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Yazýlýþý ayný, okunuþu farklý olan
râvi adlarýyla ilgili terim

ve bu konuda yazýlan eserlerin
ortak adý.

˜ ™

Bir râvinin rivayet ettiði hadisin güve-
nilir olup olmadýðýný tesbit edebilmek için
onun adýný, lakabýný, künye ve nisbesini bil-
mek önemlidir. Ricâlü’l-hadîs ilminin bir
kolu olan mü’telif ve muhtelif râvilerin bir-
biriyle karýþtýrýlmamasýný saðlamaya çalý-
þýr. Yahyâ b. Maîn, doðru olan isimle doð-
ru olmayaný ayýrmadan rivayette bulunan
kiþinin kendisinden hadis rivayet edilmeye
lâyýk olmadýðýný söylemektedir. Muhaddis-
ler Habbân’ý Hibbân, Husayn’ý Husayf diye
okuyan ve bu farký önemsemeyen kimse-
lerin rivayete ehil olmadýklarýný kabul et-
miþ ve onlardan hadis rivayet etmemiþ-
lerdir.

Mü’telif ve muhtelif yazýlýþ itibariyle ayný
veya birbirine yakýn (mü’telif), ancak telaf-
fuz bakýmýndan birbirinden farklý (muhte-
lif) olan isim, künye, lakap ve nisbeleri ifa-
de eder. Bu farklýlýk bir harfin harekesinin
yanlýþ okunmasý, harfteki noktanýn deðiþ-
tirilmesi, benzer bir harfle karýþtýrýlmasý gi-
bi sebeplerden kaynaklanýr. Arap alfabe-
sinde sesli harflerin bulunmamasý, nokta-
larýn harflerin tayininde önemli rol oyna-
masý isimlerin farklý okunmasýna imkân
vermekte, bu da zaman zaman karýþýklýða
yol açmaktadýr. Özel isimlerin mü’telif ve
muhtelifi konusunda üç ihtimalden söz
edilebilir. 1. Ýsmin yazýlýþýnýn ayný, okunuþu-
nun farklý olmasý. “*�2” ismi Selâm ve Sel-
lâm, “ 34�
” ismi Kerîz ve Küreyz, “5����”
ismi, Umâre, Ýmâre ve Ammâre þeklinde
okunmaya müsaittir. 2. Bir ismi meydana
getiren harflerin þeklen ayný, fakat nokta-
larýnýn farklý olmasý. “6�2א” -isim ”�2א[“ –
leri Serâh ve Sirâc, “*�7א*“ – ”37א” isimleri
Harâm ve Hizâm, ، �43% ، 34�7 ، �4�7 ، �4�9”
“3��9 ، 3��% ، 4�9 ، 437 ، 3437 isimleri Cerîr /
Cüreyr, Hureyr / Harîr, Harîz, Huzeyr, Ha-
zîz, Hazîn, Cerîn, Hirbiz, Cürbiz þeklinde
okunabilir. 3. Birbirine sadece þeklen ben-
zeyen isimlerin tamamen farklý olmasý.
“�:;<” (Züneyr) ve “:;<” (Züneyn) örnekle-
rinde olduðu gibi. Özel isimlerdeki bu du-
rum künye, lakap ve nisbeler için de söz ko-
nusudur. “ �:=� ��>” (Ebû Basîr) ve “�:=; ��>”
(Ebû Nusayr) künyeleri, “�3א�” (Bezzâr) ”�3א>“
(Bezzaz) lakaplarý, “?�=+א�” (el-Basrî) ile
(en-Nasrî) ”א�@=�?“ ve “?�A@א�” (en-Nada-
rî / en-Nadrî) nisbeleri böyledir.

Mü’telif ve muhtelif konusunda hemen
hiçbir ismi dýþarýda býrakmamak üzere ge-
niþ araþtýrmalar yapýlmakla beraber en çok
Øa¼î¼-i BuÅarî ve Øa¼î¼-i Müslim ile el-
Muva¹¹aßýn râvileri üzerinde durulduðu
görülmektedir. Mü’telif ve muhtelifin bu
sahada yapýlan çalýþmalarla sýnýrlý kalma-
dýðý, buna yakýn konular olan müttefik ve
müfterik ile müteþâbih konularýndaki eser-
lerin, hatta ensâba dair çalýþmalarýn da
muhteva açýsýndan birbirine çok yakýn ol-
duðu görülmektedir.

