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MÜSTEDREK

Nüket £alâ Mušaddimeti Ýbni’½-Øalâ¼ (nþr. Zeyne-
lâbidîn b. Muhammed Bellâ Füreyc), Riyad 1419/
1998, I, 222-226; Ýbn Hacer el-Askalânî, el-Emâ-
li’l-mu¹laša (nþr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî),
Beyrut 1416/1995, s. 130; Süyûtî, Tedrîbü’r-râ-
vî (nþr. Abdülvehhâb Abdüllatîf), Kahire 1385/
1966, I, 105-108; Keþfü’¾-¾unûn, II, 1672; Lek-
nevî, el-Ecvibetü’l-fâ²ýla (nþr. Abdülfettâh Ebû
Gudde), Halep 1384/1964, s. 80-86; Tâhir el-Ce-
zâirî, Tevcîhü’n-na¾ar (nþr. Abdülfettâh Ebû Gud-
de), Beyrut 1416/1995, I, 339-344; Tecrid Terce-
mesi, Mukaddime, I, 252-253; Ebû Ubeyde Meþ-
hûr b. Hasan b. Selmân – Ebû Huzeyfe Râid b.
Sabrî, Mu£cemü’l-mu½annefâti’l-vâride fî Fet¼i’l-
bârî, Riyad 1412/1991, s. 367-368; Kettânî, er-
Risâletü’l-müstetrafe (Özbek), s. 14-22; Ýzmirli Ýs-
mâil Hakký, Hadis Tarihi (nþr. Ýbrahim Hatiboð-
lu), Ýstanbul 2002, s. 239-240; Cl. Gilliot, “Sýla”,
EI2 (Ýng.), IX, 603-606; Mervân Muhammed Mus-
tafa, “el-Müstedrekât”, el-Mevsû£atü’l-Ýslâmiyye-
tü’l-£âmme, Kahire 1422/2001, s. 1289-1290.
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Hâkim en-Nîsâbûrî’nin
(ö. 405/1014),

Buhârî ile Müslim’in
el-Câmi £u’s-sahîh’lerine almadýklarý

sahih hadisleri bir araya getiren eseri.
˜ ™

Tam adý el-Müstedrek £ale’½-Øa¼î-
¼ayn’dir (el-Müstedrek £ale’þ-ÞeyÅayn).
Hâkim, bazý çaðdaþlarýnýn sahih hadisle-
rin Øa¼î¼ayn’deki rivayetlerle sýnýrlý oldu-
ðunu, bunlarýn on bini geçmediðini, geri
kalanlarýn zayýf ve asýlsýz olduðunu ileri sür-
meleri karþýsýnda kendisinden bu yanlýþý
düzeltmek için Buhârî ve Müslim’in de de-
lil kabul edebileceði isnadlarla rivayet edil-
miþ hadisleri bir araya getirmesinin isten-
mesi üzerine el-Müstedrek’i yazmaya ka-
rar verdiðini söylemektedir (I, 2-3). Kitap-
ta hem Buhârî hem Müslim’in veya sade-
ce Buhârî’nin yahut sadece Müslim’in ri-
vayet þartlarýna uyan hadislerle her iki âli-
min þartlarýna uymamakla birlikte müelli-
fin sahih kabul ettiði, ayrýca kendisinin de
sahih kabul etmediði halde isnadlarý sahih
olduðu için sahih olabileceðine dikkat çek-
tiði rivayetler toplanmýþtýr. Bu beþ grup
hadisin her birinin sonunda, “Þeyhâyn’in
þartýna göre sahihtir”; “Buhârî’nin þartýna
göre sahihtir”; “Müslim’in þartýna göre sa-
hihtir” veya “sahîhu’l-isnaddýr” ifadeleri
kullanýlmýþ, sahih olabilecek hadisler hak-
kýnda ise hiçbir deðerlendirme yapýlma-
mýþtýr. el-Müstedrek’te yer alan hadisle-
rin büyük çoðunluðu Buhârî ve Müslim’in
sýhhat þartlarýna uygun rivayetler olup bu
yönüyle eser Øa¼î¼ayn’in zeyli durumun-
dadýr. Bazý rivayetleri eleþtirilen ve câmi‘
türünde bir çalýþma olan eser Øa¼î¼ayn’in

müþterek planýna göre tertip edilmiþ, “Ki-
tâbü’l-Îmân” ile baþlayýp “Kitâbü’l-Ehvâl”
ile sona eren elli iki kitaptan oluþmuþtur.
Eserde sahâbe ve tâbiîn kavilleriyle birlik-
te 8803 rivayet mevcuttur.

