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Sahnûn’un
(ö. 240/854)
Mâlikî fýkhýna dair eseri.
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Mâlikî mezhebinin teþekkül döneminde
Mâlik b. Enes ve ona ait ilim halkasýnýn
fýkhî görüþlerini bir araya getirmek amacýyla tedvin edilen ve farklý Mâlikî çevrelerince mezhep içi fýkhî faaliyetlerin temel
kaynaðý kabul edilerek “ümmehât” veya
“devâvîn” adýyla anýlan kitaplar arasýnda ilk
sýrada yer alan el-Müdevvene bu mezhep literatürünün en önemli eserlerinden biridir.
Ehl-i re’yin farazî fýkýh anlayýþýna yakýn
olan Tunuslu Ali b. Ziyâd el-Absî’nin öðrencisi olduktan sonra Medine’ye giderek
Mâlik’in ders halkasýna katýlan Esed b.
Furât burada farazî meselelere dair çok
soru sormasýyla dikkat çekmiþ ve bu noktada ehl-i hadîsin fýkýh anlayýþýna daha
yakýn duran Mâlik tarafýndan Irak’a yönlendirilmiþtir. Irak’ta Ebû Hanîfe’nin öðrencilerinden ve özellikle Muhammed b.
Hasan eþ-Þeybânî’den yararlanan Esed,
Mâlik’in vefatý üzerine onun önde gelen
talebelerinin bulunduðu Mýsýr’a gidip Irak’ta öðrendiði fýkhî meseleler hakkýnda Mâlik’in görüþlerini derlemek istemiþtir. Ýbn
Vehb ve Eþheb el-Kaysî ile görüþtükten
sonra kendi fýkýh anlayýþýna en yakýn bulduðu Ýbnü’l-Kasým’la çalýþmaya karar veren Esed’in sorularýný cevaplandýran Ýbnü’lKasým, Mâlik’in görüþlerini bilmediði ya da
hatýrlayamadýðý durumlarda tahrîc metodu ile hükümler oluþturmuþtur. Esed ile
Ýbnü’l-Kasým’ýn birlikte çalýþmasý neticesinde ortaya çýkan ve altmýþ bölümden
oluþtuðu söylenen el-Esediyye, Mâlik’in
temsil ettiði Hicaz fýkhýndan oldukça farklý özellikler taþýyan, Fâzýl b. Âþûr’un ifadesiyle “Iraklý metoda ve Hicazlý muhtevaya
sahip” (M. Ýbrâhim Ali, s. 85), ayrýca delillerden arýnmýþ fýkhî önermelerden oluþan bir
eserdi.
el-Esediyye ile birlikte Kayrevan’a dönen Esed b. Furât eserinden ötürü buradaki Hicaz fýkýh geleneðine baðlý çevrelerce eleþtirilmiþtir. Bu eleþtirileri en güçlü
biçimde ifade eden kiþiler arasýnda, Kayrevan ve Tunus’ta Hicaz fýkhý üzerine öðrenim görüp Mýsýr’a ve ardýndan Medine’ye giderek Mâlik’in öðrencilerinin halkalarýna katýlan Sahnûn da yer almaktadýr. Ýlk
seyahatinden yaklaþýk on yýl sonra (188 /
804) tekrar Mýsýr'a giden Sahnûn, Ýbnü’l-

Kasým’la beraber Mâlik’in ve halkasýnýn fýkhî birikimi üzerinde yeniden çalýþmasý esnasýnda bir yandan el-Esediyye’yi özellikle Mâlik ile irtibatý açýsýndan gözden geçirmiþ, öte yandan bu eserde yer almayan Mâlik’e ait görüþleri toplamýþtýr. Yanýnda Ýbnü’l-Kasým’ýn Esed’e hitaben yazdýðý ve kendi çalýþmasýnda yapýlan tashihleri kabul etmesini istediði mektubuyla
birlikte Kayrevan’a dönen Sahnûn, kurduðu halkada Mýsýr’da hazýrladýðý metni talebelerine okuturken bu metin üzerindeki
çalýþmasýna devam etmiþtir. Bu dönemde Ýbnü’l-Kasým’ýn mektubunda belirttiði
talebi kabul etmeyen Esed’in halkasý ile
Sahnûn’un halkasý arasýnda yaþanan gerginlik þahsî çekiþmenin ötesinde iki farklý
fýkýh anlayýþýnýn mücadelesi olarak yorumlanmalýdýr.

