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Eßimme-i E¹hâr £aleyhimüsselâm (Tah-
ran 1373 hþ.). 18. Ýnsân-ý Kâmil (Tahran
1373 hþ.). 19. Ta£lîm ve Terbiyet der Ýs-
lâm (Tahran 1373 hþ.). 20. Cihâd (Tah-
ran 1373 hþ.). 21. Na¾arî be Ni¾âm-ý Ýš-
ti½âd-ý Ýslâmî (Tahran 1374 hþ.; Ýslâm Ýk-
tisadýnýn Felsefesi, trc. Kenan Çamurcu,
Ýstanbul 1995). 22. Pîrâmûn-ý Ýnšýlâb-ý
Ýslâmî. Müellifin Ýran Ýslâm Devrimi’yle il-
gili yazý ve konuþmalarýnýn bir araya geti-
rilmiþ þeklidir (Tahran 1374 hþ.; Ýslâm Dev-
rimi, 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 Çanka-
ya, Ýstanbul 1997). 24. Ýmdâdhâ-yi øay-
bî 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. Yâd-
nâme-i Üstâd-i Þehîd, s. 435-552).
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Secileri ayný olan kelimeler arasýnda
vezin farklýlýðý bulunan seci türü
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Ebû Abdillâh Mutarrif b. Abdillâh
b. eþ-Þýhhîr el-Haraþî el-Âmirî el-Basrî

(ö. 95/713-14)

Muhaddis tâbiî.
˜ ™

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 bulunduðu-
nu söylemesinden Mutarrif’in 2 (624) yýlý
civarýnda doðduðu anlaþýlýr. Babasý, Benî
Âmir b. Sa‘saa’nýn bir kolu olan ve halký-
nýn çoðu Basra’da yaþayan Benî Harîþ’e
mensup bir sahâbî idi. Resûl-i Ekrem’in
huzuruna ilk defa Benî Âmir b. Sa‘saa he-
yetiyle birlikte gelmiþtir (Müsned, IV, 25).
Resûlullah’ýn arkasýnda namaz kýlmýþ ve
ondan hadis rivayet etmiþtir. Kardeþi Ye-
zîd b. Abdullah da Hz. Âiþe ve Ebû Hürey-
re gibi sahâbîlerden hadis nakletmiþ ve ri-
vayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almýþtýr. Di-
ðer kardeþi Hânî, Hânî’in oðlu Abdullah ve
kendi oðlu Abdullah da makbul birer ha-
dis râvisidir.

Mutarrif, Basra’nýn meþhur karii Âmir
b. Abdükays’tan hýfzýný tamamladý. Baba-
sýndan baþka Hz. Âiþe, Hz. Ali, Hz. Osman,
Ammâr b. Yâsir, Ebû Zer el-Gýfârî, Ýmrân
b. Husayn, Muâviye b. Ebû Süfyân gibi sa-
hâbîlerden hadis rivayet etti. Übey b. Kâ‘b’-
dan olan rivayetleri ise mürseldir. Kendi-
sinden kardeþi Yezîd, yeðeni Abdullah b.
Hânî, Hasan-ý Basrî, Sâbit el-Bünânî, Katâ-
de b. Diâme gibi tâbiîn muhaddisleri riva-
yette bulundu. Ýbn Sa‘d Mutarrif’in sika,
takvâ ve üstün edep sahibi, akýllý bir kim-
se; Ebü’l-Hasan el-Ýclî sika, tâbiînin en ha-
yýrlýlarýndan biri, sâlih bir adam; Ýbn Hib-
bân el-Büstî ise Basra’nýn âbid ve zâhid-
lerinden biri olduðunu söyler. Zehebî’ye
göre Mutarrif Ýslâmiyet’in önemli þahsi-
yetlerinden biridir; ilim ve amelde önder,
gönülleri etkileyen mânevî bir liderdir.
Onun gönülleri etkilemesinde yaþama tar-
zý kadar vaazlarý da etkili olmuþtur. Mutar-
rif 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 dö-
nemde yaþamakla birlikte bu tür olaylar-
dan hep uzak durmuþtur. Toplumu sarsan
hadiseler ortaya çýktýðýnda halký uyarýr,
kendisi de evine çekilir, ortalýk yatýþýncaya
kadar cuma namazýna bile gitmezdi. Var-
lýklý bir kimse olan Mutarrif güzel söz söy-

