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Hanefî fakihi Mevsýlî’nin
(ö. 683/1284)

mezhep fýkhýnýn temel metinlerinden
biri sayýlan eseri

(bk. MEVSILÎ, Abdullah b. Mahmûd).
˜ ™
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MUHTÂR b. AVF

(bk. EBÛ HAMZA eþ-ÞÂRÎ).
˜ ™
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MUHTÂR el-KÜNTÎ

(bk. KÜNTÎ).
˜ ™
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MUHTAR PAÞA

(bk. GAZÝ AHMED MUHTAR PAÞA).
˜ ™
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MUHTÂR es-SEKAFÎ
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Ebû Ýshâk Muhtâr b. Ebî Ubeyd
b. Mes‘ûd es-Sekafî

(ö. 67/687)

Hz. Hüseyin’in
intikamýný almak amacýyla ayaklanan

siyasî -dinî lider.
˜ ™

Tâif’in hâkim kabilesi Sakýf’e mensup
olup hicretin 1. yýlýnda (622) dünyaya gel-
di. Babasý Ebû Ubeyd es-Sekafî’nin ku-
manda ettiði Köprü Muharebesi’nde þe-
hid düþmesi üzerine amcasý Sa‘d b. Mes-
‘ûd tarafýndan büyütüldü. Hz. Ali’yi des-
tekleyen amcasýnýn Cemel Vak‘asý’ndan
sonra vali tayin edildiði Medâin’de bulun-
du ve 37 (657-58) yýlýnda amcasý Hâricî-
ler’le savaþtýðý sýrada yerine baktý. Sa‘d’ýn
yanýnda büyük ihtimalle Hz. Ali taraftarý
olarak yetiþmiþti. Bununla birlikte amca-
sýný, 41’de (661) Medâin’e uðrayan Hz. Ha-
san’ý tutuklayýp Muâviye’ye teslim etme-
si için yönlendirmeye çalýþtýðý da söylen-
mektedir. Emevîler’in kuruluþ günlerinde
Kûfe’ye yerleþen Muhtâr önceleri siyaset-
ten uzak durdu. 51 (671) yýlýnda Hz. Ali
taraftarý Hucr b. Adî aleyhinde þahitlik
yapmadýðý için hapse atýldý. I. Yezîd za-
manýnda Hz. Hüseyin adýna biat almak
üzere Kûfe’ye gelen Müslim b. Akýl’in Va-
li Ubeydullah b. Ziyâd tarafýndan öldürül-
mesine (60/680) gösterdiði tepki yüzün-
den ikinci defa hapse atýlan ve ancak eniþ-
tesi Abdullah b. Ömer’in aracýlýðýyla ser-
best býrakýlan Muhtâr, Hz. Hüseyin’in in-

tikamýný alacaðýný söyleyerek Abdullah b.
Zübeyr ile görüþmek için Mekke’ye ve onu
açýktan biat almaya ikna edemeyince de
Tâif’e gitti. Bir yýl sonra Mekke’ye geri
geldi ve açýktan biat almaya baþlayan Ab-
dullah b. Zübeyr’e katýlýp 64’te (683) þeh-
ri kuþatan Emevî ordusuna karþý savaþtý.
I. Yezîd’in ölümünün ardýndan Abdullah
b. Zübeyr’den beklediði ilgiyi göremeyin-
ce Hz. Ali taraftarlarýnýn yardýmýný temin
edeceðini söyleyerek Kûfe’ye döndü. An-
cak sözünü tutmadýðý gibi Hz. Hüseyin’in
intikamýný almak için baþlatýlan Tevvâbîn
hareketine de katýlmadý. Hz. Ali’nin diðer
oðullarýndan Muhammed b. Hanefiyye’-
nin kendisini emîr tayin ettiðini ileri sü-
rüp onun adýna faaliyete geçti. Davetini,
özellikle Ali evlâdýna karþý büyük muhab-
bet besleyen ve Emevî idarecilerince bazý
haklarýndan mahrum býrakýldýklarý gibi Ab-
dullah b. Zübeyr tarafýndan da ihmal edi-
len gayri Arap unsurlara (mevâlî) yöneltti.
Bunun üzerine Abdullah b. Zübeyr’in va-
lisi tarafýndan tutuklandý ve hapisten yi-
ne Abdullah b. Ömer’in araya girmesiyle
kurtuldu.

