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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. 
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KÜTÜB-i SİTIE 
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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. 



Kütüb-i Sitte'deki hadislerin hangi 
esaslara göre seçildiği belirtilmediğinden 
onları inceleyerek bu şartları tesbit etme
ye çalışan muhaddisler farklı görüşler ileri 
sürmüşlerdir. Bu konuda ilk çalışmayı 
Ebu Abdullah ibn Men de Risale ii beya
ni fazli (na~ li) '1-aJ].bdr ve şer}J.i me~a
hibi ehli'l-a§ar ve }J.a~il~ati's-sünen ve 
taş}J.i}J.i'r-rivayat (Şürütü 'l-e'imme fi'l-~ı
ra'eti ve's-sema' ve'l-münavele ve'l-icaze) 
adlı eseriyle yapmış (nşr. Abdurrahman 
b. Abdülcebbar ei-Feryeval, Ri ya d 14 ı 6/ 
I 995, Şürütü 'l-e'imme adıyla), daha sonra 
ibnü'I-Kayseranl Şün1tü'l-e'immeti's-sit
te 'yi (nşr. Zahid ei-Kevserl, Kahire I 357; 
Beyrut 1405/1985, Haziml'ninŞürütü'l
e'immeti'l-/;amse'si ile birlikte). Hazi
ml de İbn Mace'nin es-Sünen'i dışında 
kalan beş eser üzerinde Şün1tü'l-e'im
meti'l-J].amse'yi kaleme almıştır (nşr. Ab
dül fettah EbO Gudde, Beyrut 1417/1997, 
Şelaşü resa'il fi 'ilmi muştalaf:ıi 'l-/:ıadiş 

adıyla ve EbO DavOd'un Risale ila ehli 
Mekkefi vaşfi sünenih ve İbnü'I-Kayse
ranl'nin Şürütü'l-e'immeti's-sitte'si ile bir
likte) . 

Buhar! ve Müslim kitaplarına, -şaz ve 
illetli olmayarak- muttasıl bir isnad ve 
güvenilir ravilerle nakledilen hadisle
ri almayı prensip edinmiş, ancak Bu
harl, birbirinden hadis alanların en az 
bir defa görüştüklerinin bilinmesini şart 
koşmuş, Müslim ise ravilerin aynı asırda 
yaşamış olmasını ve görüşmelerinin im
kan dahilinde bulunmasını yeterli saymış, 
bir hadisin sema yoluyla alındığını bilme
nin sadece müdellislerin rivayetlerinde 
gerekli olduğunu söylemiştir. iki muhad
dis arasındaki bu görüş farkı sebebiyle 
Müslim'e göre sahih olan bazı hadisler 
Buharl'ye göre sahih kabul edilmemiştir. 

el-Cami'u'ş-şa}J.i}J. diye de anılan Tirmi
zi'nin es-Sünen'i ile Kütüb-i Sitte 'ye 
dahil diğer üç S ün en 'in şartları arasında 
fazla bir fark görülmemekle beraber Ne
sal' nin hadis kabulünde diğerlerinden ti
tiz davrandığı belirtilmiştir. Nesal, mu
haddisler tarafından ittifakla terkedilme
yen ravilerin rivayetlerini kabul ettiğini 
söylese de Buhar!, Müslim, Ebu Davüd ve 
Tirmizi tarafından beğenilen bazı ravile
r in rivayetlerini almadığı, bu sebeple onun 
hadis kabul şartlarının Buhar! ve Müs
lim'den daha ağır olduğu, es-Sünenü'l
kübra adlı kitabından seçerek meydana 
getirdiği, el-Müctebd diye de anılan ese
rinin sağlamlık bakımından Şa}J.i}J.ayn'
dan hemen sonra geldiği, hadislerin ille
tini gösterıneyi ön plana aldığı için ravile-

rini n daha az tenkit edildiği söylenmiş, bu 
ölçülere uygunluk bakımından onun ar
dından EbG Davüd ile Tirmizi'nin es-Sü
nen'lerinin geldiği belirtilmiştir (SüyOtl, 
I, 4) . Kütüb-i Erba'a 'yı Şa}J.i}J.ayn'dan 

