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MUTÎ‘ -LÝLLÂH

b. Ümeyye ile birlikte, Akabe’de Hz. Pey-
gamber’le gizli bir toplantý yaptýktan son-
ra Medine’ye dönerken müþriklerin yaka-
layýp Mekke’ye götürdükleri Hazrec reisi
Sa‘d b. Ubâde’yi kurtarmýþtýr (Ýbn Sa‘d, I,
173).

Hz. Peygamber,, hicretten önce davet
maksadýyla gittiði Tâif’ten dönerken Hira
maðarasýna kadar gelmiþ, ancak daha
fazla ilerlemeyerek Mekke’ye girmek için
müþrik liderlerinden birinin himayesini al-
mayý uygun görmüþtü. Resûl-i Ekrem’in
haber gönderdiði üçüncü kiþi olan Mut‘im
b. Adî onun himaye isteðini kabul etti ve
yanýna gidip kendisini Mescid-i Harâm’a
getirdi; orada bulunan müþriklere onu hi-
mayesine aldýðýný duyurduktan sonra evi-
ne kadar götürdü. Hz. Peygamber’in o ge-
ceyi Mut‘im’in evinde geçirdiði de rivayet
edilir (Nûreddin el-Halebî, II, 62). Bu dav-
ranýþýnýn müslüman olduðu þeklinde yo-
rumlanmasýna tepki gösteren Mut‘im bun-
dan sonra da iman etmedi, hatta müþrik
liderlerinin Dârünnedve’de Resûl-i Ekrem’i
öldürme kararý aldýklarý toplantýya katýldý
(Makrîzî, IX, 196). Onun, Hz. Ebû Bekir’in
kýzý Âiþe’yi oðlu Cübeyr’e istediði ve bu sý-
rada oðlunun bu evlilik dolayýsýyla müslü-
man olmasýndan korktuðunu söylediði için
Hz. Ebû Bekir’in kýzýný vermediði bilinmek-
tedir (Müsned, VI, 210-211).

Mut‘im b. Adî, Bedir Gazvesi’nden önce
öldü (Safer 2 / Aðustos 623). Ölümü dola-
yýsýyla bir yýl yas tutulduðuna dair rivayet
(Ebû Nuaym el-Ýsfahânî, I, 279) Mekke
halkýnýn onu ne kadar sevdiðini göster-
mektedir. Onun ölümü Medine’deki müs-
lümanlarý da üzmüþtür. Nitekim þair Has-
sân b. Sâbit, boykotun kaldýrýlmasýndaki
gayretleri ve Hz. Peygamber’i himayesin-
den dolayý kendisi için bir mersiye söyle-
miþtir (Ýbn Hiþâm, II, 32). Resûl-i Ekrem
de Mut‘im’e karþý duyduðu minnettarlýðý,
Bedir esirlerinin serbest býrakýlmasýný sað-
lamak için Medine’ye gönderilen heyette
yer alan oðlu Cübeyr’e söylediði þu sözler-
le ifade etmiþtir: “Eðer Mut‘im yaþasaydý
ve bu esirler hakkýnda benimle konuþacak
olsaydý onlarýn tamamýný serbest býrakýr-
dým” (Müsned, IV, 80; Buhârî, “Farçü’l-pu-
mus”, 16). Ýsmi hatipler arasýnda zikredi-
len Mut‘im b. Adî ensâb ilmi konusunda
da uzmandý ve bu yetenek oðlu Cübeyr’de
de vardý.
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Kayýtlanmamýþ lafýz anlamýnda
fýkýh usulü terimi.
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Kur’an ve hadis metinlerinin yorumu
konusunda fýkýh usulünde geliþtirilen ter-
minoloji içinde önemli bir yere sahip olan
mutlak ve mukayyed lafzýn delâletinin va-
sýf, þart, zaman, mekân gibi kayýtlarla sý-
nýrlandýrýlmýþ olup olmadýðýný belirten bir
kavram çiftidir. Mutlak için “gayri muay-
yen bir ferdi veya fertleri gösteren ve her-
hangi bir sýfatla kayýtlanmýþ olmayan la-
fýz”, mukayyet için de “gayri muayyen bir
ferdi veya fertleri gösteren ve herhangi
bir sýfatla kayýtlanmýþ olan lafýz” þeklinde
bir taným verilebilir. Meselâ “adam, kitap,
öðrenci” kelimeleri mutlak iken bunlara
“imanlý adam, dürüst adamlar, kýymetli
kitap, el yazmasý kitaplar, terbiyeli öðren-
ci, çalýþkan öðrenciler” þeklinde bazý ka-
yýtlar konduðunda mukayyet olur. Gerek
mutlak gerekse mukayyet için yapýlan ba-
zý tanýmlarda mahiyete delâlet etme un-
suruna aðýrlýk verilir. Fahreddin er-Râzî bu-
nu þöyle açýklar: “Her þeyin bir hakikati
(mahiyeti) vardýr, bu hakikatten farklý mâ-
na taþýyan unsurlar ise ondan baþka bir
þeydir. Meselâ insana sadece insan olma-
sýndan dolayý insan denilmiþtir. Her ne ka-
dar insan mefhumu tek veya çok olmasýn-
dan ayrý düþünülemezse de insanýn tek
veya çok olmasý ya da olmamasý onun ha-
kikatinden ayrý mefhumlardýr. Dolayýsýyla
sadece mahiyet belirtmek üzere bir þeyin
hakikatine delâlet eden ve bu hakikatin is-
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Ebû Vehb el-Mut‘im b. Adî b. Nevfel
b. Abdimenâf en-Nevfelî el-Kureþî
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Hz. Peygamber’i
Tâif dönüþü himayesine alan