Muhtâr es-Sekafî daha geniþ kitleleri
etkileyebilmek için, nüfuz sahibi liderler-
den Hz. Ali’nin ünlü kumandaný Eþter’in
oðlu Ýbrâhim’e “mehdî” lakabýný verdiði
Muhammed b. Hanefiyye’nin aðzýndan bir
mektup yazýp götürerek onu kendi safýna
çekmeyi baþardý. Ýbrâhim ile birlikte 14
Rebîülevvel 66 (19 Ekim 685) tarihinde Hz.
Hüseyin’in intikamýný almak üzere isyan
baþlatmaya karar verdiler. Ancak durum-
dan haberdar olan valinin müdahalesi yü-
zünden isyan bir gün önce baþlatýldý ve Kû-
feliler’in de yardýmýyla baþarýya ulaþýlarak
þehir ele geçirildi. Arkasýndan Muhtâr, Ki-
tap ve Sünnet’e tâbi olma, Ehl-i beyt’in in-
tikamýný alma, haksýz yere kan akýtanlar-
la savaþma ve zayýflarý müdafaa etme þar-
týyla biat almaya baþladý; bu arada çatýþ-
malarýn bitmesinden sonra muhaliflerine
karþý sert davranýlmasýný yasakladý.

Bu isyanda önemli rol oynayan mevâlî-
ye büyük yakýnlýk gösteren Muhtâr kendi-
lerini Arap asýllý müslümanlarla eþit tut-
muþ ve askerlerinin çoðunu (Dîneverî’ye
göre 40.000 kiþi; bk. el-AÅbârü’¹-¹ývâl, s. 300),
özellikle muhafýz birliðini onlardan seç-
miþti. Bu yüzden Araplar’dan 10.000 kiþi,
Muhtâr’ýn Allah’ýn kendilerine ganimet
olarak verdiði insanlarý ganimetlerine or-
tak ettiðini söyleyip Basra’ya gitti (a.g.e.,
s. 304). Kûfe’nin ele geçirilmesinden son-
ra Muhtâr, Ýbrâhim b. Eþter’i Ubeydullah b.
Ziyâd’ýn üzerine gönderdi. Mevâlînin ken-
dileriyle eþit tutulmasýna tepki gösteren

Arap eþrafý bunu fýrsat bilerek ayaklandýy-
sa da Ýbn Eþter’in âniden geri dönmesiyle
isyan bastýrýldý. Muhtâr, bu olaylarýn ardýn-
dan önceki politikasýný deðiþtirip Kerbelâ
Vak‘asý’na karýþan Kûfeliler’in tamamýný öl-
dürterek evlerini yýktýrdý (Zilhicce 66 / Tem-
muz 686). O sýrada Abdullah b. Zübeyr de
hacca gelen Muhammed b. Hanefiyye ve
yakýnlarýný kendisine biata çaðýrmýþ ve red-
detmeleri üzerine onlarý Zemzem Kuyusu
civarýndaki bir binada tutuklatýp çevrele-
rine odun yýðdýrarak verdiði süre dolunca
yakmakla tehdit etmiþti. Muhammed b.
Hanefiyye’nin yazdýðý bir mektupla geliþ-
melerden haberdar olan Muhtâr, Ebû Ab-
dullah el-Cedelî kumandasýnda 150 kiþilik
bir süvari birliði göndererek onlarý kurtar-
dý. Ardýndan tekrar Ubeydullah’ýn üzerine
giden Ýbrâhim b. Eþter, Hâzir nehri kýyýsýn-
da onu aðýr bir hezimete uðrattý (9 Mu-
harrem 67 / 5 Aðustos 686); kendisi dahil
askerlerinin büyük kýsmý kýlýçtan geçirildi.
Muhammed b. Hanefiyye’nin kurtarýlmasý
ve bu zafer Muhtâr’ýn þöhretini daha da
arttýrdý. Bunun üzerine Ýbnü’z-Zübeyr, ken-
disi için gittikçe daha büyük bir tehlike
halini alan Muhtâr’ý durdurmak amacýyla
kardeþi Mus‘ab’ý Basra valiliðine tayin et-
ti. Kûfe’den gelen Araplar sayesinde güç
kazanan ordusuyla Kûfe’ye yürüyen Mus-
‘ab dört aylýk bir kuþatmadan sonra þehri
ele geçirdi. Yaptýðý son huruç hareketi sý-
rasýnda öldürülen Muhtâr’ýn cesedi parça-
lanarak sað eli Kûfe Camii’nin cümle kapý-
sýna asýldý (14 Ramazan 67 / 3 Nisan 687).

