
130

ULUÐ BEY MEDRESESÝ

– —
ULÛMÜ’l-HADÎS

(bk. MUKADDÝMETÜ ÝBNÝ’s-SALÂH).
˜ ™

– —
ULÛMÜ’l-HADÎS


	�א����� )�� )

Hadis usulü
veya onun alt disiplinleri

anlamýnda terim.
˜ ™

Hadis ilmi rivâyetü’l-hadîs ve dirâyetü’l-
hadîs diye iki kýsma ayrýlýr. Kabul veya red
açýsýndan râvi ve mervînin durumunu bildi-
ren kaideler ve meseleler bütününü ifade
eden dirâyetü’l-hadîs ayný zamanda “ulû-
mü’l-hadîs, mustalahu’l-hadîs, kavâidü’l-
hadîs, usûlü’l-hadîs” þeklinde de adlandý-
rýlýr (M. Accâc el-Hatîb, s. 13). Dirâyetü’l-
hadîs ilminin birden fazla adla anýlmasý-
nýn çeþitli sebepleri vardýr. Dirâyetü’l-ha-
dîs 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 sýh-
hat açýsýndan durumunu tesbite yarayan
kaidelerle bu kaidelerden ortaya çýkan te-
rimlerden oluþtuðu için dirâyetü’l-hadîs ye-
rine kavâidü’l-hadîs ve mustalahu’l-hadîs
terkiplerine de yer verilmiþtir. Erken dö-
nemde rivayet hadislerin naklini, dirâyet
ise hadislerden mâna çýkarmayý ve fýkhî
yönlerini anlamayý ifade eder. Hadis ilmin-
de dirâyetin usûl-i hadîs veya ulûmü’l-ha-
dîs yerine kullanýlmasý oldukça geç dönem-
lere rastlar. Nitekim Râmhürmüzî’nin el-
Mu¼addi¦ü’l-fâ½ýl’ýnda (s. 238, 312) ve
Hâkim en-Nîsâbûrî’nin Ma£rifetü £ulû-
mi’l-¼adî¦’inde (s. 63-85) rivayet-dirâyet
ayýrýmý hâlâ erken dönemdeki anlayýþý yan-
sýtýr. Hatîb el-Baðdâdî’ye kadar dirâyet se-
nedle deðil metinle ilgili bir kavram sayýl-
mýþtýr (Görmez, s. 99).

Hadis ilmini rivâyetü’l-hadîs ve dirâye-
tü’l-hadîs þeklinde iki baþlýk altýnda ele
aldýðý bilinen ilk âlim Ýbnü’l-Ekfânî’dir (ö.
749/1348). Ona göre rivâyetü’l-hadîs Re-
sûl-i Ekrem’in söz ve fiillerinin zabtý, riva-
yeti ve nakliyle ilgili iken dirâyetü’l-hadîs
rivayetin hakikati, þartlarý, çeþitleri ve hü-
kümleri, râvinin halleri ve taþýmasý gerek-
li þartlarý, merviyyâtýn nevileri ve ilgili me-
seleleri konu edinir (Cemâleddin el-Kasý-
mî, s. 77). Taþköprizâde rivâyetü’l-hadîsi
kýraat ilmiyle beraber nakle dayalý þer‘î ilim-
ler arasýnda zikrederken dirâyetü’l-hadîsi

