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linir, hadisle amel edilip edilmeyeceði yö-
nünde bir kanaat hâsýl olur. Ýsnadda ge-
çen râviler müphem ise kimlikleri, deðilse
tedlis veya ihtilât gibi kusurlarla muallel
olup olmadýklarý gibi hususlar tahrîc so-
nucunda ortaya çýkar. Metin alanýndaki
faydasý hadis metninde geçen ve kolayca
anlaþýlmayan garîb bir lafzýn baþka bir ta-
rikte açýklanmýþ olmasýdýr. Ayrýca ihtisar,
kalb, tashif, tahrif, lahn, idrâc ve ziyâde
gibi râvilere ait hata, vehim ve tasarruf-
lar yine tahrîc neticesinde öðrenilir. Nâsih
ve mensuh rivayetlere vâkýf olmak, hadis-
lerin vürûd sebeplerine ulaþmak, mâna ile
rivayet edilip edilmediðini belirlemek ve
metin farklýlýklarýný ortaya çýkarmak, ha-
disi istinsah edenlerin düþtüðü hatalarý
tesbit etmek, illetleri ortaya çýkarmak da
tahrîc sayesinde mümkün olur. Tahrîc,
âlimlerin isnad ve hadis hakkýndaki hü-
kümlerinden hareketle onlarýn mezheple-
rini ve hadis deðerlendirme usullerini bil-
meye de imkân tanýr. Bu bilgiler, tahrîcin
özellikle hilâf ve cedel maksatlý veya bir
muhalefet aracý olarak kullanýldýðý durum-
larda hadisi daha iyi anlamaya katký sað-
ladýðý gibi onun sýhhat derecesiyle ilgili
ipuçlarýný da içerir. Aynî ve Ýbn Hacer’in
Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ine yazdýk-
larý þerhlerde görüldüðü gibi hadislerin
tahrîcinde ve deðerlendirilmesinde mez-
hep mensubiyetinin de etkili olabildiðini
ortaya koyan bu durum tahrîcin bazan asýl
amacý dýþýnda kullanýldýðýný gösterir. Ha-
disleri senedsiz zikredilen bazý önemli eser-
lerin deðer kaybýna uðradýðý zanný da tah-
rîcle ortadan kalkar.

Hadis Ýlimlerinin Þubesi Olarak Tahrîc.
Usulü ve kaideleri hadis ilmiyle beraber
doðmuþ olan tahrîc isnad ve metin ince-
lemesinden meydana gelen hadis tenkit
sürecinin bir baþlangýcýdýr. Bir teknik dene-
tim mekanizmasý olduðu için tahrîci “fen”
(ilim ve bilgi kolu) kelimesiyle ifade et-
mek ve hadis ilimlerinin bir þubesi olarak
deðerlendirmek mümkündür. Hadis ilim-
lerinin pek çoðuyla iliþkili olan tahrîc, bir
konudaki rivayetleri çeþitli tarikleriyle gör-
meyi gerektirdiði için hadislere küllî bir ba-
kýþ açýsýyla yaklaþmaya ve onlarý kapsam-
lý biçimde deðerlendirmeye imkân verir.
Rivayetleri birleþtirme yönteminin saðla-
dýðý imkânlarla râvilerin durumlarýný belir-
lemeye yarayan hadis ilimlerine yakýnlýðý
düþünüldüðünde tahrîcin hadis tenkidiy-
le olan münasebeti ortaya çýkar.

Tahrîc Usulleri. Tahrîc için geliþtirilen
usullerin uygulanmasýnda hadisin isnadýn-
da veya metnindeki bir vasfýn bilinmesi
önem taþýr. Meselâ hadisin ilk râvisi olan

