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İSNAD 
(~ı.;..., yı) 

Terkibi oluşturan müsnedle 
müsnedün ileyh arasındaki ilişkiyi 

belirten meani terimi_ 
_j 

Sözlükte "dayamak, anlam yüklemek, 
anlam nisbet etmek" manasma gelen is
nad, terkiplerle onların anlamlarını ve 
terkibi oluşturan unsurlar arasındaki kar
şılıklı ilişkiyi konu edinınesi sebebiyle me
ani ilminin temelini oluşturur. Klasik na
hiv eserlerinde isnad ve isnad ileyh aynı 
manada kullanılmış ve ismin ayırt edici 
vasfı olarak zikredilmiştir; daha sonra ise 
sadece isnad denilmiştir. Meani ilminde 
isnad, müsnedle (yüklem) müsnedün ileyh 
(özne) arasındaki illiyet belirtmeyen yoru
ma dayalı anlam ilişkisini ifade eder. "İki 
kelime veya terkip arasında tam bir an
lam bildiren ilişki" olarak da tanımlanan 
isnad. müsned ve müsnedün ileyh olmak 
üzere iki temel unsurdan oluşur. Bunlar
la ilgili yan öğelere "kayıt" (müteal l i~) adı 

verilir. 

İsnadın beş unsuru vardır. 1. Müsne
dün ileyh. Kendisine bir anlam yüklenen 
isim, özne. 2. Müsned. Bir isme izafe edi
len anlam, yüklem; bir isim veya fiil olabi
lir. 3. isnad. Müsned ve müsnedün ileyh 
arasındaki olumlu veya olumsuz ilişki. 4. 
Müteallikat (kay ıtlar) . İzafet terkibi, sıfat 
terkibi ve şart cümlesi gibi müsned ve 
müsnedün ileyhe bağımlı unsurlardır. İs
nadın kayıtları ise müsned ve müsnedün 
ileyh hükmi kelime (tam veya nakıs mü
rekkeb ya da i'rabdan mahall i olan cümle 
veya s ı fat ve izafet terkibi) olduğu zaman 

ortaya çıkar. s. Faide. İsnadın ortaya çı
kardığı yeni anlam. 

İsnad kavramının kaynağı Arap dil bili
minin ilk ustası sayılan Halil b. Ahmed'e 
kadar götürülmektedir. Halil b. Ahmed 
sened ve müsned diye iki kavramdan söz 
etmiş ve, "Kelam sened ve müsnedden 
ibarettir" demiştir (Lisftnü'L-'Arab, "snd" 
md.). Halil'in müsned yerine müsnedün 
ileyh kavramını kullandığı da rivayet edi
lir. Sibeveyhi de müsned ve müsnedün 
ileyhten bahsetmiş ve söz dizimini göz 
önüne alarak müsnedle cümlenin ilk öğe
sini (müsnedün ileyh). müsnedün ileyh ile 
ikinci öğesini (müsned) kastetmiş, bu iki 
unsurun birbirinden ayrı olarak var ola
mayacağını, mananın sadece isme yükle
neceğini ifade etmiştir (Kitabü S!bevey

hi, ı . 23-24; ll. 78, 126). Sibeveyhi, böylece 
dilin isnada dayalı keşfedilebilir formel 
bir yapısı olduğunu ve bu yapının tahlili 
sayesinde dil olgusunun açıklanabileceği

ni, yapısalcılığın temsilcisi olarak bilinen 
Perdinand de Saussure'den çok önce or
taya atan dil bilimcidir. Ancak ne Halil b. 
Ahmed ne de Sibeveyhi isnad terimine 
yer vermiş, günümüzdeki anlamıyla bu 
terim X. (XVI.) yüzyılda kullanılmaya baş
lanmıştır. Sibeveyhi'nin çizgisini geliştire
rek devam ettiren Müberred'e göre şart 
cümlesinde hem şart hem ceza (cevap) 
kısmı isnad içerir. Daha sonraki dönem
lerde isnad kuramının şart cümlesine uy
gulanması. şart cümlesini şart ve ceza
dan oluşan tek bir cümle sayan ve isnadı 
ceza cümlesine has kabul edenler tarafın
dan itiraza uğramıştır. Ebu Said es-Sira
fi, İbn Cinni, Abdülkahir ei-Cürcani, Ze
mahşeri. İbnü'I-Enbari. Ebü'I-Beka İbn 
Yaiş, Ebu Ya'küb es-Sekkaki, Hatib ei
Kazvini, Teftazani gibi dil ve belagat alim
leri tarafından geliştirilen isnad kuramı

nı nahivciler ve mantıkçılar daha çok for
me! açıdan tahlil ederken belagatçılar 
meseleye yorum açısından bakmışlardır. 

