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Hz. Ali’nin Fâtýma’dan olan,
anne karnýnda veya küçük yaþta

öldüðü belirtilen oðlu.
˜ ™

Ahmed b. Hanbel’in naklettiði bir riva-
yete göre Hz. Ali, oðullarý Hasan ve Hüse-
yin’de olduðu gibi üçüncü oðluna da Harb
adýný koymayý ve Ebû Harb diye anýlmayý
istemiþ, fakat her defasýnda Resûlullah bu
adý beðenmeyerek baþka isim koymuþ,
sonuncusunu da Muhassin (Muhsin) diye
adlandýrmýþtýr (Müsned, I, 98, 118). Ýbn
Hacer’in isnadýný sahih gördüðü (el-Ý½âbe,
VI, 243) bu rivayetteki bilgi Taberî (TârîÅ,
V, 153) ve Ya‘kubî (TârîÅ, II, 213) gibi bazý
tarihçilerin eserlerinde de yer alýr. Ýbn
Sa‘d, Hz. Ali’nin Fâtýma’dan ve diðer eþle-
rinden olan çocuklarý hakkýnda bilgi verir-
ken Muhassin’den söz etmez ve saydýkla-
rýnýn dýþýnda onun bir çocuðunun olduðu-
na dair saðlýklý bilgi bulunmadýðýný kay-
deder (e¹-ªabašåt, III, 19-20). Ýbn Kutey-
be ise Hasan ve Hüseyin’den sonra Mu-
hassin’in adýný zikreder ve küçük yaþta
öldüðünü belirtir (el-Ma£ârif, s. 210, 211).
Ýbn Ebû Þeybe’nin naklettiði bir rivayete
göre Hz. Ali ile Zübeyr, Ebû Bekir’in hilâ-
fetine karþý Hz. Fâtýma’nýn evinde faa-
liyet göstermeye baþlamýþ, durumdan
haberdar olan Hz. Ömer, Fâtýma’yý ziya-
ret ederek Resûlullah ile kendisinin en
çok sevdiði insanlar olduðunu, fakat bu
durumun hilâfet aleyhtarlarýnýn evinde
toplanmaya devam ettikleri takdirde evi-
ni yakmasýna engel olmayacaðýný söyle-
miþ, Hz. Fâtýma da toplantýlara engel ol-
muþtur (el-Mu½annef, VII, 432). Þiî müel-
lifleri de Hz. Fâtýma’nýn Muhassin adýnda
bir çocuðunun olduðunu söyler. Onlara
göre Fâtýma, Ümmü Külsûm’den sonra
tekrar hamile kalmýþ ve Resûl-i Ekrem

doðumdan önce çocuðun ismini Muhas-
sin koymuþtur. Þiîler’e göre Muhassin da-
ha anne karnýnda iken Hz. Peygamber’in
vefatý üzerine Ebû Bekir’e biat edilmesi-
nin ardýndan Hz. Ömer biat almak için
Ali’nin evine baskýn düzenlemiþ, olumlu
cevap alamayýnca evi yakma tehdidinde
bulunmuþ, nihayet kapýya dayandýðýnda
kapý arkasýnda bulunan Fâtýma’nýn ka-
burga kemikleri kýrýlmýþ ve çocuðunu za-
yi etmiþtir.

