
sayan kitapçık için kullanılmıştır. Kelime 
Kur'an - ı Kerim'de çoğul şekliyle çeşitli 

anlamlarda yer almaktadır (bk. SUHUF). 

Kaynaklarda Hz. Ömer'in müslüman olu
şundan bahsedilirken bazı Kur'an ayetle
rinin bir sah'ifeye yazılı olduğu belirtilmek
te, Medine'de müslümanlar, müşrikler ve 
yahudiler arasındaki ilişkileri düzenlemek 
üzere yazılan belgenin sekiz yerinde bun
dan sahlfe diye söz edilmektedir. 

Sahabeden Hz. Ali, Abdullah b. Amr b. 
As, Ebu Hüreyre, Abdullah b. ömer, Ca
bir b. Abdullah ve Nübeyt b. Şerit'in bazı 
hadisleri yazdıkları sahlfelerinin bulundu
ğu bildirilmektedir. Abdullah b. Amr'ın en 
çok hadis ihtiva ettiği anlaşılan sahlfesi 
eş-Şaf:ıifetü'ş-şadıl;w, Ebu Hüreyre'ninki 
eş-Şaf:ıifetü'ş-şaf:ıif:ıa diye adlandırılmış
tır. Bu sahlfelerin muhtevaları sonraki ha
dis eserleri içinde bir bütün halinde veya 
farklı yerlerde alıntılar şeklinde kaydedil
miş, bunlardan Abdullah b. Amr'ın sahl
fesi Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'inde 
yer almıştır (ll, 158-226). EbQ Hüreyre'nin, 
talebesi Hemmam b. Münebbih'e yazdırdı
ğı 138 hadisten oluşan ve Şaf:ıifetü Hem
mam (eş-Şaf:ıf{etü'ş-şaf:ıff:ıa) adıyla anılan 
eserin EbQ Hüreyre'nin eş-Şaf:ıifetü'ş-şa

f:ıif:ıa'sı olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
sahlfe günümüze kadar gelmiş, tahkikli 
neşirleri yapılmış, Türkçe'ye üç defa çevril
miş ve diğer bazı dillere tercüme edilmiş
tir (DİA, XVII, 189) 

Bir sahlfeye sahip olduğu bildirilen sa
hab'ilerin büyük çoğunluğunun yaşça kü
çük olması, hadislerin kayda geçirilmesi 
işleminde Müslümanlığın kazandırdığı an
layışın etkili olduğunu göstermektedir. Sö
zü edilen sahlfelerin hiçbiri özgün biçimiy
le günümüze ulaşmadığı için mahiyetleri 
hakkında farklı tahminler yapılmakta olup 
bazılarının geniş muhtevasından hareket
le bunların bugünkü anlamda defter 1 ki
tap şeklinde olduğu söylenmekteyse de bu 
kesin değildir. Muhtevası geniş sahlfelerin 
tabi olarak veya enine yahut boyuna bir
birine eklenmek suretiyle oluşturulan ve 
dürülerek yahut katlanarak muhafaza edi
len enli veya uzun sayfalar şeklinde oldu
ğunu söylemek mümkündür. Nitekim bir 
haberde Hz. Ali'nin kılıcına asılı olan Şaf:ıi
fe'sini "neşretmesinden" bahsedilir (Buha
r!, "İ'1:işam", 5) Kitabın neşredilmesi, dü
rülmenin zıddı olarak yayılması demektir 
(Mekayfsü'l-luga, "nşr" md.). Bu belgele
rin içerdiği hadisler daha sonra bir kitap 1 
defter içinde toplandığında bunlara aynı 
adın verildiği ve sah'ife kelimesinin zaman
la "az sayıda hadis ihtiva eden kitap" veya 
"bir kişinin rivayet ettiği bir kısım hadis-

leri ihtiva eden kitap" manasını kazandığı 
anlaşılmaktadır. 

