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ei-CAMİU's-SAGiR 

(~lt"~l) 

Süyöti'nin 
(ö. 911/1505) 

derlediği kısa hadisleri 
ihtiva eden eseri. 

_j 

Süyütl yetmiş bir hadis kitabını 

Cem cu'l-Cevamic adıyla bir araya top
lamaya başlamış, fakat buna ömrü yet
memiştir. el-Camicu'ş-şagir, tamamla
namayan bu büyük eserin bir çeşit muh
tasarıdır. Müellifin 28 Rebiülewel 907'
de (11 Ekim 1501) bitirdiği ve el-Ca
mi<u·ş-şagir min Jıadişi1-beşiri'n-ne
~ir adını verdiği eser alfabetik olup ha
disler genellikle kelimenin ilk iki harfi
ne göre sıralanmış ve takip edilen me
todun gereği olarak senedler alınmamış
tır. Eserde kavll hadisler bulunmakla be
raber fiili hadisiere de küçük bir bölüm 
ayrılmıştır. Hz. Peygamber'in yasakladı
ğı şeylere ayrılan bir bölümde ise "neha" 
fiiliyle başlayan hadisler nakledilmiştir. 
Umumiyetle bir veya birkaç cümlelik kı
sa hadislerden meydana gelen eser da
ha çok akaid, adab, tıp, terglb ve terhib, 
ilim, dua ve zikir, tövbe ve istiğfar, şe
mail ve fezail konularına dairdir. Ahkam 
hadisleri yok denecek kadar azdır. Ha
dislerin kimler tarafından rivayet edildi
ği ve hangi kaynaklarda yer aldığı, ha
dislerin sonuna konan bazı rumuzlarla 
belirtilmiştir. 

Eserin başlıca kaynakları şunlardır: 

Kütüb-i Sitte, Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'i, oğlu Abdullah'ın el-Müsned 
üzerine Zeva ,id'i, Hakim en-NisabGrfnin 
el-Müstedrek'i, Buharfnin el-Edebü'l
müired ve et-Taril]u'l-kebir'i, İbn Hib
ban'ın Şalıflı'i, Taberanfnin üç Muccem'i, 
Said b. Mansur'un es-Sünen'i, İbn Ebü 
Şeybe ve Abdürrezzak'ın el-Musannef 
adlı eserleri, Ebü Ya'la ei - Mevsıll'nin el
Müsnedü'l-kebir'i, Darekutnfnin es-Sü
nen'i, Deylemfnin Müsnedü'l-firdevs'i, 
Ebü Nuaym' ın Ifilyetü'l-evliya, adlı ese
ri. Ebü Bekir el- Beyhaki'nin es- Süne
nü'l-kübra'sı ve Şucabü'l-iman'ı, İbn 
Adi'nin el-Kiimil'i. Ukaylfnin ecj-pu ca
fa\ Hatlb el- Bağda di' nin Tari]] u Bag
dad'ı, Ahmed b. Ali ei-Mevhibfnin Kitii
bü'l- cİlm 'i, Ebü Müsa ei-Medlnl'nin Ki
tiibü'~-~eyl'i. Ebü'I-Perec İbnü'I-Cevzf
nin el- <İlelü'l-mütenahiye'si , Karrab'ın 
Kitabü Faili'r-remy'i, Müstağfirl'nin Ki
tabü 't- Tıbb 'ı, İbn Abdülber en- Neme
ri'nin Cami cu beyiini'l- cilm'i. Süyütl 
kaynak verirken çok faydalandığı eser-

ler için birer rumuz kullanmış, daha az 
faydalandığı eserlerin ise adını yazmış
tır. 

