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Kuzey Kafkasya müslümanlarýnýn
XVIII. yüzyýl sonlarýnda
Ruslar’a karþý baþlattýklarý
tasavvufî kökenli siyasî hareket.

™

Nakþibendî tarikatý mensuplarý öncülüðünde baþlatýlan bu dinî - millî direniþ hareketini Rus müellifleri müridizm olarak
adlandýrmýþ, hareket Rus ve Batý literatüründe bu adla yaygýnlýk kazanmýþ, müslümanlar ise giriþtikleri bu mücadeleye gazavât adýný vermiþlerdir. Çeçen asýllý Ýmam
Þeyh Mansûr’un 1785’te Çeçenistan’da baþlattýðý gazavât, Nakþibendîler’in önderliðinde Kadirîler’in de desteðiyle ve çeþitli
aralýklarla 1920 yýllarýna kadar devam etmiþtir. Ýmam Mansûr’dan önce Çar rejimine baðlý kiþilerce Kafkasya’ya özerklik verilmesini savunan bir hareket baþlatýlmýþsa da baþarýya ulaþamamýþtýr. Müridizm,
baþlangýcýndan kýsa bir süre sonra millî bir
nitelik kazanarak baðýmsýz Kafkasya idealinin ortaya çýkmasýnda baþlýca etken olmuþtur.
Muhtemelen 1732’de Çeçenistan’ýn Sunca nehri yakýnlarýndaki Aldý köyünde doðan ve asýl adý Uþurmek (Uþurma) olan
Ýmam Mansûr’un Nakþibendiyye tarikatýna Daðýstan’da intisap ettiði ve Muhammed Buhârî adlý bir þeyhe baðlandýðý rivayet edilirse de bu konuda kesin bilgi yoktur. 1785’te Kafkas kabileleri arasýnda daðýttýðý beyannâme ile, Kafkasya’nýn bir bölümünü iþgal etmiþ olan Ruslar’a karþý halký gazâya davet eden Ýmam Mansûr’un
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þöhreti kýsa süre içinde bütün Kafkasya’ya yayýldý. Nicolae Iorga’nýn Rus kaynaklarýna dayanarak Nogay (Tatar) asýllý bir “din
fanatiði” olarak tanýttýðý (Osmanlý Ýmparatorluðu, V, 51) Ýmam Mansûr’un faaliyetleri Osmanlý Devleti’nin dikkatini çekti. Ahmed Vâsýf Efendi, Sohum muhafýzýndan
Mansûr hakkýnda bilgi istendiðini, onun
görevlendirdiði bir kiþinin kendisiyle görüþüp aldýðý bilgileri bizzat Ýstanbul’a giderek
ilgililere anlattýðýný kaydeder. Vâsýf Efendi’nin aktardýðý bu bilgilere göre çobanlýk
ve çiftçilik yaparak geçimini saðlayan Mansûr, 1784 yýlýnda rüyasýnda Hz. Peygamber’den halký doðru yola davet etme emri
aldýðýný, ilim sahibi olmadýðýndan bu iþin
üstesinden gelemeyeceðini söylemesine
raðmen Resûl-i Ekrem tarafýndan teblið
faaliyetine baþladýðýnda kendisinden ilim
zuhur edeceði müjdesi verildiðini ileri sürmüþ, bir müddet sonra yine ayný emre
muhatap olunca irþad ve teblið faaliyetine
baþlamýþtýr (Târih, s. 364). Þeyh Mansûr’un
Bâbýâli’ye gönderdiði mektupta Hz. Peygamber tarafýndan kâfirlere karþý gazâya
memur edildiðini söylemesi de (Cevdet
Paþa, Târih, III, 261) bu bilgilerle örtüþmektedir. Öte yandan onun gençliðinde
Daðýstan’a gidip Ýslâmî ilimleri tahsil ettiðine, ülkesine döndüðünde köyün camisinde imamlýk yapmaya baþladýðýna dair
rivayetler de vardýr.
