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Hz. Ali'ye
uluhiyyet nisbet eden aşırı fırkaları
niteleyen bir terim.
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Sözlükte "ilah saymak, ulGhiyyet nisbet
etmek, ilah kabul etmek" manasındaki te'lih masdanndan türeyen müellihe kelam
ve mezhepler tarihi literatüründe aşırı tır
kalardan (Galiyye) bir kısmını nitelernek
üzere nadiren kullanılan bir terimdir. Hz.
Ali'nin ilah olduğunu, ilahi özelliklere sahip bulunduğunu yahut Allah'ın Ali'ye hulul ettiğini ileri süren Sebeiyye, Beyaniyye,
Mansuriyye gibi fırkalar genellikle Galiyye
içinde ele alınarak kurucularının ismiyle
anılır. Bu tür fırkalar ileri sürdükleri iddialara göre tasnif edildiğinde Ali'ye beşer
üstü özellikler atfederek onu ilahlık mertebesine yükseltenierin müellihe ismiyle
anılması isabetli görülebilir. Zira Galiyye,
Ali'nin ulGhiyyetini kabul edenleri belirttiği gibi teşbih, beda. nübüwet ve imarnet
konusundaki aşırı düşünce sahiplerini, tenasüh ve batıni te'villeri benimseyenleri
de ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığın
da Galiyye müelliheden daha geniş bir kavramdır. Diğer taraftan Bağdadi çoğunluk
la Hz. Ali, bazan da imamlar hakkında aşırı
görüşler ileri sürerek Allah'ın onların şah
sında bedenleştiğini iddia eden ve bu suretle te'lihe yönelen fırkaları "Hululiyye"
başlığı altında ele alır (el-Fark, s. 254 vd.).
Buna göre de müellihe Hululiyye'den daha kapsamlı bir terimdir.
Hz. Ali'yi ilah sayan gruplar belirtilirken
"müellihe" manasında Aliilahi, bazan da
Aliyyullahi gibi tabirler kullanılmaktadır.
Bu nitelernelere daha çok Batı iran'da ve
Irak'ın bazı bölgelerinde rastlanmakta ve
eski dinlerle aşırı Şii fırkalarından etkilenen ve Ali'yi tanrının bir zuhuru olarak kabul eden Ehl-i Hak zümresine izafe edilmekteyse de gerçekte bu inanç onların
düşüncesinde önemli bir yer tutmaz. Aynı zamanda Ehl-i Hak ile münasebeti henüz ortaya konulmamış bulunan akımlar
dan olup Keyhusrev-i isfendiyar'ın zikrettiği (XVII. asır sonu) ve muhtemelen indus nehrinin doğduğu bölgede Ali'yi ilah
sayanlar hakkında da Aliyyullahl nisbetinin kullanıldığı görülmektedir (Debistan· ı
Me?ahib, I, 265-267). Bunlar klasik kaynaklarda batıni karakter taşıdıkları için Batıniyye içinde de ele alınır (mesela bk. Muhammed b. Hasan ed-Deyleml, s. 2-3). Bununla birlikte son döneme ait bazı yayın
larda (İzmirli , I, I 2 ı) Şia tasnif edilirken Hz.

Ali'yi diğer sahab1lerden üstün görenler
için "mufaddıla", onu üstün görüp diğerle
ri için aşağılayıcı ifadeler kullananlara "sabbe", Ali'yi ilah kabul edenlere "müellihe"
denildiği ve bu nitelemenin örnek olarak
sadece Sebeiyye için kullanıldığı görülür.
İlahi ruhun önce Hz. Peygamber'e, ardından

Hz. Ali'ye intikal ettiği iddiası ilk
defa Abdullah b. Sebe'ye nisbet edilen Sebeiyye tarafından ileri sürülmüş, daha sonra ilahi bir cüzün Ali'ye hulCıl ettiğini söyleyen Beyan b. Sem'an'ın grubu olan Beyaniyye tarafından benimsenmiş. ardından
Ebü'l-Hattab el-Esedl, Mugire b. Said elİcli ve Ebu Mansur el-İcli gibi kimselerce
sürdürülmüştür (Şehristanl, I, ı 74- ı 75,

