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Horasanlı muhaddis, 
H is ve Şaş kadısı. 
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285 (898) yı lında Nlşabur'da doğdu. 

"Kirbas" (çoğulu kerab!s) denilen bir çe
şit pamuk bezin alım satımıyla uğraştığı 

için Kerab!s! nisbesiyle de anılır. Muhad
disler arasında en üst dereceye ulaştığ ı 

için "Hakim" unvanını almıştır. Kendisini 
talebesi ve el-Müstedrek müellifi Ha
kim en-Nlsaburl'den ayırmak için unva
nının sonuna "keb!r" (büyük) sıfatı eklen
miştir. Hadis tahsiline yirmi yaşından son
ra başlayan Hakim ei-Keb!r on yedi yıl içe
risinde Horasan, Taberistan, Rey, Şam, 

Irak, ei-Cezlre, Hicaz, Taberiye, Humus, 
Harran, Halep gibi ilim merkezlerine gi
derek birçok alimin hadis derslerine katıl

dı . Hocaları arasında Ahmed b. Muham
med ei-Masercisl, Muhammed b. Şadel, 
İbn Huzeyme, İbnü 'I-Bagandl. Ebü'I-Ka
sım ei-Begavl, Ebu Arube el-Harran! yer 
alır. Kendisinden Hakim en-NisabOr!, Mu
hammed b. Hüseyin es-Süleml, Muham
med b. Ahmedei-CarOdlve İbn MencOye 
gibi alimler rivayette bulunmuşlardır. 

Hadislerin sıhhatini gerektiren şartlar, 
ravi adları ve hadislerin illeti başta ol
mak üzere hadis ilimleri ;:ılanındaki geniş 
bilgisiyle Horasan bölgesinin imamı ve 
hadis hafızı olarak tanınan Hakim ei-Ke
blr'in hadis rivayetindeki güvenilirliği "si
ka", "sebt" ve "me'mQn" gibi t erimlerle 
ifade edilmiştir. Kaynaklarda belirtildiği
ne göre ölümünden iki yıl önce gözlerini 
kaybetmiş, hafızasında zayıflama mey
dana gelmiş. fakat rivayetlerinde her
hangi bir yanlışlıkyaptığı görülmemiştir. 

333 (944) yılında N!şabur'dan ayrılan 

Hakim Horasan'ın birçok şehrinde kad ı

lık yaptı. Hadise dayalı fıkıh bilgisini tak
dir eden Horasan Emlri Nuh b. Nasr ken
disini Şaş kadılığına tayin etti, dört yıl 
kadar sonra da TGs kadılığına getirildi. 
Hakim daha sonra bu görevinden ayrıla
rak 345'te (956) Nlşabur'a döndü ve bu
rada zamanını eserlerini tamamlamak 
ve mescidinde ibadet etmekle geçirdi. 
Bu dönemde kendisine kadılık ve tezki
ye görevleri teklif edilmişse de kabul et
memiştir. 378 yılının Reblülewel ayında 
(Temmuz 988) Nlşabur'da vefat eden Ha
kim ei-Keblr evinde defnedildi. 
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Hakim en-Nisaburl hocasının Selef yo
lunu takip eden, Ehl-i beyt ve ashap hak
kında insaflı bir tutum içerisinde bulu
nan salih bir kişiliğe sahip olduğunu söy
lemektedir. Mezhebi konusunda açık bil
gi bulunmamakla beraber biyografisine 
tabakatü'ş-Şafiiyye kitaplarında yer ve
rilmesi, onun Şafii mezhebinin görüşle
rini benimsediği kanaatini uyandırmak
tadır. 

Eserleri. 1. el-Esami ve '1-küna (el-Es
ma' ve'l-küna, el-Esma' ve'l-küna'ü 'l
mücerrede). Adı bilinip künyesiyle veya 
künyesi bilinip adıyla meşhur olan ravile
ri tanıtan bir eser olup Müslim'in ve Ne
sal'nin aynı konudaki kitaplarından daha 
faydalı kabul edilmiştir. Zira bu iki müel
lif sadece adı bilinen ravilerin künyelerini 
vermişlerdir. Eserin baş tarafı kayboldu
ğu için bir mukaddimesinin bulunup bu
lunmadığı bilinmemekte, dolayısıyla mü
ellifin bu eserde takip ettiği metodu tes
bit etmek mümkün olmamaktadır. Ha
kim, her künyeyi yarı alfabetik olarak ay
rı bir bab başlığı altında toplamış. ardın

dan künyeleri ilk isme göre yine yarı alfa
betik bir sistemle sıralamıştır. Daha son
ra her künyenin bitiminde ismi bilinme
yip sadece künyesiyle tanınan kişileri kay
detmiştir. Künye sahipleri h;;ıkkında bil
gi verirken genellikle isim ve nisbelerini, 