Vaazlarýnda Ruslar’la dostluðun, tütün,
þarap ve zinanýn haram olduðunu vurgulayan ve gazâ fikrini iþleyen Mansûr bir müddet sonra bütün Kuzey Kafkasya’yý Ruslar’a karþý ayaklandýrmayý baþardý. Kafkasya halklarýný yeþil, sarý ve kýrmýzý renkli bayraklar altýnda toplamak isteyen Mansûr’un
ortaya çýkýþý Ruslar’ý tedirgin etti. Mansûr’u
ele geçirmeye çalýþan Ruslar, Aldý köyü yakýnlarýnda büyük bir yenilgiye uðradýlar. Bu
dönemde Avar, Lek (Gazikumuk) gibi Daðýstan kabileleri Þeyh Mansûr’un etrafýnda
toplanmaya baþladý. Böylece onun emrinde 20.000 kiþilik bir ordu meydana geldi.
Ýmam Mansûr, Kýzýlyar ve Grigoryapili gibi
kaleleri kuþatýp Ruslar’a önemli kayýplar
verdirdi (Aðustos 1785). Bu olayýn hemen
ardýndan Ruslar büyük bir orduyla Mansûr’un üzerine yürüdüler. Küçük Kabartay’da Terek nehri üzerinde bulunan Tatartup’ta yapýlan savaþta (Kasým 1785) disiplinli ve teçhizatlý Rus ordusuna karþý
azim ve cesaretle direnen Ýmam Mansûr’un
Kumuk, Kabartay, Çeçen ve Daðýstanlýlar’dan oluþan ordusu büyük kayýplar verdi,
fakat Ruslar’ýn Çeçenistan’a girmesini önledi. Ýmam Mansûr, Kuzeybatý Kafkasya’ya çekilerek mücadelesine bu bölgede de-

vam etti. 1791’de Anapa savaþlarý sýrasýnda yaralý olarak Ruslar’ýn eline esir düþen
Ýmam Mansûr tutuklu bulunduðu Þlisselburg Kalesi’nde vefat etti ve hiçbir dinî
merasim yapýlmadan defnedildi. 1787’de
baþlayan Osmanlý - Rus harbini sona erdiren Yaþ Antlaþmasý’ndan sonra Petersburg’a gönderilen fevkalâde elçi Mustafa
Râsih Paþa esirlerin mübâdelesi hükmü
mûcibince Ýmam Mansûr’un kendilerine
teslim edilmesini istemiþ, ancak Çariçe Katerina, Mansûr’un Osmanlý tebaasý olmadýðýný söyleyerek bu teklifi reddetmiþ, Râsih Paþa bütün ýsrarlarýna raðmen bir sonuç elde edememiþtir.
Þeyh Mansûr’un ölümünün ardýndan
Kafkasya müslümanlarý, Ýmam Gazi Muhammed’in (Gimrili Molla Muhammed)
1826’da ortaya çýkýp 1830’da baþlattýðý
ikinci gazavât hareketine kadar yaklaþýk
kýrk yýl ortak bir liderden mahrum kaldýlar. Ruslar bu dönemde Kafkasyalý müslüman halklara karþý her türlü zulmü uyguladýlar. 1793’te Daðýstan’ýn Gimri köyünde
doðan Molla Muhammed, Nakþibendî-Hâlidî þeyhi Ýsmâil Þirvânî’ye intisap ederek
hilâfet aldýktan sonra 1823’te Daðýstan’a
dönüp irþad faaliyetine baþladý. Halka ilk
görevinin Allah yolunda gazâ olduðunu,
kâfire haraç verilmeyeceðini, haramlardan
kaçýnýlarak ruhun ibadetlerle beslenmesi
gerektiðini anlatan Molla Muhammed irþad faaliyetini bir süre devam ettirdikten
sonra Avar Hanlýðý’ndan Þeyh Þeybânî, Tarku Þamhallýðý’ndan Molla Hacý Yûsuf, Kumuk Hanlýðý’ndan Molla Han Muhammed
gibi halk önderlerinin katýldýðý bir istiþare
toplantýsý düzenledi. Bu toplantýda yapýlan
seçimle gazavât hareketinin liderliðine seçildi ve “imam” unvanýyla anýlmaya baþlandý. Kafkasya halkýný Ruslar’a karþý cihada
davet eden bir bildiri yayýmlayarak ikinci
gazavât hareketini fiilen baþlatan Ýmam
Gazi Molla Muhammed, Ruslar’ýn eline geçen Gimri’de bir çatýþma sýrasýnda þehid
oldu (29 Kasým 1832).