Süyütl. hadis uydurmakta tanınmış ve
ya yalancılıkla itharn edilmiş ravilerden 
eserine hadis almadığını. hadislerin sağ
lamlık derecesini farklı bir usulle ortaya 
koyduğunu ifade etmektedir. Buna gö
re Buhar!, Müslim, İbn Hibban. Hakim 
ve Ziyaeddin el- Makdisl' den aldığı bü
tün hadisleri sahih kabul etmiştir. el
Müstedrek'ten nakledilen hadisler ara
sında tenkide uğrayanlar varsa bunları 
zikretmiştir. İmam Malik'in el-Muvat
ta,ından. İbn Huzeyme'nin Şalıflı'inde~. 
Ebü Ava ne el- Vasıtl'nin el-M üsnedü '1-
mul]rec'inden ve İbnü's -Seken'in Şa
lıilı'i ile İbnü'I -Carüd'un el-Münte~a·
sından naklettiği rivayetleri ve Ebü Da
vüd'un. hakkında herhangi bir tenkid
de bulunmadan es-Sünen'ine aldığı ha
disleri de sahih kabul etmiştir. Buna 
karşılık Tirmizi, İbn Mace. Ebü Davüd 
et-Tayalisi, Ahmed b. Hanbel, Abdürrez
zak, Said b. Mansür. İbn Ebü Şeybe. Ebü 
Ya'la ei-Mevsılfnin eserleri, Taberanf
nin Muccemü'l-kebirve Evsat'ı, Dare
kutni, Ebü Nuaym ve Beyhaki'nin kitap
larında sahihle birlikte hasen ve zayıf 

hadisler de bulunduğu için bunlardan 
naklettiği hadislerle ilgili hükümlere ay
rıca işaret etmiştir. Ukayll. İbn Adi, Ha
tlb el- Bağdadl, İbn Asa kir. Hakim et
Tirmizi' nin eserleri. Hakim en- Nlsabü
rfnin Taril]u Nisabur'u, İbnü'n-Neccar 
ei-Bağdadl'nin ~eylü Taril]i Bagdad'ı 
ve Deylemfnin Müsnedü'l-firdevs'inden 
aldığı hadisleri ise zayıf olarak nitelen
dirmiştir. Hadisleri sahih, hasen ve za
yıf diye değerlendirirken ( ,_;., • r . e:- ) 
rumuzlarını kullanmış olmakla beraber 
bu rumuzlar müstensihlerin veya naşir
lerin dikkatsizliği yüzünden bazan yan
lış yazılmıştır. Bu sebeple Abdürraüf ei
Münavl'nin de belirttiği gibi sadece ru
muzlara güvenmek doğru değildir. Ah
med b. Mekki ei-Hamevf ei-Hasenfnin 
bu eserde kullanılan rumuzları, 1 OS6 
( 1646) yılında otuz altı beyit halinde top
ladığı "Qav,ü'l-~abesi'l-münfr li-rumü
zi ricali'l- Camiciş-şaglr" adlı manzume
si. Muhammed Bakır Ulvan tarafından 
Mecelletü Ma chedi1-mal]tı1tati'l- cAra
biyye'de (Kahire 1975, XXI, s. 142- 147) 
yayımlanmıştır. Ulvan aynı dergide da
ha önce de "Şelaşü eracfz fl rumüzi'I-Ca
mici'ş-şaglr" adlı bir makale yayımla
mıştı (1972, XVIII. s. I 51-152). 

el-Camicu'ş-şagir'in ihtiva ettiği ha
disler Süyütfye göre genelde sahih ve 
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hasen olmakla birlikte zayıfları da var
dır. Bazı alimiere göre ise eserde mev
zü rivayetler de bulunmaktadır. Nasırüd
din ei-Eibani, el-Le,ali'l-masnuca ve 
zeytinde bizzat Süyütf tarafından mev
zü olarak nitelendirilen bazı hadislerin 
el-Camicu'ş-şagir'de yer almasını mü
ellifin onları değerlendirmeye fırsat bu
lamaması ile açıklamaktadır (Sahihu'/

Gim(i'ş -şagfr, ı . 28). Eserdeki hadislerin 
sayısı bazı kaynaklarda 1 0.031 ve 1 0.934 
olarak gösteritmekle beraber Yüsuf b. 
İsmail en-Nebhanf, yaptığı dikkatli bir 
sayım sonucunda doğru rakamın 10.01 O 
olduğunu söylemektedir. 

