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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.

˜ ™

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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sünen (Taf²îlü’l-¼adî¦ £an Resûlillâh ½al-
lallåhu £aleyhi ve sellem), et-TârîÅ, ¬ik-
ru evlâdi’l-¥üseyn.

Müslim b. Haccâc’ýn hayatý ve el-Câ-
mi£u’½-½a¼î¼’in metodu üzerinde müsta-
kil çalýþmalar yapýlmýþtýr. Mahmûd Fâhû-
rî’nin el-Ýmâm Müslim b. ¥accâc (Bey-
rut-Halep 1399/1979, 1405), Meþhûr Ha-
san Mahmûd Selmân’ýn el-Ýmâm Müslim
b. ¥accâc ½â¼ibü’l-Müsnedi’½-½a¼î¼
ve mu¼addi¦ü’l-Ýslâmi’l-kebîr (Dýmaþk
1414/1994) ve el-Ýmâm Müslim b. ¥ac-
câc ve menhecühû fi’½-Øa¼î¼ ve e¦eru-
hû fî £ilmi’l-¼adî¦ (I-II, Riyad 1417/1996),
Hamza Abdullah el-Milibârî’nin £Abšariy-
yetü’l-Ýmâm Müslim fî tertîbi e¼âdî¦i
Müsnedihi’½-½a¼î¼ (1418/1997), Muham-
med Abdurrahman Tavâlibe’nin el-Ýmâm
Müslim ve Menhecühû fî Øa¼î¼ihî (Am-
man 1421/2000) bunlardan bazýlarýdýr. Ýbn
Hacer el-Askalânî £Avâlî Müslim: Erba£û-
ne ¼adî¦ müntešåt min Øa¼î¼i Müslim
(el-Erba£ûne’l-£âliye li-Müslim £ale’l-BuÅâ-
rî fî Øa¼î¼ayhimâ) adlý eserinde Øa¼î-
¼ayn’de bulunmakla beraber Müslim’in
Buhârî’ye göre bir râvi ile âlî olarak rivayet
ettiði kýrk hadisi derlemiþ ve bunlarý âlî
oluþ nevilerine göre sýralamýþtýr (nþr. Mu-
hammed el-Meczûb, Tunus 1393/1973; nþr.
Kemâl Yûsuf el-Hût, Beyrut 1405/1985).
Rebî‘ b. Hâdî Umeyr el-Medhalî de Dâre-
kutnî’nin Kitâbü’t-Tetebbu£ adlý eserinde
Øa¼î¼-i Müslim’deki doksan beþ hadise
yönelttiði tenkitleri ve Kadî Ýyâz, Nevevî ve
Ýbn Hacer el-Askalânî gibi muhaddislerin
bu tenkitlere verdikleri cevaplarý Beyne’l-
imâmeyn Müslim ve’d-Dârešutnî adlý
yüksek lisans tezinde incelemiþ (1396/1976,
Câmiatü Ümmi’l-kurâ ed-dirâsâtü’l-ulyâ),
daha sonra bu çalýþmasýný yayýmlamýþtýr
(Riyad 1420/2000).
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Ebü’l-Mekârim Þerefüddevle Müslim
b. Kureyþ b. Bedrân el-Ukaylî

(ö. 478/1085)

Ukaylî emîri
(1061-1085).

˜ ™

23 Receb 432’de (29 Mart 1041) doðdu.
Ukaylî Emîri Kureyþ b. Bedrân’ýn oðludur.
Þiî olan Kureyþ bölgedeki birçok emîr gibi
Mýsýr’daki Fâtýmî halifeliðine baðlýydý. Bu
baðlýlýðý dolayýsýyla Selçuklular’a tâbi olma-
sýna raðmen Tuðrul Bey’in Baðdat seferi sý-
rasýnda Fâtýmî hilâfeti adýna hareket eden
Arslan Besâsîrî’ye katýlmakta tereddüt et-
memiþti. Müslim babasýnýn ölümünden
sonra onun yerine geçti.

Abbâsî Halifesi Kaim-Biemrillâh, 455
(1063) yýlýnda Tuðrul Bey’in ölümü üzerine
onun adýna okunan hutbeye son verdi.
Ardýndan Þiî emîrlerini yanýna çekerek Fâ-
týmîler’e karþý yeni bir güç dengesi kurmak
amacýyla Irak’ýn bir kýsmý Þiî olan Arap ve
Kürt emîrlerini Baðdat’a davet etti. Davet-
liler arasýnda Baðdat’a gelen Müslim bu
durumu nüfuzunu güçlendirmek için bir
vesile olarak gördü. Selçuklu hükümet sa-
rayýný iþgal edip onlarýn býraktýðý boþluðu
doldurmaya teþebbüs etti, hatta Baðdat’ý
istilâ etmeyi düþündü. Ancak daha sonra
vazgeçti. Müslim þehirden ayrýlýrken et-
rafý yaðmalayýnca diðer emîrler halifenin
emriyle ona karþý savaþ hazýrlýklarýna gi-
riþtiler. Müslim onlarla baþ edemeyeceði-
ni anlayýp özür diledi. Halife Müslim’i af-
fetti ve bir elçi ile hil‘at göndererek elin-
de bulundurduðu yerlerdeki hâkimiyetini
tasdik ettiðini kendisine bildirdi. Müslim
böylece Fâtýmî halifesinin müttefikliðinden
çýkarýlmýþ oldu.

