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fi’l-aÅrufi’l-erba£ati’z-zâßide £ale’l-£aþe-
re (nþr. Ali b. Muhammed ed-Dabbâ‘, Ka-
hire 1370/1950; Ýt¼âfü’l-berere bi’l-mütû-
ni’l-£aþere içinde, s. 264-316). 9. Sefîne-
tü’n-necâh fîmâ yete£allašu bi-šavlihî
te£âlâ “Ve šulne ¼âþâ lillâh” (Kahire
1312). 10. Risâle fî mesßeleti’l-³arânîš
(Teymûriyye Ktp., nr. 498). Mütevellî’nin di-
ðer bazý eserleri de þunlardýr: er-Rav²ü’n-
naŠîr, eŠ-™âd ve’¾-¾aß, Tav²î¼u’l-ma-
šåm, Man¾ûme fî rivâyeti Æålûn, Mu-
šaddime fî fevâßid lâ büdde min ma£-
rifetihâ li’l-šårî, el-Kevkebü’d-dürrî fî
šýrâßati’l-Ýmâm Ebî £Amr el-Ba½rî, Fet-
¼u’l-kerîm fî ta¼rîri evcühi’l-Æurßâni’l-
kerîm (bu ve diðer eserleri için bk. Ýbrâ-
him b. Saîd b. Hamed ed-Devserî, s. 186-
327).
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Hadis rivayetinde dikkatli, 
titiz, saðlam ve güvenilir râvi 

veya muhaddis anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “iþi saðlam yapmak” anlamýn-
daki itkan masdarýndan türeyen mütkýn
kelimesi “herhangi bir ilim veya meslek
dalýnda uzman olup iþini saðlam yapan
kimse” demektir. Hadis terimi olarak ha-
dis rivayetinde âzami dikkat ve titizlik gös-
teren, tashif, tahrif ve vehimden uzak bir
þekilde hýfz veya kitâbet yoluyla öðrendi-
ði hadisi aynen nakledebilen saðlam ve gü-
venilir râviler hakkýnda kullanýlan bir ta‘dîl
lafzý olup zâbýt kavramý ile büyük ölçüde
örtüþtüðü görülür. Nitekim Abdurrahman
b. Mehdî hýfzý “itkan” olarak tanýmlamýþ-
týr (Ýbn Ebû Hâtim, II, 36).

Mütkýn kavramý, hadis ve ricâl kaynakla-
rýnda genellikle diðer ta‘dîl lafýzlarý ile bir-
likte yalýn halde, bazan da “mütkýnü’l-kitâb,
mütkýnü’l-hadîs, mütkýnü’r-rivâye, mütký-
nü’z-zabt, mütkýn li-ilmih” gibi terkipler
halinde kullanýlmaktadýr. Ayrýca “mütkýn
aceb, mâ kâne etkanehû li’l-hadîs, mütkýn

cidden, gaye fi’l-itkan, mütkýn gaye, müt-
kýn bi’l-merra” gibi mübalaða ifade eden
terkipler þeklinde de zikredilmektedir. An-
cak mütkýn lafzýnýn, adâlet vasfýnýn varlýðý-
na delâlet eden baþka bir lafýz olmaksýzýn
râvi hakkýnda tek baþýna kullanýlmasý ha-
linde o râvinin sika olduðunu göstermeye-
ceði, bu sebeple ta‘dîl lafýzlarý sýralamasýn-
da “adlün zâbitün” lafzýndan sonraki mer-
tebede yer aldýðý ifade edilmiþtir (Þemsed-
din es-Sehâvî, I, 363, 364). Diðer taraftan
hadis rivayetinde râvide aranan birinci ön-
celikli þartýn adâlet sýfatý olduðu, dolayý-
sýyla âdil olmayan râvinin zâbýt olmasýnýn
önem taþýmayacaðý dikkate alýndýðýnda,
ayrýca ricâl kaynaklarýnda mütkýn denilen
râvilerin durumunun genellikle âdil olduk-
larýný gösteren baþka ta‘dîl lafýzlarýyla pe-
kiþtirilmesi uygulamada mütkýn kavramý-
nýn “sika” mânasýnda kullanýlageldiðini gös-
termektedir. Dolayýsýyla dinî ve ilmî dürüst-
lüðü, hadise olan ilgisi ve sevgisi ve bu
uðurdaki sürekli gayreti sonucunda elde
ettiði maharet sebebiyle mütkýn sýfatýný
kazanan bir râvinin aksi sabit olmadýkça
rivayetinin makbul râviler sýralamasýnda
ilk sýralarda yer almasý gerekir. Ancak bir
râvinin mütkýn olmasý onun kusursuz ol-
duðu anlamýna gelmez. Çünkü en güveni-
lir râvilerin bile hata yapmasý ve yanýlmasý
mümkündür (Müslim, Kitâbü’t-Temyîz, s.
179). Nitekim sayýlarý az da olsa mütkýn
diye nitelenen bazý râviler yanýlma, tedlîs
yapma, garîb hadis rivayet etme veya ri-
vayetlerini ezbere bilmeme gibi kusurlarý
sebebiyle eleþtirilmiþtir.