Günümüze kadar gelen sah'ifeler ve bun
larla ilgili çalışmalar şöylece sıralanabilir: 
'Abdullah b. 'Amr b. el-'Aş ve Şaf:ıife
tühü'ş-şadı]fa (nşr. Muhammed Seyfed
din Uleyş, Kah i re 1986); Abdürrezzak b. 
Hemmam ve İki Sahifesi (Ali Akyüz, yük
sek lisans tezi, 1986, MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü); Cüveyriyye b. EsrnCı'nın Ha
dis Sahifesi (Selahattin Yıldırım. yüksek 
lisans tezi, 1985, MÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü); Gülsüm b. Muhammed ve Sa
hifesi (Casim Avcı, yüksek lisans tezi, 1990, 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Humeyd 
et-Tavil ve Sahifesi (Mahmut Kırkpınar, 
yüksek lisans tezi, 1987, MÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü); Şaf:ılietü 'Amr b. Şu'ayb 
ve Behz b. lfakim 'inde'l-muf:ıaddişin 
ve'l-fu]faha' (nşr. Muhammed Ali ibnü's
Sıddlk, Rabat 1412/1992); Şaf:ıiietü 'Ali b. 
Ebi Talib 'an Resulillah (s.a.s.) (nşr. Rif
'at Fevzi Abdülmuttalib, Kahire 1406/1986). 
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Sağlam kabul edilmesi için 
gerekli şartları taşıyan 

ve dini konularda 
delil olarak kullamlan hadis, 

L 
bu hadisleri toplayan kitap türü. 

_j 

Sözlükte "sıhhatli ve sağlam" anlamına 
gelen sahlh kelimesi, terim olarak adalet 
ve zabt sahibi ravilerin kendileri gibi ada
let ve zabt sahibi ravilerden muttasıl bir 

SAHiH 

senedie rivayet ettikleri şaz ve muallel ol
mayan hadisi ifade eder. Sahih kelimesi 
ceyyid, müstakim, sabit, neb'il, salih ve 
mahfuz ile birlikte hadis çeşitleri arasın
da en üstün derecede bulunan hadisin adı 
olmuştur. Terim "sahlhun" (sahihtir) şeklin
de kullanıldığı gibi zaman içinde sahih ol
mamaya işaret etmek üzere "la yesıhhu, 
lem yesıhha, leyse bi-sahlhin" (sahih deği l

dir) şeklinde de kullanılmıştır. 

1. yüzyılın ortalarında (623 başları) ha
dis uydurma faaliyetlerinin başlamasın
dan sonra muhaddisler, hadislerin sahih
lerini sahih olmayanlarından ayırmak için 
bir yandan sened tetkiki yaparken diğer 
yandan sağlam hadisiere sahih kelimesi 
veya bu anlama gelen çeşitli ifadelerle işa
ret etmişlerdir. Tabillerden Rebl' b. Hey
sem'in hadislerin bir kısmının gün ışığı gi
bi aydınlık olup sıhhatlerinin hemen anla
şıldığını, bir kısmının ise gece karanlığına 
benzediğini söylemesi (Fesevi, II, 564). İb
rahim en-Nehal'nin hadisi dinledikten son
ra amel edilecek kısmını (sahihini) alıp geri 
kalanını terkedeceğini belirtınesi (a.g.e., 

Il, 607), sahih hadisi araştırma faaliyetinin 
1. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başla

