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ÖNSÖZ 

Ġslâm‟ın ikinci kaynağı olan Sünnet‟i, nesilden nesile taĢıyan sözlü ve yazılı 

rivayetler mecmuası olarak hadisler sadece hadisçilerin ilgilendiği bir alan 

olmamıĢtır. Muhtevasında Ġslâm olan hangi eser olursa olsun hadisten müstağni 

değildir. Kitabında hadislere bir Ģekilde yer veren âlimler her zaman rivayetleri bir 

hadisçi hassasiyeti ile değerlendirememiĢlerdir. Bunun farkında olan hadis bilginleri 

de farklı kaynaklardaki hadisleri hadis disiplini açısından denetlemek ve rivayetlerin 

aslî kaynaklarındaki durumunu tespit etmek için çalıĢmalar yapmıĢlardır. ĠĢte hadis 

âlimlerinin bu çalıĢmalarından tahrîc literatürü doğmuĢtur. Diğer bir ifadeyle, tahrîc 

literatürü, hadis metinlerini ihtiva eden Ġslâmî literatürü, hadis ilminin verileri ile 

denetlemek üzere ortaya çıkmıĢtır. 

Ayrıca tahrîc literatürünün isnad sisteminin geçirdiği tarihî devrelerin bir sonucu 

olarak ortaya çıktığı da söylenebilir. Hicri birinci yılın ortalarına kadar isnadın zikri 

zorunlu görülmüyorken daha sonraları sened zikretmenin zorunlu olduğu bir dönem 

gelmekteydi. Bu süreci, isnadı zaid bir etkinlik olarak gören bir tutum izlemiĢ, daha 

sonraları ise senedsiz nakil geleneği baĢlamıĢtı. ĠĢte bu geliĢmeler isnad öğrenmek 

için tedris geleneğini baĢlatmıĢ ve tahrîc literatürünü ortaya çıkaran diğer bir sebep 

olmuĢtur. 

Akâid, tefsir, fıkıh, usûl-i fıkıh, tasavvuf, hadis ve lügat gibi pek çok alanda oluĢan 

tahrîc literatürü aynı zamanda hadis edebiyatının önemli bir parçası olmuĢtur. 

Teknolojik imkânlar ortaya çıktıktan sonra elektronik ortamda da bir literatür 

meydana gelmiĢtir. 

Ġslâm dünyasında bu konuda parça parça yapılmıĢ bazı çalıĢmalar olsa da tahrîc 

literatürünün bir bütün olarak ne ifade ettiği önemli bir araĢtırma konusu olarak 

karĢımızda duruyordu. Her ne kadar büyük bir alanı ilgilendirse de tezimizde biz bu 

konuyu çeĢitli yönleriyle ele almaya çalıĢtık. Tezimizde üç literatür üzerinde 

durulacaktır. Bunlardan birincisi, hadislerin hem aslî kaynaklardan mukayesesini 

yapmak hem de isnadını araĢtırmak suretiyle ortaya çıkan kadim ve çağdaĢ tahrîc 

literatürü. Ġkincisi bu literatürü modern zamanlarda güncellemek suretiyle tahrîcin 
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usul, kaide ve metodlarını açıklayan literatür. Üçüncü olarak da bilgisayar 

programları oluĢtuktan sonra mahiyet değiĢtirerek ortaya çıkan ve tahrîc 

ameliyesinde yararlanılabilecek programların literatürü. ĠĢte tezimizde bu üç 

literatürü değiĢik yönleriyle ele almaya çalıĢacağız.  

Tez, bir giriĢ, beĢ bölüm ve bir sonuçtan oluĢmaktadır. 

GiriĢ bölümünde tahrîcin kavramsal çerçevesi çizilecek, ayrıca önemi, gayesi ve 

faydalarına değinilecek, ayrıca tahrîcin usulü ve kaideleri ile ilgili çağdaĢ literatür bir 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Birinci bölümde her ilim dalında telif edilmiĢ olan tahrîc literatürüne yer verilmiĢtir. 

Bu bölümde tahrîc eserlerinin listesi verilip değerlendirilecek, tahrîcin niteliğine ve 

amacına göre çeĢitlerine değinilecektir. Ayrıca bu bölümde tahrîc eserlerinin usul ve 

metotları adına oluĢan farklılıkların sebebi incelenecek, tahrîc eserlerinden 

bazılarının tahrîc yöntemleri tanıtılacaktır. Rivayet asrının hadis tenkitçileri ile son 

dönem hadis tenkitçilerinin tahrîc değerlendirmelerinin de ele alınacağı bu bölümde, 

günümüzdeki bazı âlimlerin tahrîclerinin değeri anlatılmaya çalıĢılacaktır. 

Ġkinci bölümde ise, tahrîc metodları baĢlığı altında hadisleri aslî kaynaklardan bulma 

yöntemleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra literatürüne, önemine ve metodlarına 

açıklık getirilmiĢ olan tahrîcin temel kaideleri de alt baĢlıklarıyla incelenecektir. 

Üçüncü bölümde, elektronik ortamda programlar vasıtasıyla yapılacak tahrîc 

çalıĢmasında bilgi teknolojileri ıĢığında hadis programlarının yeri incelenecek, tahrîc 

yapılabilecek programlara örnekler verilecek, bu programlardan bazıları tanıtılacak, 

bilgisayar programlarının hataları üzerinde durulacak, bu programların olumlu ve 

olumsuz yönleri ele alınacak ve programların kullanılması adına bazı tavsiyelerde 

bulunulacaktır. 

ÇalıĢmanın dördüncü ve son bölümü tahrîcin hadis tenkidindeki yeri ile ilgilidir. Bu 

bölümde tahrîcin bir ilim olup olmadığı tartıĢılacak, rivayetleri değerlendirirken küllî 

bir bakıĢ açısı kazandırması özelliği ile hadise rivayet ve dirayet ilmindeki katkısı ele 

alınacak, onun hadislerin hükmünü beyan etmede sağladığı kolaylıklar üzerinde 

durulacaktır. Ayrıca tahrîcin bir muhalefet unsuru olarak kullanılmasının da 
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anlatılacağı bu bölümde mezhep mensubiyetinin tahrîce ve hadislerin 

değerlendirilmesine nasıl bir etkisi olduğu belirtilecek, hadisleri doğru anlayıp 

yorumlamada bize sağladığı imkânlar üzerinde de durulacaktır. 

ÇalıĢma esnasında usul ve ufuk açıcı yönlendirmeleriyle çalıĢmayı yürütmemde 

yardımcı olan muhterem Mehmet Görmez hocama teĢekkürü bir borç bilirim. 

Gayret bizden, tevfik Allah‟tandır. 

Ali BUDAK 
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GĠRĠġ 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE, TAHRÎCĠN ÖNEMĠ VE FAYDALARI, 

ÇAĞDAġ TAHRÎC LĠTERATÜRÜ 

Hadis tahrîcinin, Ġslâmî ilimler arasında önemli ilmî bir yeri vardır. Tahrîc, bütün 

Ġslâmî ilimlerde araĢtırma yapmak isteyenlerin iĢlerini doğru ve ilmî bir metotla icra 

etmelerine olanak sağlar. O, insanı hataya ve vehme düĢmekten koruyacağı gibi ilmî 

araĢtırmalarda taassuptan ve Ģahsî bir görüĢe dayanmaktan da uzaklaĢtırır. Bu durum, 

tahrîcin sadece hadis ilimleri ile olan ilgili bir özelliği değil, daha çok rivayet ve 

nakille ilgili bütün ilim dallarında araĢtırma yapanlara da yol gösterici bir 

hususiyetidir. 

Günümüzde tahrîc, sadece kitaplardaki hadislerin asıl kaynaklardan gösterilmesi 

Ģeklinde basit bir yaklaĢımla ele alınmamalı, araĢtırma, inceleme, fikir yürütme, 

muhavere, seminer, vaaz ve konuĢma gibi ilmî bakıĢ açısının söz konusu olduğu her 

yerde takip edilmesi gereken önemli bir metodu hatırlatmalıdır. 

Tahrîc ameli, hadisleri muhafaza etmenin en etkin yollarından biridir. Hadisler, 

Ġslâm‟ın ilk dört asrında yazılarak, ezberlenerek, müzakere edilerek ve pratiğe 

dökülerek büyük bir itina ile muhafaza ediliyordu.
1
 Bu durum, Ġslâm‟ın ilk 

çağlarında nakledilip tedvin edilen bütün hadislerin doğru ve güvenilir olarak kabul 

edilmesi anlamına da gelmemektedir. Hadislerin tedvin faaliyeti devam ederken 

hadis âlimleri tarafından bir rivayetin doğruluğunu tahkik etmek için getirilen bir dizi 

„test uygulama‟ tarzında son derece sistematik bir tenkit müessesesi de geliĢtirilmiĢti. 

Bütün bu testler sahih kabul edilmeden önce her bir rivayete uygulanıyordu. Hatta 

dünya tarihi boyunca tarih tenkidi ilmi içinde, hadis âlimleri tarafından ortaya konan 

bu sistemin bir benzerinin olmadığı açık bir Ģekilde söylenebilir.
2
  

                                                

1
 Bkz.: Muhammed Tâkî Osmânî, Sünnet‟in Değeri ve Bağlayıcılığı, Mütercim: Mehmet ÖzĢenel, IĢık 

Akademi Yayınları, Ġzmir 2007, s. 87-103 
2 Bu konuda Hatîb el-Bağdâdî‟nin Muhammed b. Hâtim‟den kaydettiği Ģu ifadeler vardır: “Allah, bu 

ümmete isnadı lütfetmiĢ ve onu bununla ĢereflendirmiĢ ve üstün kılmıĢtır. Gerek eski, gerekse yeni 
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Güvenilirlik açısından hadisleri, sahih, hasen, zayıf ve mevzu olarak dörde ayırmak 

mümkündür. Güvenilir ve makbul kabul edilebilecek hadisler sahih veya hasen 

olanlardır. Hadis âlimlerinin uyguladıkları bu testin amacı hadislerin sahih ve hasen 

olanlarını tespit etmeye yönelik idi. Bu testin yapısı incelendiğinde eski dönemlerde 

ismi konulmamıĢ tahrîcin eda ettiği fonksiyon ile bu testin amacı arasındaki Ģu 

benzerlikler dikkat çekmektedir:  

“1- Ravilerin adalet ve zabt yönünden dikkatle tetkiki,  

2- Ġsnadın ittisalinin tetkiki,  

3- Sened ve metnin aynı konudaki mevcut diğer rivayet tarikleriyle karĢılaĢtırılması,  

4- Hadisin sened ve metninin konuyla ilgili eldeki diğer materyaller ıĢığında 

incelenmesi, sened veya metinde herhangi bir hatanın bulunmadığının tespit 

edilmesi.”
3
 

Hadis âlimleri tarafından eskiden beri sürekli uygulanmaya çalıĢılan bu disiplin, 

çalıĢmamızda görüleceği üzere tahrîc çalıĢmalarında üzerinde en çok durulan 

hususları ihtiva etmektedir. Hem tahrîc usulünde belirtilen metotlar, hem de tarih 

boyunca telif edilmiĢ tahrîc kitaplarında uygulanan pratik uygulama ve 

değerlendirmeler incelendiğinde denilebilir ki tahrîc literatürü, bir bakıma hadis 

âlimlerinin ilk asırlarda uygulamaya çalıĢtıkları bu disiplinden ortaya çıkmıĢ ve 

geliĢmiĢtir. 

Burada, isnadın tarihi geliĢimine yapacağımız bir atıfla isnadın tarihî geliĢimi ile 

tahrîc literatürün ortaya çıkıĢı arasındaki ilgiye de değinmek gerekir. ġöyle ki; hadis 

rivayet edenlerin hallerinin araĢtırılması hicrî birinci asrın ortalarında baĢlamıĢtır. 

Bunu Muhammed b. Sîrîn‟in (v. 110/728) Ģu sözü ortaya koymaktadır: “Ġlk 

zamanlarda kimse isnad sormuyordu. Ne zaman ki Müslümanlar arasında fitne çıktı; 

iĢte o zaman, sünnet ehlinin hadisini almak, bid‟at ehlinin hadislerini de terk etmek 

                                                                                                                                     

hiçbir millette isnad müessesesi yoktur. Onların ellerinde sadece sahîfeler vardır…” Bkz.: ġerefu 

Ashâbi‟l-Hadîs, NeĢr: Doç. Dr. Mehmet Hatiboğlu, Ankara 1972, s. 40  
3 Bu test ile ilgili geniĢ açıklamalar için bkz.: Muhammed Tâkî Osmânî, A.g.e., s. 123 v.d. 
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için, rivayet edilen hadislerde isnad sormaya baĢladılar.”
4
 Bu haberlerden öyle 

anlaĢılıyor ki yaklaĢık olarak hicrî birinci asrın ilk yarısına kadar isnadın zikri 

zorunlu değildi. 

Ġsnadın ikinci devresi ise hicrî birinci asrın ilk yarısında baĢlamıĢ ve hicrî dördüncü 

yılın ortalarına kadar devam etmiĢtir. Hadisleri ilk olarak senedleriyle birlikte zikr ve 

tedvin eden kimsenin Muhammed b. Müslim b. ġihab ez-Zührî olduğunu anlatan 

habere
5
 göre isnadın zikri ana kaynaklardan uzaklaĢtıkça kendini daha çok 

hissettirmiĢ ve Zührî‟den itibaren sistemli bir Ģekilde uygulanmaya baĢlamıĢtır.
6
 Bu 

devrede isnad sistemi hadiste bir zorunluluk olarak görülmüĢtür. 

Hicrî dördüncü yılın ortalarından sonra isnadı zâid bir etkinlik olarak gören hatta 

senedsiz nakilde bulunanlar olmuĢtur. Bu dönem Abbasi Devleti‟nin yıkılıĢına, 

Moğol istilasına kadar sürmüĢtür ki bu dönemdeki kültürel Ģokla hadisler Ģerh 

edilmiĢ ve tekrar isnadın zorunlu zikrine dönülmüĢtür. Bu tarihlerden sonra da yer 

yer isnadın zikri ihmal edilmiĢtir. 

ĠĢte nebevî mirası bir zincire benzetecek olursak, hadisçilerin yaptığı tahrîc adı 

altındaki çalıĢmalar, bu mirastaki yitik halkaları zincirine tekrar nasb etmeye yönelik 

idi. 

ÇalıĢmamızın giriĢ bölümünde tahrîc kelimesini kavramsal çerçevesi içinde lügat ve 

ıstılah manalarını ele alacak, bu arada tahrîc kelimesinin geçirdiği devrelere göre 

aldığı manalara iĢaret edecek, tahrîc kelimesiyle ilgili olarak anlaĢılması gereken bazı 

kelimeleri de incelemeye çalıĢacağız. Bundan sonra, tahrîcin önemine, gayesine ve 

faydalarına değineceğiz. 

                                                

4 Müslim, b. Haccâc Ebu‟l-Huseyn el-KuĢeyrî en-Neysâbûrî, Sahîhu Müslim, Mukaddime, Tahkik: 

Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, Beyrut tsz., s. 5. Aynı yerde Ġbn Sîrîn‟e ait 

Ģu söz de bu hususu desteklemektedir: “Bu hadis dindir. Öyleyse dininizi kimden öğrendiğinize iyi 

dikkat edin.” 
5 Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdillah el-Isfehânî, Hilyetü‟l-Evliyâ ve Tabakâtu‟l-Asfiyâ, Dâru‟l-Kitâbi‟l-

Arabî, Beyrut 1405, 3/363 
6 Yardım, Ali, Hadis, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Ġzmir 1992, 1/163 
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A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Tahrîc kavramının anlaĢılabilmesi için bu kavram ile beraber manalarının bilinmesi 

gereken baĢka ıstılahlar da bulunmaktadır. Bunlar, “ihrac”, “istihrâc” ve bir nebze de 

“îrad” kelimeleridir. Bu kelimeler hem lügat hem de ıstılah manaları açısından ele 

alınacaktır. Yeri geldiğinde bu kelimelerin muhaddisler tarafından nasıl kullanıldığı 

belirtilecek ve hadis ilmi açısından bu kelimelerin ifade ettiği mana ortaya konmaya 

çalıĢılacaktır. 

1. TAHRÎC’ĠN LÜGAT VE ISTILAH MANASI 

1.a. Lügat manası 

Tahrîc kelimesi, “ha-ra-ce” ( ) kelimesinden türemiĢtir. Hurûc, girmek manasına 

gelen “duhûl” kelimesinin zıddı olup ortaya çıkmak, görünmek ve ayrılmak 

manasına gelir.
7
 Bir Ģeyin “hâric”i demek o Ģeyin zahiri, görünen kısmı demektir.

8
 

Bu durumda “ha-ra-ce”, ortaya çıkmak ve zahir olmak manasına gelmektedir ki 

tahrîc kelimesi de tef‟îl babında masdar olup –muza‟af rubâî olarak - bu kelimeden 

türeyerek “göstermek” ve “ortaya çıkarmak” manalarına gelmektedir. 

Ġbn Faris (v. 395/1004), harace fiilinin iki asıl manası olduğunu söyler: Bunlardan 

biri; bir Ģeyden kurtarmak (nefaz ani‟Ģ-Ģey‟) manasınadır. Mesela bir Ģahsın -eğer 

kendisinden bir Ģeyler öğrenilen bir kiĢi ise- bir diğer Ģahsı cehalet sınırından çıkarıp 

kurtardığında o kiĢiye “ ٌِخ وِّرِخ ظُج  ُج َال
 denilir. Diğeri de iki rengin birbirine karıĢması ”فِخ

(ihtilâfu levneyn) demektir ki mesela “tahrîcli yıl” demek, hem kuraklık hem de 

bolluğun olduğu yıl manasına gelmektedir. “Bir levhayı tahrîc etmek” demek, bir 

                                                

7 el-Cevherî, Ebû Nasr Ġsmail b. Hammad el-Farabî, es-Sıhâh Tâcü‟l-Lüga ve Sıhâhi‟l-Arabiyye, 

Tahkik: Ahmed Abdülğafûr Attâr, Dâru‟l-Ġlm, Dördüncü Baskı, Beyrut 1990, 1/309; Râğıb el-

Isfehânî, Ebü‟l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal, el-Müfredât fî Garîbi‟l-Kur‟ân, Tahkik: 

Safvân Adnân, Dâru‟l-Kalem, Ġkinci Baskı, y.y., 1418, s. 278 
8
 Ġbn Manzûr, Ebü‟l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî Cemaleddîn el-Ifrîkî, Lisânu‟l-

Arab, Dâru Sadır, Beyrut tsz., 2/249-250; Fîrûzâbâdî, Ebü‟t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya‟kûb 

b. Muhammed eĢ-ġîrâzî, el-Kâmûsu‟l-Muhît, Matbaa-i Haseniyye el-Mısriyye, Ġkinci Baskı, y.y., 

1344, 1/184 
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kısmına yazmak diğer kısmına yazmamak, demektir.
9
 “Tahrîc”in bu manaya yakın 

diğer bir anlamı da “iki zıt durumun bir Ģeyde birleĢmesi”dir.
10

 

Bekr b. Abdillah Ebu Zeyd, tahrîc kelimesinin asıl olarak, geçerli olma (nefâz), 

ortaya çıkma, görünme ve -özel isimler veya genel manalar için olması fark etmez- 

bir Ģeyin bulunduğu bir yerden baĢka bir yere varması (infisâl) manalarında olduğunu 

belirtmiĢ ve bunlara misal verdikten sonra Haricîlerin “Havâric” olarak 

isimlendirilmelerine sebep olarak, bulundukları bir yerden baĢka bir yere varmaları 

manasını göstermiĢtir. Daha sonra “tahrîc”in bu manaya olan yakınlığını belirterek Ģu 

ifadeyi kullanmıĢtır: “ĠĢte bu yüzden kitapların içlerindeki hadisi ortaya çıkaran 

muhaddislerin ameline “tahrîc” denilmiĢtir.”
11

 

Tahrîc kelimesi, istihrâc ve ihtirac manalarına da gelmektedir ki bu ikisi de istinbat, 

yani su elde etmek için kuyu kazmak demektir.
12

 Ġstihracın çıkarım manasına geldiği 

ve bunun akıl yürütmelerde yapılan bir çıkarım değil, varolan bir bilgiden baĢka bir 

bilgi elde etmek manasında kullanıldığını belirtmek gerekir.
13

 Hadislerin 

kaynaklarına nisbetinin esas alındığı eserlere, istinbat manasına da gelen bir kelime 

olan tahrîc isminin verilmesi bu açıdan manidardır. 

Tahrîc kelimesi ayrıca açıklamak, bir meselenin bir yönünü ortaya koymak, harpte 

düĢmana karĢı sebat ve sabretmek, alıĢtırmak
14

 gibi anlamları da ihtiva etmektedir. 

Burada, “tahrîc”in “harpte düĢmana karĢı sebat ve sabretmek” manasına olan 

yakınlığını nazara alarak, tahrîci yapılacak kitapta bulunan hadislerin ilk kaynaklara 

nisbetinin yetersiz olmasından dolayı adeta değer kaybına uğramıĢ olan bu 

eserlerdeki yaraları bertaraf etmek gibi bir nüans içerdiğini belirtmek yerinde olur. 

                                                

9 Ġbn Fâris, Ebü‟l-Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, Mu‟cemu Mekâyîsi‟l-Lüğa, Tahkik: 
Abdüsselâm Hârûn, Matbaa-i el-Babî el-Halebî, Ġkinci Baskı, Mısır 1389, 2/175-176. 
10 Bkz.: Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu‟l-Muhît, 1/191-192; ez-Zebîdî, Ebü‟l-Feyz Murtazâ Muhammed b. 

Muhammed b. Muhammed, Tâcu‟l-Arûs min Cevâhiri‟l-Kâmûs, Dâru‟l-Fikr, Beyrut 1414, 5/511-512. 
11 el-BelûĢî, Abdülğafur Abdülhak, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, NeĢr: 

www.almeshkat.net, s. 6‟dan naklen Bekr b. Abdillah Ebu Zeyd, et-Ta‟sîl Li Usûli‟t-Tahrîc, Dâru‟l-

Âsıme, Birinci Baskı, Riyad 1413, 1/51-52. 
12

 Fîrûzâbâdî, A.g.e., 1/192. 
13 Bkz.: Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin AnlaĢılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, 

T.D.V.Y., Ankara 1997, s. 15. 
14 Fîrûzâbâdî, A.g.e., 1/192 
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“Mahrec” kelimesi de çıkıĢ yeri manasına gelir. Muhaddisler “mahreci bilinen hadis” 

dediklerinde bununla, “çıkıĢ yeri bilinen hadis”i kastetmiĢlerdir ki o da “isnadında 

yer alan ravilerin ve rivayet yollarının bilindiği hadis” demektir.
15

 

1.b. Istılâh manası 

Akaid, tefsir, fıkıh, usul-i fıkıh, tasavvuf, hadis ve lügata dair pek çok kitap üzerine 

tahrîc eserleri meydana getirilmiĢtir. Bu yüzden tahrîc kelimesinin ıstılahî manası 

olarak birbirinden farklı tariflerde bulunulmuĢtur. Tahrîc kelimesini daha çok 

muhaddisler ıstılah olarak kullanmıĢlardır ki burada ağırlıklı olarak onların görüĢleri 

ele alınmıĢ, daha sonra da müteahhir
16

 ve muasır âlimlerin bu konudaki tarifleri 

verilmiĢtir. 

1.b.a. Hadisi ihrâc ve izhar edip rivayet etmek 

Burada tahrîc kelimesi ihrâc ile aynı manada kullanılmıĢ olmaktadır. Bu da “bir 

müellifin hadisi kitabında zikredip hadisi ortaya çıkarması” manasına 

gelmektedir.ْنا ؽل ش ؤْفوعّ انجقبهي veya ْنا ؽل ش فَوعّ انجقبهي ifadesi “Bu, 

Buhârî‟nin (v. 256/870) rivayet edip kitabında zikrettiği bir hadistir.” manasına 

gelmektedir. Müslim b. Haccac el-KuĢeyrî (v. 261/875) “Sahîh”inin 

mukaddimesinde, sahih hadisleri zikretmesi amelini “tahrîc” olarak 

isimlendirmiĢtir.
17

 

Tahrîcin bu manası müteahhirundan bazı âlimlerin kitaplarında da geçmektedir. 

Mesela Ġbn Receb el-Hanbelî (v. 795/1393), “Câmiu‟l-Ulûm ve‟l-Hikem” adlı 

eserinde “rivayet etti” manasına pek çok kez “فَوعّ انجقبهي ٔ يَهى” demiĢtir.
18

 

                                                

15 Mahmud et-Tahhân, Usûlu‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, Mektebetu‟l-Maârif, Üçüncü Baskı, 

Riyad 1996, s. 8. 
16 Mütekaddimûn ve müteahhirûn arasındaki ayırıcı nokta Zehebî‟nin belirttiğine göre 300 senesinin 

baĢlarıdır. Bkz.: ez-Zehebî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman, Mizânu‟l-Ġ‟tidâl fî 

Nakdi‟r-Ricâl, Tahkik: Ali Muhammed el-Bücâvî, Dâru‟l-Marife, Beyrut tsz., 1/4. 
17 Müslim, Mukaddime, s. 4. 
18 Melîbârî, Hamza b. Abdillah ve Akâyile, Sultan, Keyfe Nüderrisu Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, Dâru‟r-

Râzî, Birinci Baskı, Umman Ürdün 1998, s. 16. 
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1.b.b. Hadisin kaynağını göstermek ve hadisi bir kiĢiye veya kaynağa nisbet etmek 

Bu manada hadisin tahrîci, isnad hallerinin kısa bir Ģekilde zikredilip asıl 

kaynaklarının gösterilmesi Ģeklinde anlaĢılmaktadır. Suyûtî‟nin (v. 911/1505) “el-

Câmiu‟s-Sağîr”i ve “el-Câmiu‟l-Kebîr”inde yaptığı gibi. 

Suyûtî “el-Câmiu‟s-Sağîr”in mukaddimesinde hadislerin kaynağını göstermedeki 

çabasını anlatırken Ģöyle demiĢtir: “ٔثبنغذ  ي رؾو و انزقو ظ” Suyûtî‟nin bu eserini 

Ģerh eden Abdurraûf el-Münâvî (v. 1031/1622) bu ifadeyi Ģöyle izah etmektedir: 

“Hadisleri, câmi, sünen ve müsned kitaplarında zikreden hadis imamlarına nisbet 

edip özetlemeye büyük gayret gösterdim. Hadisin ve hadisi kitabında zikreden 

müellifin halini iyice araĢtırıp hadisi ona öyle nisbet ettim. Sadece hadis ehli 

olmayan insanların halini incelemekle yetinmedim. Bilakis büyük müfessirler gibi 

meĢhur kimseler de olsa onların da halini inceleyip hadisi ona nisbet ettim.”
19

 

Münâvî‟nin tahrîc kelimesine verdiği bu mana, daha sonraları pek çok âlim 

tarafından kabul görmüĢtür. 

Burada “tahrîc” ile hadisi bir kaynağa nisbet etmek manasına gelen “azv” arasında 

Ģöyle bir farkın olduğunu da belirtmek gerekir. Her tahrîc, kaynağa nisbet içerir. 

Fakat kaynaklara yapılan her nisbet, tahrîc olarak isimlendirilemez. Çünkü tahrîc, 

hadisi kaynağa nisbet etmenin yanında baĢka unsurları da içine alır. Hadisi kaynağa 

nisbet etmekte ise araĢtırmacının sadece kaynağı vermekle yetinmesi mümkündür. 

1.b.c. Bir kitap meydana getirmek ve kaynaklarını belirtmek 

“Filanca kendine bir mucem tahrîc etti” demek, hadis aldığı âlimlerin isimlerini 

belirterek bir kitap telif etti, manasına gelmektedir. Yine “o, filancaya meĢîhatını 

tahrîc etti” demek, filancanın Ģeyhlerinin isimlerini belirterek bir kitap telif etti, 

manasına gelmektedir.
20

 

                                                

19 Abdurraûf el-Münâvî, Muhammed Zeynüddîn, Feyzu‟l-Kadîr ġerhu‟l-Câmii‟s-Sağîr, Dâru‟l-

Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1994, 1/27. 
20 Melîbârî ve Akâyile, Keyfe Nüderrisu Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, s. 16 
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1.b.d. Belirli bir kitaptan istenilen türdeki hadisleri seçerek yeni bir eser oluĢturup 

hadislerin daha önceki rivayetlerini açıklamak 

Bu da belirli bir kitaptan garîb veya sahîh veyahut her iki Ģekildeki veyahut da 

fevâide dair hadisleri seçerek bu hadisleri, Sahîh, Sünen ve Müsned gibi eserleri 

bulunan mütekaddimûn âlimlerden kimler rivayet ettiyse bunu yeni bir eserde 

açıklamak Ģeklinde olmaktadır. Hatîb el-Bağdâdî‟nin (v. 463/1071) “el-Fevâidü‟l-

Müntehabe es-Sıhâh ve‟l-Ğarâib Li Ebi‟l-Kâsım el-Mehrevânî” adlı eserindeki 

tahrîcleri gibi.
21

 

1.b.e. Sehâvî’nin tarifi 

Sehâvî (v. 902/1497) tahrîci Ģöyle tarif eder: “Muhaddisin, hadisleri cüz, meĢîhat, 

kitap ve benzeri kaynaklardan çıkarıp kendisi, Ģeyhi veya akranının rivayet lerinden 

bu hadisleri zikredip, onlar hakkında değerlendirmelerde bulunup bedel ve 

muvâfakat
22

 gibi diğer mustalahı da beyan ederek hadisi kitap ve dîvan gibi hangi 

kaynaktan aldıysa ona nisbet etmesidir.”
23

 

Sehâvî‟nin bu tarifinde dört husus öne çıkmaktadır: 

a- Tahrîcin rivayet asrından sonra yazılan kitaplardaki hadislerle kayıtlı olması. 

b- Tahrîc yapanın, hadisi, kendisinin veya Ģeyhinin veyahut muasırlarının veyahut 

da bundan baĢkalarının isnadı ile rivayet etmesi. 

c- Hadisi geçmiĢ hadis kitaplarının ashabına nisbet ederek göstermesi. 

d- Hadisin iki senedi arasındaki lika noktasını muvafakat, bedel veya musafaha gibi 

bu noktaya delalet eden ıstılahla beyan etmesi. 

                                                

21el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 8‟den naklen Bekr b. Abdillah Ebu 

Zeyd, et-Ta‟sîl Li Usûli‟t-Tahrîc, 1/57; Melîbârî ve Akâyile, A.g.e., s. 16 
22 Bedel, nisbî olarak hadisi, âlî bir senedle daha iyi seviyeye yükseltmek için ravinin Ģeyhine 

muvafakatla onun Ģeyhinden baĢka bir isnadla rivayet edilmesidir. Bkz.: Koçyiğit, Talat, Hadis 

Terimleri Sözlüğü, Rehber Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara 1992, s. 57-58. 
23 es-Sehâvî, Ebü‟l-Hayr ġemseddîn Muhammed b. Abdirrahman, Fethu‟l-Muğîs ġerhu Elfiyeti‟l-

Hadîs Li el-Irâkî, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1403, 2/382. 
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Bekr b. Abdillah Ebu Zeyd, Sehâvî‟nin bu tarifinde -tahrîcten çok- tahrîcin 

metodlarındaki ve çeĢitlerindeki farklılıklara iĢaret ettiğini belirtmiĢ ve tahrîci, 

hadisleri kaynağına nisbet etmek ve muhaddisin hadisi kitabında zikretmesi 

manasına kullandığını ifade etmiĢtir.
24

 

Sehâvî‟nin bu tarifine baĢka yorumlar da getirilmiĢ ve onun bu tarifinin rivayet 

asrından sonra telif edilmiĢ kitaplardaki hadisler için söz konusu olabileceği ifade 

edilmiĢtir. “Rivayet asrından sonra telif edilmiĢ kitaplar da, Ģeyhlerin isimlerini, 

icazet çeĢitlerini ve Ģeyhlerinden icazet alınmıĢ kitapların isimlerini ihtiva eden 

meĢihat kitapları, cüzler, programlar, mucemler ve fihristlerdir. el-Mizzî‟nin (v. 

742/1341) “Tehzîbu‟l-Kemal”de, ez-Zehebî‟nin (v. 748/1348) “Siyeru A‟lâmi‟n-

Nübelâ”da ve Ġbnu‟s-Salâh‟ın (v. 643/1245) “Ulûmu‟l-Hadis”indeki mukaddimesinin 

sonunda yaptığı usul bu Ģekildedir ki ismi mezkûr âlimler bu eserlerinde bazı 

hadisleri âlî senedleriyle irad etmiĢlerdir.”
25

 Zehebî‟nin, Yahya b. Mende‟nin 

biyografisinde onun kendi rivayetlerinden tahrîcleri olduğunu bildirmesi
26

 de tahrîcin 

Sehâvî‟nin tarif ettiği Ģekilde kullanımına bir örnek olarak değerlendirilebilir. 

Sehâvî‟nin tarifi, aslında tahrîc mertebelerinin en üst sınırıyla en alt sınırını ihtiva 

eden kapsamlı bir tarif olarak da değerlendirilebilir. Tahrîc en geniĢ manada 

düĢünüldüğünde o, içine, hadisin nisbetini, rivayet edilmesini, zayıf veya sahih 

hükmünün verilmesini, illetlerinin bildirilmesini ve tercihi alacaktır ki bu tarif içinde 

bu hususların tümü bulunmaktadır. Tahrîc en dar manada düĢünüldüğünde de hadisin 

nisbeti ve muhaddisin hadisi kitapta zikretmesi anlaĢılır ki bu da Sehâvî‟nin tarifi 

içinde yer almaktadır.
27

 Tabii ki asıl olan onu en geniĢ manada düĢünmektir. Bu iki 

mertebe arasında baĢka mertebeler de bulunmaktadır ki diğer tariflerin bu 

mertebelerden herhangi birisinde olduğunu düĢünmek mümkündür. ġu da 

                                                

24 Bkz.: el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 7-8‟den naklen et-Ta‟sîl Li 

Usûli‟t-Tahrîc, 1/53-54. Melîbârî ve Akâyile, Sehâvî‟nin bu tarifi üzerine örnekler vererek uzun 

yorum yapmıĢlar ve bu tarifin bazı yönlerden yetersiz olduğunu incelemiĢlerdir. Bkz.: Keyfe 

Nüderrisu Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, s. 18-27 
25

 Melîbârî ve Akâyile, A.g.e., s. 18-19 
26 ez-Zehebî, Tezkiretu‟l-Huffâz, Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, Beyrut Lübnan, tsz., 4/1250. 
27 Muhammed eĢ-ġehrî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hıfzi‟s-Sünne”, NeĢr: www.almeshkat.net, s. 2-

3. eĢ-ġehrî çalıĢmasında diğer hiçbir tarife yer vermemiĢtir. 
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muhtemeldir ki Sehâvî‟den sonra yapılan hemen bütün tarifler de onun tahrîce 

verdiği bu geniĢ mananın sınırları dıĢına çıkmaz.
28

 

Zehebî, Ahmed b. Ubeyd es-Saffar‟ın biyografisini anlattığı yerde, Ebu Bekir el-

Beyhakî‟nin (v. 458/1066) “es-Sünen” adlı eserinde ondan fazlaca tahrîc yaptığından 

bahseder
29

 ki, bu haberdeki tahrîc ifadesi de Sehâvî‟nin tarifi içinde 

değerlendirilebilir.
30

 

Nevevî‟nin (v. 676/1277) “el-Ezkâr” adlı eserinde hadisleri isnadlarıyla beraber 

zikretmemesine rağmen Ġbn Hacer (v. 852/1449), “Netâicu‟l-Efkâr fi Tahrîci 

Ehâdîsi‟l-Ezkâr” adlı eserinde, Nevevî‟nin kitabında zikrettiği hadisleri ele almıĢ ve 

hadisleri kendi zamanına kadar olan senedleriyle rivayet etmiĢtir. Ġbn Hacer, hicrî 

852 yılında vefat ettiğine göre bu, onun hicrî dokuzuncu asırdan Hz. Peygamber‟e 

(a.s.) kadar olan uzunca senedleri kitabında zikrettiğini gösterir. Nevevî ise geçmiĢ 

kitaplarla iktifa ederek hadislerin senedlerini zikretmemiĢtir. Ġbn Hacer‟in 

Nevevî‟nin el-Ezkâr‟ı üzerine yaptığı bu iĢ bir tahrîctir ki onun yaptığı bu amel, bazı 

farklılıklar olmakla birlikte ıstılahî manada en yakın olarak Sehâvî‟nin tarifi içine 

girmektedir. 

1.b.f. Tasnif etmek 

Ġbnu‟s-Salâh, “ilim tâlibinin âdabı” bölümünde hadis ile ilgilenen âlimlerin, eserleri 

iki yolla tasnif ettiklerini belirterek bunlardan birinin “bablara göre tasnif”, diğerinin 

“fıkıh ve benzeri hükümlere göre tahrîc” olduğunu belirtir.
31

 Ġbnu‟s-Salâh‟ın burada 

kullandığı tahrîc kelimesinden kastının muhaddisin hadisleri fıkhî bablara göre bir 

kitapta tasnif etmesi olduğu anlaĢılmaktadır. 

Dahhâk b. Mahled (v. 212/828), Ravh b. Ubâde‟nin Ģöyle dediğini zikreder: “Tasnif, 

yirmi sene beni hadis yazmaktan alıkoydu.” Bu sözü kitabına alan Hatîb el-Bağdâdî 

                                                

28 Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî, Ahmed b. Muhammed b. Sıddîk, Husûlu‟t-Tefrîc bi Usûli‟l-Azvi ve‟t-Tahrîc, 

Mektebetu‟t-Taberiyye, Birinci Baskı, Riyad 1414, s. 13; el-A‟zamî, Muhammed Ziyâu‟r-Rahmân, 

Mucemu Mustalahati‟l-Hadîs, Mektebetu Edvâi‟s-Selef, Birinci Baskı, Riyad 1420, s. 83; Mahmud 

et-Tahhân, Usûlu‟t-Tahrîc, s. 9 
29

 Tezkiretu‟l-Huffâz, 3/876 
30 Bkz.: Mahmud et-Tahhân, A.g.e., s. 9 
31 Ġbnu‟s-Salâh, Ebu Amr Osman b. Abdirrahman eĢ-ġehrezûrî, Ulûmu‟l-Hadîs, Tahkik: Nureddîn Itr, 

Dâru‟l-Fikr, Üçüncü Baskı, DımeĢk 1984, s. 253. 
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Ģu ziyadelerde bulunur: “Musannıf, meydana getireceği eser için kalbini sadece o iĢe 

vermelidir. Bütün himmetini bu iĢ üzerinde toplamalı, bütün meĢguliyetini tasnife 

hasretmeli, bütün vaktini musannafına tahsis etmelidir. ġeyhlerimizden biri Ģöyle 

derdi: Fayda isteyen, nesh kalemini kırsın, eline tahrîc kalemini alsın.”
32

 el-

Bağdâdî‟nin bu son sözü hangi sebeple naklettiği düĢünüldüğünde burada kullanılan 

tahrîc kelimesi tasnif manasına olduğu anlaĢılır. Tasnif, hadisleri konularına göre 

ayırıp aynı konuda olan hadisleri bir bab içinde toplamak demektir.
33

 Nesh de 

hadisleri istinsâh etmek manasına gelmektedir. Hatîb el-Bağdâdî‟nin hocalarından 

naklettiği bu habere göre, hadislerden daha iyi faydalanabilmek için onları 

konularına göre bablara ayırıp musannaf eserler meydana getirmek, sadece hadis 

istinsâhından daha faydalıdır. 

Müsned üzerine tahrîc/tasnif yapan ilk kiĢinin Nuaym b. Hammad (v. 229/844) 

olduğunu belirten iki haberin birinde tasnif, diğerinde tahrîc ifadesinin kullanılması
34

 

da tahrîcin tasnif manasına geldiğini gösterir. Bu husustaki diğer bir karîne de Ġbn 

Hacer‟in “Fethu‟l-Bârî”deki Ģu ifadesidir: “Onu Ġbn Ebî ġeybe‟nin tahrîcine nisbet 

etmiĢtir.” Burada da Ġbn Ebî ġeybe‟nin (v. 234/849) tasnifi yani Musannaf‟ı 

kastedilmiĢtir ki burada tahrîc kelimesinin kullanılması tahrîcin tasnif manasına 

geldiğini gösteren bir belirten bir emare olarak değerlendirilebilir.
35

 

1.b.g. Râvînin, rivayet edilen hadisin, hadisin kaynağının, hadisin sahih veya zayıf 

olma hükmünün hallerini bütün lafızları ve yolları ile bilmek 

Tahrîcte, hadisin isnadının tenkit edilmesini ve sıhhat derecelerinin bilinmesi 

gerektiğini de içine alan bu ve buna benzer tarifler bir sonraki baĢlıkta “Muasır 

âlimlerin tarifleri” ve “Tariflerin değerlendirilmesi” baĢlıklarında geniĢ bir Ģekilde 

değerlendirilecektir.  

                                                

32 Hatîb el-Bağdâdî, Ebu Bekr Ahmed b. Ali b. Sâbit, el-Câmi‟ Li Ahlâkı‟r-Râvî ve Âdâbi‟s-Sâmi‟, 

Tahkik: Mahmud et-Tahhân, Mektebetu‟l-Maârif, Riyad 1403, 2/282. 
33 Koçyiğit, Talat, Hadis Terimleri Sözlüğü, s. 464 
34 Hatîb el-Bağdâdî, A.g.e., 2/290. 
35 Bkz.: Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî ġerhu Sahîhi‟l-Buharî, Dâru‟l-Marife, Beyrut 1379, 1/429. 
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1.b.h. Muasır âlimlerin tarifleri 

Mahmud et-Tahhân tahrîci Ģöyle tarif eder: “Tahrîc, hadisi senediyle beraber 

zikreden aslî kaynaklardaki yerini göstermek ve ihtiyaç anında hadisin mertebesini 

beyan etmektir.”
36

 Ġkbâl adlı muasır âlim de tahrîci küçük farklılıklar olmakla 

beraber Tahhân gibi tarif etmiĢtir.
37

 Bekr b. Abdillah Ebû Zeyd, Tahhân‟ın bu 

ifadelerinin tahrîcin tarifi değil, hadis istihrâcının metodlarının tarifi olduğunu 

söylemiĢtir.
38

 

Ali Nâyif Bikâî, “tahrîc, isnadlı kaynaklarından hadislerin yerlerini ortaya 

çıkarmaktır” demiĢtir.
39

 Bazı tahrîc kitaplarında hadislerin hükümlerinin de 

belirtildiğini belirten Bikâî bunu zâid görür ve tahrîcin asıl manasını kastederek bu 

tarifi yaptığını belirterek hadislerin yerlerini belirtmenin dıĢındaki ziyadelerin 

düzenli olarak bütün tahrîc kitaplarında bulunmadığını belirtir.
40

 

Abdussamed Bekr Âbid tahrîci Ģu Ģekilde tarif etmiĢtir: “Hadisi, hadis 

imamlarından kitabında zikredenlere nisbet etmek, hadisin sened ve metin hallerini 

teftiĢ ettikten sonra hadisin hükümlerini beyan etmektir.”
41

 

Sa‟d b. Abdillah Âl-i Humeyyed tahrîcin üç ıstılâhî tarifi olduğunu belirtir: 

a- “Hadisi senedi ve metni ile tam olarak zikrederek onu insanlara göstermek ve 

kitapta ihrâc etmek. Buhârî‟nin kitabında hadisi zikrederken “harrace” ifadesini 

kullanmasında olduğu gibi. 

b- Belirli bir kitaptaki hadisleri, kitabı tahrîc edenin senediyle zikretmek. Ġbn 

Hacer‟in Nevevî‟nin „el-Ezkar‟ı üzerine yaptığı musannaftaki ameli gibi.” 

                                                

36 Mahmud et-Tahhân, Usûlu‟t-Tahrîc, s. 12. 
37 el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 11‟den naklen Ġkbâl Ahmed 

Muhammed Ġshâk, Tuhfetu‟l-Hırrîc ilâ Edilleti‟t-Tahrîc, NeĢr: Merkezu‟l-Kur‟ân ve‟s-Sünne, 

Hindistan, tsz., s. 16. 
38 el-BelûĢî, A.g.e., s. 10‟dan naklen Bekr b. Abdillah Ebû Zeyd, et-Ta‟sîl Li Usûli‟t-Tahrîc, 1/89. 
39 el-BelûĢî, A.g.e., s. 10‟dan naklen Ali Nâyif Bikâî, Tahrîcu‟l-Hadisi‟Ģ-ġerif, Dâru‟l-BeĢâiri‟l-

Ġslamiyye, Birinci Baskı, Beyrut 1421, s. 16. 
40 el-BelûĢî, A.g.e., s. 10-11‟den naklen Tahrîcu‟l-Hadisi‟Ģ-ġerif, s. 16-17. 
41 el-BelûĢî, A.g.e., s. 11‟den naklen Abdussamed Bekr Âbid, el-Medhal ilâ Tahrîci‟l-Ehadîs ve‟l-

Âsâr, NeĢr: Dâru‟l-Fazîle, Tevzîu‟l-Buhârî, Medine-i Münevvere, tsz., s. 12. 
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c- Sa‟d b. Abdillah‟ın zikrettiği üçüncü tarif baĢta zikredilen Mahmud et-Tahhân‟a 

ait olan tariftir.
42

 

Bekr b. Abdillah Ebu Zeyd‟e ait olan tahrîc tarifi de Ģudur: “Râvîye, hadise, hadisin 

kaynağına ve hükmüne yönelik bütün halleri tüm lafızları ve yolları ile bilmek.” Bu 

tarifi yaptıktan sonra da Ģu ifadeyi kullanır: “Bu, tahrîcin en ince ve ayrıntılı tarifidir 

ki tahrîcten mutlak olarak anlaĢılması gereken mana da budur.”
43

 Abdülğaniy 

Ahmed Müzhir‟in tarifi de küçük farklılıklar olmak üzere Bekr b. Abdillah Ebû 

Zeyd‟in tarifine yakındır.
44

 

Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf tahrîci Ģöyle tarif etmiĢtir: “Senedleriyle birlikte hadisi asıl 

kaynaklarına nisbet etmek. Eğer bu mümkün olmuyorsa o takdirde hadisi 

senedleriyle beraber fer‟î kaynaklara nisbet etmek. Bu da mümkün olmuyorsa o 

zaman da hadisi senedleriyle birlikte aslî kaynaklardan nakleden kaynaklara nisbet 

etmek, galip olarak da hadisin mertebesini belirtmek.”
45

 

Talat Koçyiğit hocamız tahrîcin iki manası olduğunu ifade etmektedir: “Birisi, bir 

hadisi isnadı ile birlikte bir kitapta îrâd etmek, ikincisi ise bir kitapta bulunan 

hadisleri isnadları ile birlikte çıkarmak ve her bir hadisin, varsa diğer isnadlarını 

göstererek sıhhatlerine iĢaret etmektir.”
46

 

Ali Yardım hocamız tahrîci hadisleri vesikalandırma olarak görmüĢ ve Ģöyle tarif 

etmiĢtir: “Bir eserde bulunan hadislerin, senedini, kaynağını ve sıhhat derecesini 

tesbit etmek.”
47

 

Hamza Abdullah el-Melîbârî ile Sultan Akâyile, tahrîci, ilmî ve fennî Ģeklinde 

ikiye ayırıp ilmî tahrîci Ģöyle tarif etmiĢlerdir: “Hadisin kaynağını (mezânn), diğer 

                                                

42 Sa‟d b. Abdillâh b. Abdilazîz Âl-i Humeyyed, Turuku Tahrîci‟l-Hadîs, Dâru Ulûmi‟s-Sünne, 

Birinci Baskı, Riyad 2000, s. 6-7. 
43 el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 12‟den naklen Bekr b. Abdillah Ebu 

Zeyd, et-Ta‟sîl Li Usûli‟t-Tahrîc, 1/53. 
44

 el-BelûĢî, A.g.e., s. 11-13. 
45 Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf, “et-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd”, NeĢr: www.ahlalhdeeth.com, s. 4. 
46 Hadis Terimleri Sözlüğü, s. 450. 
47 Yardım, Ali, Hadis, 2/109. 
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hadislere muvafakat, muhalefet veya teferrüd halini bilmek için, direk rivayete dayalı 

asîl kaynaklardan ortaya çıkarmak.”
48

 

Bu tarife göre, hadisin zayıf veya sahih olduğunu anlamanın yolu onun Ģu üç halden 

hangisi içinde yer aldığını bilmekten geçmektedir: 

a- Hadisin diğer rivayetlere muvafakatı. 

b- Hadisin diğer rivayetlere muhalefeti. 

c- Hadisin teferrüd etmesi. 

Yine bu tarife göre tahrîcin ilmî bir hedefinin ve faydalı bir manasının olabilmesi için 

tahrîci yapılan hadis hakkında hüküm vermek kaçınılmazdır. Dolayısıyla bir hadis 

hakkında hüküm vermek için bu üç halden biri söz konusu olduğuna göre tahrîcte bu 

üç halin incelenmesi gerekmektedir. 

Bu tarife göre bir misali değerlendirelim. Mesela “Tahrîcu Ehâdîsi Hidâye” demek, 

“Hidâye‟de yer alan hadisleri, asıl kaynaklarına nisbet etmek ve ihtiyaç olduğunda o 

hadislerin hükümlerini beyan etmek”, demektir. Oysa Hidâye‟de yer alan hadislerin 

kaynaklarının bilinmesine zaten/öncelikle ihtiyaç vardır. Çünkü Hidâye‟deki hadisler 

senedleriyle zikredilmemiĢtir. Bu tarife göre bu misalde yapılması gereken, 

Hidâye‟deki hadislerin asıl kaynaklarından ortaya konmasıyla yetinilmeyip diğer 

rivayetlerinin de asıl kaynaklardan bulunması, diğer tariklarına muvafakat veya 

muhalefet edip etmediğinin açıklanması veyahut teferrüd ettiğinin tespit edilmesi ve 

ondan sonra bu hadis hakkında değerlendirme yapılması yani hükmünün beyan 

edilmesidir.  

Hatta bu tarife göre asıl kaynaklarda senedleriyle birlikte zikredilen hadislerin 

tahrîcinde de aynı metod takip edilmelidir. Zaten asıl kaynakta yer aldığı bilinen bir 

hadisin tahrîcine (asıl kaynağına nisbet edilmesine) ne gerek vardır? Öyleyse 

yapılması gereken, rivayetin hallerini (muhalefet, muvafakat veya teferrüd) bilmek 

                                                

48 Melîbârî ve Akâyile, Keyfe Nüderrisu Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, s. 27-28. 
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ve bundan sonra hadisin hükmünü beyan etmek için diğer asıl kaynaklardan 

karĢılaĢtırılmasını yapmaktır.
49

 

Melîbârî‟nin bu tarifi tahrîcin asıl gayelerinden biri olan hadisi anlama intikali 

sağlaması açısından düĢünülünce gayet yerindedir. 

Ġbrahim el-Lâhım tahrîci Ģöyle tarif etmektedir: “Metin farklılıklarını ve derecesini 

belirterek nassı, musannaf bir kitaptaki ravilerine nisbet etmek.”
50

 

Tahrîci sadece hadisin metnine tahsis etmenin yanlıĢ olduğuna dikkat çeken 

Abdülmehdî b. Abdilkadir b. Abdilhadî, tahrîci daha geniĢ manada ele almıĢ ve 

onun Ģu hususları da içerdiğini belirtmiĢtir: “Hadisin isnadında yer alan ricalin 

tercümesini, adalet ve zabt hallerini belirtmek, hadisteki garib lafızları garibu‟l-hadis 

kitaplarından ve lügat kitaplarından ortaya çıkarmak, tarihî olayların yerlerini asıl 

tarih kitaplarından bulmak, yer ve bölgeleri bu konuda telif edilmiĢ kitaplardan 

ortaya çıkarmak, müelliflerin isimlerini de bu konuda tasnif edilmiĢ kitaplardan 

bulup zikretmek.”
51

 

Fıkıh ilminde, illeti bildirilmeyen hükmün illetini ortaya çıkarmaya “tahrîc-i menat” 

denir. Meselâ Allah Teâlâ Ģarabın (hamr) haram olduğunu bildirmektedir. Ġslâm 

hukuku âlimi ise, istidlâl ve muhakeme yoluyla bunun illetinin “sarhoĢ etmek” 

olduğunu söylemekte ve daha sonra da sarhoĢ eden diğer Ģeyleri haram olma 

hükmünde Ģaraba kıyas etmektedir.
52

 Ġslâm hukukunda hüküm çıkarma yollarından 

biri olan kıyasta din âliminin bu istidlal, muhakeme ve illeti ortaya koyma uğraĢısı 

“tahrîc-i menat” olarak isimlendirilmiĢtir. 

Burada tahkik ve tahrîc kavramlarının farkını beyan edelim: Tahkik, “haberin doğru 

olup olmadığını araĢtırmak veya doğruluğunu, yanlıĢlığını meydana çıkarmak. 

                                                

49 Melîbârî ve Akâyile, Keyfe Nüderrisü Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, s. 29. 
50 Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, NeĢr: www.ahlalhdeeth.com, s. 6. 
51 Abdülmehdî b. Abdilkadir b. Abdilhâdî, Ebu Muhammed, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, 

Dâru‟l-Ġ‟tisâm, Kahire 1987, s. 22. 
52 Karaman, Hayrettin, Fıkıh Usûlü, Ġrfan Yayınevi, Ġstanbul 1982, s. 93. Muhammed b. Ömer er-

Râzî, usulde asl ve fer‟ konularını ele aldığı yerde Gazâlî‟nin tahrîc-i menat, tenkîh-i menat ve tahkik-

i menatı bu ayırımla kullandığına dikkat çekmektedir. Bkz.: Mahsûl, 5/30 
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Ġncelemek, emin olmak” gibi manalara gelmektedir.
53

 Yani bir Ģeyin hakikatına 

ermek, künhüne vâkıf olmak ve nihayetine eriĢmek demektir. Haberin tahakkuku 

sahih olması, birinin sözünü tahkik etmek de tasdik etmek manasına gelir.
54

 Istılahta 

ise Cürcânî (v. 816/1413), tahkiki “Meseleyi delili ile ispat etmek” Ģeklinde 

açıklamıĢtır.
55

 Ġlk dönem Ġslâm bilginlerinin tahkiki “Metnin okunup metindeki 

manayı destekleyen Ģahit metinlerin zikredilip metinde bulunan meselelerle, ayet ve 

hadislerle ilgili taliklerde bulunmak” Ģeklinde anlamıĢlardır. Muasır âlimlerin 

ıstılahında ise “Tahkik, mahtut metnin doğru olup olmadığının kontrol edilmesini, 

mahtut nüshanın müellifine nisbetinin sahih olup olmadığını, metnin karĢılaĢtırıp 

kontrolünü ve müellifin muradı olan kaynağa nisbetini içerir.” Ģeklinde tarif 

edilmiĢtir. “Tahkiki yapılmıĢ kitap” demek, “ismi, müellifinin ismi ve müellifine 

nisbeti sahih olan, müellifin bıraktığı nüshanın eldeki metne en yakın olduğunun 

sahih olduğu kitap” demektir.
56

  

Netice olarak diyebiliriz ki tahrîc ile tahkik arasında umum husus farkı 

bulunmaktadır. Her tahkikin tahrîci içermesi mümkündür. Fakat her tahrîc tahkiki 

içermez. 

Tahrîc kelimesinin ıstılah olarak kullanıldığı manalardan bir diğeri de istihrâc‟tır ki 

bu da tahrîc ile ilgili diğer kavramlar arasında ele alınmıĢtır. 

1.c. Tariflerin değerlendirilmesi 

Burada tariflerin hemen hemen çoğunda kullanılan bazı ifadeleri ele alacak, tahrîcin 

anlaĢılmasında mihenk taĢları denebilecek kelimeleri açıklayacak ve tarifleri 

değerlendirmeye çalıĢacağız. 

Nisbet (Azv): “Hadislerin, âlimlerin Ģeyhlerinden bizzat aldıkları hadisleri toplayan 

kitaplara yani aslî kaynaklara nisbet edilmesi.” “Büluğu‟l-Meram” ve “Riyâzu‟s-

                                                

53 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, 10/49 
54

 A.y. 
55 el-Cürcânî, Ali b. Muhammed b. Ali, Kitâbu‟t-Ta‟rifât, Tahkik: Ġbrahim el-Ebyârî, Dâru‟l-Kitâbi‟l-

Arabî, Üçüncü Baskı, Beyrut 1992, s. 75. 
56 Abdüsselâm Hârûn, Tahkîki‟n-Nusûs ve NeĢruhâ, Mektebetu Hancî, y.y., 1977, s. 42. 
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Sâlihîn” gibi eserler aslî eserler olmadığı için hadisleri bu eserlere nisbet etmek bu 

manada tahrîc sayılmaz. 

Delâlet: “Hadisin bulunduğu telif eserleri zikretmek.” Mesela “Buhârî bu hadisi 

„Sahîh‟inde zikretti.” veya “Taberî bunu tefsirinde zikretti” gibi ibareler. 

Hadisin müsned asıl kaynakları: “Müelliflerin hadisleri Hz. Peygamber‟e kadar 

ulaĢan senedlerle Ģeyhlerinden aldıkları tarikleri cem eden sünnet ve hadis kitapları.” 

“Kütüb-i Sitte” ve Ġmam Mâlik‟in (v. 179/795) “el-Muvatta”ı gibi. 

Hadislerin isnadlarıyla beraber zikredildiği hadis kitapları aslî kaynakların birinci 

kısmını oluĢturmaktadır. Hadis kitapları haricinde olup müelliflerin içindeki hadis, 

eser ve haberleri isnadlarıyla beraber zikrettiği kitaplar da ikinci kısım asıl kaynakları 

oluĢturmaktadır. ġu alandaki islâmî literatür gibi: Tefsir, fıkıh, usul, lügat, edeb, 

siyer, tarih, tevarih-i büldan, teracim-i rical. Bunların içinde hadis ve eserlerin 

senedleriyle beraber zikredilmeyenleri olduğu gibi senedleriyle beraber zikredilenleri 

de bulunmaktadır. Meselâ Taberî (v. 310/923), tefsirinde hadisleri isnadlarıyla 

beraber zikretmesine mukabil, Ġbn Kesîr (v. 774/1373) hadisleri isnadlarıyla beraber 

zikretmemiĢtir. Burada Taberî asıl kaynak olmakta, Ġbn Kesîr ise asıl kaynak 

olamamaktadır. Burada değiĢik ilim dallarından asıl kaynak olan ve olmayan eserler i 

bir tablo halinde sunmak istiyoruz: 

Ġlim Dalı Aslî kaynak Aslî kaynak değil 

Hadis el-Câmiu‟s-Sahîh (Buhârî) 
Riyâzussâlihîn (en-

Nevevî) 

 el-Muvatta (Ġmam Mâlik) 
Bulûğu‟l-Merâm (Ġbn 

Hacer) 

Tefsir Tefsîr-i Ġbn Ebî Hâtim 
Zâdu‟l-Mesîr (Ġbnü‟l-

Cevzî) 

 Tefsîr-i Abdurrezzâk el-Câmi‟ (Kurtubi) 

Fıkıh el-Ümm (ġafiî) Mecmû‟ (Nevevî) 

 el-Muhallâ (Ġbn Hazm) Muğnî (Ġbn Kudâme) 

Usûl er-Risâle (ġafiî)  

Lügat Tehzîbu‟l-Lüğa (el-Ezherî) 
Lisânu‟l-Arab (Ġbn 

Manzûr) 

Edeb Ahbâr (Zübeyr b. Bekkâr)  

Târih 
Târihu‟l-Ümem ve‟l-Mülûk 

(Taberî) 

el-Bidâye ve‟n-Nihâye 

(Ġbn Kesîr) 
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Tevârih-i Büldân 
Târih-i Bağdâd (Hatîb el-

Bağdâdî) 
 

Ricâl Tabakâtu‟l-Kübrâ (Ġbn Sa‟d) 
Tehzîbu‟t-Tehzîb (Ġbn 

Hacer) 

 Târih-i Kebîr (Buhârî)  

Meğâzî Meğâzî (Ġbn Ġshak)  

 

Hadisle birlikte doğup geliĢen bu bilim dallarında telif edilmiĢ eserlerin, bugün 

elimizdeki hadis mecmualarında bulunmayan hadisleri ihtiva edebilme ihtimalinden 

dolayı “ikinci kısım asıl kaynaklar” olarak kabul edilmesi yerinde olacaktır. 

Hadisin fer‟î kaynakları: “Hadisin aslî kaynaklarına tabi olan, hadis ve eserlerin 

isnadla zikredildiği sünnet ve hadis kitapları.” DeğiĢik bir ifade ile kendisinden daha 

ehemmiyetli ve daha önce telif edilmiĢ hadis kitaplarında bulunan hadisleri isnadlı 

bir Ģekilde nakleden hadis kitaplardır.
57

 Ebu Abdillâh el-Humeydî‟nin (v. 488/1095) 

“el-Cem‟ Beyne‟s-Sahîhayn” ve Mizzî‟nin “Tuhfetu‟l-EĢrâf”ı gibi. 

Hadis metinlerinin kaynağı meselesini devirler bakımından kesin çizgilerle ayırmak 

mümkün olmayabilir. Çünkü karĢımıza daima istisnaların çıkması mümkündür. 

Ancak “hadislerin Hz. Peygamber‟den (a.s.) itibaren müteselsil senedle alınıp 

kaydedildiği eserler”, o hadisin kaynağı olma vasfını kazanmıĢ olmaktadır. Bu türden 

eserler ise “tasnif devri” denen hicrî ikinci asır ortaları ile beĢinci asır sonları 

arasında görülmektedir. Hadis sahasında daha sonraki dönemlerde telif edilmiĢ 

eserlere gelince bunlar, adeta birer derleme olarak ikinci el kaynak olma 

durumundadırlar.
58

 

Ġhtiyaç anında mertebeyi beyan: Hadisin sahih, hasen, zayıf gibi sıhhat 

derecelerini belirtmek. 

Tahrîcin ıstılahî manaları genel olarak ele alındığında, lügat manalarıyla paralellik 

arz eden ve hemen hepsinde “ortaya çıkarma” manasının bulunduğu söylenebilir. 

                                                

57 Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf, “et-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd”, s. 7. 
58 Yardım, Ali, Hadis, 2/110-111. 
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Burada zikredilmeyen diğer bütün tarifler de hemen hemen bu ana çizgi etrafında 

dönmektedir. 

Tarifler üzerine yapılan Ģöyle bir değerlendirmeye katıldığımızı belirtmek istiyoruz: 

“Tahrîcin hakikatine ve onun ilmî boyutlarına bakıldığında, yapılan tariflerde bir 

boĢluk olduğu ve tahrîc konusunda telifi bulunan pek çok müellifin birbirine yakın 

tariflerde bulunduğu göze çarpmaktadır. Tariflerdeki bu yetersizlik, tahrîcin rolünü 

ve değerini hem nazarî hem de amelî olarak zayıflatmaktadır.”
59

 

Tahrîc üzerine yapılan tarifler daha çok formal bir nitelik arz etmektedir. Yani tahrîc 

eserlerindeki örneklerden hareketle yapılan tariflerde adeta tahrîcin tekniği 

aksettirilmektedir. Oysa tahrîcin bir anlama intikali sağlaması, dağınık halde islâmî 

literatürde bulunan kitapların hadis ilmi açısından denetiminin yapılması üzerinde hiç 

durulmadığı gözlemlenmektedir. Yapılan tariflere bakılınca günümüzde kitap 

sayfalarının altlarındaki dipnot verme geleneğinin de bir tahrîc olduğu zehabına 

kapılınabilir. Oysa tahrîcin gerçek manasını açıkça tarif edemezsek hadis ilminin 

önemli bir dalı diyebileceğimiz tahrîc tekniğinin önemini belirtmek mümkün 

olmayacaktır. 

Bu çalıĢmayı yaparken ilmî ölçülerle ortaya konmuĢ olan tarifler arasında en ayrıntılı 

ve dakikinin –bize göre- Hamza Abdullah el-Melîbârî ile Sultan Akâyile‟ye ve Bekr 

b. Abdillah Ebû Zeyd‟e ait olan tarifler olduğunu gördük. Bunun yanı sıra Abdurraûf 

el-Münâvî‟nin tahrîce yüklediği anlam da daha sonraları muhaddisler arasında 

yaygın olarak kullanılan bir tarif olmuĢtur. Özellikle âlimlerin tefsir ve fıkıh gibi 

kitaplarda dağılmıĢ halde olan hadisleri tahrîc etmesi ve insanların buna olan ihtiyacı 

ile Münâvî‟nin tarifi daha yaygın hale gelmiĢtir. Bunun yanında Abdülmehdî b. 

Abdilkadir b. Abdilhadî‟nin tahrîci çok geniĢ manada ele alması, Ġslâm 

araĢtırmalarında bulunan herkesi, bu ilimden faydalanmadan sağlıklı bir çalıĢma 

yapmanın mümkün olamayacağı sonucuna götürmektedir. Onun tahrîce verdiği bu 

geniĢ sınır, günümüzde çokça baĢvurulan bir yöntemi de tahrîcle bağdaĢtırması 

yönünden ön plana çıkmaktadır. Ġbrâhim el-Lâhım‟ın yaptığı tarifin veciz olmasının 

                                                

59 Melîbârî ve Akâyile, Keyfe Nüderrisü Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, s. 27. 
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yanında tarih boyunca tahrîcin aldığı manaları da içeren ve ıstılahın üzerine oturduğu 

bir tarif olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu tarifler arasında bir seçim yapmak yerine hadis incelemesi ve araĢtırması 

yapacaklara klavuzluk edecek, hadislerden muradın ne olduğunu anlamaya katkı 

sağlayacak, böylece pratik bir faydayı da beraberinde getirecek ve yapılan amelin 

tekniğini de ifade edecek Ģöyle bir tarif yapmamız mümkündür: 

“Rivayet tariklerini toplayıp metin farklılıklarını ve sıhhat durumunu da belirterek 

hadisi, ulaĢılabilecek ilk müsned kaynaklardaki isnadı ile birlikte ravilerine nisbet 

etmek ve ravilerini de cerh ve tadile tabi tutmaktır.” 

1.d. Tahrîc kavramının geçirdiği devreler 

Tahrîc kavramı tarihin her merhalesinde insanların ihtiyaçlarının ve usullerinin 

çeĢitliliği ile farklı olarak tarif edilmiĢ ve anlaĢılmıĢtır. Asırlar içinde tahrîc 

mefhumunun geçirdiği evreleri inceleyen araĢtırmacılar bu kavramın beĢ değiĢik 

dönemden geçtiğini tespit etmiĢlerdir:
60

 

Birinci dönemde tahrîc, “Nassın tasnif edilmiĢ bir kitapta söyleyenine isnad edilerek 

rivayet edilmesi” olarak tarif edilmiĢtir. 

Bu dönem rivayet asrını kapsar ve hicrî ikinci, üçüncü ve dördüncü asırdan ibarettir.  

Bu dönemde tahrîcin Ģu özelliği ön plandadır:  

a- Hadisi isnadıyla rivayet etmek. 

b- Hadisin musannaf bir kitaptaki yerini göstermek. 

Ġkinci dönemde tahrîc kavramına, birinci döneme ek olarak Ģöyle bir ziyade söz 

konusudur: “Hadis kitaplarından birini seçerek o kitapta bulunan hadisleri kitabın 

müellifinin senedleriyle değil kendi senedleriyle zikretmek, böylece o kitabın 

müellifinin Ģeyhinde veya daha üstündeki bir Ģeyhinde hatta sahabîde birleĢmek 

(iltika).” Bu ziyadeden dolayı bu amel “istihrâc” olarak isimlendirilmiĢtir. Rivayet 

asrında Tirmizî‟nin (v. 279/892) akranı olan Ebu Ali et-Tûsî‟nin (v. 312/924) Sünen-

                                                

60 Bkz.: Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 2-6. 
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i Tirmizî üzerine yaptığı “Müstahrec”i, Müslim‟in akranı olan Ebu Bekir Muhammed 

b. Recâ‟nın (v. 290/903) Müslim‟in Sahîh‟i üzerine yaptığı “Müstahrec”i gibi. 

Bu dönem rivayet asrı esnasında (ve bitiminden önce) baĢlamıĢ ve beĢinci asrın 

sonuna doğru bitmiĢtir. 

Rivayet asrı bittikten ve sünnetin tedvini tamamlandıktan sonra tahrîc yeni bir mana 

kazanmıĢtır. Bu üçüncü dönemde tahrîc, “bir âlimin rivayet asrında tasnif edilmiĢ 

kitaptaki hadisleri rivayet etmesi, daha sonra hadisi isnad zikretmeden tahrîc etmek 

istediği baĢka kitaplara nisbet etmesi” Ģeklinde cereyan etmiĢtir. Bu tahrîci yapanlar 

genellikle isnadların iltika noktasını açıklamıĢlardır. Beyhakî‟nin “Sünen-i Kübrâ”da, 

Beğavî‟nin (v. 516/1122) “ġerhu‟s-Sünne”de yaptığı gibi. 

Bu dönem, rivayet asrının ve sünnetin tedvininin bitiminde baĢlamıĢ, altıncı asrın 

sonuna kadar devam etmiĢtir. 

Dördüncü dönemde, üçüncü dönemdeki metot kullanılmıĢ, rivayet asrına olan 

uzaklığın ve senedlerin uzamasının meydana getirdiği zorlama ile bu metoda yeni bir 

ekleme daha yapılarak “hadisin müellifin kendi zamanına kadar olan senedi 

belirtilmeden aslî kaynağa nisbet edilmesi” Ģeklinde cereyan etmiĢtir. Makdisî‟nin (v. 

600/1203) “Umdetu‟l-Ahkâm”ı, Ġbn Hacer‟in “Bulûğu‟l-Merâm”ı, Zeylaî‟nin (v. 

762/1360) “Nasbu‟r-Râye”si gibi. Bu dönem içinde yaĢamasına rağmen üçüncü 

dönemin özelliği ile telif edilen tahrîc eserleri de vardır ki Ġbn Hacer‟in “Netâicu‟l-

Efkâr”ı ve “Tağlîku‟t-Ta‟lîk” adlı eserleri böyledir. 

Bu dönem yedinci asrın baĢında baĢlamıĢ dokuzuncu asrın sonunda da bitmiĢtir. 

Dokuzuncu asırdan günümüze kadar olan zamanı kapsayan beĢinci dönemde tahrîc, 

“hadislerin isnad zikredilmeden aslî kaynaklara nisbeti” manasında kullanılmıĢtır. Bu 

dönemde isnadın zikredildiği eserler olsa da çok nadirdir. Bu nadir olan kısım da 

kabul edilebilecek gibi değildir. Tabii ki bu dönemdeki tahrîcin böyle olmasına 

sebebiyet veren hususların baĢında insanların ihtiyacı ve isnadların uzunluğu 

gelmektedir. 
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Tahrîc kavramının tarihin değiĢik zamanlarına göre aldığı bu manalar üzerine Ģu 

tesbitleri yapmamız mümkündür: Tahrîcin her dönemde yeni bir mana kazanması, 

eski dönemlerdeki mananın toptan terk edilmesini gerektirmemektedir. Bundan 

amaç, dönemlere göre tahrîcin aldığı manayı ifade etmektir. 

Tahrîcin birinci dönemde kullanıldığı mana ile diğer dört dönemde kullanıldığı mana 

arasında sıkı bir irtibat söz konusudur. 

Tahrîcin beĢ dönemde aldığı farklı manalar asırlar boyu insanların nassa olan 

ihtiyaçlarına tabi bir husustur. Her asrın bazı kaide ve kıstasları vardır ki tahrîcle 

uğraĢan âlimler araĢtırmalarını bu kaide ve kıstaslara uyarak yapmıĢlardır. 

2. TAHRÎC ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 

2.a. Ġhrâc 

Ġhrâc, lügatta çıkarmak, göstermek ve ortaya koymak gibi manalara gelmektedir.
61

  

Ġhrâc, “haracını vermek” manasına da gelir. Sürünün otlağı ihrâc etmesi, bir kısmını 

yiyip bir kısmını bırakması manasına gelir. Ġnsanların ihrâc etmesi ise onlara bir yıl 

bolluğun bir yıl da kıtlığın uğraması manasına gelmektedir.
62

 

Ġhrâc, ıstılah olarak bir musannıfın çeĢitli bablara göre tasnif ettiği bir kitabında o 

bablarla ilgili hadisleri kendilerine ait isnadlarla nakletmesinden ibarettir.
63

 Ġhrâcın 

bu manası, tahrîcin hemen hemen her tarifinde geçen bir husus olarak adeta tahrîcin 

en yalın halidir. Belki, “her ihrâc bir tahrîctir ama her tahrîc bir ihrâc değildir”, 

demek mümkündür. 

Genel olarak ihrâc kelimesi tahrîc ile aynı manada kullanılmıĢtır.
64

 Mesela Abdurraûf 

el-Münâvî tahrîc kelimesini ihrâc ve istihrâc manasına kullanmıĢtır.
65

 

                                                

61 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, 2/249. Fetih suresi 29. ayette de bu manada kullanılmıĢtır.  
62

 Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, 1/192; ez-Zebîdî, Tâcu‟l-Arûs, 5/512. 
63 Koçyiğit, Talat, Hadis Terimleri Sözlüğü, s. 199. 
64 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, 2/249. 
65 Feyzu‟l-Kadîr, 1/20. 
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Râğıb el-Isfehânî (v. 502/1108), ihrâc ile tahrîc kelimelerinin bir farkına değinerek 

ihrâc kelimesinin daha çok özel isimlerde (a‟yân) kullanıldığını, tahrîc kelimesinin 

ise ilimlerde ve sanatlarda (sınâât) kullanıldığını belirtmiĢtir.
66

 

Özellikle müteahhir ve muasır âlimler “tahrîc” ile “ihrâc” ifadelerini birbirinden 

ayırmıĢlardır. Bunlara göre, tahrîc; “hadisi eğer mümkünse senedli asıl kaynaklarına, 

bu mümkün olmuyorsa senedli fer‟î kaynaklara, bu da mümkün olmuyorsa aslî 

kaynaklardan nakleden kaynaklara senedleriyle beraber nisbet etmek, galip olarak da 

hadisin mertebesini beyan edip açıklamak.”
67

 manasında kullanılmıĢ, ihrâc ise; 

sadece sözlükteki “rivayet etmek” manasıyla kullanılmıĢtır. 

Hatta muasır âlimler “rivayet” ile “ihrâc”ı da farklı olarak kullanmıĢlardır. “ِهٔا” 

lafzını senedde geçen ravinin ifadesi veya isnadın bir tarafını ifade sadedinde 

kullanmıĢlar, kitabı tasnif eden musannıfın sözü olarak kullanmamıĢlardır. “ّؤفوع” 

lafzını da kitaba nisbette kullanmıĢlardır. Bu yeni bir kullanım Ģeklidir. Bu ayırım bu 

iki lafzın kullanımını anlamaya yönelik olduğu müddetçe de faydalıdır.
68

 

2.b. Ġstihrâc 

Lügatte “istihrâc” çıkmasını istemek manasına geldiği gibi istinbat yani çıkarmak 

manasına da gelmektedir. “Bir Ģeyi madenden istihrâc etmek” demek onu topraktan 

kurtarmak, “yerin istihrâc edilmesi” de onun ziraate ve ekime uygun hale getirilmesi 

manasına gelmektedir.
69

 

Tahrîc, istihrâc manasına da kullanılmıĢtır. Zehebî, Ebu Ali Hüseyin b. 

Muhammed‟in biyografisinde, onun Sahîhayn üzerine geniĢ bir müstahreci olduğunu 

                                                

66 Râğıb el-Isfehânî, el-Müfredât fi Garîbi‟l-Kur‟ân, s. 278. 
67

 Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf, “et-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd”, s. 4. 
68 Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf, A.g.e., s. 10. 
69 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, 2/249; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu‟l-Muhît, 1/192; ez-Zebîdî, Tâcu‟l-Arûs, 

5/520. 
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“harrace” ifadesi ile anlatır
70

 ki bu da tahrîcin istihrâc manasına kullanıldığını 

göstermektedir. 

Ġbn Hacer Ģu haberi zikretmektedir: “Ebu Bekir Muhammed b. Abdillah eĢ-ġeybânî, 

„Müttefak-ı Kebîr‟ adlı eserinde Sahîhayn‟daki her hadisi birer birer tahrîc/istihrâc 

ettiğini ve toplamının yirmibeĢ bin dörtyüz seksen tarik olduğunu belirtir.”
71

 Bu 

haberde de tahrîcin istihrâc manasına kullanıldığı görülmektedir. 

Her ne kadar tahrîc istihrâc manasına kullanılmıĢ olsa bile istihrâcın muhaddisler 

nazarında Ģöyle hususî bir manası daha vardır: Önceki bir muhaddisin baĢka bir isnad 

zinciri ile topladığı hadislerin, daha sonraki bir muhaddis tarafından bir baĢka isnad 

zinciri ile yeniden toplanmasına “istihrâc” denilmiĢtir.
72

 Diğer bir ifade ile istihrâc, 

muhaddisin hadis kitaplarından birini seçip o kitapta bulunan hadisleri kitabın 

müellifinin senedleriyle değil kendi senedleriyle zikrederek o kitabın müellifinin 

Ģeyhinde veya daha üstündeki bir Ģeyhinde birleĢmesi (iltika/ictima) manasına 

gelir.
73

 Ġstihrâc yoluyla meydana getirilen eserlere genelde “Müstahrec” ismi 

verilmiĢtir. Ebû Avâne‟nin (v. 316/928) Müslim‟in Sahîh‟i üzerine yaptığı 

“Müstahrec” ve Kâsım b. Asbağ‟ın (v. 339/951) Ebu Dâvud‟un Sünen‟i üzerine 

yaptığı “Müstahrec” gibi. 

Ġstihraclar, isnadı daha âli bir Ģekilde tekrar düzenlemek (uluvv-u isnad), sahih olan 

bir kitabın değerini yükseltmek, tearuz meydana geldiğinde hadislerin tercih edilecek 

tariklerini çoğaltmak, sahih hadisleri toplayan kitaptaki mübhem ve muhtelıt ravileri 

beyan etmek, ihmal edilmiĢ hususu belirtmek, sahih kitaplarda bulunan malul 

hadisleri sâlim bir Ģekilde yeniden rivayet etmek gibi gayelerle yapılmıĢlardır.
74

 Bu 

amaçlar göz önüne alındığında istihrâcın tahrîc ile ne kadar ilgili bir kavram olduğu 

çok açık ortaya çıkmaktadır. 

                                                

70 ez-Zehebî, Siyeru A‟lâmi‟n-Nübelâ, Tahkik: ġuayb Arnavût ve diğerleri, Dâru‟l-Fikr, Birinci Baskı, 

y.y., 1401, 16/288. 
71 Ġbn Hacer, en-Nüket alâ Mukaddimeti Ġbni‟s-Salâh, Tahkik: Rebî‟ b. Hâdî el-Medhalî, NeĢr: el-

Meclisu‟l-Ġlmî el-Câmiatu‟l-Ġslamiyye, Birinci Basım, y.y. 1404, 1/297. Zehebî bu eserin 300 cüzden 

oluĢtuğunu kaydeder. Bkz.: Siyeru A‟lâmi‟n-Nübelâ, 16/494. 
72

 Bkz.: Yardım, Ali, Hadis, 2/93. 
73 Bekkâr, Muhammed Mahmud, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs (Usûluhû, Tarâikuhû, Menâhicuhû), Dâru 

Taybe, Ġkinci Baskı, Riyad 1996, s. 15. 
74 Bkz.: Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 15-16. 
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2.c. Îrâd 

Îrâd “ٔهك” kökünden gelir. Sülâsî Ģekli, hazır olmak, gelmek, girmek gibi manalara 

gelen kelimenin mezid rubaî olarak if‟âl babından masdar Ģekli “إ واك”dır ki 

getirmek, hazır etmek, zikretmek, anlatmak gibi manalara gelir.
75

 Bir haberi 

anlatmak ve zikretmek manası, tahrîc ile olan ilgisini açıklar. 

Bu iki kelimenin bu yakın manalarının arasını Ģöyle tefrik etmemiz de söz 

konusudur: Tahrîc, müellifin hadisi kendi kitabında zikretmesidir. Ġrad ise kendi 

kitabında olmayan bir hadisi veya bir haberi zikretmek manasına kullanılmıĢtır. 

 

B. TAHRÎCĠN ÖNEMĠ VE FAYDALARI 

1. ĠSLÂMÎ LĠTERATÜRÜN HADĠS AÇISINDAN DENETĠMĠ 

Hicrî ilk dört asır hadis rivayetinin fiilî olarak devam ettiği, aynı zamanda hadis 

ilimlerinin oluĢtuğu en canlı dönemdir. Hadis ilimleri açısından Ġslâm tarihinin en 

parlak dönemi olan bu asır, diğer Ġslâmî ilimler ve Ġslâm medeniyeti açısından da 

oldukça önemli bir zaman dilimidir.  

Hemen bütün islâmî ilimler Hadis ilminin etrafında ortaya çıkmıĢtır. “Fıkıh, hadis-i 

Ģeriflerin, hayatın çeĢitli safhaları hakkında ortaya koyduğu muazzam teĢri‟î mirastan 

doğmuĢtur. Hadis-i Ģerif‟in, mücmel ayetleri beyan etmesiyle, Kur‟ân-ı Kerim‟den 

sonra müstakil bir teĢri‟ esası olması arasında bir fark yoktur. ġüphe yok ki fıkıhla 

hadis arasındaki bu sağlam bağlantı, onların tekâmül yolundaki adımlarını birbirine 

yaklaĢtırmıĢ, geliĢme safhasında geçirdikleri merhaleleri yakınlaĢtırmıĢtır. Fıkhın 

asılları, ancak Ulûmu‟l-Hadîs‟in temeline ilk taĢ konduktan sonra yerleĢebilmiĢtir.”
76

 

                                                

75 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, 3/456; ez-Zebîdî, Tâcu‟l-Arûs, 9/289. 
76 Bkz.: Subhî Sâlih, Hadis Ġlimleri ve Hadis Istılahları, Mütercim: M. YaĢar Kandemir, Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı Yayınları, Ankara 1988, s. 273-274. 
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Tefsir âlimleri de Kur‟ân-ı Kerim‟i tevil ederken sünnetten yararlanmıĢlardır. Tefsir 

de müstakil bir ilim olana kadar hadisin bir parçası olmuĢtur. “Tefsirde de fıkıhta 

olduğu gibi sünnetle ihticac edilmiĢtir. Bu yüzden müfessir fakihler muhaddislerin 

metotlarını kullanmayı adet edinmiĢler ve fıkıhla tefsirin pek çok tarafı hadis 

mührüyle dalgalanmıĢtır.”
77

 

Dil âlimleri, pek çok rivayeti dil ilimlerinde de kullanmıĢlardır. “Bu rivayetler 

arasında pek çok Ġslâmî Ģiirler de bulunmaktadır. Lügat ve nahivde hadisle yapılan 

ihticaclar da göstermektedir ki hadis ilmi bu ilimlere de büyük tesir etmiĢtir. el-

Ezherî‟nin (v. 370/980) “Tehzîb”i, Ġbn Fâris‟in “Mucemu Makâyîsi‟l-Luğa”sına ve 

el-Cevherî‟nin (v. 400/1009) “Sıhâh”ına bakılırsa bu büyük dil âlimlerinin hadislerle 

ihticac ettikleri açık bir Ģekilde görülür.”
78

 

Bir usul âlimi her ne kadar usulcü de olsa hadise müracaat etmek durumundadır. 

Zekâsı ve anlayıĢı, hadise müracaat etmeden bir fakihi nereye kadar götürebilir? 

Sûfîler -Kur‟ânî bir yaĢam tarzının ayrıntıları hadiste bildirilmiĢken- hadise 

baĢvurmadan hangi ölçüleri kullanacaklardır? Tarihî gerçeklerin günümüze kadar 

ulaĢmasında isnad müessesesinin ve hadis ilminin isnada verdiği değerin takdiri 

tartıĢılamaz boyutlardadır. 

ġer‟î ilimler, fıkhî hükümler, Kur‟ân hakikatine dair incelikler, vaazlarda 

kullanılacak dakik değerlendirmeler, tutulacak en doğru seyr u sülûk yolları hep 

hadis ile gerçek kıvamına varmakta, doğrusunun yanlıĢından ayrılmasında hadisin 

bilgi değeri kendini bütün ilimlerde sıkı bir Ģekilde göstermektedir. 

Sonuç olarak Ģunu kaydetmek gerekir: “Hiçbir Ġslâmî ilim yoktur ki, onda hadisin 

belirli bir tesiri bulunmasın. Bu tesir, vasiyetler, hikmetler ve prensipler gibi nebevî 

mirasın aydınlattığı sahalarda olmasa bile, mutlaka isnad müssesesi, rivayet ve 

ravilerin Ģartları, tenkid ve tercih ölçüleri, tasnif ve tahrîc üslupları, muvazene ve 

tercih Ģekilleri hakkındadır. ĠĢte bütün bunlar, rivayet ve isnad yoluyla nahiv 

                                                

77 Bkz.: Subhî Sâlih, Hadis Ġlimleri ve Hadis Istılahları, s. 287. 
78 Bkz.: Subhî Sâlih, A.y. 
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misallerine girmiĢ, lügat bahislerine geçmiĢ, edebiyat haberleri arasına katılmıĢ ve 

ilmin her sahasında sesini gür bir Ģekilde duyurmuĢtur.”
79

 

ĠĢte buraya kadar anlatmaya çalıĢtığımız üzere Hadis ilmi diğer ilimlerle böyle bir 

iliĢki içindedir. Bu iliĢkinin farklı bir yansıması da bu ilimlere ait kitaplarda var olan 

hadislerin hadis ilmi açısından denetlenmesi ile ilgilidir. Bu ilimler içerisinde hadis 

malzemesini kullanan literatür ile hadis kaynakları arasındaki iliĢkiyi ele alan 

mekanizma tahrîctir. Bu manada tahrîce “islâmî literatürün hadis ilmi açısından 

denetimi” denebilir. Tahrîcin hadise en önemli katkısı; muhtevasında Ġslâm olan 

kitaplarda dağınık bir halde bulunan hadislerin hadis ilmi açısından denetimini 

sağlamak, hadisin aslî kaynakları ile bu kitaplar arasındaki irtibatı ortaya koymaktır. 

2. TAHRÎCĠN ÖNEMĠ VE GAYESĠ 

Ġslâm‟ın bütün meselelerinde birinci temel kaynak Kur‟ân-ı Kerim ikinci kaynak ise 

Sünnet‟tir. Sünnet Kur‟ân‟ın hükümlerini tebyin ve tafsil eder, usulünü de açar. Aynı 

zamanda Sünnet Ġslâm‟ın amelî tatbîkidir. 

Tahrîc, ehemmiyetini ve önemini kendisinin nisbet edildiği ikinci temel kaynak olan 

Sünnet‟ten alır. Ancak tahrîc metotlarıyla hadislerin asıl kaynaklarda olup olmadığı, 

varsa nasıl yer aldığı, rivayetleri, senedleri ve sıhhat dereceleri bilinebilir. Fıkhî 

ahkâmın pek çoğu da Sünnet‟ten beslenmiĢtir. Bunu gösteren en açık husus, ayetlerin 

pek çoğunun mücmel olup bunların açıklamasının ve tafsilinin Sünnet‟te oluĢudur. 

ġu ayet bu hakikati ifade etmektedir: “Ey Resûlüm! Sana bu zikri indirdik ki 

kendilerine indirileni insanlara açıklayasın.”
80

  

Âlimler, ahkâma dair hadisleri bilmeyi müctehid olmanın Ģartlarından saymıĢlar ve 

bu hususta ittifak etmiĢlerdir. Tahrîcin sağladığı imkânlardan biri de hadislerin 

ahkâmını belirtmesi olduğuna göre bu disiplini bilmek, Ģer‟î ilimlerle uğraĢan 

herkese gereklidir. Özellikle talep edilen ilim hadis ilmi olursa o takdirde, ilim 

tâlibinin, hangi aslî kaynakta yer aldığını, isnadını ve derecesini bilemediği bir 

                                                

79 Subhî Sâlih, A.g.e., s. 278. 
80 Nahl, 16/44. 
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hadisle istiĢhadda bulunmasının, araĢtırmasını böyle bir hadise bina etmesinin doğru 

olmayacağı açıktır. 

Tahrîc usulünün önemli amacı, Hadis‟i ona sonradan dâhil olabilecek kusurlardan 

muhafaza edip korumak, nassların sahihini sakiminden, mahfuz olanlarını da Ģaz ve 

münker olanlarından ayırmaktır.
81

 Bundan dolayı Ġbn el-Medînî (v. 234/848-49) 

Ģöyle demiĢtir: “Hadisten bir babın bütün yolları bilinemezse onun hataları ortaya 

çıkmaz.”
82

 Burada kastedilen, tahrîc ameliyesinin önemli bir adımı olan “hadislerin 

rivayet tariklerinin toplanmasıdır” ki ancak bunun yapılmasıyla, hadisin gizli tarafları 

ortaya çıkacaktır. 

Ebu Hâtim er-Râzî (v. 327/938) de Ģöyle demiĢtir: “Hadisi altmıĢ vecihle yazmasak 

onu anlayamazdık.”
83

 Benzer bir rivayet kaynaklarda -otuz, elli ve yüz kayıtlarıyla- 

Yahya b. Maîn‟in (v. 233/848) sözü olarak da geçmektedir.
84

 

Hatîb el-Bağdâdî demiĢtir ki: “Hadis ilminde mahir olan insanlar ne kadar da azaldı. 

Hadisin kapalı manalarında bir Ģey söylenemiyor, hadislerin gizli tarafları görünen 

faydasından daha çok durumda. Mahir olanlar, dağılmıĢ halde bulunan hadisleri 

toplayıp telif eder, bir kısmını diğerinin yanına koyar. ĠĢte budur ki kiĢiyi 

kuvvetlendirir, hadisi muhafaza edip tesbit eder. Ancak bu Ģekilde hadislerdeki 

kapalı manalar açılır, karıĢıklıklar giderilir….”
85

 

                                                

81 el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 31. 

82 Ġbnu‟s-Salâh, Ulûmu‟l-Hadîs, s. 91. 
83 es-Sehâvî, Fethu‟l-Muğîs, 2/370; es-Suyûtî, Ebu‟l-Fazl Celaleddîn Abdurrahman b. Ebi Bekr, 

Tedrîbu‟r-Râvî fî ġerhi Takrîbi‟n-Nevevî, Tahkik: Abdülvehhab Abdüllatif, Mektebetu‟r-Riyadi‟l-

Hadîse, Riyad tsz., 2/149. 
84 Bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi‟ Li Ahlâki‟r-Râvî, 2/212; el-Mizzî, Yûsuf b. Zeki Abdurrahman 

Ebu‟l-Haccâc, Tehzîbu‟l-Kemal, Tahkik: BeĢĢar Avvad Maruf, Müessesetu‟r-Risale, Birinci Baskı, 

Beyrut 1980, 31/549; es-Sehâvî, Fethu‟l-Muğîs, 2/370; el-Kazvînî, Halîl b. Abdillah b. Ahmed Ebu 

Ya‟lâ el-Halîlî, el-ĠrĢâd fi Ma‟rifeti Ulemâi‟l-Hadîs, Tahkik: Muhammed Said Ömer Ġdris, 

Mektebetu‟r-RüĢd, Riyad 1409, s. 186. 
85 Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi‟ Li Ahlâki‟r-Râvî, 2/280. 
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Ġbn Dakîk el-Îd (v. 702/1302) der ki: “Hadisin rivayet tarikleri toplanır, bazısı ile 

istidlalde bulunulur. Aralarının cem edilmesi mümkün olanlar cem edilir ve böylece 

hadisten kastedilen mana ortaya çıkmıĢ olur.”
86

 

Yine Ġbn Dakîk el-Îd Ģöyle demiĢtir: “Doğru olan, aynı hadisin bütün tariklerini 

toplamak ve farklı tarikleri birbiriyle denetlemektir. Hadisten kastedilen mânâ ancak 

bu Ģekilde ortaya çıkar.”
87

  

Bu sözler tahrîcin en önemli süreçlerinden birini oluĢturan rivayet tariklerinin 

toplanmasının değerini, ayrıca hadisten muradın ne olduğunu anlamaya yönelik bir 

çaba olan tahrîcin önemini anlatmaktadır. 

Ayrıca ifade edilmelidir ki hadisleri incelemek bir gerekliliktir. “Kur‟ân-ı Kerîm, 

duyulan bir haberin doğru olup olmadığının araĢtırılmasını emreder.
88

 Duyulan 

haberin muhakeme edilmesi, ileri sürülen görüĢlerde belge istenmesi ve gerektiğinde 

ehline baĢvurulması da Kur‟ân-ı Kerîm‟in emridir.
89

 Öyleyse duyulan veya 

kitaplarda nakledilen bilgilerin araĢtırılması ve mevcut bilgilerle karĢılaĢtırılması 

gerekir. „Duyduğu her Ģeyi anlatması, kiĢiye günah olarak yeter.‟ hadisi
90

 ile Allah 

Resûlü‟ne yalan isnatta bulunanın ateĢteki yerine hazırlanmasını anlatan hadis
91

 Hz. 

Peygamber‟e isnad edilecek bilgide özen gösterme zaruretini anlatmaktadır. 

Sahabeden itibaren Müslümanlar Kur‟ân ve Sünnet‟in bu ikazları doğrultusunda 

hareket etmeye ve duydukları hadisleri titiz bir incelemeye tabi tutmaya gayret 

etmiĢlerdir. Böylece Hz. Peygamber‟e ait olan bir bilgi ile ona iftira ile nisbet edilen 

Ģeyleri birbirinden ayırmaya çalıĢmıĢlardır. Bunun sonuçlarından biri olarak da hadis 

rivayetinde sened kullanımı ortaya çıkmıĢtır. Hz. Peygamber‟e ait olup olmayan bir 

                                                

86 Hatîb el-Bağdâdî, A.y.  
87 Ġbn Dakik el‟Îd, Ebü‟l-Feth Takıyyüddîn Muhammed b. Ali, Ġhkâmü‟l-Ahkâm ġerhi Umdeti‟l-

Ahkâm, Ġdâretü‟t-Tıbâati‟l-Münîriyye, Kahire 1342/1923, 1/16. 
88

 Bkz.: Hucurât Sûresi, 49/6. 
89 Bkz.: Nûr Sûresi, 24/12, Nisâ Sûresi, 4/83. 
90 Müslim, Mukaddime, 10; Ebu Dâvud, Edeb, 80. 
91 Buhârî, Cenaiz, 34; Dârimî, Mukaddime, 25. 
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sözün tesbiti de ancak metin ile beraber senedin incelenmesiyle mümkün hale 

gelmiĢtir.”
92

 

Tahrîc ameliyesi Ģeklî unsurlar açısından ele alınıp sadece “hadisin ilk kaynaklara 

nisbeti” Ģeklinde değerlendirilmemelidir. Tahrîcin birinci dereceden konusu sadece 

hadisleri doğrudan doğruya Allah Resûlü‟ne nisbet etmek değil, Hz. Peygamber‟e ait 

olmayan rivayetlerin tesbitini de yapmaktır. Basit bir anlatımla, tahrîcin iĢi, herhangi 

bir kitapta geçen herhangi bir hadisin kaynaklarda olup olmadığının belirlenmesi, 

kaynaklarda varsa bu rivayetin hadis ilmi açısından isnadının niteliğinin 

araĢtırılmasıdır. 

Tahrîcin en önemli gayesi pek çok kitapta dağınık bir halde bulunan hadislerin hadis 

ilminin getirdiği tenkitler açısından denetimidir. Yani tahrîcin aslî vazifesi, hadis 

kaynakları dıĢında var olan bir hadisin, hadis kaynakları ile olan irtibatını araĢtırmak, 

bununla da yetinmeyip isnadını araĢtırmak, hatta isnad araĢtırmaları ile de 

yetinmeyip yine hadis ilimlerinin verilerinden hareketle metin araĢtırmalarına 

giriĢmektir. 

Diğer bir ifade ile tahrîc literatürünün vazifesi, aslî hadis kaynakları ile onların 

dıĢında hadis kullanan bütün literatür arasındaki iliĢkiyi kurmak, bu iliĢkiyi kurarken 

de hadis ilminin verilerinden yararlanarak hadisin isnadını ve metnini 

değerlendirmektir. Binaenaleyh, tahrîcte öncelikle, hadis ilminin verilerinden de 

yararlanarak hadislerin aslî hadis kaynaklarındaki varlığı ortaya konur. Ġkinci olarak 

da bununla yetinmeyip hadis ilminin verilerinden hareketle hadisin isnadı ve metni 

sorgulanır. Bu noktada tahrîc literatürü, hadise bazen hadis tenkit literatüründen daha 

fazla hizmet etmiĢtir. 

Bu gayelerinin yanında tahrîcin beraberinde getirdiği bazı imkânlardan bahsetmek de 

mümkündür:  

Tahrîcin sağladığı imkânlardan biri hadisin kaynağını, kabul veya reddedilme halini 

ortaya çıkarmaktır.
93

 Tahrîcin imkânlarından bir diğeri de hadisin diğer rivayetlere 

                                                

92 Bkz.: Aydınlı, Abdullah, Hadiste Tesbit Yöntemi, Kitabevi Yayınları, Ġstanbul 2003, s. 38-42‟den 

özetleyerek. 
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muvafakat edip etmediğini, muhalefet mi veyahut da teferrüd mü ettiğini öğrenmek, 

diğer rivayetleriyle kıyaslamak ve böylece hadisin hükmünü açıklamasıdır. Bunları 

gerçekleĢtirebilmek için de rivayetleri asîl yani birinci elden ilk kaynaklardan 

toplamak gerekmektedir.
94

 

Ayrıca tahrîcin sağladığı kolaylıklardan bazılarının da hadisin kaynağına ulaĢmayı 

kolaylaĢtırmak
95

 ve hadislerin sağlam olarak anlaĢılıp sağlıklı bir Ģekilde 

yorumlanmasına vesile olmak olduğu söylenebilir. 

Tahrîcin yapılıĢ gayelerinden birinin, hadisler hakkındaki endiĢeleri
96

 ve hadisleri 

senedsiz zikreden bazı ciddi eserlerin değer kaybına uğradığı zannını yok etmek 

olduğu da söylenebilir. Adeta bu eserler üzerine yapılan tahrîcler, söz konusu 

kitapları geçmiĢteki itibarlarına kavuĢturmuĢ ve muhtevalarındaki hadisler 

vesikalandırılmıĢtır. Mesela, Zeylaî‟nin Nasbu‟r-Râye‟si Merğînânî‟nin 

Hidaye‟sindeki hadislerin tahrîcidir. Ġsminden de anlaĢılacağı gibi Zeylaî adeta, 

Hidaye‟de senedsiz zikredilen hadislere, güvenli olduklarına dair bir sancak dikmiĢ 

(“Nasbu‟r-Râye” sancak dikmek demektir) ve bu eserdeki hadisleri 

vesikalandırmıĢtır. 

Rivayetlerin farklı eserlerde bulunan tariklerinin cem‟i imkânını bahĢettiği için 

tahrîcin sağladığı imkânlardan birinin de hadislerin birbirleriyle olan iliĢkisini ortaya 

çıkarmak, böylece rivayetlerin daha sağlıklı bir Ģekilde anlaĢılmasını sağlamak 

olduğu söylenebilir. 

3. TAHRÎCĠN FAYDALARI 

Hadis tahrîcinin faydaları bir bakıma tahrîce özen göstermeyi gerektiren sebepler 

demektir. Aslında tahrîcin en önemli faydası hadislerin sübûtu ve delâleti 

konusundaki kanaati pekiĢtirmesidir. Burada -bununla beraber- tahrîc yapan âlim ve 

araĢtırmacıların ulaĢtığı sonuçlar ıĢığında bu tekniğin faydalarını ortaya koymak ve 

                                                                                                                                     

93
 Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 11. 

94 Melîbârî ve Akâyile, Keyfe Nüderrisü Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, s. 28. 
95 el-BelûĢî, A.g.e., s. 85. 
96 Bkz.: Yardım, Ali, Hadis, 2/109. 
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bütün Ģartları yerine getirilerek yapılacak bir tahrîcten daha fazla faydalar 

sağlanabileceğini de belirtmek istiyoruz. 

Tahrîcin asıl gayesinin yanı sıra onun beraberinde getirdiği faydaları ve sağladığı 

imkânları ara baĢlıklarla Ģu Ģekilde değerlendirebiliriz: 

3.a. Tahrîcin genel faydaları 

Tahrîc, hadisin bir veya daha fazla asıl kaynağına ulaĢmayı sağlar. Böylece hadisin 

hangi imamın kitabında zikredildiği ve onun aslî hadis kitaplarındaki yeri bilinir ve 

öğrenilir. Mesela Buhârî‟nin Sahîh‟indeki bir hadisin bu kitapta varid olan diğer 

yerleri tahrîc ile bilinebileceği gibi Sahîh‟inin dıĢındaki kaynaklarda da aynı hadisin 

varid olma yerleri bilinebilir. 

Tahrîcin Hadis ilminin bir dalı olması münasebeti ve takniğinin beraberinde getirdiği 

sonuçları açısından düĢünüldüğünde sünnetin korunmasına ve onun kıyamete kadar 

bâkî kalmasını sağlamaya yönelik bir faydası da bulunmaktadır. 

Yine tahrîc sonunda ulaĢılan ve faydaları arasında saymamız gereken bir husus da 

hadis diye uydurulmuĢ sözler ile hadislerin birbirinden ayrılmasıdır. 

Ġslâmî herhangi bir konuda çalıĢan herkese tahrîc tekniği gereklidir. Bir konunun 

hadiste nereye oturduğunun bilinmesi ve konuya dair hadislerin bulunup çalıĢmada 

kullanılabilmesi adına tahrîcin büyük kolaylık sağladığı açıktır. 

3.b. Tahrîcin isnad incelemelerinde sağladığı faydalar 

Tahrîc, her hadisi kendi içinde bir incelemeye tabi tuttuğu gibi aynı hadisin diğer 

rivayet tariklerinin toplanmasını da çok önemser. Hatta isnad incelemeleri adına 

tahrîcin getirdiği faydaların pek çoğu hadisin diğer rivayet tariklerinin bir araya 

getirilmesi ve rivayetler arası yapılacak mukarene ile ortaya çıkmaktadır. Hadisin 

rivayet tariklerinin toplanması ile tahrîcin isnad incelemesinde ortaya çıkaracağı 

faydaları Ģöyle sıralamamız mümkündür:  

Öncelikle hadisin tariklerini bir araya getirmek, hadisin birden fazla isnadına 

ulaĢmaya imkân verir. Ayrıca bununla isnadın hali de ortaya çıkmıĢ olur. Ġncelenen 
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hadiste veya hadisin diğer tariklerinin isnadında inkita‟ veya bir i‟dâl veya buna 

benzer isnadda problem oluĢturan bir durumun olup olmadığı belirlenmiĢ olur. 

Hadisi kuvvetlendiren mütâbi ve Ģâhid rivayetlerin bulunması da hadisin diğer 

tariklerini araĢtırmakla mümkün olmaktadır. Böylece mesela zayıf hükmü verilecek 

bir hadise hasen hükmü vermenin mümkün olabileceği adımlar atılmıĢ olur. 

Bu yol, hadisin sıhhat derecesinin bilinmesine yönelik bir katkıda da bulunur. Bir 

hadisle amel edebilmek, o hadisin zayıf veya sahih olduğunun bilinmesine bağlıdır. 

Bundan dolayı Müslim (v. 261/875) ve Ġbn Hibbân (v. 354/965) Sahîh‟lerinin 

baĢında kitaplarını telif sebebi olarak Ģu hususu kaydetmiĢlerdir: “Ġnsanlar arasında 

iyiyi kötüden ayırt edemeyen, sahihi sakimden ayıramayan, dolayısıyla hadis diye 

uydurulmuĢ sözleri alıp onlarla amel eden insanların bulunması. Ġlim ehli olduğu 

halde bir grubun münker ve mevzu hadisleri sanki Allah Resûlü söylemiĢ gibi rivayet 

etmeleri…”
97

 Bir hadis hakkında söylenmiĢ olan sıhhat derecesine dair zayıf hükmü, 

hadisin birden çok tariki bilindiğinde değiĢebilmekte ve bunun sonucu doğru karar 

verilebilmektedir. Hakkında hüküm verilmiĢ bir hadis sahih de olabilir. Sahîh 

zannedilen bir hadisin bütün rivayet tarikleri incelendiğinde onun aslında sahih 

olmadığını tesbit etmek de mümkün olmaktadır. “Bazen aynı hadisin değiĢik 

metinleri ve değiĢik senedleri birbirinin tefsirini yapar.”
98

 Dolayısıyla hadisin bir 

isnadına veya bir metnine bakıp öylece hüküm verme yanlıĢlığından ancak o hadisin 

rivayet tariklerini toplamakla kurtulmak mümkündür. BaĢka bir ifade ile “amel 

edilecek hadisleri amel edilmeyecek hadislerden ayırt etmek ancak tahrîc ile 

mümkün olabilir.”
99

 

Hadisin isnadının ravileri arasında yer alan mühmel bir ravinin isminin açık olarak 

hadisin baĢka bir tarikinde geçmesi, hadisin senedinde veya metninde bulunan 

“filanca adam” gibi mübhem bir Ģahsın isminin hadisin rivayet tariklerinin birinde 

tayin edilmesi de bu faydalar arasındadır. Senedinde künye, nisbe veya lakabı ile 

zikredilen bir ravi bulunan hadisin çeĢitli rivayetleri toplanırsa bunların kime ait 

                                                

97
 Bkz.: Müslim, Mukaddime, 1/4; Ebu‟l-Hasan Alaeddîn Ali b. Balabân, el-Ġhsân bi Tertîbi Sahîhi 

Ġbn Hibbân, Tahkik: Yûsuf Hût, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut tsz., 1/36-37. 
98 Sa‟d b. Abdillâh b. Abdilazîz Âl-i Humeyyed, Turuku Tahrîci‟l-Hadîs, s. 16-17. 
99 Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf, “et-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd”, s. 11. 



