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B‹R‹NC‹ BASKININ ÖNSÖZÜ (1938)

fi

U ANDA toplumun istifadesine sunulmufl olan bu eser, en önemli Hadis
derlemesinin, ‹mâm Muhammed b. ‹sm‘âil el-Buhârî'nin Kitâbu'l-Câmi‘i's-Sahîh 'inin tarihî bölümlerini içermekte ve Hz. Peygamber'e vahyin gelmeye bafllamas›ndan ‹slâm tarihinin kritik bir dönüm noktas› olan Bedir Savafl› da dahil olmak üzere o tarihe kadarki ‹slâm'›n ilk y›llar›n› anlatmaktad›r. Elinizdeki cildi oluflturan ilk befl bölümü, inflaallah, zaman içinde Sahîh-i Buhârî 'nin tamam›n›n taraf›mdan yap›lm›fl çeviri ve flerhini içeren otuzbefl bölüm
takib edecektir.

Sahîh'i ‹ngilizceye çevirme fikri –daha önce teflebbüs edilmemifl bir görevdi– Mescid-i Nebî'de ilm-i hadîs okudu¤um Medîne'deki befl y›ll›k ikametim s›ras›nda gönlüme do¤du. Bu dingin ortamda, ‹slâm'›n özgün ruhuyla bir kez
daha dolays›z bir temas bulma zarureti, karfl› konulmaz bir güçle kendisini hissettirdi. ‹slâmî konular hakk›nda geçmiflte flu ya da bu büyük adam›n ne düflündü¤ünü bilmenin yeterli olmad›¤›n› farkettim; bizden o kadar uzak bir dönemde düflünülmüfl, bugünkü hayat›m›z›n gerekleriyle ilgili hemen hemen
hiçbir fley bar›nd›rmayan düflüncelerin gölgesinde yaflamak yeterli de¤ildi. Bugün en âcil olarak ihtiyaç duydu¤umuz fley, yeni bir anlay›fl ve ‹slâm'›n gerçek
ö¤retilerinin do¤rudan de¤erlendirilmesidir. Bunu baflarmak için ‹slâm Peygamberi'nin sesini bir kere daha gerçek k›lmal›y›z—do¤rudan bizimle konufluyor ve do¤rudan bize söylüyormuflças›na gerçek: onun sesi ise en berrak flekilde ancak hadîs 'te iflitilebilir.