Ýlk dönem muhaddislerince yapýlan ge-
nel taksimde (Ýbn Ebû Hâtim, I, 6, 10) ta‘-
dîl lafýzlarýnýn birinci mertebesinde yer alan
mütkýn lafzý, bu lafýzlarý daha ayrýntýlý bir
taksime tâbi tutan sonraki dönem muhad-
dislerine göre ikinci, üçüncü, hatta dör-
düncü mertebedeki ta‘dîl lafýzlarý arasýn-
da sayýlmakla beraber bu durum mütkýn
kavramýnýn anlamý üzerinde herhangi bir
deðiþiklik meydana getirmemiþtir. Nitekim
Abdurrahman b. Mehdî, Ýmam Müslim,
Ýbn Ebû Hâtim er-Râzî, Râmhürmüzî ve
Hatîb el-Baðdâdî gibi ilk dönem münek-
kit hadis âlimleri, mütkýn terimiyle ta‘dîl
edilen râvilerin rivayetlerinin dinî delil ola-
caðýný söyledikleri gibi onlarýn taksimini
esas alan Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehrezûrî ve Ne-
vevî ile bu konuda ayrýntýlý taksime giden
Zehebî, Zeynüddin el-Irâký, Ýbn Hacer el-
Askalânî, Þemseddin es-Sehâvî ve Sindî
gibi daha sonraki muhaddisler de ayný gö-
rüþü benimsemiþtir (Fet¼u’l-mu³¢¦, I, 367).
Mütkýn terimiyle ta‘dîl edilen râvilerin riva-
yetleri Buhârî ve Müslim’in el-Câmi£u’½-
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Muhammed b. Ahmed
b. el-Hasen ed-Darîr el-Mütevellî

(ö. 1313/1895)

Kýraat âlimi.
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1248’de (1832) Kahire’de Huttüdderbi-
lahmer’de doðdu. Âmâ olmasý sebebiyle
“Darîr” diye de anýlýr. Küçük yaþta Kur’ân-ý
Kerîm’i ezberledikten sonra Ezher’e girdi.
Dinî ilimlerle  Arap dili ve edebiyatý alanýn-
da kendini yetiþtirdi ve çalýþmalarýný kýra-
at ilminde yoðunlaþtýrdý. Ýbnü’l-Cezerî’nin
Mušaddime’si ve ªayyibetü’n-Neþr’i,
Þâtýbî’nin ¥ýrzü’l-emânî’si ve £Aš¢letü
etrâbi’l-ša½âßid’i gibi metinleri ezberle-
di. Yûsuf el-Beremûnî’den ve Tihâmî nis-
besiyle tanýnan Seyyid Ahmed ed-Dürrî
eþ-Þâzelî’den kýrâat-i aþere ile kýrâat-i er-
baa okudu ve bu dalda uzmanlaþtý. 1293’-
te (1876) þeyhülkurrâ oldu. Gerek kýraatle
ilgili eserleri gerekse yetiþtirdiði talebe-
lerle Mýsýr’da kýraat ilminin yaygýnlaþma-
sýnda önemli rol oynadý. Talebeleri arasýn-
da Muhammed b. Abdurrahman el-Ben-
nâ, Ahmed Þelebî, Rýdvân b. Muhammed
el-Muhallâtî, Abdülfettâh Hüneydî, Mus-
tafa Þelebî, Abdurrahman el-Hatîb, Ha-
san b. Halef el-Hüseynî, Hasan b. Muham-
med el-Cüreysî, Hasan Atýyye gibi âlimle-
rin bulunduðu Mütevellî 11 Rebîülevvel
1313’te (1 Eylül 1895) Kahire’de vefat et-
ti ve Karâfetülkübrâ’da defnedildi.