kabile reisi.
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524-533 yýllarý arasýnda Mekke’de doð-
du. Kureyþ’in Benî Nevfel koluna mensup-
tur. Soyu Abdümenâf’ta Hz. Peygamber’in
soyu ile birleþtiði için onun amcasýnýn oðul-
larýndan sayýlýr. Babasýnýn ölümünden son-
ra liderliði üstlenen Mut‘im kabilesinin ve
hacýlarýn su ihtiyacýný karþýlamak için ba-
zý faaliyetlerde bulundu. Rivayete göre,
Resûl-i Ekrem’in büyük dedesi Hâþim b.
Abdümenâf’ýn Mekke’de kazdýrdýðý Secle
Kuyusu’nu satýn alarak kabilesine tahsis
etti. Daha sonra Abdülmuttalib’in izniyle
Zemzem Kuyusu’nun yakýnýnda yaptýrdý-
ðý havuzdan hacýlara zemzem daðýtmaya
baþladý. Bu hizmetleriyle Mekke’nin ileri
gelenleri arasýna girdi ve Abdülmuttalib’-
le birlikte, Kâbe’yi yýkma kararýndan vaz-
geçmesi için Ebrehe’nin yanýna giden he-
yette yer aldý (Makrîzî, IV, 77).

Mut‘im, Hz. Peygamber’in davetini en-
gellemeye çalýþan kabile reisleriyle birlik ol-
masýna raðmen ona ve ashabýna düþman-
lýkta ileri gitmemiþ, hatta sýkýntýlý zaman-
larýnda kendilerine yardým etmiþtir. Mut-
‘im’in müslümanlarýn Ebû Tâlib mahalle-
sinde kuþatýlmasý esnasýnda onlara gizlice
yiyecek gönderdiði bilinmektedir. Ayrýca
birkaç arkadaþýyla beraber boykotun kal-
dýrýlmasý için çaba göstermiþ ve sonunda
boykotu kaldýrma kararýný açýklama ve Kâ-
be’nin içinde asýlý boykot metnini kaldýr-
ma görevini üstlenmiþtir. Bu sýrada Câhi-
liye Araplarý’nýn kullandýðý besmele (bi’smi-
kellahume) dýþýndaki bütün metnin aðaç
kurtlarý tarafýndan yenilmiþ olduðunu gör-
düðü rivayet edilir (Ýbn Ýshak, s. 147; Ýbn
Sa‘d, I, 163). Mut‘im ayrýca Hâris b. Harb


