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hîk’i kelîme-i þehâdet getirmesine raðmen
öldürmesi müslüman askerler ve kuman-
dan Galib b. Abdullah tarafýndan hoþ kar-
þýlanmamýþtý. Askerî birlik Medine’ye dö-
nünce Hz. Peygamber’in sorguya çektiði
Üsâme, Mirdâs’ýn ölüm korkusuyla kelî-
me-i þehâdet getirmiþ olabileceðini söyle-
yince, “Bari adamýn kalbini yararak bu sö-
zünün doðru mu yalan mý olduðuna bak-
saydýn!” dediði, Üsâme’nin Resûl-i Ek-
rem’in bu sözleri üzerine çok üzüldüðü,
“Keþke yeni müslüman olsaydým da böyle
bir hadiseye sebep olmasaydým” diyerek
bundan sonra “lâ ilâhe illallah” diyen hiç-
bir kimseyi öldürmeyeceðine yemin ettiði
kaydedilmektedir (Buhârî, “Megazî”, 45;
Ýbn Sa’d, II, 119).

9 (630) yýlýnda Tebük Gazvesi’nden son-
ra, 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 sebebiy-
le Resûl-i Ekrem’den dua etmesini iste-
yince Resûlullah da Allah’a yaðmur yað-
dýrmasý 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, bý-
rakmak” anlamýndaki irsâl masdarýndan
türeyen mürsel kelimesi terim olarak “tâ-
biînden bir râvinin, kendisiyle Hz. Peygam-
ber arasýndaki sahâbînin ismini atlayarak
naklettiði hadis” mânasýna gelir. Usul âlim-
leri ve fýkýhçýlarýn kullanýmýna göre “mün-
katý‘, mu‘dal, müdelles ve muallak gibi se-
nedinin herhangi bir yerinden bir veya bir-
den çok râvisi düþen hadis” demektir. Sa-
hâbenin doðrudan Resûl-i Ekrem’den de-
ðil baþka bir sahâbîden duyduðu, ancak
Resûlullah’tan iþitmiþ gibi naklettiði ha-
dise 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 kul-
lanýldýðý tam olarak belli deðildir I. (VII.)
yüzyýlda, fitneye sebep olan hadiselerin or-
taya çýkmasýndan sonra hadislerin kim-
den alýndýðýna dair sorular sorulup müsned
ve muttasýl rivayetler aranmaya baþlan-
dýðýna göre (Ýbn Ebû Hâtim, I, 28) mür-
selin de bu sýrada ortaya çýktýðý düþünü-
lebilir. Bazý þarkiyatçýlarýn mürselin kulla-
nýldýðý en eski kaynak olarak Müslim’in el-
Câmi£u’½-½a¼î¼’inin mukaddimesini gös-
termeleri (EI2 [Ýng.], VII, 631), onlarýn isna-
dýn daha sonralarý uydurulduðu þeklindeki
tezlerini ispata yönelik olup senedin te-
þekkül tarihini geç dönemlere çekme ça-
balarýnýn sonucudur. Mürsel hadisin artýk
arandýðý tâbiîn neslinde ortaya çýktýðý an-
laþýlmaktadýr. Zira âdil kabul edilen sahâ-
bîlerin birbirlerinden nakilde bulunurken
sened zikretmelerine gerek görülmezken
tâbiîlerin hem birbirlerinden hem sahâ-
bîlerden nakilde bulunmalarý hadisi kim-
den aldýklarýný araþtýrmayý gerekli kýlmýþ,
onlarýn senedde zikretmediði þahsýn sa-
hâbe olmasý dolayýsýyla hadisçilerin kul-
landýðý anlamdaki mürsel hadis terim an-
lamýný ilk asrýn sonlarýnda kazanmýþtýr.
Mürsel hadis rivayet ettikleri bilinen ve
mürsellerinin makbul olup olmadýðý tartý-
þýlan 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 tarafýn-
dan tartýþýlarak farklý þekillerde yorumlan-
mýþ, irsâle baþvurmanýn deðiþik sebepleri
olduðu ileri sürülmüþtür. 1. Hadisin kendi-
sinden alýndýðý kiþinin zabtý zayýf, isnada
önem vermeyen biri olmasý gibi sebepler-
le veya hadisi alandan yaþça küçük olduðu
için râvinin adýný gizlemek maksadýyla ha-
dis mürsel olarak rivayet edilebilir. Ayrýca
politik ve ideolojik baskýlar yüzünden râ-
vinin adý verilmeyebilir. Siyasî sebeplerle
yapýlan irsâlin örneklerinden biri, Hz. Ali
taraftarý olan Hasan-ý Basrî’nin Hz. Ali’-
den duyduðu hadisleri, Emevî Valisi Hac-
câc b. Yûsuf es-Sekafî’nin zulmünden çe-
kindiði için Hz. Peygamber’den duymuþ gi-
bi rivayet etmesidir (Ýbn Hacer, Teh×îbü’t-
Teh×îb, II, 266-267). 2. Hadisin meþhur ve-
ya isnadýnýn çok olmasý gibi sebeplerle râ-
vinin zikredilmesine gerek duyulmayabilir.
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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 bir-
likte hareket etmiþ ve Hendek Gazvesi’n-
de müþrik ordusu içerisinde yer almýþtý.
Hz. Peygamber, Kureyþliler’le beraber ha-
reket etmelerini önlemek amacýyla 7. yýlýn
Þâban ayýnda (Aralýk 628) Beþîr b. Sa‘d ku-
mandasýnda otuz kiþilik bir seriyyeyi Mür-
reoðullarý üzerine gönderdi. Beþîr, vadile-
rine çekilmiþ olan Mürreoðullarý’nýn sürü-
lerini ele geçirerek Medine’ye dönmek üze-
re yola çýktý. Durumu haber alan Mürreo-
ðullarý müslüman askerlere yetiþtiler. Mey-
dana gelen çatýþmada yirmi sekiz müslü-
man þehid oldu. Sað kurtulanlardan Ulbe
b. Zeyd durumu Resûl-i Ekrem’e bildirdi.
Aðýr yaralanan ve öldü sanýlan Beþîr, Fe-
dek’te bir yahudinin yanýnda tedavi gör-
dükten sonra Medine’ye geldi.

