
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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rafından rivayet edilen bazı hadisleri de ih
tiva etmesidir. Bu eserlerdeki hadislerin 
bir kısmının sıhhat şartlarını taşımadığı 
bizzat musannifleri tarafından belirtilmiş
tir. Hadis alimleri arasında İbn Mace'nin 
es-Sünen'i yerine imam Malik'in el-Mu
vatta'ını ve Abdullah b. Abdurrahman ed
Darim'i'nin es-Sünen'ini Kütüb-i Sitte'
nin altıncı kitabı olmaya daha uygun gö
renler de vardır. Sahih hadisleri bir araya 
getirmek maksadıyla kaleme alınmış olan 
İbn Huzeyme'nin eş-ŞaJ:ıiJ:ı'i , İbn Hibban 
el-Büsti'nin el-Müsnedü'ş-şaJ:ıiJ:ı'i ve Ha
kim en-Nisaburi'nin el-Müstedrek 'ale'ş
ŞaJ:ıi]J.ayn'ı, sahih hadis tesbitinde müel
lifleri tarafından gereken titizlik gösteril
meoiği gerekçesiyle Kütüb-i Erba'a'dan 
sonra zikredilmiştir. Sahih hadisiere ayrı
lan veya çok sahih hadis ihtiva eden eser
ler şöylece sıralanabilir: 

1. Buhari'nin el-Cfimi<u'ş-şal)il)'i. Bu
har! bu eserini derlediği 600.000 rivaye
tin sahih olanlarından seçip üzerinde yak
laşık on altı yıl çalışarak meydana getir
miş ve Yahya b. Main, Ali b. Medlnl, Ah
med b. Hanbel gibi hadis otoritelerinin 
incelemesine sunarak onların onayını al
mıştır. İbnü's-Salah'a göre eserde müker
rerleriyle birlikte 7275, tekrarsız 4000 ha
dis yer almaktadır. Buhar!, kendi hocala
rından itibaren sahabi raviye varıncaya ka
dar güvenilir muhaddisler tarafından şaz 
ve illetli olmayarak muttasıl senedie nak
ledilen hadisleri kitabına almış, birbirinden 
hadis nakledenlerin en az bir defa görüş
tüklerinin bilinmesini şart koşmuştur. Biz
zat kendisinden 90.000 kişinin dinlediği 
el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı bu özellikleri sebebiyle 
İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'den son
ra en sahih kitap kabul edilmiştir. Dare
kutnl gibi bazı müellifler, el-Cami'u'ş-şa
J:ıiJ:ı 'teki yaklaşık 11 O hadisin senedin e tek
nik açıdan bazı eleştiriler yöneltmiş, İbn 
Hacer el-Askali!ml tenkit edilen ravi ve ri
vayetlerin hepsini savunmuş , eleştirilerin 

sağlam esaslara dayanmadığını belirtmiş
tir (Hedyü 's-sarT, s. 501-542). 

Z. Müslim'in ei-Cfimi<u'ş-şal)il) 'i. Müs
lim bu eserini derlediği 300.000 rivayetin 
arasından on beş yıl süren bir çalışma so
nunda meydana getirmiş ve hocası Bu
har'i'nin telif metodundan etkilenmiştir. 
Müslim de eserini devrin meşhur muhad
disi Ebu Zür'a er-Razl'ye ineeletip onayını 
almıştır. Bir hadisin sıhhat şartlarını taşı

ması için Said b. Mansur, Yahya b. Main, 
Osman b. Ebu Şeybe ve Ahmed b. Hanbel 
gibi muhaddislerin o hadisin sıhhati üze
rinde ittifak etmesini yeterli gören Müs
lim, ravilerin güvenilirliği ve senedin itti-
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sali konusunda titiz davranınakla birlikte 
senedde yer alan hoca ile talebenin aynı 
asırda yaşamış olmasını yeterli görmüş
tür. Son yıllarda yapılan neşirlerde Müs
lim'in el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde mükerrer
leriyle birlikte 7581 . tekrarsız 3033 rivayet 
bulunduğu tesbit edilmiştir. Müslim'in el
Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i bazı alimler tarafından 
Buhari'nin eserine tercih edilmişse de bu 
tercih ihtiva ettiği hadislerin daha sahih 
olmasından değil hadis tekrarına yer ver
memesi ve hocalarının henüz hayatta ol
duğu bir dönemde kaleme alınmış olması 
gibi usulle ilgili sebeplere dayanmaktadır. 

3. Ebu Davfid ' un es-Sünen'i. Ebu Da
vud bu eserini 500.000 civarındaki riva
yetten yirmi yılda 4800'ünü seçerek mey
dana getirmiş. senedinde kopukluk bu
lunmayan ve ravilerinin zayıflığı hakkında 
görüş birliği edilmeyen hadisleri kitabına 
almıştır. Eserdeki bazı rivayetlerin zayıf 
olduğuna bizzat Ebu Davud işaret etmiş, 
bir kısmının zayıflığı başka alimierin araş
tırmalarıyla ortaya çıkmış . bununla birlik
te eserde alimierin terkinde icma ettiği 
hiçbir hadise rastlanmamıştır. Ahkam ha
dislerini derlernede diğerlerinden daha ba
şarılı olan. konularla ilgili farklı rivayetleri, 
hadislerdeki ihtilafları ve ziyadeleri veren 
Ebu DavCıd sahih hadis bulamadığı konu
larda zayıf hadisleri de almış ve bu tür ri
vayetleri fakihlerin kıyasına tercih etmiş
tir. 