adlý eserleri el-Müdevvene’deki hadis,
âsâr ve özellikle Suriye fukahasýna ait görüþlerin baþlýca kaynaklarý arasýndadýr. Mâlik’in Mýsýrlý öðrencilerinden Eþheb el-Kaysî ve Abdullah b. Abdülhakem’in eserlerinden de yararlandýðý anlaþýlan Sahnûn, Medine fukahasýnýn görüþleriyle Mâlik’in Medineli öðrencilerinin rivayet ve görüþleri
hususunda Ebû Abdullah Muhammed b.
Dînâr el-Cühenî, Ebû Amr Osman b. Kinâne, Mugýre b. Abdurrahman el-Mahzûmî
ve Ýbnü’l-Mâciþûn’un o dönemde Kayrevan’a ulaþtýðý bilinen eserlerini kullanmýþ
olmalýdýr (Çavuþoðlu, s. 25, 28, 32, 75).
Ancak söz konusu eserlerin özellikle Kuzey Afrika kütüphanelerinde bulunan yazma nüshalarýný inceleyerek el-Müdevvene ile aralarýndaki iliþkiyi ortaya koyan bir
çalýþma henüz yapýlmamýþtýr.

Sahnûn’un çalýþmasý el-Esediyye’nin yeniden tasnifi, fýkhî meselelere yer yer hadis
ve âsârýn ilâve edilmesi, baþta Medineliler
olmak üzere Mâlik’in Ýbnü’l-Kasým dýþýndaki
önde gelen öðrencilerinin farklý rivayetlerinin kaydedilmesi ile Hicaz ve Suriye fakihlerinin bazý görüþleriyle zenginleþtirilmesi yanýnda Ýbnü’l-Kasým’ýn þahsî görüþleri ve diðer birçok bilginin ayýklanmasýný
da kapsamaktadýr. Bu gözden geçirme ve
düzenleme sonucunda oluþan metne elMüdevvene adý verilmiþtir. Ancak Sahnûn, öðretim ve kadýlýk faaliyetlerinin yaný sýra siyasî ve içtimaî birçok mesele ile
uðraþtýðýndan çalýþmasýný tamamlayamamýþ ve eserin bazý bölümleri el-Esediyye’de yer aldýðý þekliyle kalmýþtýr. el-Müdevvene’den ayýrmak amacýyla bu parçalara el-MuÅteli¹a denilmiþ ve kaynaklarda
Sahnûn’un eseri zaman zaman el-Müdevvene ve’l-MuÅteli¹a þeklinde adlandýrýlmýþtýr.

Sahnûn’un ders halkasýnda uzun yýllar
okunan ve onun saðlýðýnda Endülüs’e ulaþan el-Müdevvene III. (IX.) yüzyýl sonlarýndan itibaren Kayrevan, Endülüs, Maðrib ve Sicilya Mâlikîleri’nin bütün fýkhî faaliyetlerinde esas aldýklarý temel kaynak
haline gelmiþtir. Eserin Kayrevan’da merkezî bir mevkiye sahip olmasýnda, Sahnûn’un öðrencilerinden olan ve hocasýnýn
ardýndan ortaya çýkan ihtilâflarda takýndýðý tavýrla Kayrevan Mâlikîliði’nin ana çizgisini temsil eden Yahyâ b. Ömer el-Kinânî
ile bu çizgide yetiþmiþ Ýbn Ebû Zeyd elKayrevânî’nin belirleyici rol oynadýðý anlaþýlmaktadýr (a.g.e., s. 78-88). Endülüs’teki
kadý tayinlerinde el-Müdevvene’yi ezbere bilmenin þart koþulmasý ve el-Vâ²ý¼a
ile el-Mevvâziyye gibi farklý eserler üzerinde çalýþtýðý için fýkhî faaliyetleri el-Müdevvene ile sýnýrlý olan fukahanýn tepkisiyle karþýlaþan Fazl b. Seleme b. Cerîr elCühenî’nin memleketi Ýlbîre’yi (Elvira) terketmek zorunda kalmasý (Kadî Ýyâz, V,
222) gibi birçok tarihî kayýt, el-Müdevvene’nin Endülüs’te ve Kuzey Afrika’daki
mer‘î hukukun temel bilgi kaynaðý olduðunu göstermektedir. Nitekim eserin bu
mevkiinden ötürü “müdevvene” kelimesi
günümüzde bazý Kuzey Afrika ülkelerinin
hukuk dilinde “kanun” anlamýnda kullanýlmaktadýr (EI 2 [Ýng.], VIII, 844).