Hâkim’in bu eserdeki hadisleri derleme-
de bir ölçü olarak kullandýðý, “Buhârî ile
Müslim’in veya ikisinden birinin delil ka-
bul edebileceði” ifadesiyle neyi kastettiði
konusunda ihtilâf edilmiþ, Zehebî bunun,
Øa¼î¼-i BuÅârî ile Øa¼î¼-i Müslim’de ri-
vayetleri bulunan râvilerin hadislerini Hâ-
kim’in el-Müstedrek’e almasý anlamýna
geldiðini söylemiþtir. Müellifin el-Müsted-
rek’i tasnif ederken öne sürdüðü þartlara
ne derece uyduðu konusu da eserin yazýl-
dýðý dönemden itibaren tartýþýlmýþ, Mâlînî,
el-Müstedrek’te Øa¼î¼ayn’de aranan
þartlarý taþýyan hiçbir rivayet bulamadýðýný
iddia etmiþtir. Bu iddiayý aþýrý bulan Zehe-
bî, Mâlînî’nin bu deðerlendirmeyi yapabi-
lecek seviyede olmadýðýný söylemiþ, daha
sonra el-Müstedrek’teki hadisleri ciddi bir
tetkike tâbi tutarak orada Øa¼î¼ayn’in
þartlarýný veya birinin þartýný taþýyan çok
sayýda hadis bulunduðunu, bunlarýn kita-
býn yarýsýný teþkil ettiðini, eserdeki hadis-
lerin dörtte birinin senedinin sahih, diðer-
lerinin vâhî, münker, hatta mevzû olduðu-
nu belirtmiþtir (A£lâmü’n-nübelâß, XVII,
175; Te×kiretü’l-¼uffâ¾, III, 1041-1045).

Hâkim eserine sehven Øa¼î¼ayn’deki
bazý hadisleri de almýþ, Zehebî MuÅta½a-
rü’l-Müstedrek’inde bunlara iþaret et-
miþtir. Bu arada bir râvinin rivayetini ese-
rine almak için Buhârî ile Müslim’in e½-
Øa¼î¼’lerinde ondan hadis rivayet edilme-
sini þart koþmayýp râvinin adýnýn orada her-
hangi bir þekilde geçmesini yeterli gör-
müþ, bu yüzden Øa¼î¼ayn’de rivayeti bu-
lunmayan pek çok râviden eserinde hadis
rivayet etmiþtir. Ayrýca Þeyhayn’in þartla-
rýna uygun olduðunu söylediði hadislerin
Þeyhayn’den sadece birinin þartlarýna uy-
gun olduðu görülmüþtür. el-Müstedrek’-
teki bazý rivayetlerin senedinde zayýf olan
veya yalancýlýkla itham edilen bir kimse de
bulunabilmektedir. Ýbn Kesîr de el-Müs-
tedrek’te deðiþik türlerde hadis bulun-
makla beraber sahih ve müstedrek riva-
yetlerin az olduðunu, hatta eserde hasen,
zayýf ve mevzû rivayetlerin de bulunduðu-
nu ifade etmiþtir.

Bir hadis hâfýzý olan Hâkim’in kitabýnda
mevzû rivayetlere yer vermesi bazý âlim-
ler tarafýndan garip karþýlanmýþ ve onun
bu kusuru, eserini ömrünün sonlarýna doð-
ru dikkatsizliðinin arttýðý bir zamanda ta-
mamlamasý ve yazdýðý hadisleri yeniden
gözden geçirmeye fýrsat bulamadan vefat

yaptýðý iþte isabet etme veya yanýlma ih-
timali her zaman mevcuttur. Sahih hadis
ihtiva eden eserlere müstedrekleri de da-
hil edilse sahih hadislerin tamamýna ulaþ-
manýn mümkün olmadýðý belirtilmiþtir. Ni-
tekim ricâlinin tamamý sika olduðu halde
Øa¼î¼ayn’de ve bunun müstedrekinde yer
almayan hadisler mevcuttur (Ýbn Hacer el-
Askalânî, s. 130).