sahâbî biliniyorsa müsnedlere ve Mizzî’-
nin Tu¼fetü’l-eþrâf’ý gibi sahâbî isimleri-
ne göre alfabetik eserlere, sahâbîden son-
raki râvi biliniyorsa merâsil kitaplarýna,
isnaddaki bir râviden hareket edilecekse
cerh-ta‘dîl ve ricâl kitaplarýna, müellifin ilk
hocasý konumundaki râvi belli ise mu‘cem
ve meþyeha türü eserlere baþvurulabilir.
Hadisin metni esas alýnýyor ve ilk kelime-
si biliniyorsa etrâf kitaplarý ile miftah ve
fihristlere, metindeki herhangi bir lafzýn
bilinmesi durumunda el-Mu£cemü’l-mü-
fehres li-elfâ¾i’l-¼adî¦i’n-nebevî gibi
eserlere, hadisin konusu üzerinden araþ-
týrma yapýlacaksa câmi, musannef ve sü-
nenlerle Miftâ¼u künûzi’s-sünne gibi fih-
ristlere müracaat edilebilir. Hadisin sýhha-
ti hakkýnda daha önce verilmiþ bir hüküm
esas alýnmak suretiyle de tahrîc yapýlabi-
lir. Meselâ mevzû olduðu söylenen bir ha-
dis için öncelikle mevzûat kitaplarýna, meþ-
hur bir hadis için meþhur hadislere dair li-
teratüre bakmak gerekir.

Tahrîc Kaideleri. 1. Tahrîci yapýlan hadi-
sin senedi zikredilir ve yer aldýðý aslî kay-
naklar belli bir düzene göre sýralanýr. 2. Ha-
disin muttasýl veya münkatý‘ diðer bütün
tarikleri, mütâbi‘ ve þâhid rivayetleri, âlî ve
nâzil isnadlarý, bedel, müsâvat ve musâfa-
halarý toplanýr. Muallak tariklerinin isnad-
larý mümkünse vasledilir. Bütün tarikleri-
nin kesiþtiði bir râvi (medâr) varsa zikredi-
lir. 3. Hadisin isnadýndaki incelikler belirti-
lir ve râvilerinin cerh ve ta‘dîl açýsýndan
durumlarý hakkýnda mütekaddimîn âlim-
lerinin deðerlendirmeleri aktarýlýr. 4. Ýsnad
incelemesinin ardýndan hadisin farklý ta-
riklerine ait metinler karþýlaþtýrýlýp bunlar
arasýndaki farklar ve ortak noktalar belir-
lenir. 5. Metindeki garîb ve müphem lafýz-
lar açýklanarak hadisteki þâz ve illetli hu-
suslar gösterilir. 6. Âlimlerin hadisin sýh-
hat açýsýndan durumu hakkýndaki görüþ-
leri zikredilir. 7. Elde edilen bütün bilgiler
deðerlendirilip hadisin sýhhat derecesi (hük-
mü) ortaya konur.

Literatür. Tahrîc baðlamýnda hadisleri
kaynaðýna ilk defa Tirmizî’nin (Abdülmev-
cûd M. Abdüllatîf, I, 142-143) veya Neve-
vî’nin (Münâvî, I, 21) nisbet ettiði kayde-
dilmekle birlikte bazý çaðdaþ araþtýrmacý-
larýn aktardýðý genel kanaate göre bu ko-
nunun öncüleri arasýnda Ahmed b. Hüse-
yin el-Beyhaký, Ebû Nuaym el-Ýsfahânî ve
Hatîb el-Baðdâdî yer almaktadýr (Bekkâr,
s. 18-19). Ýlk tahrîc eserleri içinde Beyha-
ký’nin TaÅrîcü e¼âdî¦i’l-Ümm’ü (Brockel-
mann, GAL, I, 447; Suppl., II, 619), Hatîb
el-Baðdâdî’nin Þerîf Ebü’l-Kasým Ali b. Ýb-

Ardabýlý, “Faculties of The University of Tahran”,
EIr., IX, 140-142; Mortaza Momayyez, “Faculti-
es”, a.e., IX, 142-143; Ahmad Ashraf, “Faculties”,
a.e., IX, 143-146; Ahmad Tafazzolý, “Faculties”,
a.e., IX, 146-149; Yunos Karamatý, “Faculties”,
a.e., IX, 149-156; Hasan Enûþe, “Tahrân”, DMT,
V, 176-180; Ferzâne Sâsânpûr v.dðr., “Tahrân”,
Dâniþnâme-i Cihân-ý Ýslâm, Tahran 1383/2004,
VIII, 705-753.
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Hadislerin aslî kaynaklarýný
ve isnadlarýný

