
Önsöz

İslâm ilim geleneğinde Hz. Peygamber’in söz ve davranışları anla-
mında meşhur olan “hadis / sünnet”in günümüze kadar ulaşmasını 
temin eden kriterler, sahâbe  döneminden itibaren uygulanmaya 
başlanmış ve rivayetlerin sonraki nesillere sahih bir şekilde akta-
rımı için her dönemde kendini yenileyen bir formatla gelişimini 
sürdürmüştür.

Bu gelişimin bir sonucu olarak sahih hadis  tanımı içerisinde 
zikredilen “illet ve şâzdan arınmış olma” ilkesi, rivayetin sıhhati için 
gerekli ön şartlardan biri olarak kabul edilmiştir. Hadislerde ilk ba-
kışta fark edilmeyen yahut herkesin göremediği kusurlar anlamına 
gelen illet ve yaygın olarak bilinen rivayetlere aykırı düşen güveni-
lir ravilerin rivayetleri anlamındaki şâz, bu önemlerine binaen ha-
dis usulünün üzerinde en fazla durduğu kavramlar olmuştur. İllet 
kavramı bu özelliğiyle hakkında onlarca eser telif edilen ve adına 
özel bir ilim dalı oluşturulan bir terim olmakla birlikte, şâz kavramı 
genelde hadis usulü kitapları içerisinde kısa bir şekilde değerlendi-
rilmiş, telifat açısından illet kavramı kadar geniş bir çerçevede ele 
alınmamıştır. Sahih hadis tanımında her iki kavramın birlikte ele 
alınmış olması -bazı kaynaklarda illet kavramına ilişkin geniş anlam 
çerçevesine binaen şâz kavramının da illet kavramının sınırları içeri-
sinde değerlendirilmesi- illet ve şâz kavramlarını birlikte ele almayı 
zorunlu kılmıştır. Şâz kavramını her ne kadar geniş anlam çerçeve-
sine binaen illet başlığı altında bir alt başlık olarak ele almak gerekse 
de hadis usulüne dair eserlerin birçoğunda kavramın ayrı bir başlık 
altında değerlendirilmesi bu çalışmada da benzer bir tasnifin tercih 
edilmesini gerektirmiştir.

İllet ve şâz kavramları muhaddisler tarafından sünnetin sübû-
tuna yönelik şüpheleri izâle etmek için önemli bir kriter olarak 
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benimsenmişse de her iki kavramın niteliğine ve kapsamına yönelik 
belirsizlikler onların öznelci okuma adı altında istismar edilmesine 
de sebep olmuştur.

İlelü’l-hadîs, henüz ikinci asrın sonlarında cerh ve ta‘dîl  ilmiyle 
birlikte ortaya çıkan ve oldukça erken denilebilecek bir dönemde 
sistemleşen bir ilim dalı olarak kabul edilmektedir. Ancak “bir şeye 
dışarıdan girerek onun özelliklerini değiştiren geçici zayıflık, hasta-
lık ve özür” anlamıyla illet kavramının istismara elverişli bir zemin-
de bulunması, sübjektif kanaatlerin destekçisi olarak kullanılması-
nı kolaylaştırmıştır. Bu sebeple fıkıh  ilmine konu olan rivayetlerin 
kabulü veya reddi konusunda illet ve şâz terimleri müracaat edilen 
temel kavramların başında gelmiş, ihtilâflı meselelerde söz konusu 
kavramlar, mezhebî görüşlerin desteklenmesi noktasında belirleyici 
olmuştur. Dolayısıyla özellikle fıkhî ihtilâfların oluşumunda illet ve 
şâz kavramlarına yönelik yaklaşımların etkisinin üst düzeyde olduğu 
söylenebilir.

Muhaddislerin çoğu illet ve şâz kavramlarını ve ilelü’l-hadîs  
ilmini usulün en zor ve en derin konularından biri olarak nitelendir-
miştir. Bu çalışmada böyle bir konunun seçilmesindeki amaç da her 
şeyden önce, söz konusu kavramların rivayetlerin sıhhatine etkisini 
belirlemektir. Şüphesiz bu, klasik kabul edilen eserlerden ve illetli 
olarak kabul edilen rivayetlerden faydalanılarak tespit edilmeye ça-
lışılacaktır. Ancak kavramların tanımları üzerinde bir kısım tartış-
maların bulunduğunu, tarihî süreçte bu konuyu ilgilendiren her iki 
kavramın da anlamlarında bazı değişimler yaşandığını belirtmek ge-
rekir. Bu sebeple mümkün olduğunca usul ve ilel eserlerine müracaat 
ederek ve söz konusu kavramların tarihî süreçteki kullanımlarının 
izini sürerek farklı yaklaşımları ortaya koymak bu çalışmanın ana 
hedefleri arasındadır. Rivayetlerin sahihliğini belirleyen böylesine 
önemli kavramları değerlendirmek, beraberinde birçok sorunun da 
cevaplandırılmasını gerektirmektedir.

