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Müslim'in 
(ö. 261 / 875) 

sahih hadislerden 
meydana gelen eseri. 

_j 

Asıl adı el- Cami cu 'ş- şaJ:ıfJ:ı olmakla 
beraber daha çok ŞaJ:ıfJ:ı -i Müslim diye 
bilinmektedir. Bizzat müellif eserinden 
el-Müsned ve el-Müsnedü's-şaJ:ıiJ:ı di
ye söz etmekte ve bununla kitabının Hz. 
Peygamber'e ulaşan sahih rivayetlerden 
meydana geldiğini kastetmektedir. Ay
rıca muhaddisler iki asır boyunca hadis 
yazsalar bile yine el- Cami cu 'ş -şaJ:ıiJ:ı 'e 
başvurmak zorunda olduklarını söyleye
rek eserinin değerini ifade etmektedir. 

Müslim'in hocalarından semil* yoluy
la rivayet ettiği 300.000 hadisten seçe
rek hazırladığını söylediği eserini 235 
(849) yılında henüz yirmi dokuz yaşında 
iken tasnife başladığı, on beş yıl süren 
titiz bir çalışma sonunda 250 (864) yılın
da tamamladığı anlaşılmaktadır. Daha 
sonra bu çalışmasını Ebü Zür'a er-Razi'
nin incelemesine sunmuş, onun kusur 
bulduğu rivayetleri kitabından çıkarmış
tır. Sadece sahih hadisleri toplama ko
nusunda hacası Buhari'nin metodundan 
faydalandığında şüphe yoktur. 

Hadis Sayısı . el-Cami cu'ş-saJ:ıi!J 'te 54 
kitab, 1329 bab bulunmaktadır. Kitab 
adlarını bizzat müellif tesbit etmekle be
raber bab adlarını (tercemeler) o yazma
mıştır. Bunu -Nevevi'nin dediği gibi- ki
tabın hacmini büyütmemek için mi, yok
sa konu bütünlüğünü sağlamak için mi 
yaptığı bilinmemektedir. Bazı alimler 
eseri şerhederken uygun gördükleri şe
kilde bab adları yazmakla beraber hiç
biri bu konuda Nevevi kadar başarılı ola
mamıştır. Bugün elimizde bulunan mat
bu SaJ:ıih -i Müslim ' lerin bab başlıkları 
Nevevi tarafından konmuş ve böylece 
konular birbirinden kesin hatlarla ayrıl
mıştır. Müslim'in ilmi seyahatlerinde yol 
arkadaşı olan ve ŞaJ:ıiJ:ı 'i tasnifi sırasın
da on iki (veya on beş) yıl onunla birlik
te bulunan muhaddis Ahmed b. Selerne'
nin belirttiğine göre eserdeki hadis sa
yısı tekrarlarıyla birlikte 12.000 (bazıl a

rına göre 8000). tekrarsız olarak 4000'dir. 
Fakat Muhammed Fuad Abdülbaki'nin 
beş cilt halindeki neşrinde eserin tek
rarsız olarak 3033 hadisi , dolayısıyla bu 
kadar konuyu ihtiva ettiği tesbit edil
miştir. Wensinck'in Mittahu künuzi's -
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sünne'deki sayımına göre ise eserdeki 
hadislerin tamamı 7581'dir. Bu rakam 
İbn Salah'ın belirttiği, mükerrerleriyle 
birlikte 7275 rakamına oldukça yakın
dır. Mevkuf ve maktü rivayetlere yer ver
mediği halde SaJ:ıiJ:ı-i Müslim 'de Şa
J:ıfJ:ı-i Bul]arf'ye göre daha çok müker
rer hadisin bulunması rivayetlerin bü
tün isnadlarını bir arada vermesi sebe
biyledir. 

Şartları. Müslim, sahih rivayetlerin hep
sini derlerneyi düşünmemekle beraber 
eserine alacağı hadislerin sahih olması
nı prensip edinmiş, bunun için de bir ha
disin sahih şartlarını taşımasında Said 
b. Mansür, Yahya b. Main, Osman b. Ebü 
Şeybe ve Ahmed b. Hanbel gibi devrinin 
ünlü muhaddislerinin ittifak etmesini 
yeterli görmüştür. ibn Salah'ın dediği 
gibi Müslim'in en belirgin şartı, senedin 
başından sonuna kadar hepsi güvenilir 
olan kimselerin birbirinden muttasıl is
nadlarla -şaz ve illetli olmayarak- riva
yet etmeleridir. Diğer taraftan Müslim, 
eserinde yer almayan rivayetleri zayıf ka
bul etmediğini özellikle belirtmiştir. 

Ona göre bir hadisin sahih olabilmesi 
için senedde yer alan her bir hoca ile ta-

Ebü'i·Abbas en-NeseVi 
lö. ?1 

lbn saıvan 
lö. 308/9201 

EbO Muhammed es-Sıkılli 
lö. ?1 

lebenin birbiriyle görüştüklerini bilmek 
gerekli değildir. ikisinin de aynı asırda 
yaşaması -güvenilir olmaları ve biribir
lerinden an'ane* yoluyla rivayet etme
leri şartıyla- yeterlidir. Buhari'nin en 
önemli özelliği olan hoca ile talebesinin 
buluşup görüşmesi şartını , "sonradan or
taya çıkmış bir söz" diye reddeder. Mü
dellis olmayan (bk. MÜDELLES) muhaddis
lerin bu kabil rivayetlerini zayıf sayma
yı doğru bulmaz. Hadisin sema yoluyla 
alındığını bilmenin sadece müdellislerin 
rivayetlerinde gerekli olduğunu söyler. 
Fakat Ali b. Medini ve Buhari gibi bazı 
hadis otoriteleri bu konuda farklı görüş 
belirtm işlerdir. Bu sebeple de Müslim'in 
şartlarına göre sahih olan bazı hadisler 
Buhari'ye göre sahih olmamaktadır. 

Rivayeti. el-Camicu'ş-şaJ:ıih'i Müs
lim'den birçok muhaddis dinlemiş ol
makla beraber bunlar arasında ibn Süf
yan diye tanınan Ebü ishak ibrahim b. 
Muhammed b. Süfyan en-Nisabüri (ö. 
308/ 920) ile Ka lanisi diye bilinen Ebü 
Muhammed Ahmed b. Ali'nin rivayetleri 
onu daha sonraki çağiara iletebilmiştir. 

