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lbnü'I-Murahhal'in Na?mü'/-Fas11) ad lı eserinin ilk iki sayfas ı (Nuruosmaniye Ktp., nr. 44 75) 

dullah Kennun. şairin edebi münazara
daki kabiliyetini ve geniş kültürünü or
taya koyan bu risalenin bazı bölümlerini 
iktibas etmiştir ( en-NübO.gu '1-Magribi, ll, 

· 58-73) 6 . el- Vesil etü '1-kübra el -mer
cüvvü net'uha ti 'd -dünya ve'l-ul]ra . 
Hz. Peygamber'in methine ve zühde dair 
onar beyitlik gruplardan oluşan müveş
şah tarzında bir manzumedir (Brocke l
mann. GAL, ı . 323) 7. Urcuze fi 'n -naJ:ıv 

(a.g.e., ı . 324; Suppl. , ı. 484). 8 . Urcuze 
(Ki tab) ti'l- 'arui (a.g.e., ı . 324) 

ibnü'I-Murahhal'in kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır : et-Teb
yin ve't-tabşir ii naz;mi Kitabi 't-Teysir 
(EbO Amr ed-Danl'ye ait eserin manzum 
şe klidir) ; Naz;mu Garibi'I-Kur'an (Mu
hammed b. Uzeyz es-Sicistanl' nin eseri 
ni n nazma çeki lmi ş şekl idir) ; VaiıJ:ıa (fe
ra ize dai r uzun bir kasided ir): el-Kaşide 

tü '1-vetriyye ii medJ:ıi l]ayri'l-beriyye; 
el-'Aşriyyatü 'z-zühdiyye (Hz. Peygam
ber'i n methiyle ilgili bir kasidedir); Terti
bü'l-emşal (EbO Ubeyd Kas ım b. Sel
l a m ' ın emsal e dair eserinin alfabetik ola
rak yeniden düzenlenmiş şeklidir ); Naz;mü 
şülüşi'l-evvel min Kitabi Edebi'l-kdtib 
(ibn Kuteybe'nin eseriyle ilgi lidir); Silkü'l
Münl]ul (Ebü ' I- Kas ım ibnü'I-Mağribl'nin 

eserinin urcOze şeklinde nazma uya rlama
sı dır) ; el-Cevaldt (şairin seçme şii rl e ri n-

den oluşa n divanıdır) ; eş-Şudurve'l-me

tali' (bazı şi irl erinin bir araya getir il d i ği 
mecmuad ır ); el-Lü'lü'üve'l-mercan; 
Naz;mü il]tişari 'l-mantı]f (bu eserler için 
bk. ibnü' I-Hatlb, lll, 306- 307; ibnü'I-Kadl, 
Dürretü 'l-f:ı ical, lll , 20; Brockelmann. GAL, 
1, 323-324; Suppl. , ı . 484) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'I-Murahhal, Risaletan teridetan fi 'arü
zi'd·dübeyt(nşr. Hil.31 Niici, ei-Meurid içinde). 
111 /4, Bağdad 1395/1975, neşredenin giri ş i , s. 
145-149; a.mlf .. el-Mu'aşşeratü '1- lüzümiyye 
( n ş r. Hi lal Na d . a.e. iç inde). IX/4 ı ı 4011 198 ı ) . s. 
515-530; ayrıca bk. neşredenin giri ş i , s. 507-
515; a.mlf .. ei-Mal!:ametü 'n-Necdiyye ( ei-Ba/:ı
ş ü'l-'ilm i içinde. nşr. Muhammed Mahmud Ceb
ran) , sy. 41, Rabat 14 12-13/1992-93, s. 80 -92; 
ibn Ebu Zer' . e?·laf:!.iretü's-seniyyefi taril].i'd
deuleti 'I-Meriniyy e, Rabat 1972, s. 98; Safedi. 
el-Vafi, V, 279; ibnü'l-Hatib, e l-iJ:ıtı.ta , lll , 302-
304, 306-307; ibnü'I -Cezeri. Gaye tü 'n-Nihtı.ye, 
ll , 36; SüyCıti. Bugyetü '1-uu'a.t, Kah i re 1326, 
s. 384; ibnü'l-Kadi. Dürretü'l-/:ıica/, lll , 19-26; 
a.mlf .. Cezuetü'l-i/!:tibtı.s, Rabat 1974, s. 327-
333, 522-523; Brockelmann. GAL, 1, 323-324; 
Suppl. , 1, 484; lza/:ıu'l-meknün, ll , 707 ; Abdul
lah KennCın . en-Nübügu '1-Magribi fi' l-edebi 'I
'Arabi, Beyrut 1395/1975, ll , 58 -73, 288; lll , 
25-28, 212-215; Ömer Ferruh. Ta ril].u'l-edeb, 
VI, 335-339; Hanna e l - FahCı ri. el-Cami ' fi tari
l].i'l-edebi'I-'Arabi: ~ısmü '1-/!:adfm, Beyrut 1986, 
s. 1015-1020; J. M. Continente. "Dos Doemas 
de Malik b. al-Mural)l)al", Awraq,sy. 2, Madrid 
1979, s. 44-54; Meryem Sadıki . "İbn Mural)l)al", 
DMBi, IV, 599-600. r:&l 
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iBNÜ'I-MURTAZA 