Mü’telif ve muhtelife dair bilinen ilk ki-
tap, Muhammed b. Habîb el-Baðdâdî’nin
(ö. 245/859) MuÅtelefü’l-šabâßil ve müß-
telefühâ adlý eseri olmakla beraber (nþr.
F. Wüstenfeld, Göttingen, 1850; nþr. Ha-
med el-Câsir, Riyad 1400/1980; nþr. Ýbrâ-
him el-Ebyârî, Kahire-Beyrut 1400/1980)
sadece hadis râvilerine ait en önemli ilk
kaynak Dârekutnî’nin el-Müßtelif ve’l-
muÅtelif’idir (nþr. Muvaffak b. Abdullah
b. Abdülkadir, I-V, Beyrut 1406/1986). Al-
fabetik olan kitabýn baþ tarafý günümüze
ulaþmadýðý için eser “bâ” harfiyle baþla-
makta ve 2352 isim ihtiva etmektedir. Ar-
dýndan Abdülganî el-Ezdî, hocasýnýn bu ça-
lýþmasýný tamamlamak amacýyla el-Müß-
telif ve’l-muÅtelif fî esmâßi našaleti’l-
¼adî¦’ini yazmýþtýr (nþr. Muhammed Muh-
yiddin el-Ca‘ferî ez-Zeynebî, Allahâbâd
1327, müellifin Müþtebihü’n-nisbe’si ile
birlikte). Ca‘fer b. Muhammed el-Müstað-
firî bu esere ez-Ziyâdât fî Kitâbi’l-Müß-
telif ve’l-muÅtelif li-£Abdil³anî adýyla
ilâveler yapmýþ (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye,
Hadis, nr. 525, vr. 45-67; Mekke, Harem
1923), Muhammed b. Ali es-Sûrî de bunun
için bir ziyâdât kaleme almýþtýr. Hatîb el-
Baðdâdî, Dârekutnî’nin eserini Abdülganî’-
nin adý geçen çalýþmasýný da dikkate alarak
el-Müßtenif fî tekmileti’l-MuÅtelif ve’l-
müßtelif ismiyle geniþletmiþ ve ikmal et-
miþtir (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Hadis, nr.
285/140; Brockelmann, GAL, I, 401). Bu
arada Hiþâm b. Ahmed el-Vakþî et-Tenbî-
hât £alâ evhâmi’d-Dârešu¹nî fi’l-Müßte-
lif ve’l-muÅtelif, Ruþâtî el-Ý£lâm bimâ
fi’l-MuÅtelif ve’l-müßtelif li’d-Dârešu¹-
nî mine’l-evhâm adýyla birer eser yaz-
mýþlardýr. Hasan b. Biþr el-Âmidî’nin el-
Müßtelif ve’l-muÅtelif’i þairlerle ilgilidir
(nþr. F. Krenkow, Kahire 1354; nþr. Abdüs-
settâr Ahmed Ferrâc, Kahire 1381).

Bu sahanýn en mükemmel eseri Ýbn Mâ-
kûlâ’nýn el-Ýkmâl* fî ref£i’l-irtiyâb £ani’l-
müßtelif ve’l-muÅtelif fi’l-esmâß ve’l-kü-
nâ ve’l-ensâb’ýdýr (nþr. Abdurrahman b.
Yahyâ el-Muallimî, I-VI, Haydarâbâd 1382-
1386/1962-1967; nþr. Nâyif el-Abbas, VII,

etkilenmiþtir (a.g.e., neþredenin giriþi, s.
39-40). Bununla birlikte Mütelemmis, genç
yaþta öldürülen yeðeni Tarafe’nin Arap þii-
rindeki baþarýsý ve þöhreti karþýsýnda göl-
gede kalmýþtýr. Bu sebeple çaðdaþ Arap
edebiyatý tarihi yazarlarý Mütelemmis’e ký-
sa notlar halinde temas etmekle yetinmek-
tedir.

Daðýnýk halde bulunan þiirleri için en zen-
gin kaynak el-E³ånî’dir. Luvîs Þeyho, Þu£a-
râßü’n-Na½râniyye’sinde diðer eserlerden
derlediklerini bunlara eklemiþtir (s. 330-
349). Þairin zamanýmýza ulaþan divanýný
Ebû Amr eþ-Þeybânî, Ebû Ubeyde Ma‘mer
b. Müsennâ, Asmaî, Ali b. Mugýre el-Esrem
gibi ünlü râvi ve dilciler rivayet etmiþtir.
Divanýnda on yedi kaside ile bazý kýta ve
beyitler yer alýr. Ýlk defa Dîvânü’l-Müte-
lemmis adýyla Karl Vollers tarafýndan Al-
manca tercümesiyle birlikte neþredilmiþ-
tir (Leipzig 1903). Luvîs Þeyho, 1902-1904
yýllarý arasýnda “Dîvânü’l-Mütelemmis” adýy-
la el-Meþriš dergisinin V, VI ve VII. ciltle-
rinde bazý þiirlerini yayýmlamýþtýr. Divanýn
ilmî neþri, uzun bir araþtýrma ve ayrýntýlý
indeksle birlikte altý yazmasýna dayanýla-
rak Hasan Kâmil es-Sayrafî tarafýndan ger-
çekleþtirilmiþtir.
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Ýbn Nâsýr es-Selâmî, Ýbnü’l-Ebbâr, Ýbnü’l-
Fuvâtî, Ca‘berî, Ebîverdî ve Alâeddin Ýb-
nü’t-Türkmânî gibi muhaddislerin de bu
konuda çalýþma yaptýðý zikredilmektedir.
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Hasan b. Biþr el-Âmidî’nin
(ö. 371/981)

