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TÂHÂ SÛRESÝ

Kur,ân”, 20) “Allah Teâlâ gökleri ve yeri ya-
ratmadan bin yýl önce Tâhâ ve Yâsîn sûre-
lerini okudu, O’nun okuyuþunu duyan me-
lekler, ‘Bu vahyin nâzil olacaðý ümmete,
bunu ezberleyecek hâfýzalara ve okuyacak
dillere ne mutlu!’ dedi” meâlindeki hadis
sahih görülmemiþtir (Þevkânî, III, 342-343;
krþ. Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 464-
465). Ayrýca cennet ehlinin Kur’an’dan sa-
dece Tâhâ ve Yâsîn sûrelerini okuyacaðý
(Zemahþerî, IV, 123) ve Tâhâ sûresini oku-
yan kimseye kýyamet gününde muhâcir-
lerin ve ensarýn sevabýnýn verileceði (a.g.e.,
a.y.; Beyzâvî, III, 103) yolunda rivayet edi-
len hadislerin mevzû olduðu kabul edilmiþ-
tir (Zemahþerî, I, 684-685; Muhammed et-
Trablusî, II, 717). Karabaþ Velî Tefsîr-i Sû-
re-i Tâhâ adlý eserinde sûrenin tasavvufî
açýklamasýný yapmýþtýr (Süleymaniye Ktp.,
Hacý Mahmud Efendi, nr. 332).
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Ýhram yasaklarýnýn
kalkmasý anlamýnda bir fýkýh terimi

(bk. ÝHRAM).
˜ ™

– —
TAHAMMÜL

א��)�/� ) )

Hadislerin bir hocadan öðrenilmesi,
baþkalarýna öðretilmesi

ve rivayet edilmesi metotlarýnýn
ortak adý.

˜ ™

Sözlükte “bir yükü sýrtýna alýp taþýmak;
bir kimsenin güç durumlar karþýsýnda da-
yanabilmesi” anlamlarýndaki tahammül
kelimesi hadis terimi olarak “râvinin bir

hocadan dinlemek, yazmak vb. yollarla
emanet aldýðý hadisleri herhangi bir de-
ðiþiklik yapmadan (tashîf ve tahrîf) tale-
belerine nakletmesi” demektir. Terim ta-
hammülü’l-hadîs ve tahammülü’l-ilm þek-
linde de kullanýlýr. Hadisleri öðrenme iþi-
ne tahammül yanýnda haml veya ahz, on-
larý rivayet etmeye edâ denir. Tahammül
konusu kaynaklarda farklý baþlýklar altýn-
da incelenmiþtir. Kadî Ýyâz tahammülü’l-
ilm yerine “hadis alma çeþitleri ve rivayet
usulleri” (el-Ýlmâ£, s. 68), Tûfî “rivayetin
mertebeleri”, Ýbn Hazm “rivayetin mahiye-
ti”, Ýbnü’s-Salâh “hadis dinlemenin keyfi-
yeti, tahammülü ve hadisi zaptetmenin
niteliði” (£Ulûmü’l-¼adî¦, s. 128) gibi baþ-
lýklara yer vermiþtir. Tahammülün kimler
tarafýndan yapýlabileceði konusu üzerinde
durulmuþ ve hadisi öðrenip nakleden kiþi-
nin güvenilirliðinin temel þart olduðu be-
lirtilmiþtir. Güvenilir sayýlmanýn ilk þartý da
dindar olmaktýr. Hadis âlimleri, Müslüman-
lýðý benimsemeyenlerin hadis öðrenmele-
rinde bir sakýnca bulunmadýðýný söylemiþ,
ancak âlimler bunlarýn rivayet ettiði ha-
disin kendilerinden rivayet edilemeyeceði
görüþünde birleþmiþtir. Sahâbeden Cübeyr
b. Mut‘im, müslüman olmadan önce Hz.
Peygamber’in akþam namazýnda Tûr sû-
resini okuduðunu iþitmiþ, ancak bu bilgiyi
Ýslâm’a girdikten sonra rivayet ettiði için
rivayeti kabul edilmiþtir (Süyûtî, s. 237).
Hadis âlimleri arasýnda farklý görüþlere
rastlanmakla birlikte genel kabule göre
temyiz yaþýna ulaþan çocuklar ilim mecli-
sine katýlýp hadis dinleyebilir ve dinlediði
hadisleri nakledebilir (Ahmed Muhammed
Þâkir, s. 120). Burada önemli olan, çocu-
ðun dinlediði hadisi anlamasý ve konuyla
ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara
cevap verebilmesidir. Diðer taraftan ha-
dis meclislerine katýlmak, hadis dinlemek,
yazmak veya zaptetmek için belli bir yaþ
sýnýrlamasýnýn getirilmesi insan tabiatýna
aykýrý bulunmuþtur. Nitekim beþ yaþla-
rýndaki çocuklarýn hadis dinlediklerine ve
bunlarý sonradan doðru bir þekilde naklet-
tiklerine dair rivayetler mevcuttur (a.g.e.,
s. 108). Hasan b. Ali, Abdullah b. Abbas,
Abdullah b. Zübeyr ve Nu‘mân b. Beþîr gi-
bi sahâbîlerin bulûð çaðýndan önce öðren-
dikleri hadisleri naklettikleri ve eskiden be-
ri çocuk yaþtakilerin hadis meclislerine ka-
týlmalarýna izin verildiði bilinmektedir (Ýb-
nü’s-Salâh, s. 128).

