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MÜTKIN

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-

!



223

Ebû Abdullah el-Berîdî, Vâsýt’a hâkim ol-
duktan sonra Baðdat üzerine yürüyerek
þehri ele geçirdi (12 Ramazan 329 / 10 Ha-
ziran 941). Müttaký de Ebû Abdullah el-
Berîdî’yi vezirliðe getirmeye mecbur oldu.
Resmen emîrü’l-ümerâ tayin edilmemek-
le birlikte fiilen bu görevi de üstlenen Ebû
Abdullah tehditlerle askerlerinin maaþla-
rý için halifeye 500.000 dinar ödetti. Bu
durum Baðdat’taki Türk ve Deylemli as-
kerlerin isyan etmesine sebep oldu. Berî-
dîler bu isyan ve halkýn tepkisi sonucu yak-
laþýk bir ay sonra Baðdat’ý terketmek zo-
runda kaldýlar.

Müttaký -Lillâh, Berîdîler’in ayrýlmasýn-
dan sonra Deylemli kumandanlardan Kür
Tegin’i emîrülümerâlýk makamýna getirdi.
Ardýndan Türk askerlerinin tepkisi üzerine
Dýmaþk’a kaçmýþ olan Ýbn Râik’i çaðýrýp
emîrü’l-ümerâ tayin etti (26 Zilhicce 329/
21 Eylül 941). Berîdîler meselesini çöz-
mek için teþebbüse geçen Ýbn Râik, Vâ-
sýt’a yürüyünce Berîdîler þehri boþaltýp
Basra’ya çekildiler. Bu olaydan sonra ta-
raflar arasýnda yapýlan görüþmelerde an-
laþma saðlandý. Berîdîler Baðdat’a her yýl
600.000 dinar ödemeyi kabul ettiler. Ar-
dýndan Tüzün ve Nûþtegin gibi ileri gelen
Türk kumandanlarý Baðdat’ta Ýbn Râik’e
karþý isyana teþebbüs ettiler (2 Rebîülâ-
hir 330 / 25 Aralýk 941), Vâsýt’a giderek Be-
rîdîler’e katýldýlar. Ýbn Râik kumandasýnda-
ki Abbâsî ordusu Türkler ve Deylemliler’-
den oluþan Berîdî ordusu karþýsýnda ye-
nilgiye uðradý (20 Cemâziyelâhir 330 / 12
Mart 942). Savaþtan sonra Halife Müttaký,
Ýbn Râik ile birlikte Hamdânîler’den yar-
dým istemek üzere Musul’a gitti. Abbâsî
tarihinde ilk defa bir halife Baðdat’ý ter-
ketmiþ oluyordu. Ebü’l-Hüseyin el-Berîdî’-
nin Baðdat’a giriþi karýþýklýða ve çatýþma-
lara sebep oldu, hilâfet sarayý yaðmalandý,
halifenin akrabalarýndan birçok kiþi katle-
dildi. Berîdî ordusundaki Deylemli asker-
ler þehri yaðmalayýp halkýn evlerine yer-
leþtiler. Deylemliler ile halk arasýnda birçok
çatýþma meydana geldi ve þehirde kýtlýk
baþ gösterdi.

Baðdat’ta bu olaylar cereyan ederken
Hamdânîler, Halife Müttaký’ye destek ver-
meyi kararlaþtýrdýlar. Fakat tam bu sýra-
da Ýbn Râik, Musul Hamdânî Emîri Hasan
b. Abdullah b. Hamdân tarafýndan bir sui-
kastla ortadan kaldýrýldý (21 Receb 330 /
11 Nisan 942). Halife, desteðine ihtiyaç
duyduðu Hamdânî Emîri Hasan’ý “Nâsý-
rüddevle” lakabýný vererek emîrü’l-ümerâ
tayin etti; ona ve kardeþi Ali’ye hil‘at giy-
dirdi (1 Þâban 330 / 21 Nisan 942). Ýbn Râ-
ik’in öldürülmesinin ardýndan Baðdat’ta

Berîdîler’in hizmetindeki Türk askerleri
Musul’a giderek Halife Müttaký -Lillâh ile
birleþtiler (15 Ramazan 330 / 3 Haziran
942).

Halife Müttaký - Lillâh, Hamdânîler ve
Türk kumandanlarýnýn desteðinde Bað-
dat’a girdi. Nâsýrüddevle de fiilen emîrülü-
merâlýk görevine baþladý (Þevval 330 / Ha-
ziran-Temmuz 942). Kýsa bir süre sonra
Ebü’l-Hüseyin el-Berîdî’nin yeniden Bað-
dat’a yürümesi üzerine Nâsýrüddevle, Me-
dâin’den kardeþi Ali kumandasýnda bir or-
du sevketti. Berîdîler, Vâsýt’ý boþaltýp Bas-
ra’ya çekilmek zorunda kaldýlar. Halife Müt-
taký, Ebü’l-Hasan Ali b. Hamdân’a Berîdî-
ler karþýsýnda kazandýðý zaferden dolayý
“Seyfüddevle” unvanýný verdi.

