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RİCALÜ'I-HADiS 
(~""'""''J~.J) 
Hadis ilminin, 

ravileri ve güvenilirlik derecelerini 
belirlemeye yarayan 

yan dalları için kullanılan 
bir terim. 

_j 

Rica! kelimesinin tekili olan recül sözlük
te "erkeklik vasıflarına sahip olan kimse" 
anlamına gelmekle birlikte "erkek olsun 
kadın olsun sahip olduğu belirleyici özel
liği eksiksiz şekilde temsil eden kamil in
san" manasında hadis ilmiyle uğraşan her
kesi kapsar. Ricalü'l-hadis tabiri sadece ri
cal şeklinde kullanıldığı gibi esmaü'r-rical 
olarak da zikredilir. Yalnız Şaf:ıif:ı-i Bilba
ri'nin ravileri ricalü's-Sahih veya ricalü'I
Buhari, Şaf:ıfh -i Bu]]arive Şaf:ıil:ı-i Müs
lim'in ravileri ricalü's-Sahihayn, Kütüb-i 
Sitte'nin ravileri ricalü'l-cemaa gibi ter
kiplerle ifade edilir. Bir hadisin bütün ra
vilerinin güvenilir olduğunu belirtmek için 
ricalühO sikat. bütün ravilerin zayıf oldu
ğunu belirtmek için de ricalühO duafa ta
birleri kullanılır. Ravilerin kimliği ve kişili 

ğinden bahseden rica! ilmi tarihle doğru

dan ilgili olduğu için bu eseriere tarihu'r
rical veya tarihu'r-ruvat. vefat tarihlerini 
tesbit eden kitaplara da vefeyatü'r-ruvat 
denir. Ravilerin hayatından ve güvenilirlik 
derecelerinden söz eden bazı kitaplar "ta
rih" adıyla da anılmış olup Tari]]u Yaf:ıya 
b. Ma'in, Tari]]u'l-Bu]]firi, Kitabü'l-Ma'
rife ve 't -tari]] gibi eserler bunun örnekle
ridir. Hadisle tarih arasındaki yakınlık se
bebiyle ricalü'I-hadis ilmini ilmü tarihi'r
ruvat diye adlandırmak mümkün olmak-

la birlikte rica! ilminin tarih ilminden ay
rılan en önemli yönü, hadisin sıhhatini be
lirlemede hadis usulü ilmiyle birlikte be
lirleyici bir fonksiyona sahip olmasıdır. Hz. 
Peygamber'in hayatını ele alan ilme "si
yer" denirken islami şahsiyetlerin biyog
rafilerine dair eserler hakkında "terceme-i 
hal. teracüm-i hal, tabakatü'r-ruvat, taba
katü'r-ricaı . esmaü'r-rical" terkipleri kul
lanılır. 

Rica! ilmine dair ilgili kaynaklar bir ravi
nin ne zaman ve nerede doğduğu; adı , 

babasının adı, künyesi, nisbesi, lakabı; se
yahatleri , nerelerde kimlerle görüştüğü , 

hocalarının kimler olduğu ve onlardan han
gi rivayetleri aldığı , hangi talebelere hadis 
rivayet ettiği, hangi memleketlerde ika
met ettiği veya yerleştiği; yaşlılık ve has
talık gibi sebeplerle hafıza kaybına uğra
yıp uğramadığı, eğer uğradıysa hangi ta
rihten itibaren bu rahatsızlığı yaşadığı, ra
hatsızlığından sonra hocalarından hangi 
rivayetleri aldığı; nerede, ne zaman vefat 
ettiği, nereye defnedildiği; kabul ve red 
yönüyle hakkında yapılan değerlendirme
lere esas olmak üzere güvenilirliği hakkın
da neler söylendiği ve hangi eserleri yaz
dığı gibi konularda bilgi sunmayı hedefler. 
Böylece rica! ilmi ravilerin başkalarıyla ka
rıştırılmasını önlediği gibi isoadlardaki ko
puklukları da belirlemeye yarar, rivayetin 
sıhhat ve zayıflığına dair hüküm vermeyi 
kolaylaştırır. 

Ricalin durumu hakkında ilk bilgi Kur'an'
da yer almış. daha sonra Hz. Peygamber 
ve ashabı tarafından bazı açıklamalar ya
pılmıştır. Kur'an'da sahabenin tezkiyesine 
(ei-Enfal8/72, 74; et-Tevbe 9/100; e i - Haşr 

