MUTAFFÝFÎN SÛRESÝ

nünde aðzý mühürlenmiþ lezzetli bir içecek ikram eder” meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahþerî, IV, 233) sahih olmadýðý anlaþýlmaktadýr (Muhammed et-Trablusî, II, 726). Musa Öziþ Mutaffifîn Sûresi
Tefsiri adýyla yüksek lisans çalýþmasý yapmýþtýr (1997, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Mutaffifîn sûresinin ilk âyetleri

býný verme þeklinde belirlenir. Bu arada
ebedî hayatta barýnacaklarý yerin cehennem olacaðý da vurgulanýr (âyet 7-17).
Sûrenin ikinci bölümü, Allah’a ve resulüne itaat edenlerin amel defterlerinin Allah’a yakýn kullarýn müþahede edebileceði mûtena bir yerde (illiyyîn) bulunacaðýný haber veren âyetlerle baþlar (âyet 1821). Ardýndan bunlar için cennette hazýrlanan mutlu hayatýn tasvirine yer verilir
(âyet 22-28) ve özellikle cennet ehline sunulacak misk kokulu bir nevi meþrubattan söz edilirken Allah’a yakýn kullara (mukarrebîn) tesnîm katkýlý bir içecek verileceði belirtilir. Tesnîm, bazý müfessirlerce
“mahiyeti bilinmeyen bir içecek” diye nitelendirilirken bazýlarý bunu “yukarýdan akýp
gelen en deðerli kaynak” diye yorumlamýþtýr (Taberî, XXX, 134-136; Fahreddin er-Râzî, XXXI, 101). Bölümün son kýsmýnda, Ýslâmiyet’in Mekke’de geçen ilk dönemlerinde fýtrî - insanî duygularý körelmiþ ve iþledikleri günahlar yüzünden kalpleri kararmýþ (âyet 14) küstah kimselerin zayýf durumda bulunan müminlerle alay ettikleri,
kýyamet gününde ise bu iki zümrenin konum deðiþtireceði ve müminlerin kâfirlerle alay edeceði bildirilir (âyet 29-36).
Mutaffifîn sûresinde, insanlýk tarihinin
baþlangýcýndan itibaren ortaya çýkýp süregelen hak ehli ile bâtýl taraftarlarý arasýndaki mücadelenin Asr-ý saâdet’te cereyan
eden bazý sahnelerine temas edilmekte,
her iki zümrenin âhiretteki âkýbetleri hakkýnda kýsa tasvirler yapýlmaktadýr. Dünya
hayatýnýn sonuna kadar devam edeceði
þüphesiz olan bu mücadele genel karakteri itibariyle zamanýmýzda da sürmekte
ve basiret sahibi müminler bu durumu
müþahede etmektedir.
Bazý kaynaklarda yer alan, “Allah, Mutaffifîn sûresini okuyan kiþiye kýyamet gü372
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Ýran Ýslâm Devrimi’nin
gerçekleþmesinde önemli rolü olan
Þiî âlimi.
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2 Þubat 1920’de Meþhed’e baðlý Ferîmân’da doðdu. Ýlk öðrenimini tamamladýktan sonra 1932’de Meþhed’e gidip klasik medrese tahsili gördü. 1937’de Kum’a
geçerek Havza-i Ýlmiyye’ye kaydoldu. On
beþ yýl kadar devam eden öðrenimi süresince Hüccet
Hüccet Kûhkamerî,
Kûhkemerî, Muhammed
Muhammed ededsince
Dâmâd, Mehdî el-Âþtiyânî, Mirzâ Ali eþÞîrâzî, Ahmed el-Hânsârî, Rýzâ el-Gülpâyigânî ve Seyyid Sadreddin es-Sadr gibi
âlimlerden ders aldý. 1941 yýlýndan itibaren
Humeynî’nin derslerine katýlmaya baþladý ve ondan fýkýh, felsefe, tasavvuf (irfan)
alanlarýnda istifade etti. Þiî düþüncesi açýsýndan önemli olan Molla Sadrâ’nýn el¥ikmetü’l-müte£âliye (el-Esfârü’l-erba£a)
ve Hâdî-i Sebzevârî’nin Þer¼-i Man¾ûme’si gibi temel metinleri okudu. Ayrýca
Burûcirdî’den fýkýh tahsil ederek müctehid
payesine ulaþtý. 1950’lerde Muhammed
Hüseyin Tabâtabâî ile temas kurdu; baþta
Ýbn Sînâ’nýn eþ-Þifâß adlý eseri olmak üzere klasik Ýslâm felsefesiyle ilgili önemli metinleri inceledi ve bu metinlerin tartýþýldýðý
programlara katýldý.