Bu iddia baþlýca üç tür kaynakta yer al-
maktadýr. 1. Þiî müellifleri yahut Þiî te-
mayüllü âlimler tarafýndan kaleme alýnan
imâmetle ilgili eserler. Taberî’ye nisbet edi-
len Delâßilü’l-imâme’de (s. 28-29) Hz.
Ömer’in adý anýlmadan ev baskýnýna temas
edilmekte ve bu sýrada Fâtýma’nýn çocu-
ðunu kaybettiði, hatta bu hadisenin onun
ölümüne yol açtýðý ileri sürülmektedir. Mes-
‘ûdî, Mürûcü’×-×eheb’de ve Ali evlâdý hak-
kýnda önemli bilgiler içeren et-Tenbîh’te
konuya hiç temas etmezken kendisine
aidiyeti tartýþmalý olan Ý¦bâtü’l-va½ýyye’-
de (s. 146) olay nakledilmektedir. 2. Naz-
zâm’dan bahseden bazý eserler. Mu‘tezi-
le kelâmcýsý Nazzâm’ýn Ali’nin imâmeti
hakkýnda nas bulunduðu, fakat Ömer’in
bunu gizlediði, onun ayrýca Fâtýma’nýn
karnýna vurarak Muhassin’i düþürmesine
sebep olduðunu söylediði kaydedilir (me-
selâ bk. Safedî, VI, 17). Bu bilgiler bazý
mezhepler tarihi kaynaklarýna da girmiþ-
tir (meselâ bk. Þehristânî, I, 50-51). 3. Ýlk
dönem Þiî âlimlerinden Selîm b. Kays el-
Hilâlî’nin A½l adlý eserinde yer alan bilgi-
ler. Selîm b. Kays’ýn Ebân b. Ebû Ýyâþî’den
naklettiði uzun rivayette Þiî müelliflerinin
tekrarladýðý bilgi etraflýca verilmiþtir
(Meclisî, XLIII, 197-198). Þîa’nýn temel an-
layýþýný teþkil eden imâmet hakkýnda nas
bulunduðu yolundaki iddiayý pekiþtirmek
ve Hz. Ömer aleyhine delil oluþturmak
amacýyla öne sürülen bu rivayet zamanla
bazý Þiî kelâm kitaplarýna yansýmýþtýr. Me-
selâ Feyz-i Kâþânî, Þîa’nýn önemli kelâm
kaynaklarýndan biri sayýlan eserinde ev
baskýnýný anlattýktan sonra Fâtýma’ya
Ömer’in deðil onun emriyle amcasýnýn oð-
lu Kunfüz’ün vurduðunu ve Fâtýma’nýn al-
dýðý kamçý darbeleri yüzünden çocuðunu
kaybettiðini söylemiþtir (£Ýlmü’l-yaš¢n, II,
687). Bu rivayet Fâtýma hakkýndaki mo-
nografi çalýþmalarýnda da yer almýþtýr (me-
selâ bk. M. Kâzým el-Kazvînî, s. 326-327;
Ýbrâhim Emînî, s. 204-210).

Öte yandan Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde konuyla ilgili olarak nakledilen ri-
vayetler (bu rivayetlerin isnadlarýnýn ha-
sen, râvilerinin -biri hariç- Buhârî ve Müs-

lim’in de râvileri olduðu, Hânî b. Hânî’-
nin ise Sünen müelliflerinin râvileri ara-
sýnda yer aldýðý þeklindeki deðerlendirme
için bk. Müsned [Arnaût], II, 159-160, 264.
dipnot) doðrudan Hz. Ali’nin ifadesini ta-
þýmaktadýr. Buna göre Hasan, Hüseyin ve
Muhassin’in doðumlarý münasebetiyle Hz.
Peygamber kýzýnýn evine gidip, “Oðlumu
bana gösterin, ona ne isim koydunuz?”
diye sormuþ, her defasýnda “Harb” cevabý-
ný alýnca bunu beðenmeyerek bilinen isim-
leri vermiþtir. Bu rivayet, Þiî müelliflerinin
çocuðun anne karnýnda iken öldüðü þek-
lindeki iddialarýný çürütmektedir. Þîa’nýn
ilk tabaka râvilerinden Selîm b. Kays’ýn sa-
hih rivayetlerinin bulunduðu kabul edil-
mekle birlikte söz konusu rivayetin yer al-
dýðý A½l isimli kitap hakkýnda Þiî âlimleri
tereddüt göstermiþ, kendisini güvenilir
sayan âlimler de bu kitabýn uydurma sa-
yýldýðýný ve buradaki rivayetlere güvenile-
meyeceðini söylemiþtir (Ebü’l-Kasým el-
Hûî, VIII, 216-228). Þiî âlimleri ayrýca Se-
lîm b. Kays’ýn bu rivayeti aldýðý Ebân b.
Ebû Ýyâþ’ýn zayýf bir râvi olduðunu belirt-
miþtir (a.g.e., I, 141). Diðer taraftan Ýbn
Hacer, Hz. Fâtýma’nýn Ömer’in darbesi yü-
zünden Muhassin’i düþürdüðü yolunda bir
rivayet nakleden Ahmed b. Muhammed
b. Serî b. Yahyâ’nýn yalancý olduðu husu-
sunda ricâl âlimlerinin ittifak ettiðini ak-
tarmýþtýr (Lisânü’l-Mîzân, I, 268).