*
Hadîs (ço¤. ehâdîs) terimi, esasen bir rivayet/anlat› veya kayda iflaret eder;
‹slâm'da dinî ilimler sahas›nda ise Peygamber Muhammed'in (s) söz ve fillerinin kay›tlar›n› ifade etmeye bafllam›fl ve buradan hareketle bu rivayet ve
kay›tlara “Hadis” denmeye bafllanm›flt›r.
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Hz. Peygamber'in Ashâb› inançlar›n› ve davran›fl kurallar›n› Kur’ân'dan oldu¤u kadar Efendimiz'in örne¤inden de al›yorlard›. Art›k Hz. Peygamber'in hayat› gözlerinin önünde bulunmayan sonraki nesil Müslümanlar› için o'nun ö¤retilerinin harîmi haline gelen kay›tlara dair do¤ru bilgi, gittikçe daha da büyük bir zaruret haline geldi: dolay›s›yla insanlar, Ashâbdan ve hemen onlar› izleyenlerden kendilerine gelen Hadîsleri toplay›p yazmaya bafllad›lar. Araplar›n
tarih taraf›ndan da büyük ölçüde do¤rulanan ola¤anüstü haf›zas› Hadîslerin sad›kâne korunmas› için büyük bir avantaj teflkil ediyordu. Bunun yan›s›ra Hz.
Peygamber'in sa¤l›¤›ndayken bile Ashâbdan baz›lar› (mesela Abdullâh b. Amr)
bunlar› yaz›l› hale getirmeye koyulmufl ve Hz. Peygamber'in zaman›ndan uzaklafl›ld›kça bu uygulama zorunlu hale gelmifltir. Ne var ki, Hicretten sonraki üçüncü yüzy›l›n bafllar›na kadar bu hadis derlemelerinde herhangi bir sistem sözkonusu de¤ildi ve tek tek hadîsler hemen hiçbir elefltirel elemeye tâbi
tutulmuyordu. Sonuçta, çok say›da güvenilir olmayan malzeme gerçek olanla
kar›fl›yordu; buna bir tepki olarak Hadislerin elefltirel incelenmesi devreye girdi ve h›zla bir ilim halinde geliflti.
Meydana getirildi¤inden önceki zamana iliflkin herhangi bir tarihî belge sözkonusu oldu¤unda, do¤rulama araçlar›, ilk olarak, di¤er ba¤›ms›z kaynaklar taraf›ndan ilgili belgeye getirilen delilin teyididir; ikinci olarak ise do¤rudan do¤ruya sözkonsu belgenin temelinde bulunan tarihî hadiselerin aktar›lmas›ndan
sorumlu otoritelerin ya da otoriteler zincirinin güvenilirli¤inin araflt›r›lmas›d›r.
Bu ilke, yavafl yavafl ve artan bir kat›l›kla Hadislere tatbik edildi. Bir ve ayn›
vaka veya sözle alakal› farkl› rivayetler elefltirel olarak karfl›laflt›r›lm›fl ve (isnâd
denilen) her râvî zinciri son derece yo¤un incelemeye tâbi tutulmufltur. Bir Hadisin “sa¤lam” sahîh olarak kabul edilebilmesi için, onun, onu ilk rivayet eden
Hz. Peygamber'in Sahâbîsi ya da Sahâbîleriyle bafllayan râvîlerinin hayatlar›na
iliflkin bütün olgular›n bilinmesi ve tarihen tesbit edilmifl olmas› gerekir; buna
râvî zincirindeki kesintisiz bir süreklilik olgusu ve bu râvîlerden her birinin
otorite kabul etti¤i kimseyle, yani, sözkonusu hadîsi ona ileten kifliyle flahsî temas içinde oldu¤una dair somut bir delil olmas› da dahildir. Râvîlerin her birinin yalanc› olmamas›, muttaki olmas›, âdil olmas› ve yan›lmaz bir haf›zaya
sahip oldu¤unun bilinmesi gerekir—bu o kadar böyledir ki, bu hususlardan
herhangi birisinde ortaya ç›kacak bir meydan okuma (ta‘n ) otomatik olarak
sözkonusu râvîyi güvenilir otoriteler (sikât ) rütbesinden uzaklaflt›r›r. Ve nihayet, bir biçimde güvenilir say›lan iki veya daha fazla flah›s ayn› konuda yap›-
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lar› itibariyle çeliflik Hadisler rivayet ederse bunlar mutlak otorite konumlar›n›
kaybederler; bunun sonucunda onlar taraf›ndan rivayet edilen hiçbir Hadis,
kendi bafl›na (yani, bir baflka râvî zinciriyle do¤rulanmaks›z›n) sahîh olarak
tasnif edilemez.
Maksad›m›z burada usûl-i hadîs 'in tamam›n› anlatmak de¤il; yukar›daki sat›rlar, el-Buhârî'nin Kitabu'l-Câmi‘i's-Sahîh 'inin, bütün ‹slâm âleminde her
zaman sahip oldu¤u ola¤anüstü itibar›n sebeplerinden birini aç›klar sadece.
Bu itibar –Hicretten sonra üçüncü yüzy›l›n (H›ristiyan takviminin dokuzuncu
yüzy›l›n›n) ilk yar›s›nda yaflam›fl olan– müellifin hadîs problemine yaklaflt›¤›
yüksek entellektüel ve ahlakî sorumluluk duygusu ile son derece yüksek ciddiyetten kaynaklanmaktad›r. Onun araflt›rma ve inceleme standartlar› kendisinden önce veya sonra gelen di¤er Muhaddislerin herhangi birinden çok daha
s›k›d›r; nihayet güvenle söylenebilir ki, bu standartlar bugün için tarihî tenkidin en titiz taleplerine cevap vermektedirler.
Bütün Muhaddislerin bu en ihtimaml›s› taraf›ndan sahîh olarak kabul edilen
Hadîslerin tarihen de gerçekten güvenilir oldu¤unu kavramam›z, ‹slâm'›n ideolojik gelece¤i aç›s›ndan fevkalade önem tafl›maktad›r: çünkü ‹slâm'›n ruhu
Son Peygamber'in Sünnetinde –hayat tarz›nda– otantik, somut ifadesini bulmaktad›r; ve yaln›zca hadîsler iledir ki, Hz. Peygamber'in sünneti bizim önümüze her yönüyle aç›l›r, ayan-beyan hale gelir. Baflka bir deyiflle, Hadîs hakk›ndaki bilgimiz Sünneti, dolay›s›yla ‹slâm'› tam olarak anlamak için vazgeçilmez bir anahtard›r.
Bir Müslüman için Hz. Peygamber'in Sünnetine uyma zorunlulu¤u bizzat
Kur’ân'da kesin bir flekilde ortaya konulmufltur. Burada flu sorulabilir: Varsayal›m ki, Hadisler gerçek ve güvenilirdir, günümüz dünya ve toplum flartlar›
Sünnetin Müslümanlar›n günlük hayat›na tam olarak uygulanmas›na izin verecek midir, yoksa böyle bir uygulama –baz›lar›n›n öne sürdü¤ü gibi– tam anlam›yla bir sosyal kat›l›kla m› sonuçlanacak ve böylece ‹slâm aleminin kültürel
imkanlar› için daimî bir geri dönüflü mü teflkil edecektir?
Buna cevab›m›z aç›kt›r: E¤er Hz. Peygamber'in Sünnetine iliflkin aç›k ve seçik
olan Kur’ân emirlerine ra¤men, Sünnet bu ya da herhangi baflka bir zamanda tatbik edilebilir de¤ilse, bundan bir tek muhtemel sonuç ç›kar: ilgili Kur’ân emirleri, bizzât anlams›zd›r ve uygulanabilir de¤ildir. Kur’ân'›n Allah'›n Sözü oldu¤una
inanan bir Müslüman için bu önermenin kabul edilemeyece¤i aç›kt›r. Sonuç ola-
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rak, e¤er Sünnet bilgimizi kendisinden ç›kard›¤›m›z kayna¤›n, yani hadîslerin tarihen güvenilir oldu¤una inanmak için gerekçemiz varsa, bu durumda bu Sünnet, do¤ru olarak anlafl›ld›¤›nda, bütün zamanlara uygulana-bilir olmak ve Müslümanlar›n hayat› için bir geriletici unsur teflkil etmemek durumundad›r.
Peki “Sünnet do¤ru anlafl›ld›¤›nda” ne demektir? Sünnetin, hattâ bizzât
Kur’ân'›n yorumu geçmiflin uzak bir döneminde def‘aten ve ebediyyen, bizim
için sabit bir hale mi gelmifltir? Ne yaz›k ki, Müslümanlar›n büyük ço¤unlu¤unun tutumunun bu oldu¤u görülecektir. As›rlardan beri ‹slâm'›n ö¤retileri hakk›nda ba¤›ms›zca düflünmeyi bir yana b›rak›p, sadece, oluflumu Hicretin dördüncü asr›ndan daha beriye gelmeyen ve ço¤u kez de ikinci as›rdan bu yana
Müslüman ulemân›n birço¤unun zihinlerinde son derece büyük bir itibar kazanm›fl olan Yeni-Eflatuncu felsefenin labirentlerini yans›tan fikir ve kavramlar›n tekrar›yla yetinmifllerdir ki bunlar her hâlükârda Son Peygamber ve Ashâb›n›n niyetleriyle uyum halinde olmayan fikir ve kavramlard›r. K›sacas›, Müslüman dünyas›n›n kültürel çöküflünün bafll›ca sebeplerinden birisi Hz. Peygamber'in ö¤retileri hakk›nda Ortaça¤›n Müslüman düflüncesinin kat›l›¤› idi,
varsay›ma dayanan “Sünnetin kat›l›¤›” de¤ildi. Elbette hiç kimse, ilk Müslüman
nesillerin çal›flmalar›n›n günümüzde gözard› edilebilece¤ini iddia edemez; onlar bizden öncekiler için ne kadar gerekli idiyse bizim için de o kadar gereklidir. Fakat dinî bilgiye ait bütün imkanlar›n bu erken dönem eserleriyle tüketilmifl oldu¤unu ve bize inceden inceye de¤erlendirme ve yeniden yorumlama
hakk› bulunmaks›z›n onlar› gözü kapal› takip etmekten baflka bir fley kalmad›¤›n› m› kabul edece¤iz?
Elbette ki böyle olamaz. Kur’ân'›n ve dolay›s›yla onun Elçisinin Sünnetinin
gerçek yüceli¤i, dünyevî bilgimizin artmas›yla bunlarda yeni ve o zamana kadar sakl› kalm›fl anlamlar›n zâhir olmas›d›r. Günümüzde Müslümanlar›n takvas› ve dinî gayreti, ‹slâm'›n ilk as›rlar›ndakinden daha düflük olabilir; fakat anlama araçlar›m›z kesinlikle de¤ildir. ‹slâm'›n ö¤retilerine Son Peygamber taraf›ndan getirilen yorum, bir Müslüman için daima ba¤lay›c› olacakt›r; fakat bunun ötesinde o, kendi akl›n› ve vicdân›n› kullanmakta hürdür—asl›nda,
bununla yükümlüdür. ‹mâmlar (“öncüler”) diye ifade edilen büyük Müslüman
mütefekkirlerin tavr› bundan baflkas› de¤ildi. Onlar hiçbir zaman yan›lmaz olduklar›n› ileri sürmediler; onlar hakikati araflt›rmaya kendilerini adam›fl ilim adamlar›yd› ve biliyorlard› ki, tefekkür görevi, insan için görev olmaktan asla
ç›kmaz. Bu, ‹bni Hazm ya da ‹bni Rüfld için oldu¤u kadar Ebû Hanife için de
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bir görevdi; ‹bni Teymiye ya da fiâh Veliyyullâh Dehlevî için oldu¤u kadar Gazâlî için de bir görevdi; nihayet tefekkür, sizin ve benim için de bir görevdir.
‹slâm'›n gerçek bir dirilifli, onun aslî ruhuna iliflkin yo¤un bir tahkik
olmadan gerçekleflemez. Biz, geçmifl alim ve mütefekkirlerden beslenen temeller üzerinde daha ileri ve daha yüksek olan› infla etmeliyiz. Biz ‹slâm'›n
ö¤retilerinin bütün derinlikleriyle tüketilebilece¤ini kabul edemeyiz; ve Hz.
Peygamber'in alt›ndaki hiç kimsenin sözünü nihaî söz olarak kabul edemeyiz:
Allah'›n Sözünü ve Peygamberinin Örnekli¤ini daha iyi anlamaya gayret eden
bizler, mana alan›nda yeni keflifler peflinde koflan seyyahlardan ibaretiz.
Nihayet, bu giriflimimizde ölümsüz Sahih-i Buhârî 'den daha iyi bir yard›mc› ve dost bulamay›z.