ayıran en belirgin fark, zayıf raviler tara
fından rivayet edilen bazı hadisleri de ih
tiva etmeleridir. Sahih ölçülerine sahip ol
ma şartı EbG Davüd ile N esai'ye göre ha
disi n senedinin muttasıl olması , sened
deki bir raviyi alimierin ittifakla terket
memesidir. Bu eserlerdeki hadislerin bir 
kısmı ise sıhhat şartını taşımamakta ve 
bizzat musannifleri tarafından zayıf ol
dukları belirtilmektedir. Ahkam hadisle
rini derlemedeki başarısıyla diğerlerinden 
önde gelen ve bir konudaki farklı rivayet
leri, hadislerdeki ihtilafları ve ziyadeleri 
yeterince veren Ebu DavGd, sahih hadis 
bulamadığı konularda Hz. Peygamber'e 
ait olması ihtimali olduğu için eserine za
yıf hadis almakta sakınca görmemiş, bu 
tür rivayetleri fakihlerin kıyasına tercih 
etmiştir. Tirmizi de eserine zayıf hadis- _ 
leri almakta sakınca görmemiş, EbO Da
vGd'un aksine sened tenkidine ağırlık ve
rerek bu tür hadislerin ravilerinin ne öl
çüde güvenilir olduğunu belirtmiştir. Bu· 
özelliği sebebiyle bazı alimler Tirmizi'nin 
eserini Şal;ıi}J.ayn 'dan sonra üçüncü sıra
ya almışlardır. Tirmizi, hadisleri seçerken 
fakihlerden birinin o hadisi delil olarak ka
bul etmesine özellikle dikkat ettiğini, iki 
hadis dışında eserindeki bütün rivayet
lerle amel edildiğini söylemektedir (Tir
mizi, V, 736). ibn Mace, yalancılıkla suçlan
maları yüzünden kendilerinden Kütüb-i 
Sitte musanniflerinin hadis almadığı bazı 
ravilerin rivayetlerine yer verdiği için es
Sünen'indeki bazı rivayetleri tenkit edil
miş ve eserinin Kütüb-i Sitte arasında 
sayılması konusunda tereddüt gösteril
miştir. 

Kütüb-i Sitte Üzerine Yapılan Çalışma
lar. ibnü'I-Kayseranl, Etrafü'l-Kütübi's
Sitte adlı eserinde (yk. bk ) bu altı ki
taptaki hadislerin etraf* ını hazırlamış, 
dört sünenin etrafını yapmış olan Ebü'I
Kasım ibn Asakir de bu kitabın müellif 
hattı nüshasını gördüğünü ve fahiş ha
talar tesbit ettiğini söylemiştir (Zehebl, 
Mizanü'l-i'ti-dal, lll, 587; nüshaları için 
bk. Brockelmann, 1, 603). Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Sabitet-Tarki'nin, ibn Mace'
nin Sünen'i dışındaki beş eserde bulunan 
hadislerin etrafını hazırladığı el-Levami' 
fi'l -cem' beyne'ş-şı}J.a}J. ve'l-cevami' 
(Etrafü'l-Kütübi 'l-Jjamse) adlı çalışması
nın bir nüshası Süleymaniye Kütüphane-
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si'nde kayıtlıdır (Şehid Ali Paşa, nr. 533) . 
Bu konudaki en geniş çalışma, Mizzl'nin 
Tul;ıfetü'l-eşraf*ı ile ibn Hacer ei-Aska
lanl'nin onu tashih ve ikmal ettiğien-Nü