Hadis tahammülü sekiz yolla gerçekle-
þir. 1. Semâ. Hadis tahammül yollarýnýn
en makbul olanýdýr. Sahâbenin Resûl-i Ek-
rem’den duyduðu sözleri belledikten son-

ve uyarýcý tebliðler ihtiva eden Kur’an’ýn
sorumluluk bilinci aþýlamak ve düþünme-
ye yöneltmek amacýyla indirildiði anlatýlýr.
Peyderpey gelen Kur’an vahyinin kendisi-
ne okunuþu bitmeden acele ile onun ke-
limelerini telaffuza çalýþmamasý hususun-
da Hz. Peygamber uyarýlýr. Bu sonuncu
âyet, Kur’an’ýn lafzý ile mi yoksa mânasý
ile mi nâzil olduðu konusundaki tartýþma-
lar açýsýndan büyük önem taþýr. Mâtürîdî’-
nin naklettiðine göre bâtýnî gruplarýn (Teß-
vîlâtü’l-Æurßân, I, 185), ayrýca son dönem-
lerde bazý müsteþriklerle onlarýn yolunu iz-
leyen kiþilerin kanaatine göre Kur’an muh-
teva olarak Hz. Muhammed’e indirilmiþ,
bu muhteva onun tarafýndan lafýz kalýbý-
na dökülerek bilinen þekliyle ifade edilmiþ-
tir. Ancak Tâhâ sûresinin 114. âyetiyle di-
ðer bazý âyetler bunun aksini göstermek-
tedir (âyet: 99-114). Sûrenin dördüncü bö-
lümünde þeytanýn Hz. Âdem’i etkileme-
siyle Âdem ile Havvâ’nýn yasak meyveden
yemeleri ve bu sebeple cennetten çýkarý-
lýp yeryüzüne indirildikleri belirtilir (âyet:
115-123).