Ýslâm tarihinin önemli þahsiyetlerinden
ve ünlü hatiplerinden olan Muhtâr es-Se-
kafî, mevâlî ile Kûfe’deki Hz. Ali taraftar-
larýný birleþtirerek Araplar dýþýndaki müs-
lümanlarý da olaylarýn içine sokmuþ ve
sadece Kerbelâ Vak‘asý’nýn intikamýný al-
makla kalmayýp asýl hedefini teþkil eden
Emevîler’in yýkýlýþýný da etkilemiþtir. Ali ev-
lâdý taraftarlýðýnýn siyasî hareketten dinî
bir inanca dönüþmesine zemin hazýrlayan
fikirleri kýsa zamanda Abbâsî daveti hali-
ni alarak Kûfe’den Horasan’a sýçramýþ ve
sonuçta Emevîler’in ortadan kaldýrýlmasý-
na yol açmýþtýr. Bu bakýmdan Muhtâr ge-
leceði þekillendiren büyük simalardan biri
sayýlmýþtýr (Wellhausen, Arap Devleti ve
Sukutu, s. 240).

Ayný zamanda bir mezhep lideri hüvi-
yetiyle kendini gösteren Muhtâr es-Seka-
fî hakkýnda hemen bütün kaynaklarda sý-
rasýyla Hâricî, Zübeyrî ve Þiî olduðu, daha
sonra Hz. Hüseyin’in intikamýný almak için
ortaya çýktýðýnda anlaþýlmaz ifadelerle çe-
þitli gizli ilimlerden bahsederek farklý dü-
þüncelerin doðmasýna sebebiyet verdiði
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þeklinde deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Ba-
zý kaynaklarda ise kâhinler gibi gayba dair
birtakým sözler söylediði, peygamberler gi-
bi meleklerin getirdiði vahiyle yahut ima-
mýn bildirmesiyle meydana gelecek hadi-
seleri önceden bildiði ve haber verdikleri
gerçekleþmediði takdirde Allah’ýn bilgi ve
iradesinin deðiþtiðini ileri sürdüðü (bk. BE-
DÂ) nakledilmektedir (Baðdâdî, s. 47-48;
Þehristânî, I, 147-150). Öte yandan güve-
nilir hadis kitaplarýnda yer alan ve gele-
cekte ortaya çýkacaðýna iþaret edilen ya-
lancýnýn (Müsned, II, 87, 91-92; Müslim,
“Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 229; Tirmizî, “Fiten”,
44, “Menâkýb”, 73) Muhtâr olduðunu dü-
þünenler görülmüþ (Ýbn Kesîr, XII, 71) ve
onun peygamberlik iddiasýna dair H. D.
van Gelder tarafýndan Mohtár de valsche
Propheet adýyla bir kitap yazýlmýþtýr (Lei-
den 1888). Kaynaklarda Muhtâr hakkýnda
verilen ilginç bir bilgi de onun Hz. Ali’den
kaldýðýný söylediði, Ýsrâiloðullarý’nýn tabu-
tuna benzer bir kürsü ihdas ederek uður
getirmesi için yanýnda savaþlara götür-
düðü þeklindedir. Ancak bu bilgiler günü-
müzde Muhtâr’ýn muhaliflerinin uydur-
