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Abstract! The-present articldntroduces and analyzes the Introduction (Muqaddima) of the 
book Ciimi'u'l-usül written by Ibn al-Asir, one the farnous hadith scholars in the sixth century 
of al-Hegira. As is known, some classical hadith books have an introduction (muqaddima) 
about hadith science and history. There are a lot of valuable information and comments on 
Hadith and tradition in these works. The Introduction (muqaddima) of Cami'u'l-Usül is one 
of these im portant works as well. 
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I. Giriş 

Klasik dönem hadis eserlerine yazılan mukaddimeler, sadece ilgili eseri ta
mtmakla sınırlı kalmayıp, zaman zaman ilgili döneme hatta öncesindeki ilm-i 
hadis çalışmalarının seyrine ya da usUl konularına dair de bilgiler sumnaktadır. 
Bu mukaddimelerden, Sahlhu Müslim'in mukaddimesi ve Fethu'l-barl'ye mu
kaddime olarak yazılmış bulunan Hedyu's-sari gibi kitabın kendisinden bağım
sız olarak başlı başına bir başvuru kaynağı olına değeri kazanmış olanları da az 
değildir. 

Klasik hadis eserlerinde hadis tarihine ilişkin yer alan bilgi ve yorumlar ve 
bunların veriliş biçimi, hadisin ve hadis ilminin nasıl algılandığının yam sıra 
dolaylı olarak, müellifin kendisini ve eserini nerede konumlandırdığımn da 
bilgisini verebilmektedir. Buna bağlı olarak müellifin yaşadığı dönemin önce
likleri ve hedeflerine ilişkin ipuçları da tespit edilebilmektedir. Bu çerçeveden 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yayınlar Dairesi. z.turcan@hotmail.com 

ı;'~ 



Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) ---------------------

bakıldığında İbnü'l-Esir'in (ö. 606) Cami'u'l-usuzı adlı eserinin mukaddimesi 
bu tür bilgileri sağlamada gerekli niteliklere sahip görünmektedir. Müellifbah
se konu mukaddimesinde hadis ilminin gelişimi ve literatürünün oluştimuna 
ilişkin bilgilerin yanı sıra hadis usUlü meselelerine ayrıca kitapta güttüğü gaye 
ve takip ettiği yönteme temas etmektedir. Cami'u'l-usıll, İbnü'l-Esir'in de be
lirttiği gibi Mebadi, Mekasıd ve Havatim şeklinde üç ana bölümden oluşmak
tadır.2 Mebadi bölümü kendi içinde beş baba ayrılmış ve bu babların ilkinde 
mukaddime ile birlikte dört fasıl yer almaktadır. Bu fasıllarda "Hadis ilminin 
yayılması, cem ve telifinin başlaması", "İnsanların hadis tasnifinde güttükleri 
gayelerin farklılığı", "Müteahhirılnun sabikılna uyması", "Kitabın telifinde gü
dülen amacın ne olduğu" konuları ele alınmaktadır. Mebadi şeklinde isimlen
dirilen ilk ana bölümünikinci babı ise hadis usUlü konularına ayrılmıştır. Ça
lışmamız, bu ilk ana bölümün mukaddime ile dört fasıldan oluşan ve hadis 
tarihi ve literatürüne ilişkin bilgiler ihtiva eden kısmını dikkate almaktadır. 
Kısacası İbnü'l-Esir'in, hadis literatürü ve tarihi -ki ikisi birbirinden bağımsız 
değildir- hakkında verdiği bilgileri dikkate alarak değerlendirmelerde buluna
cağız. 

II. İbnü'l-Esir'in Hadis ilmine Balaşı 

Hadis Hadis ilminin ehemmiyeti, gerekliliği, tanımı, konusu ve amacını be
lirlemeye yönelik tartışmalar hemen her dönemde yapılmıştır. Esasen bu tar
tışmaların mahiyeti-aynı zamanda hadisin bir disiplin olarak tanımlanması ve 
algılanması sorununa da işaret etmektedir. Başka bir deyişle hadisi bilimsel bir 
çalışmanın nesnesi olarak görme ve ilmi çerçeve içerisinde belli sonuçlara 
ulaşma düşüncesinin oluşturulmasında engeller söz konusudur. Hadise ilginin 
Hz. Peygamber'in tavsiyeleri doğrultusunda yaşama arzusu çerçevesinde orta
ya çıkması ve gelişmesi, onu Kur'an'la birlikte, diğer çalışma alanlarından fark
lı kılmıştır. Hadisin bu özelliğinden dolayı onu, incelemeye konu olabilecek 
tarihi bir olgu şeklinde algılamak kolay olmamıştır. Buna bağlı olarak hadis 
objektif bilimsel bir alan şeklinde ele alınamamıştır. Her ne kadar onun, bir 
bilimsel alan için zorunlu görülen mevzuu, mebadi', mesail ve gayesinin bu
lunduğu her fırsatta ifade edilmişse de3 o, kişisel yaşantıdan bağımsız bir ça-

Endülüslü ilim Razin b. Muaviye (ö. 535), İbn Mace'nin Sünen'i yerine Malik'in Muvatta'ını 
dfılıil ederek oluşturduğu kütüb-i sitte'yi bir araya getirmiş ve eserine de el-Cem' beyne 
usuli's-sitte adını vermiştir. İbnü'l-Esir, Razin'in bu eserindeki, bulunmayan rivayetler ve dü
zen anlarnındaki eksiklik ve kusurlan gidermek ayrıca garib kelimelerin izahlarını da eklemek 
amacıyla Cami'u'l-usufünü telif etmiştir. bkz. Mecduddid Ebıl's-Sa'adat Mübarek b. Mu
hammed b. Esir el-Cezeri, Canıi'u'l-usul fi ehadisi'r-Resul, nşr. Abdulkadir el-Arnavut, 
Matbaatu'l-melah, 1389/1969, I, ss. 49-56. 
İbnü'l-Esir, Canıi'u'l-usul, I, s. 35. 
Bednıddin Ebu Muhammed el-Ayni, Unıdetu'l-kiıri şerhu Sahihi'l-Buhari, I-XXV, Daru'l
kütübi'l-ilmiyye, Beynıt 1421/2001, I, ss. 32-33; Katib Çelebi, Keşfu'z-zunun an esanıi'l-kutubi 
ve'l-fünun, I-VI, Beynıt: Daru ihyfıi't-turasi'l-arabi ts., I, s. 6; Muhammed Ali et-Tehanevi, 
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lışma nesnesi haline getirilmemiştir.4 Hadis ilmine dair bu algılamanın ibnü'l
Esir için de geçerli olduğu söylenebilir. İbnü'l-Esir, genel olarak şeriat ilimleri
nin kıyınetine işaret ederek başladığı sözlerine, hadis ilminin hangi sınıfta yer 
aldığını belirterek devam etmektedir. Bu çerçevede sarf ettiği şu sözlerinden 
onun dini yaşantıyı ilgilendiren alanlara yönelik ilmi bakış açısı görülebilir: 

. "İlirolerin şerefi, ulaştırdıkları şeylerin şerefine göre farklılık arz eder. Kıymetlerinin 
büyüklüğü kendilerinden elde edilenlerin büyüklüğüne göre ölçülür. Faydası en 
büyük, verdiği mutluluk en devamlı olan ve insan için en çok ilıtiyaç duyulan ilim
lerin, en üstün olduğu konusunda hasiret sahipleri arasında fikir ayrılığı yoktur. İşte 
şeriat ilmi de böyledir. O dar-ı bekaya uzanan saadet yoludur. Kim o yola girerse 
doğru yolu bulur. Ona tutunmayan hüsrana uğrar. Ondan uzaklaşmayan doğruya 
ulaşır ... Şeriat ilinıleri farz ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır. Farz olanlar farz-ı ayn 
ve farz-ı kifaye olarak iki kısınıdır. Bunların her birinin de kısımları vardır. Kimi 
usUl, kimi furfı', kimi mukaddimat ve kimi de mütemnıimattandır."5 

İbnü'l-Esir ilimlerin tasnifinde, Gazzill'de görülen şer'i ve gayr-i şer'i şek
lindeki ilimler sınıflamasını esas almaktadır.6 Müdlifhadis ilmini, farz-ı kifaye 
ilimlerden usUl ( ulUın-i asliyye) niteliğinde olanlara dahil etmektedir. Onun bu 
alanla ilgili bakışı da tabi olarak genel anlamda şer'i ilimlerle ilgili algılamaları 
çerçevesindedir. İbnü'l-Esir hadis ilminin konusu olarak Hz. Peygan'ıber'in 
hadisleri ile sahabenin asarını tespit etmektedir. Ona göre kaynağı farklı olan 
bu iki rivayet türü, birlikte, hükümlerin ikinci delilini (kaynağı) teşkil eder. 
Müellifin bu vurgusu, onun hadis alanına sadece hüküm kaynağı olduğu şek
linde baktığını hissettirmektedir.7 Kişisel ve toplumsal hayatla iç içe olan hadi
si, onun, ilmi bir faaliyetin nesnesi olabilecek kadar zihninde bağımsızlaştıra
rriadığını şu sözleri de göstermektedir: 

"Hadis ilmini bilrnek şerefli ve üstün bir iştir. Onu ancak, şeriatın emir ve nehiyle
rine nefsini tabi kılanlar, kalbini ve dilini koruyanlar iliata edebilir".8 

"Allah bizi ve sizi, bu faydalı ilirnde yüksek noktalara ulaştırsın. Bizi ve sizi ıili ve 
nazil hadisle amel etmeye muvaffak kılsın"9 