Sahîh 'i çevirirken anlam›n› olabildi¤ince harfi harfine vermeye çal›flt›m—bazan da korkar›m ‹ngiliz dilini zorlama pahas›na bunu yapt›m. Kendi söyleyece¤im ne varsa aç›klama notlar›na s›¤d›r›lm›flt›r ve metne aç›klama sadedinde
bir ilave kaç›n›lmaz hale geldi¤inde, bu flekilde yap›lan ilaveler için köfleli parantezler kullan›lm›flt›r. Her Hadîs, farkl› puntolarla iki k›sma ayr›lm›flt›r: rivâyetin belgesel delili (isnâd) ve metin. Baz› bölümlerin önünde gelen el-Buhârî'nin aç›klama notlar› (terâcimu'l-ebvâb) italik olarak verilmifltir. Baz› isnâdlar›n önünde yer alan H harfi, ilgili Hadîsin râvî zincirindeki bir kopmay›, yani
onun bir ta‘lîk (“mu‘allak” isnâd ) oldu¤unu gösterir. Küçük h harfi ise, bir baflka râvî zincirine yap›lan bir tahvîl 'e (“nakle”) iflaret eder.
Baz› dostlar›m, tercümemde –kendilerine göre haddizât›nda hadîsin anlafl›lmas›yla alâkas› olmayan ve bu nedenle de genel okuyucuyu hiçbir flekilde ilgilendirmeyen bir ilave olan– isnâd zincirinin tamam›n› vermeye neden gerek
gördü¤ümü sordular. Bunun bütünüyle yanl›fl bir görüfl oldu¤u kanaatindeyim.
‹snâd, her hadîsin ayr›lmaz bir parças›d›r—insan da dahil olmak üzere her yüksek canl›n›n bedenindeki iskelet kadar temeldir: çünkü, bir Hadîsin sahih olup
olmad›¤› isnâd ile tesbit edilir. ‹snâd olmadan bir Hadîs, körükörüne kabul edilen ya keyfî bir flekilde reddedilen bir dedikodudan öteye gitmez; önündeki
isnâd ile okuyucunun kendisi, kayda geçirilmifl her sahîh Hadîsin ayr›nt› ve s›hhati aç›s›ndan nas›l k›l› k›rk yarar bir dikkatle kaydedilmifl oldu¤unu görebilir:
böylece o Hadîsi körükörüne de¤il bilinçli olarak kabul eder.