Eserleri. 1. Bedî£atü’l-³urer fî esânî-
di’l-eßimmeti’l-erba£ati £aþer (Kahire
1341). 2. Mušaddime fî šýrâßati Verþ.
Bizzat müellifin yazdýðý Fet¼u’l-mu£¹î ve
³unyetü’l-mušrî adlý þerhiyle birlikte neþ-
redilmiþtir (Kahire 1306, 1309). 3. Fet¼u’l-
mecîd fî šýrâßati ¥amza mine’l-ša½îd
(Kahire 1374/1954). 4. el-Vücûhü’l-müs-
fire fî itmâmi’l-šýrâßâti’¦-¦elâ¦i’l-mütem-
mime li’l-£aþere. Ebû Ca‘fer el-Karî, Ya‘-
kub el-Hadramî ve Halef b. Hiþâm’ýn ký-
raatleri hakkýndadýr (Kahire 1296, 1302,
1319). 5. Ta¼š¢šu’l-beyân fî £addi âyi’l-
Æurßân (Câmiatü’l-Melik Suûd Ktp., nr.
2549/1; Ezheriyye Ktp., nr. [1400 Mecâmî’]
Hasûne 12979; Teymûriyye Ktp., nr. 387).
6. Ta¼š¢šu’l-beyân fi’l-muÅtelef fîhi min
âyi’l-Æurßân. Manzum bir eserdir (Câmi-
atü’l-Melik Suûd Ktp., nr. 2549/2, 2552). 7.
Fet¼u’l-mu³nî ve ³unyetü’l-mušrî (Ka-
hire 1306, 1309, 1317). Mušaddime fî šý-
râßati Verþ’in þerhi olan eserin son baskýsý
müstakildir. 8. el-Fevâßidü’l-mu£tebere
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sâmeddin Mültânî’nin yanýnda tamamla-
dý. Bu dönemde günlerini riyâzet ve ilim
tahsiliyle geçirdi. Mültan’dan Gucerât’a,
Gucerât Sultaný Bahadýr Þah’ýn Bâbürlü
Hükümdarý Hümâyun’a maðlûp olmasýnýn
ardýndan 1536’da Mekke’ye gitti. Burada
Þeyh Ebü’l-Hasan Tâcü’l-ârifîn el-Bekrî’-
nin halkasýna dahil oldu. Muhammed es-
Sekafî’den Kadiriyye, Þâzeliyye ve Medye-
niyye hilâfeti alarak irþad faaliyetlerine baþ-
ladý. Öte yandan dinî ilimler tahsiline de-
vam edip Ýbn Hacer el-Heytemî gibi âlim-
lerden ders gördü. 944-961 (1537-1554)
yýllarý arasýnda Gucerât Sultaný III. Mah-
mud’un davetiyle Hindistan’a giderek Gu-
cerât baþkadýsý oldu; icraatýndan rahatsýz
olan çevrelerin III. Mahmud ile aralarýný
açma giriþimleri üzerine tekrar Mekke’ye
döndü. Hayatýnýn geri kalan kýsmýný Mek-
ke’de ilim tedrîsi ve irþad faaliyetleriyle
geçiren Müttaký el-Hindî 2 Cemâziyelev-
vel 975 (4 Kasým 1567) tarihinde vefat etti.
Müridlerinden Þeyh Abdülvehhâb el-Müt-
taký onun hakkýnda Ýt¼âfü’t-taš¢ fî fa²-
li’þ-ÞeyÅ £Alî el-Müttaš¢, Abdülkadir el-
Fâkihî el-Æavlü’n-naš¢ fî menâšýbi’l-
Müttaš¢ adýyla birer eser kaleme almýþ-
lardýr.

