MÜVEYLÝHÎ AÝLESÝ

Ailenin üçüncü önemli þahsý Ýbrâhim’in
oðlu Muhammed el-Müveylihî’dir. Medresetü’l-Haranfeþ, Medresetü’l-Encâl ve Ezher’deki öðreniminden baþka Arap dili ve
edebiyatý ile diðer dillere dair özel dersler
alarak kendini yetiþtiren Muhammed elMüveylihî Fransýzca, Türkçe, Ýtalyanca, Ýngilizce ve Latince biliyordu. 1881’den itibaren Hâkaniyye Vezâreti’nde iki yýl kadar
görev yaptý, Kahire’nin kuzeyindeki Kalyûbiye ve Garbiye nahiyelerinde müdür yardýmcýsý, polis merkezinde memur olarak
çalýþtý; 1915 yýlýna kadar Evkaf Ýdaresi’nde müdürlük görevini yürüttü. Ýngiliz iþgaline karþý Ahmed Urâbî Paþa’nýn 1882’de baþlattýðý ayaklanmanýn önemli temsilcilerinden olan Muhammed el-Müveylihî hareketin beyannâmesini hazýrlayýp yayýmladý. Bunun üzerine resmî görevine son
verilince Ýtalya, Fransa ve Ýngiltere’den sonra Ýstanbul’a gitti, kütüphaneleri gezdi ve
ardýndan Mýsýr’a döndü. el-Münebbih, elÆåhire, Kevkebü’þ-þarš, el-Muša¹¹am,
babasýyla birlikte kurduðu Mi½bâ¼u’þþarš ile diðer bazý gazete ve dergilerde
millî, edebî, siyasî ve içtimaî yazýlar neþretti. Kahire Mecmau’l-ulûmi’l-lugaviyye elArabiyye’nin (el-Mecmau’l-ilmiyyü’l-lugavî) tesisi için gayret sarfetti ve 1892’de
kuruluþundan sonra en faal üyelerinden
biri oldu.
Muhammed el-Müveylihî makame tarzýnda zarif bir inþâ üslûbuna sahip olan
¥adî¦ü £Îsâ b. Hiþâm adlý eseriyle þöhret kazandý. Eserde, hayalî bir kiþi olan Îsâ
b. Hiþâm ile yazar arasýnda geçen diyaloglar halinde iþgalin ilk yýllarýndan XX. yüzyýlýn baþlarýna kadar bir asýrlýk süreç içinde
Mýsýr’da cereyan eden sosyal olaylar dile
getirildi. Kitapta müellifin, babasý Ýbrâhim
el-Müveylihî’nin ¥adî¦ü Mûsâ b. £Ý½âm
adlý eserinden gerek isim gerekse tarz
olarak faydalandýðý anlaþýlmaktadýr. Yûsuf
es-Sibâî’nin Ar²u’n-nifâš adlý eserinin de
(Kahire 1949) Muhammed el-Müveylihî’nin ¥adî¦ü £Îsâ b. Hiþâm ile yer yer paralellik arzettiði tesbit edilmiþtir. £Ýlâcü’nnefs ev resâßil fi’l-aÅlâš da onun eserlerindendir. Muhammed 1930’da Kahire’de öldü. Müveylihî ailesinin modern Arap
edebiyatýnda önemli tesirleri olmuþ, Hâfýz Ýbrâhim, Hifnî Nâsýf, Hüseyin Þefîk, Muhammed Lutfî Cum‘a, Muhammed Ömer,
Abdülazîz el-Biþrî gibi edipleri etkilemiþtir.
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Hz. Peygamber’in yasakladýðý
bir satýþ türü.
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Ýlgili hadislerin râvilerince farklý þekillerde açýklanan müzâbene kelimesi fakihler
tarafýndan da deðiþik biçimlerde yorumlanmýþtýr. Hadislerde yer alan ve Resûl-i
Ekrem’den iþitilmiþ olmasý muhtemel bulunan açýklamalarýn birleþtiði noktalara göre müzâbene, “aðaç üzerindeki olgunlaþmýþ taze hurmanýn kuru hurma karþýlýðýnda satýlmasý” anlamýna gelmektedir (Sýddîk M. Emîn ed-Darîr buna “ayný ölçüde”
kaydýný eklerse de kendisinin ilk þýk olarak zikrettiði Ebû Saîd el-Hudrî hadisindeki izahta bu unsur bulunmamakta ve
ikinci þýkký açýklarken bizzat bu farka dikkat çekmektedir, krþ. el-øarar ve e¦eruh, s.
