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SAHİHaİ BUHARİ'nin "KİTABU'T-TEVHİD" BÖLÜMÜ VE EHL-İ 
SÜNNET iLM-İ KELAMI AÇlSINDAN ÖNEMİ 

Dr. Metin YURDAGÜR* 

Hadis sahasının en önde gelen altı eseri olan Kütüb-i Sitte içinde Buhiiri', 
Müslim ve Tirmizi'nin Sahibieri cami niteliğindedir. Bilindiği üzere cami ler dinf ko
nuların hemen hemen tamamını kapsayan sekiz ana bölümü (lman, ahkfun-sünen, ri
kak-zühd, et'ime-eşribe-lldab, tefsir-siyer-cihad, menakıb, fiten ve melahim) ihtiva 
eden en şümullü musannef eserlerdir. Bu tanıtımdan da anlaşılacağı üzere lman ve 
akaid ile ilgili hadisler cami türündeki eserlerde mutlaka yer almalıdır. Öte yandan ta
haretten, vasiyyete kadar sadece alıkarn hadislerini toplanıaya yönelik eserler olan 
Sünen tarzındaki hadis külliyatında ise, lman ve akaide müteallik müstakil bir 
Kitabu'l-iman bölümünün yer alnıanıası tabifdir. Bununla birlikte bazı sünenlerde 
müstakil Kitabu'l-fman başlıkları bulunmaktadır. Bu, hadis musanniflerinin iman ve 
akaid meseleleri hususunda ne kadar titiz olduklarını. gösterir( I). Nitekim bazı mu
sannitler, konunun ehemmiyeti sebebiyle, Imanla ilgili hadisleri Kitabu'l-fman baş
lıklı müstakil eserlerde toplanıayı tercih etmişlerdir(2). 

Gerek kitap, gerekse bab adıyla lman konusuna tahsis edilmiş bölümler ve bu 
konuyla ilgili müstakil eserler genellikle aşağıda maddeleştirilen muhtevaya sahiptir: 

a) İman, tarifi ve esasları, 
b) İman-anıel arasındaki münasebet, 
c) İmanın artıp cksilıııesi, 
d) imanın şubeleri, 
e) İmanın tadına erebilmek için kişinin sahip olması gerekli hususlar, 

* Marnara Üniv. İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi 
1. lınan ve imanla ilgili konulann Kütüb-i sitte'de yer alışı aşağıdaki şekildedir: Buhari'de 

2.kitab, 42 bab, toplam 51 hadis; Müslim'de 1. kitab, 96 bab, toplam 380 hadis; Tirmizi'de 38. 
kitab. 18 bab, 39 hadis; İbn Mace'de ise Mukaddiıııe bölümünde "imanla ilgili bir bab" şeklinde 
19 hadisten ibarettir. Ebu Davud'da ise ınüstakil bir bölüm açılnıamıştır. Bu vesile ile "Hadis 
külliyatmda Kitabu'l-tmanlar ve Mulıtevaları" başlıklı çalışmasından yararlandığım Sayın Dr. 
l.Lütfi ÇAKAN'a teşekkür ediyorum.Sempozyumun bitişinden sonra neşredilen Sayın Dr. M. 
Hayri KIRBAŞOGLU'nun "Islam Düşüncesinin Teşekkül Devrinden Bir Kesit: Aslıabü'l-Hadis'in 
Akaid Edebiyatı" lslfımf Araştırmalar, sy.5 (Ekim 1987) s. 79-89) başlıklı makalesi de aynı 
konuyu işlemektedir. 