Sonuç olarak Ahmed b. Hanbel’in nak-
lettiði rivayetin açýk beyaný baþta olmak
üzere konuya yer veren Sünnî âlimleri Mu-
hassin’in doðduktan sonra öldüðünü kay-
detmektedir. Ýbn Ebû Þeybe’nin rivayetin-
de Muhassin’le ilgili bir beyan yoktur. Þiî
âlimlerinin ileri sürdüðü görüþlerin ise sü-
bût açýsýndan ikna edici olmadýðý ve ken-
dilerine has hilâfet telakkisini destekleye-
cek bir þekle büründürüldüðü anlaþýlmak-
tadýr. Þiîler Muhassin’in hâtýrasýna özel
makamlar tahsis etmiþ, hakkýnda tâziye-
ler düzenlemiþ, aþýrý Þiî fýrkalarýndan Nu-
sayrîler sabah namazýný Muhassin’e ayýr-
mýþtýr (Fýðlalý, s. 152; ÝA, VIII, 510).
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doğumdan önce çocuğun ismini Muhassin 
koymuştur. Şiîler’e göre Muhassin daha 
anne karnında iken Hz. Peygamber’in ve-
fatı üzerine Ebû Bekir’e biat edilmesinin 
ardından Hz. Ömer biat almak için Ali’nin 
evine baskın düzenlemiş, olumlu cevap 
alamayınca evi yakma tehdidinde bulun-
muş, nihayet kapıya dayandığında kapı 
arkasında bulunan Fâtıma’nın kaburga ke-
mikleri kırılmış ve çocuğunu zayi etmiştir.

Bu iddia başlıca üç tür kaynakta yer 
almaktadır. 1. Şiî müellifleri yahut Şiî 
temayüllü âlimler tarafından kaleme alı-
nan imâmetle ilgili eserler. İbn Rüstem 
et-Taberî’ye nisbet edilen Delâßilü’l-
imâme’de (s. 28-29) Hz. Ömer’in adı anıl-
madan ev baskınına temas edilmekte ve 
bu sırada Fâtıma’nın çocuğunu kaybettiği, 
hatta bu hadisenin onun ölümüne yol açtı-
ğı ileri sürülmektedir. Mes‘ûdî, Mürûcü’×-
×eheb’de ve Ali evlâdı hakkında önemli 
bilgiler içeren et-Tenbîh’te konuya hiç 
temas etmezken kendisine aidiyeti tar-
tışmalı olan İ¦bâtü’l-va½ıyye’de (s. 146) 
olay nakledilmektedir. 2. Nazzâm’dan 
bahseden bazı eserler. Mu‘tezile kelâmcısı 
Nazzâm’ın Ali’nin imâmeti hakkında nas 
bulunduğu, fakat Ömer’in bunu gizledi-
ği, onun ayrıca Fâtıma’nın karnına vura-
rak Muhassin’i düşürmesine sebep ol-
duğunu söylediği kaydedilir (meselâ bk. 
Safedî, VI, 17). Bu bilgiler bazı mezhepler 
tarihi kaynaklarına da girmiştir (meselâ 
bk. Şehristânî, I, 50-51). 3. İlk dönem Şiî 
âlimlerinden Süleym b. Kays el-Hilâlî’nin 
Kitâbü Süleym veya A½lu Süleym diye 
adlandırılan eserinde yer alan bilgiler. 
Ebân b. Ebû Ayyâş’ın Süleym b. Kays’tan 
naklettiği uzun rivayette Şiî müellifleri-
nin tekrarladığı bilgi etraflıca verilmiştir 
(Meclisî, XLIII, 197-198). Şîa’nın temel an-
layışını teşkil eden imâmet hakkında nas 
bulunduğu yolundaki iddiayı pekiştirmek 
ve Hz. Ömer aleyhine delil oluşturmak 
amacıyla öne sürülen bu rivayet zaman-
la bazı Şiî kelâm kitaplarına yansımış-
tır. Meselâ Feyz-i Kâşânî, Şîa’nın önemli 
kelâm kaynaklarından biri sayılan eserinde 
ev baskınını anlattıktan sonra Fâtıma’ya 
Ömer’in değil onun emriyle amcasının 
oğlu Kunfüz’ün vurduğunu ve Fâtıma’nın 
aldığı kamçı darbeleri yüzünden çocuğu-
nu kaybettiğini söylemiştir (£İlmü’l-yaš¢n, 
II, 687). Bu rivayet Fâtıma hakkındaki 
monografi çalışmalarında da yer almış-
tır (meselâ bk. M. Kâzım el-Kazvînî, s. 
326-327; İbrâhim Emînî, s. 204-210).

