TaÅrîcü’l-e¼âdîde fî Müdevvenes baþlýðýyla yazikredilebilir (I-III,
ý dünyasýnda elati çeken çalýþmaarý üzerindeki iniklos Muranyi taiþtir. Muranyi’nin
ine kaleme almýþ
er des QairawaEntstehungsgeberlieferung adlý
tuttgart 1999) eraklarý ve özellikle
akkýndaki eserleri

-kübrâ, Kahire 1324
I-VI; Berâziî, et-Tehnþr. Muhammed ellim b. eþ-Þeyh), Dügiriþi, I, 32-35, 39,
m, el-Ý¼kâm, Kahire,
; Ýbn Abdülber, el-Ýnudde), Beyrut 1417/
Mušaddimâtü’l-mü; Kadî Ýyâz, Tertîbü’lcî v.dðr.), Rabat 1981man b. Muhammed
mü’l-îmân (nþr. Mued el-Ahmedî Ebü’n, 17, 146-148; Þâtýâneddin Ýbn Ferhûn,
mmed Ýlîþ, Fet¼u’lre 1378/1958, I, 57,
mü×heb (nþr. Me’mûn
eyrut 1996, tür.yer.;
r. Dervîþ el-Cüveydî),
Venþerîsî, el-Mi £yâ81, XI, 109-111; XII,
üktî, Neylü’l-ibtihâc,
Makkarî, Nef¼u’¹-¹îb,
r-riyâ² (nþr. Saîd Ah8-1400/1978-80, II,
d ed-Desûký, ¥âþiye
s. (Darü’l-fikr), I, 22;
a¼i’l-celîl £alâ MuÅ11; Mahlûf, Þecere, 108, 215; Brockel, II, 337; Y. S. Allûþ –
ü’l-maÅ¹û¹âti’l-£Araneti’l-£âmme, Paris
400, 403, 404, 405,
vî, el-Fikrü’s-sâmî, I,
l-Fâsî, Fihrisü maÅn, Dârülbeyzâ 139936-441; III, 269; Abmetü’l-fýšhi’l-Mâlikî,
8; Tâhir Muhammed
i’n-nebeviyyeti’l-vâMâlik b. Enes, Mekb. Abdülkerîm el-Cîhebi’l-Mâlikî fi’l-³ar73-191; M. Muranyi,
Mâlikî (trc. Ömer Sât 1409/1988, s. 12,
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Methodology”, Method and Theory in the Study
of Islamic Origins (ed. H. Berg), Leiden 2003, s.
330, 331, 345, 356, 360-365, 368; Hasan Hüsnî

Abdülvehhâb, Kitâbü’l-£Ömr fi’l-mu½annefât ve’lmüßellifîne’t-Tûnisiyyîn (nþr. Muhammed el-Arûsî el-Matvî – Beþîr el-Bekkûþ), Beyrut 1990, I, 650,
653; Sýddîk b. el-Arabî, Fihrisü maÅ¹û¹âti ƒizâneti Ýbn Yûsuf bi-Merrâküþ, Beyrut 1994, s. 214
(nr. 752, 753), 226 (nr. 803); Ali b. Muhammed ezZehrânî, el-¥ayâtü’l-£ilmiyye fî Øýšýlliyeti’l-Ýslâmiyye, Mekke 1417/1996, s. 314, 315, 321-326,
350; Mustafa Herrûs, el-Medresetü’l-Mâlikiyyetü’l-Endelûsiyye ilâ nihâyeti’l-šarni’¦-¦âli¦i’lhicrî, Muhammediye 1418/1997, s. 374; Muhammed el-Menûnî, Æabes min £a¹âßi’l-maÅ¹û¹i’l-Ma³ribî, Beyrut 1999, I, 233, 235; M. Ýbrâhim Ali, I½¹ýlâ¼u’l-me×heb £inde’l-Mâlikiyye, Dübey 1421/
2000, s. 83, 85, 98, 99, 267-268, 282-285; J.
Brockopp, “Competing Theories of Authority in
Early Maliki Texts”, Studies in Islamic Legal
Theory (ed. Bernard G. Weiss), Leiden 2002, s. 322; a.mlf., “Literary Genealogies from the Mosque-Library of Kairouan”, Islamic Law and Society, VI (1999), s. 393-402; Abdullah Muhammed el-Habeþî, Câmi £u’þ-þürû¼ ve’l-¼avâþî, Ebûzabî 1425/2004, III, 1644-1651; Ali Hakan Çavuþoðlu, Irak Mâlikî Ekolü (doktora tezi, 2004), MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.; M. Fâzýl b.
Âþûr, “el-Mechebü’l-Mâlikî keyfe tetavver”, Âfâšu’l-Ýslâm, IV/2, Amman 1996, s. 74-77; H. Tuncay Baþoðlu, “Hicrî Beþinci Asýrda Fýkýh: Genel
Özellikleri ve Mezheplerin Yeniden Þekillenmesi”, ÝLAM Araþtýrma Dergisi, III/2, Ýstanbul 1998,
s. 130 vd.; N. Cottart, “Malikiyya”, EI 2 (Ýng.), VI,
278; M. Talbi, “Sahnun”, a.e., VIII, 843-845; Cengiz Kallek, “Esed b. Furât”, DÝA, XI, 366-367.
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Adnânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.