İsnad, nahiv ilminin temel yaklaşımını 
yansıtan "amel" kavramının karşılığı ve 
tamamlayıcısıdır; sadece Arapça'ya has 
bir özellik olmayıp bütün diller için geçerli 
yapısal bir ilişkidir. Buna karşılık am el ku
ramı Arapça'ya hastır. Tefsiri bir ilişkiyi 
ifade eden isnad, bir illiyet ilişkisi olma
ması yönüyle de amel ilişkisinden ayrılır. 
Amel, Arap diline has lafzi olguları sebep
sonuç ilişkisi bağlamında açıklamak, is
nad ise genel olarak bütün dillerde ma
na seviyesindeki ilişkileri açıklamak için 
kullanılır. Lafız seviyesinde illiyet yararlı 
bir açıklama modeli olduğu halde mana 
seviyesinde buna yer verilmez. Batı ve 
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Doğu dil bilimi teorilerinde mana seviye
sinde sebep-sonuç ilişkilerine dayalı açık
lama modelleri yerine tefsiri açıklama 
modelleri kullanılır. 

Farklı bağlamlarda isnad çeşitli şekil

Ierde tasnif edilmiştir. Fiilin gerçek özne
sine isnad edilip edilmemesi açısından is
nad mecazi isnad (mecaz-ı akli) ve hakiki 
isnad diye ikiye ayrılır. ifadenin beliğ ol
ması maksadıyla bir fiil hakiki failine de
ğil vuku bulduğu zamana, mekana veya 
failin bir öğesine isnad edilebilir. İsnad, 
olguya uygun olup olmaması bakımından 
doğru (sad ı k). yanlış (hata) ve yalan (kazip) 
isnad şeklinde üç kısma ayrılır. 

İsnad ayrıca. ifade anında konusunun 
hariçte var olup olmaması açısından ihba
ri ve inşai diye ikiye ayrılır. İsnadın konu
su (mediOI) hariçte ise bu bir haber olup 
doğru veya yalan olması söz konusudur. 
İnşai isnadın konusu kendisiyle ortaya çık
tığından yalan ve doğru olması bahis ko
nusu değildir. Soru. emir, nehiy, temen
ni. nida ve dua gibi istek bildiren cümle
ler inşai ifadelerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve 
hadislerde hem ihbari hem inşai ifadeler 
yer alır. Kur'an'daki ihbari ifadelerin ayırt 
edici özelliği neshe uğrama ihtimalinden 
uzak olmalarıdır. Çünkü nesi h önceki ha
berin yanlış olması sonucunu doğurur ki 
böyle bir durum Allah ve Resulü için söz 
konusu olamaz. Ancak inşai ifadeler nes
he uğrayabilir. Ayrıca fıkıh ilminde insan
ların ihbari ve inşai ifadeleri değerlendi
rilirken çocuk ya da akil baliğ. fas ık veya 
adil. müslüman yahut kafir olmaları 
önemli rol oynar. Mesela hem ihbari hem 
inşai bütün ifadeleri hukuken geçerli sa
yılanlar adalet sahibi olanlardır; buna 
karşılık çocukların inşai. kafirlerin ve fa
sıkların ihbari ifadelerine her zaman iti
bar edilmez (Karafl. ı. 10-59). 

Öte yandan isnad Iafzi ve manevi olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır. Kelimenin anlamı 
değil bizzat lafzı müsned olursa bu lafzi 
isnaddır. "~~;;..,.ır ~j" (Zeyd üç harfi i bir 
kelimedir) Iafzi isnada, """L: ~j" (Zeyd 
alimdir) manevi isnada örnek teşkil eder. 
Bununla birlikte isnad denince akla gelen 
manevi isnaddır. Muzatın muzafün Hey
he ve sıfatın mevsufa nisbet edilmesine 
"isnad-ı takyidi" ( terkTb-i takyidi 1 mürekke
bat-ı takyidiyye) denir. Bu isnad terkib-i is
nadinin (cümle) aksine tam bir anlam bil
dirmez. 