Sûrenin sonuç kýsmýnda Allah’ý anýp O’na
baðlanmaktan yüz çevirenlerin âhirette kör
olarak haþredileceði beyan edilir. Dünya-
da akýllarýný kullanmayanlarýn tarihî olay-
lardan ibret almadýklarýna dikkat çekildik-
ten sonra Hz. Peygamber’den sabýrlý ol-
masý istenir; zorluklara katlanabilmesi için
gece ve gündüz etrafýndakilerle birlikte
namaza, hamd ve tesbihe devam etmesi
emredilir; kalbi kararmýþ kimselerin bir kýs-
mýna verilen dünya nimetlerine özenme-
mesi tavsiye edilir (âyet: 124-135). Sûre,
“Herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Ya-
kýnda doðru yolda yürüyüp selâmete ere-
nin kim olduðunu anlayacaksýnýz” meâlin-
deki âyetle sona erer. Tâhâ sûresi hem
inanç hürriyeti hem de can ve mal güven-
liði açýsýndan müslümanlarýn büyük sýkýn-
týlar çektiði ve bir kýsmýnýn Habeþistan’a
hicret etmek zorunda kaldýðý bir dönem-
de nâzil olmuþtur. Cenâb-ý Hakk’ýn koydu-
ðu kanunlar gereði zafer için katedilmesi
gereken mesafenin ancak bir kýsmý kate-
dilmiþti. Bu dönemde benzer tarihî olay-
lardan ibret almak, sabýr merhalelerinden
geçmek ve Allah’a daha çok baðlanmak
gerekiyordu. Nitekim sûrenin baþýnda ilâ-
hî hâkimiyetin, kudret ve merhametin her
þeyi kuþattýðý, hedefe ulaþma zamanýnýn
yaklaþtýðý belirtilerek Hz. Peygamber’e ve
onunla birlikte eziyetlere katlanan ilk müs-
lümanlara ümit verilmiþ, zaferin uzak ol-
mayan bir gelecekte gerçekleþeceðine iþa-
ret edilmiþtir.

Tâhâ sûresinin fazileti hakkýnda Dâri-
mî tarafýndan rivayet edilen (“Feçâ,ilü’l-
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zet vermesi, henüz sahip olmadýðý hadis-
leri veya kitabý sahip olduðu zaman riva-
yet için bir kimseye icâzet vermesi ve ken-
disine rivayet etmesi için icâzet verilen ki-
taplarýný, “Mücâzâtýmý rivayet etmen için
sana izin verdim” demesi þeklinde olur.
Ýcâzette “mücîz” (icâzeti veren þeyh), “müs-
tecîz” (icâzeti isteyen kiþi), “mücâzün leh”
(kendisine icâzet verilen kiþi) ve “mücâzün
bih” (rivayetine izin verilen kitap, sahîfe vb.)
olmak üzere dört unsur bulunur. Verilen
icâzetin geçerli sayýlmasý için de dört þart
aranýr: Talebenin kendi nüshasýnýn icâzet
verenin orijinal nüshasýyla mukabele edil-
miþ olmasý, icâzeti verenin adâlet ve zabt
sahibi olmasý, icâzeti isteyenin ilim erba-
bý olmasý ve yazýlý olarak verilen iznin söz-
lü olarak da belirtilmesi.

4. Münâvele. Þeyhin kitabýný yahut bir
sahîfeyi rivayet etmesi için talebeye ver-
mesidir. Bir yönüyle icâzete benzemekle
birlikte münâvelede hoca talebeye rivaye-
tine izin verdiði hadisleri elden bizzat tes-
lim eder. Hadisleri verirken bunlarý riva-
yet etme hakkýný da veriyorsa bu durum-
da münâvele icâzetli, vermiyorsa icâzet-
siz olur. Ýcâzetli münâvele icâzetin en yük-
sek þeklidir ve sýhhati konusunda ittifak
vardýr. Burada þeyh semâýný ihtiva eden
kitabý talebesine, “Bu benim semâýmdýr”
yahut, “Falandan rivayetimdir, bunu ben-
den rivayet et” demek suretiyle bizzat tes-
lim eder. Ýcâzetsiz münâvelede ise riva-
yetlerini içeren kitabý ya da sahîfeyi tale-
beye, “Bu benim semâýmdýr” yahut “hadi-
simdir” der, fakat verdiði kitap ya da sa-
hîfedeki hadisleri rivayet etmesi için tale-
beye icâzet verdiðini belirtmez. Ýcâzetsiz
münâvele üzerinde farklý görüþler ileri sü-
rülmüþtür. Bazý muhaddisler talebenin
bunlarý rivayet edebileceðini söylerken ba-
zýlarý aksi görüþ belirtmiþtir.