İBNÜ'l-MURAHHİL 

(bk. İBNÜ'I-VEKİL) . 

İBNÜ'l-MURTAZA 
(~_rıJI .)! 1) 

el-Mehdi- Lidlnillah Ahmed 
b. Yahya b. e i-Murtaza 

(ö. 840/ 1437) 

Zeydiyye imaını ve alimi. 

_j 

-, 

_j 

764 (1363) yriında San'a'n ın güneyinde 
yer alan Zernar'da doğdu . Baba tarafın
dan soyu Yemen'de Zeydlliği kuran Hadi
ilelhak Yahya b. Hüseyin'e ulaşır. Küçük 
yaşta anne ve babasını kaybettiğinden 
abiasının yanında büyüdü. Ağabeyi Hadi 
b. Yahya, Kadı Yahya b. Muhammed ei
Medhaci. Kadı Ali b. Abdullah b. Ebü 'I
Hayr ve ibnü'n-Nessac'dan islami ilimleri 
tahsil etti. Öğrenimini tamamladıktan 
sonra kısa zamanda Zeydiyye'nin önemli 
alimlerinden biri oldu. 793'te (1391 ) Zey
diyye imam ı N asır- Lidinillah'ın ölümü üze
rine aynı yılın şewal ayında San'a'da Zey
diyye alimlerince Mehdi- Lidinillah unva
nıyla imam seçildi. Öte yandanSa'de şeh
rinin hakimiyetini elinde bulunduran Ab
dullah b. Hasan ed-Dewarl'nin ölen ima
rnın oğlu MansOr Ali b. Selahaddin'e biat 
ettiğini haber alınca taraftarlarıyla birlik
te San'a'nın güneyindeki Beytibevs'e git
ti. Şehrin kalesinde Mansur Ali ile giriştiği 
savaşta iki tarafın da kayıp vermesi üze
rine San'a'ya dönülüp imarnet meselesi
nin alimierin hakemliğiyle çözümlenmesi 
konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak Man
sur Ali bu anlaşmaya uymadığından ib
nü'l-Murtaza taraftar toplayıp onunla 
tekrar savaşmaya mecbur kaldı. yenilgi
ye uğrayınca da 794 ( 1392) yılında San'a'
da hapse atıldı. Yedi yıl süren hapis haya
tı boyunca ilimle meşgul oldu ve el-Ez
har adlı eserini yazdı. Taraftarlarının yar
dımıyla hapisten kurtulan ibnü'I-Murta
za imarnet iddias ı nı bir süre erteledi. Da
ha sonra imametini ilan edenlerden biri 
olan ve kendisine birlikte hareket etme
yi teklif eden Hadi- il el hak Ali b. Müeyyed 
ile birleşerek Sa'de'ye girdi. Halkın ken
disine yardım etmekten çekindiğini gö
rünce imarnet davasından tamamen vaz
geçti ve Mehdi- Lidinillah unvanını da bı
raktı. 816 (1413) yılında Süla'dan ayrıla
rak Misver'e gitti. orada evlendi. Ardın
dan Laa ve Zafar şehirlerinde ikamet et
ti. Buralarda çeşitli eserler yazdı. 840 yılı 
Şewal ayında (N isan 1437) Zafar'da veba-
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iBNÜ'I-MURTAZA 

