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Çok hadis rivayet eden
yedi sahâbî hakkýnda kullanýlan terim.
˜ ™

Sözlükte “sayýca çok olmak, artmak” an-
lamýndaki kesret kökünün “if‘âl” kalýbýn-
dan türeyen müksir kelimesi çok hadis ri-
vayet eden sahâbîyi ifade eder. Bu anlam
“ekserü’s-sahâbeti rivâyeten, ekserü’s-sa-
hâbeti hadîsen, el-müksirûne mine’s-sa-
hâbeti rivâyeten” gibi tabirlerle de ifade
edilir. Hz. Peygamber’den çok hadis riva-
yet etmeye “iksârü’l-hadîs”, az hadis riva-
yet etmeye “ýklâlü’l-hadîs” denir. Resûl-i
Ekrem vefat ettiðinde 114.000 kadar ol-
duðu belirtilen sahâbîler rivayetlerinin az-
lýðý ve çokluðu bakýmýndan iki gruba ayrý-
lýr; bunlardan az hadis rivayet edenler için
mukýllûn terimi kullanýlýr. Müksirûn gru-
buna giren sahâbîlerin altý, yedi veya do-
kuz kiþi olduðu söylenmiþtir. Altý kiþi esas
alýndýðýnda müksirûn 1500 ve üzeri, yedi
kiþi esas alýndýðýnda 1000 ve üzeri, dokuz
kiþi esas alýndýðýnda 700 ve üzeri rivayeti
bulunan sahâbîleri kapsar. Ahmed b. Han-
bel’e göre müksirûn Ebû Hüreyre, Abdul-
lah b. Ömer, Enes b. Mâlik, Hz. Âiþe, Ab-
dullah b. Abbâs ve Câbir b. Abdullah’tan
ibarettir. Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr bunlara Ebû
Saîd el-Hudrî, Abdullah b. Amr b. Âs ve
Abdullah b. Mes‘ûd’u ilâve eder. Süyûtî
müksirûnu 1000 ve daha fazla hadis riva-
yet eden yedi sahâbî olarak tanýmlar ve
Ahmed b. Hanbel’in adlarýný zikrettiði altý
sahâbîye Ebû Saîd el-Hudrî’yi ekler. Onun
bu tarifi daha sonralarý benimsenmiþtir.
1000’den az hadis rivayet eden sahâbîler
de mukýllûn olarak kabul edilmiþtir.

Bazý kaynaklarda müksirûnun rivayet
ettiði hadislerin sayýsý hakkýnda kesin ol-
mayan rakamlar kaydedilmiþtir. Ýbnü’l-Cev-
zî bu belirlemeyi yaparken Baký b. Mah-
led’in el-Müsned’ini dikkate almýþtýr. Ha-
dis koleksiyonlarýnýn en kapsamlýsý olan bu
eserde 1300’den fazla sahâbînin rivayeti
bulunmakta olup Ýbnü’l-Cevzî önce 2000’in
üzerinde rivayeti bulunanlarý, ardýndan
1000-2000, daha sonra 100-1000 arasýn-
da hadis rivayet eden sahâbîleri zikretmiþ,
son olarak da sadece iki ve bir rivayeti bu-
lunanlarý sýralamýþtýr. Muhammed Zübeyr
Sýddîký, 123 sahâbîyi rivayet ettikleri hadis
sayýsýna göre az hadis rivayet edenlerden
çok hadis rivayet edenlere doðru sýrala-
mýþ, bunlardan yedisinin 1000’in üzerin-
de, dördünün 500 ile 1000 arasýnda, üçü-
nün 300, dördünün 200, yirmi birinin 100
küsur hadis rivayet ettiðini göstermiþtir.

Buna göre 100 ve üzerinde hadis rivayet
eden sahâbî sayýsý otuz dokuz, 300’ün üze-
rinde hadis rivayet edenlerin sayýsý sadece
on dörttür. Diðer taraftan 2000’den faz-
la hadis rivayet eden sahâbîler “ashâbü’l-
ülûf”, 1000 ile 2000 arasýnda hadis rivayet
edenler “ashâbü’l-elf”, 200 ile 1000 arasýn-
da hadis rivayet edenler “ashâbü’l-miîn”,
sadece bir hadis rivayet edenler de “ashâ-
bü’l-vâhid” tabirleriyle anýlmýþtýr.