Öte yandan Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’inde konuyla ilgili olarak nakle-
dilen rivayetler (bu rivayetlerin isnadları-
nın hasen, râvilerinin -biri hariç- Buhârî 

ve Müslim’in de râvileri olduğu, Hânî b. 
Hânî’nin ise Sünen müelliflerinin râvileri 
arasında yer aldığı şeklindeki değerlendir-
me için bk. Müsned [Arnaût], II, 159-160, 
264. dipnot) doğrudan Hz. Ali’nin ifadesini 
taşımaktadır. Buna göre Hasan, Hüseyin 
ve Muhassin’in doğumları münasebetiyle 
Hz. Peygamber kızının evine gidip, “Oğlu-
mu bana gösterin, ona ne isim koydunuz?” 
diye sormuş, her defasında “Harb” cevabını 
alınca bunu beğenmeyerek bilinen isimle-
ri vermiştir. Bu rivayet, Şiî müelliflerinin 
çocuğun anne karnında iken öldüğü şek-
lindeki iddialarını çürütmektedir. Şîa’nın 
ilk tabaka râvilerinden Süleym b. Kays’ın 
sahih rivayetlerinin bulunduğu kabul edil-
mekle birlikte söz konusu rivayetin yer al-
dığı Kitâbü Süleym isimli kitap hakkında 
Şiî âlimleri tereddüt göstermiş, kendisini 
güvenilir sayan âlimler de bu kitabın uy-
durma sayıldığını ve buradaki rivayetlere 
güvenilemeyeceğini söylemiştir (Ebü’l-
Kåsım el-Hûî, VIII, 216-228). Şiî âlimleri 
ayrıca Süleym b. Kays’tan bu rivayeti nak-
leden Ebân b. Ebû Ayyâş’ın zayıf bir râvi 
olduğunu belirtmiştir (a.g.e., I, 141). Diğer 
taraftan İbn Hacer, Hz. Fâtıma’nın Ömer’in 
darbesi yüzünden Muhassin’i düşürdüğü 
yolunda bir rivayet nakleden Ahmed b. 
Muhammed b. Serî b. Yahyâ’nın yalancı 
olduğu hususunda ricâl âlimlerinin ittifak 
ettiğini aktarmıştır (Lisânü’l-Mîzân, I, 268).

Sonuç olarak Ahmed b. Hanbel’in nak-
lettiği rivayetin açık beyanı başta olmak 
üzere konuya yer veren Sünnî âlimleri 
Muhassin’in doğduktan sonra öldüğünü 
kaydetmektedir. İbn Ebû Şeybe’nin riva-
yetinde Muhassin’le ilgili bir beyan yoktur. 
Şiî âlimlerinin ileri sürdüğü görüşlerin ise 
sübût açısından ikna edici olmadığı ve 
kendilerine has hilâfet telakkisini destek-
leyecek bir şekle büründürüldüğü anla-
şılmaktadır. Şiîler Muhassin’in hâtırasına 
özel makamlar tahsis etmiş, hakkında 
tâziyeler düzenlemiş, aşırı Şiî fırkalarından 
Nusayrîler sabah namazını Muhassin’e 
ayırmıştır (Fığlalı, s. 152; İA, VIII, 510).
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Hz. Ali’nin Fâtýma’dan olan,
anne karnýnda veya küçük yaþta

