
ei-CAMiU's-SAGTR 

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-



cer ei-Askalanf, Taglfl~u't-.taclfk, V, 421) 

iki rek'at namaz kıldıktan sonra yazmış
tır. Bazı kaynaklarda ise el-Cam/in her 
babını Hz. Peygamber'in kabriyle minbe
ri arasında ve her bab için iki rek'at na
maz kıldıktan sonra yazdığı rivayet edil
mektedir (bk Zehebi, XII, 40) 

İbnü'l- Kayserani Buharf'nin el- Ca
mi<u·ş-salJ-flJ-'i Buhara'da. bazıları ise 
Mekke'de yazdığım söylemektedirler. Te
lifinin on altı yıl sürdüğü ve Buharf'nin 
Mekke'de bu kadar kalmadığı dikkate 
alımnca eserini Mekke'de yazmaya baş

ladığı, daha sonra Buhara· da ve uzun 
süre kaldığı Medine ve Basra· da yazıp 
tamamladığı anlaşılır. Eserin bab başlık
larını Hz. Peygamber'in kabriyle minbe
ri arasında yazdığına dair rivayet de böy
le yorumlanabilir. 

Hadis Sayısı. el-Camicu's-şahih'i Fi
rebrfden rivayet edenlerden Abdullah 
b. Ahmed ei-Hamevf'nin sayımına göre 
eserde 108 kitab. Kati b Çelebi'ye göre 
ise 100 küsur kitab, 3450 kadar bab bu
lunmaktadır. Muhammed Şerif Tokadi 
kitab sayısının 68, bab sayısının 3730, 
Muhammed Fuad Abdülbaki ise kitab 
sayısının 97. bab sayısının 3889 olduğu
nu söylemektedir. Eser üzerinde geniş 
bir fihrist hazırlayan Abdullah b. Muham
med Guneyman'a göre eserde 91 kitab. 
3867 bab bulunmaktadır. İbnü's-Salah ' a 
göre eserde mükerrerleriyle birlikte 7275 
hadis olup tekrarsız rivayetlerin sayısı 

4000, bunların içinde muttasıl senedie 
rivayet edilenler ise 2602'dir. Ta'likler 
arasında bulunan merfü rivayetleri de 
hesaba katınca tekrarsız muttasıl ha
dislerin sayısı 2761'i bulur. İbn Hacer'e 
göre ise eserde muallak* ve mütabi'*
!erin dışında mükerrerleriyle birlikte 7397 
hadis, 1341 muallak rivayet. 341 adet 
de mütabi' bulunmakta, böylece hadis
lerin toplamı 9082'ye ulaşmaktadır. Bu 
rakama sahabi ve t abii sözleri dahil de
ğildir. Cevzaki eserde 25.480 isnad zin
ciri bulunduğunu tesbit etmiştir. BuM
rfnin el-Cami cu 's-şalJ_ilJ_'te kendilerin
den hadis rivayet ettiği hocalarının sa
yısı 289'dur. Eserdeki kitab ve bablarla 
hadis sayısının değişik rakamlarla tes
biti bazı babların kitab kabul edilmesin
den, bir hadisin bazan uzun bazan kısa 

olarak birkaç yerde geçmesi sebebiyle 
bunların farklı sayımından ve iki ayrı is
nadla rivayet edilen hadislerin kimine gö
re bir, kimine göre iki rivayet kabul edil
mesinden kaynaklandığı gibi bazı nüs
halar arasındaki farklar da bu değişik 
tesbitiere yol açmıştır. 

Bab Başlıkları. el- Cami c u 'ş- şalJ-ilJ- 'in 
"terceme" adı verilen bab başlıkları ve 
bu babların muhtevaları öteki hadis ki
taplarından farklı özellikler taşımakta

dır. Buhari, bir hadisin ihtiva ettiği hü
kümlerin her birini göstermek maksa
dıyla bazan aynı hadisi -değişik sened
lerle- birbirini takip eden bablarda zik
retmekten kaçınmam ı ştır . Şartlarına uy
gun yeteri kadar hadis bulamadığı bir 
babda veya fıkhi görüşünü özellikle be
lirtmek istediği bir konuda ilgili ayetle
ri, ta ' lik yoluyla rivayet ettiği hadisleri, 
sahabe. tabiin ve meşhur imamların söz
lerini tercemede zikreder. Herhangi bir 
mezhebe bağlı olmayan Buhari bir fıkıh 
kitabı görüntüsü veren bu gibi yerlerde 
(mesela bk. "Şeh&dat", 8) daha çok ken
di kanaatini destekleyen görüşleri nak
leder. Şartlarına uymamakla beraber 
delil olmaya elverişli hadisleri de bura
da ya aynen veya mealen zikreder. Ni
tekim "Babü'l -ümera' min Kureyş" adlı 
terceme, Hz. Ali tarafından rivayet edi
len bir hadisle ilgili metinden ibarettir. 
Bu hadis Buharf'nin şartlarına uymadığ ı 

için onu tercemede mana olarak zikret
miş, konuyu daha farklı şekilde ele alan 
ve şartlarına uyan bir başka hadisi ise 
bu tercemenin altında senediyle birlikte 
vermiştir. Tercemelerde kesinlik ifade 
eden kalıplarla (cezm sigalarıyla) zikretti
ği rivayetlerin güvenilir olduğu , kesinlik 
ifade etmeyen meçhul fiil kalıplarıyla 

(temrfz siga\arıyla) zikrettiği rivayetlerin 
ise zayıf olduğu anlaşılır. Bu sebeple bab 
başlıklarında görülen bir rivayet kaynak 
olarak verilmek istendiğinde onun el
Camicu'ş-şalJ-ilJ-'te bulunduğu mutlak 
bir ifadeyle söylenmemeli. rivayetin ter
cemede yer aldığı özellikle belirtilmeli
dir. Buhari fıkhi kanaatlerini bab baş

lıklarında aksettirdiği için, "Buharf'nin 
fıkhı tercemelerinde bulunur" sözü şöh 

ret bulmuştur. Tercemeleri bazan bir 
ayet. bazan kısa bir hadis, bazan da ha
disin bir bölümü veya muhtevası oluş
turur. Buhari burada fıkhi bir hükmü 
kesin bir ifadeyle aniatma imkanı bula
madığı zaman tercemeyi soru şeklinde 
verir. Böylece okuyucuya bu konuda çe
şitli rivayetler bulunduğunu , meselenin 
farklı cepheleri olduğunu anlatmak is
ter. Çokça ihtilaf edilen bir konuyu da 
"babü ma yüzkerü fi. .. " şeklinde müp
hem bir ifade ile vermeyi uygun görür. 
Buhari konuları ayetle. sahabe ve tabifn 
sözleriyle ve eserinin bir başka yerinde 
muttasıl senedie yer almış bir hadisin 
bir bölümünü'senedsiz olarak vermek 

el- CAMiU's- SAH1H 

suretiyle destekler. Bu nevi başlıklara 

bakarak Buharfnin eserini temize çek
meye fı rsat bulamadığım zannedenleri 
dikkatsizlikle suçlayan İbn Hacer, bu me
totla onun söz konusu meselede şartla
rına uygun hadis bulamadığım anlatmak 
istediğini söyler. Bazı bab başlıklarının 

altında hiçbir hadis zikretmeyen Buhari 
bununla eserinde yer almasa bile o ko
nuda güvenilir hadislerin bulunduğuna 
işaret etmiş olur. Bu duruma dikkat çe
ken Müstemli, Firebrf nüshasın ı istinsah 
ederken orada bazı bab başlıklarının al
tında herhangi bir hadis bulunmadığını . 

bazı hadisiere de bab başlığı konulma
dığını belirttikten sonra kendilerinin bun
ları bir bab başlığı altında topladıklarını 
haber verir. Bu husus, aynı asıl* dan ya
zıldıkları halde bazı nüshalar arasında 
görülen farklılıkların nereden kaynak
landığı hakkında da fikir vermektedir. 

Şemseddin el-Kirmani, tercemelerde 
Buharf nin hocalarını taklit ettiğini ileri 
sürmekteyse de İbn Hacer el -Askalani 
daha önce hiç kimsenin böyle bir iddia
da bulunmad ığını söyleyerek bu görüşü 

reddetmektedir. Fuat Sezgin. Ruhiiri'nin 
Kaynakları adlı çalışmasında Kirma
ni'nin görüşü doğrultusunda deliller bul
maya gayret etmiştir (bu konudaki baz ı 

çalı şmalar için a ş. bk. ) 

