MU ALLAK
tın boyutları

ruhi- manevi ve ilmi sahalara da uzanmıştır. Muahat çerçevesinde
Asr-ı saadet'te görülen hayı r ve güzelliklerin daha sonraki asırlarda da müslümanlar için örnek teşkil ettiği söylenebilir.
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MUALIA b. MANSÜR
(.)~ 0'1 .)...ol
EbCı

Mualla b. Mansur'un eserlerinden yalen-Nevddir (Nevadiru Mu'alla, Kitabü'n-Nevadir) günümüze ulaşmıştır (iü
Ktp., AY, nr. A-4352; Atatürk Üniversites i
ilahiyat Fakültesi Ktp., nr. 994). Kendisine
izafe edilen eJ-EmdJi'nin söz konusu eserin diğer bir adı olması kuvvetle muhtemeldir. en-Nevddir aynı zamanda, Hanefi literatüründe Ebu Yusuf ve ŞeyM
ni'nin talebeleri tarafından kaleme alınan
nadirü'r-rivaye metinlerinden günümüze ulaşan tek kitaptır. Fıkıh bablarının klasik sıralamasından hayli farklı bir tertibe
sahip olan eserin muhtevasını Mualla b.
Mansur'un Ebu Yusuf'tan rivayet ettiği
görüşler teşkil etmekte ve kimi yerlerde
Şeybani'nin görüşlerine Ebu Vusuf'unkilerle bağlantılı olarak değinilmektedir
(mesela bk. Nevadiru Mu'alla b. Manşür,
vr. 48b. 52'. 54'. 55b. 63' vd.). Ebu Yusuf'un
görüşleri de büyük ölçüde Mualla'nın ona
sorduğu soruların cevapları olarak zikredilmektedir (mesela bk. a.g.e., vr. 47' . 47b.
49'. 50', 58b vd.). Ver yer Ebu Yusuf'un fık
hi değer taşıyan davranışlarını da zikreden müellifin (mesela bk. a.g.e., vr. 73b)
bu eseri meydana getirirken hocasının im-

nızca

Ya'la Mualla b. Mansur er-Razi
(ö. 211/826)

Hanefi fakihi ve muhaddis.
_j

Hanefi tabakatında Ebu Hanife'nin talebelerinden sonraki neslin başlıca simalarından biri olarak gösterilir. Bağdat'a
yerleşmeden önce nerede yaşadığına dair
yeterli bilgi yoktur.Muhammed b. Hasan
eş-Şeybani'den de ders aldığı halde birçok
kaynakta Ebu Yusuf'la ilişkisi vurgulanarak anılır. Malik b. Enes. Leys b . Sa'd, Süfyan b. Uyeyne, Yahya b. Zekeriyya. Ebu
Avane, İbn Lehia gibi alimlerden hadis rivayet eden Mualla, lll. (IX.) yüzyılın ilkyarısında hadis nakliyle en çok meşgul olan
ve ehl-i hadis tarafından adil kabul edilen az sayıdaki Hanefi fakihleri arasında
yer almaktadır. Mualla b. Mansur'dan oğ 
lu Yahya ve Ali b. Heysem ders aldı: Ali b .

lalarından yararianmış olduğu düşünüle

bilir. en- Nevadir'den Şemsüleimme esSerahsi. Kasani, Burhaneddin ei-Merginani gibi birçok Hanefi müellifi nadirü'rrivaye kaynağı olarak faydalanmıştır.
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M edini, Ebu Bekir b. Ebu Şeybe ve Bu hari gibi alimler hadis rivayet etti. Kütüb-i
Sit te müelliflerinin, rivayetlerine yer verdiği Mualla, aynı zamanda Hanefi çevresinin birikimini sonraki nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarıyla tanındı ve Ebu
Süleyman ei-Cuzcani ile birlikte Ebu Yusuf ve Şeybani'nin görüş, imla ve eserlerini kendilerinden rivayet eden en önemli
ravi olarak kabul edildi. Aynı dönemde
yaşayan lsa b . Eban ve İbnü's-Selci'nin
yaptığı gibi Hanefi çevresinin fıkhi birikimini kelam ve fıkıh usulü sahalarında temellendirmeye çalışmadı: Ebu Süleyman
ei-Cuzcani gibi Hanefi fıkhını hadislerle
desteklemeye gayret etti. Nitekim onun
hakkında çağdaşı Ahmed b. Hanbel'in
olumsuz bir beyanda bulunmamasının ve
dönemin diğer ehl-i hadis imamlarının
olumlu kanaat belirtmelerinin yanı sıra
Ebu Zür'a'nın onu ehl-i re'y içinde ehl-i
hadise en çok benzeyen kişi olarak nitelemesi bunu teyit etmektedir. Halife Me'mun tarafından kendisine teklif edilen
kadılık görevini kabul etmeyen Mualla
Rebiülevvel 211'de (Haziran 826) vefat
etti.
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Senedinin müellif tarafındaki kısmından
bir veya daha çok ravisi zikredilmeyen
hadis anlamında terim.
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Sözlükte "askıda bırakılmış" manasma
gelen muallak kelimesi, terim olarak hadisin senedinin baş tarafından (müellifin
bulunduğu kısımdan) bir veya arka arkaya
birkaç ravisinin yahut bütün raYilerinin zikredilmed iği, ",.,ı.., o1.;.1ı: ..ı.ıı .)..-...iıiJ,_..)
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diye doğrudan Hz. Peygamber' e veya bir
sahabi yahut bir tabiiye isnat edilen hadis demektir. Hadisi bu şekilde rivayet etmeye ta'lik adı verilir. Bir yazıda ayrı yazıl
ması gereken harflerin birbirine karıştı
rılmasına, dişli harflerin dişlerinin belirtilmemiş olmasına da muallak denilmiş
tir. Hadis ilminde bu terimi ilk olarak Darekutni'nin kullandığı bildirilmektedir. Bu
tür hadislerden sadece kesinlik belirten
cezm sigasıyla "söyledi, rivayet etti , yaptı" gibi malum fiillerle rivayet edilenlere
muallak denileceğini söyleyenler varsa da
özellikle sonraki dönemlerde "söylendi,
rivayet edildi, rivayet edilir" gibi meçhul
fiillerle (temrlz slgasıyla) nakledilenlere de
bu ismin verildiği görülmektedir. Böyle
bir rivayetin senedinde müellifin yalnız
hocasını zikretmemesi halinde onu neden
zikretmediği açıkça bilinmelidir. Aksi takdirde bu rivayet müdellesle karışır.
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