dığını göstermektedir. Süfyan es-Sevri' 
nin hadisi amel etmek, araştırmak veya 
uydurma olup olmadığını anlamak için al
dığını söylemesi, Malik b. Enes'in hadisin 
sahihi ile sakimini iyi bildiğini ve sadece 
sahih olanını rivayet ettiğini bildirmesi (Ze
hebi, vııı. 73. 95), Abdullah b. Mübarek'in 
hadisin sahihini sakiminden ayırmak ama
cıyla çalışmak gerektiğini ifade etmesi 
(a.g.e., VIII, 403). Abdurrahman b. Meh
di'ye hadislerin sahihini sakiminden nasıl 
ayırdığının sorulması (İbn Receb. I, 199) 
gibi hususlar, sahih teriminin ll. (VIII.) yüz
yıl boyunca kullanıldığını ve sahih hadisle
ri araştırmaya önem verildiğini ortaya koy
maktadır. Ancak sahih hadiste bulunma
sı gereken şartlardan ilk defa imam Şafii 
söz etmiş, hadisi rivayet eden kişinin din
dar ve güvenilir olması, doğrulukla tanın
ması, rivayet ettiğini iyi bilmesi, hadisin 
lafızlarında yapılacak değişikliğin sebep ola
cağı anlam kaymalarını farkedebilmesi, bu
nun farkına varacak seviyede değilse ha
disi lafızla rivayet etmesi gerektiğini söy
lemiştir. Ayrıca ravi ezberden rivayet edi
yorsa hafızası sağlam, kitaptan rivayet edi
yorsa yazdığım iyi muhafaza eden biri ol
malı, güvenilir ravilerin Hz. Peygamber'
den rivayet ettiklerine muhalefet etme
meli, işitmediğ i hadisleri naklederek ted
lis yapmamalı, kendisinden önceki raviler 
de aynı şekilde rivayet ederek hadis Re
sOl-i Ekrem'e veya ondan sonraki tabaka-
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SAH iH 

!ara kesintisiz biçimde ulaşmaiıdır (er-Ri
sa/e, S. 369-372). Haber-ivahidin delil sa
yılabilmesi için gerekli görülen bu şartla
rın lafızları farklı olsa da hadisi sahih kılan 
şartlarta aynı olduğu yapılan araştırma

larla ortaya konmuştur. lll. (IX.) yüzyılda 
Abdullah b. Zübeyr el-Humeydi, Zühli ve 
Hattabi hadisin sahih kabul edilebilmesi 
için senedinin muttasıl, ravilerinin güveni
lir olması gerektiğini söylemişler (Hatta
bl, I, 6; Hat!b el-Bağdadl, I, 93, ı 03). Yah
ya b. Main, Ahmed b. Hanbel ve Tirmizi 
de sahih terimini sıkça kullanmışlardır. 

Farklı dönemlerde yaşayan alimler sa
hih hadiste şu beş şartın bulunması ge
rektiğini ifade etmiştir: 1. Raviler adalet 
sahibi yani müslüman , akıl-baliğ, takva 
ve mürüwet sahibi olmalıdır. Mürüwet, 
ravinin saygın bir kişiliği bulunması ve ki
şiliğine zarar verecek davranışlardan uzak 
durması demektir. Hali ve kimliği bilin
ınediği için adaleti hakkında söz söylene
meyen kimselerin rivayetleri böylece sa
hih hadisin dışında tutulmuş olacaktır. 2. 
Raviler zabt sahibi olmalıdır. Ravinin dal
gm olmaması, ezberden rivayet ediyorsa 
hadisi kusursuz bir şekilde ezberlemesi, 
kitaptan rivayet ediyorsa kitabını dikkat
le yazması ve kontrol edip koruması, ma
na ile rivayet ediyorsa hadis metninde de
ğiştirdiği kelimelerin manalarını iyi bilme
si ve bunları kullanırken hadisin manasın
da herhangi bir değişikliğe yol açmaması 
gerekir. Böylece çok hata yapan, unutkan 
ve dalgın olan kimselerin rivayetleri sahi
hin dışında kalır. 3. Sened muttasıl olma
lıdır. Senedin ilk ravisinden son ravisine 
kadar herhangi bir yerinde kopukluk bu
lunmamalıdır. Her ravi kendinden önceki 
ravi ile buluşup görüşmüş ve hadisi on
dan almış olmalıdır. Bu şart ile senedi 
muttasıl olmayan muallak, münkatı' , mu'
dal ve müdelles gibi hadis çeşitleri sahih 
hadisin dışında kalmış olmaktadır. 4. Ha
dis şaz olmamalıdır. Güvenilir ravinin ken
disinden daha güvenilir raviye muhalif ola
rak rivayet ettiği hadis şaz olacağı için bu 
durumda daha güvenilir olan ravinin riva
yeti sahih kabul edilir. s. Hadis muallel ol
mamalıdır. Muallel, ilk bakışta sahih gö
rünmekle birlikte konunun uzmanları ta
rafından incelendiğinde gizli bir kusuru ve 
illeti bulunan hadistir. Böyle bir hadis bu 
kusurun ortaya çıkmasıyla sahih olma vas
fını kaybeder. Bu beş şartın bir hadiste 
bulunup bulunmadığı hususunda ortaya 
çıkan görüş ayrılıkları o hadisin sıhhati ko
nusunda da farklı kanaatiere sebep ol
maktadır. Zira bazı muhaddislerin adil ka
bul ettiği bir ravi başka bir muhaddis ta-
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rafından cerhedilmişse o ravi üzerindeki 
görüş ayrılığı rivayet ettiği hadisin sahih 
veya zayıf kabul edilmesine yol açmakta
dır. 