4. Tirmizi'nin ei-Cfimi<u'ş-şal)il) ' i. İhti
va ettiği hadislerin büyük bir kısmının sa
hi h nitelikli olması ve cami'lerde bulunan 
sekiz konuyu içermesi bakımından el-Ca
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı diye anılmıştır. Tirmizi ese
rini hocası Buharl'nin tasnif metoduna gö
re hazırlayarak birçok muhaddisin incele
mesine sunmuş ve hepsinin takdirini ka
zanmıştır. Onun hadis kabul şartlarında 
Ebu Davud'dan daha titiz davranması se
bebiyle eserini Şaf:ıi]J.ayn'dan sonra üçün
cü sıraya yerleştirenler de olmuştur. Tir
mizi de eserine zayıf hadis almakta sakın
ca görmemiş, ancak senedinde garlblik 
bulunan hadisleri genellikle konuya girer
ken vermiş, hadisleri zikrettikten sonra 
her babda önce onların sıhhat durumunu 
veravilerinin güvenilirlik derecesini belirt
miş, ardından seneddeki illetleri, hadisin 
diğer tariklerini ve fakihlerin görüşlerini 
açıklamıştır. Tirmizi hadisleri seçerken fa
kihlerin o hadisi delil olarak kabul etme
sine özellikle dikkat etmiş, iki hadis dışın
da eserindeki bütün rivayetlerle amel edil
diğini söylemiştir. Çeşitli sayımiara göre 
3956-4051 hadis ihtiva eden eserde Ebü'l
Ferec İbnü'l-Cevzl yirmi üç uydurma riva-

yetin bulunduğunu iddia etmiş, SüyCıtl ise 
buna dair risalesinde bunların uydurma 
olmadığını belirtmiştir. 

S. Nesai'nin es-Sünen'i. Nesa! önce es
Sünenü'l-kübra adını verdiği bir eser 
meydana getirmiş, daha sonra bu eser
deki zayıf hadisleri ayıklayarak el-Müc
tebô diye anılan es-Sünen'i ortaya koy
muştur. Nesal'nin eserine aldığı 5758 ha
disin seçiminde titiz davrandığı , bu hadis
lerin kabulünde ağır şartlar ileri sürdüğü 
ve zayıf rivayetlere diğer Sünen'lerden 
daha az yer verdiği gerekçesiyle es-Sünen 
birçok alim tarafından ŞaJ:ıiJ:ıayn'dan son
ra gelen kitap olarak kabul edilmiştir. 

6. İbn Mace'nin es-Sünen'i. 4341 hadis 
ihtiva etmekte olup bunlardan 3002'si di
ğer beş kitapta yer almakla birlikte İbn 
Mace bu hadisleri diğerlerinden farklı ta
riklerle tahrlc etmiştir. 1 000 civarındaki ha
dis ise diğer beş eserde ve el-Muvatta'da 
bulunmayan rivayetlerden oluşmaktadır. 
Sadece İbn Mace tarafından tahriç edilen 
1339 hadisten 438'i sahih, 199'u hasen, 
613'ü zayıf, 99'u münker veya uydurma 
kabul edilmiştir. İbn Mace'nin, eserinde 
güvenilmeyen rivayetlere yer verdiği hal
de bunların durumuna işaret etmemesi 
yüzünden kitabının Kütüb-i Sitte'den biri 
olup olmayacağı hususu tartışma konusu 
yapılmıştır. 

7. İmam Malik'in el-Muvatta'ı. Hz. Pey
gamber'in hadisleri yanında Medine hal
kının uygulamasını yansıtan sahabe görüş
lerini ve tabiln fetvalarını toplamak mak
sadıyla kaleme alınmıştır. Kitap güvenilir 
ravilerin sahih rivayetlerinden oluştuğu için 
birçok alim tarafından sahih kitaplar ara
sında sayılmakla birlikte içinde mürsel, 
münkatı' ve belağ türünden rivayetlerin 
yer alması farklı değerlendirmelere yol aç
mıştır. 1720 hadis ihtiva eden kitap daha 
çok ahkam hadislerine yer verdiği, İmam 
Malik'in fetva ve ictihadlarını içerdiği ve 
diğer hadis kitaplarından farklı bir şekil
de tasnif edildiği için sahih hadis içeren 
eserler sıralamasında Kütüb-i Sitte'den 
sonraya alınmıştır. 

8. İbn Huzeyme'nin eş-Şal)il) 'i. 70.000 
hadis ezberlediği nakledilen İbn Huzeyme'
nin bu eseri (Zehebl, XIV, 365, 372) çok 
hacimli bir çalışmanın muhtasarıdır. İbn 
Huzeyme eş-ŞaJ:ıiJ:ı'ini sadece sahih ha
disleri bir araya getirme düşüncesiyle ka
leme almış. ancak hasen hadisi sahih ha
disin bir türü kabul ettiği öne sürülerek 
birçok alim tarafından eleştiriimiş ve ese
ri Kütüb-i Sitteseviyesinde görülmemiş
tir. Eserin baş tarafından dörtte bir kada
rı günümüze ulaşmıştır. 



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) . 

SAHIHAYN 
(~!) 

Buharl (ö . 256/870) ile 
Müslim' in (ö. 261/875) 
el-Camicu ' ş-şaJ:ıiJ:ı ' lerine 

verilen ad. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

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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