İbn Süfyan 257 Ramazanında (Ağus
tos 871) Nişabur'da el-Camicu'ş-saJ:ıiJ:ı'i 

COIOdi 
lö. 368/9791 

Ebü'I·Abbas er-Razı 
lö. 409/1018'den sonral 

AbdOigaflr b. Muhammed 
ei·F3rlsi EbO Said es-sıczi 

(Ö. ?) 

Nasr b. Hasan et-Tünküti 
(ö. 486/1093) 

(ö. 448/1 056) 



-pek az bir kısmı müstesna- Müslim'den 
dinlemiştir. Ondan da Cülüdf diye tanı 

nan EbO Ahmed Muhammed b. fsa b. 
Amrüye en -Nfsabürf (ö 368/ 979) ile Ki 
saf diye bilinen EbO Bekir Muhammed 
b. İbrahim b. Yahya en-Nfsabürf (ö 385 / 
995) rivayet etmişlerdir. Fakat Kisaf ile 
görüşen Hakim en -NfsabOrf onun riva
yetini pek güvenilir bulmadığını söyle
miştir (Zehebi, XVI, 465) Cülüdf'nin nüs
hası Ebü' ı- Hüseyin Abdülgafir b. Mu
hammed b. Abdülgafir ei-Farisf (ö. 448 / 
1056). Ebü'I -Abbas Ahmed b. Hasan b. 
Bündar er-Razi (ö . 409/ l OIS'den sonra) 
ve EbO Said Ömer b. Muhammed b. Mu
hammed es- Siczf tarafından. Ki saf' nin 
nüshası Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muham
med b. Zekeriyya en-Nesevf ve EbO Mu
hammed Abdülmelik b. Hasan b. Abdul
lah es-Sıkılif tarafından nakledilmiştir. 

Müslim'in diğer talebesi Kalanisi'nin 
rivayeti ise hemen hemen sadece Mağ
rib'de yayılmıştır. Ondan Eşkar diye ta
nınan EbO Bekir Ahmed b. Muhammed 
b. Yahya, Eşkar' dan da İbn Ma han Ab
dülvehhab b. isa b. Abdurrahman ei-Fa
risf (ö. 3871 997) rivayet etmişlerdir. İbn 
Mahan ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'i CüiOdf'den de 
nakletmiştir. Eser İbn Mahan'dan dört 
talebesi tarafından rivayet edilmiştir. 

Eserin Müslim'den Nevevi'ye altı ravi 
ile ulaşan rivayet zinciri yandaki şerna
da gösterildiği gibidir. 

Rivayet Özellikleri. Bir hadisin güvenilir 
rivayetlerinin tamamını muhtelif sened
lerle bir araya toplamak el - Cômicu'ş 
sahih 'in en başta gelen özelliğidir. Hz. 
Peygamber'den bir konuya dair nakledi
len sağlam rivayetlerin bir yerde toplan
ması, onlardan hüküm çıkarmada büyük 
kolaylık sağlaması bakımından önemli
dir. Her konuda önce son derece güve
nilir hadis hatızlarının rivayetlerini ver
mek, sonra derece itibariyle bu grubu 
takip eden muhaddislerin, en sonra da 
tenkide uğramış bazı ravilerin rivayetle
rini sıralamak Müslim'in takip ettiği di
ğer bir metottur. Muteber olmayan kim
selerin nakillerine eserinde üçüncü sıra
da yer vermesi, onların rivayetlerini de 
sahih kabul ettiği için değil ilk sırada 
yer verdiği sahih hadisleri bir ölçüde des
teklemek ve o konudaki bütün rivayet
leri -mütabi'* ve şahid * olarak- bir ara
da sergilemek içindir. Bu zayıf raviler
den bir kısmının önceleri sika • iken bu 
özelliklerini çeşitli sebeplerle yitirmiş 

kimseler olması, Müslim'in de onlardan 
sağlıklı dönemlerinde rivayette bulun
ması mümkündür. Hakim en- Nfsabürf 
ile EbO Bekir el-Beyhaki bu üçlü tasnifi 

Müslim'in gerçekleştiremeden vefat et
tiğini, eserine sadece birinci gruba gi
ren güvenilir hadis hatızlarının rivayet
lerini aldığını ileri sürmüşler, bazıları da 
bu üçlü tasniften dolayı muteber olma
yan kimselerin rivayetlerine eserinde yer 
vermesi sebebiyle Müslim'i tenkit etmiş
lerdir. Üçlü tasnifin ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim 'de 
bulunduğunu Kadf İyaz ve İbnü's-Salah 
kesinlikle ifade etmekte, ayrıca İbnü's
Salah Müslim'i bu tasnifi sebebiyle sa
vunmaktadır (Şıyanetü Şa/:ıfh i Müslim, 
S. 94 -99). Mütehassıs alimierin bile ihti
laf ettiği bu konuda ihtiyatlı davranma
yı tercih edenler eserde bu üçlü tasni
fin ilk iki şıkkının bulunduğunu, fakat 
çok zayıf ravilere ait r ivayetlerin yer al
madığını söylemişlerdir. 

Öte yandan konuları sıralarken Müs
lim'in gözettiği önemli hususlardan biri 
-Buharf'nin yaptığı gibi muhtelif bahis
lerde tekrara düşmernek için- hadisi en 
fazla ilgili olduğu yerde çeşitli tarikleriy
le birlikte zikretmektir. Bununla bera
ber pek nadir de olsa hadisi aynı isnad
la veya bir diğer senedie başka konuda 
tekrarladığı da görülür. Nitekim "el-Li
tas ve'z-zfne" kitabındaki bir hadisi (nr. 
ı 14) "es-Selam" kitabında da (nr. 3) ay
nen zikretmiştir. 

Müslim el - Cômi cu's-sahiJ:ı 'te bizzat 
hacasından duyduğu rivayetleri "hadde
sena", hocaya okunanları da "ahberena" 
ifadeleriyle rivayet etmeye önem verir. 
Hocasının söylemediği bir ismi -sened
deki ravinin müphem kalmasına yol aç
sa bile- ilave etmez. Bunun yerine ravi 
nin kimliğini tayin edecek kelimeyi "ya'
nL" diyerek ekler. Buna benzer açıkla
ma ları, gerektiğinde metinde de yapar. 
Bir hadis metnini senediyle birlikte zik
rettikten sonra, aynı hadise dair diğer 
sağlam senedieri de vermekle beraber. 
kitabın hacmini büyütınemek için onla
rın metinlerini tekrarlamaz; bunun ye
rine senedin sonunda o metne "bi- mis
lihf", "mislühO" veya "bi-haze'l-isnad" 
sözleriyle işaret etmekle yetinir. Aynı ti
tizliği hadis metinlerinde de gösteren 
Müslim, eğer bir senedde iki veya daha 
fazla hocasının adını zikretmiş, onlar da 
hadisi farklı kelimelerle rivayet etmişler
se kimin hangi kelimeyi nasıl telaffuz 
ettiğini özellikle belirtir. İki muhaddisin 
rivayeti arasındaki fark bir harften iba
ret bile olsa ona işaret eder. Bu durum 
onun "mana ile rivayet"e iltifat etmedi
ğini göstermektedir. 