Süyütf daha sonra 4440 hadis ilave 
ederek eserine Ziyadetü1-Camic adıy
la bir zeyil yazmış, bu hadisler Yüsuf en
Nebhanf tarafından alfabe sırasına gö
re ait oldukları yerlere konularak bu şe
kilde genişletilmiş olan eser el-Fethu'J
kebir ii iammi'z-ziyadeti ile'J-Camici's
şagir adıyla üç cilt halinde neşredilmiş
tir (Kahire 1351 / 1932). Müttaki ei-Hindl 
de el-Camicu'ş-sagir ile Ziyadetü'J-Ca
mi ci'ş-şagir 'deki hadisleri fıkıh babla
rına göre tertip ederek meydana getir
diği esere Menhecü'l- cummal if süne
ni1-akval adını vermiştir. 

el - Ciimicu'ş -şagir ilk defa 1286'da 
Kahire'de basılmış, daha sonra baskısı 

birçok defa tekrarlanmıştır. Ayrıca Pey
tü'I-kadir ile birlikte yapılan Kahire bas
kısı da güvenilir bir neşirdir. Hadis me
tinlerinin kısa ve eserin alfabetik oluşu, 
kaynaklarının rumuzlarla kısaca zikredil
mesi ve diğer bazı özellikleri eseri çok 
kullanışlı hale getirmiştir. Osmanlı alim
leri bu esere büyük önem vermişler, yap
tıkları hadis derlemelerinde onu belli 
başlı kaynaklar arasına almışlardır. Ni
tekim Mehmed Arif Bey 1001 Hadis ad
lı eserinin bir tanesi hariç bütün hadis
lerini el-Cami cu·s-sagıYden seçmiştir. 
Mehmed Zihni Efendi de el- Haka, ik 
mimma fi'l-Camici's-şagir ve'İ-Meşa~ 
n~ min }ıadişi l]ayri1-l]alii ,ik adlı ese
rinde el-Cami cu'ş -şagir'de ravi olarak 
zikredilen sahabilerin hal tercümelerini 
yazmış (İstanbul 1311). fakat eserin ",_;., " 
harfinden sonrası neşredilmemiştir. 

el-Camicu'ş-sagir'de bulunan hadis
lerin sağlamlık derecesini tesbit etmek 
için müstakil eserler kaleme alınmıştır. 
Münavi Feyiü'l-kadir'de bu hadisleri 
şerhederken onların ne ölçüde güvenilir 
olduğunu da belirtmiştir. Ba Sabreyn 
diye tanınan Ali b. Ahmed b. Said 1266 
( 1850) yılında tamamladığı İt}ıatü 'n-na
~di1-basir bi-l]uşuşi şalıfhi (bi-kaviy-
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yi eJ:ıadfşi) '1- Cami ci' ş- şagir adlı kita
bında eserdeki sahih rivayetleri bir ara
ya getirmiştir. Bu konuda son zaman
larda yapılan çalışmalardan biri de Na
sırüddin ei-Eibanfye aittir. el-FetJıu 'l

kebir'i esas alan Elbani bu eserdeki 8202 
rivayeti sahih ve hasen diye değerlendi
rerek Şal}i]Ju'l-Camici'ş-şagir ve zi
yadetühı1 adıyla iki cilt halinde (Beyrut 
1406/ 1986), 6469 zayıf rivayeti de "zaif", 
"zaif cidden" ve "mevzü" ifadeleriyle de
ğerlendirerek ta cifü '1- Cdmi ci' ş -şagir 
ve ziyadetühı1 adıyla altı cilt halinde ya
yımlamıştır (Beyrut 1398/ 1978). Ahmed 
b. Muhammed b. Sıddik ei-Gumari de 
el-Cdmi cu'ş-şagir'de bulunduğunu söy
lediği 453 mevzQ hadisiel-Mugir cale'l
e]Jadişi'l-meviı1 'a fi'l- Cdmi 'i'ş-şagir 
adlı küçük hacimli kitapta toplamıştır 
(Beyrut 1402 / 1982). 

el- Cami'u's-şagir'in belli başlı şerh
leri şunlardır: 1. el- Kevkebü '1- münir. 
Süyütı~nin talebesi İbnü' l -Aikamfye ait 
olup Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüs
halan bulunmaktadır (Hamidiye, nr. 301-