59/8, 9) ve münafıkların kötülenmesine 
(et-Tevbe 9/56; el-Haşr 59/l 1- ı 7) dair pek 
çok ayet vardır. Ayrıca Kur'an'da rica! il
minin en önemli prensibi olan haberin 
kaynağının araştırılması emri yer almak
tadır (el-Hucurat 49/6) . Resul-i Ekrem'in 
ashabın faziletine, bazı fırkaların, müna
fıkların. belirli kişilerin zemmine dair söz
leri olduğu gibi bir kısım sahabi de ta
bilni tezkiye eden değerlendirmeler yap
mıştır. Ancak sahabe ve tabiin dönemin
de cerhedilen fazla ravinin bulunmaması 
sebebiyle ilk devirlerde tenkit ilmi henüz 
sistematik şeklini almamıştı. Buna rağ
men Abdullah b. Abbas, Hz. Aişe , Ubade 
b. Samit, Enes b. Malik sahabe dönemi
nin; Şa'bi, İbn Sirin, Said b. Müseyyeb ta
biin devrinin; Malik b. Enes, Yahya b. Said 
el-Kattan ve Abdurrahman b. Mehdi daha 
sonraki dönemin münekkit ravilerinden
dir. Bu süreçle birlikte muhaddisler hadi
sin sıhhatini tesbit açısından biyografıyi ve 
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tenkidi bir arada kullanmıştır. Tabiin ve 
ondan sonraki nesil içinde ortaya çıkan fit
nelere bağlı olarak tezkiye edilen veya eleş
tirilen kimseler ortaya çıkmış. bu alanda 
ehil kişiler onların durumunu araştırıp dav
ranışları hakkında bilgi vermiştir. Raviler
le ilgili değerlendirme yapılırken bunların 
dine ne derece bağlı olduğu , günahlardan 
kaçınıp kaçınmadığı , o gün hayatta olma
yan kimselerden aldıklarını söyledikleri ha
dislerin o hocanın diğer sika talebelerinin 
rivayetlerinde yer alıp almadığı, bir hadi
si değişik zamanlarda aynı şekilde rivayet 
edip etmedikleri ve idarecilere yakınlıkları 
da inceleniyordu. 

Hadis bilgisi kadar önemli kabul edilen 
rica! bilgisi konusunda yeterli malumata 
sahip olmayan raviler çok hadis bilse dahi 
muhaddis sayılmamış. bunlar hakkında da
ha çok ravi kelimesi kullanılmıştır. Rica! 
bilgisi konusunda Şu'be b. Haccac, Malik 
b. Enes ve Abdullah b. Mübarek'ten iti
baren Şemseddin es- Sehavi ve Süyuti'ye 
kadar pek çok alim yetişmiş. bunlar cerh 
ve ta'dil değerlendirmeleri yapmıştır. Ra
vilerin rica! kitaplarına alınmasında riva
yetlerinin azlığı veya çokluğu etkili olmuş. 

hayatiarına dair kendilerinden ve yakınla
rından alınan bilgiler. hemşerHerinin gö
rüşleri , münekkitlerin kanaatleri ve birey
sel gözlemler onlar hakkındaki bilgiyi oluş
turmuştur. Ayrıca siyer-megazi, ensab, ta
rih kitapları gibi kaynaklarda yer alan ma
Iumat da ravilerin tanınmasına katkı sağ
lamıştır. Ravinin ve hocasının doğum ve 
ölüm tarihlerinden hareketle onların bir
biriyle görüşüp görüşmedikleri (lika), aynı 
asırda yaşayıp yaşamadıkları (muasara), 
bir ravide yaşlılık gibi sebeplerle zihni bo
zuklukların görülüp görülmediği (ihtilat) 
gibi konular ancak tarih kitaplarından öğ
renilebilir. Tarih ilmi olayları merkeze ala
rak, hadis ilmi ise ravileri, tabakalarını ve 
vefat tarihlerini dikkate alarak inceler. Yi
ne ravilerin hayatları hakkında bilgi ver
me noktasında her iki ilim ortak olmakla 
birlikte tarih ilmi ravilerin hayatını bir bü
tün halinde anlatmayı, hadis ilmi ise onla
rın ilmi hayatını, hadis ilmindeki yerini ve 
rivayetini değerlendirmede esas olacak bil
giler vermeyi hedefler. Hadis ricaline dair 
kitaplar diğer ilim dallarıyla ilgili biyogra
filerin şekillenmesinde, mesela şairlerin, 
edebiyatçıların, dilcilerin, evliyanın, fakih
Ierin, kadıların, hattatların vb. grupların 
biyografilerinin yazılmasında da etkili ol
muştur. 

Hz. Peygamber'in hayatını etraflıca bil
me arzusu, İbn Şihab ez-Zühri gibi mu-
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haddisleri hadis ve siyer ilimlerini birlikte 
yürütmeye sevketmiş, Resülullah'ın haya
tına dair bilgiler hadis kitaplarının siyer, 
megazi, sıfatü 'n-nebi, şemailü'n-nebi, ha
saisü'n-nebi gibi bölümlerine intikal etti
rilmiştir. Buna sahabe tabakatını bilme ih
tiyacı da eklenince rica! ilmiyle ilgili çalış
malar erken dönemde başlamıştır. Saha
be devrinde kaynağı bilinen rivayetler ya
zılı veya şifahi yolla aktarılırken tablin dev
rinde rivayetlerin yanında onların ricali de 
nitelikleriyle birlikte kaydedilmiş. daha son
ra isnadlarda geçen bu kişilerin hayatıa
rına dair müstakil eserler yazılmıştır. Öte 
yandan siyer kitaplarında öncelikle Resul-i 
Ekrem'e dair ayrıntılı bilgilere yer verilir
ken onunla birlikte gazvelere iştirak eden 
sahabe hakkında da bilgi toplama ihtiya
cı doğmuştur. Bu sebeple rica! bilgilerini 
toplama geleneğinin Hz. Peygamber'in 
hadislerine ve siretine verilen öneme da
yandığını söylemek mümkündür. Resulul
Jah 'ın siretinin yazılmasıyla birlikte bir tür 
rica! literatürü sayılabilecek olan megazi 
Jiteratürü de ortaya çıkmıştır. Bu faaliyet
lerin bir devamı olmak üzere tabakat ki
tapları büyük ölçüde hadis ravilerinin ha
yatına tahsis edilerek ll. (Vlll. ) yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren yazılmaya başlanmış, 

zamanla geliştirilerek sistemleştirilmiştir. 