Senedierde Müslim ile Hz. Peygamber 
arasındaki ravi sayısı dört-dokuz arasın-

el -CAMiU 's - SAHfH 

da değişmektedir. Dokuz ravili senedie
rin sayısı yediden fazla değildir (aş. bk ). 

ŞaJ:ıfh-i Bu{ıôri'deki 1341 ta'lik* in ak
sine ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'de sadece on yedi 
(veya on dört, yahut on iki) hadis, senedin 
baş tarafından bir, iki veya daha fazla 
ravinin düşmesiyle muallak olarak riva
yet edilmişti r. Bunların çoğu muttasıl bir 
rivayeti desteklemek maksadıyla kulla
nılmıştır. Zaten biri dışında geri kalan
ları ŞaJ:ıfJ:ı - i Müslim'de noksansız birer 
senedie de nakledilmiştir. 

İslam Dünyasındaki Yeri. ŞaJ:ıiJ:ı-i Müs
lim kaleme alındığı devirden itibaren Şa

J:ıiJ:ı-i Bu{ıôri ile birlikte Kur'an - ı Kerim'
den sonra en güvenilir iki kaynak olarak 
kabul edilegelmiştir. Onu başta EbO Ali 
en -Nfsabürf (ö 349 / 960) olmak üzere 
Mağribli bazı alimler, bir hadisin bütün 
rivayetlerini bir araya toplayan güzel ter
tibi, hadisin belli bir kısmını değil tama
mını üstelik manen değil mutlaka laf
zen rivayet etmesi, mukaddimesi dışın
da Hz. Peygamber'in hadislerinden baş
ka sözleri (mevkuf ve maktü) ihtiva etme
mesi sebebiyle Buharf'nin eserine ter
cih etmişlerdir. Ancak alimier in büyük 
çoğunluğu, ashap ve tabifn sözlerine yer 
verse bile Sôhih-i Bu{ıôri'yi bütünü iti
bariyle, özellikle de hadislerden kolay
lıkla fıkhf sonuç elde etmeye imkan ver
mesi bakımından daha üstün tutmuşlar
dır (bk. SAHIHAYN). Kaldı ki ŞaJ:ıiJ:ı-i Müs
lim 'de az da olsa ashap ve tabifn sözü 
bulmak mümkündür. Nitekim İbn Hacer 
ei-Askalanf eserdeki mevkuf r ivayetler 
için el- Vu~iif c ald mô ii ŞahiJ:ıi Müs
lim mine'l -mevküf adlı kitabını , Reşfd 

ei-Attar da maktO rivayetler için Gure
rü'l-fevô 'idi'l-mecmu ca'sını kaleme al
mıştır (aş. bk.). Bazılarına göre adı ge
çen alimierin onu Buharinin eserine ter
cih etmelerinin sebebi, Müslim'in el-Cd
mi cu'ş-şaJ:ıiJ:ı 'te iki güvenilir tabiinin iki 
sahabiden duyduğu ve senedin sonuna 
kadar hep ikişer kişinin birbirinden ri
vayet ettiği hadisleri toplamayı prensip 
edinmesidir. Müslim'in her hadisi en uy
gun bulduğu babda ve umumiyetle sa
dece bir defa zikrederek hadisin diğer 
tariklerini ve farklı lafızlarını burada ver
mesi ve eserini kendi memleketinde, 
kaynaklarının yanında ve şeyhlerinin ha
yatta bulunduğu bir zamanda tasnif et
mesi, bazıları tarafından onun ŞaJ:ıfJ:ı-i 

Bu{ıôri'ye tercih edilmesine sebep teş
kil eden en önemli özelliği olmuştur. Bu 
tercihte eserin ihtiva ettiği hadisleri da
ha sahih bulma gibi bir kanaat söz ko
nusu değildir. 
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Baskıları . SaJ.ıfJ.ı-i Müslim Kalküta'da 
( 1265). Bulak'ta (ı 290), Delhive Leknev'
de ( 1319). Kahire'de (ı 327) ve istanbul'
da (ı 329- ı 332) yayımlanmıştır. Bunların 

içinde, eserin muhtelif nüshaları gözden 
geçirilerek Mehmed Zihni Efendi tara
fından tashih edilip harekelenmek su
retiyle istanbul'da Matbaa-i Amire'de se
kiz cilt halinde yapılan baskısı en değer
li alanıdır. Daha sonra Muhammed Fuad 
Abdülbaki el - Cami cu·ş-şalıfJ.ı ' in hadis
lerini Wensinck'in Concordance'taki usu
lüne göre numaralamış, V. cildi sadece 
fihriste ayırmıştır. Fihrist elli dört kita
bın ihtiva ettiği bablara (s. 3-84). müker
rer olmayan 3033 hadisin geçtiği kitab
lara, bunların ashaptan ravilerine ve Şa
J.ıffı - i B u{ıarf'de geçiyorsa oradaki nu
maralarına (s . 85-21 Ol. 137 mükerrer ha
disin bulunduğu yerlere (s. 21 2-222 ). her 
bir sahabinin rivayet ettiği hadisiere (s. 
223-37 ı). kavll hadislerin alfabetik sıra
lanışına (s. 373-462) ve hadisleri nadir 
kelimelerden hareketle bulma düşün
cesiyle garlb kelimelerin alfabetik dizili
şine (s. 463-576) göre hazırlanmıştır. Eser 
Kahire'de yayımlanmıştır ( 1955- ı 956). 

