ULUÐ BEY MEDRESESÝ

sinüs cetvelleri oluþturduðu bilinmektedir (bk. ZÎC-i ULUÐ BEY). Uluð Bey’e isnadý
þüpheli olan TârîÅ-i Ulus-i Erba£a Farsça olarak kaleme alýnmýþ, fakat tamamý
günümüze kadar gelmemiþtir. Hükümdarýn çevresindeki tarihçilerden birinin yazmýþ olabileceði ileri sürülen bu eser Moðol Ýmparatorluðu’nun parçalanmasýndan
sonra kurulan Çin ve Moðolistan, Altýn Orda Devleti (Cuciler), Ýran ve Çaðatay Türkleri’nin Orta Asya’daki devletlerini konu almýþtýr (Göker, s. 120-121).
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XV. yüzyýlýn ilk çeyreðinde
inþa edilen medrese.
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Timur’un torunu, ünlü âlim ve devlet
adamý Uluð Bey tarafýndan yaptýrýlmýþtýr
ve bugün Registan adýyla anýlan, zamanýnda pazar yeri olarak kullanýlan meydanda
yer almaktadýr. Timurlu geleneðine uygun
biçimde kervansaray, hankah ve diðer bölümlerden meydana gelen bir külliye teþkil eden yapýlardan sadece medrese ayakta kalmýþtýr. Bugünkü þekliyle 1619-1636
tarihli Þîrdâr ve 1646-1660 tarihli Tillâkârî
adlý iki Özbek medresesiyle birlikte meydanýn bir köþesini bütün ihtiþamýyla dolduran Uluð Bey Medresesi diðer iki medre-

Uluð Bey
Medresesi’nin
avlusu
ve çift katlý
revaklarý

Uluð Bey
Medresesi’nin
kuzeydoðu
köþesindeki
minare

senin de ilham kaynaðý olmuþtur. Giriþ kapýsý üzerindeki kitâbede medresenin Uluð
Bey Gürgân tarafýndan 820 (1417) yýlýnda
yaptýrýldýðý belirtilmektedir. Mescid kýsmý
üzerindeki kitâbeden bu kýsmýn 822’de
(1419), âbidevî ölçülerdeki cümle kapýsý
üzerindeki kitâbeden de kapýnýn 823’te
(1420) tamamlandýðý anlaþýlmaktadýr. Bina
baþka medreseler de yaptýran Uluð Bey’in
en muhteþem eseridir. Özellikle 820 (1417)
tarihli Buhara’daki medreseyle yakýn irtibatý bulunan bu medresenin yanýnda diðerleri çok mütevazi kalmaktadýr.
Dinî ilimlerle birlikte diðer ilimlerin de
okutulduðu medrese bu faaliyetini uzun
bir müddet sürdürmüþ, XVIII. yüzyýlda depo olarak kullanýlan yapý daha sonra tekrar
medreseye çevrilmiþtir. XX. yüzyýlýn baþlarýnda büyük ölçüde tahribata uðramýþ,
1930 yýlýndan baþlayarak tamir ve restorasyona tâbi tutulmuþ, özellikle 1950 yýllarýnda canlýlýk gösteren bu faaliyet son
zamanlara kadar sürmüþtür. Çalýþmalar
esnasýnda sadece harap olan kýsýmlar deðil binanýn zengin mimari tezyinatý da restore edilmiþtir. 56 × 81 m. ebadýnda olup
tipik bir dört eyvanlý medrese planýna sahip yapýnýn köþelerinde yüksek minareler
bulunmaktadýr. Sivri kemerli devâsâ cümle kapýsýndan geçilerek avluya açýlan eyvandan baþka bu eyvanýn iki tarafýnda yer
alan ve dik açýlý birer dirsek teþkil eden
koridorlarla avluya ulaþýlmaktadýr. Binanýn meydana bakan köþelerinde bir kenarý 30 m. uzunluðunda, kare planlý ve üzerleri kubbeyle örtülü iki dershane vardýr.
Bu dershaneler ayrýca doðrudan dýþarýya
açýlan kapýlarla da meydanla baðlantýlýdýr. Avluya bakan giriþ eyvanýnýn tam karþýsýnda yer alan kýble eyvanýnýn arkasýn129
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daki mescid, enlemesine kemerlerle kýble
duvarýna dikey biçimde beþ bölüme ayrýlmýþ uzun dikdörtgen bir mekân teþkil etmektedir. Mescid, medresenin kýble tarafýndaki köþelerinde yer alan ve meydana
bakan cephenin köþelerinde bulunanlara
benzeyen kubbeli dershanelerle doðrudan
baðlantýlýdýr. Merkezî avlunun yanlarýnda
iki kat halinde talebe odalarý mevcuttur.
Medresenin meydana açýlan muhteþem
cümle kapýsý binanýn iki katý bir yüksekliðe sahiptir ve iki taraftan büyük ve yüksek tuðla payandalarla desteklenmiþtir.
Cümle kapýsý sivri kemerli, geniþ ve yüksek bir eyvan þeklinde düzenlenmiþtir. Cephenin büyük bir bölümünü kaplayan cümle kapýsý köþelerdeki minarelerle birlikte
medreseye heybetli bir görünüm vermektedir. Medrese ayrýca iç ve dýþ kýsýmlarýnda deðiþik tekniklerle yapýlmýþ çini tezyinatýyla göz doldurmaktadýr. Farklý yazý örnekleri ve geometrik þekillerin yaygýn biçimde kullanýldýðý, fîrûze ve lâcivert çinilerin hâkim olduðu tezyinata deðiþik kýsýmlarýnda kullanýlan mermerlerin de katýlmasýyla binanýn ihtiþamý daha da arttýrýlmýþtýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