İbnü'n-Nedim'in e1-Fihrist'inde bu saha
nın ilk eserleri olarak Abdullah b. Müba
rek ve Leys b. Sa'd'a ait Kitdbü 't-Taril]'
lerden söz edilir (s. 252, 284) . Esasen Yakı
di ve Heysem b. Adi'nin Kitabü Taba]fati 
men reva 'ani'n-nebi min aşl;abih gibi 
eserleri bu alanın ilk çalışmaları olmalıdır. 

Ayrıca Kitabü 't-Taba]fat, Kitdbü Taril]i'1-
tu]fahd', Kitdbü Taba]fö.ti'1-fu]fahd' ve '1-
mul;addi§in gibi kitaplar da bu sahanın 
ilk eserleridir. ll l. (IX.) yüzyıldan itibaren 
hadis ilmiyle meşgul olanlar bir yandan 
hadis mecmuaları meydana getirirken bir 
yandan da raviler hakkında bilgi toplamış
tır. 

Hadis ilmi "mütunü'J-hadis" ve "ricalü'l
hadis" diye ikiye ayrılabileceği gibi bu ilmi 
ve ilgili literatürü "esmaü'r-rical" ve "ahva
Jü'r-rical" şeklinde iki kısma ayırmak da 
mümkündür. Ancak rica! ilminin sınırları 

kolayca tesbit edilememekle beraber es
maü'r-ricalin ravileri doğru anlamayı sağ

ladığı , ahvalü'r-ricalin de ravinin rivayetini 
kabul ve red açısından tahlil etmeye im
kan verdiği söylenebilir. Bu bilgiler. raviyi 
tanıyan rica! alimlerinin onun hakkındaki 
gözlem ve tecrübeleriyle ya da güvenilir 
bir alimin o ravinin güvenilir olduğunu söy
lemesiyle tesbit edilir. Ravinin ölümünden 
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sonra onun hakkında rica! kitaplarında yer 
alan bilgilere dayanarak hüküm verebil
mek için cerh ve ta'dil ilmi kaldelerini ve 
rical ilminin esaslarını çok iyi bilmek ge
rekir. İlk defa "tarih" adıyla yazılan ricalü'l
hadis kitapları daha sonraları "tarihu's-si
kat, tarihu'd-duafa, ed-duafa' ve'l-met
rükin" gibi muhtevasına yönelik değerlen

dirmelerle anılmaya başlanmıştır. İlk rica! 
kitaplarına verilen bir diğer ad da "taba
kat"tır. Heysem b. Adi, İbn Sa'd, Ali b. Me
dini ve Müslim b. Haccac'ın et-Taba]fdt'
ları bu türün örnekleridir. Günümüze ula
şan en eski rica! kitapları ise İbn Sa'd'ın ve 
Halife b. Hayyat'ın et-Taba]fat'ları, Yahya 
b. Main ve İbn Ebu Hayseme'nin Tari {J. '
Ieri ile Ali b. Medini'nin 'İ1e1ü'1-J:ıadi§ ve 
ma'ritetü'r-rical'idir. 

Rid11ü' l-hadis Kitapları. A) Ridilin Kim

lik Bilgileri. Ravinin kimlik bilgileri. ken
disini hiçbir şüphe ve karışıklığa meydan 
bırakmayacak şekilde başkalarından ayırt 

etmeye yarayan bilgiler olup bunlar ken
disinin ve babasının adı , künyesi. Jakabı ve 
nisbesidir. Bu bilgiler onun hem aynı ad, 
künye ve nisbeye sahip kişilerle hem de 
yazılış ve söylenişi benzer isim veya kün
yelerle karıştınlmasını önler. Hadisçiler ad
larıyla meşhur olanların künyelerini, kün
yeleriyle meşhur olanların adlarını belirli 
eserlerde alfabetik sırayla toplayarak bu 
tür hataların önüne geçmeye çalışmışlar
dır. Bu eserlerde sadece ravinin kimlik bil
gilerine ve nadiren bir rivayetine yer verilir. 
Ahmed b. Hanbel'in e1-Esami ve'1-küna 
(nşr. Abdullah b. Yusuf el-Cüdey', Küveyt 
1406/ 1985 ). Zehebi'nin e1-Mu]ftena ii ser
di'1-küna ( n ş r. Muhammed Salih el-Mu
rad, Medine 1408/1988; nş r. Emi n Salih 
Şa 'ban , Beyrut 141 8/ 1997). İ bn Hacer'in 
Nüzhetü '1-e1bdb fi'1-e1]fab (nş r. Abdüla
zlz b. Muhammed es-Sed!d!, Riyad 1409/ 
1989; nş r. Muhammed Zeynühüm Muham
med Azb, Beyrut 1412/ 1992) , İbn Nasırüd
din'in Tavti.I:ıu'1-müş tebih ii tabtı es
ma'i'r-ruvat ve ensabihim ve e1]fabi
him ve künahüm ( nşr. Şuayb el-ArnaGt, 
I-VI, Beyrut 1403/1982; nş r. Muhammed 
N atm el-AraksGs!, 1-X, Beyrut 1414/ 1993 ) 
adlı eserleriyle ensab kitaplarından Ab
dülkerlm b. Muhammed es-Sem'ani'nin 
Kitabü '1-Ensab' ı (n ş r. Abdurrahman el
Mualliml. 1-VI, Haydarabad 1382- 1386; nşr. 