—

™

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
472

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.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Buhârî, “Ferâ,iç”, 31; Müslim, “Radâ.”, 40; Vâkýdî, el-Me³åzî, I, 404; II, 783; III, 945; Ýbn Hiþâm,
es-Sîre 2, I, 489-490, 599; II, 429; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, I, 10, 63; Belâzürî, Ensâb (nþr. Mahmûd
Firdevs el-Azm), Dýmaþk 1997-2000, I, 305, 336;
X, 62-65; Müberred, el-Kâmil (nþr. M. Ahmed edDâlî), Beyrut 1406/1986, II, 577; Taberî, TârîÅ
(Ebü’l-Fazl), II, 406, 408; III, 66; IV, 549; Ýbn Düreyd, el-Ýþtišåš, s. 195; Ýbn Hazm, Cemhere, s.
187; Ýbn Abdülber, el-Ýstî £âb, I, 362; Sem‘ânî, elEnsâb (Bârûdî), V, 232-233; Ýbnü’l-Esîr, el- Kâmil,
II, 112, 344, 374; III, 26, 269; Makrîzî, Ýmtâ£u’lesmâ£ (nþr. Mahmûd M. Þâkir), Kahire 1941, I, 42,
55; Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, I, 321, 408; Cevâd Ali, elMufa½½al, I, 400, 515; IV, 267, 312, 532; VI, 204;
Muhammed Hamîdullah, el-Ve¦âßišu’s-siyâsiyye,
Beyrut 1987, s. 266; Köksal, Ýslâm Tarihi (Mekke), s. 418-421; Ömer Rýzâ Kehhâle, Mu£cemü šabâßili’l-£Arab, Beyrut 1991, III, 1061; Abd Avn erRavzân, Mevsû £atü’l-šabâßili’l-£Arabiyye, Amman 2002, I, 518.

ÿÝbrahim Sarýçam

–

MÜDREC
( �����) א

—

Kur’ân-ý Kerîm’in
aslýndan olmadýðý halde
bazý sahâbîlerin açýklama maksadýyla
ellerindeki mushaf metni arasýna
ilâve ettikleri kelime

˜
–

˜

(bk. KIRAAT).

MÜDREC
( �����) א
Sened veya metnine,
aslýnda olmayan bir þey
ilâve edilen hadis.