Şart cümlesindeki isnadın tahlili dil bi
limciler ve mantıkçılar arasında tartışma
lara yol açmıştır. Nahivcilere göre şart 
cümlesinde isnad cevapta (ceza) ortaya 
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çıkar. şart onun bir kaydından ibarettir. 
Mantıkçılara göre ise bu tür isnad cevabın 
husulünü şartın gerçekleşmesine bağla
ma işlevi görür. Şart ve cevapta müsned 
ve müsnedün ileyh ne hakiki ne de h ük
mi kelime sayılır. Çünkü isnad-ı şartide 
amaç bir hükmün diğer bir hükme nis
bet edilmesidir. Bu durumda hüküm ay
rıntılı bir şekilde ifade edildiğinden konu
şanın amacı göz önünde bulundurularak 
isnadın tarafları tesbit edilmelidir. 

İsamüddin el-İsferayini. şart cümlesi
nin cevap cümlesinin tamamının veya sa
dece müsnedinin kaydı olduğunu belirtir. 
Şartın cevabın müsnedinin kaydı olduğu
na örnek: "~,rı ~ w!" (Eğer bana ge
lirsen sanaikram ederim) . Bu açıkifade
siyle" ~ y.~ ..).<: ~..{l" (Bana gelmen 
şartına bağlı olarak sana ikramda bulunu
ru m) demektir. Burada" f..{l" fiili müs
ned, onun gizli öznesi "Lil" müsnedün 

. ileyh, "~ y.~ J.t:." müsnedin kaydıdır. 
Şartın ceza cümlesinin tamamının kaydı 
olduğuna örnek de ut; ,P .yl.l ~j wll w!" 
" <1.1 tl (Eğer Zeyd Amr'ın oğluysa ben onun 
kardeşiy i m) cümlesidir. Buradaki kayıt fi
ile veya şibh-i fiile değil bizzat isnadadır. 
Bu yaklaşım. kendisine isnadda bulunul
masının ismin ayırt edici özelliklerinden 
kabul edilmesi ve mürekkebin sadece iki 
isimden veya bir fiil ve isimden teşekkül 
edebileceği yaklaşımı ile de uygunluk gös
terir. İsamüddin'e göre şart cümleleri ce
za cümlelerinden ayrı Olarak tek başları
na değerlendirilecek bağımsız bir yapıya 
sahip değildir. Ancak bu mantıkçıların 
yaklaşımı ile uyuşmaz. Mantıkçılara göre 
şart ve ceza cümleleri başlarına şart eda
tı geldiğinden dolayı tam birer cümle ol
maktan çıkmış. kampiike fakat bir tek is
nad konumundadır. Buradaki nisbet. şart 
cümlesinin iki tarafını oluşturan şart ve 
ceza cümlelerinin içerdiği nisbetlerden 
ayrı üçüncü bir nisbettir. 

Tekil anlamların bir araya gelerek nasıl 
birleşik manalar oluşturduğunu açıkla
mak amacıyla isnad daha geniş kapsamlı 
bir kuramın esası olarak da kullanılır. Bu 
kurama göre anlamlı bir cümle veya ke
lam sadece isnad sayesinde mümkün 
olur: kelimeler ve onların manaları tek 
başlarına değil, ancak içinde bulunduk
ları sistemin bir parçası olarak ve yerine 
getirdikleri fonksiyon açısından incelenir. 
Bu bakış açısına göre isnad kuramı söz 
dizimi, i'rab ve iştikak gibi lafzi yapı ve 
olgularla ilgilenmeyip kelimelerin anlam
larının oluşturduğu karmaŞık ilişkiler ağı
nın sistemini keşfetmeyi amaçlar. Bu ya
pı, müfred veya mürekkep lafızların bir 
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düzen içinde gerçekleşen ilişkilerinin bir 
sonucudur. Önce bu yapının unsurlarının. 
daha sonra da aralarındaki ilişkilerin tes
bit ve tahlil edilmesi dil biliminin görevi
c:!ir. 

İsnad, genel olarak İslam alimlerinin 
kullandıkları yorum metodunun bir par
çasıdır. Bu sebeple isnadın anlaşılması 
hal, mana (med!Ol) ve vakıa ilişkisinin na
sıl kurulduğunun aniaşılmasına bağlıdır. 

