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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 -
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Halîl b. Ahmed adýnda altý râvi vardýr. Yi-
ne Yahyâ b. Saîd adýyla bilinen iki ünlü râ-
viden biri Yahyâ b. Saîd el-Kattân, diðeri
Yahyâ b. Saîd el-Ensârî’dir. Ýsmâil b. Mû-
sâ adýnda iki râvi vardýr, ikisi de hem Ha-
san-ý Basrî’nin talebesi hem Basralýdýr; an-
cak biri sika, diðeri zayýftýr. Bu durumlar-
da ayýrýcý unsurlarýný belirtmeden sadece
Halîl b. Ahmed veya Ýsmâil b. Mûsâ demek
yeterli deðildir. Onlardan hangisinin kaste-
dildiði bilinmezse adlarýnýn geçtiði rivaye-
tin terkedilmesi gerekir. 2. Râvilerin hem
kendi adlarý hem baba ve dede adlarý ay-
ný olabilir. Ayný asýrda Ahmed b. Ca‘fer b.
Hamdân adlý dört kiþi yaþamýþ olup bun-
larýn her biri ismi Abdullah olan farklý ki-
þilerden hadis rivayet etmiþtir. Diðer bir
örnek de Muhammed b. Ca‘fer b. Muham-
med adýný taþýyan üç kiþidir. Biri Nîþâbur-
lu, diðerleri Baðdatlý olan bu râvilerin üçü
de 360 (971) yýlýnda vefat etmiþtir. Bed-
reddin Ýbn Cemâa, buna nisbelerinin de
ayný olmasý ihtimalini ekleyerek Muham-
med b. Ya‘kub b. Yûsuf en-Nîsâbûrî örne-
ðini verir. Bu isimle bilinen iki kiþiden bi-
ri Ebü’l-Abbas el-Esam, diðeri Ýbnü’l-Ah-
rem’dir. Nîþâburlu bu iki muhaddis ayný
dönemde yaþamýþ, ayný kiþilerden rivayet
etmiþ, her ikisinden de ayný kiþiler rivayet-
te bulunmuþtur. 3. Râvilerin sadece kün-
yeleriyle nisbeleri ayný olabilir. Her ikisi de
Basralý olan Ebû Ýmrân el-Cevnî’ler bunun
örneðini teþkil eder. 4. Râvilerin adlarýyla
babalarýnýn künyeleri ayný olabilir. Nitekim
tâbiînden Sâlih b. Ebû Sâlih adýný taþýyan
dört râvi bilinmektedir. 5. Kendi adlarýyla
baba adlarý ve nisbeleri ayný olabilir. Bu-
nun örneðini oluþturan ve birbirinin çað-
daþý olan Muhammed b. Abdullah el-Bas-
rî adlý iki râviden biri sika, diðeri zayýftýr.
6. Râvilerin yalnýz isimleri veya yalnýz kün-
yeleri ayný olabilir. Her dönemde bunun pek
çok örneði bulunduðundan karýþýklýða mey-
dan vermemek için sadece isim ve künye
ile yetinilmemeli, ayný zamanda bunlarýn
baba adý ve nisbeleri de zikredilmelidir. Bu-
nunla beraber bazý þehirlerde sadece adýy-
la meþhur olan râviler de vardýr. Meselâ Ab-
dullah denince Medine’de Ýbn Ömer, Mek-
ke’de Ýbnü’z-Zübeyr, Kûfe’de Ýbn Mes‘ûd,
Basra’da Ýbn Abbas, Mýsýr’da Ýbn Amr b.
Âs, Horasan’da Ýbnü’l-Mübârek anlaþýlýr. 7.
Nisbeleri ayný olmakla beraber râviler fark-
lý yerlere mensup olabilir. Meselâ Âmülî
nisbesiyle Âmül þehrine mensup olanlar
kastedilmekle beraber biri Taberistan’da,
diðeri Türkmenistan’da olmak üzere iki
Âmül vardýr. Hanefî nisbesi de hem Hane-
fî mezhebine hem Benî Hanîfe kabilesine
mensup olanlar için kullanýlýr. Müttefik ve

müfterik konusu tamamen müstakil bir
alan olmayýp mü’telif ve muhtelif, müte-
þâbih (müþtebih), hatta ensâb konularýyla
iç içedir. Bunlarýn hepsine baþvurulmasý
halinde mesele daha kolay çözülebilir.