2. Örnek olarak şu eserler zikredilebilir: Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam, Kitabu'l-fnıan, (nşr. 
M.Nasırüddin el-Elbanl) Dımaşk 1966; İbn Ebi Şeybe, Kitabu'l-1man, (nşr. M. Nasırüddin el
Elbanl); İbn Mende, Kitabu'l-lman, I-III, (nşr. Muhammed Nasır el-Fakihl) Medine 1401; Ebu 
Ubeyd'in eserinin tanıtımı için bkz: W.Madelung, "Early Sunnl Doctrine Concerning Faith as 
Reflected in the Kitabal-lman of Abu 'Ubayd al-Qasım b. Sallam", Studia Islamica XXXII, Paris 
1970, s. 233-254. 
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f) İman ile ma'siyet arasındaki ilişki, 
g) Nifak ve alfunetleri, 
h) Tekfir meselesi, 
ı) Fitne günlerindeki durum, 
j) İman ve imansızlıgın ahiretteki sonuçları. 
İmam Buhaıi'nin,el-Camf'u' s-Sahfh'e müstakil bir Kitabu'l-fman yanında, Ki

ttibu't-Tevlıfd başlıklı ve diger musannefatta yer alınayan farklı bir faslı tahsis etmiş 
olması,onun hadisleri tasnif konusunda diger hadis imamlanndan ayn bir yol izledi
gini göstennektedir.Biz tebliğimizde Buhari'nin bu yönünü ele almaya çalışacagız(3). 

Hadis mütehassıslannın değerlendirmelerine göre el-Camf'u' s-Sahfh'in muh
tevası iki bakımdan önemlidir. Bunlardan biri Buhfui'de yer alan hadislerin isnad açı
sından önem ve değeri, diğeri ise Buhaıi'nin bab başlıklannm,özel ıstılahıyla teraci
m'inin özellikleridir. Buharf, her iki ht.ısusla da, diğer hadis musanniflerinden biiriz 
bir şekilde aynlır. el-Camf'u' s-Sahfh'teki bab başlıklan ve bunlann muhtevalarının 
adeta bir nevi özeti mahiyetinde olan kısımlar(teradm), Sahihu'l-Buhan'ye ayn bir 
değer kazandırmıştır. İmam Bubiiri'ye bir hadis musannifınden çok, bir fakih 
hüviyet ve üslübu kazandıran bu bab başlıklannı, eserin zayıf tarafını aksettiren bir 
unsur olarak değerlendirenler de olmuştur(4). Buhftri''nin fasıl ve bab başlıklannı, · 
eserinin bir meziyeti olarak kabul edenler, sayısı üçbin dörtyüzü geçen(5) bablann 
isimleriyle ihtiva ettigi hadisler arasındaki münasebeti tesbit etme konusunda büyük 
gayret sarfetınişlerdir. Bu çabanın ürünü olan ancak pek çoğu maalesef günümüze 
ulaşmayan bu eserlerin(6) müellifleri şüphesiz çok büyük emek sarfetınişlerdir. Fakat 
elde mevcut eserlerle telif sırasında çekilen zahmet karşılaştınldığında ortaya yine de 

3. Benzer bir çalışma Ruhiiri'nin Kitiibu'l-Kader'i üzerinde yapılmıştır: bk. A. Guillaume, 
"Some Remarks on Free Will and Predestination in İslam, together with translation of Kitabu'l
Qadar from Sahih of al-Bukhari",JRAS (Journal of Royal Asiatic Society),London 1924,s.43-63. 

4. Bu değerlendirmeler için bk. F. Sezgin, Buhfırf'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar, 
!stanbul 1956, s. 70. . 

5. M.Y. Kandemir, "el-Cllmiu's-salıflı", DİA; VII, 115. 
, 6. Bu konuda kaynaklann kaydettiği ve bir kısmı mevcut eserler şunlardır: Bedrüddin !bn 