Temel Ýslâmî ilimlerin yaný sýra aklî ilimlerde de yetiþen Mutahharî 1952’de Kum’dan ayrýlýp Tahran’a geldi. Burada bir taraftan U½ûl-i Felsefe adlý eserinin telifine devam ederken diðer taraftan Mervî
Medresesi’nde ders okuttu. 1954 yýlýnda
Tahran Üniversitesi’ne baðlý Ýlâhiyat Fakültesi’nde Ýslâm düþüncesi alanýnda ders
vermeye baþladý. Bu yýllarda Tahran, Þîraz, Meþhed ve Abadan gibi þehirlerde
konferanslara katýldý, yeni nesillere Ýslâmî
konularý daha açýk bir üslûpla anlatmaya
çalýþtý. Bu konuþmalarýn çoðu kitap halinde yayýmlanarak geniþ kitlelere ulaþtýrýldý.
Mutahharî’nin Ýran þahý ve rejimi karþýsýndaki ilk kesin tavrý 15 Hurdâd ayaklanmasýnda (6 Haziran 1963) görüldü. Humeynî’nin tutuklanmasý üzerine baþta Tahran
ve Kum olmak üzere Ýran’ýn büyük þehirlerinde halkýn yaptýðý gösteriler esnasýnda þah aleyhinde ateþli bir konuþma yaptý
ve o akþam birçok âlimle birlikte tutuklandý. Kýrk üç günlük hapis hayatýndan sonra daha da güçlenmiþ olarak mücadeleye
devam etti. Devrimin taban bulmasýnda
önemli faaliyetler gerçekleþtiren Hüseyniyye-yi Ýrþâd teþkilâtýyla temasa geçti; 1965’lerde bu kurumun önde gelen isimlerinden biri oldu. Ancak kurumun diðer bir
önemli ismi olan Ali Þeriatî ile fikrî ve siyasî anlaþmazlýðý yüzünden iliþkilerini zaman içinde kesti. Humeynî’nin siyasî çizgisi etrafýnda mücadelesini sürdürdü. 1966
yýlýndan itibaren zamanýn deðiþtiði ve Ýslâm’ýn bütün dönemleri kuþatan bir yapýya
sahip olduðu düþüncesi etrafýndaki sohbetleri büyük ilgi gördü ve kitap halinde
basýldý. Mutahharî’nin 1965’te Necef’e gönderilen Humeynî ile iliþkilerini devam ettirmesi Humeynî’nin en önemli temsilcilerinden biri olarak anýlmasýna yol açtý. Humeynî’nin önderliðinde geliþen siyasî faaliyetin halk içinde giderek destek bulmasýnda konferans, yazý ve derslerinin büyük
etkisi oldu. Devrimden birkaç ay önce Paris’te Humeynî’yi ziyareti esnasýnda Þûrâyý Ýnkýlâb-ý Ýslâmî’yi kurma teklifi aldý. Ge-
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rek þûranýn kurulmasý gerekse devrimin
baþarýya ulaþmasý ve Humeynî’nin Ýran’a
dönmesi sürecinde Humeynî ile devlet kurumlarý arasýnda koordinatör olarak görev
yaptý. Murtazâ Mutahharî 1 Mayýs 1979
tarihinde devrim muhalifi Furkan grubu
üyelerince giriþilen suikast sonucu öldürüldü ve Kum þehrinde topraða verildi
(geniþ bilgi için bk. Cevle, s. 141-190).
