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Senedinde
kopukluk bulunmayan rivayet

anlamýnda hadis terimi.
˜ ™

Sözlükte “ulaþtýrmak, birleþtirmek” an-
lamýndaki vasl kökünün “iftiâl” kalýbýndan
türeyen muttasýl, terim olarak “senedinin
baþýndan sonuna kadar her râvinin hoca-
sýndan semâ veya baþka bir muteber öð-
renme yoluyla alýp rivayet ettiði hadis” de-
mektir. Ayný mânada mevsûl, mûsal ve
mu’tasýl terimleri de kullanýlýr. Bir senedin
muttasýl kabul edilmesi için senedde yer
alan bütün râvilerin adlarýnýn bilinmesi ge-
rekir. Ancak bazý âlimlere göre râvi adla-
rýnýn verilmemiþ olmasý veya eksik veril-
mesi hadisin muttasýl olmasýna engel de-
ðildir (Þemseddin es-Sehâvî, I, 176).

Muhaddisler, ilk dönemlerden itibaren
hadisin makbul sayýlabilmesi için sened-
de ittisali þart koþmuþlardýr. Tâbiîn âlim-
lerinden Katâde b. Diâme, hadisin ancak
sâlih bir kiþinin yine sâlih birinden rivayet

etmesi durumunda alýnabileceðini belir-
tirken (Hatîb el-Baðdâdî, el-Kifâye, s. 56)
ayný zamanda senedin muttasýl olmasýnýn
önemine iþaret etmiþtir. Yine tâbiîn nes-
linden bazý âlimler senedsiz hadis rivaye-
tine þiddetle karþý çýkmýþlar, Abdullah b.
Mübârek, Ebû Yûsuf ve Humeydî baþta ol-
mak üzere birçok âlim hadisin kabul edi-
lebilir olmasý için senedinin muttasýl olma-
sý gerektiðini söylemiþlerdir (Ebû Yûsuf, s.
22; Hatîb el-Baðdâdî, el-Kifâye, s. 63; Ýbn
Hacer el-Askalânî, I, 480). Abdullah b. Mü-
bârek’in, “Muttasýl senedi araþtýrmak din-
dendir” þeklindeki ifadesi (Hatîb el-Bað-
dâdî, el-Kifâye, s. 557) konunun önemini
gösterir. Tarih boyunca hadis uðruna ya-
pýlan uzun seyahatlerin bir sebebinin de
muttasýl senedli hadisi elde etmek olduðu
bilinmektedir (a.g.e., s. 569-570).

Senedi muttasýl olan hadis nisbet edil-
diði yere göre farklý isimler alýr. Hadis mut-
tasýl bir senedle Hz. Peygamber’e nisbet
ediliyorsa “muttasýl merfû”, bir sahâbîye
nisbet ediliyorsa “muttasýl mevkuf” adýný
alýr. Tâbiînden birinin söz ve davranýþýyla
ilgili haber için “maktû” terimi kullanýl-
makla birlikte bu haber ona muttasýl bir
senedle ulaþtýðýnda birbirine zýt iki kelime-
nin zikredilmesi (muttasýl maktû) bir tür
çeliþki ifade edeceðinden hoþ karþýlanma-
mýþtýr. Onun yerine bu tür haberler için,
“Falan tâbiîye muttasýl bir senedle ulaþ-
maktadýr” denir.

Senedinden râvi adý düþen hadis mut-
tasýl olma özelliðini kaybeder. Böyle bir ha-
dise senedinden düþen râvi sayýsýna, râ-
vinin sened içinde düþtüðü yere ve yerin
sayýsýna, ayrýca râvinin düþme þekline göre
farklý isimler verilir. Bir tâbiînin sahâbî râ-
viyi atlayarak doðrudan Hz. Peygamber’-
den naklettiði hadis için “mürsel”, bir sa-
hâbînin baþka bir sahâbîden duyduðu hal-
de doðrudan Resûl-i Ekrem’den naklettiði
hadis için “mürselü’s-sahâbî”, râvinin ken-
disinden hadis almadýðý, hatta hiç karþý-
laþmadýðý bir çaðdaþýndan naklettiði ha-
dis için “mürselü’l-hafî”, senedinde peþ-
peþe olmamak kaydýyla birkaç râvi düþen
veya sahâbeden sonra bir râvi atlanan ha-
dis için “münkatý‘”, senedinde arka arka-
ya iki veya daha fazla râvi atlanan hadis
için “mu‘dal”, râvinin bir hocasýndan mu-
teber bir yolla almadýðý halde öyle aldýðýný
zannettirecek þekilde naklettiði hadis için
“müdelles”, râvinin hadisi kendisine ulaþtý-
ran râvileri zikretmeden, “Bana þöyle ulaþ-
tý” diye naklettiði hadis için “belâð”, râvi-
nin, senedinin baþ tarafý eksik veya tama-
men senedsiz olarak rivayet ettiði hadis
için “muallak” terimleri kullanýlýr. Muttasýl

baþka bir senedi bulunan, sened aramayý
gerektirmeyecek kadar bilinen hadisler de
muttasýl kabul edilir. Muttasýl olmayan ha-
dis genellikle zayýf sayýlýr.
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Belli bir süre savaþa son veren
barýþ antlaþmasý, mütareke

anlamýnda fýkýh terimi
(bk. SULH).
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Meþhur bir musannife nisbetle
âlî olan isnad anlamýnda hadis terimi.
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Sözlükte “uygun olmak, münasip düþ-
mek” mânasýndaki vefk kökünden türe-
yen muvâfakat “birbirine uygun olmak,
birbirine yakýþmak, ayný fikirde olmak” gi-
bi anlamlara gelir. Âlî isnadýn beþ türün-
den biri olan nisbî ulüvvün muvâfakat, mü-
sâvat, musâfaha ve bedel adlý dört çeþidi
vardýr (DÝA, V, 300). Muvâfakat, tanýnmýþ
hadis musanniflerinden birinin rivayet et-
tiði hadisi bir baþka senedle o musannife
uðramadan þeyhinde onunla birleþmek su-
retiyle yapýlan rivayettir. Eðer bu isnadda
musannifin þeyhine o musannifin senedin-
den daha az bir râvi ile varýlýrsa buna “âlî
muvâfakat”, daha fazla râvi ile ulaþýlýrsa
buna da “nâzil muvâfakat” denir. Meselâ
Hz. Peygamber > Enes > Humeyd > Mu-
hammed b. Abdullah el-Ensârî > Buhârî
> râvi > râvi > râvi þeklindeki bir senedle
Hz. Peygamber > Enes > Humeyd > Mu-
hammed b. Abdullah el-Ensârî > râvi >
râvi > râvi þeklindeki isnad incelendiðinde