Hz. Peygamber, Mürreoðullarý’ný ceza-
landýrmak için 200 kiþilik bir birlik hazýr-
ladý. Bu sýrada Galib b. Abdullah’ýn Mülev-
vihoðullarý’na karþý yaptýðý baskýný baþarýy-
la tamamlayarak Medine’ye dönmesi üze-
rine Resûl-i Ekrem, kumandan tayin ettiði
Zübeyr b. Avvâm’ýn yerine bölgeyi iyi ta-
nýyan Galib b. Abdullah’ý görevlendirdi. 8.
yýlýn Safer ayýnda (Haziran 629) yola çýkan
birlik Fedek’te çatýþmanýn meydana gel-
diði alana ulaþtýðýnda Galib, Ulbe b. Zeyd
kumandasýndaki on kiþilik bir öncü birliði
Mürreoðullarý’nýn konakladýðý yerleri öð-
renmek için gönderdi. Bir grubun yerini
öðrendikten sonra düþmaný gözetleyebi-
leceði mesafeye kadar ilerleyerek karar-
gâh kurdu. Mürreoðullarý’nýn dinlenmeye
çekildiði bir sýrada harekete geçilmesini
emretti. Kýsa zamanda Mürreoðullarý’n-
dan birçok kiþi öldürüldü, çok sayýda esir
alýndý, kabilenin deve ve davar sürüleri ele
geçirildi.

Sefere katýlan Üsâme b. Zeyd’in, Mür-
reoðullarý’nýn müttefiklerinden Benî Cü-
heyne’nin Hurâka kolundan Mirdâs b. Ne-