duðu asýlsýz haberler olarak da deðerlen-
dirilmektedir (Ali Sâmî en-Neþþâr, II, 47).
Muhtâr’ýn, adýna hareket ettiði Muham-
med b. Hanefiyye ile iliþkisine dair rivayet-
ler de açýk deðildir. Kaynaklarda, Muham-
med b. Hanefiyye’nin onunla herhangi bir
baðlantýsýnýn bulunmadýðýný belirtmesine
raðmen faaliyetlerine engel olmadýðý veya
olamadýðý þeklindeki bilgiler yanýnda da-
ha kuvvetli bir ihtimalle onun hareketini
destekler mahiyette sözler söylediði, hat-
ta Kûfe’deki taraftarlarýna bu hususta
emir verdiði ve aðabeyi Hüseyin’in intika-
mýný almasýndan dolayý memnun kaldýðý
þeklinde rivayetler de yer almaktadýr; ni-
tekim Ehl-i beyt imamlarý da onu övgüy-
le anmýþlardýr (bk. a.g.e., II, 50). Ebû Mih-
nef, ƒaberü’l-MuÅtâr ve Ýbn Ziyâd
adýyla bir eser yazmýþtýr (Sezgin, I, 309).
Ýslâm tarihinde ilk defa mehdîlik fikrini or-
taya atanlardan biri olan Muhtâr’ýn aþýrý
düþünce ve inanýþlarý daha çok ölümün-
den sonra çeþitli isimler altýnda (bunlar-
dan Muhtâriyye doðrudan kendi adýný ta-
þýmaktadýr) geliþtirilerek mezhep haline
getirilmiþtir (bk. HAÞEBÝYYE; KEYSÂNÝY-
YE). Galiyye ismi de ilk defa ona baðlý Kû-
feli bir grup Þiî için kullanýlmýþtýr (bk. GA-
LÝYYE).
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Arap edebiyatýnda
edebî metin ve þiirlerden derlenmiþ

kitap türü, antoloji.
˜ ™

Arapça’da muhtâr (muhtârât), ihtiyâr
(ihtiyârât), müntehab (müntehabât) vb. ad-
larla anýlan, belli ölçülere göre seçilmiþ þi-
irlerin bir araya getirildiði mecmualarýn
ilk örneði, Hammâd er-Râviye’nin (ö. 160/
777 [?]) Câhiliye þairlerinin muallaka kasi-
delerini topladýðý rivayet edilen el-Mu£al-
lašåtü’s-seb£ adlý derlemesidir. Mufaddal
ed-Dabbî’nin el-ÝÅtiyârât’ý (el-MufaŠŠaliy-
yât) kýrk yedisi Câhiliye’den, on dördü mu-
hadramûndan, altýsý Ýslâmî devirden alt-
mýþ yedi þaire ait 128 kaside ihtiva eder.
Asmaî’nin el-A½ma£iyyât’ý ise bir önceki
eserin tamamlayýcýsý niteliðinde olup kýrk
dördü Câhiliye þairi, on dördü muhadram
þair, yedisi Ýslâm dönemine ait, yedisi dev-
ri belirsiz toplam yetmiþ iki þairin doksan
iki (veya yetmiþ yedi) kasidesini içerir. Ah-

feþ el-Asgar bu iki mecmuayý Kitâbü’l-ÝÅ-
tiyâreyn adýyla birleþtirerek þerhederken
elli þiir ilâve etmiþtir.