Gazavâtýn üçüncü imamý olarak seçilen
Hamza Bey (Hamzat Bek) 1789 yýlýnda Daðýstan’ýn Gotsatý köyünde doðdu. Avar
Prensi Ýskender Han’ýn oðlu olan Hamza
Bey, Gazi Molla Muhammed ve Þeyh Þâmil’in kayýnpederi Þeyh Cemâleddin Gazikumukî’nin gözetimi altýnda yetiþti. 1832’de Çar Kalesi Savaþý’nda Ruslar tarafýndan
esir alýndý. Gazikumuk Haný Aslan Han’ýn
kefaletiyle serbest býrakýldýktan sonra kurtarýcýsýnýn telkinleriyle Avar hanlarýna düþman kesildi. Ýmam seçilmesinin ardýndan
Avar Hanlýðý’nýn merkezi Hunzah’ý ele geçirip Avar ailesinin iki prensini öldürten

MÜRÝDÝZM

Hamza Bey, Ruslar’ýn da kýþkýrtmalarý sonucu kan davasý güdülerek cuma namazýný kýldýrmak için gittiði Hunzah Mescidi’nde öldürüldü (19 Eylül 1834). Onun
yerine Þeyh Þâmil imam seçildi.
Nakþibendî þeyhi Muhammed Yaragî’ye
intisap eden, ayrýca Gazi Molla Muhammed ile kayýnpederinden ve imamlýk döneminde danýþmanlýðýný yapan Þeyh Cemâleddin Gazikumukî’den feyiz alan Þeyh
Þâmil, 1835 yýlýnda topladýðý þûrada alýnan
kararlar gereði önce bölgedeki Rus iþ birlikçisi hanlarla mücadeleye giriþip halkýn
gazavât hareketinin yanýnda yer almasýný
saðladý. 1840-1843 yýllarýnda Ruslar’ý aðýr
kayýplara uðrattý. Yirmi beþ yýl boyunca
teçhizatlý Rus ordularýna karþý ateþli silâhlardan mahrum küçük birliklerle direniþini
sürdüren Ýmam Þâmil, ailesi ve kýrk müridiyle beraber Ýstanbul’a gitmesine izin
verilmesi þartýyla 6 Eylül 1859’da iki oðluyla birlikte Ruslar’a teslim oldu. Ancak
Ruslar sözlerinde durmayýp Ýmam Þâmil’i
önce Petersburg’a, ardýndan on yýl kalacaðý Kaluga þehrine gönderdiler. 1869’da Ýstanbul’a gitmesine izin verilen Ýmam Þâmil, Ýstanbul’dan Medine’ye gitti ve orada vefat etti (16 Þubat 1871).
Ýmam Þâmil’in teslim oluþunun ardýndan Kuzeybatý Kafkasya nâibi Muhammed
Emin’in kumandasýnda müridler beþ yýl
daha gazavâta devam ettiler. Ancak onlar
da 1864’te silâhlarýný býrakmak zorunda
kaldýlar. Kafkasya halklarý bu tarihten sonra da zaman zaman mevzii olarak direniþlerini sürdürdüler. 1877-1878 Osmanlý-Rus
Harbi sýrasýnda Ýmam Þâmil’in nâiblerinden Abdurrahman liderliðinde Daðýstan’da baþlatýlan ayaklanma Ruslar tarafýndan
kanlý bir þekilde bastýrýldý. 1876’da Andican’da Nakþibendî þeyhi Ýþan Ali liderliðindeki ayaklanma, 1881’de Ahal Tekke Türkmen boyunun Göktepe müdafaasý, Nakþibendî þeyhi Gotçzolu Necmeddin ve Saltýlý
Uzun Hacý önderliðinde 1920-1921’de Kuzey Kafkasya’da baþlatýlan iki isyan Müridizm kökenli diðer önemli direniþ hareketleridir.