Ta'likleri. Bir senedin baş tarafından 
bir veya birden çok ravinin adını zikret
meyip sadece ilk ravisinin adını vermek 
(ta 'lik) suretiyle yapılan nakiller el-Ca
micu 'ş-sahilJ-'in bab başlı klarında çok
ça görülür. Ta'lik bir isnad kusuru ka
bul edildiği için Buhari bazı alimierin ten
kidine uğramış, ancak o, eserini müm
kün olduğu kadar kısa ve özlü telif et
mek düşüncesiyle bu yola başvurmuştur. 
Hadislerin kusursuz bir isnadla nakledil
mesinde aşırı titizliğiyle bilinen Buhari, 
bir başka babda muttası l senedie ver
diği veya güvendiği bir muhaddisin ki 
tabında muntazam bir senedie nakle
dildiğini bildiği ve o devirde alimierin 
delil olarak kullandığı bazı r ivayetleri. 
kanaatini desteklemek üzere bab baş

lıklarında zikretmek istediğinde bu şe
kilde nakletmeyi uygun görmüştür. Sa
yıları 1341 'i bulan bu hadislerden 160'ı 
dışındakilerin senedierini başka bablar
da muttasıl olarak zikretmiştir. Bunlar
dan cezm sigasıyla rivayet ettikleri, ken
di şartlarına uygun olup hocalarından 
bizzat duyduğu hadislerdir. Temriz si
gasıyla rivayet ettikleri ise kendi şart
larının bütün özelliklerini taşımamakla 

beraber diğer tanınmış muhaddislerin 
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şartlarına uyan ve onların kitaplarında 
yer alan rivayetlerdir. İbn Hacer, el- Ca
micu'ş-şa~f~'teki bütün muallak riva- ı 
yetlerin muttasıl senedierini Taglf~u't
ta clflı; adlı eserinde toplamıştır. Beş cilt
lik bu hacimli eserde el-Camicin terti- 1 

bi üzere merfO, mevkuf ve maktO bütün 
ta'likler ile Buhari'nin "TabeahO fülan" 
veya "Revahü fülan· diyerek bir kısmını 
verdiği senedierin muttasıl rivayetlerini 1 

tesbit etmiş ve bunların sahih, hasen 
veya zayıf olduklarını da belirtmiştir. Sa
hasının bu en önemli kitabını yine İbn 
Hacer önce et- Teşvik ila vaşli'l-mü
him mine't-ta clilı; adıyla ihtisar etmiş, 
daha sonra bunu da et- Tevfik li- vasli'l
mühim mine 't-taclflı; adıyla ikinci defa 
ihtisar etmiştir. Bu sonuncu eserde Bu-

. harfnin eJ-Camicin herhangi bir yerin
de senedini vermediği adı geçen 160 ha
disin tam senedierini zikretmiştir. Bu 
eseri H ed yü 's- sarf'nin dördüncü fas
lında da (s. 22 -76) özetlemiştir. 

Tekrarları. Birden fazla hüküm ihtiva 
eden bir hadisi ilgili olduğu konuların 
her birinde değişik isoadlarla rivayet et
mek ve böylece aynı hadisten azami su
rette faydalanmaya imkan sağlamak Bu
harfnin sıkça başvurduğu bir metottur. 
Hadisten elde edilmesi mümkün olan bü
tün fıkhf hükümleri göstermek istediği 
zaman sahabi ravisi aynı olmakla bera
ber hadisin muhtelif tariklerle gelen ri
vayetlerini bazan aynı kitap içinde alt al
ta sıralar. Mesela "Kitabü: 1- İstiska, .. da 
böyle bir hadisi on bir ayrı bab başlığı 
altında tekrarlamıştır (bab 6, 7, 8, 9, ı o. 
ll, 12. 13. 14. 21, 24). Hz. Peygamber'in 
bir yahudiye zırhını rehin bırakarak on
dan yiyecek satın almasını on yerde. Hz. 
Aişe'nin Berfre'yi satın alıp kölelikten 
kurtarması olayını, ihtiva ettiği çeşitli 

hükümler sebebiyle, muhtelif bölümler
de yirmi ikiden fazla yerde zikretmiştir. 

En fazla tekrarladığı rivayet bu Berfre 
hadisidir. Bir hadisi aynı senedie iki yer
de rivayet etmesi ise pek nadir olup bun
ların sayısı yirmi üçtür. Her ne kadar Bu
harfnin bu usulü tekrara meydan ver
diği gerekçesiyle tenkide uğramışsa da 
faydaları dikkate alınarak bu tekrarla
rın hadis rivayetine kazandırdığı zengin
liği takdirle karşılamak gerekir. Hadis
lerdeki farklı bilgi ve hükümlerin öğre

nilmesi, onların birden fazla sahabi ta
rafından rivayet edildiğinin anlaşılması, 
birbirine zıt gibi görünen bazı hadisle
rin sağlam isnad zincirlerinin ortaya çık

ması. bazan kısaca rivayet edilen bir ha
disin uzun bir metni olduğunun görül-
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mesi bu yolla mümkün olmaktadır. Esa
sen farklı bilgiler ihtiva eden rivayetle
rin her biri ayrı birer hadis sayıldığına 
göre bunları tekrar olarak kabul etmek 
de doğru değildir. Ayrıca muhtelif hü
kümler ihtiva eden bir hadisin bu hü
kümler sayısınca tekrar edilmesi, rivaye
tin sadece bir bölümünü hatırlayan oku
yucuya hadisi daha kolay bir şekilde bul
ma imkanı sağlayacağı da muhakkaktır. 

el- Cami cu 'ş-sal:zı"h 'teki tekrarların 
gereksiz olmadığını en iyi gösteren hu
sus, Buharfnin metin ve senedlerle ilgi
li birçok meseleyi en kısa yoldan anlat
ma konusundaki titizliğidir. Bir babda 
naklettiği hadisin aynı veya benzeri, onun 
zengin hadis koleksiyonu arasında fark
lı bir senedie bulunuyor ve bu senedi zik
retmeye ihtiyaç hissediyorsa metni tek-

ı rarlamaz; "bi-haza· diyerek hadisin ay
I nı metinle veya "bi-nahvihf" diyerek ben
I zeri bir metinle rivayet edildiğini göste
: rir. Aynı metne dört farklı senedie sa-

hip olduğu ve bu senedieri okuyucuya 
göstermek istediği zaman metni bir de
fa verir. senedieri ise aralarına "tahvil 
işareti" (ha) koyarak tekrarlar (bk. "Bü
yü c", 2). Bu durumda metinler arasında 

ki önemli bir farkı belirtmek istediğin
de sadece o kelimeyi zikreder (bk. "cUm
re", 17). 

Şartları. Buharf. kendi hacasından sa
habi raviye varıncaya kadar son derece 
güvenilir muhaddisler tarafından mut
tasıl bir isnad ile nakledilen rivayetleri 
kitabına almayı prensip edinmiştir. Ba
zılarının ileri sürdüğü gibi her tabakada 
birden fazla ravinin bulunmasını gerekli 
görmemiştir. Yalnız seneddeki her bir 
hoca ile talebesinin uzun süre görüşmüş 
olması esastır. An'ane* yoluyla gelen ri 
vayetlerde talebelerden birinin hocasm
dan hadisi bizzat duymadığı halde duy
muş gibi rivayet ettiği (bk. TEDLIS) ihti
mali hatıra gelebilir. Bu gibi durumlar
da Buhiirfye göre seneddeki ravilerin en 
az bir defa birbirleriyle görüştükleri bi
linmelidir. Buna lüzum görmeyen Müs
lim ise ravilerin aynı asırda yaşamış ol
masını ve görüşmelerinin imkan dahi
linde bulunmasını yeterli sayar. Şu hal
de Buhiirf bu konuda Müslim'den çok 
daha titizdir. Hadisi Buharf tarafından 
an'ane yoluyla rivayet edilen bir ravinin 
hacası ile görüşmediği iddiası varsa, Bu
harf bu kişinin hadisini rivayet ettiği 

yerde, sırf bu iddiayı çürütmek maksa
dıyla, konu ile ilgili olmasa bile, o ravinin 
hacası ile görüştüğünü açıkça belirten 
bir hadisi naklettiği de olur. Bu husus, 

konu içindeki mana birliğinin bozulması 
pahasına Buharf'nin rivayet tekniğini ön 
planda tuttuğunu göstermektedir. 

Diğer Kütüb-i Sitte imamları gibi Bu
harf de eserine aldığı hadisleri hangi 
şartlara göre seçtiğini zikretmemiştir. 

Ona nisbet edilen şartlar eseri incelen
mek suretiyle tesbit edilmiş olmakla be
raber bu konuda çalışma yapanların var
dığı sonuçlar aynı değildir. 

Rivayeti. el-Camicu 'ş-şa~~·i Buha
rf'den 90.000 kişi dinlemiş olmakla be
raber (HatTb, ll, 9) onu daha sonraki ne
sillere aktaran ravilerin sayısı oldukça 
azdır. Bunların başında el- Cami cu ·ş
şa~ih 'i, biri Fire br' de (248/ 862). diğeri 
Buhara'da (252/ 866) olmak üzere hoca
sından iki defa dinleyen EbO Abdullah 
Muhammed b. Yusuf b. Matar el -Fireb
rf gelir. Diğerleri, eserin son kısmından 
bir bölümünü Buharı~den dinleme imka
nı bulamayan Hammad b. Şiikir en-Ne
sevr. "Kitabü'I -Ahkam"dan sonrasını biz
zat duymadığı için bu kısımları Bu harf'
den idl.zet* yoluyla alan İbrahim b. Ma'
kıl en-Nesefive Buhari'den el-Camici 
en son rivayet eden EbO Talha MansOr 
b. Muhammed el -Bezdevf'dir. Hüseyin b. 
İsmail el- Mehamilf'nin rivayeti ise eseri 
sema • yoluyla alınayıp Bu harf'nin Bağ
dat'taki imla • meclislerinde yazdıklarıy
la çok hatalı bir nüsha meydana getir
diği için pek itibar görmemiştir. Firebrf 
nüshası dışındaki diğer üç nüshanın za
manla şöhretlerini kaybettiği ve yerleri 
ni bugün elimizde bulunan Buhari met
ninin yegane rivayeti olan Firebrf nüs
hasına bıraktığı anlaşılmaktadır. 

Buharf'nin meşhur talebesi Firebrf'den 
el-Camici r ivayet edenlerin en tanınmış 
olanları şunlardır: İbnü's-Seken diye ta
nınan E bO Ali Saf d b. Osman el- Mısrf. 
EbO Zeyd Muhammed b. Ahmed ei-Mer
vezi, EbO Ahmed Muhammed b. Muham
med el- Cürcanf, E bO İshak İbrahim b. 
Ahmed ei-Müstemlf, EbO Muhammed 
Abdullah b. Ahmed b. Harnınüye ei -Ha
mevi (es-SerahsT), EbO Ali Muhammed b. 
Ömer b. Şebbüye eş-Şebevf (e;:ŞebbüvT), 
Ebü'I -Heysem Muhammed b. Mekkf ei 
Küşmfheni ve Firebrf'den el-Camti en 
son dinleyen EbO Ali İsmail b. Muhamc 
med ei - Küşanf ile EbO Nasr Ahmed b. 
Muhammed ei-Ahsfkesf. 

