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baþka dillerden girmiþ kelimelerle garîb
kelimeler hakkýnda bir risâle olup Süleyman el-Âbid eserin tahkikini tamamladýðýný söylemektedir (Bu¼û¦ü’l-külliyyeti’llu³ati’l-£Arabiyye, II, 410). c) Risâle fi’lelfâ¾. Arap dilinde müfred isimlere cemi
sîgasýyla sýfat olan kelimeleri bir araya getiren risâle Süleyman el-Âbid tarafýndan
tahkik edilmiþtir (bk. bibl.). d) Sevâbi³u’n-Nevâbi³. Zemahþerî’nin Nevâbi³u’l-kelim adlý serisinin þerhidir (Râþid
Efendi Ktp., nr. 612). e) Nüþûßü’l-berâ£a
fî va½fi’l-yerâ£a (Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 3280; Nuruosmaniye

Ktp., nr. 4914; Kütahya Tavþanlý Zeytinoðlu Ýlçe Halk Ktp., nr. 1020). f) Risâletü’le²dâd. Arapça’da zýt kelimelere dair olan
eseri Muhammed Hüseyin Âl-i Yâsîn yayýmlamýþtýr (MMÝIr., XXXV/2 [1404/Nisan
1984], s. 331-375; Baðdat 1985; ¡elâ¦etü
nu½û½ fi’l-e²dâd içinde, bk. bibl.). 3. TelÅî½u MuÅta½ari’l-Æudûrî (Süleymaniye
Ktp., Lâleli, nr. 1122). 4. ªýrâzü’l-Bürde
(ªýrâzü’l-£ibre fî þer¼i Æa½îdeti’l-bürde) (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4010, 4013). 5. Müsennâ ve Müselles der Lugat-i Fârisî.
775 Farsça kelimenin Türkçe açýklamasýna dairdir (Süleymaniye Ktp., Lala Ýsmâil,

Münþî’nin Nezîlü’t-tenzîl (Tefsîrü’l-Münþî) adlý eserinin ilk iki sayfasý (Süleymaniye Ktp., Mihriþah Sultan, nr. 19)

nr. 655, Týrnovalý, nr. 1816; ÝÜ Ktp., nr. 1858,
2787). 6. Rav²atü’l-cinâs fî ½ýfati’l-Åannâs (Hacý Selim Aða Ktp., nr. 956; Süleymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 2617, Lala
Ýsmâil, nr. 655, vr. 58-163). 7. Þer¼u Mašåmâti’l-¥arîrî (Risâle Æalemiyye) (Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah Efendi,
nr. 384, Esad Efendi, nr. 3351, Tâhir Aða,
nr. 1105; Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa,
nr. 1609; Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin
Efendi, nr. 3259; Âtýf Efendi Ktp., nr. 2270/
1, vr. 3a-11b). 8. ed-Dürrü’l-menŠûd fi’lÅaberi’l-mevrûd (Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 3325; TSMK, Revan Köþkü,
nr. 347). Kýrk hadis tercümesi olan eserin
Türkçe mukaddimesinde Hz. Peygamber
ve ümmeti, þefaat, Ehl-i beyt ve Kureyþ’le ilgili bazý âyet ve hadislerin açýklamasý
yapýlmýþtýr. Kitapta Türkçe ve Farsça þiirler de bulunmakla birlikte asýl dili Arapça’dýr (Öztürk, s. 30; Akdemir, s. 21).
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.
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Sözlükte “þiddetle ayýplamak, suçluyu cezalandýrmak” anlamýndaki nakm (nükum)
kökünün “iftiâl” kalýbýndan türemiþ bir sýfat olan müntakým “yadýrgayýp ayýplayan,
suçluyu cezalandýran, öç alan” mânalarýna
gelir (Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “nkm” md.;
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Lisânü’l-£Arab, “nkm” md.). Râgýb el-Ýsfa-

hânî, bir davranýþý ve onun sahibini beðenmeyip yadýrgamanýn tepkisinin dille olabileceði gibi eylemle de gerçekleþebileceðini
söyler (el-Müfredât, “nkm” md.).
“Nakm” kavramý Kur’ân-ý Kerîm’de on üç
yerde Allah’a nisbet edilmektedir. Bunlarýn altýsý fiil kalýbýnda, dördü “zü’ntikam”
(suçlunun hakkýndan gelen), üçü de müntakým þeklindedir. Züntikam nitelemeleri
azîz (yenilmeyen yegâne galip) ismiyle birlikte kullanýlmýþ ve iki isim muhteva bakýmýndan birbirini tamamlamýþtýr. Müntakým biçimindeki kullanýlýþlar da tâzim için
çoðul sîgasýyla gelmiþtir (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “nkm” md.). Müntakým ismi
Tirmizî’nin rivayet ettiði esmâ-i hüsnâ listesinde yer almýþ (“Da.avât”, 82) ve Ýbn Hacer’in Kur’an’dan derlediði doksan dokuz
isme dahil edilmiþtir (DÝA, XI, 408). Hz.
Peygamber’in, kendi þahsýna yönelik kötü davranýþlardan ötürü kimseyi cezalandýrmadýðýný, ancak Allah’ýn açýkça yasakladýðý þeylerin çiðnenmesi durumunda cezalandýrma cihetine gittiðini bildiren ve
birçok muhaddis tarafýndan rivayet edilen
hadiste de nakm kavramý zât-ý ilâhiyyeye
izâfe edilmiþtir (meselâ bk. Buhârî, “Menâkýb”, 23, “Edeb”, 80; Müslim, “Feçâ,il”,
77-79). Abdullah b. Ömer’in naklettiðine
göre Resûlullah’ýn dualarýndan biri þöyledir: “Allahým! Lutfettiðin nimetlerin son
bulmasýndan, ihsan ettiðin saðlýk ve âfiyetin mahiyet deðiþtirmesinden, azabýnýn ansýzýn gelmesinden ve gazabýný celbeden bütün davranýþlardan sana sýðýnýrým” (Müslim, “Cikir ve’d-du.â,”, 96; Ebû
Dâvûd, “Vitir”, 32).
Nakm veya intikam kavramý Allah’a nisbet edildiðinde içeriðine iki önemli unsurun ilâve edilmesi gerekir. Bunlardan biri
suçluyu cezalandýrmadan önce çeþitli yollarla uyarmak, yanlýþ davranýþýndan vazgeçmesi için ona imkân tanýmak ve zaman vermektir (Gazzâlî, s. 151). Ýkincisi de
Cenâb-ý Hakk’ýn müminlerden ibaret olan
dostlarýný cezalandýrmamasý, düþmanlarýndan intikam alýrken de bunu kendisi için
deðil zulme uðrayan dostlarý için yapmýþ
olmasýdýr. Zira Allah, dostlarýnýn intikamýný
düþmanlarýndan alandýr (Mâtürîdî, vr. 71a;
Kuþeyrî, s. 85). Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’nin
de ifade ettiði gibi bir kimseye yardým edip
zafer verme, bir diðerine gazap ederek cezalandýrma çerçevesindeki ilâhî fiillerin sebep ve amacý Allah’ýn zâtýna deðil baþkalarýna yöneliktir. Bu tür olumlu ve olumsuz kavramlarýn zât-ý ilâhiyyeye nisbeti iyiliðe teþvik ve kötülükten sakýndýrma hu24