Bazý sahâbîlerin çok sayýda hadis riva-
yet etmesinin en önemli sebebi hadis ri-
vayetine duyduklarý özel ilgidir. Bunlarýn
baþýnda 5374 rivayetiyle Ebû Hüreyre ge-
lir. Ebû Hüreyre hadise olan ilgisini anla-
týrken þunlarý söylemektedir: “Muhacirler
çarþýda ticaretle, ensar bað ve bahçelerin-
de ziraatla uðraþýrken ben karýn tokluðu-
na Resûlullah’a hizmet eder, hadislerini
toplar, böylece baþkalarýnýn bilmediði þey-
leri öðrenirdim” (Buhârî, “.Ýlim”, 42; Müs-
lim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 159-160). Ýbnü’l-
Cevzî, Baký b. Mahled’in el-Müsned’inde
Ebû Hüreyre’den rivayet edilen bir hadi-
sin onlarca farklý tarikini sayarak 5374 sa-
yýsýný elde etmiþtir. Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’ine göre ise onun rivayet ettiði
hadislerin sayýsý mükerrerleriyle birlikte
3848’dir. Mükerrerleri dikkate alýnmadý-
ðýnda Ebû Hüreyre’nin Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’indeki rivayetler 1579’a
düþer. Abdullah b. Ömer ilim ve ibadeti
siyasete tercih eden, hilâfet tekliflerini bir-
kaç defa reddettiði bilinen bir sahâbî ola-
rak mükerrerleriyle birlikte 2630 hadis
rivayet etmiþtir. Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’inde ise 2019 rivayeti vardýr. On
yýl müddetle Resûl-i Ekrem’in hizmetinde
bulunan Enes b. Mâlik’in rivayet ettiði ha-
dislerin sayýsý 2286 olup Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’indeki rivayetleri 2178’-
dir. Hz. Âiþe’nin ise Baký b. Mahled’in el-
Müsned’inde 2210, Ahmed b. Hanbel’in
el-Müsned’inde 2403 rivayeti yer alýr.
Onun ardýndan Abdullah b. Abbas gelir. Ab-
dullah’ýn Baký b. Mahled’in el-Müsned’in-
de 1660, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde 1696 rivayeti bulunmaktadýr. Ýbn
Abbas’ý Baký b. Mahled’in el-Müsned’in-
deki 1540, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’indeki 1206 rivayetiyle Câbir b. Ab-
dullah takip eder. Ebû Saîd el-Hudrî’nin
Baký b. Mahled’in el-Müsned’inde 1170,
Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde 958 ri-
vayeti vardýr. Ýbn Kesîr’in müksirûna ilâve
ettiði Abdullah b. Mes‘ûd’un Baký b. Mah-
led’in el-Müsned’inde 848, Ahmed b.
Hanbel’in el-Müsned’inde 892 rivayeti,
Abdullah b. Amr b. Âs’ýn Baký b. Mahled’in
el-Müsned’inde 700, Ahmed b. Hanbel’in
el-Müsned’inde 722 rivayeti mevcuttur.