Hadislerin sıhhati konusundaki görüş 
ayrılıklarının bir sebebi de sıhhat için ara
nan beş şartın bazı alimler tarafından ye
terli bulunmayıp ilave şartlar ileri sürüi
mesi veya beş şarttan bir kısmının gerek
siz görülmesidir. Nitekim Ebu Hanife'nin 
hadisin kıyasla çelişınesi halinde ravisinin 
fakih olmasını şart koştuğu nakledilir. Mu'
tezile'den Ebü Ali el-Cübbal ile Ebü'l~Hü
seyin el-Basri ve Mu'tezile'ye meylettiği 
söylenen İbrahim b. İsmail b. Uleyye, riva
yetle şehadetin aynı şey olduğunu ileri sü
rerek hadisin adalet ve zabt sahibi en az 
iki ravisinin bulunması gerektiğini söyle
mişler, rivayetinde tek kalan sika ravinin 
hadisinin kabul edilemeyeceğini belirtmiş
lerdir (Tahir el-Cezair!, s. 69-70). Hakim 
en-Nisabur1'den de bu yolda bir görüş nak
ledilir (Ma'rifetü 'ulUmi'l-f:ıadfş, s. 62) . Bu
har!, hadisin sahih olabilmesi için ravilerin 
mutlaka görüşmüş olmaları gerektiğini 
şart koşarken Müslim aynı dönemde ya
şamış olmalarını yeterli bulmaktadır. Sa
hih hadisi "senedi muttasıl, ravileri adil 
olan hadis" diye tanımlayan Hattabi bu iki 
şartı yeterli görmektedir (Me'alimü's-Sü
nen, I, 6) . Abdülkerim b. Muhammed es
Sem'ani hadisin sahih olması için sika ra
vilerden rivayet edilmesini yeterli bulmaz, 
bunun yanında ravisinin hadis peşinde ko
şan, ilim meclislerinde çokça hadis dinle
yen ve hadis müzakeresiyle tanınan biri ol
ması gerektiğini söyler. Bunların dışında 
mana ile rivayet eden ravinin hadisin an
lamını iyi bilmesi, hadisi rivayet ettikten 
sonra ona aykırı şekilde amel etmemiş ol
ması gerektiği de ileri sürülmüştür ( Tec
rid Tercemesi, I, 203-206). Ancak bu şart
ları eleştiren hadis alimleri de vardır. 

Hakim en-Nisaburl sahih hadisleri on 
sınıfa ayırmakta, bunlardan beşinin müt
tefekun aleyh, beşinin de muhtelefün fih 
sahih olduğunu belirtmektedir. Ona göre 
müttefekun aleyh sahih olanların en üs
tünü, senedinde yer alan ravilerin her ta
bakasında güvenilir en az iki ravi tarafın
dan rivayet edilen hadistir. Daha sonra sı
rasıyla sahabi ravisi tek olan, güvenilir ta
bii ravisi tek olan, tabiiden sonraki taba
kalarda sika ravisi bire düşen ve ravinin 
babası ve dedesi yoluyla kendisine ulaşıp 
sadece bu yolla bilinen hadisler gelir. Muh
telefün fih sahih olanlar ise mürsel hadis
ler, güvenilir müdellis ravilerin, "Falandan 
işittim" demek suretiyle hadisi duyarak al
dığını açıkça belirtıneden rivayet ettikleri 