Firebrf nüshasını üçüncü kadernede 
devam ettirenler arasında yer alanlar
dan EbO Zer ei-Herevf ile hayatını hadi
se adamış olan kadın muhaddis Kerfme 
bint Ahmed öğretim faaliyetlerini Mek
ke'de devam ertirdikleri için eserin is-



lam dünyasına yayılmasında büyük hiz
metleri olmuştur. Ebü Zer nüshasının 
büyük bir şöhrete sahip olmasının en 
önemli sebebi. Firebrf'nin üç tanınmış 
talebesi Müstemll, Hamevi ve Küşmlhe
nl'nin nüshalarına dayanmasıdır. Önem
li üç rivayeti birleştirmesi sebebiyle bu 
nüsha daha sonraki çalışmalarda müs
takil bir rivayet olarak ele alınmıştır. Ebü 
Zer nüshasına büyük değer veren ibn 
Hacer FetJ:ıu'l-biiri'yi, Kirmanlde el-Ke
vakibü 'd- derari'yi bu rivayet üzerine 
kurmuşlardır. Mağrib'de de en yaygın 
olan rivayet budur. Bu kademeden son
ra eseri rivayet edenlerin sayısı giderek 
çağalmış ve daha sonraki yüzyıllarda el
Cami'u'ş-şahfJ:ı'in birçok nüshası mey
dana gelmiştir. Eldeki rivayetlerinin bir
çoğu. çeşitli nüshalardan sağlam bir me
tin tesis etme zaruretini duyan Ali b. 
Muhammed ei-Yünlnf'nin (ö 701 / 1301) 
meydana getirdiği nüshaya dayanmak
tadır. Kastallanı İrşadü's-sari adlı Buha
r! şerhinde bu nüshayı esas almıştır. Yü
nlnl. Firebrl'den sonra çeşitli koliara ay
rılarak kendisine kadar gelen,nüshalar
dan birkaç rivayeti birleştirenleri öncelik
le ele almıştır. Bunlardan Ebü Zer nüs
hası için "he" (.ı). Asiiiiçin "sad" (._.., ). 
Ebü'I-Kasım ibn Asakir ed-Dımaşkl için 
"şın" (.;.) ve Ebü'I-Vakt için "zı" (.!.;,) 
rumuzlarını kullanmıştır. Kendi nüshasın
daki bir kelime bu dört nüshadan han
gisinde bulunuyarsa kelimenin üzerine 

o nüshanın rumuzunu. dördünde de bu
lunuyorsa "he, sad. şın, zı" harflerinin 
hepsini yazmıştır. Söz konusu kelimenin 
bulunmadığı nüshanın rumuzunun önü
ne "la" koymuştur. Bunların dışındaki 

önemli bazı rivayetler için de muhtelif 
rumuzlar ve farklı renkler kullanmıştır 
(KastallanT, 1, 40; ayrıca bk. YÜNINI, Ali b. 
Muhammed). Çözemediği bazı dil problem
lerini devrin tanınmış sarf ve nahiv ali
mi ibn Malik et-Tal ile (ö 672 / ı 274) iş 

birliği yaparak halletmiş, hatta ibn Ma
lik onun derslerini takip ederek sağlam 
bir Şahih-i Buly1ri nüshası meydana ge
tirmesi için ciddi gayretler sarfetmiş, 
sonunda eserdeki önemli dil pr<{)blemle
rini Şevahidü 't - taviiJ:ı ve 't- taşJ:ıiJ:ı li
müşkilati'l-Cami'i's-şaJ:ıiJ:ı adıyla bir 
araya getirmiştir. Sonuçta esere göste
rilen itina sebebiyle bu nüshalar arasın
da fazla bir fark doğmamıştır. SaJ:ıfh-i 

Bu{ıari'nin r ivayetleri üzerinde bir araş
tırma yapmış olan Johan n Fück- Ha lle. 
bu nüshalarda çok büyük metin değişik
liği bulunmadığını belirtmekte ve çeşitli 
nüshalardan tesbit edilen değişik oku
yuş şekillerinin manaya çok az tesir et
tiğini söylemektedir. 

Firebrf'nin önde gelen on talebesiyle 
el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i bunlardan rivayet 
eden on iki meşhur ravi ve YOninf'nin 
rivayet zincirlerinden bir kısmı aşağıda
ki şemada gösterilmiştir: 

BU HA RI 
lö. 256/8701 

el- CAMiU 's- SAHlH 

İslam Dünyasındaki Yeri. islam dünya
sında Kur'an-ı Kerim'den sonra en bü
yük ilgiyi Buharinin el-Cami'u·s-sahiJ:ı' i 
görmüştür. Hadislerinin titizlikle seçil
mesi. mükemmel bir tertibe sahip olma
sı , muhtevasının zenginliği ona bu iti
barı kazandırmıştır. el-Cami 'u's-şaJ:ıiJ:ı 
sevap kazanmak maksadıyla olduğu gi
bi maddi ve manevi sıkıntılardan, has
talık ve belalardan kurtulmak ve her tür
lü murada nail olmak arzusuyla da okun
muştur. Kirmanl (ö. 786/ ı 384), kendi 
devrinde islam ülkelerinden birinde sul
tanın rahatsızlandığını ve şifa bulma 
ümidiyle ŞaJ:ıifı-i Bu{ıari okunmasını ar
zu ettiğini haber vermektedir (ei·Keua· 

kibü 'd ·derarf, 1, 5) ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{ıari'nin 

sıkıntılı günlerde okunduğu takdirde in
sanları huzura kavuşturduğunu . deniz 
seyahatine çıkarken birlikte götürülme
si halinde geminin batmadığını söyle
yen ibn Ebu Cemre (ö 699/ 1300). bü
tün bu meziyetleri duası makbul bir ki
şi olan Buharl'nin okuyucularına dua et
mesiyle açıklamaktadır. 1281 yılında 

Tatarlar Suriye'ye girdiği zaman Melik 
Mansür Kalavun. onlara karşı koymak 
üzere yola çıkmadan önce ŞaJ:ıih-i Bu
{ıari okunmasını emretmiş, alimler de 
hatim günü cumaya gelecek şekilde ese
ri muhtelif celseler halinde okumuşlar
dır. 1505 yılında Mısır sultanının bahçe
sinde kurulan büyük bir çadırda Şahih-i 

Nesevi 
lö. 290/9031 

N es efi 
lö. 295/9081 

Flrebr1 
lö. 320/9321 

Pezdevl Mehamııı 
lö. 330/941·421 IÖ. 329/940·411 
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el- CAMiU's-SAHfH 

Buly'iri hatmi yapıldığını haber veren 
Mısırlı tarihçi İbn İyas, daha önceki ta
rihlerde eserin sarayda okunduğunu, ha
tim merasiminin büyük sarayda yapıldı
ğını, bu esnada kadılara ve ileri gelen 
alimiere hil'atlar giydirilip keselerle bah
şişler verildiğini, fakat sonraları hatmin 
Kale Camii'nde okunup sultanın huzu
runda yapılan kısa bir merasimle bitirii
diğini söylemektedir (Beda,i'u 'z-zühar, 

IV, 88). 1581 'de Osmanlı ordusundan 
korkarak Merakeş'teki tahtını bırakıp 

Fas'a kaçan Sultan Ahmed ei-Mansür, 
lll. Murad'ın kendisini bağışlaması üze
rine tekrar tahtına dönerken Faslılar ta
rafından -halifelere yapıldığı gibi- Sa
J:ıifı-i Bu.!Jdri okunarak uğurlandı. O de
virlerde Mağrib'de düşmana karşı zafer 
kazanıldığı zaman yapılan merasimler
de Kur'an-ı Kerim ile birlikte ŞaJ:ıih-i 