Ashabýn büyük çoðunluðu ile ilk dört
halife hadis rivayeti açýsýndan mukýllûn ara-
sýnda yer almaktadýr. Hz. Peygamber’le
uzun süre birlikte olmalarýna raðmen ba-
zý sahâbîlerin az hadis rivayet etmesinin
baþlýca sebebi devlet iþleriyle ve savaþlar-
la meþgul olmalarý ve erken vefat etme-
leridir. Meselâ Hz. Osman’ýn þehid edil-
mesinden sonra çeþitli fýrkalarýn ortaya
çýkmasý, buna baðlý olarak uydurma riva-
yetlerin çoðalýp yayýlmasý Hz. Ali gibi bazý
sahâbîlerin az hadis rivayet etmesine yol
açmýþtýr. Hayatý boyunca Resûl-i Ekrem’-
den hemen hiç ayrýlmayan Hz. Ebû Be-
kir’in az hadis nakletmesinin sebeplerin-
den biri hadislerin öðrenimine aðýrlýk ve-
rilmeden önceki dönemde vefat etmesi-
dir. Hz. Peygamber ile uzun süre beraber
olan bazý sahâbîlerin az hadis rivayet et-
mesinin bir baþka sebebi de Resûl-i Ek-
rem’in kendisi adýna yalan uyduranlarý cid-
di þekilde uyarmasýdýr (Buhârî, “.Ýlim”, 38;
Müslim, “Zühd”, 72). Ayrýca onlarýn bir kýs-
mýnýn ailesinin geçimiyle meþgul olmasý,
ilim merkezlerinden uzakta yaþamasý da
bu sebepler arasýnda zikredilebilir.
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leþmesi yapmalarý mümkündür; ortaklar-
dan birinin diðer ortaðýn / ortaklarýn izni-
ni almadan yaptýðý sözleþmenin geçerlili-
ði ise tartýþmalýdýr. Yine bir kimsenin bir-
den fazla kölesiyle müþterek bir mükâte-
be sözleþmesi yapýp yapamayacaðý ve kö-
lelerin bir kýsmýnýn mükâtebe sözleþme-
sine konu edilip edilemeyeceði tartýþýlmýþ,
bunlarýn câiz olduðu, câiz olmadýðý ve be-
lirli þartlarla câiz olduðu yönünde görüþ-
ler ortaya konmuþtur. Mükâtebe sözleþ-
mesine taraf olacak kölenin temyiz kud-
retini haiz olmasý gerektiðinde görüþ bir-
liði bulunmasýna karþýlýk mümeyyiz küçü-
ðün böyle bir sözleþme yapýp yapamaya-
caðý hususunda farklý görüþler ileri sürül-
müþtür. Hanefî ve Mâlikîler, çalýþýp kaza-
nabilecek güce sahip ve bulûð çaðýna yak-
laþmýþ kölenin (mürâhik) sözleþme yapa-
bileceði kanaatindedir (Ýbn Rüþd, II, 434).
Ödenecek bedelin cinsi ve miktarý belirli
mütekavvim bir mal olmasý gerekir; muay-
yen bir süre hizmet veya muayyen bir iþ
olmasý da mümkündür (uygulama örnek-
leri için bk. KÖLE). Hanefî ve Mâlikîler’e
göre bedelin peþin, vadeli ve taksitli öden-
mesi kararlaþtýrýlabilir. Hanefîler, bedelin
peþin olmasý halinde efendinin köleyi öde-
me için sýkýþtýrmayýp müsamahalý davran-
masýnýn dinen tavsiye edilen bir davranýþ
olduðunu belirtir. Mâlikîler ise peþin öde-
me taahhüdünde bulunduðu halde öde-
yemeyen mükâteb kölenin hâkime baþ-
vurarak bunu mâkul taksitlere baðlatabi-
leceði kanaatindedir. Þâfiî ve Hanbelîler,
bedelin vadeli olmasý ve bunun da en az
iki takside ayrýlmasýnýn gerektiðini ileri
sürmüþtür.

Mükâtebe sözleþmesi yapan köle / câri-
ye, efendisinin mülkiyetinden çýkmamakla
birlikte sözleþmenin yapýldýðý andan itiba-
ren kendi adýna çalýþma, hukukî tasarruf-
larda bulunma, mallarýnýn sahibi olma, ça-
lýþýp kazanç elde edebilmesi için yolculu-
ða çýkma hak ve yetkisini elde eder; efen-
disinin onun üzerindeki tasarruf yetkisi
sona erer, artýk onu rehin veremez, ücre-
tini almak üzere iþçi yapamaz, kendisine
hizmet etmeye, iþçi olarak çalýþmaya zor-
layamaz, câriye ise istifraþ edemez, ma-
lýna ve canýna verdiði zararý tazmin eder.
Mükâtebin kitâbet esnasýnda satýn aldýðý
câriyesinden doðan çocuðu da kendisine
tâbi olarak hür olur. Mükâteb alým satým,
kiralama, rehin alýp verme vb. hukukî ta-
sarruflarda bulunabilirse de baðýþ, vasi-
yet, vakýf gibi teberru mahiyetinde olan
tasarruflar ve evlenme konusunda kýsýtlý-
lýðý taahhüt ettiði bedeli tamamen öde-
yinceye kadar devam eder.

