
9. İbn Hibban'ın e/-Miisnedü'ş-şaJ:ıi/:ı'i. 
Rivayet yollarının çoğalması sebebiyle sa
hi h hadisleri tesbitte ortaya çıkan zorlu
ğu gidermek ve bu hadislerden hüküm çı
karmaya yönlendirmek amacıyla kaleme 
alınan eserde İ bn Hibban'ın şartlarına gö
re sahih kabul edilen 7500 hadis yer al
mış olup bunlar arasında sahih-hasen ayı
rımı yapılmamıştır. Sıhhat şartlarında gev
şek davranıldığı gerekçesiyle eser birçok 
alim tarafından tenkit edilmiş , ancak Ha
kim'in el-Müstedrek'inden üstün görül
müştür. Nureddin el-Heyseml. Mevari
dü':v?.am'an na zeva'idi İbn lfibbôn 
adlı eserinde el-Müsnedü'ş-şaJ:ıiJ:ı 'teki 

7500 hadisi ŞaJ:ıiJ:ıayn hadisleriyle muka
yese ederek 4853'ünün ŞaJ:ıiJ:ıayn ya da 
ikisinden birinin hadisleriyle aynı olduğu
nu tesbit etmiştir. Mevaridü'v?;am'an·
daki 2647 hadisin sıhhati konusunda bir 
çalışma yapan Nasırüddin el-Elbani. 2304 
hadisin sahih olduğunu tesbit ederek 
bunları ŞaJ:ıiJ:ıu Mevaridi':v?.am'an, ge
ri kalan 343 hadisin zayıf olduğunu be
lirleyerek bunları da Za'ifü Mevaridi';r.
;r.am'an adıyla yayımiarnıştır (bk. ei-MÜS

NEDÜ's-SAHIH) 

10. Hakim en-Nisabiiri 'nin el-Müstedrek 

ca/e'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn' ı. Eserde Buhari ile Müs
lim'in veya sadece Buhari'nin yahut sade
ce Müslim'in rivayet şartlarına uyan ha
disler. her iki alimin şartlarına uymamak
la birlikte müellifin sahih kabul ettiği riva
yetler, ayrıca isnadları sahih olduğu için 
sahih kabul edilebilecek nakiller toplan
mıştır. Hadislerinin büyük çoğunluğu Bu
hari ve Müslim'in sıhhat şartlarına uygun 
rivayetler olduğu için ŞaJ:ıiJ:ıayn'ın zeyli 
durumundaki eser sahabe ve tabiin söz
leriyle birlikte 8803 rivayet içermektedir. 
Zehebi bu rivayetlerin sağlamlık durumu
nu araştırmış ve Tel]].işü'l-Müstedrek 
adını verdiği eserinde sahih olmayan riva
yetlere işaret etmiştir. Bu çalışma eserde 
pek çok sahih hadis bulunduğunu ortaya 
koymakla birlikte zayıf . münker. hatta 
mevzu rivayetlere de yer verildiği için Ze
hebi'nin Tel]].iş'i dikkate alınmadan el
Müstedrek'ten faydalanmanın doğru ol
mayacağı belirtilmiştir. 
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SAHIH-i BUHARI 

(bk. ei-CAMİU's-SAHIH) . 

SAHIH-i İBN HİBBAN 

(bk. el-MÜSNEDÜ's-SAHIH). 

SAHIH-i MÜSLİM 

(bk. ei-CAMİU's-SAHIH) . 
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Buharl (ö . 256/870) ile 
Müslim' in (ö. 261/875) 
el-Camicu ' ş-şaJ:ıiJ:ı ' lerine 
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Muhammed b. İsmail el-Buhar! ile Müs
lim b. Haccac'ın el-Cami'u 'ş-şa]J.i]J. 'le ri 

"sahih hadisleri iht iva eden iki kitap" an
lamında Şa]J.i]J.ayn diye anılmış ve İslam 
alimleri tarafından Kur'an-ı Kerim'den son
ra en sahih kitaplar olarak kabul edilmiş
tir (İbnü's-Salah , Mul).addime, s. 160; Ne
vevl , et-Tal).rTb, s. 22; İbn Teymiyye, XX, 
321 ). Buhar! ile Müslim'in adı geçen eser
Ierine aldıkları hadislerde en üstün sıhhat 
şartlarını aramaları . diğer bir ifadeyle bu 
hadislerin baştan sona şaz ve illetli olma
yan muttasıl senedlerle rivayet edilmesi, 
senedierde yer alan ravilerin adalet ve zabt 
özelliklerine sahip bulunmasını şart koş