hadisler, birçok güvenilir ravi tarafından 
müsned olarak nakledildikleri halde bir si
kanın mürsel olarak rivayet ettiği hadis
ler, hafız olmayan ve hadis konusunda uz
man sayılmayan güvenilir kimselerin riva
yet ettikleri hadisler ve sözüne güvenilir 
bid'at ehlinin rivayet ettikleri hadislerdir 
(a.g.e., I, 206-208; ayrıca bk. ibnü's-Salah, 
S. 14) . 

Bir başka açıdan sahih hadis "sahih li
zatihl" ve "sahih li-gayrihl" olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Sıhhat için gerekli bü
tün şartların kendisinde toplandığı hadi
se sahlh li-zatihi denir. Adatet vasfına sa
hip olduğu halde zabt açısından bazı ek
siklikleri bulunan ravinin rivayet ettiği ha
dis, zabtı tam olan bir başka ravi tarafın
dan rivayet edilip destektenrnek suretiy
le sahih derecesine yükselirse buna sahih 
li-gayrihi denir ki bu tür hadisin kaynak
larda pek çok örneği bulunmaktadır. Me
sela Tirmizi tarafından Ebu Küreyb > Ab
de b. Süleyman > Muhammed b. Amr > 
Ebu Selerne > Ebu Hüreyre > Hz. Peygam
ber tarikiyle tahric edilen, "Ümmetime zor
luk verecek olmasaydım onlara her namaz
la birlikte diş fırçalamayı emrederdim" 
mealindeki hadisin ("Tahare" , 18) senedin
de yer alan Muhammed b. Amr'ın hafıza 

bakımından zayıf olduğu nakledilmekte
dir. Bundan dolayı hadis sahih olmaktan 
çıkıp hasen mertebesine düşmüş, ancak 
aynı hadis, senedierinde Muhammed b. 
Amr'ın yer almadığı tamamı adalet ve zabt 
sahibi farklı ravilerden oluşan birer sened
le Buhari ve Müslim tarafından da tahric 
edilmiş (Buharl, "Cum'a", 8; Müslim, "Ta
hare", 42). böylece Muhammed b. Amr'ın 
hata yapmış olma ihtimali ortadan kalk
mış ve Tirmizi'nin naklettiği hadis sahih li
gayrihi derecesine yükselmiştir. 

Sahih hadis kitaplarındaki rivayetlerin 
sıhhat derecesi aynı değildir. Muhaddis
ler bunları, Buhari ve Müslim tarafından 
rivayet edilmesini esas alarak en güveni
lir olandan başlamak üzere yedi dereceye 
ayırmışlardır. 1. Buhari ve Müslim'in or
taklaşa el-Cami'u 'ş-şaJ:ıfJ:ı'lerine aldıkları 
hadisler (müttefekun aleyh). 2. Buharl'nin 
yalnız başına rivayet ettiği hadisler. 3. Müs
lim'in yalnız başına rivayet ettiği hadisler. 
4. Kitaplarına almamış olsalar da Buhari 
ve Müslim'in şartlarına uygun olan hadis
ler. s. Yalnız Buhar1'nin şartlarına uygun 
olan hadisler. 6. Yalnız Müslim'in şartları

na uygun olan hadisler. 7. Buhari ve Müs
lim dışındaki hadis uzmanlarının sahih ka
bul ettiği hadisler. 