Bu sözleþme ile efendinin kölesi üzerin-
deki tasarruf hak ve yetkisi sona ermek-
le birlikte rakabe mülkiyeti iliþkisi kitâbet
bedelini tamamen tahsil edinceye kadar
devam eder. Bu fakihlerin çoðunluðunun
görüþüdür. Özellikle bazý sahâbe fakihleri
ise mükâtebin taahhüt ettiði bedelin dört-
te üç, üçte bir, üçte iki gibi bir kýsmýný
ödemesi halinde mükâtib ve mükâteb ara-
sýnda mülkiyet iliþkisinin sona erip bor-
cun kalan kýsmý için borçlu-alacaklý iliþki-
sinin baþlayacaðýný ileri sürmüþtür (Se-
rahsî, VII, 205-206). Hatta Ýbn Abbas’a gö-
re mükâtebe yapan köleye baþtan itibaren
bir mal veya hizmet mukabilinde âzat et-
me iþleminin hükümleri uygulanýr, yani he-
men hürriyetini elde eder, taahhüt ettiði
bedel þahsî bir borç olarak devam eder.
Fakihlerin çoðunluðuna göre efendi, mül-
kiyet hakkýný sözleþmenin özü ve amacýy-
la baðdaþmayan bir tasarrufla sona erdi-
remez. Meselâ kitâbet bedelinden vazge-
çerek veya âzat ederek mükâtebi hürri-
yetine kavuþturabilirse de satým, baðýþ,
vasiyet gibi bir yolla onu mülkünden çýka-
ramaz.

Mâlikî ve Hanbelîler’e göre sahih bir mü-
kâtebe sözleþmesi hem köle hem efendi
bakýmýndan baðlayýcý bir akid olup taraf-
lardan hiçbiri mâkul bir sebep bulunmak-
sýzýn bunu tek taraflý iradesiyle bozamaz.
Hanefî ve Þâfiîler bu sözleþmenin efendi
bakýmýndan baðlayýcý olduðu, köle bakýmýn-
dan ise baðlayýcý olmadýðý kanaatindedir.
Fakihlerin çoðunluðuna göre taraflar kar-
þýlýklý rýza ile kitâbet sözleþmesini hâkimin
hükmüne ihtiyaç olmaksýzýn feshedebilir-
ler.

Hanefî ve Mâlikîler’e göre mükâtebin
borcunu ödemekten acze düþmesi halin-
de efendinin talebi üzerine hâkim, Þâfiî-
ler’e göre ise doðrudan doðruya efendi
akdi feshedebilir (Þîrâzî, II, 15). Efendinin
ölümüyle sözleþmenin bozulmayacaðý hu-
susunda görüþ birliði bulunmakla birlikte
mükâtebin ölümü halinde bunun münfe-
sih olup olmayacaðý tartýþmalýdýr. Hanefî-
ler, bu durumda sözleþmenin infisah et-
meyeceði, Þâfiîler edeceði kanaatindedir;
Mâlikîler ise kitâbet kapsamýna giren ço-
cuðu varsa münfesih olmayacaðýný yoksa
olacaðýný ileri sürmüþlerdir (Bedreddin el-
Aynî, XIII, 123).
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Çok hadis rivayet eden
yedi sahâbî hakkýnda kullanýlan terim.
˜ ™