Kur’an tefsiri ilmiyle birlikte nakillerin an-
laþýlmasýna yönelik bir ilim diye kaydetmek-
tedir (Miftâ¼u’s-sa£âde, II, 5). Ona göre de
rivâyetü’l-hadîs ilmi, hadislerin Hz. Pey-
gamber’e muttasýl þekilde nasýl dayandý-
rýldýðýný, râvilerin zabt ve adalet yönün-
den durumlarýný, senedin ittisâl ve inkýtâ
bakýmýndan keyfiyeti gibi hususlarý ele alýr.
Bu ilmin konusu, kendisinden sâdýr olup
olmadýklarýnýn tesbiti bakýmýndan Hz. Pey-
gamber’in sözleridir. Delâletleri açýsýndan
hadisleri konu edinen dirâyetü’l-hadîs ise
Arap dili kaidelerine ve þeriatýn temel il-
kelerine dayanmak suretiyle hadislerin la-
fýzlarýndan murat edilen mânayý araþtýran
bir ilimdir (a.g.e., II, 60, 128). Ýsnad ilmiy-
le hadis ilmini birbirinden ayýran Tehâne-
vî de isnad ilminin ayný zamanda usûlü’l-
hadîs þeklinde adlandýrýldýðýný söyler ve
onu “sýhhat ve zayýflýk, tahammül ve eda
yönünden hadislerin durumunu bilmeyi
saðlayan ilkeler” biçiminde tanýmlar (Keþ-
þâf, I, 36). Hadis ilmine dair Þîa’dan günü-
müze ulaþan en eski eserin müellifi kabul
edilen Þehîd-i Sânî (Dâiretü’l-ma£ârifi’l-Ýslâ-
miyyeti’þ-Þî£iyye, V, 6), dirâyetü’l-hadîs il-
mini “hadisin metninin yaný sýra illetli, za-
yýf veya sahih olsun bütün tariklerinin araþ-
týrýldýðý ve makbul olanla merdud olanýný
birbirinden ayýrt etmeyi saðlayacak hu-
suslarýn incelendiði ilim” þeklinde tarif eder
(er-Ri£âye, s. 45; ayrýca bk. DÝRÂYETÜ’l-
HADÎS; RÝVAYET).

Gerek Sünnî gerek Þiî literatüründe ha-
dis ilmine iliþkin tanýmlarýn ortak noktasý
bu ilmin Hz. Peygamber’in söz, fiil ve ha-
reketlerini, bunlar hakkýnda nakledilen ri-
vayetleri ve bu rivayetlerin zaptedilmesi-
ni, nihayet sahih olanlarýn olmayanlarýn-
dan ayrýlmasýný konu edinmesidir. Erken
dönemlerde hadis ilmini tanýmlamada ve
onun amacýný belirlemede hadisin senedi-
ne yoðunlaþan rivayet ilmine mahsus öl-
çülerin esas alýnmasý hadis ilmini sadece
rivayete indirgemeyi gerektirmez. Hadis
ilmi açýsýndan hadisin metni de önemli-
dir. Tarih boyunca hadis ilmine dair yapý-
lan bazý tanýmlamalarda metinlerin öne-
mini vurgulayan açýklamalar da geliþtiril-
miþtir. Nevevî hadis ilminin gayesini sade-
ce hadisleri öðrenip kaydetmek ve baþka-
larýna aktarmaktan ibaret görmez, onun
asýl maksadýnýn metinlerin anlamlarý üze-
rinde düþünmek olduðunu söyler (Þer¼u
Müslim, I, 47). Buhârî þârihi Kirmânî de
hadis ilmi için, “Resûlullah’ýn söz, fiil ve ha-
reketlerini bildiren ilimdir. Bu ilmin konu-
su Resûlullah’ýn zatýdýr” der (Süyûtî, s. 41).
Bedreddin el-Aynî’ye göre de hadis ilmi-

daki mescid, enlemesine kemerlerle kýble
duvarýna dikey biçimde beþ bölüme ayrýl-
mýþ uzun dikdörtgen bir mekân teþkil et-
mektedir. Mescid, medresenin kýble tara-
fýndaki 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 yüksekli-
ðe sahiptir ve iki taraftan büyük ve yük-
sek tuðla payandalarla desteklenmiþtir.
Cümle kapýsý sivri kemerli, geniþ ve yük-
sek bir eyvan þeklinde düzenlenmiþtir. Cep-
henin büyük bir bölümünü kaplayan cüm-
le kapýsý köþelerdeki minarelerle birlikte
medreseye heybetli bir görünüm vermek-
tedir. Medrese ayrýca iç ve dýþ kýsýmlarýn-
da deðiþik tekniklerle yapýlmýþ çini tezyi-
natýyla göz doldurmaktadýr. Farklý yazý ör-
nekleri ve geometrik þekillerin yaygýn bi-
çimde kullanýldýðý, fîrûze ve lâcivert çini-
lerin hâkim olduðu tezyinata deðiþik ký-
sýmlarýnda kullanýlan mermerlerin de ka-
týlmasýyla binanýn ihtiþamý daha da arttý-
rýlmýþtýr.
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makbul veya merdud olmasýna iliþkin çe-
þitli terimler doðmuþtur. Hadis âlimleri,
her biri hadis ilminin farklý bir yönünü il-
gilendiren bu terimlerin anlaþýlmasý için
özel çaba harcamýþ, hatta birçoðu hakkýn-
da müstakil eserler yazmýþtýr. Bu eserle-
re hadis terimlerini kapsamasý bakýmýn-
dan mustalahu’l-hadîs adý verilmiþtir.