el-Müdevvene’nin kaynaklarý, II. (VIII.)
yüzyýl sonu ve III. (IX.) yüzyýl baþlarýnda
Mâlik’in öðrencileri tarafýndan derlenen,
Mâlikî mezhebinin ilk tedvin örnekleri olarak kabul edilebilecek metinlerden oluþmaktadýr. Nitekim Sahnûn’un, Mýsýr ve
Medine seyahatleri sýrasýnda içinde Ýbnü’lKasým’ýn Semâ£ýnýn da yer aldýðý çok sayýda semâ derlemesini toplayarak Kayrevan’a getirdiði belirtilmektedir (Kadî Ýyâz,
IV, 51). el-Müdevvene’nin muhtevasýný
temelde Mâlik ve Ýbnü’l-Kasým’ýn görüþleri teþkil etmekle birlikte Mâlik’ten önce
ve sonra yaþamýþ bazý Medineli fakihlerin
yaný sýra Suriye ve Irak âlimlerinin görüþlerine de rastlanmaktadýr (Sezgin, I, 403,
404, 405, 407, 519). Sahnûn’un Ýbnü’l-Kasým’dan sonra en fazla istifade ettiði hocasý Ýbn Vehb’in el-Muva¹¹aß ve el-Câmi£

Mýsýr Mâlikîleri arasýnda el-Müdevvene’nin yaygýnlaþmasý ve mezhep içi fýkhî
faaliyetlerin temel kaynaðý haline gelmesi
V. (XI.) yüzyýldan sonraya rastlamaktadýr.
Bu yüzyýlýn baþlarýnda Iraklý Kadî Abdülvehhâb’ýn ve VI. (XII.) yüzyýlda Endülüslü
Ýbn Ebû Rendeka et-Turtûþî’nin Mýsýr’a
yerleþmesiyle birlikte Fâtýmî hâkimiyetinden dolayý büyük ölçüde zayýflamýþ olan Mýsýr Mâlikî ekolünün yeniden canlanmasý,
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beraberinde el-Müdevvene merkezli fýkhî faaliyetlerin bu bölgede baþlamasýný da
getirmiþtir. el-Müdevvene’nin ilk Mýsýrlý þârihi muhtemelen Turtûþî’nin öðrencisi
Kadî Sened b. Ýnân’dýr. Irak Mâlikîleri arasýnda el-Müdevvene tercihi, bu bölgede
Mâlikî tedrîs halkasýnýn sona ermeye yüz
tuttuðu bir dönemde Kadî Abdülvehhâb
ile birlikte ortaya çýkmýþtýr. Ýbn Ebû Zeyd
el-Kayrevânî’nin kitaplarýnýn Ebû Bekir elEbherî’nin son dönemlerinde, muhtemelen 368-375 (978-986) yýllarýnda Baðdat’a
ulaþmasýyla birlikte bu eserler ve onlarýn
esas aldýðý el-Müdevvene ilgi görmeye
baþlamýþtýr. Iraklýlar arasýnda el-Müdevvene üzerine ilk þerh çalýþmasýný Ebherî’nin öðrencilerinden Ýbnü’l-Cellâb yapmýþ
olmalýdýr. Onun öðrencisi Kadî Abdülvehhâb da el-Müdevvene tercihini açýkça ifade etmiþtir (Çavuþoðlu, s. 208-211, 217).
el-Müdevvene’nin Mâlikîler arasýnda
elde ettiði bu itibar hiç þüphesiz Ýbnü’lKasým ve Sahnûn’un mezhep içindeki mevkileriyle ilgilidir. Ýbnü’l-Kasým ve halkasý,
mezhebin teþekkülünde en belirleyici rolü oynayan Mýsýr Mâlikî ekolünün ana çizgisini oluþturur. Hicaz fýkýh geleneði içindeki re’y çizgisinin takipçisi olduðu anlaþýlan Ýbnü’l-Kasým’ýn en belirgin özelliklerinden biri, fýkhî düþünce ve faaliyetlerini
tamamýyla Mâlik’in ve halkasýnýn birikimi
üzerine inþa etmesidir. Mezhep içi fýkhî istidlâl anlayýþýný ve uygulamalarýný geliþtirerek Mâlikî mezhebinin teþekkülü sürecinde önemli rol oynayan Ýbnü’l-Kasým ve
talebelerinin ayný zamanda istihsan gibi
Mâlikî usulünün esaslý unsurlarýnýn tesbitinde büyük katkýlarý olmuþtur (a.g.e., s.