Sahih hadisin yukarıda sayılan beş şar

tından ravileri ilgilendiren adalet ve zabt 



vasıflarının her ravide aynı seviyede bulun
ması mümkün değildir. Özellikle zabt açı
sından raviler arasında farklılıklar görüle
bilir. Zabt yönü itibariyle daha düşük mer
tebede kalan raviler, zayıf derecesine düş
mese bile rivayet ettikleri hadisler adalet 
ve zabtı tam olan ravilerin hadisleriyle ay
nı seviyede değildir. Hadis alimleri ravile
rin bu yönünü göz önüne alarak senedie
ri değerlendirmişler, adalet ve zabt bakı
mından en yüksek derecede olan ravilerin 
meydana getirdiği isnadlara "esahhu'l
esanid" adını vererek en sahih hadislerin 
bu yolla ulaştığını belirtmişlerdir. Yahya b. 
Main'e göre A'meş >Nehai> Alkame > 
Abdullah b. Mes'ud > Hz. Peygamber; Ah
med b. Hanbel'e göre Zühri > Salim b. 
Abdullah > Abdullah b. Ömer > Ömer b. 
Hattab > Hz. Peygamber; Buhari'ye göre 
Malik b. Enes > Nafı' > Abdullah b. Ömer > 
Hz. Peygamber senediyle gelen rivayetler 
en sahih hadislerdir. Bunlardan başka ulaş
tığı sahablye ve yaygınlaştığı beldeye göre 
en sahih kabul edilen senedler de vardır 
(bk. İSNAD). 

Hadis alimleri, hadisin metninde şaz ve 
ilietin bulunabileceğini dikkate alarak ve 
sadece senedin sıhhatini kastederek bir 
hadis hakkında "hadlsün sahlhun" demek 
yerine "sahlhu'l-isnad" tabirini kullanırlar. 
Hem senedin hem metnin sahih olduğu
na işaret etmek istediklerinde ise "Mza 
hadisün sahihun" derler. Bu tabir "sahi
hu'l-isnad" ifadesinden daha kapsamlıdır. 
Bir hadis hakkında muhaddislerin "esah
hu şey'in fi'l-babi keza" (bu hususta en sa
hih hadis budur) demeleri o hadisin sahih 
olduğu anlamına gelmez. Zayıf olması 

imkanı bulunan bir hadis hakkında bu 
ifadeyi kullanmakla o konuda en makbul 
hadisin o hadis olduğu belirtilmiş olur. 

Hadisçiler, fukaha ve usul alimleri sa
hih hadisin dini konularda delil olduğu ve 
onunla amel etmenin vacip sayıldığı hu
susunda görüş birliğine varmıştır. Böyle 
bir hadisin ravisinin tek olması ile tevatür 
derecesine ulaşmayan iki veya üç kişi ol
ması arasında fark yoktur. Mütevatir ol
mayan sahih hadisle itikadi meselelerin 
ispatı ve onunla amel edilmesi konusun
da farklı görüşler ortaya atılmıştır. Alimie
rin çoğu, inanç konularının ancak ayet ve 
mütevatir hadis gibi kesin bilgi ifade eden 
delillerle sabit olacağı görüşünü benimse
miş, İbn Hazm ile diğer bazı alimler, sa
hih hadisin de kesin ilim ifade ettiğini ve 
inanç konularında delil kabul edilerek hük
müyle amel edilmesi gerektiğini söylemiş

lerdir (Nureddin !tr. s. 244-245) . 

Abdülkerim İsmail Sabah, el-ljadişü'ş
şaJ:ıif:ı ve menhecü 'ulema'i'l-müslimin 
fi't-taşf:ıil:ı adlı eserinde (Ra bat 1405) müs
lüman alimierin hadislerin sıhhatini belir
lemede takip ettiği metodu incelemiş . 