dan öldü. Kabri zamanla ziyaretgah hali
ne gelmiştir. 

Zeydiyye alimlerince "en büyük imam" 
diye anılan ibnü'I-Murtaza. kelam ve fı
kıh ilimlerinde mezhebin otoritelerinden 
biri olarak kabul edilir. Ona göre Allah'ın 
varlığına ancak istidlal yoluyla ulaşılır. Bu
na dair en güçlü delil cevahir ve a'raz esa
sına dayanan hudCıs delilidir. Allah'ın bir
liği zatından başka bütün kadimleri nef
yetmek suretiyle gerçekleşir. Buna zatıria 
nisbet edilen sıfat-ı meanl de dahildir. Cis
min kendisi gibi bir cisim icat ederneyişi 
tabiatçı fikirleri geçersiz kılar. Allah'a ke
lam sıfatının nisbet edilmesi zatının dı
şındaki bir yerde harf ve ses yaratması 
manasma gelir. Nübüvveti kanıtlayan ye~ 
gane delil, ilahi bir fiil olup insanlar tara
fından benzerinin meydana getirilmesi 
mümkün olmayan mCıcizedir. Salih kul
lardan kerametin sactır olması mümkün
dür. insanlar kendilerine ait fiilieri h ür ira
deleriyle işlerler. Bu fiilieri Allah'ın yarattı 

ğını söyleyen Cebriyye mensuplarını ölüm
le cezalandırmak had yerine geçer. Şefa
at herhangi bir aza bı ortadan kaldırmaz. 
Hilafet n asla sabit olur. Hz. Ali ve belli bir 
çizgi takip eden nesiinin dışında herhangi 
birinin halifeliği için nas gelmemiş. Sakife 
gününde EbCı Bekir'in hilateti için icma 
hasıl olmamıştır. Halifeterin ictihadda bu
lunması şart olmakla birlikte onlar ma
sum değildir. Halifeye karşı isyan eden 
katir değil tasık sayılır. Emir bi'l-ma'rCıf 
nehiy ani'l-münker görevi gerektiğinde 
kuvvet kullanılarak yerine getirilmelidir. 
Bu ise nakil yoluyla sabittir ( el-~ala'id, s. 
73-80). Ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrıta
eağına dair rivayet alimlerce makbul sa
yılmış olup bu rivayette işaret edilen fır
ka-i naciye Zeydiyye'dir. Genel çerçeve ba
kımından itikadl konularda Mu'tezile'nin 
görüşlerini benimseyen ibnü'I-Murtaza 
hilafet meselesinde bu mezhepten ay
rılır. 