Ali Þeriatî ile birlikte Ýran Ýslâm Devrimi’nin fikrî þahsiyeti olarak kabul edilen
Mutahharî, Havza-i Ýlmiyye ile üniversite,
nazarî bilgilerle pratik hayat ve dinî ilimlerle aklî ilimler arasýnda baðlantý kurmayý baþarmýþ bir âlimdir. Küçük yaþtan itibaren felsefeye özel ilgi duymuþ, yeni felsefî akýmlarýn yaný sýra eski Ýslâm filozoflarýnýn metinlerini inceleyerek geniþ bir
birikim elde etmiþtir. Bu birikimi fikrî ve
irþadî nitelikli bütün eserlerine yansýtmýþtýr. Klasik Ýslâm felsefesinin eski Grek düþüncesinin devamý olmadýðýný ifade eden
Mutahharî, bunun aksini iddia edenlerin
Ýslâm felsefesinin kaynaklarýný bilmediklerini söylemektedir. Mutahharî, felsefî ekoller olarak Meþþâîlik ve Ýþrâkýliðin yanýnda
kelâm ekollerini ve tasavvufî hareketleri de
zikretmektedir. Ona göre Ýslâm düþüncesindeki bu dört ekolü Molla Sadrâ kendi
felsefesinde birleþtirmiþ ve buna Hikmet-i
Müteâliye adýný vermiþtir (Ýslâm Ýlimleriyle Tanýþma, s. 161-174). Felsefî anlayýþýnda Molla Sadrâ’nýn çizgisini takip etmiþtir.
Bu sebeple bazý müellifler onun felsefeyle ilgili çalýþmalarýnýn iyi bir derlemeden
ibaret olduðunu söylemektedir (Zekî elMîlâd, s. 196).
Mutahharî’nin öne çýkan özelliði toplumsal problemlere karþý gösterdiði duyarlýlýktýr. Yirmi yýldan fazla süren yazý hayatýnda temel gayesinin Ýslâm’la ilgili olarak
ortaya çýkan problemlere ve sorulara cevap vermek olduðunu söyleyen Mutahharî
bir taraftan iyi yetiþmiþ kimselerin eksikliði, diðer taraftan Batý emperyalizminin
tesiriyle dinin doðru biçimde anlatýlamadýðýný, kendisinin bütün faaliyetinin bu alanda yoðunlaþtýðýný belirtmektedir (£Adl-i Ýlâhî, s. 9-10). Onun bu çabasý inanç, amel
ve siyaset eksenli bütün yazýlarýnda görülmektedir. Nitekim materyalizmle ilgili
kitabýnda, konuyu teorik çerçevede ele almak yerine materyalizmin Ýran’da güçlenmesi karþýsýnda duyduðu rahatsýzlýðý dile
getirir ve eserini bu fikirleri çürütmek üzere telif ettiðini söyler (£Ýlel-i Girâyiþ be Mâddîgerî, s. 1-5). Mutahharî çeþitli konuþmalarý sýrasýnda kendisine sorulan kader, þer
problemi, müslüman olmayan iyi insanlarýn uhrevî durumu gibi sorulara verdiði ce-

vaplardan oluþan kitabýnda Þîa kelâmýndan yararlanmakla birlikte daha çok felsefî bakýþý merkeze almýþ, belli bir esneklik
içinde muhataplarý geleneksel çizgi doðrultusunda aklî ve naklî açýdan ikna eden
bir yöntem kullanmýþtýr (el-Ýnsân ve’l-šader, s. 62-65; £Adl-i Ýlâhî, s. 16-32, 151 vd.,
307 vd.).
Toplumdaki deðiþim dinamikleriyle Ýslâm’ýn deðiþmez ve deðiþebilir hükümleri
arasýndaki iliþkiler üzerine tahliller yapan
Mutahharî, Ca‘ferî mezhebinin usulü çerçevesinde aklýn þer‘î delillerden biri olduðunu, ictihad müessesesini canlý tutmak
gerektiðini, vahyi gönderenle tabiattaki
kanunlarý koyanýn ayný yaratýcý olduðunu,
dinin insanýn temel ihtiyaçlarýna uygun
hükümler koyduðunu, bütün bunlar dikkate alýndýðýnda Ýslâm’ýn ferdî ve içtimaî
meseleleri çözmeye yeteceðinin anlaþýldýðýný belirtmiþtir (Hâtemiyyet, s. 123-135).