D. Hill – O. Grabar, Islamic Architecture and its
Decoration, London 1964, s. 53; D. Brandenburg,
Samarkand, Berlin 1972, s. 190-200; E. Knobloch, Beyond the Oxus, London 1972, s. 133; V.
I. Oumniakov – Y. Aleskerov, Samarqand: Guide
Illustre, Moskva 1973, s. 150-155; The Architecture of the Islamic World (ed. G. Michell), London
1984, tür.yer.; J. D. Hoag, Islam, Stuttgart 1986,
s. 142; L. Golombek – D. Wilber, The Timurid
Architecture of Iran and Turan, Princeton 1988,
s. 263-265; A. P. Kolbincev – L. Y. Mankobskaya,
Po Drevnim Gordam Uzbekistana, Moskva 1988,
s. 161; J. Feeney, “Memories of Samarkand”,
Aramco World, XXXV/4, Houston 1984, s. 3741; J. Lawton, “The Golden Road”, a.e., XXXIX/
4 (1988), s. 27-35.

ÿA. Engin Beksaç

130

Hadis usulü
veya onun alt disiplinleri
anlamýnda terim.
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Hadis ilmi rivâyetü’l-hadîs ve dirâyetü’lhadîs diye iki kýsma ayrýlýr. Kabul veya red
açýsýndan râvi ve mervînin durumunu bildiren kaideler ve meseleler bütününü ifade
eden dirâyetü’l-hadîs ayný zamanda “ulûmü’l-hadîs, mustalahu’l-hadîs, kavâidü’lhadîs, usûlü’l-hadîs” þeklinde de adlandýrýlýr (M. Accâc el-Hatîb, s. 13). Dirâyetü’lhadîs ilminin birden fazla adla anýlmasýnýn çeþitli sebepleri vardýr. Dirâyetü’l-hadîs içinde birbirinden farklý çok sayýda ilim
bulunduðundan bazý âlimler çoðul olarak
ulûmü’l-hadîs terkibini kullanmýþtýr. Yine
rivâyetü’l-hadîs ilmine asýl teþkil ettiði göz
önüne alýnarak usûl-i hadîs adýný verenler
de vardýr. En genel anlamýyla hadislerin sýhhat açýsýndan durumunu tesbite yarayan
kaidelerle bu kaidelerden ortaya çýkan terimlerden oluþtuðu için dirâyetü’l-hadîs yerine kavâidü’l-hadîs ve mustalahu’l-hadîs
terkiplerine de yer verilmiþtir. Erken dönemde rivayet hadislerin naklini, dirâyet
ise hadislerden mâna çýkarmayý ve fýkhî
yönlerini anlamayý ifade eder. Hadis ilminde dirâyetin usûl-i hadîs veya ulûmü’l-hadîs yerine kullanýlmasý oldukça geç dönemlere rastlar. Nitekim Râmhürmüzî’nin elMu¼addi¦ü’l-fâ½ýl’ýnda (s. 238, 312) ve
Hâkim en-Nîsâbûrî’nin Ma£rifetü £ulûmi’l-¼adî¦’inde (s. 63-85) rivayet-dirâyet
ayýrýmý hâlâ erken dönemdeki anlayýþý yansýtýr. Hatîb el-Baðdâdî’ye kadar dirâyet senedle deðil metinle ilgili bir kavram sayýlmýþtýr (Görmez, s. 99).
Hadis ilmini rivâyetü’l-hadîs ve dirâyetü’l-hadîs þeklinde iki baþlýk altýnda ele
aldýðý bilinen ilk âlim Ýbnü’l-Ekfânî’dir (ö.
749/1348). Ona göre rivâyetü’l-hadîs Resûl-i Ekrem’in söz ve fiillerinin zabtý, rivayeti ve nakliyle ilgili iken dirâyetü’l-hadîs
rivayetin hakikati, þartlarý, çeþitleri ve hükümleri, râvinin halleri ve taþýmasý gerekli þartlarý, merviyyâtýn nevileri ve ilgili meseleleri konu edinir (Cemâleddin el-Kasýmî, s. 77). Taþköprizâde rivâyetü’l-hadîsi
kýraat ilmiyle beraber nakle dayalý þer‘î ilimler arasýnda zikrederken dirâyetü’l-hadîsi