Eserleri. A) Kelam. 1. el-Kala'id ii taş
J:ıiJ:ıi'l- 'a~a'id. Temel itikadl meselele re 
dair kısa bilgiler ihtiva eder. Kısmen akli 
ve nakli deliliere de yer verilen eseri Albert 
Nasrl Nadir yayımiarnıştır (Beyrut 1985 ). 
Kitap müellifi tarafından ed-Dürerü'l-ie
ra'id adıyla şerhedilmiştir (yazma nüsha
l a rı içi n bk. Habeşl. s. 640). Z. el-Milel 
ve'n-nif:ıal (nşr. Albert Nasrl Nadir, el-~a
la'id ile birlikte, Beyrut 1985) . Müellifin
ce el-Münye ve'l-emel ii şerf:ıi'l-Milel 
ve'n-nif:ıal adıyla genişletilmiş ve Mu
hammed Cevad MeşkCır tarafından neş
redilmiştir (Beyrut ı 399/1 979). Bu kita
bın "Zikrü'I-Mu"tezile" adlı bölümünü Sir 
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Thomas Walker Arnold aynı adla yayım
lamıştır (Leipzig I 902). Mu'tezile alimleri
nin on iki tabaka halinde anlatıldığı esere 
Mu'tezile'nin adi ve tevhid görüşünü be
nimseyen imamiyye alimleri, Abbasl hali
feleri, meşhur mutasawıflarla fakih, şair, 
nahivci ve hadisçilere dair bir bölüm ek
lenmiş ve kitap Taba~iitü '1-Mu'tezile 
adıyla Susanna Diwald-Wilzer tarafından 
yayımlanmıştır (Beyrut ı 380/196 1 ). 3. Nü
k etü 'l-feva'id ii ma'rifeti'l-meliki 'l-va
J:ıid (a.g.e., a.y.). Gurerü'l-~ala'id ii nü
keti'l-ieva'id adıyla müellifi tarafından 
genişletilmiştiL 4. Riyazetü '1-eihfım ii 
latifi 'l -kelam. ibnü'l-Murtaza'ya ait el
BaJ:ırü 'z-ze {ıf.J.ar içinde neşredilmiştir 
(Beyrut, ts. [Müessesetü' r-ri sale[). Müellif 
bu eserini de Damigu'l-evham şerJ:ıu 
Riyazeti 'l-eiham ad ıyla şerhetmiştir. 

B) Fıkıh ve Usulü. 1. Mi'yarü'l-'u~ül 
ii 'ilmi'l-uşul. Süleymaniye Kütüphane
si'nde yazma nüshaları bulunan eser (Bağ
dat! ı Vehb i Efendi, nr. 338; Hasan Hüsnü 
Paşa , nr. 456) el-Bal).rü'z-ze{ı{ıar içinde 
yayımianmış ve müellifi tarafından Min
hacü '1-vüşw adıyla şerhedilmiştir (Şev
kani. I, ı 23). z. el-İnti]fad li'l-ayati'l-mu'
teb ere fi'l-ictihad. el-Bal).rü 'z-zef.J.{ıar 
içinde neşredilmiş. müellifince el-Müste
cad ii şerJ:ıi'l-İntilfad adıyla genişletil
miştir (HabeşT, s. 645) 3. 'Uyunü'l-ezhar 
ti t~'l-e'immeti'l-ethfır (el-Ezhar). Zey
diyye'nin en güvenilir fıkıh metinlerinden 
biri olarak kabul edilen eser imamYahya 
b. Hamza'ya ait el-İntişar'dan faydala
nılarak hazırlanmıştır. Şeyh Sadık Musa 
tarafından geniş dipnotları eklenerek ya
yımlanan kitabı ( Beyrut ı 975) bizzat mü
ellif el-Gayşü'l-midrar adıyla şerhetmiş
ti r (Şevkanl, I, ı 23). 'Uyunü'l-ezhfır'a çe
şitli alimlerce şerhler yazılmış olup Ali b. 
Muhammed en-Necrl'nin el-Envfır ve ci
la'ü 'l-eşmar'ı, Muhammed b. Ahmed b. 
Abdülbais ' in Cila'ü'l - e bşar'ı (Kahire 
ı 357-1 358). Ali b. Muhammed'in 'U~ü
dü'l-eşmar'ı ve Hasan b. Ahmed ei-Ce
lal'in l)av'ü'n-nehari'l-müşri~ 'ald şaia
l).ati'l-Ezhar'ı bunlardan bazılarıdır. Ese
rin bu şerhleri üzerine de çeşitli haşiyeler 
kaleme alınmıştır (HabeşT, s. 635-636). 4. 
el-Ba/:ırü'z-ze!J!Jar* el-cami' li-me~a
hibi 'ulema'i'l-emşar. ibnü'l-Murtaza'
nın Yemen alimleri arasında meşhur olan 
fıkıh metni olup el-Ezhar'ın genişletilmiş 
şeklidir. Müellife ait el-Milel ve'n-ni]J.al, 
el-Kala'id ii taşl).if:ıi'l- 'akQ'id, Riyaze
tü '1-efham, Mi'yarü '1-'u~ül, el-Cevahir 
ve'd-dürer, el-İnti~iid li'l-ayati'l-Mu'
tebere ii'l-ictihad gibi risalelerden olu
şan geniş bir mukaddimesi de bulunan 