 

 34 

olduğu, aynı künye, nisbe ve lakaba sahip diğer ravilerden aralarının ayrılması da 

mümkün olabilmektedir. 

Müdellisin an‟anesinin giderilmesi de bu iĢlev ile gerçekleĢebilir. Müdellisin “filanca 

Ģöyle dedi” tarzında iĢitmediği, ancak bir vasıta ile aldığı hadisi, aradaki vasıtayı 

kaldırarak doğrudan doğruya o Ģeyhten iĢitmiĢ gibi rivayet etmesi sonucu rivayet  

zincirinde meydana gelen bir inkıta‟; “iĢittim” veya “bana tahdis etti” Ģeklindeki bir 

eda sigasıyla, müdellisin aynı hadisi Ģeyhinden muttasıl bir tarzda rivayet ettiğini 

tesbit eden diğer bir rivayet zinciri ile giderilmiĢ olabilir. 

Hadisin isnadındaki bir ravinin ihtilatı (bazı sebeplerden dolayı hafızası zayıflamıĢ 

ve değiĢmiĢ) da hadise ait rivayet tariklerinin toplanması ile ortaya çıkabilir. Mesela 

hadisin isnadında ihtilat etmiĢ bir ravi bulunmakta ise, bu raviden hadisi nakleden 

ravinin hadisi muhtelit raviden ne zaman rivayet ettiğinin bilinmesi hadisin değeri 

açısından önem arz etmektedir. ĠĢte hadisin bazı rivayet tariklerinde bu durum açıkça 

belirtilmiĢ olabilir. “Eğer ravi, muhtelıt raviden hadisi ihtilat olmadan önce iĢitmiĢ 

ise bu durum hadisi mana olarak kuvvetlendirir ve bu rivayetin ihtilatı giderilmiĢ 

olur.”
100

 

Hadisin senedindeki bazı illetlerin bilinmesi de bu yolla gerçekleĢebilir. Mesela tek 

ravisi olduğu zannedilen bir hadisi Ģaz olmaktan çıkaran ikinci bir rivayetin 

bulunması ile Ģaz hükmü ortadan kalkmıĢ olur. 

Ġsnaddaki gizli illetleri ortaya çıkarmak, muallak, mu‟dal, munkatı ve mürsel 

rivayetleri bilmek, sened açısından maklub olan hadisleri bilmek de tahrîcin faydaları 

arasında sayılmalıdır. 

3.c. Tahrîcin metin incelemelerinde sağladığı faydalar 

Burada da beyan edelim ki metin incelemesinde ortaya çıkabilecek faydaların çoğu 

da “rivayet tariklerinin bir araya getirilmesi” ve “rivayetlerin mukaranesi” ile ortaya 

çıkmaktadır. 

                                                

100 Sa‟d b. Abdillâh b. Abdilazîz Âl-i Humeyyed, Turuku Tahrîci‟l-Hadîs, s. 19. 
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Hadis, hükmü açıkça ifade eden bir özellik taĢımayabilir. Diğer rivayetler 

incelendiğinde, hadise ait baĢka ziyadeler ve o ziyadelerde hükmü açık veya kapalı 

olarak ifade eden bir takım özellikler olup olmadığı görülebilir. Bu durum hadisin 

manasını anlamaya da katkı yapar. 

Tahrîc ile hadiste geçen garib bir lafzın manasını ortaya çıkarmak da mümkündür. 

Hadiste manası anlaĢılmayan garib bir sözün anlamı diğer rivayetleriyle ortaya 

çıkabilir. Bu, ya o garib lafız yerine garib olmayan baĢka bir lafzın bulunmasıyla 

veyahut da hadisin genel manası ile mümkün olabilir. 

Rivayetlerin karĢılaĢtırılması ile hadisteki idrac ve ızdırab ortaya çıkabilir. Böylece 

hadisin metnine eklenmiĢ ifadelerin neler olduğu, hangisinin ravi tarafından 

eklendiği, hangisinin hadisin orijinal metni içinde olduğu ortaya çıkmıĢ olur. 

Hadiste ravinin unutması veya ihtisar etmesi yoluyla meydana gelmiĢ bir eksiklik var 

ise bu da rivayetlerin incelenmesi ile ortaya çıkar. Yine buna benzer ravilerin hata ve 

vehimleri de hadise ait diğer rivayet tariklerinin ortaya çıkarılması ile belirlenmiĢ 

olur. Buna benzer bir durum da ravinin hadisi mana ile rivayet etmiĢ olmasında 

görülür. Tahrîc ile hadisin lafız ile yapılan rivayetine ulaĢmak mümkün olabilir. 

Dolayısıyla belirli konulardaki hadislerin veya genel manada rivayetlerin metnini 

değerlendirme adına yapılacak çalıĢmaların yolunun tahrîcten geçtiğini söylemek 

mümkündür. 

Tahrîc ile hadislerin vürûd sebeplerine ulaĢmak mümkün olduğu gibi bir konudaki 

hadisin bütün rivayetlerinin toplanmasıyla hadiste anlatılan bir olayın belli olmayan 

yeri ve zamanı ortaya çıkabilir, hadisin kendileri sebebiyle vârid olduğu kiĢi veya 

kiĢileri ortaya çıkarmak mümkün olabilir. 

Hadisi istinsah edenlerin, yazanların hatalarını ve hadis metinlerindeki lafız 

farklılıklarını ortaya çıkarmak da tahrîc ile mümkün olur. Bu durumun, yayın 

hatalarının çokluğundan dolayı günümüzde daha bir önem kazandığını söylememiz 

mümkündür. 

Hadisten muradı anlamak, asıl kastedilen manayı öğrenmek de ancak tahrîc ile 

mümkün olur. 
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Hadisin metnindeki müphem bir ismi tayin etmek, metnen maklub olan hadisleri 

bilmek ve hadisin metninde geçen illetleri ortaya çıkarmak da tahrîc ile mümkün 

olabilmektedir. 

Tahrîcin diğer faydaları da Ģunlardır: 

Rivayetler arasındaki öncelik-sonralık tahrîc ile bilinir, böylece hadisler içerisindeki 

nâsih ve mensûh olan rivayetlere vâkıf olmak mümkün olur. 

Tahrîc, rical ve hadislere verdikleri hükümlerli âlimlerin mezheplerini bilmeye 

imkân verir. 

Raviler arasında müksirûn ve mukillûn olanların arasını ayırmak ravilerin rivayet 

ettikleri hadis sayısı ilgili olduğu için tahrîcin bu anlamda önemli bir katkısının 

olduğunu söylememiz de mümkündür. 

Yine hadise ait rivayet tariklerinin toplanması ile ilk hadis kaynaklarında araĢtırılan 

hadisle ilgili hadis bilginlerinin değerlendirmelerine ulaĢmak mümkün olmaktadır. 

Bu değerlendirmelerin hadisi daha iyi anlamaya katkısı olduğu gibi hadisin sıhhat 

derecesi ile ilgili direk veya dolaylı olarak ipuçları içerdiği de bilinmektedir. 

Ġlk dönem hadis kaynakları üzerine yapılan müstahrec çalıĢmalarının beraberinde 

getirdiği faydaları da tahrîcin faydaları arasında saymak mümkündür. 

Tahrîcin faydaları bunlarla sınırlı değildir. Tabii ki bu hususlar ile beraber baĢka 

faydaları eklemek de mümkündür.
101

 

Burada Ġbn Hacer‟in tahrîcin faydasına iĢaret eden bir ifadesini nakledelim: 

“Hadisler hakkında değerlendirmelerde bulunup da açık bir meseleyi muhtemel bir 

durumdan dolayı reddeden kiĢinin hali ĢaĢılacak bir haldir. Onun böyle yapmasının 

sebebi, hadisin rivayet tariklerini araĢtırmayı terk etmek suretiyle rahat yolu tercih 

                                                

101 Tahrîcin burada ifade edilen ve edilmeyen diğer faydaları için bkz.: Abdülmehdî, Turuku Tahrîci 

Hadîsi Rasûlillâh, s. 11-14; Sa‟d b. Abdillâh b. Abdilazîz Âl-i Humeyyed, Turuku Tahrîci‟l-Hadîs, s. 

16-21; el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 19-21; el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc 

ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 18‟den naklen a- Bekr b. Abdillah Ebu Zeyd, et-Ta‟sîl Li Usûli‟t-

Tahrîc, 1/68-80; b- Ali Nâyif el-Bikâî, Tahrîcu‟l-Hadisi‟Ģ-ġerif, s. 23-24; c- Abdussamed Bekr Âbid, 

el-Medhal ilâ Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 14-15; Ayrıca bkz.: es-Sehâvî, Fethu‟l-Muğîs, 3/249-250, 299-300. 
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etmesinden baĢka bir Ģey değildir. Hadisin rivayet tariklerinin araĢtırılması, 

çoğunlukla hadisten muradın ne olduğunu anlamaya götüren çok önemli bir 

yoldur.”
102 

Özetlemek gerekirse tahrîc ile iki ana hususta bilgi sahibi olmak mümkün 

gözükmektedir: 

1- Hadisin rivayet tariklerini toplayıp incelemek. 

2- Hadisin metin lafızlarını toplayıp rivayetler arası karĢılaĢtırma yaparak hadisten 

muradın ne olduğunu anlamaya katkı sağlamak. 

Bu faydalardan da anlaĢılmaktadır ki tahrîc, kadri yüce bir iĢtir ve belki de en önemli 

faydalarından biri de ilim araĢtırmacılarını sağlıklı bir metotla nebevî mirasa giden 

yolları göstermesi ve ona ulaĢtırmasıdır.  

Burada teorik olarak anlattığımız tahrîcin faydalarını bir örnek vererek pratik olarak 

göstermek istiyoruz: 

ا مَال لُج ُجىْ  فَال َالتَال  إِخ ْوؤَالحَال  ؤَالؽَال َاًل ٌْ  اْن ئِخ زَال َالباَال   َال ٍْ ٌْ  ا ُْ ُجوَال  ؤَال نَاٗل  َال ب إِخ ُِج  يَال ٕ نَاٗل  َالْل ُج ب إِخ َآل ْم  َِخكَالبؽِخ ْ  َال ْه َال  hadisi َال

üzerinde tahrîc çalıĢması yaptığımızda bu hadisin pek çok aslî kaynakta geçtiğini 

görüyoruz. Bunlar, Abdurrezzâk b. Hemmâm‟ın (v. 211/826) “el-Musannaf”ı, Ġbn 

Ebi ġeybe‟nin “Musannaf”ı, Ahmed b. Hanbel‟in (v. 241/855) “Müsned”i, Ebu 

Dâvud‟un (v. 275/889) “Sünen”i, Taberânî‟nin (v. 360/971) “Mu‟cemu‟l-Evsat”ı, 

Hâkim‟in (v. 405/1014) “Müstedrek”i ve Beyhakî‟nin “Sünen-i Kübra”sıdır. 

Aslında bunlardan baĢka eserlerde de geçen bu hadisi ilk kaynaklardan olması 

hasebiyle bu kaynaklar ile sınırladık.

Abdurrezzâk b. Hemmâm‟ın rivayeti 

                                                

102 Fethu‟l-Bârî, 19/341. 
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 ي بم ثٍ ٍ ل ثٍ  ًؤ ثٍ ٔاقل  ٍ انؾص ٍ ثٍ كأك  ٍ ان  ء ثٍ  ؾ ٗ  ٍ انوىاق  جل
 إما ؤؽل ى  هٗ عُبػ ال: ٍٔهى  ه ّ اهلل صهٗ اهلل هٍٕل قبل : قبل اهلل  جل ثٍ عبثو  ٍ
 103روك ٍقط ٔإٌ ، َكؼ هضي  ئٌ ، إن ٓب   ُ و  غزوْب ؤٌ انًوؤح  ق ت ؤٌ ؤهاك

Ġbn Ebi ġeybe‟nin rivayeti 

 ثٍ كأك  ٍ إٍؾبق ثٍ يؾًل َب قبل ى بكا ؤٌ انٕاؽل  جل َب قبل يؾًل  ٍ  ٌَٕ ؽلصُب
 هٍٕل قبل : قبل اهلل  جل ثٍ عبثو  ٍ ي بم ثٍ ٍ ل ثٍ انوؽًٍ  جل ثٍ ٔاقل  ٍ انؾص ٍ

  ل ِٕ يب إنٗ يُٓب  ُ و ؤٌ اٍز با  ئٌ ايوؤح ؤؽل ى ف ت إما: ٍٔهى  ه ّ اهلل صهٗ اهلل
 َ ود ؽزٗ انكوة رؾذ ؤرقجإ  كُذ ٍهًخ ثُي يٍ عبه خ  ق جذ. ه   م َكبؽٓب إنٗ
 104. زئعزٓب َكبؽٓب إنٗ  ل َٕي يب إنٗ يُٓب

Ahmed b. Hanbel‟in birinci rivayeti 

َلصَالَُالب ٌُج  ؽَال َُج ٍُج   ُٕج لٍد  ْث ًَ ؾَال َلصَالَُالب يُج ْجلُج  ؽَال لِخ   َال اؽِخ َإل ٍُج  اْن َلصَالَُالب ىِخ َالبكٍد  ْث لُج  ؽَال ًَ ؾَال ٍُج  يُج بقَال  ْث ؾَال ٍْ ٍْ  إِخ كَال   َال ُٔج ا ٍِخ  كَال  ْث
ٍِخ   ْ صَال ٍْ  اْنؾُج لِخ   َال اقِخ ٍِخ  َأل ْجلِخ  ْث ٍِخ   َال َاًل ٍِخ  انَوْؽ ْ لِخ  ْث ٍِخ  َاٍل بمٍد  ْث ٍْ  يُج َال وٍد   َال بثِخ ٕلُج  قَالبلَال قَالبلَال  عَال ٍُج َهٗ اهلَلِخ  هَال  اهلَلُج  صَال
ِّخ   ْ هَال َهىَال   َال َاٍل ا َأل مَال لُج ُجىْ  فَال َالتَال  إِخ ْوؤَالحَال  ؤَالؽَال َاًل ٌْ  اْن ئِخ زَال َالباَال   َال ٍْ ٌْ  ا ُْ ُجوَال  ؤَال ب  َال َآل ُْ نَالٗ يِخ ب إِخ ُِج  يَال ٕ نَالٗ  َالْل ُج ب إِخ َآل بؽِخ  َِخكَال

ْم  ْ  َال ْه َال بهِخ َالخًة   َالقَال َالْجذُج  قَالبلَال  َال ٍْ  عَال ُِخي يِخ خَال  ثَال َاًل هِخ ُْذُج  َاٍل ب ؤَالْفزَالجِخ ُج   َالكُج َآل ةِخ  رَالْؾذَال  نَال َزٗ اْنكَالوَال ؤَالْ ذُج  ؽَال ب هَال َآل ُْ  يِخ
ب ثَالْ  َال  َِخي يَال ب نَاٗل كَال َال ب إِخ َآل ب َِخكَالبؽِخ َآل ْعزُج َٔ زَاليَال  َال

105

Ahmed b. Hanbel‟in ikinci rivayeti 

َلصَالَُالب ٕةُج  ؽَال َلصَالَُالب  َالْ  ُج ٍْ  ؤَالثِخي ؽَال ٍِخ   َال بقَال  اْث ؾَال ٍْ ُِخي إِخ َلصَال كُج  ؽَال ُٔج ا ٍُج  كَال ٍِخ  ْث  ْ صَال نَاٗل اْنؾُج ْٕ ٔ يَال وِخ ًْ ٍِخ   َال َاٌل  ْث ب َاًل ْض   ُج
 ٍْ لِخ   َال اقِخ ٍِخ  َأل ٔ ْث وِخ ًْ ٍِخ   َال ْ لِخ  ْث ٍِخ  َاٍل بمٍد  ْث ٍْ  يُج َال وِخ   َال بثِخ ٍِخ  عَال ْجلِخ  ْث يِّرِخ  اهلَلِخ   َال بهِخ َْصَال ْ ذُج قَالبلَال  اْاَال ًِخ ٕلَال  َاٍل ٍُج  اهلَلِخ  هَال
َهٗ ِّخ  اهلَلُج  صَال  ْ هَال َهىَال   َال َاٍل ٕلُج  َأل ا  َال ُج مَال لُج ُجىْ  فَال َالتَال  إِخ ْوؤَالحَال  ؤَالؽَال َاًل هَال  اْن لِخ ٌْ   َال َال ٖ ؤَال ب  َالوَال َآل ُْ ب ثَالْ  َال  يِخ ُِج  يَال ٕ ب  َالْل ُج َآل نَالْ   إِخ
ْم  ْ  َال ْه َال  َال

106 

Ahmed b. Hanbel‟in üçüncü rivayeti 

                                                

103 Abdurrezzâk b. Hemmâm, Ebu Bekr es-San‟ânî, el-Musannaf, Tahkik: Habîburrahman el-A‟zamî, 

el-Mektebu‟l-Ġslâmî, Beyrut 1403, 6/157. 
104 Ġbn Ebî ġeybe, Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed el-Kûfî, el-Musannaf fi‟l-Ehâdîs ve‟l-Âsâr, 

Tahkik: Kemal Yûsuf Hût, Mektebetü‟r-RüĢd, Riyad 1409, 4/21. 
105 Ahmed b. Hanbel, Ebu Abdullah eĢ-ġeybânî, Müsned, Zeyl: ġuayb Arnavût, Müessesetü Kurtuba, 

Kahire tsz., 3/334. 
106 Müsned, 3/360. 
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َلصَالَُالب ٍُج  ؽَال َاَل ٍُج  ؽَال ٗ ْث َاٍل ٕ َلصَالَُالب يُج ْ وٌر  ؽَال َاْل ٍْ  ىُج ْجلِخ   َال ٍِخ  اهلَلِخ   َال ٗ ْث َاَل ٍْ   ِخ  ٗ  َال َاٍل ٕ ٍِخ  يُج ْجلِخ  ْث ٍْ  اهلَلِخ   َال  ؤَالثِخي  َال
ْ لٍد  َاًل ْٔ  ؽُج حَال  ؤَال ْ لَال َاًل َْ ُّك  ؽُج ٍْ  ان ْ وٍد  يِخ َاْل ٕلُج  قَالبلَال قَالبلَال  ىُج ٍُج َهٗ اهلَلِخ  هَال ِّخ  اهلَلُج  صَال  ْ هَال َهىَال   َال َاٍل ا َأل مَال لُج ُجىْ  فَال َالتَال  إِخ  ؤَالؽَال
ؤَالحًة  َُالبػَال   َال َال  اْيوَال ِّخ  عُج  ْ هَال ٌْ   َال ُْ ُجوَال  ؤَال ب  َال َآل نَالْ  ا إِخ مَال َاٌل  إِخ ب ب  َال َاًل ََ ُْ ُجوُج  إِخ ب  َال َآل نَالْ  ِّخ  إِخ زِخ ْ جَال ٌْ  نِخقِخ إِخ بََالْذ  َأل رَالْ هَالىُج  الَال   َال

107

Ahmed b. Hanbel‟in dördüncü rivayeti 

َلصَالَُالب مٍد  ؤَالثُٕج ؽَال َلصَالَُالب  َالبيِخ ْ وٌر  ؽَال َاْل َلصَالَُالب ىُج ْجلُج  ؽَال ٍُج  اهلَلِخ   َال ٗ ْث َاَل ُِخي  ِخ  َلصَال ٗ ؽَال َاٍل ٕ ٍُج  يُج ْجلِخ  ْث ٍِخ  اهلَلِخ   َال ٍْ   َاليِخ لَال  ْث   َال
ْ لٍد  ؤَالثِخي َاًل ْٔ  ؽُج حَال  ؤَالثِخي ؤَال ْ لَال َاًل قَاللْ  قَالبلَال  ؽُج ؤَاٖل َأل ٕلَال  هَال ٍُج َهٗ اهلَلِخ  هَال ِّخ  اهلَلُج  صَال  ْ هَال َهىَال   َال َاٍل ٕلُج  قَالبلَال قَالبلَال  َأل ٍُج  اهلَلِخ  هَال
َهٗ ِّخ  اهلَلُج  صَال  ْ هَال َهىَال   َال َاٍل ا َأل مَال لُج ُجىْ  فَال َالتَال  إِخ ؤَالحًة  ؤَالؽَال َُالبػَال   َال َال  اْيوَال ِّخ  عُج  ْ هَال ٌْ   َال ُْ ُجوَال  ؤَال ب  َال َآل نَالْ  ا إِخ مَال َاٌل  إِخ ب ب  َال َاًل ََ ُْ ُجوُج  إِخ   َال
ب َآل نَالْ  ِّخ  إِخ زِخ ْ جَال ٌْ  نِخقِخ إِخ بََالْذ  َأل رَالْ هَالىُج  الَال   َال

108

Ebu Dâvud‟un rivayeti 

َلصَالَُالب َلكٌر  ؽَال َاَل َلصَالَُالب يُج ْجلُج  ؽَال لِخ   َال اؽِخ َإل ٍُج  اْن َلصَالَُالب ىِخ َالبكٍد  ْث لُج  ؽَال ًَ ؾَال ٍُج  يُج ؾَال َال  ْث ٍْ ٍْ  إِخ كَال   َال ُٔج ا ٍِخ  كَال ٍٍد  ْث  ْ صَال ٍْ  ؽُج   َال
لِخ  اقِخ ٍِخ  َأل ْجلِخ  ْث ٍِخ   َال َاًل ُِخي انَوْؽ َاٍل   َالْ  ْ لِخ  اْث ٍِخ  َاٍل بمٍد  ْث ٍْ  يُج َال وِخ   َال بثِخ ٍِخ  عَال ْجلِخ  ْث ٕلُج  قَالبلَال قَالبلَال  اهلَلِخ   َال ٍُج َهٗ اهلَلِخ  هَال  صَال
ِّخ  اهلَلُج   ْ هَال َهىَال   َال َاٍل ا َأل مَال لُج ُجىْ  فَال َالتَال  إِخ ْوؤَالحَال  ؤَالؽَال َاًل ٌْ  اْن ئِخ زَال َالباَال   َال ٍْ ٌْ  ا ُْ ُجوَال  ؤَال نَالٗ  َال ب إِخ ُِج  يَال ٕ نَالٗ  َالْل ُج ب إِخ َآل بؽِخ  َِخكَال

ْم  ْ  َال ْه َال بهِخ َالخًة   َالقَال َالْجذُج  قَالبلَال  َال ُْذُج  عَال َجإُج   َالكُج ب ؤَالرَالقَال َآل َزٗ نَال ؤَالْ ذُج  ؽَال ب هَال َآل ُْ ب يِخ َِخي يَال ب نَاٗل كَال َال ب إِخ َآل ب َِخكَالبؽِخ َآل عِخ ُّٔك رَاليَال  َأل
ب َآل ْعزُج َٔ زَاليَال  َال

109

Taberânî‟nin rivayeti 

 ثٍ يٍٕٗ  ٍ ،   َٗ ثٍ اهلل  جل  ٍ ، ىْ و  ٍ ، ٍه ًبٌ ثٍ ٍ  ل َب : قبل ؤؽًل ؽلصُب
  ه ّ اهلل صهٗ اهلل هٍٕل قبل : قبل ااَصبهي ؽً ل ؤثٗ  ٍ ، ااَصبهي  ي ل ثٍ اهلل  جل

 إن ٓب  ُ و إًَب  بٌ إما ، إن ٓب  ُ و ؤٌ  ه ّ عُبػ    ، ايوؤح ؤؽل ى ف ت إما : ٍٔهى
 ٔال ىْ و إال   َٗ ثٍ اهلل  جل  ٍ انؾل ش ْنا  ؤ نى110ر هى ال  بَذ إم ، نهق جخ
 اإلٍُبك ثٓنا إال انَب لي ؽً ل ؤثٗ  ٍ  ؤٖ

Hâkim‟in rivayeti 

                                                

107 Müsned, 5/424. 
108 Müsned, A.y. 
109 Ebu Dâvud, Süleyman b. EĢ‟as es-Sicistânî el-Ezdî, Sünen, Tahkik: Muhammed Muhyiddîn 

Abdülhamid, Talik: Kemal Yûsuf Hût, (Elbânî‟nin ahkâmı ile birlikte), Dâru‟l-Fikr, Beyrut, tsz., 

Nikah, 20. 
110 et-Taberânî, Ebu‟l-Kâsım Süleyman b. Ahmed, el-Mucemu‟l-Evsat, Tahkik: Târık b. Ivadillâh, 

Dâru‟l-Harameyn, Kâhire 1415, 1/279. 
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 ثكو ؤثي ثٍ يؾًل صُب ، ٍ  بٌ ثٍ انؾٍَ صُب ، قو ِ ثٍ اهلل  جل ثٍ يؾًل ثكو ؤثٕ ؤفجوَي
 ، انؾص ٍ ثٍ كأك  ٍ ، إٍؾبق ثٍ يؾًل صُب ، ي لو ثٍ  هي ثٍ  ًو ؤفجوَي ، انً ليي

  ه ّ اهلل صهٗ اهلل هٍٕل قبل : قبل ،  ُّ اهلل هضي عبثو  ٍ ، ي بم ثٍ  ًؤ ثٍ ٔاقل  ٍ
 َكبؽٓب إنٗ  ل ِٕ يب ث   إنٗ  ُ و ؤٌ اٍز با  ئٌ ، ايوؤح ؤؽل ى ف ت إما:ٍٔهى
 يب يُٓب هؤ ذ ؽزٗ انُقم ؤصٕل  ي نٓب ؤرقجإ  كُذ ٍه ى ثُي يٍ ايوؤح  ق جذ  ه   م
 111 زئعزٓب َكبؽٓب إنٗ ك بَي

Beyhakî‟nin rivayeti 

 ثٍ يؾًل ان جبً ؤثٕ صُب قبال ان بضٗ انؾٍَ ثٍ اؽًل ثكو ٔؤثٕ انؾب ظ اهلل  جل ؤثٕ ؤفجوَب
 ثٍ يؾًل صُب فبنل ثٍ اؽًل صُب ٔانليْ ي  ًو اثٍ انوؽًٍ  جل ىه خ ؤثٕ صُب    ٕة
 اهلل  جل ثٍ عبثو  ٍ ي بم ثٍ ٍ ل ٔثٍ  ًو ثٍ ٔاقل  ٍ انؾص ٍ ثٍ كأك  ٍ اٍؾبق
  هٗ   له انًوؤح اؽل ى ف ت إما ٍٔهى  ه ّ اهلل صهٗ اهلل هٍٕل قبل قبل  ًُٓب اهلل هضٗ
 ٍهًخ ثُٗ يٍ ايوؤح ف جذ  ه ل عبثو قبل  ه   م إن ٓب ٔ ل ِٕ   غجّ يب يُٓب  وٖ اٌ

 112 زئعزٓب ا غجُي يب ث   يُٓب هؤ ذ ؽزٗ انُقم اصٕل  ي ارقجإ  كُذ

Bu rivayetlerin hepsini birden incelediğimizde ortaya çıkan faydaları Ģöyle 

sıralamamız mümkündür: 

1- Tahrîci yapılan hadisin, sünnetin bu asıl kitaplarında geçtiği yerler görülmüĢ 

oldu. Böylece görmüĢ olduk ki bu hadis, Abdurrezzâk b. Hemmâm‟ın “Musannaf”ı, 

Ġbn Ebî ġeybe‟nin “Musannaf”ı, Ahmed b. Hanbel‟in “Müsned”i, Ebu Dâvud‟un 

“Sünen”i, Taberânî‟nin “Mu‟cemu‟l-Evsat”ı, Hâkim‟in “Müstedrek”i ve Beyhakî‟nin 

“Sünen-i Kübra”sında bulunmaktadır. 

2- Hadis, Hz. Peygamber‟den (a.s.) Hz. Câbir b. Abdillah ve Ebu Humeyd 

tarafından iki sahabî vasıtasıyla fakat –sadece ilk kaynaklarda geçtiği kadarıyla- 10 

değiĢik tarikle rivayet edilmiĢtir. Rivayet tariklerinin çokluğu isnadın kuvvetini 

artıran hususlardandır ki bu hadisin isnad grafiği Ģudur: 

                                                

111 el-Hâkim en-Neysâbûrî, Muhammed b. Abdillah Ebu Abdullah, el-Müstedrek ala‟s-Sahîhayn, 

Tahkik: Mustafa Abdülkâdir Atâ, (Zehebî‟nin Telhîsi ile birlikte), Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 

1990, 2/179. 
112 el-Beyhakî, Ahmed b. Hüseyin b. Ali b. Musa Ebu Bekir, es-Sünenü‟l-Kübrâ, Tahkik: Muhammed 

Abdülkâdir Atâ, Mektebetu Dâri‟l-Bâz, Mekke 1994, 7/84. 
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3- Tahrîci konu edilen hadiste Muhammed b. Ġshak b. Yesar el-KuraĢî, Ģeyhi Dâvud 

b. Husayn‟dan
113

 “ٍ ” sîgası ile rivayette bulunmuĢtur. Ve Ġbn Ġshak‟ın müdellis 

olduğuna dair haberler vardır.
114

 Bu iki durum birleĢince hadisin isnadında tedlis 

Ģüphesi belirmiĢ olmaktadır. Fakat bu durum müdellisin bu hadisi bizzat Ģeyhinden 

baĢka bir cihetle duyması ile ortadan kalkabilir. Bu hadisin bütün rivayet tariklerini 

toplayınca Ahmed b. Hanbel‟in ikinci rivayetinde Muhammed b. Ġshak‟ın ُِخي َلصَال كُج  ؽَال ُٔج ا كَال  

dediği tesbit edilmiĢtir. Bu durum Ġbn Ġshak‟ın bu hadisi Ģeyhinden “tahdis” sîgası ile 

de rivayet ettiği manasına gelmektedir. Böylece diğer senedlerdeki tedlis (veya 

inkıta‟) Ģüphesi ortadan kalkmaktadır. Bu da tahrîc ile mümkün olmuĢtur. 

4- Bu hadisin senedini inceleyen Yahya b. Said el-Kattân, hadisi Câbir‟den rivayet 

eden Vâkıd b. Abdirrahman‟ın maruf olan Ģeklinin Vâkıd b. Amr olduğunu, bundan 

dolayı hadisin illetli bir hadis olduğunu belirtmiĢtir.
115

 Fakat bütün rivayetlerin 

toplanması ile görülmüĢtür ki Ahmed b. Hanbel‟in ikinci rivayetinde, Hâkim‟in, 

Beyhakî‟nin ve Abdurrezzâk b. Hemmâm‟ın rivayetlerinde Câbir‟den aynı hadisi 

rivayet eden ravinin ismi Vâkıd b. Amr olarak geçmektedir. Böylece Yahya b. Said 

el-Kattân tarafından tespit edilen hadisteki illet de ortadan kalkmıĢ olmaktadır. Bu 

duruma el-Mizzî de “Tuhfetu‟l-EĢrâf”ta iĢaret etmiĢtir.
116

 

5- Ahmed b. Hanbel‟in ikinci rivayetinde Dâvud b. Husayn‟ın Amr b. Osman‟ın 

mevlâsı olduğu bilgisi vardır ki bu da bu ravi hakkında açıklayıcı olan fazladan bir 

bilgi vermektedir. 

                                                

113 Ebu Dâvud‟un Süneni‟inde “Dâvud b. Husayn” diğer kaynaklarda “Dâvud b. el-Husayn” Ģeklinde 

geçmektedir. 
114 Hatîb el-Bağdâdî, Târih-i Bağdâd, 1/230. Ġbn Hacer onu hem saduk olarak hem de tedlis yapmakla 

vasıflamıĢtır. Bkz.: Tabakâtu‟l-Müdellisîn, Tahkik: Âsım b. Abdillah, Mektebetu‟l-Menâr, Amman, 

1983, 1/51; Ġbn Hacer, Tehzîbu‟t-Tehzîb, Dâru‟l-Fikr, Birinci Baskı, y.y. 1404, 9/38. 
115 Ġbn Hacer, Telhîsu‟l-Habîr fi Tahrîci Ehâdîsi‟r-Râfii‟l-Kebîr, Tahkik: Seyyid Abdullah HâĢim el-

Yemânî, Medine 1964, 3/147; ġevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Neylu‟l-Evtâr min Ehâdîsi 

Seyyidi‟l-Ebrâr, Ġdâretu‟t-Tıbâati‟l-Müdîriyye, y.y., tsz., 6/170. 
116 Bkz.: el-Mizzî, Tuhfetu‟l-EĢrâf bi Ma‟rifeti‟l-Etrâf, Tahkik: Abdussamed ġerefuddîn, el-

Mektebu‟l-Ġslâmî, Ġkinci Baskı, y.y. 1983, 4/133 hadis no: 3124. 
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6- Abdurrezzâk b. Hemmâm‟ın rivayetinde “istenilecek kadının haberi olmadan ona 

bakmanın daha doğru olacağı”na bir iĢaret vardır. Bunun faydası da Ģudur ki, kadına 

hissettirmeden bakmak daha doğrudur. Zira kiĢi kadını beğenmediğinde kadının 

hatırını kırmadan onu bırakması ancak böylece mümkün olabilir. Bu iĢaret, hadisi 

daha doğru bir Ģekilde anlamamıza imkân tanımıĢtır. 

7- Hadisin bazı rivayetlerinde “ ُْ ُجو نَاٗل  َال ب إِخ ُِج  يَال ٕ يب ث   إنٗ  ُ و bazılarında da ” َالْل ُج

 ifadesi geçmektedir. Birincide genel bir bakıĢ (tamim), ikinci rivayette ise  ل ِٕ

tahsis söz konusudur. “Âmm, hâs üzerine hamlonulur.” kaidesince tahsisi ifade eden 

hadise göre hareket etmek gerektiği söylenebilir. Bu konuda âlimler arasında bir 

ihtilaf olduğu da ikinci dereceden kaynaklara bakıldığında görülmüĢtür.
117

 Bazı 

âlimler sadece yüz ve ellere bakılabileceğini haber verirken bazıları da bu durumu 

diğer rivayetlere bakarak müĢkil görmüĢtür.
118

 

   deki emir “ibâha” içindir. Bunu da hadisin diğer bir rivayetindeki ” ه   م“ -8

 ifadesinden anlamak mümkün olmuĢtur. Hadisin diğer bir tariki, buradaki  ه ّعُبػ 

emri adeta tefsir etmiĢ, bu emri nasıl anlamamız gerektiği hususunda bize yardımcı 

vermiĢtir.
119

 

4. TAHRÎCĠN DOĞUġU VE GELĠġMESĠ 

GeçmiĢe ait fiil veya sözlerin sıhhati ve güvenilirliği her zaman araĢtırmacıların 

büyük bir uğraĢısı olmuĢtur. Bu söz ve fiiller insanların akaidini ve helal-haram gibi 

dinî yükümlülüklerini ilgilendirdiği noktada bu durum daha da önem kazanmıĢtır. 

Allah Teâlâ‟nın bu ümmete has kıldığı “isnad” müessesesi, bu açıdan büyük bir 

önemi haizdir. Ġsnad, Allah Resûlü‟ne, sahabe ve tabiine ait söz ve fiillerin, Ġslâm‟ın 

                                                

117 ġevkânî, Neylu‟l-Evtâr min Ehâdîsi Seyyidi‟l-Ebrâr, 6/170. 
118

 Bkz.: Ġbn Hacer, Telhîsu‟l-Habîr fi Tahrîci Ehâdîsi‟r-Râfii‟l-Kebîr, 3/147; el-Azimâbâdî, 

Muhammed ġemsu‟l-Hak Ebu‟t-Tayyib, Avnu‟l-Ma‟bûd ġerhu Sünen-i Ebî Dâvud, Dâru‟l-Kütübi‟l-

Ġlmiyye, Beyrut 1415, 6/68-69. 
119 Bkz.: el-Azimâbâdî, A.g.e., 6/68 
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ilk asırlarında meydana gelmiĢ olayların senedleriyle beraber nakledilmesi demektir. 

Ġsnad, ilmî dinamizmin cari olduğu hadis, fıkıh, tefsir, tarih, lügat ve edebiyat gibi 

diğer alanlara da yayılmıĢtır. Ġslâm âlimleri olanca güçlerini bu senedlerin 

korunmasına, öğrenilmesine, araĢtırılmasına, telifine ve toplamaya harcamıĢlardır. 

Böylece Müslümanlar, âlimlerin hazırladıkları bu eserlerden daha kolay 

faydalanmıĢlar ve istifade etmiĢlerdir. 

4.a. Hicrî dördüncü asra kadar olan dönem 

Hicrî birinci asrın ortalarına kadar isnadın zikredilmesi zorunlu değildi. Çünkü 

“hadisler senedleriyle beraber sadırlarda ve satırlarda mahfuz idi.”
120

 BaĢka bir 

deyiĢle Ġslâm‟ın ilk yıllarında Müslümanlar aslî kaynaklarla her an canlı bir Ģekilde 

irtibat halinde idiler. Bu tarihten hicrî beĢinci asrın ikinci yarısının sonlarına kadar 

hadislerde isnadın zikri zorunlu görülmüĢtür. Senedsiz olarak hadis nakletme 

geleneğinin baĢlangıcı bazı istisnalar dıĢında
121

 yaklaĢık olarak hicrî beĢinci asrın 

ikinci yarısının sonlarına rastlamaktadır.
122

 Bu asırdan sonra her isnadı zikretmek 

yerine isnadı ile birlikte hadisi hangi kitaba nispet ettikleri önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. 

Ayrıca haberleri ihtiyatlı olarak kabul etmek, rivayetlerin Ģâhid ve mütâbiini istemek, 

sahabeden itibaren uygulanan bir metottu. Hz. Peygamber‟in (a.s.) vefatından sonra 

bunu anlatan pek çok haber bulunmaktadır. Rivayetleri bu denli incelemeyi sünnet 

haline getiren ilk insanlar sahabe efendilerimizdir. Zehebî, Hz. Ebu Bekir hakkında 

Ģöyle der: “Haberleri kabulde ihtiyatlı davranan ilk kiĢi Ebu Bekir‟dir.”
123

 

Tabiîn imamları da sahabenin izinden gitmiĢ ve haberlerin doğruluğunu araĢtırmak 

için metotlar geliĢtirmiĢlerdir. Tabiîn zamanında bidatların ortaya çıktığı, çeĢitli 

                                                

120 el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 34. 
121 Hicrî beĢinci asrın ikinci yarısından sonra senedsiz hadis nakletme geleneği revaçta olmasına 

rağmen hadisleri senedleriyle birlikte zikreden âlimlere de rastlamak mümkündür. Mesela, Ebu 

Nuaym‟ın (v. 430/1039) Hilyetü‟l-Evliyâ‟sı, Beyhakî‟nin (v. 458/1066) es-Sünenü‟l-Kübrâ‟sı ve 

ġuabu‟l-Ġman‟ı, Hatib el-Bağdâdî‟nin (v. 463/1071) Târihu Bağdâd‟ı, ġerefu Ashâbi‟l-Hadîs‟i ve el-

Kifâye‟si hadisleri senedleriyle birlikte zikreden eserlerdendir. 
122 Yardım, Ali, Hadis, 2/108. 
123 Tezkiretu‟l-Huffâz, 1/2. 
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mezheplerin var olduğu ve hadis diye uydurulmuĢ sözlerin bulunduğu bilinmektedir. 

Etbâ-i tabiîn döneminde kitaplar telif edilmiĢ ve hadisler toplanmıĢtır. 

Hicrî dördüncü asra kadar aslında tahrîcin kaideleri sözlü olarak âlimler arasında 

mevcuttu.
124

 Mesela 234 yılında vefat eden Ali b. el-Medînî gibi bir tek hadisin 

bütün tariklerini cem eden âlimler de bulunmaktaydı.
125

 

Bekr b. Abdillah Ebu Zeyd demiĢtir ki: “Tahrîcin usulü, ulûm-u hadisten, diğer hadis 

kitaplarından, hadis Ģerhlerinden ve ricalinden faydalanmıĢtır. Tahrîcin müstakil 

olarak telif edilmesi yeni bir ilmi ortaya koymak manasına gelmemektedir. Zira 

tahrîc usulü, etrafında var olan kaide ve usulleri cem etmiĢtir. Mütekaddim âlimler 

böyle bir durum içinde idiler. ġu da var ki tahrîci ancak huffâz ve câmiûn dediğimiz 

âlimler mümarese ediyorlardı.”
126

 Bekr b. Abdillah bu sözü ile aslında 

mütekaddimûn arasında sonradan usulleri konacak olan bu bilgi dalının kaide ve 

usullerinin var olduğu, ancak isminin konulmadığı anlaĢılmaktadır. 

Ayrıca bazı sözler ve uygulamalar da vardır ki tahrîcin mütekaddimûn tarafından 

hicrî dördüncü asırdan önce uygulandığını göstermesi açısından önemlidir: Ebu 

Hâtim er-Râzî ve Yahya b. Maîn‟in bir hadisin otuz tarikle yazılmadan doğrusunu 

anlamanın mümkün olmadığını belirttikleri haber,
127

 Ali b. el-Medînî‟nin hadislerden 

oluĢan bir babın bütün tariklerini bilmeden hadisteki hatayı anlamanın mümkün 

olamayacağını ihtiva eden rivayet
128

 bunlara iki örnektir. Ayrıca Buhârî, Müslim ve 

Nesâî (v. 303/915) gibi müellifler de musannaflarını binlerce hadisten seçerek 

meydana getirmiĢlerdir. Buhârî, yüz bin sahih hadisi ezberlediğini, bunun yanı sıra 

iki yüz bin sahih olmayan hadisi de ezberlediğini bildirmektedir.
129

 Serahsî, 

                                                

124 Abdülmevcûd Muhammed Abdüllatîf, KeĢfu‟l-Lisâm an Esrâri Tahrîc-i Hadîs-i Seyyidi‟l-Enâm, 

Mektebetü‟l-Ezher, Birinci Baskı, y.y. 1984, 1/142. 
125 “ ” hadisinin bütün tariklerini cem ettiğine dair bkz.: el-Kettânî, Nazmu‟l-Mütenâsir 

mine‟l-Hadîsi‟l-Mütevâtir, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Ġkinci Baskı, Beyrut Lübnan 1987, s. 35-41. 
126 et-Ta‟sîl, s. 87. 
127 Bu haber “… elli/altmıĢ/yüz tarikle…” Ģeklinde de geçmektedir. Bkz.: el-Mizzî, Tehzîbu‟l-Kemal, 

31/549; el-Kazvînî, el-ĠrĢad, s. 186; Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi‟ Li Ahlâki‟r-Râvî, 2/212; es-Sehâvî, 

Fethu‟l-Muğîs, 2/370. 
128

 Ġbnu‟s-Salâh, Ulûmu‟l-Hadîs, s. 91. 
129 Hatîb el-Bağdâdî, Târih-i Bağdâd, Dâru‟l-Kitabi‟l-Arabî, Beyrut Lübnan, tsz., 2/25; Ġbn Adiyy, 

Ebu Ahmed Abdullah el-Cürcânî, el-Kâmil fî Duafâi‟r-Ricâl, Tahkik: Süheyl Zekkâr, Tetkik: Yahyâ 

Muhtâr Ğazâvî, Dâru‟l-Fikr, Üçüncü Baskı, y.y. tsz., 1/140; Zehebî, Siyeru A‟lâmi‟n-Nübelâ, 12/415. 
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Buhârî‟nin kitabından zikretmediği sahih hadis sayısının, zikrettiğinden fazla 

olduğunu belirtir.
130

 Müslim de Sahîh‟ini üç yüz bin hadisten tasnif etmiĢtir.
131

 

Bu hadis imamlarının yaptıkları iĢ, tahrîcin en önemli esaslarındandır. Hatta tahrîcte 

en güvenilir esas, hadislerin tariklerini toplamak, sonra aralarından sahihlerini 

seçmektir ki büyük hadis imamları bunu yapmıĢlardır. Hatta denebilir ki âlimlerin bu 

telifleri yapmaktan gayeleri bu önemli hedefi insanların gözünün önüne sermekti. 

Zira Buhârî‟nin eserini telif etme sebebi olarak Ġbn Hacer Ģu hâdiseyi kaydetmiĢtir: 

Ġshak b. Râhûye, yanında Buhârî ve diğer talebelerinin bulundukları bir sırada onlara 

Ģöyle demiĢtir: “Allah Resûlü‟nün sünnetinden sahih olanları muhtasar bir kitapta 

toplasanız!” Bunun üzerine Buhârî Ģöyle demiĢtir: “Bu söz, kalbime sahih 

hadislerden oluĢan bir Câmi‟ toplamam fikrini getirdi.”
132

 Müslim‟in Sahîh‟ini telif 

sebebi
133

, Ġbn Huzeyme‟nin Sahîh‟ini telif sebebi
134

, Ġbn Hibbân‟ın Sahîh‟ini telif 

sebebi
135

 hep bu gayeye matuftur. 

ĠĢte bu adımlarla tahrîcin iki büyük rüknünün gerçekleĢmiĢ olduğunu söylemek 

mümkündür: 

1- Hadislerin rivayet tariklerini toplamak ve  

2- Bu rivayet tarikleri ıĢığında hadise hüküm vermek.
136

 

4.b. Hicri dördüncü asırdan sonrası 

Yeni doğmakta olan tahrîc disiplini bu Ģekilde geliĢti. Bu merhaleden sonra yeni bir 

dönem daha geldi ki aslî kaynaklara olan uzaklıkla isnadlar uzamıĢ, çeĢitli ilim 

dalları ortaya çıkmıĢ, tasnif edilen eser sayısı fazlalaĢmıĢ, tefsir, fıkıh ve usul gibi 

diğer ilimlerle uğraĢan âlimler çoğalmıĢ ve bu âlimlerin de kendi kitaplarında 

kullandıkları hadislere ve eserlere gösterdikleri ehemmiyet giderek azalmıĢtı. Bunun 

                                                

130 es-Sehâvî, Fethu‟l-Muğîs, 1/47-48. 
131 Hatîb el-Bağdâdî, Târih-i Bağdâd, 13/101; ez-Zehebî, Tezkiretu‟l-Huffâz, 2/589. 
132 Hedyu‟s-Sârî Mukaddimetu Fethu‟l-Bârî, s. 6. 
133 Müslim, Mukaddime, 1/4. 
134

 Ġbn Huzeyme, Ebu Bekr Muhammed b. Ġshâk es-Sülemî, Sahîhi Ġbn Huzeyme, Tahkik: Mustafa el-

A‟zamî, el-Mektebu‟l-Ġslâmî, Beyrut Lübnan tsz., 1/3. 
135 Ebu‟l-Hasan Alâeddîn Ali b. Balabân, el-Ġhsân bi Tertîbi Sahîhi Ġbn Hibbân, 1/36-37. 
136 el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 32. 
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üzerine bazı âlimler de, telif ettikleri kitaplarda kullandıkları hadislerin isnadını 

zikretmemiĢlerdi. Gerçi bu, onların hadislerin senedlerini ve derecelerini 

bilmediklerinden değildi. Bunu bilerek yapıyorlar, insanları aslî kaynaklara 

yönlendirmek istiyorlar, böylece onların hadisin senedlerini ve lafız farklılıklarını 

bilmelerini sağlıyorlardı. Hatta bu durum Irâkî‟nin (v. 806/1404) tespiti ile 

mütekaddim âlimlerinin bir adeti idi. Irâkî Ģöyle demekteydi: “Mütekaddim âlimlerin 

tasniflerinde irad ettikleri hadislerin kaynaklarını zikretmemeleri, sıhhat derecelerini 

belirtmemeleri, onların bir adeti idi. Bunlar hadis imamlarından olsa bile bu durum 

böyleydi. Ta ki Ġmam Nevevî gelmiĢ, kaynakları zikretmiĢ ve hadislerin sıhhat 

derecelerini beyan etmiĢtir.”
137

 

Bu sözden Ġrâkî‟nin, hadisleri kaynağına ilk nisbet edenin, hadislerin kaynakları ve 

sıhhat dereceleri hakkında değerlendirme yapan ilk kiĢinin Nevevî olduğu iddiası 

ortaya çıksa da bu iddiaya karĢı çıkanlar da olmuĢtur. Bekkâr Ģöyle demiĢtir: 

“Nevevî‟den önce bu iĢi yapan baĢka âlimler var iken Ġrâkî‟nin bu sözünü nasıl kabul 

edelim? Nevevî 676 yılında vefat etmesine rağmen Beyhakî, Ebu Nuaym el-Isfehânî, 

Hatîb el-Bağdâdî gibi âlimler de hadisleri rivayet ettikten sonra onları isnadlarıyla 

kaynaklarına nisbet etmiĢlerdir.”
138

 el-BelûĢî de Irâkî‟nin bu sözüne karĢı hicrî 

dördüncü ve beĢinci asırda tahrîc yapan baĢka âlimlerin olduğunu söylemiĢtir.
139

 

Hicrî dördüncü asırda meĢhur hadis kitaplarında bulunan mudal, muallak ve mürsel 

hadisleri inceleyen âlimler, isnadındaki sıkıntılardan dolayı bu hadislerin isnadlarını 

müstakil kitaplarda Allah Resûlü‟ne (a.s.) ulaĢtırdılar. Ġbnü‟l-Cellab diye maruf olan 

Ebu‟l-Kâsım Abdurrahman b. Abdillah el-Cevherî (v. 381-375/991-985) de 

Muvatta‟nın Müsned‟ini tasnif etti. Bu kitaplar adeta tahrîc ile ihracı cem eden 

                                                

137 Abdurraûf el-Münâvî, Feyzu‟l-Kadîr, 1/21. 
138 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 18-19. Bekkâr bundan sonra Nevevî‟den önce tahrîc yapan 

âlimleri saymıĢ ve Ġrâkî‟nin sözünün son tarafındaki kaynakları ilk zikredenin Nevevî olduğunu 

hissettiren sözün kabul edilemeyeceğini söylemiĢtir. Mahmud et-Tahhân da ilk hadis tahrîcleri ile 

ilgili eserlerin 463‟te vefat eden Hatîb el-Bağdâdî‟nin tahrîcleri olduğunu söylemektedir. Bkz.: 

Usulu‟t-Tahrîc ve Dirâsetu‟l-Esânîd, s. 14. 
139 el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 35. 
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eserlerdi. Hal bu Ģekilde devam ederken Beyhakî, kendisinin Ġmam-ı ġafiî‟nin “el-

Ümm” adlı eserinin hadislerini tahrîc ettiğini nakletti.
140

 

Tahrîc kitaplarının ilkleri arasında Hatîb el-Bağdâdî‟nin hadisleri tahrîc ettiği 

kitapları sayanlar da olmuĢtur. Bunlar içinde en meĢhurları ġerif Ebu‟l-Kâsım el-

Hüseynî‟nin eseri üzerine yaptığı “Tahrîcu‟l-Fevâidi‟l-Müntehabe es-Sıhah ve‟l-

Ğaraib” adlı eserdir. Diğeri de Yine el-Bağdâdî‟nin Ebu‟l-Kâsım el-Mehrevânî‟nin 

eseri üzerine yaptığı aynı isimdeki “Tahrîcu‟l-Fevâidi‟l-Müntehabe es-Sıhah ve‟l-

Ğaraib” adlı eserdir.
141

 Hâzimî‟nin, ġîrâzî‟nin (v. 476/1083) “el-Mühezzeb”i üzerine 

yaptığı “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Mühezzeb” de ilk tahrîc eserlerinden sayılır.
142

 Daha 

sonra Nevevî, “el-Mecmû‟” adlı eserinde hadisleri tahrîc edip derecelerini belirtmiĢ 

ve ta‟lilde bulunmuĢtur. 

Bütün bunlarla beraber, Abdulmevcut‟un, tahrîcin kıstaslarını ortaya koymada en 

değerli gayretin Ebu Ġsa et-Tirmizî‟ye ait olduğunu belirten sözüne
143

 ve 

Abdussamed Bekr Âbid‟in tahrîcin doğuĢunu ve tesisini nisbet etmenin mümkün 

olduğu en uygun ismin Ebu Ġsa et-Tirmizî olduğunu bildiren değerlendirmelerine
144

 

de bakıldığında tahrîcin ilk defa kiminle baĢladığı noktasında bir fikir birliğinin 

olmadığını söylemek mümkündür. 

Abdussamed Bekr Âbid‟in sözü üzerine Ģunu belirtmek gerekir ki, Tirmizî‟nin ameli 

tahrîcin bir anahtarı ve ilk nüvesi olmalıdır. Tirmizî‟nin yaptığı, tahrîcin kıstaslarını 

ortaya koymada bir çaba sayılmaz. Tahrîc, daha geniĢ kapsamlı bir ameldir. Bütün 

bunlarla beraber ilk tahrîc çalıĢmasının Beyhakî‟nin (v. 458/1065) “Tahrîcu 

                                                

140 Bu eser mahtut olarak bulunmaktadır. Bkz.: Muhammed eĢ-ġehrî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî 

Hıfzi‟s-Sünne”, s. 5; el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 34. 
141 Mahmud et-Tahhân‟ın tesbiti ile bu iki eser mahtuttur. Bkz.: Usulu‟t-Tahrîc ve Dirâsetu‟l-Esânîd, 

s. 14. 
142 Mahmud et-Tahhân, A.g.e., s. 14. el-BelûĢî, Tahhân‟ın bu değerlendirmelerine karĢı olarak Ģunları 

söylemiĢtir: “Hatîb el-Bağdâdî‟nin bu kitapları bizzat kendisinin (Tahhân‟ın) tarif ettiği tahrîc 

manasında kitaplar değildir. Tahrîcin seçmek/intika manasına geldiğini kabul etsek bile bu konuda 

ondan önce bunu yapan Ebu‟l-Hasan ed-Dârekutnî vardır ki o Ebu Ġshak en-Neysâbûrî‟nin hadislerini 

Ģeyhinden tahrîc ettiği gibi Ebu Bekir Muhammed b. Ubeydullah‟ın kitabı üzerine Tahrîcu‟l-Fevâidi‟l-

Münteka”sı da bulunmaktadır.” Bkz.: el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 

36. 
143 KeĢfu‟l-Lisâm, 1/42-43. 
144 el-Medhal ilâ Tahrîci‟l-Ehâdîs ve‟l-Âsâr, Dâru‟l-Fazîle Tevzîi‟l-Buhârî, Medine-i Münevvere tsz., 

s. 16-17. 
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Ehâdîsi‟l-Ümm” olduğunu, onu Hatîb el-Bağdâdî‟nin (v. 463/1071) “Tahrîcu‟l-

Fevâidi‟l-Müntehabe es-Sıhâh ve‟l-Ğarâib” adlı iki eserinin takip ettiğini, onu da 

Hâzimî‟nin (v. 584/1188) “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Mühezzeb” adlı çalıĢmasının izlediğini 

belirtmek yanlıĢ olmayacaktır. 

Hadis dıĢında tasnif edilmiĢ bazı kitaplardaki hadisleri tahrîc eden bu âlimler 

hadisleri asıl kaynaklarındaki yerlerine nisbet etmeye baĢlamıĢlar, hadislerin 

tariklerini belirtmiĢler, bazıları veya hepsi hakkında –yerine göre- sıhhat derecelerini 

zikretmiĢler, böylece tahrîc kitapları diye isimlendirilen kitaplar ortaya çıkmıĢtır.  

Zamanla tahrîc kitapları çoğalmıĢ ve yaygın hale gelmiĢtir. Âlimlerin bu gayretinin 

büyük bir hizmet olduğunu ve bunun önemini anlatan Tahhân Ģunları kaydeder: “Bu 

âlimler tahrîc ettikleri kitaplarla sünnete de büyük bir hizmette bulunmuĢ oldular. 

Zira bu amelleriyle hadis musannaflarından oluĢan kaledeki büyük bir gediği 

kapatmıĢ oldular. Eğer bu gayreti göstermemiĢ olsalardı Ģer‟î ilimler içinde tasnif 

edilmiĢ pek çok kitaba yapılmıĢ hizmette büyük bir eksiklik olacaktı. Bizler de bugün 

pek çok hadisin kaynaklarına ulaĢmada büyük zorluklar çekecektik.”
145

 

Tahrîc ile ilgili bu ilk uyanıĢtan sonra pek çok âlim hemen hemen Ġslâmî ilimlerin 

bütün alanlarında telif edilmiĢ kitaplarda bulunan hadislerin tahrîci ile ilgili kitaplar 

tasnif etmeye baĢlamıĢlardır. 

Ġlk örnekleri hicrî beĢinci, altıncı ve yedinci asırlarda Hatîb el-Bağdâdî, Beyhakî, 

Hâzimî, Nevevî ve Ġbnü‟l-Cevzî‟nin (v. 597/1200) elleriyle telif edilen tahric 

eserlerinin altın çağı hicrî sekizinci asırdır. Zira bu çağda âlimlerin bu alandaki 

gayretleri önceki çağlardan daha bariz bir Ģekilde ortaya çıkmıĢtır. Bu asırda tahrîc 

alanında tasnif edilen eser sayısı çok büyük rakamlara ulaĢmıĢtır. Ġbnü‟t-Türkmânî 

(v. 750/1349), Zeylaî, Tâcuddîn Sübkî (v. 771/1369), Ġbn Kesîr, Abdülkâdir el-

KuraĢî (v. 775/1373) ve ZerkeĢî (v. 794/1392) bu çağda tahrîc ile ilgili musannafları 

olan âlimlerden bazılarıdır. 

                                                

145 Mahmud et-Tahhân, Usûlu‟t-Tahrîc, s. 14. 
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Tahrîc alanındaki gayretler hicrî dokuzuncu asırda da devam etmiĢ, Ebu‟l-Meâlî 

Sadrüddîn el-Münâvî (v. 803/1400), Ġbnü‟l-Mülakkın (v. 804/1401), Zeynüddîn el-

Irâkî (v. 806/1404), Ġbn Cemâa el-Hafîd (v. 819/1416), Ġbn Hacer ve Ġbn Kutlubuğa 

gibi âlimler tarafından bu asırda pek çok eser telif edilmiĢtir. 

Hicrî onuncu asırda bu gayretler Sehâvî ve Suyûtî ile devam etmiĢtir. Onbirinci 

asırda Ali el-Kârî (v. 1014/1606), Abdurraûf el-Münâvî, Abdülkâdir el-Bağdâdî (v. 

1093/1682)  ile devam eden telif çalıĢmaları onikinci asırda ise Aclûnî (v. 

1162/1749), Ġbn Hemmât (v. 1175/1762) ve Ebu‟l-Alâ el-Irâkî (v. 1183/1769) eliyle 

devam etmiĢtir. Bundan sonra da günümüze kadar da tahrîc kitapları peĢi sıra telif 

edilmiĢtir. 

ġu da bir gerçektir ki günümüz araĢtırmacı ve âlimlerinin birçoğu hadisleri 

kitaplardan tahrîc edip ilk kaynaklarına nisbet etmekte tahrîcin altın çağlarındaki 

örneklere kıyasla çok özenli davranmamıĢlardır. Yani son zamanlardaki tahrîc 

eserlerinin çoğunun, tahrîcin tüm gereklerini yerine getirerek telif edildiğini 

söylemek zor gözükmektedir. Yine Tahhân‟ın ifadesiyle bunun sebebi de “hadis 

ilmindeki ileri derecedeki za‟fiyet ve himmetlerin zayıflılığının bu Ģerefli ameli 

hakkıyla göğüslemeye galebe çalmasıdır.”
146

 

Himmetlerin azalıp azimlerin zayıfladığı son zamanlarda tahrîce olan ihtiyacın 

katmerlendiğine dikkat çeken Bekkâr, zamanın ilerlemesi ile tahrîcin zorluğuna 

iĢaret ederek bunun sebebi olarak Ģu hususu ifade etmiĢtir: “Çünkü insanlar hadis 

kaynaklarını bilmemektedirler. Bilenler de kitapların tertip sırasını, metodunu ve ne 

Ģekilde tasnif edildiğini bilemedikleri için bu iĢe giriĢememiĢlerdir. Kitapların 

sayfalarını karıĢtırmıĢlar, belirli bir süre sonra bıkıp kitabı bırakmıĢlardır. Kitabın 

tasnif edilme Ģekli ve ondan nasıl yararlanılacağı bilinemediği için tahrîc disiplinine 

olan ihtiyaç gün geçtikçe bir zaruret halini almıĢtır.”
147

 

ĠĢte, bu Ģekilde tahrîc disiplini günümüze kadar gelmiĢtir. Eskiden olduğu gibi son 

zamanlarda da pek çok kitaptaki hadislerin tahrîci ile ilgili çalıĢmalar yapılmaya 

                                                

146 Mahmud et-Tahhân, A.y. 
147 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 16-17. 
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devam etmektedir. Bununla beraber çağdaĢ tahrîc literatürü diyebileceğimiz tahrîcin 

usul, metod, fayda ve kaideleri ile ilgili de çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

C. ÇAĞDAġ TAHRÎC LĠTERATÜRÜ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Tahrîc usulü, kaideleri ve hadislere ulaĢma metotları, asıl itibariyle mütekaddim 

âlimlerin eserlerinde dağınık halde bulunmaktaydı. Bu kaide ve usulleri derleyip 

toplayan, değerlendiren bir takım çalıĢmalar yapılmıĢtır ki bu eserler hemen hemen 

son zamanlarda telif edilmiĢtir. 

Bu eserleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

1- Husûlu‟t-Tefrîc bi Usûli‟t-Tahrîc: Müellifi Ebu‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed 

Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟dir (v. 1380/1960).
148

 

2- Menhecu Dirâseti‟l-Esânîd ve‟l-Hükmi Aleyhâ: Müellifi Velîd Hasan el-

Ânî‟dir (v. 1416/1995). Bu eserin son kısmında Dirasetün Fî Tahrîci‟l-Ehâdîs adlı bir 

çalıĢma da bulunmaktadır.
149

 

3- Usûlü‟t-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd: Müellifi Mahmud Tahhân el-Halebî‟dir.
150

 

4- et-Ta‟sîl Li Usûli‟t-Tahrîc ve Kavâidi‟l-Cerhi ve‟t-Ta‟dîl: Müellifi Bekr b. 

Abdillah Ebu Zeyd en-Necdî‟dir.
151

 

5- KeĢfu‟l-Lisâm an Esrâri Tahrîci Hadîsi Seyyidi‟l-Enâm: Müellifi 

Abdülmevcûd Muhammed Abdüllatif el-Mısrî‟dir.
152

 

                                                

148 Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye‟nin 2000 yılında yaptığı bir baskısı bulunmaktadır. Bu baskı 112 sayfadan 

ibarettir. Bu baskısında kitabın tam ismi “Husûlu‟t-Tefrîc bi Usûli‟t-Tahrîc ev Keyfe Tasîru 

Muhaddisen” Ģeklinde geçmektedir. Bu eserin mahtut hali 41 sayfa halinde Mektebetu‟l-Ġmam el-
Hâfız el-Ğumârî‟den Dâru‟l-Kütübi‟l-Mısriyye‟ye hediye edilmiĢ bulunmaktadır. 
149 Dâru‟n-Nefâis‟in Amman 1997‟de yaptığı bir baskısı bulunmaktadır. Bu eser 211 sayfa 

civarındadır. 
150 Kitabın Mektebetu‟l-Maârif tarafından Riyad‟da 1996 yılında basılmıĢtır. Kitabın elimizdeki 

baskısı 220 sayfadan oluĢmaktadır. 
151 Dâru Âsıme‟nin Riyad‟da 1413 yılında yaptığı bir baskısı bulunmaktadır. Kitap iki ciltten 

müteĢekkildir. Kitabın birinci cildi 33 sayfa mukaddime ve 40 sayfalık fihrist ile beraber 254 sayfa 

civarındadır. Tahrîce giriĢe dair bilgiler birinci ciltte, tahrîcin usulü ile cerh ve tadil kaideleri Ģeklinde 

özetlenebilecek bilgiler de ikinci ciltte bulunmaktadır. Ayrıca bkz.: Bkz.: s. 21; Sa‟d b. Abdillâh b. 

Abdilazîz Âl-i Humeyyed, Turuku Tahrîci‟l-Hadîs, s. 23. 
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6- Keyfe Nüderrisü Ġlme Tahrîci‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf: Hamza Abdullah el-Melîbârî ile 

Sultan Sened el-Akâyile el-Ürdünî isimli iki müellife aittir.
153

 

7- Tahrîcu‟l-Hadîs: Müellifi Hemmam Said Abdürrahim el-Filestînî‟dir. 
154

 

8- Tahrîcu‟l-Hadîsi‟n-Nebevî: Abdülğaniyy b. Ahmed b. el-Müzhir et-Temîmî ed-

Dârî el-Filestînî‟dir.
155

  

9- Turuku Tahrîci Hadîsi Resûlillah: Müellifi Ebu Muhammed Abdülmehdî b. 

Abdilkadir b. Abdilhâdî‟dir.
156

 

10- el-Vâdıh Fî Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd: Kitap 10 kiĢilik bir heyet 

tarafından hazırlanmıĢtır.
157

 

11- Ġlmü Tahrîci‟l-Ehâdîs (Usûluhû – Tarâikuhû - Menâhicuhû): Muhammed 

Mahmud Bekkar‟ın telifidir.
158

 

12- Muhadarât fi Ġlmi Tahrîci‟l-Hadîs ve Nakdihî -Ta‟sîl ve Tatbîk-: Müellifi 

Addab Mahmud el-HameĢ‟dir.
159

 

13- Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hıdmeti‟s-Sünne: Müellifi Abdülğafur Abdülhak 

el-BelûĢî‟dir.
160

 

                                                                                                                                     

152 Mektebetu‟l-Ezher‟in Kahire‟de 1984 yılında yaptığı bir baskısı bulunmaktadır. Tahrîcin ilgili 

olduğu hemen her hususu geniĢ bir biçimde anlatan kitabın iki büyük mücelled Ģeklindeki baskısı 

1172 sayfadan oluĢmaktadır. Kitabın tahrîc ile ilgili olan pek çok konuyu içerdiğini söyleyebiliriz. 
153 Dâru‟r-Râzî‟nin Ürdün‟de 1998 yılında yaptığı bir baskısı bulunmaktadır. Elimizdeki baskısı 237 

sayfadan oluĢmaktadır. 
154 Bu kitaba ulaĢamadık. Amman‟da Câmiatü‟l-Kuds tarafından 1996 yılında neĢredildiğine dair 

bkz.: BelûĢî, s. 15. Ayrıca bilgi için bkz.: Addâb Mahmûd el-HameĢ, Muhadarât fi Ġlmi Tahrîci‟l-

Hadis ve Nakdihî -Ta‟sîl ve Tatbîk-, Dâru‟l-Furkan, Birinci Baskı, Ürdün 2000, s. 29-30. 
155 Kitap, Ürdün‟de 1320 yılında basılmıĢtır. Bu baskısı küçük boy ve 87 sayfa civarındadır. 
156 Bu kitap, Dâru‟l-Ġ‟tisâm tarafından Kahire‟de 1987 yılında 317 sayfadan müteĢekkil olarak 

basılmıĢtır. 
157 Derleme bu kitapta on müellifin telifi bulunmaktadır. Dâru‟l-Âlemiyye tarafından Ürdün‟de 1999 

yılında baskısı yapılmıĢtır. Kitap 352 sayfadan müteĢekkildir. 
158 Bu çalıĢma Dâru Taybe tarafından Riyad‟da 1996 yılında 224 sayfa olarak basılmıĢtır. 
159

 Bu çalıĢma Dâru‟l-Furkan tarafından Ürdün‟de 2000 yılında basılmıĢtır ve 383 sayfadan 

müteĢekkildir. 
160 ÇalıĢmanın kitap olarak yayınlanmıĢ haline ulaĢamadık. Fakat kitap digital ortamda hadis ilmiyle 

meĢgul olanların istifadesine sunulmuĢtur. YaklaĢık 144 sayfadan oluĢmaktadır. 
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14- Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hıfzi‟s-Sünneti‟n-Nebeviyye: Bu çalıĢma da 

Muhammed b. Zâfir eĢ-ġehrî‟nindir.
161

 

15- et-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd: Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf‟in çalıĢmasıdır.
162

 

16- et-Tahrîc: Ġbrahim el-Lâhım‟ın küçük çapta bir çalıĢmasıdır.
163

 

17- Turuku Tahrîci‟l-Hadîs: Müellifi Sa‟d b. Abdillah Âl-i Humeyyed‟dir.
164

 

18- Mebâhis fî Ġlmi‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd: Retîbe binti Ġbrahim Hattab 

Tahun‟undur.
165

 

19- el-Ġzâfe: Müellifi Muhammed Bazmul (بازمول)‟dur.
166

 

20- Usûlu‟t-Tahrîc ve Turuku Tahrîci‟l-Hadîs: ġâkir Zeyb Feyyaz‟ındır.
167

  

21- Tebsîtu Ġlmi‟t-Tahrîc: Mustafa Süleyman en-Nedevî‟nindir.
168

 

22- Mefâtîhu Ulûmi‟l-Hadîs ve Turuku Tahrîcihî: Muhammed Osman el-

HaĢîn‟indir.
169

 

23- Fennu Tahrîci‟l-Hadis: Ġzzed Ali el-Îd Atıyye‟nindir.
170

 

24- el-Medhal ilâ Tahrîci‟l-Ehâdîsi ve‟l-Âsâri ve‟l-Hükmi Aleyhâ: Abdussamed 

b. Bekr Âbid‟indir.
171

 

                                                

161 Bu çalıĢmaya da matbu olarak ulaĢamadık. Fakat kitap, digital ortamda araĢtırmacıların istifadesine 
sunulmuĢtur. YaklaĢık 66 sayfadan oluĢmaktadır. 
162 Bu çalıĢmaya da kitap olarak yayınlanmıĢ bir Ģekilde ulaĢamadık. Fakat kitap digital ortamda ilim 

taliplerinin istifadesine sunulmuĢtur. YaklaĢık 70 sayfadan oluĢmaktadır. 
163 Bu çalıĢmaya matbu olarak ulaĢamadık, digital ortamda neĢredilmiĢ haline ulaĢabildik. YaklaĢık 24 

sayfadan oluĢmaktadır. 
164

 161 sayfadan oluĢan kitap, Dâru Ulûmi‟s-Sünne tarafından Riyad‟da 2000 yılında basılmıĢtır. 
165 Hicri 1414 yılında Kahire‟de basılmıĢtır. 
166 Bu kitaba ulaĢamadık. Sadece Dâr-ı Ġmam Ahmed tarafından basıldığı ile ilgili bir bilgiye sahip 

bulunuyoruz. Bilgi için bkz Sa‟d b. Abdillâh b. Abdilazîz Âl-i Humeyyed, Turuku Tahrîci‟l-Hadîs, s. 

23. 
167 Bkz.: el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 14‟den naklen. 
168 Dâru‟l-Kelime tarafından basıldığına dair bkz.: BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-

Sünne”, s. 15. 
169

 Riyad‟da Mektebetu‟s-Sâî tarafından neĢredildiğine dair bkz.: el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve 

Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 15. 
170 ġerîa ve Da‟ve fakültelerinin dergilerinde 1401-1402 yıllarında neĢredildiğine dair bkz.: el-BelûĢî, 

“Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 15. 
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25- Tuhfetu‟l-Hırrîc Ġlâ Edilleti‟t-Tahrîc: Ġkbal Ahmed Muhammed Ġshak‟ındır.
172

 

26- el-Müfîd fî Tahrîci‟l-Hadîs ve Dirâseti‟l-Esânîd: Muhammed Accac el-

Hatîb‟indir.
173

 

Konu ile ilgili çağdaĢ çalıĢmalardan ulaĢabildiklerimiz bunlardır. Bu kitapların 

yanında isnad ve rical gibi hadis ilimlerinde tasnif edilmiĢ pek çok kitapta da tahrîc 

usulüyle ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. 

Hadis tenkidi ve usûlü konularını muhtevi bazı eserlerde de tahrîc süreci ile ilgili 

dağınık olarak malumat ihtiva eden kitaplar bulunmaktadır ki bunlardan bazıları 

Ģunlardır: 

* Murtazâ ez-Zebîdî‟nin (v. 1205/1790) “el-Kavlu‟s-Sahîh fi Merâtibi‟t-Tadîl ve‟t-

Tecrîh” adlı eseri.
174

 

* Muhammed Mustafa el-A‟zamî‟nin “Menhecu‟n-Nakd inde‟l-Muhaddisîn 

NeĢ‟etuhû ve Târîhuhû” adlı eseri.
175

 

* Muhammed Tâhir Cevâbî‟nin “Cuhûdu‟l-Muhaddisîn fî Nakdi Metni‟l-Hadisi‟n-

Nebeviyyi‟Ģ-ġerîf” adlı eseri.
176

 

* Süleyman Doğanay‟ın Hadis Tetkikleri Dergisi‟nde yer alan “Hadislerde Metin ve 

Muhteva Tahlilinin Tarihi Boyutu” adlı makalesi (Cilt: 5, Sayı: 1). 

* Misfir b. Gurmullah ed-Dümeynî‟nin “Hadis‟te Metin Tenkidi Metotları” adıyla 

tercüme edilmiĢ eseri (Tercüme edenler: Ġlyas Çelebi, Adil Bebek, Ahmet Yücel).
177

 

                                                                                                                                     

171 Riyad‟da Dâru‟l-Fadîle tarafından basılmıĢtır. 
172 Hindistan‟da Merkezu‟l-Kur‟ân ve‟s-Sünne tarafından neĢridilmiĢtir. 
173 1410 yılında basılan “el-Muhtasaru‟l-Vecîz” adlı eserinin içinde bulunmaktadır. 
174 Bkz.: Abdülhayy el-Kettânî b. Abdilkebîr, Fehresu‟l-Fehâris ve‟l-Esbât ve Mu‟cemu‟l-Meâcim 

ve‟l-MeĢîhât ve‟l-Müselselât, Tahkik: Ġhsan Abbâs, Dâru‟l-Ğarbi‟l-Ġslâmî, Ġkinci Baskı, Beyrut 1982, 

1/539. 
175 Bkz.: Mektebetu‟l-Kevser, Riyad 1990. 
176 Bkz.: Müessesetü Abdilkerîm b. Abdillâh, Tunus 1991. 
177 Bkz.: Kitabevi, Ġstanbul 1997, 
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* Hüseyin Hasan el-Hâc‟ın “Nakdü‟l-Hadîs fî Ġlmi‟r-Rivâye ve Ġlmi‟d-Dirâye” adlı 

eseri.
178

 

* Nureddîn Itr‟ın “Menhecu‟n-Nakd fî Ulûmi‟l-Hadîs” adlı eseri.
179

 

* Salahaddîn b. Ahmed el-Ġdlîbî‟nin “Menhecu Nakdi‟l-Metn Ġnde Ulemâi‟l-

Hadîsi‟n-Nebevî” adlı eseri.
180

 

* Zaman Ġftihar‟ın Hadis Tetkikleri Dergisi‟nde “Hadis ÇalıĢmalarında Uygulanan 

Bir Yöntem Olarak Ricâl Ġlmi” adıyla tercüme edilen makalesi (Terc.: Ġbrahim 

Hatiboğlu) (Cilt: 1, Sayı: 1). 

* Salih Karacabey‟in “Hadis Tenkidi: Hadislerin Hz. Peygamber‟e aidiyetini 

Belirleme Yolları” adlı eseri.
181

 

* Kamil Çakın‟ın A.Ü.Ġ.F.D.‟de yayınlanan “Hadisin Kur‟ân‟a Arzı Meselesi” adlı 

makalesi (Sayı: 34). 

* Habil Nazlıgül‟ün “Hadiste Metin ĠnĢası ve Metin ĠnĢası Açısından Cibril Hadisi 

Rivayetleri” adlı eseri.
182

 

* Osman Oruçhan‟ın “Hadiste Metin Tenkidi Ġlkesi Olarak Pozitif Bilimlere 

Aykırılık” adındaki basılmamıĢ doktora tezi (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2005) 

* Selahattin Polat‟ın Hadis AraĢtırmaları kitabındaki “Hadislerin Kur‟ân‟a Arzının 

Problemleri”
183

 ve “Hadis AraĢtırmaları: Hadiste Metin Tenkidi”
184

 adlı makaleleri. 

* Nevzat Tartı‟nın “Bilimle Hadis Tenkidi ve Bunun Temelindeki Peygamber 

AnlayıĢı” adlı sunduğu tebliğ (Kutlu Doğum Sempozyumu 2001). 

                                                

178 Bkz.: Müessesetu‟l-Vefâ, Beyrut 1985. 
179 Bkz.: Dâru‟l-Fikr, DımaĢk 1981. 
180 Bkz.: Dâru‟l-Âfâki‟l-Cedîde, Beyrut 1983. 
181

 Bkz.: Sır Yayıncılık, Bursa 2001. 
182 Bkz.: Laçin Yayınları, Kayseri 2005. 
183 Bkz.: Ġnsan Yayınları, Ġstanbul 1997, s. 239-247. 
184 Bkz.: Ġnsan Yayınları, Ġstanbul 1997, s. 157-227. 
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* Yavuz Ünal‟ın “Hadisleri Tespitte Yöntem Sorunu: Akla Uygunluk-Akla 

Aykırılık” adlı eseri.
185

 

* Muhammed Lokman Selefî‟nin “Ġhtimâmü‟l-Muhaddisîn bi Nakdi‟l-Hadîs 

Seneden ve Nakden” adlı eseri.
186

 

* Sa‟d Abdülmaksud Zalâm‟ın “Medhal ile‟n-Nakdi‟l-Hadîs” adlı eseri.
187

 

* Assâm Ahmed BeĢîr‟in “Usûlu Menheci‟n-Nakd inde Ehli‟l-Hadîs” adlı eseri.
188

 

* Azîz ReĢîd Muhammed Dâyenî‟nin “Târihü‟n-Nakdi‟l-Hadisî ve Davâbitihî” adlı 

eseri.
189

 

* Mâhir Yâsin el-Fahl‟in “Eseru Ġhtilâfi‟l-Esânîd ve‟l-Mütûn fî Ġhtilâfi‟l-Fukahâ” 

adlı eseri.
190

 

* Velîd b. Hasan el-Ânî‟nin “Menhecu Dirâsâti‟l-Esânîd ve‟l-Hükmi Aleyhâ” adlı 

eseri.
191

 

* Senâullâh ez-Zâhidî‟nin “Tevcîhü‟l-Kârî ile‟l-Kavâid ve‟l-Fevâidi‟l-Usûliyye ve‟l-

Hadîsiyye ve‟l-Ġsnâdiyye fi Fethi‟l-Bârî” adlı eseri.
192

 

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki tahrîc usulü, kaideleri ve metodları ile ilgili Ģimdiye 

kadar telif edilmiĢ mezkûr kitaplar bu alandaki önemli bir boĢluğu doldurmuĢlardır 

ve faydalıdırlar. 

Bu eserlerin telif sırası ile ilgili Ģöyle bir tespitte bulunmak istiyoruz: Bu eserlerin 

müellifleri içinde tahrîcin usulü ile ilgili yazılan ilk eser sahibinin kim olduğu 

hususunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Öncelikle el-Ğumârî‟nin “Husûlu‟t-Tefrîc 

bi Usûli‟t-Tahrîc” adlı kitabının bu alanda yazılmıĢ ilk kitap olduğunu belirtmek 

                                                

185 Bkz.: Etüt Yayınları, Samsun 1999. 
186 Bkz.: Riyad 1987. 
187 Bkz.: Dâru‟l-Menâr, Kahire 1989. 
188 Bkz.: Müessesetu‟r-Reyyân, Beyrut 1992. 
189

 Bkz.: Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 2007. 
190 Bkz.: Dâru Ammâr, Amman 2003. 
191 Bkz.: Dâru‟n-Nefâis, Amman 1997. 
192 Bkz.: Dâru‟l-Fikr, Beyrut tsz.  
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gerekir. Bunu Tahhân‟ın “Usûlu‟t-Tahrîc” adlı kitabı izlemektedir ki bu eserin 

telifinin bitiĢ tarihi 25 ġubat 1978
193

‟dir. Bu alandaki kitaplardan Abdülmevcûd‟un 

“KeĢfu‟l-Lisâm” adlı kitabının bitiĢ tarihi 20 Ağustos 1982
194

, Bekr b. Abdillah Ebu 

Zeyd‟in “et-Ta‟sîl Li Usûli‟t-Tahrîc ve Kavâidi‟l-Cerhi ve‟t-Ta‟dîl” ismindeki 

kitabının telifinin bitiĢ tarihi 1412 (1991)
195

, Velîd Hasan el-Ânî‟nin “Menhecu 

Dirâseti‟l-Esânîd” adlı kitabının basım tarihi 1997, Melîbârî‟nin kitabının telifinin 

bitiĢ tarihini 1998
196

‟dir. Binaenaleyh, el-Ğumarî, 1960 yılında vefat ettiğine, Tahhân 

da kitabının telifini 1978‟de bitirdiğine göre bu hakkı el-Ğumarî‟den yana teslim 

etmemiz gerekmektedir. 

Bu eserlerden bazıları tahrîc ameliyesini, bir ilim olarak ele almıĢ, bazıları hadislere 

ilk kaynaklarından ulaĢma metotlarını bir takım prensiplerle sistemleĢtirmeye 

çalıĢmıĢtır. Bu tezimizde ise tahrîci bir ilim olarak değil, bir disiplin, bilgi dalı, 

teknik veya Ģube olarak değerlendirmenin uygun olduğu kanaatine varıldı. Hadis 

ilimlerinin bir dalı olarak ele almanın mümkün olduğu tahrîc ameliyesinin “dağınık 

olarak Ġslâmî literatürde bulunan hadislerin hadis ilmi açısından bir denetim 

mekanizması” olduğu belirtilmeye çalıĢıldı. 

Tahrîc usulü ile ilgili telif edilen eserlerde genel olarak tahrîcin tarifi, ehemmiyeti, 

faydaları, gereği, tahrîcin tarihi geliĢimi, tahrîc eserleri ve bazılarının tanıtımı, tahrîc 

metotları, senedlerin araĢtırılması, hadise hüküm verme, cerh ve tadilin mertebeleri 

ve rical kitapları ile ilgili malumat bulunmaktaydı. Bu kitapların pek çoğu hemen 

hemen aynı konuları değiĢik Ģekillerde anlatan çalıĢmalardan ibaretti. Sonra 

yazılanların öncekilerden istifade ettikleri anlaĢılıyordu. Müelliflerinin tahrîce 

yüklediği anlama göre muhtevası Ģekillenen bu eserlerin bazıları üniversitelerde 

okutulan ders kitaplarından oluĢuyordu. Bu eserlerden büyük bir kısmı sadece tahrîc 

metodlarına yer verirken bazıları da sadece tatbîkî olarak tahrîc adımlarını 

anlatmakla yetinmiĢti. Bu tezde bu eserlerden farklı olarak tahrîcin hadisin 

değerlendirilmesine bütüncül bir yaklaĢım getirdiği tesbit edilerek bu konulardan 

                                                

193
 Bkz.: Usûlü‟t-Tahrîc, s. 6. 

194 Bkz.: KeĢfu‟l-Lisâm, 1/20. 
195 Bkz.: et-Ta‟sîl, s. 33. 
196 Bkz.: Keyfe Nüderrisu Ġlme Tahrîci‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf, s. 4. 
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ilgili olanlar yeri geldiğince ele alınmıĢ, bununla beraber tahrîcin basit bir 

dipnotlandırma ameliyesi olmadığına değinilmeye çalıĢılmıĢtır. Ortaya çıktıktan 

sonra Hadis ilminin bir hadis metinleri koleksiyonunu doğurduğu, bundan sonra da 

tahrîc literatürünün ortaya çıktığı, tahrîcin Hadis ilmi ile bu koleksiyon arasında 

irtibat kurduğu tesbit edilmiĢtir. 

Bu meyanda yukarıdaki eserlerde tahrîcin faydaları adına belirtilen hususların aslında 

tahrîcin asıl vazifesi olmadığı, bunların tahrîcin sağladığı imkânlar ve beraberinde 

getirdiği faydalar olduğu izah edilmeye çalıĢılmıĢtır. Mesela bu eserlerin hemen 

hepsinde tahrîcin ön plana çıkan en önemli özelliği hadislerin Hz. Peygamber‟e (a.s.) 

nisbeti idi. Bu tezimizde tahrîcin sadece hadislerin Hz. Peygamber‟e aidiyetini konu 

edinmediği, hadisler içinde Hz. Peygamber‟e ait olmayanları tesbit etmenin de 

tahrîcin vazifesi olduğu belirtilmiĢtir. 

Bu kitaplarda tahrîcin konusu ve gayesi adına ortaya konan hususlar göz önüne 

alındığında bunların Hadis ilminin genel gayelerinin dıĢına çıkamadıkları tesbit 

edilmiĢtir. Bu çalıĢmada ise Hadis ilminin genel gayelerinin yanında sadece tahrîc 

ameliyesine has olan gayelerin sınırları da çizilmeye çalıĢıldı. 

Bu eserler içinde bilgisayar ortamında tahrîci konu edinen kitapların sayısı çok az idi. 

Bu tezde ise geliĢen teknolojik imkânların da etkisiyle ilerleyen zamanlarda 

bilgisayar ortamında tahrîc konusunun çok önem kazandığı perspektifinden hareketle 

bu husus geniĢ bir Ģekilde ele alındı. Bilgisayar programlarından en kullanıĢlı olanlar 

tanıtılarak bu programların hataları, olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durulmuĢ, 

bu konuda bir takım önerilerde de bulunulmuĢtur. 

Yukarıda sayılan tahrîce yönelik eserlerin çoğunda, son zamanlarda yapılmıĢ tahrîc 

çalıĢmalarına yer verilmemiĢ, sadece kadîm tahrîc literatürü üzerinde durulmuĢtu. 

Tezimizde ise ulaĢılabildiği ölçüde günümüzde yapılmıĢ tahrîc eserlerine de 

değinilmiĢtir. 

Zikri geçen eserler içinde, ilk dönem hadis âlimlerinin yaptığı tahrîcler ile 

günümüzde yapılan tahrîclerin kıyaslaması adına bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Bu 

açıdan bu tezde son dönemde yapılmıĢ tahrîc çalıĢmalarına örnekler verilmiĢ, ilk 
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dönemdeki tahrîclerle kıyaslanmıĢ, iki dönem arasındaki metod farklılığının 

sebepleri üzerinde durulmuĢtur. Rivayetlerin tenkidi adına mütekaddim ve muasır 

âlimlerin yaklaĢımları da ele alınmıĢ, günümüzde yapılan tahrîclerden bazılarının 

değeri de açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Sözü edilen eserlerde tahrîcin kaideleri adına ortaya konulan esaslar parça parça 

mevcuttur. Bunların belirli bir sistematik içinde bir araya getirilmesine önem 

verilmiĢtir. 

Ġsimleri yukarıda mezkûr kitapların çoğunda tezin son bölümünde ele alınan 

“tahrîcin hadis tenkidindeki yeri” ile ilgili fazla bir malumat bulunmamaktadır. Bu 

çalıĢmada tahrîcin dirayet ve rivayet açısından hadis tenkidindeki yerine, tahrîcin 

mezhep mensubiyeti ve muhalefet unsuru olarak da kullanıldığının tesbitine de 

ayrıca önem verilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TAHRÎC ESERLERĠ, ÇEġĠTLERĠ, YÖNTEM FARKLILIKLARI 

A. TAHRÎC ESERLERĠ 

Tahrîc ile ilgili telif edilmiĢ kadim ve çağdaĢ eserleri sıralamadan önce bu eserleri 

ilgili oldukları alanlara göre tasnif ettiğimizi ve ilgili alanda yer verdiğimizi 

belirtmek istiyoruz. 

1. Hadis kitaplarındaki hadislerin tahrîci ile ilgili tahrîc eserleri 

1. Ġbn Hacer‟in “Tağlîku‟t-Ta‟lîk fî Vasli‟l-Ehâdîs elletî Allekahâ el-Ġmâm el-

Buhârî” adlı eseri: Buhârî‟nin Sahîh‟indeki taliklerinin isnadını vasletmek için 

yazılan ve Buhârî‟de 1341 muallâk rivayetin bulunduğunu gösteren bu eser, yine 

Ġbn Hacer tarafından daha sonra “et-TeĢvîk ilâ Vasli‟l-Mühimm Mine‟t-Tağlîk” 

adıyla ihtisar edilmiĢtir.
197

 

2. Ġbn Hacer‟in “el-Ucâb fî tahrîci mâ Yekûlü fîhi‟t-Tirmizî ve fî‟l-Bâb” adlı eseri. 

3. Ġbn Hacer‟in “el-Hâvî fî Beyâni Âsâri‟t-Tahâvî” adlı eseri.
198

 

4. Ġbn Hacer‟in “Tahrîcu‟l-Erbeîn en-Neveviyye” adlı eseri.
199

 

5. Ġbn Hacer‟in “Hidâyetu‟r-Ruvât ila Tahrîci Ehâdîsi‟l-Mesâbîhi ve‟l-MiĢkât” adlı 

eseri.
200

 

6. Ġbn Hacer‟in “Tahrîcu‟l-Erbaîni‟l-Âliye Li Müslimin alâ‟l-Buhârî” adlı eseri.
201

 

                                                

197 Bkz.: el-Kettânî, Ebu Abdillah Muhammed b. Cafer el-Hasenî el-Ġdrîsî, Hadis Literatürü, 

Mütercim: Yûsuf Özbek, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul 1994, s. 3. 
198

 Bu eseri Ġbn Hacer tamamlayamamıĢ, talebesi Sehâvî tamamlamıĢtır. 
199 Kâtip Çelebi, Hacı Halife, KeĢfu‟z-Zunûn, Ġkinci Baskı, Ġstanbul 1971, 1/60; el-Kettânî, Hadis 

Literatürü, s. 389. 
200 el-Kettânî, A.g.e., s. 389. 
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7. Ġbn Hacer‟in “Netâicu‟l-Efkâr fî Tahrîci Ehâdîsi‟l-Ezkâr” adlı eseri.
202

 

8. Ebu Muhammed Muhyiddîn Abdülkâdir b. Muhammed el-KuraĢî‟nin “el-Hâvî fî 

Beyâni Âsâri‟t-Tahâvî” adlı eseri: Tahâvî‟nin ġerhu Meânî‟l-Âsâr‟daki 

hadislerinin tahrîci. 

9. Ebu‟l-Meâlî Muhammed b. Ġbrahim Sadrüddîn el-Münâvî‟nin
203

 “KeĢfu‟l-

Menâhic ve‟t-Tenâkîh fî Tahrîci Ehâdîsi‟l-Mesâbîh Li el-Beğavî” adlı eseri. 

10. Ebu‟l-Meâlî Muhammed b. Ġbrahim Sadrüddîn el-Münâvî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi 

„Erbeûne Hadîsen fî‟stınâi‟l-Marûf Li el-Münzirî‟” adlı eseri. 

11. Sehâvî‟nin “Tahrîcu‟l-Erbeîn es-Sûfiyye Li es-Sülemî” adlı eseri.
204

 

12. Sehâvî‟nin “Tahrîcu‟l-Erbeîn en-Neveviyye” adlı eseri. 

13. Sehâvî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Âdilîn mine‟l-Vülât Li Ebî Nuaym” adlı eseri.
205

 

14. Suyûtî‟nin “Katfu‟l-Ezhâri‟l-Mütenâsira fi‟l-Ahbâri‟l-Mütevâtira” adlı eseri.
206

 

15. Rıdvan b. Abdillah el-Cenevî el-Fâsî‟nin (v. 991/1584) “Tahrîcu Ehâdîsi‟Ģ-ġihâb 

Li el-Kudâî” adlı eseri.
207

 

16. ġemsüddîn Muhammed b. Hasan Ġbn Hemmât ed-DımeĢkî‟nin “et-Tenkît ve‟l-

Ġfâde Fî Tahrîci Hâtimeti Sifri‟s-Seâde Li el-Fîrûzâbâdî” adlı eseri.
208

 

17. Ebu‟l-Alâ Ġdris b. Muhammed el-Hüseynî el-Irâkî el-Fâsî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi‟Ģ-

ġihâb Li el-Kudâî” adlı eseri.
209

 

                                                                                                                                     

201 el-Kettânî, A.g.e., s. 394. Bu eser tahrîcin seçme, intika ve intihab manasıyla örtüĢmekte olup tam 

bir tahrîc kitabı sayılmaz. Bkz.: Muhammed eĢ-ġehrî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hıfzi‟s-Sünne”, s. 

11.  
202 Ġbn Hacer bu eseri tamamlayamamıĢ, talebesi Sehâvî “el-Kavlu‟l-Bârr fî Tekmileti Tahrîci‟l-

Ezkâr” adındaki eseriyle tamamlamıĢtır. Bkz.: el-Kettânî, A.g.e., s. 389. 
203 KeĢfu‟z-Zunûn‟da kitabın müellifi olarak Muhammed b. Ġbrahim b. Abdirrahman Dıyâuddîn el-

Münâvî‟nin (v. 746) ismi geçerken (Bkz.: 2/1701) Ömer Rıza Kehhale, Mu‟cemu‟l-Müellifin‟de kitabı 

her ikisine de nisbet etmiĢtir (Bkz.: Müessessetu‟r-Risale, Birinci Baskı, Beyrut 1993, 3/25, 33) 
204 el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 394. 
205

 el-Kettânî, A.y. 
206 113 hadis ihtiva eden bu eser yine Suyutî‟nin “el-Fevâidu‟l-Mütekâsira” adlı eserinin muhtasarıdır.  
207 Kettânî, A.g.e., s. 390. 
208 Abdülhayy el-Kettânî, Fehresu‟l-Fehâris, 2/930. 
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18. Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî‟nin “Tahrîcu‟l-Erbeîni‟n-Neveviyye” adlı 

eseri.
210

 

19. Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi Müsned-i Ebî Hanîfe” adlı 

eseri.
211

 

20. Muhammed b. Cafer el-Kettânî‟nin (v. 1345/1927) “Tahrîcu Ehâdîsi‟Ģ-ġihâb” 

adlı eseri.
212

 

21. Abdüssettâr el-Hindî‟nin (v. 1354/1927) “Tahrîcu Ehâdîsi KeĢfi‟l-Ğumme Li eĢ-

ġa‟rânî” adlı eseri.
213

 

22. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “Fethu‟l-Vehhâb 

bi Tahrîci Ehâdîsi‟Ģ-ġihâb” adlı eseri. 

23. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “Tahrîcu‟l-

Erbeîni‟l-Müselsele bi‟l-EĢrâf” adlı eseri.
214

 

24. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “Münyetu‟t-

Tullâb fî Tahrîci Ehâdîsi‟Ģ-ġihâb” adlı eseri.
215

 

25. Muhammed Habîbullah Muhtâr‟ın “KeĢfu‟n-Nikâb ammâ Yekûluhû‟t-Tirmizî ve 

fî‟l-Bâb” adlı eseri. 

26. Ahmed b. Hasan el-Mevlevî‟nin “Tenkîhu‟r-Ruvât fî Tahrîci‟l-MiĢkât” adlı eseri. 

2. Tefsir kitaplarındaki hadislerin tahrîci ile ilgili tahrîc eserleri 

1. Zeylaî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-KeĢĢâf Li ez-ZemahĢerî” adlı eseri.
216

 

                                                                                                                                     

209 el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 390. 
210 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 1/539. 
211 Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî, Husûlu‟t-Tefrîc, s. 43. 
212 el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 390; Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 1/517. Bu eser 

tamamlanamamıĢtır. 
213

 Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî, A.g.e., s. 34. 
214 Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî, A.g.e., s. 43. 
215 Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî, A.g.e., s. 35. 
216 Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, 2/1481. 
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2. Ġbn Hacer‟in “el-Kâfî‟Ģ-ġâf fî Tahrîci Ehâdîsi‟l-KeĢĢâf” adlı eseri.
217

 

3. Kâsım b. Kutlubuğa‟nın “Tahrîcu Ehâdîsi Tefsîri Ebi‟l-Leys es-Semerkandî” adlı 

eseri.
218

 

4. Suyûtî‟nin “ed-Dürru‟l-Mensûr fi‟t-Tefsîri bi‟l-Me‟sûr” adlı eseri.
219

 

5. Zeynüddîn Abdurraûf el-Münâvî‟nin “el-Fethu‟s-Semâvî fî Tahrîci Ehâdîsi 

Tefsîri‟l-Beydâvî” adlı eseri. 

6. ġemsüddîn Muhammed b. Hasan Ġbn Hemmât ed-DımeĢkî‟nin “Tuhfetu‟r-Râvî fî 

Tahrîci Ehâdîsi Tefsîri‟l-Beydâvî” adlı eseri. 

7. Abdullah b. Sıbğa el-Midrâsî‟nin (v. 1288/1871) “Feydu‟l-Bârî fî Tahrîci Ehâdîsi 

Tefsîri‟l-Beydâvî” adlı eseri. 

8. Ġvaz b. Muhammed es-Sakkâf el-Hadramî‟nin “Ġthâfu‟l-Ahyâr bi Tahrîci mâ fî 

Tefsîri‟l-Beydâvî mine‟l-Ahbâr” adlı eseri. 

9. Ebu Muhammed Alevî b. Abdilkadir es-Sakkâf‟ın “Tahrîcu Ehâdîsi ve Âsârı 

Kitâb-ı Fî Zilâli‟l-Kur‟ân” adlı eseri.
220

 

10. Muhammed Mustafa Belkât‟ın “Tahrîcu Ehâdîsi Ahkâmi‟l-Kur‟ân Li Ġbni‟l-

Arabî” adlı eseri. 

11. Üç kiĢilik bir heyet tarafından hazırlanan “Tahrîcu Ehâdîsi Tefsîri Ġbn Kesîr ed-

DımeĢkî” adlı eser.
221

 

                                                

217 Zeylaî‟nin tahrîcinin telhisidir. Ayrıca Zeylaî‟nin, tahrîcini yapmadığı bazı hadis ve âsârı da bu 

eserine eklemiĢtir. 
218 Abdülhayy el-Kettânî, Fehresu‟l-Fehâris, 2/972. 
219 Yine aynı müellifin Tercümânu‟l-Kur‟ân kitabının muhtasarıdır. 
220

 Birinci baskısında 933 hadis ihtiva etmesine rağmen ikinci baskıda eksikleri gidererek tahrîc ettiği 

hadis sayısını 1020‟ye çıkarmıĢtır. 
221 Abdülaziz Ğuneym, Muhammed Ahmed ÂĢûr ve Muhammed Ġbrahim el-Bennâ tarafından 

hazırlanmıĢtır. 
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3. Akîde kitaplarındaki hadislerin tahrîci ile ilgili tahrîc eserleri 

1. Kâsım b. Kutlubuğa‟nın “Buğyetu‟r-RâĢid fî Tahrîci Ehâdîsi ġerhi‟l-Akâid en-

Nesefiyye” adlı eseri.
222

 

2. Suyûtî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi ġerhi‟l-Akâid” adlı eseri. 

3. Suyûtî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi ġerhi‟l-Mevâkıf Li el-Îcî” adlı eseri. 

4. Ali el-Kârî‟nin “Ferâidü‟l-Kalâid fî Tahrîci Ehâdîsi ġerhi‟l-Akâid” adlı eseri. 

5. Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi ġerhi‟l-Akîdeti‟t-

Tahâviyye” adlı eseri. 

4. Fıkıh kitaplarındaki hadislerin tahrîci ile ilgili tahrîc eserleri 

1. Beyhakî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Ümm Li eĢ-ġâfiî” adlı eseri. 

2. Ebu Bekir el-Hâzimî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Mühezzeb Li eĢ-ġîrâzî” adlı eseri.
223

 

3. Ebu‟l-Ferec Ġbnü‟l-Cevzî‟nin “Tahkîku‟t-Ta‟lîk” adlı eseri.
224

 

4. Muhammed b. Abdilmun‟im el-Menfelûtî‟nin (v. 741/1340) “et-Tırâzu‟l-Mezheb 

Fî‟l-Kelâmi alâ Ehâdîsi‟l-Mühezzeb” adlı eseri.
225

 

5. Alâuddîn Ali b. Osman el-Mardînî Ġbnü‟t-Türkmânî‟nin “el-Kifâye fî Marifeti 

Ehâdîsi‟l-Hidâye Li el-Merğinânî” adlı eseri. 

6. Zeylaî‟nin “Nasbu‟r-Râye Li Tahrîci Ehâdîsi‟l-Hidâye” adlı eseri.
226

 

7. Ġzzüddîn Abdülaziz b. Muhammed b. Cemâa‟nın (v. 767/1366) “Tahrîcu 

Ehâdîsi‟Ģ-ġerhi‟l-Kebîr Li er-Râfiî” adlı eseri.
227

 

                                                

222 Abdülhayy el-Kettânî, Fehresu‟l-Fehâris, 2/972. 
223 Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, 2/1913. 
224 Bu kitap, Ebû Ya‟lâ el-Ferrâ‟nın “et-Ta‟lîku‟l-Kebîr fî‟l-Mesâili‟l-Hilâfiyye” adlı eserinden 

müellifin seçtiği hadislerin tahrîcidir. 
225 Kâtip Çelebi, A.g.e., 2/1913; Ömer Rıza Kehhâle, Mucemu‟l-Müellifîn, 3/467. 
226 Kasım b. Kutlubuğa, bu tahrîc üzerine “Münyetu‟l-Elmaî fimâ Fâte min Tahrîci Ehâdîsi‟l-Hidâye 

Li ez-Zeylaî” eserini yazmıĢtır. 
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8. Ġbn Kesîr‟in “ĠrĢâdu‟l-Fakîh ilâ Edilleti‟t-Tenbîh” adlı eseri.
228

 

9. Ebu Muhammed Muhyiddîn Abdülkâdir b. Muhammed el-KuraĢî el-Hanefî‟nin 

“el-Ġnâye fî Tahrîci Ehâdîsi‟l-Hîdaye” adlı eseri. 

10. Ebu Muhammed Muhyiddîn Abdülkâdir b. Muhammed el-KuraĢî el-Hanefî‟nin 

“et-Turuku ve‟l-Vesâil fî Tahrîci Ehâdîsi Hulâsati‟d-Delâil” adlı eseri.
229

 

11. Bedrüddîn ez-ZerkeĢî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi‟Ģ-ġerhi‟l-Kebîr Li er-Râfiî” adlı 

eseri.
230

 

12. Ġbnü‟l-Mülakkın‟in “Tezkiretu‟l-Ahyâr bimâ fî‟l-Vasîti mine‟l-Ahbâr” adlı 

eseri.
231

 

13. Ġbnü‟l-Mülakkın‟in “el-Bedru‟l-Münîr fî Tahrîci Ehâdîsi‟Ģ-ġerhi‟l-Kebîr” adlı 

eseri.
232

 

14. Ġbnü‟l-Mülakkın‟in “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Mühezzeb Li eĢ-ġîrâzî” adlı eseri.
233

 

15. Ġbnü‟l-Mülakkın‟in “Tuhfetu‟l-Muhtâc ilâ Edilleti‟l-Minhâc” adlı eseri.
234

 

16. Ahmed b. Ġsmâil el-Husbânî‟nin (v. 815/1412) “ġâfî‟l-Ayy fî Tahrîci Ehâdîsi‟r-

Râfiî” adlı eseri.
235

 

17. Bedruddîn b. ġerefuddîn b. Abdilaziz b. Muhammed b. Cemâa‟nın “Tahrîcu 

Ehâdîsi‟Ģ-ġerhi‟l-Kebîr Li er-Râfiî” adlı eseri.
236

 

18. Ġbn Hacer‟in “ed-Dirâye fî Tahrîci Ehâdîsi‟l-Hidâye” adlı eseri.
237

 

                                                                                                                                     

227 Râfiî‟nin ġerhu‟l-Kebir‟i Gazâlî‟nin ġafiî fıkhındaki el-Vecîz‟inin Ģerhidir. Bkz.: Kâtip Çelebi, 

KeĢfu‟z-Zunûn, 2/2003. 
228 Tenbîh, Ebu Ġshak eĢ-ġîrâzî‟nin ġafiî fıkhındaki kitabıdır. 
229 Hulasatu‟d-Delâil, Hanefi fıkhında Kudûrî‟nin Muhtasarının Ģerhidir. Kâtip Çelebi, A.g.e., 2/1111. 
230 Kâtip Çelebi, A.g.e., 2/2003. 
231 Vasît, Gazâlî‟nin ġafiî fıkhındaki meĢhur kitaplarından biridir. 
232 Bu eserin aynı müellife ait “Hulâsatu‟l-Bedri‟l-Münîr” adında bir muhtasarı vardır. Daha sonra bu 

eserden bir seçme yapmıĢ ve bu kitabına da “Müntekâ Hulâsati‟l-Bedri‟l-Münîr” ismini vermiĢtir. 
233

 Kâtip Çelebi, A.g.e., 2/1913. 
234 Minhâc, Ġmam Nevevî‟nin Minhâcu‟t-Tâlibîn adlı eseridir. 
235 Bkz.: Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî, Husûlu‟t-Tefrîc, s. 31. 
236 Dedesi Ġzzüddîn Abdülaziz b. Muhammed b. Cemâa‟nın da aynı eseri tahrîci vardır. 
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19. Ġbn Hacer‟in “et-Telhîsu‟l-Habîr fî Tahrîci Ehâdîsi‟Ģ-ġerhi‟l-Kebîr” adlı eseri. 

20. Ġbn Hacer‟in “Tahrîcu Ehâdîsi ġerhi‟t-Tenbîh” adlı eseri.
238

 

21. Ġbn Hacer‟in “Tahrîcu Ehâdîsi Muhtasarı‟l-Kifâye Li Ġbni Lü‟lü‟” adlı eseri.
239

 

22. Kâsım b. Kutlubuğa‟nın “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Ġhtiyâr Li Ta‟lîli‟l-Muhtar Li el-

Mevsılî el-Hanefî” adlı eseri.
240

 

23. Ġbnu‟l-Müberred Yusuf b. Hasan es-Sâlihî‟nin (v. 909/1503) “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-

Mukni‟ Li Ġbni‟l-Kudâme” adlı eseri.
241

 

24. Suyûtî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Kifâye Li es-Süheylî” adlı eseri.
242

 

25. Suyûtî‟nin “NeĢru‟l-Abîr fî Tahrîci Ehâdîsi‟Ģ-ġerhi‟l-Kebîr” adlı eseri. 

26. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “el-Hidâye ilâ 

Tahrîci Ehâdîsi‟l-Bidâye” adlı eseri.
243

 

27. Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî‟nin “Ġrvâu‟l-Ğalîl fî Tahrîci Ehâdîsi Menâri‟s-

Sebîl” adlı eseri.
244

 

28. Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî‟nin “Temâmu‟l-Minne fî Tahrîci Ehâdîsi 

Fıkhi‟s-Sünne” adlı eseri. 