öldüðü belirtilen oðlu.
˜ ™

Ahmed b. Hanbel’in naklettiði bir riva-
yete göre Hz. Ali, oðullarý Hasan ve Hüse-
yin’de olduðu gibi üçüncü oðluna da Harb
adýný koymayý ve Ebû Harb diye anýlmayý
istemiþ, fakat her defasýnda Resûlullah bu
adý beðenmeyerek baþka isim koymuþ,
sonuncusunu da Muhassin (Muhsin) diye
adlandýrmýþtýr (Müsned, I, 98, 118). Ýbn
Hacer’in isnadýný sahih gördüðü (el-Ý½âbe,
VI, 243) bu rivayetteki bilgi Taberî (TârîÅ,
V, 153) ve Ya‘kubî (TârîÅ, II, 213) gibi bazý
tarihçilerin eserlerinde de yer alýr. Ýbn
Sa‘d, Hz. Ali’nin Fâtýma’dan ve diðer eþle-
rinden olan çocuklarý hakkýnda bilgi verir-
ken Muhassin’den söz etmez ve saydýkla-
rýnýn dýþýnda onun bir çocuðunun olduðu-
na dair saðlýklý bilgi bulunmadýðýný kay-
deder (e¹-ªabašåt, III, 19-20). Ýbn Kutey-
be ise Hasan ve Hüseyin’den sonra Mu-
hassin’in adýný zikreder ve küçük yaþta
öldüðünü belirtir (el-Ma£ârif, s. 210, 211).
Ýbn Ebû Þeybe’nin naklettiði bir rivayete
göre Hz. Ali ile Zübeyr, Ebû Bekir’in hilâ-
fetine karþý Hz. Fâtýma’nýn evinde faa-
liyet göstermeye baþlamýþ, durumdan
haberdar olan Hz. Ömer, Fâtýma’yý ziya-
ret ederek Resûlullah ile kendisinin en
çok sevdiði insanlar olduðunu, fakat bu
durumun hilâfet aleyhtarlarýnýn evinde
toplanmaya devam ettikleri takdirde evi-
ni yakmasýna engel olmayacaðýný söyle-
miþ, Hz. Fâtýma da toplantýlara engel ol-
muþtur (el-Mu½annef, VII, 432). Þiî müel-
lifleri de Hz. Fâtýma’nýn Muhassin adýnda
bir çocuðunun olduðunu söyler. Onlara
göre Fâtýma, Ümmü Külsûm’den sonra
tekrar hamile kalmýþ ve Resûl-i Ekrem

doðumdan önce çocuðun ismini Muhas-
sin koymuþtur. Þiîler’e göre Muhassin da-
ha anne karnýnda iken Hz. Peygamber’in
vefatý üzerine Ebû Bekir’e biat edilmesi-
nin ardýndan Hz. Ömer biat almak için
Ali’nin evine baskýn düzenlemiþ, olumlu
cevap alamayýnca evi yakma tehdidinde
bulunmuþ, nihayet kapýya dayandýðýnda
kapý arkasýnda bulunan Fâtýma’nýn ka-
burga kemikleri kýrýlmýþ ve çocuðunu za-
yi etmiþtir.

Bu iddia baþlýca üç tür kaynakta yer al-
maktadýr. 1. Þiî müellifleri yahut Þiî te-
mayüllü âlimler tarafýndan kaleme alýnan
imâmetle ilgili eserler. Taberî’ye nisbet edi-
len Delâßilü’l-imâme’de (s. 28-29) Hz.
Ömer’in adý anýlmadan ev baskýnýna temas
edilmekte ve bu sýrada Fâtýma’nýn çocu-
ðunu kaybettiði, hatta bu hadisenin onun
ölümüne yol açtýðý ileri sürülmektedir. Mes-
‘ûdî, Mürûcü’×-×eheb’de ve Ali evlâdý hak-
kýnda önemli bilgiler içeren et-Tenbîh’te
konuya hiç temas etmezken kendisine
aidiyeti tartýþmalý olan Ý¦bâtü’l-va½ýyye’-
de (s. 146) olay nakledilmektedir. 2. Naz-
zâm’dan bahseden bazý eserler. Mu‘tezi-
le kelâmcýsý Nazzâm’ýn Ali’nin imâmeti
hakkýnda nas bulunduðu, fakat Ömer’in
bunu gizlediði, onun ayrýca Fâtýma’nýn
karnýna vurarak Muhassin’i düþürmesine
sebep olduðunu söylediði kaydedilir (me-
selâ bk. Safedî, VI, 17). Bu bilgiler bazý
mezhepler tarihi kaynaklarýna da girmiþ-
tir (meselâ bk. Þehristânî, I, 50-51). 3. Ýlk
dönem Þiî âlimlerinden Selîm b. Kays el-
Hilâlî’nin A½l adlý eserinde yer alan bilgi-
ler. Selîm b. Kays’ýn Ebân b. Ebû Ýyâþî’den
naklettiði uzun rivayette Þiî müelliflerinin
tekrarladýðý bilgi etraflýca verilmiþtir
(Meclisî, XLIII, 197-198). Þîa’nýn temel an-
layýþýný teþkil eden imâmet hakkýnda nas
bulunduðu yolundaki iddiayý pekiþtirmek
ve Hz. Ömer aleyhine delil oluþturmak
amacýyla öne sürülen bu rivayet zamanla
bazý Þiî kelâm kitaplarýna yansýmýþtýr. Me-
selâ Feyz-i Kâþânî, Þîa’nýn önemli kelâm
kaynaklarýndan biri sayýlan eserinde ev
baskýnýný anlattýktan sonra Fâtýma’ya
Ömer’in deðil onun emriyle amcasýnýn oð-
lu Kunfüz’ün vurduðunu ve Fâtýma’nýn al-
dýðý kamçý darbeleri yüzünden çocuðunu
kaybettiðini söylemiþtir (£Ýlmü’l-yaš¢n, II,
687). Bu rivayet Fâtýma hakkýndaki mo-
nografi çalýþmalarýnda da yer almýþtýr (me-
selâ bk. M. Kâzým el-Kazvînî, s. 326-327;
Ýbrâhim Emînî, s. 204-210).