Hadisleri ezberleme, rivayet etme, kay-
detme, tedvîn ve tasnif gibi adlarla bili-
nen sistematik hadis faaliyetlerinin kendi-
ne özgü terimleri, usul ve kaideleri hak-
kýnda müstakil bir literatür meydana gel-
miþtir. Mustalahu’l-hadîs / usûl-i hadîs li-
teratürünün doðuþu hadis rivayetinin es-
kisine nazaran ihmal edilmeye baþlandý-
ðý, hadis rivayeti ve yazýmýnda mütekad-
dimîne ait ölçülerin terkedildiði bir döne-
me rastlamaktadýr. Hadis rivayeti açýsýn-
dan mütekaddimîn döneminin sonlarýn-
da yer alan, usûl-i hadîs ilmi açýsýndan ise
mütekaddimînin baþlangýcý sayýlan (DÝA,
XXXII, 187) ve yaygýn kabule göre usûl-i
hadîsin ilk müdevven örneðini sunan Râm-
hürmüzî eserinin giriþinde hadisleri sev-
meyen, hadisçilere dil uzatan bir grubun
ortaya çýktýðýný söylemekte (el-Mu¼addi-
¦ü’l-fâ½ýl, s. 159), böylece eserini bunlara
bir tepki þeklinde telif ettiðini göstermek-
tedir. Hâkim en-Nîsâbûrî de Ma£rifetü
£ulûmi’l-¼adî¦’i bid‘atlarýn çoðalmasý, in-
sanlarýn sünnetlerin usulüne dair yeterli
bilgiye sahip olmamasý, haberleri yazma
ve araþtýrma konusundaki gaflet ve ihmal-
kârlýklarý gibi sebeplerle kaleme aldýðýný
zikretmektedir (Ma£rifetü £ulûmi’l-¼adî¦,
s. 1-2).

Ulûmü’l-hadîs, mustalahu’l-hadîs ve
usûl-i hadîs ile ayný anlamda kullanýlan
bir terimdir. Ýlim kelimesi âyet ve hadis-
lerde çokça geçmekle birlikte çoðulu olan
“ulûm” Kur'an'da ve hadis külliyatýnda yer
almamaktadýr. Ýlk asýrlarda ilim kelime-
siyle daha çok hadisin kastedildiðine dair
birçok örnek vardýr. Ebû Hayseme Züheyr
b. Harb’in Kitâbü’l-£Ýlm’i içindeki bilgiler
hadis ilmi ve rivayetiyle ilgilidir. Buhârî’-
nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’indeki “Kitâbü’l-
.Ýlm”inde umumiyetle hadis ilmiyle ilgili
meseleler konu edilmekte, bazý rivayetler
hadisle ilmin aynîleþtiðine iþaret etmekte-
dir. Meselâ Ebû Hüreyre’nin ilme düþkün-
lüðünü anlatan rivayetin (el-Müsned, II,
307) Buhârî’deki tarikinde ilim yerine ha-
dis kelimesi kullanýlmýþtýr (Buhârî, “.Ýlim”,
33). Burada ve baþka örneklerde hadis
mutlak mânada ilim diye nitelendirilmiþ-
tir (Ýbn Abdülber en-Nemerî, I, 761-763).
Yine Ýbn Sîrîn’e nisbet edilen, “Þüphesiz ki

bu ilim dindir. Öyle ise dininizi kimlerden
aldýðýnýza dikkat edin” sözünde (Müslim,
“Mukaddime”, 5; Dârimî, “Mukaddime”,
38) kastedilen ilim, hadis rivayetiyle elde
edilen naklî bilgileridir.