*

fiimdi de Arapça metnin tercümeyle yanyana yay›nlanmas› hakk›nda birkaç
söz. ‹slâm ülkelerinde bu sistem kabul görmüfltür, çünkü okuyucunun her ad›mda tercümeyi asl›yla mukayese etmesine imkan tan›maktad›r. Fakat baz›
Avrupal› alimler, bunun gereksiz yere çal›flman›n hacmini fliflirdi¤i ve sonuçta
üretim maliyetini art›rd›¤› ve ö¤rencilerin, ba¤›ms›z elefltirinin gereklili¤ini hissettikleri her seferinde Sahîh 'in mevcut nüshalar›ndan herhangi birisine pekâlâ ulaflabilecekleri hususuna dikkatimi çektiler. Bu itiraz› geçerli kabul edemiyorum. Sahîh ve di¤er Hadîs külliyatlar›n›n neflredildi¤i eski neflir tarz›, pek
çok durumda, râvîlerin Hadîsin aslî malzemesine (metnine) s›k s›k yapt›klar› ilaveleri ay›rd etmeyi afl›r› derecede güçlefltirmekte, hattâ bazan râvînin metindeki olaylara iliflkin kendi beyan›yla, farkl› kiflilerin sözlerinin kar›flmas›na yol
açmaktad›r. Bu suretle –‹ngilizce tercümeyle ayn› ilkeler üzerine tertip edilen–
Arapça metin, iflbu neflirde Sahîh 'i ilk defa kolayca okunabilir bir flekilde sunmaktad›r ve ayr›ca, en güvenilir neflirlerin birbiriyle karfl›laflt›r›lmalar›ndan elde edilen her türlü metin düzeltimini de içermektedir.
Tercümem, mevcut bütün neflirlerin en sa¤l›kl›s› olan ve Sultan II. Abdulhamîd'in emriyle el-Matba‘atu'l-Emiriyye 'de (Kahire H. 1313) bas›lan nüshaya
dayanmaktad›r. Elbette öbür meflhur neflirlere de s›kça baflvurulmufltur.
MUHAMMED ESED