5. Kitâbet (mükâtebe). Hocanýn, rivayet-
lerinin hepsini yahut bir kýsmýný baþka bir
yerde bulunan birine bizzat yazarak veya
baþkasýna yazdýrarak göndermesi ya da
yanýnda bulunan birine yazdýðý veya yaz-
dýrdýðý rivayetleri vermesidir. Kitâbet me-
todunda hoca mesmûâtýnýn rivayet hak-
kýný gönderdiði kimseye verirse icâzeti ih-
tiva eden mükâtebe “el-kitâbetü’l-muk-
terine bi’l-icâze”, bu izni vermezse yahut
açýkça belirtmezse “el-kitâbetü’l-mücer-
rede ani’l-icâze” adýný alýr. Ýlkinde hoca,
“Eceztü leke mâ ketebtü leke” gibi ifade-
ler kullanýr. Ýkincisinde izin kelimesinin geç-
tiði bu ve benzeri ibareler yer almaz. Ho-
canýn yazarak gönderdiði hadisleri rivayet
edip etmeyeceðine dair talebesine izin

verdiðini belirtmemesi durumunda bun-
dan hocanýn zaten hadisleri yazmakla izin
verdiði sonucunu çýkaranlar olduðu gibi
aksini iddia edenler de vardýr. Kitâbet me-
todu ile alýnan hadislerin rivayetinde ge-
nellikle “ketebe ileyye fülânün, ahberanâ
fülânün mükâtebeten, haddesenâ fülânün
kitâbeten” gibi edâ sîgalarý kullanýlýr.

6. Ý‘lâmü’þ-þeyh. Þeyhin, talebesine gös-
terdiði hadisi veya kitabý kendisinden ri-
vayetine izin verdiðini belirtmeksizin, “Bu
benim falan kiþiden aldýðým ya da duydu-
ðum merviyyâtým” demesidir. Muhaddis-
lerin çoðu, böyle bir durumda talebenin
bu hadisleri veya kitabý rivayet etmesinde
bir sakýnca görmemiþtir. Bunu da semâ
ve kýraatin ittifakla herhangi bir icâzete
ihtiyaç duymamasýna kýyasla ileri sürmüþ-
lerdir. onlara göre þeyhin talebeye bu du-
yurusu o hadisi veya kitabý kendisinden ri-
vayet etmesine rýza göstermesi demektir.
Ancak þeyhin icâzet vermeksizin mücer-
ret i‘lâmýnýn rivayet için yeterli olmadýðý-
ný ileri sürenler de vardýr.

7. Vasiyet. Þeyhin, ölümünden önce ve-
ya bir seyahate çýkarken rivayetlerini ihti-
va eden kitaplarýný birine vasiyet etmesi-
dir. Genellikle muhaddisler vasiyet yoluy-
la alýnan hadislerin rivayetinde bir sakýn-
ca görmemiþtir. Hatta Kadî Ýyâz, rivayet-
leri ihtiva eden bir kitabý þeyhin birine va-
siyetle býrakmasýný icâzetli münâvele ve
i‘lâm metoduna benzetir (el-Ýlmâ£, s. 115).
Ýbnü’s-Salâh, Kadî Ýyâz’ýn bu görüþüne kar-
þý çýkmakla birlikte vasiyetin vicâde meto-
dundan daha üstün olduðunu söyler (£Ulû-
mü’l-¼adî¦, s. 157). Ancak II (VIII) ve III.
(IX.) yüzyýllarda bu metot ilk asýrda gör-
düðü itibarý kaybetmiþtir.

8. Vicâde. Bir kimsenin bir þeyhe ait ha-
disleri ihtiva eden bazý kitaplarý bulmasý
ve bunlardaki hadisleri rivayet etmesidir.
Makbul bir tahammül metodu olmakla bir-
likte kitabý bulan kimse bunlarý “hadde-
senî, ahberanî” gibi tabirler kullanarak ri-
vayet edemez. Bu hadislerin rivayetinde
umumiyetle “kara’tü fî kitâbi fülân, veced-
tü bi-hatti fülân” gibi tabirler kullanýlmýþ-
týr. Vicâde ile elde edilen rivayetlerin akta-
rýlmasýnda “evsâ ileyye fülânün bi-kezâ,
haddesenî fülânün vasiyyeten” gibi ibare-
ler kullanýlýr. Ýbnü’s-Salâh, bulunan hadis-
lerin vicâdeyi belirtmeyen sîgalarla riva-
yet edilmesini çirkin bir tedlîs diye nite-
lendirir (a.g.e., s. 158).