Öte yandan Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde konuyla ilgili olarak nakledilen ri-
vayetler (bu rivayetlerin isnadlarýnýn ha-
sen, râvilerinin -biri hariç- Buhârî ve Müs-

lim’in de râvileri olduðu, Hânî b. Hânî’-
nin ise Sünen müelliflerinin râvileri ara-
sýnda yer aldýðý þeklindeki deðerlendirme
için bk. Müsned [Arnaût], II, 159-160, 264.
dipnot) doðrudan Hz. Ali’nin ifadesini ta-
þýmaktadýr. Buna göre Hasan, Hüseyin ve
Muhassin’in doðumlarý münasebetiyle Hz.
Peygamber kýzýnýn evine gidip, “Oðlumu
bana gösterin, ona ne isim koydunuz?”
diye sormuþ, her defasýnda “Harb” cevabý-
ný alýnca bunu beðenmeyerek bilinen isim-
leri vermiþtir. Bu rivayet, Þiî müelliflerinin
çocuðun anne karnýnda iken öldüðü þek-
lindeki iddialarýný çürütmektedir. Þîa’nýn
ilk tabaka râvilerinden Selîm b. Kays’ýn sa-
hih rivayetlerinin bulunduðu kabul edil-
mekle birlikte söz konusu rivayetin yer al-
dýðý A½l isimli kitap hakkýnda Þiî âlimleri
tereddüt göstermiþ, kendisini güvenilir
sayan âlimler de bu kitabýn uydurma sa-
yýldýðýný ve buradaki rivayetlere güvenile-
meyeceðini söylemiþtir (Ebü’l-Kasým el-
Hûî, VIII, 216-228). Þiî âlimleri ayrýca Se-
lîm b. Kays’ýn bu rivayeti aldýðý Ebân b.
Ebû Ýyâþ’ýn zayýf bir râvi olduðunu belirt-
miþtir (a.g.e., I, 141). Diðer taraftan Ýbn
Hacer, Hz. Fâtýma’nýn Ömer’in darbesi yü-
zünden Muhassin’i düþürdüðü yolunda bir
rivayet nakleden Ahmed b. Muhammed
b. Serî b. Yahyâ’nýn yalancý olduðu husu-
sunda ricâl âlimlerinin ittifak ettiðini ak-
tarmýþtýr (Lisânü’l-Mîzân, I, 268).

Sonuç olarak Ahmed b. Hanbel’in nak-
lettiði rivayetin açýk beyaný baþta olmak
üzere konuya yer veren Sünnî âlimleri Mu-
hassin’in doðduktan sonra öldüðünü kay-
detmektedir. Ýbn Ebû Þeybe’nin rivayetin-
de Muhassin’le ilgili bir beyan yoktur. Þiî
âlimlerinin ileri sürdüðü görüþlerin ise sü-
bût açýsýndan ikna edici olmadýðý ve ken-
dilerine has hilâfet telakkisini destekleye-
cek bir þekle büründürüldüðü anlaþýlmak-
tadýr. Þiîler Muhassin’in hâtýrasýna özel
makamlar tahsis etmiþ, hakkýnda tâziye-
ler düzenlemiþ, aþýrý Þiî fýrkalarýndan Nu-
sayrîler sabah namazýný Muhassin’e ayýr-
mýþtýr (Fýðlalý, s. 152; ÝA, VIII, 510).
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ÿÝlyas Üzüm