belirleme yöntemi.
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Sözlükte “çýkmak” anlamýndaki hurûc
kökünden türeyen ve “çýkarmak, hüküm
elde etmek” mânasýna gelen tahrîc keli-
mesi hadis ilminde üç anlamda kullanýlýr.
1. Bir hadisi isnadýyla birlikte bir kitaba
alýp nakletmek. Bu anlam, daha çok ilk
dönem müelliflerinin derledikleri hadisler-
den kitap oluþturma faaliyetlerini ifade
eder. 2. Belirli kitaplardan seçilen hadis-
lerle yeni bir kitap meydana getirmek. 3.
Bir eserde Hz. Peygamber’e veya sonraki
iki nesle isnad edilen rivayetlerin temel
kaynaklardaki yerlerini göstermek, bunla-
rýn isnad ve sýhhat açýsýndan durumuna
iþaret etmek. Tahrîcin ileriki dönemlerde
yerleþik hale gelen bu son anlamý özellikle
IV. (X.) yüzyýldan sonra isnadlarýn uzama-
sý, çeþitli ilim dallarýna ait eserlerde kul-
lanýlan hadislerin kaynaðýna iþaret etme-
ye verilen önemin giderek azalmasý gibi
sebeplerle yaygýnlýk kazanmýþtýr. Tahrîc
yapana muharric, hadisin kaynaðýna ve-
ya râvisine mahrec denir. Tahrîc sonunda
oluþan eserler de tahrîc adýyla anýlýr.

Hadis edebiyatýnýn önemli bir türü olan
tahrîc, ayný zamanda diðer ilim dallarýna
ait literatürün hadis ilmi açýsýndan denet-
lenmesini saðlar. Ýçinde hadis kullanýlan
herhangi bir eserle aslî hadis kaynaklarý
arasýnda iliþki kuran tahrîcin amacý muh-
telif Ýslâmî ilimlere dair eserlerde daðýnýk
halde bulunan hadislerin tesbiti, bunlarýn
isnadý ve metninin deðerlendirilmesidir. Bu
sebeple tahrîc literatürünün hadise bazan
tenkit literatüründen daha fazla hizmet
ettiði söylenebilir. Tahrîcin faydalarý hem
isnad hem metin incelemesi alanlarýnda
görülür. Ýsnad incelemesi alanýndaki fay-
dalarýndan biri hadisin bütün tariklerinin
bir araya getirilip karþýlaþtýrýlmasýdýr. Böy-
lece isnadýn niteliði ve ayrýntýlarý görülür,
hadisin sýhhatine dair hüküm vermede
etkili olan þâhid ve mütâbi‘ rivayetler bi-
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þâr Avvâd Ma‘rûf ve Nâsýrüddin el-Elbânî
gibi isimleri saymak mümkündür.

Ýlk dönem hadis âlimleriyle müteahhir
hadis âlimlerinin yaptýðý tahrîcler arasýn-
da kaidelerin kabulü ve uygulanmasý nok-
tasýnda mevcut bazý farklýlýklar, hadis ten-
kitçisinin yaþadýðý zaman içindeki ekono-
mik ve sosyal sebeplerle mezhep mensu-
biyetinden kaynaklanmaktadýr. Râvinin ha-
lini yeterli bulup bulmama, sika râvinin yap-
týðý ziyadeyi makbul sayýp saymama, riva-
yet tariklerinin çokluðunun hadise olan et-
kisi, metin ve isnad incelemelerinin key-
fiyeti, meçhul râviyi deðerlendirmedeki
farklýlýklar, hadislere þahit getirme mese-
lesinin, isnaddaki inkýtaýn ve mezhep ta-
assubunun hükme tesiri ve tecrübe ye-
tersizliði gibi sebepler hüküm farklýlýðý üze-
rinde etkili olmuþtur.