Hadis tahammül yollarý hadis naklinde
ve rivayetlerin deðerlendirilmesinde önem-
li bir yere sahiptir. Bu metotlar ve lafýzlarý

ra bir sonraki nesle aktarmada kullandýðý
ilk metot semâdýr. Sahâbîler Resûlullah’a
bilmedikleri þeyleri sormak, yanýnda bu-
lunmadýklarý zaman söz, fiil ve takrirleri-
ne þahit olanlardan bunlarý dinlemek, öð-
rendiklerini kendi aralarýnda müzakere et-
mek ve hadis öðrenmek için yolculuk yap-
mak suretiyle kendilerince bir öðrenim
metodu geliþtirmiþlerdir. Semâ yoluyla ha-
dis öðrenilirken hoca ile talebe yüzyüze
geldiði ve talebe rivayetleri doðrudan ho-
casýndan aldýðý için bu usul hadis taham-
mülünün en yaygýn metodu olmuþtur (bk.
LÝKA). Þeyhin okuduðu hadislerin talebe
tarafýndan yazýlmasýna “imlâ metodu” de-
nir. Ýlk asýrda tahammül daha çok ezbere
dayanýrken sonraki asýrlarda hem yazma
hem ezberleme þeklinde devam etmiþtir.
Semânýn gerçekleþmesi için hadis öðrenen
kimsenin rivayet sýrasýnda þeyhin sözleri-
ni bizzat iþitmesi þarttýr. Þeyh rivayeti ya
ezberinden ya da elinde bulunan kitaptan
yapar. Bu metotla alýnan rivayetlerde “had-
desenâ, ahberanâ, enbeenâ, semi‘tü fülâ-
nen yekulü, kale lenâ fülânün, zekera lenâ
fülânün” gibi ifadeler kullanýlmýþtýr.

2. Kýraat. Talebenin hadisi bizzat þeyhe
okumasýdýr. Bu metotta talebenin kitap-
tan veya ezberden okumasý ile þeyhin oku-
nanlarý yazýlý kaynaktan yahut ezberinden
kontrol etmesi arasýnda fark yoktur. Ta-
lebe okuduðunu þeyhe arzettiði için bazý
muhaddisler bu metoda “arz” da demiþler-
dir (Hâkim, s. 256-257). Semâ ve kýraat
metotlarý özellikle hadiste görülen yazým
hatalarýný düzeltme, hadisin yorumunu, ri-
vayet edene aidiyetini ve sýhhatini öðren-
me açýsýndan önemlidir. Kýraat metodu ile
alýnan hadislerin rivayetinde “araztü, ka-
ra’tü, kara’tü alâ fülânin, kara’nâ alâ fülâ-
nin, karae aleyye fülânün” gibi edâ sîgala-
rý kullanýlýr.

3. Ýcâzet. Bir âlimin elinde bulunan ha-
disleri sözlü veya yazýlý olarak rivayet et-
mesi için talebesine izin vermesidir. Bu iþ,
hadis talebesinin þeyhten kitaplarýndaki
rivayetleri baþkalarýna rivayet etme hak-
kýný istemesi, þeyhin de bu isteðe olumlu
cevap vermesiyle gerçekleþir. Ýcâzetin baþ-
lýca þekilleri þeyhin belli bir kimseye veya
kimselere belirli rivayetlerinin veya kitap-
larýnýn, belli kimseye veya kimselere belir-
li olmayan hadis veya kitaplarýnýn rivayeti
için icâzet vermesi, belirli olmayan kim-
selere genelleme yaparak icâzet vermesi,
belirli kimselere adý belirtilmeyen kitabý-
nýn rivayeti için icâzet vermesi, “Falan kim-
senin doðacak çocuðuna icâzet verdim”
diyerek o anda bulunmayan kimseye icâ-
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Temizlik anlamýnda fýkýh terimi.
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Sözlükte “temizlenmek, arýnmak” mâ-
nasýndaki tahâret (tuhr) terim olarak “mad-
dî kiri (necâset, habes) veya mânevî pisliði
(hades) gidermek” anlamýna gelir, isim
olarak “temizlik” demektir. Tuhr özellikle
“hayýzdan temizlenme” anlamýnda kulla-
nýlmaktadýr. Tâhir (temiz), tahûr ve mu-
tahhir (temizleyici madde), tathîr (temizle-
mek), tetahhur (temizlenmek) bu kökün tü-
revleridir. Tahâret kelimesinin karþýtý ne-
câsettir (pislik). Necîs ve neces “pis” an-
lamýndadýr. Hubs (habâse) kökünden türe-
yen habes “maddî necâset, necis þey” mâ-
nasýna gelir. Türkçe’de abdest bozduktan
sonra yapýlan temizlenme için kullanýlan
tahâret fýkýhta istibrâ ve istincâ terimle-
riyle ifade edilir.