Siyasî düþünceleri itibariyle Mutahharî velâyet-i fakýh görüþünü benimsemiþ ve Humeynî’nin önderliðinde bu görüþün yönetimde uygulanmasý sürecine önemli katkýlar yapmýþtýr. Ona göre adalet, ancak Ýslâm’ýn evrensel ilkeleriyle dengelenmiþ durumdaki özgürlüklerin saðlanmasýyla gerçekleþir. Müctehidler, hayatýn akýþý içinde
ortaya çýkan ihtiyaçlarý göz önünde bulundurarak gerekli çözüm yollarýný bulmakla
yükümlüdür. Diðer taraftan Ýslâm’ýn ekonomik anlayýþý sosyalizmden ve kapitalizmden farklý karakterde olup özel mülkiyete
imkân veren fakat toplumsal adaleti de
temin eden prensiplere sahiptir (geniþ
bilgi için bk. Pîrâmûn-ý Ýnšýlâb-ý Ýslâmî, s.
23 vd., 77 vd., 122 vd., 140 vd.; ayrýca bk.
Eliaçýk, III, 247-251).
Eserleri. Devrimin merkezî þahsiyetlerinden biri olmasý sebebiyle Mutahharî’nin eserleri Ýran Ýrþad Bakanlýðý bünyesinde oluþturulan tercüme heyeti tarafýndan
Avrupa, Asya ve Afrika dillerine çevrilmiþtir. Bu çevirilerin en azýndan bir kýsmýnda
Þiî unsurlarýnýn azaltýlmasý yönünde bir tasarruf görülmektedir. Baþlýca çalýþmalarý
þunlardýr: 1. U½ûl-i Felsefe ve Reviþ-i
Realisim. Felsefenin temel konularýnýn
ele alýndýðý bölümlerle Tabâtabâî’nin derslerindeki felsefî tartýþmalarýn aktarýldýðý
bir kitaptýr (I-IV, Kum 1332-1350 hþ.). Eserin ilk bölümleri Türkçe’ye çevrilmiþtir (Felsefe Dersleri, trc. Ahmet Çelik, I-II, Ýstanbul 1995-1999). 2. Dâstân-ý Râstân. Daha
çok Þiî hadis kaynaklarýndan hareketle dikkat çekici olaylarýn güzel bir üslûpla yorumlandýðý bir kitaptýr (I-II, Kum 1342 hþ.; Doðrularýn Öyküsü, trc. Mehmet Kanar, baský
yeri yok, 1977; Tahran 1983). Esere 1966

yýlýnda UNESCO tarafýndan ödül verilmiþtir. 3. Ni¾âm-ý ¥uš†š-ý Zen der Ýslâm.
Bu çalýþmada evlenme, boþanma, miras,
geçici nikâh gibi konular etrafýnda geliþen tartýþmalar aklî temellendirme çerçevesinde ele alýnmaktadýr (Kum 1345 hþ.;
Tahran 1369 hþ., Arapça tercümesi ¥uš†šu’l-mer ße fi’n-ni¾âmi’l-Ýslâmî, trc. Haydar
Âl-i Haydar, Küveyt 1406/1986). 4. £Adl-i
Ýlâhî. Þîa’nýn iman esaslarýndan biri olan
adl ilkesiyle felsefedeki þer problemini tahlil eden bir eserdir (Kum 1349 hþ.; Tahran
1372 hþ.; Adl-i Ýlâhî, trc. Hüseyin Hatemi,
Ýstanbul 1988). 5. £Ýlel-i Girâyiþ be Mâddîgerî. Ýran’da materyalizme yönelme sebeplerini ele alan eser bu akýmý aklî, felsefî ve dinî delillerle eleþtirmektedir (Kum
1350 hþ.; Materyalizme Eðilim Nedenleri,
trc. Kasým Seyyidoðlu, Ýstanbul 1991). 6.
