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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).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Abdülkadir el-Ayderûsî, en-Nûrü’s-sâfir, s. 283-
286; Abdülhak ed-Dihlevî, AÅbârü’l-aÅyâr, Delhi
1309, s. 257-260; Âzâd-ý Bilgrâmî, Meßâ¦irü’l-ki-
râm, Agra 1328/1910, s. 192-194; Gulâm Server
Lâhûrî, ƒazînetü’l-a½fiyâß, Lahor 1284/1867-68,
s. 425-428; Rahmân Ali, Te×kire-i £Ulemâ-i Hind,
Leknev 1332, s. 146-147; Storey, Persian Lite-
rature, I, 979-980; Brockelmann, GAL, II, 384;
Suppl., II, 518; Zubaid Ahmad, The Contributi-
on of Indo-Pakistan to Arabic Literature, Laho-
re 1968, s. 20, 55, 292, 295, 348; Yûnus eþ-Þeyh
Ýbrâhim es-Sâmerrâî, £Ulemâßü’l-£Arab fî þibhi’l-
šårreti’l-Hindiyye, Baðdad 1986, s. 331; S. A.
A. Rizvi, Muslim Revivalist Movements in North
India in the Sixteenth and Seventeenth Centu-
ries, Delhi 1993, s. 135-142; C. W. Ernst, “Per-
secution and Circumspection in Shattari Sufism”,
Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuri-
es of Debate and Conflict (ed. F. de Jong – B.
Radtke), Leiden 1999, s. 416-426; S. A. Kugle, In
Search of the Center: Authenticity, Reform and
Critique in Early Modern Islamic Sainthood (dok-
tora tezi, 2000), Duke University, s. 363-630; N.
Hanif, “Muttaqi, Shaikh Ali”, Biographical Ency-
clopaedia of Sufis: South Asia, New Delhi 2000,
s. 248-252; Muhammad Saghir Hasan Masumi,
“Shaykh Ali al-Muttaqi’s Risalah Tabyin al-Tu-
ruq”, IS, III (1964), s. 339-374; M. Hidayet Hosa-
in, “al-Muttaqý al-Hindý”, EI2 (Ýng.), VII, 800-801;
a.mlf., “Müttaký el-Hindî”, UDMÝ, XVIII, 504; M.
Baqir, “Ali Mottaqý”, EIr., I, 869-870.

ÿAzmi Özcan

– —
MÜTTAKœ -LÝLLÂH

א����&�+ ) )

Ebû Ýshâk Ýbrâhîm el-Müttak¢ -Lillâh
b. Ca‘fer el-Muktedir -Billâh el-Abbâsî

(ö. 357/968)

Abbâsî halifesi
(940-944).

˜ ™

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
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MÜTTAKœ-LÝLLÂH

Lillâh döneminde mutedil Þiîler için bazý
olumlu geliþmelerin meydana geldiði gö-
rülmektedir. Meselâ Þiîler’in Halife Mukte-
dir-Billâh zamanýnda yýktýrýlan Baðdat’ýn
Kerh semtindeki Berâsâ Camii, Râzî -Bil-
lâh devrinde Emîrülümerâ Beckem tara-
fýndan yeniden inþa ettirilmeye baþlanmýþ
ve Müttaký -Lillâh döneminde tamamla-
narak hizmete açýlmýþtýr (Ýbnü’l-Cevzî, VI,
317). Þiîler’e karþý düþmanlýklarýyla taný-
nan bir kýsým aþýrý Hanbelîler’in hareket-
leri sýnýrlandýrýlmýþ ve Berâsâ Camii’ni ye-
niden yýkma ve Þiî mahallelerine saldýrý gi-
riþimlerine engel olunmuþtur (Ebû Bekir
es-Sûlî, s. 198). Diðer taraftan Büveyhîler
zamanýnda ayrý bir kurum halinde geliþe-
cek olan Alevî nakibliðinin Abbâsî nakibli-
ðinden ayrýlmasý yolunda ilk adýmlar Müt-
taký -Lillâh zamanýnda atýlmýþtýr.
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Bir hadisin hem Buhârî hem Müslim’in
el-Câmi£u’s-sahîh’lerinde