eserin (Ha beşi, s. 645-646) tam adı el
Bal).rü'z-z ef.J.{ıar el-cami' li-me~ahibi 
'ulema'i 'l- emşar ii '1-i'ti~iidati 'd-diniy
ye ve '1-leta'iti'l-kelfımi}rye ve'l-~ava'i

di'l-uşuliyye ve's-sireti'n-nebeviyye 
ve '1-af:ıkô.mi'l-fı~hiyye ve '1-mesô. 'ili'l
iaraziyye ve'l-mul).arremati'l-~albiyye 
olup fıkıh la ilgili ana metni beş cilt halinde 
yayımlanmıştır (Kahire ı 366- ı 368/194 7-
1949; San'a 1409/ 1988). Bundan dolayı 
kısaca el-BaJ:ırü'z-ze{ı{ıar diye anılan iki 
ayrı eser meydana gelmiş bulunmaktadır. 
5. Giiyatü '1-efkô.r ve nihfıyatü '1-en?:ar 
el-muhite bi-'aca'ibi'l-Baf:ıri'z-ze{ıf.J.ar. 
el-Bal).rü 'z-zef.J.f.J.ar'ın mukaddimesinin 
şerhi mahiyetinde olup el-Münye ve'l
emel, ed-Dürerü '1-fera'id, Damigu'l
evhô.m, Minhacü '1-vüşul, Yevô.]fitü 's
siyer, el-Müstecad, 'İmadü'l-İsldm, er
Ravzatü'n-nazire ve Şemerô.tü'l-ek

mô.m adlı eserlerden meydana gelen bir 
mecmuadır (a. g.e. , s. 643). 

ibnü'I-Murtaza'nın önemli sayılan diğer 
eserleri de şunlardır: el-Cevô.hir ve'd
dürer min sireti seyyidi'l-beşer (siyerin 
ya nı sıra Zeydiyye imamla rı ile EmevT ve 
Abbas! halifelerine dair bilgi ihtiva etmek
te olup müel lif tarafından Yeua~itü 's-siyer 
adıyla şe rhedilmiştir); Tu]J.ietü '1-ekyas 
ii şerl).i ta'yini {ıuleia'i Ali Ümeyye ve 
Beni'l-'Abbô.s; Selvetü '1-evliyô.' ii ma'
rifeti sireti'l-enbiyô.'; Tekmiletü'l-af:ı
kô.m ve 't-taştiye min bevô.tıni 'l-ô.şam 

( el-Baf:ırü 'z-zel]l]ar içinde [V, 484-520 J. 
eser müellifince Şemeratü '1-ekmam şerf:ıu 
Tekmileti 'l-af:ıkam adıyla şerhedi lmiştir) ; 

et-Tô.cü '1-mükellel bi-cevahiri'l-ô.dô.b 
el-kô.şii li-gavô.mizi'l-Muiaşşal (Zemah
şerT'ye ait eserin şerhidir; eserl erinin bir 
listesi ve yazma nüshaları için bk. HabeşT, 