39-45). Ýbn Hazm’ýn “Medine ameli” olarak
kabul edilenler de dahil olmak üzere Mâlikî fýkhýnýn büyük ölçüde Ýbnü’l-Kasým’ýn
re’y, istihsan ve tahrîclerine dayandýðýný
ifade etmesi (Ý¼kâm, I, 565), Þâtýbî’nin
meþhur eseri el-Muvâfašåt’a, Ýbnü’l-Kasým ve Ebû Hanîfe’nin mezheplerini birbirine yakýnlaþtýrmaya muvaffak olmasý
sebebiyle böyle bir ismi vermiþ olmasý (elMuvâfašåt, I, 24) ve Hacvî’nin, “Aslýnda
Mâlikîler Kasýmî’dir, onu taklit etmektedirler” þeklindeki kanaati (el-Fikrü’s-sâmî,
I, 440), Ýbnü’l-Kasým’ýn mezhep içindeki
mevkiini ortaya koymasý açýsýndan hayli
dikkat çekicidir. Sahnûn’un þöhreti ise elEsediyye’yi tashih ederken bizzat Ýbnü’lKasým ile beraber Mâlik’in fýkhî mirasýný
yeniden incelemesinin yaný sýra gerek Kayrevan’da Ehl-i sünnet itikadýnýn yerleþmesinde büyük payý olan bir lider oluþuyla,
gerekse bu bölgede âdeta Ehl-i sünnet’in
sembolü diye kabul edilen Mâlikî fýkhýnýn
470
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güçlenmesi noktasýnda oynadýðý rolle ilgilidir. el-Müdevvene’nin neden tercih edilmesi gerektiði konusunda Iraklý Kadî Abdülvehhâb’dan (Kadî Ýyâz, III, 246; Burhâneddin Ýbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-mü×heb,
s. 239-240) ve Maðribli Ebü’l-Hasan etTancî’den (Burhâneddin Ýbn Ferhûn, Teb½ýratü’l-¼ükkâm, I, 62; Venþerîsî, XII, 23)
aktarýlan deðerlendirmeler, Ýbnü’l-Kasým’ýn Mâlik’e olan baðlýlýðý ve müntesip
ictihad anlayýþý ile Sahnûn rivayetinin güvenilirliði hususuna dikkat çekmektedir.
Üzerinde yapýlan baþarýlý ihtisar çalýþmalarýnýn yaygýnlaþmasýyla birlikte el-Müdevvene, derslerde okutulan ve ezberlenen
bir metin olma özelliðini zamanla kaybetmiþ olsa da Mâlikî mezhebinin rivayet ve
fetva kaynaklarý arasýndaki öncelikli yerini
her zaman korumuþtur. Hatta VII. (XIII.)
yüzyýl ve sonrasýnda el-Müdevvene’nin
elde ettiði otoritenin Ýbnü’l-Kasým’ýn Mâlikî mezhebi içindeki mevkiinin de önüne
geçtiði görülmektedir. VII. (XIII.) yüzyýla
kadar devam eden mezhebin geliþme dönemi boyunca hemen her bölgede kaynaðýna bakýlmaksýzýn Ýbnü’l-Kasým’ýn rivayet
ve görüþleri mezhep içi tercih sýralamasýnda öncelikli kabul edilirken bu yüzyýlla birlikte mezhep içinde tercih edilen rivayet
ve görüþlerin el-Müdevvene’ye hasredildiði görülmektedir. Diðer bir ifade ile, Mâlik’in Ýbnü’l-Kasým dýþýndaki öðrencilerinin
el-Müdevvene’de yer alan rivayet ve görüþlerinin Ýbnü’l-Kasým’ýn el-Müdevvene’de yer almayan rivayet ve görüþlerine
tercih edileceði konusunda ortak kanaate
ulaþýlmýþtýr.
Bütün fýkýh konularýný ihtiva eden elMüdevvene “Tahâret” bölümü (Kitâbü’tTahâre) ile baþlayýp “Diyetler” bölümü (Kitâbü’d-Diyât) ile sona ermektedir. Bölümlerin
sayýsý ve düzeni açýsýndan farklýlýklar olsa
da el-Müdevvene’nin tertip ve sistematiði erken dönem fýkýh literatürünün ilk
örnekleri arasýnda yer alan Ýmam Mâlik’in
el-Muva¹¹aßý ve Muhammed b. Hasan eþÞeybânî’nin Kitâbü’l-A½l’ý ile benzerlik taþýmaktadýr. Bunlarda olduðu gibi el-Müdevvene’de de daha sonraki fýkýh kitaplarýnda görülen “kitâb”, “bab” ve “fasýl” gibi ana ve alt baþlýklara dayanan daha geliþmiþ ve ayrýntýlý bir tasnif bulunmaz. elMüdevvene’nin yazým üslûbu da diðer
erken dönem fýkýh kitaplarýnda olduðu
gibi büyük ölçüde soru - cevap metoduna
dayanmaktadýr. Öte yandan el-Muva¹¹aß
baþta olmak üzere Mâlikî fýkýh kitaplarýnýn
sonunda genellikle yer alan ve haramlarhelâller ile bazý âdâb-ý muâþeret meselelerinin ele alýndýðý “Kitâbü’l-Câmi‘“ adlý bö471
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lümün mevcut el-Müdevvene baskýsýnda bulunmamasý dikkat çekicidir.