Hamza Abdullah el-Melibarl, el-Muvaze
ne beyne'l-müte]faddimin ve'l-müte'aJJ
J]irin ii taşf:ıif:ıi'l-ef:ıadiş ve ta'lilihô isim
li çalışmasında (Mekke 1416/1995; Beyrut 
1422/200 ı) ilk dönem muhaddisleriyle da
ha sonraki alimierin ve günümüzde yaşa
yan bazı kimselerin sahih hadis anlayışla

rını karşılaştırmıştır. Hüseyin Çakır, Ha
disçilere ve Fıkıhçılara Göre Sahih Ha
disin Tanımı ve Şartlan adıyla bir yük
sek lisans tezi hazırlamıştır ( 1997, AÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü). Abdüssamed el
Akiı. "el-l:ladişü'ş-şai:ıii:ı ve eşeruhu fı't-teş
ri'" adıyla bir makale yazmıştır (Mecelletü 
Dari'l-lfadlşi'l-lfaseniyye, II [Rabat I401/ 
1981 ı. s. 185- I 94 ). Mehmet Bilen'in kale
me aldığı "Sahih Hadisin Tanımı Üzerine" 
başlıklı makale (Dicle Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesi Dergisi, I [Diyarbakır 19991. s. 
247-260) ile Mehmet Emin Özafşar'ın "Sa
hih Hadis Kavramı Üzerine Bir Çözümle
me" adlı tebliğinde (İslaml Araştırmalar 
Dergisi, XIX/! [Ankara 20061. s. 107-110) 
muhaddislerin sahih hadis tesbitinde sa
dece senede baktıkları, metinle ilgilenme
dikleri ileri sürülmüş. Mehmet Emin Özaf
şar'ın iddiaları Abdullah Aydınlı tarafından 
"Sahih Hadis Kavramı Üzerine Bir Çözüm
leme Başlıklı Bildirinin Müzakeresi" adlı 
makalesinde (a.g.e., XIX/! [Ankara 20061. 
s. 113-115) reddedilmiştir. 
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ııııı!J MEHMET EFENDİOGLU 

Sahih Hadisleri Toplayan Kitaplar. Hic
retin ilk asrında bazı sahabiler ve tabiller 
tarafından yazılarak ve ezberlenerek ko
runan hadisler ll. (VIII.) yüzyılın ilk yarısın
dan itibaren derlenip tedvin edilmeye, ar
dından belli konulara göre tasnif edilme
ye başlanmış, böylece cüz, risale ve kitap 
gibi çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu dönem
de muhaddisler sadece sahih hadisleri bir 
araya getirmeyi düşünmemiş, bazı eser
lerde zayıf ravilerin rivayetlerine de yer ve
rilmiş, bununla da söz konusu rivayetlerin 
zayıf olup olmadığının tesbiti amaçlanmış
tır. lll. (IX.) yüzyılın başlarından itibaren 
hadisler sahih ve zayıf oluşlarına göre ay
rılmaya, sahih hadisler müstakil kitaplar
da toplanmaya başlanmıştır. Sahih hadis
Ierin ilk defa bir araya getirildiği eserler 
Buhari ile Müslim'in el-Cami'u'ş-şaf:ıif:ı'

leridir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu 
bu iki eseri en güvenilir hadis kitabı say
mış ve bunlara Şaf:ıif:ıayn adını vermiştir. 

Bu iki eserden sonra IV (X) ve V. (Xl.) 
yüzyıllarda muteber kaynaklar araştırılıp 
değerlendirilmiş. Ebu Davud ve Nesru'nin 
es-Sünen'leriyle Tirmizi'nin el-Cami'u 'ş
şaf:ıif:ı'i bunlara eklenmiş, ihtiva ettikleri 
hadislerin genellikle sahih olduğu kabul 
edilerek bu beş kitaba el-Uşulü'l-J]amse 

adı verilmiştir. İbnü'l-Kayserani, el-Uşu 
lü'l-JJamse'ye bu eserlerde yer almayan 
1000 kadar rivayeti ihtiva eden İbn Mace'
nin es-Sünen'ini ilave etmiş, böylece Kü
tüb-i Sitte tabiri ortaya çıkmıştır. Kü
tüb-i Sitte'ye el-Uşulü's-sitte veya eş
Şıf:ıôf:ıu's-sitte adı da verilmiştir. Şal:ıif:ıayn 
dışında kalan ve Kütüb-i Erba'a diye bi
linen dört süneni Şaf:ıif:ıayn'dan ayıran en 
belirgin fark, bu eserlerin zayıf raviler ta-
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