™
—

™

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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nini yahut senedini açýklarken onu dinleyen talebe bu açýklamalarýn metnin aslýnda veya senedde bulunduðunu zannedip
bu þekilde naklederse de muhaddisler hadisi diðer rivayetlerle karþýlaþtýrdýklarýnda
hatayý farkedip düzeltirler.
Müdrec tabiri ilk üç asýrda belli bir tanýmý yapýlmadan mevzû, muallel, maklûb,
muztarib ve münker gibi terimlerle birlikte hadisin zayýf ve metrûk olduðuna iþaret
etmek üzere kullanýlmýþtýr (Tirmizî, £Ýlel, s.
210). Terim üzerinde ilk defa duran ve onu
açýklayan Hâkim en-Nîsâbûrî olmuþ, ardýndan Hatîb el-Baðdâdî bu konuda müstakil bir eser yazmýþ, diðer hadis usulcüleri
de ayný bilgileri eserlerinde tekrarlamýþlardýr.
Müdrec hadis “müdrecü’l-isnâd” ve
“müdrecü’l-metn” olmak üzere iki kýsma
ayrýlýr. Asýl nüshaya göre bir deðiþikliðin
veya ilâvenin yapýldýðý müdrecü’l-isnâd Hatîb el-Baðdâdî’ye göre üç, Ýbn Hacer el-Askalânî’ye göre beþ þekilde olabilir. Birçok
isnadý bulunan hadisi nakleden râvi senedleri birbirine karýþtýrabilir; iki ayrý isnadla
gelen sahih iki ayrý hadisi senedlerden biriyle rivayet edebilir veya hadislerden birini kendi senediyle rivayet etmekle birlikte
diðer hadisin metninden bir kýsmýný ona
katabilir. Kendisine iki farklý isnadla biri
tam, diðeri eksik iki metin halinde ulaþan
hadisin tam olan metnini eksik metnin senediyle rivayet edebilir. Hocanýn bir hadisin
senedini zikrettikten sonra yaptýðý açýklamayý hadisin metni sanýp öyle nakledebilir (Ýbn Hacer el-Askalânî, en-Nüket, II,
832-837).
Tirmizî’nin Süfyân es-Sevrî > Vâsýl b.
Hayyân el-Kûfî > Ebû Vâil Þakýk b. Seleme > Amr b. Þürahbîl > Abdullah b. Mes‘ûd isnadýyla tahrîc ettiði, en büyük günahýn mahiyetine dair birinci rivayet (“Tefsîrü’l-Kur,ân”, 25) müdrecü’l-isnâdýn örneði
olup bu hadisin senedinde Amr b. Þürahbîl’in yer almamasý gerekir. Hadisin Sünen-i Tirmi×î’de ayný babda yer alan ikinci rivayetiyle Øa¼î¼-i BuÅârî’deki rivayetinin senedinde (“Tefsîrü’l-Kur,ân”, 2/3)
Amr b. Þürahbîl’in bulunmamasý bunu
göstermektedir. Nitekim senedler üzerinde yapýlan inceleme sonunda Tirmizî’nin, içinde Amr’ýn da yer aldýðý senedi
baþka bir senedle karýþtýrdýðý anlaþýlmýþtýr.
Hadisin metnine yapýlan idrâc metnin
baþ tarafýnda veya ortasýnda, çoðunlukla
da sonunda bulunur. Hz. Peygamber’in Hira maðarasýna çekilip ibadet ettiðini anlatan rivayetin “ve kâne yahlû bi-gari Hirâin
fe yetehannesü fîhi -ve hüve’t-teabbüdü-