Ýlim kelimesi ve çoðulu ulûm ilke ve ku-
rallarýyla tedvîn edilmiþ ve düzenlenmiþ
ilim dallarýný ifade eder. Bu anlamda mus-
talahu’l-hadîs, usûl-i hadîs veya ulûmü’l-
hadîs baþlýklarý altýnda teþekkül eden lite-
ratürle birlikte hadis ilmi konusu, mese-
leleri ve kaideleri belirlenmiþ müstakil bir
disiplin haline gelmiþtir. Ancak her ilmin
bir konusu, ilkeleri ve amacýnýn bulunma-
sý gerektiði göz önüne alýndýðýnda ulû-
mü’l-hadîs baþlýðý altýnda yer alan ilimle-
rin büyük çoðunluðunun müstakil birer di-
siplin deðil hadise dair birtakým mesele
ve kaidelerden meydana gelen konu baþ-
lýklarý olduðu söylenebilir. Hadislerin riva-
yeti, derlenmesi, sahihinin zayýfýndan ayýrt
edilmesi, cerh ve ta‘dîl yönünden râvilerin
durumu, hadislerdeki garîb kelimelerin,
nâsih ve mensuh rivayetlerin açýklanma-
sý, birbiriyle ihtilâflý hadislerin izahý, mâ-
na yönünden hadislerin þerhi ve onlardan
çýkarýlacak hükümlerin tesbiti gibi daha
birçok ilim konusu ulûmü’l-hadîsin kap-
samýna girer (Muhammed b. Muhammed
Ebû Þehbe, s. 23). Kadî Ýyâz hadis öðren-
cisinin âdâbýndan hadisin garîbini, nâsih-
mensuhunu ve müþkilini bilmeye varýn-
caya kadar hadisle ilgili bütün konularýn
hem kendi baþýna birer ilim, hem de eser
ilminin birer dalý sayýldýðýný belirtmekte-
dir (el-Ýlmâ£, s. 5). Hadis ilimlerini belirle-
yen Hâkim en-Nîsâbûrî elli iki, bunlarý ge-
liþtiren Ýbnü’s-Salâh altmýþ beþ ilimden
bahseder. Her ikisi de hadis ilimlerini “nev‘”
þeklinde ifade etmiþtir. Nitekim Ýbnü’s-Sa-
lâh’ýn eserinin adý Ma£rifetü envâ£i £il-
mi’l-¼adî¦’tir. Çoðu hadislerin senedleri-
ne iliþkin olan bu nev‘lerin sayýsý Hâzimî’-
ye göre yüz, Ýbnü’l-Mülakkýn’a göre iki yüz,
Süyûtî’ye göre ise doksan üçtür (Tedrîbü’r-
râvî, s. 5, 53).

Ulûmü’l-hadîs, hadis ilmine dair çeþitli
konularý kapsayan literatürün genel adý
olmakla beraber bu ilim içerisinde geliþ-
miþ müstakil disiplinleri de ifade eder. Ha-
dis tedvîn ve tasnif faaliyetiyle eþ zaman-
lý geliþen bu ilimlerin ekseriyeti erken dö-
nem muhaddislerince hadis metinlerinin
mâna ve içeriðine yani dirâyetü’l-hadîse
verilen önemi yansýtmaktadýr. Bunlardan
cerh-ta‘dîl ve kýsmen ilelü’l-hadîs isnadla
ilgili ilimlerdir. Hadis metinlerini anlama-
ya yönelik olanlar ise garîbü’l-hadîs, muh-
telifü’l-hadîs, nâsihu’l-hadîs ve mensûhu-

nin konusu Allah’ýn resulü olmasý sýfatýy-
la Hz. Peygamber’in zatýdýr; onun ilke ve
esaslarý, hadisin halleri ve sýfatlarý, gaye-
si ise iki dünya mutluluðunu elde etmek-
tir (£Umdetü’l-šårî, I, 11).

