
KÜTIAB 

Küttablarda belli bir yaş sınırlaması ol
madığından çoğunlukla değişikyaş grup
larındaki öğrenciler aynı sınıfta ; bazan da 
yaşiarına göre sınıfiara ayrılarak ders 
görürlerdi. Beş-yedi yaşlarında eğitime 
başlayan ve dört -altı yıl eğitim gören öğ
renciler cuma günü (Mağrib'de perşem
be) hariç haftanın altı gününde güneşin 
doğuşundan batışına kadar tedrisata de
vam ederlerdi. Ancak devam zorunlu de
ğildi. Ayrıca ramazan ayında ve bayram
larda okul tatil edilirdi. Küttablara müs
lüman çocukları devam etmekle birlikte 
nadiren de olsa gayri müslim çocukları
nın da eğitime katıldığı görülmektedir. 

Eğitim usulü öğretmenin sözlerini de
falarca tekrar etme esasına dayanan ez
berleme şeklindeydi. Müfredat Kur'an 
üzerine şekilleniyordu. önce Kur'an'ın ilk 
sOresi olan Fatiha, daha sonra 114. sOre 
Nas ezberleniyor ve ardından en uzun 
sOre olan Bakara'ya gelinceye kadar sO
reler ezberlenerek eğitim devam ediyor
du. Müfredatta Arapça, gramer, hat ve 
şiir eğitimi de yer alıyordu. Başlangıçta 
özellikle dini dersler Arapça verilmeye ça
lışıldığı için Arap olmayan memleketler
deki çocuklar güçlük çekiyordu. Zamanla 
bu hususta farklı uygulamalar oldu ve 
Kur'an ayetleri Türkçe, Farsça, Urduca ve 
Malayca gibi dillerle açıklanmaya başlan
dı. Bu durum, daha çok modernleşmenin 
etkisi altında kalan şehir ve büyük mer
kezlerdeki küttablarda yaygın olmasına 
karşılık uzak köylerdeki küttablarda eği
tim eski usul üzerinde devam ediyordu. 
XIX. yüzyılda yaygınlık kazanan yeni yak
laşımın temel sebeplerinden biri, küttab
ların islam dünyasının pek çok yerinde 
yeni açılan yabancı okullar karşısında re
kabet edebilmesi amacına yönelik olma
lıdır. Nitekim küttabların müfredatına 
modernleşme döneminde ana dili gibi ek 
dersler de ilave edilmiştir. Zamanla yaz
ma ve ezberleme yerine ders kitapları 
kullanılmaya başlandı. Ancak Kur'an ve 
Arapça, müfredatın temeli olmaya de
vam etti. 

XX. yüzyılda islam dünyasında küttab
lar, genellikle öğrencilerin dönemin yay
gın ve resmi ideolojilerine göre eğitildiği 
kurumlar haline dönüştü . Sömürge du
rumundaki müslüman toplumlarda ise 
ya kapatıldı ya da müfredat tamamen 
değiştirildi. Yeni kurulan milli devletler
de bu okullar büyük oranda örgün eğitim 
sistemine dahil edildi. Çok az yerde gele
neksel konumunu muhafaza ederek de
vam etmeye çalışan küttablar Suriye ve 
Irak gibi ülkelerde zamanla önemsiz hale 
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geldi. Türkiye gibi laikliği resmen benim
seyen ülkelerde ise tamamen ortadan 
kalktı. Tarih boyunca küttablar ve onun 
devamı olan medreseler, değişik islam 
toplumlarında dini anlayışın şekillenme
sinde ve cihanşümul bir müslüman kim
liğinin oluşmasında önemli rol oynamıştır 
(daha geniş bilgi için bk. EF!İng.l , V, 567-
570; ayrıca bk. MEKTEP). 
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İmfuniyye Şiası'nın 
dört temel hadis kitabı. 

