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rivayet olarak nakledilmiþ (el-Müsned, III,
411; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 51; Hâkim, I,
455; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V, 84),
bütün mezhepler de bunun müstehap ol-
duðunu belirtmiþtir. Bir rivayete göre Ce-
nâb-ý Hak, Hz. Âdem’in tövbesini Rüknül-
yemânî ile Kâbe’nin arka kapýsý arasýndaki
yerde (Fâkihî, V, 235), diðer bir rivayete
göre ise mültezemde (Ezraký, I, 248; Mu-
hibbüddin et-Taberî, s. 316) kabul etmiþ-
tir.

Mültezeme olduðu gibi müstecâra da
ayrýca müteavvez (kötülüklerden sýðýnýlan
yer) denilmektedir. Nitekim Amr b. Þu-
ayb’ýn naklettiðine göre ashaptan Abdul-
lah b. Amr b. Âs tavafý tamamlayýp Kâbe’-
nin arkasýna geldiðinde kendisine, “Ateþ-
ten Allah’a sýðýnmýyor musun?” diye sorul-
muþ, o da, “Ateþten Allah’a sýðýnýrým” de-
miþtir (Ýbn Mâce, “Menâsik”, 35; Ebû Dâ-
vûd, “Menâsik”, 54; Ezraký, I, 246-247; Ah-
med b. Hüseyin el-Beyhaký, V, 93). Abdul-
lah b. Zübeyr ve Abdullah b. Ömer’in bu-
rada dua ettiði (Fâsî, Þifâßü’l-³arâm, I, 318),
Ömer b. Abdülazîz’in Hacerülesved ile Kâ-
be kapýsý arasýna mültezem, bu yere ise
müteavvez dediði, Ýmam Mâlik’in önde
gelen öðrencisi Abdurrahman b. Kasým ve
Selef ulemâsýndan baþkalarýnýn da burada
istiâzede bulunduðu nakledilir (Ýbn Ebû
Þeybe, III, 236-237; Ezraký, I, 247; Fâkihî,
I, 170-172; Cârullah Ýbn Zahîre, s. 48). Mâ-
likî fakihi Hattâb da bu yer için müstecâr
yanýnda müsteâz adýný kullanmýþtýr (Mevâ-
hibü’l-celîl, IV, 158).
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Bir müellifin,
þartlarýna uyduðu halde

kitabýna almadýðý hadislerin derlendiði
eserler için kullanýlan terim.

˜ ™

Sözlükte, “eksiðini tamamlamak, hatala-
rýný düzeltmek” mânasýndaki istidrâk mas-
darýndan türeyen müstedrek kelimesi ha-
dis literatüründe “bir þeyin devamýný yap-
mak, ona zeyil yazmak, tetimme meydana
getirmek” anlamýnda erken dönemden iti-
baren kullanýlmýþtýr. Zaman içinde “riva-
yetlerdeki yanlýþlýk veya eksiklikleri düzelt-
mek, bir müellifin þartlarýna uyduðu hal-
de kitabýna almadýðý hadisleri toplamak
suretiyle onun eksiklerini tamamlamak”
þeklinde daha geniþ bir mâna kazanmýþtýr.
Müstedrek önceki bir çalýþma ile olan irti-
batý dolayýsýyla literatürde ayný amaçla kul-
lanýlan fâit (fevât), mütemmim, sýla, tek-
mile, tamâm, tetimme, zevâid, ziyâde,
zeyil gibi kelimelerle ayný türe dahildir (EI2

[Ýng.], IX, 603-604).