maları Şa]J.i]J.ayn'ın İslam dünyasında bü-

SAH]HAYN 

yük ilgi görmesini sağlamıştır. Buhar! ile 
Müslim'in. yaşadıkları yüzyılda hadisleri ri
vayet, dirayet ve ilelü'l-hadis bakımından 
en iyi bilen alimler olması da esere ayrı
calık kazandırmış. hadis otoriteleri bu iki 
eserde yer alan rivayetlerin sened ve me
tinleriyle sahih olduğuna dair görüş birliği
ne varmışlardır. Bazı alimler bir ravinin ha
disi nin Şa]J.i]J.ayn'da yer almasının o ravi 
için ta' dil anlamına geldiğini, bu iki eserin 
bir tür muaddil olduğunu kabul etmiştir 
(İbn Dakikul 'Id, s. 326-327). Eş'ari kelamcısı 

ve Şafii fakihi Ebu İshak el-İsferayini. makul 
bir te'vile gitmeden Şa]J.iJ:ı-i Bu]].Qri ile 
Şa]J.iJ:ı-i Müslim'e aykırı olarak verilen hü
kümlerin reddedilmesi gerektiğini belirt
miştir (DİA, XXll , 515). Şa]J.i]J.ayn 'daki ri
vayetlerin tarik ve ravilerine yöneltilen ba
zı eleştiriler (aş bk ) bu konudaki görüş 
birliğin i değiştirecek nitelikte bulunma
mıştır (Tahir el -Cezairl, ı. 307). 

Buharl'nin eserini tamamladıktan son
ra Ali b. Medini. Yahya b. Main ve Ahmed 
b. Hanbel gibi lll. (IX.) yüzyılın en büyük 
hadis otoritelerine sunması. onların eser
deki dört hadis dışında bütün hadisleri sa
hih kabul etmesi, öte yandan Müslim'in 
de aynı şekilde eserini Said b. Mansur, Os
man b. Ebu Şeybe , Yahya b. Main ve Ah
med b. Hanbel'e sunup onların sıhhatin
de görüş birliği ettikleri rivayetleri alma
sı, o devrin hadis otoritelerinin Şa]J.iJ:ıayn 
hadislerinin sıhhatinde ittifak ettiğini gös
termektedir. Son dönem hadis alimi Ah
med Muhammed Şakir, meşhur alimierin 
bu iki eser hakkındaki görüşlerini değer
lendirirken konuyu çok iyi bilen hadis oto
ritelerinin ŞaJ:ıi]J.ayn hadislerinin tama
mını tereddütsüz sahih kabul ettiğini. bu 
hadislerin hiçbirinde tenkit edilecek bir yön 
ve zayıflık bulunmadığını, Şa]J.i]J.ayn ha
dislerini eleştiren Darekutni gibi alimle
rin, ele aldıkları hadislerin zayıf olduğunu 
değil Buhilri ile Müslim'in kabul ettiği en 
üstün derecedeki sıhhat şartlarına sahip 
bulunmadığın ı ileri sürdüklerini belirtir (el

Ba'işü 'l-f:ıaşTş, s. 35) İmam Şilfii'nin , "Yer
yüzünde Malik'in el-Muvatta'ından daha 
doğru bir hadis kitabı bilmiyorum" sözü 
Şa]J.i]J.ayn'ın henüz tasnif edilmediği dö
neme ait olup (İbnü 's-Salah , Mul).addime, 

s. 160) İbn Hacer el-Askalani, Şafii'nin bu 
sözü o gün elde bulunan Süfyan es-Sevri'
nin el-Cami'i , Hammad b. Selerne'nin el
Muşannef'i gibi kitaplarla el-Muvatta'ı 
mukayese ederek söylediğini belirtmiştir 
(Hedyü's-sarr, s. ı 2). 

Sahih hadisleri ilk defa Buhar! ile Müs
lim'in derlernesi eserlerine ilgiyi arttırmış. 
muhaddisler bu iki eserden kitaplarına al-
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SAHTHAYN 

dıkları hadisleri "müttefakun aleyh" diye 
vasıflandırmıştır. Geri kalan sahih hadis
ler yine onların eserlerine bağlı olarak de
recelere ayrılmış , sadece Buhari'nin, on
dan sonra sadece Müslim'in sahih kabul 
edip eserine aldığı hadisler, ŞaJ:ıiJ:ıayn'a 
alınmasa da her iki musannifin şartlarına 
uyan hadisler, sadece Buharl'nin şartla

rına ve sadece Müslim'in şartlarına uyan 
hadisler makbul rivayetler kabul edilmiş, 
bunlardan sonra diğer hadis otoritelerinin 
sahih diye değerlendirdikleri rivayetlere 
yer verilmiştir. 