Müellifin, hadis ilminde ilerlemeyi nefsi terbiye etmeye bağlaması, hadis 

Keşşiıfu ıstılalıiıti'l-fiin{m ve'l-ulum, I-II, tahk: Ali Dahruc, Mektebetu Lübnan naşiriın, Bey
rut, 1996, s. 7; Bunlar ilmin konusunu, prensip lerini, şamil olduğu meseleleri ve gayesini ifade 
eder. 
Bu dururnun sebeplerinin belki de en önemlisi hadise sadece hüküm istinba.t edilen bir kay
nak olarak bakılmasıdır. Bunun sonucunda hadisiere sahilı-sakim çerçevesinde ya da ameli
fıkhi bir hükmün kaynağı olup olmayacağı şeklinde bakılmaktadır. 
İbnü'l-Esir, Ciımi'u'l-usu/, I, s. 36. 
Gazzili, ilimleri kaynağı, değeri, gayesi gibi çeşitli açılardan tasnif etmiştir. Bu tasnifler içeri
sinde en geneli şer'i ilimler ve gayri şer'i ilimler şeklinde yaptığı sınıflandırmadır. Buna göre 
şer'i ilimler dörde ayrılır: UsUl, fünl', mukaddimat ve müteınniirnat. bkz. Muhammed b. 
Muhammed Ebfı Hamid el-Gazzili, İlıyiıu 'ulumi'd-din, I-N, Daru'l-ma'rife, Beyrut, ts., I, s. 
16. 
İbnü'l-Esir, Ciımi'u'l-usıl/, I, s. 36. 
İbnü'l-Esir, Ciımi'u'l-usu/, I, s. 37. 
İbnü'l-Esir, Ciımi'u'l-usu/, I, s. 38. 
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ilminin ıstilahlarından olan 'ili ve nazil hadis' ifadesini dua cümlesinde telaffuz 
etmesi, ilmi olanla dini-ameli olan arasında net bir ayırım yapmadığını gös
termektedir. İbnü'l-Esir'de gördüğümüz bu düşüncenin geleneksel hadisçilere 
hakim olduğu söylenebilir. 10 Kuşkusuz onların hadisi dini-ameli yaşantıdan 
bağımsız, nesnel bir çalışma alanı olarak ele almadıkları yönündeki bir eleştiri 
anakronik bir yaklaşım olarak görülebilir. Esasen burada eleştiriden ziyade bir 
tespit yapılmaktadır. Bununla birlikte hadis öğrenmekle onu yaşamak arasında 
bir ayırımın olmadığı ilk dönemden sonra, hadis ile ilişkiyi yeni biçimlere so
kan siyasi, sosyal, kültürel vb. etkenierin dikkate alınıp alınmadığı, hadis. il
mindeki değişim ve dönüşümü ile onu ortaya çıkaran tarihi gelişmeler arasın
daki ilişkinin dikkate alınıp alınmadığı önemli bir husustur. Zira hadise ilginin 
ilk dönemde temelinde bulunan dini motivasyonun yerini zamanla başka un
surlar almıştır. 

Hadis ilmi genellikle Nebi'nin (s.a.) söz, fiil ve alıvalinin bilindiği bir ilim 
olarak tarif edilir. Bu tanım onun konusunu da ifade etmektedir. Hadis ilminin 
gayesi ise iki dünya saadetini elde etmektir.U İzzuddin b. Cema'a (ö. 767) 
"Sened ve metnin durumunu bilmeye yarayan kanunlar ilmi" şeklindeki tanı
mıyla biraz daha bilimsel ve metodik bir alana işaret etırıiştir. Ona göre hadis 
ilminin konusu "sened ve metindir", gayesi de "sahihi, sahih olmayandan 
ayırmaktır." Kirmani'ye (ö. 786) göre hadis ilmi, kendisiyle Resıllullah'ın söz, 
fiil ve hallerinili bilindiği ilimdir. Konusu, peygamber olması bakımından 
Resıllullah'ın zatıdır. Gayesi ise iki dünya saadetini kazanmaktırY İbn Hacer'e 
(ö. 852) göre en uygunu "Ravinin ve mervinin hallerini bilmenin kaideleri" 
şeklinde yapılacak bir tanımdır.13 Sehavi de (ö. 902) aynı tanımı tekrarlamış
tır.14 Suyfıti (ö. 911) hadis ilmini İbn Cema'a ile aynı kalıpları kullanarak ta
nımlamaktadır. Buna göre ilm-i hadis, "Sahih, hasen, zayİf, ali ve nazil olma, 
tahammül ve eda biçimi, ravilerin alıvali ve bunların dışındaki açılardan sened 

10 Mesela İbnu's-Salah Ulumu'l-hadls'inde şunları ifade etmektedir: "ilm~i hadis şerefli bir ilim
dir. Güzel ahlak ve arzulara uygundur. Hadis ilmi, ahlak ile kötü arzuların denk sayılmasını 
hoş görmez. O, ahiret ilinılerindendir, dünya ilinılerden değil. Hadis almaya ya da ondan isti
fade etmeye azıneden kişi öncelikle niyetini ve ihlasını düzeltmeli, kalbini dünyevi gayelerden 
ve kirlerinden anndırrnalıdır." Ebıi Arnr Osman b. Abdirrahman İbnü's-Salah (ö. 643), Ulu
mu'l-hadls, Mektebetu'l-farabi, 1984, s. 137. 

11 Katib Çelebi hadis ilminin gayesini ile ilgili ifadeyi Şirvani'ye ait el-Feviiidu'l-htikaniyye'den 
alıntıladığım belirtmektedir. (Mollazade Muhanırned Emin b. Sadreddin eş-Şirvani (ö. 1036) 
tarafından mevzuatu'l-ulfun sahasında kalerne alınmış bu eserle ilgili geniş bilgi için bkz. 
Katib Çelebi, Keşfu'z-zunfm, II, s. 1906) Devarn eden satırlarda ilm-i hadisin tanımının Hz. 
Peygamber'in söz, fiil ve takrirlerinden daha kapsanılı olduğunu ifade etmektedir. bkz. Katib 
Çelebi, Keşfu'z-zunun, I, s. 636. 

12 Celaluddin es-Suyılti, Tedribu'r-ravi fi şerhi takribi'n-Nevevi, tahk: Muhammed Emin b. Ab
dullah, Danı'l-hadis, Kahire, 1425/2004, s. 25. 

13 Suyılti, Tedribu'r-ravi, s. 25. 
14 Şernşuddin Muhanırned b. Abdirrahman es-Sehavi, Fethu'l-muğis şerhu elfiyeti'l-hadis, I-III, 

Daru'l-kütübi'l-ilmiyye, Lübnan 1403, I, s. 10. 
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ve metnin durumunu öğrenmenin kanunlarının yani kaidelerinin bilindiği 
ilimdir."IS 

Hadis ilminin tanımı, konusu ve gayesine ilişkin yapılan değerlendirmeler, 
ilmi bir disiplin olmanın şartlarını, hadis sahası için de tespit etme çabasını 
göstermektedir. Mesela Kirmani'nin tanımı, sınırları bakımından net olmadığı 
için eleştirilmiştir. 16 Naklettiğimiz tanımlarda hadis ilminin ne olduğuna ilişkin 
düşünceler arasında İzzuddin b. Cema'a'ya ait olanı dikkat çekmektedir. Özel
likle hadis ilminin gayesini, "iki dünya saadetini kazanmak" şeklindeki diğer 
tanırnlardan farklı olarak, "sahihi, sahih olmayandan ayırmak" şeklinde daha 
bilimsel bir amaç tespit etmektedir. 

Hadis ilminin tanım ve sınırlarını (mevzu) belirleyen önemli bir nokta 'ha
dis'in ne olduğudur. ilm-i hadisin sınırları ya da ilgi alanı, 'hadis'le kastedilen 
merfıl rivayetler ise farklı, mevkılfu hatta maktfr' rivayetleri de içeriyorsa farklı 
olacaktır. 17 

İbnü'l-Esir'in hadis ilmine yaklaşırnma bu çerçeveden bakıldığında -
yukarıda geçtiği üzere- şeriat ilimlerinden farz-ı kifaye hükmünde olanlara 
dahil ettiği hadis ilminin konusunu, Hz. Peygamber'in hadisleri ile sahabenin 
asan şeklinde belirlemektedir. İbİıü'l-Esir'in kullandığı "ehadisu Restilillah" ve 
"asaru ashabihi" ifadelerinden onun, hadis ve eseri bilinçli olarak ayırdığı anla
şılmaktadır. Bununla beraber, hükümlerin ikinci kaynağını, bu iki rivayet tü
rünün her ikisinin birlikte teşkil ettiğini söyleyerek daha üst bir hadis kavra
mına işaret etmektedir. Müellif, hadis ilminin gayesini doğrudan bir tanım 
şeklinde ifade etmemekle beraber, ilgili cümlelerinden onun, hadis ilminin ga
yesine ilişkin olarak "iki dünya saadetini elde etmek" şeklindeki tanımları uy
gun bulduğu anlaşılmaktadır. 