Hadis ilminin temel ýstýlahlarý ve riva-
yet usulleriyle ilgili yönünü ifade etmek
üzere literatürde yaygýnlýk kazanan bir baþ-
ka kavram usûl-i hadîstir. Hatîb el-Baðdâ-
dî el-Kifâye’yi hadis talebesinin bilmesi,
öðrenmesi ve ezberlemesi gereken hadis
ilmine dair usul ve þartlarý açýklamak ama-
cýyla telif ettiðini söyler (el-Kifâye, s. 7). Bað-
dâdî’ye gelinceye kadar hadis usulü hadis-
lerden, râvilerin adalet ve zabt itibariyle
durumlarýndan, rivayetlerin muttasýl ve-
ya münkatý‘ olmasý bakýmýndan Hz. Pey-
gamber’e nisbetinden bahseden bir ilim,
ondan sonra ise kabul ve red yönünden
râvi ile rivayet edilen hadislerin durumu-
nun bilinmesi þeklinde anlaþýlmýþtýr (Uður,
s. 114). Hatîb el-Baðdâdî’den sonra kale-
me alýnan ulûmü’l-hadîs kitaplarýnda di-
râyetü’l-hadîs, daha çok rivayet teknikleri
ve usullerine iliþkin terimler üzerinde yo-
ðunlaþan bir literatüre dönüþmüþtür. Söz-
lükte “bir þeyin temeli” anlamýna gelen
asl (çoðulu usûl) ayný zamanda bir ilmin
cüz’iyyâtýna uygulanabilecek kurallarý ifa-
de eder. Buna göre hadis usulü için “ha-
disleri sonraki nesillere aslýna uygun biçim-
de nakledebilmek ve sahihiyle zayýfýný bir-
birinden ayýrmak için ihtiyaç duyulan ku-
rallar ve bunlarla ilgili terimlerden bahse-
den ilim” þeklinde daha kapsamlý bir ta-
ným yapmak mümkündür (Yücel, s. 90).
Bir muhaddisi herhangi bir râviden ayýran
husus, bu tanýmda belirtilen ilke ve ku-
rallarý bilmesidir.

Usûl-i hadîsle eþ anlamlý olarak mus-
talahu’l-hadîs terimi de kullanýlmaktadýr
(Koçyiðit, XVII [1969], s. 117-136). Hadis
ilmindeki terimler belli bir tarihî birikimin
ve ilmî faaliyetin neticesinde doðup geliþ-
miþ, hadis ilmine konu olan kelime ve kav-
ramlar belirli merhalelerden sonra istik-
rar kazanýp terim halini almýþtýr. Þâfiî’nin
er-Risâle’de haber-i vâhidin kabul þartla-
rý için koyduðu esaslarýn müteahhirîn dö-
neminde sahih hadisin tanýmlanmasýnda
belirleyici rol oynamasý (Müsâid Müslim
Âlü Ca‘fer, s. 338, 340-341) bu aþamalý ge-
liþimin bir örneðidir. Rivayet döneminin
baþlangýcýndan itibaren râviler adalet ve
zabt yönünden, rivayetler ise onlarý ilk söy-
leyene nisbeti, râvi silsilesinde inkýtâ bu-
lunup bulunmamasý, râvilerin hal ve ha-
reketlerinin hükmü vb. açýlardan titizlik-
le incelenmiþ, bunun sonunda hadislerin
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ULÛMÜ’l-KUR’ÂN
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Kur’ân-ý Kerîm’le ilgili ilimler
anlamýnda bir tabir;

bu ilimlere dair yazýlan eserlerin
ortak adý.