Buhari, sahih olan bütün hadisleri der
lemenin kitabın hacmini büyüteceğini dü
şünerek bu yola gitmediğini, ancak sahih 
olmayan hiçbir hadisi de eserine almadığı
nı belirtmiştir ( İ bnü's-Salah , Mu/saddime, 

s. 168). Onun eserine el-Cami'u'l-müsne
dü'ş-şaJ:ıiJ:ıu'l-mu./]taşar min umuri Re
sulillah şallalliihü 'aleyhi ve sellem ve 
sünenihi v e eyyamihi adını vermesi de 
sahih olan bütün hadisleri derlerneyi dü
şünmediğini göstermektedir. Aynı düşün

eeye sahip olan Müslim de sıhhatinde mu
haddislerin ittifak ettiği hadisleri derle
mekle yetindiğini söylemiştir (Müslim, "Şa
lat", 63) . Sahih olan bir hadisin Buhari ile 
Müslim'in benimsediği şartlara uymama
sı , senedinin bir başka sahih rivayete göre 
daha düşük seviyede olması , d iğer hadis 
alimler inin sika kabul ettiği ravileri BuM
ri ile Müslim'in güvenilir bulmaması, bir 
hadiste başkalarının farketmediği gizli bir 
kusuru (illet) onların görmesi ve aynı de
ğerde olan iki sahih hadisten birini tercih 
etmeleri gibi sebeplerle ŞaJ:ıiJ:ıayn'da yer 
almaması o hadis için bir kusur sayılmaz. 
Eserine "sahih" adını veren hiçbir musan
nif kitabındaki bütün hadislerin sahih ol
duğunu söylememiş, fakat Buhari ile Müs
lim'in sahih olmayan hiçbir hadisi eserle
rine almadıklarını belirtmeleri ve bunun 
doğru olduğunun anlaşılması sebebiyle Ne
vevl'nin dediği gibi İslam ümmeti, bu iki 
eserdeki hadislerin tamamının sahih ve bu 
hadislerle amel etmenin vacip olduğu hu
susunda görüş birliği etmiştir (Nevevl, Teh

?ibü 'l-esma' , s. 143). 

islam alimlerinin büyük çoğunluğu bu 
iki eserden Buhari'nin kitabının daha sa
hih olduğu görüşündedir (İbnü 's-Sa l a h, 

JVluJs_addime, s. I 60; NeveVı, Şa/:ıf/:ıu Müs

lim, I, 14; a.mlf., Teh?ibü 'l-esma', s. 143). 
Zira hadis ilmini talebesi olan Müslim'den 
daha iyi bilen Buhari eserini daha çok ha
disten deriemiş ve kitabını tasnif ettikten 
sonra on altı yıl üzerinde titizlikle çalış
mıştır. imam Müslim, birbirinden rivayet
te bulunan hoca ile talebenin aynı asırda 
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yaşadığının bilinmesini rivayetin güvenilir 
sayılması için yeter li ve bu tür muan'an 
rivayetleri mevsul kabul ederken Bu h ari'
nin bunu yeterli görmeyip hoca ile talebe
nin görüşmüş olduğunun bilinmesini şart 
koşması da önemli görülmüş, ŞaJ:ıii:ı-i Bu
./]dri'deki rivayetlerin ŞaJ:ıii:ı-i Müslim'e 
göre daha az tenkide uğraması da bu ter
cihte etkili olmuştur. Ancak Buhari'nin bir 
hadisi ilgili gördüğü birçok yerde ve hadi
sin sağlamlığını gösteren değişik senedier
le defalarca tekrarlamasına karşılık Müs
lim'in bir hadisi güvenilir senedieri ve fark
lı lafızlarıyla bir likte genellikle sadece en 
uygun gördüğü yerde zikretmesi, hadis
ten hüküm çıkarmak maksadıyla Buhari'
nin yaptığı gibi tabiln ve etbau't-tabiin 
sözlerini eserine almaması, kitabında mu
allak rivayetlere az yer vermesi gibi sebep
lerle onun eseri daha faydalı ve kullanışlı 
kabul edilmiştir. 

Sahih ayn'a Yöneltilen Eleştiriler. Son 
zamanlara gelinceye kadar ŞaJ:ıii:ıayn 'a 

yapılan eleştirilerin tamamına yakını bu 
eserlerin ravilerine yönelik sened tenkidin
den ibarettir. Darekutni, el-İlzamat 'ale'ş
ŞaJ:ıiJ:ıayn adlı eserinde Buhar! ile Müs
lim'in şartlarına uyduğu halde ŞaJ:ıii:ıayn'
da yer almayan yetmiş hadisi müsned ter
tibinde bir araya getirmiştir. Darekutnl'
nin çağdaşı Ebu Mes'ud ed-Dımaşki, onun 
Müslim'in el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı 'ine yönelt
tiği tenkitlere karşı Cevabü Ebi M es'ud 
MuJ:ıammed b. İbrahim b. ' Ubeyd ed
Dımaş]fi 'amma beyyene tihi galata 
Ebi 'l -lfüseyn Müslim b. lfaccac adıyla 
bir reddiye yazmıştır (Sezgin, I. 208). Da
rekutni'nin aynı konudaki bir diğer eseri 
de ŞaJ:ıii:ıayn'da bulunan 218 hadisin il
letli olduğunu ileri sürdüğü Kitdbü't-Te
tebbu'dur (Darekutnl'nin bu iki eseri hak
kında bk. DİA, VIII, 489; XXXI I, 134) . İbn 
Hacer el-Askalani, Darekutnl'nin ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Bu./]dri hakkındaki görüşlerini eleştirmiş 
(aş . bk ). Müslim'e yönelttiği tenkitleri de 
Rebi' b. Hadi Umeyr el-Medhali Beyn e'l
imameyn Müslim ve'd-Dare]futni adlı 
eserinde incelemiştir (Riyad 1420/2000). 
Darekutni hepsi de senedie ilgili olan bu 
eleştirilerinde ravinin ehl-i bid'attan olup 
olmadığını, zabtı kendinden daha kuwetli 
birine muhalefet edip etmediğini, Mfıza 
zayıflığı sebebiyle yanılıp yanılmadığını, 