ketü':v~ıraf'ıdır. Kütüb-i Sitte musan
niflerinin sadece hocalarını tesbit etmek 
maksadıyla ilk çalışmayı el-Mu'cemü'l
müştemil adlı alfabetik eseriyle Ebü'I
Kasım ibn Asakir yapmış. Kütüb-i Sitte'
de rivayetleri bulunan sahabiler, tabiller 
ve diğer ravilerin hemen hepsini ihtiva et
mek üzere daha kapsamlı bir çalışmayı 
da el-Kemal ii esma'i (ma'rifeti) 'r-rical 
adlı eseriyle Cemmam ortaya koymuştur. 
Daha sonra Cemmalll'nin kitabı üzerinde 
Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizzl, Zehebl, 
Ebü'I-Mehasinei-Hüseynl. Sıbt ibnü'I
Aceml, ibn Hacer ei-Askalanl. Safiyyüddin 
Ahmed b. Abdullah ei-Hazrecl gibi mu
haddisler zeyil ve ikmal çalışmaları yap
mışlardır (bk. el-KEMAL). Sıddlk Hasan 
Han el-ljıtta ii ~ikri'ş-şı}J.a}J.ı's-sitte adlı 
eserinin ikinci yarısında, Muhammed b. 
Muhammed EbG Şehbe de et-Ta'rif bi
kütübi'l-}J.adi§i's-sitte adlı kitabında Kü
tüb-i Sitte ve musannifleri hakkında bil
gi vermişlerdir (bk. bibl.). Ataullah Şah
yar (Atawuxi Jiaerfu) , Kütüb-i Sitte Müel
liflerinin Müştereken Hadis Aldıklan 
Hocalar adıyla bir yüksek lisans tezi ha
zırlamıştır (I 998, MÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü) . 

Kütüb-i Sitte'de yer almayan hadisleri 
bir araya getirme gayreti zevaid çalışma
larını başlatmış, bu türün en önemli eser
lerinin ortaya konduğu IX. (XV.) yüzyılda 
NGreddin el-Heyseml, altı önemli hadis 
kitabında bulunup Kütüb-i Sitte'de yer 
almayan hadisleri topladığı Mecmacu'z
zeva"id*ini, Mısırlı muhaddis Ahmed b. 
Ebu Bekir ei-BGslrl dört önemli zevaid ça
lışmasını meydana getirmiş (DİA, VI, 468). 
ibn Hacer ei-Askalanl de sekiz müsnedde 
bulunduğu halde Kütüb-i Sitte'de yer 
almayan hadisleri el-Metalibü'l-'aliye ii 
zeva 'idi '1-mesanidi's -semaniyye'sinde 
toplamıştır (I-lV, nşr. Hablbürrahman el
A'zaml, Küveyt 1393/1973). 
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Iii M. YAŞAR KANDEMİR 

KÜTÜBi 
(~f) 

Ebu Abdiilah Salahuddln Muhammed 
b. Şakir b. Ahmed el-Kütübi 

ed-Darani ed-Dırnaşki 
(ö. 764/1363) 

Tarihçi. 
_j 

680 (1281) veya 686 (1287) yılında Gü-

şair ve devlet adamları hakkında bilgi ver
miştir. Kitabını yazarken İmadüddin el
İsfahani, Ebü'l - Kasım İbn Asakir, Ebü'l
Ferec İbnü'l-Cevzl, Ebu Ali et-Tenuhl, İz
zeddin İbnü'l-Esir. İbnü's-Sai, Sıbt İbnü'l
Cevzi. Zehebi, Ebfı Şame el-Makdisi, İb
nü'n-Neccar el-Bağdadi, İbn Kesirve İbn 
Hallikan'ın kitaplarından istifade etmiştir. 
Hacimli bir eser olduğu anlaşılan 'UyCı
nü't-tevaril] 'in çok sayıda yazma nüshası 
mevcuttur (Selahaddin el-Müneccid. s. 
184-185; Şakir Mustafa. !V, 75-76) . Müelli
fin müşahedelerine dayanarak verdiği bil
giler Suriye'nin dini. ilmi ve kültürel ha
yatı için önemlidir. Eser aynı zamanda şiir 
ve edebi sanatlara dair değerli malzeme 
içerir. Bazı tarihçiler. yakın arkadaşı İbn 
Kes!r'in el-Biddye'sinden yaptığı nakiller 
sebebiyle müellifi eleştirmişler, bir kısım 
araştırmacılar ise İbn Kesir'in eserden öv
güyle söz etmesini (el-Bidaye, XIV, 303 ) 
dikkate alarak her ikisinin de birbirinden 
faydalanmış olabileceğini ileri sürmüşler
dir. 'UyCınü't-tevaril].'in ilk olarak ı. cildi 
Hüsameddin el-Kudsi tarafından yayım
lanm ış (Kahire 1980), ardından Paysal 
es-Samir ile Neblle Abdülmün'im Da
vud XII (Bağdat 1977). XX (Bağdat 1980) 