Mušaddime ber Cihânbînî-yi Ýslâmî.
Ýslâm’ýn sosyal yönünü tevhid temeli üzerinde ele alan bir çalýþmadýr (I-III, Kum
1357 hþ.; Tahran 1372 hþ.; Tevhidî Dünya
Görüþü, I-II [mütercimi gösterilmemiþ], Ýstanbul 1981). 7. Ýslâm ve Mušte²iyyât-ı
Mušteziyyât-ý
Zamân. Müellifin Ýslâmî hükümlerin zamanla sýnýrlý olup olmadýðý konusundaki
sohbetlerinin kitap haline getirilmiþ þeklidir (Tahran 1362 hþ.; Ýslâm ve Deðiþim,
trc. Burhanettin Dað, Ankara 2000). 8.
Mesßele-i ¥icâb. Kadýnýn örtünmesine
dairdir (Tahran 1368 hþ.; Hicâb, trc. Mücteba Âmir, Ýstanbul 1999). 9. ¥amâse-i
¥üseynî. Kerbelâ Vak‘asý ile ilgili halk arasýndaki yanlýþ bilgilere dikkat çeken bir çalýþmadýr (Tahran 1368 hþ.; Hüseynî Yiðitlik, trc. Hasan Kanaatlý, Ýstanbul 1991). 10.
Âþinâyî be £Ulûm-i Ýslâmî (Tahran 1369
hþ.). Eserin mantýk ve felsefeye ayrýlan iki
bölümü Türkçe’ye çevrilmiþtir (Ýslâm Ýlimleriyle Tanýþma, trc. Ýslâmî Kültür ve Ýliþkiler Merkezi Tercüme Grubu, Tahran 1997).
11. ƒatm-i Nübüvvet. Bazý baskýlarýnda
ƒâtemiyyet olarak da anýlan eserde peygamberlik müessesesinin Hz. Muhammed’le sona ermesine baðlý olarak ortaya çýkan konular ve ulemânýn dindeki rolü ele
alýnmaktadýr (Tahran 1370 hþ.; Hâtemiyyet, trc. Þamil Öcal, Ankara 1989). 12. Ýnsân ve Îmân (Tahran 1371 hþ.). 13. TârîÅ
ve Câmi £a (Tahran 1372 hþ.; Tarih ve Toplum, trc. Arif Ýrfanoðlu, Ýstanbul 1985).
14. AÅlâš-ý Cinsî der Ýslâm ve Cihân-ý
øarbî (Tahran 1372 hþ.; Ýslâm’da ve Batý’da Cinsel Ahlâk, trc. M. Selâm, Tahran
1406/1985). 15. Felsefe-i AÅlâš (Tahran
M.
1372 hþ.;
hş.; Ahlâk
Ahlâk Felsefesi,
Felsefesi,trc.
trc.ElmasM. Recai
Elmas,
İstanbul1990).
1990). 16.
16. Ýnsân
İnsân der KurRecai, Ýstanbul
Æurßân (Tahran 1373 hþ.; Kur’an’da Ýnsan, trc.
Bahri Akyol, Tahran 1997). 17. Seyrî der
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Eßimme-i E¹hâr £aleyhimüsselâm (Tahran 1373 hþ.). 18. Ýnsân-ý Kâmil (Tahran
1373 hþ.). 19. Ta£lîm ve Terbiyet der Ýslâm (Tahran 1373 hþ.). 20. Cihâd (Tahran 1373 hþ.). 21. Na¾arî be Ni¾âm-ý Ýšti½âd-ý Ýslâmî (Tahran 1374 hþ.; Ýslâm Ýktisadýnýn Felsefesi, trc. Kenan Çamurcu,
Ýstanbul 1995). 22. Pîrâmûn-ý Ýnšýlâb-ý
Ýslâmî. Müellifin Ýran Ýslâm Devrimi’yle ilgili yazý ve konuþmalarýnýn bir araya getirilmiþ þeklidir (Tahran 1374 hþ.; Ýslâm Devrimi, trc. Ali Emiroðlu, Ýstanbul 1981). 23.
