




– —İLELÜ’l-HADÎS

(علل الحديث)

Hadislerin sıhhatini zedeleyen  
kusurları inceleyen disiplin.

˜ ™

Sözlükte “sebep, hastalık ve kusur” gibi anlamlara gelen illet (çoğulu ilel), hadis ilminde terim olarak “genellikle ilk bakışta farkedilmeyen ve hadisin sıhhatini zede-leyen kusur” demektir. Hadis ilminin bu kusurları inceleyen alt disiplinine “ilelü’l-hadîs”, illeti tesbit işlemine “ta‘lîl” ya da 

“i‘lâl”, illetli hadise “muallel”, “ma‘lûl” veya “muall” denir (bk. MUALLEL).İllet, râvilerin hâfıza zayıflığı gibi beşerî kusurlarının yanı sıra rivayet sırasında yaptıkları tahrif ve ziyade gibi hataların-dan veya aşırı kısaltma ve özetleme (ihti-
sar) gibi kasıtlı tasarruflarından kaynak-lanır. Râvideki vehim kusuru ile yakından ilişkili olan illet, bu tür hataları gösteren ilel kitaplarında genellikle “vehime”, “ah-tae” ve “galita” gibi fiiller kullanılarak açık-lanır (bk. VEHİM).İllet güvenilir (sika) râvilerin rivayetle-rinde bulunabileceği gibi zayıf râvilerin rivayetlerinde de olabilir. Zayıf râviler karşısında daha dikkatli olunduğu halde, sika bir râviye duyulan güven bazan yanıl-tıcı olabilir. Bu durum güvenilir râvilerin hatasını tesbit etmeyi daha değerli hale getirir. İlelü’l-hadîs disiplini, sika râvilerin hatalarını bulmadaki işlevi bakımından daha önemlidir ve literatürde bu yönüne daha fazla dikkat çekilir.Hadisin sıhhatine zedeleyen zâhirî ku-surlara göre daha zor farkedildiği için illet denilince genellikle gizli kusurlar anlaşıl-mış ve sahih hadisin tanımında illetin bu yönü öne çıkarılmış olsa da ilelü’l-hadîs disiplini açık-gizli bütün kusurları kapsa-yacak bir muhtevaya sahiptir.İllet rivayetin sened ya da metin kıs-mında bulunabilir; fakat ilel kitaplarındaki örnekler genelde senedle ilgilidir. Hadis usulünde inkıtâ, tahrif, kalb ve idrâc gibi özel terimlerle anılan kusurlara ilel kitap-larında yer verilmesi, illetin bunların hep-sini kapsayan üst kavram olarak görüldü-ğüne işaret eder. En sık karşılaşılan illet türleri, muttasıl olmayan hadisin mutta-sıl nakledilmesi, merfû olmayan hadisin merfû nakledilmesi ve isnaddaki râvinin yerine başka bir râvinin zikredilmesidir. Meselâ Hz. Osman’a ait olan, “İçkiden sakınınız, çünkü o kötülüklerin anasıdır” 
sözü (mevkuf hadis) hatalı biçimde Hz. Peygamber’e izâfe edilmiştir. Dolayısıyla bu hadisin merfû rivayeti illetli, mevkuf rivayeti sahihtir (İbn Ebû Hâtim, III, 11; 
Dârekutnî, III, 41-42). Bir hadisin senedi-nin başka bir hadisin metnine iliştirilmesi, râvinin hadis öğrendiği hocasına aslında ondan işitmediği bir hadisi nisbet etmesi, senedi çok meşhur olmayan bir hadisin meşhur ve yaygın olan bir tarikle nakle-dilmesi, hadisin Hz. Peygamber’in sözü-ne benzemeyip onun nezahetine uygun düşmemesi diğer bazı illet türleridir. Bazı illetler hadisin sıhhatini tamamen ortadan kaldırırken bazıları yalnızca senedi yahut metni zedeler. İlletin özellikle metinle ilgili 