Kaynaklarda sûfîliðin yaný sýra hadis ve
fýkýh âlimi olarak tanýnan Müttaký el-Hin-
dî’nin Mekke’deki dergâhýnýn hem ilim ve
irþad merkezi, hem de özellikle Hindistan’-
dan gelen hacýlarla yardýma muhtaç insan-
larýn barýndýðý bir mekân olduðu, masraf-
larýnýn Gucerât sultanlarýnýn gönderdiði
malî destekle kendisi ve talebelerinin kitap
istinsahýndan elde ettikleri gelirlerle karþý-
landýðý belirtilmektedir. Hicaz’daki Osman-
lý idaresinden de itibar görmüþ, Osmanlý
topraklarýndan kendisine intisap edenler
olmuþtur. Mâlvâ ve Gucerât sultanlýklarý ile
iyi iliþkileri yüzünden Hindistan’da Bâbür-
lü yükseliþini pek hoþ karþýlamadýðý anla-
þýlmaktadýr.

Müttaký el-Hindî‘nin hayatý, faaliyetleri ve
çeþitli eserlerinde ortaya koyduðu fikirleri
deðerlendirildiðinde onun tasavvufta ýslah
ve ihya hareketlerinin öncülerinden oldu-
ðu görülür. Mevcut literatürde Hindistan’-
da bu tür arayýþlarýn daha sonraki dönem-
lerde yaþayan Ýmâm-ý Rabbânî ve Þah Ve-
liyyullah ed-Dihlevî’ye dayandýrýlmasý Müt-
taký’nin uzun süre Hicaz’da yaþamasýyla il-
gili olmalýdýr. Tasavvuf anlayýþýný dinî ilim-
leri esas alarak temellendiren Müttaký ilim
sahibi olmadan mürþid olunamayacaðýný,
tasavvufa yönelen kiþinin önce temel dinî
ilimleri öðrenmesi gerektiðini söyler. Ona
göre þeyhlik makamý tevârüs edilen bir
mertebe deðil ilim ve çile ile hak edilen bir

mertebedir. Mutasavvýflar kendilerini top-
lumdan soyutlamak yerine toplumun için-
de aktif olarak bulunmalý ve halka örnek-
lik etmelidir. Riyâzet ve inzivâ hayatýn bel-
li dönemlerinde faydalý ise de sürekli ol-
mamalýdýr. Tarikat mensuplarýnýn en bâ-
riz vasfý dinî ve ahlâkî deðerleri günlük ha-
yatlarýna yansýtmalarýdýr. Cezbe ve istið-
rak gibi mânevî hallerin açýkça ortaya kon-
masý doðru bir davranýþ deðildir. Ýlim þeyh-
mürid iliþkisinde ve intisapta birinci dere-
cede belirleyici olmalýdýr. Þeyhin insanî ve
dünyevî vasýflarýna baðlanmakla tasavvu-
fî olgunluk elde edilemez. Meselâ þeyhin
kullandýðý eþyaya ve yaþadýðý mekânlara
özel anlam yüklenmesinin veya onun ha-
zîresinde defnedilmek istenilmesinin dinî
açýdan teþvik edilecek bir tarafý yoktur.
Müttaký el-Hindî’in mûsiki ve semâyý be-
nimsemediði ve Hindistan’daki tarikatla-
rýn uygulamalarýný eleþtirdiði belirtilmek-
tedir. Scott Alan Kugle, Müttaký el-Hindî
ve tasavvufî görüþleri üzerine bir doktora
tezi hazýrlamýþtýr (bk. bibl.).

