşık yansını Şerhler teşkil etmektedir. Tespit edebildi
ğimiz kadarıyla Buhan'ye 250 Şerh ve Şerhlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu 
miktarın büyük bir kısmı Sahih'in tamamını şerhetinesine mukabil, bir kısmı sadece 
bazı garıô lafiziarın ve muğlak ifactelerin izahını esas alınakta, bir kısmı eserin muay
yen bazı bölümlerini, bir kısmı da Sahih üzerinde yapılan ihtisar çalışmalarını şer- · 
hetmektedir. Diğer bir kısmı da müellitlerin ömrünün vefa etmemesi sebebiyle ta
mamlanamayan şerhler hüviyetindedir. Bazıları sadece sülasi metinleri şerhetmekte, 
bazıları da yapılan şerhlerin ihtisan, zeyl ve haşiyesi şeklinde çalışmalardır. Netice 
itibariyle bütün bunlar, Sahih'in tamamının veya bir kısmının şerhi hüviyetinde ça
lışmalardır. 

Bu 250 şerh ve şerhle ilgili çalışmaların 57'si matbu, 67 si de yazma halinde 
mevcı1diyeti bilinmektedir. 
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En çok şerh yazılan asır 48 eserle IX. asırdır. 

3- Sahfh üzerine yapılan diğer bir çalışma türü de Rical çalışmasıdır. 
Buhari'nin Sahth'inde ismi geçen ricale dair te'lff edilen eser sayısı 23 dir. Sahfhayn 
ricaline dair te'llf edilen eser sayısı 14 dür. Toplan1 36 ricill çalışmasının 1 O tanesinin 
yazma halinde mevcudiyeti bilinirken, 10 tanesi de matbUdur. En çok rical çalışması 
da 8 eserle yine IX. asırda yapılmıştır. 

4- Bir diğer çalışma türü de Hatim'le ilgilidir. Daha önce söylendiği gibi kıtlık, 
düşman istilası, darlık vb. felaket zamanlannda Buharf'nin baştan sona hatmedilme
sinin faydalı olduğu inancı, eski çağlardan beri gelenek haline gelmiştir. İşte bu 
hatmin faydalan, şekli, usul ve actabına dair de eserler verilmiştir. Bu konuda 21 
eserin verildiğini, 3 ünün matbu, 13'ünün yazma olarak mevcut olduğunu biliyoruz. 
IX. ve XI. asırlar, 5'er eserle, bu sahada en çok tasnffin yapıldığı asırlardır. Bu ko
nuda eser verme geleneği de IX. asırda başlanuştır. 

5- Sahihayn'a 6 Müstedrek yapılmış olup bunların 3'ü IV., 3ü de V. asırda 
te'lff edilmişlerdir. Sadece Hakim'in Müstedrek'i üzerine 6 ayrı tasnif yapılmıştır. 
Bu çalışmalann 4 ü yazma, 2 si de matbu haldedir. 

6- Sadece Buhari'ye 6, Salıi'hayn'a 10 olmak üzere toplan1 18 Müstalırac ya
pılmıştır. Bunlann hemen tan1anıı da IV. ve V. asırlarda kaleme alınmışlardır. 

7- Diğer bir çalışma türü de Terceme adını verdiğimiz, Salılh'in Bab başlıkla
rıyla ilgili eserlerdir. Bilindigi üzere Sahlh'deki Bab başlıklan fıkhi gaye güdülerek 
tanzim edildiği için orijinal bir miihiyet arzetmekte, hadi'slerle başlıklann tetabuku ba
zan zorlukla kurulabilmektedir. İşte bu sahadaki çalışmalar da, Sahi'h'deki Bab san
' atının inceliklerini tesbit etmekte, Buhari'nin dikkat nazarını ortaya koymaktadır. Bu 
sahada V. asırda eser verilmeğe başlanmış ve muhtelif asırlada 15, eser verilmiştir. 
Bunlardan 6 tanesi matbudur. 

8- Sahi'h'in rivayeti ile ilgili çalışmaların sayısi ise 10 dur. Bunlardan da biri 
matbu, 5 'i yazma halindedir. 