Abdullah ö mer el-BarGd!, I-V. Beyrut 1408/ 
1988) ve İzzeddin İbnü'J-Eslr'in e1-Lübdb 
ii tehg,ibi'1-Ensab'ı da (I -III , Kahire 1357-
1369; Beyrut 1400/ 1980) burada zikredil
melidir (ayrıca bk. ENSAB; ESMA ve KÜ

NA}. 

B) Ridllin Kimlik Problemlerinin Tesbi

ti. Rivayetlerin sema yoluyla değil kitap
tan öğrenilmesi , ayrıca harflerin nokta ve 
harekelerinin birbirine karıştırı lması yü
zünden yazılışı aynı, okunuşu farklı olan 
ravi adı, künye, Jakap ve nisbeleri çeşitli 
karışıklıklara yol açmıştır. Bunu önlemek 
için "mü'telif ve muhtelif' konusunda eser
ler yazılmıştır (DİA, XXXII, ı 91-1 92). Bu
na dair eserlerin en önemlilerinden biri 
Darekutni'nin e1-M ü'telif ve'1-mu{J.telifi 
(nş r. Muvaffak b. AbdulLah b. Abdülkadir, 
ı-v, Beyrut 1406/ 1986), en mükemmel eser 
ise İbn MakUla'nın e1-İkmal'idir (nş r. Ab
durrahman b. Yahya el-Mualliml, ı-vı. Hay
darabad 1381-1 386/ 1962- 1967; nşr. Nayif 
el-Abbas, VII , Beyrut 1976, 1411/1990). Ri
calin kimliğiyle ilgili problemleri çözmeye 
yönelik bir diğer ilim dalı aynı adı taşıyan 
ravileri tesbite yarayan "müttefik ve müf
ter ik"tir. Özellikle birbirine yakın zaman
larda yaşayanlardan hangisinin hangi ho
calardan hadis alıp kimlere hadis rivayet 
ettiğinin tesbiti titiz bir çalışmayı gerek
tirir. İsim benzerliği ravi adıyla birlikte ba
ba, dede adlarında , künye, Jakap ve nis
beterde de olabilir. Bu konuda Hatlb el
Bağdadi'nin e1-M üttefi]f ve'1-müfteri]f'i ile 
Muvatzı.I:ıu evhami'l-cem' ve't-tefri]f.'i 
ve İbnü ' l-KayseranT'nin e1-Ensabü'1-müt
tefi]fa'sı anılabilir (bk. MÜTTEFiK ve MÜF

TERİK}. İsimlerin okunuşuyla ilgili olarak 
mü'telif ve muhtelif ile müttefik ve müf
terikin karışımından meydana gelen bir 
diğer ilim de "müştebih"tir (müteşabih ). 

Müştebihte karışıklık, daha çok isimdeki 
harflerin benzer ya da birbirine yakın ol
ması sebebiyle yanlış okunmasından , ha
talı yazılmasından veya telaffuz farkının 
ayırt edilememesinden kaynaklanır. Bu ka
rışıklığı önlemek için yazılan, tashif ve tah
rif ile de yakından ilgili olan eserlerin en 
önemlileri arasında Hatib el-Bağdadi'nin 
Te1{J.isü'1-müteşabih fi 'r-resm ve J:ıima
yetü ma eşke1e minhü 'an bevadiri't
taşl;if ve'1-vehm'i, Zehebi'nin e1-Müşte

bih fi 'r-rical esma'ühüm ve ensabü
hüm'ü ve İbn Hacer el-Askalani'nin Teb
şirü '1-müntebih bi-tal;riri'1-Müştebih 'i 
zikredilebilir (bk MÜŞTEBİH ) . Kimlik prob
lemlerine yönelik bir diğer çalışma türü de 
"mübhemat"tır. Hadislerde geçen "recül, 
imrae, şeyh, fülan. ah, uht, zevc, zevce, 
am, amme, ibnü fülan, ba'zu'n-nas" gibi 
Jafızların kimlere işaret ettiğine dair çe
şitli eserler yazılmıştır. Bunlar arasında 
AbdülganT ei-Ezdi'nin Kitabü'1-Gavamit 
ve '1-mübhemat'ı , Hatlb el-Bağdadi'nin e1-
Esma'ü '1-mübheme ti '1-enba'i'1-mu.I:ı

keme'si , İbn Beşküval'in Kitdbü Gava-



mizi 'I-esma'i'l-mübheme'si, İbnü'l-lraki'
nin el-Müstefad min mübhemfıti'I-metn 
ve 'l-isnad'ı anılabilir (bk. MÜBHEM) . 

C) Ricalin Ayırt Edici Nitelikleri. Baba 
adları aynı olan bazı raviler için de müsta
kil eserler kaleme alınmıştır. Bu tür eser
lerde kardeş olan ravilere yer verildiği gi
bi kardeş olmadığı halde öyle zannedile
bilecek ravilerin adları da verilmiştir. Kar
deş raviler hakkında Ali b. Medini'nin Tes
miyetü men ruviye 'anhü min evladi'l
'aşere ve gayrihim mine 'ş-şa]J.abe (nş r. 