Lahor, 13 Muharrem 1357 H. (Mart 1938).
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linizdeki cildin ilk bask›s›n›n üzerinden k›rk y›ldan fazla bir zaman geçti. Aral›k 1935 ile May›s 1938 aras›nda Lahor'daki Arafat Publications taraf›ndan befl bölüm halinde yay›nlanan bu ilk bask›, müteakip befl yahut alt›
y›lda bitirmeyi planlad›¤›m Sahih-i Buhâri'nin zamana yay›lm›fl bir neflrinin
bafllang›c› olacakt›.
Ne var ki, insan niyet eder, takdir ise Allah'tand›r. ‹kinci Dünya Savafl›'n›n
patlak vermesi yay›n› akamete u¤ratt›. 1947 yaz›nda, yay›na devam etmeye
haz›rlan›rken Hind altk›tas›n›n bölünmesini ve Pakistan'›n kurulmas›n› (bu u¤urda ben de çal›fl›p mücadele ettim) takip eden kaos ve dinleraras› soyk›r›m
büyük bir kiflisel kay›pla sonuçland›—benim için oldu¤u kadar birçok baflkalar› için de bir kay›pt› bu. Savafl sona erdi¤inden beri (flimdi Hindistan'da kalan) Pencâb'›n do¤u k›sm›nda yafl›yordum; bölünmenin getirdi¤i s›k›nt›lar›n
bafl gösterdi¤i günlerde Sahih-i Buhârî 'nin notland›rarak çevirdi¤im yaklafl›k
dörtte üçlük k›sm›n›n el yazma müsveddeleri barbarca imha edildi. Ravi nehrinde –kütüphanemin kal›nt›lar› olan– y›rt›lm›fl Arapça kitaplar›n ve her çeflit
döküntünün ortas›nda yüzen öteye beriye da¤›lm›fl o müsvedde sayfalar›n›
gözlerimle gördüm; bu zavall›, su üzerinde yüzen ka¤›t parçalar›yla birlikte on
y›ll›k yo¤un eme¤imden geriye hiçbir fley kalmad›.
Yine de…
Her ne kadar bu de¤er bilmez flekilde imha edilen eme¤in telafisi ve tekrar› mümkün de¤il idiyse de, yavafl yavafl içime, Sahih-i Buhârî üzerine yapt›¤›m çal›flman›n tamamen yitip gitmedi¤i hissi do¤uyordu. Tam tersine giderek
daha kuvvetle kani oluyordum ki, Sahih-i Buhârî 'yi tahlil, tercüme ve aç›klamaya harcad›¤›m on y›l, çok uzun zamand›r benim için ayart›c› bir rüyay› ifade eden bir çal›flma için Allah'›n arzusu do¤rultusunda gerçekleflmifl bir haz›rl›kt›: Kur’ân'›n mesaj›n›n ‹ngilizceye yeni bir tercümesi ve ictihâd kap›lar›n›n
insan›n araflt›ran akl›na asla kapanmam›fl oldu¤u ve asla kapanamayaca¤› ilke-

sine dayal› bir tefsir. Hadîs ilmiyle hafl›r neflir olman›n Kur’ân'a ba¤›ms›z bir
yaklafl›m›n vazgeçilmez bir önflart› oldu¤unu daima kabul etmiflimdir. Böylece
el-Buhârî'nin Sahîh'i üzerine yapt›¤›m çal›flman›n, eksiksiz olarak yay›nlans›n
ya da yay›nlanmas›n, mutlaka benim Kur’ân-› Kerîm tefsiri hayalimin gerçekleflmesi fleklinde meyve vermesi kaç›n›lmazd›.
Allâh'›n inayetiyle bu hayal sonunda gerçek oldu ve hayat›m›n eseri tamamlan›p The Message of the Qur'an ad›yla yay›nland›; ve bu eseri ilmî zâviyeden
okuyan herkes Allah'›n Sözünü yorumlay›fl›ma hadîsin ruhunun –dolay›s›yla
da el-Buhârî'nin ölümsüz eme¤inin– ne kadar derinden sinmifl oldu¤unu kabul edecektir.