meþhur adlarý ayný olan
Arap þairlerini birbirinden ayýrmak

amacýyla kaleme aldýðý eseri.
˜ ™

Tam adý el-Müßtelif ve’l-muÅtelif fî
esmâßi’þ-þu£arâß ve künâhüm ve elšå-
bihim ve ensâbihim ve ba£²ý þi£rihim’-
dir. Kitap, mukaddimede de belirtildiði gi-

bi her harf bir bölüm oluþturmak üzere ve
sadece ilk harf dikkate alýnarak düzenlen-
miþtir. Ýlk harfin -kelimeye dahil olmak þar-
týyla- iþtikak açýsýndan da ilk harf olmasý
göz önünde bulundurulmamýþtýr. Müellifin
kelimeleri noktasýz kabul ettiði, þekil ve im-
lâ bakýmýndan birbirinin ayný veya benze-
ri olmasýný dikkate aldýðý anlaþýlmaktadýr.
Genellikle her bölümde daha çok benzer
isme sahip olan þairler ilk sýralara alýnmýþ-
týr. Meselâ el-Ahvaþ – el-Apvaþ, el-Eflah –
el-Eflec, el-Ba‘îs – en-Na‘ît, Büceyr – Bu-
hayr, Cerîr – Harîz, Huþayn – Hudayn, Hay-
yân – Hibbân – Cebbâr, Yezîd – Berîd gibi
yazýlýþlarý ayný, noktalarý veya bir harfleri
farklý olduðu için okunuþlarýnda hata edi-
len þairlerle Akþer – Ukaysir, Beþîr – Büþeyr
gibi küçültme ismi þekilleri karýþtýrýlan þa-
irler bir araya toplanarak meþhur olanýna
olmayaný dahil edilmiþ, baba, dede isim-
leri veya soy þeceresi, lakap, künye yahut
nisbesi zikredilip birbirinden ayýrt edilmiþ-
tir. Þairlerin biyografileriyle þiirleri konu-
sunda kýsa bilgilerle yetinilmiþtir. Az kul-
lanýlan bazý adlarýn nokta ve harekeleriy-
le ayný mahiyette þiirlerde geçen bazý ke-
limelerin açýklamalarý yapýlmýþtýr. Hâtime-
de Âmidî’nin 645 þairi kapsadýðýný söyle-
diði eserinde 695 þair yer almaktadýr. Ki-
tap Ebü’l-Hüseyin Ali b. Dînâr’la birlikte
altý râvinin rivayetiyle günümüze intikal et-
miþ olup Süyûtî’nin Þer¼u þevâhidi Mu³-
ni’l-lebîb’inde mevcut, isimleri þüpheli þa-
irlerin doðru adlarýný tesbitte yegâne kay-
nak olmuþtur.

el-Müßtelif ve’l-muÅtelif, Fritz Krenkow
tarafýndan Fâtih Millet Kütüphanesi’ndeki
(nr. 4504) yazmasýna dayanýlarak bazý tas-
hih ve notlarla birlikte yayýmlanmýþtýr (Mer-
zübânî’nin Mu£cemü’þ-þu£arâßýyla birlikte,
Kahire 1354/1935; Beyrut 1402/1982). Kita-
býn ikinci neþrini gerçekleþtiren Abdüsset-
târ Ahmed Ferrâc da (Kahire 1381/1961)
yegâne nüsha olduðunu söylediði ayný yaz-
maya dayanmýþtýr. Halbuki Edward G.
Browne, Cambridge’de iki yazmasýnýn daha
bulunduðunu (nr. 1127, 1128) kaydetmek-
tedir (Brockelmann, GAL Suppl., I, 171).
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MÜ’TEMEN b. AHMED

