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sürede etkisini gösterdi. Akþam üzeri Müs-
lim’in yanýnda otuz (veya 500) civarýnda ta-
raftarý kalmýþtý, karanlýk bastýrýnca onlar da
ayrýldý. Yalnýz kalan Müslim, Kinde kabile-
sinin oturduðu semtte Tav‘a isimli bir ka-
dýnýn evine sýðýnmak zorunda kaldý. Bu ka-
dýnýn oðlu eþraftan Muhammed b. Eþ‘as’ýn
mevlâsýydý, Müslim’i tanýyýnca efendisine
söyledi, o da valiye giderek ihbarda bulun-
du. Vali tarafýndan gönderilen güçlere kar-
þý kendini savunan Müslim sonunda Mu-
hammed b. Eþ‘as’a eman ile teslim olma-
yý kabul etti. Vali Ubeydullah’ýn huzuruna
götürüldü ve orada öldürülüp cesedi so-
kaða atýldý (8 veya 9 Zilhicce 60 / 9 veya 10
Eylül 680); ardýndan Hâni’ b. Urve de öl-
dürülerek baþlarý Dýmaþk’a Yezîd’e gön-
derildi.

Müslim bu geliþmeleri Kûfe’ye çaðýrmýþ
olduðu Hz. Hüseyin’e bildiremeden öldü-
rülmüþ, geliþmelerden habersiz þekilde
Mekke’den Kûfe’ye gelmekte olan Hz. Hü-
seyin durumu ancak Kadisiye’ye yaklaþtýðý
sýrada öðrenebilmiþti. Müslim’in üç kar-
deþi, bir oðlu ve yeðeni Kerbelâ’da Hz. Hü-
seyin ile beraber þehid edilmiþtir. Onun
Kûfe’de bulunan kabri Þiîler’in önemli zi-
yaret yerlerinden biridir. Kerbelâ’da savaþ-
madýðý halde öncesinde geliþen olaylarda
öldürüldüðü için Kerbelâ þehidlerinin ilki
sayýlmýþ ve adýna diðer þehidler gibi mer-
siyeler düzenlenmiþtir. Kûfe’ye gönderili-
þinden þehid edilmesine kadarki hayatý
hakkýnda Kerbelâ ile ilgili bütün kaynak-
larda geniþ bilgi bulunan Müslim’e dair
Bursalý Þeyh Süleyman Efendi Risâle fî fâ-
ci £ati Müslim b. £Aš¢l (Âtýf Efendi Ktp.,
nr. 2262) ve Kâmil Selmân el-Cebûrî Ev-
velü’þ-þühedâß Müslim b. £Aš¢l (Necef
1965) adýyla birer eser kaleme almýþlardýr.
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Ebû Abdillâh Müslim b. Cündeb
el-Hüzelî el-Medînî

(ö. 106/724)

Kýraat âlimi, tâbiî.
˜ ™

Benî Hüzeyl’in mevlâsý olup Medine’de
yaþadý. Kýraat ilmini Abdullah b. Ayyâþ’-
tan ve Abdullah b. Ömer’den tahsil etti.
Hz. Ömer’den rivayette bulunan bazý kiþi-
lerden ve Abdullah b. Ömer’den hadis din-
ledi. Ebû Hüreyre ve Hakîm b. Hizâm’dan
hadis rivayet ettiyse de Zehebî, bu riva-
yetlerin muttasýl veya mürsel olduðuna
dair bir bilgi bulunmadýðýný söylemektedir.
Kendisinden Nâfi‘ b. Abdurrahman kýraat
öðrendi; Zeyd b. Eslem, Yahyâ b. Saîd el-
Ensârî, Ýbn Ebû Zi’b ve oðlu Abdullah b.
Müslim rivayette bulundu.