˜ ™

Sözlükte “Kur’an ilimleri” anlamýna ge-
len terkibin ýstýlahî mânasýyla ilgili olarak
klasik döneme ait kaynaklarda herhangi
bir bilgi yer almamaktadýr. Özellikle XX.
yüzyýlda yazýlan eserlerde yapýlan tarif-
lerde ise bu ilmin muhtevasý ve maksa-
dý göz önünde bulundurulmuþtur. Bun-
lardan birine göre ulûmü’l-Kur’ân, çeþitli
açýlardan Kur’an’la ilgili olan ve her biri ayrý
ilim dalý kabul edilebilecek önemli küllî ba-

hisleri bir araya getiren bir ilimdir (Ýbnü’l-
Cevzî, neþredenin giriþi, s. 71). Bu taným-
larda terimin çerçevesi çizilirken Kur’an’ýn
nüzûlü, tertibi, toplanmasý, yazýlmasý, ký-
raati, tefsiri, i‘câzý, nâsih ve mensuhu, dil,
üslûp ve belâgatý gibi konular zikredilmiþ-
tir (Zürkanî, I, 27). Bununla birlikte ulû-
mü’l-Kur’ân tabirinin çerçevesinin ne oldu-
ðu -hangi konularý içine aldýðý, hangilerini
dýþarýda býraktýðý- hususunda birlik yok-
tur. Esas itibariyle Kur’an’la doðrudan alâ-
kasý bulunmayan, fakat bir þekilde Kur’an
âyetlerinin açýklanmasý için faydalanýlan
ilimlerin Kur’an ilimlerinden sayýlýp sayýl-
mayacaðý üzerinde durulmasý gereken bir
meseledir. Nitekim jeoloji, biyoloji, bota-
nik ve astronominin ulûmü’l-Kur’ân dahi-
linde bir yerinin olup olmayacaðý tartýþ-
maya açýktýr. Kur’ân-ý Kerîm’i her türlü il-
min kaynaðý gibi görenler týp, mühendis-
lik, astronomi, matematik, cebir, mantýk
vb. ilimlerin de Kur’an’da yer aldýðýný söy-
lemiþler ve bunlarla ilgili bazý âyetler zik-
retmiþlerdir.

Tabirin yaygýn biçimde kullanýldýðý dö-
nem dikkate alýndýðýnda Kur’an’la doðru-
dan ilgisi bulunmayan, ancak Kur’an’ýn an-
laþýlmasýnda ve yorumlanmasýnda dolaylý
olarak yararlanýlabilen ilimlerin Kur’an ilim-
lerinden sayýlmamasý gerekir. Ayrýca “Kur’â-
nî ilimler” (el-ulûmü’l-Kur’âniyye) tamlamasý
ulûmü’l-Kur’ân terkibinin anlamýný tam
karþýlamadýðý ve bir terim niteliðini kazan-
madýðý için onun yerine kullanýlmamalýdýr.
Çünkü astronomi, matematik, biyoloji gibi
ilimler Kur’ânî olduklarý halde müfessirle-
rin örfünde Kur’an ilimlerinden sayýlmaz.
Ýlimleri tasnif eden kitaplarda “Kur’an’-
dan istinbat edilen ilimlerin bilgisi ilmi”
baþlýðý altýnda týp, matematik ve astrono-
mi gibi ilimlerin yanýnda marangozluk, de-
mircilik gibi alanlar bile Kur’an’dan çýka-
rýlan ilimlerden kabul edilmektedir (Taþ-
köprizâde, s. 879-881).

“Usûlü’t-tefsîr” adýyla yazýlan eserlerde
genellikle Kur’an ilimleri de tanýtýlmakla
birlikte bunlar ulûmü’l-Kur’ân terkibinin
yerini alabilecek bir yaygýnlýða ulaþmadý-
ðýndan kullanýmlarý bazý karýþýklýklara se-
bebiyet vermektedir. Zira bu terkipte özel-
likle Kur’an tefsirinin esaslarý çaðrýþýmý öne
çýktýðýndan daha çok tefsir yöntemi akla
gelmektedir. Ayrýca Kur’an tefsiri için fý-
kýh ilminde olduðu gibi kapsamlý bir usu-
lün varlýðýndan söz edilemez. “Ýlmü’t-tef-
sîr” veya “ulûmü’t-tefsîr” terkiplerinin ulû-
mü’l-Kur’ân yerine kullanýldýðýna da rast-
lanmaktadýr. Meselâ gerek Taþköprizâde
gerekse Tehânevî, ilimleri tanýttýklarý eser-
lerinde “ilmü tefsîri’l-Kur’ân” ve “ulûmü’t-