s. 635-647) Muhammed Muhammed el
Hac Hasan el-Keman el-İmô.mü'l-mehdi 
AJ:ımed b. Yal).yô. el-Murtaza ve eşe
ruhu fi 'l-fikri'l-İslô.mi adıyla bir çalışma 
yapmıştır( San'a 1991). 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü ' ı-Murtaza. Taba~atü '1-Mu'tezile, neşre
denin girişi, s. h- yz; a.mıf. , el-l)ala'id fl taşf:ıll:ıi'l
'a~a'id (nşr. Aıbert Na sri Nadi r). Beyrut 1985, 
neşredenin girişi, s. 73-80; a . mıf .. el-Münye 
ue'l-emel (nşr. M. Cevad MeşkQr). Beyrut 1399/ 
1979, neşredenin gi rişi , s. 3-13; a.mıf., el-Mi/el 
ue'n-nif:ıal (nşr. M. Cevad M eş kOr. f'leşriyye-i Da
nişkede- i Edebiyyat-ı Tebriz, X ı/2, Tebriz ı 338 

hş. içinde). neşredenin girişi, s. 117 -120; a .mıf .. 
Mul]taşaru ' i-Mi/el ue'n-nif:ıal ( el-Münye ue 'l
emel içinde, nşr. M. Cevad MeşkQr). Beyrut 1399/ 
1979, s. 35-36; Keşfü'?·?Unün, ı, 22, 73, 135, 
225; Yahya b. Hüseyin es-San'ani. Gayetü'l-ema
nf fl al)biiri'l-~utri'l-Yemani ( nşc Said Abdüıfet
tah AşO r ). Kahire 1388/1968, s. 538-547, 553, 
563, 570; Şevkanl. el-Bedrü't-tali', ı , 122-126; 
Brockeımann. GAL,II, 187; Suppl., ı , 510, 920; 



ıı , 244; lzaf:ıu'l-meknun, ı, 131, 266, 381; ll , 
105, 275, 393 , 516, 598; Hediyyetü 'l-'arifin, 1, 
125; Ahmed Hüseyin Şerefeddin, Tari/] u 'l-Yeme
ni'ş-şei)_iifi, Kahire 1387/1967, IV, 191,209-210, 
212, 214, 244-247; Ali Sami en-Neşşar. l'leş'e

tü'l-fikri'l-felsefi fi ' l-islam, Kahire 1977 , 1, bk. 
indeks; Hüsni Zeyne. el-'Ai)_l 'inde 'l-Mu'tezile, 
Beyrut 1978, s. 128; W. Montgomery Watt. is
lam Düşüncesinin Teşekkül De u ri (tre E. Ruhi 
Fığlalı). Ankara 1981, s. 289, 290; Abdülvehhab 
İbrahim Ebu Süleyman. Kitabetü '1 -baf:ışi'l-'ilmi, 
Cidde 1403/1983, s. 389; Ahmed Mahmud Su b
hi. ez-Zeydiyye, Kahire 1404/ 1984,s. 340-393; 
a.mlf .. Fi 'ilmi'l-kelam, Beyrut 1411/1991, lll, 
469; G. Monnot, Islam et Religions, Paris 1986, 
s. 74-75; Abdullah Muhammed el-Habeşi. Me
şadirü'l-fikri'l-isliimi fi'l-Yemen, Beyrut 1408/ 
1988, s. 634-647; Ahmed Es 'ad . "AI:ımed b. 
Yal:ıya b. el-Murtaza ez-Zeydi el-Mu'tezili", el
ictihad, sy. 10-11, Beyrut 1411/1991, s. 383-
392; Rıdvan Seyyid. "ed-Dar ve'l-hicre ve al:ıka
mühüma 'inde ibni'l-Murtaza" , a.e., sy. 12, 
Beyrut 1412/1991, s. 213-240; R. Strothmann
[G . R. Smith - J. R. Blackburn ]. "al-Mahdi li-Din 
Allah Ahrrıad b. Yal:ıya b. al-Murtaçla", ' EJ2 
1 ing ) . V, 1241; Şehidi Salihi, "Tefsir ve Te fas ir -i 
Şi"a", DMT, IV, 524. 