Halife Ömer b. Abdülazîz’e hocalýk yap-
týðý belirtilen Müslim b. Cündeb’in (Zehe-
bî, Ma£rifetü’l-šurrâß, I, 184) biyografisini
veren kaynaklardan bazýlarý onu Medine’-
de kýssa anlatan biri (kas) olarak tanýtýrken
diðer bazýlarý kendisinden kadý diye söz et-
miþ, yine bu kaynaklardan bir kýsmýnda
önceleri kýssacýlýk veya kadýlýk iþini ücret-
siz yaptýðý, daha sonra Ömer b. Abdüla-
zîz’in bu görev için kendisine 2 dinar aylýk
baðladýðý belirtilmiþtir. Kadýlýk veya kýssa-
cýlýk ihtilâfýnýn iki kelimenin yazýlýþýndaki
yakýnlýktan kaynaklandýðý anlaþýlmaktaysa
da Müslim b. Cündeb’in bu iþlerden han-
gisiyle görevli olduðu hususuna açýklýk ge-
tirecek bilgi bulunmamakta, ancak kendi-
sine hangi günün daha hayýrlý sayýldýðýna
dair sorulan bir soru ve onun cevabý dik-
kate alýndýðýnda bu görevin kadýlýk oldu-
ðunu tahmin etmek mümkün görünmek-
tedir. Müslim b. Cündeb 106 (724) yýlýnda
Medine’de vefat etmiþ olup bu tarih 110
(728) ve 130 (748) olarak da zikredilmiþtir.

Daha çok kýraat ilmindeki üstünlüðü ile
ön plana çýkan ve Medine kýraatinin oluþ-
masýnda etkisi bulunduðu anlaþýlan Müs-
lim b. Cündeb hakkýnda Ömer b. Abdüla-
zîz, “Kim Kur’an dinlemekten hoþlanýyor-
sa Müslim b. Cündeb’in okuyuþuna kulak
versin” demiþtir. Ýbn Mücâhid onun dilde
fesahatiyle temayüz edenlerden biri oldu-
ðunu belirtmiþ, Ýbnü’l-Kýftî de nahivciler
arasýnda sayýlmasý gerektiðine iþaret et-
miþtir. Nitekim bazý âyetlerde geçen keli-
melerin anlamlarýyla ilgili olarak kendisi-
ne baþvurulmasý onun dildeki üstünlüðü-
nün kabul edildiðini göstermektedir (a.g.e.,
I, 185). Hadis rivayeti açýsýndan Ýclî, Müslim

yük sevinç gösterisinde bulundu. Bu duru-
ma çok sinirlenen Ubeydullah, valilik gö-
revini devraldýktan sonra camide okudu-
ðu hutbede Hz. Hüseyin taraftarlarýný Su-
riye’den gelecek ordunun ýrz ve namusla-
rýný çiðnemesiyle tehdit etti, ardýndan sert
tedbirlere baþvurdu. Kabile reislerini uya-
rýp göreve çaðýrdý. Bu geliþme karþýsýnda
endiþeye kapýlan Müslim, Mezhic kabilesi-
nin liderlerinden Hâni’ b. Urve el-Murâdî’-
ye sýðýnmak istedi, Hâni’ de onu evinde
misafir etmek zorunda kaldý. Diðer taraf-
tan Vali Ubeydullah, Müslim’in çevresinde-
ki geliþmelerden haberdar olmak için âzat-
lýsý Ma‘kýl’i görevlendirdi. Kendisine 3000
dirhem gibi yüklü miktarda para verip Hz.
Hüseyin taraftarý görünerek Müslim’e ulaþ-
masýný, Suriye’den davetine katýlmak ama-
cýyla geldiðini söylemesini, biat ettikten
sonra isyan hazýrlýklarýnda kullanýlmak üze-
re elindeki parayý ona vermesini emretti.
Neticede Müslim’in güvenini kazanan Ma‘-
kýl ondan davet faaliyeti hakkýnda bilgi al-
dý.

Bu bilgiler doðrultusunda harekete ge-
çen Vali Ubeydullah, kendisine karþý bir su-
ikast düzenlemesinden çekindiði Hâni’
b. Urve’yi huzuruna çaðýrdý ve Müslim b.
Akýl’in nerede olduðunu sordu. Hâni’ baþ-
langýçta Müslim’i tanýmadýðýný söylediyse
de Ma‘kýl’in ortaya çýkmasýyla durumu iti-
raf etmek zorunda kaldý; Müslim’i evine
almak istemediðini, ancak evine sýðýndýðý
için kabul etmeye mecbur kaldýðýný belirt-
ti. Ubeydullah ona Müslim’i huzuruna ge-
tirmesini emretti. Hâni’in kendisine sýðý-
nan bir kimseyi teslim edemeyeceðini bil-
dirmesi üzerine vali onu aðýr þekilde döv-
dü ve tutuklanmasýný emretti. Bu olay dý-
þarýya Hâni’in öldürüldüðü þeklinde yansý-
yýnca kabilesi valilik konaðýnýn etrafýný sar-
dý. Bu durum karþýsýnda Ubeydullah’ýn is-
teðiyle Kadî Þüreyh dýþarý çýkýp onun sað
olduðunu, bir soruþturma için sarayda tu-
tulduðunu söyleyerek yakýnlarýnýn daðýl-
masýný saðladý.