Kur’an tefsiri ilmiyle birlikte nakillerin anlaþýlmasýna yönelik bir ilim diye kaydetmektedir (Miftâ¼u’s-sa£âde, II, 5). Ona göre de
rivâyetü’l-hadîs ilmi, hadislerin Hz. Peygamber’e muttasýl þekilde nasýl dayandýrýldýðýný, râvilerin zabt ve adalet yönünden durumlarýný, senedin ittisâl ve inkýtâ
bakýmýndan keyfiyeti gibi hususlarý ele alýr.
Bu ilmin konusu, kendisinden sâdýr olup
olmadýklarýnýn tesbiti bakýmýndan Hz. Peygamber’in sözleridir. Delâletleri açýsýndan
hadisleri konu edinen dirâyetü’l-hadîs ise
Arap dili kaidelerine ve þeriatýn temel ilkelerine dayanmak suretiyle hadislerin lafýzlarýndan murat edilen mânayý araþtýran
bir ilimdir (a.g.e., II, 60, 128). Ýsnad ilmiyle hadis ilmini birbirinden ayýran Tehânevî de isnad ilminin ayný zamanda usûlü’lhadîs þeklinde adlandýrýldýðýný söyler ve
onu “sýhhat ve zayýflýk, tahammül ve eda
yönünden hadislerin durumunu bilmeyi
saðlayan ilkeler” biçiminde tanýmlar (Keþþâf, I, 36). Hadis ilmine dair Þîa’dan günümüze ulaþan en eski eserin müellifi kabul
edilen Þehîd-i Sânî (Dâiretü’l-ma£ârifi’l-Ýslâmiyyeti’þ-Þî£iyye, V, 6), dirâyetü’l-hadîs ilmini “hadisin metninin yaný sýra illetli, zayýf veya sahih olsun bütün tariklerinin araþtýrýldýðý ve makbul olanla merdud olanýný
birbirinden ayýrt etmeyi saðlayacak hususlarýn incelendiði ilim” þeklinde tarif eder
(er-Ri£âye, s. 45; ayrýca bk. DÝRÂYETÜ’lHADÎS; RÝVAYET).
Gerek Sünnî gerek Þiî literatüründe hadis ilmine iliþkin tanýmlarýn ortak noktasý
bu ilmin Hz. Peygamber’in söz, fiil ve hareketlerini, bunlar hakkýnda nakledilen rivayetleri ve bu rivayetlerin zaptedilmesini, nihayet sahih olanlarýn olmayanlarýndan ayrýlmasýný konu edinmesidir. Erken
dönemlerde hadis ilmini tanýmlamada ve
onun amacýný belirlemede hadisin senedine yoðunlaþan rivayet ilmine mahsus ölçülerin esas alýnmasý hadis ilmini sadece
rivayete indirgemeyi gerektirmez. Hadis
ilmi açýsýndan hadisin metni de önemlidir. Tarih boyunca hadis ilmine dair yapýlan bazý tanýmlamalarda metinlerin önemini vurgulayan açýklamalar da geliþtirilmiþtir. Nevevî hadis ilminin gayesini sadece hadisleri öðrenip kaydetmek ve baþkalarýna aktarmaktan ibaret görmez, onun
asýl maksadýnýn metinlerin anlamlarý üzerinde düþünmek olduðunu söyler (Þer¼u
Müslim, I, 47). Buhârî þârihi Kirmânî de
hadis ilmi için, “Resûlullah’ýn söz, fiil ve hareketlerini bildiren ilimdir. Bu ilmin konusu Resûlullah’ýn zatýdýr” der (Süyûtî, s. 41).
Bedreddin el-Aynî’ye göre de hadis ilmi-