Cemaa, Kilabu Münasebatı terfıcimi'l-Bulıilrf; Ebfi Abdilialı b. Reşld el-Biisti, Tercümfınii't
terfıcim.; Muhammed Enverşah el-Keşın1r1, Feyzü'l-Bfırf, (Muhammed Bedru Alem el-Mirtehl'nin 
bu esere taliki vardır: Bk. Zafer Ahmed et-Tehiinevi, Kava'id fi 'ulfimi'l-had!s, s. 313); İbnül
Müneyyir, Kitôhü'l-Mütevfıri 'ala teracfmi'l-Buhfırt (Bayezid Devlet Ktp., Veliyyüddin nr. 1115; 
eser Selahaddin Makbfil Ahmed taratindan neşredilmiştir: Kfiveyt 1407/1987.); Şah Veliyyullah 
ed-Dihlevi, Şerlıu Terfıcfmi ebvfibi Salıilıi'l-Bulılirf, Haydarabad 1321; Muhammed Abdülkadir Ebfi 
Faris, Fıklıu'l-lmanıi'l-Bulıarf, Amman 1409/1989. (Bu eserler hakkında geniş bilgi için bk. F. 
Sezgin Bulıfırf'nin Kaynakları, s.53; a. mlf., GAS, I, 129; Nureddin Itr, el-lmamü't-Tirmizf ve'l

muvazenetEi beyne Cami'ilıi ve beyne'ş-Sahflıayn, Halep 1390, s. 330; !smail Lütfi Çakan, Hadis 
Edebiyatı, İstanbul 1985, s. 49. 
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dengeli bir durum çıkmamaktadır. Nitekim bu tür eserler tctkik edildigi zaman, bu 
eserleri telif zorluguna katlananların bablar ile teraci'nı arasındaki isabetli irtibatlar 
kurma konusunda güçlük çekmiş olduklan görülecektirC). İmam BuMıi, eseriı:Iin 
bab başlıklarını, çogunlukla ayet-ikerime ve hadislerden iktibaslarla derlemiş, bazan 
da serbest bir şekilde, ancak genellikle fıkhi' bir anlan1 taşıyan ibarelerden seçerek 
meydana getirmiştir. Bu yüzden onun hakkında: Buhôrtninfikhı, kitabının bab baş
lıkları arasında saklıdır. hükmü verilmiştir(8). 

Öte yandan Buhaıi'nin, önce kitabının bablarını meydana getirdi!ti ve bundan 
sonra da konu ile ilgili hadisleri bu bablara yerleştirdiği, bazı bablan ise, şartlarına 
uygun hadisler bulamadığım göstemıek maksadıyla boş bıraktığı şeklinde görüşler 
vardır. Yüze yakın ki tab (fasıl) ve üç bin dörtyüzü aşan sayıda babı bulunan bir eser 
için böyle önceden hazırlanmış bir şemamn mevcudiyetini farzetmek gerçekten çok 
zordur. Konunun çalışmamız açısından bizimle ilgili olan yönü el-Camf'u' s-Sahth'in 
Kitabu't-Tevhfdi ve bablandır. Adı geçen bu faslın bablannda eserin diğer fasılla
rında mevcut olduğu ileri sürülen boşluklara rastlamnamaktadır. Diğer taraftan İnıanı 
Buhihfnin, el-Ciiml'u' s-Sahfh'in kitıib ve biib şemasını önceden hazırlayıp, hazırla
manuş olması ile, bu babları doldunnak hususunda kendi insiyatifinin oynadığı rol 
de önemlidir. Eserin Kitiibu't-Tevhfd bölümüne ait biiblann ilgili hadisler açısından 
eksiksiz oluşu ve bunların teracfm ile mutabakatı, İmam Buharf'nin bu bölüm ile 
ilgili bablan uygun hadislerle tanzim ederken, fazla güçlük çekmedi~ini bize 
göstermektedir. Bu konuda Buharf'nin insiyatifinin payı da ·gözönünde 
bulundurulunca, bu büyük İmam'ın, devrindeki itikadi problemlere vukufiyetinin 
derecesi kolayca anlaşılmaktadır. Yum1nf (öl. 701/1302) tarafından meydana getirilen 
muteber Buhaıi nüshası'nda (edisyon) balısimize konu teşkil eden 97. kitaba ait. 
başhgın sadece Kitiibu't-Tevhfd şeklinde oldugu rivayet edilmektedir. Firebii (öl. 
320/932) rivayetinin de aynı şekilde oldugunu Bubiirişarihleri kaydederler(9).Ebfi 
İshak el-Müstemli' (öl. 374/984) rivayetinde ise bu kitabın başlığı Kitiibu't-Tevhfd 
ve'r-redd 'ale'l-Cehmiyye ve gayrihim, şeklindedir(lO). Buhaıi, bu kitab'ta 245 
merfu hadis ile sahabe ve onlan takip eden nesillere ait 36 habere yer vemıiştir. 