Müridizm hareketi birçok dilin konuþulduðu, etnik kökeni farklý halk ve kavimlerin yaþadýðý Kuzey Kafkasya’yý baðýmsýzlýk
ideali etrafýnda birleþtirmeyi hedefliyordu.
Bir yandan Ruslar’a karþý çeþitli hareketler yürütülürken öte yandan Rus istilâsý
kadar tehlike arzeden kabilecilik ve ayýrýmcýlýða karþý mücadele verilmiþtir. Ayný
coðrafyada yaþayan bu insanlarýn ayný tarikatta birleþerek ve ayný imama baðlanarak birbirini kardeþ gibi görmeleri, kavmiyetçilikten ve bölgecilikten kaynaklanan

ayýrýmcýlýðý ve bu temelde oluþan kötü
âdetleri etkisiz hale getirmiþtir. Ýmamlarýn þer‘î hükümleri herkese eþit biçimde
uygulamalarý, bu hükümlere uymayanlarý
kararlý bir þekilde cezalandýrmalarý, Kuzey
Kafkasya’nýn müslüman halklarý arasýnda
bir düzenin kurulmasýný ve bunlarýn disiplin altýna alýnmasýný saðlamýþtýr.
Müridizm’in siyasî ve idarî yapýsý oldukça demokratikti. Hem tasavvufî hem siyasî anlamda lider olan imam öldüðünde
yerine geçecek olan kimse çeþitli bölgelerden gelen nâibler ve mahallî þeyhler tarafýndan seçiliyor, imam seçilen kiþi sade ve
mütevazi bir hayat yaþýyordu. Önemli kararlar þûrada alýnýyor ve imam tarafýndan
uygulanýyordu. Mescidler ve camiler bu tür
kararlarýn verildiði ve duyurulduðu yerlerdi. Gazavâta katýlan mücahidlerin hepsi
tarikat mensubu deðildi. Ancak gazavâtý
imamlar, imamý temsil eden nâibler (halifeler) ve bunlarýn müridleri yönetiyordu.
Ruslar bu sebeple harekete Müridizm adýný vermiþlerdir.
Ýmam Mansûr’dan sonra gazavât hareketini ikinci defa baþlatan Molla Muhammed ve diðer imamlarýn tarikat silsilesi
Þeyh Ýsmâil Þirvânî vasýtasýyla Nakþibendiyye tarikatýnýn Hâlidiyye kolunun pîri Hâlid el-Baðdâdî’ye ulaþýr. Bu sebeple gazavâtý Nakþî - Hâlidî tarikatýnýn bir uzantýsý
þeklinde deðerlendirmek mümkündür. Nitekim bazý Rus müellifleri, Müridizm’i Hâlidiyye tarikatýyla iliþkilendirerek Hâlid elBaðdâdî’yi hareketin kurucusu olarak göstermiþlerdir. Ancak gazavât önderlerinin
bazý uygulamalarý, meselâ þeyh veya mürþid yerine siyasî anlam taþýyan “imam”,
halife yerine “nâib” terimini kullanmalarý
klasik tarikat terminolojisinden farklý özgün uygulamalardýr. Ayrýca gazavât hareketinin Nakþî - Hâlidî kökeni üzerinde durulurken Þeyh Ýsmâil Þirvânî’nin bazý görüþ
ve uygulamalarý sebebiyle Hâlid el-Baðdâdî tarafýndan halifelikten azledildiði gerçeði de gözden uzak tutulmamalýdýr. Öte yandan hareketin önderleri, harekete tasavvufu çaðrýþtýracak bir ad vermeyip Kafkasya müslümanlarýný bütün müslümanlar
için ortak deðer olan gazâ fikri etrafýnda
birleþtirmeye çalýþmýþlardýr. Þeyh Cemâleddin Gazikumukî’nin el-Âdâbü’l-mar²iyye fi’¹-¹arîšati’n-Našþibendiyye adlý eseri müridlerin mânevî eðitiminde temel kitap olarak kullanýlmýþtýr.