Eserleri. Müttaký el-Hindî’nin hadis, ta-
savvuf ve diðer ilimlere dair Arapça ve
Farsça çoðu risâle hacminde 100’ü aþkýn
eser kaleme aldýðý kaydedilmektedir. Ya-
yýmlanmýþ eserleri þunlardýr: 1. Kenzü’l-
£ummâl* fî süneni’l-ašvâl ve’l-ef£âl. Sü-
yûtî’nin Cem£u’l-cevâmi£ ile el-Câmi£u’½-
½a³¢r’i ve onun zeyli niteliðindeki Ziyâde-
tü’l-Câmi£ adlý kitaplarý esas alýnarak ha-
zýrlanan eser müellifin en tanýnmýþ çalýþ-
masýdýr. Kenzü’l-£ummâl’in Hindistan’da
çeþitli baskýlarý yapýlmýþ (nþr. Muhammed
Vahîdüzzamân, I-VIII, Haydarâbâd 1312/
1895, 1364-1369/1945-1949), daha sonra
bu baský esas alýnýp notlar eklenerek yeni-
den yayýmlanmýþtýr (nþr. Bekrî Hayyânî –
Saffet Sekka, I-XVI, Halep 1387-1393/1970-
1977; Beyrut 1969, 1979, 1981, 1985, 1990-
1991). 2. MünteÅabü Kenzi’l-£ummâl.
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inin ke-
narýnda basýlmýþtýr (I-VI, Kahire 1313/
1895). 3. Tebyînü’¹-¹uruš. Müttaký el-
Hindî’nin tasavvufa dair kaleme aldýðý ilk
risâledir. Muhammed Sagýr Hasan Ma‘sû-
mî eseri müellif hakkýnda bir inceleme,
karþýlaþtýrýlmalý metin ve Ýngilizce tercü-
mesiyle birlikte yayýmlamýþtýr (IS, III/3
[1964], s. 339-374). 4. el-Burhân fî £alâ-
mâti mehdiyyi âÅiri’z-zamân. Câsim
b. Mühelhel tarafýndan bir incelemeyle
birlikte neþredilmiþ (Küveyt 1988), bir
baþka baskýsý da Tanta’da yapýlmýþ (1992),
eser ayrýca Türkçe’ye tercüme edilmiþtir
(Âhir Zaman Mehdî’sinin Alâmetleri, trc.
Müþerref Gözcü, Ýstanbul 1986). Müttaký’-
nin diðer bazý eserleri de þunlardýr: Ce-
vâmi£u’l-kelim, el-¥ikemü’l-£irfâniy-

½a¼î¼’leri gibi temel hadis kaynaklarýnda,
bu râvilerin þahsî ve ilmî yönleriyle ilgili bil-
giler de Ebü’l-Hasan el-Ýclî’nin Ma£rifetü’¦-
¡išåt, Ýbn Ebû Hâtim’in el-Cer¼ ve’t-ta£-
dîl, Ýbn Hibbân’ýn Kitâbü’¦-¡išåt, Zehe-
bî’nin Te×kiretü’l-¼uffâ¾ ve Siyeru a£lâ-
mi’n-nübelâß, Ýbn Hacer el-Askalânî’nin
Teh×îbü’t-Teh×îb gibi biyografi kitapla-
rýnda yer almaktadýr.
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Alî b. Hüsâmiddîn 
b. Abdilmelik b. Kådîhân 

el-Müttak¢ el-Hindî
(ö. 975/1567)

Hindistanlý sûfî ve hadis âlimi.
˜ ™

885’te (1480) Orta Hindistan’da Burhân-
pûr’da doðdu. Bazý kaynaklarda babasýnýn
adý Hüsâmeddin Abdülmelik olarak zikre-
dilmektedir. Ailesi Cavnpûrludur. Hayatý
hakkýnda temel bilgiler, müridi Þeyh Ab-
dülhak b. Seyfeddin ed-Dihlevî’nin Zâdü’l-
müttaš¢n adlý eserine dayanmaktadýr. Ço-
cuk yaþta iken babasýný kaybeden Müttaký
el-Hindî ilk öðrenimini Þah Bâcen Burhân-
pûrî’nin yanýnda gördü. Burhânpûrî’nin
vefatý üzerine on beþ yaþýnda Mâlvâ Sul-
taný Gýyâseddin Þah’ýn hizmetine girdi. Bir
müddet sonra saraydaki itibarlý hayattan
sýkýlýp tasavvufa yöneldi ve hocasýnýn oð-
lu Abdülhakîm Çiþtî’ye intisap etti. Ardýn-
dan Mültan’a giderek sülûkünü Þeyh Hü-
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