Yeni Selçuklu sultaný Alparslan da ayný
dengeleri gözeterek Hemedan’da huzuru-

ra (1400, el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye ed-dirâ-
sâtü’l-ulyâ) eseri neþretmiþtir (I-II, Medine
1404/1984). 5. el-Münferidât ve’l-vu¼-
dân (el-Efrâd). Kendilerinden sadece bir
râvinin rivayette bulunduðu bazý sahâbe
veya tâbiîn râvileriyle ilgili olan bu küçük
çaplý eser Buhârî’nin eŠ-™u£afâßü’½-½a³¢r
ve Nesâî’nin eŠ-™u£afâß ve’l-metrûkûn’ü
ile birlikte yayýmlanmýþ (Agra 1323; Hay-
darâbâd 1325), eser üzerinde Hüseyin Ali
Hasan Battî yüksek lisans çalýþmasý yap-
mýþ (1404, Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b.
Suûd el-Ýslâmiyye külliyyetü usûli’d-dîn),
Abdülgaffâr Süleyman el-Bündârî ve Saîd
b. Besyûnî Zaðlûl tarafýndan da neþredil-
miþtir (Beyrut 1988). Müslim’in el-Ev¼âd,
el-Vu¼dân ve Men leyse lehû illâ râvin
vâ¼id adlarýyla anýlan eserleri de muhte-
melen bu kitaptýr. 6. Ricâlü £Urve b. ez-
Zübeyr ve cemâ£atün mine’t-tâbi£în ve
³ayrihim. Eserin Hatîb el-Baðdâdî’nin hat-
týyla olan Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’deki nüs-
hasýný (Mecmua, nr. 55, vr. 140-147) Sü-
keyne eþ-Þihâbî týpkýbasým olarak yayým-
lamýþtýr (MMÝADm., LIV/1-2 [1979], s. 107-
145). 7. el-Müsnedü’l-kebîr £ale’r-ricâl
(£alâ esmâßi’r-ricâl, £ale’½-½a¼âbe). Günü-
müze ulaþýp ulaþmadýðý bilinmeyen eseri
Ebû Avâne el-Ýsferâyînî’nin ihtisar ettiði
belirtilmekte (Kays Âl-i Kays, II/1, s. 235),
MuÅta½aru Ebî £Avâne adlý çalýþmanýn
(DÝA, X, 100) bu eser olduðu anlaþýlmak-
tadýr. 8. ÝntiÅâbü Müslim £alâ Ebî A¼-
med el-Ferrâß. Müslim’in, hocasý Ahmed
el-Ferrâ’nýn rivayetlerinden seçip derledi-
ði bu çalýþmayý Ýbn Hacer el-Askalânî ken-
di hocalarýndan okumuþ ve eserin rivaye-
ti hakkýnda bilgi vermiþtir (el-Mu£cemü’l-
müfehres, s. 333).

Müslim’in günümüze ulaþýp ulaþmadýðý
bilinmeyen diðer eserleri de þunlardýr: el-
Ašrân, el-Câmi£u’l-kebîr £ale’l-ebvâb
(el-Câmi£ £ale’l-ebvâb), Efrâdü’þ-Þâmiy-
yîne mine’l-¼adî¦ £an Resûlillâh, el-Ev-
¼âd, Evhâmü’l-mu¼addi¦în, Evlâdü’½-
½a¼âbe ve men ba£dehüm mine’l-mu-
¼addi¦în, el-ÝÅve ve’l-eÅavât, el-£Ýlel
(£Ýlelü’l-¼adî¦), el-Ýntifâ£ bi-ühübi (cülû-
di)’s-sibâ£, Kitâbü (Kitâbü ¼adî¦i) £Amr
b. Þu£ayb, Ma‘mer b. Râþid’in bazý riva-
yetlerini tenkit ettiði Kitâbü’l-Ma£mer,
Ma£rifetü ruvâti’l-aÅbâr (Kitâbü’l-Ma£ri-
fe), MeþâyiÅu Mâlik (Müsnedü ¼adî¦i Mâ-
lik), MeþâyiÅu’¦-¡evrî, MeþâyiÅu Þu£be
(son üç eser Ma£rifetü [Tesmiyetü] þüyûÅi
Mâlik ve Süfyân ve Þu£be adýyla da anýl-
maktadýr.), el-MuÅadramûn, el-Müfred,
cerh ve ta‘dîl’e dair Ruvâtü’l-i£tibâr, Süßâ-
lâtühû A¼med b. ¥anbel (es-Süßâlât £an
A¼med b. ¥anbel), et-TârîÅ, Taf²îlü’s-