211, 212, 213). Bu açýklamalarýn en kapsamlýsýna göre ise müzâbene “hurma aðacýndaki taze mahsulün kuru hurma, asmasýndaki yaþ üzümün kuru üzüm ve baþaðýndaki hububatýn harmanlanmýþ kuru
mahsul karþýlýðýnda ayný ölçüde satýlmasý”
demektir. Ayný ölçüde olma özelliði þöyle
açýklanýr: Aðaçtaki taze hurmanýn kaç ölçek olduðu tahmin edilerek (Mv.F, IX, 139)

veya kaç ölçek çýkarsa o kadar olmak üzere kuru hurma ile deðiþimi kararlaþtýrýlýr.
Bazý hadislerin izahýnda satýcýnýn fazla çýkarsa kendisine ait olacaðýný ve eksik çýkarsa üstünü tamamlayacaðýný þart koþmasý usulünden söz edilir ki bu durumda
önce deðiþime konu olacak kuru hurmanýn kaç ölçek olacaðýnýn kararlaþtýrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Hadislerden çýkan sonuç, satýcý fazla çýkarsa kendisine ait olacaðýný ve
eksik çýkarsa üstünü tamamlayacaðýný þart
koþsa da koþmasa da belirtilen þekillerde
satýþýn câiz olmadýðý yönündedir. Bunlarýn ölçekle satýþý câiz görülmediðine göre
götürü olarak (tahmin yoluyla) satýlmasý
öncelikle câiz olmaz.
Hanefîler, hadislerdeki açýklamalarla sýnýrlý tutarak müzâbeneyi “ayný ölçüde olmak üzere aðacýndaki taze hurmayý kuru
hurma ve asmasýndaki yaþ üzümü kuru
üzüm karþýlýðýnda satma” þeklinde tarif
etmiþlerdir. Zeydiyye fakihleri de bu kanaattedir. Mâlikîler ise hadislerde yer almayan
bazý hususlarý ekleyerek müzâbeneyi daha geniþ biçimde yorumlamýþlardýr. Ýmam
Mâlik müzâbeneyi “götürü usulle yapýlan
deðiþim” olarak tasvir etmiþ ve onu satýmdan çok bir tür kumar olarak nitelemiþtir
(ayrýca bk. CÜZÂF). Bazý Mâlikî fakihleri de
satým konusu malýn miktarýnýn meçhul olmasýna vurgu yapmýþlardýr. Fukaha -arâyâ
satýþý dýþýnda- aðacýndaki taze hurmanýn
kuru hurma, asmasýndaki yaþ üzümün kuru üzüm ve baþaðýndaki hububatýn kuru
mahsul karþýlýðýnda satýlmasýnýn haram olduðu noktasýnda fikir birliði içindedir. Yasaðýn illeti satým konusu malýn miktarýnýn
yeterince belirlenmemiþ olmasýndan kaynaklanan garar, ayrýca ribevî mallarda fazlalýk þeklinde açýklanmýþtýr. Dalýndan koparýlmýþ taze hurmanýn böyle bir satýþa konu
edilmesi müzâbene kapsamýnda olmayýp
baþka bir hadisle yasaklanmýþtýr. Sa‘d b.
Ebû Vakkas’ýn rivayetine göre Hz. Peygamber, yaþ hurmanýn kuru hurma karþýlýðýnda satýmý meselesinde çevresindekilere,
“Taze hurma kuruduðunda eksilir mi?” diye sormuþ, “evet” cevabýný alýnca da bu tür
satýmý yasaklamýþtýr. Dalýndan ayrýlmýþ olan
taze ürünlerin kurusu karþýlýðýnda satýmý
konusunda ise görüþ ayrýlýðý vardýr. Cumhura göre ister eþit ister farklý miktarlarda olsun bu da câiz deðildir. Ebû Hanîfe
ayný ölçüde olmak kaydýyla böyle bir deðiþimin câiz olduðuna hükmetmiþtir (Sýddîk
M. Emîn ed-Darîr, s. 206-216).
Resûl-i Ekrem’in, kendisine intikal eden
þikâyetlerin ve hukukî uyuþmazlýklarýn çoðalmasý üzerine zarara ve ihtilâfa yol açan
akid türlerini yasaklamaya gittiði haberle-
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rine ihtiyatla yaklaþmak gerekir. Zira ticaret dünyasýndan gelen bir kiþi olarak onun
bu durumlarý bildiðini var saymak ve bu
çekiþmeler vesilesiyle olmasý gereken düzenlemeyi yaptýðýný söylemek daha isabetli görünmektedir. Müzâbene, muhâkale vb.
satýþlarýn yasaklanmasýyla trampadan paraya dayalý ekonomiye geçiþe yönlendirmenin de hedeflendiði söylenebilir; ancak bu
hükmün asýl amacýnýn taraflar arasýnda
ihtilâfa yol açabilecek belirsizliklerin giderilmesi ve haksýz kazancý önleme olduðu
anlaþýlmaktadýr.