29. BeĢir Subhî BeĢir‟in “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Mustasfâ min Ġlmi‟l-Usûl Li el-Gazâlî” 

adlı eseri. 

                                                                                                                                     

237 Zeylaî‟nin Nasbu‟r-Râye‟sinin muhtasarıdır. 
238 Tenbîh, Ebu Ġshak eĢ-ġîrâzî‟nin ġafiî furûundaki kitabıdır. ġerhu‟t-Tenbîh de Suyutî‟ye aittir. 
Abdülhayy el-Kettânî, Fehresu‟l-Fehâris, 1/336; Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, 1/489. 
239 Kifâye, Ebu Hâmid es-Süheylî‟nin ġafiî fürûundaki kitabıdır. Muhtasarı da Ġbn Lü‟lü‟e aittir. 

Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 1/336; Kâtip Çelebi, A.g.e., 1/1498. 
240 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 2/972; Kâtip Çelebi, A.g.e., 2/1623. 
241 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 2/1141. 
242 Kâtip Çelebi, A.g.e., 2/1498. 
243

 Bidâye, Ġbn RüĢd‟ün “Bidâyetu‟l-Müçtehid” adlı eseridir. 
244 Menâru‟s-Sebîl, Ġbn Dûbân‟ın Hanbelî mezhebine göre hazırlamıĢ olduğu fıkh eseridir. Ebû 

Abdullah Talib b. Mahmûd‟un, “ed-Delîl fî Tertîbi Ehâdîsi ve Âsâri Ġrvâi‟l-Galîl” adlı eserinden bu 

kitabın hadislerinin tertibine ulaĢmak mümkündür. Bkz.: Dârü‟l-Aksâ, Kuveyt 1987. 
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30. Halef Süveylim el-Anezî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Kâfî Li Ġbni‟l-Kudâme el-

Makdisî” adlı eseri.
245

 

5. Usul kitaplarındaki hadislerin tahrîci ile ilgili tahrîc eserleri 

1. Muhammed b. Ahmed b. Abdilhâdî‟nin (v. 744/1343) “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-

Muhtasarı‟l-Kebîr Li Ġbn‟il-Hâcib” adlı eseri. 

2. Tâcuddîn Abdülvehhâb es-Sübkî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Minhâc Li el-Beydâvî” 

adlı eseri. 

3. Ġmadüddîn Ġbn Kesîr‟in “Tuhfetu‟t-Tâlib bi Ma‟rifeti Ehâdîsi Muhtasarı Ġbn‟il-

Hâcib” adlı eseri. 

4. Bedrüddîn ez-ZerkeĢî‟nin “el-Mu‟teber fî Tahrîci Ehâdîsi‟l-Minhâci ve‟l-

Muhtasar” adlı eseri. 

5. Ġbnü‟l-Mülakkın‟in “Tuhfetu‟l-Muhtâc ilâ Ehâdîsi‟l-Minhâc” adlı eseri. 

6. Ebu‟l-Fadl Zeynüddîn el-Irâkî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Minhâc” adlı eseri. 

7. Ġbn Hacer‟in “Muvâfakatu‟l-Haber‟il-Haber fî Tahrîci Âsâri‟l-Muhtasar” adlı 

eseri. 

8. Kâsım b. Kutlubuğa‟nın “Tahrîcu Ehâdîsi Usûli‟l-Pezdevî” adlı eseri.
246

 

9. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “el-Ġbtihâc bi 

Tahrîci Ehâdîsi‟l-Minhâc” adlı eseri. 

10. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “Tahrîcu 

Ehâdîsi‟l-Luma‟ Li eĢ-ġîrâzî” adlı eseri. 

6. Siyer ve ġemail kitaplarındaki hadislerin tahrîci ile ilgili tahrîc eserleri 

1. Ġbn Hacer‟in “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Munkatıa fî‟s-Sîreti Li Ġbni HiĢâm” adlı eseri.
247

 

                                                

245 el-Kâfî, Ġbn Kudâme‟nin Hanbelî fıkhındaki kitabıdır. 
246 Abdülhayy el-Kettânî, Fehresu‟l-Fehâris, 2/972; Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, 1/111. 
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2. Kâsım b. Kutlubuğa‟nın “Tahrîcu Ehâdîsi‟Ģ-ġifâ Li el-Kâdî Ġyâz” adlı eseri.
248

 

3. Suyûtî‟nin “Menâhilu‟s-Safâ fî Tahrîci Ehâdîsi‟Ģ-ġifâ” adlı eseri. 

4. Ebu‟l-Alâ Ġdris b. Muhammed el-Irâkî‟nin (v. 1183/1769) “Mevâridu Ehli‟s-

Sedâdi ve‟l-Vefâ bi Tekmîli Menâhili‟s-Safâ” adlı eseri.
249

 

5. Ebu Re‟s el-Muaskerî‟nin (v. 1239/1823) “Tahrîcu Delâili‟l-Hayrât fî Zikri‟s-

Salâti alen-Nebiyyi‟l-Muhtâr Li eĢ-ġerîf el-Hasenî” adlı eseri.
250

 

7. Rekâik ve Âdâb kitaplarındaki hadislerin tahrîci ile ilgili tahrîc eserleri 

1. Zeynüddîn el-Irâkî‟nin “el-Muğnî an Hamli‟l-Esfâr fi‟l-Esfâr fî Tahrîci mâ fi‟l-

Ġhyâi mine‟l-Ahbâr” adlı eseri.
251

 

2. Zeynüddîn el-Irâkî‟nin “Ġhbâru‟l-Ahyâ bi Ahbâril-Ġhyâ” adlı eseri. 

3. Zeynüddîn el-Irâkî‟nin “el-KeĢfu‟l-Mübîn fî Tahrîci Ehâdîsi Ġhyâ-i Ulûmiddîn” 

adlı eseri. 

4. Kâsım b. Kutlubuğa‟nın “Tahrîcu Ehâdîsi Minhâci‟l-Âbidîn Li el-Gazâlî” adlı 

eseri.
252

 

5. Kâsım b. Kutlubuğa‟nın “Tahrîcu Cevâhiri‟l-Kur‟ân Li el-Gazâlî” adlı eseri.
253

 

6. Kâsım b. Kutlubuğa‟nın “Tahrîcu Ehâdîsi Avârifi‟l-Maârif Li es-Sühreverdî” adlı 

eseri.
254

 

                                                                                                                                     

247 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 1/334. 
248 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 2/972. 
249 Bkz.: Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî, Husûlu‟t-Tefrîc, s. 34. 
250 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 1/150. 
251 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 2/816; Kâtip Çelebi, A.g.e., 1/24. 
252

 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 2/972; Kâtip Çelebi, A.g.e., 2/1876. Minhâcu‟l-Âbidîn, Gazâlî‟nin 

ahlâk ve nefis tezhîbi ile ilgili kitabıdır. 
253 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 2/972. 
254 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 2/972; Kâtip Çelebi, A.g.e., 2/1178. 
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7. Ali b. Ahmed el-HurayĢî el-Fâsî‟nin (v. 1143/1730) “Tahrîcu Ehâdîsi‟n-

Nasîhati‟l-Kâfiye limen Hassahullâhu bi‟l-Âfiye Li Ahmed b. Ahmed Zerrûk” 

adlı eseri.
255

 

8. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “Avâtıfu‟l-Letâif 

fî Tahrîci Ehâdîsi Avârifi‟l-Maârif” adlı eseri.
256

 

9. Ebu Abdillah Mahmud b. Muhammed el-Haddâd‟ın “Tahrîcu Ehâdîsi Ġhyâi 

Ulûmiddîn” adlı eseri.
257

 

10. Muhammed b. Nâsıruddîn el-Elbânî‟nin “Ğâyetu‟l-Merâm fî Tahrîci Ehâdîsi‟l-

Halâli ve‟l-Harâm Li Yûsuf el-Karadâvî” adlı eseri. 

11. Yahya b. Hâlid Tevfîk‟in “en-Nefîs fî Tahrîci Ehâdîsi‟t-Telbîs Li Ġbni‟l-Cevzî” 

adlı eseri. 

8. Nahiv ve Lügat kitaplarındaki hadislerin tahrîci ile ilgili tahrîc eserleri 

1. Suyûtî‟nin “Felaku‟l-Isbâh fî Tahrîci Ehâdîsi‟s-Sıhâh Li el-Cevherî” adlı eseri.
258

 

2. Abdülkâdir el-Bağdâdî‟nin “Tahrîcu‟l-Ehâdîsi ve‟l-Âsâri‟l-vâride fî ġerhi‟l-

Kâfiye Li el-Ġstirâbâzî” adlı eseri.
259

 

3. Abdülkâdir el-Bağdâdî‟nin “Tahrîcu‟l-Ehâdîs‟i-vâkıa fî‟t-Tuhfeti‟l-Verdiyye Li 

Umer b. Muzaffer el-Verdî” adlı eseri.
260

 

9. Müstakil konulu kitaplardaki hadislerin tahrîci ile ilgili tahrîc eserleri 

1. Ġbn Hacer‟in “Tahrîcu Hadîsi‟l-Esmâi‟l-Hüsnâ” adlı eseri. 

                                                

255 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 1/343. 
256 Bkz.: Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî, Husûlu‟t-Tefrîc, s. 35. 
257 Bu eser, müellifin, Irâkî‟nin, Sübkî‟nin ve Zebîdî‟nin Ġhya tahrîclerini derleyip yeni eklemeler 

yaparak oluĢturduğu bir tahrîctir. Ġhya üzerine yapılmıĢ en mükemmel tahrîclerden biridir. 
258

 Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, 2/1073. Fâlıku‟l-Isbah… Ģeklinde de okunmuĢtur. Bkz.: Bekkâr, Ġlmu 

Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 26. 
259 Kâfiye, Ġbnü‟l-Hâcib‟in eseridir. 
260 Tuhfetu‟l-Verdiyye, Nahvî bir manzumedir. Kâtip Çelebi, A.g.e., 1/376. 
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2. Sehâvî‟nin “Tahrîcu Turuki Hadîsi “Ġnnallahe lâ Yakbidu‟l-Ġlme Ġntizâen” adlı 

eseri.
261

 

3. Sehâvî‟nin “el-Cevâbullezi indabeta an “Lâ Tekün Hulven Fetüsterad” adlı eseri. 

4. Yusuf b. Abdilhâdî‟nin (v. 909/1503) “Tahrîcu Hadîsi “Lâ Teruddü Yede 

Lâmisin” adlı eseri. 

5. Muhammed b. Ca‟fer el-Kettânî‟nin “el-Ekâvîlu‟l-Mufassale Li Beyâni Hadîsi‟l-

Ġbtidâ bi‟l-Besmele” adlı eseri. 

6. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “el-Ġstiâze ve‟l-

Hasbele mimmen Sahhaha Hadîse‟l-Besmele” adlı eseri. 

7. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “Ġğtinâmu‟l-Ecr 

min Hadîsi‟l-Ġsfâri bi‟l-Fecr” adlı eseri. 

8. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “Tebyînu‟l-Bülh 

mimmen Enkera Vucûde Hadîsi “Vemen Leğâ felâ Cum‟ate Leh” adlı eseri. 

9. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “Ref‟u‟l-Menâr 

Li Turuki Hadîsi “Men süile an Ġlmin Feketemehû Ülcime Yevme‟l-Kıyâmeti bi 

Licâmin mi‟n-nâr” adlı eseri. 

10. Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî‟nin “el-Müshim fî 

Beyâni Hâli Hadîsi “Talebu‟l-Ġlmi Ferîdatün alâ Külli Müslimin” adlı eseri. 

11. Abdussamed Bekr Âbid‟in “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Vâride fî Kitâbi‟l-Emvâl Li Ebî 

Ubeyd” adlı eseri. 

12. Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî‟nin “Tahrîcu Ehâdîsi Fedâili‟Ģ-ġâm Li er-

Rabaî” adlı eseri. 

                                                

261 Abdülhayy el-Kettânî, A.g.e., 2/99. 
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10. Ġnsanların dillerinde dolaĢan meĢhur hadislerin tahrîci ile ilgili tahrîc eserleri 

1- ZerkeĢî‟nin “et-Tezkire fi‟l-Ehâdîsi‟l-MüĢtehire” adlı eseri.
262

 

2- Ġbn Hacer‟in “el-Leâlii‟l-Mensûra fi‟l-Ehâdîsi‟l-MeĢhûra” adlı eseri. 

3- Sehâvî‟nin “el-Makâsıdu‟l-Hasene” adlı eseri.
263

 

4- Suyûtî‟nin “ed-Düreru‟l-Müntesira fi‟l-Ehadîsi‟l-MüĢtehira” adlı eseri.
264

 

5- Ġbn Deyba‟nın “Temyîzu‟t-Tayyib mine‟l-Habîs fimâ yedûru alâ Elsineti‟n-Nâsi 

mine‟l-Hadîs” adlı eseri.
265

 

6- ġa‟rânî‟nin “el-Bedru‟l-Münîr” adlı eseri.
266

 

7- Ġzzeddîn Muhammed b. Ahmed el-Halîlî el-Kadirî‟nin (v. 1057/1647) “Teshîlu‟s-

Sebîl ilâ KeĢfi‟l-Ġltibâs ammâ dâre mine‟l-Ehâdîsi Beyne‟n-Nâs” adlı eseri.
267

 

8- Necmüddîn Ebu‟s-Suûd Muhammed b. Muhammed el-Ğazzî el-Âmirî‟nin (v. 

1061/1650) “Ġtkânu mâ Yahsünü min Beyâni‟l-Ahbâri‟d-Dâire ale‟l-Elsün” adlı 

eseri.
268

 

9- ġihabuddîn Abdurrahman b. Ahmed el-Kalyûbî‟nin (v. 1069/1659) “el-Büdûru‟l-

Münevvere fî Ma‟rifeti Rütebi‟l-Ehâdîsi‟l-MüĢtehira” adlı eseri.
269

 

10- Zürkânî‟nin “ed-Dürratu‟l-Lâmia fî Beyâni Kesîrin mine‟l-Ehâdîsi‟Ģ-ġâia” adlı 

eseri. 

11- Aclûnî‟nin “KeĢfu‟l-Hafâ ve Müzîlu‟l-Ġlbâs ammâĢtehera mine‟l-Ehâdîsi alâ 

Elsineti‟n-Nâs” adlı eseri.
 270

 

                                                

262 el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 395. 
263 el-Kettânî, A.g.e., s. 395. 
264 ZerkeĢî‟nin Tezkire‟sini telhîs edip ilaveler yapmıĢtır. el-Kettânî, A.g.e., s. 395. 
265 el-Kettânî, A.g.e., s. 395. 
266 el-Kettânî, A.g.e., s. 396. 
267

 el-Kettânî, A.y. 
268 el-Kettânî, A.y. 
269 el-Kettânî, A.y. 
270 el-Kettânî, A.y. 
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12- Muhammed b. DerviĢ el-Hût el-Beyrûtî‟nin “Esnâ‟l-Metâlib fî Ehâdîsi 

Muhtelifet‟il-Merâtib” adlı eseri.
271

 

13- Muhammed b. Ahmed el-Yemenî es-Saidî‟nin “en-Nevâfihu‟l-Atıra fî‟l-

Ehâdîsi‟l-MüĢtehira” adlı eseri.
272

 

Bu eserlerden baĢka tahrîc eserleri de vardır. Etraf kitapları, mucemler, miftâhlar ve 

fihristler gibi. Mesela Mizzî‟nin “Tuhfetu‟l-EĢrâf”ı, Nablusî‟nin “Zehâiru‟l-

Mevâris”i, Ġbn Hacer‟in “Ġthâfu‟l-Mehera”sı gibi etraf kitapları ile Suyûtî‟nin “el-

Câmiu‟l-Kebîr” ve “el-Câmiu‟s-Sağîr”i, en-Nebhânî‟nin “el-Fethu‟l-Kebîr”i gibi 

mucemler ve bunlardan baĢka diğer fihristler ve miftâhlar tahrîc kitapları içinde 

gösterilebilir. Bu eserler tezin ikinci bölümünde “Tahrîc metodları ve kaideleri” 

bölümünde ele alındığı için burada bir daha zikretmiyoruz. 

B. TAHRÎC ÇEġĠTLERĠ 

Tahrîclerin çeĢitleri ile ilgili daha çok son dönemlerde değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

Tahrîcin usulü, metodu ve kaideleri ile ilgili olarak yazılan eserlerde görülen 

taksimlerin dayandığı ana nokta bazı âlimlerin aynı kitap üzerine niteliği farklı olan 

birkaç tahrîc eseri meydana getirmeleri olmuĢtur. Bu âlimler mezkûr durumu bizzat 

yazdıkları kitapların giriĢlerinde belirtmiĢler, hatta muhtasar
273

, vecîz
274

 ve 

mutavassıt
275

 gibi ifadeler kullanmıĢlardır. Fakat tahrîc çeĢitleri adı altında bu 

bilgilerin sistemleĢtirilmesi son dönem tahrîc usulü yazarlarınca gerçekleĢmiĢtir. 

Tahrîc ile ilgili usul kitapları ve yazılmıĢ ilmî makaleler incelendiğinde tahrîcin genel 

olarak niteliğine ve yapılıĢ gayesine göre çeĢitlere ayrıldığını söyleyebiliriz. 

                                                

271 el-Kettânî, A.y. 
272 el-Kettânî, A.y. 
273 el-Gazâlî, Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed, Ġhyâu Ulûmiddîn, (el-Irâkî‟nin „el-Muğnî an 

Hamli‟l-Esfâr fi‟l-Esfâr‟ zeyli ile birlikte) Dâru Ġhyâi‟l-Kütübi‟l-Arabiyye, Beyrut Lübnan tsz., 1/9. 
274 el-Elbânî, Muhammed Nâsıruddîn, Ġrvâu‟l-Ğalil fî Tahrîci Ehâdîsi Menâri‟s-Sebîl, el-Mektebu‟l-

Ġslâmî, Birinci Baskı, Beyrut 1979, 1/7-8. 
275 el-Gazâlî, Ġhyâu Ulûmiddîn, 1/9. 
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1. NĠTELĠĞĠNE GÖRE TAHRÎCĠN ÇEġĠTLERĠ 

1.a. Tahrîc-i Muvessa‟ 

Bu tür tahrîcte araĢtırmacı, hadisi bütün senedleri ile birlikte zikreder, hadisin ravileri 

hakkındaki değerlendirmelerde bulunur, hadisin derecesini beyan eder, metindeki 

kapalı noktaları açar, Ģâhid ve mütâbi rivayetler ıĢığında hadisi değerlendirir ve 

hadisteki illetleri ortaya çıkarır.  

Bu tahrîcte senedler büyük bir yer kaplar. Hadis, onu kitabında zikredene nisbet 

edilir. Sonra musannıfın isnadı zikredilir. Daha sonra hadisin rivayet tarikleri 

içindeki senedlerinde bulunan bütün ravilerin terâcimi tüm vecihlerle nakledilir. Bu, 

uzun bir tahrîc Ģeklidir. Bu tahrîc Ģeklini uygulamak çok hadis ihtiva eden kitaplarda 

beraberinde güçlük getirir. Hatta bu usulle yapılan tahrîc, bazen elde edilmesi 

gereken faydadan fazla vakit ve çaba harcamayı gerektirebilir. Mesela hadisin birkaç 

rivayet tariki ile elde edilmesi gereken netice alındıktan sonra daha uzun bir tahrîce 

gerek olmayabilir. Bu metodun, bir hadisle alakalı araĢtırma yapan ve bir konuda 

müstakil bir eser telif etmeye çalıĢanlar için iyi bir metot olduğu söylenebilir. 

Bu Ģekilde tahrîce iten sebepler Ģunlardır: 

1- Herhangi bir hadisin mütevâtir veya meĢhûr olduğunu ispat etmek. 

2- Hadiste bulunan illeti ortaya çıkarmak veya hadiste var olan illeti def etmek. 

3- Hadis sahih olsa da hadiste bulunan bir garâbeti def etmek için hadisin meĢhur 

olduğunu ispat etmeye çalıĢmak. 

4- Hadisin pek çok kaynağını açıklamak. 

5- Hadisin bütün lafızlarını toplamak, hükümlerini beyan etmek ve hadisi 

Ģerhetmek. 

“Muvessa‟ tahrîcte genelde Ģu hususlara riayet edilir: 

1- Hadisi isnadı ile beraber tam olarak zikretmek. 
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2- Hadisin istidlalde bulunulacak kısmı hadisin bir parçası bile olsa hadisin metnini 

tam olarak zikretmek. 

3- Hadisin senedinde zikri geçen ravinin halini tafsilatıyla beyan etmek. 

4- Hadisin bütün rivayet tariklerini ve senedlerini bütün lafızlarıyla beraber 

zikretmek. 

5- Konu ile ilgili diğer hadislerin tahrîcini zikretmek. 

6- Muarız hadisleri zikredip geniĢ bir Ģekilde tahrîcini yapmak. 

7- Hadis, fıkıh veya usul ile ilgili bazı istilahları beyan etmek. 

8- Mütekaddim âlimlerin değerlendirmelerini ve nisbetlerini bizzat ilgili kaynakta 

göstermek.”
276

 

Bu tahrîc çeĢidinde bazı durumlarda tahrîc ameliyesi içinde değerlendirilemeyecek 

açıklamalara girildiği de olmuĢtur. Burada belirtmek gerekir ki bu hususların hepsi 

muvessa‟ bir tahrîcte bulunmak zorunda değildir. Diğer bir ifade ile sayılan bu 

özellikler, muvessa‟ tahrîcte gözetilen maksatlar ve uygulamalardır. 

Bu tahrîc çeĢidini, “tahrîc-i mutavvel” ve “tahrîc-i veciz” Ģeklinde isimlendirmek de 

mümkündür. 

Ġbnü‟l-Mülakkın‟in “el-Bedru‟l-Münîr”i, Zeylaî‟nin “Nasbu‟r-Râye”si, Irakî‟nin de 

“Ġhbâru‟l-Ahyâ bi Ahbâri‟l-Ġhyâ” adlı eserleri tahrîcin bu türüne verilebilecek nâdide 

örneklerdendir.  

1.b. Tahrîc-i Muhtasar 

Hadisin senedinin sadece en kuvvetli veya en meĢhurunun, metni mana açısından en 

dakik anlatan, hüküm açısından da en iyi delil olabilecek ibarelerin belirtilerek 

yetinildiği tahrîc çeĢididir. Binaenaleyh muhtasar tahrîcin rivayet ve azv olmak üzere 

iki kısımdan meydana geldiğini söylememiz mümkündür. 

                                                

276 http://www.alssunnah.com (EriĢim tarihi: 9 Mayıs 2008) 

http://www.alssunnah.com/
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“Muhtasar tahrîcte özetle Ģu unsurlar bulunur: 

1- Senedlerin hazfedilip sadece sahabî ravisinin zikredilmesi. Münzirî‟nin (v. 

656/1258) “et-Terğib ve‟t-Terhib”de yaptığı gibi. 

2- Tekrarların hazfedilmesi. Münzirî‟nin “et-Terğib ve‟t-Terhib”de yaptığı gibi. 

3- Hadis pek çok sahabîden varid olmuĢ olsa bile bir tek sahabînin rivayeti ile iktifa 

edilmesi. 

4- Ġki hadisin bulunduğu bir yerde isnadça en kuvvetli olanının seçilmesi ve 

diğerinin ihmal edilmesi. 

5- En meĢhur kaynaklarla iktifa edilmesi. Kütüb-i Sitte ve Muvatta ile iktifa edip 

diğer kaynakları bırakmak gibi. Hadis, Kütüb-i Sitte haricinde bir kaynakta 

bulunuyorsa bu durum genelde bir fayda gözetilerek yapılır. 

6- Hadisin illetleri ile ilgili hususların hazfedilip sadece hadisin derecesini 

belirtmekle yetinilmesi.”
277

 

Görülüyor ki ne kadar kısaltma yapılırsa yapılsın, mutlak surette hadisin hükmünün 

belirtilmesi gerekmektedir. Günümüzde sadece kaynağına atıf yapmaktan ibaret 

çalıĢmaları tahrîc saymak bu yüzden mümkün değildir. 

Bu tahrîc türünün faydaları adına Ģu hususları kaydedebiliriz: 

1- AraĢtırmacı ve ilim tâliblerinin kısa bir sürede maksatlarına ulaĢabilmelerine 

kolaylık sağlar. 

2- Tamamlayıcı hususlar ve ince ayrıntılara dalmadan tahrîcin esas maksatlarına 

hizmet eder. 

3- Hadisin hükmünü belirtmekle birlikte araĢtırmayı hadisin en meĢhur ve en 

önemli kaynakları ile sınırlı tutar. 

                                                

277 Ahmed Mabed, “el-Muhadarât fi‟t-Tahrîc”, NeĢr: http://www.alssunnah.com (EriĢim tarihi: 9 

Mayıs 2008) 

http://www.alssunnah.com/
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4- AraĢtırmacının bıkkınlığa düĢmemesi ve uzun rivayet tariklerinin arasında 

dikkatinin araĢtırdığı metinden uzaklaĢmaması için faydalı bir tahrîc metodudur. 

Bu tahrîci “tahrîc-i basit” olarak isimlendirmek de mümkündür. 

Hadisi kaynağına nisbet edip hükmünü belirtmekle yetinilen bu tahrîc türüne Ġbnü‟l-

Mülakkın‟in “el-Münteka mine‟l-Bedri‟l-Münir” eserini örnek vermek mümkündür.  

1.c. Tahrîc-i Mutevassıt 

Bu tahrîc türü mutavvel ile muhtasar arası bir tahrîctir. Muhtasar tahrîcin üzerine 

muvessa‟ tahrîcten bazı hususların eklenerek yapıldığı tahrîc çeĢididir. AraĢtırmacı 

hadisin meĢhur rivayetlerini zikreder. Mesela hadisin beĢ sahih kaynağı varsa bunlar 

içinde en sahihlerinin seçilmesi, hakkında ihtilaf edilen bir ravide görüĢlerin en tercih 

edileninin belirtilmesi ve hadisteki garib lafızların Ģerhinde tercihe en layık tefsirin 

ifade edilmesi bu tür tahrîcte icra edilen uygulamalardır. 

Bu tahrîc çeĢidi aynı zamanda rivayet tariklerinin farklılıklarına ve hadis ravilerinin 

iltika noktalarına göre de değiĢiklik arz eder. Bir ravi üzerinde dönen bir hadiste 

ravinin talebelerinin rivayetlerindeki sened ve metin farklılıkları beyan edilip rivayet 

tarikleri arasında tercihte bulunulur ve eğer hakiki bir farklılık söz konusu ise her bir 

rivayet tarikine dair olan hadisin hükmü belirtilir. Bazen ciddi bir farklılık olmasa da 

her tarikin hükmünün ayrıca belirtildiği de olmuĢtur. Tahrîc kitapları arasında tahrîci 

en çok ifade eden Ģekil bu yorucu metottur. Dârekutnî‟nin (v. 385/995) “Ġlel”i ve Ġbn 

Hacer‟in “Telhîs-i Habîr”i buna en güzel örneklerdendir. Özellikle Dârekutnî‟nin 

“Ġlel”deki metodu, rivayet tariklerini açıklayıp bir tek hadisteki pek çok ravinin 

ihtilafını sistemli bir Ģekilde anlatması açısından uzun ve sıkıcı tahrîclere bir model 

olabilir.
278

 

Bu tahrîci “tahrîc-i vasît” olarak isimlendirmek de mümkündür. 

 

                                                

278 Bkz.: Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf, “et-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd”, s. 11-12. 
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Tahrîc-i Muvessa‟ Tahrîc-i Mutevassıt Tahrîc-i Muhtasar 

Bedru‟l-Münîr/Ġbn 

Mülakkın 

Hulâsatu‟l-Bedri‟l-Münîr/Ġbn 

Mülakkın 

Müntekâ Hulâsati‟l-Bedri‟l-

Münîr/Ġbn Mülakkın 

Ġhbâru‟l-Ahyâ bi 
Ahbâri‟l-Ġhyâ/Irâkî 

el-KeĢfu‟l-Mübîn an Tahrîci 
Ehâdîsi Ġhyâ-i Ulumiddîn/Irâkî 

el-Muğnî an Hamli‟l-Esfâr 
fi‟l-Esfâr/Irâkî 

Tağlîku‟t-Ta‟lîk/Ġbn 

Hacer 

et-TeĢvîk ilâ Tağlîki‟t-

Ta‟lîk/Ġbn Hacer 

Ġbn Hacer‟in Hedyu‟s-

Sârî‟deki muallakları tahrîci 

Nasbu‟r-Râye/Zeylaî Telhîsu‟l-Habîr /Ġbn Hacer et-Terğîb ve‟t-

Terhîb/Münziri 

Tuhfetu‟l-EĢrâf/Mizzî ed-Dirâye fi Tahrîci Ehâdîsi-i‟l-

Hidâye/Ġbn Hacer 

Tuhfetu‟t-Tâlib bi Marifeti 

Ehâdîsi Ġbni‟l-Hâcib 

Tahrîcu‟l-Ezkâr/Ġbn 

Hacer 

Tahrîcu Zâdi‟l-

Meâd/Abdülkâdir ve ġuayb 

Arnavût 

Tahrîci Akâid-i 

Nesefiyye/Suyûtî 

Ġrvâu‟l-Ğalîl/Elbânî Tahrîcu‟l-Câmii‟l-

Usûl/Abdülkâdir Arnavut 

Riyâzu‟s-Salihîn, Ezkâr, 

Erbaîn/Nevevî 

Silsiletu‟s-Sahîha/Elbânî Tahrîcu ġerhi‟s-Sünne/ġuayb 

Arnavût 

Câmiu‟s-Sağîr/Suyûtî 

Silsiletu‟d-Daîfe/Elbânî Ġlel/Dârekutnî Bulûğu‟l-Merâm/Ġbn Hacer 

  Umdetu‟l-Ahkâm/Makdisî 

  Müntekâ/Ġbn Teymiyye 

  Muharrar/Ġbn Abdi‟l-Hâdî 

2. YAPILIġ GAYESĠNE GÖRE TAHRÎCĠN ÇEġĠTLERĠ 

2.a. Ġlmî Tahrîc 

Bazı âlimler tahrîci, ilmî ve fennî Ģeklinde ikiye ayırmıĢtır. Ġlmî tahrîci Ģöyle tarif 

etmiĢlerdir: “Hadisin kaynağını (mezânn), diğer hadislere muvafakat, muhalefet veya 

teferrüd halini bilmek için, direk rivayete dayalı asîl kaynaklardan ortaya 

çıkarmak.”
279

 

Bu tarife göre, hadisin zayıf veya sahih olduğunu anlamanın yolu onun Ģu üç halden 

hangisi içinde yer aldığını bilmekten geçmektedir: 

1. Hadisin diğer rivayetlere muvafakatı. 

2. Hadisin diğer rivayetlere muhalefeti. 

3. Hadisin teferrüd etmesi. 

                                                

279 Melîbârî ve Akâyile, Keyfe Nüderrisü Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, s. 27-28. 
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Tahrîcin ilmî ve faydalı bir hedefinin olabilmesi için tahrîci yapılan hadis hakkında 

hüküm vermenin bundan dolayı da bu üç hali incelemenin gerektiği tahrîc türü ilmî 

tahrîctir. 

2.b. Fennî Tahrîc 

Fennî tahrîc, “Hadisin senedi ile birlikte zikredildiği aslî kaynaklardaki yerini 

gösterip ihtiyaç anında hadisin derecesini belirtmek” Ģeklinde son dönem muasır 

âlimleri tarafından tarif edilen ve hadisin yukarıda sayılan üç halini araĢtırmaya 

gerek görmeden, ihtiyaç olduğunda hadisin hükmünü belirtmeyi amaçlayan tahrîc 

çeĢididir.
280

 

Tahrîci yapılıĢ gayesine göre ikiye ayıran bu tasnifi, ilk yapılan tahrîclerle son 

dönemde yapılan tahrîclerin kıyaslanması neticesinde ortaya konulan bir tasnif Ģekli 

olarak değerlendirmek mümkündür. Tahrîci, asıl gayesinden uzaklaĢtıran ve onu bir 

meslek haline getiren bir zihniyeti tenkit etmenin de üstü kapalı olarak eleĢtirildiğini 

düĢündüğümüz bu taksimde “fennî tahrîc” ifadesindeki fen kelimesinde bu 

düĢüncemizi destekleyen bir karine olduğunu belirtmek istiyoruz. Fennî tahrîc ile 

ifade edilmek istenen hususun basit bir dipnotlandırma ameliyesi olduğunu 

söylememiz yanlıĢ olmayacaktır. Ayrıca tahrîcin fennî ve ilmî Ģeklindeki ayrımının, 

tahrîci kapsamlı bir Ģekilde tarif edebilme zaruretinden kaynaklanmıĢ olabileceğinin 

de altını çizmek yerinde olacaktır. 

 

C. TAHRÎC ESERLERĠNĠN USÛL VE METOTLARI 

1. Tahrîc eserlerinin niteliklerinin ve metotlarının farklılık sebepleri 

Tahrîc eserleri nitelik, derinlik ve hacim bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu 

durum müelliflerin tahrîc yaparken gözettiği kıstaslar ve kitabı telif gayesi ile 

yakından ilgilidir. Müellif, hadis kaynaklarının, rivayet tariklerinin ve hadis 

                                                

280 Melîbârî ve Akâyile, Keyfe Nüderrisü Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, s. 27-28. 
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hakkındaki değerlendirmelerin ne kadarına ulaĢabildi ise bunların üzerine ekledikleri 

ile beraber yaptığı çalıĢma o çerçevede kalmıĢtır. 

Meselâ Hafız Zeynüddîn el-Irâkî, Ġhyâ-i Ulûmiddîn‟de bulunan hadislerin tahrîci için 

üç eser telif etmiĢtir. Birinci kitabını 751 senesinde bitirmiĢtir. Bazı hadislere 

ulaĢması mümkün olmadığı için kitabın tebyizini 760 senesine tehir etmiĢ, daha 

sonra, ulaĢtığı hadisleri de bu kitabın içine almayı arzu etmiĢ ve orta boy bir eser 

daha telif etmiĢtir. Daha sonra bu eserini ihtisar da etmiĢtir. En uzun olan eseri dört 

mücelled halindeki 751 senesinde bitirdiği “Ġhbâru‟l-Ahyâ bi Ahbârîl-Ġhyâ”dır. Daha 

sonra kitabın kırkbeĢ cüzünü yeniden yazmıĢ ve Hac bahsinin sonlarına kadar 

gelmiĢtir. Daha sonra da onu ihtisar etmiĢ ve “el-Muğnî an Hamli‟l-Esfâr fi‟l-Esfâr”ı 

telif etmiĢtir. Bu eserden dolayı asıl ilk telifini geciktirmiĢ ve ondan önce yine bir 

orta boy olan “el-KeĢfu‟l-Mübîn fî Tahrîci Ehâdîsi Ġhyâ-i Ulûmiddîn” eserini telif 

etmiĢtir.
281

 Tahrîc kitaplarındaki ihtisar etme geleneğinden dolayı kitapların 

hacimleri de değiĢkenlik göstermiĢtir. 

Tahrîc eserlerinin metotlarındaki farklılık haliyle hacimlerine de yansımıĢtır. GeniĢ 

ve hacimli tahrîc eserlerine bakıldığında onlarda tahrîc usulü ile ilgili Ģu özellikler 

görülür: 

1- Tahrîci yapılan hadis senediyle beraber zikredilir. 

2- Hadisin meĢhur müsned hadis kitaplarındaki yerleri gösterilir. Rivayet tariklerine 

tenbihte bulunulur. Aynı kitap içerisinde tahrîci yapılan hadisin değiĢik 

yerlerdeki hallerine bakılır. Zira bir yerde isnadı ile zikredilmeyen muallak bir 

hadis diğer yerde vasledilmiĢ olabilir. 

3- Hadisin değiĢik isnadlarını bulduğu diğer kitaplardaki rivayetler toplanır ve bir 

araya getirilir. 

4- Sahîh olduğu kesin olsa bile muallak rivayetler isnadlarıyla vasledilir. Bu amel, 

daha çok, delil getirmek ve hadisin sahih olduğuna dair hükme muhalif olanların 

görüĢlerini iptal etmek için yapılır. 

                                                

281 Abdülhayy el-Kettânî, Fehresu‟l-Fehâris, 2/816; Kâtip Çelebi, KeĢfu‟z-Zunûn, 1/24. 
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5- Hadisi aldığı kitabın müellifinin hadise ulaĢma isnadı tam olarak zikredilir. 

Hadisin üzerinde döndüğü ravi varsa belirtilir. 

6- Mütâbi ve Ģâhid rivayetlerin zikrine ehemmiyet verilir. Hadisin âlî isnadı varsa 

bütün çeĢitleriyle beraber belirtilir. Sonra da rivayetin muvafakat, bedel, müsâvât 

ve musâfaha durumları zikredilir. 

7- Hadisin ravilerinin durumları ile ilgili ihtilaflar serdedilir. Bunlardan bir vecih 

belirtilerek tercih edilir. 

8- Mütekaddim âlimlerden nakille hadisin ravilerinin cerh ve tadili ile ilgili 

değerlendirmelerde bulunulur. 

9- Hadisin metnindeki müphem kiĢi veya isimlere iĢaret edilir. 

10- Hadisin isnada yönelik bazı faydaları belirtilir. 

Bu hususların genelde hepsini, muhtasar olan tahrîc eserlerinde değil muvessa‟ tahrîc 

eserlerinde görmek mümkündür. 

Sadece bir hadis üzerine yapılan tahrîc çalıĢmalarında da geniĢ bir inceleme söz 

konusu olmaktadır. Mesela el-Ğumârî, “el-Müshim fî Beyâni Hâli Hadîsi “Talebu‟l-

Ġlmi Ferîdatün alâ Külli Müslim” adlı çalıĢmasında hadisin dokuz sahabîden gelen 

rivayet tariklerini incelemiĢ, 40 sayfadaki bütün değerlendirmelerinden sonra hadisin 

sahih olduğunda karar kılmıĢtır.
282

  

Muhtasar tarzda telif edilen tahrîc eserlerinin hacmi küçük olsa da ihtisarı yapılan 

eserler hakkında tam ve eksiksiz bilgi vermeyi ihmal etmezler. Mesela Ġbnü‟l-

Mülakkın‟in “Bedru‟l-Münir”ini Ġbn Hacer ihtisar etmiĢtir. Ġbn Hacer “et-Telhîsu‟l-

Kebîr”de yedi büyük mücellette tekrarları da ihtiva eden Ġbnü‟l-Mülakkın‟in mezkur 

eserini latîf tek bir mücellette, uzun bir eserdeki ifade edilmesi gereken maksatları 

ihlal ve ihmal etmeden eseri 1/3 oranında telhîs etmiĢtir. 

                                                

282 Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî, el-Müshim fî Beyâni Hâli Hadîsi „Talebu‟l-Ġlmi Ferîdatün alâ Külli 

Müslimin‟ Mea Mecmûatin min Rasâilihî, Mektebetü Taberiyye, Riyad 1414.  
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Bu konudaki kitaplar incelenince görülür ki bir hadisin sayfalarca tutan tahrîci 

mümkün olduğu gibi kısa birkaç cümlede de tahrîcin yerine getirilmesi mümkündür. 

Âlimlerin tahrîc üsluplarının çeĢitlilik göstermesindeki ana noktaları Ģu Ģekilde 

sıralamak mümkündür: 

1- Hadisin ravisine tahdid koyulmaması durumunda tahrîc yapan kiĢi tafsilatlı 

olarak o hadisi rivayet eden bütün sahabîlerden araĢtıracak ve her bir sahabînin 

rivayetini teker teker ele alacaktır. Bu husus âlimlerin tahrîc üslubuna etki 

etmiĢtir. Hadis sadece bir sahabîden mervi ise sadece bu sahabînin rivayeti 

tahrîce konu olacaktır. Eğer ravi sınırı konmamıĢ ise rivayetlerin Ģâhidleri 

aranacak, hadisi rivayet eden diğer sahabîlerin rivayetleri de araĢtırmaya konu 

olacaktır. Bu noktada araĢtırma da uzun veya muhtasar bir hal alabilecektir.  

2- Hadisi, baĢka rivayetler ile tahrîc etme yolu tutulmuĢsa bu durum da üsluba etki 

edecektir. Mesela Taberânî‟nin “  hadisi ile ilgili tahrîcinde ”يٍ  نة  هي يز ًلاًة 

bu hadisi 60 sahabîden 80 rivayet tarikiyle araĢtırdığı bilinmektedir.
283

 

3- Tahrîci yapılan asıl kitabın müellifi “ “ veya ”يٍ انَُخ  نا انَُخ ًب ٔهك  ي ” 

Ģeklinde bazen bir hadise iĢaret etmiĢ olabilir. Bu iĢaretlerin de tahrîce konu olup 

olmamasına göre üsluplar ve kitapların hacimleri değiĢebilmektedir. 

4- Tahrîc yapan kiĢi, bazen çeĢitli gayelerle hadis sahih bile olsa araĢtırmayı 

derinleĢtirip uzatabilir. Mesela hadisin müevatir olduğunu ispat etmek gibi bir 

düĢüncesi olan araĢtırmacı ayrıntılı olarak bilgi verme ihtiyacı isteyebilir. 

5- Müelliflerin tahrîcte zikrettikleri kaynakları tertip usulleri de değiĢkenlik gösterir. 

Asıl olan Sahîhayn, sünenler, müsnedler, mucemler Ģeklindeki sıradır. 

Müsnedlerde Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟inin öncelikle zikredilmesi, hatta 

bazen bu müsnedin sünenlerden önce gelmesi de tercih edilen bir husustur. Fakat 

bu husus kesin bir kaide değil, araĢtırma yapılıĢ Ģekline göre farklılık 

                                                

283 Bu konuda bkz.: Taberânî, Cüz‟ün fîhi turuku hadisi men kezebe aleyye müteammiden, Tahkik: 

Muhammed b. Hasan el-Ğumârî, Dâru‟l-BeĢâiri‟l-Ġslâmiyye, Beyrut 1997. 



 

 83 

gösterebilmektedir. Mesela Ģâhid ve mütâbi rivayetler tertip edilirken bu hususa 

riayet edilmediği çokça görülmüĢtür. 

6- Bazı müellifler sadece kaynağı, bazıları kaynağı ve hadisin ilk/sahabî ravisini, 

bazısı bunlara ek olarak hadisin sıhhat derecesini, bazıları da bu hususlara ek 

olarak hadisteki bir illeti belirtmiĢ olabilmektedirler. Bunlar tahrîcte uygulanan 

metotlardandır. 

7- Bazen tahrîcteki gaye belirli bir maksada yönelik olmakta ve sadece bu maksadın 

gerektirdiği hususlar dikkate alınmaktadır. Mesela Ġbnü‟l-Cevzî‟nin “Talîku‟l-

Kebîr”de hadisleri tahrîcindeki niyeti bazı rivayet ve fıkhî görüĢleri tercih 

etmektir ki o, bu kitabında sadece bu gayeye matuf olarak tahrîcte bulunmuĢtur. 

8- Tahrîcte bazen, hem sahabî hem de daha sonra gelenlerin âsârının tahrîci konu 

alınmıĢ olabilir ki bu durumda sadece merfû rivayetler değil mevkûf ve maktû‟ 

rivayetler de araĢtırma konusu içine girmiĢ olmakta ve böylece tahrîcin üslubu da 

farklılık göstermektedir. 

9- Bazı Ģerhler ve hadis talik kitapları da tahrîce konu olduğu için hadis kitaplarında 

söz konusu olmayan bazı farklılıklar da tahrîc içinde incelenebilmektedir.
284

 

2. Tahrîc eserlerinden bazılarının usullerinin tanıtımı 

2.a. Nasbu‟r-Râye 

Hidaye, Hanefi fıkhının en önemli eserlerinden biridir. Bu kitabı Burhaneddîn Ebu‟l-

Hasan Ali b. Ebi Bekr el-Ferğânî el-Merğînânî (v. 593/1197) telif etmiĢtir. Bu kitap 

hem ihtisarı, hem Ģerhi hem de tahrîci yapılan kitaplardan biri olup üzerinde pek çok 

çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Zeylaî de “Nasbu‟r-Râye” adlı eserinde bu kitaptaki 

hadislerin tahrîcini yapmıĢtır. 

Zeylaî‟nin hadisleri tahrîcinde izlediği metotu Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

                                                

284 Muhammed eĢ-ġehrî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hıfzi‟s-Sünne”, s. 31-33. 
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a- Ġbn Hacer ve Ġbnü‟l-Mülakkın gibi âlimler kitaplarının baĢında metotlarını 

anlatan birer mukaddime yazmalarına rağmen Zeylaî kitabına bir mukaddime 

yazmamıĢtır. Bu, onun kitabını bitirmediğinin bir iĢareti olabilir. 

b- Bu kitabın tahrîc kitapları arasında çok önemli bir yere sahip olan meziyetleri 

bulunmaktadır. Pek çok faydalarla doludur. Derinlemesine tahrîc örnekleri sunan 

eser, pek çok ahkâm hadisi ihtiva etmektedir. Hadisin senedlerini zikreder, 

ravilerin cerh ve tadiline yönelik görüĢleri beyan eder, insaflı ve itidalli olarak 

hadislerin sahih, sakim ve illetlilerini beyan eder. 

c- Hidaye‟nin sahibi Merğînânî‟nin sarih olarak veya iĢaret ederek belirttiği bütün 

me‟sur hadisleri tahrîc eder. Yine Zeylaî‟ye ait olan “Tahrîcu Ehadîs-i KeĢĢâf”da 

ise müellif sadece tefsir sahibinin sarih olarak zikrettiği merfû hadislerin tahrîcini 

yapmıĢ –iĢaret edilen hadislerin tahrîcini yapmamıĢ- ve mevkûf hadislerden az 

bir kısmının tahrîcini gerçekleĢtirmiĢtir. 

Mesela Merğînanî bir hadise iĢaret ederek Ģöyle demiĢtir: انًَو  ق عِاٌ  ي

ْبء  Yani “… Çünkü bunda yatsıdan sonra nehyedilen انًُٓي  ُّ ث لِ ؤي ث ل ان ِخ

gece sohbetini kesmek söz konusudur.” Zeylaî hadisleri serdettiği yerde on altıncı 

bir hadise yer vermiĢ, burada Merğînânî‟nin yukarıda iĢaret ettiği hadisi zikretmiĢ 

daha sonra da tahrîcinde bulunmuĢtur. Kendisine ait söz ve değerlendirmelerde 

 :dedikten sonra Ģöyle demiĢtir ”قُجْهذُج “

ؤَّ  بٌ  كوِ انُٕو : هٔاِ اائًخ انَزخ  ي  زجٓى يٍ ؽل ش ؤثي ثوىح  ٍ انُجي: قهذ
285 ؤي ث ل ان ْبء”قجهٓب ٔانؾل ش ث لْب

 

d- Hadisleri birinci hadis, ikinci hadis Ģeklinde sıraya dizmiĢtir. 

                                                

285 Zeylaî, Abdullah b. Yûsuf Ebu Muhammed el-Hanefî, Nasbu‟r-Râye Li Ehâdîsi‟l-Hidâye, Tahkik: 

Muhammed Yûsuf el-Bennûrî, (HâĢiyetü Buğyeti‟l-Elmaî ile birlikte) Dâru‟l-Hadis, Mısır 1357, 

1/209. 
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e- Hadisleri tahrîcte sadece Hanefilerin delillerini değil diğer mezheplerin delillerini 

de zikretmiĢ ve bu hadisleri zikretmeden önce “  ifadesini ”ؤؽبك ش انقصٕو

kullanmıĢtır. Ġbn Hacer “et-Telhîsu‟l-Habir”de bu hadislerden de istifade ettiğini 

ifade eder.
286

 

f- Hadisleri asıl kaynaklarına nisbet etmede eğer kitap fıkıh bablarına göre tertip 

edilmiĢ bir kitap ise hadislerin bablarını zikretmiĢtir. Mesela, bir hadisten sonra, 

ؤيب ؽل ش ًٍوح  (…ؽل ش ؤٌَقهذ هٔي يٍ ؽل ش ًٍوح ثٍ عُلة ٔيٍ

ٔانزويني ٔانَُبئي ...   إثٕكأك  ي ان ٓبهح… إفوعّ ؤثٕكأك ٔانزويني ٔانَُبئي

diyerek  ي انص ح
287

 önce hangi kaynaklarda geçtiğini daha sonra da bablarını 

ifade etmiĢtir. 

Bir kaynakta geçen mükerrer hadisleri de geçtiği yerlere göre belirtmiĢtir. 

Mesela, niyet hadisinden sonra ّنّ ٔ ي هٔاِ انجقبهي  ي ٍج خ يٕاضع يٍ  زبث ِّٔر ؤ

diyerek آفو اا ًبٌ ٔ ي ؤٔل ان ز  ٔ ي ؤٔل انٓغوح
288

 kitaptaki yerlerini 

zikretmiĢtir. 

g- Hadisler fıkıh bablarına göre tertip edilmemiĢ kitaplarda bulunuyorsa, 

okuyucunun hadisin yerini bulabilmesi için mümkün olduğu miktarda bilgi 

verme yolunu tercih etmiĢtir. Eğer hadisin kaynağı Ġbn Hibbân‟ın Sahîh‟inde 

olduğu gibi nev‟ ve taksimlere göre tertip edilmiĢse o takdirde de kitabın nev‟ ve 

taksimini belirtmiĢtir. Eğer asıl kaynak Hilye‟de, Ġbn Sa‟d‟ın Tabakât‟ında ve 

Târih-i Bağdat‟ta olduğu gibi Ģahıs isimlerine göre tertip edilmiĢse o zaman da 

haberleri zikredilen Ģahsın yerini bildirmiĢtir.
289

 

                                                

286
 Ġbn Hacer, et-Telhîsu‟l-Habîr, 1/7. 

287 Nasbu‟r-Râye, 1/40, 118, 3/392. 
288 A.g.e., 1/242. 
289 Bkz.: A.g.e., 1/170, , 1/284, 1/44. 



 

 86 

h- Hadisleri derinlemesine tahrîc etmiĢtir (Tevessu‟). Hadisin hem meĢhur 

kitaplardan hem de meĢhur olmayan pek çok kitaptan yerlerini göstermiĢ, lafız 

farklılıklarına iĢaret etmiĢtir.
290

 Hadisin bütün tariklerini zikretmede bir ihmal 

veya taksirde bulunmamaya çalıĢmıĢtır. Hadisin geniĢ bir Ģekilde araĢtırmasında 

mezhep farklılığı da gözetmemiĢtir. Yani sadece Hanefi mezhebinin dayandığı 

hadislerde değil diğer mezheplerin istinbat ettikleri hadislerde de geniĢ bir 

Ģekilde değerlendirmelerde bulunmuĢtur.
291

 

i- Zeylaî, vakıf olamadığı, bulamadığı veya meĢhur bir hadise muhalif olan hadisler 

için, “Garib” lafzını veya “غو ت ثٓنا انه ظ” veyahut da “غو ت يو ٕ ب” ifadesini 

kullanmıĢtır.
292

 Bu metod aynı zamanda Ġbnü‟l-Mülakkın‟in kullandığı bir 

metottur. 

j- Hadislerin merfû ve mürsel rivayetleri söz konusu ise “bu konuda müsned 

hadisler olduğu gibi mürsel hadisler de vardır.”
293

 diyerek önce merfû olanları 

daha sonra ise mürsel olanları zikreder. 

k- Hadisi kaynağına nisbet ederken, bazen kaynaktaki senedi tam olarak zikreder, 

bazen de sadece sahabî raviyi zikrederek bir kısmıyla yetinir. Üçüncü bir yol 

daha izler ki bu en çok kullandığı metottur. Tahrîc ettiği hadis ile ilgili sözü geniĢ 

tutarak ravilerin cerh ve tadil durumunu, hadisin sahih veya zayıf olma durumunu 

belirtir.
294

 Hadisi nisbet ettiği kitapta bulunan raviler ve hadisin kaynağı 

hakkındaki bilgileri de aktarır. Ayrıca hadisi nisbet etmediği kaynaklardan da 

bilgiler aktarır. Kendi görüĢlerini de aktarır ki bunlar azdır. 

l- Zeylaî‟nin pek çok kaynağı bulunmaktadır ki hadislerin illetlerini beyan etmesi, 

tenkid etmesi, faideleri anlatması, vehimlere tenbih etmesi, hadislerdeki ve 

hadisleri kitaplarında zikredenlerin lafızlarındaki farklılıkları açıklaması, onun 

pek çok kaynaktan yararlandığını göstermektedir. 

                                                

290 Bkz.: A.g.e., 1/260-264. 
291

 Bkz.: A.g.e., 4/311-312; 3/182-190. 
292 Bkz.: A.g.e., 1/54, 72; 2/25, 3/151. 
293 Bkz.: A.g.e., 1/73, 4/458. 
294 Bkz.: A.g.e.1/82-83. 
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ez-Zeylaî‟nin bir hadisi tahrîci 

Burada örnek olarak Zeylaî‟nin tahrîc ettiği ilk hadisi
295

 ele alalım ve bundan 

gözetilen faydaları sıralamaya çalıĢalım: 

لِخ شُج  لُج  اْنؾَال َٔ :اْاَال

ٖ َأل حُج  هَال  وَال
غِخ ًُج ٍُج  اْن ْ جَالخَال  ْث ٌَ : }ُّج َي  ؤَال َهٗ انَُجِخ ِّخ  اهلَلُج  صَال  ْ هَال َهىَال   َال َاٍل جَالباَالخَال  ؤَالرَاٗل َأل وٍد  ٍُج ْٕ جَالبلَال  ، قَال ب  َال ًًة بئِخ َضإَال، قَال َإل رَال  َأل
ؼَال  َاَل يَال هَالٗ َأل ِّخ   َال زِخ ِّخ  ََالبصِخ َال  ْ َ فُج ا : قُجْهذ ،{َأل نَال لِخ شٌر  َاْل َ تٌر  ؽَال وَال ٍْ  يُج ٍِخ  يِخ لِخ ضَالْ  ب ، ؽَال َاًل ُْج ا َأل حُج  هَال  وَال

غِخ ًُج ٍُج  اْن  ْث
، ْ جَالخَال ب ُّج َاًل ُٓج هَال ُِّرِخ ُج  عَال َال صَال ًُج لِخ ضًةب اْن ا، ؽَال لًة اؽِخ لِخ شُج  َأل ؼِخ   َالؾَال َْ َاًل هَالٗ اْن ٍِخ  انَُبصِخ َالخِخ   َال  ْ َ اْنقُج ُّج .َأل عَال  ؤَالْفوَال
هِخىٌر  َْ ٍْ  يُج حَال   َال َأل ْو ٍِخ   ُج حِخ  ْث  وَال

غِخ ًُج ٍْ  اْن ِّخ   َال حِخ  ؤَالثِخ   وَال
غِخ ًُج ٍِخ  اْن ْ جَالخَال  ْث ٌَ : }ُّج َي  ؤَال َهٗ انَُجِخ ِّخ  اهلَلُج  صَال  ْ هَال َهىَال   َال َاٍل  َأل

َضإَال، َإل ؼَال  رَال َاَل يَال ، َأل ِّخ زِخ َُالبصِخ َال هَالٗ ثِخ ، َأل َال خِخ بيَال َاًل هَالٗ اْن ِخ ٍِخ  َأل َال  ْ َ ٗ{ اْنقُج َآل زَال َْ  . ا

ُِج  ا َأل هَال يُّك  َأل
َِخ ا وَال ِّخ   ِخي ان َجَال ًِخ ْ غَال ا يُج نَال َآل ، ثِخ َُالبكِخ ٍْ نَالىْ  اإْلِخ ِّخ   َالْن ُجوْ  َأل خَال   ِخ  بيَال َاًل ىَال  ،اْن ِخ ِْخ َأل ٍُج  َأل يِّرِخ  اْث ىِخ ْٕ  ِخي  اْنغَال

زَالبةِخ  ا انَزْؾ ِخ  ِخ   ِخ يَال ا  َال َال نَال لِخ شَال  َاْل ، إنَاٗل اْنؾَال ٍِخ  ْ َاٌل  انَصؾِخ ؾَال نَالْ  ، َأل نِخ َال كَال  ثَالْم   َالنَال وَال َْ َال ِّخ  ا هِخىٌر  ثِخ َْ ُّج .يُج َ جَال رَال َال  َأل
ِّخ   ْ هَال تُج   َال بؽِخ ُْ ِخ ؼِخ  صَال . انَز

ٖ َأل هَال ك ؤَالثُٕج َأل ُٔج ا ِّخ   ِخي كَال ُِخ َُال ٍْ  ٍُج لِخ شِخ  يِخ مٍد  ؤَالثِخي ؽَال ْ  ِخ ٍْ  يَال ٌٍد   َال َال ؤَالْ ذ: }قَالبلَال  ،ؤَاَل ٕلَال  هَال ٍُج َهٗ اهلَلِخ  هَال  اهلَلُج  صَال
ِّخ   ْ هَال َهىَال   َال َاٍل َضإُج، َأل َإل ِّخ   َالزَال  ْ هَال خٌر  َأل َال بيَال َاًل مَال  قَال َالوِخ َخٌر،  ِخ ُِج   َالإَالْكفَال ٍْ   َاللَال ، رَالْؾذِخ  يِخ خِخ بيَال َاًل ؼَال  اْن ِخ َاَل َاًل َلوَال   َال ، يُج َال ِّخ ٍِخ ْؤ  هَال
نَالىْ  ْ   َأل ُْ ُج خَال   َال بيَال َاًل ٗ{.اْن ِخ َآل زَال َْ . ا

كَالذَال  َاٍل ُّج  َأل ُْ ك ؤَالثُٕج  َال ُٔج ا يُّك  صُجىَ .كَال هِخ ُْنِخ ًُج ،  ِخي اْن ِِخ وِخ ْقزَالصَال ُِج  يُج ا َأل هَال ب ِخىُج  َأل ،  ِخي اْنؾَال كِخ زَالْلهَال َْ ًُج كَالذَال  اْن َاٍل ، َأل ُّج ُْ   َال
ا: قَالبلَال  صُجىَ  نَال َاْل ، َأل لِخ شُج ٌْ  اْنؾَال إِخ ٍْ  نَالىْ  َأل ُِج   َالكُج َُالبكُج ٍْ هَالٗ إ ْو ِخ   َال ، َاّل زَالبةِخ ٌَ  اْنكِخ ئِخ ِّخ   َال ، نَالْ  َالخًة   ِخ  وِخ جَالخًة يَال  غَال

ِْخ : َأل
ُّج  َ ؼَال  ؤَاَل َاَل ، ثَالْ  َال  يَال ِّخ ٍِخ ْؤ نَالىْ  هَال ْ   َأل ُْ ُج خَال   َال بيَال َاًل ٗ اْن ِخ َآل زَال َْ . ا

لِخ شُج  ؽَال جَالباَالخِخ  َأل َُّك لِخ ان ْٕ اْنجَال ب، َأل ًًة بئِخ ُِج  قَال ا َأل ٍُج  هَال ّْ  اْث بعَال ِّخ   ِخي يَال ُِخ َُال َلصَالَُالب ٍُج بقُج  ؽَال ؾَال ٍْ ٍُج  إِخ ٕهٍد  ْث ُْصُج  ؤَالثُٕج صَالَُالب يَال
ك ُٔج ا ْ جَالخُج  صَالَُالب كَال ٍْ  ُّج ىٍد   َال بصِخ ٍْ   َال ائِخمٍد  ؤَالثِخي  َال ٍْ  َأل حِخ   َال  وَال

غِخ ًُج ٍِخ  اْن ْ جَالخَال  ْث ٌَ }ُّج ٕلَال  ؤَال ٍُج َهٗ اهلَلِخ  هَال ِّخ  اهلَلُج  صَال  ْ هَال   َال
َهىَال  َاٍل جَالباَالخَال  ؤَالرَاٗل َأل وٍد  ٍُج ْٕ جَالبلَال  قَال ب  َال ًًة بئِخ {. قَال

ْ جَالخُج  قَالبلَال  ىٌر  قَالبلَال : ُّج بصِخ ،:  َال ئِخنٍد يَال ْٕ ا  َال نَال َاْل ُِج  َأل َاًل ِّخ  اْاَالْ  ِٔخ  ٍْ   َالْو ائِخمٍد  ؤَالثِخي  َال ٍْ  َأل خَال،  َال ْ  َال نَال ب ؽُج يَال ، َأل ُّج  ؽَال ِخ َال
إَالْنذُج  َاَل ُّج   َال ُْ ا،  َال ٕهًة ُْصُج ِّخ  يَال ُِخ  َلصَال ٍْ   َالؾَال ائِخمٍد  ؤَالثِخي  َال ٍْ  َأل خَال   َال ْ  َال نَال ٗ.ؽُج َآل زَال َْ  . ا

                                                

295 A.g.e., 1/38. 
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لِخ شُج  ؽَال خَال  َأل ْ  َال نَال ا ؽُج نَال ُّج  َاْل عَال ، ؤَالْفوَال يُّك بهِخ هِخىٌر  اْنجُجقَال َْ يُج ٍْ  َأل ِِخ   َال َاًل ٍْ  اْاَالْ  ائِخمٍد  ؤَالثِخي  َال ٍْ  َأل خَال   َال ْ  َال نَال ٌَ  ؽُج  ؤَال
َي  َهٗ انَُجِخ ِّخ  اهلَلُج  صَال  ْ هَال َهىَال   َال َاٍل جَالباَالخَال  ؤَالرَاٗل َأل ، ٍُج وٍد ْٕ جَالبلَال  قَال ب،  َال ًًة بئِخ ب صُجىَ  قَال بءٍد  كَال َال َاًل ُّج  ثِخ ْئزُج ،  َالغِخ ِّخ َضإَال، صُجىَ  ثِخ َإل اكَال  رَال  ىَال
هِخىٌر  َْ ؼَال : يُج َاَل يَال هَالٗ َأل ِّخ   َال  ْ َ ٗ فُج َآل زَال َْ . ا

قَالعَال  َأل َُالب َأل ْ قِخ َاْل خِخ  نِخ َ يَال ءِخ  اْن َال ٍِخ   َال َال ا  ِخي انلِّرِخ  نَال لِخ شِخ  َاْل ىٌر  اْنؾَال ْْ ٍْ  َأل ٍِخ  يِخ  ْ َآل ْع ب: َأل َاًل ُْج لُج ُّج : ؤَالؽَال َ   ِخي قَالبلَال  ؤَاَل
لِخ شِخ  خَال  ؽَال ْ  َال نَال ٌْ  ثَالْ لَال  ؽُج ُِج  ؤَال ب كَال هَالْ ظِخ  ؽَال يِّرِخ  ثِخ بهِخ  . اْنجُجقَال

حِخ  ىِخ َالبكَال هِخىٍد  َأل َْ ،: يُج ُِج ب عَال قَاللْ  ؤَالْفوَال ٌَ  ثَالَ َُب َأل ب ؤَال ًًة هِخ َْ كَال  يُج وَال َْ َال ِّخ  ا ؼِخ   ِخ  َْ َاًل بْن هَالٗ ثِخ ،  َال ٍِخ  ْ َ قَاللْ  اْنقُج َوػَال  َأل نِخ َال  صَال  ثِخنَال
ْجلُج  عِخ   ِخي اْنؾَال ِّرِخ   َال ًْ َاٍل  اْنغَال ٍِخ  ثَالْ   ْ بلَال  انَصؾِخ ؾَال يُّك   َالْن ُجوْ  نَالىْ :  َال َال بهِخ ِّخ  اْنجُجقَال ؼَال :  ِخ  َْ َاًل هَالٗ اْن ٍِخ   َال  ْ َ . اْنقُج

ىُج  ْْ َإل َِخي اْن ُّج : انضَب َ مَال  ؤَاَل لِخ شَال  عَال َال زَالبةِخ  ؽَال ب اْنكِخ َ جًة وَال ٍْ  يُج لِخ شِخ  يِخ ، ؽَال حِخ  وَال
غِخ ًُج ُّج  }اْن َ ِّخ  ؤَاَل  ْ هَال وُج   َال ََ َال ؼَال  ان َاَل  يَال

ِّخ  زِخ َُالبصِخ َال ِّخ  ثِخ  ْ َ فُج { َأل

 ٍْ يِخ لِخ شِخ  َأل خَال، ؽَال ْ  َال نَال جَالباَالخِخ   ِخي ؽُج َُّك لِخ  ان ْٕ اْنجَال ب َأل ًًة بئِخ . قَال

ا نَال َاْل تٌر  َأل غَال ؛  َال ُّج ُْ ٌَ  يِخ َال ُِّرِخ َال  اِخ صَال ًُج ب اْن َاًل ُٓج هَال ٍْ  عَال َال ا َالخِخ  يِخ َأل ، هِخ حِخ  وَال
غِخ ًُج قَاللْ  اْن ٌَ  ثَالَ َُب َأل لِخ شَال  ؤَال ، ؽَال جَالباَالخِخ َُّك  ان

لِخ  ْٕ اْنجَال ب َأل ًًة بئِخ ب قَال ُِج  ؤَالْ ضًة ا َأل حُج  هَال  وَال
غِخ ًُج ٍُج  اْن ، ْث ْ جَالخَال ب ُّج َاًل ُّج   َال عَال ُّج  ؤَالْفوَال ُْ ٍُج   َال ّ، اْث بعَال َاٌل  يَال ب ٍْ  َأل َال تِخ  يِخ اعِخ َإل ٌْ  اْن  ؤَال

ب َاًل ُْج وَال ٍْ   َالْن ُج ا َالخِخ  يِخ َأل حِخ  هِخ  وَال
غِخ ًُج َأل  نِخ ُج َالبثِخ َال  اْن ْي ،  َال ُِّرِخ ِخ صَال ًُج ا اْن نَال َاْل ىُج  َأل ْْ َإل َِخي اْن لَ  نَالىْ  انضَب زَالجِخ َْ ِّخ   َال ، ثِخ ُـج  ْ َْ  ان

ب َاًل ََ إِخ َهلَال  َأل ِّخ  قَال ،  ِخ  ُِج ْ وَال اهلَلُج  غَال  ؤَالْ هَالىُج  َأل

 

Bu örnekten hareketle Zeylaî‟nin hadis tahrîcinde kullandığı bazı kıstas, fayda ve 

usulleri adına Ģu hususları kaydetmek mümkündür: 

a- Hadisleri ve sıralanacak bilgileri birinci, ikinci Ģeklinde sıralamıĢtır. 

b- Musannıftan veya baĢka âlimlerden kaynaklanmıĢ olan vehimlere tenbihlerde 

bulunmuĢtur. ġöyle ki: 
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1- Merğînânî bu hadisi eserine Ģu Ģekilde almıĢtır
296

ٔوُج  )قَالبلَال  : ْ وُج َاًل اْن ؼِخ  ِخي َأل َْ ًِخ  يَال  انَوْؤ

اهُج  ْ لَال َإل  انَُبصِخ َالخِخ  يِخ ُْج ْثعُج  َأل ًِخ  هُج ب( انَوْؤ َاًل ٖ نِخ َأل حُج  هَال  وَال
غِخ ًُج ٍُج  اْن ْ جَالخَال  ْث ٌَ  }ُّج َي  ؤَال َهٗ انَُجِخ ِّخ  اهلَلُج  صَال  ْ هَال   َال

َهىَال  َاٍل جَالباَالخَال  ؤَالرَاٗل َأل وٍد  ٍُج ْٕ جَالبلَال  قَال َضإَال   َال َإل رَال ؼَال  َأل َاَل يَال هَالٗ َأل ِّخ  َال زِخ ِّخ  ََالبصِخ َال  ْ َ فُج َأل  Zeylaî, Merğînânî‟nin 

iki hadisi bir hadismiĢ gibi terkib ettiği hususunda bir tenbihte bulunmuĢ, oysa 

gerçeğin iki ayrı senedi bulunan ve her ikisinin de sahabî ravisi Muğîre olan iki 

ayrı hadisin varlığını ispat etmiĢtir. 

2- Ġbnü‟l-Cevzî‟nin “et-Tahkîk” adlı eserinde bu hadisi Sahîhayn‟a nisbet 

etmesinin
297

 bir vehim olduğu tenbihinde bulunmuĢtur. Bu hadisi sadece 

Müslim‟in rivayet ettiğini de bildirmiĢtir. Hatta daha sonra Zehebî‟nin de “et-

Tenkîh” adlı eserinde, bu hadisi -Ġbnü‟l-Cevzî‟den esinlenerek de olabilir- 

Sahîhayn‟a nisbet ettiğinden bahsetmiĢtir. 

3- Zeylaî, hocası Allame Alâuddîn‟in de iki açıdan vehme düĢtüğünü beyan 

etmiĢtir. Birincisi, Huzeyfe‟nin hadisini Sahîhayn‟a nisbet ettiği, -ki Buhârî‟de 

mestler üzerine mesh etme kaydı geçmemektedir- ikincisi de Muğire hadisi ile 

Huzeyfe hadisini terkib ettiği için böyle bir vehme düĢtüğünü belirtmiĢ, hatta bu 

vehimde baĢkasını taklid ettiğini de ifade etmiĢtir. 

c- Hadisi kitabında zikreden müelliflerin lafız farklılıklarına iĢaret etmiĢtir. 

Taberânî‟nin aynı isnadla naklettiği bir hadiste “imâme/sarık” kaydını 

zikretmediğini bunun bir eksiklik olduğunu açıklamıĢtır. 

d- Bu hadis Müslim‟in kitabında bulunmaktadır ve hadis sahihtir. Tahrîcin en 

önemli yanlarından biri olan hadis hakkında hüküm vermek bu hadiste de bu 

Ģekilde cereyan etmiĢtir. 

                                                

296
 el-Merğînânî, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl, el-Hidâye ġerhu Bidâyeti‟l-Mübtedî, 

Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Birinci Baskı, Beyrut 1990, 1/12. 
297 Ġbnü‟l-Cevzî, Ebu‟l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, et-Tahkîk fî Ehâdîsi‟l-Hilâf, Dâru‟l-

Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1415, 1/156. 
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e- Zeylaî, hadisin Ģâhid rivayetlerini zikretmeye özen göstermiĢtir. Bu hadiste de 

Enes ve Huzeyfe‟nin hadislerini Muğire‟nin hadisine Ģâhid rivayet olarak 

zikretmiĢtir.  

f- Ravilerin farklılığı ve illetlerin açıklanmasına iĢaret edilmiĢtir. ġöyle ki: 

A‟meĢ‟in Ebû Vâil ve Huzeyfe tarîkiyle bu hadisi rivayet edip etmediğini merak 

edip bu hadisin onun ezberinde olmadığını ima eden Asım‟ın sorusuna karĢı, 

ġube, hadisi Mansur‟a sorduğunu ve onun da mezkûr tarikle hadisi kendisine 

rivayet ettiğini belirtmiĢtir. 

g- Asım‟ın sözünün durumunu beyan etmek için A‟meĢ‟in Ebû Vâil ve Huzeyfe 

tarîkiyle rivayet ettiği hadisi de zikretmiĢtir. Mansur‟un A‟meĢ‟in bu rivayetine 

muvafakatı hem ġube‟nin sözü ile hem de zikredilen hadisle belirtilmiĢtir. 

h- Zeylaî, Huzeyfe‟nin hadisinin “mestler üzerine mesh” kaydı haricinde 

“müttefekun aleyh/Buhârî ve Müslim‟in ittifak ettiği hadislerden” olduğunu 

beyan etmiĢtir. Müslim‟in bu kayıtta infirad ettiğini belirtmiĢtir. 

2.b. el-Muğnî an Hamli‟l-Esfâr fi‟l-Esfâr 

Ġmam Gazâlî‟nin (v. 505/1111) “Ġhyâu Ulûmiddîn” adlı eseri Ġslâm‟ın temel 

prensipleri ve adabı ile ilgilidir. Ġhya, Ġslâm ahlâkı ve tasavvufla ilgili olarak 

müracaat edilebilecek en önemli eserlerdendir. Müellifinin değeri, mertebesinin 

yüceliği ve diğer bazı kitaplardan önceliğine rağmen ihtiva ettiği hadisler adına 

itimad edilmeyecek zayıf ve mevzu rivayetleri barındırdığı da bir gerçektir. Ġhyâu 

Ulûmiddîn‟deki hadislerin tahrîci bu açıdan ayrı bir önemi haizdir. 

Bu yüzden bu kitaptan kâmil manada faydalanmak, hadislerinin tahrîci ile mümkün 

olabilecektir. Bundan dolayı Hafız Zeynüddîn el-Irâkî, Ġhyâ‟nın hadislerini tahrîc 

etmiĢ ve hadisler hakkında değerlendirmelerde bulunmuĢtur. Önce “Ġhbâru‟l-Ahyâ bi 

Ahbârîl-Ġhyâ”yı, daha sonra onun ihtisarı olan “el-Muğnî an Hamli‟l-Esfâr fi‟l-

Esfâr”ı telif etmiĢtir. Daha sonra ise asıl ilk telifini kısaltarak orta boy olan “el-

KeĢfu‟l-Mübîn fî Tahrîci Ehâdîsi Ġhyâ-i Ulûmiddîn” eserini telif etmiĢtir.  
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Burada el-Irâkî‟nin kitapta izlediği tahrîc metodunu, ardından da el-Muğnî an 

Hamli‟l-Esfâr fi‟l-Esfâr adlı eserinden bir tahrîc örneğini verelim: 

1- el-Irâkî bu kitabında, bu konuda telif ettiği asıl tahrîc kitabını büyük oranda 

ihtisar etmiĢtir. 

2- Hadislerin baĢ tarafını, sonra hadisin durumuna göre hadisi rivayet eden sahabî 

veya tabiînin ismini, daha sonra da bu hadisi kitabında zikreden asıl kaynakları 

zikretmiĢtir. 

3- Hadisin sahih, hasen veya zayıf olma derecelerini açıklamıĢtır. 

4- Çoğunlukla asıl kaynakları belirtirken rumuzlar kullanmıĢtır. Fakat kaynağı sarih 

bir Ģekilde belirterek zikrettiği de olmuĢtur. 

5- Eğer hadis Buhârî ve Müslim‟in Sahîh‟inde veya bunlardan birinde bulunuyorsa 

hadisi bu kaynaklara nisbet etmekle yetinmiĢ, hadis baĢka kaynaklarda geçmiĢ 

olsa bile o kaynakların ismini vermemiĢtir. Eğer hadis Sahîhayn‟da veya 

bunlardan birinde geçmemiĢ ise o takdirde hadisin kütüb-i sitte‟de geçen yerlerini 

belirtmiĢtir. 

6- Hadislerin mana ile rivayetine ihtimam etmiĢ, lafzî olarak aynı hadisi değil 

manen yakın olan hadisleri de zikretmiĢtir. 

7- Hadisi asıl kaynağından araĢtırıp bulamadığı fakat ona yakın bir rivayeti veya 

bulduğu rivayetin zikredilmesi aranan hadisten kendini müstağni bırakıyor ise bu 

durumu olduğu Ģekilde belirtmiĢtir. Hadisi arayıp da bulamadığı takdirde ise 

“Onun aslını bulamadım” demekle yetinmiĢtir. 

Ġhyâ‟da bulunan hadisleri alfabetik olarak tertip etmiĢ olan “Ġs‟âfu‟l-Mulihhîn”
298

 

gibi bazı fihristlerin varlığı da araĢtırmacıya fikir verebilir. Bu kitabın Ġhyâ‟nın 

hâmiĢi olarak hazırlanmıĢ pek çok baskısı da bulunmaktadır. 

                                                

298 Mahmûd Saîd Memdûh, Ġs‟âfu‟l-Mulihhîn bi Tertîbi Ehâdîsi Ġhyâi Ulûmiddîn, Dâru‟l-BeĢâiri‟l-

Ġslâmiyye, Lübnan 1986. 
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Zühd ve rekâik hadislerine ayrı bir önem veren aynı zamanda akaid, ibadet, 

muamelat ve ahlak alanında bir tahrîc olması ve aslı olmayan hadisleri açıkça 

belirtmesi açısından çok önemli bir yere sahip olan bu eser, el-Irâkî‟nin zayıf 

olabilecek hadisleri hasen kabul etmesi ve bazı hadislerin tahrîcini yapmayıp 

hükümlerini belirtmemesi açısından da eksik sayılabilir. Zira Ġhyâ‟nın Ģerhini yapan 

ez-Zebîdî “Ġthâfu‟s-Sâdeti‟l-Müttakîn” adlı eserinde bu esere tekmil olabilecek pek 

çok hususu eklemiĢtir. Ayrıca Ġbn Hacer de “Tenbîhu‟l-Ahyâ fîmâ fâte‟l-Irâkiyye fî 

Tahrîci‟l-Ġhyâ” eserini kaleme alarak el-Irâkî‟nin eksiklerini tamamlamıĢtır. Hatta 

daha sonraları Sübkî de Ġhya‟ya bir tahrîc telif etmiĢtir. Daha sonra ise Ebu Abdillah 

Mahmud Haddad bu bütün tekmil ve istidrakleri toplayarak baĢka bazı hadisleri de 

vaslederek yedi büyük mücelled halinde “Tahrîcu Ehâdîsi Ġhyâi Ulumuddîn” adında 

bir eser meydana getirmiĢtir. Yedinci cildi fihristtir ki bu eser sayılan tam eserleri 

ihtiva etmesi açısından önemlidir. 

el-Irâkî‟nin el-Muğnî‟deki Bazı Tahrîcleri 

1- 

  انُ ب خ  هٗ انل ٍ ثُي ؽل ش

 َ    اإلٍ و  ئٌ رُ  ٕا  بئْخ ؽل ش يٍ ؽجبٌ الثٍ انض  بء ٔ ي. ْكنا ؤعلِ نى

 اإل ًبٌ إنٗ رل ٕ انُ ب خ يَ ٕك اثٍ ؽل ش يٍ علا ض    ثَُل اأٍط  ي ٔنه جواَي

Gazâlî, bu hadisi Ġhyâ‟da Kitâbu‟l-Ġlm‟de “Âdâbu‟l-Müteallim ve‟l-Muallim” 

babında zikretmiĢtir. el-Irâkî bu hadisin tahrîcinde Ģöyle demiĢtir: “Bu hadisi bu 

Ģekilde asıl kaynaklarda bulamadım. Ġbn Hibbân‟ın ed-Duafâ‟sında Hz. AiĢe‟nin 

rivayet ettiği bir hadiste „Temizlenin. Çünkü Ġslâm temizdir‟ Ģeklinde bir hadis 

vardır. Taberânî‟nin Mucemu‟l-Evsat‟ında ise cidden zayıf bir senedle Ġbn 

Mes‟ud‟dan mervi Ģu hadis bulunmaktadır: „Temizlik, imana çağırır‟.” 

Burada Ģunu belirtmeliyiz ki “ انُ ب خ  هٗ انل ٍ ثُي ” hadisi el-Irâkî‟nin aynı eserinde 

bir yerde daha aynı açıklamalarla geçmektedir. Fakat tahrîcinin sonundaki hadis lafız 
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olarak değiĢiktir.
299

 ġöyle ki: “ اإل ًبٌ يٍ انُ ب خ ” Bu da belki onun lafıza değil mana 

ile rivayete verdiği önemin bir göstergesidir. 

2- 

  هّلِ ٔ هًّٓ انل ٍ  ي    ّٓ ف وا ثّ اهلل  وك يٍ  ؽل ش

 انكج و  ي ان جواَي  ُل اني بكح ْٔنِ هّلِ ٔ هًّٓ قٕنّ كٌٔ ي بٔ خ ؽل ش يٍ  ه ّ يز  

el-Irâkî bu hadisin Buhârî ve Müslim tarafından Hz. Muaviye‟den rivayet edildiğini 

açıklamakta, fakat hadisin sonunda geçen “ona doğru yolu ilham eder” ziyadesinin 

Taberânî‟nin Mucemu‟l-Kebîr‟inde geçtiğini belirtmektedir. 

3-  

“ رًبو  ي ٍٔهى  ه ّ انّ صهٗ اهلل هٍٕل يٍ ص ح ؤف  هؤ ذ يب”ؤٌَ ؽل ش

  . ه ّ يز  

el-Irâkî bu hadiste, hadisin sadece Buhârî ve Müslim tarafından rivayet edildiğini 

belirtmekle yetinmiĢtir. Bu durum aynı zamanda onun hadisin sahih olduğuna iĢaret 

ettiğini de gösterir. 

4- 

“ انج م انًبء  ُجذ  ًب ان هت  ي انُ بق  ُجزبٌ ٔانًبل انغبِ ؽت” ؽل ش

 ؤَّ إال ض    ثَُل ْو وح ؤثي ؽل ش يٍ ان وكًٔ يَُل  ي انل هًي يُصٕه ؤثٕ ؤفوعّ
 انج ميكبٌان ْت ٔقبل انغُبء ؽت قبل

el-Irâkî, bu hadisin Deylemî‟nin el-Firdevs‟inde Ebu Hureyre‟den rivayet edildiğini 

belirtmiĢ, fakat lafız farklılıklarına iĢaret etmiĢtir. Hadisteki “ انغبِؽت ” ifadesi 

                                                

299 Birinci hadis kitaptaki 124. hadistir. Bu hadis ise 278 no.lu hadistir. 
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yerine Firdevs‟te “ انغُبء ؽت ” kelimesinin geçtiğini, “انج م” kelimesi yerine de 

 .kelimesinin geçtiğini belirtmiĢtir ”ان ْت“

Burada yapmaya çalıĢtığımız, tahrîc kitaplarından örnekler vererek tahrîc üslup 

farklılıklarını göstermektir. Bu arada söylememiz gerekir ki Irâkî‟nin bu tahrîclerinin 

bazıları gayet derecede yetersiz görünmektedir. Tabî burada Ģu kaydı koymak 

gerekmektedir: Irâkî, Ġhyâ üzerine bu tahrîcinden baĢka iki tahrîc daha yapmıĢtır ki 

onun “Ġhbâru‟l-Ahyâ bi Ahbârîl-Ġhyâ” adlı eseri, tahrîcin nadide örneklerinden 

biridir. 

2.c. Tahrîcu Ehâdîsi ve Âsârı Kitâb-ı Fî Zilâli‟l-Kur‟ân 

Seyyid Kutub‟un (v. 1386/1966) “Fî Zilâl‟il-Kur‟ân” adlı eserinde bulunan hadislerin 

tahrîcini yapan Ebu Muhammed Alevî b. Abdilkadir es-Sakkâf‟ın “Tahrîcu Ehâdîsi 

ve Âsârı Kitâb-ı Fî Zilâli‟l-Kur‟ân” adlı eseri 1020 hadis ihtiva etmektedir. Her ne 

kadar rivayet tefsiri olmasa da tefsirler arasında önemli bir yeri olan bu eserde 

bulunan hadislerin tahrîcinde es-Sakkâf Ģu metodu takip etmiĢtir: 

1- Hz. Peygamber‟in (a.s.) hadislerini ve sahabîlerin âsârını toplamıĢ ve her birine 

bir rakam vermiĢtir. 

2- es-Sakkâf, hadisin veya eserin baĢ tarafını veya iĢaret edilen hadisin kısa bir 

özetini rakamdan sonra yazmıĢtır. Hemen bir satır aĢağısına hadisin veya eserin 

tefsirde geçtiği yeri parantez içinde cilt ve sayfa olarak zikretmiĢtir. Bir alt 

satırında hadisin sahih, hasen veya zayıflık derecesini belirtmiĢtir. Bazen hadisin 

çeĢidine değinmiĢ bazen de hüküm vermemiĢtir. Bir alt satırda da hadisin veya 

eserin bulunduğu asıl kaynağı zikretmiĢtir. Kaynağı zikrederken bazen rivayet 

tariklerini belirtmiĢ bazen de belirtmemiĢtir.
300

 Bir satır altında da “اَ و” diyerek 

                                                

300 Kitabın birinci baskısında hadisi rivayet eden sahabîlerden bazılarının ismi verilmemiĢ, çoğunun 

ismi verilmiĢtir. Fakat ikinci baskıda bu eksikliği gidermiĢ ve bütün hadislerin sahabi ravisini 

zikretmiĢtir. 
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hadisin bulunduğu veya âlimlerin değerlendirmelerinin olduğu diğer kaynakları 

sıralamıĢtır. 

3- Her hadisin derecesi adına zikredilen husus, sadece o hadisin tek baĢına 

incelenmesiyle ve mütekaddim ve mütahhirun âlimlerin değerlendirmeleri ile 

oluĢan kanaattir. Hadisin hükmü ile ilgili bir değerlendirme bulamayınca hadisin 

senedini zikretmiĢtir. Hadisin hükmü hakkında tam bir kanaat sahibi olmak, 

 ifadesinden sonra gelen diğer eserlerdeki değerlendirmeleri okuyup ”اَ و“

araĢtırmakla mümkün olacaktır.  

4- es-Sakkâf, tahkik edilmiĢ pek çok eserden yararlanmıĢ, hadisin bulunduğu pek 

çok yerin gösterildiği bu eserlerde yapılan iĢin bir tekrarını yapmamak için o 

değerlendirmeleri eserine almamıĢtır. Asıl eserlerde geçen yerleri aynen almak 

kitabın hacmini büyülteceği için böyle bir yol izlememiĢ ve durumu tam tespit 

etmek isteyeni havale edeceği kaynakları göstermiĢtir. 

5- Buhârî ve Müslim‟de geçen hadislerin derecelerini belirtmeyi zaid bir iĢ olarak 

görse de çalıĢmanın ahengi bozulmasın diye “sahih” ibaresini yazdığını 

kaydetmiĢtir. 

6- Kaynaklarda öncelikle Kütüb-i Sitte‟den, sonra, Ahmed b. Hanbel‟in 

müsned‟inden, sonra Malik b. Enes‟in Muvatta‟ından daha sonra da 

müelliflerinin vefat tarihlerini göz önünde bulundurarak diğer eserlerden kaynak 

vermiĢtir. 

7- Hadisi rivayet eden pek çok asıl kaynak bulunuyorsa hepsine birden değil, 

bunlardan üç veya dört tanesine iĢaret etmiĢtir. 

8- Allah Resûlü‟nün (a.s.) hayatı ile ilgili anlatılan olayların da asıl kaynaklardan 

yerleri gösterilmiĢtir. Sonundaki fihristlerden biri de olaylar fihristidir ki buradan 

olayı bulmak da mümkündür. 

9- Kitabın sonuna yedi adet fihrist hazırlayarak hadislere ulaĢmanın yollarını 

kolaylaĢtırmıĢtır. 
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10- Kitabın ikinci baskısında, yararlandığı tahkikli eserlerde bildirilen bütün 

kaynaklara müracaat edip tahrîc adına önemli eklemeler yapmıĢtır. 

es-Sakkâf‟ın bazı tahrîcleri 

1-  

حُج  ٕهَال خِخ  ٍُج برِخؾَال  اْن َال

 ث برؾخ   وؤ نى نًٍ ص ح ال: ))يو ٕ بًة   ُّ اهلل هضي انصبيذ ثٍ  جبكح ؽل ش - 
((. انكزبة

(/ .)

. صؾ ؼ

. ٔغ وْى ٔانَُبئي، كأك، ٔؤثٕ ٔانزويني، ٔيَهى، انجقبهي،: هٔاِ 

(./(( )ااصٕل عبيع: ))اَ و
Bu hadis, es-Sakkâf‟ın Fî Zilal‟den tahrîc ettiği ilk hadistir. Hadisin baĢına numara 

koymuĢ, hadisin sahabî ravisini belirtmiĢ, hadisin merfû olduğunu zikretmiĢtir. Bu 

hadisin Fî Zilal‟in birinci cildinin 21. sayfasında geçtiğini bildirmiĢ, daha sonra da 

hadisin derecesini beyan etmiĢtir. Hadisin geçtiği kaynakları sıraladıktan sonra en 

son satırda da bu hadisle ilgili diğer değerlendirme ve rivayet tariklerine bakılması 

için “Câmiu‟l-Usul” adlı esere müracaat edilmesini tavsiye etmiĢtir. 

2- 

 ؤيب: نّ   بل انز ٕٖ؟  ٍ   ت ثٍ ؤثَي  ٍإل: )) ُّ اهلل هضي انق بة ثٍ  ًو ؤصو -
  نن : قبل. ٔاعزٓلد ًّود: قبل  ًهذ؟  ًب: قبل. ثهٗ: قبل ّٕك؟ ما او  بًة  ٍهكذ
((. انز ٕٖ

( / .)

 ؤثٕ انًَؤٔل ؤٌ إال َؾِٕ؛ انلَ ب ؤثي اثٍ او   يٍ(( انكج و انيْل )) ي انج ٓ ي هٖٔ 
.  َىَ  نى هعم ٔانَبئم  ُّ، اهلل هضي ْو وح
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. ثأفوِ افزهط ٔقل صبنؼ، ؤثي ثٍ ٍٓ م ٔ  ّ ض   ، ْٕٔ ى بك، ثٍ ْْبو إٍُبكِ ٔ ي

. انَُل  ن و ٔنى ،( هقى ؽل ش(( )انُٕٔ خ نألهث  ٍ ّوؽّ )) ي هعت اثٍ ؤٔهكِ ٔ نا

((. انًُضٕه انله )) ي انَ ٕاي انلَ ب ؤثي الثٍ ََٔجّ

ِ ٔنى انج وح، ٍٕهح ؤٔل  ي ثُصّ  ض و اثٍ ٔؤٔهكِ  اهلل هضي ؤثَ بًة  انًَؤٔل ٔع م اؽل،  َالْ يُج
ُّ  .

. ااؽجبه   ت انًَؤٔل ٔع م ؤ ضبًة،(( انز َ و )) ي انجغٕي ٔؤٔهكِ

 (ا جخ - /(( )انجغٕي ر َ و ))،(ٓ(( )انكج و انيْل:))اَ و

es-Sakkâf, bu sözü Hz. Ömer‟e ait olduğu için eser olarak isimlendirmekle tahrîcine 

baĢlamıĢtır. Daha sonra bu eserin Fî Zilâl‟in birinci cildinin 39. sayfasında geçtiğini 

beyan etmiĢtir. Daha sonra hadise bir hüküm vermemiĢ ve hadisin geçtiği kaynakları 

göstermiĢtir. Beyhakî‟nin “ez-Zühdü‟l-Kebîr”inde geçtiğine göre soru soranın ismi 

belli değildir, sorulan da Ebu Hureyre‟dir. Hadisin isnadında olan HiĢâm b. Ziyâd 

zayıf bir ravi olup yine hadisin senedinde geçen Süheyl b. Ebî Sâlih‟in ömrünün 

sonunda hıfzını kaybettiği belirtilmiĢtir. Ġbn Receb‟in Nevevî‟nin “Erbeîn”ine yaptığı 

Ģerhte hadisin senedsiz olarak zikredildiğini belirttikten sonra Suyûtî‟nin “ed-

Dürru‟l-Mensûr”unda bu sözü Ġbn Ebi‟d-Dünyâ‟ya nisbet ettiğini açıklamıĢtır. Ġbn 

Kesîr‟in tefsirinde soru soranın kim olduğu ile ilgili bir bilginin olmadığını belirten 

es-Sakkâf, Beğavî‟nin Tefsir‟inde soru sorulan sahabînin Ka‟bu‟l-Ahbâr olduğu 

bilgisini kaydetmiĢtir. Bu eser ile ilgili müracaat edilmesi gereken iki eserin daha 

ismini veren müellif ikinci eserin baskı yerini zikretmeyi de ihmal etmemiĢtir.  

D. RĠVAYET ASRININ HADĠS TENKĠTÇĠLERĠ ĠLE YENĠ DÖNEM HADĠS 

TENKĠTÇĠLERĠNDE TAHRÎC 

1. Mütekaddim ve müteahhir âlimlerin hadisleri değerlendirmedeki farklı 

yaklaĢımları 

Öncelikle, ilk dönem hadis âlimlerinin kudemâ, nukkad-i hadis ve mütekaddim gibi 

isimlerle de yâd edilirken, daha sonra gelen hadis âlimlerinin genelde müteahhir ve 

muasır olarak isimlendirildiğini belirtelim. Bu iki dönem arasındaki ayırıcı noktanın 
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hicri 300 senesi olduğunu belirtenler
301

 olduğu gibi hicri 500 senesi olduğunu 

belirtenler de bulunmaktadır.
302

 

Mütekaddim ve müteahhir âlimlerin metotlarının farklılık arz etmesinin ana sebebi 

hadisin sahih ve zayıf kabul edilmesindeki (tashih ve tad‟îf) usuldür.  

Mütekaddim âlimlerden bazıları Ģunlardır: ġube (v. 160/776), Ġbn Mehdî (v. 

197/812), el-Kattân (v. 198/814), Ahmed b. Hanbel, Ġbn Maîn (v. 233/848), Ġbnü‟l-

Medînî (v. 234/848), Ġbn Râhûye (v. 238/854), Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, 

Nesâî, Dârekutnî, Halîlî ve Beyhakî. Mütekaddim âlimlerin sonuncusunun Beyhakî 

olduğu kabul edilir. 

Müteahhir âlimlerden bazıları da Ģunlardır: Ġbn Murâbıt, Kâdî Ġyâz (v. 544/1149), Ġbn 

Teymiyye (v. 728/1328), Ġbn Kesîr, Zehebî, Ġbn Hacer, Ġbnu‟s-Salâh, Ġbn Hâcib (v. 

646/1249), Nevevî, Makdisî, Sübkî, Ġbn Dakîk el-Îd ve Mizzî. Ayrıca günümüze 

kadar gelen süreçte yaĢamıĢ âlimleri de bu gruba sokmak mümkündür. 

Son dönemde tahrîc ve tahkik çalıĢmaları ile temayüz etmiĢ âlimler arasında ġuayb 

Arnavût, Ahmed Muhammed ġâkir, Abdülfettâh Ebu Gudde, Muhammed Enver ġah 

el-KeĢmîrî, Abdülkâdir Arnavût, Abdullah el-Ğumârî, Ahmed DerviĢ, Alevî es-

Sakkâf, BeĢĢâr Avvâd Maruf ve Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî gibi isimleri 

saymak mümkündür. 

Rivayet asrından günümüze kadar olan süreçte sünnetin tenkidi düĢünüldüğünde 

rivayet asrının tenkidçileri ile daha sonraki dönemde yaĢayan hadis tenkidçilerinin 

arasında hadislere son hükümleri verme noktasında bazı ihtilafların olduğu göze 

çarpmaktadır. Aradaki zamanın uzaması ile de ihtilafın daha bariz bir Ģekilde ortaya 

çıktığı görülmektedir.  

Bazı mütekaddim âlimlerin münker, zayıf, batıl veya mevzu hükmü verdikleri bir 

hadise müteahhir âlimlerin bazılarının sahih hükmü verdikleri olmuĢtur. Ġlk dönem 

âlimlerinin sahih hadis bulunmadığını iddia ettikleri bir konuda, daha sonra gelen 

                                                

301 ez-Zehebî, Mizânu‟l-Ġ‟tidâl fî Nakdi‟r-Ricâl, 1/4. 
302 es-Sehâvî, Fethu‟l-Muğîs, 2/118. 
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âlimler bir veya birkaç hadisi göstererek o konuda sahih hadisin olduğunu beyan 

ettikleri de vakidir. Bu durumun tam tersi bir hal ile karĢılaĢmak da mümkündür.  

Bu ihtilaf Ģu soruyu akla getirmektedir: Mütekaddim ve müteahhir âlimler arasında 

hadislere hüküm vermedeki bu farklılık, genel kabul görmüĢ kaideleri tatbik 

etmedeki içtihat farklılığından mı ortaya çıkmaktadır? 

Bu ihtilafın; hadislerin sahih ve zayıf kabul edilmesinde belirlenen bazı esas, kıstas 

ve kaideleri kabul edip uygulamak hususunda âlimlerin metotlarındaki farklılıklardan 

kaynaklandığı bir gerçektir. Tabii ki bu ihtilafın sebebinin kaideleri tatbikteki içtihat 

farklılığı olduğunu söyleyebilmemiz için müteahhir âlimlerin bu genel kaidelere 

sâdık kalması ve adeta umumî kaideleri, ruhu kalmayacak Ģekilde kısaltıp yeni 

kaideler ihdas etmediklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde bu 

farklılığa sebep olacak iki husus daha çıkmıĢ olacaktır. 

Hadislerin sahih veya zayıf kabul edilmesini etkileyen ikinci bir sebep olarak da, 

kaide ve esasların tatbiki değil özü hakkındaki ihtilafı –yani bu kaidelerin birer esas 

olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkındaki ihtilafı- göstermemiz mümkündür. Bu 

kaidelerin doğruluğu veya ölçü kabul edilip edilmeyeceği hususunda müteahhir 

âlimlerden görüĢ beyan edenlerin bulunması bu sebebi de mümkün kılmaktadır. 

Muhaddisin hadise verdiği hükmün farklılık arzetme sebeplerinden birinin de -

üçüncü bir sebep olarak- bu ihtilafların genel kaidelerle bir ilgisinin olmadığı ve 

hadis tenkitçisinin yaĢadığı zaman içindeki psikolojik, ekonomik ve sosyal sebepler 

veya mezhep mensubiyeti olabileceğini de belirtmek yerinde olur. Bu durum ileride 

somut örnekler verilerek ele alınacaktır. 

2. Âlimlerin tahrîc sonunda hadislere farklı hüküm vermelerinin sebepleri 

Hadislerin tahrîcinin önemli sonuçlarından birinin hadisin hükmünü beyan etmek 

olduğu açıktır. Hadislerin hükmünü açıklarken dayanılacak esas ve kaidelerin neler 

olduğu ve bu kaidelere mütekaddim ve müteahhir âlimlerin bakıĢı ve 

değerlendirmesi bazı hadislere farklı hüküm vermelerinde etkili olmuĢ en önemli 

sebeptir. 
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Tahrîc esnasında isnadda yer alan ricalin halleri cerh ve tadil eserlerinde belirtilen 

değerlendirmelerle açığa çıkarılmalıdır. ġu husus da unutulmamalıdır ki cerh ve 

tadilin üzerine bina edildiği husus da zandır.
303

 Dolayısıyla âlimlerin bir ravi 

hakkında farklı düĢüncelere sahip olması mümkündür. 

Biz burada bu kaidelerin neler olduğu üzerinde durmayacağız. Burada sadece aynı 

hadisi tahrîc eden iki dönem âlimlerinin tahrîc sonucunda elde ettikleri hükümlerin 

neden farklı olabileceğine dair bazı değerlendirmeleri usul kitaplarından elde 

ettiğimiz bilgiler ıĢığında
304

 maddeler halinde sıralayacağız: 

1- Ravinin halini yeterli bulup bulmama hususu ilk dönem hadis âlimleri ile son 

dönem hadis âlimleri arasında hadise farklı hükümler vermelerindeki sebeplerin 

baĢında gelmektedir. Mütekaddim âlimler, bir raviyi bazı Ģeyhlerinden yaptıkları 

rivayette veya bir memleketteki âlimlerden yaptıkları rivayette veyahut da kendi 

kitabından yaptıkları bir rivayette sika kabul ederlerken baĢka durumlarda aynı 

raviyi zayıf kabul edebilmiĢlerdir. Mesela Ma‟mer b. RâĢid‟in (v. 152/770) Sâbit 

el-Bünânî‟den yaptığı rivayetleri önceki âlimler zayıf kabul etmiĢler
305

 ve bu 

rivayetler arasında münkerlerin de bulunduğunu belirtmiĢlerdir. Müteahhir 

âlimler ise ravinin bu halini gözetmeden kitaplarında ve tahkiklerinde hadisi 

sahih kabul etmiĢler hatta Buhârî ve Müslim‟in Ģartına uyduğunu da 

belirtmiĢlerdir. 

2- Mütekaddim âlimlere göre ravide esas olan, rivayet ettiği Ģahıstan hadisi iĢitip 

iĢitmediğinin kesin olarak bilinmesidir. Müteahhir âlimler ise ravinin hadis aldığı 

Ģahıstan iĢitme ihtimalinin mümkün olup olmadığına bakmıĢlar, iĢitip 

                                                

303 Tehânevî bu hususu örnekler vererek açıklamıĢtır. Bu açıklamalar için bkz.: et-Tehânevî, et-
Tehânevî, Zafer Ahmed el-Usmânî, Kavâidu fî Ulûmi‟l-Hadîs, Tahkik ve Talik: Abdülfettâh Ebu 

Ğudde, Dâru‟s-Selam, Altıncı Baskı, Kahire 2000, s. 394-396. 
304 Mesela bkz.: et-Tehânevî, Kavâidu fî Ulûmi‟l-Hadîs, s. 49-92; Mâhir Yâsin el-Fahl, “Tebâyünü 

Menheci‟l-Mütekaddimîn ve‟l-Müteahhirîn fi‟t-Tashîh ve‟t-Ta‟lîl”, NeĢr: www.islamport.com; el-

Milyebârî, “el-Müvâzene beyne‟l-Mütekaddimîn ve‟l-Müteahhirîn fî Tashîhi‟l-Ehâdîs ve Ta‟lîlihâ”, 

NeĢr: www.ahlalhdeeth.com; Bkz.: Ġbnu‟s-Salâh, Ebu Amr Takiyyüddîn Osman b. Abdirrahman, el-

Mukaddime, Tahkik: ÂiĢe Abdurrahman, Dâru‟l-Kütüb, y.y. 1974, s. 16-17 
305 Bkz.: Ġbn Hacer, Tehzîbu‟t-Tehzîb, 10/219; Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, 1/444; el-Büstî, Süleyman b. 

Halef b. Sa‟d Ebu‟l-Velîd, et-Ta‟dîl ve‟t-Tecrîh Limen Harrace Lehû el-Buhârî fi‟l-Câmii‟s-Sahîh, 

Tahkik: Ebu Lübâbe Huseyn, Dâru‟l-Livâ, Riyad 1986, s. 2/742. 

http://www.islamport.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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iĢitmediğini kesin bir Ģekilde belirten bir tarike ulaĢmadan hadisi muttasıl kabul 

etmiĢler, hatta iĢitmediği sabit olmadıkça iĢittiğine hükmetmiĢlerdir. 

3- Pek çok ravinin Ģeyhlerinden rivayet ettikleri bir hadisin isnadında bulunan 

ziyadede mütekaddim âlimler her ziyadeyi kendi içinde değerlendirmiĢ, karine ve 

baĢka delillerle hadisin zayıf veya mahfuz olacağına hükmetmiĢlerdir. Müteahhir 

âlimler ise sika ravinin ziyadesinin makbul olduğu Ģeklinde genel bir kaide ile 

hareket etmiĢler
306

 ve mütekaddim âlimlerin gözettiği diğer karine ve delillere 

iltifat etmemiĢlerdir. Bazı hadisçilerin sahih hadisi tarif ederken senedinin illet ve 

Ģaz olmaması gerektiği ile ilgili açıklamalarına
307

 bazı âlimlerin bunun Ģart 

olmadığını ileri sürmeleri
308

 ve ravi sika olduktan sonra rivayeti kabul etmeleri, 

isnaddaki ziyadenin hadisin hükmüne zarar vermeyeceğini iddia etmeleri
309

 de bu 

meyanda zikredilebilir. 

4- Hadisin bir tek raviden mervî tariklerinin çok olması da farklı anlayıĢları 

beraberinde getirmiĢ, öncekilerin muztarip kabul ettikleri bir hadisi sonraki 

âlimler rivayet tariki fazla olduğu için sahih kabul etme yoluna gitmiĢlerdir. 

5- Mütekaddim âlimlerin esas kabul ettiği bir husus da rivayet tariklerinin 

çokluğunun hadise bir fayda getirmeyebileceği gerçeğidir. Bu durumda hadisi 

incelemiĢler, hata ve münkerlik olup olmadığını araĢtırmıĢlar ve bu tariklerden 

bazılarının asıl rivayeti kuvvetlendirmeyebileceği üzerinde de durmuĢlardır. Oysa 

müteahhir âlimler bir hadisin iki veya daha fazla isnadına Ģahit oldukları veya 

hadisin Ģâhidini buldukları anda hadisin kuvvetlendiğini ve kabul derecesine 

ulaĢtığını zannetmiĢlerdir. 

6- Hadisin metni isnaddaki gizli bir illeti ortaya çıkarmaya yardım edebileceği gibi 

var olan bir illetin varlığını da kuvvetlendirebilir. Bu da önceki âlimlerin kabul 

ettikleri genel bir prensiptir. Bundan dolayı mütekaddim âlimler hadislerin 

                                                

306 Mesela bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî Ġlmi‟r-Rivâye, Tahkik: Ebu Abdillah es-Sevrakî ve 

Ġbrahim Hamdî el-Medenî, el-Mektebetu‟l-Ġlmiyye, Medine tsz., s. 424; ġevkânî, Muhammed b. Ali b. 

Muhammed, Neylu‟l-Evtâr min Ehâdîsi Seyyidi‟l-Ahyâr, NâĢir: Ġdâratu‟t-Tıbâa el-Münîriyye, y.y. tsz., 

4/94. 
307 Bkz.: Ġbnu‟s-Salâh, el-Mukaddime, s. 11-12. 
308 Bkz.: Ġbnu‟s-Salâh, A.g.e., s. 13. 
309 Mesela bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye, s. 424; ġevkânî, Neylu‟l-Evtâr, 4/94. 
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metinlerini karĢılaĢtırmıĢlar ve metinleri isnaddaki illeti ortaya çıkaracak veya 

var olan illeti artıracak bir vesile olarak değerlendirmiĢlerdir. Müteahhir âlimler 

ise metinleri isnadlardan sonra değerlendirmiĢler, bundan dolayı da hadislerin 

arasını cem etme yollarını bolca kullanmıĢlar, bu hususta tekellüflere girdikleri 

de olmuĢtur. Bu durum, mütekaddim âlimlerin metotlarının en bariz özelliğidir ki 

sonraki âlimlerin bazılarının bu hususa riayet etmediklerini söylemek 

mümkündür. 