Þeyh Mansûr’un baþlattýðý bu hareket sonunda baðýmsýz bir Kafkasya devleti hedefi gerçekleþmemiþse de müslüman Kafkasya halklarý arasýnda ortak bir vatan bilincine ulaþýlmýþtýr. Sovyet devriminden

sonra bu bilinci yok etmek isteyen yöneticiler yine tasavvufî geleneðin direnciyle
karþýlaþmýþlardýr. Müridizm, 1917-1922 yýllarý arasýnda Sovyet yönetimi tarafýndan
millî bir kurtuluþ hareketi, ilerici ve demokratik bir direniþ olarak deðerlendirilmiþ, Çarlýk yönetiminin Kafkasya’ya saldýrýsý emperyalist bir eylem þeklinde görülüp lânetlenmiþtir. Ancak bu görüþ, II. Dünya Savaþý yýllarýnda Sovyet halklarýnýn millî
uyanýþýna yol açacaðý endiþesiyle terkedilmiþ, baþta Müridizm olmak üzere sosyalist içerikli olmayan millî kurtuluþ hareketleri feodal ve burjuva hareketleri diye nitelendirilmiþtir. Sovyetler Birliði Bilimler Akademisi’nin 1956 Kasýmýnda Moskova’da
düzenlediði Tarihçiler Konferansý’nda Müridizm’in konusu tartýþýlmýþ, sonuç bildirgesinde Müridizm, Çar otokrasisine karþý
antiemperyalist bir hareket þeklinde tanýmlanmýþ, Çarlar’ýn politikasýnýn zorbalýk,
bölgenin Sovyetler’e katýlmasýnýn ise ilericilik olduðu belirtilmiþtir. Konferansýn ardýndan Voprosy Istorii gazetesinde (Aralýk 1956) yayýmlanan ve Sovyetler Birliði
Komünist Partisi’nin resmî görüþünü yansýtan bir makalede Müridizm’i savunmanýn anti-Sovyet bir manevra olduðu, feodal ve dinî kalýntýlara karþý yürütülen mücadelenin Müridizm’e karþý da yürütülmesi, Marksist - Leninist ilkelerden yola çýkanlarýn bilimsel Allahsýzlýk yöntemlerini kullanarak Müridizm ile savaþmalarý gerektiði vurgulanmýþtýr.
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Benî Mürre üzerine gönderilen seriyye
(8/629).
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Medine’ye iki günlük mesafedeki Fedek
yakýnlarýnda oturan Benî Mürre kabilesi
hicretten sonra Kureyþ müþrikleriyle birlikte hareket etmiþ ve Hendek Gazvesi’nde müþrik ordusu içerisinde yer almýþtý.
Hz. Peygamber, Kureyþliler’le beraber hareket etmelerini önlemek amacýyla 7. yýlýn
Þâban ayýnda (Aralýk 628) Beþîr b. Sa‘d kumandasýnda otuz kiþilik bir seriyyeyi Mürreoðullarý üzerine gönderdi. Beþîr, vadilerine çekilmiþ olan Mürreoðullarý’nýn sürülerini ele geçirerek Medine’ye dönmek üzere yola çýktý. Durumu haber alan Mürreoðullarý müslüman askerlere yetiþtiler. Meydana gelen çatýþmada yirmi sekiz müslüman þehid oldu. Sað kurtulanlardan Ulbe
b. Zeyd durumu Resûl-i Ekrem’e bildirdi.