yer aldýðýný ifade eden terim.
˜ ™

Sözlükte “üzerinde ittifak edilen þey”
anlamýna gelen müttefekun aleyh tabiri,
genellikle bir hadisin Buhârî ve Müslim’in
Câmi£u’½-½a¼î¼’lerinde ittifakla rivayet

edildiðini belirtir. Hadisler ilk iki asýrda
umumiyetle sahih-zayýf ayýrýmý yapýlma-
dan tasnif edilmiþ, sadece sahih hadisleri
toplayan eserler ise III. (IX.) yüzyýlda Buhâ-
rî ve Müslim tarafýndan kaleme alýnmýþtýr.
Daha sonra Ýbn Huzeyme ve Ýbn Hibbân
da ayný maksatla birer eser yazmýþtýr. Ri-
vayet dönemi olarak kabul edilen ilk dört
asýrda hadisler isnadlarýyla birlikte rivayet
edilmekteydi. Hadislerin saðlamlýk dere-
cesi önce isnadlarýna bakýlarak, gerekti-
ðinde de metin tenkidi yapýlarak belirlen-
mekteydi. Hadislerin tamamýnýn kayda ge-
çirildiði rivayet döneminden sonra sað-
lamlýk derecelerinin tesbitinde daha önce
tasnif edilen eserler esas alýnmaya baþlan-
mýþtýr. Bu ölçüyü ilk defa kullanan Hâkim
en-Nîsâbûrî, sahih hadislerin en üst mer-
tebesine “müttefekun aleyh” dediði Buhâ-
rî ve Müslim’in ittifakla rivayet ettiði ha-
disleri yerleþtirmiþtir. Sahih hadisleri on
kýsma ayýran bu âlim, beþinin müttefekun
aleyh, beþinin ise muhtelefün fîh olduðu-
nu söyleyip bu tabiri geniþ kapsamlý olarak
kullanmýþtýr. Ona göre, seviyeleri farklý ol-
sa da tâbiînin sahâbeden güvenilir râviler
vasýtasýyla tek baþýna naklettiði hadisler,
ayrýca tâbiînden güvenilir bir grubun sa-
hâbeden rivayet ettiði, onlardan da sade-
ce birer râvinin naklettiði hadisler, güveni-
lir râvilerin naklettiði ferd hadisler ve bazý
hadis imamlarýnýn babalarý, dedeleri vasý-
tasýyla nakledip sadece kendilerinden te-
vâtür seviyesine ulaþan rivayetler de müt-
tefekun aleyh grubuna girmektedir.

Hadislerin sýhhatinin tesbiti ve sahih
hadislerin sýnýflandýrýlmasýnda kitaplarýn
esas alýnmasý anlayýþý Ýbnü’s-Salâh ile yer-
leþmiþ ve hadisin önceki eserlerde ittifak-
la rivayet edildiðini belirtmek üzere “itte-
feka aleyhi’þ-þeyhân”, “müttefekun aleyh”,
“ittefeka aleyhi ashâbü’s-süneni’l-erbaa”
veya “ittefeka aleyhi’s-sitte” gibi tabirlere
yer vermiþtir. “Müttefekun alâ sýhhatihî”
tabiri ise hadisin ittifak edilen sýhhat þart-
larýný taþýdýðýný ifade etmek üzere kullanýl-
mýþtýr. Bir hadisin her iki eserde ayný sa-
hâbîden nakledilmesi halinde lafýzlarý fark-
lý olsa bile ayný anlamý taþýmasý durumun-
da yine müttefekun aleyh sayýlmaktadýr.
Cevzaký, farklý sahâbîlerden nakledilen ha-
disleri de anlamý ayný olmak þartýyla müt-
tefekun aleyh kabul etmektedir. Mütte-
fekun aleyh hadisler sahih hadislerin en
üst mertebesinde yer almaktadýr. Mütte-
fekun aleyh hadislerin sayýsýnýn 1292 veya
2006 olduðu söylenmektedir. Cevzaký’nin
bu rakamý 2326 olarak göstermesi, onun
hadisin farklý sahâbîlerden nakledilmesini
ittifaka engel görmemesinden kaynaklan-