ġu hususu da belirtmek gerekir ki mütekaddim âlimlerin geliĢtirdiği ve uyguladıkları 

bu esaslara bütün müteahhir âlimler muhalefet etmediği gibi son dönemlerde, hadisi 

sahih ve zayıf kabul etmede mevcut kaidelerin hepsine birden muhalefet etmek gibi 

bir durum da söz konusu olmamıĢtır. 

7- Ġlk dönem Ġslâm âlimleri meçhul ravinin rivayetini ne mutlak olarak reddetmiĢler 

ne de mutlak olarak kabul etmiĢlerdir. Mücerred cehaleti hadisin illeti olarak 

görmemiĢlerdir. Oysa müteahhir âlimler mechûlu‟l-ayn
310

 olan ravinin hadisini 

reddetmiĢler, mechûlu‟l-hal
311

 olan ravinin hadisini ise kabul etmiĢlerdir.  

8- Mütekaddim âlimlerin çok ince kıstaslar getirerek dar tuttukları “hadislere Ģâhid 

getirme meselesi”ni müteahhir âlimler hadisin sıhhatini artıran bir esas olarak 

görmüĢ ve bu yolu çokça kullanmıĢlardır. 

9- Önceki âlimler, bidatçının ve davetçinin (dâiye) hadisini, bidatını veya davetini 

teyit eden rivayetlerde bulunsalar bile -teorik olarak buna karĢı çıkanlar olmakla 

birlikte- pratikte bu rivayetleri kabul etmiĢler, muasır ve müteahhir âlimler ise bu 

rivayetleri kesin bir Ģekilde reddetmiĢlerdir. 

10- Seneddeki ittisale büyük ehemmiyet veren ilk dönem Ġslâm bilginlerinin, bunu 

hadisin zayıf olmasının mutlak surette bir sebebi olarak görmemelerine rağmen 

müteahhir âlimler hadisteki inkıtayı hadisin zayıf olma sebepleri arasında 

saymıĢlardır. 

                                                

310 Kendisinden sadece bir ravinin rivayette bulunduğu kimseye mechûlu‟l-ayn denir. 
311 Ġki âdil kiĢinin kendisinden rivayette bulunup tanıttığı kimseye mechûlu‟l-hâl denir. 
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11- Müteahhir âlimler tedlisi an‟ane olarak görüp böyle rivayet edilmiĢ bir hadisi 

zayıf kabul etmiĢler, mütekaddim âlimler ise tedlis ile an‟aneyi ayırmıĢlar, sika 

müdellis bir ravinin muanan hadisini eğer baĢka karine ve deliller yoksa zayıf 

kabul etmemiĢlerdir. 

12- Genel olarak, mütekaddim âlimler, sonra gelenlere nazaran, daha dikkatli, rivayet 

ve tedvin asrına daha yakın ve bütün himmetlerini üzerinde bulundukları hadis 

ilmine teksif etmede daha baĢarılı idiler. Hadisleri tenkitte büyük bir meleke 

kazanmıĢlardı.  

13- Mütekaddim âlimlerin Ġslâmî ilimlerin karĢısındaki ilimlerden fikren ve kalben 

etkilenmeleri daha az olmuĢtur. 

14- Hadis ilmininin oluĢum ve geliĢim çağında o ilmin içinde yoğrulan insanlar ile o 

ilmi, kitaplardan sadece bir teori olarak öğrenip uygulama sahasına koyma 

arasındaki fark, ilk dönem Ġslâm bilginleri ile sonrakiler arasında hadislere 

hüküm vermedeki farklılıkları da beraberinde getirmiĢtir. Bir ilmi ortaya 

koyanlar ile onların ortaya koydukları ilmin esaslarını sonradan öğrenip 

uygulamaya geçenler arasında gerçekten bazı farklılıklar olacaktır. Mesela, 

müteahhir âlimlerden bazıları, ilmî yeterlilik açısından mütekaddim âlimlerden 

daha düĢük bir mertebede olabilir. Hatta müteahhir âlimlerden bazılarının akıl ve 

fikirleri hadis ilmi dıĢındaki bazı metotlarden fazlaca etkilenmiĢ de olabilir.  

15- Âlimlerin arasında belirli bir zaman geçtiği için bazı esaslarda ve esasların 

uygulamasında farklılıklar olması tarihî bir vakadır ve bu saygıyla 

karĢılanmalıdır. Ġlk dönem hadis âlimleri bütün ilimlerde söz sahibi olmalarıyla 

beraber genelde hadis ilmiyle ön planda yer alan âlimlerden oluĢmaktadır. 

Müteahhir âlimler ise hadis ilminin yanı sıra fıkıh ve kelam gibi baĢka ilimlerin 

usul ve prensiplerinden de yararlanmıĢlardır. Bu durum da açık bir Ģekilde 

göstermektedir ki tarihî seyri içinde iki dönem Ġslâm âlimleri arasında metot 

farklılıklarının bulunması gayet tabiidir. Ayrıca tarihin seyri içinde eğitim ve 

öğretim metotları, genel olarak ilmî cereyanların doğasının gereği olarak bazı 

ilmî metot farklılıklarının olması da mümkündür. 
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16- Her hadisin kendi içinde özel olarak incelenmemesi de bu farklılıkları doğuran 

önemli bir etkendir. 

17- Mezhep taassubuyla hüküm farklılıklarına uğrayan hadisler de bulunmaktadır. 

Bundan dolayı aynı hadis değiĢik değerlendirmelere söz konusu olmuĢtur. Bu 

durum tezimizin son bölümünde ayrıntısıyla açıklanacaktır. 

18- Ġlk dönem hadis âlimlerinin uygulaya geldikleri kaideleri uygulama esnasında 

mümarese ve tecrübe yetersizliğinden dolayı meydana gelebilecek farklı 

sonuçlara da iĢaret etmek yerinde olacaktır. 

Meseleyi genel bir bakıĢ açısıyla ele aldığımızda ki dönem âlimleri arasında 

kaidelerin kabulü ve uygulaması noktasında büyük bir farklılığın olmadığını 

söylememiz mümkündür. Bu farklılıkların, bazı nüans noktalardan veya kaideyi 

uygulamadaki farklılıktan veyahut da kaidelerin özü ile ilgili sahip olunan farklı 

mülahazalardan dolayı meydana geldiğini belirtmeliyiz. Mütekaddim âlimlerin vaz‟ 

ettikleri esaslara her zaman ihtiyaç duyulacağı, onları daha iyi anlamanın gerekliliği 

ve hadisleri değerlendirmedeki en modern yorumların bile onların koydukları bu 

esaslardan yararlanılarak yapılabildiğini aktarmak da nebevî mirasa Ģimdiye kadar 

yapılmıĢ gayretlere bir hakĢinaslık olarak yorumlanmalıdır. 

Müteahhir âlimler içinde pek çoğu, hadisi zayıf ve sahih kabul etmede, kaideleri 

uygulamada ilk dönem hadis âlimlerinin hakkını teslim etmiĢler ve onların 

değerlendirmeleri üzerine yorumlar yapsalar da ilmî edebi asla terk etmemiĢlerdir. 

3. Bir hadisin mütekaddim ve müteahhir âlimlerce farklı değerlendiriliĢi 

Enbâr Üniversitesi Ulûmu Ġslâmiye Fakültesinde Hadis bölümünün baĢkanı Mâhir 

Yâsin el-Fahl, “Tebâyünü Menheci‟l-Mütekaddimîn ve‟l-Müteahhirîn fi‟t-Tashîh 

ve‟t-Talîl” adlı çalıĢmasında
312

 hadislere hüküm vermede kullanılan kaidelerin 

matematik kaideleri gibi değiĢmez olmadığını, ancak mümarese ve tecrübe ile 

geliĢtirilebileceğini, dolayısıyla hadisi inceleme esnasında ortaya çıkacak bazı 

ârızlarla kaidelerin doğruyu bulma noktasında esneyebileceğini belirtmiĢtir. 

                                                

312 NeĢr: www.islamport.com 
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el-Fahl, ilk dönem hadis âlimlerinin, hadisin zahirine göre ona hüküm vermediklerini 

belirtip hadisteki illet, hata ve ihtilafları derin bir araĢtırma ve dikkatli bir incelemeye 

tabi tuttuklarını anlattıktan sonra son dönem âlimlerin hadis ilimlerine ilk dönem 

âlimleri kadar vakıf olamadıklarına değinip hadisi illetli kabul etmelerine sebep 

olacak hususu yakalayamamıĢ olabileceklerini bir hadis örneği ile açıklamaya 

çalıĢmıĢtır.  

Buraya bu hadis ile ilgili değerlendirmelerini özet olarak almak ve sonuç bölümünde 

bir değerlendirmede bulunmak istiyoruz: 

ؽل ش   َٗ ثٍ  ٌَٕ،  ٍ ْْبو ثٍ ؽَبٌ،  ٍ يؾًل ثٍ ٍ و ٍ،  ٍ ؤثي ْو وح 
 يٍ مه ّ ان يء  ه ٌ  ه ّ قضبء، ٔيٍ اٍز بء  ه   : يو ٕ بًة 

Ġsa b. Yunus/HiĢâm b. Hasan/Muhammed b. Sirin/Ebu Hureyre tarikiyle rivayet 

edilen merfû hadiste buyurulur ki: “Ġstemeyerek kusmuğu gelenin orucu kaza etmesi 

gerekmez. Zorlanarak kusan kimse ise kaza etsin.” 

Bu hadisi Ahmed b. Hanbel
313

, Dârimî
314

, Buhârî
315

, Ebu Dâvud
316

, Ġbn Mâce
317

, 

Tirmizî
318

, Nesâî
319

, Ġbn Carud (v. 307/920)
320

, Ġbn Huzeyme
321

, Tahâvî
322

, Ġbn 

Hibbân
323

, Dârekutnî
324

, Hâkim
325

, Beyhakî
326

 ve Beğavî
327

 hadisi “Ġsa b. Yûnus” 

                                                

313 Müsned, 2/498. 
314 Savm, 25. 
315 Târih-i Kebîr, 1/251. 
316 Sıyam, 32. 
317 Sıyam, 16. 
318 Savm, 25. 
319 Sünen-i Kübrâ, 2/215. 
320 Ġbn Cârûd, Abdullah b. Ali Ebu Muhammed en-Neysâbûrî, el-Müntekâ mine‟s-Süneni‟l-Müsnede, 

Tahkik: Abdullah Ömer Bârûdî, Müessesetü‟l-Kitâbi‟s-Sekâfiyye, Beyrut 1988, 1/104. 
321 Sahîh, 3/226. 
322 ġerhu Meânî‟l-Âsâr, 2/97. 
323 Sahîh, 8/284. 
324

 Sünen, 2/184, 185. 
325 Müstedrek, 1/589. 
326 Sünen-i Kübrâ, 4/219. 
327 ġerhu‟s-Sünne, 6/295. 
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tarikiyle, ayrıca Ebu Ya‟lâ (v. 307/919)
328

, Ġbn Mâce
329

, Ġbn Huzeyme
330

, Hâkim
331

 

ve Beyhakî
332

 de “Hafs b. Gıyâs” tarikiyle kitaplarında zikretmiĢlerdir. 

Müteahhir âlimlerden Ġbn Hibbân hadisi sahih kabul etmiĢtir. Hâkim 

Müstedrek‟inde, Buhârî ve Müslim‟in Ģartlarına uyduğu halde onların bu hadisi 

kitaplarında zikretmediklerini belirterek hadisin sahih olduğunu belirtmiĢtir.
333

 

Beğavî ġerhu‟s-Sünne‟de hadisin Ebu Hureyre tarikinde herhangi bir ihtilaf 

olmadığını söylemiĢtir.
334

 Elbânî, ġuayb Arnavût ve BeĢĢâr Avvâd Maruf da hadisi 

sahih kabul etmiĢlerdir.
335

 

Mütekaddim âlimler ise hadisi illetli görmüĢler, hadisin mevkûf olduğunu 

belirtmiĢlerdir ve hadiste HiĢâm b. Hasan‟ın vehme düĢtüğünü söylemiĢlerdir.  

ġöyle ki: Buhârî hadisin sahih olmadığını belirtmiĢ
336

, ayrıca talebesi Tirmizî‟nin 

Buhârî‟den naklettiğine göre Buhârî hadis için “Ben onu mahfuz (diğer rivayetlerden 

üstün tutulan, Ģaz ve münker olmayan, tercih edilen bir rivayet) [olarak] 

görmüyorum” demiĢtir.
337

 Ebu Dâvud Ahmed b. Hanbel‟e HiĢâm-Muhammed-Ebu 

Hureyre hadisini sormuĢ, Ahmed b. Hanbel ona hadisin gayr-i mahfuz oluĢunu 

anlatan: ن ٌ يٍ ْنا ّيء ifadesi ile cevap vermiĢ ve Hafs b. Gıyâs‟ın Ġsa b. Yûnus‟a 

mütabaat ettiği rivayeti nakletmiĢtir.
338

 Beyhakî söz konusu hadis için “Bazı hafızlar 

                                                

328
 Ebû Ya‟lâ, Ahmed b. Ali el-Mevsılî, Müsned, Dâru‟l-Me‟mûn Li et-Türâs, Tahkik: Hüseyn Selim 

Esed, DımaĢk 1984, 11/482. 
329 Sıyam, 16. 
330 Sahîh, 3/226. 
331 Müstedrek, 1/589. 
332 Sünen-i Kübrâ, 4/219. 
333 el-Hâkim en-Neysâbûrî, el-Müstedrek Ale‟s-Sahîhayn, 1/589. 
334 el-Beğavî, Hüseyn b. Mes‟ud, ġerhu‟s-Sünne, Tahkik: ġuayb Arnavût ve Muhammed Züheyr 

ġâviĢ, el-Mektebu‟l-Ġslâmî, Ġkinci Baskı, Beyrut 1983, 6/295. 
335 Bkz.: et-Tirmizî, Ebu Ġsa Muhammed b. Ġsa, el-Câmiu‟l-Kebîr (Sünen), Tahkik, tahrîc ve talik: 

BeĢĢâr Avvâd Maruf, Dâru‟l-Ğarbi‟l-Ġslamî, Birinci Baskı, Beyrut 1996, 1/34. BeĢĢâr Avvâd Maruf, 

hadisin zahiri sahih gözükse de hadisin malul olduğunu söylemiĢ, Ahmed, Buhârî ve Dârimî gibi 

âlimlerin illetli kabul ettikleri bir hadisi, Hâkim‟in veya baĢkalarının tashihinin bir faydasının 

olmayacağını belirtmiĢtir. 
336 el-Buhârî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ġsmail el-Cu‟fî, et-Târihu‟l-Kebîr, Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-

Arabî, Beyrut tsz., 1/251. 
337 Tirmizî, Savm, 25. 
338 Ebu Dâvud, Suâlâtu Ebî Dâvud Li el-Ġmâm Ahmed b. Hanbel fî Cerhi‟r-Ruvât, s. 292, Tahkik: 

Ziyâd Muhammed Mansûr, Mektebetu‟l-Ulûm ve‟l-Hikem, Birinci Baskı, Medine 1414. 
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onu mahfuz görmüyorlar” demiĢ
339

 ve Zeylaî, Ġsa b. Yûnus‟un “Basralılar HiĢâm‟ın 

bu hadiste vehmettiğini zannediyorlardı.” dediğini nakletmiĢtir.
340

 Dârimî de 

Basralıların HiĢâm‟ın bu hadiste vehmi olduğunu belirttkilreni naklederek ihtilafın 

bu noktada var olduğunu nakletmiĢtir.
341

 

HiĢâm b. Hasan‟da düğümlenen vehimdeki asıl nokta Ģudur: Hadis mevkûf olarak 

mahfuzdur. Hadisin merfû kabul edilmesi vehimdir. Bu vehme de HiĢâm düĢmüĢtür.  

Buhârî hadisin sahih olmadığını söyleyerek Ģöyle bir izahta bulunmuĢtur: “Bu hadis 

Abdullah b. Said-Babası-Ebu Hureyre tarikiyle merfû olarak rivayet edilmiĢtir. Fakat 

Yahya b. Salih‟in Ömer b. Hâkim b. Sevban‟dan o da Ebu Hureyre‟den iĢittiğine 

göre Ģöyle bir hadis vardır: 342إما قبء ؤؽل ى       و  ئًَب  قوط ٔال ٕنظ
 Bu, Buhârî‟nin 

merfû rivayeti mevkûf rivayetle illetli bulmasındaki ince bir nazarıdır. HiĢâm‟ın 

düĢtüğü vehmin sebebi, metruk ravi Abdullah b. Said‟in rivayetidir. Buhârî‟nin bu 

hadisi illetli bulmasına Nesâî de muvafakat etmiĢ hatta Ata‟nın da hadisi mevkûf 

kabul ettiğini belirterek bu rivayeti nakletmiĢtir.”
343

 

Nâsıruddîn el-Elbânî buna muhalefet ederek hadisi sahih kabul etmiĢ ve hadisin 

mütabaatı olan Hafs b. Gıyâs rivayetine itimat etmiĢtir. Bu mütâbi rivayet Ġbn Mâce, 

Hâkim ve Beyhakî‟nin eserlerinde geçmektedir. Bu rivayeti serdettikten sonra Elbânî 

Ģöyle demiĢtir: “Buhârî ve diğerleri, Ġsa b. Yûnus‟un HiĢâm‟dan teferrüd ettiğini 

zannederek hadisin mahfuz olmadığını söylemiĢlerdir.”
344

 

Sözün burasında incelemeyi yapan el-Fahl‟in ifadelerine yer verelim: “Yüzbinlerce 

isnadı ezberleyen mütekaddim âlimlerin bu mütâbi rivayete muttali olamadıklarını ve 

hadisin sahih olmadığı hükmüne vardıklarını söylemek akla ne kadar da uzaktır. 

Buhârî‟nin Târih‟inde belirttiği gibi onlara göre illet, HiĢâm‟ın vehmidir, Ġsa b. 

                                                

339 el-Beyhakî, es-Sünenu‟l-Kübrâ, 4/219. 
340 Nasbu‟r-Râye, 2/327. 
341 ed-Dârimî, Abdullah b. Abdirrahman Ebu Muhammed, Sünen, Dâru‟l-Kitabi‟l-Arabî, Beyrut 1407, 

2/24. 
342

 Târih-i Kebîr, 1/251. 
343 en-Nesâî, Ebu Abdirrahman Ahmed b. Ali b. ġuayb, es-Sünenu‟l-Kübrâ, 2/215, Tahkik: 

Abdülğaffâr Süleymân el-Bündârî, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Birinci Baskı, Beyrut 1991. 
344 el-Elbânî, Ġrvâu‟l-Ğalîl, 4/53 
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Yunus‟un teferrüdü değil. Ġsa b. Yûnus‟un vehmi hakkındaki haberlere ilaveten 

Elbânî‟nin zikrettiği mütabaatın mütekaddim âlimler tarafından maruf oluĢunun 

delili Ahmed b. Hanbel‟in bu mütâbi rivayeti Ebu Dâvud‟a nakletmesidir.”
345

 

Burada rivayet edildiği kaynakları vermeden sadece hadise verilen hüküm ile ilgili 

olarak bir noktanın açığa çıkması için bir hadisi daha ele almak istiyoruz: 

ؽلصُب َٕػ اثٍ ق ٌ،  ٍ ؤثي ْبهٌٔ ان جلي،  ٍ ؤثي ٍ  ل انقلهي،  ٍ انُجي : ؽلصُب قز جخ، قبل
 إر كى هعبل يٍ قجم انًْوق  ز هًٌٕ،  ئما عبءٔ ى  بٍزٕصٕا ثٓى : صهٗ اهلل  ه ّ ٍٔهى، قبل

 يوؽجب ثٕص خ هٍٕل اهلل:  كبٌ ؤثٕ ٍ  ل إما هآَب، قبل: ف واًة، قبل 

Hadiste Ebu Hârun teferrüd etmiĢ, Tirmizî bunu belirtmiĢtir.
346

 Ebu Hârun 

metruku‟l-hadistir ve onu yalancı kabul edenler de bulunmaktadır.
347

 Bundan dolayı 

hadis zayıf kabul edilmiĢtir.  

Râmehurmuzî hadise Ģahit getirmiĢ
348

, bazı müteahhir âlimler de hadisi tashih etmek 

(sahih kabul etmek) için bu Ģahit rivayet ile Said b. Süleyman-Abbad b. Avvam-

Cüreyrî-Ebu Nadra-Ebu Said rivayetini kullanmıĢlardır. Mesela Hâkim bu Ģahit 

rivayetten dolayı hadisi sahih kabul etmiĢ, hadisin illeti bulunmadığını belirtmiĢ, 

hadisin ravilerinden Ebu Nadra‟nın Cüreyrî‟den sahih müsned kitaplarda 11 adet 

rivayetini tespit etmiĢtir.
349

 Beyhakî ise (ilk rivayetteki) Ebu Harun zayıf olsa da Ebu 

Nadra‟nın Ģahit rivayetinin asıl rivayeti kuvvetlendirdiğini belirtmiĢtir.
350

 Hadisi Alâî 

Ģahit rivayetten dolayı hasen, Elbânî ise sahih kabul etmiĢ,
351

 hadisin mütâbi ve Ģâhid 

rivayetlerini sıralamıĢ, Hâkim ve Alâî‟nin rivayetlerini de nakletmiĢtir.  

                                                

345 Mâhir Yâsin el-Fahl, “Tebâyünü Menheci‟l-Mütekaddimîn ve‟l-Müteahhirîn fi‟t-Tashîh ve‟t-

Ta‟lîl”, s. 6. 
346 Tirmizî, Ġlm, 4 
347 ez-Zehebî, Mîzânu‟l-Ġ‟tidâl, 3/173; Ġbn Hacer, Takrîbu‟t-Tehzîb, s. 408, ravi no: 4840. 
348 Râmehürmüzî, Ebu Muhammed b. Hallâd Hasan b. Abdirrahmân, el-Muhaddisu‟l-Fâsıl Beyne‟r-

Râvî ve‟l-Vâî, Tahkik: Muhammed Accâc el-Hatîb, Dâru‟l-Fikr, Birinci Baskı, Beyrut 1971, s. 20. 

Ayrıca bkz.: Ġbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve‟t-Ta‟dîl, Matbaatu Meclisi Dâireti‟l-Maârifi‟l-Osmâniyye, 

Birinci Baskı, Haydarâbâd 1371, 2/12. 
349

 el-Hâkim en-Neysâbûrî, el-Müstedrek, 1/88. 
350 el-Medhal ilâ Süneni Kübrâ, s. 623, fıkra: 369, Matbaatu Dâireti‟l-Maârifi‟n-Nizâmiyye, Birinci 

Baskı, Haydarâbâd 1344. 
351 el-Elbânî, Silsiletu‟l-Ehâdîsi‟s-Sahîha, el-Mektebu‟l-Ġslâmî, Beyrut tsz., hadis no: 280. 
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Mütekaddim âlimlerin isnadı ne kadar büyük bir ihtimamla değerlendirmeye tabi 

tuttuklarını, talebesi Mühenna‟nın Ahmed b. Hanbel‟e bu isnadı sorup aldığı 

cevaptan anlamaktayız: يب فه  اهلل يٍ ما ّ ئبًة، ْنا ؽل ش ؤثي ْبهٌٔ،  ٍ ؤثي ٍ  ل 

Elbânî, Ahmed b. Hanbel‟in bu sözlerine değiĢik taliklerde bulunmuĢ, yaptığı 

açıklamalarda hadisin ravilerinden Said‟in NeĢîtî veya Vâsıtî olması ihtimalleri 

üzerine fikir yürüterek asıl maksada dikkat etmede mütesahil davranmıĢtır. Çünkü 

Ahmed b. Hanbel ve Tirmizî hadisteki illetin Said b. Süleyman ile ilgili değil, 

Cüreyrî‟nin ihtilatı ile ilgili olduğunu belirtmiĢlerdir. Vefat etmeden üç sene önce 

ihtilat ettiği bilinen Cüreyrî‟nin ihtilat etmeden önce kendisinden hadis iĢiten âlimler 

arasında Abbad b. Avvam bulunmamaktadır. Cüreyrî Ebu Hârun diyeceği yerde Ebu 

Nadra diyerek hata etmiĢtir. Cüreyrî‟nin hata ettiğine bir delil de hadisin diğer 

rivayetlerinde hem aded hem de hıfz bakımından daha kuvvetli pek çok hafızın, 

hadisi Ebu Hârun‟dan rivayet etmeleridir. Ebu Nadra‟yı zikreden sadece 

Cüreyrî‟dir.
352

 Prof. BeĢĢâr Avvâd Maruf da bu noktada Elbânî‟ye muhalefet etmiĢ 

ve hadisteki illetin Cüreyrî‟nin ihtilatı olduğunu belirtmiĢtir.
353

 

Sonuç 

el-Fahl makalesinin sonunda ilk dönem hadis âlimleri ile sonraki dönemdeki hadis 

âlimlerinin rivayetlere dair farklı hükümler belirtmesinin ana sebebi, müteahhir 

âlimlerin ravinin bütün hallerini ihata edecek bir tenkit anlayıĢına sahip 

olamamalarıdır. ġeyhlerine göre veya rivayette bulundukları beldelere göre veyahut 

da ravilerin bazı özel hallerine vakıf olmadan yapılacak değerlendirmelerin yanlıĢ 

sonuçlara götürebileceğini belirten el-Fahl, ilk dönem hadis âlimlerinin ihtilaf 

ettikleri, hadise hüküm vermedeki görüĢlerinin açık bir Ģekilde ortaya çıkması 

durumunda delil, sebep, karine ve tercih ettirici bir takım özelliklere sahip 

                                                

352 Mâhir Yâsin el-Fahl, “Tebâyünü Menheci‟l-Mütekaddimîn ve‟l-Müteahhirîn fi‟t-Tashîh ve‟t-

Ta‟lîl”, s. 6-9. 
353 Tirmizî, el-Câmiu‟l-Kebîr (Sünen), 1/43. 
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olunduktan ve belirlenen kaide ve esaslara uygun bir Ģekilde hareket edildikten sonra 

mütekaddim âlimlere muhalefet etmenin mümkün olduğunu da belirtmektedir.
354

  

Ayrıca kıymeti olmayan ve mütâbi ve Ģâhid rivayet olarak değerlendirmeye imkân 

vermeyen bazı rivayetlerin müteahhir âlimler arasında sıklıkla kullanıldığına da 

iĢaret eden el-Fahl, sika ravinin ziyadesinin mutlak surette kabul edilmesinin de 

mütekaddim âlimlerin metotlarıyla kesinlikle uyuĢmadığını ifade etmektedir.
355

 

Fahl‟in böyle düĢünmesinin sebebinin Ġbnu‟s-Salâh‟a ait Ģu ifade olabileceğini 

belirtmek istiyoruz: “Sahîhayn‟da bulunmayan veya meĢhur mutemed hadis 

imamlarının musannaflarında sıhhatine dair bir ifade görülmemiĢ bir hadis için 

günümüzde hadis kitaplarından (cüzlerinden) rivayet edilen sahih isnadlı bir hadise 

sahih hükmünü vermeye cesaret edemiyoruz. Bu asırlarda sadece isnadlara itibar 

ederek müstakil olarak hadisin sıhhatini belirtmemiz mümkün gözükmemektedir.”
356

 

Makalede el-Fahl, ilk dönem hadis âlimlerinin illetli kabul ettikleri bir hadisi 

müteahhir âlimlerin tashih etmesinin bir faydasının olmayacağını belirterek 

mütekaddim âlimlerin bütün değerlendirmelerine tüm yönleriyle itibar etmek 

gerektiğini belirtmiĢtir. Örnek olarak ele aldığı hadis bağlamında vardığı sonuçların 

doğru olduğu açık olsa da bu hususu genelleme yaparak yeni dönem hadisçilerinin 

eski dönemdeki hadisçilere yaptıkları her türlü muhalefeti kesin bir dille kabul 

etmemek ilmî ölçüler içinde değerlendirildiğinde doğru olmasa gerektir. Hakikaten 

müteahhir âlimlerin bazı değerlendirme, hüküm ve yorumlarının ilk dönem 

âlimlerine göre daha isabetli olabileceği, en azından hadisi anlamaya katkı 

sağlayabileceği genel anlamda kabul edilmesi gereken bir esas olmalıdır.  

Bununla beraber burada el-Fahl‟i haklı çıkaracak derecede günümüzde yapılan tahrîc 

ve tahkiklerin önemli bir kısmının ilmî metotlar çerçevesinde yapılmadığını da 

kaydetmek istiyoruz. Hâkim en-Neysâbûrî‟nin, “hadislerin metinlerinde görülen 

                                                

354
 Mâhir Yâsin el-Fahl, “Tebâyünü Menheci‟l-Mütekaddimîn ve‟l-Müteahhirîn fi‟t-Tashîh ve‟t-

Ta‟lîl”, s. 17-18. 
355 A.g.e., s. 19. 
356 Bkz.: Ġbnu‟s-Salâh, el-Mukaddime, s. 16-17. 
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tashîfâtın bazı hadis imamlarından bile meydana geldiğini”
357

 bildiren haberini de 

düĢünürsek, günümüzde hadis ilmi ile meĢguliyetleri mütekaddim âlimler kadar 

yoğun olmadığı aĢikâr olan âlim ve araĢtırmacıların büyük hadis imamlarının 

düĢtüğü ifade edilen benzeri hatalardan uzak olamayacağını belirtmek yerinde 

olacaktır. 

4. Günümüzdeki bazı hadis âlimlerinin tahrîclerinin değeri 

Bu bölümde açıklamaya çalıĢtığımız sebeplerden dolayı son dönem hadis âlimleri ile 

mütekaddim âlimler arasında hadise son hükmü verme noktasında ve tahrîcteki 

usulleri adına bazı farklılıklar olduğu açık bir Ģekilde ortaya çıkmıĢtır. 

Günümüzdeki bazı âlimler mutlak surette ilk dönem hadis tenkitçilerinin izlediği 

yolu izlemiĢ ve onların hükümleri üzerine herhangi bir katkı yapmamıĢ ve yapılan 

değerlendirmeleri aktarmaktan öte bir amelde bulunmamıĢlardır. Bazı âlimler ise ilk 

hadis tenkitçilerinin metodunu uygulamakla beraber değiĢik saiklerle hadise hüküm 

vermek noktasında aynı fikri paylaĢmamıĢlardır. Âlimlerden bazıları da yeni kaideler 

geliĢtirmiĢler ve hükümlerini o kaideler ıĢığında beyan etmiĢlerdir. 

Biz bunların içinde en doğru yolun orta yol olduğunu, yani ilk dönem hadis 

tenkitçilerinin uyguladıkları kaideleri ihmal etmeden yeni geliĢmeleri de belirli ilmî 

prensipler içerisinde uygulamanın doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu noktada genel 

kaideleri uygulamıĢ olan, genel olarak hadislere verilecek hükümde benzer kanaatleri 

paylaĢsa da bazı hadislerde mütekaddim âlimlerle aynı fikri paylaĢmayan, bunu ilmî 

ahlâk ve âdâb çerçevesinde, sebepleri ile birlikte açıklayan âlimlerin, hadis usulü 

ilmine hem hüküm verme noktasında hem de tahrîc ameliyesi ile ilgili olarak katkıda 

bulunduklarını/bulunacaklarını düĢünüyoruz. 

                                                

357 el-Hâkim en-Neysâbûrî, Ma‟rifetu Ulûmi‟l-Hadîs, s. 146. Hadislerin senedlerinde vaki tashifat için 

bkz.: s. 149. 
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4.a. BeĢĢâr Avvâd Maruf ve tahrîcleri 

Burada BeĢĢâr Avvâd Maruf‟un Tirmizî‟nin “el-Câmiu‟l-Kebîr”ine yapmıĢ olduğu 

tahkik, tahrîc ve taliklerden hareketle onun Tirmizî‟ye hangi hadislerin hükümlerinde 

muvafakat veya muhalefet ettiğini nakletmek istiyoruz: 

Tirmizî, hadislerin sonlarında sahih, hasen ve garib lafızlarıyla hadislerin hükmünü 

belirtmiĢtir. Tirmizî‟nin eserini tahrîc eden BeĢĢâr, Tirmizî‟nin sebebini belirtmeden 

verdiği hükümlerle kendi taliklerinin ihtilaf ettiği noktaları belirtmiĢ ve bu durum 

yeni bir hükmü gerektiriyorsa bunu ifade etmiĢ
358

, Tirmizî‟nin verdiği hükmün 

sebebini daha açık olarak ifade etmek için açıklamalarda bulunmuĢ
359

, hadisin 

illetlerini belirttiği yerde musannıfın iĢaret etmediği baĢka illetleri de kısaca 

açıklamıĢ
360

, hükümlerini belirtmediği hadislere de hüküm vermiĢtir.
361

 

Bu hususlardan birincisi olan, Tirmizî‟nin sebebini belirtmeden hüküm verdiği 

hadisler hakkındaki bazı illetleri değerlendiren BeĢĢâr, bu illetleri yine mütekaddim 

âlimlerden yararlanarak belirtmiĢ ve Tirmizî‟nin hadise verdiği hükümlerden farklı 

bir takım hükümlere ulaĢmıĢtır. 

Mesela, Tirmizî‟nin Hasen-Sahîh hükmü verdiği ا مَال َاٌل  إِخ لُج ُجىْ  َاَل َال وَال  ؤَالؽَال ْٕ خِخ   َال ًُج َال ْل  اْنغُج َٕ زَالؾَال ْه َال ٍْ   َال  يِخ

ِّخ  َِخ ْغهِخ نِخ َال  يَال مَال  hadisinin Ġbn Ġshak‟ın münker rivayetlerinden biri olduğunu belirtip 

bununla ilgili Ġbnu‟l-Medînî‟nin, Hatîb‟in, Beyhakî‟nin ve Dârekutnî‟nin 

değerlendirmelerini nakletmiĢ ve kendi görüĢü olarak hadisin Ġbn Ġshak üzerinde 

döndüğüne iĢaret ederek hadisin mevkûf olduğu ve merfû olmadığına 

hükmetmiĢtir.
362

 

                                                

358 Mesela bkz.: Tirmizî, el-Câmiu‟l-Kebîr (Sünen), 1/1, 7, 9, 17, 18, 21, 31, 33, 34, 40, 55, 65, 73, 86, 

99 vb… 
359

 Bkz.: A.g.e., 1/3, 5, 12, 13, 28, 36, 44, 66, 84 vb… 
360 Bkz.: A.g.e., 1/196, 198, 406, 658, 741, 746 vb… 
361 Bkz.: A.g.e., 1/ 79, 100, 112, 136, 137, 143, 165, 187 vb… 
362 Bkz.: A.g.e., 1/24. 
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Tirmizî‟nin ُّج  َ َهٗ ؤَاَل ٕوٍد   ِخي صَال َُج ؤَال   ُج وَال ؤَال  صُجىَ  هَال َالعَال  صُجىَ   َال َال وَال ؤَال  صُجىَ  هَال َالعَال  صُجىَ  قَال وَال سَال  هَال َالعَال  صُجىَ  قَال َوادٍد  صَال َال  صُجىَ  يَال

لَال  غَال ٍِخ  َاٍل  ْ رَال ْغلَال ٖ َاٍل اْاُجْفوَال ب َأل َآل ْضهُج يِخ  hadisini sahih kabul etmesine mukabil BeĢĢâr hadisin 

isnadında inkıta‟ olduğunu ve metninin Ģaz olduğunu bildirmiĢtir.
363

 

Zehebî‟nin, “Tirmizî‟nin hadisleri kabul etmede eli açık olduğunu”
364

 belirten ve 

“Tirmizî‟nin tashihlerine itimat edilmeyeceğini ifade eden âlimlerin olduğunu”
365

 

anlatan sözlerini de hatırlatan BeĢĢâr, Zehebî‟nin bu sözlerine katılmadığını, 

Tirmizî‟nin verdiği hükümlerin, Zehebî‟nin asrında hadis mustalahlarındaki 

kaidelerle -müteahhir âlimlerin pek çoğu tarafından yapıldığı gibi- hemencecik kıyas 

edilebilecek bir durumda olmadığını, Tirmizî‟nin, hadislerin rivayet tariklerini 

toplayan hadisleri muvazene edip kaynaklarına nisbet eden ilk âlimlerden olduğunu 

açık bir Ģekilde belirtmiĢtir.
366

 

BeĢĢâr, Tirmizî‟nin hadislere dört çeĢit hüküm verdiğini belirtip bu dört durumda 

hadisin isnadının ve isnaddaki ravinin durumunun aĢağıda vermeye çalıĢtığımız 

Ģekilde var olduğunu belirtmiĢtir. Bunlardan her bir duruma ait olan rivayetin yerini 

de göstermiĢtir.
367

  

Hadisin isnadı Ġsnaddaki herhangi bir 

ravinin durumu 

Tirmizînin 

verdiği hüküm 

Muttasıl Mechuller Sahîh 

Muttasıl Mechulu‟l-Hal olan 

raviler 

Sahîh 

Muttasıl Zayıflar Sahîh 

Munkatı - Sahîh 

Muttasıl Mechuller Hasen Sahîh 

Muttasıl Zayıflar Hasen Sahîh 

Muttasıl Münker Hasen Sahîh 

Muttasıl Mechuller Hasen Garib 

                                                

363 Bkz.: A.g.e., 1/561. 
364

 “Kâne yeterahhasu fi kabuli‟l-ehadis” Siyeru A‟lâmi‟n-Nübela, 13/276. 
365 Mîzânu‟l-Ġtidâl, 3/407. 
366 Bkz.: Tirmizî, el-Câmiu‟l-Kebîr (Sünen), 1/27. 
367 Bkz.: A.g.e., 1/26-27. 
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Muttasıl Mechulu‟l-Hal Hasen Garib 

Muttasıl Zayıflar Hasen Garib 

Munkatı Ġki zayıf ravi Hasen Garib 

Muttasıl Ġki zayıf ravi (Münker 

denilmiĢ) 

Hasen Garib 

Muttasıl Zayıf (Yalancı olduğu 

söylenmiĢ) 

Hasen Garib 

Muttasıl Zayıf (Hadisin Batıl 

olduğu söylenmiĢ) 

Hasen Garib 

Muttasıl Metruk-Müttehem Hasen Garib 

Muttasıl Kezzab Hasen Garib 

Muttasıl Mechuller Hasen 

Muttasıl Zayıflar Hasen 

Muttasıl Metruklar Hasen 

Munkatı - Hasen 

BeĢĢâr, daha sonra Zehebî‟nin açıklamalarının mübalağa içerdiğini belirtmiĢ, Tirmizî 

gibi ahkâmı anlamaya en ehil ilk dönem hadisçilerinin değerlendirmelerinin, 

mustalah kitaplarındaki kaidelerle kıyas edilip muhalefet edilmesinin caiz 

olmayacağının altını çizmiĢ ve bazı durumlarda hadisi hasen veya sahih kabul 

etmesinde yeni araĢtırmacının ekleyeceği hususları belirtmesinin de bir sakıncasının 

olmayacağını, nitekim kendisinin de bunu icra ettiğini ifade etmiĢtir. Tirmizî‟nin 

hükümlerini tenkit etmenin mümkün olacağı en geçerli yolun, bu hükümleri, 

Tirmizî‟nin makamında olan diğer âlimlerin muhalif olan hükümlerine arz etmek ve 

hükmü değiĢtiren tercih ettirici sebeplerin de açıklanması olduğunu belirten BeĢĢâr, 

Tirmizî‟nin sahih kabul ettiği bir hadisin Ebu Hâtim tarafından münker olarak kabul 

edildiğini buna örnek olarak sunmuĢtur.
368

 

BeĢĢâr Avvâd Maruf örneğinde anlatmaya çalıĢtığımız husus, son dönem hadis 

âlimlerinin tahrîcte ilk dönem hadisçilerinden farklı olarak hadisin hükmünü yeniden 

beyan etmiĢ olmalarıdır. BeĢĢâr örneğindeki gibi bir usulle yapıldığı takdirde de 

bunda bir sakınca olmayacağı kanaatindeyiz. 

                                                

368 Bkz.: A.g.e., 1/28. 
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4.b. Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî ve tahrîcleri 

Günümüz hadisçilerinden bazıları, asıl kaynak eserlere yaptıkları tahrîc, tahkik ve 

taliklerde karĢılıklı olarak birbirlerine ilmî reddiyeler yazmıĢlardır. Mesela 

Habîburrahman el-A‟zamî‟nin Elbânî‟ye yazdığı reddiyeye “er-Reddu‟l-Ġlmî alâ 

Habîbirrahman el-Azamî” adıyla Selim Hilalî ve Ali Hasan Ali Abdülhamîd tarafından 

bir reddiye yazılmıĢtır.
369

 

Elbânî‟nin bütün eserlerindeki 55.000 hadis içerisinde 750 hadis hakkında değiĢik 

yerlerde iki değiĢik hüküm verdiğini belirten “el-Câmiu Li Ehâdîsi‟n-Nebî elletî Hakeme 

aleyhâ bihukmeyni el-Elbânî” adlı çalıĢma da bu çeĢit bir reddiye sayılabilir.
370

 Ayrıca 

el-Elbânî‟nin önce zayıf hükmü verdiği 15 adet hadisi daha sonra hasen veya sahih kabul 

ettiği ile ilgili bir makale de bu reddiyelere misal olabilir.
371

 Muhammed Emin adlı 

araĢtırmacı bir makalesinde Nâsıruddîn el-Elbânî‟nin metoduna yapılan tenkitleri 8 

noktada toplamıĢtır:  

1- Tedliste teĢeddüd. 

2- Ravilerin bazılarından bazılarının iĢitmiĢ olabileceğine muttali olamaması. 

3- Sika ravilerin ziyadelerinde tevessuu. 

4- Ġllet ve Ģaz konularında dikkatinden kaçan noktaların bulunması. 

5- Hadisi sahih kabul etmede mütesahil davranıĢı. 

6- Hadisleri Ģâhid ve mütâbi rivayetlerle hasen kabul etmesinin çokça vuku buluĢu. 

7- Kitaplarını yayınlamakta aceleci davranan yayınevlerinin ısrarı sonucu tahrîcte acele 

davranması. 

8- Takrib-i Tehzib‟e fazla itimat edip geniĢ terâcim eserlere müracaatının eksik oluĢu.
372

 

                                                

369 el-Mektebetu‟l-Ġslamiyye, Amman, Ürdün 1404. 
370 Ahmed DervîĢ, http://www.aslein.net (EriĢim Tarihi: 10 Mayıs 2008) 
371 Bkz.: Mustafa Kemâl es-Suyûtî, “el-Ehâdîsülletî Türâciu‟Ģ-ġeyh el-Elbânî an Tad‟îfihâ fi‟l-

Mücelledi‟s-Sâbi‟ mine‟s-Silsileti‟s-Sahîha” NeĢr: http://www.ahlalhdeeth.com (EriĢim Tarihi: 10 

Mayıs 2008) 
372 Muhammed Emin, “el-Ġntikâdât alâ Menheci‟Ģ-ġeyh Nâsıriddîn el-Elbânî” NeĢr: 

http://ahlalhdeeth.cc/ (EriĢim tarihi: 10 Mayıs 2008) 

http://www.aslein.net/showthread.php?t=5853
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3283
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=616


 

 116 

Burada belirtmek isteriz ki, hadislerin doğru anlaĢılması noktasında istikamet üzerinde 

görerek hüsn-ü zan beslemek durumunda olduğumuz günümüz âlimlerinin niyetleri 

onlar ile Allah arasındaki bir husustur. Ama bazı hatalar varsa, bunları tekrar etmemek ve 

düzeltmek de ilim ehlinin iĢi olmalıdır. Bu hatalardan sadece el-Elbânî‟nin değil, 

özellikle muasırlar olmak üzere müteahhir âlimlerin de nasipleri olabilir. Elbânî 

üzerinden bu tespitleri kaydetmemizin sebebi onun, son zamanlarda bu konuda en büyük 

ilmî gayreti gösterenlerin baĢında gelmesidir. 

Günümüzde hadisleri tashih ve tad‟îf için ravilerin genel hallerini inceleyip cerh ve 

tadildeki mertebelerine göre hadise hüküm vermek gibi kolay bir yol izleyen, mesela 

“Bu isnadın ravileri sikadır, dolayısıyla hadis sahihtir”, “filanca sikadır, rivayet ettiği 

hadis sahihtir”, “filanca saduktur, hadisi hasendir ama hadisine mütabaat olduğundan 

dolayı hadisi sahih derecesine çıkmıĢtır” “filanca zayıftır, hadisi de zayıftır, fakat 

hadisine mütâbi bir rivayet olduğu için hadis hasen derecesine çıkmıĢtır” “filanca metruk 

olduğu için hadisi de metruktur” ve “filanca kezzaptır, dolayısıyla hadisi mevzu‟dur” 

gibi değerlendirmelerde bulunan âlimlerin varlığı da bir gerçektir.
373

  

Sonuç olarak diyeceğimiz Ģudur ki; hadislere hüküm verme kaideleri değiĢmez bir 

özellik taĢımamaktadır. Zira sözü edilen kaideler içinde, hıfz, marifet, kesret-i semâ, 

fehm ve mümarese gibi hadis ilimleriyle çok fazla iĢtiğal etmeyi gerektirenler 

bulunmaktadır. Hadise sadece ravilerinin hallerine göre sahih hükmü vermek mümkün 

değildir.
374

 O yüzden ilk dönem hadis tenkitçilerinin metotları ve uygulamaları dakik bir 

Ģekilde incelenmeden ve hadislere hüküm verirken gözettikleri karîneler tetebbu 

edilmeden onlara muhalefet edilmesi yanlıĢ sonuçları çıkarabilmektedir. 

                                                

373 Ayrıca, günümüzdeki hadis tenkitçilerinin ilk dönem hadis tenkitçilerinden farklılıkları, bunun 

sebepleri, teferrüd-ü sika, ziyadetü‟s-sika, hadislerin mütâbi ve Ģahidlerle takviyesi ve bunun ölçüleri 

ile bu hususların pratik olarak örneklendirme ile gösteren Hamza b. Abdillah el-Melîbârî‟nin “el-

Müvâzene beyne‟l-Mütekaddimîn ve‟l-Müteahhirîn fî Tashîhi‟l-Ehâdîs ve Ta‟lîlihâ” adlı çalıĢmasına 

müracaat edilebilir. Ayrıca bu çalıĢma basılmıĢtır. Bkz.: Dâru Ġbn Hazm, Beyrut 2001. 
374 Benzer değerlendirmeler için bkz.: el-Cezâirî, Tahir b. Salih b. Ahmed, Tevcîhu‟n-Nazar ilâ 

Usûli‟l-Eser, Dâru‟l-Bâz, Mekke tsz., s. 177-178. 



 

 117 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TAHRÎC METOTLARI ve KAĠDELERĠ 

A. ASLÎ KAYNAKLARA ULAġMA YÖNTEMLERĠ 

Tahrîc metotları, “aslî hadis kitaplarından birinde veya bir kaçında bulunan herhangi 

bir hadise ulaĢmak için kullanılan yollar” demektir. Âlimler hem eskiden hem de 

günümüzde hadisin ilk kaynağına ulaĢma yollarını kolaylaĢtırma adına metotlar 

geliĢtirmiĢler ve bunları kitaplaĢtırmıĢlardır. 

Aslî kaynaklara ulaĢma metotlarına giriĢte dikkat çekmek istediğimiz bir nokta 

vardır: Bu tahrîc metotları, araĢtırmacıyı bazen aslî kaynağa, bazen de tahrîci yapılan 

hadisin aslî kaynaktaki yerini belirten yardımcı kaynaklara götürür. Dolayısıyla bu 

yardımcı eserlerden faydalanmalı, ancak bununla iktifa etmeden kitapların iĢaret 

ettiği aslî kaynaklara mutlaka müracaat etmeli, metni bu iĢaret edilen yerlerden 

okumalıdır. Zira bunu yapmamak, beraberinde bazı eksiklikleri getirebilir. Hadislerin 

aslî kaynaklardan yerlerini görmek, bu kitapları tasnif edenlere karĢı bir güvensizlik 

değil, yapılan iĢin ilmî ve güvenilir bir esasa dayanması için bir gerekliliktir. Ayrıca 

gün geçtikçe pek çok asıl kaynağa veya asıl kaynağa götüren yardımcı kaynaklara 

çok değiĢik fihristler, mucemler, tahkikler, talikler, tahrîcler hatta hadisleri tertip 

çalıĢmaları yapılmaktadır. Bu yüzden tahrîc araĢtırmacısının yayın hayatında Ġslâmî 

ilimlerle ilgili çıkan eserleri takip etmesi, kitabiyat bilgisini güncellemesi hadislerin 

aslî kaynaklarına ulaĢma yolunda kolaylık sağlayan bu vasıta eserlere ulaĢabilmek 

adına mühimdir. 

Tahrîc metotları, bu kitapların her birinin kendi içinde uyguladıkları metotlardan yola 

çıkılarak bazı taksimata tabi tutulmuĢ ve böylece günümüzde bir hadisin kaynağına 

ulaĢmak ve o hadisi araĢtırmak için bir takım kuralları ihtiva eder bir duruma 

gelmiĢtir. 

Diğer bir ifade ile âlimler hadisleri veya onlardan bazı bölümleri toplamıĢlar ve bu 

hadisleri belirli tarzlarda tertip etmiĢler, hadisi kitabında kimin zikrettiğini 
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belirtmiĢler, hadisler hakkında malumat vermiĢlerdir. Bu iĢi yerine getirirken 

uyguladıkları farklı metotlar tahrîc metotları denilen usulleri oluĢturmuĢtur. 

Bazıları, hadisleri mevzularına göre tertip etmiĢler (namazla ilgili hadisler, ayetlerin 

tefsiri ile ilgili hadisler gibi), bazıları hadisleri alfabetik sıraya göre sıralamıĢlardır. 

Bazı âlimler de hadisleri en üstteki ravisine göre tertip etmiĢ ve hadisin tamamını 

zikretmiĢler, diğer bazısı da hadisin bir kısmını zikretmekle yetinmiĢlerdir (muttasıl 

bir hadis ise sahabîye göre, mürsel bir hadis ise tabiîne göre). Bazıları da hadisi 

çeĢitlerine göre tertip etmiĢtir (Kudsi, mütevatir, mürsel ve mevzu hadisler gibi).  

Bazı âlimler de lafızlara göre hadislerin bir kısmını toplamıĢlardır (mucemler gibi). 

ġimdiye kadar uygulanan bu usuller tahrîcte hadislerin ilk kaynaklarına ulaĢma adına 

Ģu durumları ortaya çıkarmıĢtır: 

1. HADĠSĠN ĠSNADININ BĠLĠNMESĠ DURUMU 

1.a. Hadisin ilk/sahabî ravisinin bilinmesi durumu 

Tahrîcteki bu metot, hadisin ilk ravisini yani hadisi Hz. Peygamber‟den (a.s.) rivayet 

eden sahabîyi bilmeyi gerektirir. Sahabînin ismi bilindiği takdirde, sahabîlerin 

isimlerine göre tertip edilmiĢ hadis kitaplarından yararlanıp bu sahabînin rivayet 

ettiği hadislere ulaĢmak mümkündür. Mesela Hz. Ebu Bekr‟in hadisleri, Hz. Ömer‟in 

hadisleri gibi. Bu Ģekilde tasnif edilen hadis kitaplarında sahabîlerin rivayet ettikleri 

hadislerin çoğunu bir yerde bulmak mümkündür. Bu kitapların hadisleri tertip 

etmede kendilerine has metotları bulunmaktadır. 

Hadisin ilk ravisinin bilinmesi durumunda yararlanılacak kitaplar ale‟r-rical telif 

edilmiĢ olan Müsned‟ler, Mucem‟ler ve Etraf kitaplarıdır.  

Biz bu çalıĢmanın sınırını ve amacını aĢacağı için burada ilgili metoda misal 

olabilecek eserlerin hepsini bütün özellikleri ile değil, bazılarını sadece tahrîcte 

yararlanma usulleri açısından ele alacağız. Yani bu bölümde hadislerin ilk 

kaynaklarına ulaĢmak için bazı eserler, ilgili metot açısından incelenmiĢ ve bu eserler 

tek tek sayılmamıĢtır. 
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Öncelikle hadisin ilk ravisinin bilinmesiyle yapılacak tahrîcte bazı hususların altını 

çizmek gerekir: 

Bu eserlerle neticeye ulaĢmak kolaylaĢmaktadır. Çünkü müellifler –eğer eser aslî 

kaynak değilse, -etraf kitaplarında olduğu gibi- okuyucuya hadisin hangi kitapta 

geçtiğini bildirmektedirler. 

Bu metot ile telif edilmiĢ eserlerde senedleri karĢılaĢtırmak mümkündür ki bu Ģekilde 

pek çok fayda ortaya çıkabilir. Bununla beraber müellifin hadisle ilgili yaptığı 

değerlendirmelerin de değeri büyüktür.
375

 

Bununla beraber hadisin ilk ravisini bilmeden bu metottan yararlanmak mümkün 

değildir. 

1.a.a. Müsnedler 

Müsnedler isimlerini kitapların telif sisteminden almaktadır. Müsnedler, hadislerin 

konuları dikkate alınmadan sahabîlerin rivayetlerinin ardı ardına ve belirli bir sıra 

takip etmeden toplandığı kitaplardır.
376

 Müsnedler genelde AĢere-i MübeĢĢere diye 

bilinen sahabîlerden baĢlar. Bundan sonra sahabîler arasında belirli bir tertip yoktur. 

Bununla beraber müsned sahipleri arasında sahabîden en efdal olanlara ve Ġslâm‟a 

girme önceliğine göre sıralama yapanlar da vardır. 

En meĢhur müsnedler Ģunlardır: 

1.a.a.a. Ebu Dâvud et-Tayâlisî‟nin (v. 204/819) Müsned‟i 

Müsned tarzı hadis kitabını ilk tasnif eden olarak bilinen Ebu Dâvud et-Tayâlisî‟nin 

bu eseri
377

, 11 cüz halinde 6 ana bölüm içerisinde 281 sahabî
378

 tarafından rivayet 

edilmiĢ olan 2767 hadisi ihtiva etmektedir. Eksik bir nüshadan basıldığı için es-Sââtî 

                                                

375 Bkz.: Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 106. 
376 Koçyiğit, Talat, Hadis Tarihi, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Yayınları, Ġkinci Baskı, 

Ankara 1988, s. 233. 
377 Kâtip Çelebi, Hacı Halife, KeĢfu‟z-Zunûn, Ġkinci Baskı, Ġstanbul 1971, 2/1679; el-Kettânî, Hadis 

Literatürü, s. 91. 
378

 Bu rakam değiĢiklik arz etmektedir. Elimizde olan nüshada 400‟den fazla sahabînin ismini bulduk. 

Zaten 300 ve 600 sahabînin isminin olduğunu söyleyenler de olmuĢtur. Bkz.: Koçyiğit, Talat, Hadis 

Istılahları, A.Ü.Ġ.F.Y., Ġkinci Baskı, Ankara 1985, s. 318; Çakan, Ġsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, 

M.Ü.Ġ.F.V.Y., Ġkinci Baskı, Ġstanbul 1989, s. 30. 
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(v. 1378/1958) daha sonra eksik olan sekiz sahabînin rivayetini Ahmed b. Hanbel‟in 

Müsned‟inden alarak iki cild halinde musannaf tertibe koymuĢ ve “Minhatu‟l-

Ma‟bûd” ismiyle ta‟lîki ile neĢretmiĢtir. Böylece hadis sayısı 2842‟ye çıkmıĢtır. 

Kitap, Dört halife, Diğer Ehl-i Bedr, Muhacirler, Ensar, Kadınlar ve Genç Sahabîler 

Ģeklinde altı bölümden oluĢmaktadır. Bütün hadislerin baĢlarında “ؽلصُب” diyen Yûnus 

b. Habîb‟tir. Kitabın kendisine izafe edildiği Ebu Dâvud et-Tayâlisî, birinci isim 

olarak bütün senedlerde yer almaktadır. Bir sahabînin müsnedi; ondan rivayet eden 

tabiînin isimlerinin tertip edilmesi ve rivayetlerinin sıralanması ile oluĢmuĢtur. 

Mesela Tâvus b. Keysân‟ın Ġbn Abbas‟tan rivayetleri, Câbir b. Zeyd‟in Ġbn 

Abbas‟tan rivayetleri, Said b. Cübeyr‟in Ġbn Abbas‟tan rivayetleri gibi… 

Bu Müsned‟de hadis metinlerinin neresinde Ģüphe edilmiĢse gösterilmiĢ, bazen 

hadislerdeki lafızların değiĢik okunuĢ Ģekilleri verilmiĢtir. Bazı hadis otoritelerinin, 

metnin bir kısmı ile ilgili tereddütleri olduğu, fakat o devirde yaĢayan baĢka 

otoritelere sorarak o Ģüpheyi gidermeye çalıĢtıkları anlaĢılmaktadır. Kitapta, hadisin 

merfû veya mevkûf oluĢuna da iĢaret edilmiĢtir. Bazen de seneddeki ravilerin 

isimleri ile ilgili açıklamalar yapılmıĢtır.
379

 

Bu Müsned‟in son zamanda yapılan baskılarında eserin sonuna hadislerin alfabetik 

olarak fihristi eklenmiĢtir ki bu fihrist hadisi kitaptan bulma adına büyük kolaylık 

sağlar. Ayrıca Ebu Abdillah Talib b. Mahmûd, Sa‟d Müz‟il, bu eserdeki hadisleri 

“Tertîbu Etrafi Ehâdîsi Müsnedi‟t-Tayâlisî” ismiyle tertip etmiĢtir.
380

 

1.a.a.b. Ebu Bekir el-Humeydî‟nin (v. 219/834) Müsned‟i 

Humeydî‟nin ismi Abdullah b. Zübeyr‟dir. Buhârî‟nin hocasıdır. Müsned‟inde 180 

sahabînin 1300 hadisi bulunmaktadır. Talha b. Ubeydillah‟ın rivayet ettiği hadisleri 

zikretmeden aĢere-i mübeĢĢereden baĢlamıĢ, daha sonra da Allah Resûlü‟nün 

hanımlarının rivayet ettiği hadisleri sıralamıĢtır. Bundan sonrası için bir tertip söz 

konusu değildir. 

                                                

379 Çakan, Ġsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, s. 30-31. 
380 Bkz.: Dârü‟l-Aksa, Kuveyt 1986. 
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Kitabın sonunda bulunan fihristten sahabînin rivayet ettiği hadisin yeri bulunabilir. 

Kitap, Habîburrahman el-A‟zamî‟nin tahkiki ile basılmıĢtır. 

1.a.a.c. Ahmed b. Hanbel‟in (v. 241/855) Müsned‟i 

Bu müsned, 700‟den fazla sahabîden
381

 nakledilen yaklaĢık 28.000 hadis
382

 ihtiva 

eder. Âlimlerin genel görüĢü Ahmed b. Hanbel‟in meĢhur olan hadisleri topladığı ve 

hadisleri seçmede büyük bir titizlik gösterdiğidir.  

Ahmed b. Hanbel kitabında önce sahabeden AĢere-i MübeĢĢere‟nin müsnedini 

sıralamıĢ ve onlara yakın dört sahabînin müsnediyle devam etmiĢtir. Sonra Ehl-i 

Beyt‟in, daha sonra da sahabîlerden meĢhurların müsnedi gelmektedir. Daha sonraki 

tertip sahabîlerin yerleĢtikleri Ģehirlere göre ĢekillenmiĢtir. Mesela Mekkelilerin, 

ġamlıların, Kûfelilerin, Basralıların müsnedleri Ģeklinde. Daha sonra da Ensar‟ın, 

Allah Resûlü‟nün hanımlarının ve diğer hanım sahabîlerin müsnedleri gelmektedir. 

Hanım sahabîlerin müsnedlerinin arasında kabilelerin müsnedleri ve Ebu‟d-

Derda‟nın bazı hadisleri bulunmaktadır. En sonunda da ismi müphem bazı 

sahabîlerin müsnedleri yer almaktadır. Kitapta alfabetik bir sıralama yoktur. 

Bazı sahabîlerin isimleri birkaç yerde geçmiĢtir. Bundan dolayı araĢtırmacının 

sahabînin rivayetlerinin olduğu müsnedin yerini belirten fihristlere bakması faydalı 

olur.  

Ahmed Abdurrahman es-Sâatî, Müsned‟in hadislerini konularına göre sadece sahabî 

isimlerini vererek yeni bir tertibe koymuĢ, Müsned‟i bölüm ve bablara ayırarak yeni 

bir tertiple hazırlamıĢ ve “el-Fethu‟r-Rabbânî” adlı eserini oluĢturmuĢtur. es-Sâatî 

daha sonra bu eserine Ģerh yazmıĢ ve hadisleri senedleriyle beraber zikrederek 

“Bulûğu‟l-Emânî” adlı eserini meydana getirmiĢtir. 

                                                

381 Elbânî‟nin fihristine göre bu sayı 904‟tür. Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟inde bulunan sahabilerin 

isimlerini tertib eden Ġbn Asakir‟in “Tertîbu Esmâi‟s-Sahâbe” adlı eserini tahkik eden Âmir Hasan 

Sabrî, tekrarlar olmadan Müsned‟de geçen sahabî sayısını 1056 olarak belirlemiĢtir. Bkz.: Ġbn Asâkir, 

Ebu‟l-Kâsım Ali b. Hüseyin b. Hibetillah, Tertîbu Esmâi‟s-Sahâbe, Dâru‟l-BeĢâiri‟l-Ġslâmiyye, 

Birinci Baskı, Beyrut Lübnan 1989. 
382 Müsned‟deki hadislerin sayısının 30.000 ve 40.000 olduğu da belirtilmiĢtir. Bkz.: Koçyiğit, Talat, 

Hadis Istılahları, s. 318 
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Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟ine Ġbn Asâkir “Tertîbu Esmâi‟s-Sahâbe fi Müsnedi 

Ahmed”
383

 adında bir fihrist hazırlamıĢ ve sahabînin rivayetleri nerede geçiyorsa 

belirtmiĢtir. el-Elbânî‟nin de bu Müsned‟e fihristi vardır. Müsned üzerine ġuayb 

Arnavût ve bir grubun yaptığı tahkik, tahrîc ve talik çalıĢması vardır ki bu çalıĢma, 

pek çok insanın takdirini toplamıĢtır. 

Ayrıca Abdullah Nâsır AbdurreĢid Rahmanî, Müsned‟deki hadisleri tertib ederek 

alfabetik bir biçimde “el-Menhecu‟l-Es‟ad fi Tertîbi Ehâdîsi Müsnedi‟l-Ġmam 

Ahmed”
384

 adında dört ciltlik bir eser hazırlamıĢtır ki tahrîcten faydalanma adına bu 

eser de önem arz etmektedir. Müsned‟in 10 cilt ve fihristten oluĢan Abdullah 

Muhammed DerviĢ‟in tahkiki ve Ġbn Hacer‟in “el-Kavlu‟l-Müsedded fi‟z-Zebbi an 

Müsnedi‟l-Ġmâm Ahmed”
385

 adlı eseri ile birlikte basılan diğer bir baskısı daha vardır 

ki bu da tahrîcte faydalanılacak önemli bir eserdir. Bu eserin fihristi, hem hadislerin 

alfabetik olarak tertibini, hem de nebevî emir ve nehiyleri, hem de âsâr-ı nebeviyyeyi 

içine alan geniĢ bir fihrist niteliğindedir. 

Müsned‟de çok hadis rivayet eden sahabîler olduğu gibi az hadis rivayet eden 

sahabîler de bulunmaktadır. Ebu Hureyre, Enes ve Câbir gibi Müksirûn‟dan olan bazı 

sahabîlerin rivayet ettiği bir hadisin tahrîci yapılıyorsa bu metot biraz zor ve sıkıcı 

gelebilir. Ve hadisi bulmak uzun bir vakit alabilir. Fakat Mukıllûn‟dan olan 

sahabîlerin rivayet ettiği bir hadisin tahrîci yapılıyorsa dikkatli bir okuma sonucunda 

aranılan hadis, sahabînin rivayet ettiği hadisler arasından kolayca bulunabilir. 

Elimizdeki Müsned nüshalarında Ahmed b. Hanbel‟in oğlu Abdullah ile ravi el-Katîî 

tarafından yapılan ziyadeler de söz konusudur ki el-Katîî‟nin ilaveleri azdır. 

Abdullah‟ın babası hariç baĢka bir hocasını zikretmesiyle Abdullah‟ın ziyadelerini, 

hadisin senedinde Abdullah‟dan baĢka bir Ģeyh zikretmesiyle de el-Katîî‟nin 

ilavelerini anlamak mümkündür. Bu durumu tahrîc yaparken ifade sadedinde  ّؤفوع

                                                

383
 Dâru‟l-BeĢairi‟l-Ġslamiyye, Tahkik: Âmir Hasan Sabrî, Lübnan 1989. 

384 Yazar, Pakistan‟da Dâru‟l-Hadis Rahmaniye Üniversitesi‟nde Hadis Profesörüdür. Dâru Taybe, 

Riyad 1411. 
385 Dâru‟l-Fikr, Beyrut 1991. 
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انًَُل جل اهلل  ي ى بكارّ  هٗ  veya ؤفوعّ ان    ي  ي ى بكارّ  هٗ انًَُل demek 

uygundur. 

Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟i ilk hadis sahifelerini de ihtiva eder. Hemmam b. 

Münebbih‟in (v. 131/749) Sahîfe‟si, Abdullah b. Amr b. El-Âs‟ın “Sahîfe-i 

Sâdıka”sının yarıya yakın kısmı, Semüre b. Cündüb Sahîfe‟sinin çoğu hadisleri ve 

Ebu Seleme Sahîfe‟si Müsned‟in ihtiva ettiği sahifelerdendir. “Ahmed b. Hanbel, 

750.000 hadisten seçtiği hadisleri topladığı Müsned‟i üç raviye kıraat etmiĢtir. Kitabı 

Hz. Peygamber‟in sünnetinde ihtilaf edenlerin ona müracaat edecekleri bir rehber 

olarak hazırladığını belirtmiĢtir.”
386

 

1.a.a.d. Ahmed b. Amr Ebu Bekir el-Bezzâr‟ın (v. 292/905) Müsned‟i  

el-Bahru‟z-Zehhâr” veya Kettânî‟nin belirttiği üzere “el-Bahru‟z-Zâhır”
387

 ismindeki 

bu Müsned‟de sahabîler AĢere-i MübeĢĢere ile baĢlamıĢ, Ehl-i Beyt ile devam etmiĢ, 

daha sonra ise Ġslâm‟a girme önceliği ve fazilet sırasına göre sıralanmıĢ, alfabetik bir 

tertip takip edilmemiĢtir. Hadisler, sahabîden rivayet eden tabiîn ravilerin isimlerine 

göre tertip edilmiĢtir. Bezzâr pek çok hadiste infirad etmiĢtir. Heysemî (v. 807/1405) 

bu kitabı Kütüb-i Sitte üzerine zevaid olarak ele almıĢ ve “KeĢfu‟l-Estâr an 

Zevâidi‟l-Bezzâr” ismini vererek hadisleri fıkıh bablarına göre tertip etmiĢtir. Bu 

kitabın tahkikini de Habiburrahman el-A‟zamî yapmıĢtır.  

1.a.a.e. Ġbn Kesîr‟in (v. 774/1372) Câmiu‟l-Mesânîd ve‟s-Sünen el-Hâdî Li Akvemi 

Sünen‟i 

Ġbn Kesîr‟in (v. 774/1373) “Câmiu‟l-Mesânîd ve‟s-Sünen el-Hâdî Li Akvemi Sünen” 

adlı eseri, Kütüb-i Sitte, Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya‟lâ ve Bezzâr‟ın Müsned‟leri ile 

Taberânî‟nin Mucemu‟l-Kebîr‟ini (toplam 10 eser) ihtiva eden, hadisleri sahabî 

isimlerine göre alfabetik olarak müsned tarzında tertip eden en büyük müsned 

eserlerinden biridir. 

                                                

386 Çakan, Ġsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, s. 35. 
387 Bkz.: el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 98. 
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YaklaĢık yüz bin hadisi ihtiva eden eser, sahabîlerin bütün hadislerini bir arada 

inceleme fırsatı sunması açısından çok değerlidir. Hadis araĢtırmalarında 

yararlanılacak pek çok bilgiyi bulmanın da mümkün olduğu bu eser, Abdülmu‟tî 

Emin Kal‟acî tarafından otuz beĢ cilt halinde Beyrut‟ta 1994 yılında neĢredilmiĢtir. 

1.a.a.f. Diğer Müsnedler 

Bunlardan baĢka pek çok müsned tarzında yazılan eser vardır. Müsned sahibi 

müelliflerden bazıları Ģunlardır: Zeyd b. Ali (v. 122/793), Ebu Hanîfe (v. 150/767), 

Abdullah b. Mübârek (v. 181/797), Ġmam ġafiî (204/819), Nuaym b. Hammâd (v. 

228/843), Müsedded (v. 228/843), Abdullah b. Ebî ġeybe (v. 235/849), Halîfe b. 

Hayyât (v. 240/854), Ebu Ya‟lâ Ahmed b. Ali el-Mevsılî (v. 307/919). 

Kettânî, müsned tarzı 78 eserin ismini vermekte, Yusuf Özbek de bunlara 65 tane 

daha ilave etmektedir.
388

 Bunlardan elimize ulaĢamamıĢ olanlar bulunsa da bu 

eserlerin sayısı oldukça fazladır. 

Müsnedlerin tahrîc açısından özelliklerini Ģöyle sıralayabiliriz: 

a- Müsnedler ilk ravilerine (sahabîlere veya hadis mürsel ise tabiîne) göre tertip 

edilmiĢlerdir. 

b- Müsnedlerde sahabîlerin tertibi de farklılık göstermektedir. Bazen alfabetik 

sıraya göre, bazen Ġslâm‟a girme önceliğine göre, bazen soy ve nesep Ģerefine 

göre, bazen de kabile ve aĢiretlere göre tertip edilmiĢlerdir.  

c- Sahabîden mervi hadislerin belirli bir tertip sırası yoktur. Bunun muhtemel sebebi 

musannıfların hadisleri ezberlemek için yazmaları olabilir. 

d- Müsnedlerde bulunan hadislerin sıhhat dereceleri aynı değildir. Müsned 

müellifleri hadisleri derecelerine bakmadan ama iyi bir seçme ile toplamıĢlardır. 

                                                

388 Bkz.: el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 91-108. 
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e- Müsnedlerde bütün sahabîlerin rivayetleri bulunmamaktadır. Zaten böyle bir Ģartı 

koĢan da yoktur. Bazen sadece az hadis rivayet edenlerin müsnedi, bazen aĢere-i 

mübeĢĢere‟nin müsned‟i, bazen de tek bir sahabînin müsnedi telif edilmiĢtir. 

f- Müsnedlerde pek çok hadis ve rivayet tarikleri bulunmaktadır.  

g- Tahrîc edilen hadisin sahabî ravisi müsnedlerden bulunduktan sonra teennî ile 

sahabînin müsnedindeki hadislere tek tek bakılırsa genelde aranan hadis bulunur. 

Hadis birkaç yerde de geçebilir. Hadisi bu tür eserlerden bulmayı kolaylaĢtıran 

fihristler tahrîcte faydalanılacak önemli vasıtalardır.
389

 

1.a.b. Mucemler 

Mucemler genel olarak sahibinin, malumatı alfabetik sıraya göre verdiği eserlere 

denir.
390

 Hadisçiler, hadislerin sahabe, Ģuyûh veya beldelere göre çoğu kere alfabetik 

olarak sıralandığı eserlere bu ismi vermiĢlerdir.
391

 Bunların en meĢhuru da 

Taberânî‟nin “el-Mucemu‟l-Kebîr”idir. 

1.a.b.a. Ebu‟l-Kâsım et-Taberânî‟nin (v. 360/971) el-Mucemu‟l-Kebîr‟i 

Taberânî Mucem‟ine AĢere-i MübeĢĢere ile baĢlamıĢ, her birinin hadislerini ve 

isnadlarını zikretmiĢ daha sonra da alfabetik olarak diğer sahabîlere geçmiĢtir. Ebu 

Hureyre gibi sahabeden bazı Müksirûn‟un hadislerini tahrîc etmemiĢ, onları müstakil 

eserde ele almıĢtır. Sahabîlerin ikinci harfini alfabetik olarak ele almamıĢtır. 

Sahabîden rivayet eden tabiînin rivayetini daha sonra da tabiînin tabiînden yaptığı 

rivayeti sıralamıĢtır. Tâbiîne Ehl-i Hicaz‟dan baĢlamıĢ, sonra kabile ve beldelere göre 

sıralamayı devam ettirmiĢtir. Eser, merfû, mevkûf ve mürsel olmak üzere pek çok 

hadisin tahrîci için önemli bir kaynaktır. 

Bu eserden faydalanabilmek için önce sahabînin, sonra ondan rivayet eden tabiînin 

ismini bilmek gerekmektedir. Taberânî‟nin hedefi, sahabînin rivayet ettiği bütün 

                                                

389 Bkz.: Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 137-139. 
390 Bkz.: Ġbrahim Mustafa ve diğerleri, Mucemu‟l-Vasît, s. 586. 
391 Çakan, Ġsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, s. 39. Bir de rical mucemleri vardır. Hadis ravilerinin 

biyografilerini veya hadislerini derleyen bu tür eserlere “Ģuyûh”, “mucemu‟Ģ-Ģuyûh” ve “meĢyeha” 

gibi isimler de verilmiĢtir. Bizi mucemlerin burada (yani hadisin sahabi ravisinin bilinmesi 

durumunda) ilgilendiren kısmı hadisleri sahabilerin isimlerine göre tertip eden kısmıdır. Daha baĢka 

bir ifade ile sahabe mucemleridir. 
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hadisleri değil, bu sahabîden nakledilen bütün rivayet tariklerini toplamaktır. Pek çok 

tarikle rivayet edilen aynı hadisi de içinde bulundurduğu için bu eserde pek çok 

mükerrer hadis bulunmaktadır. Taberânî sahabînin ismini irad ettikten sonra o 

sahabînin hayatı, menkıbeleri ve vefatı ile ilgili bazı hadis ve âsârı da irad 

etmektedir. Daha sonra o sahabînin hadislerini zikretmektedir. Mutlak manada 

mucem dendiği zaman anlaĢılan Taberânî‟nin bu mucemidir. Hamdi Abdülmecid es-

Selefî ve Sa‟d b. Halid el-Fevzân, bu eserdeki müsnedlerin fihristlerini 

hazırlamıĢlardır.
392

 

Mucem türünde yazılan daha baĢka eserler de bulunmaktadır. Kettânî bunlardan yedi 

adet sahabe mucemi saymıĢtır.
393

 

1.a.c. Etrâf kitapları 

Etraf kitapları, sahabenin hadislerinin bir yerde toplandığı, fakat hadislerin hepsinin 

değil bir tarafının zikredildiği, daha sonra da bu hadisin bütün senedlerinin 

zikredildiği
394

 hadis kitaplarıdır. Bu Ģekilde tasnif edilen eserlerin en meĢhuru 

Mizzî‟nin “Kitâbu Tuhfeti‟l-EĢrâf bi Marifeti‟l-Etrâf” adlı eseridir. 

1.a.c.a. Mizzî‟nin (v. 742/1341) “Kitâbu Tuhfeti‟l-EĢrâf bi Marifeti‟l-Etrâf”„ı 

Kütüb-i Sitte üzerine yapılmıĢ bir etraf kitabıdır. Mizzî, Kütüb-i Sitte‟ye Ģu kitapları 

da ilave etmiĢtir: Müslim‟in Sahîh‟inin Mukaddimesi
395

, Ebu Dâvud‟un Merâsîl‟i, 

Tirmizî‟nin “Ġlel”i ve “ġemâil”i, Nesâî‟nin “Amelu‟l-Yevm ve‟l-Leyle”si.
396

 Böylece 

eserdeki hadis sayısı mükerrerlerle birlikte yaklaĢık 19600‟e, toplam müsned sayısı 

1395‟e ulaĢmıĢtır. Bunlardan 995‟i kadın ve erkek olmak üzere sahabeye, 400‟ü de 

mürseller olarak tabiin ve daha sonra gelenlere nisbet edilmiĢtir.
397

  

                                                

392 Bkz.: Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 131. 
393 Bkz.: el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 281-282. 
394 Nablûsî‟nin Zehâiru‟l-Mevârîs adlı eseri etraf kitapları içinde hadislerin senedlerini cem etmeyen 

bir istisnadır. 
395 Müslim‟in mukaddimesinde yer alan hadisler Müslim‟in sahih Ģartlarını haiz olmadığı için Mizzî, 

burada bulunan hadisleri bir ilave olarak değerlendirmiĢtir. 
396

 el-Mizzî, Tuhfetu‟l-EĢrâf bi Ma‟rifeti‟l-Etrâf, 1/2. 
397 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 113-114; Yâsir Ahmed eĢ-ġimâlî, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki 

Ma‟rifeti Râvî‟l-Hadîs”, el-Vâdıh fi Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, Dâru‟l-Âlemiyye, Birinci 

Baskı, Ürdün 1999, s. 33-34; Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 111-113. 
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Mizzî‟nin bu kitabı yazmaktan gayesi, Kütüb-i Sitte‟nin hadislerini toplayıp mezkûr 

kitaplardaki bütün hadislerin senedlerini açıklamanın yanında tahrîc ettiği 

kitaplardaki yerlerini isnadlarıyla birlikte göstermekti. 

Kitap, sahabenin isimlerine göre tertip edilmiĢtir. Sahabe isimleri alfabetik sıraya 

göre sıralanmıĢtır. Hadisi sahabîden rivayet eden tabiînin isimlerinde de alfabetik bir 

sıra söz konusudur. Tabiînden hadisi rivayet eden ravilerin isimleri de alfabetik 

sıraya göre sıralanmıĢtır. Mizzî, önce asıl ismi ile bilinen sahabeden baĢlamıĢ, sonra 

künyesi ile meĢhur olanları sıralamıĢ, daha sonra babasına veya dedesine nisbetle 

meĢhur olanları sıraya dizmiĢ, sonra ismi müphem olanları, daha sonra da hanım 

sahabîlerin müsnedlerini, en sonda da tabiînin isimlerine göre mürselleri sıralamıĢtır. 

Ravileri sıralamada hem meĢhur ismine göre hem de hakiki ismine göre sıralamaya 

koymuĢ yeri gelince okuyucuyu diğer tarafa havale etmiĢtir. Bu kitapta Kütüb-i Sitte 

ve kendisinin eklediği kitaplardan baĢka eserlere de hadislerin nisbet edildiği 

olmuĢtur ki Mizzî, bu eserler için birer iĢaret koyarak bu remizlerin hangi kitaba 

iĢaret ettiğini belirtmiĢtir: 

 

Rumuzların manası Rumuz 

Buhârî ؿ 
Buhârî‟nin taliki فذ 
Müslim و 
Ebu Dâvud ك 
Ebu Dâvud‟un Merâsîl‟i يل 
Tirmizî د 

Tirmizî‟nin ġemâil‟i رى 
Nesâî ً 

Nesâî‟nin Amelu‟l-Yevm ve‟l-Leyle‟si ٍي 

Ġbn Mâce ق 
Kütüb-i Sitte‟nin hepsi. “Cemâa”nın rumuzudur. ا 
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Ayrıca Mizzî, kendisinden önce etraf hakkında kitap yazanlardan yaptığı istidrakleri 

belirtmek için “ ” iĢaretini kullanmıĢtır. Kendisinden önceki etraf kitapları Ebu 

Mesud ve ed-DımeĢkî‟nin “Etrâfu‟s-Sahîhayn” adlı eserleri ile Ġbn Asâkir‟in “Etrâf-ı 

Sünen-i Erbaa”sıdır. 

“ ” iĢareti de müellifin hadisler hakkında söylediği sözlere ve ziyadelere iĢaret etmek 

için kullanılmıĢtır. Bu iki harf baĢka kitapları ifade için kullanılmamıĢtır.  

Bu eser, Kütüb-i Sitte hadislerinin ince bir fihristinden ibarettir. Bu eserde her 

ravinin bütün hadislerine ulaĢmak imkânı vardır. Mizzî bu eserinde isnadda bulunan 

önemli inceliklere değinmiĢtir. Bu eserin metodu ile hadislerin isnadında bulunan 

illetler, mechul ve müphem kiĢiler hakkında bilgi sahibi olunabilmekte ve mürsel 

rivayetleri incelemek mümkün olmaktadır. Kitapta ravilerin ismi ve künyesi 

hakkında bilgi de verilmektedir. Ne var ki bunun yanı sıra bu eserden sadece ilk 

raviyi bilerek yararlanmak mümkündür. Mizzî bütün ravilerin hadislerinde kullandığı 

eda sîğalarının yerine bedel olarak “ٍ ” sîğasını kullanmıĢtır ki bu da tedlis ve irsal 

gibi seneddeki bazı sıkıntıları akla getirmektedir. Bu açıdan aslî kitaplara müracaat 

etmek gerekmektedir. Ayrıca Mizzî hadisin hepsini zikretmemekte ve bu açıdan 

araĢtırma yapanların muradını karĢılamakta eserin bir eksikliğe sahip olduğu 

söylenebilir.
398

 

Mizzî kitabına aldığı imamların eserlerinin meĢhur pek çok nüshalarına bakıp 

karĢılaĢtırma yaparak hadisleri seçmiĢtir ki bu açıdan Tuhfetu‟l-EĢrâf‟ın diğer etraf 

kitaplarından bariz bir üstünlüğünün olduğu söylenebilir. Bu esere Muhammed 

Abdülkâdir Ata bir fihrist hazırlamıĢtır.
399

 

Bu eserden baĢka etraf kitapları da vardır. Ġbn Hacer‟in “Ġthâfu‟l-Mehera bi‟l-

Fevâidi‟l-Mübtekira min Etrâfi‟l-AĢera” adlı eseri, Nablûsî‟nin (v. 1143/1731) 

Kütüb-i Sitte ve Muvatta‟yı kapsayan “Zehâiru‟l-Mevârîs” adlı eseri gibi.  

                                                

398 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 121-122; Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 121. 
399 Bkz.: Fehârisu Tuhfeti‟l-EĢrâf bi Ma‟rifeti‟l-Etrâf, Müessesetü‟l-Kütübi‟s-Sekafiyye, Beyrut 1990. 
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1.b. Hadisin sahabîden sonraki en üst ravisinin bilinmesi durumu 

Bununla kastedilen mürsel hadisin ravisidir ki bu da tabiîn veya ondan sonra gelen 

ravidir. Mürsil ravinin ismi bilinirse, bu yolu kullanarak hadisi bulmak mümkün olur. 

Tahrîcte bu yolla yararlanılacak eserler merasil kitapları ile bazı fihristlerdir ki örnek 

olarak Ģu kitap ve fihristleri sayabiliriz: 

Ebu Dâvud‟un “Merasîl”i, Ġbn Ebi Hâtim‟in “Merâsîl”i, el-Alâî‟nin (v. 761/1359) 

“Câmiu‟t-Tahsîl Li Ahkâmi‟l-Merâsîl”i, Ġbn Abdilberr‟in (v. 463/1071) “Fehârisu‟t-

Temhîd”i, Ġmam Mâlik‟in Muvatta‟ının fihristleri, Abdürrezzak b. Hemmam ile Ġbn 

Ebî ġeybe‟nin Musannaflarının fihristleri, Suyûtî‟nin Câmiu‟l-Kebîr‟inin “el-

Ehâdîsu‟l-Mürsele” kısmı, Mizzî‟nin Tuhfetu‟l-EĢrâf‟ının “Merâsîl” kısmı bu yolla 

tahrîcte faydalanılabilecek eserlerdendir. 

el-Alâî‟nin “Câmiu‟t-Tahsîl Li Ahkâmi‟l-Merâsîl” adlı eseri mürsel rivayeti ile 

meĢhur ravilerin alfabetik sıralanması ve rivayet ettiği mürsel hadislerin zikredilmesi 

ile oluĢmuĢtur. Mürsil ravinin ismi bilindiğinde bu eserde bulunan o ravinin 

rivayetlerine bakmak yeterli olacaktır. Bu kitaplarda ravilerin sadece mürselleri değil 

sema yoluyla eda ettikleri rivayetlerine ulaĢmak imkânı da bulunmaktadır.  

Ġmam Mâlik‟in Muvatta‟ının fihristleri ile Ġbn Abdilberr‟in “Fehârisu‟t-Temhîd”i 

hem mürsel hem de belağ yoluyla pek çok rivayeti bulmada önemli iki kaynaktır.  

Abdürrezzak b. Hemmâm ile Ġbn Ebî ġeybe‟nin “Musannaf”ları mürsel ve mu‟dal 

hadislerin de bulunduğu önemli iki eserdir. Bu iki eserde hadisler fıkıh bablarına 

göre tertip edilmiĢtir. Bunların fihristleri hem hadisleri hem sahabe müsnedlerini hem 

de tabiinin mürsellerini ravilerin alfabetik sırasıyla ihtiva etmektedir. Bu kitaplara 

bakarak mürsel rivayetleri bulmak mümkündür. 

Suyûtî‟nin Câmiu‟l-Kebîr‟inin “el-Ehâdîsu‟l-Mürsele” kısmı mürsel rivayetleri 

tabiinin ve etbau‟t-tabiinin isimlerine göre alfabetik olarak tertip etmekle oluĢmuĢtur.  

Mizzî‟nin Tuhfetu‟l-EĢrâf‟ının “Merâsîl” kısmı da kadın ve erkeklerden mürselleri 

olanlardan oluĢmaktadır. Mürsel rivayetleri tabiînden irsal edenlere göre tertip 
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ettiğinden bu eser de Kütüb-i sitte ve ona ilave edilmiĢ kitapların ihtiva ettiği mürsel 

rivayetleri bulmada önemli bir kaynaktır.
400

 

1.c. Hadisin isnadındaki herhangi bir ravinin bilinmesi durumu 

Hadisin senedinde bulunan ravilerden herhangi birinin bilinmesi durumunda o hadisi 

bulmak için ya bazı ravilerin cüzlerine bakmak ya da cerh ve tadil kitaplarından 

faydalanmak gerekmektedir. Bazı ravilerin Ģöhret, uluvv-u sened veya zayıflık gibi 

bazı özel vasıfları bulunur. Bu durumda bu vasıflardan yola çıkarak hadisi bulmak 

gerekmektedir. Bu durumda yararlanılacak eserler iki kısımdır: 

Birinci kısım hadis cüzleri, ikinci kısım ise Rical ile Cerh ve Tadil kitaplarıdır.  

1.c.a. Hadis cüzleri 

Hadis cüzleri iki kısma ayrılır:  

Birincisi, muhaddisin ilmî bir konuda varid olmuĢ hadisleri toplamasıdır ki bu 

kitaplarda genellikle bu hadislerin Ģâhidleri, rivayet tarikleri ve hükümleri bildirilir. 

Buhârî‟nin “el-Kırâatü Halfe‟l-Ġmâm” adlı cüz‟ü gibi. 

Ġkincisi, sadece bir raviye has olan hadis cüzleridir ki bu eserlerde muhaddis, bir 

ravinin rivayet ettiği hadisleri toplamıĢtır. Bu tür cüzlerdeki hadislerin senedleri 

genel olarak âlî olur. Süfyân b. Uyeyne‟nin (v. 198/814) “Cüz”ü
401

, Ali b. Ca‟d el-

Cevherî‟nin (v. 230/845) “Cüz”ü, Hasan b. Arafe‟nin (v. 257/871) “Cüz”ü
402

, Ali b. 

Muhammed el-Hımyerî‟nin (v. 323/935) “Cüz”ü
403

, Hilal b. Muhammed el-Haffâr‟ın 

(v. 414/1023) “Cüz”ü
404

 gibi. 

Bizi tahrîcten faydalanma adına bu metotta ilgilendiren kısım ikinci kısımdır. Mesela 

Hasan b. Arafe‟nin rivayet ettiği bir hadisi onun cüz‟üne bakarak bulmak 

mümkündür. 

                                                

400 Yâsir Ahmed eĢ-ġimâlî, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Râvî‟l-Hadîs”, el-Vâdıh fî 

Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, s. 37-39. 
401

 ġarkâvî‟nin Ģerhi ile basılmıĢtır. Bkz.: Dâru‟s-Sahâbe, Tanta 1992. 
402 Matbudur. Bkz.: Tahkik: Abdurrahmân b. Abdilcelîl, Dâru‟l-Aksâ, Kuveyt 1985. 
403 Abdülaziz b. Süleyman el-Buaymî‟nin tahkikiyle basılmıĢtır. Bkz.: Mektebetu‟r-RüĢd, Riyad 1998. 
404 Ebu Ubeyde MeĢhur b. Hasan‟ın tahkikiyle basılmıĢtır. Bkz.: Dâru‟l-Esîriyye, Amman 2007. 
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Cüzler, senedinde bilinen bir raviinin rivayet ettiği hadise ulaĢma adına kolaylık 

sağladığı gibi belirli bir konudaki hadisleri toplayan eserler oldukları için de 

bunlardan bu metotta faydalanmak mümkündür. 

1.c.a.a. Ali b. Ca‟d‟ın (v. 230/845) Cüz‟ü (el-Ca‟diyyât)  

Müsned olarak da isimlendirilen bu Cüz‟deki hadis ve âsâr, Ali b. Ca‟d el-

Cevherî‟nin talebesi Beğavî tarafından toplanmıĢtır. Ali b. Ca‟d, 96 yıl yaĢamıĢ 

muammerundan bir muhaddistir. ġube, Malik ve Sevrî gibi büyük muhaddislere 

talebelik, Buhârî, Ebu Zür‟a, Ebu Hâtim, Beğavî gibi imamlara da hocalık yaptığı 

için Ali b. Ca‟d‟ın rivayetleri önemlidir. Elimizdeki matbu nüshasında
405

 3462 hadis 

bulunan eserin sonunda çok geniĢ bir fihrist bulunmaktadır ki bu da tahrîcte 

faydalanmak adına önemli bir gayrettir. 

Eser, âlî senedlerin bulunduğu asıl kaynaklardandır. 

Beğavî, hadisleri Ali b. Ca‟d‟ın bütün hocalarına göre ayrı ayrı tertip etmiĢ, mesela, 

Ġbn Ca‟d‟ın hocası ġube‟den baĢlamıĢ, daha sonra “  sonra ”ّ جخ  ٍ  ًؤ ثٍ يوح

“  Ģeklinde bir sıra izlemiĢtir. Sadece hadis ve âsârı değil ”ّ جخ  ٍ انؾكى ثٍ  ز جخ

fıkhî fetvaları da nakletmiĢtir. ġube‟nin hadisleri kitabın yaklaĢık ilk yarısını teĢkil 

etmektedir.  

Eğer bir hadisin ravisinin, Beğavî veya Ali b. Ca‟d veyahut ġube veyahut da Ali b. 

Ca‟d‟ın ve ġube‟nin hocalarından biri olduğu biliniyorsa bu durumda bu kitap tahrîc 

için faydalanılacak önemli bir eserdir. Bir hadisi bulmada diğer cüzlerden de bu 

metotla faydalanmak mümkündür. 

1.c.b. Rical, Cerh ve Tadil kitapları 

ĠĢin aslında rical kitapları ile Cerh ve Tadil kitapları, hadislerin ravilerini tanıtan, 

mertebelerini beyan eden, rivayet ettikleri hadislere hüküm vermede etkili olabilecek, 

doğumları, vefatları, talebeleri, hocaları, yaĢadığı yerler, ilmî seyahatleri, hocalarına 

                                                

405 Ali b. el-Ca‟d, Ebu‟l-Hasan b. Ubeyd el-Cevherî, Müsnedu Ġbni‟l-Ca‟d, Talik: Âmir Ahmed 

Haydar, Müessesetü Nâdir, Beyrut 1990. 
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karĢı olan tutumları ve hadis münekkidlerinin onlar hakkındaki sözleri gibi hususları 

ifade ederler. 

Fakat ravilerin hayatlarının anlatıldığı bu eserlerin musannıfları bazen bu ravilerin 

rivayet ettikleri hadisleri de naklederler. Bunun sebebi, bu rivayetlerin âlî bir senede 

sahip oluĢu veya münker bir rivayet oluĢu veyahut teferrüd eden bir rivayet oluĢu 

veyahut da baĢka sebeplerdir. Bundan dolayı bu kitapları hadislerin tahrîcinde bir 

kaynak kabul etmek mümkündür. Çünkü bu alandaki usul kitaplarını yazanlar 

ravilerin rivayetlerini muttasıl senedlerle zikretmektedirler.  

Belirli bir özelliği olan bir ravinin tariki ile geldiğini bildiğimiz bir hadisi bu 

kitaplarda o ravinin tercümesinin bulunduğu yere bakarak bulmak mümkündür. 

Ġhtiyaç anında bu kitapların fihristlerinden ve hadislerini tertip eden eserlerden de 

faydalanılabilir.  

Bu kitaplar birkaç çeĢittir: 

1- Memleket, büldan tarihleri ile ilgili eserler: 

el-Isbehânî‟nin (v. 369/979) “Târih-i Esbehân”ı
406

, Hatîb el-Bağdâdî‟nin “Târih-i 

Bağdâd”ı
407

, Ġbn Asâkir‟in “Târih-i DımeĢk”ı, Ġbn Yunus‟un (v. 347/958) “Târih-i 

Mısr”ı
408

 ve Ebu Nuaym el-Isfehânî‟nin “Kitâbu Târih-i Isbehân”ı
409

 gibi. 

2- Tabakât ve Vefiyât kitapları: 

Ġbn Sa‟d‟ın (v. 230/845) “Tabakât”ı
410

, Zehebî‟nin “Tezkiretü‟l-Huffâz”ı, “Târihu‟l-

Ġslâm”ı ve “Siyeru A‟lâmi‟n-Nübelâ”sı, Ebu Nuaym el-Isfehânî‟nin (v. 430/1038) 

“Hilyetu‟l-Evliyâ”sı
411

 gibi. 

                                                

406 Bu eserin hadisleri “Mefâtihü‟z-Zuhbân Li Tertîbi Ehâdîsi Târihi Isbahân” adıyla tertip edilmiĢtir. 

Bu eser, Isbahân‟lı bir ravinin rivayet ettiği hadislere ulaĢmak adına faydalıdır. Bkz.: Abdülazîz 

Muhammed b. es-Sıddîk Ammârî, Mektebetü‟l-Maârif, Riyad 1984. 
407 Bu eserin Ebü‟l-Feyz Ahmed b. Muhammed b. Sıddîk el-Ğumârî Ġbnü‟s-Sıddîk tarafından yapılmıĢ 

“Miftâhü‟t-Tertîb Li Ehâdîsi Târihi‟l-Hatîb” isimli hadislerinin tertibinden hadisleri bulmak kolaylık 

sağlayacaktır. Bkz.: Kahire 1960 
408

 Bu eser, Abdülfettâh Fethî Abdülfettâh‟in tahkik ve incelemesi ile fihristiyle birlikte basılmıĢtır. 

Bkz.: Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 2000. Bu eserin fihristinden faydalanmak da mümkündür. 
409 Nebîl b. Mansûr b. Ya‟kûb b. Sultan Basare, “Envârü‟l-Beyân fî Tertîbi Ehâdîsi Ahbâri Isbahân” 

adıyla bu eserin hadislerini tertip etmiĢtir. Bkz.: Dârü‟d-Da‟ve, y.y., 1984. 



 

 133 

3- Künâ kitapları: 

Bu alanda yazılmıĢ diğer eserlere Buhârî
412

 ve Müslim‟in
413

 “Kitâbu‟l-Künâ”ları, 

Ahmed b. Hanbel‟in “el-Esâmî ve‟l-Künâ”sı
414

, Ġbn Mende‟nin (v. 395/1005) 

“Fethu‟l-Bâb fi‟l-Künâ ve‟l-Elkâb” adlı eseri
415

, Bedreddîn el-Aynî‟nin (v. 

855/1451) KeĢfü‟l-Kınâi‟l-Mürnâ an Mühimmâti‟l-Esâmî ve‟l-Künâ” adlı eseri
416

, 

Ebu Abdillah el-Mukaddemî‟nin (v. 301/913) “Kitâbü‟t-Târih ve Esmâü‟l-

Muhaddisîn ve Künâhum” adlı eseri
417

, Abbas el-Kümmî‟nin “el-Künâ ve‟l-Elkâb” 

adlı eseri
418

 misal verilebilir. Ebu Ahmed el-Hâkim‟in (v. 378/988) Kitâbu‟l-Künâ‟sı 

bu alandaki en iyi eserlerden biridir. Bu kitabı Zehebî, alfabetik olarak tertip etmiĢ, 

ihtisar yapmıĢ, bazı ilavelerde bulunmuĢ ve eserine “el-Muktenâ fî Serdi‟l-Künâ” 

ismini vermiĢtir. Dûlâbî‟nin (v. 310/923) “Kitâbu‟l-Künâ ve‟l-Esmâ”sı da bu 

alandaki eserlerden biridir
419

. Bu eser de alfabetik olarak tertip edilmiĢtir. Kitapta, 

künyeleri ile meĢhur olan pek çok ravinin birçok hadisi bulunmaktadır.
420

 

4- Elkâb ve Ensâb kitapları: 

Ebu‟l-Ferec Ġbnü‟l-Cevzî‟nin “KeĢfu‟n-Nikâb ani‟l-Esmâ ve‟l-Elkâb” adlı eseri
421

, 

Suyûtî‟nin “KeĢfu‟n-Nikâb ani‟l-Elkâb” adlı eseri
422

, Ebu‟l-Velîd el-Faradî‟nin 

                                                                                                                                     

410 Bu eserin fihristi, ihtiva ettiği hadislere ulaĢmak adına kolaylık sağlar. Elimizdeki baskısında dört 
fihrist vardır, bunlardan üçüncüsü eserde geçen hadisleri baĢlarına göre alfabetik sıraya dizmiĢtir. 

Bkz.: Ġhsân Abbâs, Fehârisu‟t-Tabakâti‟l-Kübrâ, Dâru Sâdır, Beyrut tsz. 
411 Bu eserin hadisleri Ebü‟l-Hasan Nureddîn Ali b. Ebû Bekr b. Süleyman Heysemî (v. 807/1405) 

tarafından “Takrîbü‟l-Buğye fî Tertîbi Ehâdîsi‟l-Hilye” ismiyle tertip edilmiĢ, Ġbn Hacer tarafından 

gözden geçirilmiĢtir. Bkz.: Dârü‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1999. 
412 Târih-i Kebîr‟inin bir cüz‟üdür. 1360‟da Haydarâbâd‟da basılmıĢtır. 
413 Dâru‟l-Fikr tarafından DımaĢk‟da 1984 yılında yaplımĢı bir baskısı vardır. 
414 Abdullah b. Yûsuf Cedî‟nin tahkikiyle Kuveyt‟te 1985 yılında Dâru‟l-Aksâ tarafından basılmıĢtır. 
415 Nazr Muhammed Faryabî‟nin tahkikiyle Riyad‟da 1996 yılında Mektebetu‟l-Kevser tarafından 

basılmıĢtır. 
416 Ahmed Muhammed Nemr‟in tahkikiyle Cidde‟de 1994 yılında Melik Abdülaziz Üniversitesi 

yayınlarında basılmıĢtır. 
417 Kuveyt‟te 1992 yılında Dâru‟l-Urube tarafından, Karaçi‟de 1994‟de Dâru‟l-Kitâb ve‟s-Sünne 

tarafından, Bağdâd‟da da 2004 yılında Mektebetu Ayetillah el-Uzmâ el-Mar‟aĢî en-Necefî tarafından 

yapılmıĢ baskıları bulunmaktadır. Bu üç baskı da tahkiklidir. 
418 Beyrut‟ta 1983 yılında Müessesetü‟l-Vefâ tarafından yapılmıĢ bir baskısı bulunmaktadır. 
419 Ġki cilt halinde 1322‟de Hindistan‟da Dâiretu‟l-Maârifi‟n-Nizâmiyye tarafından, Beyrut‟ta da 

Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından değiĢik tarihlerde basılmıĢtır. 
420

 Adnan Ali ġellak bu eserin fihristini hazırlamıĢtır. Bkz.: Fihrisü‟l-Ehâdîsi ve‟l-Âsâri Li Kitâbi‟l-

Künâ ve‟l-Esmâ Li ed-Dûlâbî; Fihrisu mesânidi‟r-ruvât ve merviyyâtihim, Âlemü‟l-Kütüb, Beyrut 

1987. 
421 Kettânî, Hadis Literatürü, s. 244. 
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“Mecmau‟l-Âdâb fî Mu‟cemi‟l-Esmâ ve‟l-Elkâb” adlı eseri
423

, Ġbn Mâkûlâ‟nın (v. 

468/1093) “el-Ġkmâl fî Ref‟i‟l-Ġrtiyâb ani‟l-Mü‟telif ve‟l-Mutelif mine‟l-Esmâ ve‟l-

Künâ ve‟l-Ensâb” adlı eseri
424

, Sem‟ânî‟nin (v. 562/1167) “Kitâbu‟l-Ensâb” adlı 

eseri
425

 bu alandaki meĢhur kitaplardandandır. Sem‟ânî‟nin eseri alfabetik olarak 

tertip edilmiĢtir. Ġsmi ve nesebi bilinen ravinin hadislerine bu ve benzeri kitaplardan 

ulaĢmak mümkündür. Ġsimlerine veya lakaplarına göre tertip edilen ensâb ve elkâb 

kitapları da bulunmaktadır. 

5- Genel Terâcim kitapları: 

Bu eserlerin hedefi hadislerin ravilerini derinlemesine araĢtırmak ve hallerini cerh ve 

tadil yönünden açıklamaktır. Ġbn Sa‟d‟ın “et-Tabakâtu‟l-Kübrâ”sı
426

, Buhârî‟nin “et-

Târihu‟l-Kebîr”i
427

 ve “et-Târihu‟l-Evsat”ı
428

, Ġbn Ebî Hâtim‟in “Kitâbu‟l-Cerh ve‟t-

Tadîl”i
429

, Zehebî‟nin “Siyeru A‟lâmi‟n-Nübelâ”sı
430

 ve Ebu Nuaym‟ın “Hilyetu‟l-

                                                                                                                                     

422 Kettânî, A.g.e., s. 245. 
423 Kettânî, A.g.e., s. 244. 
424 Haydarâbâd‟da 1962-1967 yıllarında baskısı yapılmıĢ, bu baskılardan ofset olarak Beyrut‟ta, 
Abdurrahman b. Yahyâ el-Muallimî el-Yemânî‟nin tashih ve talikiyle basılmıĢtır. 
425 Haydarâbâd‟da Dâiretu‟l-Maârifi‟l-Osmaniyye tarafıhdan 1981 yılında basılmıĢ, bunun ofset 

baskıları da değiĢik yayınevleri tarafından yapılmıĢtır. Beyrut‟ta Dâru‟l-Cinân tarafından 1988 yılında 

da basılmıĢtır. 
426 Kitabın 1905-1917 yılları arasında bitirilmiĢ Leiden baskısının yanı sıra, Mektebetu‟l-Hancî 

tarafından kahire‟de 2001 yılında yapılan baskısı, Beyrut‟ta Dâru Sâdır tarafından yapılan birkaç 

baskısı (1983 baskısı tahkiklidir), Taif‟de 1995 yılında Mektebetu‟s-Sâdık tarafından yapılan tahkikli 

baskısından baĢka fotokopi usulüyle yapılan baskıları da bulunmaktadır. 2001 Mektebetu‟l-Hancî 

baskısının sonunda Ali Muhammed Ömer‟in tahkikiyle birlikte yapılan fihrist bu kitaptan bilgi 

bulmayı kolaylaĢtırmak adına önemlidir. 
427 Haydarâbâd‟da 1943 yılında el-Mektebetu‟l-Ġslâmiyye tarafından yapılmıĢ bir baskısı 

bulunmaktadır. Ayrıca Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî tarafından Beyrut‟ta yapılmıĢ bir baskısı da 
bulunmaktadır. 
428 Muhammed b. Ġbrahim el-Leheyran‟ın tahkikiyle Riyad‟da 1998 yılında Dâru‟s-Samîî tarafından 

yapılmıĢ bir baskısı bulunmaktadır. 
429 Haydarâbâd‟da 1952 yılında yapılan baskısından sonra Beyrut‟ta Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye ve 

Dâru‟l-Ümem tarafından ofset olarak basılmıĢtır. Ebu Hâcer Muhammed b. Saîd b. Besyûnî Zağlûl 

tarafından fihristi hazırlanmıĢtır. Bkz.: Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1988. 
430

 ġuayb Arnavût‟un tahkikiyle Müessessetu‟r-Risale tarafından yapılmıĢ üç değiĢik baskısı 

bulunmaktadır. Bu eserin son iki cildi fihristlerden oluĢmaktadır ki tahrîc açısından büyük kolaylık 

sağlamaktadır. Bu eserin baĢka bir fihristini fotokopi nüsha olarak Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam 

Ansiklopedisi 1986 yılında çoğaltmıĢtır. 
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Evliyâ”sı
431

 gibi. Tercemeleri incelenen ravilerin rivayet ettikleri hadisleri de ihtiva 

eden bu kitaplardan tahrîcte faydalanmak mümkündür. 

6- Sika ravilere has kitaplar: 

Kitabın musannıfına göre sika olan ravileri inceleyen kitaplardır. Ġclî‟nin (v. 

261/875) “Marifetu‟s-Sikât”ı
432

, Ġbn Hibbân‟ın “Kitâbu‟s-Sikât”ı
433

 ve Ġbn ġahin‟in 

(v. 385/995) es-Sikât‟ı
434

 gibi. 