Ýslâm dininde temizliðe büyük önem ve-
rilmiþ (bk. TEMÝZLÝK), Kur’ân-ý Kerîm’de
tuhr kökünden türeyen birçok kelime bu
baðlamda kullanýlmýþtýr. Hayýzdan te-
mizlenme (el-Bakara 2/222), abdest, gu-
sül ve teyemmüm (el-Mâide 5/6), suyun
temiz ve temizleyici oluþu (el-Enfâl 8/11;
el-Furkan 25/48), Mescid-i Harâm’ýn te-
miz tutulmasý (el-Bakara 2/125; el-Hac
22/26) ve elbiselerin temizlenmesi (el-
Müddessir 74/4) bu kökün türevleriyle ifa-
de edilmiþtir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“thr” md.). Hadislerde tahâret, tuhr ve
tuhûr kelimeleri “temizlik, temiz olma
hali, abdest ve gusül” gibi mânalarda ge-
çer (meselâ bk. Buhârî, “Gusül”, 23; Ýbn
Mâce, “Tahâret”, 76; Ebû Dâvûd, “Tahâ-
ret”, 122, “Salât”, 73). Yine hadislerde te-
mizlikle ilgili tahâretle ayný kökten baþka
kelimeler de kullanýlmýþtýr (Wensinck, el-
Mu£cem, “thr” md.). Hadis ve fýkýh kitap-
larýnýn baþýnda “Kitâbü’t-tahâre”, “Bâbü’t-
tahâre” bölümleri bulunur. Neces “pis”
anlamýnda Kur’ân-ý Kerîm’de bir yerde
geçmektedir (et-Tevbe 9/28). Bu kökten
türeyen birçok kelime hadislerde kirlilik
halini ve dinen pis kabul edilen maddeleri
ifade eder (Buhârî, “Gusül”, 23, 24; Ebû
Dâvûd, “Tahâret”, 34; Wensinck, el-Mu£-
cem, “ncs” md.). Kur’an’da daha çok
“mânevî kirlilik, kötülük” anlamýnda yer
alan hubs kökünden kelimeler bir âyette
maddî pisliði içerecek biçimde kullanýlmýþ-
týr (el-A‘râf 7/157). Hadislerde ise bu kö-
kün türevleri maddî ve mânevî pisliði be-
lirtir (Wensinck, el-Mu£cem, “pbþ” md.).
Sözlükte pislik anlamýna gelen “rics” keli-

mesi Kur’ân-ý Kerîm ve hadislerde “necis”
mânasýnda geçmektedir (el-Mâide 5/90;
el-En‘âm 6/145; Müsned, I, 214, 237; Müs-
lim, “Sayd”, 35; M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “rcs” md.; Wensinck, el-Mu£cem, “rcs”
md.).