303; Şehid Ali Paşa, nr. 454-456). Z. el-İs
tidrdkü'n-nacjir cale"l- Cami 'i'ş-şagir. 
Ahmed b. Muhammed ei-Metbüli el-En
sari tarafından yazılmıştır. Ebü'l- Vefa 
el-Meragi'nin araştırmasına göre eserin 
bir cildi Mektebetü'l-Ezher'de, bir cildi 
Darü'l- kütübi'l- Mısriyye ·de (Mektebetü 
Tal'at, nr. 597), bir başka cildi de el-Miş
bd]Ju'l-bdri'i'n-nacjir ve'l-miftah li'l
Cami ci'ş-şağir adıyla Bibliotheque Na
tionale'de bulunmaktadır (nr. 767). Di
ğer ciltlerin nerede olduğu bilinmemek
tedir. 3. Feyiü'l-~adir şer]Ju1-Cami ci'ş
şağir. el-Camicu'ş-şagir şerhleri ara
sında en çok kabul gören Münavı~nin bu 
eseri olmuştur. Müellif hadislerin kayna
ğını tesbit ederken bazan Süyütı~nin gö
rüşlerini nakletmekle yetinir, bazan da 
onun temas etmediği önemli kaynakla
ra atıflar yaparak faydalı bilgiler verir. 
Münavfnin bu eseri, sayfalann üst ta
rafında el- Cami c u 'ş- şağir'in hareke
tenmiş ve nurnaratanmış metniyle bir
likte altı cilt halinde basılmıştır (Kahire 
1357). Müellif fazla geniş bulduğu bu 
şerhi daha sonra et- Teysir bi -şer]Ji'l
Cami ci'ş-sagir adıyla ihtisar etmiş, bu 
eser de iki cilt halinde yayımlanmıştır 
(Kahire 1286). Mümivfnin el-Camicu'ş
şagir'in zeyli üzerine de Mifta]Ju'ş-şa ca
de bi-şer]Ji'z-ziyade adlı yarım kalmış 
bir şerhi bulunduğu kaydedilmektedir. 
4. es-Siracü'l-münir bi-şer]Ji'l-Camti'ş
şagir. Azizi diye tanınan Ali b. Ahmed 
ei-BGiakr'nin bu üç ciltlik eseri birçok 
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defa basılmıştır (Kahire 1286, 1292, 1304, 

1305, 1312). 
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liJ MücTEBA UöuR 

el-CAMİU' s-SAHiH 
( ~~ t"~l) 

Bubiiri'nin 
(ö. 256/870) 

Kur'an-ı Kerim'den sonra 
en güvenilir kitap olarak kabul edilen, 

sahih hadisleri toplayan eseri. 
_j 

Adı kaynaklarda farklı şekillerde tes
bit edilmiştir. Nevevi tam adının el -Ca
mi cu'l-müsnedi's-sahihi'l-muhtasar 
min umılri Resı1lllldh·ş~llal1ahii c~ley
hi ve sellem ve sünenihi ve eyyamih 
(Ma Temessü ileyhi J:ıacetü'l-fl:arr li-ŞaJ:ıf
J:ıi'l-Bul]arf, s. 39), İbn Hacer el-Askalani 
ise el-Camicu's-sahlhi1-müsned min 
]Jadişi Resıllilldh Şaİl~llahü caleyhi ve 
sellem ve sünenihi ve eyyamih (Hed
yü's-sarf, s. 10) olduğunu söylemektedir. 
Fakat eser ŞaJ:ıil:ıu'l-Bu.{].ari diye şöhret 
bulmuştur. 