Ġbn Hibbân‟ın es-Sikât‟ı bunlar arasında en meĢhurudur. Ġçinde isnadıyla beraber 

zikredilmiĢ pek çok hadis ihtiva etmektedir. Hadis ravisine veya hadisin baĢına göre 

tertip edilen fihristlerinden faydalanmak mümkündür. 

7- Zayıf ravilere has kitaplar: 

Hadisin ravisinin ismi ve onun zayıf veya hakkında olumsuz kanaat belirtilen 

(mütekellemun fih) bir ravi olduğu biliniyorsa bu kitaplardan yararlanmak 

mümkündür.  

Ukaylî‟nin (v. 322/934) “ed-Duafâu‟l-Kebîr”i
435

, Ġbn Hibbân‟ın “Kitâbu‟l-

Mecrûhîn”i
436

, Ġbn Adiyy‟in (v. 365/976) “el-Kâmil fi‟d-Duafâ”sı
437

 ve Zehebî‟nin 

                                                

431 Kahire‟de yılında Matbaatu‟s-Saâde tarafından 1932-1938 ile 1974-1979 yılları arasında iki kere 

basılmıĢtır. Ebu Hâcer Muhammed b. Saîd b. Besyûnî Zağlûl tarafından fihristi hazırlanmıĢtır. Bkz.: 

Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1986. 
432 Abdülalim Abdülaziz Bestevî‟nin tahkikiyle Medine‟de 1985 yılında Mektebetu‟d-Dâr tarafından 

iki cilt halinde baskısı yapılmıĢtır. 
433 Haydarâbâd‟da Dâiretu‟l-Maârifi‟l-Osmaniyye tarafından 1981 yılında basılmıĢtır. 
434 Eserin orijinal ismi “Târihu Esmâis‟s-Sikât Mimmen Nukile Anhumu‟l-Ġlm”„dir. Abdülmu‟tî Emin 

Kal‟acî‟nin tahkikiyle Beyrut‟ta Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından 1986 yılında basılmıĢtır. 
435 Ukaylî‟nin Duafâ‟sı Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından Beyrut‟ta 1984 yılında basılmıĢtır. Ayrıca 

Hamdi b. Abdilmecid b. Ġsmail es-Selefî‟nin tahkikiyle Riyad‟da 2000 yılında Dâru‟s-Samîî 

tarafından da basılmıĢtır. Her iki baskı da dört ciltten oluĢmaktadır. 
436 Hamdî b. Abdilmecîd b. Ġsmail es-Selefî‟nin tahkikiyle Dâru‟s-Samîî tarafından Riyad‟da 2000 

yılında basılmıĢtır. Ayrıca Mahmud Ġbrahim Zayed tahkikiyle Haleb‟te Dâru‟l-Vâî tarafından 1976‟da 

yapılan bir baskısı da bulunmaktadır. 
437 Dâru‟l-Fikr tarafından biri 1984 diğeri de 1985 olmak üzere Beyrut‟ta yapılmıĢ iki baskısı 

bulunmaktadır. 
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“Mîzânu‟l-Ġ‟tidâl”i
438

 gibi. Bu tür kitaplarda musannıflar genelde ravinin teferrüd 

ettiği hadisleri veya ravinin münker hadislerini rivayet ederler. 

8- Belirli musannaflara has rical kitapları: 

Kütüb-i Sitte ricali ile ilgili Makdisî‟nin “el-Kemâl fî Esmâi‟r-Ricâl”i, Mizzî‟nin 

“Tehzîbu‟l-Kemâl”i
439

 ve Ġbn Hacer‟in “Tehzîbu‟t-Tehzîb”i
440

, Buhârî ve Müslim‟in 

ricali için de yine Makdisî‟nin “el-Cem‟u Beyne Ricâli‟s-Sahîhayn”i
441

 gibi. 

1.d. Hadisin senedinin baĢının bilinmesi durumu 

Senedin baĢının bilinmesi, “musannıfın ilk ravisinin bilinmesi” manasına 

gelmektedir. Bu kitaplar genel olarak muhaddislerin, hocalarının rivayetlerini 

toplaması ile oluĢmuĢ eserlerdir. Bu eserlerde muhaddis, hocalarının isimlerini 

alfabetik olarak sıralamıĢ ve her birinden rivayet edilen hadisleri cem etmiĢtir. 

Bundan gaye, hocalarının bütün hadislerini toplamak değil, hocalarını tanıtmak ve 

isnad ettikleri hadisler içerisinde ehemmiyetli olanları zikretmektir. Bu Ģekildeki 

eserler, hadisler içinde garîb olanların bulunması, âlî senedli hadislerin oluĢu, 

münker veya meĢhur rivayetlerin mevcudiyetini belirtmek gibi faydalardan dolayı 

telif edilmiĢlerdir. 

Bu eserlerden bazıları sadece müsned hadisleri, bazıları da müsned hadislerin yanı 

sıra âsârı ve musannıfın hocalarından nakledilen faydalı bilgileri de ihtiva eder. 

Bazıları ise musannıfın hocasına kıraatını ve aldığı icazeti de ihtiva eder. Zaten bu 

tür kitapların ismine genelde musannıfın hocasının isminin verilmiĢ olması 

bundandır. 

                                                

438 Pek çok baskısı bulunmaktadır. Ali Muhammed Bücâvî‟nin tahkikiyle Dâru‟l-Marife‟nin Beyrut‟ta 

1963 yılındaki baskısı ile Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye‟nin bir grup âlimin tahkikiyle neĢrettiği 1995 

Beyrut baskısı tahkikleri münasebetiyle tahrîc için daha faydalı olacaktır. Bu son baskıya Zeynüddîn 

Irâkî‟nin Mîzân‟l-Ġ‟tidâl üzerine yaptığı Zeyl‟i de eklenmiĢtir. 
439 BeĢĢâr Avvâd Maruf‟un tahkikiyle Beyrut‟ta Müessesetu‟r-Risale tarafından yapılan otuz beĢ 

ciltlik bir baskısı bulunmaktadır. 
440

 Pek çok baskısı yapılmıĢtır. Abdülvehhâb Abdüllatîf‟in tahkiki ile 1975 yılında, Ömer es-Sellamî 

ve Ali b. Mesud tahkikiyle 1996 yılında Beyrut‟ta Dâru‟l-Marife tarafından basılmıĢtır. Ayrıca 

Beyrut‟ta Dâru‟l-Fikr tarafından iki cilt halinde yapılan bir fihristi de bulunmaktadır. 
441 Hindistan‟da 1323 yılında basılmıĢtır. 
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Bu çeĢit eserler, değiĢik tertip usullerine sahip olsa da genelde musannıfın, 

hocalarının isimlerini alfabetik sıraya göre tertip etmesiyle meydana gelmiĢtir. 

Bundan dolayı bazı muhaddisler bu türden kitaplarına “Mucem” ismini vermiĢlerdir. 

ġu da vardır ki bu eserlerde hocalarının fazileti ve vefat tarihinin önceliğine göre 

tertip de söz konusu olmuĢtur. 

Bu kitapların en önemlileri Ģunlardır: 

1- Taberânî‟nin el-Mu‟cemu‟l-Evsat‟ı 

Taberânî bu eserini hocalarının isimlerine göre tertip etmiĢ, her bir hocasının gar îb 

veya fâide belirten veyahut da münker pek çok hadislerine yer vermiĢtir. 

Taberânî‟nin hocalarından rivayet ettiği hadislerin sayısı farklılık göstermektedir. 

Taberânî‟nin bu eserindeki hadislerin büyük bir kısmı garîb hadislerden 

oluĢmaktadır. Bu eserde bulunan hadis sayısı yaklaĢık 12.000‟dir. Bu kitaptaki 

hadislerin yerini bulabilmek için öncelikle hadisi rivayet eden Taberânî‟nin Ģeyhinin 

ismini bulmak gerekir. Bunu yaparken kitabın sonundaki fihristten faydalanmak da 

mümkündür.  

2- Taberânî‟nin el-Mu‟cemu‟s-Sağîr‟i 

3- MeĢîhatu Ġbni‟l-Cevzî 

4- MeĢîhatu Kâdîl-Kudât Bedrüddîn b. Cemâa 

5- Ġbnü Cemî‟ es-Saydâvî‟nin (v. 402/1012) Mucemu‟Ģ-ġuyûh‟u 

6- Mucemu‟Ģ-ġuyûhi‟l-Ġsmâîlî 

Ebu Bekir Ahmed b. Ġbrahim el-Ġsmâîlî (v. 371/981) bu eserde hadisleri semâ, kitâbe 

veya kırâat yoluyla aldığı hocalarının isimlerini zikretmiĢ, bunları alfabetik olarak 

tertip etmiĢ, her hocasının garîb veya fâide belirten veyahut güzel görülen veyahut da 

anlattığı bir hikâyesini de barındıran birer hadisini zikretmiĢtir. 

Bu eserde Ġsmâîlî, hadislerin çoğunun tenkidini yapmıĢ ve hadisin ravisi ile ilgili cerh 

ve tadil değerlendirmelerinde bulunmuĢtur. Kitaba Ahmed ismiyle olanlarla 
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baĢlamıĢ, daha sonra Hz. Peygamber‟e (a.s.) hürmeten Muhammed ismine geçmiĢ, 

daha sonra da alfabetik sırayı takip etmiĢtir. 

7- Hüseyn Ġbrahim Zehrân‟ın Ġbn Hibbân‟ın “es-Sikât”ına hazırladığı fihrist. 

2. HADĠSĠN METNĠNĠN BĠLĠNMESĠ DURUMU 

2.a. Hadisin metninin baĢ tarafının bilinmesi durumu 

Tahrîci yapılacak hadisin veya eserin metni ezberlenmiĢ veya en azından baĢ tarafı 

biliniyorsa bu hadisi aslî kaynaklara nisbet etmek için hadislerin alfabetik olarak 

tasnif edildiği kitaplardan faydalanmak mümkündür. Pek çok hadis kaynağına, 

kitabın içindeki hadislerden daha kolay bir Ģekilde faydalanmak için alfabetik olarak 

fihristler yapılmıĢ ve buna önem verilmiĢtir. 

Bu tarz kitapları tasnif edenler, “أ”den baĢlayıp 28 harf ile devam edip en sonda da 

 harfine kadar bütün hadisleri alfabetik olarak sıralamıĢlardır. Hadisin baĢını ”ي“

bilememe durumunda bu metottan faydalanmak mümkün değildir.  

Mesela “  ٍْ َُالب يَال َْ َاٌل  غَال  ْ هَال َُب  َال يِخ ” hadisini araĢtırırken öncelikle “mim” harfini, daha sonra 

hadisin ikinci harfi olan “nun” harfini kaynaktan bulmak gerekmektedir. Daha sonra 

hadisin üçüncü harfi olan “ğayn” ve dördüncü harfi olan “Ģın” harflerine bakmamız 

gerekmektedir. Sözlük tarzı eserler olduğu için bu tür eserlerde hadisleri bulmak 

kolaydır. 

Hızlı bir Ģekilde kaynağa ulaĢmayı sağlayan bu metodun eksik bir tarafı vardır ki o 

da, hadislerin baĢlarında meydana gelebilecek küçük de olsa değiĢikliklerdir. Mesela 

“ ا مَال ٍْ  ؤَالرَالب ُجىْ  إِخ َاٌل  يَال ْٕ ُّج  رَالْوضَال هُج َال ُّج  فُج كِخ َُال ُِج  َأل ٕ عُج ِّٔرِخ يَال “ hadisi ” َال ا مَال ؤَالرَالب ُجىْ  إِخ ” Ģeklinde baĢlamaktadır. 

Eğer biz bu hadisi " ْٕ "ؤَالرَالب ُجىْ نَال  veya “ ا مَال  Ģeklinde aramıĢ olsaydık bu metotla ” ُجىْ عبَالءَال  إِخ

hadisi bulmak güçleĢecek ve belki mümkün olmayacaktı.
442

 Bu yüzden bu metot ile 

                                                

442 Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 28. 
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hadisin kaynağına ulaĢabilmek için hadislerin orijinal lafızlarını bilmek gerekir. 

Ayrıca metin farklılıklarının nerelerde nasıl olabileceğine dair, ne kadar çok 

uygulama ve alıĢtırma yapılırsa bu metot ile yapılacak tahrîcten sağlıklı sonuç 

alabilmek o derece kolaylaĢtıracaktır. 

Bu metotla faydalanılacak eserlerin çeĢitleri Ģunlardır: 

Hadis veya eserin aslî kaynağına kolaylıkla ulaĢmak isteyen araĢtırmacılara yardımcı 

olacak bu metotla tasnif edilmiĢ pek çok eser bulunmaktadır. Bu eserleri üç grupta 

ele almak mümkündür: 

1- (Alfabetik olarak tertip edilen) hadislerin baĢlarına
443

 göre tasnif edilen kitaplar 

2- Ġnsanların dillerinde dolaĢan meĢhur hadisleri tasnif eden kitaplar 

3- Miftâhlar, fihristler 

2.a.a. Alfabetik olarak hadislerin baĢlarına göre tasnif edilen kitaplar 

1- Suyûtî‟nin “el-Câmiu‟l-Kebîr”i (Cem‟u‟l-Cevâmi‟): Bu eserin mahtut nüshası iki 

büyük mücelled Ģeklinde, matbu nüshası “Câmiu‟l-Ehadîs” ismiyle, Ali el-

Müttakî el-Hindî tarafından tertip edilmiĢ hali ise “Kenzu‟l-Ummâl fi Süneni‟l-

Akvâl ve‟l-Ef‟âl” ismiyle mevcuttur. 

2- Suyûtî‟nin “el-Câmiu‟s-Sağîr min Ehâdîsi‟l-BeĢîri‟n-Nezîr”i: 10.000‟den fazla 

hadisi ihtiva eden eserde hadisler alfabetik sıraya göre tertip edilmiĢtir. Bir 

mücelled halinde matbu olarak mevcuttur. 

3- Yûsuf en-Nebhânî‟nin (v. 1350/1932) “Ziyâdâtu‟l-Câmii‟s-Sağîr” ve “el-Fethu‟l-

Kebîr”i: Yûsuf en-Nebhânî, Suyûtî‟nin Câmiu‟s-Sağîr‟ine yaptığı ziyadelerden 

oluĢturduğu ve hadisleri alfabetik olarak tertip ettiği eserine “Ziyâdâtu‟l-Câmii‟s-

Sağîr” ismini vermiĢtir. Daha sonra yine en-Nebhânî bu ziyadeleri Suyûtî‟nin 

Câmiu‟s-Sağîr‟i ile birleĢtirerek üç mücelled halinde “el-Fethu‟l-Kebîr” isimli 

kitabını tasnif etmiĢtir. 

                                                

443 Hadislerin baĢ taraflarını ifade eden bazı terimler vardır ki bunlardan en önemlileri evâil, etrâf ve 

matla‟dır. 
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4- Ahmed Ziyâeddîn GümüĢhânevî‟nin (v. 1311/1893) “Râmûzu‟l-Ehâdîsi‟l-

MüĢtemil alâ Envâi‟l-Hadîs”i. 

5- Abdurraûf el-Münâvî‟nin “Künûzu‟l-Hakâik fî Hadîsi Hayri‟l-Halâik”ı yaklaĢık 

44 hadis kaynağından derlenmiĢ 10.000 hadisi ihtiva etmektedir. 

6- Abdurraûf el-Münâvî‟nin “el-Câmiu‟l-Ezher”i üç büyük mücelled halinde 30.000 

hadisi ihtiva eder. Pek çoğu Kütüb-i Sitte haricindeki hadislerden oluĢur. 

Hadislerin sıhhat derecelerini sonlarında rumuzla değil açıkça belirtmiĢtir. 

7- Ebu‟l-Fazl Abdullah b. Muhammed b. Sıddîk el-Hasenî‟nin (v. 1413/1993) “el-

Kenzu‟s-Semîn fî Ehâdîsi‟n-Nebiyyi‟l-Emîn”i: 4626 hadisi ihtiva eder. 

8- Ebu Hâcer Muhammed Saîd b. Besyûnî Zağlûl‟un “Mevsûatu Etrâfi‟l-Hadîsi‟n-

Nebeviyyi‟Ģ-ġerîf”i. 

Bu eserler içinde Suyûtî‟nin “el-Câmiu‟s-Sağîr”ini ve Zağlûl‟un “Mevsûatu Etrâfi‟l-

Hadîsi‟n-Nebeviyyi‟Ģ-ġerif” adlı eserini tanıtmak istiyoruz. 

2.a.a.a. Suyûtî‟nin el-Câmiu‟s-Sağîr min Ehâdîsi‟l-BeĢîri‟n-Nezîr‟i 

Suyûtî, Cem‟u‟l-Cevâmi‟sindeki hadisleri fiilî ve kavlî olarak ikiye ayırmıĢ, kavlî 

hadislerin en câmî ve sahihlerinden bir kısmını seçmiĢ, bunlara bazı ziyadeler 

yaparak “el-Câmiu‟s-Sağîr”ini oluĢturmuĢtur. Bu eserden faydalanmak için Ģu 

hususların bilinmesi gerekir:  

1- Hadisleri alfabetik olarak sıraya dizmiĢtir. Hadisin baĢladığı kelimenin köküne 

inilerek yapılan bir sıralama değil hadisin yazıldığı Ģekline göre alfabetik bir sıra 

takip etmiĢtir. Her harfi kendi içinde “ال” dikkate alınmadan alfabetik olarak 

tertip etmiĢ, daha sonra o kelimenin “ال”„lı Ģeklini ayrı bir bölüm açarak  صم  ي 

 Ģeklinde isimlendirmiĢ ve hadisleri tekrar alfabetik انًؾهٗ ثإل يٍ ْنا انؾوو

olarak sıralamıĢtır. 
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2- Nun harfinde nun ile baĢlayan “ال” lı ve “ال”sız bütün hadisler bittikten sonra 

“Menâhî” isminde bir bölüm açmıĢ, burada “َٗٓ” ile baĢlayan hadisleri yine 

alfabetik bir biçimde sıralamıĢtır. 

3- “ٔ” harfinden sonra “ال” harfini zikretmiĢ ve bu harfle baĢlayan hadisleri 

sıralamıĢtır. Burada da “ال”nın nâfiye veya nâhiye olma farklılığını 

gözetmemiĢtir. 

4- “ ب َاًل ََ بلُج  إِخ َاًل َ بدِخ  اْاَالْ  بنُِّرِخ ثِخ ” hadisini hemzeden alfabetik olarak olması gereken yere 

değil, kitabın baĢına koymuĢtur. Buhârî gibi pek çok âlimin yaptığı bir hususu 

teberrüken o da yapmıĢtır. 

 ile baĢlayan hadisleri ikiye ayırmıĢ. Hz. Peygamber‟in Ģemâili ile ilgili ” بٌ“ -5

olmayanları alfabetik olarak olması gereken yerde, Ģemâil ile ilgili olan ve “ٌب ” 

ile baĢlayan hadisleri ise “ثبة  بٌ ْٔي انًْبئم انْو  خ” diye bir bölüm açıp kef 

harfinin en sonuna koymuĢtur. 

6- Hadislerin sonunda Ģu hususlar belirtilmiĢtir: 

a- Bu hadisi kitabında zikreden imamın ve kitabının ismi. 

b- Hadisi rivayet eden sahabî veya mürsel bir rivayet ise tabiinin ismi. 

c- Hadisin sahih, hasen veya zayıf olduğuna dair hüküm. 

7- Hadislerin sonunda rivayetin kaynağını rumuzlarla göstermiĢtir. Bu rumuzlardan 

el-Câmiu‟l-Kebîr‟inden farklılıklar gösterenler vardır. el-Câmiu‟s-Sağîr‟de 

kullandığı rumuzlar ve manaları Ģöyledir: 
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Rumuzların manaları Rumuz 

Buhârî‟nin Sahîh‟inde ؿ 
Müslim‟in Sahîh‟inde و 
Buhârî ve Müslim‟in Sahîhlerinde ق 

Ebu Dâvud‟un Sünen‟inde ك 
Tirmizî‟nin Sünen‟inde د 

Nesâî‟nin Sünen‟inde ٌ 

Ġbn Mâce‟nin Sünen‟inde ِ 
Sünen-i Erbaada (Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve Ġbn Mâce) ٤ 

Tirmizî, Ebu Dâvud ve Nesâî‟nin Sünenlerinde ٣ 

Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟inde ؽى 

Abdullah b. Ahmed‟in Müsned‟e Zevâidinde ى  
Hâkim‟in Müstedrek‟inde. BaĢka eseri için ismini belirtmiĢtir. ك 

Buhârî‟nin el-Edebu‟l-Müfred‟inde فل 

Buhârî‟nin Târih‟inde رـ 
Ġbn Hibbân‟ın Sahîh‟inde ؽت 
Taberânî‟nin Mucemu‟l-Kebîr‟inde ات 
Taberânî‟nin Mucemu‟l-Evsat‟ında ٌا 
Taberânî‟nin Mucemu‟s-Sağîr‟inde ٔا 
Said b. Mansur Sünen‟inde ٓ 
Ġbn Ebi ġeybe Musannaf‟ında ُ 
Abdürrezzak b. Hemmam‟ın Câmi‟inde ت  
Ebu Ya‟lâ‟nın Müsned‟inde ا 
Dârekutnî‟nin Sünen‟inde. BaĢka eseri için ismini belirtmiĢtir. قط 
Deylemî‟nin Müsnedu‟l-Firdevs‟inde و  
Ebu Nuaym‟ın Hilye‟sinde ؽم 
Beyhakî‟nin ġuabu‟l-Ġman‟ında ْت 
Beyhakî‟nin Sünen-i Kübrâ‟sında  ْ 
Ġbn Adiyy‟in el-Kâmil fi‟d-Duafâ‟sında ل  
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Ukaylî‟nin Duafâ‟sında    
Hatîb el-Bağdâdî‟nin Târih‟inde. BaĢka eseri için ismini 

belirtmiĢtir. 

 فط

 

8- Hadislerin sonunda rivayetin sıhhat derecesini gösterdiği rumuzlar da Ģunlardır: 

Bu hadis sahihtir. صؼ 
Bu hadis hasendir. ػ 
Bu hadis zayıftır. و 

 

Suyûtî bu kitabına mevzû rivayetleri almamaya özen göstermiĢtir. Çok dikkatli bir 

tertiple tasnif edilmiĢ bu kitap 10031 hadis ihtiva etmektedir. Daha çok veciz 

tarzdaki hadisleri topladığını, pek çok eserden yararlanıp kabuğu değil özünü 

aldığını, hiçbir kezzab veya vaddâ‟nın rivayet ettiği hadisi almadığını eserin giriĢinde 

bizzat söylemektedir.
444

 

el-Câmiu‟s-Sağîr üzerine pek çok kitap yazılmıĢtır. ġerhleri arasında ġihâbüddîn 

Ebu‟l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Metbûlî‟nin “el-Ġstidrâkü‟n-Nadîr ale‟l-

Câmii‟s-Sağîr”i, ġemsüddîn el-Alkamî el-Müttakî‟nin (v. 929/1523) “el-Kevkebu‟l-

Münîr”i, Ali b. Nûreddîn el-Azîzî‟nin Ģerhi, Ali el-Kârî‟nin Ģerhi, Muhammed b. 

Ġsmail Emir el-Yemânî‟nin Ģerhi, Abdurraûf el-Münâvî‟nin “Feyzu‟l-Kadîr”i ve 

“Teysîr”i saymak mümkündür.
445

 Ayrıca Ğumârî‟nin “el-Muğîr ale‟l-Hadîsi‟l-

Mevzûa fi‟l-Câmii‟s-Sağîr”i, Elbânî‟nin de bu eserdeki hadislerin sahihleri ve 

zayıflarını belirttiği eserleri vardır. Bu eserlerden de tahrîcte faydalanmak 

mümkündür ve tahrîc araĢtırması yapan kiĢinin, âlimlerin değerlendirmelerini 

görmek imkânı vereceğinden bu eserleri incelemesi yerinde olacaktır. 

                                                

444 es-Suyûtî, el-Câmiu‟s-Sağîr fî Ehâdîsi‟l-BeĢîri‟n-Nezîr, s. 5, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 

1990. Burada belirtelim ki, el-Ğumârî “el-Muğîr alel-Ehâdîsi‟l-Mevzûa fî‟l-Câmii‟s-Sağîr” adlı bir 

eser yazmıĢ, Münâvî, Suyutî‟nin üzerine yazdığı Ģerhte pek çok meseleyi münakaĢa etmiĢtir. Bu 

durum hadisi zayıf veya sahih kabul etme kriterlerinden doğmaktadır. Bkz.: Ömer Süleyman Mekhal, 

“Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Evveli Lafzatin min Metnihî”, el-Vâdıh fi Fenni‟t-Tahrîc ve 

Dirâseti‟l-Esânîd, s. 55, Dâru‟l-Âlemiyye, Birinci Baskı, Ürdün, 1999 
445 el-Câmiu‟s-Sağîr‟in bazı Ģerhleri için bkz.: Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 37. 
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2.a.a.b. Zağlûl‟un Mevsûatu Etrâfi‟l-Hadîsi‟n-Nebeviyyi‟Ģ-ġerîf‟i 

Sünnet, siyer, fıkıh, ilel, rical, mevzûât ve tefsirler gibi pek çok alandaki 150 hadis 

kaynağında bulunan hadisleri alfabetik bir Ģekilde tertip eden Zağlûl‟un bu eseri, 

hadis ihtiva eden kaynakların çokluğu bakımından önemli bir yere sahiptir. Ayrıca 

isnad, metinlerin halleri ve hadislerin illetleri gibi hususlara da değindiğinden dolayı 

tahrîc ile uğraĢanların uzak kalmaması gereken bir eserdir. 

Elimizde olan nüshasında eserin baĢına, Abdülgaffâr Süleymân el-Bündârî‟nin 

Zağlûl‟un eseri için hazırladığı 18 fasıldan oluĢan “Miftâhu‟l-Mevsûa” adlı bir kitap 

eklenmiĢ ve bu kitapçıkta Zağlûl‟un eserinden faydalanma usulleri anlatılmıĢtır. Bu 

fasıllarda kitabın hazırlanıĢı hakkında bilgiler verilmekte, bu eser ile bilgisayar 

programlarının farklarına, bu eser hakkında yapılan seminer ve konferanslara 

değinilmektedir. Medine-i Münevvere‟deki el-Ġslâmiyye Üniversitesi‟ndeki 

Hidmetü‟s-Sünneti ve‟s-Sîre merkezi‟nin bu esere olan katkılarından bahsedilmekte 

daha sonra da eserin tanıtımına geçilmektedir. 

Kitapta hadisler sıraya dizilirken büyük bir titizlik gösterilmiĢ ve hiçbir nokta 

atlanmamaya gayret edilmiĢtir. 

Bu kitapta bulunan ve alfabetik sıraya dizilen hadislerin sonlarında kaynaklar 

rumuzlarla ifade edilmiĢ, kitabın baĢında da, bu 150 kitaba hangi rumuzlarla iĢaret 

edildiği belirtilmiĢtir.
446

 

Kitapta Ģemâil ile ilgili rivayetlere de yer verilmiĢtir. Hadislerin etrâfı ve 

makta‟ları
447

 alfabetik bir tarzda tertip edilmiĢ, elif-i memdûde (ا) ile baĢlamıĢ, daha 

sonra hemzeye (ؤ) geçilmiĢ, her harfin sonunda “ال” lı olarak o harf yeniden alfabetik 

olarak ele alınmıĢ ve “  baĢlığı ile tertibe devam ”انًؾهٗ ثبان  ٔان و يٍ انًٓيح

edilmiĢtir.  

                                                

446
 Zağlûl, Ebu Hâcer Muhammed Saîd b. Besyûnî, Mevsûatu Etrâfi‟l-Hadîsi‟n-Nebeviyyi‟Ģ-ġerîf, el-

Mektebetü‟t-Ticâriyye, Mustafa Ahmed el-Bâz, Dâru‟l-Fikr, Beyrut 1994, s. 16-21. 
447 Bazı rivayetler birkaç parçaya ayrılarak ayrı birer hadismiĢ gibi kitaplarda yer alabilmektedir. ĠĢte 

rivayetlerin manaları bozulmayacak derecede ayrıldığı bölümlerine makta‟ denmektedir. 
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 eğer hadisin baĢında değil de hadisin ikinci kelimesi veya ortasında bir yerde ”ال“

geçiyorsa orada da alfabetik tarzın gerektirdiği Ģekilde yerini almıĢtır. Diğer bir ifade 

ile bazı mucem veya fihristlerde olduğu gibi “ال” görmezlikten gelinerek ondan 

sonraki harfe göre bir tertibe gidilmemiĢtir. 

 harfinde, önce “be ile hemze” daha sonra da “be ile elif-i memdude” sırası ”ة“

devam etmiĢ ve bu tertip Ģekli diğer harflerde de takip edilmiĢtir. 

 ”harfinde önce “kef ve hemze-i kat‟” Ģekilleri, daha sonra “kef ve hemze-i vasl ”ك“

Ģekilleri, daha sonra da “kef ve elif-i memdûde” Ģekillerinin sırası tekip edilmiĢtir. 

“Elif-mim-ra” sırasında “ؤيو” ile baĢlayan bütün hadisler bitince “ؤيود”ya geçilmiĢ 

yani bu üç harften sonraki dördüncü harfte tertip bu Ģekilde olmuĢtur. “ؤيود”dan 

sonra da bu üç harfe eklenecek diğer bütün Ģekiller bitmiĢ ve “elif-nûn”a geçilmiĢtir. 

“Elif-nun” harflerinde tertipte öncelikle “ ٌْ  ,”ؤَب“ daha sonra mütekellim zamiri olan ,”إِخ

daha sonra da hemze-i meksûra ve nûn-u meftûha ile “إناء” kelimeleri gelmiĢ ve sıra 

bu Ģekilde devam etmiĢtir. Devamında “ؤَذ”den sonra gelen harf dikkate alınmadan 

bütün hadisler sıralanmıĢ, diğer munfasıl zamirler de bu Ģekilde ele alınmıĢ ve daha 

sonra “اَزجن” kelimesine geçilmiĢtir. Ayrıca “ ؤَزى”  den sonra gelen harf dikkate 

alınmadan bu Ģekilde baĢlayan bütün hadisler sıralanmıĢ daha sonra alfabetik sıra 

takip edilmiĢtir. 

Nehy ile ilgili hadislerin hepsi “َٗٓ” den sonra sıralanmamıĢ, alfabetik sırasının 

gerektirdiği Ģekilde tertipte yerini almıĢtır. 

“Elif ve nûn-u müĢeddede” sırasında, “ٍ َِخ ٌِّر “ kelimesinden sonra bütün ”ؤَال  ile ”إ

baĢlayan hadisler sıralanmıĢ, bu kelimenin ek olarak aldığı muttasıl zamirlere 

bitiĢmiĢ hali ile devam edilmiĢ, sonra “ب  ile baĢlayan bütün hadisler dizilmiĢtir ve ”إًَِّر

devamında normal alfabetik sıraya göre tertip söz konusu olmuĢtur. 
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Kitapta “ال” ayrı bir harf olarak ele alınmıĢ ve “vav” ile “ye” arasında alfabetik tertibe 

göre sıralanmıĢtır. 

2.a.b. Ġnsanların dillerinde dolaĢan meĢhur hadisleri tasnif eden kitaplar 

Ġnsanların dillerinde dolaĢan bazı meĢhur hadisler vardır. Bunları baĢlarına göre ve 

alfabetik olarak tertip eden kitaplar bulunmaktadır. Bu kitapların genelinde hadislerin 

sıhhat dereceleri de belirtilir. Alfabetik olması hasebiyle tahrîcte mezkûr eserlerden 

faydalanmak mümkündür. Bu kitaplar Ģunlardır: 

1- ZerkeĢî‟nin et-Tezkire fi‟l-Ehâdîsi‟l-MüĢtehire‟si 

2- Ġbn Hacer‟in el-Leâlii‟l-Mensûra fi‟l-Ehâdîsi‟l-MeĢhûra‟sı 

3- Sehâvî‟nin el-Makâsıdu‟l-Hasene‟si 

4- Suyûtî‟nin ed-Düreru‟l-Müntesira fi‟l-Ehâdîsi‟l-MüĢtehira‟sı 

5- Ġbn Deyba‟nın (v. 944/1537) Temyîzu‟t-Tayyib mine‟l-Habîs‟i 

6- ġa‟rânî‟nin (v. 973/1565) el-Bedru‟l-Münîr‟i 

7- Necmüddîn Muhammed b. Muhammed el-Gazzî‟nin (v. 985/1577) Ġtkânu Mâ 

Yahsün mine‟l-Ehâdîsi‟d-Dâire ale‟l-Elsin‟i 

8- Muhammed b. Ahmed el-Halîlî‟nin (v. 1057/1647) Teshîlu‟s-Sebîl ilâ KeĢfi‟l-

Ġltibâs ammâ Dâra mine‟l-Ehâdîsi Beyne‟n-Nâs‟ı 

9- Zürkânî‟nin (v. 1122/1710) ed-Dürru‟l-Lâmia‟sı 

10- Aclûnî‟nin KeĢfu‟l-Hafâ‟sı 

11- Muhammed b. DervîĢ el-Hût el-Beyrûtî‟nin (v. 1276/1859) Esnâ‟l-Metâlib fî 

Ehâdîsi Muhtelifi‟l-Merâtib‟i 

Bu eserlerden en yaygın olarak kullanılan ikisini ele alarak tahrîcte nasıl 

faydalanılacağını belirtmek istiyoruz: 
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2.a.b.a. Sehâvî‟nin “el-Makâsıdu‟l-Hasene fî Beyâni Kesîrin mine‟l-Ehâdîsi‟l-

MüĢtehira Ale‟l-Elsine”si 

Bu eserde 1356 hadis bulunmaktadır. Sehâvî bu hadislerin tahrîcini yapmıĢ, 

hükümlerini belirtmiĢ, hadis hakkında âlimlerin görüĢlerini aktarmıĢ, hadis olmayan 

sözler hakkında da “aslı yoktur” kaydını düĢmüĢtür. Hadisleri alfabetik sıraya 

dizerek eserini tertip etmiĢtir. 

Bu eserde Sehâvî, “ال”lı hadisleri Suyûtî‟nin Câmiu‟s-Sağîr‟inde yaptığı gibi ayrı bir 

bölümde ele almamıĢtır. “ال” harfini alfabetik sırada lam ile birlikte zikretmiĢtir. 

Hadisleri tertip etmede ikinci kelimeyi dikkate almamıĢtır. Hadisin derecesini 

belirtmiĢ, hadiste zayıflık söz konusu ise bunun delilini söylemiĢtir. Hadisin Ģâhid ve 

mütâbi rivayetlerini de zikrederek hadisin değerlendirilmesini ve anlaĢılmasını 

kolaylaĢtıracak gayretlerde bulunmuĢtur. Sehâvî, Peygamberimiz‟e (a.s.) ait olmayan 

bir sözün ona âitmiĢ gibi gösterilmesine karĢı çok hassastır. Aynı zamanda hadisin 

aslını bulma noktasında tam emin olmadığı zamanlarda da çok ihtiyatlıdır ki bu 

hassasiyet ve ihtiyat kitabın baĢındaki mukaddimesinden anlaĢılmaktadır.
448

  

Sehâvî‟nin Makâsıdu‟l-Hasene‟si üzerine Zürkânî‟nin “Muhtasar”ı ve Ġbn Deyba‟nın 

“Temyîzu‟t-Tayyib” adlı eseri vardır. Ġbn Deyba‟ bu eseri ihtisar etmesinin sebebi 

olarak her hadisin geçtiği kaynağın yerini ve hadisin sıhhat mertebesini belirtmeyi 

zikreder. Ayrıca Ġbn Deyba‟ hadisleri ihtisar etmemiĢ, hatta kitabına baĢka hadisler 

de eklemiĢtir. Hadislerin ricali hakkında ise herhangi bir değerlendirmede 

bulunmamıĢtır. 

2.a.b.c. Aclûnî‟nin “KeĢfu‟l-Hafâ ve Müzîlu‟l-Ġlbâs ammâ iĢtehera mine‟l-Ehâdîsi alâ 

Elsineti‟n-Nâs”ı 

Kendi türündeki kitaplar içinde en meĢhûru olan KeĢfu‟l-Hafâ, Sehâvî‟nin 

Makâsıd‟ının telhîsidir. Makâsıd‟ın uzun olduğu ve senedleri uzun bir Ģekilde 

                                                

448 es-Sehâvî, el-Makâsıdu‟l-Hasene fi Beyâni Kesîrin mine‟l-Ehâdîsi‟l-MüĢtehira Ale‟l-Elsine, 

Tahkik: Muhammed Osman el-HuĢt, Dâru‟l-Kitâbi‟l-Arabî, Ġkinci Baskı, Beyrut 1994, s. 20-21. 
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zikrettiği için bu ihtisarı yaptığını beyan eden Aclûnî
449

, hadisi kitabında zikreden 

kaynağı ve hadisin sahabî ravisini belirtir. Ayrıca bu kitap sadece Makâsıd‟ın ihtisarı 

ve yeni bir tertibi değildir. Suyûtî‟nin ed-Düreru‟l-Müntesira ve Ġbn Hacer‟in el-

Leâlii‟l-Mensûra‟sı gibi baĢka kitaplardan da hadisleri ihtiva etmektedir. 

Aclunî, eserinde rumuz yerine bazı kelimeleri kullanmıĢtır ki bunların ne manaya 

geldiğini belirtmek istiyoruz:
450

 

Kelimenin manası Kelime

Ġbn Hacer‟in el-Leâlii‟l-Mensûra fi‟l-Ehâdîsi‟l-MeĢhûra‟sı  ي انآلن  
Sehâvî‟nin Makâsıdu‟l-Hasene‟si ي ااصم  
Ġbn Deyba‟nın Temyîzu‟t-Tayyib mine‟l-Habîs‟i ي انزً  ي  
Suyûtî‟nin ed-Düreru‟l-Müntesira fi‟l-Ehâdîsi‟l-MüĢtehira‟sı ي انلهه  
Necmüddîn el-Ğazzî‟nin Ġtkân‟ı ي انُغى  
Ali el-Kârî‟nin el-Esrâru‟l-Merfûa‟sı قبل ان بهي 

 

KeĢfu‟l-Hafâ‟da 3281 adet hadis bulunmaktadır. Aclûnî hadisleri alfabetik olarak 

tertip etmiĢtir. Bu eserde Aclûnî, “ال”lı hadisleri Suyûtî‟nin Câmiu‟s-Sağîr‟inde 

yaptığı gibi ayrı bir bölümde ele almamıĢtır, Sehâvî gibi yerinde tertip etmiĢtir. 

Hadisi kitabında zikreden musannıfı ve eserini söylemiĢ, sonra genellikle hadisin 

rütbesini ve âlimlerin hadis hakkındaki değerlendirmelerini aktarmıĢ, hadisi 

açıklamaya önem vermiĢ, sözün aslı yok ise “Hadis değildir”, “Rivayet edilmiĢ 

hikmetlerdendir”, “Sahabenin sözlerindendir” veya “Âlimlerden birinin sözüdür.” 

gibi değerlendirmeleri kaydetmiĢtir. Hadisin zâhirine, isnadına ve diğer hususlara 

bakarak muhaddislerin yaptığı Ģekilde hükmünü de beyan etmiĢtir. 

Hadis olmayan sözlerin Hz. Peygamber‟e (a.s.) nisbeti konusunda çok titiz 

davranmıĢ ve buna ayrı bir önem vermiĢtir. Hadisleri alfabetik olarak tertipte ikinci 

                                                

449
 el-Aclûnî, Ebu‟l-Fidâ Ġsmail b. Muhammed, KeĢfu‟l-Hafâ ve Müzîlu‟l-Ġlbâs ammâ iĢtehera mine‟l-

Ehâdîsi alâ Elsineti‟n-Nâs, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1988, s. 8. 
450 Aclûnî bunlardan baĢka kelimelerle de kısaltmalar yapmıĢtır. Bunların çoğu malum kitaplar olduğu 

için buraya sadece bu kadarını aldık. 
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harfi dikkate almamıĢtır. “ٔ” harfinden sonra “ال” harfini zikretmiĢ ve bu harfle 

baĢlayan hadisleri sıralamıĢtır. 

2.a.c. Miftâhlar, Fihristler 

Hadislerin kaynaklarını bulmakta veya ne Ģekilde bulunduğunu araĢtırmakta 

yararlanılacak çalıĢmalardan biri de hadisleri ilk kelimelerinin alfabetik sırasına göre 

tertip eden miftâhlardır. Bu eserler belirli bir kitap veya kitapların ihtiva ettikleri 

rivayetlerin baĢlangıçları esas alınarak indeks vazifesi gören çalıĢmalardır. Müteahhir 

ve muasır bazı âlimler belirli kitapların miftâh ve fihristlerini meydana getirmiĢler, 

bazıları da bu eserlerin hadislerini tertip ederek yeni eserler oluĢturmuĢlardır. Bu 

kitapların hadislerini alfabetik olarak tertip etmiĢler, böylece araĢtırmacı ve ilim 

taliplerine zaman kaybettirmeden hadislere hızlı bir Ģekilde ulaĢma imkânı 

tanımıĢlardır. 

Hatta denebilir ki fihrist ve miftâhların hazırlanması manasına bu asrın eĢi yoktur. Bu 

asra “hadis kitaplarının fihrist asrı” demek yanlıĢ olmaz.
451

 Bu miftâh ve fihristlerin 

bazıları Ģunlardır: 

1- Heysemî‟nin (v. 807/1405) “Takrîbü‟l-Buğye fî Tertibi Ehâdîsi‟l-Hilye”si.
452

 

2- Muhammed ġerîf Tokâdî‟nin (v. 1312/1894) “Miftâhu‟s-Sahîhayn”ı
453

 

3- Ahmed ġâkir‟in “Fehârisu Süneni‟t-Tirmizî”si
454

 

4- Kemal Yûsuf Hût‟un “Fihrisu Ehâdîsi ve Âsâri Süneni Ebî Dâvud”u
455

 

5- Kemal Yûsuf Hût‟un “Fehârisu el-Ġhsân bi Tertîbi Sahîhi Ġbn Hibbân” ı
456

 

6- Muhammed Fuâd Abdülbâkî‟nin “Fehârisu Sahîh-i Müslim”i
457

 

                                                

451 Ömer Süleyman Mekhal, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Evveli Lafzatin min Metnihî”, el-

Vâdıh fi Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, s. 65. 
452 Bkz.: Dârü‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1999. 
453 ġirket-i Sahafiye-i Osmaniye tarafından 1313 yılında neĢredilmiĢ, daha sonra Beyrut‟ta 1975 

yılında Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye bu neĢrin tıpkıbasımını gerçekleĢtirmiĢtir. 
454 Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından Beyrut‟ta basılmıĢtır. 
455 Matbudur. Bkz.: Dâru‟l-Cinân, Beyrut 1988. 
456 Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından Beyrut‟ta 1987 senesinde basılmıĢtır. 
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7- Muhammed Fuâd Abdülbâkî‟nin “Miftâhu Muvatta-i Ġmâm Mâlik”i
458

 

8- Muhammed Fuâd Abdülbâkî‟nin “Miftâhu Sünen-i Ġbn Mâce”si
459

 

9- Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî‟nin “Miftâhu‟t-Tertîb Li Ehâdîsi Târihi‟l-Hatîb”i
460

 

10- Ebu‟l-Feyz el-Ğumârî‟nin “el-Buğye fî Tertîbi Ehâdîsi‟l-Hilye”si.
461

 

11- Nebîl b. Mansûr‟un “Îkâfu‟l-Ahyâr alâ Ehâdîsi MüĢkili‟l-Âsâr”ı
462

 

12- Muhammed Abdülhay b. Abdilkebîr b. Muhammed Kettânî‟nin, (v. 1382/1962) 

“Fihrisü‟l-Fehâris ve‟l-Esbât ve Mu‟cemü‟l-Meâcim ve‟l-MeĢîhât ve‟l-Müselselât” 

adlı eseri.
463

 

13- Ebu Hâcer Besyûnî Zağlûl‟un Beyhakî‟nin “ġuabu‟l-Ġman”ına yaptığı 

“Fehresu‟l-Ehâdîs ve‟l-Âsâr”ı.
464

 

14- Ebu Hâcer Besyûnî Zağlûl‟un “Fehârisu el-Firdevs bi Me‟sûri‟l-Hitâb”ı.
465

 

15- Ebu Hâcer Besyûnî Zağlûl‟un “Fehârisu Ehâdîsi ve Âsârı Müsnedi‟l-Ġmâm 

Ahmed b. Hanbel” adlı eseri.
466

 

16- Ebu Hâcer Besyûnî Zağlûl‟un “Fehârisu Kitâbi Mecmai‟z-Zevâid ve Menbai‟l-

Fevâid” adlı fihristi.
467

 

17- Ebu Hâcer Besyûnî Zağlûl‟un “Fehârisü‟l-Fethi‟r-Rabbânî ġerhi Müsnedi Ġmâm 

Ahmed b. Hanbel eĢ-ġeybânî”si.
468

 

                                                                                                                                     

457 Dâru Ġhyai‟l-Kütübi‟l-Arabiyye tarafından Kahire‟de 1956 yılında basılmıĢtır. M. Fuâd Abdülbâkî 

Müslim‟in Sahîh‟ini hadisleri rakamlandırılmıĢ ve 6 fihrist eklenmiĢ olarak hazırlamıĢtır. Bu 

fihristlerden kavlî hadisleri ele aldığı fihrist konumuza ıĢık tutmaktadır. 
458 Bkz.: Dâru Ġhyâi‟l-Kütübi‟l-Arabiyye, Kahire 1951. 
459 Bkz.: Dâru Ġhyâi‟l-Kütübi‟l-Arabiyye, Kahire 1953, 1975 (2 baskısı bulunmaktadır.). 
460 Kahire‟de Matbaatu‟s-Saâde tarafından basılmıĢtır. 
461 Beyrut‟ta neĢredilmiĢtir. 
462 Dâru‟d-Da‟ve tarafından 1984 yılında basılmıĢtır. 
463 Ġhsan Abbas‟ın gözden geçinmesiyle Dâru‟l-Garbi‟l-Ġslâmî tarafından Beyrut‟ta 1982 yılında 

basılmıĢtır. 
464

 Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından iki cilt halinde Beyrut‟ta 1990 yılında basılmıĢtır. 
465 Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından Beyrut‟ta 1986 yılında basılmıĢtır. 
466 Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından iki cilt halinde Beyrut‟ta 1989 yılında basılmıĢtır. 
467 Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından üç cilt olarak Beyrut‟ta 1986 yılında basılmıĢtır. 
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18- Ebu Hâcer Besyûnî Zağlûl‟un “Fehârisu Târih-i Bağdâd”ı
469

 

19- Ahmed Hüseyin Ebü‟l-Hevâ‟nın “Fehârisu Ebî Ya‟lâ el-Mevsılî” adlı fihristi.
470

 

20- Hâlid Abdülfettâh ġibl Ebû Süleymân‟ın “Fehârisu Fethi‟l-Bârî bi ġerh-i 

Sahîhi‟l-Buhârî” adlı fihristi.
471

 

21- Ebû Ya‟lâ el-Kuveynî Muhammed Eymen b. Abdillâh ġebrâvî‟nin “Fehârisu 

Süneni‟t-Tirmizî”si.
472

 

22- Abduh Ali KuĢek‟in “Fehârisu Mevâridi‟z-Zem‟ân ilâ Zevâidi Ġbn Hibbân” adlı 

fihristi.
473

 

23- Ahmed Kuveytî‟nin “Fehârisu Sahîhi Ġbn Huzeyme” adlı fihristi.
474

 

24- Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî‟nin eseri üzerine Abduh Abbâs Velidî‟nin 

hazırladığı “Fehârisu Silsileti‟l-Ehâdîsi‟s-Sahîha”sı.
475

 

25- Yûsuf Abdurrahman Mar‟aĢlî‟nin “Fehârisu Süneni‟d-Dârekutnî”si.
476

 

26- Yûsuf Abdurrahman Mar‟aĢlî‟nın “Fehârisu Ġleli‟l-Hadîs Li Ġbni Ebî Hâtim er-

Râzî” adlı fihristi.
477

 

27- Rebî‟ Ebû Bekr Abdülbâkî‟nin “Fehârisu ġerhi Meâni‟l-Âsâr”ı.
478

 

28- Nedîm Mar‟aĢlî ve Üsâme Mar‟aĢlî‟nın beraber hazırladıkları “Fehârisü‟l-MürĢid 

ilâ Kenzi‟l-Ummâl fî Süneni‟l-Akvâl ve‟l-Ef‟âl” adlı eser.
479

 

                                                                                                                                     

468 Dâru‟l-Cîl tarafından Beyrut‟ta 1990 yılında basılmıĢtır. 
469 Bkz.: Dârü‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1986. 
470 Matbudur. Bkz.: Dâru‟l-Me‟mun Li et-Türâs, DımaĢk 1994. 
471 Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından Beyrut‟ta 1992 yılında basılmıĢtır. 
472 Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından Beyrut‟ta 1988 yılında basılmıĢtır. 
473 BasılmıĢtır. Bkz.: Dâru‟s-Sekâfeti‟l-Arabiyye, DımaĢk 1993. 
474 Riyad‟da Dâru‟r-Râye tarafından 1990 yılında basılmıĢtır. 
475 Cidde‟de Mektebetu‟s-Sahâbe tarafından basılmıĢtır. 
476 Hem Riyad‟da Mektebetu‟l-Maârif tarafından hem de Beyrut‟da Dâru‟l-Marife tarafından 1986 

yılında basılmıĢtır. 
477 Matbudur. Bkz.: Dâru‟l-Marife, Beyrut 1986. 
478 Beyrut‟ta Dâru‟l-Cîl tarafından Beyrut‟ta 1992 yılında basılmıĢtır. 
479 Müessesetu‟r-Risâle tarafından Beyrut‟ta 1986 yılında basılmıĢtır. 
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29- Riyâd Abdullah Abdülhâdî‟nin “Fehârisu Kitâbi‟l-Mevzûât”ı
480

 

30- Tâhir Abdullah Süleymân‟ın “Miftâhü‟l-Vüsûl ile‟t-Tâc el-Câmii Li‟l-Usûl fî 

Ehâdîsi‟r-Resûl: el-Fehâris”i.
481

 

31- Sa‟d b. Abdillah Âl-i Humeyyed‟in Said b. Mansûr‟un Sünen‟ine hazırladığı 

“Fehâris”i.
482

 

32- Sıdkî Muhammed Cemil Attâr‟ın “Fehârisu Mirkâti‟l-Mefâtîh ġerhi MiĢkâti‟l-

Mesâbîh”i.
483

 

33- Muhammed Avvâme‟nin Ġbn Ebî ġeybe‟nin Musannaf‟ı üzerine yaptığı 

“Fehâris”i
484

 

34- Mustafa Abdülkâdir Atâ‟nın “Fehârisü‟l-Müstedrek ale‟s-Sahîhayn”ı
485

 

35- Mustafa Abdülkâdir Atâ‟nın “Fehârisu Zeyli Târihi Bağdâd”ı
486

 

36- Mustafa Abdülkâdir Atâ‟nın “Fehârisu Târihi Bağdâd”ı.
487

 

37- Muhammed Abdülkâdir Atâ‟nın “Fehârisu Tuhfeti‟l-EĢrâf bi Ma‟rifeti‟l-

Etrâf”ı
488

 

38- Abdurrahman b. Muhammed Saîd DımeĢkî‟nin “Fehârisu Ehâdîsi ve Âsârı 

Kitâbi‟s-Sünne” adlı fihristi.
489

 

39- Abdülaziz b. Muhammed es-Südhân‟ın “Fehresü Câmii Beyâni‟l-Ġlm ve 

Fadlihî”si. 

                                                

480 Dâru‟l-BeĢâiri‟l-Ġslâmiyye tarafından Beyrut‟ta 1988 yılında basılmıĢtır. 
481 Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî tarafından Beyrut‟ta 1986‟da basılmıĢtır. 
482 Riyad‟da Dâru‟s-Sâmii tarafından 1993 senesinde basılmıĢtır. 
483 Dâru‟l-Fikr tarafından Beyrut‟ta 1994 yılında basılmıĢtır. 
484 Cidde‟de Dâru‟l-Kıble tarafından 2006 yılında basılmıĢtır. 
485 Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından Beyrut‟ta 1995 yılında basılmıĢtır. 
486

 Beyrut‟ta Dârü‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından 1997 yılında basılmıĢtır. 
487 Beyrut‟ta Dârü‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye tarafından 1997 senesinde basılmıĢtır. 
488 Beyrut‟ta Müessesetü‟l-Kütübi‟s-Sekafiye tarafından 1990 yılında basılmıĢtır. 
489 Mektebetu‟r-RüĢd tarafından Riyad‟da 1989 yılında basılmıĢtır. 
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Daha yüzlercesi sayılabilecek bu tür eserler, miftâh, tertib, indeks, fihrist, mürĢid, 

keĢĢaf, delil gibi isimlerle anılmakta ve hadis eserlerinden istifadeyi 

kolaylaĢtırmaktadırlar. 

Bu tür eserlerin zamanla yenileri çıkmaktadır. O yüzden bu fihristleri yakından takip 

etmek tahrîc araĢtırması yapacakların iĢini kolaylaĢtıracaktır. 

2.a.c.a. Tokâdî‟nin (v. 1314/1897) Miftâhu‟s-Sahîhayn‟ı 

Tokâdî, Buhârî ve Müslim‟in Sahîhlerindeki kavlî hadisleri alfabetik olarak tertip 

etmiĢ, bu hadislerin kitap ismi ve bab numarasını belirttiği gibi esas aldığı baskıdaki 

cilt ve sayfa numaralarını da bildirmiĢ, mukaddimesinde kaynak vermede kullandığı 

baskıları ifade etmiĢtir.  

Ayrıca ve Buhârî‟deki hadisler için Kastallânî‟nin, Ġbn Hacer el-Askalânî‟nin ve 

Aynî‟nin Buhârî‟ye olan Ģerhlerinin cilt ve sayfa numaralarını; Müslim hadisleri için 

de Nevevî‟nin Ģerhindeki cilt ve sayfa numaralarını göstermiĢtir. 

Bu eserin yardımıyla Sahîhayn‟da bulunan bir hadisi, alfabetik olarak tertip edildiği 

için hadisin baĢındaki harfe göre ilgili yere bakarak bulmak mümkündür. Ne var ki 

hadisin tam metnini görebilmek için hadisin gösterilen asıl kaynağına bakmak 

gerekmektedir. Hadislerin gösterildiği kaynakların kitabın mukaddimesinde belirtilen 

baskılarına sahip olunmasa bile hadislerin kitap ismi ile bab numarası verildiği için 

Buhârî ve Müslim‟in Sahîhlerinin herhangi bir baskısından bu hadislere ulaĢmak 

mümkündür. 

Tokâdî, kitabın baĢına Buhârî‟nin Sahîh‟inde bulunan sahabenin isimlerinin bir 

fihristini de eklemiĢ, bu isimleri alfabetik sıraya göre tertip etmiĢ, her bir sahabînin 

Sahîh‟te kaç adet rivayetinin olduğunu rakam ile bildirmiĢtir. Bu fihristin bir 

benzerini Müslim‟in Sahîh‟i için yapmamıĢtır. Buhârî‟nin Sahîh‟i için hazırladığı bu 

fihristten bazı fiilî hadisleri bulmakta faydalanmak mümkündür. 

Miftâhu‟s-Sahîhayn‟da hadisler sadece birinci harfine göre alfabetik bir sıralamaya 

tabi tutulmuĢtur. “ال” ile baĢlayan kelimeler için bir bölüm açılmıĢ ama “ال” den 

sonra gelen harf için bu tertip gözetilmemiĢtir. Bu eserde fiilî hadislerin fihristi 
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bulunmamaktadır ki bu da ciddi bir eksikliktir. Bazı hadisleri havale ettiği yerlerde 

bulamamak da mümkün olmuĢtur ki bu açıdan Ģu hususu tekrar etmekte fayda 

görüyoruz: Tahrîcte yararlanılan vasıta eserlerde iĢaret edilen yerlerde hadisin var 

olup olmadığı araĢtırmacı tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. 

Ayrıca günümüzde buraya ismini alamadığımız sayısız fihristler bulunmaktadır. 

Fihristler, artık hemen hemen pek çok eser üzerine hazırlanmakta, aslî kaynakların 

yeni yapılan baskılarında da kendini göstermektedir. Hatta fihristsiz basılan eserler 

eksik basılmıĢ kabul edilmekte ve yayın dünyasında bu Ģekilde bir kanaat hâkim 

olmaya baĢlamıĢtır. Tabii ki fihristler arasında da hazırlayanlara nisbetle dikkat, 

ehliyet gibi hususlardan dolayı büyük farklar bulunmaktadır. Fakat ne Ģekilde olursa 

olsun pek çok çeĢitte hazırlanan fihristlerden yararlanmak ve fihristlerde iĢaret edilen 

kaynağa ulaĢmak mümkündür. Mesela Ġbn Hibbân‟ın es-Sikât‟ının sonunda hem 

hadis ravisinden hem de hadisin baĢından tertip edilen fihristler bulunmaktadır ki 

bundan da faydalanmak mümkündür. 

2.b. Hadisin metnindeki herhangi bir lafız veya kelimenin bilinmesi durumu 

Hadisin isim veya fiil gibi lafızlarından birinin bilinmesi durumunda bu metottan 

faydalanmak mümkündür. Harfin bilinmesi bir mana ifade etmez. Hadisin belirli bir 

kısmının bilinmesiyle birkaç kelimeye ulaĢılmıĢ demektir. Dolayısıyla bu durumda 

bir kelimeden yola çıkılarak önce hadisin metnine ulaĢılır. Daha sonra da tahrîci 

yapılır. 

Bu metotta daha çok hadisin garib ve çok bilinmeyen bir lafzına yoğunlaĢmak 

gerekir. Ne kadar az bilinen ve kullanılan bir kelime olursa hadise o kadar çabuk 

ulaĢılır ve netice o kadar sağlıklı olur. Mesela “ ٍُج   ُجْهلَال ُج  الَال  ْؤيِخ ًُج ٍْ  اْن ْؾوٍد  يِخ ٍِخ  عُج َورَالْ  يَال ” 

hadisini bu metotla araĢtırmak gerektiğinde “ ٍُج ْؤيِخ ًُج ٍِخ “ ve ”اْن َورَالْ   kelimelerinden değil ”يَال

de “ ُجْهلَال ُج ” kelimesinden araĢtırma yapmak en uygun olan Ģekildir. Çünkü bu hadiste 

geçen kelimeler içinde en nadir kullanılan bu kelimedir. 
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Bu metotla hadisin aslî kaynaktaki yerine ulaĢmak çok vakit almaz. Bu metotla tertip 

edilmiĢ kitaplar hadisin kaynağını, kitap ismini ve bab numarasını veya cilt ve sayfa 

numarasını verir. Hadisin hangi kelimesi bilinirse bilinsin bu metotla hadislere 

ulaĢmak mümkündür. 

Bunun yanı sıra bu metodu kullananlar Arapça dilbilgisini, kelimenin kök ve 

müĢtakkatını iyi bilmelidir. Çünkü bu metot hadiste geçen kelimenin aslî harflerini 

bilmeyi gerektirir. Bu metotta hadisin sahabîsinin kim olduğunu bilmek de mümkün 

değildir. Kaynakta bulunan hadis, onu rivayet eden bütün sahabîlerin rivayetlerini 

gösterir. Hadisi rivayet eden sahabînin kim olduğu ancak bu tür kitaplarda gösterilen 

kaynaktan hadisi bulmakla mümkündür. Bu metotla yapılacak tahrîcte birden fazla 

kelime ile hadisi arayıp bulmak neticenin güvenilir olması kaçınılmazdır. 

Bu alanda yapılmıĢ en önemli çalıĢma müsteĢrık bir grubun hazırladığı Concordance 

diye bilinen “el-Mucemu‟l-Müfehres li Elfâzi‟l-Hadîsi‟n-Nebevî” adlı çalıĢmadır. 

2.b.a. el-Mucemu’l-Müfehres li Elfâzi’l-Hadîsi’n-Nebevî 

Concordance ismiyle de bilinen sekiz ciltlik bu eser Juynboll, Wensinck, Horovits ve 

baĢka bazı müsteĢrıkların planlaması ile 1916 yılında baĢlamıĢ, 1936‟da birinci 

cildinin baskısı yapılmıĢ, sekizinci cildinin tamamlanıp basılması ise 1988‟de 

olmuĢtur. Kütüb-i Sitte‟ye ilave olarak Dârimî‟nin Sünen‟i, Ġmam Mâlik‟in 

Muvatta‟ı ve Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟ini ihtiva eden eser, Ģahıs ve yer 

isimlerine tahsis edilmiĢ sekizinci cildin dıĢında hadislerde yer alan önemli 

ifadelerin, alfabetik bir tarzda mezkûr dokuz kitaptaki yerlerine iĢaret etmiĢtir. 

MüsteĢrıkların kendi çalıĢmalarında kolaylık sağlamak amacıyla planladıkları dokuz 

hadis kitabına dair bu indeks 500 adet bastırılmıĢ daha sonra ofset yoluyla 

çoğaltılmıĢtır.  

Bu eserde hadisi herhangi bir kelimesinden bulmak genelde mümkün olsa da, kısa 

zamanda aranılan hadise ulaĢabilmek için en nadir geçen kelimeyi seçmek gerekir. 

Ayrıca kelime eğer türemiĢ ise kelimenin aslını bulup kelimenin mücerred halini 

bulmak gerekir. Her hadiste geçen her kelimenin bu eserde bulunması mümkün 

değildir. Kitabı hazırlayanların bu altı kitaptaki bütün hadislerin bütün kelimelerini 

bu esere almadıkları muhakkak olsa da hangi kriterleri gözeterek bu esere hadislerin 
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kelimelerini aldıkları malum değildir. O yüzden tahmin edilen kelimeden o hadisi 

almamıĢ olabilirler. Bu yüzden bir kelimeden bulunamayan hadis için ikinci, üçüncü 

kelimeden de aramaya devam etmek gerekir. Kelime yardımıyla hadisin bulunduğu 

kaynak, Sünenlerden biri olduğu halde aynı hadis veya metin farklılığı olan benzer 

bir hadis Buhârî ve Müslim‟in Sahîhlerinde yer alabilmektedir. Bu yüzden hadisteki 

kelimelerin bakılabilecek pek çoğundan bu esere müracaat edip asıl kaynaklara 

ulaĢmak önem arz etmektedir. 

Bu eserde kelimeler mâzi, müzâri, emir, malum, meçhul, ism-i fâil, ism-i mef‟ûl, 

sonra mezîd haller sırasıyla tertip edilmiĢtir. Kelimenin önce müfred, sonra müsennâ 

sonra da cem‟ halleri tertip edilmiĢtir. Yine kelimenin önce merfû, sonra mansûb 

sonra da mecrûr halleri sıralanmıĢtır. Bu çalıĢmadan hızlı bir Ģekilde 

faydalanabilmek için bu kitabın bir el kitabı olması ve çokça müracaat edilmesi 

gerekir. Ayrıca bu kitapta yeri iĢaret edilen hadisi, ait olduğu kaynaktan okumak, 

hadisin iĢaret edilen yerde olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Çünkü bu tarz 

hazırlanan mucem, fihrist, miftâh ve lügat gibi eserlerde hatalar olmuĢ ve olmaktadır, 

ama nerelerde hata olduğunu bilmek mümkün olmadığı için hadisi asıl kaynaktan 

kontrol etmek adeta Ģarttır. 

Bu çalıĢmada, Müslim‟in Sahîh‟inde yer alıp sadece senedi zikredilmiĢ fakat metni 

verilmemiĢ rivayetlere atıf yapılmamıĢtır. Bir de Muvatta‟da sadece merfû hadislere 

atıf yapılmıĢ, âsâra iĢaret edilmemiĢtir.
490

 Tirmizî‟den almadığı pek çok hadis de 

olmuĢtur.
491

 

Kitapta kullanılan rumuzlar ve manaları Ģöyledir: 

Rumuzun manası Rumuz

Buhârî‟nin Sahîh‟i ؿ 
Müslim‟in Sahîh‟i و 
Ebu Dâvud‟un Sünen‟i ك 
Tirmizî‟nin Sünen‟i د 

                                                

490 Çakan, Ġsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, s. 205. 
491 Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 99. 
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Nesâî‟nin Sünen‟i ٌ 
Ġbn Mâce‟nin Sünen‟i. Ġlk iki formada (ilk 23 sayfada) “ ” 

Ģeklindedir. 

 عّ

Dârimî‟nin Sünen‟i ٖك 
Ġmam Mâlik‟in Muvatta‟ı   
Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟i. Ġlk iki formada (ilk 23 sayfada) 

 .Ģeklindedir ”ؽم“

 ؽى

 

Bu rumuzlar her iki sayfanın altında gösterilerek araĢtırmacılara kolaylık 

sağlanmıĢtır. 

Bu dokuz kitap için verilen rakamlar değiĢik manalara gelmektedir. 

a- Kitab (bölüm) isminden sonra bab numarası verilenler: Buhârî‟nin Sahîh‟i ve 

Ebu Dâvud, Tirmizî, Ġbn Mâce, Nesâî ve Dârimî‟nin Sünen‟leri. 

b- Kitap isminden sonra hadis numarası verilenler: Müslim‟in Sahîh‟i ve Ġmam 

Mâlik‟in Muvatta‟ı. 

c- Cild ve sayfa numarası verilen: Sadece Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟i 

Eserde verilen kaynak bilgileri eseri hazırlayanların kullandıkları baskılara göredir. 

ÇalıĢmada verilen bab ve hadis numaraları bu eserin kullandığı baskılardaki 

numaralardır. Concordance‟de kullanılan çift yıldız iĢareti (**), kelimenin aynı 

hadiste, babta veya sayfada tekrar edildiğini göstermek için kullanılmıĢtır. 

Bu eserde bazı kelimelerin yanında “  ifadesi görülür ki bu da o ”هاعع  هًخ  نا

kelimelere müracaat edilmesi gerektiğini anlatır. AraĢtırma yapılırken bu kitaptan 

bakılan kelimeden sonra böyle bir ifade var ise ve bu ifadeden sonraki kelimelerden 

herhangi biri araĢtırma yapılan hadisi bulmada iĢe yarayacak ise o taktirde o 

kelimeye müracaat edilir ve o kelime yardımıyla hadisin bulunması sağlanır. 
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Aynı hadisi pek çok sahabî rivayet etmiĢ olabilir. Bu eserde hadisleri sahabî ravileri 

ile tespit etmek mümkün değildir. Ancak hadisin iĢaret ettiği kaynağa bakılarak 

araĢtırma yapılan hadisteki sahabînin rivayet ettiği hadis bulunabilir. 

ÇalıĢmada müellif isimlerinden sonra görülen kitap/bölüm isimlerinin o kitapların 

hangi cilt ve hangi sayfalarında olduğunu bilmek de araĢtırmanın hızı açısından 

önem arz etmektedir ki M. Fuâd Abdülbâkî, “Teysîru‟l-Menfaa” adlı eserinde bunu 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

Bu eser, sadece 9 kitapta bulunan hadislere ulaĢmak için bir kolaylık sağlar. Oysa 

sahih hadis ihtiva eden baĢka pek çok eser vardır. Ġlim taliblerinin sadece bu esere 

bakarak bir hadisin var olup olmadığı hakkında hüküm vermemeleri gerekir.  

Bu kitabın önemli bir özelliği de değiĢik konulardaki hadislere kelimeler yardımıyla 

çabuk bir Ģekilde ulaĢmayı kolaylaĢtırmasıdır. 

Hadisin lafzından tahrîc yapma metodu ile faydalanılacak eserler arasında 

Muhammed Fuâd Abdülbâkî‟nin Sahîh-i Müslim‟e yaptığı fihristin altıncısı, hadisin 

lafızlarıyla Müslim‟deki yerine iĢaret etmektedir.  

Ġbn Beyyûmî‟nin Ebu Dâvud‟un Sünen‟ine yaptığı fihristin dördüncüsü de bu tarz bir 

fihristtir.
492

 Ġzzet Ubeyd ed-Da‟as‟ın tahkikiyle hazırlanan Tirmizî‟nin fihristi
493

 de 

Tirmizî‟deki rivayetlere herhangi bir kelimesinden ulaĢmayı mümkün kılan değerli 

bir çalıĢmadır. 

2.c. Hadisin konusunun bilinmesi durumu 

Tahrîce konu olan hadisin bir veya birkaç konuyu içerdiğinden hareketle, hadisin aslî 

kaynaklardaki yerine ulaĢmamız bu metotla mümkün olmaktadır. Hadisin hangi 

mevzudan bahsettiğini bilmeden bu metottan faydalanmak mümkün değildir. 

                                                

492 Bu fihrist Mısır‟da 1937 yılında basılmıĢtır. Bu fihristlerin dördüncüsü Fehresu‟l-Elfâz‟dır. 
493 Hıms‟da 1388 de basılmıĢtır. 
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Hadisin hangi konu ile ilgili olabileceği hususunda araĢtırmacının hadise genel bir 

nazarla bakması gerekir. Hadisin birden çok konuyu ihtiva etmesi durumunda ise 

ilgili olduğu konuların hepsini birden düĢünmek gerekir. 

Mesela  يَال
ُِخ ٍْ َالوُج  ثُج هَالٗ اإلِخ ٌٍد   َال ًْ حِخ  فَال بكَال َآل ٌْ  َاّل َاّل  الَال  ؤَال نَال ٌَ  اهلَلُج  إِخالَ  إِخ ؤَال ا َأل لًة ًَ ؾَال ٕلُج  يُج ٍُج قَالبوِخ  اهلَلِخ  هَال إِخ َأل

إِخ زَالبءِخ  انَص َالحِخ  بحِخ  َأل ظِّرِخ  انَي َال اْنؾَال وِخ  َأل ْٕ صَال َاٌل  َأل ب ضَال يَال هَال hadisi, kitaplarda iman, tevhid, salât, zekât, 

savm, hac konularındaki hadislerin bulunduğu bölümlerde bulunur. Çünkü bu hadis 

bu konuların hepsi ile ilgilidir. Tabii ki kitabın müellifi bazı konularda bu hadisi 

zikretmemiĢ veya ilk geçtiği yere havale etmiĢ olabilir. 

Bir misal daha verelim: 

ىَ  قُجمِخ " ُٓج وَال  انَه
ادِخ   َالباِخ َإل َاًل ََ ااَالْهوِخ  ان بنِخىَال  َأل حِخ  اْنغَالْ تِخ   َال بكَال َآل َْ ان َة  َأل ِخ  هَال ءٍد   ُجمِّر ْٗ ُّج  َاّل هِخ كَال يَال لُج  ، َأل ْٓ َاّل ٌْ  ؤَال  ؤَال

َاّل  الَال  نَال َْذَال  إِخالَ  إِخ ٕمُج  ، ؤَال ٍْ  ثِخ َال  ؤَال ُج وِّرِخ  يِخ ٗ َاّل َِخ ٍْ  ََالْ  يِخ وِّرِخ  َأل ٌِخ  َاّل ْ  َالب َْ ِّخ  ان ْو ِخ ِّخ ُّج  - قَالبلَال  - َأل ْه ا قُج مَال ؤَالْصجَالْؾذَال  إِخ
ا مَال إِخ ْ ذَال  َأل َاَل ا ؤَالْي مَال إِخ ْندَال  َأل ْضغَال َال َال  ؤَالفَال  "يَال

hadisi küçük lafız farklılıkları ile beraber Ebu Dâvud‟un Sünen‟inde Kitâbu‟l-

Edeb‟te
494

, Tirmizî‟nin Sünen‟inde Kitâbu‟d-Daavât‟da
495

, Dârimî‟nin Sünen‟inde 

Kitâbu‟l-Ġst‟izan‟da
496

, Ġbn Hibbân‟ın Sahîh‟inde Kitâbu‟r-Rekâik‟da
497

, Nesâî‟nin 

Sünen-i Kübrâ‟sında Kitâbu‟t-Ta‟bîr‟de
498

 ve Kitâbu Ameli‟l-Yevm ve‟l-Leyle‟de
499

 

geçmektedir. Dua bildiren bir hadis olması münasebeti ile dua ve zikir gibi 

bölümlerde (kitab) olabileceğini düĢündüğümüz bu rivayet, hadis kitaplarında bu 

bölümlerde geçmektedir. Bu durumda yapılması gereken hadis kitaplarına vâkıf 

olmak, müelliflerinin kitapları nasıl bir tertibe soktuğunu iyice bilmek ve aslî 

kaynakları elden düĢürmemektir. Mesela Dârimî‟nin dua ile ilgili hadisleri Ġsti‟zan 

bölümünde (kitabında) ele aldığını, Ġbn Hibbân‟ın dualar ile ilgili hadisleri Sahîh‟inin 

Rekâik bölümündeki Dualar (Ed‟iye) babında sıraladığını bilmek gibi.  

                                                

494 Edeb, 110. 
495 Daavât, 14. 
496 Ġsti‟zân, 54. 
497

 Ġbn Hibbân, Muhammed b. Hibbân Ebu Hâtim el-Büstî, Sahîh, Müessesetu‟r-Risâle, Tahkik: 

ġuayb Arnavût, Beyrut 1993, 3/242. 
498 4/401. 
499 6/6. 
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Hadisin konusunun kitaplardaki yeri ve araĢtırılması ile ilgili olarak Ģunu 

söyleyebiliriz ki, hadisin kitap içindeki yerini tayin etmek musannıfın içtihadına; 

hadisi musannıfın kitabındaki yerini bulmak da araĢtırmacının ilmî yeterliliğine ve 

mümâresesine bağlıdır. Diğer bir deyiĢle bu metot vasıtasıyla aslî kaynaklara 

ulaĢmak, hadisin içinde yer alabileceği ihtimal dairesinde olan bütün konuları 

kestirebilmek ve bu konudaki dirayet ile mümkündür. 

Fıkhu‟l-hadis, hadisin konusunu bilmek için yeterli kudrete sahip olmak demektir ki 

bu metot, araĢtırmacının hadis fıkhı melekesini geliĢtirir ve terbiye eder. Bu metot, 

konu ile ilgili baĢka hadislere vakıf olmayı da beraberinde getirir ve meselenin 

tetkiki adına önemli bir yoldur.  

Bunun yanı sıra hadisin konusunun sınırlarını koymak her araĢtırmacı için kolay 

olamadığı için bu metot bazen hadisi bulmakta araĢtırmacıyı zorlar. Mesela müellifin 

tefsir konusunu iĢlediği yere koyduğu hadisi araĢtırmacı meğazi bölümünde 

arayabilir ki bu da müellifin görüĢü ile araĢtırmacının görüĢünün farklılığından ileri 

gelir.
500

 

Hadisleri konularına göre tasnif eden kitapları altı grupta incelemek mümkündür: 

1- Hadisleri kitap (bölüm) ve bab isimlerine göre tertip eden eserler 

2- BaĢka kitapların hadislerini konulara göre tasnif eden eserler 

3- Hadisleri alfabetik olarak mevzularına göre tertip eden eserler 

4- Hadis haricinde olup hadise itina gösteren diğer alandaki kitaplar 

5- Tahrîc kitapları 

6- Hadis Ģerhleri 

                                                

500 Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 151-152. 
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2.c.a. Hadisleri kitap (bölüm) ve bab isimlerine göre tertip eden eserler
501

 

2.c.a.a. Câmi‟ler  

Câmi‟ler, hadislerin konulara göre (ale‟l-ebvâb) tasnif edildiği, genelde imân, ahkâm 

(veya sünen), rikâk (veya zühd), âdâb (veya et‟ime ve eĢribe), tefsir, tarih (veya siyer 

veya cihad), menâkıb, fiten ve melâhim gibi konuları ihtiva eden hadis kitaplarıdır. 

Bunlara Câmi denmesinin sebebi eserlerin muhtevasındaki konu çeĢitliliğidir.
502

 

Ma‟mer b. RâĢid‟in “Câmi”i, Süfyân es-Sevrî‟nin (v. 161/778) “Câmi”i, Buhârî‟nin 

“el-Câmiu‟s-Sahîh”i (97 kitap ve 3730 bab içerir), Müslim‟in “el-Câmiu‟s-Sahîh”i 

(54 kitab ve 1322 bab içerir), Tirmizî‟nin “Câmi”i
503

, Ġbn Huzeyme‟nin “Sahîh”i 

(887 bab içinde 3079 hadis içerir) ve Ġbn Hibbân‟ın “Sahîh”i (Ġbn Balaban el-Fârisî 

(v. 739/1338) “el-Ġhsân fî Takrîbi Sahîh Ġbn Hibbân” adıyla bu Sahîh‟i bablarına göre 

tertib etmiĢtir) gibi. 

2.c.a.b. Sünenler 

Hicrî ikinci asrın ortalarından itibaren ahkâm ve itikadî mevzuları içine alan 

hadislere diğerlerinden daha fazla ehemmiyet verilmiĢtir. Sünenler, fıkıh bablarına 

göre tasnif edilmiĢ ahkâm hadislerini toplayan eserlerdir. Sünenlerde mevkûf 

hadisler az miktarda bulunur.
504

 Hadis edebiyatının en mühim eserlerinin bazıları bu 

türdendir.
505

 Bu türden eserlerin en meĢhurları arasında Ģu hadis kitaplarını saymak 

mümkündür: 

Muhammed b. Ġdris eĢ-ġâfiî‟nin (v. 204/819) “Sünen”i (es-Sünenu‟l-Me‟sûra), Saîd 

b. Mansur‟un “Sünen”i, Dârimî‟nin “Sünen”i, Ebu Dâvud‟un “Sünen”i, Ġbn 

Mâce‟nin “Sünen”i, Nesâî‟nin “Sünen”i (Mücteba), Dârekutnî‟nin “Sünen”i, 

Beyhakî‟nin “Sünen”i (Sünen-i Kübrâ) 

2.c.a.c. Muvattâ‟lar 

                                                

501 Aslî kaynaklara ulaĢma yöntemlerini ele aldığımız bu bölümde asıl maksadımız, zikredilen 

kitapların bugün elimizde olup olmadığını tespit olmadığı için bu bölümde konumuzu daha çok matbu 

eserler üzerinden iĢlediğimizi belirtmek istiyoruz. 
502 Yardım, Ali, Hadis, 2/76. 
503

 Her konuda hadis ihtiva ettiği için Câmi türünde bir eser olmasına rağmen bu esere hep Sünen 

denmiĢ ve Sünenler kategorisinde de ele alınmıĢtır. Bkz.: Yardım, Ali, Hadis, 2/77. 
504 el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 24. 
505 Çakan, Ġsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, s. 76; Yardım, Ali, Hadis, 2/77. 
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Fıkhî bablara göre tertip edilmiĢ kitaplar olup merfû, mevkûf ve maktû‟ hadisler 

ihtiva ederler. Sünenler‟den farkları, mevkûf ve maktû‟ hadisleri de ihtiva 

etmeleridir. Ġbn Ebî Zi‟b (v. 158/775) ile Ġmam Mâlik b. Enes‟in “Muvatta”ı gibi. 

2.c.a.d. Musannaflar 

Musannaflar, fıkıh bablarına göre Kütüb-i Sitte devrinden önce tasnif edilmiĢ, büyük 

çaplı hadis kitaplarıdır. Muhteva ve plan bakımından Sünenlere benzerler, fakat 

mevkûf ve maktû‟ hadisler de ihtiva ederler. Bu alanın en önemli eserleri Ma‟mer b. 

RâĢid‟in “Câmi”i, Abdürrezzak b. Hemmâm‟ın “el-Musannaf”ı ve Ebu Bekir b. Ebî 

ġeybe‟nin “el-Musannaf”ıdır. 

2.c.a.e. Müstahrecler 

Müstahrec, önceki bir muhaddisin baĢka bir isnad zinciri ile topladığı hadisleri, daha 

sonraki bir muhaddisin bir baĢka isnad zinciri ile yeniden topladığı hadis 

mecmualarına verilen isimdir.
506

 Müstahrecler hem tertip hem de konuların sıralanıĢı 

olarak tahrîci yapılan kitap ile aynıdır. Ebu Avâne el-Ġsfirâyînî‟nin (v. 316/928) “el-

Müstahrec alâ Sahîhi Müslim”i, Ebu Bekir Ahmed b. Ġbrahim el-Ġsmâîlî‟nin (v. 

371/982) “el-Müstahrec alâ Sahîhi‟l-Buhârî”si, Ebu Nuaym el-Isfehânî‟nin “el-

Müstahrec ale‟l-Buhârî”si ve “el-Müsnedu‟l-Müstahrec alâ Sahîhi‟l-Ġmam Müslim”i 

bu tür eserlerdendir. 

2.c.a.f. Müstedrekler 

Müstedrekler, daha önceki bir muhaddisin Ģartlarına uyduğu halde onun eserinde yer 

almamıĢ olan hadislerin, daha sonraki bir muhaddis tarafından toplanarak müstakil 

bir eserde tasnif edilmesi ile oluĢan eserlerdir. Bu tür eserler bir önceki eserin devamı 

mahiyetindedirler. Bu tarz eserler sadece sahih hadisleri ihtiva eden eserler üzerine 

yapılmıĢtır. Buhârî ve Müslim‟in “el-Câmiu‟s-Sahîh”leri üzerine yapılmıĢ “el-

Müstedrek ale‟s-Sahîhayn” isminde hem Dârekutnî‟nin, hem Hâkim en-

Neysâbûrî‟nin (v. 405/1014) hem de Ebu Sehl el-Herevî‟nin (v. 434/1041) eserleri 

bulunmaktadır. 

2.c.a.g. Mecma‟lar 

                                                

506 Yardım, Ali, Hadis, 2/93. 
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Mecma‟lar bazı hadis eserlerini bir araya getiren kitaplardır. Ebu Abdillah el-

Humeydî‟nin “el-Cem‟u Beyne‟s-Sahîhayn”ı, Ebu‟l-Hasan el-Endelûsî‟nin 

(535/1140) “el-Cem‟u Beyne Usûli‟s-Sitte”si, Ġbnü‟l-Esir‟in (v. 606/1210) “Câmiu‟l-

Usûl min Ehâdîsi‟r-Resûl” adlı eseri, Hasan b. Muhammed es-Sâğânî‟nin (v. 

650/1252) “el-Cem‟u Beyne‟s-Sahîhayn”ı, Ebu‟l-Müeyyed el-Harezmî‟nin (v. 

655/1257) “Câmiu‟l-Mesânîd”i, Ali el-Müttakî el-Hindî el-Hanefî‟nin “Kenzu‟l-

Ummâl fî Süneni‟l-Ef‟âli ve‟l-Akvâl”i gibi. Ġbnü‟l-Esir‟in Câmiu‟l-Usûl‟ünü Ġbnü‟d-

Deyba‟ “Teysîru‟l-Vusûl” adıyla, el-Hamevî de “Tecrîdu Câmii‟l-Usûl” adıyla 

ihtisâr etmiĢ, Fîrûzâbâdî de “Kitâbu Teshîli Tarîki‟l-Vusûl ila‟l-Ehâdîsi‟z-Zâide alâ 

Câmii‟l-Usûl” adıyla bu kitaba ziyadelerde bulunmuĢtur. Mansûr Ali Nâsıf‟ın “et-

Tâcu‟l-Câmi‟ Li‟l-Usûl fî Ehâdîsi‟r-Resûl” adlı muhtasarı da bu eser üzerine 

yapılmıĢ olup dilimize terceme edilmiĢtir. 

2.c.a.h. Zevâidler 

Bunlar, herhangi bir veya birkaç hadis kitabını, diğer bir veya birkaç hadis kitabı ile 

karĢılaĢtırıp, birinde bulunup da öbüründe bulunmayan fazla hadisleri müstakil bir 

eserde toplamak suretiyle meydana getirilmiĢ eserlerdir. Heysemî bu çığırı 

açanlardan biri olmuĢtur. O, Taberânî‟nin üç Mucem‟i ile Ahmed b. Hanbel, Bezzâr 

ve Ebu Ya‟lâ‟nın Müsned‟lerinde bulunup da Kütüb-i Sitte‟de yer almayan hadisleri 

seçmiĢ ve bu fazlalıkları ayrı bir kitapta bir araya getirerek eserine “Mecmau‟z-

Zevâid ve Menbeu‟l-Fevâid” adını vermiĢtir. Heysemî, senedleri hazfetmiĢ, fakat 

ricalin cerh ve tadil yönünden durumlarını beyan etmiĢ, hadis metinlerinden sonra da 

her hadisin sıhhat durumuna dair açıklamalarda bulunmuĢtur.
507

 

Yine Heysemî‟nin “Mevâridu‟z-Zem‟ân ilâ Zevâidi Ġbn Hibbân” adlı eseri de Sahîh-i 

Ġbn Hibbân‟ın Sahîhayn‟a göre zaid olan hadislerini ihtiva etmektedir. 

Ġbn Hacer‟in “el-Metâlibu‟l-Âliye”si de sekiz Müsned‟in Kütüb-i Sitte üzerine 

zevâidinden ibarettir. Ebu Dâvud et-Tayâlisî, Ebu Bekir el-Humeydî, Müsedded, Ebu 

Bekir b. Ebî ġeybe, Muhammed b. Yahyâ el-Adenî, Ġbn Menî‟, Abd b. Humeyd, 

                                                

507 Bu eser için Kettânî, “benzeri yazılmamıĢ ve eĢi bulunmaz” ifadelerini kullanmıĢtır. Bkz.: Hadis 

Literatürü, s. 374. 
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Hâris b. Muhammed el-Bağdâdî‟nin Müsned‟lerindeki Kütüb-i Sitte‟ye göre fazla 

hadisleri seçerek Ġbn Hacer bu kitabı tasnif etmiĢtir. 

Bunlardan baĢka Bûsîrî‟nin (v. 840/1436) “Misbâhu‟z-Zücâce fî Zevâidi Ġbn Mâce” 

adlı eseri ile yine ona ait olan ve 10 müsnedde bulunan hadisleri konularına göre 

tertip ettiği “Ġthâfu‟s-Sâdeti‟l-Meherati‟l-Hîre bi Zevâidi‟l-Mesânîdi‟l-AĢere” adlı 

eseri zevâid türünün örnekleri arasındadır.
508

 

2.c.a.i. Cüzler ve Bablar 

Cüzler, senedinde bilinen bir ravinin rivayet ettiği hadise ulaĢma adına kolaylık 

sağlarlar. Bununla beraber belirli bir konudaki hadisleri toplayan eserler oldukları 

için belli konulardaki hadislere bu tür eserler yardımıyla ulaĢmak da mümkündür.  

Hadis cüzlerinden bir kısmı, muhaddisin ilmî bir konuda varid olmuĢ hadislerini 

toplar ki bu kitaplarda genellikle bu hadislerin Ģâhidleri, rivayet tarikleri ve 

hükümleri bildirilir. Buhârî‟nin “el-Kırâatü Halfe‟l-Ġmâm” adlı cüz‟ü gibi.
509

 

Bablar da büyük musannaflardan belirli bir konudaki hadisleri veya ahkâm 

hadislerini toplayan kitaplardır. Buhârî‟nin “Ref‟u‟l-Yedeyn fi‟s-Salât” adlı kitabı 

gibi.
510

 

2.c.a.j. Terğîb ve Terhîb kitapları 

Bu eserler, salih amellere teĢvik edip kötü amellerden uzaklaĢtırmaya yönelik 

hadisleri toplayan kitaplardır ki bunların bazılarında hadisler musannıfına kadar 

isnadlı bir Ģekilde sıralanmıĢ, bazılarında da hadisler musannıfına kadar isnadlı bir 

biçimde zikredilmeden tertip edilmiĢtir. 

Ġbn ġâhîn‟in “Kitâbu‟t-Terğîb fi Fadâili‟l-A‟mâl” adlı eseri ile Ebu‟l-Kâsım 

Kıvâmu‟s-Sünne Ġsmail b. Muhammed‟in (v. 535/1141) “Kitâbu‟t-Terğîb ve‟t-

Terhîb” adlı eseri, hadisleri Hz. Peygamber‟den (a.s.) musannıflarına kadar ulaĢtıran 

senedlerle tasnif edilmiĢtir. el-Münzirî‟nin “Kitâbu‟t-Terğîb ve‟t-Terhîb” adlı eseri 

                                                

508
 Kettânî zevâid türünde 19 eserin ismini vermektedir. Bkz.: Hadis Literatürü, s. 373-375. 

509 Yâsir Ahmed eĢ-ġimâlî, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Râvî‟l-Hadis”, el-Vâdıh fi 

Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, s. 40. 
510 el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 46. 
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ile Afifuddîn Abdullah b. Es‟ad el-Yâfiî‟nin (v. 768/1366) “Kitâbu‟t-Terğîb ve‟t-

Terhîb” adlı kitabı ise hadisleri Hz. Peygamber‟den (a.s.) musannıflarına kadar 

ulaĢtıran senedlerle tasnif edilmemiĢtir. 

Bu kitaplarda mevzular alfabetik olarak sıraya konabildiği gibi konunun önemine 

göre de tertip edilebilmektedir ki ikinci tür eserler diğerlerine nispetle daha fazladır. 

2.c.a.k. Herhangi bir konuda tasnif edilen kitaplar 

Bunlar da zühd, fedâil, âdâb, ahlâk, esmâ ve sıfât, ihlâs, fiten ve melâhim, cihâd ve 

benzeri konulardaki hadisleri toplayan kitaplardır. Abdullah b. Mübârek‟in (v. 

181/797) “Kitâbu‟z-Zühd”ü, Ġmam ġâfiî‟nin “Kitâbu Fedâili‟l-Kur‟ân”ı, Ebu Ġsmâil 

el-Herevî‟nin (v. 481/1089) “Kitâbu‟l-Fiten ve‟l-Melâhim”i, Buhârî‟nin “Kitâbu‟l-

Edebi‟l-Müfred”i, Ebu Hilâl el-Askerî‟nin (v. 400/1009) “Cemheretu‟l-Emsâl”i gibi. 

Ġbn Ebi‟d-Dünyâ‟nın bu tarzda pek çok eseri bulunmaktadır.
511

 

2.c.a.l. Ahkâm Kitapları 

Sadece ahkâm hadislerini ihtiva eden kitaplardır. Ebu Muhammed Ġbnü‟l-Harrât el-

ĠĢbîlî‟nin (v. 582/1186) “el-Ahkâmu‟l-Vâsıtî”si (el-Ahkâmu‟l-Kübrâ) ve “Umdetu‟l-

Ahkâm”ı, Ġbn Teymiyye‟nin “el-Müntekâ fi‟l-Ahkâm”ı, ġevkânî‟nin (v. 1250/1834) 

“Neylü‟l-Evtâr”ı, Zeylaî‟nin “Nasbu‟r-Râye”si, Ġbnü‟l-Mülakkın‟in “el-Bedru‟l-

Münîr”i ve Ġbn Hacer‟in “et-Telhîsu‟l-Habîr”i gibi. 

2.c.b. BaĢka kitapların hadislerini konulara göre tasnif eden eserler 

Bu tarzda en çok eser veren, Ahmed Abdurrahman el-Bennâ es-Sââtî‟dir. Bazı hadis 

kitaplarının hadislerini bablara göre tasnif etmiĢ ve ayrı bir eser oluĢturmuĢtur. Bu 

tarz tasnif edilen Ģu kitaplar ona aittir: “el-Fethu‟r-Rabbânî”de Ahmed b. Hanbel‟in 

Müsned‟indeki hadisleri konularına göre tertip etmiĢtir. Sonradan bu eserin Ģerhini 

yapmıĢ ve buna da “Bulûğu‟l-Emânî” adını vermiĢtir. ġafiî‟nin Müsned ve 

Sünen‟indeki hadisleri de konularına göre “Bedâiu‟l-Minen” adlı eserinde tertip eden 

es-Sââtî, bu eserini de “el-Kavlu‟l-Hasen” ismiyle ĢerhetmiĢtir. Ebu Dâvud et-

                                                

511 Kettânî, bu alanda 86 eser saymıĢtır. Kitabı dipnot ve ilavelerle tercüme eden Yûsuf Özbek, özel 

konularda yazılan bu kitaplara 121 tane daha eklemiĢtir. Bkz.: Hadis Literatürü, s. 42-61. 
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Tayâlisî‟nin Müsned‟indeki hadisleri de “Minhatu‟l-Ma‟bûd” isminde konularına 

göre tertip etmiĢ ve buna “et-Ta‟lîku‟l-Mahmûd” adında bir talik yazmıĢtır. 

2.c.c. Hadisleri alfabetik olarak mevzularına göre tertip eden eserler 

Wenssinck‟in “Miftâhu Künûzi‟s-Sünne”, üç kiĢilik bir heyet tarafından 

hazırlanan
512

 “Miftâhu‟s-Sahîhayn”, Muhyiddîn Atiyye tarafından hazırlanan “el-

KeĢĢâfu‟l-Mevdûî Li Ehâdîsi Sahîhi‟l-Buhârî” ve Ebu Abdillâh Rûdânî (v. 

1094/1683) tarafından hazırlanan 14 hadis kitabının (Ġbn Esir‟in “Câmiu‟l-Usûl”ü ile 

Heysemî‟nin “Mecmau‟z-Zevâid”ini bir araya getirerek oluĢturmuĢtur.) konularının 

fihristi olan “Cem‟u‟l-Fevâid min Câmii‟l-Usûl ve Mecmai‟z-Zevâid”
513

 adlı eserler 

bu Ģekilde tasnif edilmiĢlerdir.  

Bu eserlerden Miftâhu Künûzi‟s-Sünne‟yi tanıtalım: 

2.c.c.a. Miftâhu Künûzi‟s-Sünne 

Hollandalı müĢteĢrık Wensinck tarafından Ġngilizce olarak yazılan, Muhammed Fuâd 

Abdülbakî tarafından da arap diline çevrilip hataları düzeltilen, nasların mukabelesi 

yapılan ve tahkiki gerçekleĢtirilen Miftâhu Künûzi‟s-Sünne adlı eser 14 kitaptaki 

hadislerin konularının fihristinden ibarettir. 

Kitap; mana, ilmî meseleler, tarihteki önemli Ģahsiyetler gibi kıstaslarla hadislerin 

içerdiği konuları alfabetik olarak tertip etmiĢ ve 14 kitapta bulunan bütün 

konulardaki hadisleri toplamaya çalıĢmıĢtır.  

Kitapta 23 rumuz kullanılmıĢ, bunlarla hadis kaynaklarının isimlerine, bölümlerine, 

bablarına, hadislere, ciltlere, sayfalara iĢaret edilmiĢtir. Bu rumuzlar ve manaları 

Ģunlardır: 

Rumuzların manası Rumuzlar 

Buhârî‟nin Sahîh‟i ثـ 
Müslim‟in Sahîh‟i ٌي 

                                                

512
 Sadık Ġsmail, Muhammed Hüseyn el-Akabî ve Zekeriyya Ali Yûsuf tarafından hazırlanmıĢtır. 

Bkz.: Muhammed Abdullah Ebu Suaylîk, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Mevdûihî”, el-Vâdıh 

fi Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, Dâru‟l-Âlemiyye, Birinci Baskı, Ürdün 1999, s. 113. 
513 Bu eseri Mecma‟lar arasında saymak da mümkündür. 
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Ebu Dâvud‟un Sünen‟i ثل 
Tirmizî‟nin Sünen‟i رو 
Nesâî‟nin Sünen‟i ٌَ 
Ġbn Mâce‟nin Sünen‟i يظ 
Dârimî‟nin Sünen‟i يي 
Ġmam Mâlik‟in Muvatta‟ı يب 
Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟i ؽى 

Zeyd b. Ali‟nin Müsned‟i ى 
Ġbn Sa‟d‟ın Tabakât‟ı ل  
Ebu Dâvud et-Tayâlisî‟nin Müsned‟i   

Vâkıdî‟nin el-Meğâzî‟si قل 
Ġbn HiĢâm‟ın Sîre‟si ِْ 
Kitab (Bölüm) ك 
Bab ة 
Hadis ػ 
Sahife ٓ 
Cüz (Cilt) ط 
Kısım ق 

Öncesi ve sonrası ile karĢılaĢtır “قبثم” manasına gelir قب 

Rakamların sol üstündeki bu iĢaret çok kere tekrar 

ettiğini gösterir 
 و و و 

Rakamların sol üstündeki küçük rakamlar hadisin o 

sayfada veya o babta kaç kez geçtiğini belirtir. 

  

Muhammed Fuâd Abdülbâkî, hadis kitaplarının kitap (bölüm) isimlerini 

göstermemiĢ, bunların yerlerine rakamlar vermiĢtir ki, kitabın baĢındaki cetvelde 

hangi hadis kitabının kaçıncı kitabının hangi numara ile iĢaret edildiği bu rakamlarla 

açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir.  

Belirli baskıları esas alıp ona göre kaynak gösterme yolunu tercih ettiyse de M. Fuâd 

Abdülbâkî, kitapların ve babların numaralarını belirttiği için bu 14 kitaptan elimizde 

bulunan herhangi bir baskısından yararlanmak mümkündür. 
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Muvatta‟daki fıkhî görüĢler bu fihrist içine alınmamıĢ, Sahîh-i Müslim‟deki 

mükerrer senedler de rakamlarla gösterilmemiĢtir. Bu çalıĢmada “اَ و” Ģeklinde 

baĢka kelimelere havaleler de yapılmıĢtır. 

2.c.d. Hadis haricinde olup hadise itina gösteren diğer alandaki kitaplar 

Tefsir, fıkıh ve tarih kitapları içinde makamın gerektirdiği Ģekilde hadisler irad eden 

kitaplar vardır. Bunlardaki hadisler Allah Resûlü‟nden (a.s.) musannıfa kadar senedli 

bir Ģekilde zikredildiği gibi senedsiz zikredilenler de olmuĢtur. Hadisleri senedsiz bir 

Ģekilde irad eden kitapları tahrîcte kullanmamız mümkün değildir. Bu kitapları kendi 

içinde Ģöyle sınıflandırmak mümkündür: 

2.c.d.a. Tefsir kitapları 

Bunlar Kur‟ân ayetlerinin tefsirini toplayan ve surelere göre tertip edilmiĢ olan 

eserlerdir ki Hz. Peygamber‟den (a.s.) ve birinci asrın âlimlerinden tefsir ile ilgili 

rivayetleri senedli bir Ģekilde zikredenler olduğu gibi senedsiz Ģekilde zikredenleri de 

mevcuttur. Mesela, Taberî‟nin (v. 310/923) “el-Câmiu‟l-Beyân an Te‟vîl-i Âyi‟l-

Kur‟ân” adlı eseri, Abdürrezzak es-San‟ânî‟nin Tefsir‟i ve Nesâî‟nin Tefsir‟i 

rivayetleri senedli bir Ģekilde zikretmiĢlerdir. Tefsir ile ilgili binlerce hadisi, sahabe 

ve tâbiînin âsârını ihtiva eden bu eserler önemli müsned usul kitaplarıdır. Ġbn 

Kesîr‟in “Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm” adlı eseri, Suyûtî‟nin “ed-Dürru‟l-Mensûr”u ve 

ġevkânî‟nin “Fethu‟l-Kadîr”i tefsir ile ilgili rivayetleri senedsiz bir Ģekilde 

zikretmiĢlerdir. 

Bunlardan mesela Ġbn Kesîr‟in tefsirinde, rivayetleri Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟i 

ve Ġbn Ebî Hâtim‟in Tefsirinden senedli bir Ģekilde zikrettiği de olmuĢtur. Tefsir ile 

ilgili hadisleri asıl kaynağından bulmaya vasıtalık edecek bu eserler tahrîc 

araĢtırması yapanlara kaynaklık etmektedir. 

2.c.d.b. Fıkıh kitapları 

Delillerini Kitap ve Sünnet‟ten alan fıkhî hükümleri açıklamak için tasnif edilen bu 

eserler mevzulara göre tertip edilmiĢtir. Bu kitapların içinde de ihtiva ettikleri 

hadisleri müellifine kadar senedli bir Ģekilde zikredenler olduğu gibi senedsiz Ģekilde 

zikredenler de olmuĢtur. Ġhtiva ettikleri hadisleri müellifine kadar senedli bir Ģekilde 
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zikreden bu tür eserler arasında ġâfiî‟nin “el-Ümm”ü, Ġbn Hazm‟ın (v. 456/1064) 

“el-Muhallâ”sı, Ġbn Abdilberr‟in “el-Ġstizkâr”ı gibi müsned usul kitaplarını saymak 

mümkündür. Ġhtiva ettikleri hadisleri müellifine kadar senedsiz bir Ģekilde nakleden 

kitaplar arasında Ġbn Kudâme‟nin “el-Muğnî”si, Ġmam Nevevî‟nin “el-Mecmû”u, 

Ġbnü‟l-Hümâm‟ın (v. 861/1457) “ġerhu Fethi‟l-Kadîr”ini ve Aynî‟nin (v. 855/1451) 

“el-Binâye bi ġerhi‟l-Hidâye”sini göstermek mümkündür. Bu kitaplar Ģerhleriyle 

beraber pek çok ahkâm hadisini ihtiva eder. Mezhep imamlarının görüĢleri geniĢ bir 

Ģekilde bu kitaplarda ele alınır, münakaĢalar değerlendirilir, tercihler yapılır. 

Hadislerin hadis kitaplarındaki yerleri gösterilir. Bazı hadislerin hükümleri belirtilir. 

Ġlim talibi bu kitaplardan müstağni kalamaz.
514

 

2.c.d.c. Târih kitapları 

Târihî haberleri senelere göre tertip eden eserlerdir ki senedli veya senedsiz olarak 

pek çok hadis ihtiva ederler. Taberî‟nin “Târihu‟l-Ümem ve‟l-Mülûk” adlı eseri, 

Hatîb el-Bağdâdî‟nin “Târih-i Bağdâd”ı, Ġbn Asâkir‟in “Târih-i DımeĢk”ı hadislerin 

senedli bir Ģekilde zikredildiği tahrîce asıl olacak kaynaklardandır. Zehebî‟nin 

“Târihu‟l-Ġslâm”ı, Ġbn Kesîr‟in “el-Bidâye ve‟n-Nihâye”si, Ġbnü‟l-Ġmâd‟ın (v. 

1089/1679) “ġezerâtü‟z-Zeheb”i ise hadis ve haberleri senedsiz zikretse de onları aslî 

kaynaklarına nisbet eden, hüküm ihtiva eden ve aslî kaynaklara ulaĢmada önemli 

eserlerdendir. 

2.c.d.d. Siyer, ġemail ve Meğazi kitapları 

Bunlar, Peygamberimiz‟in hayatı, vasıfları ve gazveleri ile ilgili hadisleri konusuna, 

yıllara ve olaylara göre tasnif eden eserlerdir ki bunlardan Ġbn Ġshak‟ın (v. 150/767) 

Sîre‟si, Ġbn HiĢâm‟ın (v. 213/828) “es-Sîretü‟n-Nebeviyye” ve Vâkıdî‟nin (v. 

207/823) “el-Meğazî”si hadisleri senedli olarak zikretmiĢtir. Ġbn Abdilberr‟in “ed-

Dürer”i, Ġbn Hazm‟ın “Cevâmiu‟s-Sîre”si, Ġbn Seyyidi‟n-Nas‟ın (v. 734/1334) 

“Uyûnu‟l-Eser”i, Kastallânî‟nin (v. 923/1517) “el-Mevâhibu‟l-Ledünniye”si, Ebu 

Abdillâh ġemsüddîn Muhammed b. Yûsuf es-Sâlihî‟nin (v. 942/1536) “Sübülü‟l-

Hüdâ ve‟r-ReĢâd”ı hadisleri senedsiz olarak zikretse de aslî kaynaklarına iĢaret eden, 

                                                

514 Muhammed Abdullah Ebu Suaylîk, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Mevdûihî”, el-Vâdıh fi 

Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, s. 116-117. 
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bazen de hadislerin hükmünü bildirip değerlendirmeler yapan önemli eserlerdendir. 

Tirmizî‟nin “ġemâil”i, Suyûtî‟nin “el-Hasâisu‟l-Kübrâ”sı ve Kâdî Ġyâz‟ın “eĢ-ġifâ bi 

Tarîfi Hukûki‟l-Mustafâ”sı da Peygamberimiz‟in (a.s.) vasıflarını hadislerle anlatan 

kitaplardandır. Ayrıca Hz. Peygamber‟in (a.s.) hayatı ile ilgili Ġbn Kayyim el-

Cevziyye‟nin (v. 751/1350) “Zâdu‟l-Meâd” adlı eserini de belirtmek gerekir. Ġbn 

Kesîr‟in “Sîretu Resûlillâh”ı da bu tür eserlerdendir. Bu eserlerin tahkikli ve fihristli 

hatta tahrîcli baskıları bulunduğu için tahrîcte bu kitaplardan faydalanmak da 

mümkündür. 

2.c.d.e. Akaid veya Sünnet kitapları (Kütübü‟s-Sünne) 

Müslümanın itikad etmesi gereken hususları cem‟eden bu eserler akaidle ilgili pek 

çok hadisi ihtiva eder. Buhârî‟nin “Halku Ef‟âli‟l-Ġbâd”ı, Ahmed b. Hanbel‟in “es-

Sünne”si, Beyhakî‟nin “el-Esmâ ve‟s-Sıfât”ı hadisleri senedli olarak zikredenler 

arasındadır. Tahâvî‟nin (v. 321/933) “el-Akîdetü‟t-Tahâviyye”si, Ġbn Teymiyye‟nin 

“el-Akîdetü‟l-Vâsıtiyye”si, EĢ‟arî‟nin (v. 324/936) “el-Lüma‟” ve “el-Ġbâne”si de 

hadisleri senedsiz olarak zikredenlere örnek verilebilir. 

2.c.d.f. Tahrîc Kitapları 

Tahrîc araĢtırması yapacak kiĢinin faydalanacağı kitaplar arasında tahrîc kitapları da 

vardır ki bu kitaplar yardımıyla da aslî kaynaklara ulaĢmak mümkündür. 

AraĢtırmacının aynı zamanda tahrîc metodu ile de ilgili pek çok usulü görmesi 

mümkün olan bu kitaplarda âlimlerin hadisle ilgili sözlerini, taliklerini, hadisler 

hakkında verdikleri hükümleri, hadisin senedini ve metnini ilgilendiren pek çok 

değerlendirmeleri bulmak mümkündür. 