Tahrîc usulüne dair kitaplar arasýnda
Ebü’l-Feyz Ýbnü’s-Sýddîk’ýn ¥u½ûlü’t-tef-
rîc bi-u½ûli’l-£azvi ve’t-taÅrîc’i (Riyad
1414/1994), Mahmûd et-Tahhân’ýn U½û-
lü’t-taÅrîc ve dirâsetü’l-esânîd’i (Halep
1398; Riyad 1403/1983), Abdülmevcûd Mu-
hammed Abdüllatîf’in Keþfü’l-li¦âm £an
esrâri taÅrîci ¼adî¦i seyyidi’l-enâm’ý
(I-II, Kahire 1404/1984), Bekir b. Abdullah
Ebû Zeyd’in et-Teß½îl li-u½ûli’t-taÅrîc’i (Ri-
yad 1413), Velîd Hasan el-Ânî’nin Menhe-
cü dirâseti’l-esânîd ve’l-¼ükmü £aley-
hâ’sý (Amman 1999), Abdülmehdî b. Ab-
dülkadir b. Abdülhâdî’nin ªurušu taÅrî-
ci ¼adî¦i Resûlillâh’ý (Kahire 1987) sayý-
labilir. Ayrýca isnad ve ricâle dair pek çok
kitapta tahrîc usulüyle ilgili bilgilere rast-
lamak mümkündür. Günümüzde bilgisa-
yar programlarý ve internet siteleri üzerin-
den de tahrîc yapýlabilmektedir. Daha çok
Arap dünyasýnda hazýrlanan Ýslâmî ilim-
lerle ilgili bilgisayar programlarý aranan
bilgiye kýsa zamanda ulaþmayý saðlamak-
tadýr. Çok sayýda kitap ihtiva etmesi, kul-
laným hýzý ve kolaylýðýna baðlý olarak isnad,
metin ve hadisin sýhhatiyle ilgili deðerlen-
dirmelerin hepsine birden ulaþmaya im-
kân tanýmasý, bilgilerin görsel malzemey-
le desteklenmesi, matbu eserlerin yanýn-
da yazma eserleri de içermesi bu program-
larýn olumlu yanlarýndandýr. Öte yandan
söz konusu programlarda bazan kitap isim-
lerine dikkat edilmemesi, bazý kaynaklarýn
farklý bir yerde gösterilmesi, bazý kayýtlar-
da basým hatalarýnýn ve yanlýþ bilgilerin
yer almasý, kullanýlan kitaplarýn cilt ve say-
fa numaralarýnýn matbu nüsha ile uyuþ-
mamasý, bazý kitaplarýn mukaddimeleri-
nin çýkarýlmýþ olmasý gibi eksiklikler de bu-
lunmaktadýr.
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Mezhep birikimini kaynak sayan
fýkhî bilgi elde etme süreci

anlamýnda terim.
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Sözlükte “çýkmasýný saðlama, çekip çý-
karma” anlamýndaki tahrîc fýkýh literatü-
ründe naklî þer‘î delillerin yaný sýra mez-
hep birikimini de kaynak kabul eden fýkhî
bilgi elde etme sürecini belirtmek için kul-
lanýlýr. Tahrîci yapan fakihe muharric de-
nir. Mezhebe müntesip ictihad, tercih ve
tahrîc mezhep içi fýkhî istidlâlin temel un-
surlarýný oluþturur. Tahrîc müctehidin nas-
lar karþýsýnda yürüttüðü faaliyete benze-
mektedir; ancak tahrîci gerçekleþtiren fa-
kih, naslarýn yaný sýra mezhep imamlarý-
na ait olanlar baþta gelmek üzere mezhe-
bi temsil eden görüþ ve metinlere dayan-
maktadýr.