Sözlükte “sayýca çok olmak, artmak” an-
lamýndaki kesret kökünün “if‘âl” kalýbýn-
dan türeyen müksir kelimesi çok hadis ri-
vayet eden sahâbîyi ifade eder. Bu anlam
“ekserü’s-sahâbeti rivâyeten, ekserü’s-sa-
hâbeti hadîsen, el-müksirûne mine’s-sa-
hâbeti rivâyeten” gibi tabirlerle de ifade
edilir. Hz. Peygamber’den çok hadis riva-
yet etmeye “iksârü’l-hadîs”, az hadis riva-
yet etmeye “ýklâlü’l-hadîs” denir. Resûl-i
Ekrem vefat ettiðinde 114.000 kadar ol-
duðu belirtilen sahâbîler rivayetlerinin az-
lýðý ve çokluðu bakýmýndan iki gruba ayrý-
lýr; bunlardan az hadis rivayet edenler için
mukýllûn terimi kullanýlýr. Müksirûn gru-
buna giren sahâbîlerin altý, yedi veya do-
kuz kiþi olduðu söylenmiþtir. Altý kiþi esas
alýndýðýnda müksirûn 1500 ve üzeri, yedi
kiþi esas alýndýðýnda 1000 ve üzeri, dokuz
kiþi esas alýndýðýnda 700 ve üzeri rivayeti
bulunan sahâbîleri kapsar. Ahmed b. Han-
bel’e göre müksirûn Ebû Hüreyre, Abdul-
lah b. Ömer, Enes b. Mâlik, Hz. Âiþe, Ab-
dullah b. Abbâs ve Câbir b. Abdullah’tan
ibarettir. Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr bunlara Ebû
Saîd el-Hudrî, Abdullah b. Amr b. Âs ve
Abdullah b. Mes‘ûd’u ilâve eder. Süyûtî
müksirûnu 1000 ve daha fazla hadis riva-
yet eden yedi sahâbî olarak tanýmlar ve
Ahmed b. Hanbel’in adlarýný zikrettiði altý
sahâbîye Ebû Saîd el-Hudrî’yi ekler. Onun
bu tarifi daha sonralarý benimsenmiþtir.
1000’den az hadis rivayet eden sahâbîler
de mukýllûn olarak kabul edilmiþtir.

Bazý kaynaklarda müksirûnun rivayet
ettiði hadislerin sayýsý hakkýnda kesin ol-
mayan rakamlar kaydedilmiþtir. Ýbnü’l-Cev-
zî bu belirlemeyi yaparken Baký b. Mah-
led’in el-Müsned’ini dikkate almýþtýr. Ha-
dis koleksiyonlarýnýn en kapsamlýsý olan bu
eserde 1300’den fazla sahâbînin rivayeti
bulunmakta olup Ýbnü’l-Cevzî önce 2000’in
üzerinde rivayeti bulunanlarý, ardýndan
1000-2000, daha sonra 100-1000 arasýn-
da hadis rivayet eden sahâbîleri zikretmiþ,
son olarak da sadece iki ve bir rivayeti bu-
lunanlarý sýralamýþtýr. Muhammed Zübeyr
Sýddîký, 123 sahâbîyi rivayet ettikleri hadis
sayýsýna göre az hadis rivayet edenlerden
çok hadis rivayet edenlere doðru sýrala-
mýþ, bunlardan yedisinin 1000’in üzerin-
de, dördünün 500 ile 1000 arasýnda, üçü-
nün 300, dördünün 200, yirmi birinin 100
küsur hadis rivayet ettiðini göstermiþtir.

Buna göre 100 ve üzerinde hadis rivayet
eden sahâbî sayýsý otuz dokuz, 300’ün üze-
rinde hadis rivayet edenlerin sayýsý sadece
on dörttür. Diðer taraftan 2000’den faz-
la hadis rivayet eden sahâbîler “ashâbü’l-
ülûf”, 1000 ile 2000 arasýnda hadis rivayet
edenler “ashâbü’l-elf”, 200 ile 1000 arasýn-
da hadis rivayet edenler “ashâbü’l-miîn”,
sadece bir hadis rivayet edenler de “ashâ-
bü’l-vâhid” tabirleriyle anýlmýþtýr.