Zeylaî‟nin “Nasbu‟r-Râye”si
515

 ve “Tahrîcu Ehâdîsi‟l-KeĢĢâf”ı, Ġbn Hacer‟in “ed-

Dirâye fî Tahrîci Ehâdîsi‟l-Hidâye”si ve “et-Telhîsu‟l-Kebîr”i, Irâkî‟nin “el-

Muğnî”si, Elbânî‟nin “Ġrvâu‟l-Ğalîl”i tahrîc literatürünün birkaç örneğidir. Tahric 

kitapları, tezin birinci bölümünde müstakil olarak ele alınmıĢtır. 

2.c.d.f. ġerh Kitapları 

                                                

515 Bu eserin ihtiva ettiği hadisler “Neylü‟l-Gâye fî Tertîbi Ehâdîsi ve Âsârı Nasbi‟r-Râye” ismiyle 

Ebû Abdullah Talib b. Mahmûd tarafından tertip edilmiĢtir. Bkz.: Dâru‟l-Aksâ, Kuveyt 1986. 
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Hadisleri mevzularına göre asıl kitabın tertibi üzere Ģerh eden bu kitaplarda hadisin 

Ģerhi, taliki, ravilerinin halleri ve baĢka pek çok değerlendirmeleri bulmak 

mümkündür. Hadis kitaplarına kısa, orta ve uzun Ģekilde Ģerhler yazılmıĢtır. 

Sindî‟nin Nesâî‟nin Sünen‟ine yaptığı Ģerh kısa bir Ģerh, Nevevî‟nin Sahîh-i 

Müslim‟e yaptığı Ģerh orta büyüklükte bir Ģerhtir. Tahrîcde faydalanılacak Ģerhler 

daha çok büyük çaptaki Ģerhlerdir. Çünkü bunlar hadisleri Ģerh ve izah etmekle 

kalmaz, büyük bir incelemeye tabi tutar, ravilerinin hallerine göre hadisi tahrîc eder, 

mertebesini beyan eder, illetlerini gösterir, kısaca tahrîcte gereken hususları hemen 

hemen bütün ayrıntılarıyla yerine getirirler. Ġbn Abdilberr‟in “et-Temhid”i, Ġbn 

Hacer‟in “Fethu‟l-Bârî”si, Kadî Ġyâz‟ın (v. 544/1149) “Ġkmâlu‟l-Mu‟lim”i bu 

türdendir. Bu eserler içinde de, Ġbn Abdilberr‟in “et-Temhîd”i
516

 ve Hattâbî‟nin (v. 

388/998) “Meâlimu‟s-Sünen”inde olduğu gibi hadisleri musannıfına kadar 

senedleriyle birlikte zikredenler vardır. Bunlar asıl hadis kitabı hükmündedir.
517

 Bir 

de Ġbn Hacer‟in “Fethu‟l-Bârî”si ve ġevkânî‟nin “Neylu‟l-Evtâr”ı
518

 gibi sadece 

hadisin aslî kaynağını ve ravilerini belirtenler bulunmaktadır. 

Bu kitaplardan baĢka fevâid kitapları da vardır ki bunlardan da hadislerin aslî 

kaynaklarına ulaĢmakta yararlanmak mümkündür. “Fevâid-i Ebi‟l-Kâsım et-

Temmâm er-Râzî”, “Fevâid-i Semmûye”, “Fevâid-i Ebî Ali es-Savvâf” ve “Fevâid-i 

el-Esbehânî” fevâid kitaplarından bir kaçıdır.
519

 

3. HADĠSĠN METĠN VEYA SENEDĠNDEKĠ BĠR SIFATIN BĠLĠNMESĠ 

DURUMU 

Hadisin asıl kaynağına ulaĢma yollarından biri de hadisin senedinde veya metninde 

bilinen açık bir sıfat vasıtasıyla ona ulaĢmaktır. Bu metodu kullanarak hadislerin asıl 

kaynaklarına ulaĢmayı üç bölüme ayırarak incelemek istiyoruz: 

                                                

516 Bu eserin ihtiva ettiği hadisler Muhammed b. Abdirrahman Magravi tarafından “Fethü‟l-Mecîd fî 

Ġhtisâri Tahrîci Ehâdîsi‟t-Temhîd” ismiyle tertip edilmiĢtir. 
517 Muhammed Abdullah Ebu Suaylîk, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Mevdûihî”, el-Vâdıh fi 

Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, s. 122. 
518 Bu eserin hadislerini Muhammed b. RaĢid, “Tenvîrü‟l-U‟li‟l-Ebsâr bi Tertîbi Ehâdîsi Neyli‟l-

Evtâr” ismiyle tertip etmiĢtir. Bkz.: Dârü‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1993. 
519 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 205. 
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a- Hadisin senedindeki bir sıfatın bilinmesi, 

b- Hadisin metnindeki bir sıfatın bilinmesi, 

c- Hadisin senedinde veya metninde bir sıfatın bilinmesi. 

3.a. Hadisin senedindeki bir sıfatın bilinmesi durumu 

Bu durumda, mütevatir, mürsel ya da “babasından o da dedesinden” rivayet edenler 

ile ilgili yazılmıĢ eserlerden yararlanarak hadisin kaynağına ulaĢmak mümkündür. 

AraĢtırmacının, elindeki hadisin mütevatir olduğuna dair zann-ı gâlibi varsa bu hadisi 

mütevatir hadisleri toplayan kitaplara bakarak bulması ve aslî kaynağa bu kitap 

aracılığı ile ulaĢması mümkündür.  

Suyûtî‟nin “Katfu‟l-Ezhâri‟l-Mütenâsira fi‟l-Ahbâri‟l-Mütevâtira” adlı eseri 

bunlardan biridir. Suyûtî bu eserde on kadar sahabenin rivayet ettiği mütevatir 

hadisleri irad etmiĢ, bu hadisleri meĢhur imamlardan tahrîc ederek aslî kitaplara 

nisbet edenleri bildirmiĢ, toplam 113 hadisi fıkıh bablarına göre tertip etmiĢtir.  

Zebîdî (v. 1205/1790) “Laktu‟l-Leâlî‟l-Mütenâsira fi‟l-Ehâdîsi‟l-Mütevâtira” adlı 

eserinde ondan fazla sahabenin rivayet ettiği 70 mütevatir hadisi, her hadisi hangi 

sahabînin rivayet ettiğini tek tek göstererek, hadis kitaplarındaki yerlerine de nisbet 

ederek zikretmiĢtir. 

Kettanî (v. 1345/1927), “Nazmu‟l-Mütenâsir mine‟l-Hadîsi‟l-Mütevâtir” adlı 

eserinde Suyûtî‟nin Katfu‟l-Ezhâr‟daki 113 hadisine, baĢka lafzî ve manevî 

mütevatir hadisleri de eklemiĢ, toplam 300 hadisi, rivayet eden sahabîsi ile birlikte 

zikretmiĢ, bu hadisler hakkında âlimlerin tevatüre müteallik hükümlerini belirtmiĢ 

fakat hadisleri aslî kaynaklarına nisbet etmemiĢtir. Hadisin sahabî ravisi hakkında 

verdiği bilgilerden yararlanarak bu kitap yardımıyla hadisin aslî kaynaklardaki yerine 

ulaĢmak mümkündür. 

Mürsel hadisleri bulmakta yararlanılacak eserler de Ģunlardır: Ebu Dâvud‟un 

“Merâsîl”inde 500 mürsel hadis bulunmaktadır. Kitap mevzularına göre tertip 

edilmiĢtir. Ġbn Ebî Hâtim‟in “el-Merâsîl”i de alfabetik olarak sıraladığı yaklaĢık 
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beĢyüz raviden mervi mürsel rivayetleri ihtiva etmektedir. Bu kitap, raviler hakkında 

verdiği bilgileri, hadislerin isnadındaki inkıta‟lar ile ilgili önemli değerlendirmeleri 

açıkladığı için tahrîc ile uğraĢan birinin müstağni kalamayacağı bir eserdir.
520

 

Hadislerin senedlerinde “  Ģeklinde görülen zincir, ravinin ”هٖٔ  ٍ ؤث ّ  ٍ علِ

hadisi babasından ve onun da dedesinden rivayet ettiğini bildirmektedir. Böyle bir 

hadisin tahrîci durumunda Kâsım b. Kutlubuğa‟nın hazırladığı “Men ravê an ebîhi an 

ceddihî” adlı eseri kullanarak hadise ulaĢmak mümkündür. Bu eser, ifadede geçen 

zamirin ilk raviye raci olup olmamasına göre iki kısımda ele alınmıĢ ve kitabın 

çoğunu, ravinin babasından, babasının da babasından (yani ilk ravi-babası-ilk ravinin 

dedesi) rivayet ettiği bölümler oluĢturmuĢtur. 

3.b. Hadisin metnindeki bir sıfatın bilinmesi durumu 

Bu durumda, hadisin kudsî bir hadis oluĢu, metninde ihtilaflı ve müĢkil bir durumun 

bulunması, hadisin hükmünün ortadan kalkmıĢ olup olmaması gibi ipuçları ile 

hadisin kaynağına ulaĢmak mümkündür. 

3.b.a. Hadisin kudsî hadis olması 

Bu durumda Ģu eserlerden faydalanılabilir:  

1- Ebu‟l-Hasan Ali b. Fadl el-Makdisî‟nin (v. 479/1086) “Kitâbu‟l-Erbaîni‟l-

Ġlâhiyye” adlı eseri. 

2- Abdurraûf el-Münâvî‟nin “el-Ġthâfâtu‟s-Seniyye bi‟l-Ehâdîsi‟-l-Kudsiyye” adlı 

eseri. Münavî, kudsî hadisleri alfabetik bir sıralama ile senedlerini zikretmeden 

kaydetmiĢtir. Kitap ince tek cilttir. 

3- Hadisin kudsî hadis olması durumunda tahrîcte faydalanılacak eserlerden biri de 

Muhammed b. Muhammed b. Sâlih el-Medenî‟nin (v. 1200) “el-Ġthâfâtu‟s-Seniyye 

                                                

520 Kâsım Muhammed Gannâm, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Sıfatin fi‟s-Senedi evi‟l-

Metni”, el-Vâdıh fi Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, Dâru‟l-Âlemiyye, Birinci Baskı, Ürdün 

1999, s. 129. 
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fi‟l-Ehâdîsi‟l-Kudsiyye” adlı eseridir. Müellif eserini “قبل” ile baĢlayanlar, “ٕل  ” ile 

baĢlayanlar ve “hadisin arasında hadisin içine girmiĢ kudsî hadisler” Ģeklinde üç 

bölüme ayırmıĢ, hadisleri senedleriyle birlikte zikretmiĢ ve kitabının sonunda kudsî 

hadisin tarifi ve ilgili hususları belirtmiĢtir. Kitapta 864 hadis ele almıĢ, her hadisi 

sahabî ravisi ile beraber diğer rivayetlerine nisbet etmiĢ ve hadislerin sıhhat 

durumları ile ilgili bilgi vermiĢtir.  

4- Kudsî hadisler için baĢvurulacak diğer bir eser de Ebu‟l-Kâsım Ali b. Balabân‟ın 

(v. 739/1339) “el-Makâsıdu‟s-Seniyye fi‟l-Ehâdîsi‟l-Ġlâhiyye” eseridir ki müellif bu 

eserde sahih, hasen veya zayıf derecelerindeki 100 kudsî hadisi senediyle beraber 

zikretmiĢ, her hadisi aslî kaynağına nisbet etmiĢtir. Kitapta nadir olarak mevzu 

rivayetler, zühd ile ilgili Ģiirler, nasihat eden hikâyeler de bulunmakta olup kitabın 

belirli bir tertibi söz konusu değildir.  

5- Ebu Abdirrahmân Isamüddîn ed-Dabâbitî‟nin “Câmiu‟l-Ehâdîsi‟l-Kudsiyye” adlı 

eseri 1150 kudsî hadis ihtiva etmekte, bu alandaki en hacimli kitap olarak dikkat 

çetmektedir. Dabâbitî, hadislerin aslî kaynaklarını belirtmiĢ, her hadisin senedini 

tahkik etmiĢ, hadislerdeki garib lafızları Ģerh etmiĢ, hadislerin hükümlerini beyan 

etmiĢtir ki kitabın fihristi vesilesiyle hadislere ulaĢmak daha kolay bir Ģekil almıĢtır. 

Bu eserlerden baĢka kudsi hadisleri ihtiva eden baĢka eserler de bulunmaktadır.
521

 

3.b.b. Hadisin metninde ihtilaflı ve müĢkil bir durumun bulunması 

Hadisin metninde muhtelif veya müĢkil bir durum bulunması, „zahirî olarak 

değerlendirildiğinde baĢka hadislere teârüz etmesi‟ demektir ki bu alanda da Ġmam 

ġâfiî‟nin “Ġhtilâfu‟l-Hadîs”i, Taberî‟nin “Tehzîbu‟l-Âsâr”ı ve “Ġhtilâfu‟l-Fukahâ”sı
522

 

Tahâvî‟nin “ġerhu MüĢkili‟l-Âsâr”ı ile “ġerhu Meânî‟l-Âsâr”ını saymak 

mümkündür. 

Ġmam ġafiî kitabında zahirinde teârüz varmıĢ zannı uyaran hadislerin arasını tevfik 

etmeye çalıĢmıĢ, gerekli bir sebeple bazen tercihte bulunmuĢ, hadislerin bazılarının 

                                                

521 Bkz.: el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 120-121. 
522 Diğer adı “Muhtasaru Ulemâi‟l-Emsâr”dır. 
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diğerlerinin hükmünü ortadan kaldırdığını beyan etmiĢ, hadisleri fıkıh bablarına göre 

karıĢık bir Ģekilde tertip etmiĢtir.
523

 

Tahâvî, “MüĢkili‟l-Âsâr”ında hadisleri konularına göre tasnif etmiĢ, fakat bir 

konudaki hadisler kitabın değiĢik yerlerinde bulunabilmiĢtir. Hadislerin manalarını 

çok geniĢ bir Ģekilde açıklaması, hadisler arasında varmıĢ zannı uyaran tearuzu 

gidermesi, hadisi sened ve metin olarak çok iyi tenkid etmesi, bu alandaki en geniĢ 

kitaplardan biri olması hasebiyle öne çıkmıĢtır. Kitapta 6170 kadar hadis 

bulunmaktadır.  

Ġbn Kuteybe‟nin (v. 276/889) “Tevîlu Muhtelifi‟l-Hadîs” adlı eseri ile Ebu Bekir 

Ġbnü Fûrek‟in (v. 406/1015) “MüĢkilu‟l-Hadîs ve Beyânuhû” adlı eseri de bu 

alandaki en önemli eserlerdendir. 

3.b.c. Hadisin nâsihi ve mensûhu 

Ebu Ubeyd Kâsım b. Sellâm‟ın (v. 224/838) “Kitâbu‟n-Nâsih ve‟l-Mensûh” adlı 

eseri, Ebu Bekir b. el-Enbârî‟nin (v. 328/940) aynı isimdeki eseri, bu alandaki ilk 

eserlerdendir. 

Ġbn ġâhîn‟in (v. 385/995) “Nâsihu‟l-Hadîs ve Mensûhuhû” adlı eseri senedleriyle 

beraber 676 hadisi ihtiva etmektedir. Bu eserinde hadisler arası karĢılaĢtırmalar ve 

kıyaslamalar yapan Ġbn ġahin, hadislerin kuvvet veya zayıflık derecesini de 

belirtmiĢtir. Fıkhî meseleler ile ilgili sahabenin ve mezhep imamlarının fıkhî 

görüĢlerini de beyan eden eserde müellif, vâhî rivayetlerden bazılarını diğer 

hadislerin hükmünü ortadan kaldıran hadis (nâsih hadis) olarak kullandığı da 

olmuĢtur.
524

 

                                                

523 KarıĢık tertip, alıĢılagelmiĢ Ģekilde alel ebvab bir tertip değildir. Mesela Nikâh-ı Bikr meselesinden 

sonra alıĢveriĢte aldatma mevzuuna, daha sonra abdestte ayakları yıkamak mevzuuna geçmek gibi bir 

tertiptir. Bkz.: Kâsım Muhammed Gannâm, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Sıfatin fi‟s-Senedi 

evi‟l-Metni”, el-Vâdıh fi Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, s. 133. 
524 Kâsım Muhammed Gannâm, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Sıfatin fi‟s-Senedi evi‟l-

Metni”, el-Vâdıh fi Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, s. 134. 
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Ebu Bekir el-Hâzimî (v. 584/1188) “el-Ġ‟tibâr fi‟n-Nâsih ve‟l-Mensûh mine‟l-Âsâr” 

adlı eserinde, hadislerin tahkikini yapmıĢ, mezhep imamların konu ile ilgili 

görüĢlerini delilleriyle açıklamıĢ, hadisleri konulara göre tertip etmiĢtir. 

Ebu Ġshâk el-Ca‟berî‟nin
525

 (v. 732/1332) “Rusûhu‟l-Ahbâr fi Mensûhi‟l-Âsâr”ı da 

fıkhî konulara göre tertip edilmiĢ, Hazimî‟nin kitabına itibar edip ondan çok istifade 

etmiĢ, değerlendirmelerinde ġafiî mezhebine yönelik bir etki içinde olduğu 

belirtilmiĢtir.
526

 Müellif, hadisleri konularına göre zikretmiĢ, ravilerini belirtmiĢ, bu 

konuda sahabe ve fakihlerden kimlerin nasıl amel ettiğini belirtmiĢ, neshe çok 

müracaat etmeden önce deliller arası cem‟ konusunda üstün bir gayret sarfetmiĢtir. 

Kitap 624 hadis ihtiva etmektedir. 

Bu konuda baĢka pek çok kitap bulunmaktadır.
527

 

3.b.d. Evâil kitapları 

Hadislerde bildirilen olayların ne zaman baĢladığını, Hz. Peygamber döneminde ilk 

kez yapılan iĢlere dair konulardaki rivayetleri ihtiva eden bu eserlere misal olarak 

Ģunları verebiliriz: Ġbn Ebî Âsım‟ın (v. 287/900), Taberânî‟nin (v. 360/971) ve Ebu 

Hilâl el-Askerî‟nin (v. 400/1009) “Kitâbu‟l-Evâil” isimli eserleri ile Celaleddîn es-

Suyûtî‟nin “el-Vesâil ilâ Ma‟rifeti‟l-Evâil” adlı eseri.  

3.c. Hadisin senedinde veya metninde bir sıfatın bilinmesi durumu 

Bu durumda hadis zayıf, mevzu, illetli, müselsel veya müphem olabilmektedir. 

3.c.a. Hadisin zayıf olması 

Bu durumda zayıf hadisleri beyan eden eserlere müracaat edilebileceği gibi zayıf 

ravilerin hayatını anlatan kitaplara da müracaat edilebilir. Çünkü bu kitaplar zayıf 

                                                

525 Yakût el-Hamevî, Ca‟ber‟in Fırat nehri üzerinde Sıffin yakınında bir kale ismi olduğunu 

belirtmektedir. Bkz.: ġihabüddîn Ebi Abdillah Yakut b. Abdillah el-Hamevî, Mucemu‟l-Büldân, 

Tahkik: Ferîd Abdülaziz el-Cündî, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut tsz., 2/165. 
526

 Kâsım Muhammed Gannâm, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Sıfatin fi‟s-Senedi evi‟l-

Metni”, el-Vâdıh fi Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, s. 134. 
527 Kettânî bu konuda 11 eserin ismini vermiĢ, Yûsuf Özbek bunlara 12 tane daha ilave etmiĢtir. Bkz.: 

Hadis Literatürü, s. 118-119. 
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ravilerin hayatını anlattıktan sonra rivayet ettikleri zayıf hadisleri de beyan 

etmiĢlerdir. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 

Ġbnü‟l-Cevzî, “el-Ġlelu‟l-Mütenâhiye fi‟l-Ehâdîsi‟l-Vâhiye” adlı kitabı, 1500‟den 

fazla vâhî hadisi toplamıĢ, fıkhî bablara göre hadisleri tertip etmiĢ, kendisinden 

önceki bütün âlimlerin görüĢlerini alarak hadislerin zayıflık derecelerini belirtmiĢ, bu 

konudaki değerli bir eserdir. 

Muhammed b. DerviĢ el-Hût el-Beyrûtî, “Husnü‟l-Eser fîmâ fîhi Daîf ve Ġhtilâf an 

Hadîs ve Haber ve Eser” adlı eserinde, hadis, haber ve eserleri fıkhî konularına göre 

tertip edip bunlardaki zayıflık ve ihtilafları beyan etmiĢ, hadislerin aslî kaynaklarını 

göstermiĢ, sıhhat derecelerini bildirmiĢtir. 

Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî‟nin “Silsiletu‟l-Ehâdîsi‟d-Daîfe”sinin yanı sıra 

“Daîfu‟t-Terğîb ve‟t-Terhîb” ve “Sahîhu ve Daîfu Sünen-i Ġbn Mâce”, isminde 

eserleri bulunmaktadır. 

Zayıf ravilerin hayatlarını konu edinen kitaplara birkaç örnek vermek istiyoruz: 

Ukaylî, “ed-Duafâu‟l-Kebîr”inde zayıf ravilerin hayatlarını zikrettikten sonra çok 

hadis zikretmemiĢ, fakat zikrettiği hadislerin vahî, zayıf, münker olup olmadığını 

beyan etmiĢ
528

, hadisin baĢka bir rivayet tarikiyle sahih olma durumunda bunu 

tenbihlemiĢtir
529

. Kitabın en önemli özelliği herhangi bir konuda sahih hadis 

bulunmadığı kanaatine vardıysa bunu bildirmiĢtir
530

 ki bu Ģekilde bir yaklaĢımı baĢka 

kitaplarda görmek zordur. 

Ġbn Adiyy‟in “el-Kâmil fi Duafâi‟r-Ricâl”i hem zayıf olan hem de sika olduğu halde 

hakkında olumsuz kanaat bildirilen (mütekellemün fîh olan) raviler hakkında tasnif 

edilmiĢtir. Zayıf ve metruk ravilerin hayatlarını anlattıktan sonra onlardan mervî 

zayıf hadisleri zayıflık sebebiyle birlikte zikretmiĢ, sika olduğu halde mütekellemün 

                                                

528 Mesela bkz.: 1/160, 4/41, 402. 
529 Mesela 193. biyografide (Bükeyr b. Âmir el-Becelî) Bükeyr‟in Abdurrahman ve Muğîre tarikiyle 

rivayet ettiği bir hadisin değerlendirmesinde aslında bu hadisin baĢka vecihten sahih olduğunu 

belirtmiĢtir. Bkz.: Ukaylî, Ebu Cafer Muhammed b. Ömer b. Musa, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Tahkik: 

Abdülmünim Emin Kal‟acî, Beyrut, 1984, 1/153. BaĢka örnek için bkz.: 1/226, 2/44, 47, 70. 
530 Mesela bkz.: 1/275, 2/21. 
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fîh olanlar için ise rivayetlerindeki vehim ve münkerlik durumlarını veya hata 

bulamadığını beyan etmiĢtir. Kitapta pek çok müsned ve maktû‟ hadis 

bulunmaktadır. 

Bunlardan baĢka Buhârî, Nesâî ve Dârekutnî‟nin aynı isimde “Kitâbu‟d-Duafâ ve‟l-

Metrûkîn” adlı eserleri, Zehebî‟nin “el-Muğnî fî‟d-Duafâ”sı ve “Mizânu‟l-Ġ‟tidal fî 

Nakdi‟r-Ricâl” adındaki iki kitabı ve Muhammed Tâhir el-Fetennî el-Hindî‟nin “el-

Kânun fî Dabtı‟l-Ahbâri‟l-Mevdûa ve‟r-Ricâli‟d-Duafâ” adlı eseri bu alanda 

yararlanılacak diğer eserlerdendir. 

3.c.b. Hadisin mevzu olması 

Lafzında rekâket olması, manasını bozan bir hususun bulunması, Kur‟ân ayetlerine, 

mütevatir veya sahih hadislere muhalif bir durumun mevcudiyeti veyahut ravisinin 

hadis uydurmakla cerh edilmiĢ olması gibi durumlarda tahrîci yapılacak hadis için 

“mevzûât” denilen hadis diye uydurulmuĢ sözleri ihtiva eden kitaplara bakmak 

gerekir. Bu kitaplar arasında hadis diye uydurulmuĢ sözleri alfabetik olarak 

sıralayanlar olduğu gibi bu sözleri konularına göre tertip edenler de vardır. Bu 

eserlerde sözlerin hadis değilse kime ait olduğu da genellikle tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Muhammed b. Tâhir el-Makdisî‟nin (v. 507/1113) “Tezkiretu‟l-Mevzûât”ı, Ġbn 

Hibbân ve Ġbn Adiyy‟nin cerhlerinden hareket ederek hadisleri alfabetik olarak tertip 

eden bir eserdir. 

Ebu Abdillâh el-Cûzekânî‟nin (v. 543/1148) “el-Ebâtîl ve‟l-Menâkîr ve‟s-Sıhâh ve‟l-

Meâhir”i konularına göre tertip edilmiĢ yaklaĢık 740 rivayet içermektedir. Müellif 

mevzu ve asılsız rivayetlerin yanında sahih ve aslı olan hadisleri de belirtmiĢtir. 

Ebu‟l-Ferec Ġbnü‟l-Cevzî “Mevzûât” adlı eserinde hadisleri senedleriyle birlikte 

zikretmiĢ, senedin ricali hakkında değerlendirmelerde bulunmuĢ, sözün mevzu 

olduğu ile ilgili âlimlerin sözlerini aktarmıĢ ve hadisleri konularına göre tertip 



 

 179 

etmiĢtir. Ġbnü‟l-Cevzî, Kütüb-i Sitte diye meĢhur olan hadis kitaplarındaki tesâhülleri 

nedeniyle âlimlerin tenkidlerine maruz kalmıĢtır.
531

 

Bu eserlerden baĢka bu alanda Ebu‟l-Fedâil es-Sâğânî‟nin (v. 650/1252) “Risâle fi‟l-

Mevzûât”ı ile “ed-Dürru‟l-Mültekât fi Tebyîni‟l-Ğalat”ını, Suyûtî‟nin “el-Leâliu‟l-

Masnûa”sını
532

, Ġbn Arrâk‟ın (v. 963/1556) “Tenzîhu‟Ģ-ġerîa”sını, Ali el-Kârî‟nin 

“el-Masnû”sunu, ġevkânî‟nin “el-Fevâidu‟l-Mecmûa”sını saymak yerinde olur.
533

 

3.c.c. Hadisin illetli olması 

Metinde veya senedinde illet bulunan hadisleri toplayan bu eserlere örnek olarak 

Ebu‟l-Hasan Ali b. el-Medînî‟nin (v. 234/848) “Ġlelu‟l-Hadîs ve Marifetu‟r-Ricâl” 

adlı eserini, Ahmed b. Hanbel‟in “Min Kelâmi‟l-Ġmâm Ebî Abdillah Ahmed b. 

Hanbel fî Ġleli‟l-Hadîs ve Ma‟rifeti‟r-Ricâl” adlı eserini, Dârekutnî‟nin “el-Ġlelu‟l-

Vâride”sini, Tirmizî‟nin “Ġlel”ini ve Ġbn Ebî Hâtim er-Râzî‟nin “Ġlelu‟l-Hadis”ini 

vermek mümkündür. 

Bu kitaplar da genel olarak illetli hadisleri toplamıĢlar, konularına göre tertip 

etmiĢler, her hadisin illet sebebini beyan etmiĢlerdir. 

3.c.d. Hadisin müselsel olması 

Hadisin müselsel
534

 olduğu biliniyorsa, Ebu Tâhir es-Silefî‟nin (v. 576/1180) “el-

Müselsel bi‟l-Evveliyye” adlı eserine, Zeynüddîn el-Irâkî‟nin “el-Müselsel bi‟l-

Evveliyye” adlı kitabına, el-Alâî‟nin “el-Müselselât”ına, Suyûtî‟nin “el-

Müselseletü‟l-Kübrâ”sına, Sehâvî‟nin “el-Müselselât”ına, Muhammed Abdülhay b. 

Abdilkebîr b. Muhammed Kettânî‟nin, (v. 1382/1962) “Fihrisü‟l-Fehâris ve‟l-Esbât 

ve Mu‟cemü‟l-Meâcim ve‟l-MeĢîhât ve‟l-Müselselât” adlı eserine, Muhammed 

Abdülbâkî Eyyûbî‟nin (v. 1357) “el-Menâhilü‟s-Silsile fi‟l-Ehâdîsi‟l-Müselsele” adlı 

                                                

531 Kâsım Muhammed Gannâm, “Ġstihrâcu‟l-Hadîs an Tarîki Ma‟rifeti Sıfatin fi‟s-Senedi evi‟l-

Metni”, el-Vâdıh fi Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, s. 138. 
532 Bu eserin hadisleri tertip edilmiĢtir. Bkz.: ed-Dürerü‟l-Mecmûa bi Tertîbi‟l-Ehâdîsi‟l-Leâlî‟l-

Masnûa, Tertîp: Riyad Abdullah Abdülhâvî, Dârü‟l-BeĢâiri‟l-Ġslâmiyye, Beyrut 1988. 
533

 Bu konuda M. YaĢar Kandemir hocamızın “Mevzu Hadisler MenĢe‟i Tanıma Yolları Tenkidi” adlı 

çalıĢma gerekli literatürü vermektedir. M.Ü.Ġ.F.V. Yayınları, Ġstanbul 1997. 
534 Ġsnadındaki bütün ricalin, bazen ravilerin bazen de rivayetin belirli bir hal ve sıfatını takip ettikleri 

hadislere müselsel hadis denir. Bkz.: Koçyiğit, Talat, Hadis Terimleri Sözlüğü, s. 353. 
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eserine, Cemâlüddîn Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Saîd b. Âkile el-Mekkî 

Ġbn Âkile‟nin (v. 1150/1737) “Müselselâtu Ehâdîsi‟n-Nebevî” adlı eserine ve onun 

üzerine Muhammed Rıza Kahvecî‟nin tahkikiyle hazırlanan “el-Fevâidü‟l-Celîle fî‟l-

Müselselâti Ġbn Âkile” adlı eserine bakılabilir. 
535

 

3.c.e. Hadiste müphem bir durumun olması 

Metinde veya senedinde müphem isimlerin bulunduğu bir hadisin araĢtırılması için 

tasnif edilmiĢ pek çok eser vardır. Bunlar arasında Hatîb el-Bağdâdî‟nin “el-Esmâu‟l-

Mübheme fi‟l-Enbâi‟l-Muhkeme” adlı eseri, Ebu‟l-Kâsım Halef b. Abdilmelik‟in (v. 

578/1183) “Gavâmızü‟l-Esmâi‟l-Mübheme” adlı kitabı, Ebu Zür‟a Veliyyüddîn el-

Ġrâkî‟nin (v. 826/1423) el-“Müstefâd min Mübhemâti‟l-Metni ve‟l-Ġsnâd” adlı 

eserini, Zehebî‟nin “MüĢtebehu‟l-Esmâ ve‟n-Nisbe”sini ve bunun muhtasarı olan Ġbn 

Hacer‟in “Tabsîru‟l-Müntebeh fî Tahrîri‟l-MüĢtebeh” adlı eserini saymak 

mümkündür.
536

 

Aslî kaynaklara ulaĢma yöntemleri arasındaki elektronik ortamda tahrîc yapmayı bir 

sonraki bölümde müstakil olarak ele alacağız. 

 

B. TAHRÎCĠN TEMEL KAĠDELERĠ  

1. GENEL KAĠDELER 

1- Tahrîc ameliyesine baĢlamadan önce araĢtırılan hadis hakkında mümkün olan 

en çok bilgiye ulaĢmada hırslı olmak gerekmektedir. Bu meyanda tahrîcin diğer 

rivayet tarikleri incelenirken hadisin zayıf, hasen veya sahih olduğuna dair bir hüküm 

bulmak, isnadının muttasıl, munkatı‟, mu‟dal veya daha baĢka bir hususiyetini 

                                                

535 Kettânî müselsel hadis kitaplarından 20 tanesini haber vermekte, kitabını ilavelerle dilimize 

kazandıran Yûsuf Özbek bu sayıya 77 kitabı daha ilave etmektedir. Bkz.: Hadis Literatürü, s. 122-129 
536 Mutelef ve muhtelef konusundaki diğer eserler için bkz.: el-Kettânî, Hadis Literatürü, s. 238-243 
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öğrenmek, hadise müteârız gibi görünen diğer hadislerle arasını cem etmeye 

çalıĢmak gibi hususları saymak mümkündür.
537

 

ġu hususu da belirtmek gerekir: Hadisi, aslî kaynaklardan pek çoğuna nisbet etmek 

çabası içinde olup bu uğurda bütün gücü ve vakti zayi etmek de doğru bir yol 

değildir. Zira bazı aslî kaynaklar araĢtırmacıyı diğer bazılarından müstağni 

bırakabilir. Bu hususta Ģöyle bir kıssa anlatılır: “Hamza el-Kinânî bir hadisi iki yüz 

vecihten tahrîc etmiĢ ve Yahyâ b. Maîn‟i rüyasında görmüĢ. Yahyâ b. Maîn ona 

Ģöyle demiĢ: - Senin yaptığın bu iĢin “ ayetinin ”ؤنٓب ى انزكبصو
538

 hükmü içine 

girmesinden endiĢe ediyorum.”
539

 Özellikle son zamanlarda fihristler o kadar 

çoğalmıĢtır ki bunlar vasıtasıyla aslî kaynaklara ulaĢmak kolaylaĢmıĢtır. Bununla 

beraber “önemli olan ve ilim ile cehalet mizanında ilmi ağır getirecek husus, bu 

kaynaklar arasında yapılacak özenli bir seçmedir.”
540

 

2- Hadis tahrîc edilirken, sadece elde bulunan hadisi rivayet eden sahabînin 

değil bu hadisi rivayet eden diğer bütün sahabîlerin rivayetlerininin hepsini tahrîc 

etmeye çalıĢmak gerekir. Tabii ki bu durum genel bir tahrîc için söz konusu olup 

tahrîcin yapılma amacına göre değiĢkenlik gösterebilir. Hadisi rivayet eden belirli bir 

sahabînin bir rivayeti tahrîce konu ise, o takdirde sadece ilgili hadisi rivayet eden 

sahabînin rivayet ettiği hadise yoğunlaĢılmalıdır. Hadisi rivayet eden baĢka sahabîler 

de bulunuyorsa bu durum “bu hadisin sahabîden filan ve filanın rivayet ettiği bir 

Ģâhidi de vardır” Ģeklinde belirtilmelidir. Mütâbi, rivayetiyle tek kaldığı zannedilen 

bir ravinin hadisine uygun olarak, o ravinin Ģeyhinden veya daha yukarıdaki 

Ģeyhlerden bir baĢka ravi vasıtasıyla rivayet edilen aynı hadise denir.
541

 Ferd olduğu 

sanılan bir hadisin çeĢitli hadis kitaplarında yapılan araĢtırma sonunda, mana 

yönünden bir benzerine rastlanırsa, bu benzer hadise Ģâhid denir.
542

 ġâhid ve mütâbi 

rivayetlerin tek baĢlarına hadisi kuvvetlendirip kabul noktasına çekecek bir etki 

                                                

537 Bkz.: Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 20. 
538 Tekâsür sûresi, 102/1. 
539

 ez-Zehebî, Siyeru A‟lâmi‟n-Nübelâ, 16/180. 
540 Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf, “et-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd”, s. 12. 
541 Koçyiğit. Talat, Hadis Terimleri Sözlüğü, s. 368. 
542 Koçyiğit, Talat, A.g.e., s. 435. 
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yapıp yapmadığı ihtilaflı bir konu olsa da tahrîcin tetimmesi ve mananın daha iyi 

anlaĢılması adına ehemmiyet arz ettikleri açık bir gerçektir. 

3- Tahrîci tam ve en sağlıklı bir Ģekilde yerine getirebilmek için hadislerin asıl 

kaynaklarını çok iyi bilmek, mevzu, metot ve muhtevalarını öğrenmek ve fihristleri 

elden düĢürmemek gerekmektedir. Bu kitapların mukaddimelerini okumak lazımdır. 

Sünnet ve hadise bu derece vukuf kesbetmek de ancak hadis ve sünnet ile ilgili kitap 

ve malumat ile yakın bir ilgiye bağlıdır. Hadis kitaplarını çokça okumak, müzakerede 

bulunmak, iyi bir usul bilgisine sahip olmak bu konuda önem arz eder.
543

 

Alkame‟den rivayet edilen Ģu ifade hadisleri müzakere etmenin önemini anlatır: 

“Hadisi karĢılıklı olarak birbiriniz ile müzakere ediniz. Çünkü hadisin canlı kalıp bir 

fonksiyon eda etmesi müzakere edilmesi ile olur.”
544

 

4- Asıl gaye ile tahrîcin beraberinde getirdiği ikinci dereceden faydaların arasını 

ayırmak da tahrîcte önemlidir. Yoksa bu iki gaye birbirine karıĢır ki o zaman da asıl 

maksadın yerini bizzat tahrîc ameliyesinin kendisi alır. Oysa tahrîc ikinci dereceden 

faydaları için değil asıl hedefi için yapılır.
545

 

5- AraĢtırmacı tahrîcte pek çok vasıtadan yararlanabilir. Bunlar hatasıyla 

doğrusuyla güvenilirlik derecelerinde farklılık arz eder. Bu vasıtalar arasında 

muhakkik âlimler, çeĢitli gayelerle nasları tahrîc eden muasır araĢtırmacılar, tahrîce 

yardımcı bilgisayar programları ve nassın kaynağını bilip yerini göstermek için 

yazılan fihrist ve miftahlar sayılabilir. 

AraĢtırmacı bu vasıtalardan yararlanmalı, ancak nassı asıl kaynağa nisbette mümkün 

mertebe bunlara güvenmemelidir. Zira onlardan nakledeceği bir bilgiyi kendine 

nisbet edecektir. Bu yüzden nassın bu vasıtaların iĢaret ettiği kaynaklarda olup 

olmadığından emin olmalı ve aslî kaynaktan nassın metnini bizzat karĢılaĢtırmalıdır. 

Nasları nisbet etmede vehimlerin mevcudiyeti bilinen bir durum olduğundan en 

                                                

543 Hadislerin müzakere edilmesi ile ilgili bkz.: Muhammed Accâc el-Hatîb, Usûlü‟l-Hadîs Ulûmuhû 

ve Mustalahuhû, Dâru‟l-Menâra, Cidde 1997, s. 118-121. 
544 el-Hâkim en-Neysâbûrî, Ma‟rifetu Ulûmi‟l-Hadîs, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Ġkinci Baskı, Beyrut 

1977, s. 141. Orijinal metin Ģu Ģekildedir: “Tezâkerû el-hadîse, li enne hayâtehû müzâkeretühû.” 
545 Melîbârî ve Akâyile, Keyfe Nüderrisü Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, s. 30. 
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güzel metot, bu vehimlerin daha fazla yaygınlaĢmaması için onları azaltmak 

olmalıdır. 

Nasları nisbet etme hususunda bazı vehimler muhakkik imamlardan bile 

nakledilmiĢtir. Mesela Muğîre b. ġube‟den rivayet edilen  ٗؤٌ انُجي صهٗ اهلل  ه ّ ٔ ه

-hadisini Ġbnü‟l-Cevzî “et آنّ ٍٔهى رٕضإ  ًَؼ ثُبص زّ، ٔيَؼ  هٗ انق  ٍ ٔان ًبيخ

Tahkîk” adlı eserinde Sahîhayn‟a nisbet etmiĢtir.
546

 Oysa hadisi sadece Müslim 

kitabında zikretmiĢtir.
547

 

Yine Ebu Hureyre‟den merfû olarak nakledilen “  ”يب ؤَيل اهلل يٍ كاء إال ؤَيل نّ ّ بء

hadisini Ġbn Kayyim el-Cevziyye Sahîhayn‟a nisbet etmiĢtir.
548

 Oysa bu hadis sadece 

Buhârî‟de
549

 bulunmakta, Müslim‟de yer almamaktadır. Bu yüzden asıl kaynaktan 

karĢılaĢtırması yapılmayan nisbetlerin güvenli olduğunu söylemek zordur.  

Tahrîcte vasıtalardan yararlanırken dikkat edilecek hususları Ġbrahim el-Lâhım Ģöyle 

sıralamıĢtır: 

“Yararlanılan vasıtalar bazen nassı bir yere nisbet edip bununla yetinebiliyorlar. 

Mesela sadece Buhârî‟ye nisbet edilen bir hadis aynı zamanda Müslim‟de de 

bulunabiliyor. Dört sünenden birine nisbet edilen hadis Sahîhayn‟da veya birinde 

olabiliyor. Bir rivayet, Tahâvî‟nin “ġerhu Meânî‟l-Âsâr”ına nisbet edilebiliyor, oysa 

hadis Ġbn Ebî ġeybe‟nin Musannafı‟nda bulunabiliyor. AraĢtırmacı da bu vasıtaların 

nisbet ettiği kaynaklarla yetinebiliyor ve hatta diyor ki: “Nas, bu kaynakların dıĢında 

olsaydı, falanca imam veya araĢtırmacı mutlaka onu zikrederdi.” Bu durum daha çok 

hadislerin tahrîcini yapan âlimin muhakkik bir imam veya meĢhur bir araĢtırmacı 

olması durumunda gerçekleĢebiliyor. ĠĢin doğrusu bunun böyle olmadığıdır. 

                                                

546 Ġbnü‟l-Cevzî, Ebu‟l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, et-Tahkîk fî Ehâdîsi‟l-Hilâf, Dâru‟l-

Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1415, 1/156. 
547

 Müslim, Taharet, 81, 83. 
548 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi Bekr, Zâdu‟l-Meâd fî Hedyi Hayri‟l-

Ġbâd, Tahkik: ġuayb Arnavût-Abdülkâdir Arnavût, Müessesetu‟r-Risale, Beyrut 1986, 4/12,121. 
549 Buharî, Tıb, 1. 
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Yukarıdaki örnekte de gördüğümüz gibi nisbetlerde kusurlar ve hatalar 

olabilmektedir. 

Bunun çaresi, araĢtırmacının hiçbir imama veya baĢka bir araĢtırmacıya itimat 

etmemesi, aynı nassı nisbet eden baĢka birini bulup incelemesidir. Mesela Zeylaî‟nin 

“Nasbu‟r-Râye”deki nisbetlerini Ġbn Hacer‟in “et-Telhîsu‟l-Habîr”indeki nisbetlerine 

kıyaslaması veya Ġbn Hacer‟in “Bulûğu‟l-Merâm”daki nisbetlerini Ġbn Teymiyye‟nin 

“Müntekâ”sındaki nisbetlerle karĢılaĢtırıp incelemesi gibi. 

AraĢtırmacının yararlandığı vasıta, hadisi asıl kaynağa nisbette kusursuz bir Ģekilde 

isabet etmiĢ olabilir. Zaten çoğu kez de bu durumla karĢılaĢmak mümkün olmaktadır. 

Fakat araĢtırmacı her hâlükarda hadisin asıl kaynaktaki yerinden karĢılaĢtırma 

yapmalı ve hadisin asıl kaynaktaki yerini kontrol etmelidir. Aksi takdirde bazı 

müelliflerin hadisleri asıl kaynağa nisbette kullandıkları metot, araĢtırmacıyı hataya 

düĢürebilir. Mesela bazı âlimler, kaynaklarda nassın tafsilatıyla ilgili bir birliktelik 

söz konusu olmadığı halde nassın sadece aslını kaynaklara nisbet edebilmektedirler. 

Tahrîce konu olan nassın hepsi veya bir kısmı bu kaynakların bazılarında 

bulunmayabilir. Dolayısıyla araĢtırmacı nassı kaynaklardan okumayıp karĢılaĢtırma 

yapmadığı takdirde aradığını bulamayacak ve hataya düĢmüĢ olacaktır. 

Tahrîc yapan araĢtırmacı, bir imamın herhangi bir kaynağa nisbet ettiği hadisin 

kaynağa mutabık olmadığını ortaya çıkardığında, hemen o imamın vehim ve hata 

sahibi olduğu hükmüne de varmamalıdır. Zira hata etmemiĢ olması muhtemeldir. 

Mesela imam, hadisin tafsilatını değil sadece aslını tahrîc etmiĢ olabilir. Veya 

kaynağın, araĢtırmacının elinde olmayan bir nüshasına veya kitabın baĢka bir 

rivayetine nisbet etmiĢ olabilir. Bu durumlar çok görülmektedir. Malumdur ki, 

geçmiĢ kaynakların pek çok nüshaları ve rivayetleri vardır. Mesela Ebu Dâvud‟un 

rivayetleri ve Ġbn Mâce‟nin (v. 273/887) bazı nüshalarında diğerlerinde olmayan 

ziyadeler bulunmaktadır. Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟i de bunlardandır. 

AraĢtırmacı, bugün elinde bulunan nüshadan pek çok hadisin düĢmüĢ olabileceği 

ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. 

AraĢtırmacı, vehmini tespit ettiği ve bundan emin olduğu bir imam hakkında da 

sözünü iyi seçmeli ve aĢırıya gitmemelidir. Bazıları bunu yapmıĢ ve ilk dönem Ġslâm 
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âlimlerinin hatasını ifade ettikten sonra taaccüp ve istifham iĢaretleri koymuĢlardır ki 

bu, kendisinden önce yaĢamıĢ bir âlimin hakkına riayet etmek gerektiği noktasında 

ilmî metota münafi olup edeb dıĢı bir tavırdır. Özellikle bu âlim, araĢtırmacının her 

nasta tahrîclerine baĢvurduğu bir imam ise… ġu da vardır ki hataya ve vehme 

düĢmek her insanın baĢına gelebilecek bir durumdur. Hata etmeyen insan çok 

azdır.”
550

 

2. HADĠSĠN ĠSNAD VE METNĠNĠN HALLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ OLAN KAĠDELER 

6- Hadisin ravilerinin halleri ile ilgili derinlemesine bir araĢtırma yapmak, 

âlimlerin bu raviler hakkındaki “sika”, “zayıf” gibi değerlendirmelerini incelemek de 

tahrîc uygulamasının gereklerindendir. 

Burada bir hususu belirtelim. Ġlk dönem hadis âlimlerinin hem hadisin ravileri hem 

de metni ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerin büyük bir önemi vardır. Bu âlimlerin 

uğraĢtıkları ilim, vakitlerinin büyük bir bölümünü dolduruyordu. Onların büyük 

gayretleri olmasa idi günümüzde bu kadar rahat bir Ģekilde çalıĢmalara devam etmek 

mümkün olmayabilirdi. Ġbn Receb‟in Ģu sözü bu hususu ihtar etmektedir: 

“Mütekaddim âlimlerin meydana getirdikleri musannaflar olmasa idi bu ilim 

günümüzde küllî bir Ģekilde bilinemezdi. Ġlk dönem Ġslâm âlimlerinin sözlerini 

nakletmede ve musannaf eserler oluĢturarak bu sözleri kitap haline getirmede büyük 

maslahatlar vardır.”
551

 

7- Hadisin senedinin incelenmesi, munkatı ve muttasıl olma durumunun 

değerlendirilmesi, her ravinin kendinin üstündeki raviden hadisi vasıtasız direkt 

olarak iĢittiğinin belirlenmesi, ravilerin hocalarının ve talebelerinin bilinmesi, varsa 

akran rivayetinin tesbit edilmesi, eda sîğalarının an‟ane veya tahdis olduğunun yani 

iĢitmeyi ifade edip etmediğinin belirlenmesi de tahrîc esnasındaki 

uygulamalardandır. 

                                                

550 “et-Tahrîc”, s. 24. 
551 Ġbn Receb el-Hanbelî, Ebu‟l-Ferec Zeynüddîn Abdurrahman b. Ahmed, ġerhu Ġlel-i Tirmizî, 

Tahkik: Hemmâm Abdurrahîm Saîd, Mektebetu‟l-Menâr, Ürdün 1407, 1/346. 
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8- Hadisin derecesini etkileyen Ģaz ve illetlerden uzak olduğundan da emin 

olunması gerekir. 

9- Hadisteki garib ve müphem lafızların manasının açıklanması da tahrîcin 

gereklerindendir. Unutmamalıdır ki, lafızlar nasıl anlaĢılıyorsa hadisin genel manası 

öyle idrak edilir. 

10- Tahrîc esnasında, hadisin senedinde veya metninde geçen özel isimlerin 

tahkiki de gerekir ki bu da ancak rical kitaplarına müracaat ederek yapılabilir.
552

 

11- Muhaddislere göre tahrîcin esası hadisin aslıdır. Hadisin farklı lafızlarının 

olması mümkündür. Önemli olan hadisi rivayet eden sahabînin ve mananın (veya 

mananın bir kısmının) aynı olmasıdır. Dolayısıyla metnin bazı lafızlarında görülen 

farklılıklar zararsızdır. Hadisin metnini bir kaynakta bulduktan sonra diğer bir 

kaynakta bir fazlalığın olması önemli değildir. Bu noktaya iĢaret eden Zeylaî Ģöyle 

der: “Muhaddisin vazifesi, hadisin aslına bakıp onu kimin kitabında zikrettiğini 

araĢtırmasıdır. Bazı lafızlarının değiĢik olması, bazı ziyadelerin veya eksikliklerin 

olması zararsızdır.”
553

 Sehâvî de Ģöyle der: “Müstahrec ashabı yaptıklarında yalnız 

değildirler. MeĢihat, mucemler ve babları tahrîc edenler hadisleri isnadlarıyla 

zikrederler, sonra çoğu kez hadisi rivayetleri bittikten sonra Buhârî veya Müslim‟e 

veya ikisine birden nisbet ederler. Bu noktada lafız veya metinlerde değiĢiklikler olsa 

da bundan kasıtları hadisin aslıdır.”
554

  

12- Hadisteki metin farklılıklarını açıklamak. Hadisler ve âsâr tedvin edilirken 

ağır basan husus Ģifahî olarak nakletme geleneği idi. Buna mana ile rivayet de 

eklendiği zaman bir tek hadisin çok farklı metinlerinin olması gayet tabiî bir 

durumdur. Metin farklılıklarını açıklamak demek, araĢtırmacının tahrîcini yaptığı ve 

nisbet edeceği kaynakta bulduğu hadislerin metinleri arasındaki farklılık ve benzer 

olan yerlerin açıklanması demektir.  

                                                

552 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 28-29. 
553

 ez-Zeylaî, Abdullah b. Yûsuf Ebu Muhammed el-Hanefî, Nasbu‟r-Râye Li Ehâdîsi‟l-Hidâye, 

Tahkik: Muhammed Yûsuf el-Bennûrî, (HâĢiyetü Buğyeti‟l-Elmaî ile birlikte) Dâru‟l-Hadis, Mısır 

1357, 1/171. 
554 Fethu‟l-Muğîs, 1/41. 
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Irâkî‟nin Ģu sözleri de bu cümledendir: “Hadisi, kitabında zikreden imama nisbet 

ettiğimde, aslında bununla, hadisin bizzat lafzını murad etmiyorum. Bilakis lafzı ile 

olabildiği gibi manası ile de olabilir. Veyahut da müstahreclerde olduğu gibi mana ve 

lafız ihtilafı söz konusu da olabilir.”
555

  

Bir hadisin değiĢik rivayetleri arasında farklılık, ziyade ve noksanlıklar ile ilgili Ģu 

kıstasları arz etmek gerekir: 

a- Metinler arasındaki farklılıkları ifade etmede tek bir ilmî kıstas koymanın 

mümkün olamayacağı bilinmelidir. Bu durum, tahrîcin yapıldığı araĢtırma 

alanına bağlı olarak değiĢiklik arz edebilir. Mesela, araĢtırma fıkhî bir konuda 

yapılıyor ise o zaman daha çok hüküm istinbatına dair olan nassın lafızları 

üzerinde açıklamalar olacaktır. Veya araĢtırma hadislerdeki garib lafızlar 

üzerinde yapılıyorsa bu durumda da metin farklılıkları belirtilen lafızlar genelde 

araĢtırma yapılan saha olan garib kelimeler üzerinde cereyan edecektir. Netice 

olarak bu durum, araĢtırmacının tahrîcteki anlayıĢ, seziĢ, tecrübe ve mahâretine 

dayanmaktadır. 

b- Metin farklılıklarını, kendi incelemeleri doğrultusunda açıklayan araĢtırmacılar, 

metinde bulunan fakat araĢtırmanın asıl maksadına matuf olmayan yerlerindeki 

metin farklılıklarını en azından mücmel olarak belirtmek durumundadırlar. Bir 

kısmını tafsilatlı olarak ele aldıkları nassın diğer kısmını ihmal edilmiĢ bir Ģekilde 

bırakmaları doğru değildir. Bir kısmı tafsilatlı olsa da diğer kısmın mücmel bir 

tarzda ifadesi gerekmektedir. 

Bu konuda imamlar ve araĢtırmacılar metin farklılıklarını, ittifak ve ihtilaf 

durumlarını açıklamak için bazı ıstılahlar kullanmıĢlardır ki tahrîc yapanlar böyle bir 

durumda bunlardan uygun olanlarını kullanmalıdırlar: 

 AraĢtırma yapılan nassın kaynakta bulunan nassa muvafık olma :”ثِخهْ  ّ“ -1

durumunda bu ıstılah kullanılır. 

                                                

555 el-Muğnî an Hamli‟l-Esfâr, 1/3; Tarhu‟t-Tesrîb ġerhu‟t-Takrîb, Dâru‟l-Fikri‟l-Arabî (Takribu‟l-

Esânîd ve Tertibu‟l-Mesânîd ile birlikte), y.y. tsz., 1/19. 
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 .Ġki nas arasındaki farklılık az ise bu tabir kullanılır :”ثِخُْؾِٕ“ -2

 Ġki nas arasındaki farklılık büyük ise ve manada birliktelik söz :”ثِخًْ ُبِ“ -3

konusu ise bu ıstılah kullanılır. ġu kadar var ki bazı imamlar “ِثً ُب” ve “ِٕثُؾ” 

kelimelerini birbirlerinin yerine kullanmıĢlardır. Fakat günümüzde araĢtırmacılar iyi 

bir tedkik ile bu ayırımı yapmıĢlar ve her iki ıstılahı yerinde kullanmıĢlardır. Tabii ki 

bu tefrikin tatbikte zor olduğu da unutulmamalıdır.
556

 

 Aslî kaynakta bulunan nasta, tahrîci yapılan nassa nisbeten bir :”يقزصواًة “ -4

kısaltma ve hazf söz konusu ise bu tabir kullanılır. 

الًة “ -5 َٕ  Aslî kaynakta bulunan nasta, tahrîci yapılan nassa nisbeten uzun bir :”يُج 

siyak, hadisi uzun anlatmak söz konusu ise bu tabir kullanılır. 

 AraĢtırmaya konu olan nas, aslî kaynaktaki uzun bir hadisin :” ي ؤصُبء ؽل ش“ -6

içerisinde yer alıyorsa bu tabir kullanılır. Bu tabir ile dördüncü maddedeki “ يقزصواًة” 

tabirinin birbirine karıĢtırılmaması gerekir. Ġhtisarda bir hadis vardır ve bu hadis 

zikredilirken bir kısaltma veya hazf söz konusu olmuĢtur. Bunda ise, hadis farklıdır 

ve araĢtırma yapılan nassın, aslî kaynaktaki hadisin kalan kısmıyla bir alakası 

olmadığından bu tabir tercih edilmiĢtir. 

7- “  Aslî kaynaktaki hadisin baĢında veya :” ي ؤٔنّ ؤٔ  ي آفوِ ى بكح ؤٔ قصخ

sonunda bir fazlalık veya bir olay anlatılıyorsa bu tabir kullanılır.  

                                                

556 “ ” tabiri lafızdaki mutabıklığı anlatır. Bu ifade Müslim‟in Sahîh‟inde bu manada geçer. Bu tabir 

bazen de “ ” manasında kullanılır ki bunu daha çok müteahhir âlimler kullanmıĢlardır. Bkz.: 

Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 11. 
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 AraĢtırmacının önündeki hadis, aslî kaynakta kitabın değiĢik :”ي َوقبًة “ -8

yerlerinde parça parça veya dağılmıĢ bir halde bulunuyorsa, bir yerde hadisin bir 

parçası, diğer yerde baĢka bir parçası varsa ve hepsini toplayınca hadisin bütününü 

elde etmek mümkün ise bu tabir kullanılır. 

 AraĢtırmacının önündeki hadis, aslî kaynakta her biri farklı :”يهَ  بًة “ -9

hadislerde bulunuyorsa bu tabir kullanılır. Mesela, aranan nas bir hadis ise ve hadisin 

bazısı Ebu Hureyre‟den, bazısı AiĢe‟den, bazısı Câbir‟den mervî ise o takdirde 

bunlar değiĢik hadisler olsa bile bu hadisin tamamı tek bir sahabîden rivayet edilmiĢ 

gibi kabul edilir.
557

 

AraĢtırmacı bazen bu ıstılahlardan bir kaçını kullanabilir.  يقزصواًة ... ؤفوعّ ؤؽًل

ؽل ش ي ؤصُبء  veya “ثه  ّ ٔ ي آفوِ قصخ” veyahut da “ الًة َٕ  .gibi ”ثً ُبِ ي 

Hadisin nisbet edileceği eserlerde yerlerine nisbet etme halinde muhaddislerin 

bunlardan baĢka kullandığı bazı ıstılahlar da vardır ki mesela, “ؤفوعّ ثإن بظ يز بهثخ” 

veya “ّ قصخ ؤفوعّ ثي بكح veyahut da ”ؤفوعّ يع افزصبه“ veyahut ”ؤفوعّ يع ى بكح   

ّ   gibi. Bazen de iki nass arasındaki lafızların tam olarak mutabık olma durumunda 

kullandıkları ifade genelde “  Ģeklindedir. Bazen de hadisi bir tarafına ”هٔاِ يضهّ

hasrederek naklederler ki o zaman da genelde “ هٔاِ  veya ”هٔاِ ي زصواًة  هٗ  نا

.ifadelerini kullanırlar ”هٖٔ انْْ و األ“ veyahut da ي زصواًة كٌٔ  نا
558

 

c- Metin farklılıklarını icmalî olarak beyan etmesi araĢtırmacı için yükü hafifletme 

manası taĢır. Aynı zamanda bu, okuyucunun bir hakkı olarak da 

                                                

557 Bu ıstılahları toplayan Ġbrahim el-Lâhım‟dır. Bkz.: “et-Tahrîc”, s. 11. 
558 Bkz.: el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 85. 
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değerlendirilebilir. Gerektiğinde tafsilatlı bir Ģekilde metin farklılıklarını 

anlatmak nasıl gerekiyorsa, ihtiyaç olmasa bile metin farklılığını icmalî bir tarzda 

göstermek tahrîcte gerekli bir durumdur. Bundan dolayı rivayet asrında 

imamların kitaplarında uyguladıkları bu metodu, onların kitaplarını çokça 

okumak suretiyle öğrenmek gerekir. Bunu tam olarak gerçekleĢtirmek mümarese 

ve tecrübe ile mümkün olur. Özellikle bu hususta Ġmam Müslim‟in Sahîh‟i 

zikredilmeye değerdir. Neredeyse bu eserin tamamı bu hususun tatbiki gibidir. 

d- AraĢtırmacı hadisi birden çok kaynağa nisbet ettiyse, her kaynaktan sonra o 

kaynaktaki metnin elindeki hadisten farklılığını açıklamak suretiyle metin 

farklılıklarını göstermesi gerekmez. Bu uzun bir metottur. Bütün kaynakları 

serdettikten sonra metin farklılıklarını en sonda belirtmesi yeterlidir. Bunun 

sebebi açıktır. Ġki, üç veya daha fazla kaynakta araĢtırmacının elindeki nass ile 

müttefik olan rivayetler bulunabilir. Böylece araĢtırmacı bir tek ıstılahla icmalî 

olarak bütün kaynaklara değinir, kalan naslar için de diğer bir ıstılahla metin 

farklılığını göstermiĢ olur. Metin farklılıklarını açıklamayı değiĢik tarzlarda 

yapmak mümkündür. Yeter ki bu tarzları tercih ettirecek sebepler bulunsun ve 

kitabın veya araĢtırmanın mukaddimesinde bu durum bildirilmiĢ olsun. 

Tahrîc yapılırken uygun yerde bu veya benzeri ıstılahların kullanılması hem tahrîc 

geleneğinin, hem de tahrîcin halini tam olarak beyan etmenin bir gereğidir. 

13- Tahrîci yapılacak metnin üç durumu söz konusudur: 

a. AraĢtırmacının tahrîc etmek istediği metin, mutlak bir mevzudaki metindir. 

Mesela “Ana babaya iyilik”, “Sıla-i rahm”, “Ahzab gazvesi” ve “Hz. Ömer‟in 

menkıbeleri” gibi. Bu durumda araĢtırmacı kendi metodu ile nasları tertip 

etmelidir. Nasları metoduna uygun olarak bölümlere taksim eder, yine her 

bölümü kendi içinde ayırarak nasları bu Ģekilde tertip eder. Bölümün içindeki 

nasları ya araĢtırdığı metne açıkça delaletine göre ya da kuvvetine göre tertib 

edebilir. Ġlmî bir metodu olmayan araĢtırmacı ise nasları kuvvetine göre tertip 

eder. Bundan sonra her bölümde tahrîc etmek istediği nasları ikinci durumda 

anlatıldığı üzere tahrîc eder. 



 

 191 

b. AraĢtırmacının önündeki metin eğer hadis ise hiçbir rivayete nisbet edilmeyen, 

hadis değilse söyleyenine nisbet edilmeyen belirli bir nas vardır. Mesela,  ال  لفم

 gibi. Hadise gelince ya sahabîden إًَب ع م اإليبو ن ؤرى ثّ veya انغُخ قباع هؽى

bir topluluğun rivayet ettiği bir hadis olabilir ya da eserdir. Bu durumda 

araĢtırmacı bu sahabîlerin hadislerini veya eserlerini, seçeceği bir yolla tertip 

eder. Mesela en kuvvetli rivayetlerden baĢlayarak kuvvetine göre veya elindeki 

lafza en çok benzeyenine göre tertip eder. Bundan sonra her hadis veya eseri 

üçüncü durumda (aĢağıda) anlatıldığı Ģekilde tahrîc eder. 

c. AraĢtırmacının önünde bir rivayetle beraber zikredilmiĢ –hadis veya eser olarak- 

bir nas var ise bu durumda araĢtırmacının seçim hakkı yoktur. Hadisi o 

rivayetiyle veya eseri söyleyeni ile tahrîc etmek zorundadır. Hadisi hangi sahabî 

rivayet ettiyse o sahabîden rivayet edilmiĢ Ģeklini, eseri de kim söylemiĢ ise 

ondan mervi Ģeklini bulmalıdır. Daha sonra da kaynakları tertip sırasına göre 

sıralamalıdır. Bu Ģekilde tahrîci yerine getiren araĢtırmacı eğer gayeleri arasında 

bulunuyorsa veya metoduna uygun düĢerse o zaman hadisin veya eserin 

Ģâhidlerini de tahrîc edebilir.
559

 

14- Tahrîce konu olan nassın, kaynaklarda bulunan ve nisbet edilecek nas olup 

olmadığı noktasında araĢtırmacı tereddüd edebilir. Acaba kaynakta bulduğu nas, ele 

aldığı hadisin muhtasar bir Ģekli mi? Veya ele aldığı hadisle arasında büyük bir 

değiĢiklik mi var? Veyahut da tahrîce konu olan hadisten farklı bir hadis mi? 

Ģeklinde. 

Bu karıĢıklığı iki örnekle gösterelim: Ebu Hureyre‟den rivayet edilen bir hadis: 

ّ   ه زؾههّ يُّ ان ٕو قجم ؤٌ ال  كٌٕ ال يٍ  بَذ نّ ي هًخ اف ّ يٍ  وضّ ؤٔ"
ك ُبه ٔال كهْى، إٌ  بٌ نّ  ًم صبنؼ ؤفن يُّ ث له ي هًزّ، ٔإٌ نى ركٍ نّ ؽَُبد 

 "ؤفن يٍ ٍ ئبد صبؽجّ  ؾًم  ه ّ

Yine Ebu Hureyre‟den rivayet edilen diğer bir hadis: 

                                                

559 Anlatılan bu üç durum için bkz.: Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 20. 
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انً هٌ   ُب : ؤرلهٌٔ يٍ انً هٌ ؟ قبنٕا : ؤٌ هٍٕل اهلل صهٗ اهلل  ه ّ ٔ هٗ آنّ ٍٔهى قبل"
إٌ انً هٌ يٍ ؤيزي يٍ  إري  ٕو ان  بيخ ثص ح ٔص بو : يٍ ال كهْى نّ ٔال يزبا،   بل

ٔى بح، ٔ إري ٔقل ّزى ْنا ، ٔقنو ْنا، ٔؤ م يبل ْنا، ٍٔ   كو ْنا، ٔضوة ْنا، 
    ٗ ْنا يٍ ؽَُبرّ ْٔنا يٍ ؽَُبرّ،  ئٌ  ُ ذ ؽَُبرّ قجم ؤٌ   ضي يب  ه ّ، ؤفن يٍ 

 "ف ب بْى   وؽذ  ه ّ صى اوػ  ي انُبه

Acaba bu iki hadis, biri mana ile rivayet edilmesi yönünden bir hadisin iki değiĢik 

lafızda rivayetinden mi ibarettir, yoksa bu iki hadis iki ayrı hadis midir? Bu iki 

hadisin iki ayrı hadisten ibaret olduğu görüĢü hâkimdir.
560

 

Câbir‟den rivayet edilen bir hadis de Ģöyledir: 

قوة نهُجي صهٗ اهلل  ه ّ ٔ هٗ آنّ ٍٔهى فجي ٔنؾكى  إ م ، ٔك ب ثٕضٕء  زٕضإ ، صى صهٗ "
 "ان ٓو ، صى ك ب ث ضم ا بيّ  إ م صى قبو إنٗ انص ح ٔنى  زٕضإ

Diğer bir lafız da Ģudur:  

  " بٌ آفو اايو ٍ يٍ هٍٕل اهلل صهٗ اهلل  ه ّ ٔ هٗ آنّ ٍٔهى روك انٕضٕء يًب غ ود انُبه"

Ġkinci hadis birincisinin muhtasarı mıdır, yoksa ayrı bir hadis midir? Râcih olan 

görüĢ bu ikisinin aynı hadis olduğu yönündedir.
561

 

Mana ile rivayet edildiğinden veya sahabî ravisi farklı olduğundan dolayı 

kaynaklarda bulunan hadis metinlerinin tahrîci yapılan hadis olup olmadığı meselesi 

üç açıdan ele alınabilir: 

a- KarıĢıklık aynı sahabînin bir hadisinde meydana gelmiĢ olabilir ki bu durumda 

hadisi o nassa nisbet etme bağlantısı var demektir. Aynı zamanda hadisin senedini 

inceleme ile de bir bağlantı vardır. Mesela, araĢtırmacı bu hadisi tahrîce konu olan 

hadisin yeni bir isnadı olarak ele alabilir ve bu hadisi isnadının mütabîleri arasında 

gösterebilir veyahut da hadise elindeki hadisin aynısı olarak itibar etmeyebilir.  

Bundan daha dikkate değer bir husus vardır ki o da aslî kaynaklarda bulduğu fakat 

iĢtibah olup olmadığını anlayamadığı bir hadis, tahrîce konu olan hadisin bir isnadı 

                                                

560 Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 21. 
561 Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 20. 
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olabilir ve bu durumda bulduğu hadis, ele aldığı hadisin isnadının bir illeti olabilir. 

Veya bulduğu hadisin isnadı yeni bir isnadın illeti olabilir. Bu daha çok nassın bir 

eser olma durumunda veya bir ayetin tefsiri veyahut da tarihi bir rivayet olma 

durumunda söz konusudur. 

ĠĢtibah iki ayrı sahabîden mervi iki ayrı hadis için de söz konusu olabilir. AraĢtırmacı 

bu hususta da tereddüd edebilir. Genellikle bu durumda da hadislerin biri diğerinin 

illeti olabilmektedir. 

b- Naslardaki iĢtibah meselesi yeni bir mesele değildir. Ġmamlar bu hususu nasları 

nisbette ve o nasları değerlendirmede kullanmıĢlardır. Mesela Ġbn Hacer bir hadisin 

iki değiĢik lafzını zikrettikten sonra ikinci lafız için Ģöyle demiĢtir: “(Bu ikinci hadis) 

Allah Resûlü‟nün nasıl abdest aldığını anlatan meĢhur hadisin muhtasarıdır. Bu 

mücmel hadis, birinci mübeyyin hadisten farklıdır. Bu da muhtemelen iki hadisin 

mahreclerinin farklılığından dolayıdır.”
562

 

c- Günümüzde araĢtırmacılar sadece imal-i nazar ve ictihadla yetinmemeli, metin ve 

seneddeki karinelerden de yararlanmalıdır. Seneddeki karinelerden biri, nassın 

mahrec birliğinin olup olmamasıdır. KarıĢıklık bir sahabîden rivayet edilen iki ayrı 

nas arasında ise nassı sahabîden rivayet eden tabiî‟nin mahreci maksuddur. Çünkü 

mahreçteki birlik nassın aynı nas olduğunu tercih ettirici bir özelliktir. Mahreç farklı 

olunca da bunun zıddı söz konusudur. Metindeki karinelerden biri, araĢtırmacının iki 

nassı cem eden bir nassa ulaĢmasıdır. O zaman araĢtırmacı bu iki nassın aynı nas 

olduğuna karar verebilir. AraĢtırmacı aynı zamanda geçmiĢ imamların 

yaptıklarından, nasları nisbetlerinden ve değerlendirmelerinden de faydalanmalıdır. 

Özellikle hadiste “Tuhfetu‟l-EĢrâf”, “Bulûğu‟l-Merâm”, “Riyâzu‟s-Sâlihîn”, “et-

Terğîb ve‟t-Terhîb” gibi eserlere bakabilir. Her mevzuyu kitaplarındaki yerlerinden 

araĢtırır, iki ihtimalden birinde bir ittifak veya ittifaka benzer bir karine bulup onu 

alabilir.
563

 

                                                

562 Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, 1/259. 
563 Bu üç durumun tesbiti de Ġbrahim el-Lâhım‟a aittir. Bkz.: “et-Tahrîc”, s. 22. 
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Tahrîcin temel kaidelerinin yanı sıra pratik olarak uygulanan tahrîc örneklerinden 

hareketle bir araya getirmeye çalıĢtığımız bu esaslara baĢkalarını eklemek de 

mümkündür.
564

 

Çünkü tahrîcin temel kaidelerinin yanında pratikte ortaya çıkan dinamik bir yapısının 

olduğunu da belirtmek gerekir. Metin tenkidi adına son zamanlarda yapılan inceleme 

ve araĢtırmaları da tahrîc sürecinin önemli bir tetimmesi veya uzantısı saymak 

mümkündür. 

3. RĠVAYET TARĠKLERĠNĠ TOPLAMA ĠLE ĠLGĠLĠ KAĠDE 

15- Hadisin bütün rivayet tariklerini araĢtırmak ve hadisin rivayetleri arasında 

karĢılaĢtırma yapmak. 

Hadisin rivayetlerini toplamak ve bu rivayetler arasında karĢılaĢtırma yapmak tahrîc 

için çok önemli bir gerekliliktir. “Hadisin illetini bilmek ancak rivayet tariklerini 

toplamakla, ravilerinin ihtilafına bakmakla, ravilerin hadisi ezberleme, zabt ve itkan 

durumlarına itibar etmekle mümkün olur.”
565

 Hz. Ömer‟in bilmediği bir hadisi 

rivayet eden kiĢiden hadise Ģahit istemesini ve “Yoksa sana yapacağımı bilirim” 

demesini Zehebî Ģu Ģekilde yorumlamıĢtır: “Bu haberde iki sika ravinin rivayet ettiği 

haberin bir ravi tarafından rivayet edilen münferid bir haberden daha kuvvetli ve 

tercihte daha öncelikli olduğuna dair bir delil vardır.”
566

 Tehânevî ise bu haberde 

hadisin rivayet tariklerini çoğaltmaya bir teĢvik olduğunu da belirtmektedir. 

Devamında da “Böylece hadis zan derecesinden ilim derecesine çıkar. Zira tek bir 

raviye nisyan ve vehmin ârız olması mümkündür ama kendilerine muhalefet 

edilmeyen iki sika ravi için bu durum neredeyse mümkün değildir.” demektedir.
567

 

                                                

564 Bkz.: Abdülmehdî, Turuku Tahrîci Hadîsi Rasûlillâh, s. 20-22; el-BelûĢî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve 

Devruhû fî Hidmeti‟s-Sünne”, s. 84-86; Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 9. 
565 Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi‟ Li Ahlâkı‟r-Râvî ve Âdâbi‟s-Sâmi‟, 2/295. 
566

 ez-Zehebî, Tezkiretu‟l-Huffâz, 1/6 
567 et-Tehânevî, Zafer Ahmed el-Usmânî, Kavâidu fî Ulûmi‟l-Hadîs, s. 454. Kitabın asıl adı, “Ġnhâu‟s-

Seken ilâ Men Yutâliu Ġ‟lâe‟s-Sünen”dir. Fakat kaynak verdiğimiz baskısında Ebu Gudde, kitabı 

müellifinin muvafakatı ile bu isimde neĢretmiĢtir. 
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Abdullah b. Mübârek‟in Ģu sözü de rivayet tariklerini toplamanın önemini arz eder: 

“Hadisin sahih olmasını istersen, bazısını diğer bazısına vur (rivayetleri birbirleriyle 

karĢılaĢtır.)”
568

 

Özellikle Tahâvî, Dârekutnî ve Beyhakî‟nin eserleri farklı tarikleri bir araya toplama 

iĢleminin pratik örneklerini içerir.
569

 Tahâvî, ġerhu Meânî‟l-Âsâr adlı eserinde bazen 

bir hadisin on beĢ veya yirmi rivayetini toplamıĢtır.
570

  

Rivayet tariklerini toplamak beraberinde bir fayda getirmelidir. Ya bütün tariklerin 

birleĢerek ifade ettiği bir mana vardır veya her bir tarikin ayrı ayrı ifade ettiği 

faydalar bulunmaktadır. “Müellifler hadisleri boĢ yere tekrar etmezler. Hadisin farklı 

senedlerle gelmesi, metne ait lâfızların farklı olması gibi birçok sebebi vardır. Bazen 

bir hadisin tek bir sahâbîden, değiĢik senedlerle ve farklı lafızlarla rivâyet edildiği 

olur. Müelliflerin bütün rivâyetleri toplama arzuları dolayısıyla kitaplarında tekrarlar 

görülür. Böylece hem hadisi kuvvetlendirir, hem de lafız farklılıkları dolayısıyla 

farklı hükümlerin elde edilmesine imkân sağlar.”
571

 

Ayrıca rivayet tariklerini bir eserde toplamak kâmil manada çeĢitli sebeplerle 

gerçekleĢtirilememiĢtir. “Denilebilir ki, her bir isnadı müstakil bir rivayet olarak 

kabul eden hadis usûlünün kendisi buna engel olmuĢtur. Her musannıf sadece kendi 

sıhhat Ģartlarına uygun olan rivayetleri seçtiği için bu iĢlemi tamamlamayı uygun 

görmemiĢtir. Binaenaleyh, Hz. Peygamberden rivayet edilen her sözü veya onun 

hakkında sözlü olarak ifade edilen her hadiseyi pek çok kareden oluĢan bir resme 

benzetecek olursak
572

 her hadisin veya her hadiseyi bize nakleden rivayetin bütün 

kareleri tamamlanmıĢ resmini bize veren herhangi bir hadis kitabı mevcut 

                                                

568 Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi‟ Li Ahlâkı‟r-Râvî ve Âdâbi‟s-Sâmi‟, 2/295. 
569 Hadislerin sened ve metinlerinin bir araya getirilmesi ve bir bütünlük elde etmenin önemi 

hususunda bkz.: Görmez, Mehmet, “Hadislerde Delâlet Sorunu”, Güncel Dini Meseleler ĠstiĢare 

Toplantısı II; ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadisi Yeniden DüĢünmek, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 

2000, s. 209. 
570 Bkz.: et-Tahâvî, Ahmed b. Muhammed b. Selâme b. Abdilmelik b. Seleme Ebu Cafer, ġerhu 

Meânî‟l-Âsâr, Tahkik: Muhammed Zührî en-Neccâr, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1399, 3/126-

127. 
571 Ağırman, Cemal, “Temel Hadis Kaynakları ve Muhteva Tahlilleri”, Kültürümüz ve Kitap 

Sempozyumu, Sivas 2007 (es-Sa‟âtî‟nin el-Fethu‟r-Rabbânî‟sinden nakille). 
572 Bu benzetme M. Emin ÖzafĢar‟a aittir. 
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değildir.”
573

 Bu sebeple bir konudaki rivayetlerin resmini tam olarak çekebilmek için 

rivayet tariklerini toplamak tahrîc ameliyesinin önemli bir iĢlevidir. “Bir hadis bütün 

varyantları toplanmadan değerlendirmeye tabi tutulursa yanlıĢ sonuçlara varılabilir. 

Çünkü bir hadisi, farklı varyantlarının mukayesesi sonucunda, ilk rastladığımız 

varyanttakinden farklı Ģekilde anlayabiliriz.”
574

 Ebu Saîd‟den mervi Ģu söz de bir 

hadisin baĢka bir hadisin anlaĢılmasını ve yayılmasını kolaylaĢtıracağını 

anlatmaktadır: "Hadisleri karĢılıklı olarak müzakere ediniz. Çünkü bir hadis diğer 

hadisin anlaĢılmasını sağlar ve yayılmasına vesile olur."
575

 

Burada Tahâvî örneğinden hareketle rivayet tariklerini toplayıp aralarında 

karĢılaĢtırma yapmanın faydalarına temas etmek istiyoruz:
576

 

a- Hadisin biri muttasıl biri mürsel iki tarikle rivayet edildiğini belirtmek.
577

 

b- Hadisin merfû ve mevkûf olarak rivayet edildiğini beyan etmek.
578

 

c- Ravinin ismindeki ihtilafa iĢaret etmek.
579

 

d- Hadisin metninde geçen bir manayı tefsir etmek.
580

 

e- Bazı rivayetlerin baĢka rivayetlerin manasını tefsir etmesi.
581

 

f- Hadisteki eda sîgalarına tenbihte bulunmak.
582

 

Tahâvî‟nin, bu uygulamalarında kendisine Buhârî‟yi ve Müslim‟i örnek aldığı 

söylenebilir. Buhârî‟nin hadisleri tekrar etmesindeki sebeplerden biri de, hadisler 

                                                

573 Görmez, Mehmet, “Hadislerde Delâlet Sorunu”, Güncel Dini Meseleler ĠstiĢare Toplantısı II 
574 Sancaklı, Saffet, “Hadislerin Doğru AnlaĢılması ve Yorumlanmasında Takip Edilecek Yöntem”, 

Ġslam‟ın AnlaĢılmasında Sünnet‟in Yeri ve Değeri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2003, 

s. 318 (Salahattin Polat, Hadis AraĢtırmaları, s. 240‟den nakille). 
575 el-Hâkim en-Neysâbûrî, Ma‟rifetu Ulûmi‟l-Hadîs, s. 140 “Tezâkerû‟l-hadîs, Feinne‟l-hadîse 

yüheyyicu‟l-hadîse”. “Tehyic”, yaymak, dağıtmak, araĢtırmak, incelemek manalarına gelmektedir. 
576 Halid b. Muhammed Mahmud eĢ-ġermân, es-Sınâatu‟l-Hadisiyye fî Kitâbi ġerhi‟l-Âsâr, Silsile: 

105, Mektebetu‟r-RüĢd, Riyad 1424, s. 72-76. 
577 Bkz.: et-Tahâvî, ġerhu Meânî‟l-Âsâr, 1/86; 3/110. 
578 Bkz.: et-Tahâvî, ġerhu Meânî‟l-Âsâr, 1/292, 2/35. 
579

 Bkz.: et-Tahâvî, A.g.e., 3/36. 
580 Bkz.: et-Tahâvî, A.g.e., 1/454. 
581 Bkz.: et-Tahâvî, A.g.e., 1/93. 
582 Bkz.: et-Tahâvî, A.g.e., 4/161; 3/18; 3/41. 
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arasındaki ittisal ve irsâl ile merfû ve mevkûf olarak rivayet edilmiĢ olduklarını 

bildirmekti.
583

 Müslim‟in hadislerdeki lafızların ihtilafına verdiği ehemmiyet de çok 

ileri derecededir. Hadisin metninde veya ravinin ismi ve nesebindeki bir harfin bile 

Müslim‟in incelemeleri içinde olduğu bilinmektedir.
584

 

4. KAYNAKLAR ĠLE ĠLGĠLĠ KAĠDELER 

16- Tahrîcte aslî kaynağın hususiyetlerini de belirtmek gerekir. Tahrîci yapılan 

hadisin bulunduğu kaynağın ismi, müellifi, kitabın basıldığı yer, matbaa ve senesi, 

kitabın bölümü (bab gibi), bölüm numarası (bab numarası gibi), gerekirse hadis 

numarası belirtilmelidir. Bablarına göre tasnif edilmemiĢ kitaplarda ise kitabın basım 

özelliklerini bildiren bilgilere ek olarak (eğer bir ciltten fazla ise) cildi, sayfa 

numarası, varsa hadis numarası belirtilir. Kitabın tahkik, tahrîc, iĢraf, i‟tinâ, ta‟lik 

gibi yayına hazır hale getirilirken yapılan düzenlemeler veya neĢr metodu belirtilir. 

Hadisin kaynağına ulaĢmayı kolaylaĢtıran her türlü bilgiyi en geniĢ ve tafsilatlı bir 

Ģekilde belirtmek tahrîc için en anlaĢılır ve istifade edilir yoldur. Kitabın basım 

özelliklerini araĢtırmanın sonunda belirtmek de mümkündür. 

17- Kitabın ve müellifinin ismini kısaltarak belirtmek de mümkündür.  ؤفوعّ ؤثٕ كأك

 gibi. Bu durum genelde müellifinin ve kitabın meĢhur olmasından dolayı  ي انٍَُ

olur. Aynı müellifin baĢka bir telifine nisbet etmek söz konusu olduğunda o takdirde 

 Ģeklinde kitabının ismini belirtmek gerekir. Bu durum ؤفوعّ ؤثٕ كأك  ي انًواٍ م

araĢtırmanın mukaddime kısmında belirtilir. 

Bazen de müellifin tam ismini yazmak yerine bir veya iki harften oluĢan iĢaretler de 

kullanılabilir. Buhârî için “ؿ”, Ebu Dâvud için “ك”, Dârekutnî için “قط” gibi… 

18- Hadis, tefsir, akaid ve benzeri hangi alandan olursa olsun tahrîcler “kütüb-ü 

müsnede” denilen, haberlerin isnadları ile zikredildiği kitaplara nisbet edilir. Bununla 

                                                

583 Ġbn Hacer, Hedyu‟s-Sârî, Dâru‟l-Marife, Ġkinci Baskı, Beyrut tsz., s. 15. 
584 Bkz.: es-Sehâvî, Fethu‟l-Muğîs, 2/277. 
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beraber müellifinin senedlerini nakleden kitaplardan da olabilir. Ġbn Kesîr, Kurtubî 

(v. 671/1273), Suyûtî gibi. Bu durumda tahrîcte Ģöyle demek gerekir:  ٍؤفوعّ اث

ؤٔ ربه قّ ؤٔ  ضبئهّانًُنه ؤٔ اثٍ يوكٔ ّ،  ًب ٍبقّ انؾب ظ اثٍ  ض و  ي ر َ وِ  Tahrîcin, 

hadislerin isnadının zikredildiği kitaplardan Ģart koĢulması, hadise verilecek hükmün, 

isnad ile olan sıkı iliĢkisinden ve adeta onun üzerinde dönmesi ile ilgilidir. Aksi 

takdirde hadisin hükmünü ve derecesini bilmek mümkün olmaz. Bundan dolayı 

âlimler isnadı dinden saymıĢlardır.
585

 

Aslî kaynak olduğu halde müsned olmayan (hadis ve âsârın isnadlarıyla beraber 

zikredilmediği) bazı eserler vardır. Nevevî‟nin “Ezkâr”ı böyledir. Ġbn Hacer bu 

kitaba “Netâicu‟l-Efkâr” adlı tahrîci yapıp hadisleri senedleriyle beraber zikretmiĢtir. 

Böyle bir durumda hadisi “Netâicu‟l-Efkâr”a nisbet etmek gerekir. Kudâî (v. 

454/1062) önce “ġihâb” isminde bir eser yazmıĢ, bu eserde nebevî hikmetleri ve 

emsal hadisleri senedsiz olarak îrad etmiĢ, daha sonra kendisi bu eserdeki hadisleri 

isnadlı bir Ģekilde zikrettiği “Müsned-i ġihâb”ı telif etmiĢtir. Bu iki eserden birine 

hadis nisbeti durumunda hadisi “Müsned-i ġihâb”a nisbet etmek gerekmektedir. 

Deylemî (v. 509/1115) de “el-Firdevs”inde hadisleri senedsiz olarak îrad etmiĢ, daha 

sonra oğlu hadisleri senedli olarak zikrederek “Müsned-i Firdevs”i meydana 

getirmiĢtir ki bu durumda hadisleri “Müsned-i Firdevs”e nisbet etmek gerekir.
586

 

19- Tahrîcin yapıldığı asıl kaynaklar ikiye ayrılır: Birincisi, müelliflerinin hadis 

ve âsârı senedleriyle birlikte Hz. Peygamber‟e varıncaya kadar Ģeyhlerinden 

zikrettikleri hadis kitaplarıdır. Kütüb-ü Sitte, Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟i, Ġmam 

Mâlik‟in “Muvatta”ı gibi. Ġkincisi ise, hadis haricindeki diğer ilim dallarına ait 

kitaplardır ki bunlarda da yine kitabın müellifleri hadis ve âsârı senedleriyle birlikte 

Allah Resûlü‟ne varıncaya kadar Ģeyhlerinden zikretmiĢlerdir. Tefsir, fıkıh, usul, 

lügat, edeb, siyer, tarih, tevârih-i büldân, terâcim-i ricâl gibi pek çok ilim dalında 

                                                

585 Muhammed b. Sîrîn: “Bu ilim dindir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin.” demiĢtir. Bkz.: ed-

Dârimî, Sünen, 1/124. 
586 Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf, “et-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd”, s. 6. 
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telif edilmiĢ kitaplar içerisinde aslî kaynak sayılacak eserler olduğu gibi bunlar içinde 

aslî olmayan kaynaklar da bulunmaktadır.
587

  

Mesela tefsir ilmi ile ilgili olan ikinci kısım eserler üzerinde bir örnekleme yapalım: 

Abdürrezzak, Ġbn Cerir et-Taberî ve Ġbn Ebî Hâtim‟in (v. 327/938) tefsirleri, hadis ve 

âsârı isnadları ile beraber rivayet eden eserlerdir. Bunlar aslî kaynak sayılır. Ġbnü‟l-

Cevzî‟nin “Zâdu‟l-Mesîr”i ile Kurtubî ve Ġbn Kesîr‟in tefsirlerine gelince bunlar aslî 

kaynak sayılmazlar. Çünkü bu âlimler tefsirlerindeki hadis ve âsârı senedleriyle 

beraber zikretmemiĢlerdir.  

Fıkıh ile ilgili eserler üzerinde misal vermek gerekirse ġâfiî‟nin (v. 204/820) “el-

Ümm” adlı eseri aslî kaynaklardan sayılır. Çünkü hadis ve âsârı senedleriyle beraber 

zikretmiĢlerdir. Fakat Ġbn Kudâme‟nin (v. 620/1223) “el-Muğnî”si ile Nevevî‟nin 

“el-Mecmû”u, hadisleri senedleriyle beraber rivayet etmedikleri için aslî kaynak 

sayılmazlar. Bu örnekleri diğer ilim dallarında da çoğaltmak mümkündür. 

Tahrîcin aslî ve fer‟î kaynaklarını toplayan Addab Mahmud el-HameĢ tahrîcin aslî 

kaynakları hakkında kıstaslarını zikredip aslında hadis hakkında tasnif edilen her 

kitabın hadis kaynağı sayılabileceğini, müelliflerin rivayetleri senedleriyle birlikte 

naklettikleri hadis kaynaklarının tahrîcin asıl kaynakları olduğunu belirterek rivayet 

asrının hicrî üçüncü asrın sonunda bitmediğini söylemiĢtir. Bu tarihten sonra da 

rivayetin devam ettiğini belirten HameĢ, hicrî üçüncü asırdan sonraki rivayet in, fer‟î 

bir rivayet olsa da bu durumun, hadislerin sahih veya zayıflığına etki etmeyeceğini 

belirtmiĢtir. Daha sonra rivayet asrını hicrî dördüncü asrın sonuna kadar uzatmak 

gerektiğini söyleyerek aslî tahrîc eserlerini isimlerine, tarihî sırasına ve bugün 

mevcut olanlara nisbetle Ģu Ģekilde sıralamıĢtır:
588

 

Muvatta‟lardan Ġmam Mâlik‟in (v. 179) “Muvattâ”ı; Sahîh‟lerden Buhârî‟nin 

“Sahîh”i, Müslim‟in “Sahîh”i, Ġbn Huzeyme‟nin (v. 311/924) “Sahîh”i, Ġbn 

                                                

587 Ġbrahim el-Lâhım, kaynakları ikiye ayırmıĢ, bunları aslî kaynaklar ve fer‟î kaynaklar olarak taksim 

etmiĢ, aslî kaynakların isnadlı olduğunu, fer‟î kaynakların ise isnadlı veya isnadsız olabileceğini fakat 

tahrîce kaynak olacak kitapların bunlar içindeki isnadlı kitaplar olduğunu belirtmiĢtir. Bkz.: “et-

Tahrîc”, s. 15. 
588 Muhadarât fî Ġlmi Tahrîci‟l-Hadîs ve Nakdihî Ta‟sîl ve Tatbîk, Dâru‟l-Furkan, Birinci Baskı, 

Ürdün 2000, s. 35-41. 
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Hibbân‟ın “Sahîh”i, Hâkim‟in (v. 405/1014) “Müstedrek”i; Sünen‟lerden Dârimî‟nin 

(v. 255/868) “Sünen”i, Ebu Dâvud‟un “Sünen”i, Ġbn Mâce‟nin “Sünen”i, Tirmizî‟nin 

“Sünen”i, Nesâî‟nin “Sünen”i (el-Müctebâ) ve “Sünen-i Kübrâ”sı, Dârekutnî‟nin (v. 

385/995) “Sünen”i; Müsned‟lerden Ebu Dâvud et-Tayâlîsî‟nin (v. 204/819), Ebu 

Bekir el-Humeydî‟nin, Ali b. Ca‟d‟ın (v. 230/845), Ġbn Râhûye‟nin, Ahmed b. 

Hanbel‟in, Abd b. Humeyd‟in (v. 249/863), Ebu Muhammed Haris b. Muhammed‟in 

(v. 282/896), Ebu Ya‟lâ‟nın (v. 307/919) “Müsned”leri, Taberânî‟nin “Müsnedü‟Ģ-

ġâmiyyîn”i; Mu‟cem‟lerden Taberânî‟nin “el-Mucemu‟l-Kebîr”i, “el-Mucemu‟l-

Evsat”ı ve “el-Mucemu‟s-Sağîr”i; Musannaf‟lardan Abdurrezzâk b. Hemmâm ile 

Ebu Bekir b. Ebî ġeybe‟nin “Musannaf”ı; diğer kitaplardan Ġmam Ebu Yusuf‟un (v. 

182/798) “el-Âsâr”ı, Muhammed b. Hasan eĢ-ġeybânî‟nin (v. 189/805) “el-Hucce alâ 

Ehli‟l-Medîne”si ile “el-Âsâr”ı, Ġmam ġâfiî‟nin “el-Ümm”ü, Tahâvî‟nin “ġerhu 

Meânî‟l-Âsâr”ı, Ebu Bekir Muhammed b. Ġbrahim b. Münzir en-Neysâbûrî‟nin (v. 

309/921) “el-Evsat”ı, Beyhakî‟nin „es-Sünenü‟l-Kübrâ”sı.” 

Addab Mahmud el-HameĢ‟e göre tahrîcin aslî kaynakları arasında bu 34 eseri 

göstermek mümkündür.
589

 Ayrıca o, bütün hadis kitaplarının aslı‟nın “Muvatta”, en 

hacimli asıl hadis kitabının da “Müsned” olduğunu belirtmiĢtir. BeĢ sahih hadis 

kitabında sahih hadislerin % 90‟ının bulunduğunu belirten el-HameĢ, sahih hadislerin 

kalan % 10‟unun ise diğer kitaplara dağılmıĢ durumda olduğunu iddia etmektedir.
590

 

20- Aslî kaynaklara asâletini veren iki husus vardır: Birincisi, kitabın önceliği 

(kıdemi). Ġkincisi ise kitabın ehemmiyetidir. Kitap eski olduğu halde ehemmiyet 

noktasında ileri seviyede olmadığından aslî bir eser olmayabilir. Mesela elimizde 

Vekî‟nin (v. 197/812) A‟meĢten rivayet ettiği hadisleri toplayan bir nüsha vardır. 

Buhârî Sahîh‟ini telif ederken bu kaynaktan yararlanmıĢtır. Buhârî‟nin Vekî‟den 

rivayet ettiği bir hadisin tahrîci yapılırken hadisi, ehemmiyetine binaen Buhârî‟nin 

kitabına nisbet etmek uygundur. Vekî‟nin nüshası daha eski bir eser olmasına 

rağmen Buhârî‟nin ehemmiyetteki mertebesi onun Sahîh‟ini, Vekî‟nin daha eski olan 

nüshasının önüne geçirmiĢtir.  

                                                

589 Fer‟î kaynak olarak hadis literatüründeki pek çok eseri saymaktadır. Bkz.: Muhadarât fî Ġlmi 

Tahrîci‟l-Hadîs ve Nakdihî Ta‟sîl ve Tatbîk, s. 41-52. 
590 A.y. 
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Bunun aksi de söz konusudur. Kitap mühim olduğu halde kıdem bakımından eski 

olmayabilir. Ġbn Asâkir‟in (v. 571/1176) Ahmed b. Hanbel‟in “Müsned”inden rivayet 

ettiği bir hadisi Müsned‟i bırakarak Ġbn Asâkir‟in “Târih-i DimeĢk”ına nisbet etmek 

doğru değildir. Müsned‟den sonra Ġbn Asâkir‟i eklemekte ise bir sakınca yoktur. Ġbn 

Asâkir‟in isnadı ve rivayeti, üzerine bina ettiği asıl kaynak Ahmed b. Hanbel‟in 

“Müsned”i olduğundan hadisi Müsned‟e nisbet etmek gerekir. Aynı Ģekilde 

Beğavî‟nin Kütüb-i Sitte‟den yaptığı rivayetlerde hadisi onun “ġerhu‟s-Sünne”sine 

nisbet etmek de doğru değildir.
591

 

21- Aslî kaynak bulunamadığı veya ulaĢılamadığı zaman ne yapılmalıdır? Bazen 

tahrîcte tahrîc yapanla asıl kaynak arasına aracılar girebilir. Bu, ya aslî kaynağın 

olmamasından ya da ona ulaĢmanın mümkün olmamasından veyahut da baĢka 

sebeplerden dolayı söz konusu olabilir. ġu an itibariyle asıl kaynakların bazılarından 

yoksun bulunmaktayız. Mesela hadis kitaplarının asıl kaynaklarından olan Saîd b. 

Mansûr‟un (v. 227/842) “Sünen”ine baktığımızda onun elimizde olan nüshasının tam 

olduğunu söylememiz zor gözükmektedir.
592

 Ġbn Merdeveyh‟in
593

 (v. 410/1019) ve 

Abd b. Humeyd‟in
594

 tefsirleri Ģu an kaybolmuĢ durumdadırlar. 

Asıl kaynağa ulaĢmaya engel baĢka hususlar da vardır. Âlimleri baskı altında tutan 

ve kitaplarının yayılmasına engel olan siyasî Ģartlar ve ilmî faaliyetlerin olduğu bazı 

yerlerdeki fakirlik bu engeller arasında gösterilebilir. 

Bu durumlarda aslî kaynakların yerine geçen ara(cı) kaynakları kullanmak 

gerekmektedir.
595

 Mesela Ġbn Merdeveyh‟in tefsirinde olan bir hadisin tahrîcinde 

hadisi bu kitaplara nisbet eden diğer tefsir kitaplarına bakmak mümkündür.  

Buna iki tefsirden örnek vererek durumu açıklamaya çalıĢalım: Mesela Suyûtî‟nin 

“ed-Dürrü‟l-Mensûr” adlı tefsiri, tefsire müteallik hadis ve âsârın tahrîcinden 

ibarettir. Ġbn Kesîr ise tefsirinde yaklaĢık iki yüz on yedi eserden yararlanmıĢtır. Bu 

                                                

591 Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf, “et-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd”, s. 6. 
592 Saîd b. Mansûr, Ebu Osman b. ġube el-Hurasânî, Sünen-i Saîd b. Mansûr, Tahkik: Sa‟d b. Abdillâh 

b. Abdilazîz Âl-i Humeyyed, Dâru‟s-Samîî, Birinci Baskı, Riyad 1993, s. 167. 
593

 Ġsmi Ahmed b. Musa olan Ġbn Merdûye/Merdeveyh‟in tefsirinin olduğu ile ilgili bkz.: Ömer Rızâ 

Kehhâle, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, 1/316. 
594 Tefsiri olduğuna dair bkz.: Ġbn Hacer, Tehzîbu‟t-Tehzîb, 6/403. 
595 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 27. 
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eserlerden biri de Ġbn Merdeveyh‟in tefsiridir.
596

 Ġbn Kesîr‟in, tefsirinde kaç yerde 

Ġbn Merdeveyh‟ten yararlanmıĢ olabileceği hususunda yaptığımız bir çalıĢmada bu 

rivayetlerin sayısının yaklaĢık iki yüz yetmiĢ bir olduğunu gördük.
597

 Mesela Ġbn 

Kesîr Ġbn Merdeveyh‟in tefsirinden senedi ve metnini zikrederek Ģöyle bir rivayet 

nakletmiĢtir:  

ٔ ّ اثٍ قبل ْوكَال و، ثٍ يؾًل ؽلصُب: يَال َاًل  ْ  ان بهٍيانٕن ل ثٍ  هي ثٍ انؾٍَ ؽلصُب يَال
ج ٌ ؽلصُب ْْبو، ثٍ فه  ؽلصُب  ؤث ّ،  ٍ يبن ، ثٍ ؤٌَ ثٍ يٍٕٗ  ٍ ي ًٌٕ، ثٍ  ُج
 آل ٍٕهح ٔال انج وح، ٍٕهح: ر ٕنٕا ال: ٍٔهى  ه ّ اهلل صهٗ اهلل هٍٕل قبل: قبل

 انج وح،   ٓب  ن و انزي انَٕهح: قٕنٕا ٔنكٍ  هّ، ان وآٌ ٔ نا انَُبء، ٍٕهح ٔال  ًواٌ،
  هّ ان وآٌ ٔ نا  ًواٌ، آل   ٓب  ن و ٔانزي

Burada yapılan iĢlem, kaybolmuĢ bir kitapta olduğunu bildiğimiz bir hadisi aslî 

kaynaklara nisbet ederken bir aracı kaynak kullanmaktan ibarettir. Fakat Ģunu da 

belirtmek gerekir ki bu aracı kitaplar arasında da büyük farklar vardır. Suyûtî, 

naklettiği hadisleri senedsiz zikrederken Ġbn Kesîr, naklettiği haberleri senedli olarak 

zikretmiĢtir. 

Senedi zikreden kitap, tahrîci yapılan hadise nisbetle kaybolmuĢ kitabın bir nüshası 

olarak muteberdir. Bu durumda tahrîcin nâkıs olmaması için Suyûtî‟den değil Ġbn 

Kesîr‟den hadisi nakletmek gerekir. Zira tahrîc Suyûtî‟den yapıldığında ikinci 

dereceden bir eserden yararlanılmıĢ olur ki asıl olan birinci dereceden kaynağa yani 

Ġbn Kesîr‟e ulaĢmaktır. Çünkü tahrîc ve tahrîc yapanlar isnadın incelenmesine 

muhtaçtırlar. Ġsnadı belirtilmeyen bir hadis hakkında hüküm vermek ve onun aslî 

kaynaklarla irtibatını ortaya koymak mümkün olamayacağından hadis ve âsârın 

isnadsız olarak rivayet edildiği bir kitaptan tahrîc yapmak mümkün değildir. 

Hadisi aslî kaynakta bulup ona nisbet etmeye engel olan diğer bir husus da aslî 

kaynağın tam olarak iyi bir tahkik ve araĢtırma yapılmadan basılması ve elimize bu 

Ģekilde ulaĢmasıdır. Nüsha farklılıkları da aslî kaynaklara ulaĢmayı zorlaĢtıran 

                                                

596
 Bkz.: Ġbn Kesîr, Ebu‟l-Fidâ Ġsmail b. Ömer el-KuraĢî ed-DımeĢkî, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, 

Tahkik: Sami b. Muhammed Selâme, Dâru Taybe, Ġkinci Baskı, y.y. 1999, 1/19-31. 
597 Mesela bkz.: 1/119, 133, 142, 146, 147, 150, 156, 195, 248, 249, 270, 276, 354… 
598 Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, 1/156. 
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önemli bir etken olarak gösterilebilir. Bu durumlarda aracı kaynaklar kullanarak 

hadisin aslî kaynağına ulaĢmak durumundayız. Mesela Sünen-i Nesâî‟ye isnad edilen 

bir hadis ile karĢılaĢıldığında bu hadis Nesâî‟nin ulaĢtığımız bir nüshasında 

bulunamayabilir. Bu durumda Mizzî‟nin “Tuhfetu‟l-EĢrâf”ı önemli bir eserdir ki 

mezkûr hadisi bu kitapta Nesâi‟ye nisbet edilmiĢ olarak bulmak mümkündür.
599

 

Tahrîcte aslî kaynaklara nisbet etmek söz konusu olduğu zaman “ّفوع” veya 

 demek uygundur. Aslî kaynağa ulaĢmanın mümkün ”هٔاِ“ veyahut ”ؤفوعّ“

olmadığı durumlarda nisbet edilen eser için “ِؤٔهك” veya “ِم و” veyahut “ٍّبق” 

tabiri kullanılır.
600

 Bu yüzden tahrîcte “ؤفوعّ اني ه ي” veya “ ؽغوهٔاِ انؾب ظ اثٍ ” 

demek yahut da “ؤٔهكِ انجقبهي ” veya “ٍبقّ انًَهى” demek doğru değildir. Bu 

ibarelerde önemli olan isnadla rivayeti hissettirip hissettirmemesidir.
601

  

22- Bir hadisi hem aslî kaynağa hem de fer‟î kaynağa nisbet etmek de 

mümkündür. Tabii ki bu belirli hallerde olur. Fer‟î kaynağın sahibi hadisin yeni bir 

rivayet tarikini zikretmiĢ ise ve araĢtırmacı bu tarike aslî kaynakta ulaĢamamıĢ ise o 

takdirde sened incelemesinin ve seneddeki farklılıkların belirtilmesinden sonra fer‟î 

kaynakdan da aslî kaynakla beraber tahrîcte yararlanılabilir. Fer‟î kaynağın sahibi 

nas ile ilgili bir hükümde bulunmuĢsa veya nas ile ilgili önceki imamların tashih, talîl 

ve rivayet tercihi gibi bir değerlendirmelerini nakletmiĢse, aynı nassı tahrîc etmeye 

çalıĢan araĢtırmacı tahrîcte bu fer‟î kaynağı kullanabilir.
602

  

                                                

599 Sa‟d b. Abdillâh b. Abdilazîz Âl-i Humeyyed, Turuku Tahrîci‟l-Hadîs, s. 12-16. Veya Nesâî‟nin 

diğer eserlerinde olan hadis yanlıĢlıkla Müctebâ‟ya nisbet edilmiĢ de olabilir. 
600 Târık b. Muhammed et-Tıvârî, “Müzekkiretü Tahrîci‟l-Ehâdîs”, NeĢr: www.ahlalhdeeth.com, s. 2. 
601 Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 16. 
602 Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 15-16. 

http://www.ahlalhdeeth.com/
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Burada özellikle belirtmek istediğimiz bir husus daha bulunmaktadır ki dergi gibi 

süreli yayınlara veya gazete gibi günlük yayınlardan tahrîc yapılmaz. Her halukârda 

hadisi bunlara nisbet etmek doğru değildir.
603

 

23- Hadis birden çok aslî kaynakta bulunuyorsa ne yapılmalıdır? Nassın 

bulunduğu aslî kaynak sayısı mesela yirmi gibi bir rakama ulaĢıyorsa, yani çok ise, 

bu durumda tahrîci uzattığından dolayı hem okuyucuya hem de araĢtırmacıya bir 

bıkkınlık gelecek, belki de araĢtırmacı kınanacaktır. Öyleyse Buhârî ve Müslim‟de 

veya dört sünende bulunduğu halde bir hadisi -mesela- “Zikru Ahbâr-ı Isbehân”a 

veya “Fevâid-i Temmâm”a nisbet etmenin ne manası vardır? Bu faydalı mıdır? 

Gerekli midir? 

Tahrîcte aslî kaynaklarla irtibat kurarken faydalandığımız hususlardan biri, nassın 

derecesine vâkıf olmaktır. Arz edilen husus da hem araĢtırmacıya hem okuyucuya 

çok ağır gelen bir yüktür ve nassın derecesini bilmek, bu yükü taĢımadan da 

yapılabilecek bir iĢtir. ġu da vardır ki tahrîcin bütün kaynaklarını elde etmek ve 

zabdetmek mümkün değildir. 