el-Müdevvene, 476 (1083) tarihli bir
yazma nüshasý esas alýnarak sekiz cilt halinde basýlmýþ (Kahire 1323, 1325, 1345),
ardýndan Beyrut’ta bunun ofset neþri yapýlmýþtýr (I-VI, ts. [Dârü Sâdýr]). Ayrýca Ýbn
Rüþd el-Cedd’in el-Mušaddimâtü’l-mümehhidât adlý þerhi, Süyûtî’nin Tezyînü’l-memâlik bi-menâšýbý Mâlik’i ve
Îsâ b. Mes‘ûd ez-Zevâvî’nin Menâšýbü
Mâlik’i ile birlikte yayýmlanmýþ olup (I-IV,
Kahire 1324) 1398 (1978) tarihli Beyrut
baskýsý da (I-IV) buna dayanmaktadýr (Sezgin, I, 469; Abdullah Muhammed el-Habeþî, III, 1644). Ancak eserin henüz tenkitli
bir neþri yapýlmamýþtýr.
Muhtasarlarý ve Þerhleri. III. (IX.) yüzyýlýn sonlarýndan itibaren el-Müdevvene
üzerine pek çok þerh, muhtasar, ta‘lik, ziyâdât ve ihtisar çalýþmasý yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalarda Mâlikî fýkýh tarihinde ortaya çýkan farklý eðilimleri, gruplaþmalarý, geliþen
fýkýh dilini ve terminolojiyi izlemek mümkündür. el-Müdevvene’nin sayýsý otuza
ulaþan muhtasarlarýndan en meþhurlarý
þunlardýr: 1. Ýbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî,
MuÅta½arü’l-Müdevvene (ÝÅti½ârü’l-Müdevvene). Eser üzerine yapýlan ilk ve en
meþhur çalýþmalardan biri olup ders kitabý diye hazýrlanmýþtýr. Ýbn Ebû Zeyd, bu
ihtisarý yanýnda eserde Mâlik’e ait olanlar
da dahil bütün görüþleri Ýbnü’l-Kasým’a
izâfe etmiþ, el-Müdevvene dýþýndaki temel kaynaklarda yer alan farklý rivayet ve
görüþleri, ayrýca kitabýn sonuna el-Müdevvene’de bulunmayan “Kitâbü’l-Ferâ,ic” ve “Kitâbü’l-Câmi.” adlý bölümleri
eklemiþtir. Eserin Mýsýr ve Kuzey Afrika
kütüphanelerinde yazma nüshalarý bulunmaktadýr (Sezgin, I, 470, 481; M. Âbid
el-Fâsî, I, 332; II, 436-441; Sýddîk b. elArabî, s. 226; Muranyi, Dirâsât, s. 19-20).
2. Ebû Saîd el-Berâziî, et-Teh×îb fi’Åti½âri’l-Müdevvene. el-Müdevvene dýþýndaki kitaplardan herhangi bir ilâve içermediði, metnin muhteva ve ifadelerine sadýk kaldýðý ve Sahnûn’un son þeklini veremediði bölümleri diðer bölümlere uygun
olarak yeniden tanzim ettiði için kýsa zamanda hocasý Ýbn Ebû Zeyd’in muhtasarýnýn yerini alarak Kuzey Afrika, Sicilya
ve Endülüs Mâlikîleri arasýnda en önemli
baþvuru kaynaðý haline gelmiþ (Kadî Ýyâz,
VII, 257; Abdurrahman b. Muhammed edDebbâð – Ýbn Nâcî, II, 146-147; Ýbn Haldûn, s. 422) ve el-Müdevvene denildiði
zaman artýk Berâziî’nin et-Teh×îb’i anlaþýlýr olmuþtur (Hacvî, II, 398). Ýbn Haldûn,
MuÅta½aru Ýbni’l-¥âcib’in telifinden son-
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ra bile et-Teh×îb’in ders kitabý olarak kullanýlmaya devam edildiðini belirtmektedir (Mušaddime, s. 423). Müellifi tarafýndan, el-Müdevvene ve el-MuÅteli¹a’nýn içerdiði meseleleri “tehzîb” için kaleme alýndýðý belirtildiðinden et-Teh×îb fi’Åti½ari’l-Müdevvene þeklinde isimlendirilen ve bazý çaðdaþ çalýþmalarda Teh×îbü’l-Müdevvene ve’l-MuÅteli¹a þeklinde kaydedilen eserin (Brockelmann, GAL,
III, 290; H. Hüsnî Abdülvehhâb, I, 650)
tenkitli neþri Muhammed el-Emîn Veledü
Muhammed Sâlim b. eþ-Þeyh tarafýndan
yapýlmýþtýr (I-IV, Dübey 1420/1999). et-Teh×îb üzerine çok sayýda þerh ve ta‘lik çalýþmasý gerçekleþtirilmiþ (Abdullah Muhammed el-Habeþî, III, 1645-1646), ayrýca Ebû
Muhammed Abdülhak b. Muhammed esSehmî es-Sýkýllî, Berâziî’nin hatalarý konusunda Ýstidrâk £alâ MuÅta½ari’l-Berâzi£î
isimli bir eser kaleme almýþtýr. 3. Ýbn Rüþd
el-Ced, el-Mušaddimâtü’l-mümehhidât.