Olaylarýn kendi aleyhine geliþeceðini an-
layan Müslim vakit kaybetmeden taraf-
tarlarýný ayaklanmaya çaðýrdý. Ardýndan
etrafýnda toplananlarla birlikte valinin ko-
naðýný kuþattý. Kendisine biat edenlerin sa-
yýsý 18.000’i aþtýðý halde etrafýnda ancak
4000 kiþi toplandý. Vali Ubeydullah isyan-
cýlarý daðýtmak için o sýrada konakta bulu-
nan yirmi kadar kabile liderinden yararlan-
dý; onlara isyancýlarý Suriye’den gelecek
ordu ve karþýlaþacaklarý diðer sýkýntýlarla
korkutmalarýný söyledi. Ayrýca mahallelere
giderek kadýnlarý harekete geçirmelerini is-
tedi. Liderlerin nasihat ve tehditleri kýsa
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Harb, Abd b. Humeyd, Ýbnü’l-Müsennâ,
Bündâr lakabýyla tanýnan Muhammed b.
Beþþâr, Abdullah b. Abdurrahman ed-Dâ-
rimî de vardýr. On beþ yýlda kaleme aldýðý
el-Câmi£u’½-½a¼î¼’te sadece 220 hocasýn-
dan rivayette bulunmuþtur. Müslim’in ön-
de gelen talebeleri arasýnda Ebû Îsâ et-
Tirmizî, Ýbn Huzeyme, Ebû Avâne el-Ýsfe-
râyînî, Ýbn Sâid el-Hâþimî, Degulî, Ýbn Ebû
Hâtim, Ýbn Mahled el-Attâr gibi muhad-
disler bulunmaktadýr. Ýbn Halfûn, el-Mu£-
lim bi-esmâßi þüyûÅi’l-BuÅârî ve Müs-
lim adlý eserinde (bk. bibl.) Buhârî ve
Müslim’in hocalarýndan 506 zatýn rivayet-
leri hakkýnda bilgi vermiþtir. Müslim b. Hac-
câc 25 Receb 261’de (5 Mayýs 875) Nîþâ-
bur’da vefat etti ve þehrin dýþýndaki Nas-
râbâd Kabristaný’na defnedildi. Kabrinin
ziyaretgâh olduðu belirtilmektedir.