9- Sahlhayn'a yapılan 6 adet Etraf çalışmasından ancak birinin yaznia halinde 
mevcudiyetini tespit edebildik. 

10- Salıfuayn'ı bir araya cem' etme çalışmaları da IV. asırda başlanıış ve veri
len toplam 37 eserden 4'ünün matbu. ll'inin yazma olarak varlığını biliyoruz. En 
çok eser de 8 tasnlfle VI. asırda verilmiştir. 

ll- Bir diğer çalışma türü de Sah"ıh'in çeşitli şekillerde ihtisiir'ıdır. Bu sahada 
verilen 30 eserden 6 tanesi Sahlhayn'ın İhtisar'ı şeklindedir. Bunlardan da ll'i 
matbu, lO'u yazma hiilindedir. Bu konuda en çok çalışma da 8 eserle XIV. asırda. 
yapılmıştır. 

12- Bir başka çalışma türü de Fihristlerdir. Bu konuda verilen 12 eserin 7 si 
matbu, 4 ü yazma hillindedir. 

13- Muallak metinlerle ilgili verilen 5 eserden ancak ikisinin yazma olarak 
mevcudiyetini tesbit etmek mümkün olmuştur. 
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14- Bunların dışında Sahfh'in de~şik yönlerini esas alan muhtelif çalışmalann 
sayısı da 41'dir.Bunlarm da 15'i matbu, 5'i de yazma h~Hindedir. 

15- Ayrıca Batıda da 28 çalışmanın yapıldığını tesbit mümkün olmuştur. 

Bu sahada te 'lif edilen toplam 527 eserin asırlar itibariyle dökümü şöyledir: 

1- XIV. asır, 100 eser le ilk sırayı alır. 
2- IX. asır 85 eserle ikinci sırada yer alır. 
3- VIII. ve X. asır, 42'şer eser. 
4- XII. asır, 39 ar eser. 
5- V.ve XIII. asır, 36 şar eser. 
6- VI. asır, 33 eser. 
7- VII. asır, 32 eser. 
8-JV. asır, 30 eser. 
9- XI. asır, 24 eser. 
10- Ayrıca tarihini tesbit edemedi~miz 28 eser. 
Verilen eserlerin bölgeler itibariyle dağılımına göz attığımızda, şöyle bir tablo 

karşımıza çıkar: 

1- Mısır, 101 eser. 
2- Suriye 76 eser. 
3- Endülüs, 50 eser. 
4- Türkiye, 47 eser. 
5- Hind ülkesi ve Mağrib 36'şar eser. 
6- Irak, 30 eser. 
7- Hicaz, 20 eser. 
8- İran, 18 er eser. 
9- Horasan 16 eser. 
10- Yemen, 15 eser. 
11- Maveraünnehir, 7 eser. 

Burada dikkati çeken bir husus en az esefin Buhil.ri'nin asıl vatanı olan 
Maveraünnehir'de verilmiş olmasıdır. Diğer bir husus ise; V, VI ve VII. asırlada en 
çok eserin Buhari'ye en uzak bir mekanda, Endülüs'de verilmiş olmasıdır. V. asırda 
verilen toplan1 36 eserin 18 i, VI. asırda 33 eserin ll i, VII. asırda da toplam 32 
eserin 13 ü Endülüs'de verilmiştir. 

Genelde konuya bakacak olursak, IX. asra her yönüyle Buhil.ri Asrı denebilir. 
Bu asır, gerek Sahlh üzerine verilen eserlerin çokluğu, eserlerin hacim yönünden ka
banklığı ve ilmi kıymet yönünden de mükemmelliği ve gerek yetişen müelliflerin 
fazlalığı ve bunların ilmi ehliyetlerinin mükemmel olması bakımından mümtaz bir 
mevkiye sahiptir. 

Netice olarak Sahfh üzerine, çeşitli dönemlerde ilimde otorite olmuş 300 ü aş
kın şahsiyetin 500 ü aşkın eser vem1esi, Sahlh'in ilmi kıymetini ve bütün İslam 
Tarihi boyunca ne derece kabul gördüğünü gösteren hususlardan biri olduğu muhak
kaktır. 
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