Yorum. sadece müsned ve müsnedün 
ileyh arasındaki ilişkiyi ve isnadın yapısını 
inceleyerek değil daha geniş planda is
nad, hal, mana, vakıa arasında kurulan 
ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. 

İsnadın kurulmasının sonucunda orta
ya "faide" denilen yeni bir mana çıkar. İs
n ad ihbari ise (tam mürekkep/ cümle) or
taya çıkan mana tamdır: muhatap müs
ned ve müsnedün ileyh arasındaki ilişkiyi 
anlamıştır ve susma konumundadır. An
cak isnad takyidi ise (nakıs mürekkep/ iza
fet ve sı fat terkibi) nakıs bir mana ortaya 
çıkar: çünkü muhatap yeni ve tam bir 
mana elde edememiştir. İsnadın doğru
dan bildirdiği anlam (faide) yanında bir de 
buna bağlı olarak ve gereklilik yoluyla be
lirttiği manalar (levazım) vardır ki buna 
"faidenin lazımı" denir. Mesela, "Sen okul
dan mezun olmuşsun" denildiği zaman 
muhataba verilen bilgi (faide) yanında söz 
sahibinin de bu konuda bilgisinin olduğu 
muhataba haber verilmiş olmaktadır (fa
idenin l azımı). 
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İSNAD 
( .:ıı.;...f'l) 

Bir hadisi veya bir sözü 
ilk söyleyene nisbet etmek için 

senedinde yer alan ravilerin adlarını 
zikretme anlamında hadis terimi. 

Sözlükte "dayanmak, yaslanmak, iti
mat etmek" manasındaki sünud kökün
den türeyen isnad "temellendirmek, da
yamak: sözü söyleyenine kadar ulaştır
mak, bir sözün, bir rivayetin geliş yolunu 
haber vermek, ilk kaynağa kadar götür
mek" demektir. Terim olarak, "rivayet için 
kullanılan lafızlarla ravi veya ravileri ana
rak hadis metnini ilk söyleyenine ulaştır
mak. hadis metnini nakleden ravileri ri
vayet sırasına göre zikretmek" anlamına 
gelir. Senedinde herhangi bir kopukluk ol
maksızın Hz. Peygamber'e veya bir baş

kasına nisbetle rivayet edilen söze mut
tasıl, sadece ResGl-i Ekrem'e nisbet edi
len rivayete de merfu denir. Bazı alimie
rin isnadla eş anlamlı olarak kullandıkları 
sened kelimesi "dayanak, destek, sağlam 
ve yüksek yer" manasındadır. Terim ola
rak ise hadisi birbirinden rivayet ederek 
daha sonraki nesillere ulaştıran ravile
rin alış sırasına göre ve tarih unsuru göz 
önünde bulundurularak zikredildiği kı
sımdır: Haddesena Muhammed b. Beş
şar kale haddesena Yahya b. Said kale 
haddesena Şu'be kale haddesena Ebü't
Teyyah an Enes ani'n-nebiyyi sallallahü 
aleyhi ve sellem kale : "YessirCı vela tüas
sirCı ve beşşirCı vela tüneffıru" gibi (Bu
hari, •«ilim", 11 ). ResGiullah'ın sözünden 
önce zikredilen isimler zincirinden oluşan 
kısım sened. bu kısmı "haddesena" ve 
"kale" gibi rivayet sözcükleriyle birlikte 
anarak hadisin metnini Resülullah'a ka
dar ulaştırma ve ravileri sırasıyla zikret
me işi de isnaddır. Bir sözü ilk söyleyene 
bu yolla is n ad eden kimseye müsnid, ha
dise müsned d enilir. İsnad bazan "sened" 
anlamında isim, bazan "senedi zikretme" 
anlamında masdar olarak kullanılır. Mu
haddisler. özellikle ilk dönemlerde sened
le isnadı farklı manalarda kullanarak se
n edin ravilerin isim veya isimlerinden iba
ret olduğunu, isnadın ise ravilerin sırasıy
la isimlerini "ahberena. haddesena, en
beena, enne. an" gibi özellafızlarla zik
retmek anlamına geldiğini söylemişler, 
daha sonraki alimler ise çok defa sened
le isnadı aynı manada kullanmışlardır. 

Tarik kelimesi de sened anlamında 
kullanılmış olup, "Bu hadis yalnız bu ta
rikten bilinmektedir" denirken onun bu 