Şerhleri . el-Camicu's-sahfh üzerinde 
şerh, haşiye. ihtisar ve müstahrec• ne
vinden birçok çalışma yapılmış, ravileri 
ve garlb kelimelerine dair eserler yazıl
mış olmakla beraber bunların pek azı 

yayımlanabilmiştir. En tanınmış şerhle
r i şunlardır: 1. el-Muclim bi-feva,idi 
Müslim. Sicilyalı muhaddis ve fakih Ma
zerl'nin (ö _ 536/ ı 141) bu eseri bilindiği 
kadarıyla ŞalıfJ.ı -i M üslim 'in ilk şerhi
dir. Hadisler baştan sona kadar şerhe
dilmeyip gerekli görülen yerlerde açık
lamalar yapılmıştır. Şerhte daha çok ha
dislerdeki ince manaların yakalanması
na ve elde edilebilecek hükümter in or -
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Ku rtubi'n in 
e/-fvlüf/ı im 

/ima eşkele 

m in teltJfŞi 

Kitabi 

Müslim 

ad l ı eserinin 
lik iki sayfas ı 

(Sü leymaniye K tp., 

CSrullah 

Efendi, 

nr . 353) 

taya çıkarılmasına gayret edilmiştir. Mu
hammed eş - Şazeli tarafından neşredilen 

(1-111, Tunus 1987- 1988) eserin pek fazla 
olmayan yazma nüshalarından birine ait 
1. cilt Köprülü Kütüphanesi'nde (nr 329. 
163 varak). ll. cilt de Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde (lll Ahmed. nr. 414, 
194 varakl bulunmaktadır. Diğer ülkeler
deki nüshaları eksiktir (bk. Sezgin, 1, ı 36) . 
Kadi iyaz el-M u elim 'de gördüğü birta
kım noksanları tamamlamak maksadıyla 
İkmôl ü '1- M u c Jim bi -i eva , i di M üslim 
adıyla bir şerh yazmıştır. el-Mu elim biz
zat M azeri tarafından yazılmayıp talebe
lerinin ders sırasında tuttuğu notların 
birleştirilmesiyle meydana geldiği için 
bazı yanlışlar ihtiva ettiğini. ayrıca eserde 
Müslim'in tertip tarzına uymayan bazı 

tasnif hataları bulunduğunu söyleyen Ka
di iyaz, gerekli gördüğü yerlerde kendi 
şerhini bir zeyil mahiyetinde yazmıştır. 

Eserin mevcut nüshalarının çoğu istanbul 
kütüphanelerindediL Bunlar arasında en 
mükemmeli, Nuruosmaniye'deki nüsha
dır (nr. 1035 , 404 varak; d iğer nüshaları için 
bk. Sezgin, ı. ı 36- ı 37) . Tunus! u Muham
med b. Hilfe b. Ömer ei-Veştati el-Übbi 
de (ö 827/ 1424) İkmalü 'l-Muclim üze
rine İkmalü İkmali'l-Muclim adlı bir 
eser kaleme almıştır. Kendinden önce 
Mazeri, Kadi iyaz. Ahmed b. ömer ei 
Kurtubl ve Nevevi tarafından yazılan Şa

J.ıfh-i Müslim şerhlerinden çokça fayda
lanmış, bu kaynaklardan nakil yaparken 
Mazerl için "mim", Kadi iyaz için "ayn", 
Kurtubi için "ta" , Muhyiddin en-Nevevl 
için "dal " rumuzlarını kullanmış, yer yer 
kendisi de ilavelerde bulunmuştur. "eş

Şeyh" kısaltmasıyla da ibn Arefe diye ta
nınan hacası Ebü Abdullah Muhammed 
b. Muhammed b. Arefe 'yi kastetmişti r. 

istanbul kütüphanelerinde birçok nüshası 

bulunan eser yayımlanmıştır (!-VII , Kahi
re 1328). Daha sonra Muhammed b. Yü
suf es-Senüsl (ö 895/ ı 490), Übbl'nin şer
hini esas alarak onu ihtisar etmiş ve bir 
miktar ilavede bulunmuştur. Übbi'den 
farklı olarak Nevevi'nin eseri için "ha " 
( c ), Übbl'nin eseri için de "ba" rumu
zunu kullanmış, yazdığı bu şerhe Mük
milü İkmôli'l - İkmal adını vermiştir. Ki
tap Übbl'nin şerhiyle birlikte Kahire'de 
yayımlanmıştır ( 1328). 2. el- M inhac if 
şerJ.ıi ŞahfJ.ıi Müslim b. Hacciic. Nevevi
nin (ö 676/ 1277) bu eseri ŞaJ.ıfJ.ı-i M üs
lim şerhlerinin en önemlilerinden biri 
dir. Müellif bu şerhi ne pek kısa ne de 
gereğinden fazla uzun tutmamaya özel
likle dikkat ettiğini söylemektedir. Ese
rin uzun mukaddimesinde ŞaJ.ıfh-i Müs
lim 'in çeşitli rivayetleri hakkında bilgi 
verdikten sonra daha çok ibnü ' s-Salah ' ın 
görüşlerine dayanarak SaJ.ıiJ.ı- i Bu{ıôrf'
nin SalıfJ.ı - i M üslim 'e tercih sebepleriy
le her birinin üstün yanlarını , SahfJ.ı-i 

M üslim 'in şartlarını ve muhtelif özel
liklerini anlatmakta. genel olarak hadis
lerin sıhhat dereceleri , bazı hadis mese
leleri ve ıstılahiarı ile bunların değerleri 

ve bağlayıcılık durumlarını incelemekte, 
son olarak da ŞaJ.ıfJ.ıayn 'daki muhtelif 
ravi isimlerinin okunuşu hakkında ge
nel bilgi vermektedir. Hadisleri şerhe

derken Mazerl'nin el-Mu elim 'i ile Kadi 
iyaz 'ın İkmalü 'l-Muclim'inden çokça 
faydalandığı anlaşılmaktadır. Nevevi, ha
dislerin senedierindeki nadir isimterin 
okunuşunu titiz bir şekilde tarif etmek
te. metinleri ilk geçtiği yerde etraflıca 
açıklamaktadır. Ele aldığı hadisin muh
tevasında bulunan. ileride bir başka ha
dis dolayısıyla geçecek bahisleri sonra
ya bırakmakta. daha önce şerhedilmiş 
konuların geçtiği yerleri belirtmekte. so
nunda da hadisin ihtiva ettiği hükümle
ri açıklamaktadır. ŞalıfJ.ı - i M üslim'deki 
her bir hadisin tamamını değil şerhedil
mesini gerek li gördüğü kısmını ele alır
ken metindeki garlb kelimelerin oku
nuşunu da vermektedir. Yazıldığı devir
den beri büyük bir rağbet gören el-Min
hac ' ın yazmalarının birçoğu ve en de
ğerlileri istanbul kütüphanelerindediL 
Eser Kahire (! -IV, 1271 ; 1-V. 1283), Lek
nev ( 1285) ve Delhi'de ( 1304, 1309). dokuz 
ciltte on sekiz cüz halinde Kahire 'de 
( 1929- ı 930) müstakil olarak, İrşadü 's
sarf'nin kenarında on cilt halinde Bu
lak'ta (1267. 1275, 1276, 1285, 1288, 1292, 
1304-1306) ve yine Kahire'de (1 276, 1306. 
ı 307, ı 325- ı 326) yayım lanmıştır. el-Min
hôc'ı Abdullah b. Muhammed b. Abdül
kadir ei-Ensarl (ö . 724 / ı 324) ihtisar et-