Öte yandan Hz. Peygamber, olgunlaþmýþ
taze hurmaya özenen ve ellerinde mübâdele edecek kuru hurmadan baþka mallarý bulunmayan kimselere 5 veski (1 vesk =
yaklaþýk 175 kg.) geçmemek þartýyla böyle
bir mübâdele yapabileceklerini bildirmiþtir. Þekli ve muhtevasý dikkate alýndýðýnda müzâbene olarak nitelenebilecek olan
bu satým türü (ariyye) hakkýndaki hüküm
istisnaî olup mahiyetine dair farklý görüþler bulunmaktadýr (Zekiyyüddin Þa‘bân, s.
141-142; ayrýca bk. ARÂYÂ).
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En az iki kiþinin bir araya gelip
hadisler üzerinde mütalaada bulunmasý
anlamýnda terim.
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Sözlükte “anmak, zikretmek” mânasýnda zikr kökünden türeyen müzâkere (müzâkeretü’l-hadîs), terim olarak hadis talebeleri veya râviler arasýnda bazý hadislerin yahut hadis konularýnýn mütalaa edilmesini ifade eder. Ayný mânada mürâcaat kelimesi de kullanýlýr. Müzakere “hadis
rivayet etmek, müzakere yoluyla rivayet-

te bulunmak” anlamýnda da zikredilmiþtir (Hatîb el-Baðdâdî, er-Ri¼le, s. 114). Hadis müzakere etmeyi alýþkanlýk haline getirenlere ehlü’l-müzâkere denir. Müzakere, Ýslâm ilim geleneði içinde ezberleme yazma - müzakere - anlama - uygulama baþkalarýna anlatma þeklindeki sürecin bir
parçasý olup öðrenmenin ve öðretmenin
en kestirme yollarýndan kabul edilmektedir.
Hadis öðrenmeyi ve öðrenilen hadisleri
pratik hayatta uygulamayý saðlayan müzakerenin sahâbe döneminden itibaren mescidlerde (Hâkim, el-Müstedrek, I, 172) ve
diðer ilim meclislerinde yapýlageldiði bilinmektedir. Ebû Hüreyre ve Enes b. Mâlik
baþta olmak üzere bazý sahâbîlerden müzakereyi teþvik eden rivayetler nakledilmiþ,
Zeyd b. Erkam ile Abdullah b. Abbas, Ebû
Mûsâ el-Eþ‘arî ile Hz. Ömer, Resûl-i Ekrem’den duyduklarý hadisleri aralarýnda müzakere etmiþlerdir. Hz. Ali, Abdullah b. Abbas, Ebû Saîd el-Hudrî ve Abdullah b. Þeddâd el-Leysî’nin hadis müzakere meclisleri düzenledikleri belirtilmiþ, bu gelenek tâbiîn dönemi ve sonrasýnda yaygýnlaþarak
devam etmiþtir. Bazý hadis kitaplarýnýn
ilim bahislerinde müzakere ayrý baþlýklar
altýnda ele alýnmýþ (Dârimî, “Mukaddime”,
51; Hâkim, el-Müstedrek, I, 173), hadis usulü kitaplarýnda da konu bu ilmin müstakil
bir türü olarak incelenmiþtir.
Hadis müzakere meclisleri için özel bir
zaman, yer veya biçim söz konusu olmamýþ, ilk müzakereler mescidlerde yapýlmýþ,
daha sonraki dönemlerde bu meclisler evlerde ve umuma açýk alanlarda da düzenlenmiþtir. Hadis müzakere meclisleri genellikle bir hadisin isnadýnýn bulunup bulunmadýðýný ortaya çýkarmak, kararlaþtýrýlan bir veya birkaç hadisi, bir kitabýn bir
bölümünü veya bazý hadislerini incelemek,
belirli sahâbîlerin yahut tâbiîlerin hadislerini deðerlendirmek, zayýf bir hadisin zayýflýðýný ortaya koymak, bir hadisin sadece
metnini veya senedini tartýþmak ya da bu
hadisin geçtiði kitabý, babý yahut o hadisin fýkhî boyutunu konuþmak, hadiste bir
illet varsa bunu göstermek gibi gayelerle
gerçekleþtirilmiþtir. Bu müzakereler bazan
talebeler, bazan ileri düzeydeki âlimler arasýnda yapýlmýþ, bazan da A‘meþ ve Süfyân
b. Uyeyne arasýnda olduðu gibi herkesin
bildiði hadisleri birbirine öðretmek amacýyla tertip edilmiþtir.