Müstedrek Türü Çalýþmalar. 1. el-Müs-
tedrek* £ale’½-Øa¼î¼ayn. Bu türün en
meþhur çalýþmasý olan eserde Hâkim en-
Nîsâbûrî, Øa¼î¼ayn’de yer almamakla bir-
likte ikisinin ya da ikisinden birinin þartla-
rýna uyan sahih hadisleri toplamaya çalýþ-
mýþtýr (I-IV, Haydarâbâd 1334-1342; nþr.
Mustafa Abdülkadir Atâ, I-IV, Beyrut 1411/
1990). 2. el-Ýlzâmât £ale’½-Øa¼î¼ayn (£alâ
Øa¼î¼ayi’l-BuÅârî ve Müslim). Dârekutnî,
Buhârî ve Müslim’in þartlarýna uyduðu hal-
de Øa¼î¼ayn’de yer almayan yetmiþ ha-
disi bu çalýþmasýnda bir araya getirmiþtir.
Eser Øa¼î¼ayn’in telif yönteminden farklý
olarak müsned tertibindedir. Dârekutnî,
þartlarýna uyduðu halde eserlerinde bu
hadislere yer vermemeleri sebebiyle Þey-
hayn’i tenkit etmiþse de onlarýn bütün sa-
hihleri toplama gibi bir gayelerinin olma-
masý göz önünde bulundurularak Dâre-
kutnî’nin bu ithamý yersiz görülmüþtür
(nþr. Ebû Abdurrahman Mukbil b. Hâdî el-
Vâdiî, Beyrut 1405/1985). 3. Kitâbü’t-Te-
tebbu£. Dârekutnî, bu cüzünde Øa¼î¼ayn’-
de illetli olduðunu iddia ettiði 218 hadisi
ele almýþtýr. Irâký de el-Müstedrek £alâ
Müstedreki’d-Dârešu¹nî adlý bir çalýþma
yapmýþ (Kettânî, s. 16) ve bu risâle el-Ýlzâ-
mât ile birlikte yayýmlanmýþtýr. 4. el-Müs-
tedrek £alâ Øa¼î¼i’l-BuÅârî ve Müslim
(el-Müstedrekü’l-müstaÅrec £ale’l-Ýlzâmât).
Ebû Zer el-Herevî, Dârekutnî’nin Ýlzâ-
mât’ýndaki yetmiþ hadisi kendi senedle-
riyle tahrîc etmiþtir. Dört cüzden meyda-
na gelen ve Zehebî ile Ýbn Hacer el-Aska-
lânî tarafýndan görülen eserin günümüze
gelip gelmediði bilinmemektedir. 5. el-
E¼âdî¦ü’l-muÅtâra mimmâ lem yuÅric-
hü’l-BuÅârî ve Müslim fî Øa¼î¼ayhimâ
(el-E¼âdî¦ü’l-ciyâd). Ziyâeddin el-Makdisî
tarafýndan kaleme alýnmýþtýr (nþr. Abdül-
melik b. Abdullah b. Dehîþ, I-II, Mekke
1412). 6. el-Müstedrek mine’n-nu½û½i’s-
sâšý¹a. Muhammed b. Hârûn er-Rûyânî’-
nin el-Müsned’i için Emîn Ali Ebû Ye-
mânî’nin hazýrladýðý zeyildir (I-III, Kahire-
Riyad 1416/1995).
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Åal ilâ ma£rifeti’½-Øa¼î¼ayn (el-MedÅal
ilâ ma£rifeti’l-Müstedrek). el-Müstedrek’e
giriþ mahiyetinde kaleme alýnan bu eser-
de Øa¼î¼-i BuÅârî ile Øa¼î¼-i Müslim ta-
nýtýlmakta ve el-Müstedrek hakkýnda bil-
gi verilmektedir (bk. HÂKÝM en-NÎSÂBÛRÎ).
2. Zehebî, TelÅî½ü’l-Müstedrek (MuÅta-
½arü’l-Müstedrek). el-Müstedrek’le ilgili
en önemli çalýþma olup eserde yer alan za-
yýf, münker ve mevzû rivayetler gösteril-
miþtir. Zehebî’nin görüþ bildirmediði ha-
disler hakkýnda Mahmûd el-Münîre’nin el-
Müstedrek’in yazmalarýný da esas alarak
bir çalýþma yaptýðý kaydedilmektedir (Mah-
mûd et-Tahhân, s. 103). Zehebî’nin TelÅî-
½ü’l-Müstedrek’i el-Müstedrek’in bir-
çok baskýsýyla birlikte yayýmlanmýþtýr (I-IV,
Haydarâbâd, 1334-1342). Ýbnü’l-Mülakkýn,
MuÅta½aru Ýstidrâki’l-¥âfý¾ e×-¬ehebî
£alâ Müstedreki Ebî £Abdillâh el-¥â-
kim adlý eserinde (bk. bibl.) Zehebî’nin
çalýþmasýný özetlemiþ, hem onun hem de
Hâkim’in bazý hatalarýna dikkat çekmiþtir.
3. Zehebî, el-Müstedrek £ale’l-Müsted-
rek. el-Müstedrek’te yer alan 100 kadar
uydurma rivayete dair bir çalýþmadýr (Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1672). 4. Zeynüddin el-Irâ-
ký, el-MüstaÅrec £ale’l-Müstedrek li’l-
¥âkim (TelÅî½ü’l-Müstedrek, TaÅrîcü Müs-
tedreki’l-¥âkim, Emâli’l-¥âfý¾ el-£Irâš¢,
Emâlî fî taÅrîci’l-Müstedrek). Ýbn Hacer el-
Askalânî’nin belirttiðine göre, bu eserde
el-Müstedrek’ten “Kitâbü’þ-Salât”a kadar
olan kýsým 300 kadar mecliste imlâ edil-
miþtir (el-Mecma£u’l-müßesses, II, 185). Bun-
lardan yedi mecliste imlâ edilen hadisler
Ebû Abdurrahman Muhammed Abdül-
mün‘im b. Reþâd tarafýndan ayný adla ya-
yýmlanmýþtýr (Kahire 1410/1990). Bunlarýn
dýþýnda Burhâneddin el-Halebî’nin eser
üzerine bir muhtasarý ve Süyûtî’nin Tav-
²î¼u’l-müdrek fî ta½¼î¼i’l-Müstedrek ad-
lý bir çalýþmasý olduðu zikredilmektedir.
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Kendilerinden öncekilerin
anlayamadýðý konularý