miş, Ahmed b. Lü'lü' b. Nakfb de (ö 769 / 
1368) eser üzerinde en-Nüket cale'l-Min
hdc adıyla bir haşiye yazmıştır (Sezgin, 
1, 138) 3. Failü '1- m ün cim if şer hi Sa
J:ıihi Müslim. Muhammed b. Ataullah ei
Herevfye (ö 829 / 1426) ait olan bu ese
rin iki cilrten ibaret bir nüshası Millet 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Feyzul
lah Efendi, nr. 442-43. 248 + 230 varakl 
Eserin bir nüshası da Hindistan· dadır 
(Bankipür 51 I 1 88-89, nr. 202 , 34 1 va rak). 
4. ed-Dibdc cald ŞaJ:ıihi Müslim b. Hac
cdc. Süyüti bu küçük hacimli eserinin 
mukaddimesinde kısaca Müslim'in şart
ları ile eserinde kullandığı terimler hak
kında bilgi vermekte. künyesiyle bahse
dilen şahısların adlarını alfabetik olarak 
sıralamakta, şerh kısmında da az kulla
nılan bazı isim, lakap ve kelimelerin oku
nuşunu belirtmekte, ayrıca rivayet fark
Iarına işaret etmektedir. Eser Ali b. Sü
leyman ed-Dimnati'nin (ö 1306/ 1888) 
Veşyü'd-Dibô.c calô. ŞaJ:ıifıi Müslim b. 
Haccdc adlı eseriyle birlikte yayımlan
mıştır (Kahire 1299). s. cİnô.yetü'l-meli
ki'l-müncim li-şerfıi Şahihi Müslim. 

Yüsufefendizade 'nin 'inayeta'l -meliki'l-mün 'im 
li -şerf:ıi Şahrf:ıi Müslim adlı eserinin ilk sayfası 
(Nuruosmanlye Ktp., nr. 1042) 

el- CAMiU's -SAHIH 

Ali b. Ahmed es-Saidi'nin müellif hattı Sahfh- i Müslim hasiyesinin ilk iki sayfası ile son sayfası 
(Süleyman iye Ktp., U.leli, nr. 2628) 

Sahih-i Bul]ô.ri'ye otuz ciltlik bir şerh 
yazmış olan Yusufefendizade Abdullah 
Hilmi'nin (ö. 11671 1753-54) bu eserinin 
yazmaları istanbul kütüphanelerinde bu
lunmaktadır. N uruosmaniye (nr. 1042, 368 
varak; nr. 1043, 247 varakl ve Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki nüshalar 
(Medine. nr. 245, 1. cilt 245 varak, ll. cilt 
246 varak, lll. cilt 317 varakl müellif hat
tıyladır. Eserin Süleymaniye (Esad Efen
di, nr. 381-382; Hamidiye, nr. 343-345; La
leli , nr. 560-562) ve Üsküdar Selim Ağa 
(nr. 205) kütüphanelerinde de nüshaları 
vardır. 6. Fethu '1- mülhim ii şerJ:ıi Sa
J:ıihi Müslim. Hindistanlı Fazlullah Cabir 
(Şebbir) Ahmed ed-DiyGbendi ei-Osmani 
tarafından beş ciltte tamamlanması dü
şünülen eser. büyük hacimli üç cildi Del
hi'de ( 1934) yayımlandıktan sonra müel
lifinin vefatı üzerine yarım kalmıştır. Za
hid el- Kevseri hadisleri şerhederken bü
tün mezheplerin görüşlerine ve delillerine 
yer vermesi, isimlerin okunuşu, garib ke
limelerin açıklanması, ravilerin gerektiği 
şekilde tanıtılması ve özellikle de Müs
lim ' in mukaddimesini mükemmel olarak 
şerhetmesi sebebiyle eseri, bugüne kadar 
yazılmış ŞahiJ:ı-i Müslim şerhlerinin hep
sinden daha üstün ve doyurucu bulduğu
nu söylemektedir (Makalat, s. ı 03-1 06). 

el-Cami cu'ş-şaJ:ıfJ:ı'in Sıbt ibnü'I-Cev
zi (ö 654/ 1256). ibnü ' I-Mülakkın (ö. 804 / 
1401). Zekeriyya ei-Ensari (ö . 926/ 1520) 
ve Ali ei-Kari (ö 1014/ 1605) gibi ünlü mu
haddisler tarafından yapılan daha baş
ka şerhleri de vardır. Hindistanlı alimie
rin muhtelif dillerdeki diğer şerhleri ve 
tercümeleri arasında M evievi Vahidüzza-

man b. Mesihüzzaman ei-Haydarabadf
nin (ö . 1920) el-Mu elim adlı Urduca altı 
ciltlik çalışması (Lahor 1304-1306). Abdü
laziz b. Gulam Resul'ün Pencap dilinde
ki tercüme ve şerhi (Lahor 1307). Veliy
yullah b. Ahmed Ali ei-Ferruhabadi'nin 
(ö . 1249/ 1833) Farsça el-Matarü's-sec
cdc'ı zikredilebilir (Hindistanlı alimierin 
Şahfh-i Müslim şerhleri için bk. Abdülhay 
ei-HasenL eş-Şeka{etü'l - islamiyye {i'l-Hind, 
s. 152). Kastallani'nin sekiz büyük cüz 
halindeki Minhô.cü'd-dibô.c'ı ve Ali ei
Kari'nin dört cilt halindeki şerhi yarım 
kalmıştır: 

el- Cami cu 's-şahın 'in mukaddimesi, 
son hadisi (hatmi) ve diğer bazı kısımla
rı üzerine yazılan şerhler de vardır. Se
havi'nin Gunyetü'l-muJ:ıtô.c ii l]atmi Şa
J:ıifıi Müslim b. l:faccô.c'ı (Darü'l-kütübi'I 
Mısriyye, Hadis, nr. 2569, 26 va rakl ile Kas
taliani'nin ŞerJ:ıu l]utbeti Müslim b. Hac
cdc'ı (Sezgin. I, 140) bunlardandır. 