_j 

Kütüb-i erbaa Küleyni'nin el-Kô.fi, Şeyh 
SadOk'un Men lô. yal).l:j.uruhü'l-fa~ih ve 
EbO Ca'fer et-TOsi'nin Tehzibü'l-aJ:ıkô.m 
ile el-İstibşô.r adlı hadis koleksiyonlarını 
ifade eder. ilki IV. (X.) yüzyılın ilk çeyre
ğinde , diğerleri Abbasi Devleti içinde Şii 
bir hanedan olan Büveyhiler döneminde 
telif edilen eserler başlangıçta siyasi oto
ritenin de desteğiyle meşhur olmuş, bü
yük ihtimalle VI. (XII.) yüzyıldan itibaren 
kütüb-i erbaa (veya yalnız el-erbaa) diye 
anılmaya başlanmıştır. Bu tabir, muhte
melen Ehl-i sünnet hadisçilerinin daha 
önce tamamladıkları Kütüb-i Sitte'ye al
ternatif olarak düşünülmüştür. 

Sünneti "Hz. Peygamber ile on iki ima
rnın söz, fiil ve takrirleri" şeklinde tanım
layan Şia alimleri islam 'ın ilk asrından iti
baren bunların yazılıp derlendiğini söyler. 
Hz. Ali devrinden itibaren başlayan yazım 
faaliyeti Zeynelabidin, Muhammed el-Ba
kır ve özellikle Ca'fer es-Sadık zamanın
da sürdürülmüş, birçok alim, önemli bir 
bölümü imamların sözlerinden oluşan ha
dis mecmuaları kaleme almıştır. On bi-

rinci imam Hasan ei-Askeri'nin vefatma 
kadar (260/874) derlernelerin sayısı bin
leri bulmuş, bunların içinde her biri "asıl" 
diye adlandırılan 400 derleme (el-usGiü'I
erbaa mie) kabul edilmiştir. Bazı müellifler 
sayının daha çok olduğunu, 400 aslı sade
ce Ca'fer es-Sadık'ın talebeleri tarafından 
toplanan kitapların teşkil ettiğini, bazıla

rı ise imamlar dönemindeki bütün riva
yetleri içine alan kitapların 6600'ü geçti
ğini belirtmiş , ancak kaynaklar bunları 
toplayan müelliflerden pek azının ismini 
zikretmiştir (DİA, XV, 38-39). 

Kütüb-i erbaa şu kitaplardan oluşmak
tadır: 1. el-Kô.fi( el-Kafifi 'ilmi'd-dfn veya 
kısaca el-Küleynf). Küleynl (ö . 329/941 ), 
ilmi seviyesi ne olursa olsun herkesin Re.
sOl-i Ekrem'den ve imamlardan gelen ri
vayetlere göre dini ilimierin bütün alan
larında yeterli bir esere sahip olması ge
rektiğini ve bu amaçla hazırladığı kitabını 
el-Kô.fi diye adlandırdığını ifade etmekle 
birlikte (el-Kafi, I, 8) bazı Şii alimleri (me
sela bk. Hansarl, vı. 116). Küleyni'nin söz 
konusu çalışmasını tamamladıktan son
ra gizli imam Mehdi ei-Muntazır'a gös
terdiğini, onun da kitabı beğenerek "Şia
mıza kafidir" dediğini, bu sebeple eserin 
bu isimle anıldığını belirtir. iki bölümden 
oluşan eserin el-Uşıll mine'I-Kati adıyla 

anılan ilk bölümü inanç. el-Füru< mi
ne'l-Kô.fi isimli ikinci bölümü fıkıh konu
larına ayrılmıştır (bk. el-KAFI ). 