£Ýrfân-ý ¥âfý¾. Hâfýz-ý Þîrâzî’nin tasavvufî
yorumlarýný aktaran bir eserdir (Tahran
1374 hþ.; Hâfýzda Ýrfân, trc. Nihal Çankaya, Ýstanbul 1997). 24. Ýmdâdhâ-yi øaybî der Zengî-i Beþer. Dört konuþma ile
gazetede yayýmlanmýþ bir makalesinden
oluþmaktadýr (Tahran, ts.; Gaybi Yardýmlar,
trc. Fuat Alaybeyoðlu, Ýstanbul 1993). 25.
Seyrî der Sîre-i Nebevî (Tahran 1378 hþ.;
eserleri hakkýnda geniþ bilgi için bk. Yâdnâme-i Üstâd-i Þehîd, s. 435-552).
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MUTARRÝF b. ABDULLAH
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Ebû Abdillâh Mutarrif b. Abdillâh
b. eþ-Þýhhîr el-Haraþî el-Âmirî el-Basrî
(ö. 95/713 -14)

˜

Muhaddis tâbiî.
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Kardeþi Yezîd b. Abdullah’ýn, kendisinin
21’de (642) doðan Hasan-ý Basrî’den on
yaþ büyük olduðunu, aðabeyi Mutarrif ile
kendi arasýnda da on yaþ fark bulunduðunu söylemesinden Mutarrif’in 2 (624) yýlý
civarýnda doðduðu anlaþýlýr. Babasý, Benî
Âmir b. Sa‘saa’nýn bir kolu olan ve halkýnýn çoðu Basra’da yaþayan Benî Harîþ’e
mensup bir sahâbî idi. Resûl-i Ekrem’in
huzuruna ilk defa Benî Âmir b. Sa‘saa heyetiyle birlikte gelmiþtir (Müsned, IV, 25).
Resûlullah’ýn arkasýnda namaz kýlmýþ ve
ondan hadis rivayet etmiþtir. Kardeþi Yezîd b. Abdullah da Hz. Âiþe ve Ebû Hüreyre gibi sahâbîlerden hadis nakletmiþ ve rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almýþtýr. Diðer kardeþi Hânî, Hânî’in oðlu Abdullah ve
kendi oðlu Abdullah da makbul birer hadis râvisidir.
Mutarrif, Basra’nýn meþhur karii Âmir
b. Abdükays’tan hýfzýný tamamladý. Babasýndan baþka Hz. Âiþe, Hz. Ali, Hz. Osman,
Ammâr b. Yâsir, Ebû Zer el-Gýfârî, Ýmrân
b. Husayn, Muâviye b. Ebû Süfyân gibi sahâbîlerden hadis rivayet etti. Übey b. Kâ‘b’dan olan rivayetleri ise mürseldir. Kendisinden kardeþi Yezîd, yeðeni Abdullah b.
Hânî, Hasan-ý Basrî, Sâbit el-Bünânî, Katâde b. Diâme gibi tâbiîn muhaddisleri rivayette bulundu. Ýbn Sa‘d Mutarrif’in sika,
takvâ ve üstün edep sahibi, akýllý bir kimse; Ebü’l-Hasan el-Ýclî sika, tâbiînin en hayýrlýlarýndan biri, sâlih bir adam; Ýbn Hibbân el-Büstî ise Basra’nýn âbid ve zâhidlerinden biri olduðunu söyler. Zehebî’ye
göre Mutarrif Ýslâmiyet’in önemli þahsiyetlerinden biridir; ilim ve amelde önder,
gönülleri etkileyen mânevî bir liderdir.
Onun gönülleri etkilemesinde yaþama tarzý kadar vaazlarý da etkili olmuþtur. Mutarrif b. Abdullah 95’te (713-14) vefat etti.
86 (705) yýlýnda ve daha baþka tarihlerde
öldüðü de zikredilmiþtir.