– —
MUHASSÝR

( ����� )

Mina ile Müzdelife arasýnda
bir vadi

(bk. MÝNA; MÜZDELÝFE).
˜ ™

– —
MUHAÞÞÎ SÝNAN

(bk. SÝNAN EFENDÝ).
˜ ™

– —
MUHATAP

Osmanlýlar’da
padiþahýn huzurunda yapýlan

tefsir derslerine
müzakereci olarak katýlan âlim

(bk. HUZUR DERSLERÝ).
˜ ™

– —
MUHAYRÎÆ en-NADRÎ

�������א����� ) )

Abdullåh (el-Husayn) b. ez-Zübeyr
b. Bâtâ en-Nadrî el-Ýsrâîlî

(ö. 3/625)

Sahâbî.
˜ ™

Asýl adý Husayn olup Ýslâmiyet’i kabul
edince Hz. Peygamber kendisine Abdul-
lah adýný vermiþtir. Muhayrîk isminin ma-
hiyeti hakkýnda kaynaklarda bilgi yer al-
mamakla birlikte Huzâî bunun “mihrâk”
kelimesiyle ilgisi olabileceðine iþaret et-
mekte (TaÅrîcü’d-delâlâti’s-sem£iyye, s.
564), sözlüklerde bu kelimeye “cömert;

uzun boylu, yakýþýklý” gibi anlamlar veril-
mektedir (Lisanü’l-£Arab, “prk” md.). As-
len Medine’de yaþayan Benî Kaynuka‘ ka-
bilesinin Sa‘lebe b. Fýtyevn kolundan olup
Benî Nadîr yurdunda ikamet ettiði için
Nadrî nisbesiyle anýlmýþtýr. Muhayrîk, Tev-
rat’ý iyi bilen ve geniþ hurma bahçeleri bu-
lunan zengin bir kimse idi. Resûl-i Ekrem,
hem onun hem de Abdullah b. Selâm’ýn
dinlerini iyi bilmeleri ve selim bir fýtrata
sahip olmalarý sebebiyle Ýslâmiyet’i kabul
edeceklerini umuyordu. Fakat Muhayrîk,
muhtemelen dindaþlarýnýn kendisine olan
saygýsýndan dolayý Uhud Gazvesi’ne (3/625)
kadar dininden vazgeçmedi. Hz. Peygam-
ber, Uhud Gazvesi için yola çýkýnca Muhay-
rîk yahudilere Resûlullah’a yardým etme-
leri gerektiðini söyledi. Onlarýn, “Bugün
sebt (þabat) günüdür, bu günde biz ona
yardým edemeyiz” demeleri üzerine artýk
sebt günü diye bir þeyin kalmadýðýný be-
lirterek Resûlullah’ýn huzuruna çýktý ve
müslüman oldu; ardýndan müslümanlar-
la birlikte savaþa katýldý. Bir süre sonra ya-
ralandý ve mallarýnýn tamamýný Hz. Pey-
gamber’e vasiyet etti, daha sonra da þe-
hid oldu. Savaþa çýkmadan önce yakýnlarý-
na, ölmesi halinde mallarýnýn tasarruf yet-
kisini Resûl-i Ekrem’e býraktýðýný söyledi-
ði de rivayet edilmiþtir (Taberî, II, 73).

Hz. Peygamber, Uhud Gazvesi’nden dö-
nünce her biri sulak bölgelerdeki Benî Na-
dîr arazileri arasýnda yer alan Mîseb, Sâfi-
ye, Dellâl, Hasnâ, Burka, A‘vâf (A‘râf) ve
Meþrubetü Ümmi Ýbrâhîm adlý hurma
bahçelerini 7 (629) yýlýnda müslümanlarýn
kullanýmý için vakfetti (Ýbn Þebbe, I, 111).
Muhayrîk’a ait olan bu mallar, Benî Kaynu-
ka‘dan intikal etmiþ olup Resûl-i Ekrem’in
ailesi ve fakir müslümanlar için yaptýðý
harcamalarýn önemli kaynaklarýndan bi-
riydi. Hurmalýklar daha sonraki dönemler-
de halifelerin tasarrufuna geçti. Muhay-
rîk’ýn hurma bahçelerinin Resûlullah ta-
rafýndan müslümanlara vakfedilmesi Ýs-
lâm’da ilk vakfý kimin yaptýðý tartýþmasýný
gündeme getirmiþ, bazýlarý Hz. Ömer’in
malýný vakfetmesini, bazýlarý da Muhay-
rîk’ýn Hz. Peygamber’e vasiyet edip onun
da müslümanlara vakfetmesini ilk uygu-
lama olarak kabul etmiþtir.