ravinin adalet vasfıyla tanınıp tanınmadi

ğını ve senedde ink.ıta bulunup bulunma
dığını incelemiş, onun bu tenkitlerini İbn 
Hacer ele alıp cevaplandırmıştır (Hedyü 's

sarf, s. 405-488). 

Ebu Ali el-Gassani, ŞaJ:ıii:ıayn'da yer alan 
yazılışları aynı, okunuşları farklı ravi isim-

leri, nisbe, lakap ve künyelerle yanlış anla
şılabilecek kelimelere dair Tah:yidü 'l-müh
mel ve temyizü'l-müşkil adıyla ( nşr. Mu
hammed Ebü'l-Fazl, l-11, Riyad 14 18/ 1 997) 
bir eser kaleme almış (DİA, xıır , 396). ese
rin ikinci ve üçüncü bölümlerinde ŞaJ:ıi
J:ıayn ravilerinin Buhar! ile Müslim'den ri
vayetleri sırasında senedierde yaptıkları 
bazı hataları zikretmiş , bu hatalarla Şa
I:ıiJ:ıayn müellif lerinin ilgisi bulunmadığı
nı belirtmiştir. Eserin dördüncü bölümü 
ŞaJ:ıiJ:ıayn'daki Iakaplarla ilgilidir. Ebu Ali 
el-Gassani'yi bu iddialarında haklı bulma
yan alimler de vardır (Muhammed idrls 
Zübeyr- Ferhat Neslm Haşim! , XXVI/1 -2 
[1 412/ 199 1 ı. s. 397-399). Reşid el-Attar, 
Gassanl'nin Müslim'in el-Cami'u'ş-şa

I:ıiJ:ı 'inde on dört maktu hadis bulunduğu 
iddiasının yerinde olmadığını, bazı muhad
dislerin bunları maktu değil müsned ka
bul ettiğini söylemiş , bu hadislerin hangi 
hadis kitaplarında mevsul olarak rivayet 
edildiğini göstermek üzere Gurerü'l-fe
v a'id adlı eserini kaleme almış, bu arada 
Darekutni gibi muhaddislerin iddialarının 
haklı olmadığını ileri sürmüştür. İbn Hazm 
da Buhari ( "Tevl:ıld", 37) ve Müslim'in ("Fe

za'ilü'ş-şal:ıabe " , 168) el-Cami'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'

lerindeki birer hadisin ravilerin vehmi yü
zünden kusurlu (veya mevzO) olduğunu söy
lemiş, ancak İslam alimleri onun bu itiraz
larında haklı olmadığını belirtmiştir (Halil 
İbrahim Molla Hatır, s. 387-468). 

Şai:ıiJ:ıayn'daki hadisiere yöneltilen eleş
tirileri cevaplandırmak üzere çeşitli eser
ler kaleme alınmıştır. Reşid el-Attar adı ge
çen eserinde Müslim'in eş- ŞaJ:ıiJ:ı' in i sa
vunmuş, Zeynüddin el-lraki, ŞaJ:ıii:ıayn ha
disleriyle ilgili tenkitleri el-EJ:ıddişü 'l-mu

./]arrece fi'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn elleti tüküllime 
tiha bi-za't ve 'n]fıta' adlı kitabında cevap
landırmış. fakat İbn Hacer el-Askalani'nin 
belirttiğine göre bu eserin müsveddesi 
kaybolmuştur. İbnü'l-lraki'nin el-Beyan 
ve 't-tavziJ:ı li-m en u./]rice lehu fi 'ş-Şa

I:ıii:ı ve ]fa d müsse bi-çlarbin mine't-tec
riJ:ı adlı eseri (nş r. Kemal Yusuf el-Hat, Bey
rut 1410/ 1990), Buhari ile Müslim'in veya 
onlardan sadece birinin eserinde rivayeti 
olup tenkide uğrayan raviler hakkın dadır. 

Müellif önce bu ravileri eleştirenlerin, ar
dından onları savunanların görüşlerini zik
retmiştir. İbn Hacer el-Askalani Hedyü's
sarfde (s. 364-402), başta Darekutni olmak 
üzere çeşitli alimierin Buharl'nin eserinde 
mevcut 11 O hadisle ilgili tenkitlerini ce
vaplandırmıştır. 