lemekle de ünlüydü. Kaynaklarda kendi-
sine bu tür bazý sözler atfedilir: “Ýnsanla-
rýn aklý yaþadýklarý zamana göredir”; “Ba-
na göre ilim ibadetten daha üstündür; din-
darlýðýn en üstünü de vera‘dýr”; “Bütün ge-
ce uyuyup sabahleyin bundan dolayý piþ-
manlýk duymak sabaha kadar ibadet edip
sabahleyin yaptýðýyla övünmekten daha
iyidir”; “Bütün dünya karþýlýðýnda bir de-
fa bile yalan söylemek istemem”; “Âfiyet-
te olup þükretmeyi belâya uðrayýp sabret-
meye tercih ederim.” Mutarrif’e göre bir
kimse kendini yüksek bir yerden aþaðýya
atýp, “Ne yapayým, kaderim böyleymiþ” de-
memelidir. Kötülüklerden sakýnýp iyi þey-
ler yaptýðý halde istenmeyen bir durumla
karþýlaþtýðýnda ise Allah’ýn yazdýðýndan baþ-
ka bir þeyin baþýna gelmeyeceðini bilme-
lidir. 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 Mu-
tarrif’in babasýndan olan nakilleri Ahmed
b. Hanbel’in el-Müsned’inde bulunmak-
tadýr (IV, 24-26). Ýbn Hacer el-Askalânî el-
Ý½âbe’de onun biyografisine Hz. Peygam-
ber zamanýnda doðan çocuklar bölümün-
de yer vermiþtir (III, 478-479).
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Mutarrif b. Þihâb b. Amr
b. Abbâd eþ-Þihâbî

(ö. 459/1067)

Yemen’de kendi adýyla anýlan
Zeydî fýrkasýnýn kurucusu.˜ ™

San‘a’nýn güneybatýsýndaki Beytühan-
bas’ta dünyaya geldi. 390 (1000) yýlýnda
hocasý Ali b. Mahfûz’dan ders aldýðýna gö-
re IV. (X.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda doðduðu
söylenebilir. Hayatýnýn ilk dönemlerini kö-
yünde çiftçilikle geçirdi. Ardýndan San‘a’-
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da temel Ýslâmî ilimleri tahsil etti. Daha
sonra Reyde’ye geçerek Zeydî âlimlerin-
den Ali b. Mahfûz’un yanýnda Zeydî kelâ-
mý ve fýkhýný öðrendi. Baþlýca itikadî ko-
nularda Zeydî imamý Hâdî - Ýlelhak Yahyâ
b. Hüseyin’in görüþlerini benimsedi. Bazý
konularda mezhebin önde gelenleriyle tar-
týþmalara girdi ve çok defa onlarý maðlûp
etti.

Bir taraftan ilmî birikimini arttýrýrken
diðer taraftan farklý düþünen çevrelerle
fikrî mücadelelere giren Mutarrif, 401
(1010) yýlý baþlarýnda Mehdî-Lidînillâh un-
vanýyla imâmetini ilân eden Hüseyin b.
Kasým el-Ýyânî’ye ilk biat edenler arasýnda
yer aldý ve onun evinde kalarak mücade-
lelerine destek verdi. Ancak imamýn vefa-
týndan (404/1014) sonra kardeþi Ca‘fer’in
Hüseyin el-Ýyânî’nin ölmeyip gaybete çe-
kildiðini iddia etmesi üzerine onunla irti-
batýný kesti. Reyde’ye dönüp ders verme-
ye baþladý ve çok sayýda öðrenci yetiþtir-
di. Muhtemelen 420 (1029) yýlýndan son-
ra dinî düþüncelerini baþka bölgelere yay-
mak amacýyla hicret geleneðini baþlattý.
Kendisi de Senâ‘a giderek burada taraf-
tarlarý için büyük bir cami ile bir külliye
yaptýrdý. Suleyhî Devleti ile mücadele eden
Mutarrif, 445’te (1053-54) Ali b. Muham-
med es-Suleyhî’nin Senâ‘ý ele geçirmesine
sert tepki gösterdi. Hükümdarýn gönlünü
alma yönündeki tutumuna itibar etmedi-
ði gibi benimsediði Ýsmâilî - Fâtýmî çizgi
dolayýsýyla onu kâfir ilân etti. Hayatýnýn so-
nuna kadar Senâ‘da kaldý ve burada da
birçok talebe yetiþtirdi. Mutarrif’in çok din-
dar olduðu, zühd ve takvâya büyük önem
verdiði belirtilmektedir (Ahmed b. Muham-
med eþ-Þâmî, III, 94-101; Gochenour, s.
186-191).