2. Men lô. yaJ:ıc;iuruhü'l-fa~ih. Şeyh 
SadOk diye anılan ibn Babeveyh el-Kum
mi ( ö. 38 1/991) tarafından derlenen eser 
kısaca el-Fa~ih diye de zikredilir. Müelli
fin mukaddimede belirttiğine göre Belh'
te tanıştığı ve istişarede bulunduğu, Pey
gamber soyundan gelen Ni'me lakaplı Şe
refeddin Ebu Abdullah kendisinden Mu
hammed b. Zekeriyya er-Razrnin, okuya
nı doktordan müstağni kılan Men lô. yaJ:ı
(iuruhü't-tabib adlı eseri gibi, okuyanı 
arnele yönelik konularda fakihe başvur
maktan müstağni kılacak bir eser yazma
sını istemiş, o da bu kitabını telif ederek 
Men lô. yaJ:ıcjuruhü'l-fa~ih ismini ver
miştir (1. 2-3). Şeyh SadOkeserini hazır
larken Hariz b. Abdullah es-Sicistani. 
Ubeydullah b. Ali ei-Halebi, Ali b. Mehzi
yar el-Ehvazl ve Hüseyin b. Said gibi Şii 
alimlerinin adlarını belirtmediği kitapları 
ile Muhammed b. Ahmed b. Yahya'nın 
Kitô.bü Nevô.diri'l-J:ıikme, Sa'd b. Ab
dullah'ın Kitô.bü'r-RalJ_me, Muhammed 
b. Hasan b. Velid'in el-Cô.mi', Muham
med b. EbO Amir'in en-Nevô.dir ve ba
bası Ali b. Hüseyin ei-Kummi'nin er-Ri
sô.le adlı eserlerinden faydalandığını be-



lirtmektedir (a.g.e., I, 3-5). Eseri neşre
den Hasan ei-Harsan'ın dipnottaki ifade
sine göre müellif Sicistani'nin Kitabü'ş

Şaldt'ı. Halebi'nin fıkha dair bir eseriyle 
Ehvazl'nin otuz üç, Hüseyin b. Said'in 
otuz dolayındaki kitabından da istifade 
etmiştir (a.g.e., a.y.). Yazılış tarihi hak
kında bilgi bulunmayan eserdeki hadis 
sayısıyla ilgili önemli farklılıklar vardır. 
Mesela Hasan es-Sadr toplam hadis 
sayısını 9044 olarak gösterirken (Te'si- . 

sü'ş-Şi'a, s. 288) naşir Hasanei-Harsan 
bu sayıyı 5963 olarak nakletmektedir 
(Men la yaf:ıçiuruhü'l-fa/s:lh, neşredenin 
girişi, I, s. ed). Aradaki bu fark, kitapta 
yer alan hadislerin müellifin yine ha
disler çerçevesinde verdiği fetvatarla 
karıştırılmasından ileri gelmektedir. 
Bugün yaygın olarak kulianılan baskısı 
(Beyrut 140111981) dört cilt olup toplam 
566 babdan meydana gelmektedir. Eser
de bablar belli bir konu sıralamasına göre 
düzenlenmiştir. Şii hadis ~Himlerince gü
venilirlik açısından el-Kafi'den sonra ikin
ci sırada kabul edilen eserde müellif ha
cimden dotayı sened zincirlerini tam ola
rak vermediğini belirtir. Ona göre topla
dığı bütün hadisler güvenilir olup kendi
siyle Allah arasında hüccettir ( a.g.e., I. 3) . 
Şeyh SadCık bazan. "Ca'fer es-Sadık dedi 
ki" yahut, "İmam Rıza dedi ki" şeklinde 
ifadeler kullanıp doğrudan masum ima
rnın adını vererek. bazan da imamdan ön
ce bir veya iki ravinin ismini zikrederek 
hadisleri nakletmektedir. Şii hadisçiteri 
tarafından ilki mürsel, ikincisi müsned 
olarak tanımlanan hadislerden ikinci tü
rü eserde daha fazla yer almıştır. Eserin 
naşiri Hasan el-Harsan toplam 5963 ha
disten 2050'sinin mürsel, diğerlerinin 
müsned olduğunu kaydeder ( a.g.e., neş
redenin girişi, 1, s. ed). Yine Harsan'a gö
re Şii alimleri mürsel hadisleri de müsned 
hadisler kadar güvenilir bulmuşlardır. Ba
zı alimler, Şeyh SadCık'un rivayetleri zap
tetmedeki dikkatini ve ravilerin sıhhatiy
le ilgili bilgisinin genişliğini göz önüne ala
rak eserin kütüb-i erbaanın diğer üç kita
bından daha çok güvenilir olduğunu be
lirtmiştir (a.g.e., neşredenin girişi. 1, ez). 
Muhtelif kütüphanelerde çok sayıda yaz
ma nüshası bulunan eserin (Brockelmann, 
GAL, ı. 200) dört cilthalinde çeşitli baskı
ları yapılmıştır (Leknev 1300, 1306-1307; 
Tebriz 1334; Tahran 1374; Necef 1377; Bey
rut 1401/1981 ). Telif edildiği dönemden 
itibaren Şii dünyasında büyük ilgi gören 
eser üzerine birçok şerh, haşiye ve tali k 
kaleme alınmıştır (a.g.e., neşredenin gi
rişi. 1, s. eba -eda). 