Hocasý Bündâr o devirde dört büyük ha-
dis hâfýzý bulunduðunu söylemiþ, bunla-
rýn Rey’de Ebû Zür‘a er-Râzî, Nîþâbur’da
Müslim, Semerkant’ta Abdullah b. Abdur-
rahman ed-Dârimî ve Buhara’da Buhârî
olduðunu belirtmiþtir. Müslim, râviler hak-
kýndaki tenkit ve deðerlendirmelerine gü-
venilen cerh ve ta‘dîl âlimlerinden biridir.
Onun sika bir hadis hâfýzý olduðunu söyle-
yen Ýbn Ebû Hâtim babasýnýn Müslim hak-
kýnda “sadûk” dediðini belirtmiþ, Ýbnü’l-
Ahrem de Nîþâbur’dan üç önemli kiþi ye-
tiþtiðini, bunlarýn Muhammed b. Yahyâ ez-
Zühlî, Müslim b. Haccâc ve Ýbrâhim b. Ebû
Tâlib olduðunu ifade etmiþtir. Elbise ve-
ya kumaþ ticareti yaptýðý için “bezzâz” di-
ye anýlan ve dükkânýnda talebelerine ha-
dis rivayet eden Müslim servet sahibiydi.
Yardým etmeyi sevdiðinden “Nîþâbur’un
cömerdi” diye anýlýr; onu yakýndan tanýyan-
lar hayatýnda kimseyi çekiþtirmediðini ve
incitmediðini söylerlerdi. Hocalarýna kar-
þý son derece saygýlý idi. Buhârî Nîþâbur’a
gelince onun derin bilgisine hayran kalmýþ
ve kendisinden hiç ayrýlmamýþtýr. Kur’an’ýn
mahlûk olduðunu kabul etmeyen Buhâ-
rî’ye karþý bazý devlet adamlarý ve âlimler
cephe alýnca Müslim onu savunmuþtur.
Hocasý Zühlî’nin bir derste, “Kim Kur’an
mahlûk deðildir diyorsa meclisimizde bu-
lunmasýn” sözleriyle Buhârî’ye cephe aldý-
ðýný gören Müslim oradan ayrýlmýþ, Züh-
lî’den yazdýðý bütün hadisleri onun evine
göndermiþ ve bir daha kendisiyle görüþ-
memiþtir (Hatîb, XIII, 103). Hem Zühlî’-
den hem Buhârî’den çok faydalanan Müs-
lim, hocalarý arasýndaki anlaþmazlýkta Bu-
hârî’nin tarafýný tutmakla beraber el-Câ-
mi£u’½-½a¼î¼’inde her iki hocasýndan da
rivayette bulunmamýþtýr. Müslim’in Zühlî
ile anlaþmazlýða düþmesinin ilim çevrele-

rinde pek uygun karþýlanmadýðý anlaþýl-
maktadýr. Nitekim hadis hâfýzý Ebû Kureyþ,
Ebû Zür‘a’ya Müslim’i kastederek, “Bu zat
4000 sahih hadisi bir araya getirdi” dedi-
ðinde Ebû Zür‘a, “Geri kalan sahihleri ni-
ye toplamamýþ?” diyerek tepki göstermiþ,
Müslim’i hocasý Zühlî’ye ters düþtüðü için
eleþtirmiþtir (Zehebî, XII, 570-571). Müs-
lim’in diðer ehl-i hadîs gibi Selef akîdesi-
ni benimsediði, Ýmam Mâlik, Þâfiî ve Ah-
med b. Hanbel’in görüþlerine meyli bulun-
makla beraber fýkýh mezheplerinden hiçbi-
rine mensup olmadýðý bilinmektedir. Onun
daha çok Þâfiî olarak tanýnmasý, muhte-
melen el-Câmi£u’½-½a¼î¼’in bab baþlýkla-
rýný tertip ederken Nevevî’nin kendi mez-
hebinin bazý görüþlerini yansýtmýþ olmasý
sebebiyledir.

Eserleri. 1. el-Câmi£u’½-½ahîh*. Øa¼î¼-i
Müslim diye de bilinen eser sahih hadis-
lerden tekrarlarýyla birlikte 12.000 (farklý
sayýmlara göre 7275 veya 7582), tekrarsýz
4000 (veya 3033) hadisi ihtiva etmektedir.
En belirgin özelliði, bir hadisin güvenilir ri-
vayetlerinin tamamýný çeþitli senedlerle bir
araya getirmesidir. Øa¼î¼-i BuÅârî ile bir-
likte Kur’ân-ý Kerîm’den sonra en güveni-
lir iki kaynak kabul edilmiþ ve bu iki kay-
nak Øa¼î¼ayn diye anýlmýþtýr. Üzerinde
pek çok çalýþma yapýlmýþ olan eser birçok
defa basýlmýþtýr (Kalküta 1265; Bulak 1290;
nþr. Mehmed Zihni Efendi, I-VIII, Ýstanbul
1329-1332; nþr. Muhammed Fuâd Abdül-
bâký, I-V, Kahire 1955-1956). 2. Kitâbü’t-
Temyîz. Muhaddislerin hadis tenkidinde-
ki metotlarýný ele alan eserin bir kýsmý kay-
bolmuþ, geri kalan kýsmýný Muhammed
Mustafâ el-A‘zamî geniþ bir mukaddimey-
le birlikte yayýmlamýþtýr (Riyad 1395/1976,
1402/1982, 1410). 3. e¹-ªabašåt (ªabašå-
tü’t-tâbi£în, ªabašåtü’r-ruvât, Esmâßü’r-ri-
câl). Sahâbe ve tâbiîn râvilerinden 2246
kiþinin Medineliler, Mekkeliler, Kûfeliler,
Basralýlar, Þamlýlar (Suriyeliler) ve Mýsýrlýlar
sýralamasýna göre dizildiði eser Ebû Ubey-
de Meþhûr b. Hasan b. Mahmûd b. Sel-
mân tarafýndan neþredilmiþtir (Riyad 1411/
1991). 4. Kitâbü’l-Künâ ve’l-esmâß (el-
Esâmî ve’l-künâ, el-Esmâß ve’l-künâ, el-Kü-
nâ). Rivayet zincirinde isimleriyle tanýnan
râvilerin bazý senedlerde künyeleriyle anýl-
masý veya künyeleriyle bilindiði halde isim-
leriyle zikredilmesi yüzünden ortaya çýkan
karýþýklýðý gidermek amacýyla yazýlan ese-
rin Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de bulunan
nüshasýný Mutâ‘ et-Tarâbîþî geniþ bir mu-
kaddimeyle birlikte týpkýbasým olarak ya-
yýmlamýþ (Dýmaþk 1404/1984), Abdürra-
hîm Muhammed el-Kâþgarî bunun üzerin-
de yüksek lisans çalýþmasý yaptýktan son-