Bul]ari hatimieri yapıldığı. hatta yemin 
merasimlerinde Kur'an-ı Kerim üzerine 
olduğu kadar ŞaJ:ıifıayn üzerine de ye
min edildiği bilinmektedir (ifrenf, s. 72, 
ı 00) Fas Sultanı İsmail b. Şerif (1646-
ı 727), zenci kölelerden oluşan "Abidü'I
BuharT" (Buharf'nin hizmetkarları) adında 
bir muhafız alayı kurdu. ŞaJ:ıifı-i Bu.!Ja
ri üzerine yemin ettirerek onlardan sa
dakat sözü aldı ve kendilerine bir Şa
fıifı-i Bul]arinüshası teslim edip onu ti
tizlikle korumalarını, ata bindikleri za
man yanlarından ayırmamalarını ve İs
railoğuları'nın ahid sandığı*nı taşıdık
ları gibi onu savaşlarda en önde taşıma
larını emrettL Fas'ta yaşamakta olan bir 
inanışa göre bir velinin kabrini ziyaret 
ederken ŞaJ:ıifı-i Bul]ari'nin herhangi 
bir sayfasını açıp gözüne ilk ilişen hadi
si okuyan, sened zincirindeki raviler ve 
Hz. Peygamber vasıtasıyla Allah'tan mu
radının hasıl olmasını isteyen bir kim
senin dileği çok geçmeden yerine gelir 
(E. Levi-Provençal, s. 212-213; İA, V/2, s. 
ı ı ı 2) 1798'de Ezher Camii'nde Napol
yon Sonapart'ın şehre girmemesi dile
ğiyle, 12 Eylül 1902' de yine aynı yerde 
kolera tehlikesi sebebiyle Sahı"fı-i Bul]a
ri hatmedildi (1 Goldziher, Vl / 2, s. 214). 
Balkan Savaşı'nın başladığı günlerde Ez
her şeyhi, Osmanlı ordularının zaferini 
niyaz etmek maksadıyla ileri gelen alim
lerden kıbleye yönelerek Şahın-i Bu.!Jari 
okumalarını istemiştir (el-Menar, XVI I/ 2, 
s. ı 12). Önemli işlere başlarken de Şa
fıifı-i Bu.!Jdri'yi hatmetme geleneği var
dır. Mağrib'de yapılan büyük hatim me
rasimleri için receb ayının ilk günü Sg
fıih-i Bul]ari okunınaya başlanır. rama-
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zanın 27. gecesi okuma işi sona ererdL 
Eserin son hadisi olan "Sübhanallahi ve 
bi- hamdihi sübhanallahi' 1-azim "e gelince 
herkes ayağa kalkar ve bu hadisi 101 de
fa tekrar ederdi. Daha sonra Büsiri'nin 
~aşidetü'l-bürde ve el-Kasidetü'l-hem
ziyye'sinden muhtelif beyitler toplu hal
de okunurdu. Bu merasim hükümdarın 
sarayında da tekrarlandığı gibi rama
zan bayramının 1. ve 7. günlerinde hü
kümdarın bulunduğu şehir merkezlerin
de tekrarlanırdı. Türkiye'de Birinci Bü
yük Millet Meclisi açılacağı zaman ülke
nin her yerinde Şaf:ıifı-i Bul]dri hatim
leri yapılmıştır. 21 Nisan 1920'de Hey'et-i 
Temsiliyye adına Mustafa Kemal imza
sıyla 61. fırka kumandanı Refet Bey'e çe
kilen telgrafta, "Bi-mennihi'l-kerim Ni
san'ın 23. Cuma günü cuma namazını 
müteakip Ankara'da Büyük Millet Mec
lisi küşad edilecektir" dendikten sonra, 
"yevm-i mezkürun te'yid-i kudsiyyeti 
için bugünden itibaren merkez-i vilayet
te vali beyefendi hazretlerinin tertibiyle 
hatim ve Buhari-i Şerif tilavetine bed' 
olunacağı ... mukaddes ve mecruh vata
nımızın her köşesinde aynı suretle bu
günden itibaren Buhar! ve hatemat-i şe
rife kıraatine şürQ edileceği" bildirilmek
teydi (Gazi Mustafa Kemal, s. 272-273). 
Eserin dua niyetiyle hatminin, Kur'an-ı 
Kerim cüzlerinin ayrı ayrı şahıslar tara
fından okunınası gibi muhtelif eelseler
de tamamlandığı anlaşılmaktadır. 

Baskıları. Şaf:ıifı-i Bul]ari istanbul, Ka
hire, Bulak, Hindistan ve Avrupa'da bir
çok defa basılmıştır. Bunların içinde en 
mükemmeli, YOnini nüshası esas alına
rak kenarında diğer nüsha farkları gös-

. terilm ek suretiyle ll. Abdülhamid'nin em
riyle yapılan neşirdit (I-IX, Bul ak ı 3 ı 3-
1315). Bunu Hacı Zihni Efendi'nin tas
hihiyle yapılan baskısı takip eder (1-Vlll, 
istanbul 1315) L. Krehl'in (1-111, Leiden 
1862- 1868) ve Theodor W. Juynboll'un 
(I-IV, Leiden ı 908) baskıları iyi birer ne
şir değildir. E. Levi- Provençal Şahifı- i 
Bul]ari'yi Fransızca tercümesiyle birlik
te yayımiarnıştır (I-IV, Paris ı 928). Octa
ve Houdas ile W. Marçais'in Pransızca 

tercümelerindeki (I-IV, Paris ı 903- ı 914) 
hataları göstermek üzere Muhammed 
Hamidullah bu kitapların dörtte biri hac
minde bir çalışma yapmak zorunda kal
mıştır (el-Bokhari, Les tradition fslamiques 

ITome-51 Introduction et notes correcti

ves de la traduction française de Octave 

Houdas et William Marçais, Paris 1401 / 
1981 ) Bu arada Muhammed Es'ad We-

is'in notlarla birlikte İngilizce neşri (Sri
nagar 1935), Reinfried'in kısmen yaptığı 
Almanca tercümesi de (Um 1913) zikre
dilebilir. Bazı müsteşrikler eserin muh
telif bölümlerini Batı dillerine tercüme 
ederek yayımlamışlardır (Brockelmann, 
GAL Suppl., I, 26 ı ) SerkTs eserin diğer 
baskılarını da tesbit etmiştir (Mu' cem, 
I, 535-536). 

Şerhleri. el-Camicu's-sahih'i şerhet
menin İslam ümmetinin boynuna borç 
olduğunu söyleyen İbn Haldün'un sözü 
gerçekleşmiş ve eser üzerinde en iyi şe
kilde anlaşılması ve bütün problemleri
nin çözülmesi için çeşitli çalışmalar ya
pılmıştır. Katib Çelebi çoğu şerh olmak 
üzere ŞaJ:ıifı-i Bul]ari etrafında yapılan 
çalışmalardan seksen ikisinin adını ver
mektedir. Daha sonra yazılan şerhler ve 
benzeri çalışmalar dikkate alımnca bu 
rakamın çok artacağı muhakkaktır. Ese
rin tanınmış şerhleri şunlardır: t. i' 1d
mü's-sünen. İlk ŞaJ:ıifı-i Bul]ari şerhi 
olarak bilinen eser Hattabi (ö. 388 / 998) 
tarafından kaleme alınmıştır. Müellif, 
Ebu Davüd'un es-Sünen'inin şerhi olan 
Me c alimü 's- Sünen 'i tamamladıktan 
sonra yakınlarının isteği üzerine bu ki
tabı yazmıştır. Eserde, sahasında yazı
lan diğer büyük kitaplarda olduğu gibi 
her müşkülü çözmek yerine bilgi veril
mesi zaruri görülen bazı önemli husus
lara kısaca temas edilmekle yetinilmiş
tir. Şerhin Süleymaniye (Ayasofya, nr. 687), 
Millet (Feyzullah Efendi, nr. 26 ı , 262, 437) 
ve Topkapı Sarayı Müzesi (III Ahmed, nr. 
393) kütüphaneleriyle diğer bazı kütüp
hanelerde yazmaları mevcuttur. 2. İbn 
Battal ei-Kurtubfnin (ö. 449/ 1057) adı 
bilinmeyen şerhi daha sonraki şarihle
r in faydalandığı önemli bir eserdir. Bu 
şerh, hadis meselelerinden çok Maliki 
fıkhına ağırlık vermekle tenkit edilmiş
tir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'ndeki nüshası (Medine, nr. 230) eksik 
olmakla beraber diğer İslam ülkeleri kü
tüphanelerinde tamamı bulunmaktadır 
(Sezgin, GAS, I, I 18). 3. el-Bedrü1-müni
ri's-sari fi'l-kelam cale'l-Bul]ari. Kut
büddin ei-HalebT diye tanınan Abdülke
rim b. Abdünnür'un (ö. 735/ ı 334-35) bu 
eseri, Katib Çelebi'nin söylediğine göre 
on cilt olup el- Cami c in ancak yarısının 
şerhinden ibarettir (bazı bölümleri için 
bk. Sezgin, GAS, I, 1 I 9). 4. et- Telvifı şer
fıu'l-Cami ci'ş-şafıifı. Türk alimi Moğol
tay b. Kılıç'ın (ö. 762 / 1361 ı yirmi cilt ol
duğu söylenen (İbn Hacer el-Askalanf, Li
sanü'l-Mfzan, VI, 72) · bu eserinin nerede 



bulunduğu bilinmemektedir. s. el-Keva
kibü'd-derari. Eserin müellifi olan Türk 
alimi Şemseddin Muhammed b. Yusuf 
el- Kirman i (ö 786/ 1384). muhtelif ülke
leri dolaştığı halde el-Camicu 's-sahih ' in 
bütün problemlerini çözecek tarzda muh
tevalı bir şerhine rastlamadığını söyle
mekte, İbn Battal'ın şerhini Maliki fık
hına ağırlık verdiği için, Hattabi ile Mo
ğoltay b. Kılıç'ın şerhlerini ise eserin ta
mamını ele almadıkları için yeterli bul
madığını belirtmektedir. Kendisi ise ha
dislerdeki müşkil* leri açıklamakta. gra
mere, hadis usulüne, fıkha , ravilere ve 
onların çeşitli durumlarına dair bilgiler 
vermekte, birbirine zıt gibi görünen ha
dislerin arasını telif etmektedir. Kirmani, 
Salıih-i Bul]arf şerhleri arasında önem
li bir yere sahip olan orta büyüklükteki 
eserini 1373 yılında Mekke ·de tamam
lamıştır. Bedreddin el-Ayni bu eserden 
faydalanmış, İbn Hacer ise onu faydalı 
bulmakla beraber daha çok tenkit et
mek maksadıyla söz konusu etmiştir. 