İbn Hacer, Müstemli nüshasmdaki gayrihim ibaresiyle Kadariyye'nin kaste
dildiğini, Buharl'nin Havatic ile ilgili balıisiere Kitabu'l-Fiten'de, RMizflerle alakah 
konulara da Kiiiibu'l-AhkGm'da temas ettiğini kaydeder. el-Ciimf'i' s-Sahfh'in bu 
bölüm başlığının, el-Müstemll'ye ait rivayette belirtildiği gibi: Kitiibu't-Tevhfd ve'r
redd 'ale'l-Cehmiyye ve gayrihim şeklinde olduğunu kabil ettiğimiz takdirde, İmam 

7. Bu konudaki isabetsizlik ve eksiklikler daha ziyade eserin Kitabu't-Tevhid bölümü ve 
babları ile ilgilidir. Bk., ed-Dihlevi, a.g.e., s. 124-126. 

8. Fuad Sezgin, Bulılirf'nin Kaynakları, s. 53. 
9. Ayni, 'Umdetu'l-kfirf, XX, 266; lbn Hacer, Fetlıu'l-Barf, XXVIII, 115 vd. 
10. ed-Dihlevi ve ez-Zebidi son rivayeti tercih etmiştir. Bk., ed-Dihlevi, Şerhu Terficim, 

s. 124; ez-Zebidi, Tecrfd-i Sarf/ı Tercemesi (tre. K.Miras), XII, 414. 
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Buhilrl'nin seletin görüşüne ay kın tl kirler beyan eden fırkalarla nasıl bir mücadele 
içinde bulunduğu daha net bir şekilde ortaya konmuş ôlacaktır. Nitekim. Ha/ku efa
li'l-'ibdd adlı risalesinde de Muattıla ve Cehmiyye gibi o dönemin aktüel ehl-i bidat 
tırkalarına cevaplar vemıektedir(ll ). 

Kitab ve babların tanziminde İmam Buharf'nin insiyatitini kabul etmediğimiz 
takdirde, tasnif konusunda kendisinden önce mevcut musannefftta şema ve muhteva . 
açısından tabi olup olınadığını, olduysa kendi ölçülerini ne derecede uygulayıp uygu
layamadığını tesbit etmek gerekmektedir. Bu ise tebliğimizin sınıriarım aşan ve eser
lerin muhtelif kWib ve bablar halinde tasnif edilmesi işinin nasıl bir tekfunül takip et
tiğini, daha sonra gelen musannitlerin kendilerinden önceki mesailerden nasıl istifade 
ettiklerini göstemıe gibi, ayrı bir araştımıaya konu teşkil eder(l2). 

İslam tarihi, hatta daha geniş ve doğru bir ifadeyle dünya tarihinde önemli bir 
yeri olan Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinin İslam dünyasının ilim ve kültür ha
yatında oynadığı olağanüstü rol bilinn1ektedir. islam alemi, imam Buharf. imam 
Maturidf, Farabf, İbn Sina, Bfn1nf, Ebu'l-Mufn en-Nesefi' gibi pek çok alim ve müte
fekkirini ve bunların günümüze kadar ulaşan eserlerini bu bölgeye borçludur. 
Maveraümıehr'in İslam kültür ve medeniyerindeki önemi, onun geniş İslam aleminde 
işgal ettiği sahanın küçüklüğü ile mukayese edilemeyecek kadar büyük ve manalıdır. 
O dönemin şartlarına göre her bakımdan gelişmiş olan Maveraünnehir şehirlerinde 
pek çok kıymetli alim ve mütefekkirin yetişmesi şüphesiz bir tesadüf olarak kabul 
edilemez. Bu kültür çevresinin islam alemine sunduğu değerli am1ağanlardan biri 
olan İmam Buharf'nin eserlerinde, bu çevrede hüküm süren fikrf serbestliğin, o gün
lerde Maveraünnehir'de rahatlıkla yapılabilen seviyeli ilmi ve felsefi' münakaşalann 
izlerini bulmak mümkündür( B). 