Bazý sahâbîlerin çok sayýda hadis riva-
yet etmesinin en önemli sebebi hadis ri-
vayetine duyduklarý özel ilgidir. Bunlarýn
baþýnda 5374 rivayetiyle Ebû Hüreyre ge-
lir. Ebû Hüreyre hadise olan ilgisini anla-
týrken þunlarý söylemektedir: “Muhacirler
çarþýda ticaretle, ensar bað ve bahçelerin-
de ziraatla uðraþýrken ben karýn tokluðu-
na Resûlullah’a hizmet eder, hadislerini
toplar, böylece baþkalarýnýn bilmediði þey-
leri öðrenirdim” (Buhârî, “.Ýlim”, 42; Müs-
lim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 159-160). Ýbnü’l-
Cevzî, Baký b. Mahled’in el-Müsned’inde
Ebû Hüreyre’den rivayet edilen bir hadi-
sin onlarca farklý tarikini sayarak 5374 sa-
yýsýný elde etmiþtir. Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’ine göre ise onun rivayet ettiði
hadislerin sayýsý mükerrerleriyle birlikte
3848’dir. Mükerrerleri dikkate alýnmadý-
ðýnda Ebû Hüreyre’nin Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’indeki rivayetler 1579’a
düþer. Abdullah b. Ömer ilim ve ibadeti
siyasete tercih eden, hilâfet tekliflerini bir-
kaç defa reddettiði bilinen bir sahâbî ola-
rak mükerrerleriyle birlikte 2630 hadis
rivayet etmiþtir. Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’inde ise 2019 rivayeti vardýr. On
yýl müddetle Resûl-i Ekrem’in hizmetinde
bulunan Enes b. Mâlik’in rivayet ettiði ha-
dislerin sayýsý 2286 olup Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’indeki rivayetleri 2178’-
dir. Hz. Âiþe’nin ise Baký b. Mahled’in el-
Müsned’inde 2210, Ahmed b. Hanbel’in
el-Müsned’inde 2403 rivayeti yer alýr.
Onun ardýndan Abdullah b. Abbas gelir. Ab-
dullah’ýn Baký b. Mahled’in el-Müsned’in-
de 1660, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde 1696 rivayeti bulunmaktadýr. Ýbn
Abbas’ý Baký b. Mahled’in el-Müsned’in-
deki 1540, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’indeki 1206 rivayetiyle Câbir b. Ab-
dullah takip eder. Ebû Saîd el-Hudrî’nin
Baký b. Mahled’in el-Müsned’inde 1170,
Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde 958 ri-
vayeti vardýr. Ýbn Kesîr’in müksirûna ilâve
ettiði Abdullah b. Mes‘ûd’un Baký b. Mah-
led’in el-Müsned’inde 848, Ahmed b.
Hanbel’in el-Müsned’inde 892 rivayeti,
Abdullah b. Amr b. Âs’ýn Baký b. Mahled’in
el-Müsned’inde 700, Ahmed b. Hanbel’in
el-Müsned’inde 722 rivayeti mevcuttur.

Ashabýn büyük çoðunluðu ile ilk dört
halife hadis rivayeti açýsýndan mukýllûn ara-
sýnda yer almaktadýr. Hz. Peygamber’le
uzun süre birlikte olmalarýna raðmen ba-
zý sahâbîlerin az hadis rivayet etmesinin
baþlýca sebebi devlet iþleriyle ve savaþlar-
la meþgul olmalarý ve erken vefat etme-
leridir. Meselâ Hz. Osman’ýn þehid edil-
mesinden sonra çeþitli fýrkalarýn ortaya
çýkmasý, buna baðlý olarak uydurma riva-
yetlerin çoðalýp yayýlmasý Hz. Ali gibi bazý
sahâbîlerin az hadis rivayet etmesine yol
açmýþtýr. Hayatý boyunca Resûl-i Ekrem’-
den hemen hiç ayrýlmayan Hz. Ebû Be-
kir’in az hadis nakletmesinin sebeplerin-
den biri hadislerin öðrenimine aðýrlýk ve-
rilmeden önceki dönemde vefat etmesi-
dir. Hz. Peygamber ile uzun süre beraber
olan bazý sahâbîlerin az hadis rivayet et-
mesinin bir baþka sebebi de Resûl-i Ek-
rem’in kendisi adýna yalan uyduranlarý cid-
di þekilde uyarmasýdýr (Buhârî, “.Ýlim”, 38;
Müslim, “Zühd”, 72). Ayrýca onlarýn bir kýs-
mýnýn ailesinin geçimiyle meþgul olmasý,
ilim merkezlerinden uzakta yaþamasý da
bu sebepler arasýnda zikredilebilir.
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Ebû Muhammed el-Müktefî -Billâh Alî
b. el-Mu‘tazýd -Billâh Ahmed

b. el-Muvaffak -Billâh el-Abbâsî
(ö. 295/908)