Yazma nüshalarının çoğu Türkiye kütüp
hanelerinde bulunan eser Kahire'de yirmi 
beş cilthalinde basılmıştır (1 935-1 945) . 
6. et- Ten~IJı li-elfa?i'l-Cami ci's-saJıfh. 
Zerkeşi' nin (ö 794/ 1392 ) bir ciltten iba
ret olan bu eseri. el - Cô.micu 'ş - şaJıiJı ' 
teki garib * kelimeleri. müşkil i'rabları . 
yanlış okunabilecek isim ve nisbeleri be
lirgin hale getirdiği ve kolayca anlaşıl

mayan bazı kısımları açıkladığı için fay
dalı ve yeterli bir şerh olarak kabul edil
miştir. Yazmalarının büyük bir kısmı Tür
kiye kütüphanelerindedir (bk. Sezgin. 
GAS, ı. 120) 7. et- TavtiJı li - şerJıi 'l- Ca-

mi ci's -sahih. İbnü'l-Mülakkın'a (ö 804/ 
140 ı - ı 402 ı ait bu eserden söz ederken 
Kati b Çelebi adının Şevahidü 't- taviiJı 

olduğunu ve yirmi ciltten ibaret bulun
duğunu söylemektedir (Keş{ü '? ·zunan, ı . 

547) . Şarih , hocası Moğoltay b. Kı lıç ile 
Kutbüddin ei-Haleblnin eserlerinden bü
yük ölçüde faydalanmıştır. İbn Hacer ese
rin ilk yarı sının daha faydalı olduğunu 
söylemektedir. Şerhin on altı cildi Millet 
Kütüphanesi'nde (Feyzullah Efendi , nr. 
377-392). X ve Xl. ciltler i Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi'nde (lll. Ahmed. nr. 
396/ ı O, 396/ ı ı) bulunmaktadır. Ayrıca 

diğer kütüphanelerde de nüshala rı mev
cuttur (bk. Sezgin. GAS, ı . 120) . 8. el-La
micu 'ş -şabiJ:ı cale'l- Cô.mici'ş-şaJıiJ:ı. Mu
hammed b. Abdüddaim el- Birmavl' nin 
(ö . 831 / 1428). Kirmani ve Zerkeşi şerh
leriyle İbn Hacer'in Hedyü's-sarf'sinden 
faydalanarak yazdığı dört cilt hacmin
deki bu eserin hemen hemen bütün nüs
haları istanbul kütüphanelerinde bu
lunmaktadır (bk. Sezgin. GAS, ı. ı 2 ı) . 9. 
Mecma c u '1- baJ:ıreyn ve cevahirü '1- J:ıab
reyn. İbnü'J-Kirmani diye tanınan Yah
ya b. Muhammed b. Yusuf'un (ö 833/ 
1430) bu eseri. babası Kirmani ile İ bnü'I
Mülakkın'ın ŞaJıfJı-i Bul]arf şerhlerini 
birleşti rmektedir. Bilindiği kadarıyla se
kiz ciltlik müellif hattı yegane nüshası 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'nde 
bulunmaktadır (lll. Ahmed, nr. 402/ ı -8). 
1 O. et- Tel~ilı li- fehmi ~ari, i's- SaJ:ıfh. 
Sıbt İbnü'I-Aceml'ye (ö 841 / 1438) ait 
olan bu şerhin yazmalarının ı ve ll. cilt
leri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si 'nde (lll. Ahmed. nr. 392/ 1-2). bir cildi 

ibnü"I-Kirmani'nin Mecma'u "l ·batıreyn ue ceuahirü"l ·habreyn ad lı eserin in müellif hattıyla olan nüshasında n üç sayfa 
{TSMK, lll. Ahmed, nr. 402 / 1, vr. P, 26

, 966~) 
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Millet Kütüphanesi'nde (Feyzu llah Efen
di , nr. 435), bir cildi de Süleymaniye Kü
tüphanesi 'nde (Ayasofya, nr. 689) bulun
maktadır. 

11. Fethu 'l-biirf bi- şerJıi Salıfhi 'l -B u

l]ôrf. İbn Hacer ei-Askalanl nin (ö. 852/ 
1449 ) bu eseri, Salıfh-i Bu{ıôrf şerh leri

nin en mükemmeli olarak kabul edilmek
tedir. İbn Hacer ŞaJıfJ:ı-i Bul]arf üzerin
deki çalışmalarına , önce bu eserdeki mu
allak hadisleri konu alan beş ciltlik Tag
lf~u 't-taclf~'i ile başlamış ve onu 1401'
de tamamlamıştır. Daha sonra büyük 
şerhinin mukaddimesi olan müstakil bir 
cilt halindeki Hedyü's -sarf'yi kaleme al
mış ve bunu da 1410'da bitirmiştir. Sa
Jıih-i Bul]arf hakkında bilinmesi zaruri 
bilgileri ihtiva eden Hedyü's- sarf, daha 
ziyade el- Cami c u 'ş -şaJıilı 'te hadislerin 
neden bölünerek (takti' *), ihtisar edile
rek ve muhtelif bahislerde tekrarlana
rak verild iği. tercemelerdeki hadislerin 
neden senedsiz zikredildiği (ta 'lik). eser
deki nadir (garTb) kelimelerle yazılışı ay
nı okunuşu farklı isim, künye, lakap ve 
nisbelerin hangiler i olduğu. ayıncı bir 
vasıf söylemeden Buhari'nin müphem 
bir şekilde zikrettiği isimlerle kimleri 
kastettiği , Darekutni ile diğer münek
kitlerin Buhari'yi tenkit etmek maksa
dıyla iler i sürdükleri bütün görüşlerin 
mahiyeti ve geçerliliği, tenkit edilen Bu
hari raviler i için söylenenler ile bunların 
isabet derecesi hakkında on ayrı bölüm
de geniş bilgiler vermekte. eserin sonun
da ŞaJıiJı-i Bul]arf'nin diğer özellikleri
ni tanıtarak Buhari'nin hayatını da ge
niş bir şekilde anlatmaktadır. İbn Hacer 
FetJ:ıu'l-bô.ri'yi 1414 yılında yazmaya baş
lamış, hadis metinlerinde büyük ölçüde 
el-Camicu's-saJıih'in Ebu Zer nüsha
sına bağlı kalmıştır. Esere yeni başladı
ğı sıralarda hadisleri oldukça geniş bir 
şekilde şerhetmiş, fakat daha sonra or
ta bir yol tutmayı tercih etmiştir. Kita
bını 1438'de bitirmekle beraber vefa
tından bir müddet öncesine kadar çeşit
li ilaveler yapmaya devam etmiştir. Ese
rin muhtelif nüshaları arasındaki fark
ların en önemli sebebi budur. ibn Hacer. 
açıklamaya gerek gördüğü kelimelerin 
lugat manasını. i'rabını. hadisteki edebi 
incelikleri, fıkhi hükümleri ve bu konu
larda alimler arasında mevcut olan gö
rüş farklılıklarını ayrıntılı bir şekilde or
taya koymaktadır. Özellikle şerhettiği 
hadisin diğer rivayetlerini tesbit etmek 
ve bunların sağlamlık derecesini belirt
mek suretiyle hadis etrafındaki görüş 

ayrılı klarının kaynağına inmektedir. Mü-
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kerrer hadislerin her birini şerhederken 
bulunduğu konu ile ilgisi nisbetinde bil
gi vermekte, ihtiva ettiği diğer hususlar 
için rivayetin geçtiği diğer konulara gön
derme yapmaktadır. Eserin en önemli 
özelliği, rivayetleri hadis tekniği açısın
dan değerlendirmeye tabi tutmasıdır. 

Şerhettiği hadisin ve onu takviye eden 
diğer rivayetlerin senedierini ve metin
leri arasındaki farkları çeşitli açılardan 

incelemesi, Şahil}.-i Bu{ıarf'nin en önem
li özelliklerinden biri olan tercemelerde
ki muallak rivayetlerin muttasıl sened
lerini tesbite gayret etmesi ve esere yö
neltilen çeşitli tenkidleri cevaplandırma
sı diğer şerhlerde görülmeyen meziyet
leridir. Fethu'l-bôri daha sonra yazılan 
bütün şerhlere kaynak olmuştur. Şevka
ni'den el-Camicu's-salJ.ilı'e bir şerh yaz
ması istendiği zaman "La hicrete ba'de'l
feth ~ Mekke fethinden sonra artık hic
ret yoktur" hadisiyle tevriye yaparak İbn 
Hacer'in bu değerli eserinden sonra baş
ka bir ŞalJ.ih-i Bu{ıari şerhi yazmaya ge
rek olmadığını anlatmak istemiştir. Fet
hu1-bôri'nin Ebü'I-Feth Muhammed b. 
Hüseyin ei-Meragl (ö. 859/ ı455) tara
fından ya.Pılan bir muhtasarı bulunmak
tadır (KastallanT, 1, 42). Fuat Sezgin, ese
rin bizzat İbn Hacer tarafından en-Nü
ket c aıa ŞalJ.ilıi'l- Bu{ıari adıyla ihtisar 
edildiğini söylüyorsa da ( GAS, ı, ı2 ı ı bu 
doğru değildir. Zira İbn Hacer en-Nüket'i 
Zerkeşi'nin et- Tenkıf:ı li- elfazi ·ı- Ca
mi ci's-salJ.ih adlı eserini tenkit etmek 
maksadıyla yazmaya başlamış, ancak ta
mamlayamamıştır. İbn Hacer eserinde 