ŞaJ:ıih-i Müslim'e haşiyeler de yazıl
mıştır. Kütüb -i Sitte'nin her birine yaz
dığı haşiyelerle tanınan Hindistanlı alim 
Muhammed b. Abdülhadi es-Sindi'nin 
(ö 11 38/ 1726) eseri Mültan'da tarihsiz 
olarak basılmıştır. Eser üzerinde Ali b. 
Ahmed es-Saidi'nin de (ö 1168/ 1754'
ten sonra) bir haşiyesi vardır (Süleyma
niye Ktp., Laleli , nr. 2628, 197 varak, mü
ellif hattı) . 

Muhtasarları. Tanınmış bazı muhaddis
ler el-Cô.m(u'ş-şaJ:ıiJ:ı' i ihtisar etmişler
dir. 1. ibn Tümert'in (ö 524/ 1130) muh
tasarı irianda'da bulunmaktadır (The 
Chester Beatty Library, nr. 4146, 65 va
rak). 2. Tell]isu SafıiJ:ıi Müslim. Ebü' 1-
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el- CAMiU's -SAHIH 

Abbas Ahmed b. Ömer b. İbrahim ei-Kur
tubf'nin (ö 656/ ı 258) bu çalışmasının 

ikinci cildi Süleymaniye Kütüphanesi'n
dedir (Gl.rullah, nr. 264, I 96 varak; diğer 
iki nüshası için b k. Sezgin. ı. I 40). Müellif 
daha sonra eserini el-Müfhim lima eş
kele min tellp"si Kitabi Müslim adıyla 
şerhederek hadislerde geçen garlb keli
meleri açıklamış, gerekli gördüğü yer
lerde kelimeleri harekelemiş ve hadisle
rin ihtiva ettiği çeşitli hükümleri ortaya 
koymuştur. Nevevi'nin ve Fethu'l-bô.rf'yi 
yazarken İbn Hacer'in büyük ölçüde fay
dalandığı bu eserin muhtelif nüshaları
nı Fuat Sezgin kaydetmektedir ( GAS, ı . 

ı 37) V. cildinin bir nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Girul
lah, nr. 353, 243 varak). 3. el-Camicu'l
mu elim bi- me~iişıdi Cami ci Müslim. 
Abdülazlm b. Abdülkavl ei-Münzirf'nin 
(ö. 656/ ı258) bu muhtasarı. Sıddık Ha
san Han tarafından yapılan es-Siracü'l
vehhclc min keşfi metalibi ŞalıfJ:ıi Müs
lim b. Haccr'ıc adlı Arapça şerhiyle birlik
te Hindistan'da basılmıştır (Bhopal ı302). 

Müstakil olarak Beyrut'ta ( ı389) ve Mu
hammed Nasırüddin el-Eibanl'nin tah
kikiyle Beyrut-Dımaşk'ta da yayımlan
mıştır ( ı407 1 ı987, 6. baskı) 

Diğer Çalışmalar. el- Cami c u 's- sahil) 
üzerinde hadislerini başka tariklerle güç
lendirmek, ravileri hakkında bilgi ver
mek, garlb kelimeleri açıklamak, esere 
yöneltilen tenkitleri cevaplandırmak, için
deki mevkuf ve maktü r ivayetleri tesbit 
etmek gibi muhtelif çalışmalar yapılmış
tır. Bunların belli başlıları şunlardır: 1. 
el-Müsnedü'l-mul]rec calô. kitô.bi Müs
lim b. Haccô.c. Eser Ebu Avane Ya'küb 
b. İshak el-isferaylnl (ö 3ı6/ 928l tara
fından Şa]filf-i Müslim üzerine yapılan 
bir müstahrec çalışması olup Müsnedü 
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Muhammed 
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ei- Herevi'nin 

FaiLü'l-mün cim 

(f şerh i Şahfhi 

Müslim 
adlı eserinin 

ilk ve son 

sayfaları 

(Millet Ktp., 

Feyzullah 

Efendi, 

nr. 442) 

Ebi cA van e diye bilinmektedir. iki cilt 
halinde Haydarabad'da basılmıştır ( ı363/ 
ı944). Müslim'in el-Cô.micu's-salıfh'ine 
müstahrec yazan diğer muhaddisler ara
sında Ebu Ca'fer Ahmed b. Hamdan en
Nisaburf (ö 3ıı 1 923). Ebu İ m ran Musa 
b. Abbas ei-Cüveynf (ö 323 / 935). Ebu 
Muhammed Kasım b. Asbağ ei-Kurtubf 
(ö 340/ 951). Ebü'n-Nadr Muhammed b. 
Muhammed et-Tusf (ö. 344/955). Ebü'l
Velld Hassan b. Muhammed el- Ümevf 
(ö 3491 960) ve Cevzaki diye tanınan Ebu 
Bekir Muhammed b. Abdullah (ö 388/ 
998) sayılabilir. 2. Ricô.lü SahiJ:ıi Müslim. 
Şafıilfayn ravileri üzerine yazılmış bir
çok eser bulunmakla beraber İbn Men
cuye (ö. 428/ ı 036) bu çalışmasında sa
dece Müslim'in ravilerini ele almış, hak
larında kısa bilgiler vererek rivayetlerinin 
Şa]fi]f-i Müslim'de hangi babda geçti
ğini kaydetmiştir. Alfabetik olan eser Ab
dullah el- Leysf tarafından Beyrut'ta iki 
cilt halinde neşredilmiştir ( ı407 1 ı 987) 
3. el- M üfhim li- şerJ:ıi (ff şerf:ıi) garibi 
Müslim. ŞalfıJ:ı-i Müslim 'deki nadir ke
lime leri açıklamak üzere Abdülgafir ei
Farisl'nin (ö . 5291 ıı34- 35) kaleme aldı
ğı bu eserin herhangi bir nüshası tesbit 
edilememiştir. 4. Sıyô.netü Şa]fihi Müs
lim mine'l-il]lô.li ve'l-galat ve himô.ye
tühu mine'I-iskatı ve's-sa~iit. İbnü's
Salah'ın (ö 643 / ı245) on bölümden iba
ret olan bu eseri Şa]fi]f-i Müslim hak
kında genel bilgiler vermekte, ona yö
neltilen bazı tenkitleri cevaplandırmak
ta ve mukaddime ile bazı hadislerdeki 
garfb kelimeleri açıklamaktadır. Süley
maniye Kütüphanesi'ndeki yegane nüs
hası (Ayasofya, nr. 475, 35 varakl Muvaf
fak b. Abdullah b. Abdülkadir tarafından 
Beyrut'ta yayımlanmıştır ( ı404 / ı984). s. 
el-Müfsı]fu'l-müfhim ve'l- mudılfu '1-