I 76- ısı) . Hint dinlerindeki ilahlığın hululü ve intikali düşüncesinin firavunlar devrinde Mısır'da yaygın olup oradan islam
dünyasına geçtiği (Ebü'l-Aia el-Maarrl, s.
457) veya eski iran'da Seneviyye'den kaynaklandığı söylenirse de (Neşvan el-Himyeri, s. ı46) Allah'ın Hz. İsa'ya hulCıl ettiğini ve lsa'nın beşer şeklinde bir ilah olduğunu benimseyen Hıristiyanlık'tan geçtiği görüşü daha yaygındır. Bu düşünce, Şia
kökenli bazı aşırı fırkaların günümüzdeki
uzantıları sayılabilecek gruplar içinde devam etmektedir (bk. GALİYYE). Mutedil ŞIT
müellifleri, te'lihe varan ga!1 fırkalar hakkında bilgi verirken onların bir bakıma Allah' ı inkar ettiklerini ve gerçekte bütün
dalalet fırkalarının en zarariısı olduklarını
ifade etmişlerdir (mesela bk. İbn Babeveyh, s. ı ı4).
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Senedinde
enne ifadesi bulunan hadis.
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Arapça'da enne edatından "tef'11" kalı 
türetilen müen'en kelimesi "senedinde 'enne' edatı veya 'enne fulanen kale' eda slgası kullanılarak nakledilen hadis"
demektir. Bazan böyle bir rivayetin sadece senedine de müen'en denilmekte, kelime müennen (müen'ene) şeklinde de telaffuz edilmektedir. 1. (VII.) yüzyıldan itibaren hadis raYilerinin nakilde bulunurken
sıkça kullandıkları enne lafzı genelde "ahberena fülanün enne fülanen kale" şeklin
de kullanılmakla birlikte bazan "ahberena
fülanün enne fülanen ahberahu" ve "ahberena fülanün enne fülanen haddesehu"
gibi cümleler halinde de görülmektedir.
bında

Bir hadisi enne lafzıyla rivayet eden ravinin, o hadisi hacasından muteber bir yolla alıp almadığı konusunda ihtilaf edilmiş
ve bu hususta iki görüş ortaya çıkmıştır.
Ahmed b. Hanbel ve Berdld'nin de aralarında bulunduğu muhaddislere göre enne sigasıyla nakledilen rivayetler, başka bir
tarikten sema yoluyla nakledildiği ortaya
çıkmadıkça muttasıl sayılmaz, bunlar münkatı' hükmündedir. Malik b. Enes ve İbn
Abdülber en-Nemeri tarafından ileri sürülen ve cumhur tarafından da benimsenen
diğer görüşe göre ise hacasından enne
lafzı ile nakllde bulunan ravinin hocasıyla
görüştüğünün ve tedlls yapmadığının bilinmesi şartıyla rivayeti muttasıl sayılır ve
o rivayeti muteber hadis tahammül yollarından biriyle aldığı kabul edilir (İbnü's
Salah, s. 62-63). İbn Abdülber rivayetlerde
harflerden ve lafızlardan çok ravi ile şey
hi arasındaki mülakat. mücalese, müşa
hede ve semaa bakılması gerektiğini söylemekte, rivayette mutlaka semaı aramanın gereksiz olduğunu , zira sahablye kadar uzanan senedde sahabinin kullandığı
"an, kale, semi'tü, enne" gibi lafızların zaten ittisale işaret ettiğini ve bu konuda icma bulunduğunu bildirmektedir (SüyGtl,
I, 2 ı 7). Ancak enne edatını bir eda sigası
olarak inceleyen Zeynüddin el-lraki birinci görüş sahiplerinin büsbütün haksız olmadığı sonucuna varmıştır. Ona göre enne ile rivayet edilen hadis yerine göre muttasıl , mürsel veya münkatı ' olabilir. Böyle
bir hadis eğer Hz. Peygamber ile sahabller arasında geçen bir olayı naklediyorsa,
ravi de bu olayın meydana geldiği zamanda yaşamış bir sahabi ise hadiseyi gördü-
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