120 

gereksiz bilgi bulunmadığını söylediği

ne göre onu ihtisar etmeyi herhalde dü
şünmemiştir. Hedyü's-sarf'nin çeşitli is
lam ülkelerinde gördüğü kabul Fetlıu'l
bôri'ye duyulan ilgiyi arttırmış, Timur
lenk'in dindar oğlu Şahruh Mirza ülke
sindeki alimierin isteği üzerine, tıpkı di
ğer melikler gibi. kurduğu muhteşem 
kütüphane için İbn Hacer'den Fetl}.u'J
bôri'nin bir nüshasını getirtmiştir. İbn 
Hacer, sayılan özelliklerinden başka, Hed
yü's-sari gibi önemli ve hacimli bir ese
ri şerhine mukaddime ·olarak yazması, 
eserinin baştan sona kadar mükemmel 
bir insicam içinde bulunması. her bölü
mün sonunda adeta bir döküm yaparak 
orada ne kadar merfü, mevkuf, muallak 
ve mükerrer rivayet bulunduğunu ve bu 
rivayetlerden hangilerinin ŞahilJ.-i Müs
lim 'de yer aldığını söylemesi vb. husus
larla eserini diğer şerhlerden daha üstün 
hale getirmiştir. Fetlıu'l-bôri 1890 yı
lında Delhi 'de taş baskısı olarak yayım
lanmıştır. Hedyü's-sari'nin ayrı bir cilt 
halinde basıldığı on üç ciltlik Bulak bas
kısı (ı 300-130 ı ı eserin en iyi neşri kabul 
edilmekle beraber yine de baskı hatala
rı bulunmaktadır. Bu hatalar daha sonra 
Hindistan'da yapılan neşrinde Sıddık Ha
san Han tarafından gösterilmiştir. Eser 
1348'de de Muhibbüddin ei-Hatib, Mu
hammed Fuad Abdülbakı. Kusay Muhib
büddin el- Hatib tarafından hadislerin 
eserde geçtiği yerler gösterilmek sure
tiyle yayımlanmıştır (!-XIII , Kahire 14071 
1986-87). Hedyü 's-sari bu baskıların her 
birinde "Mukaddime" adıyla müstakil 
olarak basılmıştır. 

Molla 
Gürani'ye ait 
ei·Kevşerü 'l· carr 

ila riyaii'/Bul)ari 
adl ı eserin 
ilk iki sayfası 
(M ur ad 

Molla Ktp., 

nr. 5 14) 

12. c Umdetü '1- ~iiri ii şer hi Sahilıi'l
Bu{ıari. Büyük Türk alimi Ayni'nin (ö 

8551 ı45ı) bu eseri. Fethu'J-bôri ile bir
likte ŞalJ.ilJ.-i Bu{ıari şerhleri içinde en 
fazla itibar görenidir. Ayni şerhini 1418 
yılında yazmaya başlamış ve 1443'te ta
mamlamıştır. Fire br i' nin talebelerinden 
Küşmiheni, Şebevi ve Hamevi nüshaları
na sahip olduğu bilinmekle beraber bel
li bir nüshayı esas almadığı anlaşı lmak

tadır. Ebü Zer nüshası ile YOnini nüsha
sından hiç bahsetmemesi ise dikkat çe
kicidir. Zaten Ayni, İbn Hacer ve Kastal
lanl'nin aksine nüsha farklarından pek 
az söz etmektedir. İlk hadisin şerhinde 
takip ettiği, hadisi otuz değişik açıdan 
inceleme metodunu ikinci hadisten iti
baren azaltarak terketmiş, daha sonra 
rivayetleri beş altı yönden ele almakla 
yetinmiştir. Babların birbiriyle ve hadis
lerin ait oldukları babla ilgisini belirte
rek şerhe başlayan Ayni, genellikle "Be
yanü ricalihi" başlığı altında hadisin se
nedinde bulunan ravileri ilk geçtikleri 
yerde haklarında yeterli bilgi vererek ta
nıtır ve ne derece güvenilir olduklarını 
belirtir. "Beyanü letaifi isnadihi" başlığı 
ile senedin özelliklerini söz konusu ede
rek isnad zincirinde kullanılan sigaları, 

ravilerin birbiriyle olan ilgisini. memle
ketlerini. hangi nesle mensup oldukları
nı zikreder. "Beyanü ta'addüdi mevzı'ihi 
ve men ahrecehü gayrühü" kısmında ha
disin Şalıih-i Bu{ıari'de başka hangi 
bölümlerde nasıl bir isnadla tekrarlan
dığını ve Kütüb-i Sitte müelliflerinden 
kimlerin onu kitaplarına aldığını söyler. 
"Beyanü'l-lugiit ve i'rabihl" kısmında ha
diste geçen kelimeleri birer birer ele ala
rak onların manalarını ve gramer açısın
dan durumlarını açık l ar. "Beyanü istin
bati'l-ahkam" başlığı altında ise hadis
ten elde edilen fıkhT neticeleri sayar. 
Önemli gördüğü bazı bahislerin sonun
da ve daha çok "ei-Es'ile ve'l-ecvibe" baş
lığı altında hadisin ihtiva ettiği diğer 

önemli konuları ele alır. Eserini böyle dü
zen lemekle Ayni okuyucularının karşıla
şabileceği çeşitli problemleri halletmiş, 
ravilerin hal tercümesi, metinde geçen 
kelimelerin izahı ve edebi incelikleri gibi 
hususlarda doyurucu bilgiler vermiştir. 

İbn Hacer ei-Askalani'ye, hadislerdeki 
edebi incelikleri ve benzeri hususları ele 
alması sebebiyle cUmdetü'l-kiiri'yi ken
di eserine tercih edenler bulunduğu söy
lenmiş, o da Ayni'nin bu hususları Ha
nefl alimi Rükneddin Ahmed b. Muham
med b. Abdülmü 'min ei-Kırlmf'nin ta-



mamlanmamış Şa]Jifı-i Buly1rf şerhin
den iktibas ettiğini. kendisi ise eksik ol
ması sebebiyle bu eseri kaynakları ara
sına almadığını söylemiştir. Ayni'nin en 
çok faydalandığı eserlerin başında Fet
hu'l-bôrf gelmektedir. Şerhini yazmaya 
ara verdiği zamanlarda bile ibn Hacer'in 
çalışmalarını -onun yakın talebesi Bur
haneddin b. Hızır'ın yardımıyla- devamlı 

surette takip etmiş ve bazan bu eserin 
uzun bir bölümünü isim vermeden ikti
bas etmekte mahzur görmemiştir. Bu
nun yanında Şafii olan ibn Hacer' in Ha
nefi mezhebinin görüşlerine ters düşen 
fikirlerini isim vermeksizin, "kale ba'zu
hum" diyerek ağır bir dille tenkit etmek
ten de geri durmamıştır. ibn Hacer. ese
rinin hükümdarlar tarafından takdir edil
mesinin Ayni'yi kıskandırdığını söyleye
rek onun tenkitlerinin bir kısmını İnti
}f.adü'l-i 'tirai adlı risalesinde cevaplan
dırmaya çalışmışsa da eserini tamamla
maya ömrü yetmemiştir. Fuat Sezgin'in, 
bu eseri tanıtırken tam tersine kitabın 
Fetfıu'J-Mrf'deki itirazlara Ayni'nin ver
diği cevaplardan meydana geldiğini söy
lemesi ( GAS, I, I 21) bir zühul olmalıdır. 
'Umdetü'l -karf on bir ci lthalinde istan
bul'da (I 308- 1311). yirmi beş ci lt olarak 
da Kahire'de ( 1348) yayımlanmıştır. 

13. el-Kevşerü'l-cari ila riyazi'l-Bu
.l]ari. Molla Gürani'nin (ö 893 / 1488) Kir
mani ve ibn Hacer' e yer yer itirazlar yö
nelttiği ve garib kelimelerle müşkil isim
leri açıkladığı bu orta büyüklükteki şer
hinin nüshaları. bilindiği kadarıyla sa
dece Türkiye'de Süleymaniye (Ayasofya, 
nr. 686 ; Hamidiye, nr. 300). Ragıb Paşa 
(nr . 297). Murad Molla (nr 514) ve Top
kapı Sarayı Müzesi (lll. Ahmed, nr. 390) 
kütüphanelerinde mevcuttur. 14. et- Tev
şih 'ale'l-Cami'i'ş-salıih. Süyüti'nin (ö. 

91 1 1 ı 505 ı bu kısa ve özlü eserinin gü
nümüze kadar gelmiş nüshalarının ço
ğu Türkiye kütüphanelerinde bulunmak
tadır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'ndeki nüshanın (Medine, nr. 262) mü
ellif hattıyla olduğu tahmin edilmekte
dir. Eserin Ali b. Süleyman ed- DimniW 
(ed -Dimentl) ei-Bücum'avi (ö . ı 306/ 1888) 

tarafından yapılan muhtasarı yayımlan

mıştır (Kahire 1298). 15. İrşadü's-sari li
şerlıi Şahihi'l-Bu.l]ari. Kastallani'nin (ö . 