Müttefik ve müfterik konusunda telif
edilen belli baþlý eserler þunlardýr: Ebü’l-
Feth el-Ezdî, Tesmiyetü men vâfeša is-
mühû isme ebîhi mine’½-½a¼âbe ve’t-
tâbi£în ve men ba£dehüm mine’l-mu-
¼addi¦în (nþr. Bâsim Faysal Ahmed el-Ce-
vâbire, Küveyt 1408/1988; doksan yedi râvi
ihtiva eder), Men vâfeša ismühû kün-
yete ebîh (nþr. Bâsim Faysal, Küveyt 1408/
1988) (114 râvi ihtiva eder), Men yü£rafü
bi-künyetihî ve lâ yu£lemü ismuhû ve
lâ delîle yedüllü £alâ ismih (Câmiatü’l-
Melik Suûd Ktp., nr. 1280); Hatîb el-Bað-
dâdî, el-Müttefiš ve’l-müfteriš (nþr. Mu-
hammed Sâdýk Aydýn, I-III, Dýmaþk 1417/
1997; bu eseri Ýbn Hacer el-Askalânî Tel-
Åî½ü’l-Müttefiš ve’l-müfteriš li’l-ƒa¹îb adýy-
la yeniden tertip etmeye baþlamýþsa da ta-
mamlayamamýþtýr), Muva²²ý¼u evhâmi’l-
cem£ ve’t-tefrîš (nþr. Abdurrahman b. Yah-
yâ el-Muallimî, I-II, Haydarâbâd 1378-1379/
1959-1960; Medine 1966; Beyrut 1405; nþr.
Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî, I-II, Beyrut 1987,
1990; bk. DÝA, XVI, 457); Ýbnü’l-Kayserânî,
el-Ensâbü’l-müttefiša (nþr. P. de Jong,
Leiden 1865, 1890; Haydarâbâd 1323; nþr.
Kemâl Yûsuf el-Hût, Beyrut 1411/1991);
Ebû Mûsâ el-Medînî, Ziyâdât £alâ Kitâ-
bi’l-Ensâbi’l-müttefiša fi’l-Åa¹ (bir ön-
ceki eserle birlikte yayýmlanmýþtýr); Hâzi-
mî, Me’ttefeša laf¾uhû ve’ftereša (ve’Å-
telefe) müsemmâhü fi’l-emâkin ve’l-
büldâni’l-müþtebehe fi’l-Åa¹ (el-Müßte-
lif ve’l-muÅtelif fî esmâßi’l-büldân) (Süley-
maniye Ktp., Lâleli, nr. 2140; Brockelmann,
GAL, I, 473; Suppl., I, 605), el-Müþterik
va²£an ve’l-müfteriš ½uš£an (nþr. F. Wüs-
tenfeld, Göttingen 1846, 1861; Yâkut el-
Hamevî’nin Mu£cemü’l-büldân’ýndan fay-
dalanýlarak telif edilmiþtir). Cevzaký ve Ýb-
nü’n-Neccâr el-Baðdâdî’nin de bu konuda
birer eserinin bulunduðu kaynaklarda zik-
redilmektedir (Zehebî, III, 1014; Keþfü’¾-
¾unûn, II, 1685; Kettânî, s. 115).
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maktadýr. Burada ayrýca Buhârî ile Müs-
lim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’lerindeki hadis-
leri bir araya toplayan kitap türü de ha-
týrlanmalýdýr (bk. el-CEM‘ BEYNE’s-SAHÎ-
HAYN).

Ýbn Bâtîþ diye tanýnan Ebü’l-Mecd Ýsmâil
b. Hibetullah el-Mevsýlî’nin el-Beyân £am-
me’ttefeša £aleyhi’þ-ÞeyÅân’ý (Âtýf Efen-
di Ktp., nr. 599), Ahmed b. Abdurrahman
b. Muhammed el-Makdisî el-Harîrî’nin Mü-
fîdü’s-sâmi£ ve’l-šårî mimme’ttefeša
£aleyhi Müslim ve’l-BuÅârî’si (Süleyma-
niye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 575), Mu-
hammed Habîbullah eþ-Þinkýtî’nin Zâdü’l-
müslim fîme’ttefeša £aleyhi’l-BuÅârî ve
Müslim’i (I-V, Dýmaþk 1401/1981), Muham-
med Fuâd Abdülbâký’nin el-Lüßlüßü ve’l-
mercân fîme’ttefaša £aleyhi’þ-þeyÅân’ý
(I-III, Riyad-Beyrut 1400/1980) müttefe-
kun aleyh hadisleri toplayan eserlerdir.
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Ayný adý taþýyan
râvileri ifade eden terim

ve bu konuda yazýlan eserlerin 
ortak adý.

˜ ™

Esmâü’r-ricâl (ricâlü’l-hadîs) ilminin bir ko-
lu olan müttefik ve müfterik râvilerin þa-
hýslarýnýn farklý (müfterik), adlarý, baba ad-
larý, bazan dede adlarý yahut künyeleri ve-
ya nisbelerinin hem yazýlýþý hem okunuþu-
nun ayný (müttefik) olmasýdýr. Bu râvilerin
ayný çaðda ve ayný þehirde yaþamasý, ay-
ný hocadan rivayet etmesi, kendilerinden
de ayný kiþilerin rivayette bulunmasý ha-
linde birbirleriyle karýþtýrýlmasý mümkün-
dür. Ayrýca bu iki râviden biri sika, diðeri
zayýf ise ortaya ciddi problemler çýkmak-
tadýr.

Müttefik ve müfterik isimlerle ilgili yedi
ihtimal söz konusudur. 1. Râvilerin kendi
adlarý ile baba adlarý ayný olabilir. Meselâ
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