Buhari hakkındaki eleştirileri değerlen

diren İbn Hacer el-Askalani, Buhar! ile Müs
lim'in eserlerinde kusursuz rivayetlereve 



ya bazıları tarafından kusurlu sayılması 
ciddiye alınmayacak hadisiere yer verdik
lerini söylemiş. rivayetlerinin sıhhati konu
sunda onları tenkit edenlerin görüşleriyle 
bu iki imarnın görüşü çelişince Buhari ile 
Müslim'in görüşlerinin tercih edileceğini 
belirtmiştir (a.g.e., s. 364-365) İbnü's-Sa
lah da Müslim'in el- Cami'u'ş-şa]J.i]J.'ineyö

neltilen tenkitleri önemsiz kabul etmiş, 
Müslim'in sika, başkalarının zayıf dediği ra
viler hakkındaki cerhin gerekçeli olmadı
ğı için bir değer ifade etmediğini, yapılan 
eleştirilerin asıl hadisiere değil bu hadis
leri takviye için zikredilen mütabi' ve şa
hid rivayetlere yönelik olduğunu, raviler 
hakkında ileri sürülen ihtilat gibi kusurla
rın Müslim'in rivayeti aldıktan sonraki dö
nemlerde vuku bulduğunu söylemiştir ( Şı
yanetü Şaf:ıi/:ıi Müslim, s. 94-97). 

Sahihayn Üzerinde Yapılan Çalışmalar. 
A) Cem' Çalışmaları . "el-Cem' beyne's-Sa
hlhayn" adıyla anılan bu tür eserlerde Şa
]J.i]J.ayn hadisleri ya senedieri olmaksızın 
alfabetik şekilde veya sahabi ravilerine gö
re müsned tertibinde bir araya getirilmiş
tir. Cevzaki'nin Kitdbü'ş-Şa]J.i]J. mine'l
al]bdr'ı ile Serkani'nin el-Müsned diye 
anılan eserleri (DİA, VII, 282) bu türün ilk 
örnekleridir. Ferra el-Begavl'nin hadisleri 
senedsiz olarak bir araya getirdiği el-Ca
mi' (el-Cem') beyne'ş-Şa]J.i]J.ayn adlı ça
lışmasının günümüze ulaşıp ulaşmadığı bi
linmemektedir. Humeydl'nin müsned ter
tibindeki el-Cem' beyne'ş-Şa]J.i]J.ayn'ı 
(nşr. Ali Hüseyin Bevvil.b, I-N, Beyrut I 4 I 9/ 
ı 998) bunların en güzeli kabul edilmiş ve 
üzerinde bazı çalışmalar yapılmıştır (b k. el
CEM' BEYNE's-SAHIHAYN). İbnü'l-Harrat'ın 
Şa]J.i]J.ayn hadislerini senedsiz olarak ve 
Şa]J.i]J.-i Müslim'in tertibinde bir araya 
getirdiği el-Cem' beyne'ş-Şa]J.i]J.ayn'ı da 
(Cem'u Şaf:ı.if:ıayn, nşr. Hamd b. Muham
med Gammil.s, I-IV, Riyad I4ı9/1999) 

önemlidir. Ömer b. Bedr el-Mevsıll, el
Cem' beyne'ş-Şa]J.i]J.ayn ma'a ]J.a~fi's
senedi ve'l-mükerrer mine'l-beyn'in
de (nşr. Salih Ahmed eş-Şam!, HI, Beyrut 
I4ı6/1995) Şa]J.i]J.ayn'da bulunan 2874 
rivayeti yalnız sahabi ravilerini kaydedip 
hadisleri konularına göre alfabetik sırala
mak suretiyle bir araya getirmiş, aynı ko
nuda muhtelif sahabiler tarafından riva
yet edilen hadislerin sadece birini almıştır. 
Radıyyüddin es-Saganl, Meşar~u'l-enva
ri'n-nebeviyye adlı eserindeki hadislerin 
çoğunu Şa]J.JJ:ıayn'dan aldığı için eser Me
şari~u'l-envar fi'l-cem' beyne'ş-Şa]J.i
]J.ayn (el-Cem' beyne'ş-Şaf:ıif:ıayn) diye 
anılmıştır (nşr. Eşref b. Abdülmaksud, Bey
rut l409/I989) Onun Humeydl'nin el-Cem' 

beyne'ş-Şa]J.i]J.ayn'ını ihtisar ettiği de be
lirtilmektedir. İbn Hacer el-Askalanl'nin, 
el-Cem' beyne'ş-Şa]J.i]J.ayn adlı eserinde 
hadisleri senedierini zikretmek suretiyle 
konularına göre düzenlediği kaydedilmek
te, fakat eserin günümüze ulaşıp ulaşma
dığı bilinmemektedir. Bu konudaki son ça
lışmalardan biri Salih Ahmed eş-Şaml'nin 
el-Cami' beyne'ş-Şa]J.i]J.ayn'ı olup (ı-v, 
Dımaşk ı 4 ı 5/1995, fihrist cildiyle birlik
te) müelllif Şa]J.i]J.ayn hadislerinden 3896 
rivayeti sadece sahabi ravilerin adlarını zik
redip mükerrer rivayetleri hazfederek on 
başlık altında toplamıştır. Ebü Muham
med Abdülhak b. Abdülvahid'in Müsne
dü'ş-Şa]J.i]J.ayn'ı da burada anılmalıdır 
(I-IV, Cidde, ts, ]Darü'l-ilm]) 