923 / ı 517) ölümünden yedi yıl önce ta
mamladığı bu eser, daha önceki şerhle
rin aksine her kelimeyi tekrardan kaçın
madan kısa ve özlü bir şekilde açıkla
ması sebebiyle her seviyedeki okuyucu
nun kolayca faydalanabileceği mahiyet-

te olup Fet]Ju'l-bari ve 'Umdetü'l-ka
rf'den sonra üçüncü sırada anılagelmiş
tir. Şafii mezhebine mensup bir alim 
olan Kastallani eserini yazarken en çok 
Fetfıu '1-bari' den faydalanmış, hatta bir 
bakıma onu özetlemiştir. İrşadü 's-sa
rf'nin kırk beş sayfalık mukaddimesi, 
hadisle meşgul olanların faziletine, ha
disleri ilk tedvin edenlere, önemli hadis 
ıstılahlarına , Bu ha ri ve el- Cami 'u 'ş-şa
Jıih 'ine dair değerli bilgiler ihtiva etmek
tedir. Bu mukaddime Abdülhadi ei-Ebya
rT lö ı 305/ 1888) tarafından Neylü'l-ema
nf ii taviifıi mukaddimeti'l-Kastallani 
adıyla şerhedilmiştir (Kahire 1325- 1326). 
Kastallani' nin hadis metinlerine esas 
aldığı kendi nüshasını VOninT nüshası ile 
karşılaştırdığı bilinmektedir. Bununla 
beraber VOninT nüshasına da bağlı kal
mamış, zikrettiği çeşitli nüshalar ara
sında kendine göre tercihler yapmıştır. 
Onun nüsha farkiarına dair verdiği bil
giler ibn Hacer'in verdiği bilgilerden da
ha çoktur. Bu husus eserin en önemli 
özelliğini teşkil eder. Azad-ı BilgramT (ö 

1200/ 1786). İrşadü's-sarf'yi "Kitabü'z
Zekat"ın sonuna kadar ihtisar etmiş ve 
çalışmasına Dav'ü'd-derari adını ver
miştir. İrşadü 's- sarf, kenarında Neve
vi'nin Şahfh -i Müslim şerhiyle birlikte 
on cilthalinde Bulak'ta (1267, 1275. 1276, 
ı 285 , ı 288, 1292, 1304- ı 306) ve Kahire'
de (1276, 1306, 1307, 1325-26), Neylü'l
emani ve Zekeriya ei-Ensari'nin Tulıie
tü'l-bdri 'aıa Salıifıi'l-Bu.I]Qri adlı şer-

el- CAMiU's -SAH[H 

hiyle birlikte on iki cilt halinde yine Ka
hire'de 1 ı 307). ayrıca Leknev'de 1 1876) ve 
Nevalkişor'da 1 ı 284) yayımlanmıştır. 16. 

Tuhietü'l-Mri 'aıa Şa]Jifıi'l-Bu.l]ari. Ze
keriya ei-EnsarT (ö . 926/ ı 520) tarafın
dan kaleme alınan şerh, on iki cilt ha
linde yayımlanan irşadü 's- sarf'nin ke
narında Kahire'de basılmıştır 1 ı 307, 1326). 
Eser Muhammed b. AbdülhadT es-Sindi 
(ö ı 138/ ı 726) tarafından ihtisar edil
miştir (Kahire 1300). 17. Me'ı1netü'l-lf.a
ri li-Şa]Jihi'l-Bu.l]ari. Ali b. Muhammed 
ei-MenOfi'nin (ö 939/ 1532) 921 (1515) 
yılında tamamladığı bu hayli hacimli tek 
ciltlik eserinden başka Sıyanetü '1 -]f.ari 
'ani '1- .l]ata , i ve '1 -lafı.ni ii'l-B u.l]ari adlı 
bir başka kitabı daha bulunmaktadır (Zi
rikli, V, ll). 18. Şerlıu 'iddeti elıadişi Şa
hihi'l-Bu.l]ari. Muhammed b. Ömer b. 
Ahmed es-Sefiri'nin (ö 956/ 1549) iki cilt
lik eserinin dünya kütüphanelerinde muh
telif yazmaları vardır (bk. Sezgin, GAS, 1, 
124). 19. Feyiü 'l-bdrf if şerJıi garibi Şa

lıilıi'l -Bu.l]ari. Abdürrahim b. Abdurrah
man b. Ahmed ei-AbbasT'nin (ö 963/ 
ı 556) bu eserinin Atıf Efendi Kütüpha
nesi ile (nr. 529) Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'ndeki (lll. Ahmed, nr. 391) 
nüshaları müellif hattıyladır. Eserin Ra
gıp Paşa Kütüphanesi (nr 298, 299) ve 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Hamidi
ye, nr. 298) birer nüshası daha bulun
maktadır. 20. Teysirü'l-lf.arf ii şerhi Şa
hihi 'l-Bu.l]arf. NOrülhak b. Abdülhak ei
BuharT eş- ŞahcihanabactT'nin (ö ı 073 / 

Abdürrahim ei·Abbasi'ye ait Feyiü'l ·btiri {i şerh i garibi Şahihi'I · Bu!Jiiri adlı eserin ilk iki sayfas ı tAht Efendi, K tp., m. 5291 
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1663) Farsça olan bu şerhi basılmıştır 

(1-V, Leknev 1305) 21. ei-tiya,ü's-sari 
<ala Şa]JiJ:ıi'l -Bul].arL Abdullah b. Salim 
b. Muhammed el-Basri'nin (ö. ı 135 / 1722-
23) üç ciltlik şerhinin Nuruosmaniye nüs
hasının (nr. 581-583) müellif hattı oldu
ğu tahmin edilmektedir. Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi'nde de (Veliyyüddin Efendi, 
nr. 596-598) bir nüshası bulunmaktadır. 
22. el-Feyiü'l-cari li-şerhi ŞaJ:ıihi 'l-Bu

l].arL AciOni ismail b. Muhammed'in (ö 

1162/ 1749) yarım kalmış bu şerhinin altı 
büyük cilt halindeki yazma nüshası Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (Me
dine, nr. 220-225) ve Medine MahmOdiy
ye Kütüphanesi'nde (nr. 140) bulunmak
tadır. 23. NecaJ:ıu'l-~iiri li-Şa]JiJ:ıi'l-Bu
l].ari. Yusufefendizade Abdullah Hilmi'
nin (ö 1167/ 1754) daha önceki şerhler
den derleyerek kaleme aldığı otuz cilt 
hacmindeki bu şerhinin Süleymaniye (Fa
tih, nr. 844-873; Ayasofya, nr. 685 nüsha
ları müellif hattı ; Yahya Efendi, nr. 54-64 ; 
Ham id iye, nr. 267-275, 279-284; Hacı Mah
mud, nr. 456/ l, 456 / 2; Hasan Hüsnü Pa-

şa, nr. 229), Nuruosmaniye (nr. 894-922. 
923-932) ve Beyazıt Devlet (Veliyyüddin 
Efendi, nr. 627, 628, 630-632) kütüphane
leriyle Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde (lll. Ahmed, nr. 384) nüshaları 
bulunmaktadır. MÜ ilahiyat Fakültesi öğ
retim görevlisi Ahmet Tobay eser üze
rinde "YOsufefendizade Abdullah Hilmi 
ve Hadis Şerhciliğindeki Yeri" adlı bir 
doktora çalışması yapmıştır ( 199 ı) . 24. 
Zadü1-müciddi's-sari li-metali ci1-Bu
l].ari. et-Tavadi diye de bilinen Maliki fa
kihi ibn SOde ei-Fasi'nin (ö . 1209/ 1795) 
bu eseri Fas'ın Fes şehrinde 1307'de taş
baskı olarak, 1327-1330'da da el-Ifa
şiye <alU Şa]JiJ:ıi 'l-Bul].Uri adıyla dört 
cilt halinde basılmıştır. 25. en-NıJ.rü's
sari min feyii ŞaJ:ıiJ:ıi'l- Bul].arL ldvi di
ye tanınan Mısırlı Maliki alim Hasan ei
Hamzavi'nin (ö 1303/ 1886) şerhi el -Ca
mi cu 'ş -şaJ:ıiJ:ı 'in kenarında basılmıştır 
(1-V, Kahire 1279). 26. Feyiü 'l-bari <alU 
Şal}ihi'l-Bul].ari. Keşmiri Muhammed En~ 

verşah 'ın (ö . 1352 / 1933) bu eseri dört 
cilt halinde Kahire'de yayımlanmıştır 

(1357 / 1938). 27. Kevşerü 'l-mecani'd

derari ti keşfi l].abaya Şa]JiJ:ıi'l-Bul].ari. 

Muhammed Hıdır eş-Şinklti (ö . 1354/ 
1936) tarafından kaleme alınan eserin 
yayımlanan ilk iki cildinde baştan itiba
ren elli bir hadisin şerhi bulunmaktadır 
(Amman 1408-1409/ 1988- 1989) 

el-Camicu 'ş-şaJ:ıiJ:ı'e şerh yazmaya 
başlayan, fakat eserleri yarım kalmış 

olan Nevevi, ibn Kesir, ibn Receb el-Han
beli, FırOzabadi gibi önemli kişiler var
dır. FırOzabadi kırk cilt olarak düşündü
ğü çalışmasının yirmi cildini yazabilmiş, 
sahası hadis olmadığı için de eseri fazla 
itibar görmemiştir. Hindistanlı alimierin 
de Şa]JiJ:ı-i Bul].ari üzerinde çoğu şerh 
olmak üzere muhtelif çalışmaları vardır 
(b k Abdülhay ei-Haseni, s. 150-151 ). 