Zaman içerisinde illet kavramına yönelik bir gelişme ve değiş-
me olmuş mudur? İllet kavramına yönelik kullanılan “kapalılık” ve 
“gizlilik” vasıflandırmalarını zâhirî anlamda kullanmak isabetli midir? 
Klasik ilel eserleri ve hadis usulü kitaplarında zikredilen illet türle-
ri dışında, rivayetleri muallel kılan unsurlardan söz edilebilir mi? 
Rivayetlerde bulunan illetler, rivayetlerin sıhhat derecesine nasıl ve 
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ne ölçüde etki etmektedir? Bir başka ifadeyle, rivayetlerin muallel 
veya şâz olması, sıhhat açısından rivayet üzerinde nasıl bir fonksiyon 
icra etmektedir? Rivayetlerde bulunan her illetin hadisi sahih kap-
samı dışında bıraktığı söylenebilir mi? Muallel olduğu söylenen bir 
rivayet kullanılabilir mi? İllet kavramına ilişkin bu gibi soruların bir 
kısmı şâz kavramı için de geçerlidir. İşte bütün bu soruları sormak 
ve cevaplarını ilgili literatürde aramaya çalışmak bu çalışmanın asıl 
amacını ve konusunu oluşturmaktadır. Bu sebeple öncelikli olarak 
kavramların tarihî süreçteki kullanımları ile tanımları ele alınmış ve 
literatüre yansımaları üzerinde durulmuştur. Kısaca bu çalışma, te-
melde rivayetin nakil süreciyle birlikte ortaya çıkan illet ve şâz kav-
ramlarının rivayetlerin sıhhatine etkisini, gelişimini, kullanımlarını 
ve sahip oldukları öneme binaen hadis ilmi ve buna bağlı olarak da 
fıkıh üzerindeki izdüşümlerini konu edinmektedir.

Araştırma konusunun önemi, amacı, yöntem ve kaynaklarıyla 
ilgili açıklamaların yer aldığı giriş ve üç bölümden oluşan bu çalışma-
nın ilk bölümünde kavramların tarihsel gelişim süreciyle ilgili bilgi 
verilmiş; ardından illet ve şâzın rivayetlerde meydana gelmesinin te-
mel sebepleri üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde, illet türleri ve bunların hadislerin sıhhatine 
etkisi üzerinde durulmuş, klasik eserlerde zikredilen illet türlerinden 
farklı olarak bu bölüm “İsnatta İlleti Oluşturan Unsurlar”, “Metin-
de İlleti Oluşturan Unsurlar” ve “Hem İsnatta Hem Metinde İlleti 
Oluşturan Unsurlar” olmak üzere üç ayrı başlık altında ele alınmıştır. 
Klasik ilel eserlerinde açık bir şekilde zikredilmeyen ancak rivayetleri 
muallel kılabilecek unsurlara da bu bölümde örnekler verilerek işaret 
edilmiştir.

Üçüncü ve son bölümde ise rivayetlerdeki illetleri belirlemek 
için izlenebilecek yollar değerlendirilmiş ve muallel hadislerin ka-
tegorik açıdan ifade ettiği anlam tespit edilmeye çalışılmıştır. Ay-
rıca her iki kavramın fıkıh  kaynaklarındaki yansımaları da ayrı bir 
başlık altında değerlendirilmiştir. Bu çalışmada İbn Ebû Hâtim ’in 
İlelü’l-hadîs adlı eserinden çokça istifade edilmiştir. Ancak bu eser-
deki görüşler çoğunlukla babası Ebû Hâtim er-Râzî’ye ait görüşlerdir 
ki bunlar metinde “babam dedi ki” veya “babama sordum” şeklin-
de ifade edilmektedir. Bu sebeple çalışmada herhangi bir karışıklığa 
meydan vermemek için eserin kendisine vurgu yapılırken İbn Ebû 
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Hâtim ismi, Ebû Hâtim’in görüşüne vurgu yapılırken de Ebû Hâtim 
ismi tercih edilmiştir.

Bu kitap 2009 yılında tamamladığımız “Rivayetlerin Sıhhatini 
Belirlemede İllet ve Şâzın Fonksiyonu” adlı doktora tezimize dayan-
maktadır. Konunun seçiminden itibaren yapıcı tenkit ve yönlendir-
meleriyle bu çalışmanın her aşamasında emeği olan hocam ve tez 
danışmanım Prof. Dr. Yavuz Ünal’a en içten şükranlarımı arzetmek 
istiyorum. Ayrıca çalışma esnasında büyük yardım ve desteklerini 
gördüğüm Prof. Dr. Osman Güner’e, Prof. Dr. Bünyamin Erul’a, Prof. 
Dr. Burhanettin Tatar’a ve bu çalışmanın son şeklini baştan sona 
okuma inceliğini gösteren Prof. Dr. Mehmet Okuyan’a şükranlarımı 
sunuyorum. Son olarak yaptığımız bu çalışmayı yayımlanmaya değer 
gördüğü için İSAM Yayınları’na da teşekkürü bir borç olarak telakki 
ediyorum.
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