III. İbnü'l-Esir'e Göre Hadisçi Profili 

Diğer İslami disiplinlerde olduğu gibi, dönemlere göre hadis çalışmalarının 
yöneldiği önceliklerdeğişmiş ve ilgi alanında bir genişleme yaşanmıştır. Buna 
bağlı olarak o sahada çalışanlar için zaruri olan formasyon ve donanım da ta
rihsel süreç içerisinde farklılık arz etmiştir. Mesela hadislerin muhafazasının 

15 Suyıiti, İtmamu'd-dirtiye li kra'ati'n-nukaye, tahk: İbrahim el-Aclız, Daru'l-kütübi'l-ilmiyye, 
Beyrut, 1405/1985, s. 46; M. Emin Özafşar'a göre, bu tanım kalıp olarak mantık, fıkıh usUlü 
ve kelam ilminin etkilerini taşımaktadır. bkz. M. Emin Özafşar, "Hadis İlıninde Alan · 
Evrilmesi", İslamiyat, Cilt: 6, sayı: 4, Ekim-Aralık, 2003, s. 115. 

16 el-Katiyeci Kirmani'nin bu tanımına, "Hadis ilminin konusu Resıüullah'ın zatımı? Bu tıbbın 
konusu olabilir ancak, hadisin değil" şeklinde nükteli bir eleştiri getirir. Suyıiti, Tedrtbu'r-ravl, 
s. 25. 

17 Hadisin Hz. Peygamber'e nispet edilen söz, fiil ve takrirlerden ibaret olduğunu düşünenler 
olduğu gibi, buna sahabenin hatta tabiinin sözlerini ekleyenler de vardır. Bilgi için bkz. 
Alımed b. Ali b. Hacer, Nüzhetu'n-nazar fi tavdlhi nuhbeti'l-fiker, Dımeşk, 1421/2000, s. 41. 
(Ayrıca bkz. Ayru sayfada muhakkik Nureddin Itr'ın dipnottaverdiği bilgiler) 
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öncelendiği erken dönemde, hadislerin ezberlenmesi ya da isnad bilgisi hadis
çinin en temel vasfı iken, özellikle kütüb-i hamse sonrası bu vasıf aynı ağırlığını 
korumamıştır. 18 Bunun yerine usUl addedilen eserleri yeni bir tertip ve düzenle 
sunan derleme kitaplar ile hadislerin izahına yönelik şerh türü eserler kendini 
göstermiştir. İbnü'l-Esir'in yaşadığı VI. asırda artık, hadis ilminin ilgisi ağrılıklı 
olarak 'hadislerin anlaşılması' alanına kaymaya başlamıştır. 19 

İbnü'l-Esir'in klasik muhaddis ile yeni dönemdeki hadis talibini farklı dü
şündüğü anlaşılmaktadır. Hadis tilibinin öncelikle, hadis ilmi için zaruri olan 
iki ilme sahip olması gerekir. Bunlar lügat ve i'rab ilmidir. Sözü edilen ilimierin 
zaruri oluşunun sebebi, şeriatın Arap dili ile vaz' edilmiş olmasıdır.20 Bunun 
ardından alimierin zikrettiği ve muhaddisler ile fakihlerin izah ettiği, hadis 
ilminin ahkamını, mevzularını, kaidelerini ve ıstılahiarını bilmesi gelir. Sayı
lanlar aynı zamanda hadis ilminin ihtiva ettiği unsurları ifade etmektedir. 
İbnü'l-Esir'in ahkamla kastettiği fıkhi hükümler olmayıp, rivayetin kabul ve 
reddine ilişkin hükümlerdirY Fukahanın şerh ettiği husus ise muhtemelen -
daha sonra geleceği üzere- nasih-mensfıh, ahad-mütevatir gibi konulardır. 

Müellif ilm-i hadisin, tilibinin bilmesi gereken unsurlarını şu şekilde detay
landırmaktadır: 

a) Rical ilmi: Ravilerin isimleri, nesepleri, yaşam süreleri, vefat tarilıleri ile ilgili 
bilgiler. 

18 Zaten çok geçmeden senedierin hazfedildiği eserler ortaya çıkmaya başlamıştır. Hadislerin 
tashihi konusunun da kapandığını düşünenierin sayısı artmıştır. ' 

19 bkz, Özafşar, "Hadis ilminde Alan Evrilmesi", s. ııo. 
20 Hadisçi için Arap diline vukUfiyetin vaz geçilmez bir nitelik olduğu sonraki döneınierde daha 

güçlü vurgulanmıştır. Taşköprüzade hadis ilmini, ilm u rivayeti'l-hadfs ve ilm u dirayetu'l-hadfs 
şeklinde iki kısma ayırdıktan sonra -ki bu ayırımı İbnü'l-Ekfani'den almıştır- ikincisini, " 
Arap dili kaidelerine ve şer'i kriteriere dayanarak, Peygamber'in (s.a.) ahvaline mutabık ola
rak, hadis metinlerinden anlaşılan mana, murad ve maksattan bahseden ilimdir" şeklinde ta
nıınlar. (Taşköprüzade Ahmed b. Mustafa, Miftahu's-sa'ade ve misbahu's-siyade fi mevzu'titi'l
ulum, I-III, Dfırıı'l-kutubi'l-ilmiyye, Beyrut 1422/2002, II, s. 1l3) O, bu tanımında Arap dilini 
bütün kaideleriyle bilmenin hadisçi için vazgeçilmez bir husus olduğunu dalaylı olarak be
lirtmiş olmaktadır. Ayni de şerhinin hemen girişinde, Hz. Peygamber'in sözlerinin Arapça 
olduğunu vurgular. Ona göre, hakikat, mecaz, kinaye, sarib, fırrırn, hfıss, mutlak, mukayyed, 
mahzUf, m uzmar, mantı1k, mefhfun, iktiza, işaret, ibare, delfılet, tenbih ve ima gibi çeşitli yön
leriyle Arap kelamını, bunun yanı sıra Arapçanın, nahivcilerin bütün detaylarıyla belirlediği 
kuralları ile dilin kullanımına ilişkin kurallarım bilmeyen kimse hadis ilminden uzaktır. Ayni, 
Umdetu'l-karf, I, s. 33. 

21 Meselfı İbnü'l-Ekffıni'nin, "Rivayetin hakikatini, şartlarıru, çeşitlerini, ahkamıru, rfıvilerin 
hallerini, merviyyatın sınıflarını ... bir ilimdir" şeklinde devam eden dirayetu'l-hadis tanırnıru 
izah eden Suyfrti, burada ahkfıınla kastedilenin, rivayetin kabul ve red hükmü olduğunu belir
tir. bkz. Tedribu'r-ravf, ss. 24-25. (İbnü'l-Ekffıni'nin kendi eseri İrşadu'l-kasıd ila esne'l
makasıd'ındaki tanımı ile Suyfrti'nin naklettiği tanım arasında ufak farklılıkların olduğu da 
belirtilmelidir. Krş. Muhammed b. İbrahim b. Sfıid el-Ensari, İbnü'l-Ekfani, İrşadu'l-kasıd ila 
esne'l-makasıd, tahk: Abdulmun'irn Muharnıned Ömer, Dfırıı'l-fikr el-arabiyye, Kahire, ts., s. 
160.) 

112 ı 



__________ Hadis Tarihçiliği Bağlamında İbnü'l-Esir'in Cami'u'l-UsUI Mukaddimesi 

b) Ravilerin sıfatları ilmi: Ravilerin rivayetlerinin kabulünü mümkün kılacak hal
lerine ilişkin bilgiler. 

c) Hadisin ravüere isnad edilme biçimini bilme: Ravüerin hadisleri alış şekilleri ve 
hadisin tarikierinin dağılımına ilişkin bilgiler. 

d) Ravilerin lafızlarını bilme: Ravilerin işittiklerini aktarabilme durumlarına, bu
nun yanı sıra derecelerine ilişkin bilgiler. 

e) Hadisin manen rivayetinin cevazına ilişkin bilgiler: Hadisin bir kısmını ya da 
ziyade ile rivayet etme, aslından olmayan bir şeyi ekleme ve ziyadesinde tek ka
lan (infirad) sikanın durumu gibi konular. 

f) Müsned ve şartlarını, ili ve nazil isnad ile ilgili konular. 

g) Münkatı', mevkuf, mu'dal ve diğer çeşitleriyle mürsel hadisle ilgili bilgiler. Ay
rıca mürselirı kabulü ve reddi konusundaki ilitilatlara ilişkin bilgiler. 

h) Cerh-ta'dil ilmi: Cerh ta' dilin caiz oiup olmadığı, kaçınılmaz yönü ve cerh edi
lenlerin tabakalarına ilişkin bilgiler. 

i) Rivayetlerin temelde sahih ve uydurma şeklinde ayrıldıklarını, ayrıca haberin, 
garib, hasen ve diğer kısınılara ayrıldığını bilme. 

j) Mütevatir-ahad, nasih-mensılh rivayetleri bilme. 

k) Bunun gibi hadis imarnlarının hemfikir olduğu, onların arasında bilirıen diğer 
başka meselelere ilişkin bilgiler. 