Muhtasarları . el- Cami cu'ş-şaJ:ıiJ:ı 'ten 
seçmeler yaparak meydana getirilen ça
lışmalar arasında şu eserler zikredile
bilir: 1. Cem cu'n-nihaye•. ibn Eb O Cem
re'nin (ö. 699/ 1300) bu eseri (Kahire 1286), 
başta kendisi olmak üzere birçok alim 
tarafından şerhedilmiştir. 2. et- Tecri
dü's-sarih •. Ahmed b. Ahmed ez-Zebi-
di'nin (ö . 893 / 1488) bu meşhur eseri Bu
lak'ta (1287) ve Kahire'de ( 1312) basılmış, 
üzerinde muhtelif çalışmalar yapılmış, 

Buhari 'nin e i ·Cilmi'u ·s-saf:ı1h ' inin Yüsufefendizade tarafından vazı lan Necahu'l-kar11i-Şaf:ı1f:ıi'I · Bubil r1 adlı şerhinin Babanzade Ahmed Na im Bey (1-11. ci lt 
ilk iki sayfa sı iSüıeyman ıye Ktp.,Ayasofya, nr . 6851 1346/ 1928, lll. ci lt 1984, 8. baskı) ile Ka-
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mil Miras (IV-XII. cilt 1984, 8. baskı) tara
fından Türkçe'ye çevrilerek şerhedilmiş
tir. 3. Zübdetü 'l-Bul].ari. Ömer Ziyaed
din Dağıstani (ö . 1920) tarafından Sa
J:ıiJ:ı -i Bul].ari'deki Peygamber buyruk
larının (kavli hadislerin) tamamını derle
rnek maksadıyla yapılan bu çalışma 1524 
hadisi ihtiva etmektedir. Eser Kahire'
de (1330), daha sonra yine Dağıstani'nin 
Türkçe tercümesiyle birlikte üç cilt ha
linde istanbul'da ( 134 ı) yayımlanmıştır. 
4. Cevahirü 'l-Bul].arL Mustafa Muham
med Umare tarafından ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul].Q
ri'den seçilerek kısaca şerhedilen 850 
hadisi ihtiva eden eser Kahire'de basılmış 
( 1341 ). Hasan Alioğlu tarafından Türk
çe'ye çevrilerek aynı adla istanbul'da ya
yımlanmıştır (1988) (el·Cami"u 'ş·şahfh ' in 

diğer muhtasarları için bk. Sezgin, GAS, 1, 
126-128) 

Diğer Çalışmalar. el-Camicu'ş-saJ:ıih'
teki bazı müşkil kelimelere dair müsta
kil kitaplar kaleme alınmıştır. el-Elfiy
ye yazarı ibn Malik'in (ö . 672 / 1274) YO
nini ile birlikte ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul].ari'deki yet
miş bir adet dil problemini hallettiği Şe
vahidü 't-taviih ve 't-tashih li-müşkilU
ü'l-Cami ci'ş-ş~J:ıiJ:ı adi; ~s-eri önce H in-



distan'da (1319), daha sonra Muhammed 
Fuad AbdülbakJ'nin yeniden tertibi ve 
tahkikiyle Kahire'de (ı 957) yayımlanmış
tır. Zerkeşfnin de (ö 794 / 1392) bu ko
nuda et-Tenlp-J:ı li-elta'fi'l -Cami'i's-sa
hif.ı adlı bir çalışması bulunmaktadır. İbn 
Hacer el-Askalanrnin et- TenipJ:ı üzeri
ne yazdığı en-Nüket 'ala Tenkihi 'z -Zer
keşi adlı eseri yarım kalmıştır. Bulkrnr
nin (ö. 824 / 1421) bazı kaynaklarda Şer
J:ıu'l-Bul]ari adıyla zikredilen el - İfhôm 
lima fi'l-Bul]ari mine1-ibhôm adlı ese
rinin bir nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Ayasofya, nr. 
679) 

el- Cami 'u 'ş - şahiJ:ı 'te üç ravi ile ri
vayet edilen yirmi iki kadar hadis, muh
telif kimseler tarafından "eş-Şülaşiyyat" 
adıyla bir araya getirilmiş ve şerhedil
miştir. Bu çalışmaların yazmaları Sez
gin tarafından tesbit edilmiştir (GAS, 1, 
ı28-ı29) 

Buharfnin bab başlıkları da müstakil 
çalışmalara konu olmuştur. Bunların en 
önemlileri şunlardır : 1. Kitabü 'l -Müte
vari 'ala teracimi'l-Bul]ari. Katib Çele
bi'nin ŞaJ:ıiJ:ı. -i Bul]ôri'yi on cilt halinde 
şerhettiğini söylediği İbnü'l - Müneyyir'in 
(ö 683 / ı 284) Beyazıt Devlet Kütüpha
nesi'nde (nr. ııı5) bir yazma nüshası bu
lunan bu eseri Selahaddin Makbül Ah
med tarafından neşredilmiştir (Küveyt 
ı407 1 ı987) . 2. Tagli~u't-ta 'Ii~. İbn Ha
cer tarafından kaleme alınan sahasının 
bu en önemli eseri el - Cami'u·ş-şaJ:ıiJ:ı'in 
ta'likleri kısmında tanıtılmıştır. 3. el-Fe
va' idü'l-müte 'alli~a bi - ŞaJ:ıiJ:ı.i'l -Bu
l]ari. Muhammed b. Abdülhactf es-Sindf 
( ö. ıı38/ ı 726) tarafından yazılan eserin 
yazma nüshası Kahire'de bulunmakta
dır (b k Sezgin, GAS, I, ı 29) 4. ŞerJ:ıu te
racimi ebvabi ŞahiJ:ı.i'l-Bul]ari. Şah Ve
liyyullah ed-Dihlevf'nin (ö ı 176/ 1762) bu 
eseri yayımlanmıştır (Haydarabad 1321 ; 
nşr. Şerefeddin Osman. Haydarabad 1402/ 
1982) s. Fı~ü'l-İmami'l-Bul]ari. Bu ça
lışmada ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]ari'deki 1290 bab 
başlığı Muhammed Abdülkadir Ebü Fa
ris tarafından derlenerek iki cilt halin
de yayımlanmıştır (Am man 14091 1989). 

el- Cami' u 'ş- sahiJ:ı 'i okumaya baş
larken, okuma sırasında ve bitirirken ri
ayet edilecek hususlara dair kitaplar ya
zılmıştır. Ijatmü'l-Bul]ari adıyla yazılan
ların çoğunda ise eserin son hadisi şer
hedilmektediL Bu nevi eserlerin ilki, Ebü 
Hamid Muhammed el-Kudsf'nin (ö. 888/ 
1483) TuJ:ı.fetü'l -kari 'inde l]atmi'l-Bu
l]ari'si olup eserin bir nüshası Ankara 
Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Kütüp-

hanesi'nde bulunmaktadır (Saib Sencer, 
nr. 3732; diğer nüshalar için bk. Sezgin, 
GAS, 1, 129-130) . 

el-Cami'u'ş-şaJ:ıih'in riivilerine dair de 
muhtelif eserler kaleme alınmıştır (bk. 
a.g.e., I, 130-132) Bu çalışmaların ilk ör
neklerinden biri olan Ahmed b. Muham
med el-Kelabazrnin (ö 398/ 1007-1008) 
Ricalü ŞaJ:ıiJ:ı.i'l-Bul]ari adlı eseri Ab
dullah el- Leysf tarafından basılmıştır (l
ll, Beyrut 14071 1987). Ebü'l- Velfd el-Ba
crnin (ö. 474 / 1081) et-Ta'dil ve't-tec
riJ:ı li-men l]arrece lehü'l -Bul]ari fi'l
Cami 'i'ş-saJ:ıiJ:ı 'ini Ebü Lübabe Hüse
yin neşretmiştir (!-lll, Riyad 1406/ 1986) 
el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı. Mehmet Sofuoğlu 
tarafından Sahih-i Ruhari ve Terceme
si adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş ve 
yayımlanmıştır (I -XV!, istanbul 1987- 1989; 
Buharf ile Müslim'in el - Cami'u'ş-şaf:ıif:ı'
leri üzerindeki ortak ça l ışma lar için bk. el

CEM' BEYNE's-SAHIHAYN; SAHIHAYN). 

el-Cami'u's-şahih'le ilgili olarakya
pılan fihristler içinde zikre değer iki ça
lışmadan biri Muhammed Şerif Tokadr
nin MiftaJ:ıu ŞaJ:ıiJ:ı.i 'l- Bul]ari'sidir (İstan
bul 1313) Müellif önce ŞahiJ:ı-i Bul]ari'
deki her bir kitabda kaç bab ve kaç ha
dis bulunduğunu, ayrıca adlarını alfabe 
sırasına koyduğu sahabilerin eserde kaç 
rivayeti olduğunu tesbit etmiş ve daha 
sonra kavlf hadisleri alfabetik sıraya di
zerek bunların el- Cami 'u'ş-şaJ:ıih'te 
(Kahire 1296) hangi kitab, bab, cilt ve say
fada bulunduğunu. İrşadü's-sari (Kahi
re 1293), FetJ:ıu 'l-bôri (Kahire 1301) ve 
'Umdetü'l-kari'de (İstanbul 1309) hangi 
cilt ve sayfada yer aldığını göstermiştir. 
Diğer çalışma ise Abdullah b. Muham
med Guneyman tarafından hazırlanan 
Delilü1-~ari ila mevaiı 'i'l-J:ıadiş ii Şa
J:ıiJ:ı.i '1 -B ul]ari' dir. Mektebetü ·n- Nehza 
tarafından yayımlanan ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]a
ri'yi esas alan müellif. eserdeki kitab ve 
babları numaraladıktan sonra hadisin 
merfü veya mevkuf, kavlf veya fiili oldu
ğunu dikkate almaksızın bütün rivayet
leri alfabetik olarak sıralamış, ravisini, 
hangi kitab ve bablarda bulunduğunu 
göstermiştir. Eser el-Camiatü'l-İslamiy
ye tarafından yayımlanmıştır (Medine. 
ts.) . Bunlardan başka Muhammed Şük
rf el-Ankaravrnin MiftaJ:ıu1-Bul]ari (İs
tanbul 1313, taşbaskı). Hindistanlı muhad
dis Abdülazfz el-Fencabfnin Nibrasü's
sari ii etrôti'l-Bul]ôri (Lahor I 345), Mus
tafa b. Ali el -Beyyümf'nin Delilü fehôri
si'l-Bul]ari li'l-kütübi ve1-ebvabi'l-esa
siyye (Kahire 1352). Rıdvan Muhammed 
Rıdvan'ın Fehôrisü'l-Bul]ari(Kahire 1368) 

ei-CAMiU's -SAHIH 

adlı eserleri birbirinden farklı faydalı ça
lışmalardır. 
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