· memleketlerini, görevlerini, meşhur ba
zı hocalarını ve öğrencilerini zikretmek
te. zaman zaman bunları cerh ve ta'dlle 
tabi tutarak rivayet ettikleri hadislerden 
örnekler vermektedir. Bu arada bazı ha
dislerin sahih veya zayıf olduğunu belirt
mekte ve incelediği kişinin bir sözünü 
senediyle birlikte nakletmektedir. 2096 
Şahsın yer aldığı eserel-Esami ve'l-kü
na adıyla Yusuf b. Muhammed ed-Du
hay! tarafından neşredilmiştir (1-IV, Me
dine 1994). Cemmam diye tanınan Ab
dülganl ei-Makdisl eseri Tel{ıişü'l-Küna 
adıyla ihtisar etmiş , Zehebl de ki
taptaki isim ve künyeleri alfabetik şekil
de tertip ederek çalışmasına el-Mu]fte
na ii serdi'l-küna adını vermiştir (Mil
let Ktp., Feyzullah Efendi. nr. 1531; Ha
lep, el-Mektebetü'l-Ahmediyye, nr. 328). 

Zehebl'nin bu eserinin Camiatü'l-İmam 
Muhammed b. Suud'da tahrlcinin yapıl
dığı ve Medine'de Camiatü'I-İslamiyye'ye 
bağlı Meclisü'l-bahsi'l-ilml tarafından ya
yım lanacağı belirtilmektedir (Hakim el
Keb!r, el-Esami ve'l-küna, nilşirin mu
kaddimesi, ı. 82). 2. Şi'aru aş]J.abi'l-]J.a
diş. Ehl-i hadisin namaz konusundaki 
tutumunu, özellikle arnelin imandan cüz 
olduğu ve imanın artıp eksilebileceği gö-

rüşünü ortaya koymak amacıyla kaleme 
alınan ve seksen altı rivayete yer verilen 
bu eser küçük çaplı bir çalışma olup Su b
hi es-Samerral (Küveyt, ts .) ve Abdüla
zlz b. Muhammed es-Sedhan (Beyrut 
1405) tarafından yayımlanmıştır. 3. )<\va
li'l-İmam Malik. İmam Malik'in müker
rerleriyle birlikte 2 1 s all is n adlı rivaye
tini ihtiva etmektedir (nşr. Muhammed 
Şazel!, Tunus 1406). 4. el-Feva'id. Ese
rin sadece on ve on birinci cüzleri günü
müze ulaşmıştır (Darü'l-kütübi 'z-Zahiriy
ye, Mecmua, nr. 55, vr. 58-73). 

Hakim ei-Keblr'in kaynaklarda zikredi
len diğer eserleri de şunlardır: el- 'İl el, 
el-Mu{ıarrec 'tıla Mu{ıtaşari'l-Müze

ni, eş-Şürut, Tesmiyetü cju'ata~'l-mu
]J.addişin, eş-Şüyu{ı ve'l-ebvab, el
Emali, el-Eş'arü '1-mu{ıtfıretü 'ş-şa]J.i]J.a 
minha ve'l-mu'are. Hakim'in Buhar!, 
Müslim ve Tirmizinin el-Cfımi'u'ş-şa

]J.i]J.'Ieri üzerindeki çalışmalarının (Hediy
yetü'l-'arifin, II, 50-51; Kehhale, XI, ı 80; 
Sandıkçı, s. 23, 158) müstahrec türü bi
rer çalışma olduğu anlaşılmaktadır (Ze
heb!, Te?kiretü'l-l).uffii?, III, 977; a.mlf., 
el-'İber, II, 153; Kettani IÖzbekJ. s. 22-
23). 
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