~ MusTAFA Öz 

L 

L 

İBNÜ'l-MUTAHHAR el-HİLLi 

(bk. HİLLI, İbnü'I-Mutahhar). 

İBNÜ'l-MU'TEMİR 
(~f .:r. f) 

Ebu Attab Mansur b. el-Mu'temir 
b. Abdillah es-Sülemi el-Kufi 

(ö. 132/750) 

Hadis hafızı, tabii. 

_j 

_j 

Küfe'de doğdu. İlk öğreniminden sonra 
80 (700) yılı civarında hadis tahsiline baş
ladı. Başta kıraat ve fıkıh olmak üzere di
ni ilimleri öğrendi. Ebu Vail Şakık b. Se
leme, Said b. Cübeyr, İbrahim en-Nehai. 
Şa'bl, Hasan-ı Basri ve Mücahid b. Ce br 
gibi tabillerden hadis rivayet etti. Ashap
tan Enes b. Malik ile Küfe'de yaşayan di
ğer bazı sahabileri görmüş olabileceği be
lirtilmektedir. Bununla birlikte hocalan 
tabi'inden olduğu için onu tebeu't-tabiln
den sayanlar da vardır (ibn Hibban, Meşa
hiru 'ulema'i'l-emşar, s. 166) İbnü'l-Mu'
temir öğrenimini Küfe'de tamamladı ve 
burada yaşadı. Ancak Hammad b. Zeyd 
onu Mekke'de gördüğünü söylemektedir 
(Fesevl, ll, 638. 788) Kendisinden Eyyüb 
es-Sahtiyanl, Ebu Hanife, Ma'mer b. Ra
şid, İbrahim b. Edhem, Süfyan es-Sevrl. 
Şu'be b. Haccac ve Süfyan b. Uyeyne gibi 
pek çok alim hadis öğrendi. 

Muhammed ei-Bakır'a fikri yakınlığı 
sebebiyle İbnü'I-Mu'temir'in Şilliğe meyli 

olduğu ileri sürülmüşse de bu konuda bir 
aşırılığı yoktu. İli m ve ibadet hayatına en
gel olabilecek her türlü meşguliyetten 
uzak durduğu bilinmekte. ancak Şii alimi 
İbn Şazan en-NisabGrl. onun Hişam b. Ab
dülmelik'in güvenlik görevlilerinden biri 
olduğunu söylemektedir (el-İzaf:ı, s. 91 ). 
Irak Emlri Yusuf b. Ömer es-Sekafi. İb
nü'I-Mu'temir'i istemediği halde Küfe ka
dılığına tayin ettiyse de o. her çareye baş
vurarak ikı ay içinde kendisini bu görev
den azlettirmeyi başardı. İbnü'I-Mu 'temir 
Küfe'de vefat etti. 

İbnü'I-Mu 'temir. güçlü hafızası ve sika 
oluşu bakımından Küfe'de yetişen hadis 
alimlerinin en meşhurlarından biridir. Ha
disleri birbirine karıştı rm az ve tedlls yap
mazdı. Hadis öğrenirken çok tltiz davra
nır. güvenilir olduğu bilinenierin dışında 
hiç kımsenin r ivayetine önem vermezdi. 
Bu sebeple onu ne adalet ne de zabtyö
nünden tenkıt eden oldu. Hadisleri yaz
mak yerine ezberlemeyi tercih eder. ta
le belerine de bunu tavsiye ederdi. Ancak 
yaşlanıp hafızasının zayıfladığını ve bazı 
hadisleri unuttuğunu farkedince bunları 
yazmadığına pişman oldu. Rivayetleri Kü
tüb-i Sitte'de yer alan İbnü'I-Mu'temir'in 
2000 civarında hadis naklettiği. ayrıca fı
kıh ve kıraat bilgisine sahip olduğu belir
tilmektedir. İbnü'I-Mu'temir'in derin il
mi yanında sGfiliğine ve zühdüne de işa
ret edilmekte. az yeme. az konuşma ve 
az uyuma prensiplerini titizlikle uygula
dığı, çok ağladığı ve ömrünün sonlarına 
doğru gözlerine perde indiği kaydedil
mektedir. 
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iBNÜ'I-MU'TEZ 