Abbâsî halifesi
(902-908).˜ ™

Receb 264’te (Mart 878) doðdu. Halife
Mu‘tazýd -Billâh’ýn oðludur. 3 Ramazan
281’de (6 Kasým 894) Rey valiliðine tayin
edildi. Beþ yýl süren bu valiliði döneminde
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Cibâl ve Ýsfahan’da hüküm süren Düle-
fîler’i ortadan kaldýrarak bölgede yeniden
Abbâsî hâkimiyetini tesis etti. 286’da (899)
Cezîre valiliðine getirildi. Mu‘tazýd-Billâh’ýn
22 Rebîülâhir 289’da (5 Nisan 902) vefatý
üzerine Vezir Kasým b. Ubeydullah o sýra-
da Rakka’da bulunan veliaht Müktefî -Bil-
lâh için Baðdat’ta biat aldý. 8 Cemâziyelev-
vel 289’da (20 Nisan 902) Baðdat’a ula-
þan Müktefî, babasýnýn yaptýrdýðý yer altý
zindanlarýný yýkmakla iþe baþladý. Bu du-
rum halk tarafýndan olumlu karþýlandý.

Müktefî-Billâh’ýn iktidarýnýn baþýnda Rey
bölgesi Saffârîler’in eline geçti. Bu sýrada
halife, nüfuzlu kumandanlardan Emîr Bedr
ile meþgul olduðundan bölgeye dört ay
sonra asker sevkedebildi (30 Zilkade 289 /
5 Kasým 902). Bu seferin sonucuyla ilgili
olarak kaynaklarda bilgi bulunmamakta-
dýr. Ayný yýl Sâmânî Emîri Ýsmâil b. Ahmed
Rey’i ele geçirdi. Müktefî ertesi yýl Fars böl-
gesini Saffârîler’in idaresine býraktý.

Karmatîler’in Suriye’deki birçok þehri
yaðma ve tahrip etmesi üzerine Müktefî -
Billâh onlarla ciddi þekilde mücadele et-
meye karar verdi. Halifenin emriyle Ýhþîdî-
ler’den Tuðc b. Cuf, Karmatîler üzerine bir
ordu sevketti. Ancak ordunun kumandaný
Beþîr maðlûp oldu ve öldürüldü (6 Rebîü-
lâhir 290 / 9 Mart 903). Ayný yýl Karmatîler
Dýmaþk’ý muhasara ettiler. Mýsýr’dan Bedr
el-Hammâmî adlý bir kumandanýn idare-
sinde bir ordu Dýmaþk’a gönderildi ve Kar-
matî lideri Þeyh Yahyâ b. Zikreveyh katle-
dildi (Þâban 290 / Temmuz 903). Yerine ge-
çen kardeþi Hüseyin etrafýna büyük bir ka-
labalýk toplayarak tekrar Dýmaþk üzerine
yürüdü. Haraç ödemeleri þartýyla halk ile
anlaþma yaptýktan sonra Humus’a (Hýms)
geçen Hüseyin þehri zaptedip “el-Mehdî
emîrü’l-mü’minîn” lakabýyla kendi adýna
hutbe okuttu. Ardýndan Hama, Maarre-
tünnu‘mân, Selemiye ve diðer þehirleri
zaptederek halký kýlýçtan geçirdi. Bu sýra-
da Mýsýr ve Suriye’den halifeyi Karmatîler’-
le mücadeleye davet eden mektuplar gel-
meye baþladý. Bunun üzerine halife Bað-
dat’tan Musul’a doðru yola çýktý. Ebü’l-
Aðar kumandasýnda gönderdiði 10.000 ki-
þilik öncü kuvvet Halep yakýnlarýnda Kar-
matîler’in baskýnýna uðradý ve birçok kiþi
hayatýný kaybetti (Ramazan 290 / Aðus-
tos 903). Halife Rakka’da ordugâh kurup
Muhammed b. Süleyman el-Kâtib kuman-
dasýndaki orduyu Karmatîler üzerine sev-
ketti. Þevval 290’da (Eylül 903) Tolunoðul-
larý’nýn kumandanlarýndan Bedr Karmatî-
ler’i bozguna uðrattý. Ayný yýl Bahreyn emî-
ri Karmatîler’e ait bir kaleyi ele geçirdikten
sonra Katîf’e yürüdü ve burayý da zaptetti.