(bk. SÂCÎ, Mü’temen b. Ahmed).
˜ ™

Beyrut 1976). Burada ayrýca Ýbn Mâkûlâ’-
nýn kendi eserine yazdýðý Müstemirrü’I-
evhâm adlý zeyli ile Dârekutnî, Abdülganî
el-Ezdî ve Hatîb el-Baðdâdî’nin eserlerin-
deki evhamý derleyip düzelttiði Teh×îbü
müstemirri’l-evhâm £alâ ×evi’l-ma£rife
ve üli’l-efhâm adlý eseri anýlmalýdýr (nþr.
Seyyid Kesrevî Hasan, Beyrut 1410/1990).
Daha sonraki dönemlerde el-Ýkmâl esas
alýnarak muhtelif çalýþmalar yapýlmýþtýr.
Bunlardan Hâzimî’nin el-Fay½al fî müþ-
tebehi’n-nisbe’sinde (Dârü’l-kütübi’z-Zâ-
hiriyye, Hadis, nr. 530) Ýbn Mâkûlâ’nýn bu
eserinin özellikle nisbelerle ilgili bölümün-
deki hatalar düzeltilmektedir. Ýbn Nukta’-
nýn el-Ýstidrâk £ale’l-Ýkmâl li’bn Mâkû-
lâ’sý (nþr. Abdülkayyûm Abdürabbinnebî,
Mekke 1408/1987) aslýnýn yarýsý kadar olan
hacmiyle el-Ýkmâl üzerine yapýlan zeyille-
rin en önemlisidir. Ardýndan Ýbnü’l-Ýmâdiy-
ye olarak da tanýnan Mansûr b. Selîm e×-
¬eyl £âlâ te×yîli Ýbn Nuš¹a £ale’l-Ýkmâl
li’bn Mâkûlâ (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye,
Mustalah, nr. 81; Brockelmann, GAL, I, 435;
Suppl., I, 573), Ýbnü’s-Sâbûnî Tekmiletü
Ýkmâli’l-Ýkmâl fi’l-ensâb ve’l-esmâß ve’l-
elšåb (nþr. Mustafa Cevâd, Baðdat 1377/
1957; Beyrut 1406/1986) adlý zeyillerini ka-
leme almýþlardýr. Moðultay b. Kýlýç, ¬eyl
£alâ Kitâbeyi’½-Øâbûnî ve Ýbn Selîm fi’l-
müßtelif ve’l-muÅtelif adlý eserinde Man-
sûr b. Selîm ve Ýbnü’s-Sâbûnî’nin zeyille-
rini birleþtirerek bunlara bir zeyil yazmýþ-
týr. Daha sonra Ýbnü’n-Neccâr el-Baðdâdî
¬eylü’l-Müßtelif ve’l-muÅtelif li’bn Mâ-
kûlâ (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 1214 [I.
cilt]), Îsâ b. Mes‘ûd ez-Zevâvî Ýkmâlü’l-
Ýkmâl fi’l-müßtelif ve’l-muÅtelif (GAL
Suppl., I, 948), Hüseyin b. Bedrân el-Bað-
dâdî MuÅta½arü’l-Ýkmâl li’bn Mâšûlâ
adlý çalýþmalarýný gerçekleþtirmiþlerdir.

Ebû Ali el-Gassânî’nin Øa¼î¼-i BuÅârî ile
Øa¼î¼-i Müslim’deki râvilerin isim, künye,
lakap ve nisbelerinin mü’telif ve muhteli-
fi ile yanlýþ anlaþýlabilecek kelimelere dair
Tašyîdü’l-mühmel ve temyîzü’l-müþkil
adlý çalýþmasýyla (DÝA, XIII, 396) Ýbnü’l-Kay-
serânî’nin el-Ensâbü’l-müttefiša fi’l-Åa¹-
¹i’l-mütemâ¦ile fi’n-naš¹ ve’²-²ab¹’ý ve
bunun zeyli olan Ebû Mûsâ el-Medînî’nin
Ziyâdât £alâ Kitâbi’l-Ensâbi’l-müttefiša
fi’l-Åa¹ adlý eseri (Haydarâbâd 1323; nþr.
Yûsuf Kemâl el-Hût, Beyrut 1411/1991),
Hâzimî’nin el-Müßtelif ve’l-muÅtelif fî
esmâßi’l-büldân’ý (DÝA, XVII, 125) ve Nasr
el-Hûrînî’nin el-Müßtelif ve’l-muÅtelif fi’l-
esmâß adlý eseri (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye,
Mustalah, nr. 290; Tal‘at, nr. 212) bu sa-
hada bilinen diðer çalýþmalardýr. Kaynak-
larda Hasan b. Abdullah el-Askerî, Ýbnü’l-
Faradî, Mâlînî, Ebü’l-Velîd Ýbnü’d-Debbâð,