*
Eserin ilk bask›s›n›n bu foto¤rafik t›pk›bas›m› ile ilgili teknik nedenlerden dolay› Ebû Sufyân'›n ‹mparator Heraklius ile karfl›laflmas›n›n hikayesi ve ‹bnu'n-Natûr'un ‹mparatorun ‹slâm mesaj›na tepkilerini naklediflini ç›karmak zorunda kald›m. Her iki nakil de orijinalin ilk bölümünün sonunda bulunmaktad›r.
MUHAMMED ESED

Tanca, Safer 1401 H. (Ocak 1981).
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Y›ld›z (*) iflareti ile belirtilen eserlerin birçok neflri vard›r, dolay›s›yla muayyen bir neflirden
söz edilmemifltir: bu eserlere cilt ve sayfa de¤il sadece bâb ve fasl gözönüne al›narak
at›fta bulunulmufltur.

Bh Sahîh-i Buhârî 'nin elinizde bulunan ve ufak farkl›l›klarla Sultân Abdulhamîd'in emri ile H.S. 1313'de Kâhire'de neflri yap›lan Sahîh (9 cilt) metnine dayanan bu neflri.
Ebû Dâvûd

*Ebû Dâvûd Süleymân b. Efl‘as'›n (ö. 275) Sunen 'i.

Ensâbu'l-Eflrâf

Ahmed b. Yahyâ el-Belâzurî (ö. 279), Ensâbu'l-Eflrâf, neflr S. D.
F. Goeitein, Jerusalem (Kudüs)—.Tamamland›¤›nda çal›flma
takrîben 10 cilt olacakt›r.

Esmâu's-Sahâbe

fiemsuddîn ez-Zehebî (ö. 7487), Tecrîdu Esmâi's-Sahâbe (Usdu'l-⁄âbe ünvanl› eserinin muhtasar› olan bu çal›flma yanl›fl olarak ‹bnu'l-Esîr'e atfedilmektedir), Haydarâbâd H.S. 1315, 2 c.

Aynî

Bedruddîn Mahmûd b. Ahmed el-Aynî (ö. 855), Umdetu'l-Kârî, fierhu Sahîhi’l-Buhârî, Kâhire H.S. 1348, 25 c.

Beyhakî

Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn el-Beyhakî (ö. 458), Kitâbu'sSuneni'l-Kubrâ, Haydarâbâd H.S. 1344-56, 10 c.

Dârakutnî

Ali b. Ömer ed-Dârakutnî'nin (ö. 385), Sunen 'i, Delhi H.S. 1310
(taflbask›), 2 c.

Fâik

Cârullâh Mahmûd b. Ömer ez-Zemahflerî (ö. 538), Kitâbu'l-Fâik fî ⁄arîbi'l-Hadîs, Haydarâbâd H.S. 1324, 2 c.

Fethu'l-Bârî

Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî (ö. 852), Fethu'l-Bârî, fierhu
Sahîhi'l-Buhârî, Kâhire H.S. 1348, 13 c.

Futûhu'l-Buldân

Ahmed b. Yahyâ el-Belâzurî (ö. 279), Kitâbu Futûhi'l-Buldân,
Kâhire H.S. 1318.

Hedyu's-Sârî

Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî (ö. 852), Hedyu's-Sârî Mukaddimetu Fethi'l-Bârî, Kâhire H.S. 1347, 2 c.

‹bnu'l-Esîr

Ali b. Muhammed b. el-Esîr el-Cezerî, (ö. 630), el-Kâmil fi'tTa’rîh, Kâhire H.S. 1347—(tamamlanmam›flt›r). Ayn› müellifin
dille ilgili çal›flmas›na Nihâye bafll›¤› alt›nda at›fta bulunulmufltur.

‹bni Hanbel

Ahmed b. Muhammed b. Hanbel'in (ö. 241) Musned 'i, Kâhire
H.S. 1313, 6 c.
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‹bni Hiflâm

Abdulmelik b. Hiflâm (ö. 243), Sîratu'n-Nebî, Kâhire H.S. 1346,
2 c.

‹bni Kesîr

Ebu'l-Fidâ ‹smâ‘îl b. Kesîr (ö. 774), Tefsîru'l-Kur’ân, Kâhire
H.S. 1343-47, 9 c.

‹bni Hallikân

Ahmed b. ‹brâhîm b. Hallikân (ö. 681), Vefeyâtu'l-A‘yân ve Enbâu Ebnâi'z-Zemân, Kâhire H.S. 1310, 2 c.

‹bni Mâce

*Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî'nin, (ö. 273 veya 275), Sunen 'i.

‹bni Sa‘d

Muhammed b. Sa‘d (ö. 230), Kitâbu't-Tabakâti'l-Kebîr, neflr. Eduard Sachau, Leyden 1904-28, 9 c.