İbnü'l-Esir'e göre bu bilgilere sahip kişi, hadis ilminde yetkin demektir. Bu 
bilgilerden mahrum olduğu oranda derecesi azalır.22 Öte yandan muhaddisin 
vazifesi, dinlediği hadisleri sadece aynen aktarmaktır. Eğer bunun ötesine ge
çen bir bilgi ve marifete sahip olursa üstünlük kazanır ve tercih yapma konu
sunda olgunlaşır. Örneğin mütevatir-cllıad, nasih -mensUh konuları, hadis il
miyle ilgili olsa da muhaddisin bunları bilmemesi bir eksiklik değildir. Zira 
bunları bilmek fakihin görevidir. Çünkü fakihin işi hüküm çıkarmaktır ve bu
nun için de bahsedilen ilimleri bilmesi gerekir. İbnü'l-Esir'e göre hadis tilibi 
hem muhaddisin bilmesi gerekenleri hem de hüküm istinbatında bilinmesi 
zorunlu olan ve dolayısıyla fakihin bilmesi gereken nasih-meİısUh gibi hususla
rı bilmektedir. Nasih-mensllh ilminin, hadis ilimleri içerisinde sayılmakla be
raber aslında muhaddisin formasyon ve yetkirıliğini aşan bir alan olduğu kabul 
edilmektedir. Nitekim İbnü'l-Esir'den iki asır. sonraki bir ilim, İbn Haldfın 
Mukaddime'sinde nasih-mensUh konusunun hadis ilimlerinin en mühirnlerin
den ve en zorlarından olduğunu vurgular. Telif edilen rivayet kitaplarının ge
nellikle dayandığı beş kitabın şartlanndan bahsettikten sonra o, "Bu şartlara ve 
ıstılahiara ilişkin bilgilerin tümü hadis ilmini oluşturur. Bazen nasih-mensUh 
ilmi hadis ilminden ayrı müstakil bir ilim olarak değerlendirilir" demektedir.23 

İbnü'l-Esir hadis tilibinin bilmesi gereken hususları sıralarken aynı zaman-

22 İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, I, ss. 37-38. 
23 Ebu Zeyd Veliyyudclin Abdurrahman b. Muhammed, İbn Haldun, Mukaddime, Matbaatu'ş

Şarkıyye, 1327, s. 492; İbn Haldun'un bahsettiği beş kitap, Buhan ve Müslim'in Sahih'Ieri ile 
Ebu Davıid, Tirmizi ve N esai'nin Sünen'leridir. 
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da hadis ilminin de çerçevesini çizmiş olmaktadır. Buna göre hadis sahası mu
haddisin ilgisinin kapsamından daha geniştir. Zira muhaddisin bilmemesinin 
kendisi için bir eksiklik anlamına gelmediği mütevatir-ahad, nasih-mensılh 
gibi bazı meseleler ona göre hadis ilminin çerçevesine dahildir. İbnü'l-Esir şe
riat ilimlerinden farz-ı kifaye hükmünde olanlara dahil ettiği hadis ilminin ko
nusunu, Hz. Peygamber'in hadisleri ile sahabenin asan şeklinde belirlemekte
dir. Ona göre bu iki tür rivayet, birlikte, hükümlerin ikinci delilini (kaynağı) 
oluşturmaktadır. Böyle olunca ilm-i hadis, fıkhın ilgilendiği doğal bir salıayı 
ifade etmektedir. Halbuki onun düşüncesinde bu alan, muhaddisin ne girebile-
ceği ne de ilgi duyduğu bir alandır. · 

İbnü'l-Esir'in hadis talibinin bilmesi gereken hususları sayarken dalaylı ola
rak işaret ettiği hadis ilminin alanı ile İbnü'l-Ekfani'nin daha, sonradan işaret 
ettiği ilmu dirıiyeti'l-hadisin alanının · örtüştüğü görülmektedir. İbnü'l
Ekfani'nin İlmu dirıiyeti'l-hadis tanımı şöyledir: 

"Rivayetin çeşitlerini, ravilerin şartlarını, ahkamını, ravilerin hallerini, merviyyatın 
sınıflarını ve ilgili meseleleri konu eden, bunun yanı sıra, manalarının çıkarıldığı 
(istihrac) bir ilimdir. Bu ilim, tefsir ilminde olduğıı gibi lügat, nahiv, sarf, ma'ani, 
beyan, bedi' ve usUl ilimlerine ihtiyaç duyar. Buna ek olarak, nakilcilerin tarihinin 
belirlenmesi ve derinlemesine bir tetkike ihtiyaç duyulduğunda kelama başvurııl
ması da gereklidir."24 

İbnü'l-Ekfani'nin tanırınnda öne çıkan noktalar hadisin ricili, senedi, türle
ri ve ondan çıkarılabilecek mana ve hükümler şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca 
mana ve hükümlerin çıkarılabilmesinde Arap diline ait kuralların bilinmesine 
de özel bir vurgu yapıldığı görülmektedir. İbnü'l-Ekfani'nin tanırnında, İbnü'l
Esir'in, hadis tilibinin ilgi alanını tespite ilişkin değerlendirmelerindeki husus
ları öne çıkardığı dikkat çekmektedir. İbnü'l-Ekfani'nin, sahabenm asarını dı
şarıda tuttuğu dikkate alınmazsa, "Peygamber'in (s.a.) söz ve fiilierinin muttasıl 
bir sema ile naklini, zabtını ve tespitini konu eden ilim"25 şeklinde belirlediği 
ilmu rivayeti'l-hadisin sahası da, İbnü'l-Esir'in, muhaddisin vazifesi olarak tes
pit ettiği alana denk düşmektedir. 

İbnü'l-Esir, hadis tilibinin niteliklerine işaret ederken aynı zamanda hadis 
ilminin alanının neleri kapsaclığını da tarif etmiş olmaktadır. Yeni dönemdeki 
hadis tilibi, vazifesi hadisi hıfz edip nakletmekten ibaret olan önceki dönem
lerdeki muhaddisten farklı olarak, hadisin anlamı ve barındırdığı fıkhi hüküm-

24 İbnü'l-Ekfani, İrşild, s. 160; Suyılti İbnü'l-Ekfani'nin -elimizdeki nüshaya göre bazı farklılık
lada naklettiği- bu tanınunda geçen öğeleri tek tek izah etmektedir. Buna gÖre rivayetin haki
kati, sünnet ve benzerlerinin nakli, tahdis ve ihbar gibi yöntemlerle rivayet edene isnad edil
mesidir. Şartları, ravinin rivayeti sema', arz, icaze gibi taharnmul yollarından hangisiyle aldığı 
meselesidir. Envaı yani çeşitleri, ittisal ve irıkıta' vb. bakımından durumunun bilinmesini, ah
karnı ise, rivayetin kabul ve red hükmünü, ravilerin halleri de adalet ve cerh yönünden ta
nınmalarını ifade etmektedir. Merviyyatın sınıflarına gelince, bu da musarınefler, musnedler, 
mu'cemler, cüzler vs. telif türlerini ifade etmektedir. bkz. Suyılti, Tedribu'r-rilvi, 24-25. 

25 İbnü'l-Ekfaru, İrşildu'l-kilsıd, s. 155. 
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leri istinbat etme işi ile de ilgilenmektedir. Aslında: İbnü'l-Esir geleneksel mu
haddis tipinin kendi döneminde olmaması gerektiğini düşünmemektedir. O, 
hadisin genişleyen alanına dikkat çekip, bu salıayı kuşatacak kimseler için zo
runlu olan formasyana işaret etmektedir. İbnü'l-Esir, mukaddimede faydalan
dığı, hadis rivayetini konu edinmeyen, farklı alanlara ait çeşitli eserleri sırala
dıktan sonra onların her birinden hadis ilmini öğrenmek isteyenlere gerekli 
uygun iktihaslar yaptığını belirtmektedir. Ardından hadis tilibinin 'rivayet'le 
sınırlı bir ilgi ve bilgi alanının olamayacağını, "Dirayet'in üstünlüğünü kabul 
etmeyip de, sırf 'rivayet'le yetinenlerin dışındaki hadis taliplerinin bunları bil
memesi uygun değildir"26 şeklinde ifade etmektedir. Onun geleneksel muhad
disin vazifesi ile yeni dönem hadis tilibi için zorunlu olan bilgiler bağlamında 
dalaylı olarak işaret ettiği hadis ilminin farklı sahaları, İbnü'l-Ekfani'de daha 
net bir sınıflama olarak karşımıza çıkmaktadır.27 Bu durum, İbnü'l-Esir'in balı
se konu yaklaşımının kalıcı bir etki yapması anlamında önemini göstermekte
dir. 

IV. İbnü'l-Esir'in Hadis T.arihine Bakışı 
İbnü'l-Esir, 'Hadis ilminin Yayılması, Cem ve Telifinin Başlaması' başlığı 

altında, hadis ilminin farz-ı kifaye olan şer'i ilimlerden olduğunu yeniden ha
tırlattıktan sonra, hadise ilgin:in, .dini öğrenme ve muhafaza etme hassasiyetiyle 
başlayıp geliştiğini belirtmektedir. Hadise duyulan bu muhabbet kişinin iç 
dünyasını olguulaştırdığı gibi toplumda itibar kazanmasını da temin etmek
teydi.28 Sonradan gerçekleştirilen hadis yolculuklarındaki (er-rıhle fi talebi'l
ilm) temel motivasyon da hadise duyulan bu iştiyaktı. Hadisle meşguliyetİn 
temel saiki olarak belirlediği bu dini duygular, İbnü'l-Esir'e göre, üçüncü asrın 
sonlarına kadar getirdiği hadis tarihindeki sürece de bütünüyle hakimdir. 
Onun anlatımda, bu zaman zarfında hadis ilmine ilişkin çalışmaların sanki 
tamamen dini koruma ve aktarma güdüsüyle gelişmiş olduğu izlenirni edinil
mektedir. O, hadis sahasındaki gelişmeleri, sosyal, siyasi ve kültürel şartlan 
dikkate almadan, hadis edebiyatında yeni alanlar açan, literatürün çeşitlenme
sine sebep olan pek çok diliili ve harici etkenlerden soyutlayarak sunmaktadır. 
Mesela hadis kitabetinin ortaya çıkışını, fetihler neticesinde ülkenin genişleme
si, sahabenin farklı bölgelere dağılınası, sahabenin çoğunun vefat etmesi ve 
zabtın azalması gibi en azından dış etkenlerden bahsetmektedir. Ancak, hadi
sin sahabedöneminde şifahi karakterde oluşunu, hadislerin hıfz ve zabtı konu
sunda hafızaya olan güven ve yazıya olan güvensizlikle açıklamakta ama ne 

26 İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, I, 69. 
27 İbnü'l-Esir'de delaylı ifadesini bulan ilm-i hadis'in iki farklı alanı, İbnü'l-Ekffuıi'de ilmu riva

yet ve ilm u dirayet şeklinde belirgin bir sınıflama formuna kavuşmuştur. Taşköprüzade'de ise 
bu iki ilim, senede ilişkin unsurlar ile anlama ilişkin unsurların tamamen ayrıldığı farklı ta
nımlara sahip olmuştur. Krş. Taşköprüzade, Miftahu's-sa'ade, II, s. 113. 