Bunun zıddı olarak Ģunu da söylemek mümkündür: Tahrîc yapan araĢtırmacı, belirli 

kaynaklarla iktifa edip araĢtırmayı çabucak bitirivermekle, yaptığı tahrîcte kusurla 

itham edilmesi de söz konusu olabilir. Bu durumda orta yol tek bir tane değildir. 

Burada tahrîcteki uzunluk veya kısalık, nassın durumuna göre, araĢtırmanın yapıldığı 

sebebe göre değiĢiklik arz edebilir. Nisbet edilen kaynak sayısı çok veya az olabilir 

ki icmalî bir tahrîc ile tafsilî bir tahrîcin farklılığı burada ortaya çıkar. 

Tahrîcte hadisin nisbet edildiği kaynaklardaki durumu icmalî bir tarzda verilirken ihmal 

edilmemesi gereken bir nokta vardır ki o da hadisi icmalî tarzdan daha kısa bir Ģekilde 

kaynağa nisbet etmenin doğru olmayacağıdır. Mesela sadece müellifin ismini 

zikretmekle yetinmek doğru değildir. Öyleyse Ģu sorunun cevabını aramak 

gerekmektedir? AraĢtırmacıyı tafsîlî, icmâlî veya orta bir tarzda tahrîce iten kıstas nedir? 

                                                

603 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 27. 
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Hadisin asıl kaynağına nisbetini tafsîlî olarak belirtmek genelde akademik araĢtırmalar 

ve ilmî risaleler için söz konusudur. Eğer tek bir risalede sadece bir nassın incelenmesi 

söz konusu ise o takdirde en geniĢ yani tafsîlî tahrîc uygulanır. Cuma hutbelerinde ve 

dergilerdeki genel makalelerde ise tahrîc en icmâlî Ģekilde yapılır. 

Tahrîce konu olan nas eğer ilmî bir risale içinde ele alınıyorsa, sabit olduğu malum 

olan meĢhur bir hadis için bir sayfalık bir tahrîc söz konusu olsa da, sabit olup 

olmadığı noktasında ihtilaf olan hadisler hakkında sayfalar dolusu tahrîc bilgileri 

gerekebilmektedir. 

Sonuç olarak araĢtırmacının anlayıĢı, tecrübesi, araĢtırmaya konu olan nassın durumu 

ve araĢtırma Ģekline göre hadisin aslî kaynağa nisbetinin uzun veya kısa oluĢu 

farklılık arz edebilir. 

Bu konuda en güzeli, orta yolu tutmak ve nassın derecesini tam olarak beyan etmek 

ile araĢtırmayı uzatan olumsuzluklardan kaçınmanın arasını bulmaktır.
604

 

Eğer araĢtırmacı birden çok kaynağa, tahrîcle ilgisi olmayan bir faydadan veyahut da 

baĢka bir sebepten dolayı ulaĢmayı arzulamıĢsa bir ictihad mevzusu olan bu gayretin 

okuyucuya bir zararı olmayacağı gibi bu durumun araĢtırma esnasında kendini 

göstereceği de malumdur. 

“Önemli olan hususlardan biri de hadisi sadece pek çok kaynağa nisbet meselesi 

değil, elde edilen malumatın, araĢtırmanın güzel olması ve iyi bir inceleme olması 

hesabına kullanılmasıdır.”
605

 

24- Tahrîcin kaynaklarını nasıl sıralamak gerekir? Kaynakların tertibi adına üç 

yol vardır: 

1- Kaynakları müelliflerinin vefat tarihine göre sıralamak: GeçmiĢ kaynaklardan 

yapılan tahrîcte en çok kullanılan tertip Ģekli budur. Mesela, Abdurrezzak b. 

Hemmâm, Ahmed b. Hanbel, Buhârî ve Müslim bir hadisi kitabında zikretmiĢler 

ise bunların tahrîcindeki sıralama Ģu Ģekilde olmalıdır: Önce Abdurrezzak, sonra 

                                                

604 Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 17. 
605 Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 18. 
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Ahmed b. Hanbel, sonra Buhârî ve sonra da Müslim. Çünkü isimleri imamların 

vefat tarihlerinin sıralanıĢı bu Ģekildedir. Kaynakların bu Ģekildeki sıralanıĢı en 

yaygın olan kullanım Ģekillerinden biridir. 

2- Kaynakları sıralamaya Kütüb-i Sitte‟den baĢlamak ve sonra da nassı bu 

kaynaklardan alarak kitabında zikredenleri vefat tarihlerinin sırasına göre tertip 

etmek. Kütüb-i Sitte, Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve Ġbn 

Mâce‟dir. Bu yol, uygulanagelen en meĢhur yoldur. Bazıları bu altı esere Ahmed 

b. Hanbel‟in Müsned‟ini de eklemiĢler ve bundan baĢka kaynakları ise 

müelliflerinin vefat tarihlerinin sırasına göre tertip etmiĢlerdir. 

3- Kaynakları, tahrîci yapılan hadise olan yakınlık ve uzaklığa göre sıralamak. 

AraĢtırmacı elindeki nassı gördüğü ilk kaynaktan baĢlayarak müellifin vefat 

tarihini gözetmeksizin önce ondan baĢlar ve sonra diğerlerini sıralar. Zeylaî 

“Nasbu‟r-Râye”de böyle yapmıĢtır. Fıkhî kitaplarda gördüğü nasları tahrîc etmiĢ, 

önce fıkhî kitapların müellifinin nassını daha sonra ise diğerlerini zikretmiĢtir. Bu 

düz ve basit metodu ilk iki metoda döndürerek bir kolaylaĢtırma yapmak 

mümkündür. 

Önemli olan bu metodlardan birini bütün araĢtırma boyunca araĢtırmanın ilgili her 

yerinde kullanmaktır. Bu metotlardan bir sapma ancak tahrîc esnasında onu yapmayı 

tercih ettirecek bir sebepten dolayı olmalıdır. Yoksa kaynakları geliĢigüzel sıralamak 

doğru değildir. 

25- Hadisi, hadis ehli olmayan bir müellife nisbet etmek doğru değildir. Bu 

müellifin büyük bir müfessir, fakîh veya mutasavvıf olması fark etmez.
606

 Münâvî bu 

konuda Ģöyle demiĢtir: “Hadisi meĢhur bile olsa –büyük müfessirler gibi- hadis 

ehlinden olmayan kimseye nisbet etmem.”
607

 Tefsir kitaplarında zayıf ve mevzu 

rivayetlerin olduğu bir vakadır. Büyük fakih ve zahid kimselerin zayıf ve mevzu 

hadisleri rivayet ettikleri bilinen bir gerçektir. Bu rivayetleri onların veya eserlerinin 

değerlerine bir halel getirmez. Fakat tahrîc uygulamasında bu ayrıntı gözden 

                                                

606 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehadîs, s. 27. 
607 Abdurraûf el-Münâvî, Feyzu‟l-Kadîr, 1/20; Ayrıca bkz.: Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehadîs, s. 28. 
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kaçırılmamalı ve hadis âlimlerinin kitaplarına nisbet etmenin doğru olduğu 

bilinmelidir.” 

5. HADĠSĠN DERECESĠNĠ BEYAN ĠLE ĠLGĠLĠ KAĠDE 

26- Hadisin hükmünü beyan etmek, tahrîcin önemli sonuçlarından biridir. 

Tahhân, tahrîcte hadisin sıhhat derecesinin belirtilmesinin esas bir unsur olmadığını, 

ihtiyaç anında yerine getirilecek tamamlayıcı bir husus olduğunu belirtir.
608

 Nassın 

derecesini beyan etmeyi Ġbrahim el-Lâhım da Tahhân gibi tahrîci tamamlayan bir 

husus olarak görür. Yapılmasının isabetli olacağı görüĢündedir. Yapılmadığında ise 

bunu bir kusur ve eksiklik olarak değerlendirir.
609

 

Buna karĢılık Bekr b. Abdillah Ebu Zeyd, Melîbârî ve Akâyile gibi muasır âlimler de 

tahrîcte, hadisin senedinin ve metninin incelenip önceki rivayetleri ile 

karĢılaĢtırılması, bunun üzerine sahih, zayıf, hasen veya mevzû gibi bir hükmün 

verilmesi gerektiğini savunurlar.
610

 Muhammed Mahmud Bekkâr da hadisin 

derecesini açıklamanın sadece ihtiyaç anında gerektiğini söylemiĢ mesela Buhârî ve 

Müslim‟in Sahîh‟lerinde yer alan bir hadis için buna gerek olmadığını ifade etmiĢ ve 

eklemiĢtir: “Çünkü bu kitaplar zaten sahih olan hadisleri toplamak için telif 

edilmiĢlerdir.”
611

 

Bu noktadaki kanaatimiz hadisin derecesini beyan etmenin tahrîcin en önemli 

sonuçlarından biri olduğudur. Herhangi bir kaynakta bulduğumuz bir hadisin aslî 

kaynakta olup olmadığını araĢtırırken yaptığımız incelemelerden zaten hadisin sıhhat 

derecesi ile ilgili bir hüküm çıkacaktır. Bu yüzden bu hususu önemsemek gerekir. 

Tedvin devrinden sonra pek çok âlim bu önemli iĢi üstlenmiĢlerdir. Bazıları 

naslardan yaptıkları seçmelerle kitaplar oluĢturmuĢlar (Ġmam Mâlik‟in Muvatta‟ı 

gibi), bazıları kitap tedvin ederken nasların derecelerini kendisine kıstas olarak 

seçmiĢler (Tirmizî‟nin Sünen‟i gibi), bazıları da seçtiği nasları değerlendirmek için 

                                                

608 Mahmud et-Tahhân, Usûlu‟t-Tahrîc, s. 12. 
609

 Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 7, 12. 
610 Bkz.: Bekr b. Abdillah Ebu Zeyd, et-Ta‟sîl Li Usûli‟t-Tahrîc, 1/53; Melîbârî ve Akâyile, Keyfe 

Nüderrisü Ġlme Tahrîci‟l-Hadîs, s. 29. 
611 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 12-13. 
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kitap telif etmiĢlerdir (Kitâbu‟l-Ġlel‟ler gibi). Bazıları da hadislerin derecelerini 

açıklamak ile hiç ilgilenmemiĢlerdir. Ama Ģu bir gerçektir ki tahrîcin hadis 

ilimleriyle iliĢkisinin önemli bir yanını nassın derecesini beyan etmek ile ilgili 

sonuçları oluĢturur.  

Ayrıca günümüzde matbuat büyük bir hızla geliĢmekte ve sayısız kitaplar 

basılmaktadır. Kitaplarda geçen hadislerin sıhhat derecesi bilinmemektedir. Bu 

yüzden hadisin derecesini açıklama meselesi günümüzde artık bir zaruret halini 

almıĢtır. Dolayısıyla tahrîcin, bütün uygulamaları söz konusu olduğunda onun nassın 

derecesini beyan etmesi gerektiğini söylemek mümkündür. 

Bununla beraber, pek çok eserde müellifler sadece isnadı zikredip derecelerini beyan 

etmemiĢler ve Ģöyle demiĢlerdir: “Ġsnadı zikreden kiĢi seni onun kaynağına havale 

etmiĢ demektir.” Yani bununla nassın derecesini bilmeyi okuyucuya bırakmıĢlardır.  

Bunlara ek olarak Ġbrahim el-Lâhım mevzuat kitaplarında bulunan hadislerin de 

mevzu‟ olduğuna hükmetmeden önce bu kitapların müelliflerinin hadisin baĢka 

tarikine vakıf olamama ihtimaline binaen hüküm vermiĢ olabileceklerini, dolayısıyla 

bundan endiĢe ederek bu kitaplarda görülen bir hadis hakkında da araĢtırma 

yapılmasını tavsiye etmektedir. Burada Ġbrahim el-Lâhım‟ın Ģu ifadelerine yer 

vermek istiyoruz:  

“Sahîh veya mevzu hadisleri toplamak için tasnif edilmiĢ kitapların haricindeki 

kitaplar için iki durum ile karĢı karĢıya kalmak mümkündür: Birincisi, senedleri 

araĢtırma kudreti ile hadise hüküm verme cür‟et ve rağbetini kendinde gören kiĢinin 

yapacağı içtihat. Bu durumda kiĢi hadise hüküm vermek için gereken adımları 

atacaktır. Ġkincisi, kendinde içtihat yapacak kudreti görememek veya kendisini içtihat 

kapısının kapalı olduğuna inandırmıĢ olmak veyahut da kendisini itkan ve ihsan 

üzere içtihat yapamayacaklar arasında görmek. Bu durumda araĢtırmacının, tahrîce 

konu olan hadisle ilgili ilk dönem Ġslâm bilginlerinin hadisin sıhhat derecesini 

aktaran sözlerini nakletmesi uygun olacaktır ki, Zeylaî‟nin “Nasbu‟r-Râye”si, Ġbn 

Hacer‟in “Telhîsu‟l-Habîr”i, Sehâvî‟nin “Makâsıdu‟l-Hasene”si ve Aclûnî‟nin (v. 

1162/1749) “KeĢfu‟l-Hafâ”sı bu tür kitaplardandır. 
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Burada tahrîc yapan kimsenin, imamların sözlerini nakletmede güvenilir olması 

gerektiğini de ifade edelim. Bir hadis, bir imam tarafından sahih, diğer bir imam 

tarafından zayıf kabul edildiyse, her iki imamın sözü de nakledilmelidir ki okuyucu 

bu hadisin sıhhat derecesinin farklılık arz ettiğini bilsin. Bazı araĢtırmacıların 

ulaĢmak istedikleri netice için istediği hükmü veren imamların hükümlerini tahrîc 

etmelerini, ilmî açıdan kabul etmek mümkün değildir. 

Eğer araĢtırmacı için yukarıda bahsedilen durumlardan ikincisi söz konusu ise ve ilk 

dönem Ġslâm bilginlerinin verdiği hadise dair herhangi bir hükme ulaĢamamıĢsa o 

zaman bir değerlendirme yapmaması uygundur ve bu hadis ile ilgili âlimlerin 

herhangi bir sözüne ulaĢamadığını bildirmesinde bir beis yoktur.”
612

 

Bazen hadise hüküm vermek, ona Ģerh düĢmeyi gerektirebilir. Mesela hadislerin 

rivayetleri arasında varmıĢ gibi gözüken tearuz vehmini ortadan kaldırmak için 

ta‟likde bulunmak, hadise Ģerh düĢmek de tahrîc esnasında buĢvurulan 

hususlardandır.
613

 Tahrîc yapılırken hadise düĢülecek bu türden notlar ve izafeler 

ilim emanetinin bir gereği olup baĢka âlimlerin gayretlerini kendi hesabına 

yontmamak açısından önemlidir. “Unutmamalıdır ki „Ġlmin bereketi onu söyleyenine 

nisbet etmektir.‟ Bu talik ve izafelerin insanları bıktırıcı ve sıkıcı uzun bir üslup ile 

olmaması da dikkat edilmesi gereken diğer bir noktadır.”
614

 

Burada örnek olması açısından Ġbn Hacer‟in ravilerin mertebelerine ve isnaddaki 

hallerine göre hadislerin isnadlarına verdiği hükümleri bir tabloda göstermek 

istiyoruz:
615

 

Mertebe 
Ġsnaddaki ravi için 

söylenen lafız 

Ġsnada verilen 

hüküm 

Birinci mertebe Sahabîler bu derecelerden uzaktır 

Ġkinci mertebe 
“Evseku‟n-nâs”, “Sika 

sika”, “Sika hâfız” 
Sahîh 

Üçüncü mertebe “Sika”, “Mütkın”, “Sebt”, Sahîh 

                                                

612 Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 12-13. 
613 Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs, s. 29. 
614

 Hâtim b. Ârif eĢ-ġerîf, “et-Tahrîc ve Dirâsetü‟l-Esânîd”, s. 13. 
615 Ġbn Hacer, Takrîbu‟t-Tehzîb, Takdim ve Dirase: Muhammed Avvâme, Dâru‟r-ReĢîd, Suriye Haleb 

1992, s. 23; Ayrıca bkz.: Abdülkerim Verikât, “Beyânu Dereceti‟l-Hadîs”, el-Vâdıh fî Fenni‟t-

Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, Dâru‟l-Âlemiyye, Birinci Baskı, Ürdün 1999, s. 303. 
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“Adl” 

Dördüncü mertebe 
“Sadûk”, “Lâ be‟se bih”, 

“Leyse bihî be‟s” 

Hasen veya 

Sahîh 

BeĢinci mertebe 

“Sadûkun yehimü”, “Lehû 

evhâmün”, “Sadûkun 

seyyiu‟l-hıfz”, “Yuhtıu”, 

“Teğayyera biehara” 

Mütabaa ile 

Hasen 

Altıncı mertebe “Makbul” Hasen 

Yedinci mertebe “Mestur”, “Mechûlu‟l-hâl” Zayıf 

Sekizinci mertebe “Daîf” Zayıf 

Dokuzuncu mertebe “Mechûl[u‟l-ayn]” Zayıf 

Onuncu mertebe 
“Metrûk”, “Metrûku‟l-

hadis” 
Cidden zayıf 

On birinci mertebe “Müttehemün bi‟l-kezib” 
Cidden zayıf, 

Metruk 

On ikinci mertebe “Kezzab”, “Vaddâ‟” Mevzû‟ 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ELEKTRONĠK ORTAMDA TAHRÎC 

Bilgisayarlar, dört temel aritmetik iĢlemi ve mantıksal karĢılaĢtırmaları son derece 

hızlı yaparak bunlardan sonuçlar çıkarabilen elektronik makinalardır. Ġnsan hayatını 

kolaylaĢtıran bilgisayarlar günümüzde ilmî araĢtırmalarda da geniĢ bir Ģekilde 

kullanılmaktadır.  

Elektronik ortamda tahrîc, programlar
616

 vasıtasıyla, programa uygun iĢletim 

sistemine
617

 ve yeterli donanıma
618

 sahip bir bilgisayarda hadisin aslî kaynaklarına 

ulaĢmayı ve tahrîcin diğer unsurlarını elde etmeyi amaçlayan bir metottur. 

A. BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE HADĠS PROGRAMLARI  

Âlimlerin hadis ilmine yaptıkları katkılar saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çoktur. 

Hadis ilmi ile ilgili alt ilim dalları ikame etmeleri, ravilerin hallerini tahkik edip 

tasnif türleri ile ilgili literatür oluĢturmaları, matbu ve mahtut olarak kütüphanelerde 

bulunan hadis ile ilgili pek çok eser telif ve tercüme etmeleri bunun en önemli 

Ģahididir. 

Sahifelerde ve yapraklarda yazılı olan nebevî ilim, matbaanın çıkmasıyla bütün 

âleme yayılmaya baĢlamıĢ, görsel ve iĢitsel yayın organları ile de adeta tüm dünyada 

her evin içine girmiĢ bulunmaktadır.  

Bilgi teknolojisinin geliĢmesi ile ortaya çıkan bilgisayar ve programlardan hadis, 

sünnet ve sîret kitapları da nasibini almıĢ, internet denilen sanal âlemde Hz. 

                                                

616 Program, bir bilgisayarın iĢlem yapabilmesi için gereken komutlar dizisidir. 
617 ĠĢletim sistemi, bilgisayarın donanımı ile uygulama yazılımları arasında bağlantıyı sağlayan özel 

bir yazılımdır. 
618 Donanım, fiziksel olarak bir bilgisayarı oluĢturan elektronik, elektromanyetik ve elektromekanik 

tüm birimlere verilen genel bir isimdir. Her bir programın bilgisayarda çalıĢabilmesi için, özelliğine 

göre bazı gerekli donanıma ihtiyacı vardır. 
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Peygamber (as) ile ilgili malumat da yeryüzündeki bütün Müslümanlara 

yayılmıĢtır.
619

 

Teknolojik geliĢmeler dünyanın her tarafında bulunan Müslümanların bilgi 

teknolojilerini kullanarak Ġslâm‟a ve hadise hizmet etmelerine ön ayak olmuĢtur. 

Burada, faydasının genel olması ve ĢaĢırtıcı hizmetler içermesinden dolayı bilgisayar 

programları üzerinde durmak istiyoruz.  

Hadis ile ilgili internet siteleri ve bilgisayar programları, diğer site ve programlarla 

karĢılaĢtırıldığında sayılarının az olduğu iddia edilebilir olsa da büyük bir kolaylığı 

beraberinde getirmekte, Ģu ana kadar da iyi neticeler vermiĢ gözükmektedir. Bu 

durum, Müslümanların gayretlerini bir noktada toplamalarını, bu konudaki araĢtırma 

ve incelemelerin çoğaltılmasını ve en azından himmetlerin birleĢtirilmesi 

mesuliyetinin yerleĢmesini sağlamalıdır. Dine, kültüre ve tüm Müslümanlara bakan 

tebliğ mükellefiyetini yerine getirmede büyük kolaylıklar sağlayan bu program ve 

sitelere dünyanın pek çok yerinden katkılarda bulunulmaktadır. Burada diyebiliriz ki 

ilmî araĢtırma müesseseleri, Ġslâm âlimleri, ilim talebeleri ve bu mükellefiyetin 

Ģuurunda olan herkes, bu uğurda üzerine düĢeni en güzel bir Ģekilde yerine 

getirmelidir. 

Hadis ilimlerini rivayet ve dirayet olarak içeren geniĢ hadis programları gün geçtikçe 

çoğalmıĢtır. Rical ilmi ve hadis musannafâtını bir program dâhilinde toplamaya, cerh 

ve tadil imamlarının sözlerini nakletmeye, âlimlerin hadis ve senedi ile ilgili yorum, 

değerlendirme ve hükümlerini aktarmaya çalıĢan bu programlar böylece hadislerin 

metnine ve senedine vakıf olma yollarını kolaylaĢtırmıĢtır. 

Sürat çağında bilgisayar teknolojilerini Hadis ve Sünnet‟in hizmetinde kullanmakla 

ilgili olarak burada aktarmak istediğimiz husus Ģunlardan ibarettir: Hadis ile ilgili 

bilgisayar programlarının önemi, bunlar içinde en meĢhur olanları, bu programlardan 

en verimli bir Ģekilde istifadenin nasıl olacağı, bu programların olumlu ve olumsuz 

tarafları ve bu programlarda araĢtırma yapacaklara yönelik bazı tavsiyeler. 

                                                

619 Ġslâmî ilimlerle ilgili bilgisayar teknolojisinin tarihi geliĢim aĢamaları için bkz.: Güney, Necmettin, 

“Bilgisayar Ortamındaki Ġslami Ġlimler Konulu Arapça Program ve Cd‟ler Üzerine”, Marife Dergisi, 

Yıl:5, Sayı: 2, Konya, 2005, s. 154-155. 
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Öncelikle dikkat çekmek istediğimiz birkaç husus vardır: Kitaplarda olan malumatın 

insanlara bilgisayar programları vasıtasıyla sunulması çok eski değildir. Bu 

programlardan en iyi bir Ģekilde istifadenin mümkün olabilmesi için bazı kaide ve 

kıstasların konması, belirli seviyeye getirilmesi gereklidir. Unutulmamalıdır ki bu 

programlar genelde Ģirketlerin üretimidir ve göz boyayıcı olabileceği gibi aynı 

zamanda kâr getiren bir araçtır. Bundan dolayı hata içermesi muhtemeldir. Konumuz 

ile ilgili programların insanlar arasına yeni yeni yerleĢen bir yapıya sahip olması ve 

ilk versiyonların genelde hata içermesi bilinen bir gerçektir. 

Bu programların ticârî yönünden baĢka ilmî ve hayır yönü olduğunu da belirtmek 

gerekir. Bu gün bilgisayarlar bütün din ilimleri ile alakalı programları ihtiva etmekte 

böylece ayaklı birer ilmî kütüphaneye dönmüĢ durumdadır. 

1. Hadisle ilgili bilgisayar programlarının önemi 

Sünnet ve siret ile ilgili bir haberi günlerce hadis kitapları içinde arayıp bulmaya, 

haberin rivayet tariklerini öğrenmeye çalıĢan bir Müslüman‟ın kısa bir vakitte 

aradığını bulmasına yarayan Hadis ile ilgili bu programlar aynı zamanda bilgiye 

sistemli bir Ģekilde ulaĢmayı sağlar.  

Malumatın özenli bir Ģekilde girildiği programlardaki hızlı arama teknolojisi, klasik 

arama yöntemleriyle ulaĢılamayacak neticeler sunmaktadır: Haberin metni ile 

beraber senedini de inceleme imkânı sunmak, belirli ravilerin yine belirli olan diğer 

ravilerden tahammül ettikleri rivayetleri tespit etmek, ahad haberleri belirtmek, 

rivayetlerdeki garib lafızları açıklamak, haberler içinde mevkûf ve maktû‟ olanlarını 

ayırt etmek, rivayet tariklerini karĢılaĢtırıp rivayet farklılıklarına muttali olmak, 

haberin illetlerini açıklamak, bunlardan bazılarıdır. 

Bunun yanında rivayet tariklerini grafik olarak arz eden, böylece araĢtırmacıya uzun 

uğraĢılar neticesinde ancak ulaĢabileceği sonuçları kolay bir tarzda gösteren 

programlar da bulunmaktadır ki bu da hadis ile ilgili programların önemini anlatan 

diğer bir göstergedir. 
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2. Elektronik ortamda tahrîc yapılabilecek programlar 

Bir hadisin kaynağına ulaĢabilmek ve tahrîcin diğer unsurlarını gerçekleĢtirebilmek 

için günümüzde pek çok bilgisayar programları üretilmiĢtir. Bunlar içinde bütün 

Ġslâmî ilimlerle ilgili programlar olabildiği gibi sadece hadis ilmini ilgilendiren 

programlar da bulunmaktadır.  

Elektronik ortamda tahrîc ile ilgili programlar incelendiğinde bunların en meĢhur ve 

konumuz açısından istifade etme imkânının en fazla olanlarını Ģu Ģekilde sıralamak 

mümkün olacaktır
620

: 

* Mevsûatu‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerif 2.0/Harf: Ayrıntılı bir Ģekilde anlatılacaktır. 

* Mevsûatu‟s-Sîreti‟n-Nebeviyye/Harf: Grafikler, haritalar ve Hz. Peygamber‟in 

hayatında yaĢadığı olayların ay ay verilmesi açısından ön plana çıkmaktadır. 

* Bernâmecu Safveti‟l-Ehâdîs/Harf: Veri tabanı seçme sahih hadislerden oluĢan 

programda hadislerin Ġngilizce ve Fransızcaya tercümeleri de verilmiĢtir. 

* el-Beyân fîmattefeka aleyhi‟Ģ-ġeyhân/Harf: Buhârî ve Muslim‟in ittifak ettikleri 

1700 hadisi ve Türkçe dahil altı dile tercemesini ihtiva etmektedir. 

* Mevsûatu‟l-Fıkhî‟l-Ġslâmî/Harf: Ġslâm hukuku ile ilgili kitapları ihtiva 

etmektedir. 

* Mevsûatu‟l-Mevârîs/Harf: Miras hukukunu ihtiva etmektedir. 

* el-Mevsuatu‟z-Zehebiyye Li‟l-Hadîsi‟n-Nebeviyyi‟Ģ-ġerîf ve Ulûmihî 

2.0/Türas: 600 mücelled eseri ihtiva eden program, 200.000 isnadlı hadisi 

içermektedir. 150.000 hadis ravisinin tercemesini ve 80.000 hadisin de hükmünü 

ihtiva etmektedir. 

* el-Mektebetu‟l-Elfiyye fi‟s-Sünneti‟n-Nebeviyye 3.0/Türas: 2.0 vesiyonu 1300 

mücelled kitabı ihtiva ederken 3.0 versiyonu 3500 mücelled eseri ihtiva etmektedir. 

                                                

620 Programların isimlerinden sonra programı hazırlayan kurumun ismi yazılmıĢtır. 
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* el-Câmiu‟l-Kebîr Li Kütübi‟t-Türâsi‟l-Arabî ve‟l-Ġslâmî/Türas: Yukarıdaki iki 

programı içine alan bir programdır. Ayrıntılı bir Ģekilde incelenecektir. 

* Mektebetu‟s-Sîreti‟n-Nebeviyye/Türas: Sîret, Ģemail ve meğazi ile ilgili 120 

mücelled kitap ihtiva etmektedir. 

* Mektebetu Ulûmi‟l-Hadis/Türas: Ulûm-u Hadis ile ilgili 100 mücelled eserden 

fazlasını ihtiva etmektedir. 

* Mevsûatu‟t-Tahrîci‟l-Kübrâ ve‟l-Etrâfi‟Ģ-ġâmile/Türas: YaklaĢık 250.000 

isnadlı nassı ihtiva eden program kavlî ve fiilî hadislerin yanı sıra eserleri (âsârı) da 

içermektedir. Tek ravinin rivayet ettiği hadisleri belirtmesi, bütün hadisleri 

konularına göre tasnif etmesi ve hadisleri baĢlarına göre alfabetik olarak sunması en 

belirgin özelliğidir. 

* Mektebetu‟l-Eczâi‟l-Hadîsiyye/Türas: 150 hadis cüzünü ihtiva etmektedir. 

* Mektebetu‟l-Ehâdîsi‟d-Daîfe ve‟l-Mevdûa/Türas: Zayıf ve mevzu hadislerin 

bulunduğu 45 kitaptan istifade edilmiĢtir. GeçmiĢ ve günümüz âlimlerinin hadisler 

ile ilgili zayıf ve mevzû oluĢuna dair hükümleri de içermektedir. 

* Mektebetu‟l-Fıkh ve Usûlihî/Türas: Ġslâm Hukuku ile ilgili kitapları ihtiva 

etmektedir. 

* Mektebetu‟l-Akâid/Türas: Akaid ve kelam ile ilgili kitapları ihtiva etmektedir. 

* Mektebetu‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf 5.0/el-Aris: 2100 mücelled tutan 359 kitabı ihtiva 

etmektedir. 

* Mektebetu‟t-Teracim ve‟r-Rical/el-Aris: Hadisle ilgili olan ve olmayan pek çok 

Ģahsiyetin tercemesinin yer aldığı geniĢ bir programdır. 

* Mektebetu‟l-Fıkhi‟l-Ġslâmî/el-Aris: Ġslâm Hukuku ile ilgili kitapları ihtiva 

etmektedir. 

* es-Sîretü‟n-Nebeviyye min menâbiihâ‟l-Asliyye/Abdüllatif: Siyer ile ilgili pek 

çok eseri ihtiva eden bir programdır. 
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* Bernâmecu‟t-Tefsîr/Abdüllatif: Tefsir ile ilgili kitapları ihtiva etmektedir.  

* Tuhfetu‟l-Bâhis Li Ameli‟l-HavâĢî ve‟t-Tahkîkât/Abdüllatif: HâĢiye ve 

tahkikler üzerine yapılan özel bir programdır. AraĢtırmacının talikleriyle beraber 

araĢtırmayı istediği tarzda devam ettirmesine imkân sağlaması önemli bir özelliğidir. 

* el-Mevsûatu‟l-Mâsiye/Abdüllatif: 300 mücelled eseri ihtiva eden program, hangi 

eserde geçerse geçsin hadislerin benzer lafızları ve istenilen lafızlarla aramasına 

imkân vermekte, hadislerin isnadlarını grafik olarak göstermektedir. 

* el-Mevsûatu‟l-Hadîsiyyeti‟l-Musağğara 3.0/Merkez-i Nuru‟l-Ġslâm: Ayrıntılı 

bir Ģekilde anlatılacaktır. 

* Mevsuatu Ruvâti‟l-Hadis/Merkez-i Nuru‟l-Ġslâm: Ayrıntılı bir Ģekilde 

anlatılacaktır. 

* Ġtkânu‟l-Hirfe bi Ġkmâli‟t-Tuhfe/el-Arabiyye Li takniyeti‟l-Malûmât: 

Mizzî‟nin Tuhfetu‟l-EĢrâf‟ı üzerine yapılan bir programdır. Tuhfe‟de olmayan 3000 

talike yer vermesi, hadislerle ilgili zarif nükteleri içermesi, 19595 hadis tarikini ihtiva 

etmesi, hadislerin yeni ve eski rakamlarıyla aranmasına imkân vermesi, senedleri 

grafikle göstermesi, ravilerin Kütüb-i Sitte‟deki bütün hadislerini dakik bir Ģekilde 

belirtmesi, programın tanıtımında % 100 dikkat edilme ve hatasızlık olduğunun iddia 

edilmesi, programın göze çarpan en belirgin özellikleri arasındadır. 

* Mevsûatu Câmii‟s-Sünne/el-Arabiyye Li Takniyeti‟l-Malûmât: Ġsnadlı 

hadisleri tasnif eden (kütüb-ü müsnede) 3000 mücelled tutan 500 matbu eserden 

faydalanılarak yaklaĢık, matbu bir milyon sayfadan fazla bir hacmi olan ve büyük bir 

dikkatle hazırlandığı iddia edilen program, hadislerin etrafı, Ģâhidleri, mütâbi 

rivayetleri ve isnadının grafik olarak gösterilmesi ile ön plana çıkmaktadır. Rivayet 

tariklerini ve isnad latifelerini de belirten program pek çok talik, istidrak ve faideleri 

de içermektedir. Hadis ve âsârı 16.000 mevzuya tasnif etmiĢ olan program, 

40.000‟den fazla ravinin tercemesini de vermektedir. Kütüb-ü Müsnede olmayanlarla 

birlikte 10.000 matbu eserden faydalanılarak meydana getirilen program hadislerin 

metinlerindeki 900.000 garib lafzı da açıklamaktadır. 1300 cerh ve tadil âliminin 

görüĢlerine müracaat edilerek hazırlanan ravilerin terceme bölümünün yanı sıra 
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program özellikleri olarak da bilgi teknolojisini güzel bir Ģekilde kullandığı 

anlaĢılmaktadır. 

* Cevâmiu‟l-Kelim/Ufuk: Matbû ve mahtût olmak üzere 1200 eserden 

faydalanılarak hazırlanmıĢ program, hadisleri mükerrerleri ile veya mükerrersiz 

olarak arayabilme, hadislerin garib, aziz, meĢhur ve mütevatir olarak tasnifini 

gösterebilme imkânı sunmaktadır. 50.000 ravinin tercemesini ve her bir sahabînin 

rivayetlerini de göstermektedir. Metindeki ravilerin ve garip lafızların tercemelerine 

bir tıklama ile ulaĢma imkânı veren program, hadislerin Ģâhidlerini belirtmekte ve 

isnadları grafik ile gösterebilmektedir. 

 * el-Mektebetu‟Ģ-ġâmile/Ġnternetten ücretsiz: Ayrıntılı bir Ģekilde anlatılacaktır. 

* Muhaddis/Ġnternetten ücretsiz
621

: Ġnternetten sürekli güncellenen kitapları ile 

devamlı kendini yenileyen program, dokuz ana bölümde pek çok kitabı ihtiva 

etmektedir. 

Bunlardan baĢka programlar da vardır. Bunların içinden en kullanıĢlı ve tahrîcde en 

çok faydalanma ihtimali olanları konumuz açısından incelemek istiyoruz. Bu 

programlar arasında sadece hadis ile ilgili olan Mevsûatü‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf, bütün 

Ġslâmî kaynaklarla ilgili olan el-Mektebetu‟Ģ-ġâmile ve el-Câmiu‟l-Kebîr Li 

Kütübi‟t-Türâsi‟l-Arabî ve‟l-Ġslâmî, yine hadis ile ilgili el-Mevsûatu‟l-

Hadîsiyyeti‟l-Musağğara 3.0 ve hadis ravileri ile ilgili olan Mevsuatu Ruvâti‟l-

Hadis adlı programları sırası ve genel özellikleri ile tanıtalım: 

Burada, öncelikle hadis ile ilgili olan “Mevsûatü‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf” adlı programın 

2.00 versiyonunu tanıtmaya ve tahrîcte nasıl kullanıldığını göstermeye çalıĢacağız. 

2.a. Mevsûatü‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf 

Merkezi Mısır‟da bulunan Sakhr (صقو) ġirketi‟nin
622

 hazırladığı bu Hadis programı, 

program kalitesi ve kullanımı olarak iyi bir seviyede olup tahrîcte kullanılabilecek 

                                                

621 Ġnternetten www.muhaddith.org sitesinden indirilebilir. (EriĢim tarihi: 10 Mayıs 2008) 

http://www.muhaddith.org/
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önemli bir programdır. Kütüb-i Tis‟a‟yı Ģerhleri ile beraber ihtiva eden program, 

62.000 hadisi, 25.000‟i aĢan sayfayı içermektedir. 

Programın kullanılıĢı ve tahrîcte faydalanılması 

Programa girildiğinde klasik Windows uygulamalarındaki pencerelerde karĢımıza 

çıkan menü iĢaretlerinin yanında dokuz hadis kitabından her birini temsil eden birer 

kitap ve ayrıca hepsini birden gösteren ve altında “Kütüb-i Tis‟a” yazan bir kitap 

resmi bulunuyor. Yapılacak iĢlemler bütün “Kütüb-ü Tis‟a”da yapılabildiği gibi 

istenilen birinde veya birkaçında da yapılabilmektedir. 

Program Arapça bir program olduğu için sağdan ilk menü kitapların açılmasını 

sağlayan “ARZ” menüsü. Buna bağlı alt menülerden ilk 4‟ünden hangisi tıklatılırsa 

hepsini içine alan tek bir pencere açılıyor. Bunlardan ilki olan “rakamü‟l-hadîs”le 

seçilen bir kitabın verilen numarasıyla bir hadise hemen ulaĢılıyor. [Bkz.: Resim-1]  

Bu menülerden ikincisi olan “tebvîb”de her bir kitaptaki ana konu (kitap) ve içinde 

kaç bab yer aldığı, o babların ve her bir bab içinde geçen hadislerin etraf (hadisin 

baĢından bir bölüm) listesi görülebildiği gibi listeden istenilen bir hadisin tamamı da 

görülebilmektedir. [Bkz.: Resim-2]  

Arz menülerinden üçüncüsü olan “etrâf”ta ise yapılan tercihlere göre bir kitabın 

hadislerinin etrafının (hadisin baĢ kısımlarının) listesine ulaĢmak mümkün. Bu 

iĢlemdeki tercihleri ise tüm raviler veya sadece sika raviler Ģeklinde bir ayırımla 

yapmak da imkân dâhilinde. Ayrıca seçilen kitaptaki hadislerin ister hülasası, ister 

muhtasarı, ister mükerrerler hariç veya istenirse tamamı listelenebilmektedir. [Bkz.: 

Resim-3]  

Arz bölümünün dördüncüsü olan “el-fehâris” kısmında ise pek çok mevzuda 

hazırlanmıĢ adeta bir fihristler hazinesiyle karĢılaĢılıyor. “Kur‟ân-ı Kerîm” 

                                                                                                                                     

622 1982 yılında kurulan Sahr Ģirketi, 1985 yılından itibaren “Merkezu‟t-Türâsi‟l-Ġslâmî” adıyla 

kurduğu bir idareden Ġslâmî programları üretmektedir. Daha sonra “ġirketu Harf Li Takniyeti‟l-

Malûmât” adıyla hizmetlerine devam etmiĢlerdir. Ġlk olmasa da büyük Ġslam kaynaklarını elektronik 

ortama taĢıyan ilk Ģirkettir. Bkz.: Ġbrahim b. Hammâd b. Sultân, “et-Takniyetu‟l-Hadîse fî Hidmeti‟s-

Sünne ve‟s-Sîreti‟n-Nebeviyye beyne‟l-Vâkii ve‟l-Me‟mûl” NeĢr: www.alukah.net 
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fihristi‟nde hadislerde geçen ayetler ve Kur‟ân‟da kıraat farklılıklarını konu olan 

kelimeler listelenebiliyor. “Etrâfü‟l-Hadîs” fihristi‟nde hadis usûlündeki derecelerine 

göre kudsi, mütevatir, merfû, mevkûf ve maktû‟ hadislerin listesini görmek mümkün. 

“el-A‟lâm” fihristi‟nde ise hadislerde geçen Peygamberimiz (a.s.), diğer 

peygamberler, melekler, mekânlar, topluluklar, erkek ve kadınlar, savaĢlara ait 

isimler listelenebiliyor ve listede bulunan istenilen bir hadise tıklamakla hadise 

ulaĢılabiliyor. “Ruvât” (Raviler) fihristinde de hadis terminolojisinde bilinen muttasıl 

ya da muttasıl olmayan senedli hadislere ulaĢılıyor, aynı zamanda hadislerdeki ta‟lîk, 

irsâl veya inkıtâ‟ yerlerini gösteren listeden istenilen bir hadise tıklanarak ulaĢılıyor 

ve mezkûr yerler kırmızı renkli olarak net bir Ģekilde görülüyor. “Fehârisü‟t-Tirmizî” 

isimli fihristte Ġmam Tirmizî‟nin, hadislerin sıhhat durumunu ifade eden 97 ayrı 

terimle birlikte toplam 404 ravinin güvenilirlik dereceleriyle alakalı ifadeler 

bulunmakta. Son olarak “Akvâl” fihristi‟nde ise hadislerde geçen Ģiir beyitlerinin, 

hadis kitaplarında hadislerle bağlantılı olarak musannıfların veya talebelerinin 

açıklamalarının listesine ulaĢılıyor. [Bkz.: Resim-4] 

Sağdan ikinci menü arama görevi yapan “BAHS” menüsü. Bu ana bölümün alt 

menülerinden ilki olan “mecâlü‟l-bahs” ile hadislerin çeĢitli özellikleri verilerek 

arama iĢlemi, istenilen özellikteki hadislerde yapılabiliyor. Yani arama bütün 

hadislerde yapılabildiği gibi sadece mütevâtir hadislerde de yapılabiliyor. Ayrıca 

hadiste geçen lafzın sahibine göre kudsî, merfû, mevkûf ve maktû‟ olarak 

adlandırılan hadis çeĢitlerinden istenilen biri veya birkaçı da seçilerek arama buna 

göre de yapılabiliyor. Hatta merfû hadisin kavlî, fiilî veya takrîrî oluĢunu dahi arama 

seçeneklerine ekleyip Hz. Peygamber‟in (a.s.) sıfat ve Ģemâiline dair olan hadisler de 

müstakil olarak arama konusu yapılabiliyor. Bu arama seçeneklerini iĢlemin istenilen 

yerinde değiĢtirmek mümkün. [Bkz.: Resim-5]  

Bu alt menüden sonra gelen beĢ alt menüyü ise tek bir pencerede görmek mümkün. 

Bunlardan birincisi olan “bahsün bi delâleti‟r-ruvât” ile hadis râvileriyle alakalı 

olarak klavye ile isim, künye, lakap, nesep ve Ģöhret gibi özelliklerinden biri veya 

birkaçını yazmak suretiyle istenilen raviyle ilgili bilgiye ulaĢmak mümkün. [Bkz.: 

Resim-6] Buradan, ravinin ismi, tabakası, nesebi, künyesi, ikamet yeri, vefat yeri, 

vefat tarihi, Kütüb-ü Tis‟adan her birinde rivayet ettiği hadislerin sayısı, bu 
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hadislerin muttasıl olup-olmadığını gösteren grafikler gibi bilgilere ulaĢılabiliyor. 

[Bkz.: Resim-7] Bununla birlikte seçilen bir ravi ile onun hocaları ve talebelerini de 

aynı özellikleriyle bir listede görebilmek mümkün. Program, Kütüb-ü Tis‟ada hadis 

rivayet eden bütün ravileri alfabetik olarak tek bir listede gösterebiliyor. [Bkz.: 

Resim-8] Hakkında bu kadar bilgi edinilen ravinin Kütüb-ü Tis‟a‟da rivayet ettiği 

hadislerin listesine toptan veya kitap bazında ulaĢabilmek de mümkün. [Bkz.: Resim-

9] 

Alt menülerden diğeri olan “el-bahsü‟s-sarfî” ile istenilen tek kelimeyi veya 

kelimeler grubunu ister yazılan Ģekilde isterse aynı kökten gelmesi, tek baĢına veya 

baĢka bir kelimeye bitiĢik olması, yanyana veya aynı hadis içinde aralıklı olarak 

geçmesi gibi değiĢik özelliklerini de belirleyerek aramak mümkün. Bulunan listeden 

sırayla veya isteğe bağlı olarak hadisler açılabiliyor ve aranılan veri kırmızı renkli 

olarak görülebiliyor. Aynı iĢlemler seçim yapılarak sadece hadislerde geçen âyetlere 

de uygulanabilmekte. [Bkz.: Resim-10] 

Bir diğer alt menü olan “bahsün bi delâleti‟t-tahrîc”te ise Kütüb-ü Tis‟adan istenilen 

birinin tek baĢına rivayet ettiği hadislerin etraf listesini alabilmek mümkün olduğu 

gibi, istenilen kaynakların müttefikan rivayet ettikleri hadislerin de etraf listesini 

almak ve oradan istenilen hadislere ulaĢmak da imkân dâhilinde. [Bkz.: Resim-11] 

“Bahsün bi delâleti‟l-mevdû” isimli alt menü seçildiğinde ekranın sol tarafında 14 

ana mevzu ismi yer alıyor ve bunların her birinin de zincirleme olarak ara/alt 

konuları bulunuyor. Bu ara/alt konular içerisinde tahrîci yapılan hadisin ilgili olduğu 

konu seçiliyor, o mevzuda geçen hadisler alfabetik olarak listeleniyor ve istenilen 

hadise ulaĢılıyor. [Bkz.: Resim-12] 

“El-bahsü‟l-mütenevvi‟” kısmında ise muhtelif özelliklerine göre aranıp bulunan ve 

yukarıda anlatılan arama çeĢitlerinin sonuçlarını müstakillen veya istenilen 

niteliklerde olanlarını bir kenara toplamıĢ olarak çalıĢma imkânı elde ediliyor. 

Sağdan üçüncü menü olan “MEÂCĠM” bölümünde ise en sondaki yazdırma 

seçeneği haricinde üç alt menü bulunuyor. Bunların da hepsini tek pencerede görmek 

mümkün. Ġlk alt menü olan “mu‟cemü ğarîbi elfâzi‟l-hadîs” yardımıyla hadislerde 
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geçen 123.661 tane kelimenin değiĢik versiyonlarıyla yer aldığı listeden istenilen 

hadislere ulaĢılabiliyor. Ġkinci alt menü olan “mu‟cemü‟l-meânî” yardımıyla yine 

hadislerde geçen 33.116 adet garip kelimenin yer aldığı listeyle birlikte her bir 

kelimenin anlamı da hemen altta görülebiliyor ve istenilen hadise buradan da 

ulaĢmak mümkün oluyor. Üçüncü alt menü olan “mu‟cemü mübhemâti‟l-hadîs” 

bölümünde ise hadislerde geçen ve hadis ıstılahında mübhemât adı verilen, 

programda dokuz hadis kitabında geçen 1232 kadar müphem kelimenin yer aldığı 

listeyi görmek mümkün. Bu listedeki kelimelere tıklayarak ilgili kelimenin anlamına, 

bir ismi iĢaret ediyorsa hangi ismi belirttiğine ve hadisteki yerine tıklayarak bakmak 

mümkün oluyor. [Bkz.: Resim-13] 

Sağdan dördüncü ana menü olan “TA‟RÎFÂT” bölümünde “sîretü‟l-musannifîn” alt 

menüsünde Kütüb-ü Tis‟a müelliflerinin teracim bilgilerine, “el-Kütübü‟t-Tis‟a” alt 

menüsünde bu dokuz hadis kitabı ile ilgili geniĢ bilgilere, “merâciu‟l-berâmic” alt 

menüsünde ise mevcut program hazırlanırken yararlanılan kaynaklar bütün 

bibliyografya bilgileri ile birlikte yer alıyor. [Bkz.: Resim-14] 

Sağdan beĢinci menü olan “TEDRÎBÂT” kısmı araĢtırmacıyı dinlendirmek üzere 

hazırlanmıĢ. “Ġlmü Mustalahi‟l-Hadis” baĢlığı altında hadis usulü ve terimleriyle 

alakalı, “Fedâilü‟s-Sahabe ve‟l-Enbiyâ” baĢlığı altında Sahabe ve Peygamberlerle 

ilgili, “Mesâilü fi‟l-Fıkh” baĢlığı altında ise fıkıh konularıyla alakalı bilgilerin 

ölçülebileceği sevimli bir alıĢtırmadan oluĢuyor. [Bkz.: Resim-15] Son alt menüde 

ise diğerlerinden daha zor bir imtihan mevcut. Hadisleri ezberletmek veya 

ezberlenmiĢ hadislerin ezber derecesini ölçmek için konan bu bölümde, en zorundan 

en kolayına kadar mevcut bulunan seçenekleri belirlemek üzere “hıyârâtü‟t-tahfîz” 

denilen pencere tıklanıyor ve pencereye bazı yerlerinde boĢluklar bulunan hadisler 

geliyor. Klavyeden boĢlukları doğru veya yanlıĢ tamamlama ölçüsünde bu imtihanın 

neticesi alınıyor. [Bkz.: Resim-16] 

Sağdan altıncı ana menü olan “el-MESÂDĠR” bölümünde de Kütüb-ü Tis‟a arasında 

iĢlem yapılmak istenen kitap veya kitapları belirlemek mümkün. Zaten bu bölümün 

seçenekleri programın ana arayüzünde açık bir Ģekilde her zaman görülüyor. [Bkz.: 

Resim-17] 
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Sağdan yedinci ana menü olan “HIYÂRÂT” bölümünde ise “terkîmâtü‟l-ehâdîs” alt 

menüsünde yer alıyor. Burada yapılacak tercihlerle programdaki hadislerin 

rakamlamasında esas alınmıĢ farklı baskılardan istenilen baskı seçiliyor ve bu 

baskıya uygun olarak hadis numaralarını görmek mümkün oluyor. [Bkz.: Resim-18] 

Ġkinci alt menü olarak Windows uygulamalarının tipik özelliklerinden biri olan 

printerle ilgili ayarları da “techîzü‟t-tâbia” alt menüsünden yapmak mümkün. 

Son ana menü olan “MÜSÂADE” bölümü ise Windows programlarında da olan ve 

programı kullanmayı anlatan, kolaylaĢtırıcı “Yardım” uygulamasından ibaret. Ayrıca 

temel kaynaklardan derlenmiĢ ve bilgisayar teknolojisiyle iyice kullanıĢlı hale 

getirilmiĢ, hadis terimleriyle alakalı özlü bilgilerin yer aldığı bir “Hadis Istılahları” 

bölümü de mevcut. Programın en son menüsünde de tipik Windows özelliği olarak 

programın ismi, versiyonu ve hangi tarihlerde hazırlandığı ile birlikte her hakkının 

Sakhr ġirketi‟ne ait olduğunu belirten bir pencerede programın etiketi yer alıyor. 

[Bkz.: Resim-19] 

Hadislerin arz sayfası 

Bu pencereye programın Ģimdiye kadar anlatılan pek çok ilgili menüsünden direk 

veya dolaylı yoldan girmek imkânı var. Hadis metnini güzel bir çerçeve içinde 

harekeli olarak, hadisin kaynağını belirten özellikleri altta, hadisle ilgili diğer bir 

kısım bilgilere ulaĢtıran menüleri ise bu çerçevenin sağ tarafında görmek mümkün. 

Hadisin arz sayfasında olan sağdaki bu menüler, Kur‟ân, Meânî, ruvât, tahlil, mevzu, 

etraf, tahrîc, câmiu‟l-metn, sened, Ģerh, naklu‟n-nass ve tıbâa‟dan oluĢuyor. [Bkz.: 

Resim-20] Görülen hadisten ileriye veya geriye doğru giderek önceki ve sonraki 

hadislere ulaĢmak da imkân dahilinde. Hadis içinde geçen âyetler de bilgisayarın 

donanımı müsaitse dinlenebiliyor, garip kelimelerin mânâlarına önce sağdaki 

menüsüne sonra da garib kelimeye tıklayarak ulaĢılabiliyor, hadisin çeĢidini ve hangi 

mevzulara dahil edilebileceği öğrenilebiliyor. Mevcut hadisin ravileri ve senediyle 

ilgili bilgilere geniĢ bir Ģekilde ulaĢılabiliyor, hadisin kaç rivayet tariki ile 

nakledildiği, senedinin muttasıl veya munkatı olma durumu, hadisin hükmü adına 

yapılan değerlendirmeler, hadis ravilerinin tercemeleri ve haklarında cerh ve tadil 

âlimlerinin söyledikleri ifadeler, eda sîğaları bu sayfada geniĢ bir Ģekilde 

değerlendirilebiliyor. [Bkz.: Resim-21 ve Resim-22 ve Resim-23] Hatta tahrîc 
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açısından metinleri ve senedleri karĢılaĢtırma, metin farklılıklarını ifade etme adına 

önemli olan, hadisin ister aynı kitapta, ister diğer hadis kitaplarında nerelerde nasıl 

geçtiğini de görebiliyor, mukayese için iki hadis alt alta iki ayrı pencerede 

gösterilebiliyor. [Bkz.: Resim-24] Windows uygulamalarında genelde mevcut olan 

yazıcıdan çıkıĢ alma ve iĢlem yapılan kısımla alakalı yardımcı bilgi özelliği bu 

programda da mevcut. Yine bir seferde sadece bir hadis olmak üzere hadis metnini 

harekeli veya harekesiz olarak kopyalayıp word gibi yazı programlarına aktarmak ve 

istenilen tasarrufu yapmak mümkün. 

Bütün bunlarla beraber özelliklerini ve tahrîcte nasıl faydalanmak gerektiğini 

anlatmaya çalıĢtığımız bu programda hadislerin kaynakları, genel kabul gören 

Concordance usulüne göre belirtilmemiĢtir. Programın bir eksikliği olarak ele 

alınabilecek bu tespit aslında asıl konumuz olan tahrîc için söz konusu değildir. Zira 

tahrîc araĢtırması yapan kiĢi, bundan önceki metotlarda da belirtildiği üzere bu 

metotta da elektronik ortamdaki bu bilgilerin tam ve kesin doğru olduğu kanaatine 

varmamalı ve hadisi aslî kaynaklardan mutlaka okumalı ve kontrol etmelidir. Zira bu 

program sonuçta bir yazılımdır. Ve bu yazılım yapılırken pek çok imla ve kelime 

hatası yapılmıĢ olabileceği gibi büyük hatalar da yapılmıĢ olabilir. Ġncelediğimiz ve 

senelerdir kullandığımız kadarıyla böyle bir hata ile karĢılaĢmamamıza rağmen 

ihtiyatı elden bırakmamak gerekmektedir. 

2.b. el-Mektebetu‟Ģ-ġâmile 

el-Mektebetu‟Ģ-ġâmile isimli program, ilk sürümü ile 25 kategoride 969 kitap, 2.0 

versiyonu ile 29 kategoride 1811 kitap, 2.11 versiyonunun ilk hali ile 33 kategoride 

2186 kitap ihtiva etmektedir. Hemen hemen Ġslâmî ilimlerin her alanında pek çok aslî 

kaynakta araĢtırma yapmayı mümkün kılan bu programdan da ilim taliblerinin ve 

tahrîc araĢtırmacılarının müstağni kalması düĢünülemez. Tefsir, Ulumul Kur‟ân, 

akide, kütübü‟l-mütûn, el-eczâ-i hadisiyye, kütübü‟t-tahrîc, Ģerhul hadis v.b. gibi 33 

ayrı alanda irili ufaklı pek çok kitabı ihtiva eden bu program
623

 araĢtırma esnasında 

                                                

623 Bkz.: Resim-25 ve Resim-26. Programdaki kitap sayısı her geçen gün artmakta olup 2.11 

versiyonu ile 04.05.2008 itibariyle 6000‟in üzerinde irili ufaklı kitabı ihtiva ettiğini kaydetmek 

istiyoruz. 
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kullanılacak hemen bütün aslî kaynaklara ulaĢmak adına büyük kolaylık 

sağlamaktadır. Programın ihtiva ettiği bu kitap sayısının artırılmaya da müsait olması 

programın en etkin ve kullanıĢlı özellikleri arasındadır. 

http://www.waqfeya.net/shamela adresinden internet üzerinden her zaman 

güncellenen bilgi ve eklenen kitaplarla bu programa ilave edilebilecek kitap sayısı 

her gün artmaktadır. Arap dünyasında güncel hadis araĢtırmalarında görebildiğimiz 

kadarıyla bu program diğer bütün programlardan daha büyük bir ilgiye sahip 

bulunmaktadır. 

Bu kitabın en ergonomik taraflarından biri kitapların hiç birinin eklenmediği bir 

halde “Ģâmile-i mufarrağa” isimli programı http://www.shamela.ws adresinden 

indirip sadece istenilen kitapları ekleyip araĢtırmayı o kitaplar içinde yapmayı 

mümkün kılmasıdır. AraĢtırmacının ihtiyaç duyduğu kitapların sayısı belirli bir 

miktarda olunca o zaman hem araĢtırmanın hızı daha da artmıĢ olmakta hem de adeta 

araĢtırmacıya has bir programda iĢlem yapmanın neticelerini görmeye imkân 

vermektedir. 

Pek çok arama seçeneğinin olduğu programda önceden bizzat araĢtırmacı tarafından 

not düĢülmüĢ taliklere ulaĢmak hatta onlar içinde bir arama yapmak da mümkündür. 

Ġstenilen alandaki kitaplarda veya istenilen sadece bir veya birkaç kitapta arama 

yapmanın da mümkün olduğu programda arama sonuçlarınun arzı ve bu sonuçları 

kaydedebilme kolaylığı göze çarpmaktadır.  

Kur‟ân-ı Kerim ve tefsiri ile ilgili olan bölümde istenilen bir surenin istenilen 

ayetinin tefsirine program dâhilindeki 60 tefsir içinde ulaĢmak mümkün. Medine 

mushafının esas alındığı Kur‟ân-ı Kerim harekeli olarak arz edilmiĢ.  

“Mileff” bölümündeki bir özellik de araĢtırma yapılacak kitapla ilgili. Pek çok kitabı 

ihtiva eden programda istenilen kitabı program içerisinden bulabilmek için “ihtiyar-ı 

kitab” tuĢuna tıklayıp açılan pencerede bulunan „kitap arama bölümü‟ne aranılan 

kitabın ismi girilerek kitabı bulmak yolu denenebileceği gibi kitapların alfabetik 

olarak sıralanmasını sağlayan seçenek iĢaretlenip bu Ģekilde kitaba ulaĢmak da 

denenebilmektedir. Ayrıca “ihtiyâr-ı kitâb” seçildiğinde mouse‟un sağ tuĢuna 

basılınca verilen seçenek listesi de programın kullanıĢlı olduğuna bir iĢarettir. 

http://www.waqfeya.net/shamela
http://www.shamela.ws/
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Programın arayüzü açık olduğu takdirde ilk pencereye bir kez Mouse ile 

tıklanıldığında “ihtiyâr-ı kitâb” bölümü ile karĢılaĢmak da en çok kullanılan bir 

seçeneğin kolay yolla ulaĢılmasına imkân sağlamak amaçlı olarak ele alınmıĢ.  

“Bitâka” bölümünde kitabın bibliyografya bilgileri ile kitap ve müellifi hakkında 

bilgilere yer veriliyor. Metnin herhangi bir yerine daha sonra dönüp bakmak için not 

tutmak ve bu notlara daha sonra bakabilmek için “alâmât-i merciiyye” seçeneğini 

kullanmak gerekiyor. Bazı kitapların bibliyografya bilgilerinin eksik olmasından 

dolayı, müellif ve kitap istidraklerinin bir ara programla güncellenebilmesine imkân 

sağlanmıĢ olması da programın yeniliklere açık olduğunu gösteren önemli bir özellik 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca harekeleme ve tashih ile ilgili word ortamında 

makro ayarları ile yapılacak bir düzenleme ile metinleri harekeli olarak görme 

imkânı tanıyacak bazı ekleme programcıkların da yapıldığını söylemek yerinde 

olacaktır. 

Hadislerin Ģerhlerini orijinal kitapla beraber karĢılaĢtırmalı olarak görmek ve bir 

kitabın pek çok Ģerhine ulaĢmak mümkün olabiliyor. 

AçılmıĢ herhangi bir kitabın herhangi bir sayfasının kitabın neresinde olduğunu 

bildiren cilt ve sayfa numaralarının alt bölümde gösterilmiĢ olmasının yanı sıra 

geliĢtirilen bir tuĢ (izhar/ihfâ-i Ģecere) yardımıyla içinde bulunulan sayfanın kitabın 

içindekiler bölümündeki yerini gösterebilmesi de kullanıĢlı bir özellik olarak göze 

çarpmaktadır. 

“Gurfetu‟t-tahakküm” tuĢuna basarak müellif ve kitap hakkındaki bütün bilgilere 

ulaĢmak, kitabın ismini, mevcut kısımlarını ve tertibini değiĢtirmek veya yeni 

bölümler eklemek, tashih ve tadil etmek de mümkün olmaktadır.  

“Tahrir-i kitap” tuĢuna basarak kitabın sayfaları, rakamları, baĢlıkları gibi pek çok 

yerinde tadil, ziyade ve hazflerde bulunmak mümkün olmaktadır. Bazı metinleri 

Ģerhine bağlamak da mümkündür. 

“Hidemât-i uhrâ” bölümünde “istîrad-ı mileffât” tuĢlarına basarak programa istenilen 

kitabı ekleyebilme mümkün olmaktadır. Hidemat bölümündeki “tasdir-i kütüb” 
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seçeneğinden istenilen kitap veya kitapların istenilen Ģekilde görülüp incenebilmesi 

için web ve word ortamına aktarılması mümkündür.  

Vefat tarihlerine veya alfabetik sıraya dizilmiĢ olarak müelliflerin isimlerinin ve 

tercemelerinin yer aldığı “ĢâĢetü müellifîn” tuĢu ile programda yer almayan baĢka 

müelliflerin bilgilerini buraya girmek de mümkün olmakta, hazır bilgisi verilenler 

içinde bilgilerin yönetilmesine imkân vermektedir.  

Her programda olan ve „seçenekler‟ diye isimlendirilebilecek “hıyârât” bölümünde 

program dâhilinde yer alan 4 adet değiĢik yazı stillerini ve renklerini değiĢtirmek 

mümkün olduğu gibi programda yer alan çizgi ve tablo gibi hemen her seçeneği 

değiĢtirmek de mümkün olmaktadır. 

Program dâhilindeki bütün kitaplar için programın üst çubuğuna kısayol tuĢları 

konarak en çok kullanılan özelliklerin menüden değil de bu tuĢlardan ulaĢımına 

imkân sağlanmıĢ olması da programın kullanıĢlı taraflarından birini oluĢturuyor. 

ġamile programının birinci sürümü, daha çok matbu kitaplara dayalı olarak 

hazırlanmıĢ olup ikinci versiyonu internette var olan ücretsiz kitaplardan ve ücretsiz 

programlardan istifade edilerek hazırlanmıĢ olduğundan birinci sürümünde 

faydalanılan eserlerin bibliyografya bilgilerine ulaĢılmakta, ikinci sürümünde ise 

“bitâka” bölümünde matbu nüsha ile rakamların uyup uymadığı bilgisi ayrıca ifade 

edilmektedir. Birçok kitapta matbu nüsha ile rakamların uymuyor olması, ikinci 

versiyon vasıtasıyla yapılan taramalarda matbu nüshadaki yere ulaĢmayı 

zorlaĢtırmaktadır. Bu açıdan birinci versiyon daha kullanıĢlı görünmektedir. Ancak 

ikinci versiyonda mümkün oldukça harekeli metinlerin tercih edilmiĢ olması, kitap 

sayısının artırılması ve kullanıcının özelleĢtirmelerde bulunma imkânının sunulması 

önemli yeniliklerden sayılabilir. Hadis araĢtırmaları açısından birinci sürümle ikinci 

sürüm arasındaki en önemli farklardan birisi, birinci sürümde var olan “Tahrîc” 

iĢlevinin yeni sürümde yer almamasıdır. Birinci sürümde hadis metinlerinden 

birçoğunun baĢka kaynaklarda geçtiği yere iĢaret eden “Tahrîc” butonu yer 

almaktadır. Buna karĢılık ikinci ve daha sonraki sürümler araĢtırmacıya has büyük 

bir kütüphaneyi bir araya getirmektedir. 
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2.c. el-Câmiu‟l-Kebîr Li Kütübi‟t-Türâsi‟l-Arabî ve‟l-Ġslâmî 

Ürdün merkezli Türas Bilgisayar Hizmetleri‟nin klasik eserlere hizmet etmek ve 

bilgisayar yardımıyla bu eserlerden istifadeyi sağlamak amacıyla hazırladığı bir 

bilgisayar programıdır. Programı hazırlayanlar, 1787 kitabı içine alan büyük bir 

kütüphaneyi araĢtırmaya elveriĢli kılacak Ģekilde bir program içinde sunmuĢlardır. 

Aynı Ģirketin hazırladığı bir kaç programı da ihtiva eden bu programın en bariz 

özelliklerinden birisi, aramada, diğer programlardan daha hızlı bir Ģekilde istenilen 

sonuca ulaĢtırmadaki baĢarısıdır. Pratikte en büyük faydasının da programda verilen 

kaynağın sayfalarının basılmıĢ olan mevcut baskılardaki sayfalarıyla aynı olması ve 

esas alınan baskının bibliyografya bilgilerinin “bitâka” bölümünde verilmiĢ 

olmasıdır. 

Hem isnad hem de metin tarikiyle arama yapması da bu programın en belirgin 

özelliklerindendir. Belki de diğer bütün programlarda olduğu gibi bu programın da 

sıkıntısı yazım hatalarının olmasıdır. Bu durumlardan sakınılması gerekir. 

3 milyon sayfayı, 20.000 mücelled tutan 1776 kitabı ihtiva etmesi, dakik bir arama 

yapması, ihtiva ettiği alanın Ģumullü aramanın da kolay ve hızlı olması, binlerce 

mücelled ve sayfalarda aynı anda arama imkânı vermesi, arama yapılan bütün 

kitaplar içinde arama sonuçlarını karĢılaĢtırmayı mümkün kılması, konulu araĢtırma 

yapmaya izin vermesi, mucem ve fihristlerde arama yapmaya, internet ortamındaki 

forum sayfasında (http://aljamea.net) Ģer‟î ve edebî pek çok ilim dalından araĢtırmacı 

ile tartıĢma, soru sorma ve bilgi alıĢveriĢinde bulunmaya imkân sağlaması bu 

programın diğer özellikleri arasında sayılabilir. 

Yukarıda verilen internet sitesi üzerinden, nasların ve kitapların aslî kaynaklarına 

güvenli bir Ģekilde ulaĢma ve programdaki cilt ve sayfa numaralarının doğruluğuna 

dair Ģüpheleri izale etme adına hizmet verilmektedir. service@aljamea.net posta 

adresi ile de istenilen pek çok bilgiye ulaĢmak mümkün olabilmektedir. 

Bu programın ihtiva ettiği eserler arasında basılmamıĢ olanlar da bulunabilmektedir 

ki bunlardan 1200 adedi sadece bu programa has olan kitaplardır. 

mailto:service@aljamea.net
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Kullanılan baskıya göre direkt olarak cilt ve sayfa numaralarına ulaĢmak 

mümkündür. 

Ġstenilen sayfa veya sayfaların yazıcı vasıtası ile çıktısının alınması, istenilen 

herhangi bir metnin word programı dâhil pek çok programda kullanılmak üzere 

çoğaltılabilmesi, sadece bir kelimenin veya birkaç kelimenin arka arkaya yahut 

birbirinden ayrı olarak veyahut da kelime topluluğunun aramaya elveriĢle olması da 

programı daha kullanıĢlı bir hale getirmiĢtir. 

Ayrıca kelimelerin köklerinden ve türemiĢ Ģekillerinden arama yapmak da 

mümkündür. 

Ravilerin ve Ģahısların tercemelerine değiĢik Ģekillerde ulaĢmaya imkan vermesi, 

araĢtırmacının bulduğu naslara not ekleme kolaylığı sağlaması ve daha sonra 

kaydedilen bu taliklere “Hıdemât”„taki “talikat” bölümünden tek tıklamayla ulaĢma 

yolunun bulunması, arama sonuçlarının çıktısının alınabilmesi veya çoğaltmak üzere 

kontrolünü sağlaması, bir milyon beyitten fazla Ģiiri ihtiva etmesi, yaklaĢık 300.000 

isnadlı nassın tahrîcinde büyük kolaylık sağlaması, âlimlerin hadislerin sahihliği 

veya zayıflığı üzerine yaptıkları yorum ve hükümleri ihtiva etmesi, bütün tefsir 

kitaplarında bulunan tüm ayetlerin baĢka tefsirlerdeki yorumlarına bağlanabilmesi, 

tefsir kitaplarında araĢtırma yaparken Abdülbasit Abdussamed ve Südeys-ġüreym‟in 

kıraatlerini dinlemenin mümkün olması da bu programın diğer özellikleri arasında 

yer almaktadır. 

Programın en kullanıĢlı özelliklerinden biri de araĢtırma yaptığınız bir metni okurken 

karĢılaĢtığınız ve manasını bilemediğiniz bir kelimeyi seçip “istihrâcu ma‟na‟l-

kelimeti‟l-muzallele fi‟n-nass/metinde seçili kelimenin manasını ortaya çıkarmak” 

düğmesine tıklayarak o kelimenin lügat ve mucemlerde bildirilen manasına 

ulaĢmanın mümkün olmasıdır. 

Programın en pratik kullanım hususiyetlerinden biri de metinlerde geçen kiĢi 

isimleriyle ilgili biyografik bilgiye ulaĢma imkânını ayrı bir aramaya gerek 

bırakmadan sağlamasıdır. Metinde geçen bir Ģahıs ismini seçip “el-bahs ani‟t-

tercemeti‟l-muzallele fi‟n-nass/metinde seçili tercemeyi aramak” düğmesine 
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tıklayarak o Ģahsın “tarih” ve “terâcim-i târihiyye” kitaplarındaki hayatının 

tercemesinin verildiği ve isminin geçtiği her yere kolayca ulaĢmak mümkün 

olmaktadır. 

Metinde geçen ve manasını merak ettiğimiz bir kelimenin anlamının sadece 

“meâcim, garîb ve mustalahat” bölümünden gösterilmesine imkân tanıması da iyi 

düĢünülmüĢ bir incelik olarak kaydedilmelidir. Zira kelimenin her geçtiği yeri 

vermesi asıl aranılan mananın geç bulunmasına da sebebiyet verebilirdi. Metinde 

geçen Ģahıs isminin “tarih” ve “terâcim-i târihiyye” kitaplarında hayatının 

tercemesinin verildiği her yerde gösterilmesi de bu inceliğin bir uzantısı olarak 

algılanabilir. 

Yazım hatası olan kelimenin tashihi adına bir tuĢ geliĢtirilmiĢ olması ve doğrusunun 

yazılarak sadece ilgili metinde veya bütün programda bu tashihi güncelleyebilmenin 

mümkün olması da bu programın ilgi çekici ve önemli diğer bir özelliğidir. Hangi 

kitabın hangi sayfasında olunursa olunsun ilgili kitabın hepsinde veya fihristinde bir 

arama yapmak için sayfa arzının sağ üstünde bulunan ve arama yapmaya imkân 

tanıyan motor da araĢtırmacının iĢini kolaylaĢtırmaya yönelik iyi bir özellik olarak 

programda bulunmaktadır. 

Hadisin hükmünün belirlenmesinde çok önemli bir yeri olan rivayet tariklerini 

toplamanın ve sened-metin tenkidinin bu program yardımıyla önemli sayılabilecek 

bir kısmının yerine getirilmiĢ olması da tahrîc alanında bu programın değerini gözler 

önüne sermektedir. Ayrıca etraf bölümünden hadislerin baĢlarına göre arama 

yapmanın da mümkün ve kolay bir hal aldığını da belirtmek istiyoruz. 

Aylarca veya günlerce uğraĢıdan sonra elde edilebilecek ilmî neticeleri kolaylaĢtırma 

adına hem zaman israfını önleyecek hem de mekân sıkıntısını ortadan kaldıracak 

böyle bir programdan hiçbir ilim talibinin müstağni kalması beklenemez. 
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2.d. el-Mevsûatu‟l-Hadîsiyyeti‟l-Musağğara 

Merkez-i Nûri‟l-Ġslâm Li Ebhâsi‟l-Kur‟ân ve‟s-Sünne tarafından hazırlanan ve 

ücretsiz olarak internet ortamından da edinebilinen bu program
624

 Suyûtî‟nin 

Câmiu‟s-Sağîr‟ini ve Elbânî‟nin ziyade ve tahrîclerini, Münâvî‟nin Feyzu‟l-

Kadîr‟ini ve Nuru‟l-Ġslâm merkezinin ziyadelerinin Ģerhini ihtiva etmektedir.  

Birinci bölümde hadisler metninin baĢlarına göre alfabetik olarak sıraya dizilmiĢ, 

ikinci bölümde Suyûtî‟nin tahrîci ve Elbânî‟nin tahkiki yer almıĢ ve üçüncü 

bölümde de hadislerin Ģerhleri yer almıĢtır.  

Hadisler programın arayüzüne konulan tuĢlar sayesinde sırasıyla incelebilmekte, 

her üç bölümün birden gösterilmesi mümkün olduğu gibi istenilen bölümü görmek 

de mümkün olmaktadır. Ġstenilen bölüm çoğaltılabilmekte, çıktısı alınabilmekte, 

hadis numarası girilerek istenilen hadise ulaĢılabilmektedir.  

Tek bir kelimeden veya kelimeler topluluğundan sadece hadis metninde veya hadis 

Ģerhinde veya hadis numarasından arama yapılabilmektedir. 14585 hadisin yer 

aldığı programda alfabetik olarak dizilen hadisler hakkında Suyûtî, Elbânî ve 

Münâvî‟nin değerlendirmelerine ulaĢılabilmektedir. Münâvî‟nin Ģerh etmediği 

hadislerde ise Ģerhin olmadığı belirtilmiĢtir. 

Sadece sahih veya zayıf veyahut da sahih ve hasen hadisler içinde araĢtırma yapma 

imkânı olduğu gibi bütün hadisler içinde araĢtırma yapmak da mümkündür. 

2.e. Mevsûatu Ruvâti‟l-Hadis 

Merkez-i Nuri‟l-Ġslâm Li Ebhâsi‟l-Kur‟âni ve‟s-Sünne tarafından hazırlanan bu 

program da ücretsiz olarak internet ortamından da temin edilebilmektedir.
625

 

Ġsnadlı hadislerin yer aldığı musannaflardaki hadislerin ravilerinin tercemelerini 

ihtiva eden program, tahrîcde bilinmesi gereken „ravilerin halleri‟ ile ilgili önemli 

bilgileri ihtiva etmektedir. 15 hadis kitabındaki yaklaĢık 8858 ravinin hayatlarının 

                                                

624 http://www.al-eman.com/freeware adresinden indirilebilmektedir. (EriĢim tarihi: 19 Mayıs 2008) 
625 http://www.al-eman.com/freeware adresinden indirilebilmektedir. (EriĢim tarihi: 19 Mayıs 2008) 

http://www.al-eman.com/freeware
http://www.al-eman.com/freeware
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incelendiği programda Mizzî‟nin Tehzîbu‟l-Kemâl‟inden, Ġbn Hacer‟in Tehzîbu‟t-

Tehzîb ve Takrîbu‟t-Tehzîb‟inden ve Zehebî‟nin el-KâĢif‟inden istifade edilmiĢ. 

YaklaĢık matbu olarak 50 mücellede tekabul eden ve raviler ile ilgili geniĢ 

çalıĢmalardan biri olan bu program, adı geçen kitaplarda ulaĢılması gereken 

bilgileri tasnif ederek onlara ulaĢma imkânı vermektedir.  

Raviler alfabetik sıraya göre verilmiĢ olup arama yapılarak istenilen raviye 

ulaĢmak da mümkün olmaktadır.  

Program beĢ bölümden oluĢmaktadır: 

Birinci bölüm, hadis ravilerinin tercemeleridir. Bu bölümün açılıĢ sayfasında 

ravinin doğum tarihi, tabakası, vefat tarihi ve kendisinden hadis rivayet eden 

meĢhur hadis musannıflarının kimler olduğu rumuzlarla ifade edilmiĢ, ayrıca Ġbn 

Hacer ve Zehebî‟ye göre mertebesi de açıklanmıĢtır. Rumuzların üzerine Mouse ile 

gelindiğinde rumuzların hangi musannıfı ifade ettiğinin belirmesi programın güzel 

özelliklerinden biridir. “Akvâl” tuĢuna basarak Mizzî, Ġbn Hacer ve Zehebî‟nin ravi 

hakkındaki sözlerine ulaĢılabilmekte, “Ģuyuh” tuĢu ile hocalarına, “telamiz” tuĢuyla 

talebelerine ulaĢmak mümkün olmaktadır. Ayrıca bu bölümde, ravi ile ilgili not 

tutulabildiği gibi ravi hakkındaki bilgileri düzenlemek de mümkündür. 

Ġkinci bölüm, ravilerin künye, lakap ve nesepleri ile ilgili bölümdür. Burada da 

künye, lakap ve neseplerin kaç ravi için söz konusu olduğu belirtilerek alfabetik 

olarak sıralanmaktadır. Ayrıca arama bölümünden istenilen künye veya lakap 

veyahut da nesep yazılarak ravi veya ravilerin tercemelerine ulaĢmak mümkün 

olmaktadır. 

Üçüncü bölüm, cerh ve tadil lafızları ile ilgili bölümdür. Bu bölümde raviler 

hakkında cerh ve tadil âlimlerinin söyledikleri lafızlar alfabetik olarak sıraya 

dizilmektedir. Mesela sadece “sika” lafzının tek baĢına 1539 ravi hakkında, “sika 

ve hafız” tabirinin 76 ravi hakkında, “sika fakat bazen hata eder” lafzının da 1 ravi 

hakkında söylendiği görülmektedir.  

Dördüncü bölüm olan arama kısmında da ravileri çeĢitli özellikleri ile aramaya tabi 

tutmak mümkün olmaktadır. Program dâhilindeki bütün ravileri belirli kıstasları ile 



 

 232 

arama yapmanın mümkün olduğu bu bölümde, mesela 179 senesinde vefat eden 

ravilerin kimler olduğunu öğrenme, herhangi bir ravinin kimin hocası veya talebesi 

olduğunu öğrenme, âlimlerin hakkında “sadûk” dedikleri ravileri öğrenme, üçüncü 

tabakadaki ravilerin kimler olduğunu öğrenme gibi ravilerin hayatları, cerh ve tadil 

bilgileri ıĢığında kendilerine ulaĢmaya sebep olan kıstaslarla arama yapmak imkânı 

olmaktadır ki programın belki de en kullanıĢlı ve önemli verilere ulaĢmada en çok 

takip edilen bölümü burasıdır. Bu bölümde sadece Zehebî‟nin hükümleri veya Ġbn 

Hacer‟in hükümleri ile sınırlı olan bir arama yapmak da mümkün. 

BeĢinci bölüm de daha tamamlanmamıĢ, hadislerin senedlerinin tetkiki, ehl-i ilim 

nazarında hadis ilminin muteber kaidelerine uygun olarak ravilerin tayini ile ilgili 

bir bölüm olup internet üzerinden programa ekleneceği haberi verilmektedir. 

 

3. BĠLGĠSAYAR PROGRAMLARININ HATALARI 

Hadis ile ilgili bilgisayar programları incelendiğinde görülmüĢtür ki baĢka alanda 

yazılan programlarda olan genel hataların yanı sıra bu programlarda da bazı hatalar 

görülebilmektedir. Bu hususları maddeler halinde sıralayalım: 

a- Bir kitabın değiĢik isimler altında bulunması: Ġbn Kayyim‟in “el-Menâru‟l-Münîf 

fi‟s-Sahîhi ve‟d-Daîf” adlı eseri aynı Ģirketin hazırladığı bir programda bu ismiyle 

diğerinde ise “Nakdu‟l-Menkûl ve‟l-Mihakkü‟l-Mümeyyiz beyne‟l-Merdûdi ve‟l-

Makbûl” ismiyle bir diğerinde ise “Nakdu‟l-Menkûl ve‟l-Mihakkü‟l-Mümeyyiz 

beyne‟l-Merdûdi ve‟l-Ma‟kûl” ismiyle yer alması gibi. 

b- Kitabın baĢka bir müellife nisbet edilmesi: Ahmed b. Hanbel‟in “Zühd”ünün Ġbn 

Ebî Âsım‟a nisbeti gibi. 

c- Kitapların alanlarına göre yanlıĢ tasnif edilmesi: Mesela, „turuk-u hadis‟ 

bölümünde “Mekârim-i Ahlâk” ve “ve men ÂĢe ba‟de‟l-Mevt” adlı kitapların yer 

alması, Siyer ve tarih bölümünde “Neylü‟l-Evtâr” adlı fıkhî hadisleri ihtiva eden bir 

eserin bulunması ve Terâcim-i Âmme‟de “Avnu‟l-Ma‟bûd” adlı hadis Ģerhi olan bir 

kitabın yer alması gibi. 
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d- Bazı kitapların mukaddimelerinin hazf edilmesi: Ġbn Hibbân‟ın “Mecrûhîn” 

kitabının mukaddimesinin hazfedilmesi gibi. 

e- Basım hataları: Bu tip hatalar da çokça bulunmaktadır.
626

 

Bilgisayar programlarının bu hatalarından korunmak için asıl kitaplara müracaat, 

tetkik, mukabele ve iyi bir kontrol gerekir.
 627

 

Burada ġâmile ve Elfiye Programları ile ilgili yapılmıĢ bir mukayeseyi özetleyerek 

aktarmak istiyoruz: “ġâmile ve Elfiye programları, genel olarak mukayese 

edildiğinde; aslında ġâmile programının Elfiye programından daha kapsamlı olduğu 

anlaĢılmaktadır. Zira Elfiye‟de yer alan kitapların kahir ekseriyeti ġâmile 

programında yer almaktadır. Buna ilaveten, Elfiye programında yer almayan birçok 

kitap ġâmile‟de vardır. Elfiye 3.0‟da bazı kitapların bibliyografik bilgileri yanlıĢ 

girilmiĢtir. 

Elfiye ve ġâmile‟de birçok kitap ortak olarak yer almaktadır. Ancak bu kitaplar iki 

programda da her zaman aynı kategorilerde yer almamıĢtır. Elfiye‟de kitap isimleri 

genelde kısaca verilmektedir. Ancak ġâmile‟nin „bitâka‟ bölümünde Ģayet eser adı 

verilmiĢse kitapların tam isimleri verilmiĢtir. Elfiye‟de bazı ifadelerin eksik tarandığı 

anlaĢılmaktadır. Ayrıca bazı kitapların bibliyografik bilgileri de eksiktir. Elfiye ve 

ġâmile‟de genellikle kitapları tahkik edenlerin dipnotları ve giriĢ mahiyetinde 

yazdığı önemli bilgiler yer almamaktadır. Bu itibarla, evvelinde muhakkikin 

mukaddimesi olan kitaplar 40., 50., veya 60. sayfalardan baĢlamaktadır. ġâmile ile 

Elfiye arasındaki farklardan bir diğeri de Elfiye programında müelliflerin vefat 

tarihlerinin verilmesine karĢın ġâmile‟de bu tür bir malumatın yer almamasıdır.”
628

 

                                                

626 Bu hatalar çoğunluğu itibariyle el-Mektebetu‟l-Elfiyye programında görülmüĢtür. Mesela Elfiye 

1.5 versiyonunda “عند” ifadesi bir çok yerde “ثم” Ģeklinde geçmektedir. Bkz.: Ġbrahim b. Hammâd b. 

Sultan, “et-Takniyetu‟l-Hadîse fî Hidmeti‟s-Sünne ve‟s-Sîreti‟n-Nebeviyye beyne‟l-Vâkii ve‟l-

Me‟mûl” www.alukah.net 
627 Muhaddis, Elfiye ve ġamile programlarının hatalarını da anlatan ve bu programları “arz ve nakd” 

olarak inceleyen makalelere ulaĢmak için bkz.: http://www.ahlalhdeeth.com (EriĢim tarihi: 10 Mayıs 

2008) 
628 Özetleyerek yaptığımız bu iktibasta ifade edilen her bir hususa dair örnekler de verilmektedir. 

Bkz.: Özsoy, Abdulvahap, “Hadis Alanındaki Bilgisayar Programlarının Özellikleri ve 

Kullanımı Üzerine”, Atatürk Ü.Ġ.F.D., sayı: 24, s. 199-206, Erzurum, 2005 

http://www.ahlalhdeeth.com/
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4. PROGRAMLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

4.a. Programların genel olarak olumlu özellikleri 

1- Çağın gereklerinden biri haline gelen bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin araĢtırma 

yolunda kullanılmasına hizmet etmektedir. 

2- Kütüphaneleri dolduracak miktarda kitapları ihtiva etmesi, araĢtırma sonuçlarını 

kolayca ve yer iĢgal etmeden muhafaza etmesi programların en faydalı yanını 

oluĢturmaktadır. 

3- Bilgileri paylaĢmayı, düzeltmeyi ve planlı bir Ģekilde bir araya getirmeyi büyük 

bir hızla gerçekleĢtirmesi de programların önemli bir özelliğidir. 

4- Programlarda araĢtırma yapmanın çeĢitliliği, kitabı ele almadan aranılan bilginin 

yerini ve nerede kaç kez tekrar ettiğini bildirmekte, bu da araĢtırmacının iĢini 

kolaylaĢtırmaktadır. 

5- Programın arayüzünde, metinde ve baĢlıklarda seçeneklerin çeĢitliliğine göre 

değiĢik renk ve yazıların kullanılması, istenilen yerlerin renkli veya iĢaretli bir 

Ģekilde çıktısının ele alınabilmesi ve elde edilmeye çalıĢılan bilginin grafik ve 

resim gibi görsel yöntemlerle sunulabilmesi de programların sağladığı 

kolaylıklardandır. 

6- Kütüphanelerde insan gücünü azaltan ve daha az kiĢinin istihdam edilmesine 

imkân sağlayan bir özelliğe de sahip olan programlar aynı zamanda yazılı 

bulunan metnin çoğaltılmasına, üzerinde istenilen değiĢikliğin yapılmasına ve 

metin üzerinde digital ortamda talikde bulunmaya da imkân vermektedir. 

7- Bütün hadislerin bir arada toplanıp ileride yapılacak büyük çalıĢmalara ön ayak 

olma imkânı vermektedir. 

8- Matbu eserlerin yanı sıra mahtut nüshaları da içeren programların varlığı, ancak 

kütüphanelerden elde edilebilecek mahtut nüshalara kolayca ulaĢma imkânı 

vermektedir. Mesela, Ufuk Ģirketinin çıkardığı Cevâmiu‟l-Kelim adlı programın 

3.0 versiyonunun 543 mahtut eseri ihtiva ettiği Ģirketin programı tanıtan bilgileri 
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içinde yer almaktadır.
629

 Mahtut nüshalara ulaĢmak tahrîc açısından da son 

derece önemlidir. Zira araĢtırılan hadisin değiĢik rivayet tariklerinden birine 

mahtut nüshalarda ulaĢılabileceği gibi, bu nüshalar, hadisteki müphem bir ravinin 

bilinmesi, metnin daha iyi anlaĢılmasını sağlama, hadisin illetlerinin giderilmesi 

gibi tahrîcin pek çok iĢlevinde önemli bir boĢluğu kapatacaktır. 

9- Rical ilmi ile ilgili olan ve büyük araĢtırmalar sonucu elde edilebilecek malumata 

kısa bir sürede ulaĢma imkânı vermesi de programların olumlu yanlarından 

biridir. 

10- Metinleri harekeli olarak kopyalama adına da bu programlardan yararlanmak 

mümkündür. Programlarda yer alan bütün kitapların harekeli olarak arz 

edilmediğini de belirtmek istiyoruz. 

11- Hadislerin sıhhatine yönelik bilgi edinmenin de mümkün olduğu bu programlar 

tahrîc ameliyesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

12- Programların pek çoğu ticarî olduğu için öncelikle hedef kitlesinin bütün 

Müslümanlar olduğunu söylemek mümkün olsa da bu programlardan daha çok 

Temel Ġslâm bilimlerinde akademik görevi olan uzmanlar, fakülte ve enstitü 

öğrencileri, araĢtırmacı ve yazarlar, eğitimciler, müftü, vaiz ve imam hatipler, 

çeĢitli ilmî araĢtırma merkezinde çalıĢanlar, kütüphaneler, Ġslâmî merkezler ve 

dininin kaynaklarını öğrenmek isteyenler faydalanabilmektedir. 

4.b. Programların genel olarak olumsuz özellikleri 

1- Kanunsuz olarak çoğaltılması mümkün programları yapım aĢamasında kontrol 

eden ve yanlıĢları en aza indirgeyen bir kontrol mekanizmasının olmaması büyük 

bir eksikliktir. Zira bilgileri programa yazan kiĢinin (programcının) yapacağı bir 

hata araĢtırmacının da hata yapmasına sebep olabilir. 

2- Programlara olan ilmî güvenilirliğin tam oluĢamamıĢ olması da bir kusur olarak 

görülebilir. Programları hazırlayan Ģirketlerin programa dâhil ettikleri binlerce 

                                                

629 Bkz.: http://www.offok.com/default/default.asp (EriĢim tarihi: 10 Mayıs 2008) 

http://www.offok.com/default/default.asp
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sayfa tutan kitapları mukabele ettirmeleri, hem insan gücü hem de maddi külfeti 

açısından değerlendirildiğinde kolay bir iĢ değildir. Gerekli kontrol ve ilmî 

incelemeler yapılmadan, kitapların elde edildiği gibi programlara ilave edilmesi, 

araĢtırmacıları ciddi endiĢelere sokmuĢtur. Bundan dolayı güvenilir ilmî usuller 

izlenmeden hazırlanmıĢ programlardan yararlanmak, ama son neticeye varmadan 

önce ilgili bilginin basılmıĢ olan kitap sayfasından kontrolünü yapmak çok önem 

arz etmektedir. 

3- Programlarda ilgiyi baĢka yöne çeken bir takım özelliklerin bulunması da 

araĢtırmacının dikkatini dağıtmakta, bundan dolayı da kiĢiyi araĢtırma 

mevzuundan uzaklaĢtırabilmektedir. 

4- Tehlikeli sonuçları hesaba katılmadan sadece maddi kazanç elde etmek, bilgilerin 

programa dâhil edilmesi esnasındaki dikkatsizlik ve özensizlik, gereken aslî 

kaynaklar yerine programı hazırlayan kurumun ulaĢabildiği herhangi bir 

kaynağın programa dahil edilmesi (kaynakların yetersizliği) gibi sebeplerle 

programlarda oluĢma ihtimali olan kusurlar araĢtırmacı için en büyük güçlüktür. 

Bu programların dînî ilimlerle ilgili olması tehlikenin boyutlarını artırmaktadır. 

Mesela hadis ilmi bilgisini gerektiren bir programlamanın ilgili olmayan 

kimselerce yerine getirilmesi ilmî yönden pak çok yanlıĢı beraberinde getirebilir. 

Lafızların kontrolü ve nasların tahkikinin önemini bilmeyen kiĢiler tarafından 

hazırlanmıĢ olan programlar haliyle istenilen seviyede olamayacak ve o 

programla yapılacak araĢtırmalar da eksik ve kusurlu olacaktır. Âlimlerin 

hadisler hakkındaki değerlendirmelerini yanlıĢ yorumlayıp hadisin hükmüne dair 

kabul veya red neticelerinin programa yanlıĢ iĢlenmesi, daha önce yanlıĢ olarak 

basılmıĢ hatalı bir metnin aynısının programda yine hatalı olarak kullanılması, bu 

meyanda akla gelebilecek tehlikeli uygulamalardan bazılarıdır. 

5- ĠĢin ehli tarafından programın her aĢamasında gerekli kontrollerden geçmemiĢ 

malumat ile meydana getirilmiĢ bir programın beraberinde pek çok hatayı 

getirmesi de mümkündür. Bu ihtimal programların çok dikkatli hazırlanmasını 

gerekli kılan önemli bir husustur. 
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6- Programı oluĢturan kaynakların seçiminde özen gösterilmemesi de programların 

olumsuz yönlerinden biridir. Zira güvenilir ve ilmî bir Ģekilde kabul görmemiĢ 

bir eser, programın kaynakları arasına alınırsa araĢtırma neticeleri de yararlanılan 

kaynaklardaki özellikleri taĢıyacaktır. Bundan dolayı programların içerdiği 

kaynaklar özenle seçilmelidir. 

7- Manayı ve sonucu değiĢtirecek basım hataları, bazı kelime veya harflerin 

düĢmesi veya bazı kelimelerin yerine baĢka kelimelerin geçmesi de programlarda 

sıkça görülen olumsuz bir durumdur. 

8- Programlar, ilim talibini basılmıĢ asıl kitaplardan uzaklaĢtırmamalıdır ki bu 

manada olumsuz bir gidiĢatın olduğunu söylemek de mümkündür. 

9- Programları araĢtırma vesilesi olarak kullanıp malumatın kaynağı olarak 

görmemek esas olmalıdır. Programların kitaplardaki fihristler gibi 

değerlendirilmesi gerekmektedir. BaĢka bir deyiĢle programlara nihaî kaynak 

olarak itibar etmemek ve onları sadece araĢtırma yapılan konuya yaklaĢtıran ve 

incelemeyi kolaylaĢtıran bir aracı olarak görmek gerekmektedir. Programlara, 

matbu kaynağa mutabakatı ve tahakkuku görmek için müracaat etmek 

gerekmektedir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, aracı olarak kullanıp istifade ettiğimiz müddetçe nimet 

olan bilgisayar programları, özen, güvenilirlik ve kontrolden uzak olduğu sürece ilmî 

araĢtırmalarda kullanma adına güvensiz olan birer araç haline dönüĢebilir. Maddi 

kazanç uğruna kalite, güven ve mükemmellik azaldığı oranda programlar istenilen 

seviyeye gelemeyecektir. 

4.c. Programların kullanılması adına tavsiyeler 

1- Programların en son sürümlerinin (versiyonlarının) kullanılması hataları en aza 

indiren önemli bir yol olabilir.
630

 

                                                

630 ġamile programında matbu kaynaklardan yerlerine iĢaret etmesi örneğinde olduğu gibi bazen ilk 

versiyonları tercih ettirici sebepler ağır basabilir. 
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2- Programlarda noksanlık ve eksikliklerin olabileceği ihtimalinin her zaman göz 

önünde bulundurulması gerekir. 

3- Aranılan bilginin programda bulunmaması, bilginin programı içeren kitaplarda 

yer almaması manasına gelmemektedir. Programın yapım aĢamasında yapılacak 

bir hatadan veya teknik bir meseleden kaynaklanan kusurlardan dolayı bu tip 

hataların meydana gelebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. 

4- Aranılan bilgiyi çok değiĢik Ģekillerde arama yollarına gidilmelidir. Bir 

kelimesinden bulunamayan bir haberi ikinci, üçüncü kelimeden aramalı, özellikle 

de haberde geçen ve kullanımı yaygın olmayan kelimeden arama yapmaya özen 

gösterilmelidir. 

5- AraĢtırma yaparken harekeyi, hemzeyi ve rakamları görmezlikten gelme 

(tecâhül) seçenekleri dikkate alınarak arama yapmak ulaĢılacak neticeyi sağlıklı 

kılacaktır. Yani bir kelimede bulunan elif harfinin hemzeli veya hemzesiz 

olmasının aramada dikkate alınıp alınmamasını araĢtırmacının tercihine 

bırakılması gibi hususların iyi bilinmesi gerekir. Asar ve çeker diye bilinen 

harekelerin de aramaya etkisi olduğu unutulmamalıdır. 

6- Programlarda tashiflerin, imla hatalarının, basım hatalarının, tasnif ve fihrist 

yanlıĢlıklarının olabileceği unutulmamalıdır. 

7- Hadislerin ravileri ile ilgili sika ibaresine yer veren bazı programlar bunu sadece 

Ġbn Hibbân‟ın Sikât‟ı içinde yer aldığı için bildirmiĢlerdir. Oysa baĢka cerh ve 

tadil kitaplarında o ravi ile ilgili baĢka kayıtlara da rasatlanabileceği 

unutulmamalı, hakkında sika denen raviler hakkındaki baĢka değerlendirmelere 

de bakılmalıdır. Aynı zamanda bazen sadece ravi ile ilgili tadil ve tevsik 

ibarelerine yer verilmiĢ olması, cerh lafızlarına hiç değinilmemesi ihtimali de göz 

önünde bulundurulmalı, bu husus araĢtırma esnasında gözden kaçırılmamalıdır. 

8- Programı kullananlardan, iĢin ehlinden ve programlar ile ilgilenen âlimlerden 

bilgi alınması, onların tecrübelerinden yararlanılması da ihmal edilmemelidir. 
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9- Hataların çokça yer aldığı, kaynaklarına özen göstermeyen zayıf programlardan 

kaçınılmalıdır. 

10- AraĢtırmaların hazırlanmasında sadece programlara itimat etmemeli, âlimlere, 

ilim taliblerine ve hocalara müracaat edilmelidir. 

11- Asıl kaynağın matbu ihmal etmemek gerekmektedir. Programların kitapların 

yerine geçemeyeceği bilinmelidir. Bilgiye ulaĢma yolu olarak kullanılan 

programlar bize asıl kitaptaki bilgileri aktaran bir aracı konumundadır. 

12- Her ilmin bir usulü vardır. AraĢtırmacı, programlar sebebiyle usul konularına 

verdiği ehemmiyeti azaltmamalıdır. 

Değerlendirmenin sonucu 

Kullanıcıların tecrübelerinden anlaĢıldığı kadarıyla bu programları hazırlayan Harf 

(önceki ismi Sahr idi), Türas, Aris, Ufuk, Abdüllatif Ģirketleri arasında yapılacak bir 

tercihte Ģu hususlar kaydedilmiĢtir: Harf Ģirketinin hazırladığı programlar imla 

hatalarının en az olması ve programsal özellikleri ile hemen hemen ittifakla birinci 

sıraya yerleĢmiĢ gözükmektedir. Aris Ģirketinin hazırladığı programlar Türas‟ın 

hazırladığı programlardan daha dikkatli ve kullanıĢlı olduğu da tecrübelerden çıkan 

bir sonuç olarak kaydedilebilir. Türas‟ın programlarının, kitaplarının çokluğu fakat 

dikkat ve kontrolün azlığı ile ön plana çıktığı, hatta Elfiye‟deki hataların göze açık 

bir Ģekilde çarptığı programı kullananların gördüğü bir husustur. Harf‟in 

programlarının ise kalite, dikkat ve kontrolün en üst seviyede olduğu, konulu tasnifin 

en doğru ve kullanıĢlı bir Ģekilde verildiği de ifade edilen tecrübeler arasındadır.
631

 

Buna rağmen Harf‟in programlarının fiatlarının pahalı oluĢu da olumsuz bir yan 

olarak dikkat çekmektedir. Türas‟ın programlarında istenilen bilginin basım, cilt ve 

sayfa numaralarının kullanılan kitaplardaki ile uygun olduğunu da belirtmek yerinde 

olur. el-Mektebetu-Ģ-ġâmile programının matbu kitaplardan faydalanması adına 1.5 

versiyonunun 2.0 versiyonundan daha kullanıĢlı olduğunu ifade etmek gerekir. 

Mevsûatu‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf programında kitaplardaki hadis ve bab numaraları 

                                                

631 Programlar hakkındaki bilgi paylaĢımları için bkz.: http://www.ahlalhdeeth.com (EriĢim tarihi: 10 

Mayıs 2008) 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30326&highlight=%CC%E6%C7%E3%DA+%C7%E1%DF%E1%E3
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istenilen sisteme göre ayarlanabilmektedir. Aynı Ģekilde el-Muhaddis programındaki 

kitapların basım bilgileri de programda yer almamaktadır.  

Bu arada herhangi bir Ģirkete bağlı olarak hazırlanmıĢ olmayan el-Mektebetu‟Ģ-

ġamile adlı programın da program kalitesi yüksek; tahrîc, içerik ve kullanıĢ açısından 

da oldukça iyi olduğunu belirtmek istiyoruz. Asıl kaynakların bütün metinlerinin 

harekeli olarak verilmesi Harf Ģirketinin programlarını ön plana çıkaran, aynı 

zamanda harekeleme esnasında kontrol edildiği intibaını veren önemli bir 

göstergedir. 

Hiçbir programı bütün özellikleri ile en kullanıĢlı olarak göstermek doğru değildir. 

Çünkü bazı programların bir takım özellikleri diğer programlardan daha üstün 

olabilir. Dolayısıyla araĢtırmacı öncelikle araĢtırma konusunu ve Ģeklini belirleyip 

daha sonra hangi programdan nasıl yararlanacağını tespit etmelidir. Mesela, 

hadislerin rivayet tariklerini grafik olarak göstermesi yönünden el-Mevsûatu‟l-

Hadîsi‟Ģ-ġerif programı, ikinci bir arama yapmaya ihtiyaç bırakmadan metindeki 

bilinmeyen kelimeyi veya bir ismin tercemesini bir tuĢa basmakla arz etmesi yönüyle 

el-Mektebetu‟Ģ-ġâmile ve el-Câmiu‟l-Kebîr adlı programlar, Hz. Peygamber‟in 

hayatını en ince ayrıntısına kadar, ay ay bildirmesi yönüyle de Mevsûatu‟s-Sîreti‟n-

Nebeviyye adlı programı, sadece raviler üzerine yapılacak bir araĢtırmada da 

Mevsûatu Ruvâti‟l-Hadis programını kullanmak en akıllıca yol olarak kabul 

edilebilir. 

Bir ravinin rivayet ettiği hadisleri elde edebilmek için yararlanılması gereken en 

uygun program Mevsûatu‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf programıdır. Bir ravinin isminin geçtiği 

tüm bilgilere ulaĢabilmek için Elfiye ve ġâmile programlarından istifade etmek en 

uygun yol olarak gözükmektedir. Ravilerin hayatlarını ve haklarındaki cerh ve tadil 

ifadelerini araĢtırdığımızda bu bilginin kaynağını da öğrenmek istiyorsak o zaman 

Elfiye 1.5 sürümü ile ġâmile programının 1.5 versiyonuna bakmak gerekir. Kaynak 

önemli değilse, bu durumda Mevsûatu‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf adlı çalıĢmadan istifade 

etmek mümkündür. Tahrîc amaçlı olarak bilgisayar teknolojisinden istifade etmek 

istendiğinde akla ilk gelen, ġâmile programının ilk versiyonudur. Ayrıca ġâmile adlı 

programa yeni kitaplar matbu olanlara muvafık bir Ģekilde eklenebilmektedir. 
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Rivayetlerin Türkçe tercümelerine ulaĢmak isteniyorsa Prof. Dr. Ġbrahim Canan‟ın 

tercüme ve Ģerh ettiği “Kütüb-i Sitte Tercüme ve ġerhi” adlı eser esas alınarak 

hazırlanmıĢ olan “Kütüb-i Sitte Hadis Ansiklopedisi” ile “Ġqra Ġslâm Ansiklopedisi” 

Programlarından istifade etmek mümkündür. Bu programlar yardımıyla hadislerin 

Türkçe tercümelerine ve alfabetik konu fihristi yardımıyla belirli konudaki hadislere 

ulaĢmak imkânı bulunmaktadır. 

Konu araĢtırması yapılırken eldeki programlardan istifadenin en sağlam yolu, o konu 

ile ilgili anahtar kavram ve ifadeleri taratmaktır. Mevsûatu‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf adlı 

programda yer alan hadis kitaplarından fıkıh bablarına göre tanzim edilmiĢ 

olanlarında kitab ve bab baĢlıklarına göre arama yapılmaktadır. Elfiye 1.5 

programında özel olarak “mevzû” diye bir buton bulunmaktadır. Bu konuda en 

faydalı programlardan biri “Mevsûatu Câmii‟s-Sünne” programıdır ki hadis ve âsârı 

16.000 mevzuya tasnif etmiĢtir. Konularına göre arama yapmakta kullanılacak diğer 

bir program da, yaklaĢık 250.000 isnadlı nassı konularına göre tasnif eden 

“Mevsûatu‟t-Tahrîci‟l-Kübrâ ve‟l-Etrâfi‟Ģ-ġâmile” isimli programdır. 

B. ĠNTERNET YOLUYLA TAHRÎC  

Ġnternetin tahrîc ile ilgili sunduğu imkân, belirli Ġslâmî sitelerde bütün Ġslâmî 

ilimlerle veya sadece hadis ilmi ile ilgili olan literatür arasından hadislerin 

kaynaklarını bulmayı sağlaması ve bazı kitaplara resim olarak matbu olanlarının 

taranmıĢ halini elde etme imkânı vermesidir.  

Programlarda olduğu gibi hadisler ile ilgili pek çok inceleme Ģeklini mümkün 

kılamayan, sadece hadislerin geçtiği kaynakları belirten bazı siteler vardır ve bu 

halleri ile programlar bu sitelerden daha elveriĢlidir. Aynı zamanda internete her 

zaman ve yerde ulaĢmak imkânı olmadığından veya internet hızının aramaya 

yansıması gibi nedenlerle bilgisayar programları daha kullanıĢlı ve sağlıklı olarak 

değerlendirilebilir. Bunun aksi olarak her yerden internete ulaĢma imkânı olan bir 

araĢtırmacıya bu durum programlardan daha elveriĢli de gelebilir. 

