MÜ EN' EN
ğü bilinmese bile rivayeti muttasıl kabul
edilir; olayın meydana geldiği zamana yetişmemişse rivayeti mürsel sayılır; sahabinin mürseli de makbuldür. Eğer ravi tabii ise rivayeti münkatı' olur. Tabii de sahabiden onun gördüğü ve yetiştiği bir olayı
rivayet eder ya da görmediği ve zamanı
na yetişmediği olayı "enne fülanen kale
(merre. raa)" şeklinde bir senedie sahabiye
mal ederek naklederse hadis yine muttasıl, aksi takdirde münkatı'dır (et-Ta~yid
ve'l-iztı/:ı, s. 85-86). İlkdönem muhaddislerinin bu konuda temkinli hareket etmelerine karşılık daha sonra gelenler meseleyi farklı şekilde değerlendirmiştir. SüyOti, Mağrib alimlerinin enneyi hem semada
hem icazette, Şark alimlerinin ise sadece
icazet yoluyla alınan hadislerin rivayetinde
kullandıklarını belirtmektedir ( Tedribü 'rri!ivi, ı , 219). Müen'en hadis sened ve metninin durumuna göre sahih, hasen ve zayıf olarak nitelenebilir.
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Ebu Feyd Müerric b. Amr b. ei-Haris
es-Sedusl el-Basri en-Nahvl
(ö. 195/810-11)
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Arap dili ve ensab alimi.

_j

ll. (VIII.) yüzyılın başlarında doğdu. Soyu Beni Sedus b. Şeyban'a ulaşır. Sık sık
çöle giderek fasih bedevilerden nadir ve
garib lugatlar, dil, şiir. emsal ve edebiyatla ilgili malzeme topladı. Daha sonra yerleştiği Basra'da EbO Amr b. Ala, Halil b.
Ahmed, Harun b. Musa en-Nahvi ve EbO
Zeyd ei-Ensari'den nadir kelimeler, nahiv,
kıyas, taTil, şiir ve edebiyata dair dersler aldı. Lugat ve nahivde Sibeveyhi ve Nadr b.
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Şümeyl ile birlikte Halil b. Ahmed'in en güvenilir üç öğrencisinden biri oldu (Kemaleddin el-Enbarı, s. 105). Ebu Amr b. Ala
ve Şu'be b. Haccac'dan hadis rivayet etti.
Nadr b. Şümeyl, İbn Sellam ei-Cumahi, Ahmed b. Muhammed ei-Yezidi, Ahmed b.
Halid ez-Züheli, Ali b. DavOd es-Safedi ve
Muhammed b. Mübeccel kendisinden okuyan ve rivayette bulunan öğrencilerinden
dir. Halife olmadan önce Me'mun'la görüşmüş, onunla Horasan'a gitmiş, Mervve
Nişabur'da ikamet etmiş, Muhammed b.
Mübeccel, Ali b. Hasan ez-Züheli gibi Nişa
bur meşayihi kendisinden ders okumuştur
(İbnü'l-Kıftl, lll, 330). Bir rivayete göre Cürcan'da da bir süre kalmış. buranın alimleri kendisinden rivayette bulunmuştur. ismail b. Yahya ei-Yezidi'nin Kitfıbü'l-En
vfı'ını, ayrıca Mervliler'in Garibü'l-~ur
'fın'ını kendisinden okuyup rivayet ettiği
belirtilir. EbO Temmam'ın el-lfamfısetü'l
kübrfı'sında yer alan iki beytine bakılarak
iyi bir şair olduğuna hükmedilirse de kaynaklarda başka şiirlerine rastlanmamıştır.

Eserleri. 1. Kitfıbü'l-Emşfıl. Arap atasözlerine dair Mufaddal ed-Dabbi'nin kitabından sonra zamanımıza ulaşan ikinci
eserdir. Dabbi kitabında Arap atasözlerinin ortaya çıkmasına sebep olan hikaye.
haber ve olaylara ağırlık vermiş olmasına
karşılık Müerric'in eserinde yoğun bir şe
kilde lugavi açıklamalar görülür. Ayrıca diğer kaynaklarda nadir rastlanan türden
kadim Arap şiirinden bol miktarda örnek
zikredilmiş. ancak bunların çoğunun şairi
belirtilmemiştir. Eserde herhangi bir tertip ve tasnife tabi tutulmadan 104 atasözü ve deyim açıklanmıştır. Kitap Ahmed
Muhammed ed-Dubeyb (Riyad 1390/1970)
ve Ramazan Abdüttewab (Kahire 1391/
1971; Beyrut 1983) tarafından yayımlan
mış. son neşirde bazı yazmalara ve kaynaklara dayanılarak esere on üç mesel ve
deyim ilave edilmiştir. z. Kitfıbü lfar,f min
nesebi ~ureyş. Araplar'ın soy bilimine dair günümüze ulaştığı bilinen ilk eser olup
Kureyş kabilesinin soy şeceresinden önemli görülenler söz konusu edilmiştir. Diğer
ensab eserlerinden farklı olarak isimlerle
ilgili biyografiler zikredilmiştir. Bazı biyografiler geniş tutulmuş, biyografi sahipleriyle ilgili kıssa ve habere yer verilmiş, şiir
lerinden örnekler yazılmıştır. Açık ve mantıki bir tasnifin görüldüğü eserde müellifin yetkin bir lugat ve nahiv alimi olması
sebebiyle bazı isiınierin okunuşunun belirlenmesinde özgün görüşlere rastlanmaktadır. Eser Mecmu'atü'r-resfı'ili'l-kemfı
liyye fi'l-ensfıb içinde (Taif, ts.). ayrıca

Selahaddin ei-Müneccid tarafından (Kahire 1380/1960; Beyrut 139611976) yayım
lanmıştır. Müerric es-Sedusi'ye nisbet edilen diğer eserler şunlardır: Ensfıbü Şey
bfın, Kitfıbü'l-Envfı', Cemfıhirü'l -]fa

bfı'il, Garibü'l-~ur'fın, Kitfıbü'l-Me'fı

ni, Me'fıni'l-~ur'fın.
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Zanni delile dayanılarak
biri tercih edilen

manalarından

müşterek lafız
anlamında fıkıh
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usulü terimi.
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Sözlükte "çevirmek; dönmek" anlamevi kökünün "tef'il" kahbından
(te'vil) türetilen müevvel kelimesi "kendisine dönülen, sonunda varılacak olan nokta" demektir. Fıkıh usulü terimi olarak
zanni delile dayanılıp muhtemel manalarından birinin diğer(ler)inden üstün olduğu kabul edilen müşterek lafzı ifade eder.
Müşterek ise her biri ayrı vaz' ile olmak
üzere birden fazla manaya gelen lafızdır;
"göz, su pınarı, casus, altın" anlamların
daki "ayn" kelimesi böyledir (iştirakin sebepleri hakkında bk. MÜŞTEREK). Mesela
boşanmış kadınların yeni bir evlilik yapabilmek için beklemeleri gereken süreyi (iddet) düzenleyen ayette (el-Bakara 2/228)
geçen "kuru"' kelimesi " hayız dönemi" ve
"temizlik dönemi" manalarında müşterek
bir lafızdır; bu manalardan hangisine yorulursa o mana üzerine te'vil edilmiş olur.
Karısını üçüncü defa boşayan erkeğin, kadın başka bir erkekle nikahlanıp ondan boşanmadıkça onunla tekrar evlenmesinin
helal olmayacağını bildiren ayette geçen
(el-Bakara 2/230) "nikah" lafzı Arapça'larındaki