Hem Buharl hem Müslim'in el-Cami'u'ş
şa]J.i]J.'lerinde yer aldığı için "müttefekun 
aleyh" diye anılan hadisleri bir araya getir
mek için yapılan çalışmalar da vardır (bk. 
MÜTTEFEKUN ALEYH). İbnü'l -Mülakkın, 
Tu]J.fetü'l-mu]J.tdc ila ediileti (e/:ı§.dfşi)'l
Minhac adlı eserinden Buharl ile Müs
lim'in ittifak ettiği 475 hadisi seçerek el
Bülga fi e]J.ddişi'l-a]J.kdm mimme'tte
fe~a 'aleyhi'ş-Şeyl]an adlı eserini mey
dana getirmiştir (nşr. Muhyiddin Necib, 
Dımaşk 14ı ı ı. Ebü'l-Kasım Muhammed 
Zekiyyüddin Muhammed'in de Cami'u'l
beydn lime'ttefe~a 'aleyhi'ş-Şeyl]an ad
lı bir eseri bulunmaktadır (Kahire ı4ıoı. 

B) Müstahrecler. Bir hadis kitabındaki 
rivayetleri daha farklı isnadlarla toplamak 
için yapılan müstahrec çalışmaları, sadece 
Buhari'nin veya sadece Müslim'in el-Ca
mi'u'ş-şa]J.i]J.'leri üzerine yapıldığı gibi her 
iki eser üzerine de yapılmıştır. Kaynaklar
da, Şa]J.i]J.ayn üzerine müstahrec yazdı

ğı belirtilen muhaddisler arasında Şa]J.i
]J.ayn'daki müttefekun aleyh hadisleri esas 
alan İbnü'l-Ahrem ile eserini tamamlama
ya fırsat bulamayan Ebu Ali el-Masercisl, 
ayrıca Hakim el-Keblr. Ebu Nuaym el- İs
fahanl, İbn Mencuye, Ebu Zer el-Herevl, 
Ebü Muhammed Hasan b. Muhammed b. 
Hasan el-Bağdadl el-Hallal, Ebü Mes'ud 
Süleyman b. İbrahim b. Muhammed el
İsfahanl el-Milend ve Ebu Bekir Ahmed 
b. Abdan eş-Şirazl zikredilmektedir. Ancak 
bu çalışmaların günümüze ulaşıp ulaşma
dığı bilinmemektedir. 

C) Müstedrekler. Bir müellifin şartları

na uyduğu halde kitabına almadığı hadis
leri o esere bir zeyil mahiyetinde derleyen 
çalışmalar özellikle Şa]J.i]J.ayn üzerine ya
pılmıştır. Darekutnl'nin yukarıda anılan iki 
eseri yanında Şa]J.i]J.ayn üzerine yapılan 
müstedreklerin en meşhuru Hakim en-
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Nlsabürl'ye aittir (bk. el-MÜSTEDREK). Ebü 
Zer el-Herevl'nin el-Müstedrek 'ala Şa
]J.i]J.u'l-Bul]dri ve Müslim ('ale'ş-Şaf:ıi

f:ıayn)'ında Darekutnl'nin el-İlzamdt'ın
daki yetmiş hadisi kendi senedieriyle tah
rlc etmiş, günümüze ulaştığı bilinmeyen 
bu eserden Zehebl ile İbn Hacer el-Aska
lanl faydalanmıştır (DİA, X, 270; XXXII, 
ı 34) Ziyaeddin el-Makdisl'nin el-E]J.ddi
şü'l-mul]tare mimma lem yul]richü'l
Bu.{ıari ve Müslim fi Şa]J.i]J.ayhima'sı 
da önemlidir (nşr. Abdülmelik b. Abdullah 
b. Dehiş, I-II, Mekke ı4ı2) 