Aðýr yaralanan ve öldü sanýlan Beþîr, Fedek’te bir yahudinin yanýnda tedavi gördükten sonra Medine’ye geldi.
Hz. Peygamber, Mürreoðullarý’ný cezalandýrmak için 200 kiþilik bir birlik hazýrladý. Bu sýrada Galib b. Abdullah’ýn Mülevvihoðullarý’na karþý yaptýðý baskýný baþarýyla tamamlayarak Medine’ye dönmesi üzerine Resûl-i Ekrem, kumandan tayin ettiði
Zübeyr b. Avvâm’ýn yerine bölgeyi iyi tanýyan Galib b. Abdullah’ý görevlendirdi. 8.
yýlýn Safer ayýnda (Haziran 629) yola çýkan
birlik Fedek’te çatýþmanýn meydana geldiði alana ulaþtýðýnda Galib, Ulbe b. Zeyd
kumandasýndaki on kiþilik bir öncü birliði
Mürreoðullarý’nýn konakladýðý yerleri öðrenmek için gönderdi. Bir grubun yerini
öðrendikten sonra düþmaný gözetleyebileceði mesafeye kadar ilerleyerek karargâh kurdu. Mürreoðullarý’nýn dinlenmeye
çekildiði bir sýrada harekete geçilmesini
emretti. Kýsa zamanda Mürreoðullarý’ndan birçok kiþi öldürüldü, çok sayýda esir
alýndý, kabilenin deve ve davar sürüleri ele
geçirildi.
Sefere katýlan Üsâme b. Zeyd’in, Mürreoðullarý’nýn müttefiklerinden Benî Cüheyne’nin Hurâka kolundan Mirdâs b. Ne52

hîk’i kelîme-i þehâdet getirmesine raðmen
öldürmesi müslüman askerler ve kumandan Galib b. Abdullah tarafýndan hoþ karþýlanmamýþtý. Askerî birlik Medine’ye dönünce Hz. Peygamber’in sorguya çektiði
Üsâme, Mirdâs’ýn ölüm korkusuyla kelîme-i þehâdet getirmiþ olabileceðini söyleyince, “Bari adamýn kalbini yararak bu sözünün doðru mu yalan mý olduðuna baksaydýn!” dediði, Üsâme’nin Resûl-i Ekrem’in bu sözleri üzerine çok üzüldüðü,
“Keþke yeni müslüman olsaydým da böyle
bir hadiseye sebep olmasaydým” diyerek
bundan sonra “lâ ilâhe illallah” diyen hiçbir kimseyi öldürmeyeceðine yemin ettiði
kaydedilmektedir (Buhârî, “Megazî”, 45;
Ýbn Sa’d, II, 119).
9 (630) yýlýnda Tebük Gazvesi’nden sonra, daha önce müslüman olan Hâris b. Avf
baþkanlýðýndaki on üç kiþilik Benî Mürre
heyeti Medine’ye gelip Hz. Peygamber’le
görüþtü. Heyet kuraklýk ve kýtlýk sebebiyle Resûl-i Ekrem’den dua etmesini isteyince Resûlullah da Allah’a yaðmur yaðdýrmasý için dua etti. Ayrýca Hâris b. Avf’a
12, diðer heyet üyelerine de 10’ar ukýyye
gümüþ hediye edildi (Ýbn Sa‘d, I, 297-298;
Köksal, IX, 354-356).
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Ýsnadýnda, sahâbî olan râvisi
veya diðer râvilerinden biri
zikredilmeyen hadis.