Daha çok bir grup faaliyeti olan müzakere için en az iki kiþinin bulunmasý gerekmekle beraber bir kiþinin ezberindeki
hadisleri tekrar ederek bunu yapmasý da

mümkündür. Küçük yaþtaki çocuklarýn müzakere meclislerine katýlýp katýlmayacaðý
hususu hadis rivayet etme yaþýyla ilgili görüþlere göre farklýlýk arzetmiþ, bu konuda
katý düþünenler, bulûð çaðýna eriþmemiþ
çocuklarýn hadis derslerinde ve müzakere
meclislerinde hadis yazmalarýný veya soru sormalarýný doðru bulmamýþtýr. Mescidde yapýlacak müzakerelerin namaz vakitlerinin dýþýnda düzenlenmesi, camiye
gelenlerin nâfile ibadetle meþgul olmak
yerine müzakereyi dinlemesi, bu meclislerin hikâyelerle zenginleþtirilmesi müzakere âdâbý arasýnda zikredilmiþtir. Müzakereyi ve ilim meclislerinde bulunmayý terkederek uzlete çekilenler ise eleþtirilmiþtir
(Lisânü’l-£Arab, “tn,e” md.).
Müzakere esnasýnda öðrenilen hadislerin rivayet edilip edilemeyeceði konusunda farklý görüþler ileri sürülmüþtür. Abdullah b. Mübârek, Ýbrâhim b. Mûsâ etTemîmî ve Ebû Zür‘a er-Râzî gibi âlimler
bu yolla alýnan hadislerin rivayet edilemeyeceðini (Zehebî, XIII, 80), bazý âlimler de
belli þartlar çerçevesinde rivayetin câiz olduðunu belirtmiþlerdir. Ancak cevazýna
hükmedenler de bu hadislerin semâa delâlet eden lafýzlarla deðil, “enbeenâ müzâkereten, haddesenâ müzâkereten, haddesenâ fi’l-müzâkere” gibi daha alt derecedeki edâ sîgalarý ile rivayet edilmesi gerektiðini kaydetmiþlerdir. Ahmed b. Hanbel,
Buhârî, Tirmizî, Ebû Avâne el-Ýsferâyînî,
Taberânî ve Hâkim en-Nîsâbûrî gibi hadis
otoritelerinin eserlerinde bu yolla alýnmýþ
hadislere yer verdikleri bilinmekte, tabakat kitaplarýnda da bu tarikle gelen rivayetleri naklettiði bildirilen râviler bulunmaktadýr (Ýbn Ebû Hâtim, II, 73; VIII, 110;
IX, 169). Hâkim en-Nîsâbûrî, müzakere esnasýnda öðrenilen bir hadisi rivayet etmeyi
hadisin kaynaðýnýn bulunmasý þartýna baðlamýþtýr. Ýbn Hacer el-Askalânî, Buhârî’nin
el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ine müzakere yoluyla
aldýðý hadisleri deðerlendirirken onun bu
konuda çok hassas davrandýðýný, bu tür
hadisler için “kale lî fülân” veya “kale lenâ
fülân” ifadesini kullandýðýný belirtmiþtir.
Buhârî’nin bu tür rivayetlerinin semâ yoluyla baþka tariklerden de geldiði zikredilmiþtir. Tirmizî, müzakere yoluyla öðrenip
es-Sünen’ine aldýðý hadisleri hangi hocasýndan duyduðunu açýkça ifade etmiþtir
(“Zekât”, 30). Müzakere yoluyla elde edilen hadislerde talebe ile hocasý arasýnda bir
kopukluk bulunmadýðý için bunlar hükmen
“haddesenâ fülân” diye rivayet edilmiþ gibi sayýlýrsa da (Subhî es-Sâlih, s. 67) semâ ve kýraat yoluyla alýnmýþ hadisler seviyesinde deðildir.
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