el-Müdevvene’deki meseleleri daha sistematik hale getirerek naslarla temellendirmesi, fýkýh usulü açýsýndan açýklamasý
ve mezhep içi ittifak ve ihtilâflarýn yaný sýra bazan diðer mezheplerin görüþlerine de
yer vermesiyle eserin muhtasarlarý arasýnda özel bir yere sahiptir (nþr. Muhammed
Haccî – Saîd A‘râb, I-III, Beyrut 1408/1988).
Ýbn Ebû Zemenîn’in el-Mu³rib (el-Mušarrib) fi’Åti½âri’l-Müdevvene, Ebü’l-Kasým
Halef b. Behlûl el-Berbelî’nin et-Tašrîb,
Abdullah b. Abdurrahman eþ-Þârimsâhî’nin Na¾mü’d-dürer fi’Åti½âri’l-Müdevvene’si de anýlmasý gereken diðer muhtasarlardýr.
Ýlk örnekleri Sahnûn’un öðrencileri tarafýndan verilen ve sayýlarý altmýþýn üzerinde olan el-Müdevvene þerhlerinin baþlýcalarý þöyle sýralanabilir: 1. Ebû Bekir Ýbn
Yûnus es-Sýkýllî el-Câmi£ li-mesâßili’l-Müdevvene. Mâlikî çevrelerindeki þöhretinden dolayý “mezhebin mushafý” lakabýný kazanan (Burhâneddin Ýbn Ferhûn,
ed-Dîbâcü’l-mü×heb, s. 369; Ýbn Haldûn,
s. 422) ve Kayrevan metodunun tipik örneklerinden biri olan eser (Muhammed b.
Ahmed ed-Desûký, I, 22; Muhammed Ýlîþ,
I, 11; M. Fâzýl b. Âþûr, IV/2 [1996], s. 74,
75), ayný zamanda Halîl b. Ýshak el-Cündî’nin el-MuÅta½ar’ýnýn el-Müdevvene
þerhleri arasýnda dört temel tercih kaynaðýndan biridir (yazmalarý için bk. Sezgin, I,
471; Ali b. Muhammed ez-Zehrânî, s. 314;
Muranyi, Dirâsât, s. 16; Muhammed elMenûnî, I, 235). 2. Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Lahmî, et-Teb½ýra (Ta£lîš
£ale’l-Müdevvene). Daha önceki þerhlerden farklý bir tenkit ve tercih metodu

geliþtirerek mezhep birikimi içinde yer
alan farklý görüþlerin ortaya çýkarýlmasýný
amaçlamaktadýr. Hem rivayet (sened) yönünden hem mezhebin temel ilkeleri ve
maslahat ilkesiyle uyumluluðu açýsýndan
tenkide tâbi tutulan mezhep birikimi arasýndan zaman zaman mezhebin muteber
görüþüne muhalif tercihler yapan ve sýk
sýk tahrîc yöntemine baþvuran Lahmî ve
öðrencilerinin bu çalýþmalarý sonucunda
Mâlikî mezhebinin mezhep içi fýkhî istidlâl
usulü ve tercih sýnýflamasý yeni bir þekil
almýþtýr (Çavuþoðlu, s. 90-92). 3. Mâzerî,
Þer¼ (Ta£lîša) £ale’l-Müdevvene. Ýki
farklý fýkýh anlayýþýný yansýtan Irak ve Kayrevan metotlarýný muhtemelen ilk defa
bir araya getiren eserdir (a.g.e., s. 92,
yazma nüshasý için bk. Rabat Evkaf Ktp.,
nr. 150; bk. Sezgin, I, 469). 4. Kadî Ebû Ali
Sened b. Ýnân, ªýrâzü’l-meclis. Mýsýr’da
yazýlmýþ az sayýdaki el-Müdevvene
þerhlerinin ilki olmasýyla tanýnmýþtýr. 5.