Mutarrif b. Abdullah, Ýslâm tarihinde
büyük kargaþanýn meydana geldiði bir dönemde yaþamakla birlikte bu tür olaylardan hep uzak durmuþtur. Toplumu sarsan
hadiseler ortaya çýktýðýnda halký uyarýr,
kendisi de evine çekilir, ortalýk yatýþýncaya
kadar cuma namazýna bile gitmezdi. Varlýklý bir kimse olan Mutarrif güzel söz söy-

lemekle de ünlüydü. Kaynaklarda kendisine bu tür bazý sözler atfedilir: “Ýnsanlarýn aklý yaþadýklarý zamana göredir”; “Bana göre ilim ibadetten daha üstündür; dindarlýðýn en üstünü de vera‘dýr”; “Bütün gece uyuyup sabahleyin bundan dolayý piþmanlýk duymak sabaha kadar ibadet edip
sabahleyin yaptýðýyla övünmekten daha
iyidir”; “Bütün dünya karþýlýðýnda bir defa bile yalan söylemek istemem”; “Âfiyette olup þükretmeyi belâya uðrayýp sabretmeye tercih ederim.” Mutarrif’e göre bir
kimse kendini yüksek bir yerden aþaðýya
atýp, “Ne yapayým, kaderim böyleymiþ” dememelidir. Kötülüklerden sakýnýp iyi þeyler yaptýðý halde istenmeyen bir durumla
karþýlaþtýðýnda ise Allah’ýn yazdýðýndan baþka bir þeyin baþýna gelmeyeceðini bilmelidir. Esasen kul Allah ile þeytan arasýnda
bir yerde durur. Eðer Allah Teâlâ kulunu
tehlikelerden kurtarmak isterse kurtarýr;
eðer onu þeytana býrakýrsa þeytan onu alýp
götürür (Ebû Nuaym, II, 201-202).
Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alan Mutarrif’in babasýndan olan nakilleri Ahmed
b. Hanbel’in el-Müsned’inde bulunmaktadýr (IV, 24-26). Ýbn Hacer el-Askalânî elÝ½âbe’de onun biyografisine Hz. Peygamber zamanýnda doðan çocuklar bölümünde yer vermiþtir (III, 478-479).
BÝBLÝYOGRAFYA :
Müsned, IV, 24-26; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, VII,
141-146, 244-245; Buhârî, et-TârîÅu’l-kebîr, VII,
396-397; Müslim b. Haccâc, Ricâlü £Urve b. ezZübeyr (nþr. Sükeyne eþ-Þihâbî, MMLADm.,
XLIV/1 [1979] içinde), s. 140-141; Fesevî, el-Ma£rife ve’t-târîÅ, II, 80-84; Ebû Nuaym, ¥ilye, II,
198-213; Ýbnü’l-Esîr, Üsdü’l-³åbe (Bennâ), III,
274-275; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IV, 187195; a.mlf., Te×kiretü’l-¼uffâ¾, I, 64-65; Ýbn Hacer, Teh×îbü’t-Teh×îb, X, 173-174; a.mlf., elÝ½âbe, III, 478-479; Ali Sâmî en-Neþþâr, Neþ ßetü’l-fikri’l-felsefî fi’l-Ýslâm, Ýskenderiye 1978, III,
122-126; Abdüssettâr eþ-Þeyh, A£lâmü’l-¼uffâ¾
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MUTARRÝF eþ-ÞÝHÂBÎ
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Mutarrif b. Þihâb b. Amr
b. Abbâd eþ-Þihâbî
(ö. 459/1067)
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Yemen’de kendi adýyla anýlan
Zeydî fýrkasýnýn kurucusu.
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San‘a’nýn güneybatýsýndaki Beytühanbas’ta dünyaya geldi. 390 (1000) yýlýnda
hocasý Ali b. Mahfûz’dan ders aldýðýna göre IV. (X.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda doðduðu
söylenebilir. Hayatýnýn ilk dönemlerini köyünde çiftçilikle geçirdi. Ardýndan San‘a’-