Bilsim Faysa l. Riyad 1408). Müslim b. Hac
cac'ın el-İ{ıve ve'l-e{ıavat, Ebu DavCıd es
Sicistani'nin Tesmiyetü i{ıve elle?,ine ru
viye 'anhümü'l-]J.adiş, Nesai'nin Taşnit 
ii ma'rifeti'l-i{ıve ve'l-e{ıavat mine'I
'ulema' ve'r-ruvat, Darekutni'nin Kita
bü'I-İ{ıve ve'I-e{ıavat ve Ebu Nuaym ei
İsfahani'nin el-İ{ıve min ev](ıdi'J-mu]Jad
dişin adlı eserleri bulunmaktadır. Hadis 
isoadlarında geçen bazı isim, künye ve 
lakapların çok az kullanılması bunların ri
cal kitaplarında yer almasına sebep olmuş
tur. Beröıci'nin Taba]fiitü'l-esma'i 'l-müf
rede mine'ş-şa]Jabe ve't-tfıbi'in ve aş
]Jabi'l-]Jadiş adlı çalışması (nşr. Sükeyne 
eş-Ş ihabl, Dımaşk 1407/ 1987) bu konuya 
dair eserlerdendir. Kendilerinden sadece 
bir tek ravinin rivayette bulunduğu kişile
rin hayatını konu alan çalışmalar onların 
güvenilirlik derecesini de tesbite yaramak
tadır. Müslim b. Haccac'ın el-Münferidat 
ve'l-vu]Jdan'ı (el-Efrad) (nşr. Abdülgaffilr 
Süleyman el-Bündarl- Said b. BesyGnl 
ZağiGI. Beyrut 1408/1988) ve Ebü'l-Feth 
ei-Ezdi'nin kendilerinden sadece bir kişi
nin hadis rivayet ettiği 269 sahabiyi alfa
betik olarak sıraladığı Kitabü '1-Ma{ızO.n 
ii 'ilmi 'l-]Jadiş ' i (nşr. ikbal Ahmed, Delhi 
1408/1 988) bu eseriere örnek teşkil eder. 
Hadis ricalini ayırt etmeye yarayan kay
naklardan biri de aynı hocadan hadis al
dıkları halde vefat tarihleri arasında uzun 
zaman farkı bulunan kişilerin tesbitine da
ir eserlerdir (bk. sABıK ve IAHİK ) . Hatib 
ei-Bağdadi'nin es-Sabı.lf ve'I-W]Jı.lf ii te
ba'udi ma beyne vetali raviyeyn 'an 
şey{ıin va]Jid'i ( nşr. Muhammed b. Matar 
ez-Zehranl, Riyad 1402/ 1982) bu konunun 
en meşhur kaynağıdır. 

D) Mu' cem ve Meşyeha. Ricalü'l-hadise 
dair eserlerin önemli bir kısmını da hoca
talebe ilişkilerine dair çalışmalar oluştu
rur. Hadisler, hocalar veya beldeler dikka
te alınarak yazılan bu tür eserler hem ha
dis hem ravi için birinci el kaynaklar ara
sında sayılır. Taberani'nin üç Mu'cem'i bu 
türün ilk akla gelen kaynaklarıdır. Ravinin, 
icazet veya hadis aldığı hocalarının adını 

ve rivayetlerini vefat tarihine göre yahut 
alfabetik olarak kaydettiği eseriere ayrıca 
"meşyeha" denilmiştir. Bir muhaddisin ho
calarının isimlerini ve ondan sema icazeti 
aldığı kitapların listesini sıraladığı eserle
re "bernamec". hocalarının isimlerini, se
nedlerini, hadis rivayetlerini, yazdığı veya 
rivayet icazeti aldığı kitaplarının isimleri
ni kaydettiği eseriere "fehrese" (fihrist). 
hocalarının isimlerini, senedlerini, ondan 
dinlediği hadisleri, meclis arkadaşlarının 
adlarını yazdığı eseriere "sebet" adı veril
miştir. Ebu Ya'la ei-Mevsıli'nin eJ-Mu'
cem'i (n şr. Hüseyin Sellm Esed - Abduh 
Ali KG şek , Beyrut 141 0/ 1989), Fesevi'nin 
Meşye{ıa'sı (bk. FESEVİ), Zehebl'nin Mu'
cemü ŞüyO.{ıi'?,-Zehebi'si (nşr. Ru hiye 
Abdurrahman, Beyrut 1990). İbn Atıyye el
Endelüsi'nin el-Fihrist'i (nş r. Muhammed 
Ebü'l-Ecfan- Muhammed ez-Zahl, Beyrut 
1983). İbn Hayr ei-İşblli'nin Fehrese'si (nşr. 
Züheyr Fethullah, Kah i re ı 38211963). Ebu 
Ca'fer Ahmed b. Ali ei-Belevi ei-Vadiaşi'
nin Şebet'i (nşr. Abdullah el-Amranl, Ra
bat-Beyrut 1403/1983). Muhammed b. Ca
bir el-Vadiaşl'nin Bernfımec'i (nşr. Muham
med Mahfüz, Beyrut 1400/ 1980; nşr. M. 
Hablb Hile, Tunus 1401/ 198 1) gibi eserler 
bu türlerin örnekleridir. 