mülhim li- me cô.ni Sahihi Müslim. Ebü 
Abdullah Muhammed b. Yahya b. Hişam 
ei-Ensarl (ö. 646/ 1248) tarafından ka
leme alınan eserin Kahire'de bir nüsha
sı vardır (Tal'at. Hadis, nr. 794. ı 06 varak). 
6. Gurerü'l-fevô.'idi'l-mecmuca ii be
yani mô. va~a ca ii Şa]fihi Müslim mi
ne'l-ehiidişi'l-maktU ca. Reşfd ei-Attar'ın 
(ö. 662/ ı264) bu çalışmasının bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Da
mad İbrahim . nr. 396/ 6. vr. ı64•- ı73 b) 

bulunmaktadır (diğer nüshaları için bk. 
Sezgin, I, ı4ı ; Zirikli. VIII, ı59) 7. er-Ru
bô. ciyyô.t min Şa]fi]fi Müslim. Emlnüd
din Muhammed b. İbrahim el- Vanf (ö 

735/ ı335). Şafıilf-i Müslim'deki dört 
ravili hadisleri bu küçük risalesinde bir 
araya getirmiştir. Eser Hindistan'da bu
lunmaktadır (Bankipür 5/ 2/ ı84. nr. 462 / 
2, vr. ı5-ı9). Müslim'in dokuz ravi ile Hz. 
Peygamber'e ulaşan rivayetlerini Ebu 
Abdullah Muhammed b. Abdülvahid ei
Makdisf (ö 642/ ı245) Tüsô. ciyyô.tü Müs
lim adlı küçük bir cüzde toplamıştır. Bu 
çalışma Zahiriyye Kütüphanesi' ndedir 
(Hadis, nr. 348, vr. 5ı a-55b). 8. Tu]ffetü'l
müncid ve'l-müthim ii garibi Şalıflfi 

Müslim. Sıbt ibnü'I-Acemf (ö 841 1 1438). 
kendisine ait bir Sahih-i Müslim nüs
hasının kenarına bu eserdeki garlb keli
melerle ilgili notlar yazmış, bu notları Sa
lih b. Ahmed b. Salih es-Seffah ei-Hale
bl'nin bir araya getirmesiyle Tu]ffetü '1-
müncid ortaya çıkmıştır. Eserin bilinen 
tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi' n
dedir (Reisülküttab. nr. ıı8. 348 varak). 9. 
el- Vu~üf calô. mô. ii Şa]fiJ:ıi Müslim mi
ne'l-mev~üf. İbn Hacer ei-Askalanf (ö. 

852 / ı 448). Şa]filf-i Müslim 'de merfu 
hadislerin arasında geçen 192 rivayeti 
mevkuf kabul ederek onları bu kitabın
da toplamış, eser Abdullah el- Leysl ei
Ensarl tarafından Beyrut'ta yayımlan
mıştır (ı406/ ı986) 10. Miftô.]fu Şa]fiJ:ıi 

Müslim. Muhammed Şerif Tokadi tara
fından kavll hadisiere göre alfabetik ola
rak hazırlanan bu fihristte, 1290'da Ka
hire'de yayımlanan Şa]filf-i Müslim met
niyle İrşô.dü's-sô.ri'nin kenarında on cilt 
halinde basılan (Kahire ı293) Nevevi'nin 
Şahilf-i Müslim şerhi esas alınmıştır. 

Hadislerin hangi kitabın hangi babında 
ve adı geçen iki eserin hangi cilt ve say
fasında bulunduğu gösterilmiştir. Eser, 
müellifin Miftô.]fu Şa]filfi'l-Bul]ari adlı 
çalışmasıyla birlikte ve Mifta]fu'ş-Şa]fi
lfayn ismiyle İstanbul'da neşredilmiştir 
( ı3ı3). 

el- Cô.mi cu 's- şahih Türkçe'ye iki defa 
tercüme edilmiştir. Bunlardan ilki Meh
met Sofuoğlu tarafından Sahih-i Müs-



Jim ve Tercemesi adıyla ve yer yer kısa 
dipnotlar ilavesiyle yapılmıştır (I-VIII , is
tanbul 1386- ı 390/ ı 967 -1970) . Daha son
ra Ahmet Davutoğlu eseri tercüme ve 
şerhetmiş, bu çalışma da Sahfh-i Müs
lim Tercüme ve Şerhi adıyla yayımlan

mıştır (1- XL istanbul 1973-1980). XII. cilt 
olarak neşredilen fihrist (İstanbul 1986), 
her bir cildin indeksi müstakil yapıldığı 
için faydalı değildir. 
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ei-CAMiU's-SAHiH 

( ~~t"~\) 

Tirmizi'nin 
(ö. 279/892) 

Kütüb-i Sitte'ye dahil olan eseri. 
_j 

Sünenü't- Tirmi?f, Cami cu't- Tirmi?f, 
ŞaJ:ıiJ:ı u 't- Tirmi?L el- Cami c u 's- saJ:ıih, 
el-Müsnedü'ş-şaJ:ıfJ:ı, el-Cami cu'l-ke
bfr gibi değişik adlarla kaynaklara geç
miş olan eser daha çok Sünenü't- Tir
mi?f adıyla meşhur olmuştur. Sadece ah
kam hadislerini değil dimi'*lerde bulu
nan diğer konulara dair hadisleri de ih-

tiva ettiği için el- Cami c u 'ş - saJ:ıiJ:ı ve
ya el-Camicu't-Tirmi?f ismi de yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Tirmizi'nin 270 
(883) yılında tamamladığı esere "sahih" 
denilmesinin sebebi, Kütüb-i Sitte'ye 
eş-SıhdJ:ıu's-sitte denildiği gibi, eserin 
ihtiva ettiği hadislerin büyük kısmının 
sahih* nitelikli olmasıdır. Sahfhu't- Tir
mi?ive el-Camicu·ş~saJ:ıf~ adl~rını, ha
dis kitapları hakkında yeterli bilgisi bu
lunmayanları kitaptaki bütün hadislerin 
sahih olduğu şeklinde yanlış bir anlayı
şa sevkedebileceği için sakinealı gören
ler de vardır (bk. Nüreddin !tr, s. 45). 