3. Tehıibü'l-a]J.kdm. Şeyhüttaife un
vanıyla anılan Eb Cı Ca'fer et-Tüsi'nin ( ö. 
460/1067) yazdığı eserin tam adı Tehıi
bü'l-al)kam ii şerl)i'I-Mui:cni'a'dır. Mu
kaddimede belirttiğine göre müellif, ho
cası Şeyh Müfld'in telif ettiği el-Mui:cni'a 
(er-Risaletü'l-mu/s:ni'a) adlı fıkıh kitabını 
esas alarak ilgili konulara ait hadisleri 
deriemiş ve çalışmasını bunun şerhi ola
rak planlamıştır_ Müellif ayrıca, Şii hadis 
rivayetleri arasında göze çarpan ve mu
haliflerce (Sünniler) istismar edilip bazı 
kimselerin mezhebi terketmesine sebep 
olan çelişkileri gidermek amacıyla eserini 
kaleme aldığını belirtir ( Teh?ibü '1-af:ıkam, 
1, 2-3). TGsl. önce el-Mui:cni'a'daki fıkıh 
konularıyla ilgili meseleleri ele alıp hem 
muhaliflerin hem de kendi mezhebinin 
hadislerini nakletmeyi, ardından belli 
prensipler çerçevesinde tercih yaparak 
konuları işlerneyi amaçlamış ve bunu ilk 
bölüm olan taharet kitabının çeşitli konu
larında gerçekleştirmişse de eserini ta
mamlayamayacağı endişesiyle diğer bö
lümlerinde yalnız Şii rivayetleri vermekle 
yetinmiştir (a.g.e., neşredenin girişi, I, 
46-4 7). Günümüzde yaygın olarak kullanı
lan baskısı ( Beyrut 140 I 11981) on cilt olan 
eserdeki toplam bab sayısı 393, hadis sa
yısı 13.590'dır. Hadisleri kısa senedieriyle 
nakleden müellif, eserini tamamladıktan 
sonra Meşye]]atü Tehıibi'l-al)kdm adıy
la bir ek kaleme almış ve burada kendi
lerinden hadis aldığı kişilerin sened zin
cirini vermiştir. Tehıibü'I-al)kfım'ın na
şiri olan Hasan ei-Harsan, Şiirical kaynak
larından faydalanarak bu eke bir şerh 
yazmıştır. Kitabın ekiyle şerhi yukarıda 
sözü edilen baskının son cildinde yer al
maktadır. Çok sayıda nüshası bulunan 
Tehıibü'l-al)kfım (Brockelmann, GAL 
Suppl., ı, 707) Tahran (1-11, ı3ı6-1318). 
Necef ıı-x. ı 377-1382) ve Beyrut'ta (1-X. 
ı 40 ı 1 ı 98 ı ) basıt mıştır. Eserin hem aslı 
hem isnadıyla ilgili şerhler yazılmış. ayrı
ca üzerine çok sayıda haşiye kaleme alın
mıştır (Teh?ibü'l-af:ıkam, neşredenin giri
şi, s. 47; Aga Büzürg-i Tahranl. VI. 51-53). 