Mutarrif eþ-Þihâbî’nin, itikadî fikirleri
temelde Zeydî imamý Hâdî - Ýlelhakk’a da-
yanmakla birlikte bizzat geliþtirdiði farklý
düþünceleri de bulunmaktadýr. Bu düþün-
celerin zümreleþmiþ yapýsýný ifade eden
Mutarrifiyye fýrkasý, Yemen Zeydîliði’nin
tâli bir kolunu teþkil eder. Her ne kadar
bazý müellifler fýrkanýn Ýmam Hâdî - Ýlel-
hakk’ýn fikirlerini sistemleþtirmesi baký-
mýndan Ali b. Mahfûz’a dayandýðýný, dola-
yýsýyla fýrkanýn kurucusu olarak onun ka-
bul edilmesi gerektiðini söylüyorsa da (Ah-
med Abdullah Ârif, s. 178) Ýbn Mahfûz’un
baþarýlý bir öðrencisi olmasý, yetiþtirdiði
talebelere bu bilgileri geliþtirerek aktar-
masý ve takvâya dayalý bir yaþayýþla düþün-
celerinin yayýlmasýnda birinci derecede rol
oynamasý sebebiyle Mutarrif’in fýrkaya adý-
ný vermeyi hak edecek bir konumda oldu-
ðu muhakkaktýr.

Mutarrifiyye 150 yýldan fazla bir süre
varlýðýný devam ettirmiþtir. Ahmed eþ-Þâ-
mî fýrkanýn müstakil bir grup olarak 450
(1058) yýllarýnda ortaya çýktýðýný, 610’dan
(1213) sonra bilhassa Zeydî Devleti’nin hü-
kümdarlarýndan Mansûr-Billâh’ýn aldýðý
sert tedbirlerle tarih sahnesinden çekildi-
ðini ifade etmektedir (TârîÅu’l-Yemeni’l-
fikrî, III, 97). Bu süre zarfýnda Mutarrifiy-
ye, aralarýnda Ýbrâhim b. Ebû Heysem,
Muhammed b. Alyân, Müsellim el-Lahcî,
Yahyâ b. Hüseyin gibi âlimlerin de bulun-
duðu iki nesil boyunca Yemen’in deðiþik
bölgelerinde birçok taraftar bulmuþtur. Su-
leyhîler döneminde yoðun bir þekilde Fâ-
týmî- Ýsmâilî propagandasýna mâruz ka-
lan ülkede Mutarrifî âlimler dâîlerin fikir-
lerini etkisiz hale getirmiþ, Kur’an’ýn açýk
âyetlerine dayanarak onlarýn “zâhir-bâ-
týn” teorilerini çürütmüþ ve halkýn Zeydî -
i‘tizâlî anlayýþý benimseyip muhafaza et-
mesine önemli katkýlar saðlamýþtýr. Goc-
henour, Mutarrifiyye’nin Zeydî düþünce-
sine yaptýðý katkýnýn üç açýdan önem ta-
þýdýðýný söyler. Birincisi, Suleyhîler ile bir-
likte güçlü siyasî desteðe sahip bulunan
Ýsmâilî dâîlerine karþý verdikleri etkili mü-
cadele, ikincisi Zeydî doktrininin Yemen’in
uç bölgelerine kadar ulaþmasýna vesile ol-
malarý, üçüncüsü de toplumun zayýf ke-
simini teþkil edip basit kabile hayatýnýn
içinden gelen ve aþaðýlanan kimseleri ka-
zanmalarýdýr (The Penetration of Zaydi Is-
lam, s. 188).