28 İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, I, s. 39 
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yazıyla ilgili bu güven probleminin kaynaklarına ne de diğer kaygılara işaret 
etmektedir. 29 

İbnü'l-Esir kitabet ve tedvin faaliyetinin Abdülmelik b. Cüreyc ve Millik b .. 
Enes ve muasırları olan imamların dönemine kadar sürdüğünü belirtmektedir. 
Onun tedvin; cem', tebvib ve tasnifi, farklı evreleri ve faaliyetleri ifade eden 
tabirler şeklinde kullanmaması dikkat çeken önemli bir husustur.30 Mesela 
"ilimler hadisleri tedvin etmeye ve yazıyla kaydetmeye ihtiyaç duydular" ifade
si, tedvin ve kitabeti eş zamanlı hatta aynı mahiyetieki faaliyetler olarak sun
maktadır. Onun şu ifadeleri bahse konu tabirleri kullanırken aralarında her:. 
hangi bir ayrım gözetmediğini açıkça ortaya koymaktadır: 

... Abdülınelik b. Cüreyc, Malik b. Enes ve onların çağdaşı olan imarnlar ... hadisi 
tedvin ettiler. Hatta İslam'da tasnif edilen ilk kitabın Ibn Cüreyc'in kitabı olduğu 
söylenir. İlk musannef eserin Malik'in Muvatta'ı olduğunu söyleyenler de vardır. 
Bir görüşe göre de Basra da hadisleri ilk tasnif eden ve bablandıran (tebvib) kişi 
Rabi' b. Sabih'tir. Sonra hadisin cem'i, tedvini ve yazuru yaygınlaştı, iki İmam'ın, 
Ebfı Abdlllalı Muhammed b. İsmail el-Buhari ve EbU'I-Hüseyin Müslim b. el
Haccac en-Neysabfıri'nin zamanına kadar çoğalarak ve faydası artarak geldi. Bu iki 
imam da kitaplarını tedvin ettiler ... "31 

. 

Çok geç dönemde hadis ilminin gelişiminde farklı safhaları ifade etmek 
üzere standartlaşan bu isirnlendirmeler, İbnü'l-Esir'in kullanımında aynı an
lama gelen ve birbirinin yerine geçen kelimelerden mi ibarettir. Yoksa o, farklı 
ürünleri ortaya çıkaran ilmi faaiiyetlerin hepsini, birbirinden ayrılamaz karma
şık süreçler olarak mı görmektedir? 

İbnü'l-Esir'in, literatür üzerinden de olsa gelişen ve devam eden b'ir süreci 
tarif ettiği ortadadır. Bu süreçte öne çıkan ilmi faaliyetlere de işaret et:İ.nektedir. 
İbnü'l-Esir'in anlatımında, her ne kadar hadis ilminin farklı evrelerini nitele
yen terimler ortaya çıkmamış olsa da, bu farklı evrelere ilişkin kavrarnların 
oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla onun, hadis ilminde, -arasını kesin çizgi
lerle ayırma imkanı bulunmayan- evrelere karakterini veren farklı ilgi ve meş
guliyederin sırasını takip ettiği söylenmelidir. Müellif hadislerin hıfzına işaret 
etmekte, ardından yazıya geçirilmesi ve eserlerin çeşitlenınesi üzerinde dönem
sel olarak durmaktadır. Hadislerin hıfzını sahabe dönemi ile sınırlamakta, ya
zıya geçirilmelerini bu dönemle birlikte başlatıp, Malik ve İbn Cüreyc'in dö
nemlerine kadar sürdürmektedir. Buna göre İbnü'l-Esir kitabet faaliyetinin 
tamamlanmasıyla ilgili olarak, hicri birinci asrın ortalarına yakın bir tarih 

29 Oysa kendisinden önce ve sonra bu meseleye temas eden eserler başka siliderden de bahse
derler. (bkz. Ebıi Bekr Ahmed b. Ali b. Sabit el-Hatib el-Bağdadi, Takyfdu'l-ilm, tahk. Yusuf 
el-Iş, II. Baskı, Daru İhyru's-Sünneti'n-Nebeviyye 1974, 93-94; İbn Hacer, Hedyu's-sari, Bey
rut 1379,6 

30 Tedvin, tebvib, tasnif gibi tabirler klasik hadis tarihinde uzunca bir süre birbirleri yerine kan
şık olarak kullanılmıştır. Bunların farklı evreleri ifade eden tabirler haline gelme sürecini baş
ka bir makalemizde ele alacağıınızı belirtınek isteriz. 

31 İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, 41. 
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vermektedir.32 Bahse konu ilimlerin dönemi, tasnif(tedvin, cem', telif) hareke
tinin başlayıp yoğunlaştığı bir safhayı ifade etmektedir. Tasnif faaliyeti İbnü'l
Esir'e göre Buhari ve Müslim'in Sahlh'leri ile en olgun örneklerini vermiştir. 
Bu iki eser, kendilerinden sonra tasnif hareketinin düşüşe geçtiği zirve eserler
dir.33 Müellif, sözü edilen iki hadis kitabıyla aynı dönemde kaleme alınan diğer 
önemli eserler olarak Tirmizi, Ebu Davfı.d ve en-Nesai'nin kitaplarına işaret 
etmektedir. Henüz o dönemde Kütüb-i sitte'den sayılmasına ilişkin yaygın bir 
kanaat oluşmamasından dolayı İbn Mace'nin eserini anmamaktadır.34 

Buhari ve Müslim'in, eserlerine 'sahih' ismini veren ilk kişiler olduğunu be
lirten İbnü'l-Esir, onların bu iddialarında haklı olduklarını ifade etmekte olup, 
doğuda ve batıda onlara gösterilen teveccühün de buna delalet ettiği kanısın
dadır. Üçüncü asrı hadis ilminde, önceki asırların bir hillasası şeklinde nitelen
diren müellif, bu asırdan sonra hadis tasnifine ilginin azaldığını belirtmektedir. 
Ona göre tasnif faaliyeti bu dönemde doyuma ulaşmış ve bundan sonra geri
lerneye başlamıştır. Bu durum, Allah'ın bir sünnetidir ve onun sünnetinde bir 
değişme olamaz. İbnü'l-Esir'in dikkat çekici cümleleri şöyledir: 

"Sanki bu ilmin ulaşacağı son nokta Buhari, Müslim ve dönemlerindeki diğer hadis 
aJ.imleri idi. Onlardan sonra zamanırnıza kadar sfuen bir düşüş söz konusudur. Bu 
düşüş artarak devam etti ve tasnif işine istek iyice azaldı. Bu durum Allah'ın yaratı
şındaki sünnetidir. Onun sünnetinde bir değişme bulamazsın."35 

Müellif, hadis ilminin gelişim sürecini, varlıkta doğal bir süreç olarak görü
len doğma, büyüme ve gerileme şeklindeki yasa çerçevesinde yorumlamakta
dır. Onun bu yorumu kendine özgü bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Daha 
sonra İbn Haldfın'un "sünnetullah fi halkıhi" veya "adetullah"ı tespit etme ça
bası olan toplum metafiziğinin36 temelinde benzer bir düşüncenin yer alması, 
İbnü'l-Esir'in bu yorumunu daha da dikkat çekici kılmaktadır. Örneğin, Katib 
Çelebi Keşfu'z-zunCm'unda, ilm-i hadisi tanıttığı ve tarihçesinden söz ettiği bir 
bölüme yer vermiştir. Yüzde yetmişini İbnü'l-Esir'in, ele aldığımız bu mukad
dimesini naklederek oluşturduğu halde Katib Çelebi'de bu tarz bir değerlen
dirme bulunmamaktadır. Hatta bu bölümleri İbnü'l-Esir'in ağzından naklettiği 

32 Muhammed Yusuf Guraya, Muvatta'm derieniş tarihine ilişkin farklı görüşleri tartışmakta ve 
bu tarihin 147 veya 152 olduğuna kanaat getirmektedir (a.ınlf., Sünnetin Neliği Sorununa Me
todik Bir Yaklaşım, çev. M. Emin Özafşar, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1999,21-25. 