Ýbn Sa‘d, diðer kaynaklarýn aksine Mu-
hayrîk’ýn Ýslâmiyet’i benimsemediðini, bu
yüzden cenaze namazý kýlýnmadan müslü-
man mezarlýðýnýn bitiþiðine defnedildiði-
ni, Resûl-i Ekrem’in ona hayýr duada bu-
lunmadýðýný, onun için sadece, “Muhayrîk
yahudilerin en hayýrlýsýydý” dediðini belirt-
miþ (e¹-ªabašåt, I, 501), Ýbn Hacer’in el-
Ý½âbe’si (VI, 57) dýþýnda sahâbe biyogra-
filerine dair eserlerde Muhayrîk’ýn haya-
týna yer verilmemiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “prk” md.; Ýbn Sa‘d, e¹-ªaba-
šåt, I, 501-503; Ýbn Þebbe, TârîÅu’l-Medîneti’l-
münevvere, I, 110-111; Taberî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl),
II, 73; Süheylî, er-Rav²ü’l-ünüf, II, 375; III, 287-
288; Yâkut, Mu£cemü’l-büldân, V, 241, 290; Ke-
lâî, el-Ýktifâß (nþr. Kemâleddin Ýzzeddin Ali), Bey-
rut 1417/1997, I, 360; II, 78; Nevevî, Þer¼u Müs-
lim, XII, 82; Ýbn Kesîr, es-Sîre, IV, 37-38; a.mlf.,
el-Bidâye, III, 237; Ali b. Muhammed el-Huzâî,
TaÅrîcü’d-delâlâti’s-sem£iyye (nþr. Ýhsan Abbas),
Beyrut 1405/1985, s. 564; Ýbn Hacer, el-Ý½âbe
(Bicâvî), VI, 57; a.mlf., Fet¼u’l-bârî (Hatîb), V,
472; VI, 234; Bedreddin el-Aynî, £Umdetü’l-šårî,
Kahire, ts. (Ýdâretü’t-týbâati’l-münîriyye), XV, 20;
Köksal, Ýslâm Tarihi (Medine), III, 107-108; Ab-
dülhay el-Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi:
et-Terâtîbü’l-idâriyye (trc. Ahmet Özel), Ýstanbul
2003, I, 586-587.

ÿÝbrahim Hatiboðlu

– —
MUHAYYELÂT

א������� ) )

Doðru ve kabul edilebilir
olsun veya olmasýn, 

insanda sevinç ve rahatlama 
yahut nefret ve sýkýntý duygularý 

uyandýran hükümler için kullanýlan
mantýk terimi

(bk. BEÞ SANAT; ZANNÝYYÂT).
˜ ™

– —
MUHAYYER

( ����� )

Türk mûsikisinde 
bir makam adý.

˜ ™

Türk mûsikisinin çok eski makamlarýn-
dan biri olup hüseynî makamýnýn inici þek-
linden ibarettir. Abdülbâki Nâsýr Dede mu-
hayyeri terkipler arasýnda zikreder. Dü-
gâh perdesi üzerinde kurulu olan dizisi,
bu perdedeki hüseynî beþlisine hüseynî
perdesinde bir uþþak dörtlüsünün eklen-
mesiyle meydana gelmiþtir. Dizi, tama-
men hüseynî makamý dizisinin aynýsý ol-
masý sebebiyle bu makam basit makam-
lar içerisinde yer alýr. Ancak muhayyer ini-
ci seyirli bir makam olduðundan tiz durak
muhayyer perdesi civarýndan seyre baþ-
lanýr. Makamýn güçlüsü de bu perde ol-

�
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�
Geniþlemiþ bölge

Muhayyerde simetrik
hüseynî beþlisi

Hüseynîde 
uþþâk dörtlüsü

Muhayyer makamý dizisi (seyir alaný)

Yerinde hüseynî 
beþlisi

Ana dizi

� �
Muhayyer
makamý 
dizileri