D) Şal;ıil;ıayn Ricali. Şa]J.i]J.ayn'daki ra
vilere dair çeşitli eserler telif edilmiştir. 
Bunlardan Darekutnl'nin Ricalü'l-Bul]ari 
ve Müslim'i (Asafiye 1 Haydaraba d Ktp., Ri
cal, nr. ı 72) ile Hakim en-Nisabürl'nin el
Medl]al ila ma'rifeti'ş-Şa]J.i]J.ayn'ı (a.g.e., 
XV, ı 9 ı- ı 92) ve raviler hakkında hiçbir de
ğerlendirme yapmadan adlarını alfabetik 
sıraladığı Tesmiyetü men al]recehümü'l
Bul]ari ve Müslim'i (nşr. Kemal Yusuf el
HGt, Beyrut 1407/1987) zikredilebilir. Lale
kal'nin günümüze ulaştığı bilinmeyen Es
ma'ü ricali'ş-Şa]J.i]J.ayn (Ma'rifetü esma'i 
men fi'ş-Şaf:ıf/:ıayn) adlı eserinden Zehebi 
ve İbn Hacer el-Askalanl faydalanmıştır. 
İbnü'l-Kayseranl, Ahmed b. Muhammed 
el-Kelabazl'nin Ricalü Şa]J.i]J.i'l-Bul]ari'si 
ile İbn Mencüye'nin Ricalü Şa]J.i]J.i Müs
lim'inde bulunan veya sadece birinde yer 
alan ravileri ele almış. bazı bilgiler ekleyip 
tashihler yapmış ve çalışmasına el-Cem' 
beyne ricdli'ş-Şa]J.i]J.ayn Bul]arive Müs
lim (el-Cem' beyne kitabey Ebi Naşr el
Kelab~f ve Ebf Bekr el-İşfaf:ıanf fi ricali'l
Bui]an ve Müslim) adını vermiştir (1-11, Hay
daril.bil.d-Dekken I 323; I-11, Beyrut ı 405/ 
ı 985) Muhammed b. Ali b. Adem el-İs
yübl el-Velievi bu eseri Kurretü '1-'ayn fi 
tell]işi teracümi ricali'ş-Şa]J.i]J.ayn adıyla 
ihtisar etmiştir (Cidde 1414/1993; Beyrut 
ı 421/2000) Abdülganl b. Ahmed el-Bah
ranl'nin Kurretü '1-'ayn ti zabti esma'i ri
cali'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn'ı da yayımlanmıştır (Hay
daril.bad ı 323) Saffet Abdülfettah Mah
mud'un el-Mugni ii ma'rifeti ricali'ş-Şa

]J.i]J.ayn adlı muhtasar bir eseri vardır. Yah
ya b. Ebü Bekir el-Amiri de er-Riyazü'l
müstetabe ii cümleti (ma'rifeti) men re
va fi'ş-Şa]J.i]J.ayn mine'ş-şa]J.abe adıyla 

bir eser kaleme almıştır (Beyrut ı 983). İbn 
HalfOn'un el-Müfhim ii (el-Mu'lim bi-es
ma' i) şüyCıl]i'l-Bul]dri ve Müslim'i de bu
rada anılmalıdır (a.g.e., XX, 16). 

Diğer Çalışmalar. Şa]J.i]J.ayn hadisleri
nin etrafı üzerine Halef el-Vasıtl ile Ebu 
Mes'Gd ed- Dımaşki Etrdtü 'ş-Şa]J.i]J.ayn 
adıyla kitaplar yazmıştır (bk. ETMF). Mu-
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hammed Fuad Abdülbakl'nin Kurretü '1-
'ayneyn tl etrafi'ş-ŞaJ;iJ:ıayn'ı (I-lll. Bey
rut 1993) bu çalışmaların son örneklerin
den biridir. Şal;il;ayn büyük bir şöhrete 
sahip olduğu için onda bulunmayan ha
disler merak konusu olmuş, Ebu Abdur
rahman Mukbil b. Hadi el-Vadi!, eş-Şal;i
l;u'l-müsned mimma leyse fi'ş-Şal;i
l;ayn (1-11 , San'a 1411/1991) ve el-Ca
mi'u'ş -şal;il; mimma leyse fi'ş-Şal;i
l;ayn (1-VI. San 'a 1427/2006) adlı eserle
rinde bunları ele almıştır. İbn Hatibüddeh
şe, Tul;fetü ~evi'l-ereb'de Şal;il;ayn ve 
el-Muvatta'da geçen isim ve nisbelerin 
okunuşunu araştırma konusu yapmış 
(a.g.e., XX, 3 1 ), Muhammed Altund Şal;i
J;ayn hadislerinde geçen kişi, yer, kabile 
vb. 420 ismi Mu'cemü a'lc'lmi'l-l;adi§i'n
nebevi mine'ş-ŞaJ;iJ:ıayn adlı çalışmasın
da incelemiştir (Küveyt 1420/1999) Şal;i

l;ayn'da yer alan ferd ve garlb hadisleri ba
zı alimler genellikle Efradü'ş-ŞaJ;iJ:ıayn ve
ya Gara'ibü'ş-Şal;il;ayn adıyla bir araya 
getirmiştir. Şal;il;ayn hadislerinde geçen 
garlb kelimeleri izah etmek için yazılan 
eserlerden biri, Muhammed b. FütCıh ei
Humey<fı'nin kendi eseri olan el-Cem' bey
ne'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn'ını esas alarakyazdığı Tef
siru garibi ma fi'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn'ı (nşr Zü
beyde Muhammed Said Abdülazlz, Kahi
re 1415/1995), diğeri deKadi İyaz'ın Şal;i
l;ayn hadisleriyle İmam Malik'in el-Mu
vatta'ında geçen garib kelimeleri açık
lamak üzere kaleme aldığı Meşarilw 'l