4. el-İstibşfır. Ebu Ca'fer et-TGsi'nin 
diğer çalışması olup tam adı el-İstibşfır 
ii ma']]tülife mine'I-a]]bar'dır. Temel 
özelliği itibariyle Tehzib'in muhtasarı du
rumunda olan eser tertibi bakımından da 
ona benzer. Fıkhın ibadet ve muamelat 
konuları "kitab" adı verilen bölümlere ay
rılmış. her kitap çeşitli sayıda hadislerin 
yer aldığı bablara bölünmüştür. Kitapta 
müellifinin sayımına göre 925 bab. SS11 
hadis bulunmaktadır ( Senedü 'l-Kita.b 1 el
istibşar içindeJ, IV, 343). Sayım farklılığı 
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dolayısıyla bazı kaynaklarda bab sayısı 91 S, 
930, hadis sayısı da SS31. 5558 olarak 
verilmiştir (a.g.e., a.y., neşredenin notu). 
Telif tarihi itibariyle kütüb-i erbaanın so
nuncusu olmakla birlikte önemli fıkıh ko
nularını kapsadığı ve rivayetleri sırala
makla kalmayıp bunlar arasındaki çatış
maları gidermeye çalıştığı için eser tarih 
boyunca Şii hadis geleneği içinde büyük 
ilgi görmüştür. Haberlerinin tamamı 
muttasıl olmayan kitabın sonuna müellif 
önceki çalışmasında yaptığı gibi isnadla 
ilgili bir ek koymuş ve bu ekte kendisin
den haber naklettiği kişilerin masum 
imarnlara kadar uzanan sened zincirini 
vermiştir. Burada sayılan kişiler ve onla
rın Hz_ Peygamber' e ya da on iki imama 
ulaşan ravi zinciri Tehıib'in Meşye./)a'sı 
ile hemen hemen aynıdır (a.g.e., IV, 303-
343). Kütüphanelerde çok sayıda yazma 
nüshası bulunan el-İstibşar (Brockel
mann, GAL, ı, 5 ı 2; Suppl., ı. 707) ilkdefa 
Leknev'de basılmıştır ( 1307/ı889). Daha 
sonra Tahran'da neşredilen eser (ı 317) 
Necef ( 1375-1376) ve Beyrut'ta da (ı 390) 
yayımlanmıştır. Kitabın tashih edilmiş il
ml neşri ise Hasan el-Harsan tarafından 
gerçekleştirilmiştir (Tahran 1390, 1395). 
el-İstibşfır üzerine de birçok şerh ve ha
şiye kaleme alınmıştır (Aga Büzürg-i Tah
rani, VI, 17-ı9; Xlll, 83-87). 

Sünneti Kur'an'dan sonradininikinci 
kaynağı olarak gören Şla, kütüb-i erbaayı 
hadis ilminden başka tefsir. fıkıh ve ke
lam sahalarında da temel başvuru kayna
ğı olarak kullanmıştır. Şla'nın önemli kay
naklardan saydığı Feyz-i Kaşani'nin el
Vafi adlı eseri (1-111. Kum 1404/1984) kü
tüb-i erbaadaki hadislerin tekranndan 
ibarettir. Daha sonra H ür el-Arnili tarafın
dan kaleme alınan Vesfı 'ilü'ş-Şi'a ile 
(I-XX. Beyrut ı 4!2/199ı) Muhammed Ba
kır ei-Meclisi'nin derlediği Bil)drü'l-envfır 
da ıı-cx, Beyrut 1403/1983) önemli ölçü
de kütüb-i erbaadan yararlanılarak hazır
lanmıştır. Şla geleneği içinde rivayet tef
siri yazan veya tefsirinde rivayetlere de 
yer veren müfessirler itikada dair ayetleri 
Uşrll-i Kati, ahkam ayetlerini Füru'-i Ka
fi ile diğer üç eserde yer alan rivayetlerle 
işlemiş, akaid ve ketarn alimleri de özel
likle Uşul-i Kafi'de geçen hadisiere de
ğer vermiştir (mesela b k. Feyz-i Kaşanl, 'İl
mü'l-ya/s:ln, Kum 1358, I , 192,292,547, 
549; II, 858, 923, 992). Ancak Ah bari eko
lüne mensup alimler kütüb-i erbaadaki 
hadislerin tamamıyla sahih olduğunu dü
şünmüş, rivayetler arasındaki çelişkilerin, 
haberlerin masum imarnın sözü olmama
sından değil takıyye gereği farklı söylen-
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mesinden kaynaklandığını ileri sürmüş
se de usuli fakihleri söz konusu eserlerde 
yer alan rivayetler arasında sahih olma
yanların bulunduğunu, kitapları derleyen 
müelliflerin eserlerinin mukaddimelerin
de bunu açıkladığını (Ebü'I-Kasım ei-HQI, 
1, 25-30). dolayısıyla rivayetlerin belli öl
çüler çerçevesinde değerlendirilmesinin 