Zehebi'nin Kur'an-ı Kerim'den sonra 
müslümanların elindeki kitapların en üs
tünü olduğunu söylediği el- Cdmi cu 'ş
şal}i]J, yalnız sahih hadisleri toplayan ilk 
eserdir. imam Şafii, yeryüzünde imam 
Malik'in el-Muvaffa'ından daha sahih 
bir hadis kitabı bulunmadığını söylediği 
zaman el-Camicu'ş-şal}i]J henüz orta
da yoktu. Çoğu Mağribli olmak üzere 
Müslim 'in el- Cami cu 's - şal}i]J 'ini ona 
tercih edenler de vardır. Bu tercih, Müs
lim'in, eserinin mukaddimesi dışında sa
hih olmayan hiçbir hadisi almamasına 
karşılık Buharfnin bab başlıklarında sa
hih olmayan hadisiere de yer vermiş ol
masından ileri geliyorsa bu doğrudur; 
ancak aşağıda görüleceği üzere BuM
ri'nin bu yolu seçmesinde haklı gerek
çeleri vardır. Eserin adındaki "müsned" 
kelimesinden de anlaşılacağı üzere Bu-

harf senedie nakledilmeyen rivayetleri 
kitabının dışında tutmuştur. Müslim'in 
eserini daha üstün bulanlar eğer bu
nunla ondaki hadislerin daha sahih ol
duğunu kastediyorlarsa bu iddia islam 
alimlerinin büyük çoğunluğu tarafından 
reddedilmiştir. Darekutni, Buhari olma
saydı Müslim'in böyle bir eser telif ede
meyeceğini, zaten çalışmasında onun 
eserini esas aldığını söyler (ayrıca bk. SA

HIHAYN). 

Telifi. III. (IX.) yüzyıla kadar meydana 
getirilen hadis külliyatı sahih hadislerin 
yanı sıra hasen ve zayıf hadisleri de ih
tiva etmekteydi. Buhari'nin hocası is
hak b. Rahuye, sadece sahih hadisleri ih
tiva eden muhtasar bir kitaba duyulan 
ihtiyaçtan söz etmişti. Buhari o günler
de bir rüya gördü. Elindeki bir yelpaze 
ile Hz. Peygamber'in huzurunda onu se
rinletiyordu. Rüya tabircileri bunu, Hz. 
Peygamber'i ona isnat edilen yalanlar
dan koruma şeklinde yorumladılar. Bu
nun üzerine Buhari el-Camicu 'ş -şahiJ:ı'i. 
topladığı 600.000 hadisten seçerek mey
dana getirdi. Eserin hacmini büyütıne
mek düşüncesiyle sahih hadislerin ta
mamını kitabına almadı. ibnü'l-Kaysera
ni, el-Camicu'ş-şal}i]J'in geniş çaplı bir 
eserin hulasası olduğunu, Buhari'nin elin
deki bütün hadisleri el-Mebsılt adlı bir 
eserde önce bablara göre tasnif ettiği
ni, bunun en sağlam rivayetlerini bir ara
ya getirerek meşhur eserini ortaya çı

kardığını söyler. Buhari çalışmasını ta
mamladıktan sonra onu Ahmed b. Han
bel, Yahya b. Main ve Ali b. Medini gibi 
hadis otoritelerine sundu; onlar da dör
dü dışında bütün hadislerin sahih oldu
ğunu belirttiler. Ukayli, tenkide konu 
olan hadislerin sıhhati hakkında son sö
zün yine de Buhari'ye ait olduğunu ifa
de etmektedir. Nitekim daha sonraları 
Darekutnf ve benzeri münekkitler eser
deki 11 O hadisin senedierine teknik ba
kımdan bazı tenkitler yönettmişlerse de 
hadis alimlerinin büyük çoğunluğu bu 
tenkitleri isabetsiz bulmuş, İbn Hacer 
tenkit edilen rivayetlerin ve ravilerin hep
sini savunmuştur (bk. Hedyü 's-sarf, s. 364-

488). Eseri inceleyenlerden Yahya b. Ma
fn'in 233'te (847), Ali b. Medinfnin 234'
te (849) vefat ettiği dikkate alınırsa ki
tabın, müellifinin vefatından en az yir
mi üç yıl önce tamamlandığı anlaşılır. 

Buhari eserini bir ibadet vecdi içinde 
hazırlamış, her hadisi önce abdest alıp 
(İbn Hacer el-Askalani, Hedyü 's·sarf, s. 6; 
a.mlf., Taglfku't-taclifl:, V, 421) veya gus
ledip (Hatib, II, 9; Nevevi, s. 41 ; İbn Ha-