™

Sözlükte “göndermek, salývermek, býrakmak” anlamýndaki irsâl masdarýndan
türeyen mürsel kelimesi terim olarak “tâbiînden bir râvinin, kendisiyle Hz. Peygamber arasýndaki sahâbînin ismini atlayarak
naklettiði hadis” mânasýna gelir. Usul âlimleri ve fýkýhçýlarýn kullanýmýna göre “münkatý‘, mu‘dal, müdelles ve muallak gibi senedinin herhangi bir yerinden bir veya birden çok râvisi düþen hadis” demektir. Sahâbenin doðrudan Resûl-i Ekrem’den deðil baþka bir sahâbîden duyduðu, ancak
Resûlullah’tan iþitmiþ gibi naklettiði hadise sahâbe mürseli, bir râvinin, çaðdaþý

olmakla beraber görüþtüðü bilinmeyen bir
kiþiden yaptýðý rivayete el-mürselü’l-hafî
denilmiþ, mürsel hadis rivayet eden râvi
için mürsil, bu þekilde rivayette bulunma
eylemi için ise “irsâl” terimi kullanýlmýþtýr.
Mürsel teriminin ilk defa ne zaman kullanýldýðý tam olarak belli deðildir I. (VII.)
yüzyýlda, fitneye sebep olan hadiselerin ortaya çýkmasýndan sonra hadislerin kimden alýndýðýna dair sorular sorulup müsned
ve muttasýl rivayetler aranmaya baþlandýðýna göre (Ýbn Ebû Hâtim, I, 28) mürselin de bu sýrada ortaya çýktýðý düþünülebilir. Bazý þarkiyatçýlarýn mürselin kullanýldýðý en eski kaynak olarak Müslim’in elCâmi£u’½-½a¼î¼’inin mukaddimesini göstermeleri (EI 2 [Ýng.], VII, 631), onlarýn isnadýn daha sonralarý uydurulduðu þeklindeki
tezlerini ispata yönelik olup senedin teþekkül tarihini geç dönemlere çekme çabalarýnýn sonucudur. Mürsel hadisin artýk
arandýðý tâbiîn neslinde ortaya çýktýðý anlaþýlmaktadýr. Zira âdil kabul edilen sahâbîlerin birbirlerinden nakilde bulunurken
sened zikretmelerine gerek görülmezken
tâbiîlerin hem birbirlerinden hem sahâbîlerden nakilde bulunmalarý hadisi kimden aldýklarýný araþtýrmayý gerekli kýlmýþ,
onlarýn senedde zikretmediði þahsýn sahâbe olmasý dolayýsýyla hadisçilerin kullandýðý anlamdaki mürsel hadis terim anlamýný ilk asrýn sonlarýnda kazanmýþtýr.
Mürsel hadis rivayet ettikleri bilinen ve
mürsellerinin makbul olup olmadýðý tartýþýlan meþhur hadis imamlarýnýn genellikle
tâbiîn tabakasý içinde yer almasý da bunu
göstermektedir.
Hadis kaynaklarýnda mürsel hadislerin
varlýðý ile, ilk dönem muhaddislerinden bir
kýsmýnýn mürsel hadis rivayetiyle meþhur
olmasý hadis tarihi araþtýrmacýlarý tarafýndan tartýþýlarak farklý þekillerde yorumlanmýþ, irsâle baþvurmanýn deðiþik sebepleri
olduðu ileri sürülmüþtür. 1. Hadisin kendisinden alýndýðý kiþinin zabtý zayýf, isnada
önem vermeyen biri olmasý gibi sebeplerle veya hadisi alandan yaþça küçük olduðu
için râvinin adýný gizlemek maksadýyla hadis mürsel olarak rivayet edilebilir. Ayrýca
politik ve ideolojik baskýlar yüzünden râvinin adý verilmeyebilir. Siyasî sebeplerle
yapýlan irsâlin örneklerinden biri, Hz. Ali
taraftarý olan Hasan-ý Basrî’nin Hz. Ali’den duyduðu hadisleri, Emevî Valisi Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî’nin zulmünden çekindiði için Hz. Peygamber’den duymuþ gibi rivayet etmesidir (Ýbn Hacer, Teh×îbü’tTeh×îb, II, 266-267). 2. Hadisin meþhur veya isnadýnýn çok olmasý gibi sebeplerle râvinin zikredilmesine gerek duyulmayabilir.