gerektiğini belirtmişlerdir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Küıeyni, el-Katı ( nşr Ali Ekber el-Gaffilr1) , Bey
rut 1401, I-VIII, tür.yer.; ibn Bilbeveyh, Men la 
yal;ıçluruhü'l-fa/i:ih. (nşr. Seyyid Hasan el-MG
sev! el-Harsan). Beyrut 140ı;ı 981, neşredenin 
girişi, ı, s. ed, ez, eba-eda; EbG Ca'feret-TGsl, 
Teh?;ibü '1-af:ıkam (nşr. Seyyid Hasan ei-Musevl 
el-Harsan), Beyrut 140ı;ı 981, neşredenin girişi, 
ı, 4-48; a .mlf., Meşyel;a ( Teh?ibü '1-af:ıkam X. 
cilt sonunda). s . 4; a.mlf .. el-İstibşar (nşr. Sey
yid Hasan el-MGsevi el-Harsan), Beyrut 1401/ 
198ı, 1-IV, tür.yer.; a .mlf .. el-Fihrist(nşr M. Sil
dıkAl-i Bahrülu!Gm). Beyrut 1403/1983, s. 165-
166; Hansari, Ravzatü'l-cennat(n ş r. Esedullah 
ismailiyyan), Kum, ts., VI, 108-118;Brockelmann, 
GAL, 1, 187, 200,405, 512; Suppl., ı, 321-322, 
706-707; Hasan es-Sadr, Te'sisü 'ş-Şi'a, Beyrut 
140ıtı98ı, s. 288-289; Cemal Sofuoğlu. Ha
dis Tenkidi Yönünden el-Katı Üzerine Bir İnce-
1eme(doçentlik tezi, ı982). AÜ ilahiyat Fakülte
si; Aga Büzürg-i Tahrani, e?-Zerf'a ila teşanifl'ş
Şf'a, Beyrut 1403/ı983, ll, ı4c 16; IV, 223-224, 
504-505; VI, 17-19, 51-S3, 223-225; XIII , 83-
87, 155-158; XVII, 245-246; XXII, 232-233; 
A'yanü'ş-Şi'a, ı, 144; E. Ruhi Fığlalı. imamiyye 
Şfası, istanbul 1984, s. 180- ı 8 ı; Wahid Akhtar, 
The Early lmamiyyah Shi'ite Thinlcers, New 
Delhi 1988, s . 9-23, 49-50, 21!3, 230-231 ; Ebu'I
Kasım ei-HGi, Mu'cemü ricfi.li'l-f:ıadfş, Beyrut 
1409/1989, 1, 17-36, 85-113; Etan Kohlberg , 
"Al-Uşiil al-Arba"umi'e", Jerusalem Studies in 
Arabic and Islam, X, Jerusalem 1987, s. 128-
166; Samir Haşim Habib ei-Amicti. "Tari]Ju'l-J:ıa
diş ve "ulümüh", Türfi.şünfi., Xll/47-48, Kum 
1417, s . 223-236; M. Yaşar Kandemir, "Hadis" , 
DİA, XV, 38-40. !il İlYAS üZÜM 

L 

KÜTÜB-i SİTIE 
( 4.;:.J f ..,_..;;Of ) 

