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SÜNEN-İ TİRMİZÎ’DE HADİS ISTILAHLARI VE TİRMİZÎ’NİN
HADİSLERİ DEĞERLENDİRME USÛLÜ
ÖZET
Bu çalışmada, Tirmizî‟nin Sünen’inde kullandığı hadis ıstılahları ve takip
ettiği metot incelenmektedir. Tirmizî‟nin kullandığı ıstılahların anlamlarının ortaya
konması amaçlanmaktadır.
Çalışmamız, bilgilendirici açıklamaların hadislerin daha iyi anlaşılması için
önemli olduğunu göstermiştir. Tirmizî‟nin hadislerin sıhhat durumunu belirten hasen,
hasen sahîh, hasen sahîh garîb gibi ıstılahlar kullandığı ve bu ıstılahlara yeni manalar
yüklediği tespit edilmiştir. Ayrıca şâz hadis için “ğayr-i mahfûz” terimini kullandığı
ve bazen mürsel terimini munkatı‟ terimi anlamında kullandığı belirlenmiştir. Cerhta‟dil terimlerini kullanarak da ravîlerin durumu hakkında bilgi verdiği tespit
edilmiştir.
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ABSTRACT
HADITH TERMINOLOGY IN SUNAN OF TIRMIDHI AND HIS
METHODOLOGY OF HADITH EVALUATION
This study analyzes Tirmidhi‟s hadith terminology and his method in his
book al-Sunan. It aims to find out the meanings of the technical terms used by
Tirmidhi.
The research has revealed that in order to better understand the hadiths it is
important to give explanations to the hadiths. It has further indicated that in order to
clarify authenticity of the hadiths, Tirmidhi uses the terms such as „hasan,‟ „hasan
sahih,‟ and „hasan sahih gharib‟ with new meanings. In addition, he employs the
term „ghayr-u mahfuz‟ for the „shaz‟ hadith and he sometimes uses the „mursal‟ in
the meaning of „munqati„. Furthermore, it has underlined that he gives information
about the narrators (al-rāwī) with the terms „jarh and ta„dīl‟.
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ÖZET
HADİSLERDE İSRAF VE İKTİSAT
Bu çalışma, israf ve iktisat kavramlarını hadisler ışığında ele almaktadır. Bu
kavramların detaylıca incelenmesi; insan ve toplum hayatında öneminim tespit
edilmesi amaçlanmaktadır.
Çalışma, israfın sınırı aşma, iktisadın ise orta yollu davranmak olduğunu,
israfın sadece maddî konularda olmayıp manevî konularda da olabileceğini
göstermiştir. İsrafın zararlı bir alışkanlık olduğu, topluma yüklü maliyetler getirdiği,
iktisadın ise faydalı olduğu, toplumları refaha götürdüğü belirlenmiştir.
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ABSTRACT
EXTRAVAGANCE AND BUDGETING IN THE HADITHS
This study examines the concepts of extravagance (israf) and budgeting
(iktisad) in the light of the hadiths. It aim is to find out the significance of these two
concepts in the life of individuals and communities by analyzing them in detail.
The research has indicated that while israf means going beyond the limits,
iktisad refers to moderation. In addition, it has revealed that israf involves not only
material life but also moral issues. It has further underlined that while extravagance
is a bad habit with a destructive cost for people, budgeting has a significant benefit
leading the societies to prosperity.
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