Belli bir kabilenin þairlerinden seçmele-
ri kapsayan mecmualar arasýnda Sükke-
rî’nin Þer¼u Eþ£âri’l-Hü×eliyyîn’i (Dîvâ-
nü’l-Hü×eliyyîn) zamanýmýza ulaþmýþtýr
(Kahire 1364-1369, 1383-1385, 1387, 1388,
1389). Ýbn Cinnî bu eseri et-Temâm fî tef-
sîri Eþ£âri Hü×eyl mimmâ a³felehû Ebû
Sa£îd es-Sükkerî adýyla ikmal etmiþtir
(nþr. Ahmed Nâcî el-Kaysî v.dðr., Baðdad
1962). Ýbnü’n-Nedîm, Muhammed b. Ab-
dülmelik el-Esedî’nin (ö. 210/825) Kitâbü
Meßâ¦iri Benî Esed ve eþ£ârihâ’sýný bu
türün ilk örneði kabul eder (el-Fihrist, s.
49).

Ebû Zeyd el-Kureþî’nin Cemheretü eþ-
£âri’l-£Arab’ý (nþr. Muhammed Ali el-Hâ-
þimî, I-II, Dýmaþk 1406/1986) þiir hakkýnda
geniþ bilgi içeren mukaddimesi ve terti-
biyle öncekilerden farklýdýr. Câhiliye ve ilk
Ýslâm asrý þairlerinin kýrk dokuz þiirini top-
layan mecmua ilki muallakata ayrýlmýþ ye-
di bölümden oluþur ve her bölümde ye-
di þiir yer alýr (bk. CEMHERETÜ EÞ‘ÂRÝ’l-
ARAB). Ebû Hilâl el-Askerî, Dîvânü’l-me-
£ânî’sinde 100 konuda ediplerce en güzel
þiir kabul edilmiþ parçalarý bir araya getir-
miþtir. Ebû Galib Ýbn Meymûn’un Münte-
he’¹-¹aleb min eþ£âri’l-£Arab’ý on bölüm
(cüz) olup þiirleri þevâhid olarak kullaný-
lan Arap þairlerinden her bölümde en az
100 þiirin yer aldýðý 1000’i aþkýn örnek
mevcuttur. Eserin zamanýmýza ulaþan kýs-
mýný Muhammed Nebîl Tureyfî neþretmiþ-
tir (I-IX, Beyrut 1420/1999; ayrýca bk. MÜN-
TEHE’t-TALEB).

Birinci bölümü kahramanlýk þiirlerine
ayrýldýðý için “hamâse” adýyla tanýnan mec-
mua türünü ilk defa ortaya koyan Ebû
Temmâm’dýr. Onun titiz bir seçimle oluþ-
turduðu on bölümlük el-¥amâsetü’l-küb-
râ’sý ile nâdir rastlanan þiirlerden oluþtur-
duðu el-¥amâsetü’½-½u³râ’sýnýn ardýn-
dan öðrencisi Buhtürî’nin el-¥amâse’si
gelir. Ebü’l-Abbas Ahmed b. Abdüsselâm
el-Cürâvî et-Tâdelî’nin el-¥amâsetü’l-
Ma³ribiyye’si, müellifin Øafvetü’l-edeb
ve (nuÅbetü) dîvâni (kelâmi)’l-£Arab ad-
lý daha geniþ derlemesinin muhtasarýdýr
(nþr. M. Rýdvân ed-Dâye, I-II, Dýmaþk 1411/
1991). Dokuz bölümden meydana gelen
antolojinin en belirgin özelliði içinde müs-
takil bir hamâse bölümünün yer almama-
sýdýr. Mecmuaya bu adýn verilmesi kavra-
mýn antoloji karþýlýðý olarak kullanýlýr hale
geldiðini göstermektedir (bu türdeki di-
ðer eserler için bk. HAMÂSE).