Hadislerin büyük bir kısmını 
ve genellikle güvenilir olanlarını 

ihtiva eden altı hadis l<itabı . 
_j 

ll (VIII) ve lll. (IX.) yüzyıllarda tasnif edi
len hadis kitaplarından bir kısmını hadis 
ilmiyle yeterince meşgul olmayanlara "kü
tüb-i sitte" adıyla tavsiye etme ihtiyacının 
ne zaman doğduğu bilinmemektedir. İb
nü's-Seken'in (ö. 353/964) , kendisinden 
bazı hadis kitaplarını tavsiye etmesi isten
diğinde Buhar! ve Müslim 'ine/-Gimi<u'ş
şa.(ıi.(ı*leri ile Ebu Davı1d ve N esai'nin es
Sünen*lerini güvenilir bulduğunu belirt
ınesi (Mizzl, ı, 168) böyle bir arayışın IV. 
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(X.) yüzyılda da devam ettiğini göster
mektedir. Daha sonra bu dört kitaba, Tir
mizi'nin el -Camicu• ş-şa.Qi.Q*i eklenerek 
ihtiva ettikleri hadislerin genellikle sahih 
olduğu kabul edilip "el-usulü'l-hamse" 
(beş asıl kaynak) dendiği , bunlara bazı mu
haddislerin İmam Malik'inel-Muva tta,*ı 
nı, bazılarının Abdullah b. Abdurrahman 
ed-Dariml'nin es-Sünen*ini ilave ederek 
kütüb-i sitte (el-kütübü's-sitte) tabirinin or
taya konduğu görülmektedir. Bu altı eseri 
derleyen alimiere de "eimme-i sitte" de
nir. Ancak sonraları "küt üb-i erbaa" diye 
anılacak olan Ebu Davud, Tirmizi, İbn Ma
ce ve Nesal'nin es-Sünen 'lerinin İ slam 
dünyasında V. (Xl.) yüzyılda dahi o kadar 
yaygın olmadığı anlaşılmaktadır. Nite
kim Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki 'nin ( ö. 

458/1066) eserlerinde Kütüb-i Sitte'den 
sadece Şa]J.i]Jayn ile Ebu Davud'un 
es-Sünen 'ini kaynak olarak kullanma
sı diğerlerini görmediği kanaatini uyan
dırmaktadır (Zehebl, Te?kiretü '1- f:ıuffti?-, 

lll, 1132). İbn Hazm'ın da İbn Mace'nin 
es-Sünen 'i ile Tirmizi'nin el-Cfımi'u'ş
şa]J.i]J'ini görmemiş olması bu iki ese
rin V. (Xl.) yüzyılda Endülüs'e ulaşma
dığını göstermektedir. "Kütüb-i ham
se" diye de anılan ve hadislerin büyük 
çoğunluğunu ihtiva ettiği kabul edi
len el-UşıJ.lü'l-]].amse'ye, bilindiği ka
darıyla ilk defa İbnü'I-Kayseranl (ö . 507/ 
I ı 13), bu eserlerde yer almayan bin kadar 
rivayeti ihtiva eden İ bn Mace'nin es-Sü
nen'ini ilave ederek kütüb-i sitte tabirini 
oluşturmuş, Şürutü'l-e'immeti's-sitte ve 
Etrfıfü'l-Kütübi's-Sitte adlı eserlerini bu 
altı kitabı göz önünde bulundurmak su
retiyle kaleme almış, aynı yüzyılın önde 
gelen muhaddislerindan Cemma'il'i de altı 
kitabın ravileri hakkındaki el-Kemô.l ii 
esmfı'i (ma'rifeti)'r-ricfıl'ini yazmıştır. 
İbn Mace'nin es-Sünen'ini kütüb-i sitte 
dışında bırakanların gerekçesi, diğer beş 
kitapta bulunmayıp sadece bu eserde yer 
alan rivayetlerin zayıf olmasıdır. Endülüs
lü muhaddis Rez'in b. Muaviye es-Sera
kustl ise (ö. 535/1 140) Kütüb-i Ijamse'
ye Endülüslü alimierin en sahih hadis ki
tabı kabul ettikleri imam Malik'in el-Mu
vatta'ını ilave ederek bir başka Kütüb-i 
Sitte oluşturmuş ve el-Cem' beyne'l 
uşıJ.li's-sitte (et-Tecrld Li'ş-şıf:ıaf:ı ve's-sü
nen) adlı çalışmasında bu altı kitaptaki 
hadisleri bir araya getirmiştir. el-Muvat
ta'ın dahil olduğu bu altı lı t ertibi benimse
yen Mecdüddin İbnü'I-Eslr, Rez'in'in ese
rinde hadislerin yerli yerine konulmadığı
nı düşünerek onu Cfımi'u'l-uşıJ.lli-ehfı
di§i'r-resıJ.l adıyla yeniden düzenlemiştir. 