el-leyâliye zevâti’l-adedi” (O Hira maðarasýna çekilir ve burada birkaç gün tehannüs
ederdi -tehannüs ibadet etmek demektir-)
ibaresindeki (Buhârî, “Bed,ü’l-vahy”, 1;
Müslim, “Îmân”, 252) “ve hüve’t-teabbüdü” ifadesini hadisin râvilerinden Zührî
açýklama için ilâve etmiþ (Ýbn Hacer elAskalânî, Fet¼u’l-bârî, I, 23), fakat daha
sonraki râviler bu açýklamanýn hadisin metnine ait olduðunu zannetmiþlerdir.
Sened ve metninin durumuna göre
müdrec hadis sahih, hasen veya zayýf olabilir. Hadiste bulunan garîb bir kelimeyi
veya muðlak bir ifadeyi izah için yapýlan
idrâcýn sakýncasýnýn olmadýðý ittifakla kabul edilmiþtir. Yanýlma sonucu meydana
gelen idrâc, râvi için bir kusur teþkil etmemekle birlikte bu durumun ayný râvide sýk
sýk görülmesi onun zabt niteliðine zarar
verir, kasten yapýlmasý ise adâlet vasfýný
yok eder.
Müdrec hadis konusunu el-Fa½l li’l-va½li’l-müdrec fi’n-našl adlý eseriyle (nþr.
Muhammed b. Matar ez-Zehrânî, I-II, Riyad 1418/1997) ilk defa ele alan Hatîb elBaðdâdî’dir. Kitap senedinde ve metninde idrâc bulunan 111 rivayeti içermekte,
ancak bunlarýn bir kýsmýnýn müdrec olmadýðý belirtilmektedir. Ýbn Hacer el-Askalânî eseri yeniden düzenlemiþ ve çalýþmasýna
Ta£rîf(Tašrîb)ü’l-menhec bi-tertîb(tašrîb)i’l-müdrec adýný vermiþtir (en-Nüket,
II, 811; Keþfü’¾-¾unûn, I, 465). Onun Tašvîmü’s-sinâd bi-müdreci’l-isnâd adlý bir
çalýþmasýnýn daha bulunduðu belirtilmektedir (Süyûtî, Na¾mü’l-£išyân, s. 48). Süyûtî, Ýbn Hacer’in eserinden sadece metninde idrâc bulunan yetmiþ kadar rivayeti
senedlerini hazfederek el-Medrec ile’lmüdrec isimli eserinde bir araya getirmiþtir (nþr. Subhî el-Bedrî es-Sâmerrâî,
Küveyt 1400). Abdülazîz b. Muhammed b.
Sýddîk el-Gumârî, Teshîlü’l-Medrec ile’lmüdrec’inde (Dýmaþk 1403) Süyûtî’nin bu
eserindeki rivayetleri alfabetik sýraya koymuþtur. Mehmet Yýlmaz, Sahîhayn’deki
Müdrec Hadisler ve Bunlarýn Genel
Deðerlendirmesi adýyla yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1994, SÜ Ýlâhiyat Fakültesi).
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MÜDRÝK
( �����) א
Birinci rek‘ata yetiþip
namazýn tamamýný
imamla birlikte kýlan kimse
anlamýnda fýkýh terimi

˜
–

(bk. MESBÛK).

™
—

MÜDRÝKE
( ������) א

Bir öznenin,
kendisinin veya dýþ dünya ile ilgili
durum ve gerçeklerin farkýna vararak
onlarýn bilgisini elde etmesine
imkân veren duyum ve algýlama gücü
anlamýnda mantýk terimi

˜
–

˜

(bk. DUYU; ÝDRAK).

™
—

MÜELLEFE-i KULÛB
( ��������������) א
Gönüllerinin Ýslâm’a ýsýndýrýlmasý
arzu edilen kimseler anlamýnda
fýkýh terimi.

™
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müslümanlara ka
lanan gayri müsl
baðlýlarýnýn Ýslâm
yahut zarar verm
düþmana karþý h
sahibi kimseleri v
arzulanan yeni m
kullanýlmýþtýr. Ây
arasýnda müellef
ayrýca iki âyette (
fâl 8/63) elf kökü
lük anlamýyla ge
pek çok hadiste d
sinck, el-Mu£cem,

Hz. Peygamber
olmak veya kalpl
amacýyla birçok ki
lunduðu ve bu siy
verdiði bilinmekt
için bk. Ýbn Hiþâ
XIV, 313; Kurtubî,
Hz. Ebû Bekir’in h
de de sürdürülm
Ebû Bekir’in bu s
tahsisata Ýslâmiye
müslümanlarýn k
artýk kendilerine
çesiyle karþý çýkmý
da onaylanan bu s
b. Hüseyin el-Bey
sükûtî icmâý oluþ
den sonraki üç ha
fiilen maddî deste
le birlikte Resûl-i
dikten, Kureyþ ve
bileler yenilgiye uð
ellefe-i kulûba ihsa
çektir. Dolayýsýyla
yaklaþýmý izâfî olu
su þahýslarda mü
yahut belli kiþiler
etmesini önleme
muhtemeldir. Nite
týlan Becîle halkýn
len dörtte birlik g
mesi talebiyle ba
baþkumandaný Sa
nuya iliþkin sorus
Allah rýzâsý için de
neði uðruna sav
ödenebileceðini b
dir (Belâzürî, s. 2

Fýkýh literatürün
selesi zekâtýn sar
týlý biçimde, siyer
dolaylý olarak inc
lefe-i kulûba dev
rýlýp ayrýlmayacað
neshedildiði veya
ortadan kalktýðý,