‹bni Salâh

Osman b. Abdirrahmân b. Salâh (643), Ulûmu'l-Hadîs (Mukaddime), Haleb H.S. 1350.

‹sâbe

Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî (852), Kitâbu'l-‹sâbe fî Temyîzi's-Sahâbe, Kâhire H.S. 1323-25, 8 c.

‹stî‘âb

Yûsuf b. Abdillâh b. Abdilberr el-Kurtubî (463), Kitâbu'l-‹stî‘âb
fî Ma‘rifeti'l-Ashâb, Haydarâbâd H.S. 1336-37, 2 c.

Kunâ

Muhammed b. Ahmed ed-Dûlâbî (ö. 310), Kitâbu'l-Kunâ ve'lEsmâ, Haydarâbâd H.S. 1322, 2 c.

Lane

Edward William Lane, Arabic-English Lexicon, London 186393, 8 c.

Lisânu'l-‘Arab

Ebu'l-Fadl Muhammed el-‹frikî (ö. 711), Lisânu'l-Arab, Kâhire
H.S. 1300-7, 20 c.

Mu‘cemu'l-Buldân

Yâkût b. Abdillâh el-Hamevî, Kitâbu Mu‘cemi'l-Buldân, Kâhire H.S. 1323 Hâncî'nin Mincemu'l-‹mrân Mustedrek alâ Mu‘cemi'l-Buldân '› ile birlikte 10 c.

Muslim

*Muslim b. Haccâc en-Neysâbûrî'nin (ö. 261) Sahîh 'i.

Mustedrek

Muhammed b. Abdillâh el-Hâkim (ö. 405), el-Mustedrek alâ Sahîhayn fi'l-Hadîs, Haydarâbâd H.S. 1334-42, 4 c.

Muvattâ’

Mâlik b. Enes (ö. 179), el-Muvattâ, Kâhire H.S. 1348, 2 c.

Neseî

*Ahmed b. fiu‘ayb en-Neseî'nin (ö. 303) Sunen'i.

Nevevî

Yahyâ b. fieref en-Nevevî (ö. 676), fierhu Sahîhi Muslim, Kâhire H.S. 1348-49, 18 c.

Nihâye

Ali b. Muhammed b. el-Esîr el-Cezerî (ö. 630), en-Nihâye fî ⁄arîbi'l-Hadîs ve'l-Eser, Kâhire H.S. 1322, 4 c.

Râ¤›b

Ebu'l-Kâs›m Huseyn er-Râ¤›b el-‹sfehânî (ö. 503), Mufredât fî
⁄arîbi'l-Kur’ân, Nihâye 'nin kenar›nda.

Ricâlu's-Sahîhayn

Ebu'l-Fadl Muhammed el-Makdisî (ö. 507), Kitâbu'l-Cem beyne

Kitâbey Ebî Nasr el-Kelâbâzî ve Ebî Bekr el-‹sbehânî fî Ricâli'lBuhârî ve Muslim, Haydarâbâd H.S. 1323, 2. c.
Taberî

Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310), Tarîhu'l-Umem ve'l-Mulûk, Kâhire H.S. 1326, Urayb b. Sa‘d el-Kurtubî'nin S›latu'tTarîhi't-Taberî ve ‹bnu Cerîr et-Taberî'nin Muntehab min Kitâbi Zeyli'l-Muzeyyel 'i ile birlikte 13 c.

Tezkira

fiemsuddîn ez-Zehebî (ö. 748), Tezkiratu'l-Huffâz, Haydarâbâd
H.S. 1333-34, 4 c.

Tehzîbu't-Tehzîb

Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî (ö. 852),Tehzîbu't-Tehzîb,
Haydarâbâd H.S. 1329, 12 c.

Tayâlisî

Ebû Dâvûd Suleymân et-Tayâlisî'nin (ö. 204) Musned'i, Haydarâbâd H.S. 1321.

Tirmizî

*Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî'nin (ö. 207) Câmi‘ 'i.

Vâk›dî

Muhammed b. Ömer el-Vâk›dî (ö. 207), Kitâbu'l-Me¤âzî, neflr.
A. Von Kremer, Calcutta 1856.

Aç›klama notlar›nda at›fta bulunulan di¤er çal›flmalar tam ünvan, bask› yeri ve
bask› tarihleriyle an›lm›fllard›r.

