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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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