Belirli bir kitabın matbu nüshalarına ulaĢma imkânı olmayınca bu durumda 

internetteki birçok site Ġslâmî ilimlere dair eserleri dijital ortama aktarmıĢ 
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bulunmaktadır. Hem, basılmıĢ kitapları ve mahtut nüshaları pdf formatında elde 

etmeyi hem de hadislerin kaynaklarına ulaĢmayı sağlayan bu internet siteleri arasında 

Ģunları saymak mümkündür
632

: 

http://www.al-mostafa.com, http://www.muhaddith.com, 

http://shamela.ws/index.php, http://www.alwaraq.com, 

http://www.saaid.net/book/index.php, http://www.wadod.com/, 

http://www.almaknaz.com/, http://www.almaktba.com/, 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php, http://www.Ġslâmport.com/, 

http://www.sahab.net/forums/, http://www.waqfeya.com/, 

http://www.alukah.net/Library.aspx,  

Ġnternet aracılığı ile yapılacak tahrîclerde de programlarda geçerli olan hususlara 

riayet etmeli ve elde edilecek tespit ve değerlendirmeler kitapların asılları ile 

karĢılaĢtırılmalı ve kontrol edilmelidir. Bu sitelerden bulunacak kitapların asıl 

nüshalarında ise böyle bir kontrole gerek yoktur. Çünkü bu siteler, kitapları 

orjinalinden tarayarak digital ortamda araĢtırma ve inceleme için arz etmektedirler.
633

 

                                                

632 Bu sitelere eriĢim tarihi: 15 ġubat 2008 
633 Hadis ilmiyle alakalı internet sitelerinin ele alındığı bir makale için bkz.: Yılmaz, Hayati, Ġnternette 

Rihle”, H.T.D., Cilt: II, Sayı: I, 2004, s. 139-152. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TAHRÎCĠN HADĠS TENKĠDĠNDEKĠ YERĠ 

A. TAHRÎCĠN HADĠS ĠLĠMLERĠ ARASINDAKĠ YERĠ 

Burada öncelikle Ģu sorunun cevabını arayacağız: Tahrîc, müstakil bir ilim midir? 

Yoksa müstakil bir hadis ilmi midir? Veyahut da Hadis ilimlerinin bir Ģubesi midir? 

Ali Osman Koçkuzu, hadisin pek çok meselesinin, asırların verdiği tecrübe ile “hadis 

ilimleri grubu” olarak bir araya getirildiğini, bu gruba giren bilgi dallarının, küçük de 

olsalar baĢlı baĢına problemleri ve kendilerine has metotları olan, müstakil olarak 

okutulması ve incelenmesi gereken; tarihçeye, Ģahıslara ve bibliyografyaya sahip 

ilim Ģubeleri olduğunu ifade etmiĢtir.
634

 

“Bir ilmin ilim dalı hüviyeti kazanabilmesi için bir metodolojiye sahip olması 

gerekir. Ayrıca bu metodoloji de iki ayrı yöntemi ihtiva etmelidir: Birincisi, bilgi 

kaynaklarını tespit etme yöntemi, ikincisi elde ettiği bilgileri anlama ve 

değerlendirme yöntemidir.”
635

 Bu manada tahrîci bir ilim dalı olarak 

değerlendirmenin mümkün olmadığı açıktır. 

Tahrîc ameliyesine ilim diyenler de olmuĢtur.
636

 Mesela Ġbrâhim el-Lâhım tahrîci bir 

ilim olarak ele alır ve tarihî geliĢiminden bahsederek “tahrîc” ile “tahrîc ilmi”nin 

farkına değinir: “Tarihin her devresinde olduğu gibi günümüzde de Müslümanlar 

nasslara hizmet etmek ve insanları nasslara yaklaĢtırmaya çılaĢmaktadırlar. Tabii ki 

bunu yaparken isnadla rivayet edilmiĢ geçmiĢ kitapların tahkiki, sahihinin 

yanlıĢından temyizi ve senedlerin değerini koruması gerekmektedir. Bundan dolayı 

araĢtırmacılar hadisleri asıl kaynaklarına ulaĢtıracak metotlar geliĢtirmeye çalıĢmıĢlar 

ve bu alanda ilk dönem Ġslâm bilginlerinin çalıĢmalarından, tecrübelerinden ve 

                                                

634 Koçkuzu, Ali Osman, Hadis Ġlimleri ve Hadis Tarihi, Dergâh Yayınları, Ġstanbul, 1983, s. 19 
635

 Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin AnlaĢılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, 

T.D.V.Y., Ankara, 1997, s. 94 
636 Mesela bkz.: Muhammed Mahmud Bekkâr, Ġlmu Tahrîci‟l-Ehâdîs (Usûluhû, Tarâikuhû, 

Menâhicuhû), Dâru Taybe, Ġkinci Baskı, Riyad 1996. 
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onların ortaya koyduğu kıstas ve kaidelerden faydalanarak kendilerinden sonra 

gelenler için de yeni bazı ölçü ve esaslar geliĢtirmiĢlerdir. Böylece tahrîc, müstakil 

bir ilim dalı olarak ortaya çıkmıĢtır. Hatta bazıları tahrîci Ģu Ģekilde tarif etmiĢlerdir: 

“Nasların nasıl tahrîc edileceğini bilmeye götüren kaideleri bilmek ve ihtiyaç 

olduğunda nasların derecelerini açıklamak.” Burada da “tahrîc” ile “tahrîc ilmi”nin 

farkı ortaya çıkmaktadır ki; nassları ortaya çıkarmada araĢtırmacının ameline tahrîc, 

kaynaklardaki naslara, ona hüküm vermeye vesile olan kaide ve kıstaslara ulaĢmak 

için tutulan metoda da “tahrîc ilmi” denilmiĢtir.”
637

 Burada da Ģunu belirtmek gerekir 

ki; tahrîce ilim diyebilmek için onun hadis ilminden ayrı gayeleri, faydaları ve 

literatürü olması gerekmektedir. Tahrîcin kaideleri, metodları, literatürü ve tarihçesi 

olsa da bunlar Hadis ilminden ayrı düĢünülemez. Binaenaleyh, tahrîc ameliyesini 

Hadis ilminin verilerinden yararlanarak geliĢtirdiği bazı kaide ve metotlarla müstakil 

bir ilim olarak değerlendirmek mümkün gözükmemektedir. 

Peki tahrîc ameliyesi bir ilim değilse onu hadis ilminin bir Ģubesi olarak kabul etmek 

mümkün müdür? Ġlk hadis usûlü kitaplarında okuyucuya, hadisteki çeĢitli 

disiplinlerin yani küçük ilim dallarının varlığı fikrini veren iki tabir daha dikkat 

çekmektedir. Bu müellifler hadis meselelerini incelerken babların baĢına “marifet” 

ve “ilim” tabirlerini koymaktadırlar.
638

 Müstakil bir ilmin verilerinden hareket ederek 

o ilimle ilgili küçük konuları ihtiva eden ve o ilmin belirli bir yönüne ağırlık veren 

disiplinlere “bilgi dalı” “disiplin” veya “Ģube” demek doğru olacaktır ki tahrîci de bu 

bağlamda ele almak ve ona hadis ilimlerinin bir “bilgi dalı” demek en uygun yol 

gözükmektedir. Hadis ilimleri ile iç içe girmiĢ tahrîc ameliyesi dolaylı olarak bir 

hadisi ele alıp inceler. Hadis ilimlerinin verilerinden yararlanarak rivayetlerin asıl 

kaynaklarla olan iliĢkisini ele alır. Son zamanlarda telif edilen tahrîcin usul, kaide ve 

metodlarına dair kitaplardaki yaklaĢımlar ele alındığında ona hadis ilimlerinin bir 

“Ģubesi” gözüyle bakmak da mümkündür. 

Fakat Ģu hususta bir Ģüphe yoktur ki tahrîc, bilimle münasebeti araĢtıran bir tekniktir. 

Bir denetimdir. Bu manada, daha çok “Ġlim ve bilgi kolu, tatbikî bilgi ve teknik” 

                                                

637 Ġbrahim el-Lâhım, “et-Tahrîc”, s. 6 
638 Koçkuzu, Ali Osman, Hadis Ġlimleri ve Hadis Tarihi, s. 18. Mesela “Marifetu‟s-Sahîh” (Sahîh 

hadisler bilgisi) ve “ilmu ricâli‟l-hadîs” (hadis ravileri bilgisi) gibi. 
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manası da taĢıyan
639

 “fen” ifadesi tahrîc için kullanılabilir.
640

 Binaenaleyh, hadis 

ilimlerinden müstağnî kalarak tahrîce müstakil bir ilim demek mümkün 

gözükmemektedir. 

Tahrîce “hadis ilimlerinin pratik bir uygulaması” demek de yanlıĢ olmayacaktır. 

Hadis ilminin verilerini kullanmak zorunda olduğu için ona Hadis ilimlerinin bir 

parçası olarak bakmak gerekmektedir. 

Tahrîcin önem verdiği rivayet tariklerinin bir araya getirilmesi, rivayetlerin 

karĢılaĢtırılması, metin farklılıklarının ortaya konması, hadisin hükmü hakkındaki 

değerlendirmelerin belirtilip hükmünün açıklanması gibi unsurlar düĢünüldüğünde 

onun, MüĢkilü‟l-Hadîs, Muhtelifu‟l-Hadîs, Ġlelu‟l-Hadîs, Ricâl, Garîbu‟l-Hadîs, 

Nâsihu‟l-Hadîs ve Mensûhuhû, Cerh ve Tadîl, Mevzû Hadisler, Esbâb-ı Vürûdi‟l-

Hadîs gibi Hadis ilimleri ile ilgisi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira bu Hadis 

ilimleri de mezkûr unsurları kullanmaktadırlar. 

Hadis usûlü ilmi adeta sened tahlilini konu alan bir ilim gibidir. Ġlmu Mustalahi‟l-

Hadîs, sened değerlendirmesi neticesi ortaya çıkmıĢ olan ıstılahları açıklar. Hadis 

ilimleri baĢlığı altındaki diğer ilimlerin konuları incelendiğinde de görülür ki pek 

çoğunun konusu sened ile ilgilidir. Mesela Cerh ve Ta‟dil, Ricâl, Ġlel, ravilerin 

tabakaları, nesepleri, künyeleri ve memleketleri ile ilgili olan literatür, genel olarak 

hadislerin senedlerinde bulunan ravilerin hallerini tespit etmeye yönelik telif edilmiĢ 

eserlerdir. Hadisin senedinin durumunu tespit etmeye ayrı bir önem veren tahrîc 

ameliyesinin hadis ilimleriyle olan ilgisi de bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. 

B. TAHRÎCĠN HADĠS TENKĠDĠNDEKĠ YERĠ 

Hadis tenkidinde yapılacak ilk iĢ isnad tenkididir ki bu çaba, tahrîc sürecindeki 

uygulamaların büyük bir kısmını oluĢturur. Daha sonra ise metin tenkidi yapılır. Bu 

yüzden tahrîci “hadis tenkidinin mukaddimesi” olarak ele almak mümkündür. Çünkü 

tahrîcin isnad ile ilgili tespitlerinin yanında metin ile ilgili sonuçları da 

                                                

639 Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Ülke Yayın Haber, Ġstanbul, 1994, s. 370 
640 Mesela bkz.: el-Vâdıh fî Fenni‟t-Tahrîc ve Dirâseti‟l-Esânîd, Dâru‟l-Âlemiyye, Birinci Baskı, 

Ürdün 1999. 
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bulunmaktadır. Tahrîcin hadis tenkidi içinde yer alan isnad ve metin tenkidinin her 

ikisi hakkında da tespitleri bulunmaktadır. Bu anlamda tahrîcin hadis tenkidiyle çok 

yakından bir iliĢkisi olduğunu söylememiz mümkündür. 

Tahrîcin usûlü ve kâideleri incelendiğinde onun Hadis ilmiyle beraber doğduğu 

söylenebilir. Zira rivâyetin ilk asırlarından beri âlimler hadislerin tesbiti, Hz. 

Peygamber‟e (a.s.) nisbeti ve isnadlarının zikrini önemsemiĢlerdir. Hadislerin 

isnadına ve metnine verilen ehemmiyet, rivayetin ilk yıllarında tahrîcin bu geliĢimini 

daha da güçlendirmiĢtir. Daha sonraları tahrîce ait eserler telif edilmeye baĢlanmıĢtır. 

Oldukça fazla sayıda tahrîc eseri telif eden âlimlerin –ki büyük bir kısmı hadis 

ilmiyle ön plana çıkmıĢ âlimlerdir- bu uğraĢı ve çabaları göstermektedir ki tahrîc, 

Hadis ilmi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Hatta hadis ilimleri adına telif edilen 

eserler bir istatistiğe tabi tutulsa tahrîc ile ilgili olarak telif edilen eser sayısı, hadis 

ilminin diğer her bir dalında telif edilen eser sayısından fazla olacağı 

kanaatindeyiz.
641

 Bu durum göstermektedir ki bu nebevî ilmin esaslarının ve 

hadislerin korunması için tahrîc ameli büyük bir değer taĢımaktadır ve bundan sonra 

da yapılacak çalıĢmalarla bu değer daha etkin bir Ģekilde hissedilecektir. 

Tahrîcin hadis ilmine yaptığı katkı, büyük oranda baĢka ilimlerde ve baĢka kitaplarda 

yer verilen hadislerin hadis ilmi açısından denetimi ile ilgilidir. Bu manada tahrîcin 

bütün islâmî literatüre katkısı olduğu söylenebilir. Özellikle belirtmek gerekir ki, 

tahrîcin bir gereği olan “rivayetleri birleĢtirme yöntemi”nin bize sağladığı kolaylıklar 

düĢünüldüğünde tahrîcin Hadis ilmindeki yeri daha açık bir Ģekilde görülecektir. 

Hadis rivayetinde her ravi kendi Ģeyhi ile yetinirken, tahrîc bize bütüncül bir bakıĢ 

açısı getirmektedir. Tahrîc, özellikle rivayet tariklerini birleĢtirerek tümevarım 

yöntemiyle belli bir rivayete veya bir konudaki rivayetlere küllî bir bakıĢ açısıyla 

yaklaĢmaya ve hadisleri daha kapsamlı olarak değerlendirmeye imkân verir. 

Tahrîcin hadis ilmine katkısını biraz daha detaylandırmak ve birkaç baĢlık altında ele 

almak istiyoruz: 

                                                

641 Bu varsayım hadis ilminin dalları arasında tahrîcin önemini beyan etmek için yapılmıĢtır. 
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1. TAHRÎCĠN RĠVAYET AÇISINDAN HADĠS TENKĠDĠNE KATKISI 

Hicrî ikinci, üçüncü ve dördüncü asır, rivayetin altın çağlarıdır. Tahrîc kitaplarına 

bakıldığında bu asırlarda rivayet edilmiĢ ve hadis masannafatına girmiĢ pek çok 

hadisin isnadları bulunmaktadır. Bu isnadlara bakıldığında Ģu üç durum ile karĢı 

karĢıya kalınmaktadır: 

a- Tahrîc kitabının müellifi, hadisi senediyle birlikte ya hadisin yer aldığı kitabın 

sahibine, ya rivayette mutemed kitaplardan birine ya da rivayette bulunan kiĢiye 

nisbet etmektedir. Bunun rivayet açısından Ģöyle faydaları bulunmaktadır: 

Birincisi: Ġçinde bulunduğumuz zamana gelinceye kadar hadislerin bizlere 

senedleriyle beraber ulaĢmasında tahrîc kitaplarının büyük bir katkısı bulunmaktadır. 

Çünkü tahrîc, pek çok alanda telif edilmiĢ kitaplarda yer alan birçok hadisin 

isnadlarının bulunup incelenmesi gibi önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir. 

Ġkincisi: Tahrîc kitaplarında hadislerin daha âlî bir isnadı açıklanabilmektedir. Bu 

gayret de büyük uğraĢılarla elde edilebilecek sonuçları ortaya çıkarmaya yönelik 

önemli bir çabadır.  

Üçüncüsü: Tahrîcle uğraĢan bazı âlimler, muallak rivayetleri merfû isnadlarla Hz. 

Peygamber‟e (a.s.) dayandırabilmektedirler. Bu, Allah Resûlü‟ne kadar olan isnadı 

zikredilmemiĢ bir hadisin isnadını tam olarak belirtmek demektir ki bu da, hadisleri 

kitaplarında zikreden bazı âlimlerin isnadsız zikrettikleri hadislerin değerini 

artırmaya yönelik bir gayrettir. Tahrîc yapan bazı âlimler de bir takım hadislerin 

senedlerini “esahhu‟l-esânîd” denilen en güvenilir isnad zincirine dayandırmıĢlar ve 

bu gayreti göstermiĢlerdir.
642

 

b- Tahrîc yapan kiĢi, hadisin bir kitaptaki kaynağını belirtmekte ve bu kitabın 

müellifinin isnadını tam olarak zikretmektedir. Günümüzde tahrîc ile iĢtigal 

edenlerin hadislerin yerlerini gösterdikleri kitaplardan elimizde olanlar olduğu gibi 

                                                

642 Mesela Zeynüddîn Abdürrahîm el-Irâkî, Takrîbu‟l-Esânîd‟inde oğlu için bazı hadisleri senedleriyle 

birlikte tahrîc edip hadislerin senedlerini bu meĢhur senedlere dayandırmıĢtır. Bkz.: Takrîbu‟l-Esânîd 

ve Tertîbu‟l-Esânîd, 1/19, Dâru‟l-Fikri‟l-Arabî, Beyrut (Tarhu‟t-Tesrîb ile birlikte) 
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olmayanlar da bulunmaktadır. Bunun da hadis rivayeti açısından Ģöyle faydaları 

bulunmaktadır: 

Birincisi: Bugün elimizde olmayıp kaybolmuĢ olan, rivayetin asıl kaynaklarından 

pek çoğunu muhafaza etmek tahrîc kitaplarındaki bilgilerle mümkün olabilmektedir. 

KaybolmuĢ bu kitaplardaki pek çok rivayetin senedlerini bilmek ancak çoğunlukla 

tahrîc kitaplarında bulunan bu rivayetleri nakletmekle mümkün olmaktadır. Mesela 

Ġbn Hacer‟in “Tağlîku‟t-Talik”de hadislerin isnadlarını musannıfına nisbet ettiği eser 

sayısı 64‟ü geçmemektedir. Fakat Ġbn Hacer‟in istifade ettiği kitaplar bunlardan 

ibaret değildir. Kitabın muhakkiki onun yaklaĢık 350 musannaftan yararlandığını 

belirtmektedir.
643

 Onun yararlandığı bu kitaplardan bugün elimizde pek çoğu 

bulunmamaktadır. Mesela Buhârî‟nin “Kitâbu‟l-Birr ve‟s-Sıla”sı ile “Kitâbu Birri‟l-

Vâlideyn”i, Ebu‟l-Hüseyn Muhammed b. Hâmid b. Seriyy‟in (v. 299/911) “es-

Sünne”si, Büceyrî‟nin (v. 311/923) “Sahîh”i, Ġbnü‟l-Bahterî‟nin (v. 339/950) 

“Emâlî”si, Taberânî‟nin “Kitâbu‟l-Cum‟a”sı, Katîî‟nin (v. 368/978) “el-Emâlî”si, Ġbn 

Mende‟nin (v. 395/1004) “er-Rûh”u, Tarrâd b. Muhammed ez-Zeynebî‟nin (v. 

491/1097) “Fedâilu‟s-Sahabe”si, Muhammed b. Ya‟kûb el-Cerâidî‟nin (v. 720/1320) 

“es-Sefînetu‟l-Cerâidiyye”si bugün elimizde bulunmamaktadır.
644

 Ġbn Hacer eserinde 

“ٍ  hadisini tahrîc ederken bu hadisin isnadını Ġbn Ebî ”يٍ  وك اهلل ثّ ف واًة    ّٓ  ي انل 

Asım‟ın “Kitâbu‟l-Ġlm”ine
645

, Hz. Hasan‟ın bir sözünün isnadını da Hüseyn b. 

Hasan‟ın “Kitâbu‟s-Sıyâm”ına dayandırmaktadır.
646

 Ġbn Hacer hadis ve âsârı bunlar 

gibi bugün elimizde bulunmayan daha pek çok esere dayandırmaktadır. 

Ġkincisi: AraĢtırmacının hadisi daha âlî bir senedle zikretmesi o hadisi sema yoluyla 

aldığına bir iĢaret de olabilir. 

Üçüncüsü: Hadisin bütün senedlerini bir yerde toplamak da hadis hakkındaki 

değerlendirmelere ve hadisi daha iyi anlamaya kaynaklık edecek önemli bir gayrettir. 

                                                

643 Bkz.: Ġbn Hacer, Tağlîku‟t-Talîk alâ Sahîhi‟l-Buhârî, 1/243, Tahkik: Saîd Abdurrahman Mûsâ el-

Kazakî, el-Mektebu‟l-Ġslâmî, Birinci Baskı, y.y. 1405. 
644 Muhammed eĢ-ġehrî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hıfzi‟s-Sünne”, s. 35-36 
645 Bkz.: Tağlîku‟t-Talîk, 2/79 
646 Bkz.: A.g.e., 2/275 
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Ayrıca hadislerin bir araya toplanmasıyla metinlerin karĢılaĢtırılması mümkün 

olmakta, hadislerin isnadında düĢen raviler belirtilmekte, tahrif ve tashif ayıplarının 

ortaya çıkması sağlanmakta, mühmel takyid edilmekte, sened veya metindeki 

müphem isimler ortaya çıkmakta, hadis mütâbi ve Ģâhid rivayetleri ile 

desteklenmekte, böylece hadis hakkındaki genel hüküm ortaya çıkmaktadır. 

Dördüncüsü: Tahrîc yapan âlim, hadisi kitabında zikreden musannıflardan birinin 

isnadını zikredebilmekte ve sonra da hadisin zayıf ve sahih kabul edilmesinde kıstas 

olabilecek önemli açıklamalarda bulunabilmektedir. Mesela tahrîc yapan, hadisi 

musannıfın isnadıyla zikrettikten sonra hadise dair –hadisin isnadının illetlerini 

göstermek gibi- açıklamalarda bulunmuĢ olabilir ki bu da hadisin doğru olarak 

değerlendirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. 

BeĢincisi: Tahrîc yapan arĢtırmacı, hadisin isnadını zikrettikten sonra hadisin 

isnadına dair baĢka hiçbir yerde bulunamayacak bazı faideleri de beyan 

edebilmektedir. Bunlar, tahrîc yapan âlimin kitabında kendi değerlendirmeleri olup 

daha önce fikir beyan edilen bazı görüĢlere katılmadığını delilleriyle beraber 

açıklamasından veya hadisin anlaĢılmasına katkı sağlayacak orijinal yorumlardan 

oluĢabilmektedir. 

c- Tahrîc iĢiyle meĢgul olan âlimler, tahrîce konu olan hadisin tahrîci yapılan kitapta 

geçmeyen fakat asıl kitapta geçen bazı isnadlarını da zikretmiĢlerdir ki bu durum 

hadis rivayetine Ģu noktalarda katkı sağlayabilecektir: 

Birincisi: Hadisi bir değil iki sahabînin rivayet etmiĢ olabileceği ortaya çıkacaktır. 

Ġkincisi: Hadisin aslının kitaplarda nasıl geçtiği açıklanmıĢ olacak ve hadisin sahih 

olan Ģâhid rivayetleri öğrenilmiĢ olacaktır.  

Üçüncüsü: Ġstihrâc diye bilinen, musannıfın isnadını belirttikten sonra, kendisine 

veya iltika edeceği baĢka bir raviye kadar hadisin isnadını zikretmesi ile hadisin 

çeĢitli isnadlarla rivayeti sağlanmıĢ olacaktır. 
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Dördüncüsü: Sahîh senedle rivayet edildiği zannedilen bir hadisin ikinci bir isnad ile 

zikredilmesi, ikinci isnadında hadisi illetli duruma sokacak bir ayrıntının olması 

halinde hadise daha ihtiyatlı yaklaĢılmasını temin edebilecektir.
647

  

2. TAHRÎCĠN DĠRAYET AÇISINDAN HADĠS TENKĠDĠNE KATKISI 

Tahrîc ile ilgili telif edilmiĢ eserlere bakılınca bu kitapların değiĢik yerlerinde 

dağılmıĢ halde Ulûm-u Hadis‟e dair kaidelerin yer aldığı ve hadislerin ilmî esaslar 

çerçevesinde toplanarak yine ilmî bir Ģekilde rivayetlerin tenkidinin yapıldığı 

görülür. Zaten tahrîc, adeta hadis ilminin kaidelerinin amelî bir tatbikinden ibarettir. 

Tahrîc eserleri, hadis ilminde ister isnad isterse metin ile ilgili olan bu kaideleri 

tatbik etmekle aslında öncelikle bu kaideleri kaybolmaktan ve zayi olmaktan 

korumuĢ olmaktadır. 

Burada tahrîcin öncelikle isnad daha sonra da metin açısından hadis tekidine nasıl bir 

katkı yaptığını ifade etmeye çalıĢacağız: 

2.a. Tahrîcin isnad tenkidindeki yeri 

Sened, metnin ispatı adına vazgeçilmez bir yoldur. Çünkü isnad metne ulaĢtıran 

köprüdür. Tahrîcin isnad tenkidine verdiği önemi Ģu açılardan ele almak 

mümkündür: 

1- Hadisin pek çok kaynağını açıklamak: Bu husus, ya hadisin pek çok 

sahabîden gelen rivayet tariklerinin ya da hadisi elimize ulaĢtıran rivayet yollarının 

açıklanmasıdır. Mesela Zeylaî, Hz. Peygamber‟in (a.s.) mazmaza ve istinĢakı sürekli 

uygulaması ile ilgili hadisi tahrîc ederken Hz. Peygamber‟in (a.s.) abdest alıĢının 

vasfı ile ilgili rivayetlerin yirmiye yakın sahabîden rivayet edildiğini belirtmiĢtir. Her 

bir sahabînin isimlerini verip onlardan rivayet edilen hadisi de zikretmiĢtir.
648

 Ġbn 

Hacer, Hz. Peygamber‟in (a.s.) mümkün olduğunca her iĢe sağıyla baĢladığını 

                                                

647
 Tahrîcin rivayet açısından hadise yaptığı katkıyla ilgili olarak tahkik ederek özetlemeye 

çalıĢtığımız bu hususlar için bkz.: Muhammed eĢ-ġehrî, “Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hıfzi‟s-Sünne”, 

s. 33-39 
648 Nasbu‟r-Râye, 1/46-49 
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belirten Hz. ÂiĢe hadisinin sahih olduğunu beyan ettikten sonra bu hadisin Buhârî, 

Müslim, Ebu Dâvud, Nesâî, Tirmizî, Ġbn Mâce, Ġbn Huzeyme, Ebu Avâne ve Ebu 

Dâvud et-Tayâlisî tarafından kitaplarında zikredildiğini belirtmiĢ ve bu hadislerin 

senedlerini zikretmiĢtir.
649

 

2- Hadisin rivayet tariklerini çoğaltmak ve isnada hüküm vermek için mütâbi 

rivayetleri araĢtırıp tertip etmek: Hadise mütâbaat ve Ģâhid hadislerle ilgili bahisler, 

hadis ıstılahı ile ilgili hemen bütün kitaplarda geçmektedir. Fakat mütâbi rivayetleri 

tertip edip hadise hüküm vermede onlardan nasıl istifade edileceği mevzuu daha çok 

tahrîc kitaplarının ehemmiyet verdiği bir husus olmuĢtur. Mesela sıcak mevsimde 

öğle namazının geciktirilmesi ile ilgili rivayetin tahrîcinde Ġbn Hacer, bu hadisin 

Hafs-A‟meĢ-Ebu Sâlih-Ebu Saîd el-Hudrî tarikiyle rivayet edildiğini açıkladıktan 

sonra Süfyân, Yahyâ ve Ebu Avâne‟nin A‟meĢ‟ten rivayet edilen Hafs‟a mütâbi 

rivayetlerin olduğunu da zikretmiĢtir.
650

 

3- Ġsnadla ilgili illetlere verilen ehemmiyet: Senedlerin illetlerini beyan edip 

isnadlar hakkında hüküm vermek kolay bir mesele değil, aksine hadis ilminde 

derinleĢmiĢ âlimlerin yapabileceği bir husustur. Tahrîc kitaplarının içinde daha çok 

hacimli ve derinlemesine bu iĢi üstlenenler, bu hususta çok önemli bir boĢluğu 

doldurmuĢtur. Ġsnaddaki ravi ihtilafları ve senedin muztarib oluĢu gibi isnad ile ilgili 

illetlere dikkat çeken tahrîc âlimleri, hadisin metnine giden yolda bulunan bu 

kusurları beyan ederek isnad tenkidinde çok önemli bir fonksiyon eda etmiĢlerdir. 

Mesela, suyun iki kulleye eriĢince onu hiç bir Ģeyin necis edemeyeceği ile ilgili 

hadisin tahrîcinde Zeylaî, Ġbn Dakîk el-Îd‟in mezkur hadisin senedinde ve 

metnindeki ızdırabtan dolayı zayıf olduğunu belirten açıklamasını nakletmiĢ, sonra 

onun bu sözlerini özetlemiĢtir.
651

 

4- Ravinin cerh ve tadiline verilen ehemmiyet: Tahrîc âlimleri ravilere hüküm 

vermeye, cerh ve tadil adına ravi hakkında söylenen sözleri özetlemeye veya 

araĢtırma sonunda kendilerinin görüĢlerini aktarmaya özen göstermiĢlerdir. Çünkü 
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 Ġbn Hacer, Netâicu‟l-Efkâr fi Tahrîci Ehâdîsi‟l-Ezkâr Li en-Nevevî, 1/139-140, Tahkik: Hamdi 

Selefî, Mektebetü Müsenna, Bağdâd, 1406 
650 Tağlîku‟t-Talîk, 2/253 
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bu, hadise hüküm verme yolundaki en önemli adımlardan biridir. Mesela, ZerkeĢî, 

imamların KureyĢ‟ten olduğunu belirten hadisin tahrîcinde, bu hadisin isnadında 

bulunan Bükeyr b. Vehb‟in Yahyâ b. Saîd el-Kattân‟dan yaptığı nakille halinin 

bilinmediğini ve Zehebî‟nin de bu görüĢü benimsediğini belirttikten sonra kendisi Ģu 

tespiti yapmıĢtır: “Ġbn Hibbân onu sika kabul etmiĢ, Nesâî de rivayetlerde ona 

güvenmiĢtir. Ayrıca bu rivayeti kuvvetlendiren baĢka rivayet tarikleri de vardır.”
652

 

Ġbn Hacer de mescide girerken okunacak dua ile ilgili hadisin isnadında bulunan 

Sâlim b. Abdi‟l-A‟lâ hakkında “O gerçekten zayıftır.” ifadesini kullanmıĢtır.
653

 

5- Seneddeki ittisal ve inkıtâ‟ yerlerine verilen ehemmiyet: AraĢtırmacının baĢka 

yerlerde bulamayacağı önemli bir bilgi olan „senedlerdeki inkıtâ‟ noktaları‟, tahrîc 

kitaplarında üzerinde fazlasıyla durulan ve özen gösterilen bir husustur. Özellikle 

seneddeki gizli inkıtâ‟ pek çok araĢtırmacıya gizli kalan bir husustur. Mesela, cuma 

günü gusül almanın güzel olduğu ile ilgili hadiste Zeylaî hadisin isnadındaki Hasan 

b. Semüre‟nin hadisi hocasından iĢitip iĢitmediği ile ilgili ihtilafları ve tercih 

durumlarını uzun bir Ģekilde ele almıĢtır.
654

 

6- ġâhid rivayetlere ve bir hadisin baĢka sahabîlerce rivayet edilebileceğine 

verilen ehemmiyet: Bir hadis birden fazla sahabî tarafından rivayet edilmiĢse tahrîc 

âlimleri bu durumu beyan etmiĢler ve her bir sahabîye ait rivayeti ayrıca 

zikretmiĢlerdir. Bu durum, belirli bir sahabînin rivayetleri ile ilgili yapılacak 

araĢtırmada önem arz etmektedir. Mesela atın üzerinde bile gelse dilencinin hakkı 

olduğu ile ilgili rivayetin tahrîcinde Münâvî, bu hadisi Ahmed b. Hanbel‟in Hüseyn 

b. Ali‟nin tarîkiyle, Ebu Dâvud‟un Ali tarîkiyle, Ġbn Râhûye‟nin Fâtımatü‟z-Zehrâ 

tarîkiyle, Taberânî‟nin de Hermâs b. Ziyâd tarîkiyle kitaplarında zikrettiklerini 

belirtmiĢtir.
655

 

7- Ġsnadda olabilecek vehim ve sakatın (ravinin düĢmesi) açıklanmasına verilen 

ehemmiyet: Hadisin bir senedi tek olarak ele alındığında ortaya çıkabilecek bu 

                                                

652 ez-ZerkeĢî, Muhammed b. Abdillah, el-Mu‟teber fî Tahrîci Ehâdîsi‟l-Minhâc ve‟l-Muhtasar, s. 

146, Tahkik: Hamdi Selefî, Dâru‟l-Erkam, Birinci Baskı, Kuveyt, 1404 
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 Netâicu‟l-Efkâr, 1/283 
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655 Abdurraûf el-Münâvî, el-Fethu‟s-Semâvî bi Tahrîci Ehâdîsi Tefsîri‟l-Beydâvî, 1/210, Tahkik: 
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durumun hadisin rivayet tariklerinin toplanmasıyla doğru olup olmadığı belli 

olacaktır. Mesela, Sehâvî, sultanın yeryüzünde Allah‟ın gölgesi olduğunu bildiren 

hadisin tahrîcinde diğer rivayetlerle karĢılaĢtırıldığında hadisin isnadında Hz. Enes 

ile Rübeyyi‟ arasında Hasan el-Basrî‟nin düĢtüğünü belirtmiĢtir.
656

 Beydâvî‟nin 

tefsirinde Hz. Peygamber‟in (a.s.) Ebu Bekr‟e söylediği bir sözü tahrîc eden el-Irâkî, 

“Ebu Bekr” yerine “Ebu Bekre” olması gerektiğini belirterek ilgili rivayetleri 

kaynaklarından göstermiĢtir.
657

 

8- Senedlerdeki ziyadelerin açıklanmasına verilen ehemmiyet: Ġsnad bahislerinin 

en meĢhurlarından biri isnadda geçen ziyadelerin veya eksikliklerin ispat edilmesidir. 

Bu da ancak benzer rivayetlerin toplanması ve ravilerin hallerinin incelenmesiyle 

elde edilebilecektir ki tahrîcin isnad tenkidine bu açıdan sağladığı destek 

küçümsenemez. Bu hususa hadis ilimleri arasında en çok önem verenin tahrîc 

disiplini olduğu söylenebilir. 

9- Ġsnadı olmadığı zannedilen bazı rivayetlerin isnadına vukufiyet: Ġsnadı 

olmadığı zannedilen bazı hadislere tahrîc ile meĢgul olan âlimlerden bazıları vakıf 

olmuĢtur. Mesela Zehebî, Hz. Ali‟ye nisbet edilen bir sözün senedine ulaĢamadığını 

belirtmiĢ, ZerkeĢî ise bu sözün Hattâbî‟nin “Garîbu‟l-Hadîs”inde olduğunu bildirmiĢ 

ve senedi zikretmiĢtir.
658

 

10- Ġsnada dair bazı faidelerin belirtilmesine verilen ehemmiyet: Tahrîc 

kitaplarında isnad ile ilgili bazı faydalı bilgiler bulunmaktadır ki bu bilgiler ancak 

bazı Ģerh kitaplarında bulunabilir. Mesela Seleme b. Külsüm‟den rivayet edilen bir 

hadisin tahrîcinde Ġbn Hacer bu hadisi Nesâî‟nin kitabında rivayet ettiğini belirttikten 

sonra bu ravinin Nesâî‟nin Sünen‟inde ve diğer sünenlerde sadece bir hadisinin 

bulunduğunu, bu hadisin de tahrîci yapılan hadis olduğunu açıklamıĢtır.
659

 

                                                

656 es-Sehâvî, Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Âdilîn Li Ebî Nuaym, s. 74, Tahkik: MeĢhur Hasan Süleyman, Dâru‟l-
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 Zeynüddîn el-Irâkî, Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Minhâc Li el-Beydâvî, s. 111, Tahkik: Muhammed b. Nâsır 

el-Acemî, Dâru‟l-BeĢâir, Birinci Baskı, Beyrut, 1409 
658 el-Mu‟teber, s. 218 
659 et-Telhîsu‟l-Habîr, 2/131 



 

 254 

Bunlar genel olarak tahrîcin hadisin isnadına olan katkılarını anlatmaktadır.
660

 

2.b. Tahrîcin metin tenkidindeki yeri 

Senedlere verilen ehemmiyet ve isnadlarla ilgili yapılan incelemelerin asıl gayesi 

hadisin metinlerinin ispat edilmesidir. Bunun sonucunda metnin en azından bir 

kısmının ispat edilebilmesi mümkün olabilir. Ravilerin hadisi mana ile rivayet 

ederken rivayette ihtisar cihetine gitmeleri, hadisin sadece bir kısmını rivayet 

etmeleri gibi sergiledikleri bazı tutumlar olmuĢtur. Hatta bu tutumlar sika ravilerden 

bile sadır olabilmiĢtir. Kalb, tashif, tahrif, lahn, idrac ve ziyadeler bunlar arasında 

sayılabilir.
661

 Hadislerin metnini daha sağlıklı bir Ģekilde anlayıp yorumlamak için 

tahrîcin hadislerin metinlerine yönelik katkısını Ģu noktalarda toplayabiliriz: 

1- Hadis metinlerinin lafızlarını toplamak: Muhaddisler lafızla rivayetten daha çok 

mana ile rivayette bulunmuĢlardır. Bu da hadis metinlerinin lafız farklılıklarını 

doğurmuĢ, bu farklılıklar da hadislere verilecek hükmü etkilemiĢtir. Tahrîc kitapları 

hadislerin metinlerini toplayarak metinler arası karĢılaĢtırma ve kıyaslama yapmıĢ ve 

böylece hadisler hakkında değerlendirme yapabilmek kolaylaĢmıĢtır. Daha çok fıkıh 

alanındaki kitapların tahrîclerinde görülen bu durum, hadislerin metinlerinin daha iyi 

anlaĢılmasını sağlamıĢ ve hadisten anlaĢılacak muradın ne olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Fıkıh alanındakiler baĢta olmak üzere tahrîc kitaplarının pek çoğunda bu 

metot uygulanmıĢtır. 

2- Metinleri tashih etmek ve belirli bir seviyeye getirmek: Günümüzde oldukça 

fazla görüldüğü üzere, hadisler pek çok kitapta asıl kaynaklarda olan orijinal 

Ģeklinden daha farklı bir Ģekilde ve yanlıĢ yorumlanmaya müsait olacak derecede yer 

almaktadır. Bu durum, hadislerin mana ile rivayetinden kaynaklanabildiği gibi hadis 

veya âsâra gereken ehemmiyeti veremeyen yazar ve müelliflerin ehliyetsizliğinden 

de kaynaklanabilmektedir. ĠĢte bu noktada tahrîc devreye girmekte ve pek çok 

                                                

660 Tahricin isnad tenkidindeki yeri ile ilgili tezin önceki bölümlerinde ifade edilen bazı malumat ve 

Hadis ilminde yazılmıĢ pek çok eserden istifade ile geliĢtirilen bu tespitleri Muhammed eĢ-ġehrî‟nin 

“Ġlmu‟t-Tahrîc ve Devruhû fî Hıfzi‟s-Sünne” adlı çalıĢmasından da yararlanarak, tahkik ederek, 

özetleyerek ve yorumlayarak hazırladık. Bkz.: s. 40-46 
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kitapta yer alan hadislerin doğru anlaĢılması ve doğru yorumlanması için metinleri 

asıl kaynaklarda olduğu gibi bildirmekte ve belirli bir disiplin altında malzeme 

konusu yapılmayan hadislere gerçek değerini vererek onları belirli kaideler 

çerçevesinde bir düzeye getirmektedir. Mesela, Beydâvî‟nin serdettiği kıblenin 

değiĢmesi ile ilgili hadisin tahrîcinde Münâvî, Beydâvî‟nin hadisi tahrif ettiğini, 

hadiste Allah Resûlü‟nün (a.s.) insanlara namaz kıldırması kaydının olmadığını 

belirterek sahih rivayeti zikretmiĢtir.
662

 

3- Hadis metinlerinin lafızlarının araĢtırılması: Bazen hadislerin metinlerinde yer 

alan lafızların birbiriyle karıĢtığı veya aktarılırken yanlıĢ nakledildiği söz konusu 

olmuĢtur. Hatta hadislerin orijinal lafızları ile rivayet edilmediği bir yana, mana ile 

rivayet edilen hadislerin anlamlarının ne derece korunduğu bile ihtilaf mevzuu 

olmuĢtur.
663

 Bu noktada da hadis metinlerinin lafızlarının araĢtırılıp tahkik edilmesi, 

tahrîc ameliyesinde çokça yapıldığı üzere bir zaruret olmaktadır. Birkaç hadisin 

lafzının birbiri içine girmiĢ bir Ģekilde kitaplarda yer alması, müellifin yazdığı konu 

ile ilgili hadisin sadece bir bölümünü yazması gibi örnekler kitaplarda çokça 

görülmektedir. Anlatılan hususun ve ilgili hadisin doğrusunun tespiti ancak hadisin 

metninin araĢtırılması ile mümkün olmaktadır ki bu da tahrîcin önemli bir görevidir. 

4- Metinlerde olabilecek ziyadeleri açıklamaya verilen ehemmiyet: Hadisin 

isnadında ziyadeler bulunabildiği gibi bu ziyadeler çok defa da hadislerin 

metinlerinde bulunmuĢtur. Hadis usulü ile ilgili kitapların pek çoğunda bu durumda 

neler yapılması gerektiğine dair kaideler yer almaktadır. Bu kaideleri uygulama 

alanına sokan amel tahrîctir. 

5- Hadisin metnindeki münkerliği açıklamaya verilen ehemmiyet: Hadis ıstılahı 

ile ilgili kitaplarda daha çok isnadda bulunan münkerlik konusu iĢlenmiĢ, 

metinlerdeki nekaret çok mevzu bahis edilmemiĢ ve metin münkerliği hususunda 

belirli kaidelerin yer almadığı görülmüĢtür. Hadislerin metinlerinde bir nekaretin 

olup olmadığını anlamak hadisin metinlerini toplamaya ve bütün lafızlarının deruhte 
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edilmesine bağlıdır. Tahrîc kitaplarında metin ile ilgili bu eksiklik genellikle 

bildirilmiĢtir. 

6- Hadislerin metinlerinde olabilecek vehimleri açıklamaya verilen ehemmiyet: 

Hadislerin metinlerinde bazı ravilerden kaynaklanabilecek bazı vehimlerin 

bulunduğu bilinmektedir. Bu vehimlerin ortaya çıkarılabilmesi, hadisin lafızlarının 

ve isnadlarının toplanmasıyla mümkün olabilecektir. Mesela Zeylaî, Hidâye‟nin 

tahrîcinde el-Merğînânî‟nin zikrettiği bir hadiste, hadisin metninde olmayan bir 

kaydın müellif tarafından eklendiğini ve bunun bir vehim olduğunu belirtmiĢtir.
664

 

7- Kavlî hadis ile fiilî hadisin tefrik edilmesine verilen ehemmiyet: Hz. 

Peygamber‟in (a.s.) kavlî ile fiilî hadislerinin arasının tefrik edilmesi, fıkhî kaidelere 

göre yapılan hüküm istinbatında önem arz etmektedir. Mana ile rivayet edildiğinden 

kavlî olan bazı hadisler fiilî olarak kitaplarda yer alabilmektedir. Hadis metinleri aslî 

kaynaklardan araĢtırıldığında kavlî veya fiilî oldukları ortaya çıkabilmektedir. 

8- Metindeki idrâcın açıklanmasına verilen ehemmiyet: Bir hadisin içerisinde 

lafız olarak Allah Resûlü‟ne ait olmayan sözler bulunabilmektedir. Bu lafızlar 

hadisin daha iyi anlaĢılabilmesi için metin içerisine raviler tarafından eklenmiĢ 

olabilmektedir. Hadisin Hz. Peygamber‟in (a.s.) lafızlarıyla ortaya konması tahrîc 

sayesinde olmakta ve tahrîc bu noktada hadisin metninde olmayan lafızları belirterek 

hadisin orijinal bir Ģekilde korunmasına hizmet etmiĢ olmaktadır. 

9- Hadislerin metinlerinin daha iyi anlaĢılmasına yönelik bazı faideli bilgileri almak 

da tahrîc vesilesiyle mümkün olmaktadır. Hadisleri Ģerh etmek, hadislerdeki garip 

lafızları Ģiirlerden istiĢhad ederek manalarına iĢaret etmek, hadislerin metinlerinde 

geçen müphem isim ve yerleri açıklamak gibi faideler hadis Ģerhleri kitaplarında 

bulunabileceği gibi tahrîc eserlerinde de bulunmaktadır. 

10- Tahrîc eserlerinde hadislerin metinleri hakkında yapılan Ģerhlerin yorumlanması 

adına değiĢik değerlendirmeler bulmak da mümkündür. Hadis Ģârihleri tarafından 

yapılan açıklamalara yapılan istidrakler ve vehimlere yapılan izahları baĢka 
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kitaplarda bulmak da mümkün değildir. Çünkü tahrîc eseri telif eden âlimlerin bu 

değerlendirmeleri ancak kendilerinden sonra gelen müellifler tarafından 

nakledilebilir. Mesela Münâvî, et-Tîbî‟nin ve Taftâzânî‟nin bazı açıklamalarının 

vehim olduğunu belirterek delillerini ileri sürmüĢtür.
 665

  

Bu maddeler, kaidelerinde ve faydalarında da belirtmeye çalıĢtığımız üzere tahrîcin 

metin tenkidindeki katkısını anlatmaktadır.
666

 

Netice olarak diyebiliriz ki, metin tenkidi ile ilgili olarak hadislerin daha iyi 

anlaĢılması ve sahihlerini sahih olmayanlarından ayırmaya yönelik yapılacak 

çalıĢmaların önemli bir bölümü tahrîc disiplininin uygulama alanı içinde olan 

hususlardır. 

Ġlk dönem Ġslâm âlimlerinin hadislerin metinlerinin tenkidine, illet, Ģaz ve mevzu 

olma durumlarına yönelik ortaya koydukları gayretlere eklenecek yeni uygulamalar 

da hadislerin hükmünü anlama bağlamında tahrîc ameliyesi içinde veya onun bir 

tetimmesi olarak değerlendirilebilecek birer metot ve malzeme olabilir.
667

 

Günümüzde Ġslâm‟ı asrın idrakine söyletmek, hadislerin daha iyi anlaĢılması ve 

onların Allah Resûlü‟ne aidiyetinin sağlam bir Ģekilde tespiti ile mümkün olacaktır. 

ġimdiye kadar geçen sürede âlimlerin, hadislerin anlaĢılmasına yönelik ortaya 

koydukları çabalara günümüzde yenilerinin eklenmesi ile hadisler daha iyi 

anlaĢılacak, yorumlanacak ve Allah Resûlü‟ne ait nebevî mirastan daha sağlıklı bir 

Ģekilde istifade edilebilecektir. 

                                                

665 Bkz.: el-Fethu‟s-Semâvî, 2/650-652 
666 Tezin önceki bölümlerinde kısmen ele alınan bu tespitleri, Muhammed eĢ-ġehrî‟nin “Ġlmu‟t-Tahrîc 

ve Devruhû fî Hıfzi‟s-Sünne” adlı çalıĢmasından istifade ve tahkik ederek, özetleyerek ve 

yorumlayarak burada bir bütünlük olması açısından ele aldık. Bkz.: s. 46-51 
667 Bu yeni uygulamalardan metin inĢası, metin tahlili ve çevre tahlili ile ilgili ayrıntılı araĢtırma ve 

inceleme için bkz.: ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadisi Yeniden DüĢünmek, s. 202-338, Ankara Okulu 

Yayınları, Ankara, 2000 
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3. TAHRÎCĠN HADĠSLERLE ĠLGĠLĠ HÜKÜMLERĠ AÇIKLAMADA HADĠS 

TENKĠDĠNE KATKISI 

Hadislere hüküm vermek tahrîcin önemli bir sonucudur. Bu durum, tahrîcin 

geliĢmesi, büyümesi ve müstakil tahrîc eserlerinin telifinin önemli gayelerinden biri 

olmuĢtur. Hadislere hüküm vermek için âlimlerin pek çoğu hadisleri toplamıĢlar, 

tahkik etmiĢler, bunu hayatlarının önemli bir gayesi haline getirmiĢlerdir. 

Tahrîc eserleri telif eden âlimler, hadis ilminin ana kaideleri ile ilgili büyük bir ıttılâ 

ve marifet kesbetmiĢlerdir. Hadislere hüküm verirken de bu marifetleri önemli bir rol 

oynamıĢtır. 

Tahrîc kitapları hadislere sahih ve zayıf hükmünü daha sonraları hadis usulü ile ilgili 

kitaplarda var olacak kaideleri uygulayarak vermiĢlerdir. Bu uygulamaların birer 

disiplin haline getirilmesi her ne kadar güzel bir usul olsa da ilk dönem âlimlerin 

uygulamaları ile sonradan karar kılınan kaidelerle yapılan günümüzdeki tahrîcler 

arasında hüküm verme yönüyle farklılıklar çıkabilmiĢtir. Bu kaide ve kıstaslar 

maharet ve keskin anlayıĢla birlikte olunca ancak gerçek ve kesin sonuçları 

verebilecektir. Hadislere verilen hükümlerin farklılık noktası büyük bir bölümü ile 

iĢte bu açıdan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Ģu hususu belirtmek gerekir ki tahrîc 

ile meĢgul olan ilk dönem âlimleri, daha iyisi içtihat ile ortaya konulmadıkça 

muhalefet etmenin çok zor olduğu mevcut kaide ve usuller doğrultusunda hadislere 

hüküm vermeye çalıĢmıĢlardır. 

Ġbnu‟s-Salâh‟dan (v. 643/1245) önceki âlimler, kendi ölçülerine göre hadislerin sahih 

veya zayıf olduğuna karar vermeye çalıĢmıĢlardır. Ġbnu‟s-Salâh ise “el-Mukaddime” 

adlı eserinde sened ve metnine bakarak hadislere sahih veya zayıf hükmü verme 

hususunda içtihat kapısının kapandığını iddia etmiĢtir. Ona göre, kendi çağındaki ve 

daha sonraki âlimler, hadisleri araĢtırıp sahih veya zayıf hükmü verme gücüne sahip 

değillerdi.
668

 Ġbnu‟s-Salâh‟ın bu görüĢü daha sonraki bazı âlimler tarafından kabul 

görmüĢ ve onların bir takım deliller ileri sürmelerine sebep olmuĢtur. Ġbn Hacer ise 

onun görüĢlerini tartıĢmıĢ ve tenkit etmiĢtir. Daha sonra pek çok âlim de yazdıkları 

                                                

668 Bkz.: Ġbnu‟s-Salâh, el-Mukaddime, s. 87-89. 
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kitaplarla hadislere hüküm verme iĢlemine devam etmiĢlerdir.
669

 Pratikte günümüze 

kadar hadislere hüküm verme ameliyesi devam etmiĢtir. Hadislere hüküm vermede 

tahrîc ve eserlerinin ortaya koyduğu gayrete bakılınca tahrîc ameliyesinin hadislere 

hüküm vermedeki katkısı da ortaya çıkmıĢ olacaktır. 

ĠĢin aslında hadislere sahih ve zayıf hükmü vermenin usûlü zannîdir. BaĢka bir ifade 

ile hadisleri tashih ve tad‟îf, ictihâdî bir iĢtir.
670

 Muhaddis ve müçtehidin usuldeki 

uygulamalarına (zevk) göre değiĢkenlik gösterebilir. Bundan dolayı da ilmin 

gerekleri yerine getirildiği taktirde hiçbir muhaddis ve müçtehid, diğerlerine yaptığı 

muhalefetten dolayı kınanmamalıdır. Müslim‟in an‟ane ile rivayeti kabul etmede 

koĢtuğu Ģartlarda olduğu gibi bazı usulde Buhârî‟ye muhalefet ettiği, bilinen bir 

gerçektir. Ġbn Hibbân‟ın da mechûlün rivayetini kabul etmekte muhaddislerin çoğuna 

yaptığı muhalefet bilinmektedir. Allah Resûlü hariç herkes, var olan fikirleri 

reddeden ve fikri reddedilen (râdd ve merdud) olma durumundadır.
671

 

Burada tahrîc eserlerinden ve uygulamalarından hareketle, eĢ-ġehrî‟nin konu ile ilgili 

değerlendirmelerini de özetleyerek, yerinde bazı ziyadelerde bulunup yorumlayarak, 

ama verdiği bilgi ve örnekleri tahkik ederek tahrîcin hadislere hüküm vermeye 

katkısını –bütüncül bir bakıĢ açısı getirebilmek için- maddeler halinde ele almak 

istiyoruz:
672

 

1- Hadisi nisbet etmenin sahih olup olmayacağı kaynakları açıklamak tahrîcin önemli 

iĢlevlerindendir. Bir hadisin sahih kabul edilip edilmemesi için de öncelikle hadisin 

Allah Resûlü‟ne aidiyetinin tespit edilmesi gerekir. Tahrîc ve literatürü de, hadisi 

kaynağa nisbet etmek ve kaynaktaki Ģeklini göstermek ile ilgili usullerin 

açıklanmasına adına önemli bir görevi yerine getirir. Bilindiği gibi hadis kitaplarının 

                                                

669 Bu tartıĢmalar için bkz.: ed-Dümeynî, Misfir b. Gurmullah, Hadiste Metin Tenkidi Metotları, s. 40-

47, Terc: Ġlyas Çelebi, Adil Bebek, Ahmet Yücel, Kitabevi Yayınları, Ġstanbul, 1997. Müellif, daha 

sonraki alimlerin Ġbnu‟s-Salâh‟a muhalefet etseler de ondan bir Ģekilde etkilendiklerini ifade 

etmektedir. 
670 Tehânevî, Ġbn Teymiyye‟den, Suyutî‟den, Ġbnu‟s-Salâh‟tan, Ġbn Cerir‟den, Sehâvî‟den, 

Tirmizî‟den, Süfyân-ı Sevrî‟den, Zehebî‟den, Nevevî‟den verdiği örneklerle hadisleri tashih ve 

tad‟îfin ictihâdi bir iĢ olduğunu anlatmaktadır. Bkz.: et-Tehânevî, Kavâidu fî Ulûmi‟l-Hadîs, s. 49-55. 
671 et-Tehânevî, Kavâidu fî Ulûmi‟l-Hadîs, s. 20-21,  
672 Bkz.: Muhammed eĢ-ġehrî, A.g.e. s. 53-58. 
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hepsi aynı mertebede değildir. Bazıları bazılarından daha evlâ kabul edilmiĢtir. Bu 

evleviyet, müellifinin Asr-ı saadete olan yakınlığı ile ilgili olabileceği gibi kitabın 

muhtevasından da kaynaklanabilir. Hatta bir âlimin pek çok kitabı içinde birkaç 

tanesinin evleviyeti de söz konusu olabilmektedir. ÇeĢitli kitaplarda bulunan bir 

hadisin daha evla kitap dururken baĢka bir kitaptaki yerini belirtmek ilmî bir ayıptır. 

Mesela Zeylaî‟nin, Hz. Peygamber‟in (a.s.) abdest alırken kulakları için yeniden su 

aldığını anlatan hadisin tahrîcinde Abdulhakk‟ın bu hadisi “el-Ahkâm”ında Hâkim‟in 

“Ulûmu‟l-Hadis”ine nisbet ettiğini, oysa hadisin “Müstedrek” gibi daha meĢhur bir 

kitapta bulunmasına rağmen aynı müellif bile olsa hadisi onun meĢhur olmayan 

baĢka bir kitabına nisbet etmenin bir acz ve taksir olduğunu belirtmesi buna 

verilebilecek bir örnektir.
673

 

2- Tahrîc, hadisi kaynağına nisbet etmekte baĢka âlimi taklid etmemek gerektiğini 

anlatır. Bu usule riayet etmeyen âlim ve araĢtırmacılar bazı vehim ve hatalara 

düĢebilirler. Ġlk dönem âlimlerin hadislerin gösterdikleri kaynaklarına hüsn-ü zan 

etmekle beraber itimad etmemek önemli bir usuldür (Hüsn-ü zan, adem-i itimad). 

Mesela Ġbn Hacer, Abdimenafoğullarının bir iĢi üstlenmeleri ve idarecilikleri ile ilgili 

bir hadisin tahrîcinde hadisin Ahmed b. Hanbel ve dört sünen‟de geçtiğini beyan 

ettikten sonra Ġbn Teymiyye‟nin Buhârî hariç mezkur hadisi Kütüb-i Sitte‟nin rivayet 

ettiğini bildirdiğini anlatmıĢ, oysa hadisin Müslim‟de olmadığını da beyan etmiĢ, 

Muhibbü‟t-Taberî ve Ġbnü‟r-Ref‟a‟nın da Ġbn Teymiyye‟nin bu vehminin takipçileri 

olduğunu açıklamıĢtır.
674

 Bu örnekte de görüldüğü üzere bir hadisin sahih hadisleri 

toplayan bir kitapta olup olmaması, o hadisin sahih veya zayıf kabul edilmesinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Zira ilk tahrîc âlimlerinden çoğu Müslim‟de yer alan 

hadisi sahih kabul etmiĢler ve derecesini bile beyan etmeye gerek duymamıĢlardır. 

3- Tahrîc eserleri telif eden âlimler hadisi kaynağa nisbet ederken veya eskiden bir 

kaynağa nisbet edilmiĢ bir hadisi aktarırken kullandıkları sîgalara çok ehemmiyet 

vermiĢler ve bu konuda tenbihte bulunmuĢlardır. Bu eda sigaları da hadislere hüküm 

vermede âlimlerin gözettikleri hususlardandır. Mesela Münâvî, Beydavî‟nin bir 

                                                

673 Nasbu‟r-Râye, 1/49 
674 et-Telhîsu‟l-Habîr, 1/190 
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hadisi kitabında aktarırken kullandığı eda sîgalarının tenkidini yapmıĢ ve kullandığı 

.sığasının ehl-i hadisin ıstılahına uymadığını belirtmiĢtir ”هٔي“
675

 

4- Bir konu hakkındaki hadislerin tahrîci esnasında hadisin manasını ve derecesini 

kuvvetlendirici karineleri (avâdıd) araĢtırma konusuna tahrîc âlimleri ayrı bir önem 

vermiĢlerdir. Hadis Sahîhayn‟da geçiyorsa muhaddislerin âdeti sözü uzatmadan 

hadisi Sahîhayn‟a nisbet etmek ve sahabî ravisini belirtmektir. Mesela zayıf isnadlı 

bir hadisle ihticac edildiğini gören tahrîc âlimleri konu ile ilgili sahih veya -daha çok- 

hasen rivayetleri ortaya koyarak hadisi kuvvetlendirmeye çalıĢmıĢlardır. Uzunca 

tahrîclerini görmenin mümkün olduğu ZerkeĢî, hadisin Sahîhayn‟da geçmesi üzerine 

sadece müellifin ismini ve sahabî ravisininin ismini vermekle yetinmiĢtir.
676

 

5- Hadislerin hükümleri ile ilgili çeĢitli ilim dallarında eserler vermiĢ mütekaddim 

âlimlerin açıklamalarına tahrîc eserlerinde yer verilmiĢ, onların hadislerin hem 

senedine hem de metnine yönelik yapmıĢ oldukları yorumlara yeni açılımlar 

getirilmiĢ, bazen de yapılan değerlendirmelerin yanlıĢ olduğu açıkça belirtilmiĢtir. 

Hadislerin hükümlerine yönelik olarak ilk dönem âlimlerinden aktarılan 

değerlendirmeler böylece açık bir Ģekilde tenkit edilmiĢ ve tahrîcin hadis usulü 

ilmine katkısı ortaya çıkmıĢtır. Mesela ZerkeĢî, bir hadisle ilgili Kâdî Ebu Bekir‟in 

ve Ġmam Gazâlî‟nin usul kitaplarında ilgili hadisin sahih olmadığını belirten 

açıklamaları üzerine dil nezaketini de büyük bir ustalıkla kullanmıĢ ve “Onların bu 

sözleri olsa olsa Sahîhayn‟da geçen bu hadise ulaĢamamıĢ olmalarına yorulur.” 

demiĢtir.
677

 

6- Hadisler ile ilgili hükümlerin pek çoğu tahrîc kitaplarında bulunmaktadır. Tahrîc 

eserleri telif eden âlimler hadisin sened ve metinlerini çok iyi araĢtırıp inceledikten 

sonra iĢin ehli olarak böyle hükümler vermiĢlerdir. Hadislere dair hükümler sadece 

geniĢ çaptaki tahrîc eserlerinde değil kısa tahrîc usulünü kullanan tahrîc eserlerinde 

de bulunmaktadır. Mesela Ġbn Hacer bir hadisin tahrîcinde, tahrîci yapılan kitapta 

geçtiği Ģekilde hadisin hasen olduğunu, fakat hadisin aslının ilk yarısının sahih 

                                                

675 el-Fethu‟s-Semâvî, 1/142, 1/155 
676 el-Muteber, s. 191 
677 A.g.e., s. 198 
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olduğunu beyan etmiĢtir.
678

 BaĢka bir hadiste de bir hadisi Hâkim‟in sahih kabul 

ettiğini beyan ettikten sonra, “aslında kendisinden önce zikredilen hadisten kuvvet 

aldığı için sahih değil hasen olması gerekir.” kaydını düĢmüĢtür.
679

 

7- Tahrîc eserlerinde, hadise sahih veya zayıf hükmünü vermekte izlenecek metotta, 

sonuçtan önce öncülerle iĢe baĢlanmıĢ ve hüküm verilmeden önce niçin bu hükmün 

verildiğine dair açıklamalarda bulunulmuĢtur. Bazen hüküm beyan edilmiĢ sonra 

hüküm açıklanmıĢ, bazen de tahrîc yapıldıktan sonra hüküm beyan edilmiĢtir. Mesela 

Zeylaî, “bu konuda iki zayıf hadis vardır” dedikten sonra hadisleri ve hadisler 

hakkındaki değerlendirmeleri aktarmıĢtır.
680

 

8- Tahrîc eserlerinde sahih hadislerden bazı fıkhî ahkâmın ve hadisle ilgili faydalı 

bilgilerin istinbat edildiği de olmuĢtur. Mesela Ġbn Hacer, teyemmüm ile ilgili 

hadisin tahrîcinde Râfiî‟nin istidlalde bulunduğu Ġbn Ömer hadisinin zayıf olduğunu, 

bu hadis yerine Sahîhayn‟da sahih olan Ammâr hadisi ile istidlalde bulunmanın daha 

doğru olacağını beyan etmiĢtir.
681

 

4. TAHRÎCĠN MUHALEFET UNSURU VE MEZHEP MENSUBĠYETĠNĠN 

UZANTISI OLARAK KULLANILMASI  

Mezhep imamları nazarında hadislerin çok önemli bir değeri vardır. Hadislerle amel 

etmek ne zaman mümkündür? Ġmamların hadisleri anlamadaki ihtilaflarının sebepleri 

nelerdir? GörünüĢte birbiriyle çeliĢen hadisler karĢısında takip edilecek yollardaki 

ihtilaflar ve bunların sebepleri nelerdir? Ġmamların sünnete olan vukuflarının 

farklılığı nereden kaynaklanmaktadır? Bu hususlarda mezhep imamları arasında var 

olmuĢ olan farklılıklardan dolayı hadisleri ele almada, değerlendirmede ve neticeye 

varmada farklı yorumlar var olmuĢtur.
682

 Hadislerin tahrîci sürecinde ortaya çıkan bu 

farklılıklar, bazen hadislerin, karĢısındakinin fikrini çürütme düĢüncesiyle ele 

alınmasını ve değerlendirilmesini de netice vermiĢtir. 

                                                

678 Netâicu‟l-Efkâr, 1/109-110 
679 A.g.e., 1/146 
680

 Nasbu‟r-Râye, 1/229, 235 
681 et-Telhîsu‟l-Habîr, 1/151 
682 Bkz.: Muhammed Avvâme, Ġmamların Fıkhî Ġhtilaflarında Hadislerin Rolü, Tercüme: Mehmed H. 

KırbaĢoğlu, Kayıhan Yayınevi, Ġkinci Baskı, Ġstanbul, 1988 
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Son dönem âlimler ile mütekaddim âlimlerin tahrîclerinde ortaya çıkan farklılıkların 

sebeplerinden biri olarak da değerlendirilebilecek bu husus, tahrîcin bir muhalefet 

aracı olarak kullanılmasıdır. Her iki dönem için söz konusu olsa bile daha çok son 

dönemlerde örnekleri görülen bu durum, hadislerin tahrîcinin yapılma sebebi ile 

doğrudan iliĢkilidir. Zira bu tahrîcler bir bakıma bir mezhebin görüĢünü 

kuvvetlendirmek için yapılmıĢtır.  

Tahrîci yapılan konu ile ilgili baĢka hadislerin görülmemesini veyahut görülse de 

hamletmenin çok doğru olmayacağı bir yorumla değerlendirilmesini netice veren bu 

tahrîc ameliyesi, daha çok cidal ve hilaf maksatlı kullanılmıĢtır. Aynî‟nin ve Ġbn 

Hacer‟in Buhârî‟ye yaptıkları Ģerhlerde bunu görmek mümkündür. Hatta Aynî 

Buhârî Ģerhini, bir bakıma Fethu‟l-Bârî‟ye reddiye olarak yazmıĢtır. Bu iki 

muhaddisin ihtilaflarının belli baĢlı bölümleri intihal ve nakil, tahrif ve cevapsız 

tenkitlerden oluĢur.
683

  

Burada iki misal verelim: Zekât hayvanlarının iĢaretlenmesi ile ilgili bahiste Ġbn Hacer, 

“Ġmamın zekât develerini iĢaretlemesi” babındaki hadisin Hanefîlerin aleyhine delil 

olduğunu söyler ve bunun sebebini Ģu Ģekilde izah eder: “Çünkü onlar, zekât 

hayvanlarının ateĢle dağlanarak iĢaretlenmesini, müsle olacağı gerekçesiyle 

yasaklamıĢlardır.”
684

 Aynî ise “Bu hadisler karĢısında ashabımız, kitaplarında sadece 

iĢaret ve alamet olmak üzere, hayvanların dağlanmasında bir beis olmadığını söylediler” 

diyerek bazı Hanefî imamlarının sonradan bu iĢi caiz gördüklerini açıklar.
685

 

Ġbn Hacer bir vesile ile Gazâlî‟nin “KeĢfu Ulûmi‟l-Âhira” adlı eserinde pek çok aslı 

olmayan hadislere yer verdiğini söyler.
686

 Aynî de söz konusu eserde geçen hadisleri 

Ġbn Hacer‟in bulamamasının, bir baĢkasının da bulamamasını gerektiremeyeceğini 

söyleyerek Gazâlî gibi büyük imamların bu tür iddaalardan münezzeh olduğunu 

anlatır.
687

 Ġbn Hacer, Aynî‟nin Ģerhinde kendisinin tenkitlerine reddiye olarak kaleme 

                                                

683 Bkz.: Sakallı, Talat, Hadis TartıĢmaları (Ġbn Hacer-Bedrüddîn Aynî), Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, Ankara, 1996 
684 Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, 3/367 
685

 el-Aynî, Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed, Umdetu‟l-Kârî fî Ģerhi Sahîhi‟l-Buhârî, 4/461, 

Ġstanbul, 1308  
686 Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, 11/434 
687 Aynî, Umdetu‟l-Kârî, 10/678-679 
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aldığı eserinde bu söze Ģöyle cevap verir: “Gazâlî‟nin yüceliği onun bazı kitaplara 

hüsn-ü zan besleyerek bu kitaplardan bir takım aslı olmayan rivayetleri nakletmesine 

münafi değildir. Nitekim Kûtu‟l-Kulûb‟dan naklederek Ġhyâ‟ya aldığı bir kısım rivayet 

bu durumdadır. Bu duruma hafızlardan pek çoğu iĢaret etmiĢtir.” Ġbn Hacer daha sonra 

kendini savunur. Sözlerinin sonunda da Ģöyle der: “Bu itirazı yapan kiĢi, söz konusu 

kitaptaki hadislerin tahrîcini yapsaydı, bu hadisleri bulabilseydi de bir görseydik.”
688

 

Hadislerin değerlendirilmesinde mezhep mensubiyetinin etkili olduğunu beyan eden 

Ġbnü‟l-Cevzî‟nin Ģu ifadeleri de konumuza ıĢık tutmaktadır: “Muhaddislerden 

bazıları rivayetlerin sahih ve sakîmini belirtirler, bu konuda kitaplar tasnif ederler, 

Kendi mezheplerine muhalefet eden zayıf bir hadisle karĢılaĢtıklarında ondaki 

zayıflık yönünü beyan ederler. Fakat kendi mezheplerine muvafık bir zayıf hadis ile 

karĢılaĢtıklarında o hadisin zayıflığı noktasında sükût ederler. Aslında bu hevânın 

galebe çalıp din(î meselelerdeki) zayıflıktan (kıllet-i dîn) kaynaklanmaktadır.”
689

 

Bu noktada Vekî‟ b. Cerrâh‟ın Ģu sözünü de zikretmek istiyoruz: “Ġlim ehli hem 

lehlerinde hem de aleyhlerinde olanları yazar. Hevâ ehli ise sadece lehlerinde 

olanları yazarlar.”
690

 

Son dönemde tahrîc ve tahkikleri ile Ģöhret bulmuĢ el-Elbânî‟nin 

değerlendirmelerinde de tahrîcin muhalefet aracı olarak kullanıldığını görmek 

mümkündür.
691

 

Tahrîcin etkin bir muhalefet aracı olarak kullanılmasının baĢka bir örneği de Osmanlı 

tarihinin en önemli ve en ünlü fikrî hâdiselerinden olan Kadızâdeliler-Sivâsîler 

tartıĢmasında görülür. Sivâsî kökenli yazar Ali b. Hasan b. Sadaka, Kadızâdeliler‟in 

                                                

688 Ġbn Hacer, Ġntikâdu‟l-Ġ‟tirâz fi‟r-Reddi ale‟l-Aynî fî ġerhi‟l-Buhârî, 222a-b. (Talat Sakallı, Hadis 

TartıĢmaları, s. 141‟den nakille) 
689 Ġbnü‟l-Cevzî, et-Tahkîk fî Ehâdîsi‟l-Hilâf, 1/23, Tahkik: Abdülhamid es-Sa‟denî, Dâru‟l-Kütübi‟l-

Ġlmiyye, Beyrut, 1415 
690 Dârekutnî, Ali b. Ömer Ebu‟l-Hasan, Sünen, Dâru‟l-Marife, Beyrut, 1966, 1/26 
691 Bu hususta www.alalbany.net adresinden el-Elbânî‟nin pek çok tahrîc çalıĢmasına ulaĢmak 

mümkündür. (EriĢim tarihi: 10 mayıs 2008) 

http://www.alalbany.net/
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temel referansı durumundaki “et-Tarîkatü‟l-Muhammediyye” üzerine bir tahrîc kitabı 

hazırlamıĢtır
692

 ki bu kitapta da tahrîcin hilaf maksatlı kullanıldığı görülmektedir.  

Mezhep mensubiyetinin hadislerin değerlendirilmesine bir etkisi olduğu açıktır. 

“Mensûbiyet hissinin müntesipler üzerindeki en önemli etkisi, nassların yani âyet ve 

hadislerin anlaĢılıp yorumlanmasında ortaya çıkmaktadır. Bir verinin, daha önce 

kurulmuĢ sisteme uyum arz edip etmediği büyük önem taĢır. Bu çerçevede, sisteme 

uyan bir hadis, hadis usûlü açısından taĢıdığı değere bakılmaksızın, kabul edilir; hatta 

delil olarak kullanılır. Ancak mensubu olunan mezhebin ilk ve önde gelen isimleri 

tarafından tenkid edilmiĢ bir hadis karĢısında kelâm âlimleri birbirlerinden farklı 

tavırlar sergileyebilmektedir. Bazıları tarafından reddedilen bir hadis, diğer bir kısmı 

tarafından tevil yoluyla kullanılabilmektedir. Âlimin kendisi veya selefinden biri 

tarafından yapılan bu teviller bazen hadisin rivâyet keyfiyetini de etkilemektedir.”
693

 

Bir de Kaderiye, Cehmiyye ve Mürcie gibi mezheplere mensup âlimlerin hadislerinin 

alınıp alınmaması meselesi vardır ki bu konudaki haberler de
694

 mezhep 

mensubiyetinin hadislere etkisini anlatması açısından önemlidir. Tahrîc konumuzu 

birinci dereceden ilgilendirmediği için mezhepçiliğin hadisleri değerlendirme ve 

yorumlamadaki uygulamalarının tahrîc ameliyesine de etki edebileceğini anlatması 

açısından bu kadar ile iktifa etmek istiyoruz. 

Bütün bu hususlar, hadisleri değerlendirmede mezhep mensubiyetinin etkisini ve 

tahrîcin adeta bir muhalefet aracı olarak da kullanıldığının birer iĢareti olarak 

gösterilebilir. 

5. TAHRÎCĠN HADĠSLERĠ ANLAMA VE YORUMLAMA YÖNTEMĠNDEKĠ 

KATKISI 

Burada, tahrîcin hadisleri doğru anlayıp yorumlamada doğrudan bir etkisi olmasa da 

bu konuda bize sağladığı imkânlar üzerinde durulacaktır. 

                                                

692
 Bkz.: Ürkmez, Ahmed, “Bir Muhalefet Aracı Olarak Tahrîc”, HTD, II/2, 2004, s. 87-106. 

693 Bkz.: Kahraman, Hüseyin, “Ġtikadî DüĢünce ve Mezhep Mensubiyetinin Hadislerin 

Değerlendirilmesine Etkisi”, U.Ü.Ġ.F.D., Cilt: 14, Sayı: 2, s. 133-163, 2005 
694 Bkz.: el-Hâkim en-Neysâbûrî, Ma‟rifetu Ulûmi‟l-Hadîs, s. 135-140 
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Sahîh hadis metinlerini doğru anlamamız ve doğru yorumlamamız için atılması 

gereken bazı adımlar vardır. Bu adımlar tahrîc süreciyle yakından ilgilidir. Bu 

adımları
695

 ve tahrîcle iliĢkisini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

1. Hz. Peygamber‟in doğrudan sözü olarak nakledilen hadislerle onun herhangi bir 

davranıĢını yahut Peygamber döneminde meydana gelen bir hadiseyi aktaran 

rivayetler hatta sahabe ve tabiun sözü olarak hadis kitaplarında yer alan haberler ilmî 

bir yöntemle birbirinden tefrik edilmelidir. Farklı isimler konsa da Ġslâm geleneğinde 

bunların tamamına hadis dendiği gözardı edilmemelidir.  

2. Rivayet dönemlerinde Hz. Peygamber zamanında vuku bulan hangi hadisenin 

onun ağzından rivayet edilen bir hadise dönüĢtüğü, sadece “hükmen merfû” 

olgusunun değil, sahabe ve tabiuna ait hangi sözün merfû hadis kategorisine çıktığı 

tespit edilmelidir. [Merfû, mevkûf ve maktû' rivayetlerin tefrikinin tahrîc ameliyesi 

içinde incelenip araĢtırılan bir husus olması, bu iki adımın tahrîc yapılmadan 

atılmasını mümkün kılmamaktadır.] 

3. Ġster doğrudan peygamber sözü olsun, ister Hz. Peygamber‟in bir davranıĢını 

yahut onun zamanında meydana gelen bir hadiseyi anlatan haber olsun isterse sahabe 

ve tabiuna ait bir rivayet olsun hiçbir hadisin, lâfzî gramatik tahlillerle doğrudan 

hüküm çıkarmamıza elveriĢli müstakil, kutsal, dinî bir metin olmadığı peĢinen kabul 

edilmelidir. Her lâfzı hakikatin kaynağı olarak gören bir yöntem için dahi bu bir 

zorunluluktur. Zira bu lâfızların büyük bir kısmı ravilere aittir. [Hadislerdeki idracı 

ortaya çıkarmak, ravilerin rivayetteki tutumlarını açıklamak, hadislerin mana ile 

rivayet edilmiĢ olduğunu tespit etmek gibi önemli sonuçlara ulaĢan tahrîcin bu 

adımın atılmasındaki etkisi de açıktır.] 

4. Ġsnad bakımından sahih olarak kabul edilen her hadis ancak Hz.Peygamber‟e ait olan 

bir öğretiyi bizlere ifade eden rivayetler topluluğunun bir parçasıdır; hem de eksik bir 

parçasıdır. Önce aynı hadisin farklı varyantları biraraya getirilmek suretiyle bütüne ait 

doğru parça elde edilmeli, daha sonra da öğretinin bütününü elde etmeye çalıĢmalıdır. 

                                                

695 Hadislerin doğru anlaĢılması için atılması gereken buraya aldığımız adımlar için bkz.: Görmez, 

Mehmet, “Hadislerde Delâlet Sorunu”, Güncel Dini Meseleler ĠstiĢare Toplantısı II 
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[Bir hadisin değiĢik tariklerinin veya aynı konudaki rivayetlerin farklı tariklerinin bir 

araya getirilmesini akla getiren bu adım da tahrîcin asıl kaidelerinden biridir.] 

5. Gerek tek tek rivayetler gerekse Hz. Peygamber‟in öğretisini ifade eden rivayetler 

topluluğu, onları meydana getiren tarihsel ve toplumsal Ģartlardan, fizikî ve sosyo 

kültürel çevreden tecrit edilerek tarih üstü metinler olarak okunamazlar. Binaenaleyh 

metin dıĢı unsurlara baĢvurmadan doğru parçayı bulmak ve doğru parçalardan bütüne 

ulaĢarak metni doğru anlamak mümkün değildir. [Bu adım, metin tenkidinin yanında 

metin dıĢı unsurları da içine alan önemli bir adımdır ve tahrîc esnasında elde edilen 

değerlendirme ve yorumların bu adıma da etki edeceğini düĢünüyoruz.] 

Görülmektedir ki hadis metinlerini doğru anlamak ve doğru yorumlamak için 

atılması gereken adımlar tahrîc süreciyle yakından bir iliĢki içindedir. Hatta bu 

adımları „bütün rükünlerine riayet edilerek yerine getirilen -veya sınırı geniĢletilmiĢ- 

bir tahrîc ameliyesi‟ olarak tanımlamak da mümkündür. 

Hadisleri doğru anlayıp yorumlama yöntemi bu adımlarla bitmemektedir. “Bu 

adımları atarken iki önemli yola baĢvurulmalıdır: 

1. Gerek tek tek her parçanın bütünlüğünü sağlamak gerekse elde edilen bu bütünü 

asıl resimle bütünleĢtirmek için toplanan rivayetleri metin tenkidi yöntemi ile 

birleĢtirmek. 

2. Sadece rivayetler resmin tamamını vermez. Metin dıĢı unsurlarla, yani metnin bize 

vermediği, ancak metne vücut veren, metnin kime, niçin ve nasıl hangi sebeple 

söylendiği, metnin sosyo-kültürel çevresi, tarihsel ve toplumsal bağlamı hakkında 

ciddi araĢtırmalar yapmak.”
696

 

Burada da metin tenkidi yöntemi ile metin dıĢı unsurları kullanarak hadislerin 

doğru anlaĢılıp yorumlanmasının öncelikli adımının tahrîc ameliyesi olduğunu 

söylemek gerekir. Zira sağlam ve sağlıklı bir metin elde etmek için öncelikle 

hadislerin rivayet tariklerini toplamayı öngören tahrîc sürecinin iĢlettirilmesine 

ihtiyaç vardır. 

                                                

696 Görmez, Mehmet, “Hadislerde Delâlet Sorunu”, Güncel Dini Meseleler ĠstiĢare Toplantısı II 
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Hatîb el-Bağdâdî, Zeylaî ve Ġbnü'l-Mülakkın ile mükemmel örnekleri verilen tahrîc 

eserleri, metin tahlilinin bir aĢaması olarak ifade edilen
697

 metin inĢası düĢüncesine 

de ıĢık tutmuĢtur. Günümüzde rivayetlerle ilgili sığ yaklaĢımları ve anlayıĢları 

terkederek kapsamlı bir bakıĢ açısıyla rivayetleri analiz etme isteği de tahrîc 

eserlerinden ilham alan metin inĢası fikrinin birer uzantısıdır.
698

 

Tahlile dayalı yeni bir tasnif dönemini zaruri gören ve hadis literatürünün her 

isteyenin elinde rahatlıkla kullanabilecekleri bir kaynak olma özelliği taĢımadığını 

ifade eden değerlendirmeler
699

 de göstermektedir ki tahrîc, uygulama ve süreciyle 

hem hadislerin tahlil edilmesinde ilk adımların atılmasına imkân sağlayacak, hem 

hadislerin doğru anlaĢılmasında önemli bir basamak oluĢturacak, hem de hadis 

kaynaklarından faydalanmayı mümkün kılacak bir fonksiyon eda edecektir.  

Hadisler arasındaki ihtilafların giderilmesi, hadisin sıhhati için gerekli olduğu 

kadar hadislerin sağlıklı bir Ģekilde anlaĢılıp yorumlanması açısından da bir 

ihtiyaçtır. Muhaddisler, rivayetler arasındaki çeliĢkilerin hadisin sıhhatine engel 

teĢkil ettiğini kabul etmektedirler.
700

 Bu nedenle bu çeliĢkilerin giderilmesi için 

ihtilâfu‟l-hadis ve müĢkilü‟l-hadis kitapları telif etmiĢlerdir. Bu eserlerde 

rivayetleri telif etme, problemi haml metodu ile çözümleme gibi yöntemler 

kullanmıĢlardır. Tahâvî‟ye göre, hadisler arasında bir ihtilaf varsa, bu Hz. 

Peygamber‟den değil onun fiillerini bize nakleden sahabîler tarafından yapılmıĢ bir 

hatadan kaynaklanmaktadır.
701

 ġayet hadislerin bütün rivayetleri veya bir konudaki 

farklı rivayetler bir araya getirilirse Tahâvî‟nin ifadesiyle “Resûlullah‟tan rivayet 

ettiğimiz hadisler birbirlerini tasdik eder. Ġhtilaf böylece giderilir.”
702

 Tahrîc 

uygulamasında önemli bir yeri olan rivayet tariklerinin toplanması ile Tahâvî‟nin 

                                                

697 ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadisi Yeniden DüĢünmek, s. 211, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000 
698 Bu konuda Iftıhar Zaman tarafından hazırlanan doktora tezi ile ilgili değerlendirmeler için bkz.: 
ÖzafĢar, Mehmet Emin, Hadisi Yeniden DüĢünmek, s. 209-210, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 

2000; Ayrıca bkz.: Ünal, Yavuz, “Hadislerin AnlaĢılmasında Metni Yeniden ĠnĢa Sorunu”, Ġslam‟ın 

AnlaĢılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, s. 439-472, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 

2003 
699 Bkz.: Dere, Ali, “Hadis Literatürünün Kaynaklık Değeri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, 

Ġslam‟ın AnlaĢılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, s. 652, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

Ankara, 2003 
700 TekineĢ, Ayhan, Bilgi Kaynağı Olarak Hadis, s. 61 
701 et-Tahâvî, ġerhu MüĢkili‟l-Âsâr, 2/90, NeĢr: ġuayb Arnavût, Beyrut, 1994  
702 et-Tahâvî, ġerhu MüĢkili‟l-Âsâr, 1/165 
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iĢaret ettiği gibi hadislerdeki ihtilaf ve çeliĢkiler de giderilebilecek ve hadisleri 

daha sağlıklı bir Ģekilde anlama imkânına sahip olabileceğiz. 
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SONUÇ 

Tahrîc, hadis ilimlerinin hemen tümüyle ilgili bir süreçtir. Adeta o, hadis ilimlerinin 

pratik bir uygulamasıdır. Bu çalıĢmamızda da bir bakıma hadis eğitiminde öğrenilen 

ve öğretilen metodolojik bilgilerin teorikten pratiğe geçiĢi ile ilgili adımların bir özeti 

sunulmuĢtur. 

ÇalıĢmamızda tahrîcin Ģimdiye kadar var olan ve çizilmiĢ sınırları içinde kalınmıĢ, 

metin tenkidi ile ilgili olan ve rivayetlerin değerlendirilmesine yönelik modern 

inceleme ve uygulamaların tahrîc süreci ile iliĢkisinin kurulabileceğine kısaca 

değinilmiĢtir. ÇalıĢmanın sınırı kanaatimizce esneklik arz eden bir yapıya sahip 

olduğu için hadis ilmi ile ilgili olan hemen her konunun bir Ģekilde tahrîc ile iliĢkisini 

incelemek de mümkündür. Biz bu çalıĢmada tahrîcin sınırlarını çok geniĢ 

tutmadığımız gibi çalıĢmayı çok dar bir alanla da sınırlamadık. 

Tezimizde ulaĢtığımız sonuçlardan biri de Ģudur ki; tahrîc anlama intikali sağlar. 

Tahrîcin amacı hadisin iyi bir senedini ortaya çıkarmaktan ziyade anlamdaki gizemi 

ortadan kaldırmaya çalıĢmaktır. Bu durum tarih boyunca yapılan pek çok tahrîc 

kitabında açıkça görülebileceği gibi Ġbn Hacer‟in bir yerde tahrîci “rivayet yollarını 

araĢtırıp hadisin muradını anlamaya çalıĢmak” manasında kullandığı Ģu ifadesinde de 

açıkça görülmektedir: “Buhârî, Ġkrime hadisini gerçekten fazla ihtisar etmiĢtir. 

Hadisin rivayet tariklerinin ortaya çıkaran tahrîc olmasaydı hadisten maksadın ne 

olduğu ortaya çıkmazdı.”
703

 

Hadis tenkidinin mukaddimesi olarak görülebilecek tahrîc uygulamasının, sınırları 

geniĢ tutulunca isnadın yanında metin tenkidini de içine alabilecek geniĢ bir süreci 

ifade ettiği anlaĢılmıĢtır.  

Hadis problemleri adına ortaya konan meseleler düĢünüldüğünde, bize ulaĢan 

hadislerin belirli kaideler çerçevesinde sağlam ve sağlıklı bir metotla gözden 

geçirilmesi için atılacak ilk adım, tahrîcin temel esaslarından yararlanmak, ilk dönem 

âlimlerinin yaptığı inceleme ve değerlendirmeleri reddetmeden önce onları anlamaya 

                                                

703 Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, 5/454. Ayrıca bkz.: 6/173 (fi tahrîci turukihî) 
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çalıĢmaktır. ġu bir gerçektir ki ilk dönem hadis âlimlerinde ince bir kavrayıĢ ve derin 

bir vukûfiyet vardı. Sened ve metin tenkidi ile beraber belirlenecek baĢka kıstasların 

yardımıyla yapılacak tahlil ve incelemeler, hadislerin daha doğru anlaĢılmasını ve 

yorumlanmasını sağlayacaktır. 

Tezde ulaĢtığımız sonuçlardan biri de tahrîcin tanımı ile ilgilidir. Tahrîc, “bir hadisi 

yazılı bir kaynaktan bulmak” değildir. Bir adım daha öteye giderek onun “hadisi 

temel kaynaklardaki yerinden bulup ortaya çıkarmak” manasına geldiğini söylemek 

de yeterli olmamaktadır. Bu tanımlar, daha çok, günümüz yayın dünyasında tahrîci 

meslek olarak icra edenlerin ondan anladıkları manalar ile örtüĢmekte, tahrîcin ilmî 

ve gerçek manasını ifade etmemektedir. Benzer tariflerdeki bu yetersizlik, tahrîcin 

etkisini ve önemini hem nazarî hem de amelî olarak azaltmıĢtır. 

Tahrîci, manasını en geniĢ sınırı içinde ele almak ve “rivayet tariklerini toplayıp 

metin farklılıklarını ve sıhhat durumunu da belirterek hadisi, ulaĢılabilecek ilk 

müsned kaynaklardaki isnadı ile birlikte ravilerine nisbet etmek, ravilerini de cerh ve 

tadile tabi tutmaktır.” Ģeklinde tanımlamak onun ilmî olmasının gereği olduğu gibi 

“Faydasız ilimden Allah‟a sığınırım”
704

 hadisi gereğince, fayda getirmesi için de bir 

gerekliliktir. Çünkü hadis araĢtırması yapacaklara klavuzluk edecek, hadislerin doğru 

bir Ģekilde anlaĢılıp yorumlanmasına en iyi katkıyı yapacak, böylece pratik bir 

faydayı beraberinde getirecek en kapsamlı tarifin bu olduğunu düĢünüyoruz. 

Tahrîcin “Ġslâmî literatürün Hadis ilmi açısından denetimi” manasına geldiğini tesbit 

ettiğimiz bu tezde, onun akademik çalıĢmalarda takip edilecek usul adına sadece 

hadis ilminde değil Ġslâmî bütün ilim dallarında araĢtırma yapacak herkesi 

ilgilendiren bir usûle iĢaret ettiği sonucuna ulaĢtık. 

Her dönemin kendi usul, kaide ve disiplinleri çerçevesinde tahrîcin yeni bir mana 

kazandığı, bu Ģekilde günümüze kadar ulaĢtığı ve tahrîcle uğraĢan âlimlerin bu kaide 

ve kıstaslara uyarak araĢtırmalarını yaptıkları tezimizde ulaĢtığımız diğer bir 

sonuçtur. 

                                                

704 Müslim, Zikr 73; Tirmizî, Daavât 69; Nesâî, Ġstiâze 13. 
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Hadisleri asıl kaynaklarına ulaĢtıracak metotlar geliĢtirmeye çalıĢan âlimlerin 

gayretleri, tahrîcin günümüze kadar gelmesinde ve tahrîc esaslarının belirlenmesinde 

en büyük etkiye sahip husus olmuĢtur. Bu alanda ilk dönem Ġslâm bilginlerinin 

çalıĢma, tecrübe ve ortaya koydukları kaidelerden faydalanarak bunlara eklenecek 

yeni bazı ölçü ve esaslar geliĢtirmek mümkündür.  

Tahrîc, hadislerin sahîhini sakîminden ayırmaya imkân sağladığı gibi, ilim talebesini 

Ģüphe bıraktırmayacak derecede hadis hazinelerinin asıl kaynaklarına götürmeye de 

zemin hazırlamaktadır.  

Günümüzde yapılacak tahrîc çalıĢmaları, insanları Ġslâm‟ın ikinci asıl kaynağına 

yakınlaĢtırmak, isnadla rivayet edilmiĢ geçmiĢ kitapları tahkik etmek, rivayetlerin 

sahihini yanlıĢından ayırmak ve günümüzde hadis ihtiva eden pek çok kitabı Hadis 

ilmi açısından denetime tabi tutmak gibi çok önemli sonuçlar verebilecektir.  

Tahrîcte dikkat edilecek hususlar da diyebileceğimiz tahrîc kaideleri, dağınık bir 

Ģekilde, hem ilk tahrîc eserleri telif eden âlimlerin uygulamaları arasında hem de son 

zamanlarda tahrîc usulü ile ilgili yapılan çalıĢmaların içinde bulunmaktaydı. Bu 

kaideleri, yeniden düzenleyerek, bazılarını eleĢtirerek bır kısmını da geliĢtirerek 

tahrîc eserlerindeki örneklerden yola çıkıp eklemeler de yaparak bir araya getirmeye 

özen gösterdik. 

Ayrıca tezde, tahrîc metotları ile ilgili Ģimdiye kadar Arapça ve Türkçe olarak 

kaleme alınmıĢ eserlerden yararlanarak hadislerin asıl kaynaklarına ulaĢmayı 

hedefleyen metotları ayrıntılı bir Ģekilde bölümlere ayırmaya çalıĢtık ve her bir 

bölüm içinde bu metotlar yardımıyla hangi eserlerden istifade edilebileceğini 

aktarma gayreti içinde olduk. 

Elektronik ortamda yapılacak tahrîc ile ilgili müstakil bir bölüm açarak bilgi 

teknolojileri ıĢığında hadis programlarının yerini, tahrîcte bu programlardan nasıl 

yararlanılması gerektiğini belirttik. Ġslâmî ilimlerle ilgili olmayan diğer programlarla 

kıyaslandığında hadis programlarının daha da geliĢtirilmesi gerektiğini söylemek 

mümkündür. Tabi ki bu tesbit, Ġslâmî ilimlerle ilgili mevcut programların değerini 



 

 273 

azaltmamaktadır. ÇalıĢmamızda, pek çok program arasından beĢ tanesini tanıtarak 

Ģimdiye kadar yapılmıĢ programlar hakkında bir fikir vermek istedik. 

Ġslâmî ilimlerle ilgili tahrîcte yararlanılabilecek programların pek çoğunun Arap 

dünyasında hazırlandığını, programlardan bazılarının genel olarak baĢarılı ve tahrîcte 

yararlanılabileceğini tespit ettik. Kütüphaneleri dolduracak sayıda pek çok kitabı 

ihtivâ etmesi, kullanım hızı ve kolaylığı, bilgilerin görsel olarak desteklenmesi, 

matbu eserleri içermesinin yanında mahtut eserleri de ihtiva etmesi, isnad, metin ve 

hadisin sıhhati ile ilgili değerlendirmelerin hepsine birden kısa bir zaman içinde 

ulaĢmaya imkân tanıması, programların olumlu özellikleri adına tespit ettiğimiz 

baĢlıca hususlardır.  

Bunun yanı sıra, programlarda yer alan bazı kitapların isimlerine dikkat edilmediğini, 

bazılarının ilgili olduğu alanda yer almadığını, yine bazılarında müellif bilgilerinin 

yanlıĢ olduğunu ve basım hatalarını gördük. Bazı kitapların mukaddimelerinin yer 

almadığını da tespit ettik ki bunları programların hataları arasında saymak 

mümkündür. 

Tehlikeli sonuçları hesaba katılmadan sadece kazanç elde etmek, bilgilerin programa 

dâhil edilmesinde gereken titizliği göstermemek ve programda yer alacak 

kaynakların seçiminde hassas davranmamak gibi sebeplerle programlarda meydana 

gelebilecek kusurların araĢtırmacı için en büyük sıkıntı olduğunu belirttik. Lafızların 

kontrolü ve nasların tahkikinin ve asıl nüshalarla mukabelesinin önemini bilen hadis 

ve bilgisayar program uzmanlarının bir araya gelmesi ile çok daha kaliteli 

programların yapılabileceğini de ifade ettik. 

Ayrıca programların kullanılırken ilim talibini usulden uzaklaĢtırmaması gerektiğine 

iĢaret ettik. Tespitlerimizden biri de Ģudur: AraĢtırmacı öncelikle araĢtırma konusunu 

ve Ģeklini belirleyip daha sonra hangi programdan nasıl yararlanacağını öğrenmeli, 

programları sık bir Ģekilde kullanarak kullanım inceliklerini keĢfetmeli, bu hususta 

maharet kesbetmeli, hiçbir programı tek baĢına yeterli görmemeli, programların bir 

vasıta olduğunu unutmamalıdır. 
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Tahrîc eserlerinin usul ve kaideleri ile ilgili ilk eser verenlerin Ebu‟l-Feyz Ahmed b. 

Muhammed Ġbnü‟s-Sıddîk el-Ğumârî, Velid Hasan el-Ânî, Mahmud Tahhân ve Bekr 

b. Abdillah Ebu Zeyd olduğunu söylememiz mümkündür.  

Günümüze kadar belirli alanlarda yazılmıĢ tahrîc eserlerini de ilgili olduğu alan 

baĢlığı altında sıraladık. Hicrî beĢinci, altıncı ve yedinci yıllarda Hatîb el-Bağdâdî, 

Beyhakî, Hâzimî, Nevevî ve Ġbnü‟l-Cevzî; hicrî sekizinci asırda Ġbnü‟t-Türkmânî, 

Zeylaî, Tacuddîn Sübkî, Ġbn Kesîr, Abdülkâdir el-KuraĢî ve ZerkeĢî; hicrî dokuzuncu 

asırda Ebu‟l-Meâlî Sadreddîn el-Münâvî, Ġbnü‟l-Mülakkın, Zeynüddîn el-Irâkî, Ġbn 

Cemâa el-Hafîd, Ġbn Hacer ve Ġbn Kutlubuğa (v. 879/1474); hicrî onuncu asırda 

Sehâvî ve Suyûtî (v. 911/1505); hicrî onbirinci asırda Ali el-Kârî, Abdurraûf el-

Münâvî, Abdülkâdir el-Bağdâdî; hicrî onikinci asırda da Aclûnî, Ġbn Hemmât ve 

Ebu‟l-Alâ el-Irâkî, tahrîc eserleriyle öne çıkan müelliflerden bazılarıdır. 

Bu çalıĢma ile mütekaddim âlimlerin hadis alanındaki uğraĢılarının ciddî bir derinlik 

içerdiği tesbit edildi. Ġlk dönem hadis âlimlerinin, hadisleri değerlendirirken gözettiği 

kaidelerden olan hıfz, marifet, fehm ve mümarese gibi hususlar iyi tetkik edilmelidir. 

Onların metotlarının ve uygulamalarının dakik bir Ģekilde incelenmeden, hadislere 

hüküm verirken gözettikleri karîneler araĢtırılmadan ve hadisin bütün rivayetlerini 

kapsayan incelemeleri bilinmeden, onlara muhalefet edilmesi yanlıĢ sonuçları 

çıkarabilmektedir. Bu bağlamda, bizlerin bilgisayar programları yardımıyla 

ulaĢabildiği hadisleri senedleriyle birlikte hafızalarında bulunduran, akıl almaz 

hafıza gücüne sahip ilk dönem hadis âlimlerinin değerlendirmelerinin önemli bir 

değeri bulunmaktadır. ġu da vardır ki, ilk dönem hadis âlimlerinin 

değerlendirmelerini bir araya getirerek zaten yazılmıĢ olan malzemeyi cem etmek, 

tahrîc amelinin bir bölümünü oluĢtursa da, bununla iktifa etmemek, tahrîc iĢlevinin 

diğer unsurlarını yerine getirmek gerekir. 

Ġlk dönem hadis âlimleri ile müteahhir hadis âlimlerinin yaptıkları tahrîcler arasında 

kaidelerin kabulü ve uygulaması noktasında büyük bir farklılık olmadığını tespit 

ettik. Var olan farklılıkların, kaideleri uygulamalardan veya kaidelerin özü ile ilgili 

sahip olunan farklı mülahazalardan veyahut da hadis tenkitçisinin yaĢadığı zaman 

içindeki psikolojik, ekonomik, sosyal sebeplerden ve mezhep mensubiyetinden 

dolayı meydana gelmiĢ olabileceğini de belirttik. Hadisleri değerlendirmede farklı 
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sonuçlar çıkaran bu durumun çözümü adına da, ilk dönem hadis tenkitçilerinin 

uyguladıkları kaideleri ihmal etmeyen, yeni geliĢmelere de açık bir duyarlılıkla ilmî 

prensipler içerisinde hareket eden bir anlayıĢın bu farklılıkları en aza indireceğini 

tespit ettik. 

ÇalıĢmada, hadislerin rivayet ve dirayet açısından tetkik edilmesi ve hadislere hüküm 

verilmesi için tahrîcin zorunluluk derecesinde bir araç olduğu sonucuna vardık. 

Eserleri ve uygulamaları ile tahrîc âlimleri, hadislere hüküm vermede ictihad 

kapısının kapandığını ifade eden görüĢün karĢısında durmuĢlardır. Binaenaleyh 

hadisleri değerlendirmede, mevcut olan bütün malzemenin çok iyi bir Ģekilde 

anlaĢılıp yorumlanmasına ihtiyaç vardır. Sağlıklı bir neticeye varabilmek için 

mutlaka karĢılıklı tenkitlerin incelenmesi lâzımdır. Bu hususlara riayet ederek 

hadislerin tenkidi adına ortaya konmuĢ kaidelere eklenecek diğer ilmî yaklaĢımlarla 

hem tahrîcten en verimli neticeler elde edilmiĢ olacak hem de hadisleri daha sağlıklı 

bir Ģekilde anlayıp değerlendirmek mümkün olabilecektir. 

Tahrîcin, cidal ve hilaf maksatlı kullanıldığı, mezhep mensubiyetinin bir sonucu 

olarak tahrîc uygulamalarında farklılıklar olduğu, hatta tahrîcin baĢka âlimlerin 

fikirlerini çürütmek maksadıyla yapıldığı, çalıĢmamızda tespit ettiğimiz 

sonuçlardandır. 

Tahrîcin, hadislerin doğru anlaĢılıp sağlıklı bir Ģekilde yorumlanması noktasında 

hadise yaptığı katkıları ve bundan sonra yapacağı etkiyi de görmüĢ olduk. Tahrîcin 

izlerini nasıl ki Ģimdiye kadar yapılmıĢ metin tenkidi ile ilgili uygulamalarda görmek 

mümkün oldu ise, bu izleri bundan sonra hadislerin daha iyi anlaĢılması için atılacak 

yeni adımlarda – mesela metin tahlillerinde- görmek de kuvvetle muhtemeldir. 
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ÖZET 

BUDAK, Ali, Tahrîc Literatürü ve Hadis Tenkidindeki Yeri, Doktora tezi, 

(Danışman: Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ), Ankara Üniversitesi, 2008. XIII+307 

sayfa. 

Tez, bir giriş („Giriş: Kavramsal çerçeve, tahrîcin önemi ve faydaları, çağdaş tahrîc 

literatürü‟) ve dört ana bölümden (I: „Tahrîc eserleri, çeşitleri ve yöntem 

farklılıkları‟, II: „Tahrîc metotları ve kaideleri‟, III: „Elektronik ortamda tahrîc‟, IV: 

„Tahrîcin Hadis tenkidindeki yeri‟) oluşmaktadır. 

Tezde tahrîcin tarihin değişik dönemlerinde aldığı manalar belirtilmiş, onu “bir 

hadisi yazılı bir kaynaktan bulmak” olmadığı, tahrîcin “isnadı ve metni, rical ve 

metin farklılıkları ile beraber hadisi küllî bir şekilde değerlendirmek, belirli 

prensiplerle inceleyip hadisin sıhhat derecesini açıklamak ve hadisin daha iyi 

anlaşılabilmesi için elde edilmesi mümkün olan bütün malzemeye ulaşıp hadisi 

anlayabileceği bir şekilde günümüz insanına sunmak” şeklinde açıklamanın doğru 

olacağı sonucuna varılmıştır. 

„Hadis tenkidinin mukaddimesi‟ veya „hadis ilimlerinin pratik bir uygulaması‟ olarak 

nitelendirilebilecek olan tahrîcin Hadise en önemli katkısının; muhtevasında hadis 

olan kitaplarda dağınık bir halde bulunan hadislerin Hadis ilmi açısından denetimini 

sağlamak, hadisin aslî kaynakları ile bu kitaplar arasındaki irtibatı ortaya koymak 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca eski dönem tahrîc literatürünün yanı sıra günümüzde 

yapılmış tahrîc eserlerine de değinilmiştir. 

Sadece hadis ilminde değil İslamî bütün ilim dallarında araştırma yapacak herkesi 

ilgilendiren bir süreci anlatan tahrîcin ana kaideleri, hadis usulü ilminin ışığı altında 

hadisleri asıl kaynaklarına ulaştıracak metotlar geliştirmeye çalışan âlimlerin 

gayretleri ile oluşmuştur. İlk dönem hadis âlimlerinin hadisleri değerlendirirken 

gözettiği kaidelerden olan hıfz, marifet, fehm ve mümarese gibi hususlar iyi tetkik 

edilmeden yapılacak tahrîc çalışmalarının eksik kalacağı belirtilmiş, son dönemdeki 

bazı âlimlerin tahrîclerinin değeri de arz ve tenkit edilmiştir.  
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Çalışmada, elektronik ortamda hadislere ulaşma yolları incelenmiş, bilgi teknolojileri 

ışığında hadis programlarının yeri ve tahrîcte bu programlardan nasıl yararlanılması 

gerektiği anlatılmıştır. Ayrıca tezde, hadislerin rivayet ve dirayet açısından doğru bir 

şekilde anlaşılıp yorumlanmasına tahrîcin yapacağı katkı ele alınmış, hadislere 

verilecek hükümde tahrîcin etkisi belirtilmiş, cidal maksatlı ve mezhep 

mensubiyetinin sonucu olarak yapılan tahrîc uygulamalarına da değinilmiştir. 
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ABSTRACT 

BUDAK, Ali, The literature of takhrij and its place in criticism of hadith, supervised 

by Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ankara University, 2008. XIII+307 pages. 

This study consists of an introduction (on the significance and benefits of the 

discipline of takhrij, as well as the modern literature of takhrij) and four main units 

(I: Works of takhrij, their types, and differences of method, II: Methods and rules of 

takhrij, III: Computer-based takhrij, IV: The place of takhrij in criticism of hadith.) 

Firstly, the meaning of takhrij in different periods is discussed and then it is 

underlined that takhrij does not mean just locating a hadith in a written source. In 

conclusion, the most correct definition of takhrij is suggested as: Tahrij means a 

complete evaluation of a hadith concerning the narrators to whom it is ascribed to 

and the wording, together with the difference of narrators and wording, studying the 

hadith within the frame of certain principles and explaining its degree of authenticity, 

and presenting the hadith in a format to be easily understood by people of our time 

by finding out all available material to serve this purpose. 

The most important contribution of takhrij, which can be taken as “introduction to 

criticism of hadith” or as a practice of hadith studies, to the field of hadith is being 

able to make a sound evaluation of the authenticity of the hadiths found separately in 

different works containing hadith and reveal the connection between these books and 

the essential sources of the relevant hadith. Also, along with the early takhrij 

literature, contemporary works of takhrij are referred to.  

Takhrij is not only a matter of concern in the field of hadith, but it helps the 

researchers on all branches of Islamic studies. The early scholars of hadith developed 

the main principles of takhrij under the light of hadith methodology. They strived to 

establish the way to authenticate the hadiths by their original sources. The studies 

made without a serious consideration of the principles like hifz (memorization), 

marifa (knowledge/expertise), fahm (comprehension), and mumarasa (continuous 

study on the field) will be incomplete. The takhrij studies by some late period 

scholars are also introduced and discussed from a critical perspective. 
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The ways to reach hadith sources through computer-based methods are also studied, 

and the place of hadith programs under the light of information technologies and how 

can they be utilized for takhrij is explained. In addition, the contribution of takhrij to 

understanding and interpreting hadith correctly with respect to riwaya and diraya is 

also discussed, the role of takhrij at evaluating a hadith is explained, and finally, the 

takhrij practices with the aim of supporting madhab-based arguments are also 

mentioned. 