Hicrf birinci asırdan sonra isianı dünyasında, fikirleri selef ulemasınca reddedi
len bazı itikadf fırkalar zuhur etmiştir. Bu devirde en çok münakaşa edilen konular, 
mürtekib-i keblre, sıfat-ı ilahiyye ve yine sıfatullah meselesine irca edilebilecek olan 
kader ve irade hürriyeti problemleridir.Bütün bu meselelerio hemen hemen tamamı, 
isıanı akaidinin ilahiyat bahsi ile alakalıdır. Bu konularda farklı görüş serdederek de- · 
ğişik çözümler getiren ve Cumhı1r'u temsil edemeyen bazı itikadl e~oller, 

11. Bubiiri'nin Halktı i:f?ıli'l-'ibild risalesi sempozyumuna iştirak eden Sayın Dr. Yusuf 
Şevki Yavuz'un tebliğinin konusudur. Anılan eser iki defa neşredilmiştir. (nşr. Mevlevi 
Abdülmecid. Delhi 1306); (nşr. A. Sami en-Neşşar-Aınmar et-Talibi), 'Akai'du's-selef içinde, s. 
117-119, İskenderiye 1971) Bubiiri'ye izafe edilen. el-'Akide ve Alıbaru's-sıfat adlı eserler de (bk. 
F. Sezgin. GAS, I, 134 ). onun kelaının ilahiyat bahsinde selef metoduyla te'lit1erde bulunduğunu 
göstermektedir. 

12. Bu konuda örnek bir çalışma için bk. F. Sezgin,"Hadis Musanııefatının Mebdei ve 
Ma'nıer b. Raşid'in Caıni'i", Türkiyat Mecmuası. XII, İstanbul 1955, s. 115-134. 

13. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, "Maturidi Kelaın Ekolü'ııin iki Büyük Siması: Ebu Mansur 
Maturidi ve Ebu'I-Mü'In Nesefi". AÜ1FD, XXVII(1985), s. 283. 
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Müşebbihe, Mücessime, Muattıla, Cehmiyye, Kaderiyye, Cebriyye ve Mu'tezile gibi 
değişik adlarla amlmaktaydı. Hicri' ikinci ve üçüncü asırlarda. cereyan eden bu 
münakaşalara o dönemin ehl-i sünet uleması -ki biz onlan selef Alimleri olarak 
anıyoruz- kendi zaviyelerinden cevaplar vem1eye gayret ediyordu. Selef ulemılsımn 
bu konularla ilgili cevaplanm ihtiva eden risaleler ise genellikle Tevhid risa!esi 
başlığını taşıyordu. Bilindiği üzere tevbld; bir/emek, bir şeyin bir ve tek olduğuna 
hükmetmek, onu böylece bilmek demektir. Bir kelfun terimi olarak tevhfd, Allah'ın 
zatım, akılların tasavvur edeceği ve zihinlerin canlandırabi/eceği her şeyden tenzfh 
etmektir. Bu anlamda tevhfd, Allah'ın ulı1hiyyettini kabul etmek, O'nun birliğini, her 
yönüyle yeganeliğini tasdik etmek ve her türlü şerfki O'ndan nehyetmekle 
gerçekleşir(14). Bu dönemde kaleme alınan risalelerin temel amacı Tevhldi bu 
manada insan zihnine yerleştim1ektL Nitekim, akaid ilminin geçirdiği önemli 
safhalardan biri olan bu dönemde, kelam ilmi de, Tevlıfd ve Sıfat Ilmi olarak 
amlmaktaydı. Kur'an ve Sahilı hadislerde mevcut akaid esaslarıyla ilgili olan 
hükümlere kesin teslimiyet ile bunların akim müdahalesiyle te'vt.le tabi tutulmasına 
kesinlikle müsaade etmeme bu dönem ulemasmın izlediği metodun en belirgin 
özelliğidir. Buhtirf'nin Kitabu't-Tevhfd'i de aynı metodun uygulanabileceği bir plana 
sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. İlk bakışta irade hürriyeti ve kader konulan ile 
ilgili bir risale olduğu intibaını veren Ha/ku Efali'l-'lbôd adlı eserinde kendi 
döneminin en önemli itikadf münakaşalanndan biri olan Halku'l-Kur'an meselesini 
tartışan ve herhalde bu konudaki görüşlerinden ötürü Buhara Emfri'nin siyası 
haskılanna hedef olan, dolayısıyla ilmi hayatma bir takım kısıtlamalar getirilen İmam 
Buhar1(15), Kitabu'l-İman ile başladığı el-Camf'i' s-Sahih'ini, İslôm dininin en 
milhim hassa-ifarikası olan tevhid üssü'I-esası ile bitirmekle, Tevhfd-i Barf bahsini · 
kitabına hüsn-i hôtime yapmıştı.r.(16) Hadis külliyatımn en mühim kaynağını teşkil 
eden eserin bu son faslında yer alan bab başlıklan, daha sonraları ehl-i sünnet ilm-i 
kelam ulemasınm ilahiyyat bahsinde tartıştıklan esma-i hüsna, S!{fıtu/lah, zat-sifat, 
isim-müsemma, tekvfn-mükevven, meşiyyet-irade, kel{im-ı nejsf-lafzf, ru~yetullah 
gibi önemli teolojik münakaşalarm ana materyallerini oluşturacak mahiyettedir. Bu 
özelliklerinden dolayı ve el-Camf' i' s-Sahfh'ine diğer ale'l-ebvab musamıef eserlerden 
farklı olarak Kitabu'l-İman dışında müstakil bir de Kitabü't-Tevhfd koyması açısm
dan İmanı Bubaıi'yi, ehl-i sünnet kelfumnın Kitabu't-Tevhid türü eserlerine ömek 
plan sunan bir alim olararak anmak istiyoruz. Nitekim kendisinden sonra bu türün 
daha gelişmiş bir eseri olan İbn Huzeyme'nin (ö.311/933) Kitabu't-Tevhid'i, el
Camf'i' s-Salıfh'in bu faslının genişletilmiş bir şekli sayılabilir(l7).Öte yandan günü-

14. Cürcani, et-Ta'riffit, s. 48; Ebu'l-Beka, el-Külliyyiit, s. 673; M. Yurdagür, Allah'ın 
Sıfatları, s. 164-166. 

15. J. Robson, "al-Bukharl, Muhaınınad b.lsma'il", EI'(İng), I, 1296-1297. 
16. Zebid1, Tecrfd-i Sar/lı Tercemesi, XII, 415. 
17. Mukayese için bk: 1Bn Huzeyıne, Beyrut 1398.Kitabu't-Tevlıfd ve işbati sıfati'r-Rabb 
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müze kadar ulaşmış olan başlangıç devri kelam eserlerinin en mütekarnil ve dolgunu 
olan imam Maturidi'ye ait eserin de Kitlibü't-Tevhfd adını taşıması gerçekten mfuıi
dardır. 

Sonuç olarak hadis şarihlerinin ve fukahanın'Buhlirf'ninfikhı (konulara ihatalı 
bakışı, meseleleri kavrayışı ve fıkhf anlayışı) bab başlıklarındadır tarzındaki hük
müne, Buhlirtnin ehl-i sünnet ilm-i kelamına ait müjdeleri ve hizmeti de el-Caml'i's
Sahı1ı'in Kitlibu't-Tevhfd'inin muhtevasında mevucttur şeklinde bir ilave yapılması
nın gerekli olduğuna inanıyoruz.Zira Sahfh-i Buhari'nin Kitlibu't-Tevhfd faslındaki 
bab başlıklannın her biri ehl-i sünnetin itikadt prensiplerinden birine işaret etmektedir. 
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