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el-MUHTASAR

nâvî anýlabilir. el-MuÅta½ar’ý nazmetme
çalýþmalarýnýn en tanýnmýþlarý içinde Ah-
med b. Kasým el-Bûnî’nin Na¾mü fu½û-
li MuÅta½ari ƒalîl’i yer almaktadýr. Ay-
rýca el-MuÅta½ar’ýn belirli yönleri ve özel-
liklerini iþleyen risâle ve zeyil formlarýnda
kaleme alýnmýþ bir telif geleneðinden söz
edilebilir. Ýbn Azzûm el-Kayrevânî’nin (Ka-
sým b. Muhammed) Terâcimü’l-MuÅta-
½ari’l-ƒalîlî adlý eseri bu geleneðin bir
parçasý kabul edilmelidir.
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Ebû Ya‘kub es-Sekkâkî’nin
Miftâ¼u’l-£ulûm’unun üçüncü bölümüne

Hatîb el-Kazvînî’nin yazdýðý
TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ýn

Sa‘deddin et-Teftâzânî
(ö. 792/1390)

tarafýndan yapýlan muhtasar þerhi
(bk. MÝFTÂHU’l-ULÛM).
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Güvenilirliði hakkýnda
ihtilâf edilen râvi veya hadis 

anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “ihtilâf edilmiþ” anlamýna ge-
len muhtelefün fîh tabiri, terim olarak
“rivayet ettiði hadis bazý âlimler tarafýn-
dan kabul edilip bazýlarýnca edilmeyen
râvi” mânasýnda kullanýlmaktadýr. Ayrýca
sahih veya zayýf olduðu konusunda ihtilâf
bulunan hadis ve hakkýnda görüþ birliði
bulunmayan dinî meseleleri de ifade et-
mektedir. Bu anlamý karþýlamak üzere
bazan fîhi halfün, fîhi hulfün, fîhi hilâ-
fün ve uhtülife fîh tabirleri de geçer.

Mütekaddimîn dönemi hadis âlimleri
muhtelefün fîhi terim mânasýnda pek
kullanmamýþlardýr. Nitekim cerh ve ta‘dîl
terimlerine dair ilk eserlerin müellifleri
olan Ýbn Ebû Hâtim ve Ýbnü’s-Salâh eþ-
Þehrezûrî bu tabirden söz etmemiþtir. Te-
rime ilk defa Endülüslü Ebû Ali el-Gassâ-
nî yer vermiþ, hadis râvilerini üçü mak-
bul, üçü merdud, biri muhtelefün fîh ol-
mak üzere yedi tabakaya ayýrmýþ, son ta-
bakadaki râvilerin âdil olup olmadýðýnýn
bilinmediðini, onlarýn bazý rivayetlerde tek
kaldýðýný (teferrüd) belirtmiþ, bunlarýn riva-
yetlerini bir kýsým muhaddisler kabul eder-
ken bir kýsmýnýn reddettiðini söylemiþtir
(Tecrid Tercemesi, I, 209).

Zehebî ve Zeynüddin el-Irâký beþli tas-
niflerinde bunlarý cerhin beþinci mertebe-
sinde, Süyûtî ve Þemseddin es-Sehâvî al-
týlý tasniflerinde cerhin altýncý mertebesin-
de saymýþlardýr. Buna göre muhtelefün
fîh cerhin en hafif mertebesindeki lafýzla-
rýndan biridir. Bu mertebedeki râviler bir
kýsým âlimlerce güvenilir bulunduðundan
bazan sika râvilerin en alt mertebesinde
kabul edilmiþtir. Bu mertebede yer alan
râvilerin hadisleri delil olarak kullanýlma-
yýp sadece i‘tibar (güvenilir baþka sened-
leri bulunup bulunmadýðýný araþtýrma) için
yazýlýr.