E) Rica.Iü'l-hadls Tabakatı. Sahabe, ta
biln , tebeu't-tabiTn başta olmak üzere yaş 
veya öğrenim itibariyle birbirine yakın olan 
hadis ricalini belirli bir düzene göre tertip 
ederek haklarında bilgi veren ve genellik
le tabakat kitapları diye anılan çok sayıda 
eser vardır. Hz. Peygamber'in övgüsünü 
kazanan ilk üç nesil ayrı tabakalar halinde 
ele alınmıştır. ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren 
görülmeye başlanan ve farklı şekillerde 
tasnif edilen tabakat kitapları sonraki dö
nemlerde alfabetik olarak düzenlenmiştir. 
İlk telif edilen tabakat kitaplarının arasın
da Heysem b. Adi'nin Men r eva 'ani'n
nebi mine'ş-şa]Jabe'si ile İbn Sa'd, Hall
fe b. Hayyatve Müslim b. Haccac'ın et-Ta
ba]fat'ları anılabilir. Sahabe hakkında ya
zılan kitaplardan günümüze ulaşan en ha
cimli eser Ebu Nuaym ei-İsfahanl'nin Ma'
rifetü'ş-şa]Jfıbe'sidir (bk MA'RİFETÜ's-SA

HABE) . Bu sahanın en meşhur üç eseri 
İbn Abdülber en-Nemeri'nin el-İsti'ab, İb
nü'I-Eslr'in Üsdü'I-gabe ve İbn Hacer el
Askalani'nin el-İşabe'sidir. Tabiln ve te
beu't-tabiln tabakatı hakkında müstakil 
olarak bazı çalışmalar yapılmakla birlikte 
İbn Sa'd, Halife b. Hayyat ve Müslim b. 
Haccac'ın et-Taba]fat'larında sahabeden 
sonra tabiln alimleri anlatılmıştır. Hadis 
öğrenmedeki dereceleri dikkate alınarak 
yazılan tabakat kitapları arasında Şem-
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seddin İbn Abdülhadl'nin Taba]fdtü 'ule
ma'i'l-]Jadiş'i ile (n ş r. Ekrem el-BGşl- İb

rahim ez-Zeybek, I-IV, Beyrut 140911989) 
Zehebi'nin Te?,kiretü'l-]J.uffa~·ı (Haydara
bad 1375-1377/ 1955- 1958) anılabilir. 

F) Belli Bölgelerin veya Belli Eserlerin 
Ricali . Bunların en meşhurları İbn Hib
ban 'ın Meşahiru 'ulema'i'I-emşar (nşr. 

M. Fleischhammer, Wiesbaden 1 959; nşr. 
MerzGk Ali İbrahim , Beyrut 1407/ 1987), 
Ebu Ya'la el-Halill'nin el-İrşad ii ma'rife
ti 'ulema'i'I-]Jadiş (nş r. M. Said b. ömer 
idrls, I-lll , Riyad 1409/ 1989) ve Zehebl'nin 
el-Emşar ?,evatü'I-aşar (nş r. Kasım Ali , 
Beyrut 1406/1986) adlı eserleridir. Diğer 
önemli çalışmatar arasında Ebü'ş-Şeyh ' in 

Taba]fdtü '1-mu]Jaddişin bi-İşbahan'ı 
(nşr. Abdülgaffir Abdülhak Hüseyin el-Be
IGşl, I-IV, Beyrut 1407-1412/ 1987- 1992), İb
nü'l-Faradl'nin Tari]] u']-'ulemô.'i'I-Ende
lüs'ü (nşr. izzet el-Attar el-Hüseynl, I-XIV, 
Kahire 1408/1988), Hatlb ei-Bağdadl'nin 
Tari{! u Bagdad'ı (I-XIV, Kah i re 1349/ 1931), 
İbn Asakir'in Tô.ri{ıu Medineti Dımaş]f' ı 
(nşr. Ömer b. Garame el-Amrl, I-XL, Bey
rut 1995) ve Mübarekpuri'nin Ricalü 's
Sind ve'l-Hind'i (Kahire 1398/ 1978) zik
redilebilir. Önemli bazı hadis kitaplarının 
ricaline, özellikle de Şa]Ji]Jayn ve el-Mu
vatta' üzerine kitaplar yazılmıştır. İbn Aöı'
nin Esami m en reva 'anhüm Mu]Jam
med b. İsma'il el-Bul)ô.ri'si (nşr. Ami r 
Hassan Sabri, Beyrut 1414/ 1994), İbn Men
cCıye'nin Ricalü Şa]Ji]Ji M üslim'i (nşr. Ab
dullah el-Leysl, l-ll , Beyrut 1407 / 1987), Ah
med b. Muhammed et-Kelabazl'nin Ricô.
Iü Şa]J.i]Ji'l-Bul)ô.rfsi (el-Hidaye ve'l-irşad), 
İbnü 'l-Kayserani'nin el-Cem' beyne ri
cali' ş-Şa]Ji]Jayn'ı (l-ll, Haydarabad-Dek
ken 1323; l-ll , Beyrut 1405/ 1985) ve SüyCıtl'
nin İs'afü'l-mübetta' bi -ricali'I-Muvat
ta'ı (nşr. Halid Beşir KaryGt!, Riyad-Am
man 1425/2004) bunlar arasındadır. Cem
malll'nin Kütüb-i Sitte ravilerine dair el
Kemal'i üzerinde önemli çatışmalar ya
pılmıştır (bk. el-KEMAL) Meşhur dört Sü
nen, Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i ve 
daha başka hadis kitaptarının ricali üzeri
ne de çalışılmış, Ebü'I-Mehasin et-Hüsey
nl, Mizzi'nin Teh?,ibü'l-Kemô.J'indeki bi
yografilerden Kütüb-i Sitte'de rivayeti bu
tunmayantarı çıkarıp buna karşılık esere 
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i, İmam 
Malik'in el-Muvatta 'ı . Şafii'nin el-Müs
ned'i ve Ebu Abdullah Hüseyin b. Muham
med b. Hüsrev et-Bethl'nin Müsnedü Ebi 
.lfan.ife'sindeki ricali ilave ederek 10.129 
ravi hakkında bilgi verdiği et-Te?,kire bi
ma'rifeti ricô.li'l-kütübi'l-'aşere'yi mey
dana getirmiş (nşr. Rifat Fevzi Abdülmut-
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tali b, I-IV, Kah i re I 4 I 8/1 997). son zaman
Iarda Abdülgafffır Süleyman ei-Bündik'l ile 
Seyyid Kesrevl Hasan hadis ricaline dair 
önemli kaynaklardan 14.449 ravinin isim, 
künye, lakap ve vefat tarihleri hakkında 
toplayabildikleri bilgileri Mevsu'atü ricô.
li'l-kütübi't-tis'a adıyla yayımlamışlardır 
(I-IV, Beyrut ı4ı3/ı993) . 