D‹⁄ER KISALTMALAR
FB

bkz. Fethu'l-Bârî

‹H

bkz. ‹bni Hiflâm

SM

bkz. Muslim

fiT

fiâh Veliyyullâh, fierhu Terâcimu'l-Ebvâb (Haydarâbâd, H.S. 1323)

UK

bkz. Aynî

hemze harfi
ayn harfi
‘
â
elif-i meddiyye
age./ay. ad› geçen eser/ayn› yer
b. / bt. bin, ibni / binti
bkz.
bak›n›z
c.
cilt
ço¤./tek. ço¤ulu / tekili
er. / di. erili / diflili
⁄ayn
⁄, ¤
’

î
karfl.
K. / B.
M.Ö.
M.S.
N.
n.
ö.
ör.
s.

yâ-i meddiyye
karfl›laflt›r›n›z
Kitâbu / Bâbu
Mîlattan önce
Mîlattan sonra
hadîs numaras›
dipnot numaras›
ölümü
örne¤in
sayfa

H.Ö.

Hicretten önce

(s)

sallallâhu aleyhi ve sellem

H.S.

Hicretten sonra

Tçn.

Türkçe'ye çevirenin notu

Hds.

Hadîs

Hz.

Hazret-i

vâv-i meddiyye
vb./vdm. ve baflka / ve devam›
û

Kur’ân ayetlerine at›flar: “Sûre numaras› (Sûre ad›), ayet numaras›” fleklindedir:
59 (Haflr), 8.

Sahîh-i Buhârî ‹slâm'›n ‹lk Y›llar› 'ndaki ayet mealleri Kur’an Mesaj› Meal-Tefsir 'dekilerle ayn› üslupta de¤ildir. Çünkü Sahîh al-Bukhârî The Early Years of Islam 'daki mealler The Message of The Qur’ân 'dakilerden önce yap›lm›fllard›r. Türkçe'ye çeviride bu özellik de dikkate al›nm›flt›r.
el-Buhârî'nin Kitâbu'l-Câmi‘i's-Sahîh ünvanl› eseri, kendi içinde, Kitâb bafll›¤›n› tafl›yan
bölümlere ayr›lm›flt›r. Bu bölümler içindeki konular da Bâb bafll›¤› alt›nda incelenir.

BU ÇALIfiMA
DER‹N B‹R MUHABBET VE fiÜKRAN N‹fiÂNES‹ OLARAK
SARAVAKLI TUN DATUK ABDURRAHMÂN B‹N
YA‘KÛB'A
‹THÂF ED‹LM‹fiT‹R

TÜRKÇE'YE ÇEV‹R‹N‹N
ÖNSÖZÜ
Merhûm ve ma¤fûr Muhammed Esed'in ‹flaret Yay›nlar› taraf›ndan Kur’ân Mesaj›
Meal-Tefsir (The Message of The Qur’ân) ünvan›yla Türkçe'ye kazand›r›lan (1996)
çal›flmas›ndan sonra flimdi de Sahîh-i Buhârî Hadîsleri Ifl›¤›nda ‹slâm'›n ‹lk Y›llar›
(Sahîh al-Bukhârî The Early Years of Islam) ünvanl› çal›flmas› ilgililere sunulmufl
bulunuyor.

Kur’ân Mesaj› 'n›n tamamlanmam›fl ilk bask›s›ndan 26 y›l önce neflredilen bu çal›flman›n Kur’ân ile ilgili bir çal›flmadan önce gerçekleflmifl olmas›na ve isnâda özel
bir önem vermifl olmas›na dikkat edilmelidir. Sahîh-i Buhârî ‹slâm'›n ‹lk Y›llar› kitab› Buhârî 'nin muhtasar› da tecrîdi de de¤ildir; sadece çal›flmay› yapan kiflinin Buhârî 'den dört kitâb›n (ana bölümün) içinden seçti¤i Hadîsleri çevirmesi ve onlara getirmeyi lüzumlu gördü¤ü –kimi zaman Hadîs ilmi meseleleriyle ilgili, kimi zaman da
muhteva ile ilgili– aç›klama ve yorumlardan ibarettir. Bu çal›flma da bütün di¤er öbürleri gibi diyece¤i olan›n gerçek ve samimi çabas›ndan ibarettir. Yay›nevimizin
yapt›¤› ise sadece bu çabaya ayn› flekilde tercüman olmaya çal›flmaktan ibarettir.
Çeviride dil ve imla aç›s›ndan pek az farkla Kur’an Mesaj› 'ndaki yol izlenmifl,
oradaki ölçüler gözetilmifl ve asl›n özelliklerine mümkün mertebe azami sadakat gösterilmifltir. Bask›da ‹ngilizce nüshan›n boyutlar› (21X28.5 sm.) küçültülmüfltür
(16X24.5 sm.).
aret yay›nlar›
iflfla

Allah'›n
Kitab›'ndan sonra
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‹çindekiler
VAHY‹N BAfiLANGICI
Sayfa 17
HZ. PEYGAMBER'‹N ASHÂBININ FAZÎLETLER‹
Sayfa 35
‹SLÂM'IN BAfiLANGI
Sayfa 183
HZ. PEYGAMBER'‹N SAVAfiLARI
Sayfa 317
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