Kadî Ýyâz, et-Tenbîhâtü’l-müstenbi¹a fî
þer¼i müþkilâti’l-Müdevvene ve’l-MuÅteli¹a. Mâzerî’nin mezhep içi istidlâl anlayýþýný ve Irak’la Kayrevan metotlarýný bir
araya getirme hedefini sürdüren bir eserdir (yazma nüshalarý için bk. Sezgin, I, 469;
M. Âbid el-Fâsî, III, 269; Sýddîk b. el-Arabî,
s. 214, nr. 752, 753; Abdullah Muhammed
el-Habeþî, III, 1649).
Ebû Saîd el-Berâziî’nin Kitâbü’þ-Þer¼
ve’t-temâmât li-mesâßili’l-Müdevvene’si (Kayrevan Ulucamii Kütüphanesi’nde bulunan parçalarý için bk. Hasan Hüsnî Abdülvehhâb, I, 653), Ebû Muhammed
Abdülhak b. Muhammed es-Sehmî es-Sýkýllî’nin, en-Nüket ve’l-furûš li-mesâßili’lMüdevvene ve’l-MuÅteli¹a ile Teh×îbü’¹-¹âlib ve fâßidetü’r-râ³ýb £ale’l-Müdevvene’si (Sezgin, I, 471; Muranyi, Dirâsât, s. 17-18; Muhammed el-Menûnî, I,
235) ve Ebü’t-Tâhir Ýbrâhim b. Abdüssamed’in et-Tenbîh £alâ mebâdißi’t-tevcîh’i de (Sezgin, I, 469; Abdullah Muhammed el-Habeþî, III, 1644) el-Müdevvene
üzerine yazýlmýþ baþlýca þerhler arasýndadýr. Ýbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî’nin en-Nevâdir ve’z-ziyâdât adlý eseri de Mâlikî
mezhebinin el-Müdevvene dýþýndaki temel rivayet kaynaklarýnýn tamamýnda yer
alan farklý rivayet ve görüþleri derleyen
önemli bir çalýþmadýr (nþr. Muhammed
Haccî v.dðr., I-XV, Beyrut 1999).
Yakýn dönemde el-Müdevvene’nin kaynaklarý hakkýnda yapýlan çalýþmalar arasýnda Ahmed b. Muhammed el-Amrânî’nin
Ýšbâlü’s-sürûr bi-taÅrîci e¼âdî¦i’l-Müdevveneti’l-kübrâ adlý eseriyle Tâhir Muhammed ed-Derdîrî’nin Ümmülkurâ Üni-
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Kinâne’ye baðlý Abdümenât’ýn kollarýndandýr. Adýný aldýðý Müdlic’in nesebi Mürre b. Abdümenât b. Kinâne b. Huzeyme
yoluyla Adnân’a ulaþýr. Damre, Müzeyne
ve Cüheyne kabileleriyle komþu olan Benî
Müdlic, Ýslâm’ýn zuhurunda Medine’nin batýsýndaki Yenbûunnahl civarýnda yaþýyordu. Benî Müdlic Câhiliye devrinde iz sürme, insanlarýn ayak izlerine bakarak haklarýnda bilgi verme (iyâfe) ve fizikî yapýlarýndan, organlarýndan hareketle nesepleri, ahlâk ve karakterleri hakkýnda tahmin
yürütme (kýyâfe) alanlarýnda meþhur olmuþ
kiþileriyle tanýnýyordu. Bunlardan Mücezziz b. A‘ver’in Üsâme’nin ayaklarýna bakarak Zeyd’in oðlu olduðunu söylemesi Hz.
Peygamber’i çok memnun etmiþtir (Buhârî, “Ferâ,iç”, 31; Müslim, “Radâ.”, 40).
Müdlicoðullarý, Ýslâmiyet’ten önce Kureyþ
ve müttefiklerinden oluþan dinî - iktisadî
imtiyazlara sahip kabileler (Hums) arasýnda yer alýyordu; ayrýca Mustalik, Huzâa ve
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Damre kabilelerinin müttefikiydi. Rivayete göre bazý durumlarda diþi deveden faydalanmanýn günah sayýlmasý âdeti (bk. BAHÎRE) Müdlicoðullarý tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Müberred de haram aylarýn yerlerini deðiþtirme yetkisinin Benî Müdlic’in
elinde bulunduðunu bildiren bir rivayet
aktarmýþtýr (el-Kâmil, II, 577); ancak aslýnda bu yetkinin Kinâne’nin kollarýndan Benî
Fukaym’a ait olduðu bilinmektedir.