Bir kiþinin bütün hadislere ulaþmasýnýn
imkânsýzlýðý, tasnif iþleminin henüz son
þeklini almamýþ olmasý, her müellifin sýh-
hat þartlarýnýn farklýlýk arzetmesi ve sýh-
hat için aranan temel þartlarda ittifak ol-
sa bile ayrýntýlarda deðiþik hükümlere ula-
þýlmasý gibi durumlar, hadislerin farklý ta-
riklerden elde edilmiþ olmasýnýn o hadisin
sýhhat derecesini arttýracaðý düþüncesi ve
sika râvinin ziyadesinin makbul olmasý il-
kesi müstedrek türü eserlerin yazýlmasýna
zemin hazýrlamýþtýr. Bu çalýþmalar hem ri-
vâyetü’l-hadîs hem dirâyetü’l-hadîs türün-
den olup büyük kabul görmüþ eserler üze-
rinde yapýlmýþ, bilhassa Buhârî ve Müs-
lim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’leri müstedrek-
lere konu olmuþtur. Bir esere müstedrek
yazýlýrken o eserin üslûbu, metodu ve teli-
finde gözetilen prensipler göz önünde bu-
lundurulur. Ancak müstedrek telif etmeye
karar veren kimsenin, üzerinde çalýþaca-
ðý eserdeki rivayetlerin hangi þartlara gö-
re derlendiðini tesbit etmesi son derece
güçtür. Zira çok defa asýl eserin sahibi ha-
disleri hangi þartlara göre topladýðýný ifa-
de etmemektedir. Ayrýca müstedrek dü-
zenleme iþi hem ilmî yeterliliði gerektir-
diði hem de ictihadî olduðu için müellifin
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Rüknülyemânî ile
Kâbe’nin güneybatý duvarýndaki
kapalý kapý arasýnda kalan yer.
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Sözlükte “sýðýnmak, yardým dilemek” an-
lamýndaki isticâr masdarýndan türeyen
müstecâr “günahlarýn baðýþlanmasý için sý-
ðýnýlan yer” demektir. Tavaf sýrasýnda ve
özellikle mültezemde, Makam-ý Ýbrâhim’-
de, altýn oluðun altýnda (Hicr), Rüknülye-
mânî ile Hacerülesved arasýnda ve Rük-
nülyemânî ile Kâbe’nin kapalý olan arka ka-
pýsý arasýndaki yerde (müstecâr) dua edil-
mesi Hz. Peygamber, ashap ve tâbiînden
nakledilen rivayetler sebebiyle ulemâ ta-
rafýndan müstehap kabul edilmiþtir.

Takýyyüddin el-Fâsî, Rüknülyemânî ile
Kâbe’nin Abdullah b. Zübeyr’in açtýðý ve da-
ha sonra Haccâc b. Yûsuf’un tekrar kapat-
týðý arka kapýsý arasýndaki yerin adýný bir
eserinde “müstecâr” (Þifâßü’l-³arâm, I,
317; Cârullah Ýbn Zahîre, s. 47), diðerinde
“müstecâb” (el-£Ýkdü’¦-¦emîn, I, 75; M. Tâ-
hir b. Abdülkadir el-Kürdî, III, 311) olarak
zikretmektedir. Abdullah b. Zübeyr’in, Ýbn
Abbas’tan farklý olarak Hacerülesved ve
Kâbe kapýsý arasýna deðil onun arka taraf-
tan simetriði olan bu yere “mültezem” de-
diði rivayet edilmektedir (Ezraký, I, 247;
ayrýca bk. MÜLTEZEM). Hacerülesved ile Kâ-
be kapýsý arasýndaki yer için mültezem adý
Hz. Peygamber ve ashap tarafýndan kulla-
nýldýðý halde buraya müstecâr veya müs-
tecâb isminin kimin tarafýndan verildiði
hususunda kesin bilgi yoktur. Fâsî önce
Muhammed b. Sürâka’nýn (ö. 410/1020 [?]),
daha sonra Ýbn Cübeyr (er-Ri¼le, s. 65) ve
Muhibbüddin et-Taberî’nin (el-Æýrâ, s. 318)
müstecâr adýný eserlerinde kullandýklarýný
belirtir (Þifâßü’l-³arâm, I, 317).

Ebû Hüreyre’den nakledilen bir hadiste
Hz. Peygamber, Rüknülyemânî’de yetmiþ
bin (bir rivayete göre yetmiþ) melek gö-
revlendirildiðini ve orada, “Allahým! Senden
dünyada da âhirette de af ve esenlik dile-
rim; rabbimiz, bize dünyada da âhirette
de güzellik ihsan et ve bizi cehennem aza-
býndan koru” diye dua edilince bu melek-
lerin “âmin!” dediðini haber vermiþtir (Ýbn
Mâce, “Menâsik”, 32; Fâkihî, I, 138; Muvaf-
fakuddin Ýbn Kudâme, V, 229; Ýbnü’l-Hü-
mâm, II, 456). Bazý âlimler bu rivayeti ha-
sen, bazýlarý zayýf saysa da (Ebû Mansûr
Muhammed b. Mükerrem el-Kirmânî, I,
409, neþredenin notu) Resûl-i Ekrem’in
Rüknülyemânî ile Rüknühacerilesved ara-
sýnda “Rabbenâ” duasýný okuduðu sahih
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