Ýktidarýn mutlak sahibi olmaya çalýþan
Nâsýrüddevle saray mensuplarýnýn harca-
malarýný iyice kýstý, Halife Müttaký ve an-
nesinin mâlikânelerini ellerinden alarak
kendine mal etti. Aðýr vergiler ve veba
gibi salgýn hastalýklar yüzünden Baðdat’-
ta halkýn durumu kötüleþti. Þehirde gü-
venlik yeterince saðlanamadýðý için hýrsýz-
lýk olaylarý çoðaldý ve yer yer þehirden göç
baþladý.

Türk askerleri üzerinde otorite saðlama-
da yeterince baþarýlý olamadýðýný gören Nâ-
sýrüddevle emîrülümerâlýk görevini býraka-
rak Baðdat’tan ayrýldý (4 Ramazan 331 /
12 Mayýs 943). Bu olayýn ardýndan Tüzün’e
baðlý kuvvetler Baðdat’a karþý yürüyüþe
geçtiler. Halife, Tüzün’ü durdurduðu tak-
dirde Seyfüddevle’yi kardeþinin yerine emî-
rü’l-ümerâ tayin etmeye hazýr olduðunu
söyledi ve kendisine 400.000 dirhem gön-
derdi. Ancak Seyfüddevle, Tüzün’ün Bað-
dat’a yaklaþmasýyla baþþehirden ayrýldý,
Tüzün de kolayca Baðdat’a girdi. Halife
Müttaký’nin artýk onu emîrü’l-ümerâ tayin
etmekten baþka çaresi kalmadý (6 Þevval
331 / 13 Haziran 943). Büveyhî Emîri Mu-
izzüddevle 331’de (942-43) Basra’ya, er-
tesi yýl Vâsýt’a askerî harekât düzenlediy-
se de Tüzün sayesinde bu giriþimi sonuç-
suz býraktý.

Tüzün, bir süre sonra halifenin hiç hoþ-
lanmadýðý Ýbn Þîrzâd’ý kendi nâibi sýfatýyla
Baðdat’a gönderdi. Bu durum, baþta Ve-
zir Ebü’l-Hasan Ali Ýbn Mukle olmak üze-
re hilâfet sarayýndaki bir kýsým sivil ve as-
kerî yetkililer tarafýndan Tüzün’ün Berî-
dîler’le ittifak içinde halifeye karþý tertibe
kalkýþacaðýnýn bir iþareti olarak deðerlen-
dirildi. Ýbn Þîrzâd tarafýndan hal‘edilip Be-
rîdîler’e teslim edileceðine inandýrýlan Ha-
life Müttaký -Lillâh, yanýnda ailesi ve dev-
let erkâný olduðu halde Baðdat’ý ikinci de-
fa terkederek Musul’a gitti ve Hamdânî-

ye, el-Burhânü’l-celî fî ma£rifeti’l-velî,
Esrârü’l-£ârifîn ve siyerü’¹-¹âlibîn, £Um-
detü’l-vesâßil, Þemâßilü’n-nebî, ed-
Dürrü’l-meknûn ve’s-sýrrü’l-ma½ûn,
Tenbîhü’l-a¼ibbâß fî £alâmeti’l-ma¼ab-
be, £Urvetü’s-selef ve’l-Åalef fi’t-ta½av-
vufi’l-münbeset mine’l-Kitâb ve’s-Sün-
ne, Fet¼u’l-cevâd, Vesîletü’z-zâhire fî
sal¹anati’d-dünyâ ve’l-âÅire, MuÅta½a-
rü’n-nihâye, Ýrþâdü’l-Æurßâniyye, Zâ-
dü’¹-¹âlibîn (eserlerinin tam bir listesi
için bk. Kugle, s. 617-630).
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Ebû Ýshâk Ýbrâhîm el-Müttak¢ -Lillâh
b. Ca‘fer el-Muktedir -Billâh el-Abbâsî

(ö. 357/968)

Abbâsî halifesi
(940-944).
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Halife Muktedir-Billâh’ýn oðludur. Karde-
þi Halife Râzî -Billâh’ýn vefatýnýn ardýndan
hilâfet makamýna getirildi (20 Rebîülevvel
329 / 23 Aralýk 940). Halifeliðinde önem-
li rol oynayan Emîrülümerâ Beckem et-
Türkî’nin bir av sýrasýnda katledilmesi (21
Receb 329 / 21 Nisan 941) ve ordusundaki
Deylemli askerlerin Türkler’le ihtilâfa dü-
þerek Basra’ya gidip Berîdîler’e katýlma-
larý Müttaký -Lillâh’ý zor durumda býraktý.

MÜTTAKœ-LÝLLÂH