· ve XXI. (Bağdat 1984) cil tl eri neşretmiş
tir. Afif Nayif Hatfım eserin 219-250 (834-
864) yıllarına ait kısmını yayımlamış (Bey-

rut 1416/ 1996). Mes'Qd Muhammed el
Usffır XXIV. cilt üzerinde bir doktora çalış
ması yapmıştır (AI]barü't-türaşi'l-'Arabi, 

XXXI. 17) . z. Fevatü'l-Vefeydt ve·~
~eyl 'aleyhd. İbn Hallikan'ın Vefeyi'ıtü'l
a'yan'ının zeyli olup 753'te (1352) ta
mamlanmıştır. Kütübi bu eserini yazar
ken çağdaş t arihçilerio eserlerinden, özel
likle Safedi'nin el-Vafi bi'l-Vefeydt'ın
dan faydalanmıştır. Biyografik ve edebi 
bilgilerin yanında özellikle Suriye'nin kül
tür hayatı için önemli malumat ihtiva 
eden Fevatü'l-Vefeyat, Ebü'I-Vefa ei
Hürlnl ile Zeynüddin es-Sayyad ei-Mürsıfı 
(1-11. Bulak 1283, 1299). MuhyiddinAbdül
hamld (1-11 . Kah i re 195 I) ve İhsan Abbas 
(I-IV. Beyrut 1973-1974) tarafından neşre
dilm iş, Vedad el-Kadi ve arkadaşlarının 
hazırladığı indeks İhsan At:ibas neşrinin V. 
cildi olarak yayımlanmıştır ( Beyrut ı 97 4). 

Eserin Mağrib'le ilgili bazı bölümleri Ed
mond Fagnan tarafından Fransızca'ya 
çevrilmiştir (Extraits inedits relatifs au 
Maghreb [Geograph ie et histoirej, Al ger 
1924; Frankfurt 1993). 3. Ravzatü'l-ez
har ve l}.adi]fatü'l-eş'ar. Sarsarf'nin Hz. 
Peygamber'i öven bir şiiriyle başlayan 
eser şiir ve edebi sanatlar hakkındadır. 

Günümüze intikal etmeyen bu eseri Katib 
Çelebi'nin gördüğü anlaşılmaktadır (Keş
fü'?-?Unun, ı. 923). 

tatü Dımaşk'a bağlı Dareyya köyünde Kütübi'ye ait 'Uyana't-tevarrl,:ıadlı eserin ı. cildinin müellif hattı nüshasının ilk iki sayfası(TSMK, 111. Ahmed, nr. 2922/ 1 ı 
doğdu. İbn Şakir diye de anılan Kütübi'nin 
hayatının ilk yılları sıkıntılar içinde geçti. 
Dımaşk'ta İbnü'ş-Şıhne, Ahmed b. Ebu 
Tali b ei-Haccar ve Yusuf b. Abdurrahman 
el-Mizzl gibi alimlerden hadis tahsil etti. 
Zehebi ve Ebü'I-Fida İbn Kesir gibi tarih
çilerle dostluk kurdu. Daha sonra sahaf
lığa başladı, bu sayede büyük bir servete 
sahip oldu. 11 Ramazan 764'te (24 Hazi
ran 1363) Dımaşk'ta vefat etti ve Babüs
sagir Kabristanı'nda defnedildi. Eline ge
çen kitapları inceleyen, özellikle tarih ki
taplarını okumaktan zevk alan Kütübl ti
caret ahlakına sahip dürüst bir insan ola
rak temayüz etmiştir. 

Eserleri. 1. 'UyCınü't-tevdril].. Asr-ı sa
adet'ten 760 (1359) yılına kadar gelen 
olayları ihtiva eden umumi bir tarihtir. 
Kütübi, Hz. Peygamber'in nesebi ve do
ğumu ile başladığı eserinde olayları hic
retten itibaren kronolojik sırayla anlat
mış. daha sonra o yıl içinde vefat eden fı
kıh, kelam ve hadis alimleri, zahid, edip, 
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