hû, fýkhü’l-hadîs ve esbâbü vürûdi’l-hadîs
ilimleridir. Son ikisi hadis ilimleri arasýna
diðerlerinden çok sonra girmiþtir. Râvile-
rin güvenilirliðini tesbit etmeyi amaçlayan
cerh ve ta‘dîl ilminin temel dayanaðý ricâl
eserleridir; buna ilmü’r-ricâl de denir. Ýle-
lü’l-hadîs ise isnadda veya metinde yer
alan ve hadislerin sýhhatini zedeleyen giz-
li kusurlarý inceleyen ilim dalý olup erken
dönemlerden itibaren bu hususta çeþitli
eserler telif edilmiþ, ancak Ýbn Receb el-
Hanbelî’nin Þer¼u £Ýleli’t-Tirmi×î’yi ka-
leme almasýndan sonra müstakil bir di-
siplin haline gelmiþtir. Ýsnada iliþkin ilim-
lerle birlikte hadislerde yer alan garîb ke-
lime ve ifadeleri izah etmeyi amaçlayan
garîbü’l-hadîs ile, anlam bakýmýndan bir-
biriyle çeliþkili gibi görünen rivayetleri uz-
laþtýrmayý hedefleyen muhtelifü’l-hadîs
ilimleri II (VIII) ve III. (IX.) yüzyýllarda ilk
ürünlerini vermiþtir. Nâsih ve mensuh il-
mi ise daha çok muhtelifü’l-hadîsle birlik-
te deðerlendirilmiþtir. Fýkhü’l-hadîs hadis-
leri anlamayý, hadislerden hareketle Hz.
Peygamber’in amacýný kavramayý konu edi-
nen ilim dalýdýr. Bu yönüyle fýkhü’l-hadîs
ilk asýrlarda kullanýlan ilmü dirâyeti’l-hadîs
(Keþfü’¾-¾unûn, I, 635), Taþköprizâde’nin
hadis ilimleri arasýnda zikrettiði ilmü te’vî-
li akvâli’n-nebî (Miftâ¼u’s-sa£âde, II, 378)
ve Þah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin sözünü et-
tiði ilmü esrâri’l-hadîs (¥üccetullåhi’l-bâ-
li³a, I, 463) terkipleriyle yakýnlýk taþýr. Fýk-
hü’l-hadîsten bir ilim olarak ilk söz eden
Hâkim en-Nîsâbûrî’dir; ancak Cemâleddin
el-Kasýmî’ye kadar bu alan yeterince iþ-
lenmemiþtir. Esbâbü vürûdi’l-hadîs hadis-
lerin hangi sebep, vesile veya durum do-
layýsýyla söylendiðini araþtýran ilim dalýdýr.
Kur’an’ý anlamada esbâb-ý nüzûl bilgisi ne
kadar önemliyse hadisleri anlamada da
esbâb-ý vürûd o derece önemlidir. Bunun-
la birlikte hadis tarihinde esbâbü vürû-
di’l-hadîsin diðer ilim dallarý gibi müstakil
bir disiplin haline geldiðini söylemek zor-
dur. Bu ilmin müstakil bir disiplin haline
gelmesi için hadis ve sünnetin hangi olay
üzerine söylendiðini ve ortaya konduðu-
nu sadece hadis kitaplarýndaki rivayetler-
le deðil tarih, coðrafya, sosyoloji ve psiko-
lojiden yararlanarak ilmî yöntemlerle tah-
lil etmek gerekir. Ayrýca sünnetin yerelli-
ði ve evrenselliði, zaman ve mekân boyu-
tu, örfî olup olmadýðý, hangilerinin hâs ve
âm olduðu gibi hususlar da bu ilim tara-
fýndan tesbit edilmelidir. Bu ilim, Hz. Pey-
gamber’in bir sözü hangi vesile ile söyledi-
ði yanýnda bu sözü hangi ilkeyi göz önün-
de bulundurarak söylediðini de ele alma-
lýdýr (Görmez, s. 114).