Tahrîc mezhep birikimini hiyerarþik dü-
zen içinde deðerlendirdiðinden tahrîce

râhim el-Hüseynî’nin el-Fevâßidü’l-mün-
teÅabe e½-½ý¼â¼ ve’l-³arâßib (Dârü’l-kü-
tübi’z-Zâhiriyye, nr. 698) ve Ebü’l-Kasým
Yûsuf b. Muhammed el-Mehrevânî’nin yi-
ne el-Fevâßidü’l-münteÅabe e½-½ý¼â¼
ve’l-³arâßib (nþr. Halîl b. Muhammed el-
Arabî, Riyad 1419/1998; nþr. Suûd b. Îd b.
Umeyr el-Cerbûî, Medine 1422/2002) adlý
eserleri üzerine yaptýðý tahrîcler ile tale-
besi Ebû Muhammed Ca‘fer b. Ahmed es-
Serrâc’ýn rivayetlerini tahrîc ettiði el-Fe-
vâßidü’l-münteÅabe e½-½ý¼â¼u’l-£avâlî’-
si (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 944), Hâ-
zimî’nin TaÅrîcü e¼âdî¦i’l-Mühe××eb li’þ-
Þîrâzî’si (Mahmûd et-Tahhân, s. 16) zikre-
dilmektedir. Mergýnânî’nin el-Hidâye’si
üzerine Abdullah b. Yûsuf ez-Zeylaî’nin
Na½bü’r-râye’si, Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulû-
mi’d-dîn’i üzerine Zeynüddin el-Irâký’nin
el-Mu³nî £an ¼amli’l-esfâr’ý (Kahire 1332,
1348, el-Ý¼yâß ile birlikte) ve Abdülkerîm
b. Muhammed er-Râfiî’nin eþ-Þer¼u’l-ke-
bîr’i üzerine Ýbnü’l-Mülakkýn’ýn el-Bedrü’l-
münîr fî taÅrîci e¼âdî¦i’þ-Þer¼i’l-kebîr’i
ile (nþr. Cemâl Muhammed Seyyid, I-III,
Riyad 1414/1993; nþr. Mustafa Ebü’l-Gayt
Abdülhay v.dðr., I-X, Riyad 1425/2004) Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin el-Bedrü’l-münîr’i
ihtisar edip bazý ilâvelerle oluþturduðu Tel-
Åî½ü’l-¼abîr fî taÅrîci e¼âdî¦i’r-Râfi£iy-
yi’l-kebîr’i (Hint 1303/1885; Riyad 1384/
1964; nþr. Abdullah Hâþim el-Yemânî, Ka-
hire 1384/1964; nþr. Þa‘bân Muhammed
Ýsmâil, Kahire 1399/1979; MuÅta½arü’l-
Bedri’l-münîr ile birlikte, Beyrut 1407/1987;
el-Mecmû£: Þer¼u’l-Mühe××eb ile birlikte,
Kahire 1344-1352) meþhur tahrîc örnek-
lerindendir. Klasik tahrîc eserlerinin altýn
çaðý olan VIII (XIV) ve IX. (XV.) yüzyýllarda
Alâeddin Ýbnü’t-Türkmânî, Abdullah b. Yû-
suf ez-Zeylaî, Ýzzeddin Ýbn Cemâa, Tâced-
din es-Sübkî, Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, Abdül-
kadir el-Kureþî, Bedreddin ez-Zerkeþî,
Ebü’l-Meâlî Sadreddin el-Münâvî, Ýbnü’l-
Mülakkýn, Zeynüddin el-Irâký, Muhammed
b. Ebû Bekir Ýbn Cemâa, Ýbn Hacer el-As-
kalânî, Ýbn Kutluboða gibi âlimler tahrîcler
yazmýþtýr. Sonraki yüzyýllarda Þemseddin
es-Sehâvî, Süyûtî, Ali el-Karî, Muhammed
Abdürraûf el-Münâvî, Abdülkadir el-Bað-
dâdî, Ýsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Ýbn
Himmât ve Ebü’l-Alâ el-Irâký bu geleneði
sürdürmüþtür. Çaðdaþ dönemde tahrîc ça-
lýþmalarý yapan âlimler arasýnda Muham-
med el-Hût, Muhammed b. Ca‘fer el-Ket-
tânî, Keþmîrî, Ahmed Muhammed Þâkir,
Ebü’l-Feyz Ýbnü’s-Sýddîk, Abdülfettâh Ebû
Gudde, Beþîr Subhî Beþîr, Ebû Abdullah
Mahmûd b. Muhammed el-Haddâd, Þu-
ayb el-Arnaût, Abdülkadir el-Arnaût, Beþ-