envar 'alc'l şıJ:ıQJ;i'l-a§ar'ıdır (HI. Tunus 
1333/1914) . Şal;il;ayn'ı anlamaya yönelik 
çalışmalar da vardır. Bunlardan biri Ebü'I
Ferec İbnü'I-Cevzl'nin el-Keşf li-müşkili'ş
ŞaJ;iJ:ıayn (Keşfü müşkili'ş-Şaf:ıff:ıayn) ad
lı eseridir. Müellif burada ŞaJ;iJ:ıayn'da 
anlaşılması zor meseleleri ve rivayetlerden 
çıkarılabilecek hükümleri ele almıştır (a.g.e., 
XX, 547) . Belli eserlerde yer aldığı halde 
ŞaJ;iJ:ıayn'da bulunmayan hadisler de 
müstakil çalışma konusu olmuştur. İbn 
Hacer ei-Askalanl, Moğultay b. Kılıç'ın Ze
va'idü İbn Hibbc'ln 'ale'ş-ŞaJ;iJ:ıayn'ının 
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tamamlanmamış müellif nüshasını gör
düğünü söylemektedir. Heyseml'nin, İbn 
Hibban'ın el-Müsnedü'ş-şaJ:ıil:ı'inde olup 
da Şal;il;ayn'da yer almayan 2647 hadi
si bablara göre tasnif ettiği Mevaridü'~
~am'an ilc'l zeva'idi İbn lfibbc'ln' ı günü
müze ulaşmıştır (a.g.e. , XVII, 293). ŞaJ:ıi

J;ayn üzerindeki çalışmalarıyla bilinen Sa
lih Ahmed eş-Şam! de Ebu Davud, Tirmi
zi, Nesa!, İbn Mace ve Darimi'nin es-Sü
nen'lerinde bulunup Şal;iJ:ıayn'da yer 
almayan 7688 hadisi Zeva'idü's-Sünen 
'ale'ş-ŞaJ:ıil:ıayn adıyla bir araya getirmiş
tir (I-VII , Dımaşk 1418/ 1998). 

ŞaJ:ıil:ıayn'ın mahiyeti ve değeri hakkın
da çalışmalar yapılmıştır. İbn Nasırüddin'in 
hadis ve muhaddislerle Şal;il;ayn'ın de
ğeri ve ŞaJ;iJ:ıayn'ı okutmanın fazileti ko
nusundaki eseri bunlardan biridir (Beya
zıt Devlet Ktp., Mecmua, m 278/3, vr. 86"-

1 ı ı b) Ham İbrahim Molla Hatır, Mekc'lne
tü 'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn adlı eserinde (Kahire 1402) 

ŞaJ:ıil:ıayn'ı çeşitli yönlerden incelemiş, Ab
dülmecld b. Süleyman el-Hadisi de İrşa
dü'l-müslim ile'l-feza'il fi'l-Bu{ıari ve 
Müslim adıyla bir eser kaleme almıştır 
(Riyad 1414/ 1994; ayrıca bk. DiA, VII , 114-

129). 
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SAHiLHANE 

(bk. YALI). 

SAHiLİYYE 
(~Wt) 

Ebu Abdullah Muhammed 
b. Ahmed b. Abdurrahman es-Sahili 

el-Ensari'ye 
(ö. 736/1335) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. TARiKAT). 

SAHiLSARAY 

Haliç ve 
Boğaziçi kıyılarında inşa edilmiş, 
hanedana ve saray erkanına ait 

saray, sayfiye köşkü. 

..., 

_j 

..., 

_j 

_j 

Sahil-saray ( < saray-ı sahil) ve sahil-hane 
kelimeleri XIX. yüzyıla kadar konak ve ka
sır kelimeleriyle eş anlamlı olarak sultan 
ve yakınları , ayrıca saray erkanı ve zengin 
tüccar sınıfı tarafından yaptırılan , genel
likle yazın göç edilen konutlar için kulla
nılmıştır. Bunlardan hanedana ve saray 
erkanına ait olanlara sahilsaray, diğerleri
ne sahilhane (yalı) denilebilir. Bu mekan
Iara göç özellikle sultan ve ailesi için bir tö
ren havasında gerçekleşirdi. Topkapı Sa
rayı'nın deniz kıyısındakl sahilsaraya (İn
cili Köşk, Sinan Paşa Köşkü) ilkbahar baş
larında, Haliç'tekl Aynalıkavak Sarayı'na da
ha çok ilkbaharın sonlarında gidilir, Beşik
taş Sahilsarayı'nda ise yaz mevsiminde ka
lınırdı. Daha önce kullanılan Haliç'teki Tersa-