33 İbnü'l-Esir, Ctimi'u'l-usu/, I, s. 41. 
34 İbn Mace'nin Sünen'ini ilk olarak, Muvatta'm yerine Kütüb-i mitte arasına dahil edenin 

Ebı'ı'l-Fadl b. Tahir el-Makdisi (ö. 507) olduğu nakledilir. Suyıiti, Tedrlbu'r-rtivi, s. 76. Mu
hammed b. İsmail el-Emir el-Huseyni es-San'aru, Tavzihu'/-ejktir li ma'tini tenkihu'l-anzıir, I
II, nşr. M. Muhyiddin, Abduharrıid, Mektebetu's-selefiyye, Medine ts., I, s. 55; ancak bu görü
şün yaygınlaşması biraz zaman almıştır. Mesela Razin b. Muaviye'ye (ö. 535) el-Cem' beyne 
usuli's-sitte adlı eserinde, altıncı kitap olarak İbn Mace'nin yerine Muvatta'a yer vermiştir. Bu 
eserin eksiklerini gidermeyi amaçlayan İbnü'l-Esir, mukaddimesini ele aldığımız Ctimi'u'l
usufde Razin'in bu tercihine riayet etmiştir. 

35 İbnü'l-Esir, Ctimi'u'l-usul, I, s. 43. 
36 Tahsin Görgiin, "İbn Haldun", DİA, XIX, s. 544. 
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halde, bahsedilen cümleleri atlamaktadır.37 İbnü'l-Esir'in hadis tasnif sürecine 
ilişkin yorumu, hadis ilmini tarihinden bağımsız bir şekilde ele alan genel yak
laşımıyla uygunluk içerisindedir. 

V. İbnü'l-Esir'in Hadis Literatürünün Gelişimine İlişkin Yaklaşımı 

İbnü'l-Esir, ilk üç-dört asırla sınırladığı hadis ilmindeki gelişmeleri ağırlıklı 
olarak ortaya çıkan literatürün çeşitlenınesi üzerinden tarif etmektedir. Hadis 
literatürünün doğması, çeşitlenınesi ve gelişmesi konularını da iç ve dış etken
lerden bağımsız bir şekilde ele almaktadır. Kitapların tasnifindeki çeşitlilik ona 
göre, insanların değişik gayeler gütmeleri ve ilgilerinin farklılığına bağlı olarak 
ortaya çıkmıştır: 

"Bazıları ilgilerini mutlak olarak hadis tedvinine teksif etmişlerdir. Onların gayesi 
hadislerin lafızlarını muhafaza etmek ve onlardan hüküm istinbatını.mümkün kıl
maktır. Bu tarzın öncüleri Ubeydullah b. Musa el-Absi ve Ebıl Davıld et-Tayilisi ve 
o dönemin bazı hadis imarnlarıdır. Onların ardından ikinci olarak Ahmed b. 
Hanbel ve bu tasnif tarzını deneyen takipçileri gelmektedir."38 

İsmini telaffuz etmeden Müsned tarzına işaret eden müellifbu sistem hak
kında da kısaca bilgi vermektedir. Buna göre hadisler ravilerinin müsnedleri 
içinde serdedilmektedir. Örneğin Ebu Bekr'den nakledilen bütün rivayetler bir 
arada nakledilir. Ardından teker teker her sahabenin rivayetleri aynı düzen 
içerisinde sevk edilir.39 

İbnü'l-Esir'.in işaret ettiği diğer tasnif sisteminde hadisleri, onlara delalet 
edecek mahalde sevk etmek esastır. Her hadis mana olarak ilişkili olduğu bir 
babın altında yer almaktadır. Mesela bir hadis namazla ilgili qir anlam içeri
yorsa, 'babu's-salat'da rivayet edilir. Zekatla ilgili ise 'babu'z-zekat'da nakledi
lir. Malik b. Enes'in Muvatta'ı böyle bir sisteme sahiptir. Ne var ki, onda hadis
lerin az oluşuna bağlı olarak babların sayısı da azdır. Ancak müellif Muvatta'ı 
sonrakilerin örnek aldığını da eklemektedir. Ona göre konu merkezli tasnif 
sistemi Buhar! ve Müslim'in zamanına kadar geldiğinde hadisler çoğalmış ve 
buna bağli olarak bab ve bölümler de çoğalmıştır. Yine sonrakilerden bu iki 
eserin sistemini takip edenler olmuştur. 

İbnü'l-Esir'e göre konu esaslı (ala'l-ebvab) bu tasnif sistemi bazı yönlerden 
ravi esaslı (ala'r-rical) sisteme göre daha elverişlidir. Bir defa, hadisi araştıran, 
ravisini bilmese bile hadisi manasma göre tanır ve bulur. Zaten onun ravisini 
bilmeye ihtiyacı yoktur. Eğer namazla ilgili bir hadis ararsa onu ravisini bilme
se de 'Kitabu's-salat'ta bulur. Bablara göre yapılan tasnifin diğer bir avantajı 
da, hadisi araştıranların onun hükmü üzerinde yeniden düşürıme ve kafa yor
ma zahmetine katlarımalarına gerek olmadığıdır. Zira namaz babında geçen bir 

37 Katib Çelebi, Keşfu'z-zunun, I, s. 637. 
38 İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, I, s. 44. 
39 İbnü'l-Esir, Ciimi'u'l-usul, I, s. 44. 

11sl 

------------------------· -- --



__________ Hadis Tarilıçiliği Bağlammda İbııii'I-Esir'iıı Cami'u'I-Usıil Mukaddimesi 

hadisin, namazın alıkamma dair delillerden biri olduğu hemen bilinecektir. 
Onun üzerinde yeniden hüküm çıkartmak için düşünmeye gerek yoktur. 

İbnü'l-Esir, bablardaki detaylı gelişimi de hadislerin çağalınasına bağlamak
tadır. Hadislerin çoğalınasından kastı, farklı konularda hadislerin sevk edilinesi 
olınalıdır. Ancak Abdürrezzak ve İbn Ebi Şeybe'nin Musannefleri gibi Buhari 
ve Müslim'den daha fazla hadis barındıran eserler yok değildir. Dolayısıyla 
müellifin gerekçesi çok da geçerli görünmemektedir. Esasen tasnifteki detay
lanmayı, ortaya çıkan problemlere cevap verme ya da tartışmalara katılına eği
limi ile izah etmek daha isabetli olabilir. Kısacası ehl-i re'y -ehl-i hadis arasın
daki gerilimin etkilerini dikkate alınadan gerek tasnif sistemindeki gerekse ge
nel olarak hadis edebiyatındaki değişimi izah etmek zordur.40 

İbnü'l-Esir aynı şekilde Müsnedlerin ortaya çıkış nedenlerine de işaret et
memektedir. Hadisleri öncelikle toplayıp muhafaza etmeyi ve hüküm istinbatı 
için adeta onları depolamayı amaçlayan bu tasnif tarzının, ilk dönemdeki faali
yetleri -amaç tam olarak örtüşmese de netice olarak- tekrarlamak anlamını 
taşıdığı hususu üzerinde de durmamaktadır. Oysa İbnü'l-Esir takyid/tedvin, 
tasnif şeklinde bir gelişim/dönüşüm çizgisini tasvir etmektedir. Hadis ilmirıin 
gelişim sürecini edebiyatın kendi iç gelişimini esas alarak tarif ettiği de tam 
olarak söylenemez. O, farklı edebi türlerin ortaya çıkışını, sadece insanların 
gayelerinin farklılığına bağlamaktadır. "Gayelerin farklılığı, tasniflerin farklılı
ğına sevk etmiştir"41 şeklindeki cümlesi, bu düşüncesinin net bir ifadesidir. 

İbnü'l-Esir farklı gayeler güden ve buna bağlı olarak farklı türde eserler ve
ren müelliflere de işaret etmektedir. Bunlara arasında Ebu Ubeyd el-Kasım b. 
Sellam (ö. 224) ve İbn Kuteybe'nin (ö. 276) yaptığı gibi kimileri lügavi lafı.zlan 
ve müşkil manaları içeren hadisleri tahric etmek istemiş ve bu bakımdan kita
bında hadisin sadece metnini, garib kelimelerinin şerhini, i'rabını ve manasını 
zikretıniş, ancak hadisten çıkan hükümlere işaret etmemiştir. Hattabi'nin (ö. 
388) Me'alimü's-sünen ve A 'lamü's-sünen' de uyguladığı gibi bazıları bu bilgile
rin yanı sıra hükümleri ve fukahanın görüşlerini de eklemiştir.42 Kirnileri 
Begavi'nin (ö. 516) el-Mesabfh'inde yaptığı gibi tergib ve terhlb ile şer'i alıkarn 
içeren hadisleri tahric etmiş ve bu hadislerin sadece metinlerini zikretıniştir.43 

40 Mesela Buhari'nin bu tartışmalarda taraf olmuş ve Sahih'inde Ehl-i Re'y'e reddiye niteliğinde 
bablar tanzim etmiştir. bkz. Abdulmecid Mahmud, el-İtticahtidu'l-jikhiyye inde aslıabi'I-hadis 
fi'l-karni's-salisi'l-hicri, Kahire, 1399/1979, ss. 577 vd.; Abdülmecid Mahmud, İbn Ebi 
Şeybe'nin özel olarak Ebu Hanife'ye yönelik tenkitlerine de örnekler vermiştir. bkz. Aynı eser, 
ss. 565-576. Ayrıca gerek i'tikadi gerekse fıkhi meselelere ilişkin Buhan'nin muhaliflerine ce
vap mahiyetinde yer verdiği babalarını görmek için bkz. Ömer Özpınar, Hadis Edebiyatınm 
Oluşumu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2005, ss. 346 vd. 