Genelde cerh ve ta‘dîl açýsýndan râvinin
durumunu tesbit için kullanýlan muhtele-
fün fîh tabiri sahih olup olmadýðý konusun-
da ihtilâf edilen hadisleri de ifade eder.
Nitekim Ýbnü’s-Salâh sahih hadisi mütte-
fekun aleyh ve muhtelefün fîh olmak üze-
re ikiye ayýrmýþ, “muhtelefün fîh sahih”
tabiriyle, müttefekun aleyh olan sahih ha-
disteki bazý özellikleri taþýmadýðý için sa-
hih olup olmadýðý hususunda âlimlerin ih-
tilâf ettiði hadis çeþitlerini kastetmiþtir.
Diðer bir ifadeyle muhtelefün fîh olan sa-
hih hadisler mürsel olan, güvenilir müdel-
lis râviler tarafýndan kimden duyulduðu
açýkça belirtilmeden rivayet edilen, birçok
güvenilir râvi tarafýndan müsned olarak
nakledildiði halde bir sika tarafýndan mür-
sel olarak rivayet edilen, hadis konusunda
uzman sayýlmayan güvenilir kimseler ve-
ya sözüne güvenilir bid‘at ehli tarafýndan
nakledilen hadislerdir (a.g.e., s. 208). Bu
tür hadisler sahih olmakla birlikte deðer
itibariyle müttefekun aleyh olan sahih ha-
dislerden bir mertebe sonra gelir.
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Birbirine 
zýtmýþ gibi görünen hadisleri 

inceleyen bilim dalý.
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Sözlükte “birbiriyle uyuþmamak, birbi-
rine denk olmamak” anlamýndaki ihtilâf
masdarýndan türeyen muhtelif kelimesi
muhtelef þeklinde de okunur. Ýhtilâfü’l-
hadîs diye de anýlan bu ilim, güvenilir bir
hadisin yine güvenilir olan baþka bir hadis
veya birçok hadise zýt görünmesinin se-
beplerini araþtýrýr ve bunu gidermenin yol-
larýný inceler. Hadislerde ihtilâf genelde
aralarýnda nesih iliþkisi bulunan rivayetler-
de görülür. Bunun dýþýnda birbirine denk
iki hadisten birinin diðerine her bakýmdan
ters düþmesi durumunda da ihtilâftan söz
edilebilir. Muhtelifü’l-hadîs yalnýz hadisler
arasýndaki ihtilâfý, müþkilü’l-hadîs ise ha-
disin hadisle ve diðer delillerle çeliþkisini
ele aldýðý halde hadis usulü müellifleri Ýb-
nü’s-Salâh’a uyarak genellikle bu iki ilim

– —MUHTELİFÜ’l-HADÎS
( مختلف الحديث )

Birbirlerine zıtmış gibi görünen  
makbul hadisler ve bu hadisleri  

inceleyen ilim dalı.˜ ™

Yaygın olmamakla birlikte “muh te-
lefü’l-hadîs” şeklinde de okunan bu terim, 
esas itibariyle sıhhat açısından birbirleri-
ne denk kuvvette olup aralarında çelişki/
aykırılık varmış gibi görünen hadisleri ve/
veya hadisler arasındaki bu tür aykırılık-
ları inceleyen ilim dalını ifade etmek için 
kullanılır. İlim dalı olarak kullanıldığında 
ilm-i muhtelifi’l-hadîs şeklinde de söylenir. 
Terimin kökeni olan ihtilâfü’l-hadîs tabi-
rinde yer alan ve “aykırılık, anlaşmazlık” 
gibi anlamlara gelen “ihtilâf” yerine lite-
ratürde “teâruz” (“teâruzü’l-ahbâr”; Hatîb 
el-Bağdâdî, s. 606), “muâraza” (Hâkim 
en-Nîsâbûrî, s. 122), “tenâfî”, “tezâdd” 
(İbnü’s-Salâh, s. 257) gibi terimler de 
kullanılmıştır. Bunların içinde kullanım 