kavradýklarýný ileri süren
tâli bir Neccâriyye fýrkasý

(bk. NECCÂRÝYYE).
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Haber-i vâhidin
en üst derecesi için kullanýlan

hadis terimi.
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Sözlükte “taþmak, kabarmak” anlamýn-
daki feyç kökünün “istif‘âl” kalýbýndan tü-
reyen müstefîz kelimesi bir kaptan dökü-
len suyun etrafa yayýlmasýný ifade eder,
hadis ilminde ise tarikleri çoðalan hadisin
gittikçe yayýlmasýný anlatmak için kullaný-
lýr. Farklý görüþler bulunmakla birlikte ha-
dis terimi olarak “senedinin râvi sayýsý baþ-
tan sona her tabakada üçten aþaðý düþ-
meyen, fakat mütevâtir derecesine de ulaþ-
mayan hadis” mânasýna gelmektedir. I-II.
(VII-VIII.) yüzyýllarda sözlük anlamýndan ha-
reketle daha çok “yaygýn ve meþhur” gibi
mânalarda kullanýlýrken daha sonra mâruf,
mahfuz, müþtehir / meþhur ve mütevâtir
kavramlarýna yakýn anlamda, hatta bazan
bunlarla ayný anlamý ifade edecek þekilde
kullanýlmýþtýr.