41 İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, I, s. 47; ....;.;wı J~l.)l ....,ı.ııı.Y' u-PI.;i-~1 ._;~t; 
42 Hattabi'nin bu şerhlerini, garibu'l-hadislere fukalifuıin göriişlerini ekleyen eserler olarak sun

ması dikkat çekicidir. 
43 İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, ı; s. 46. 
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İbnü'l-Esir Hadis ilminin geçirdiği ilk üç-dört asırlık süreci ortaya çıkan li
teratür üzerinden anlattığı görülmektedir. Hadis alanında kaleme alınan eser
lerin çeşitli yapısal özellikler taşımasını, insanların farklı gayeler gütmesi ile 
izah etİnekte, ne siyasi, sosyal ve kültürel, ne de hadis edebiyatının iç dinamik
lerine atıfta bulunmaktadır. 

VI. İbnü'l-Esir'in Hadis İlınindeki Yönelimleri Dönemsel Olarak Okuması 

İbnü'l-Esir'in tasnif sistemleri ile ilgili yaklaşırnında, tasnif döneminin 
Buhari ve Müslim ile birlikte kemale erdiği düşüncesini görüyoruz. Hatta sa-· 
dece tasnif faaliyeti olarak değil, bir hadisin ilişkilendirilebileceği hükümlerin 
tespiti anlamında da son noktanın koniılduğu iddiasındadır. O, hadislerin tas
hihi işleminin de tamamlandığı görüşündedir. Cami'u'l-usul'de senedieri haz
fedişini gerekçelendirirken sarf ettiği şu sözler bu düşüncesini net olarak orta
ya koymaktadır: 

"Öncekilerin yaptığı gibi isnadlan hazfederek işe başladım. Onların bu hareketinde 
bizim için giizel bir örnek vardır. Çünkü isnadların zikredilmesi öncelikle 'hadisle
rin ispatı ve tashihi için gereklidir. Bu ise öncekilerin vazifesi idi. Biz bu birikiınle 
iktifa ederiz. Onların tamamladığı bir işi tekrar etmeye gerek yoktur."44 

İbnü'l-Esir'in sahip olduğu bu görüş aslında uzunca bir süre öncesinden, 
tasnifin ulaştığı olgunluk dönemi olan üçüncü asırdan sonra dillendirilmiştir. 
Dördüncü asrın sonralarında Hattabi gibi, hadislerin salıiliini sakiminden 
ayırma devrinin son~ erdiğini artık dikkatierin onları anlama ve izah etmeye 
yoğunlaştırılması gerektiğini düşününler görülmeye başlanmıştır.45 Haçlislerin 
tashihi sürecinin devam edip etmediği orta dönemlerde meşhur bir tartışma 
konusu haline gelmiştir. Bu mesele artık ilginin yeni alanlara teksif edilerek, 
eskileri tekrarlamamak gerektiği noktasından, hadis tashihinin sonrakiler için 
mümkün ya da caiz olup olmadığı tartışmasına kaymıştır. İbnü'l-Esir'in nere
deyse çağdaşı sayılabilecek bir alim, İbnu's-Salah (ö. 643), hadislerin sıhhatinin 
belirlenmesi konusunda öncekilerin kararlarının bağlayıcı olduğunu düşün
mektedir: 

"Hadis cüzlerinde ya da başka bir yerde rastladığımız isnadı sahih bir hadis, eğer 
Sahlhayn'ın herhangi birinde mevcut değilse ya da meşhur muteber imamların 
musannefatında onun sıhhatiyle ilgili herhangi bir hüküm yoksa onun sahih olduğu 
hükmünü vermeye cesaret edemeyiz."46 

İbnu's-Salah'ın bu görüşüne öğrencisi Nevevi (ö. 676) itiraz etıniş ve "Bana 
öyle geliyor ki, sonrakilerden de buna gücü yeten ve ilmi yeterli olanın hadisle-

44 İbnü'l-Esir, Cami'u'l-usul, I, s. 53. 
45 bkz. Hattabi, Garibu'l-hadis, tahk: Alıdulkerim İbralıim el-Azbavi, Daru'l-fikr, Dımeşk 1982-

1983, I, ss. 47-50. 
46 İbnu's-Salab, Ulumu'l-hadis, s. 10; Muhammed b. İsmail el-Emir el-Hüseyni es-San'ani, 

Tavzihu'l-efkar li ma'ani tenkihu'l-anzar, I-II, tahk: M.Muhyiddin, Abduhamid) Mektebetu's
selefiyye, Medine ts., I, s. 68. 
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rin sıhhatine hükmetmesi caizdir" demiştir.47 İbnu's-Salah'ın Mukaddime'sine 
yazdığı şerhte, Nevevi'nin bu görüşüne işaret eden Irili de "hadislerin tashihi 
meselesi ehl-i hadisin işidir. İbnu's-Salah'ın döneminde ve sonrasında pek çok 
kişi hadislerin sıhhati konusunda hüküm vermiştir" diyerek Nevevi ile aynı 
düşünceyi paylaşmıştır.48 İbnKesirve İbn Hacer gibi alimler de İbnu's-Salah'ın 
aksine görüş beyan etmişlerdir.49 Ancak İbnu's-Salah'la aynı düşüncede olan 
alimler de vardır. İbn Haldfuı hadislerin tashihi döneminin kapandığı görüşü
nü dile getirmektedi.f5° 

İbnü'l-Esir hadis tarihini 'Sabıkfrn' ve'müteahhirfuı' hadisçilerin dönemleri 
olarak ayırmaktadır.51 Ona göre sabikfuı dönemi üçüncü asırda tasnif faaliyeti
nin doyuma ulaşması ile birlikte sona ermiştir. Bu ilk döneme, hadislerin ispa
tı, yalan ve yanlıştan arındırılması ve bunun gereği olarak ricalinin durumunu 
araştırma gibi hadislerin muhafazasına yönelik çabalar ha:kiı:ndi. Öyle ki hadis
lerin muhafaza etme işi, hadisle ilgili faaliyetin neredeyse bütünü kapsıyordu. 
Hal böyle olunca ilk dönem hadisçileri eserlerini mükemmel tertiple ve en uy
gun yöntemle telif edemediler. Müteahhirfuı hadisçiler onların eserlerini uy
gun konularda toplam~, yeni bir tertip kazandırmak, var olan tertibi güzelleş
tirmek, ihtisar etmek ya da hüküm çıkarmak ve garib kelimelerini şerh etmek 
şeklinde bir yol takip ederek, onlara yeni biçimler kazandırmışlar ve onlardan 
alınacak verimi artırmışlardır. İbnü'l-Esir geç dönemdeki bu çalışmaların te
mel hedefinin, ilk dönemde yazılan bu eserlerden İstifadeyi artırmak olduğunu 
düşünmektedir. Öncekilerin kitaplarını ihtisar ederek bir araya getirenlere ör
nek olarak Ebıl Mes'ıld İbrahim b. Muhammed b. Ubeyd ed-Dımaşki (ö. 401) 
ile Ebıl Bekr Ahmed b. Muhammed el-Burkani'yi (ö. 425) ve onları örnek alan 
Ebıl Abdilialı Muhammed b. Ebi Nasr el-Humeydi'yi (ö. 488) zikretmektedir. 
Bu üç alimin de Buhari ve Müslim'in kitaplarını mevcut bab düzeninde değil, 
sahabe ravilerini esas alarak tasnif ettiklerini belirtmektedir. Onları, daha kap
sarıılı bir çalışma ortaya koyan Ebıl'l-Hasen Raziıı b. Muaviye takip etmiştir. 
Buhari, Müslim, Malik, Tirmizi, Ebıl Davıld ve Nesai'nin eserlerini bir araya· 
toplayan Razin, kitabında senedieri hazfedip, babları eSas almıştır. İbnü'l-Esir, 
işaret ettiği bu eserlerin, şerh ve tefsire yer vermeksizin sadece hadis metinleri-

47 Bedruddin Ebu Abdilialı ez-Zerkeşi, en-Nüket ala mukaddimeti İbni's-Saliıh, Edvau's-selef, 
nşr. Zeynu'l-Abidin b. Muhammed, I-III, Riyad, 1419/1998, I, s. 158. 

48 Zeynuddin Abdurrahirn b. el-Hüseyin el-Irili, et-Takyid ve'l-iziıh şerhi mukaddimeti İbni's
Saliıh, nşr. Abdurrahman Muhammed Osman, el-Mektebetu's-selefiyye, Medine, 1389/1969, 
s. 23. 

49 Nureddin Itr, Menhecu'n-nakd fi ulumi'l-hadis, Daru'l-fikr, Dımeşk, 1418/1997, I, s. 281. 
50 İbn Haldün bu görüşünü şöyle ifade etmektedir: "Bil ki, hadisler sahih, daif, illetti ve diğer 

başka vasıflarda olmalan bakımından konurnlarına göre derecelendirilmişlerdir. Hadis ilmi
nin imam ve ileri gelen alirnleri hadislerin bu durumlanın belirlemiş ve tanıtrnışlardır. Daha 
önce sahih olduğu belirlenmiş hadislerin yeniden sıhhatini belirleme yolu kalmamıştır. İbn 
Haldfın, Mukaddime, s. 495. 

51 İbnü'l-Esir, Ciımi'u'l-usul, I, s. 46. 
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ni zikrettiklerini vurgulamaktadır. 