Ertesi yýl Kâtibü’l-ceyþ Muhammed b.
Süleyman, Hama yakýnlarýnda Karmatî li-
deri Sâhibüþþâme’nin askerlerini bozgu-
na uðrattý (6 Muharrem 291 / 29 Kasým
903). Yakalanan Sâhibüþþâme adamlarýy-
la birlikte Rakka’da bulunan Halife Mük-
tefî’nin huzuruna getirildi. Baðdat’ta bir
süre hapsedilen Sâhibüþþâme ve adam-
larý iþkence ile öldürüldü. Halife ayný yýl Be-
nî Uleys’e mensup Ýsmâil b. Nu‘mân adlý
Karmatî liderine mektup yazarak kendi-
sine eman ve Rahbe’ye yerleþmesine izin
verdi. Ramazan bayramý sabahý (16 Aðus-
tos 904) Rahbe Emîri Kasým b. Sîmâ’ya
komplo düzenlemeye karar veren Ýsmâil
durumu haber alan emîr tarafýndan öldü-
rüldü.

Karmatî liderlerinden Abdullah b. Saîd
(Ebû Ganim Nasr), Dýmaþk Valisi Ahmed b.
Kayýglýg’ýn (Keygalag) Mýsýr’da bulunma-
sýndan faydalanarak Busrâ, Ezriât ve Be-
seniye þehirlerini ele geçirdi. Ardýndan Dý-
maþk’a yürüyüp vali vekili Sâlih b. Ahmed’i
maðlûp etti. Dýmaþk’ýn mukavemet gös-
termesi üzerine oradan ayrýlýp Taberiye’-
ye gitti ve þehri zaptetti. Halife, Hüseyin
b. Hamdân b. Hamdûn ve Muhammed b.
Ýshak b. Kundacýk’ý Karmatîler’i takibe me-
mur etti. Benî Kelb kabilesi mensuplarý
Abbâsî ordusunun yaklaþtýðýný haber alýn-
ca Karmatî lideri Abdullah’ý öldürdüler.

Onun katlinden sonra Karmatîler arasýnda
ihtilâf çýktý. Bu dönemde hem birbirleriyle
hem hilâfet ordusuyla savaþmak zorunda
kalan Karmatîler, daha sonra Zikreveyh b.
Mihreveyh kumandasýnda toparlanýp hilâ-
fet ordusunu aðýr bir yenilgiye uðrattýlar.
Halife bu haberi alýnca endiþeye kapýldý ve
Muhammed b. Ýshak b. Kundacýk kuman-
dasýnda büyük bir orduyu Karmatîler üze-
rine sevketti (293/906).

Zikreveyh, kazandýðý zaferin ardýndan
Muharrem 294’te (Kasým 906) hac kafile-
sine saldýrmak amacýyla Vâkýsa’ya yöneldi.
Ýlk hac kafilesi Vâkýsa’ya gelince halk on-
larý Karmatî saldýrýsýna karþý uyardý; hacý-
lar da hemen oradan ayrýldýlar. Zikreveyh
bunu öðrenince halký cezalandýrdý ve da-
ha sonra Mekke’den dönmekte olan Ho-
rasanlý hac kafilesini kýlýçtan geçirdi. Ha-
lifenin gönderdiði Vâsýf b. Humar Tegin
kumandasýndaki ordu Tarîkihiffân denilen
yerde Zikreveyh’i bozguna uðrattý. Baþta
Zikreveyh olmak üzere çok sayýda Karma-
tî öldürüldü. Suriye ve Irak’taki Karmatî is-
yanlarý böylece bastýrýlmýþ oldu.

Müktefî -Billâh, Karmatî meselesini hal-
lettikten sonra Mýsýr ve Suriye’de hüküm
süren Türk hânedaný Tolunoðullarý’ný or-
tadan kaldýrmaya karar verdi. Bu maksat-
la Kâtibü’l-ceyþ Muhammed b. Süleyman
ve diðer bazý kumandanlarýndan Toluno-

Müktefî -Billâh ile Kraliçe Bertha’nýn karþýlýklý mektuplarý (ÝTED, II/1 [1957], s. 143)