İBNÜ' l-MU'TEZ 
( _f...o.J1 0' ı) 

Ebü'l-Abbas Abdullah b. Muhammed 
ei-Mu'tezz-Billah b. Ca'fer 

el-Mütevekkil -Alellah ei-Abbasi 
(ö. 296/908) 

Abbasi halifesi, edip, 
münekkit ve şair. 

_j 

23 Şaban 247'de (1 Kasım 861) hilafet 
merkezi olan Samerra şehrinde doğdu. 
Müntasır-Billah döneminde veliahtlıktan 
aziedilmiş olan babası Muhammed, Müs
taln- Billah zamanında Samerra'da üç yıl 
hapiste kaldıktan sonra Mu'tez- Billah la
kabıyla halife ilan edilmişti (866) Oğluna 
çok düşkün olan Mu'tez-Billah onun adı
na dinar bastırdı. Eğitimi için özel hocalar 
tuttu. İlk derslerini bunlardan alan İbnü'I
Mu'tez, kardeşi İsmail ile birlikte babası 
tarafından amcası Müeyyed- Billah'ın az
liyle veliaht tayin edildi (7 Receb 252124 

Temmuz 866) Babası 2SS'te (869) taht
tan indirildi ve yerine geçen Mühtedl-Bil
lah tarafından atıldığı hapiste öldü . İb
nü'I-Mu'tez, bu olaydan bir süre sonra ba
baannesi Kablha ile birlikte Mekke'ye sür
güne gönderildi. Ardından da yeni halife 
ve amcası Mu'temid-Aleilah tarafından 
Samerra'ya geri getirildi. Babaannesi İb
nü'I-Mu'tezz'in eğitimiyle özel olarak ilgi
lendi. Ona zengin bir kütüphane tahsis 
etti; özel hocalar tutarak dil, tarih, lugat, 
ahbar. edebiyat, şiir, kelam, astroloji. ha
dis ve fıkıh gibi alanlarda geniş bir kültüre 
sahip olma imkanı sağladı. İbnü'I-Mu'tez. 
Ahmed b. Said ed-Dımaşkı'den dil ve din 
ilimleri sahasında uzun yıllar istifade et
ti. Basra ve Küfe dil mekteplerinin önde 
gelen simaları Müberred ile Ebü'I-Abbas 
Sa'leb. Ebu Ali İbn Alli ei-Anezl, Ebu Said 
İbn Hübeyre ei-Esedl, İbn Ebu Fenen, 
Muhammed b. İmran ed-Dabbl. tarihçi 
Belazürl onun başta gelen hocalarından
dır. İbnü 'I -Mu'tez ayrıca , Samerra'ya ge
lip kendisini ziyaret ec;! en bedevlierden de 
nadir kullanılan lugat ve deyimlerle ata
SÖZÜ, özlü söz, nükteli hikaye ve fıkraları 
öğrenmeye çalıştı. Evinde düzenlediği 
ilim ve edebiyat meclislerine başta anılan 
hocaları olmak üzere zamanın ileri gelen 
alim. edip ve şairleri katılıyordu. ilmi ve 
edebi toplantılara sık sık katılan Basra 
dil mektebi reisi Müberred her gelişinde 
birkaç gününü İbnü'I-Mu'tezz'in konağın
da geçirirdi. Bu meclisierin cazibesine ka
pılan Belazürl onun hocaları arasına gir
mek için babaannesine başvurmuştu. Üs
tadı Ahmed ed-Dımaşkı bu olayı duyunca 
gücenmiş, bunun üzerine İbnü'I-Mu'tez, 
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