Kelâm konularýnda diðer Zeydî grupla-
rý gibi Mu‘tezile’ye dayanan Mutarrifiyye
ilâhî sýfatlar, cevher-araz, rýzýk ve ecel gi-
bi meselelerde daha çok Baðdat Mu‘tezi-
lesi’nin anlayýþýný benimsemiþtir. Ahmed
eþ-Þâmî, Mutarrifiyye’nin kendine has ke-
lâmî görüþlerini akýl anlayýþý, rýzýk ve kelâ-
mullah olmak üzere üçe ayýrýr. Buna göre
akýl, Allah’ýn idrak edilecek þeyleri algýla-
mak üzere insanýn kalbine koyduðu araz
deðil bizzat bu yeteneðin kendisidir. Kiþi-
nin gayri meþrû yoldan elde ettiði mallar
onun için rýzýk olmayýp bir çeþit gasptýr;
dolayýsýyla âsi için mal söz konusu deðildir.
Kur’an harf ve ses olmaksýzýn Allah’ýn me-
leðe ilka ettiði bir mânadýr (TârîÅu’l-Yeme-
ni’l-fikrî, III, 102-103). Diðer taraftan fýrka-
nýn kiþinin deðerinin soyuna deðil ameli-
ne baðlý olduðu düþüncesine vurgu yap-
týðý, Mu‘tezile’nin Cübbâiyye kolu tarafýn-
dan savunulan biçimiyle atom nazariyesi-
ni reddettiði, bazý Zeydî gruplarýnca has-
talýklarýn imtihan vesilesi sayýlmasý gerek-
tiði þeklindeki deðerlendirmeyi benimse-
meyip bunlarý kiþinin içinde yaþadýðý þart-
larýn tabii sonucu olarak gördüðü nakledil-

mektedir (Mevsû£atü’l-Yemeniyye, II, 871-
872).

Kaynaklarda Mutarrifiyye’nin önemli þa-
irler yetiþtirdiði, fýrkanýn ileri gelenlerinin
dünyevî hýrs ve arzulardan uzak olduðu,
fýrka mensuplarý arasýnda þefkat ve dü-
rüstlüðü esas alan bir dayanýþma ruhunun
hâkim bulunduðu, kelâmî konularýn doð-
ru anlaþýlmasýna önem verdikleri, diðer
taraftan o günkü þartlarda tabii ilimlere
ve bilhassa matematiðe ilgi gösterdikleri
belirtilmektedir (Ahmed b. Muhammed
eþ-Þâmî, III, 98).
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Mutarrif eþ-Þihâbî’ye
(ö. 459/1067)

nisbet edilen bir Zeydî fýrkasý
(bk. MUTARRÝF eþ-ÞÝHÂBÎ).
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Ebü’l-Feth Burhânüddîn Nâsýr
b. Abdisseyyid b. Alî el-Mutarrizî

el-Hârizmî
(ö. 610/1213)

Arap dili ve edebiyatý âlimi, sözlükçü.
˜ ™

538 (1143) yýlýnda Hârizm’in merkezi
Cürcâniye’de (Gürgenç) doðdu. Hârizm-
þahlar Devleti’nin parlak döneminde ya-
þadý. Mutarrizî nisbesi atalarýndan birinin
elbise nakýþý, sýrma ve sim iþlemeciliðiyle
meþgul olmasýndan gelmiþtir. el-Mu³-
rib adlý eserindeki bir kayýttan hareketle
(“gvr” md.) Hârizm Türkçesi’ni bildiði ve
büyük bir ihtimalle Türk asýllý olduðu so-
nucuna varýlmaktadýr. Baþta babasý olmak
üzere Zemahþerî’nin öðrencisi Muvaffak