Râvilerinin sayýsý veya senedlerinin azlý-
ðý -çokluðu bakýmýndan hadisler mütevâ-
tir ve âhâd olmak üzere iki kýsma ayrýlýr.
Haber-i vâhid (haber-i âhâd) olan hadisler
meþhur (müstefîz), azîz ve garîb þeklinde
tasnif edilir. Meþhur, baþlangýçta bir veya
birkaç sahâbî tarafýndan rivayet edilip tâ-
biîn ve tebeu’t-tâbiîn dönemlerinde özel-
likle fakihler arasýnda kabul gören haber-
dir. Bir haberin meþhur veya müstefîz sa-
yýlabilmesi için en az kaç tarike / râvi sayý-

etmesi gibi sebeplerle açýklanmýþtýr. Ni-
tekim eserin ilk beþte birindeki hatalarýn
diðer kýsýmlardan çok daha az olduðu gö-
rülmektedir. Ýbn Hacer el-Askalânî ilk beþ-
te birin sonunda, “Hâkim’in imlâ ettiði ký-
sým burada sona erdi” ifadesinin yer aldý-
ðýný, altý cüzden oluþan eserin ikinci cüzü-
nün ortalarýna kadar olan kýsmýn Hâkim
tarafýndan imlâ edildiðini, geri kalan kýs-
mýn ise icâzet yoluyla alýndýðýný belirtmek-
tedir.

Zehebî el-Müstedrek’teki hadislerin
saðlamlýk derecesini gözden geçirmiþ, Tel-
Åî½ü’l-Müstedrek adýný verdiði eserinde
sahih olmayan rivayetlere iþaret etmiþtir.
O tarihten itibaren Zehebî’nin bu çalýþma-
sý dikkate alýnmadan el-Müstedrek’in tam
olarak anlaþýlamayacaðý kanaati yaygýnlýk
kazanmýþtýr. el-Müstedrek tasnif devri
sonrasýnda kaleme alýnan pek çok esere
kaynaklýk etmiþtir.

el-Müstedrek, ilk defa Haydarâbâd’da
Zehebî’nin TelÅî½ü’l-Müstedrek’i ile bir-
likte dört büyük cilt halinde basýlmýþ (Hay-
darâbâd 1334-1342), daha sonra bu bas-
ký birçok defa tekrarlanmýþtýr (I-IV, Riyad
1355, 1968). Ancak bu baskýlarda çok sa-
yýda hata bulunmaktadýr. Eseri ayrýca el-
Müstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn fi’l-¼adî¦
adýyla Mustafa Abdülkadir Atâ (I-IV, Bey-
rut 1411/1990); el-Müstedrek ismiyle Yû-
suf Abdurrahman el-Mar‘aþlî (I-V, Beyrut-
Halep-Riyad 1406/1986) Zehebî’nin et-
TelÅî½’i ve birer fihrist ile yayýmlamýþtýr.
Daha sonra Hamdî Demirdâþ Muhammed
tarafýndan el-Müstedrek £ale’½-Øa¼î-
¼ayn adýyla on cilt halinde neþredilmiþtir
(Mekke 1420/2000). el-Müstedrek üzeri-
ne çeþitli fihrist çalýþmalarý yapýlmýþ olup
Muhammed Saîd Besyûnî Zaðlûl’ün Fe-
hârisü’l-Müstedrek’i (Beyrut 1407/1987),
Yûsuf Abdurrahman el-Mar‘aþlî’nin Fihri-
sü E¼âdî¦i’l-Müstedrek £ale’½-Øa¼î-
¼ayn’i (Beyrut 1986), Muhammed Selîm
Ýbrâhim Semâre’nin Fehârisü ehâdî¦ ve
â¦âri’l-Müstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn’i (I-II,
Beyrut 1406/1986) ve Fehârisü’l-Müsted-
rek’i (Beyrut 1408/1987; 1415/1995) bun-
larýn belli baþlýlarýdýr. Ayrýca muhtelif kay-
naklarda el-Müstedrek’in yeni neþir ha-
zýrlýklarýnýn yapýldýðýndan söz edilmiþ (Mah-
mûd el-Mîre, el-¥âkim en-Nîsâbûrî ve Ki-
tâbühû el-Müstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn) ve
bu çalýþmada gerek el-Müstedrek’te ge-
rekse TelÅî½’indeki pek çok okuma hata-
sýnýn ortaya konulduðuna iþaret edilmiþtir
(Ebû Ubeyde Meþhûr b. Hasan v.dðr., s.
367).

el-Müstedrek üzerine bazý çalýþmalar
yapýlmýþtýr. 1. Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Med-
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