Fýkýh kitaplarýnda iki türlü tahâretten
söz edilir. 1. Dinen mânevî kirlilik hali sa-
yýlan abdestsizlik, cünüplük, hayýz ve ni-
fastan temizlenme. Buna “hadesten tahâ-
ret, mânevî necâsetten tahâret, tahâret-i
hükmiyye” denir. Hades küçük hükmî kir-
lilik (hades-i asgar) ve büyük hükmî kirlilik
(hades-i ekber) kýsýmlarýna ayrýlýr. Hades-i
asgardan temizlenmenin yolu abdest al-
maktýr. Bu temizliðe tahâret-i hükmiyye-i
suðrâ veya kýsaca tahâret-i suðrâ adý ve-
rilir. Hades-i ekberden temizlenmenin yo-
lu gusül yapmaktýr. Bu temizliðe tahâret-i
hükmiyye-i kübrâ veya kýsaca tahâret-i
kübrâ denir. Hadesten temizlenme aracý
sudur. Bu temizliðe elveriþli su bulunama-
masý veya kullanma imkânýnýn olmamasý
halinde temizlenme aracý topraktýr. Top-
rakla veya toprak cinsinden bir madde ile
usulüne göre yapýlan temizliðe teyem-
müm adý verilir. Teyemmüm hem abdes-
tin hem de guslün yerini tutan bir temiz-
lenme yolu olduðu için tahâret-i suðrâ ve
tahâret-i kübrâ diye nitelendirilebilir. 2.
Vücut, elbise veya ibadet yerinin dinen pis
sayýlan maddelerden temizlenmesi. Buna
“necâsetten tahâret, hissî (maddî) necâ-
setten tahâret, tahâret-i hakýkiyye” denir.
Fýkýh âlimleri, dinen temiz sayýlan madde-
lerin yaný sýra temiz sayýlmayan madde-
lerle ilgili dinî hükümleri ve bunlarý te-
mizleme yollarýný ayrýntýlý biçimde ele al-
mýþlardýr.

Fýkýh terminolojisinde necâset hakiki ve
hükmî olmak üzere iki kýsma ayrýlýrsa da
necâset kelimesi tek baþýna kullanýldýðýn-
da hakiki necâset anlaþýlýr. Habes de ha-
kiki necâsetin karþýlýðýdýr. Hükmî necâset
ise hades kelimesiyle ifade edilir. Hakiki
necâset namazda müsamaha gösterilebi-
lecek miktarlarý bakýmýndan hafif necâset
(necâset-i hafîfe) ve aðýr necâset (necâset-i
galîza), akýcý olup olmamasý yönünden sývý
(mâî) ve katý (câmid), görülüp görülmemesi
yönünden görülen necâset (necâset-i mer‘iy-
ye) ve görülmeyen necâset (necâset-i gayr-i
mer‘iyye) kýsýmlarýna ayrýlýr. Hacmi olan ve-
ya kuruduktan sonra görülen pis madde-
ye necâset-i mer‘iyye denir, akan kan gi-
bi. Katý bir hacmi olmayan veya bulaþtýðý
yerde kuruduktan sonra görülmeyen pis
maddeye necâset-i gayr-i mer‘iyye adý ve-
rilir, idrar gibi. Maddî ve mânevî temizlik
namaz gibi ibadetlerin ifasý için farzdýr.

üzerinde muhaddisler ittifak saðlayama-
mýþsa da bunlarýn ilk dönemlerden itiba-
ren hadislerin kitaplara kaydedilmesine
kadar rivayetlerin korunmasýnda bir gö-
rev ifa ettikleri açýktýr. Hadis tahammül
metotlarýnýn hepsi hadisçiler arasýnda az
veya çok uygulama alaný bulmuþtur. Bu
metotlardan herhangi biri hadisçilerin ço-
ðunluðu tarafýndan zayýf kabul edilmiþse
bu yolla nakledilen hadislerin de zayýf ol-
duðuna hükmedilmiþ, o yolun sýhhatine
inananlar ise hadisleri de sahih kabul et-
miþtir. Tahammül konusuyla ilgili çalýþma-
lar arasýnda Nevzat Âþýk’ýn doktora tezi-
nin yayýmlanmýþ þekliyle (bk. bibl.) Abdül-
hakîm es-Seyyid Atlem’in el-Ýntišå fi’t-
ta¼ammül ve’l-edâ adlý çalýþmasý (Kahi-
re 1406) ve Neþet Bodur’un Tahammü-
lü’l-Hadîs ve Çeþitleri isimli yüksek li-
sans tezi (1993, AÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü) sayýlabilir.
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