Esasen üçüncü asır musannefatını özellikle de Buhari ve Müslim'in eserle
rini tasnifin kemal noktası olarak takdim ettikten sonra, İbnü'l-Esir'in, sözü 
edilen önceki eseriere yeni ve daha güzel bir biçim verildiği şeklinde bir dü
şünceyi dile getirmesi çelişki gibi görünebilir. Ancak onun bu değerlendirme
sini, zamanla değişen anlayış ve beklentilere paralel olarak bu eserlerden alına
cak verimi artırma yöntemlerine bir işaret olarak anlamak uygundur. Üzerinde 
durulması gereken nokta, müellifin örnek olarak zikrettiği ilk üç eserin, konu 
esaslı olarak tasnif edilmiş eserleri, ricali esas alan bir tasnife sokmuş olmaları
dır. İbnü'l-Esir'in, bu eserlerin, bir araya getirdikleri eserleri daha güzel ve ve~ 
rirnli bir tertiple sunduklarını söylemesi, konu esaslı tasrıiflerin daha elverişli 
ve ileri oldukları şeklindeki nitelemelerine uygun düşmemektedir. 

İbnü'l-Esir'in müteahhinin dönemin ürünlerine örnek olarak özellikle bu 
eserleri vermesinin sebebi, Cami'u'l-usuTü ile aynı türden olmalarındandır. 
Onun, bu eserleri, şu üç hususu dikkate alarak tanıttığı görülınektedir. Bu hu
suslar tasnif düzeni, senedierin hazfi ve garib hadislerin izahı konularıdır. Bu 
meseleler İbnü'l-Esir'in döneminde hadis çalışmalarının amaç ve yöntemi hak
kında önemli göstergelerdir. Müellifin özellikle bu noktaları öne çıkarması, 
artık bu dönemde hadislerin tashihi, senedierin incelenmesi gibi konuların 
gündem dışına itildiğini ima etmektedir. Müstakil olarak yazılan gadbu'l-hadis 
eserlerinin varlığına rağınen, hadisleri muhafaza ve nakletme gayesi . güden 
rivayet kitaplarına kelime izahlarının ve fıkhi hüküınlerin eklenmesi, sadece 
hadis rivayeti işinin yeni dönemde anlamlı ve işlevsel olmayacağı düşüncesine 
işaret etmektedir. 

VII. Sonuç 

Klasik hadis eserlerinde özellikle mukaddimelerindeki hadis ilminin gelişi
mini konu edinen bölüınlerin dikkatle ve yeni bir bakışla ele alınması, hadis 
tarihi çalışmalarında verimli olabilir. Zira mukaddimedeki bu bilgiler çoğu 
zaman hadis ilmi ve literatüründeki gelişimi, telif edilen eserin durduğu nokta
yı belirginleştirme amacıyla ve bu amaca uygun üslupla ele alınmaktadır. An
lattığı geleneğe eseriyle dahil olan müellif, süreci tarif ederken içeriden bir dil 
kullanmaktadır. Tarif ettiği çizgi içerisinde eserini nerede konurnlandırdığı 
meselesi, müellifin yaşadığı dönemin öncelikleri ve hedeflerine ilişkin ipuçları
nı tespite imkan verebilmektedir. 

İbnü'l-Esir'in Cami'u'l-usul'ünün mukaddimesi, bize hadis ilim tarihinin 
seyrini ve dönüşümünü fark ettirecek bir niteliğe sahiptir. Bu nitelik, müellifin 
mukaddimede verdiği bilgilerin yansıra, onun hadis tarihini algılama ve an
latma biçiminden kaynaklanmaktadır. Onun düşünceleri, yaşadığı dönemde ve 
öncesinde, hadis ilmine ilişkin var olan algılamalara ışık tutmaktadır. İbnü'l
Esir'in algısında hadise ilgi, ona olan muhabbet ve sevgi ile başlamış ve dinin, 
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temel iki kaynağından biri olması bakımından tamamen dini bir saikle devam 
etmiştir. Bununla birlikte, onun anlatınıında hadis ilminin gelişim sürecinde 
siyasi, sosyal, kültürel herhangi bir iç ve dış etkene atıfta bulunduğu görülme
mektedir. Çünkü o, hadis ilmini tarihi bir olgu, tarihi olan bir faaliyet şeklinde 
değil, eklemlendiği, dahil olduğu bir çalışma alanı olarak düşünmektedir. Kısa
cası alanın dışından bakıp değerlendirme yapması söz konusu değildir. Bu iti
barla İbnü'l-Esir, hadisi bütün geleneksel hadisçilikte olduğu gibi, -en azından 
zihnen- dini yaşantıdan bağımsızlaştırılabilen ilmi bir faaliyet sahası olarak 
görmem ektedir. 

İbnü'l-Esir hadis tarihi yerine, literatürdeki değişim ve çeşitlenme üzerin
den bir anlatımı tercih etmektedir. Bu bakımdan yeni eser türlerinin ortaya 
çıkışındaki arniliere işaret etmeyen müellif, bu durumu insanların maksatla
rındaki çeşitliliğe bağlamakta ve başlama, gelişme, doyıım noktasına ulaşma ve 
gerileme şeklinde ifade edilebilecek Allah'ın yaratışındaki sünneti olarak tak
dim ettiği çerçevede izahlar getirmektedir. 

M_üellif, geleneksel muhaddisten beklenen görev ile yeni dönem (kendi dö
nemi) hadis tilibi için zaruri olan formasyana işaret etmektedir. İşte bize göre 
Cami'u'l-usufün mukaddimesini önemli kılan noktalardan birisi budur. Zira 
İbnü'l-Esir'in üzerinde durduğu, muhaddis ile hadis tilibi arasındaki fark, ha
dis ilmindeki eksen değişimine delaJ.et etmektedir. Geleneksel muhaddisin va
zifesi olarak tespit ettiği, hadisi hıfzedip aynen nakletme arneliyesi ile hadis 
taiibi için zaruri gördüğü başta Arap dili, rical ilmi ve fıkıhla ilgili formasyon 
hadis ilminde dönemlere göre ağırlık kazanan uğraş alanlarına işaret etmekte
dir. İbnü'l-Esir'in geleneksel muhaddis ile yeni dönem hadis tilibinin nitelikle
ri, ilgi ve görev alanlarına ilişkin yaptığı tarif, sonradan İbnü'l-Ekfani gibi ilim
ler tarafından ilm-i hadisin kısımları olarak sınıflandırılrnıştır. İlmu rivayeti'l
hadfs ve İlmu dirayeti'l-hadis olarak isimlendirilen bu farklı sahalar dikkatlice 
incelendiğinde, İbnü'l-Esir'in geleneksel muhaddis ile yeni dönem hadis tilibi
nin ilgi alanları olarak belirlediği sahalara hemen hemen denk düştüğü görüle
cektir. 

İbnü'l-Esir, hadis ilminin seyrini, muhafaza, takyid-tedvin ve tasnif şeklinde 
bir gelişim/dönüşüm çizgisi içerisinde ele almaktadır. Onun anlatımında bu 
evreleri ifade edecek terimierin oluşmadığı, geçen İsimlendirmeleri karışık bir 
şekilde kullandığı, bununla birlikte kavramsal olarak bu dönemlerin belirgin
leştirildiği görülmektedir. Ona göre hadislerin muhafazası, sahabe dönemiyle 
sınırlı iken, takyid-tedvin hareketi İbn Güreye'lerin dönemine ·kadar sürmüş, 
hadislerintasnifide Buhari ve Müslim'in yaşadığı üçüncü asra kadar olgunla
şarak devam etmiş ve bu ilimlerle zirveye ulaşmıştır. Ardından Allah'ın sürıne
ti gereği bu alanda bir zayıflama ve düşüş başlamıştır. İbnü'l-Esir hadis çalış
malarında aynı şeylerin tekrarlanmasına karşı çıkmaktadır. Hadis alanında 
tasnif, tashih gibi bazı çalışmaların tamamlandığını ve yeni dönemde yeni ça
lışma alanlarına odaklanılması gerektiğini düşürımektedir. Zaten onun önceki 
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dönem muhaddisi ile yeni dönem hadis tilibini ayırması bununla ilgilidir. Bu
nunla paralel olarak, İbnü'l-Esir'in hadis ilmi geleneğine katılan bir üsluba sa
hip olduğu, müellifin yaşadığı dönemde artık hadis ilminin sahasının genişle
yerek, senede ilişkin hususların yanında hadisin a:q.laşılması ve hadisten hüküm 
çıkarılmasını mümkün kılacak bilgilerin edinilmesi gibi meseleleri de içine 
almaya başladığı görülmektedir. 

"Hadis Tarihçiliği Bağlaınında İbnü'l-Esir'in Cami'u'l-usul Mukaddlınesi" 

Özet: Bu makalede hicri VI. yüzyılın meşhur hadisçilecinden olan İbnü'l-Esir tarafından ka
leme alınan el-Cami'u'l-usul adlı eserin mukaddimesi üzerinde durulmakta ve hadis tarihçiliği 

· bağlamında bir tahille tabi tutulmaktadır. Söz konusu mukaddimenin hadis ilmi ve tarihi ko
nusunda çok kıymetli bilgi ve yorumlar içerdiği önceki muhaddislerce de bilinmektedir. Do
layısıyla balısi geçen mukaddime bu bağlamda dikkate alınması gereken eserler arasında ilk 
akla gelendir. _ 

Atıf: Zişan Türcan, "Hadis Tarihçiliği Bağlamında İbnü'l-Esir'in Cami'u'l-usul Mukaddime
si", Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), VIII/1, 2010, ss. 107-124. 

Anahtar Kelimeler: el-Cami'u'l-usul mukaddimesi, İbnü'l-Esir, Hadis tarihi, Hadis Literatü
rü. 