Benî Müdlic’in reisi Sürâka b. Mâlik, Mekkeliler’in vaad ettiði ödülü almak amacýyla hicret yolculuðu sýrasýnda Hz. Peygamber’in peþine düþmüþ, fakat ona yetiþtiði
sýrada atýnýn tökezlemesi üzerine onun
mânevî güçler tarafýndan korunduðunu
anlayýp kendisinden özür dilemiþ ve ileride kullanmak için yazýlý bir emannâme almýþtý. Hicretten sonra Resûl-i Ekrem ile
Benî Müdlic arasýndaki iliþkiler olumlu yönde geliþti. Kabile, 2. yýlýn ortalarýnda (623
sonlarý) bir Kureyþ kervanýný takip maksadýyla yola çýkarak kendilerine ait Uþeyre’ye kadar gelen Hz. Peygamber ile müttefiki Benî Damre’nin de katýldýðý bir antlaþma imzalamýþ ve onunla askerlerini çok
iyi bir þekilde aðýrlamýþtý; hatta bu aðýrlamanýn Kureyþ kervanýnýn kaçmasýna sebep olduðu söylenir (bk. UÞEYRE GAZVESÝ).
Müdlicoðullarý’ndan Ebû Abdullah Harmele b. Cü‘þüm’ün Resûl-i Ekrem’e gelerek Ýslâm’ý kabul ettiði, ancak hicret etmeyip kendi yurdunda kalmak için ondan izin
aldýðý kaydedilmektedir (Ýbn Abdülber, I,
362). Mekke’nin fethinden önce Hz. Peygamber’in müttefiki Benî Huzâa’ya saldýran akrabalarý Benî Bekir’i desteklemekten
kaçýnan Müdlicoðullarý’ndan bir kýsmýnýn
bu sýrada Ýslâmiyet’e girdiði anlaþýlmaktadýr. Nitekim bu kabileden Vakkas b. Mücezziz 6 (627) yýlýnda Gabe Gazvesi’nde þehid düþmüþtür. Mekke’nin fethine katýlan
Müdlic’e mensup askerlerin fethin ardýndan Hâlid b. Velîd’in emrinde Cezîme kabilesine gönderilen birlikte yer aldýklarý bilinmektedir. Sürâka b. Mâlik 8 (629) yýlýnda Huneyn ganimetlerinin daðýtýldýðý sýrada Ci‘râne’ye gelerek müslüman olmuþ,
fakat kabilesinin önemli bir kýsmý, Hz. Peygamber’in müþriklerle imzaladýðý antlaþmalarý laðvettiði 9. yýlýn hac mevsimine
kadar (Mart 631) eski dinine sadýk kalmýþtýr. Kaynaklarda Benî Müdlic ile Huzâa, Tevbe sûresinin ilk âyetinde kendileriyle bir zaman sýnýrlamasý konmaksýzýn antlaþma yapýldýðý bildirilen veya 4. âyette antlaþmalarýna sadýk kaldýklarý belirtilen müþrik kabileler arasýnda gösterilmektedir.
Hz. Peygamber, 9 (630) yýlýnda düzenlediði ilk deniz seferinin kumandanlýðýna
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Müdlicoðullarý’ndan Alkame b. Mücezziz’i
tayin etmiþti. Mýsýr fetihlerine katýlan Benî Müdlic askerlerinden bir kýsmý, Hz. Osman’ýn öldürülmesinin ardýndan bir müddet Yezîd b. Hâris el-Müdlicî’nin liderliðinde Hiribtâ’da üslenen Hz. Osman taraftarlarýnýn içinde yer almýþ ve Hz. Ali’nin valisine biat etmemiþtir. Daha sonralarý olaylarda adýna rastlanmayan Benî Müdlic’den bazýlarý Dimyat ve çevresine yerleþmiþtir. Önemli râvilerden Abdurrahman
b. Mâlik b. Cü‘þüm ile Sahr b. Abdullah b.
Harmele, Mýsýr kadýsý Ebû Nadle Hibbân
b. Hâlid ve Þâfiî fakihi Kemâleddin Ahmed
b. Amr Benî Müdlic’e mensup meþhur kiþilerdir.
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Sened veya metnine,
aslýnda olmayan bir þey
ilâve edilen hadis.
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Sözlükte “eklemek, ilâve etmek” anlamýndaki derc kökünden türeyen müdrec
kelimesi “kendisine ekleme yapýlan þey”
demektir. Terim olarak senedinde veya
metninde bir fazlalýk bulunan hadisi ifade
eder. Böyle bir ilâveye idrâc denir. Müdrec hadisi rivayet eden hoca hadisin met474
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