Tirmizi el -Cami cu's-şa}ıfh'i yazdıktan 
sonra onu Hicaz, Irak ve Horasan alimle
rinin tenkidine sunmuş ve hepsinin tak
dirini kazanmıştır. Bunun üzerine ese
rini. "Kimin evinde bu kitap bulunursa 
onun evinde konuşmakta olan Peygam
ber var demektir" sözüyle ilim alemine 
takdim etmiştir. Tirmizi bu sözü övün
mek için değil eserine olan güvenini be
lirtmek için söylemiştir. el- Cami', Şa
hfhayn 'ın aksine telif edildiği yıllarda 
meşhur olmamış, ancak V. (XI.) yüzyıldan 
sonra rağbet kazanarak Kütüb-i Sitte 
arasındaki yerini almıştır. 

Yaygın kanaate göre el-Cami cu's-şa
J:ıiJ:ı, Kütüb-i Sitte içinde Ebü Davüd'un 
es-Sünen'inden sonra dördüncü sırayı 

almaktadır. Ancak Ebü Bekir İbnü'l-Ara
bi ve Kati b Çelebi gibi eski. Tirmizi şari
hi Mübarekfüri ve Nüreddin !tr gibi çağ
daş bazı müellifler onun üçüncü sırada 
yer alması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 
Tirmizfnin hadis kabul şartlarında Ebü 
Davüd 'dan daha titiz davranması, ese
rin dini her konuyu kapsaması gibi özel
likleri onu Kütüb-i Sitte'nin üçüncü sı
rasında görme düşüncesine haklılık ka
zandırmaktadır. Her ne kadar Zehebi, 
el- Cami c u 'ş- saJ:ıiJ:ı 'te, zındıklığı sebe
biyle idam edilen Muhammed b. Said ei
Esedi ve Muhammed b. Saib el-Kelbi gi
bi son derece zayıf kimselerin rivayetle
rine yer verildiği için onun Ebü Davüd 
ve Nesafnin sOnenierinden sonra geldi
ğini ileri sürmüşse de Tirmizi her hadi
sin hangi sebepten dolayı zayıf olduğu
nu açıkladığı ve kitabında raviler yüzün
den tereddüt ve güvensizliğe yer bırak
madığı için Zehebfnin bu görüşü fazla 
kabul görmemiştir. Ancak Tirmizi' nin 
hocalarıyla uzun zaman beraber olma
ması, durumlarını açıklasa bile tenkide 
uğramış dördüncü tabaka ravilerinden 
hadis alması. Hazimi gibi bazı alimie
rin Ebü Davüd'u ona tercih etmelerine 
sebebiyet vermiştir. Şah Veliyyullah ed-

el- CAMiU's-SAH)H 

Dihlevi, üslübunun açık ve kolay olması , 

hadislerinin güvenilirlik derecesinin tek 
tek belirlenmesi sebebiyle eseri ŞaJ:ıf

J:ıayn'dan bile faydalı bulduğunu söyle
miş, derece itibariyle el-Muvatta, ile 
ŞaJ:ıiJ:ıayn 'dan sonraki ta bakada (ikinci 
tabaka) gelmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Ferra el-Begavi'nin, eseri hasen* hadis 
kaynaklarından biri kabul etmesi çok 
genel bir değerlendirme sayılarak isa
betli bulunmamıştır. 

Hadis Sayısı. el-Camicu'ş-şa}ıfJ:ı, so
nundaki "ile!" bahsiyle birlikte kırk altı 
bölüm ( ebvab) içinde 2496 babdan mey
dana gelmektedir. İlk iki cildi Ahmed Mu
hammed Şakir tarafından yayımlanan 

beş ciltlik baskıya göre 3956, Tuhfetü '1-
aJ:ıve?f ile birlikte basılmış olan nüsha
daki rakamlamaya göre ise 4051 hadis 
ihtiva etmektedir. Dört sünenin her bi
rinde mevzo hadis bulunduğunu iddia 
eden Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi, bu eser
deki hadislerden de yirmi üçünün uy
durma olduğunu ileri sürmüş, ancak Sü
yüti el-Kavlü'l-hasen fi'?-?ebbi cani's
Sünen adlı eserinde sözü edilen hadis
lerin uydurma olmadığını ispat etmiştir 
(bk. MübarekfürT, 1, 365-367) ŞaJ:ıfhayn'ın 

her biri kadar hadis ihtiva eden el- Ca
mi< tekrarlarının azlığı ile tanınır. Tirmi
zi şarihi Mübarekfüri'nin birçok bab ve 
hadisin mükerrer olduğunu söylemesi
ne rağmen gösterdiği on bir bab ve sek
sen kadar hadisin büyük çoğunluğunun 
iki defa, pek azının ise üç defa (mesela 
bk. UrenT!er hadisi, "Taharet", 55; "Et'ime", 
38; "Tıb", 6) tekrarlandığı görülmektedir 
ki bunların önemli bir kısmı kaçınılmaz 
tekrarlardır. Eserde ta'lik* miktarı da 
son derece azdır. 

Tertibi. Kütüb-i Sitte'ye dahil olan di
ğer eserler gibi el-Cami cu'ş-şaJ:ıiJ:ı de 
konularına göre (ale' I-ebvab) tasnif edil
miştir. Konuların sıralanması ve konu 
başlıklarının belirlenmesinde Tirmizfnin 
özellikle hocası Buhari' den etkilenmiş 

olmakla beraber ondan ayrıldığı nok
talar da vardır. Eserin sünenlerde ol
duğu gibi "Kitabü't- Tahare" ile başla

ması, bölüm adlarını verirken "kitab" ye
rine "ebvab" kelimesini kullanması ve ha
dislerin merfQ olduğunu belirtmek üze
re her defasında "an resülillah sallalla
hu aleyhi ve sellem" kaydını koyması be
lirgin özelliklerindendir. Eserde mevkuf 
ve maktO hadisler sadece merfü hadis
ler değerlendirilirken zikredilmiştir. el
Cc1mi' in Ahmed Muhammed Şakir tara
fından yayımlanan ı. ve ll. ciltlerinde bö
lüm adları "ebvab" şeklinde muhafaza 
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