Şa]Ji]Jayn ile birlikte birinci tabaka hadis 
kitapları arasında sayılan el-Muvatta'ı 
imam Şafii , henüz Şa]Ji]J-i Bu]].fıri'nin 
tasnif edilmed i ği bir zamanda Kur'an'
dan sonra en sahih kitap olarak kabul 
etmişse de esasen onu Kütüb-i Si t te'
ye dahil etmeyenler muhtevasının Şa]Ji
]Jayn'da aynen bulunduğunu dikkate al
mışlardır (Muhammed Zubayr Sıddiqi, s. 
114). Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabının 
Abdullah b. Abdurrahman ed-Dariml'nin 
es-Sünen' i olduğuna dair görüşler de 
vardır. İbnü's-Salah eş-Şehrezurl. Ala! ve 
İ bn Hacer ei-Askalanl gibi alimler, Dari
ml'nin eserinde mürsel ve mevkuf riva
yetler yer almakla beraber zayıf ravilerle 
şaz ve münker rivayetlerin daha az bu
lunduğu, ayrıca eserde all rivayetlerin 
yer aldığı gerekçesiyle onu Kütüb-i Sit
te'nin altıncı kitabı olmaya Sünenü İbn 
Mô.ce'den daha layık görmüşlerse de 
(Sünen-i Dariml, 1, tercüme edenin girişi, 
ı, 61) İbn Mace'nin es-Sünen'inde diğer 
beş kitapta yer almayan bin kadar zayıf 
hadis bulunmakla beraber genellikle Kü
tüb-i Sitte dendiği zaman İbn Mace'nin 
eserinin dahil olduğu altı hadis kitabı 
kastedilmiştir. Hem Malik' in hem İbn 
Mace'nin eserinden vazgeçemeyen bazı 
alimler ise kütüb-i sitte yerine "kütüb-i 
seb'a" tabirini ku llanmışlardır (Kettanl, 
s. 13). 

Kütüb-i Sitte'nin Özellikleri. Zehebl, 
VIII. (XIV.) yüzyılda ana hadis kitapları ola
rak benimsenen bu eserlerden "kütübü'I
İslami's-sitte" ( İslam'ın altı kitabı) diye söz 
etmiş ( el-Mugnl, I, 5). ayrıca onlara "el
usulü's-sitte"' ihtiva ettikleri hadislerin 
diğer hadis kitaplarına göre genellikle gü
venilir kabul edilmesi sebebiyle de "es-sı
hahu's-sitte" (sıhah-ı sitte) diyenler olmuş
t ur. Nitekim Sıddık Hasan Han bu konu
daki eserine el-lfitta ii '!,ikri'ş-şı]Jô.]Ji's
sitte adını vermiştir. Bir rivayetin Kütüb-i 
Sitte'de bulunduğunu anlatmak için "re
vahü'l-cemaa", Buhar! ile Müslim dışın
daki dört eserde yer aldığını göstermek 
için de "revahü'l-erbaa" ibareleri kullanıl
mıştır. Hepsi de konularına göre tasnif 
edilen bu eserlerin musanniflerinin hadis 
bilgisi ve raYilerde aradıkları şartlar farklı 
olduğundan eserleri de sağlamlık bakı
mından farklı derecelerde kabul edilmiş
tir. Buharl ile Müslim, el-Cfımi'u'ş-şa}Ji}J 
adlı eserlerine sadece sahih derecesinde 
olan hadisleri aldıkları ve bu konuda ol
dukça titiz davrandıkları için islam alim
lerinin büyük çoğunluğu en güvenilir ha
dis kitapları saydıkları bu iki esere Şa]Ji
]Jayn adını vermiştir. 