G) Riciilin Cerh ve Ta'dili. Rivayetine 
güvenilebilmesi için ravinin münekkitler 
tarafından nasıl değerlendirildiğinin bilin
mesi büyük önem taşıdığı için yalnız sika 
ravileri veya yalnız zayıf ravileri (bk. DUA
FA ve METRÜKİN) yahut zayıf ve sika ravi
leri birlikte ihtiva eden eserler kaleme alın
mıştır. Ravinin güvenilirliğine dair değer
lendirmeler Asr-ı saadet'ten beri yapılmak
la birlikte, cerh ve ta'dll kitapları ll. (Vlll.) 
yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmıştır. 
Ali b. Medini'nin 'İlelü '1-l;adi§ ve ma'ri
tetü'r-ricô.l'i (nşr. M. Mustafa el-A'zami, 
Beyrut ı 972; nşr. Abdülmu'tl Emin Kal'a
d, Halep ı4oo;ı 980), Yahya b. Main'in et
Tô.ri]]'i (nşr. Ahmed Muhammed Nurseyf, 
I-IV, Mekke ı 399/ı 979) bu sahada yazıl
mış ilk eserlerdendir. Zayıf ve sika ravileri 
birlikte ele alan eserler arasında Ahmed 
b. Hanbel'in Kitô.bü'l-'İlel ve ma'riteti'r
ricô.l'i (nşr. Talat Koçyiğit- İsmail Cerra
hoğlu, I, Ankara 1963; Il, İstanbul ı 987). 
Buhari'nin et-Tô.ri]]u'l-kebir'i (1-IV, Hay
clarabad 1361-1 364). İbn Ebu Hatim'in el
Cer}J. ve't-ta'dil'i ilk akla gelenleridir. Sa
dece sika ravileri ihtiva eden eserler ara
sında ise Ebü'l-Hasan el-İcll'nin Kitô.bü'§
Şi]fdt'ı (nşr. Abdülmu'tl Emin Kal'ad, Bey
rut 1405/1984). İbn Hibban'ın e§-Şi]fiit'ı ve 
İbn Şahin'in Tô.ri]]u esma'i'§-§i}fdt'ı (nşr. 
Abdülmu'tl Emin Kal'ad, Beyrut 1406/ 
1986). Zehebl'nin Teıkiretü '1-}J.utiô.?'ı en 
meşhurlarıdır. Müdellis, mürsil ve muhte
lit gibi kusurlu ravilerle cerhi gerektirme
yecek derecede kusuru bulunanlar hakkın
da da eserler yazılmıştır. Sıbt İbnü'l-Ace
mi'nin et-Tebyin li-esma'i'l-müdellisin 
(nşr. Muhammed el-Mevsıll, Beyrut 1414/ 
1994) ve el-İgtibô.t bi-men rumiye bi'l
i]]tilô.t'ı (nşr. Alaeddin Ali Rıza, Beyrut 
1408/1988), İbn Ebu Hatim'in el-Merô.
sil'i (nşr. Ahmed İsam el-Katib, Beyrut 
1403/ı 983). Zehebi'nin Ma'ritetü'r-ruvô.
ti'l-mütekellem iihim bimô. lô. yuci
bü'r-redd'i (nşr. İbrahim el-Mevsıll, Beyrut 
1412/1992) bunlar arasında sayılabilir. 