ler’in yardýmýna baþvurdu. Tüzün hemen
harekete geçip Hamdânîler’in baþþehri Mu-
sul’u ele geçirince Hamdânîler Nusaybin’e
kadar geri çekilmek zorunda kaldýlar (332/
944). Musul’un zaptýndan sonra Tüzün,
Nâsýrüddevle’ye baþvurarak halifenin ken-
disine teslim edilmesini istedi. Endiþeye
kapýlan halife Nâsýrüddevle’nin yanýndan
ayrýlýp Rakka’ya gitti. Burada Ýhþîdîler ve
Sâmânîler’den yardým istedi.

Rakka’da Hamdânîler’in kendisine zor-
luk çýkarmasý ve ülkeden ayrýlmasýný ima
eden davranýþlarda bulunmasý Müttaký’yi
Tüzün ile iyi iliþkiler kurmaya zorladý ve bu
maksatla Tüzün’e bir elçi gönderdi. Tüzün,
halifeye isyan etmiþ bir kiþi gibi görün-
mekten kurtulmak ve Büveyhîler gibi mev-
cut durumdan yararlanmak isteyen rakip-
lerine fýrsat vermemek için teklifi hemen
kabul etti (Zilhicce 332 / Aðustos 944). Tü-
zün ile müzakerelerin devam ettiði bir sý-
rada Rakka’ya gelen Ýhþîdî Emîri Muham-
med b. Tuðc, halifeye Suriye veya Mýsýr’a
gelmesi halinde kendisine her konuda des-
tek olacaðýný söyledi. Müttaký Tüzün ile
anlaþmaya vardýðý için Ýhþîdî emîrinin tek-
lifini kabul etmedi ve bir süre sonra Bað-
dat’a dönmek üzere yola çýktý. Baðdat ya-
kýnlarýnda Tüzün tarafýndan karþýlandý. An-
cak Tüzün anlaþma þartlarýna uymayýp
bir hile ile onu kendi karargâhýna götürdü
ve orada bulunan Müktefî -Billâh’ýn oðlu
Ebü’l-Kasým’a (Müstekfî -Billâh) biat et-
mesini söyledi. Müttaký bu teklifi redde-
dince gözlerine mil çektirdi ve onu hilâfet-
ten hal‘edip Müstekfî -Billâh’ý halife ilân
etti (3 Safer 333 / 25 Eylül 944). Hilâfet-
ten uzaklaþtýrýldýktan sonra yirmi beþ yýl
tutuklu olarak yaþayan Müttaký -Lillâh Þâ-
ban 357’de (Temmuz 968) vefat etti ve
Baðdat’ýn batýsýndaki Harîmüttâhirî’de def-
nedildi.

Müttaký -Lillâh döneminde iç karýþýklýk-
lardan yararlanýp Urfa’ya kadar gelen Bi-
zanslýlar burada bir kilisede bulunan, Hz.
Îsâ’ya ait bir eþyanýn kendilerine verilme-
si için halifeye baþvurdular. Müttaký, fu-
kahanýn görüþünü aldýktan sonra müslü-
man esirlerin serbest býrakýlmasý karþýlý-
ðýnda bu talebin yerine getirilmesine ka-
rar verdi (332/943-44). Emîrü’l-ümerânýn
devlet hayatýndaki yeri Müttaký -Lillâh za-
manýnda yaþanan geliþmelerle iyice belir-
ginleþti. Halifenin nisbî güçsüzlüðü, ayrý-
ca vezirliðin giderek sembolik bir makam
haline gelmesi, emîrü’l-ümerânýn kâtibi-
nin resmen deðilse de fiilen vezirin yerini
almasý sonucunu doðurdu.

Aþýrý Þiîler (Râfýzîler) karþýsýnda gelenek-
sel Abbâsî politikasýný sürdüren Müttaký -