b. Cündeb’i sika olarak nitelendirmiþ, Ze-
hebî ise hakkýnda olumsuz herhangi bir
deðerlendirme görmediðine iþaret etmiþ
ve Tirmizî’nin es-Sünen’inde rivayetine yer
verildiðini belirtmiþtir.
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Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc
b. Müslim el-Kuþeyrî

(ö. 261/875)

el-Câmi£u’s-sahîh adlý
eseriyle tanýnan muhaddis.
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206’da (821-22) Nîþâbur’da dünyaya gel-
di. 201 (816-17), 202 (817-18) ve 204 (819-
20) yýllarýnda doðduðu da zikredilmiþtir.
Bir Arap kabilesi olan Benî Kuþeyr’in me-
vâlisinden olup doðduðu yere nisbetle Nî-
sâbûrî diye de anýlýr. Bir eðitimci olan ba-
basýndan ve çevredeki diðer âlimlerden
faydalandýðý anlaþýlan Müslim on iki yaþýn-
da hadis öðrenmeye baþladý. Önce Nîþâ-
bur’da el-Muva¹¹aßýn râvilerinden Yahyâ
b. Yahyâ el-Minkarî ile Ýshak b. Râhûye gi-
bi muhaddislerden istifade etti. Ýki yýl son-
ra haccetmek üzere Hicaz’a gitti. Medine’-
de Ýsmâil b. Ebû Üveys, Mekke’de Ka‘ne-
bî, Saîd b. Mansûr ve diðer bazý âlimler-
den faydalandý. 230 (845) yýlýndan önce ha-
dis tahsili için seyahate çýktý. Arkadaþý ve
talebesi Ahmed b. Seleme ile Basra’ya gi-
derek Ali b. Nasr el-Cehdamî’den, oradan
Belh’e geçerek Kuteybe b. Saîd’den riva-
yette bulundu. Ardýndan Baðdat’a gidip
Ahmed b. Hanbel ve Ahmed b. Menî‘ gibi
âlimlerden faydalandý. Daha sonra da de-
falarca Baðdat’a gitti. Kûfe’de Ahmed b.
Yûnus’tan hadis öðrendi; birkaç defa git-
tiði Rey’de el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ini baþtan
sona kendisine okuyarak tenkitlerini aldýðý
Ebû Zür‘a er-Râzî ve Ýbn Vâre ile hadis mü-
zâkere edip onlardan rivayette bulundu.
250’den (864) önce Mýsýr’a geçti ve Har-
mele b. Yahyâ’dan hadis rivayet etti. Gez-
diði yerlerde kendilerinden faydalandýðý di-
ðer hocalarý arasýnda Ýbn Nümeyr, Ebû Be-
kir Ýbn Ebû Þeybe, Ebü’l-Hasan Ýbn Ebû
Þeybe, Ebû Sevr, Ebû Hayseme Züheyr b.
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