H) Riciilin Ömürleri, Vefeyatı. Bir ravi
nin kendisinden hadis rivayet ettiği hoca
sıyla görüşüp görüşmediğinin tesbiti onun 
kaç yıl yaşadığı ve ne zaman vefat ettiği
nin bilinmesiyle mümkündür. Bu sebeple 
muhaddisler hadis ricalinin doğumu, ölü-
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mü, hadis dinlemeye ne zaman başladığı, 
seyahatleri ve hocalarıyla ne zaman gö
rüştüğünün tesbit edilmesine büyük önem 
vermişlerdir. Bu bilgiler sayesinde sene
din muttasıl olup olmadığı hakkında doğ
ru hüküm verilmesi, ravinin zihnl fonksi
yonlarını kaybetme zamanlarının tesbiti 
mümkün olmaktadır. Bu bakımdan 1 00 
yıldan fazla yaşayan ve "muammerün" di
ye anılan ravilere dair eserler yazılmıştır. 
Daha sahabe döneminden itibaren uzun 
ömürlü alimierin tesbitine önem verildi
ğinden bu tür eserlerde uzun yaşadığı id
diasında bulunulan ve isnadlarda adları
na yer verilen kimseler hakkında da bilgi 
bulunmaktadır. Öte yandan hadis ravile
rinin ölüm tarihlerine göre tertip edilen 
"vefeyat" kitapları yazılmış, bu eserlerde 
ravinin ölüm tarihi, defnedildiği yer, kaç 
yıl yaşadığı gibi hususlar ortaya konmuş

tur. Rabai'nin Tô.ri]]u mevlidi'l-'ulemô.' 
ve vefeyô.tihim (nşr. Abdullah b. Ahmed 
b. Süleyman el-Hamed, 1-11, Riyad 1410). 
Münziri'nin et-Tekmile li-Veteyô.ti'n-na
]fale (bk. MÜNZİRI). Ebu Mes'Od Abdür
rahim b. Ali el-Haci'nin el-Veteyô.t (nşr. 
Ahmed Nad - Beşşar Avvad Ma'rüf, Me
celletü Külliyyeti'l-Adab, sy. 91Nisan 19661. 
s. 39-116). Ebü'l-Kasım el-Begavı~nin, Tô.ri
]]u vetati'ş-şüyu]] (nşr. Muhammed Üzeyr 
Şe m s, Bombay 1988), Radıyyüddin es-Sa
gani'nin Derrü'ş-şal;ô.be ii beyô.ni me
vadi'i'ş-şal;ô.be (Bağdat 1969) adlı eser
leri belli başlı vefeyat kitaplarındandır. 

İ) Şia'nın Rical Kaynakları . Hasan b. 
Mahbüb, İbrahim b. Muhammed b. Said 
es-Sekafi, Ebu Muhammed Abdurrahman 
b. Yusuf b. Hiraş el-Mervezi, İbn Davüd 
el-Kumml. Şeyh SadOk İbn Babeveyh ve 
Küleynl'nin Kitô.bü'r-Ricô.l adıyla kaleme 
aldıkları kitaplar burada zikredilebilir. Bu 
eserlerden hareketle sonraki dönemler
de daha ayrıntılı çalışmalar yapılmış olup 
Ebu Ca'fer et-Tüsi'nin İ]]tiyarü'r-ricô.l, el
Fihrist, er-Ricdl adlı eserleriyle Ahmed b. 
Ali en-Necaşi'nin Ricô.lü'n-Necô.şi'si (Ki
tabü'l-Fihrist) (Sayyid Ali Khamene'i, 1/3 
[ 1994]. s. 62-64) burada zikredilmelidir. 
Ebü'l-Kasım Hüi Mu'cemü ricô.li'l-l;adi§ 
(I-XXIII, Necef 1978-1982) ve Mütemmi
mü Mu'cemi ricô.li'l-l;adi§ (Kum 1409). 
Ca'fer Sübhanl Külliyô.t ii 'ilmi'r-ricô.l 
(Beyrut 1410/1990) adlı eserleri kaleme al
mış, Hasan Gaffarl de Kô.vişhô.-i 'İlmi: der 
Ricô.l ve Esô.nid-i Rivayet-i Ehl-i lfadi§'i 
(Kum 1405/1985) telif etmiştir. 

J) Günümüzde Yapılan Çalışmalar. A. 
al-Masrl, An Introduction to the Study 
ot the Traditional Criteria Usedin the 
Criticism ot Hadith (doktora tezi, 1959, 

Cambridge University); Abdülhadl el-Faz
ll, Uşulü 'ilmi'r-ricô.l (Beyrut 1414/1994); 
Takıyyüddin en-Nedvl el-Mezahirl. 'İlmü 
ricô.li'l-l;adi§ (Dübey 1406/1986); Ebü'l
Hasan İbn Abdülhüseyin el-Misklni, el
Vecize ii 'ilmi'r-ricô.l (Beyrut 1411/1991 ); 
Abdurrahman b. Yahya el-Yemanl, 'İlmü'r
ricô.l ve ehemmiyyetühu ve keyte'l
bal;§ 'an al;vô.li'r-ruvô.t ( Dımaşk 1401; 
Kahire 1415/1994); Muhammed b. Matar 
ez-Zehranl, 'İlmü'r-ricô.l neş'etüh ve te
tavvürüh (Riyad 1417/1996); Mehmet 
Eren, Hadis İlminde Ricô.l Bilgisi ve 
Kaynaklan (Konya 200 1 ). Ahmed b. Han
bel'in rica! konusundaki görüşlerini tesbit 
etmek için bu sahanın on altı önemli kayna
ğının taranınası suretiyle hazırlanan Mev
su'atü a]fvô.li'l-İmô.m AJ;med b. lfanbel 
ii ricô.li'l-}J.adi§ ve 'ilelihi (nşr. Ebü'l-Me
at\ en-N ür! v.dğr., 1-IV. Beyrut 1417/1997) 
adlı eser de burada zikredilmelidir. 
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