susunda etkili vasýtalarýn kullanýlmasý hedefine baðlýdýr (Ýbn Fûrek, s. 49).
Allah’a nisbet edilen intikam kavramýnda psikolojik tatmin unsuru bulunmaz.
Çünkü O’nun cezalandýrmasýnýn amacý kiþiyi ýslah etmek, toplumun düzenini saðlamak ve adaleti tesis etmektir. Esmâ-i hüsnâ hadisi içinde müntakým isminin tevvâb ile afüv ve raûf isimleri arasýnda yer
alýþý dikkat çekicidir (DÝA, II, 485). Allah’ýn
fiilî sýfatlarý arasýnda yer alan müntakým
adl, hakem, azîz ve muksýt isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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247 / 11 Aralýk 861). Ertesi gün Vezir Ahmed b. Hasîb kumandanlar, kâtipler ve ileri gelen devlet adamlarýyla yaptýðý toplantýda halifenin Feth b. Hâkan tarafýndan öldürüldüðünü, Müntasýr’ýn da onu öldürttüðünü söyledi ve Müntasýr’a biat edilmesini istedi. Baþta Ubeydullah b. Yahyâ b.
Hâkan olmak üzere herkes biat etti. Müntasýr’ýn halife olmasýna muhalefet eden
gruplarýn çýkardýðý olaylar kýsa sürede bastýrýldý.

Ahmed b. Hasîb, yeni halifeyi Türk kumandanlarýna karþý uyararak özellikle Vasîf b. Süvâr Tegin’i merkezden uzaklaþtýrmasýný istedi. Halife de Vasîf’i Bizans topraklarýna gazâya göndermeye karar verince onu çaðýrtýp Bizans’ýn Sugur ve Avâsým’a
saldýrmak için hazýrlýk yaptýðýný, gerekli tedbirler alýnmadýðý takdirde bunlarýn Ýslâm
ülkelerine girerek müslüman halký esir alýp
öldüreceðini söyledi. Müzâhim b. Hâkan
kumandasýndaki 12.000 kiþilik orduyu emrine verdi; ayrýca Baðdat’ta bulunan Muhammed b. Abdullah b. Tâhir’e haber gönderip halký gazâya teþvik etmesini bildirdi. Vasîf’e Sugur ve Avâsým’da dört yýl kalarak akýnlarýný sürdürmesini söyleyen halife, böylece hem içeride veziriyle kumandanlar arasýndaki muhtemel bir çatýþmayý
önlemiþ hem de Bizans saldýrýlarýna karþý
tedbir almýþ oluyordu.

22 Rebîülâhir 223’te (23 Mart 838) Sâmerrâ’da doðdu. Halife Mütevekkil - Alellah’ýn oðludur. Annesi Hubþiyye adlý (Taberî, IX, 254) Rum asýllý bir câriyedir. 235’te
(849-50) babasý tarafýndan birinci veliaht
ilân edildi ve ayný yýl Ýnak et-Türkî’nin öldürülmesinin ardýndan Mýsýr valiliðine gönderildi. Daha sonra yerine ona vekâleten
Feth b. Hâkan el-Fârisî getirildi (242/856).

Türk kumandanlarý ile Ahmed b. Hasîb, ikinci veliaht Mu‘tez ile üçüncü veliaht Ýbrâhim el-Müeyyed’in ileride hilâfet
makamýna geçmesinden endiþe ediyordu.
Bu yüzden her iki kardeþin de veliahtlýktan azledilmesini istediler. Müntasýr, baskýlar karþýsýnda iki kardeþinden de veliahtlýktan feragat ettiklerine dair birer belge
aldý. Mu‘tez baþlangýçta buna razý olmadýysa da Türk kumandanlarýn tehdidi karþýsýnda kabul etmek zorunda kaldý (23 Safer 248 / 28 Nisan 862). Bu olaydan sonra
Ebü’l-Amûd eþ-Þârî adlý bir âsi Yemen, Bevâzîc ve Musul’da isyan etti. Benî Rebîa ve
Kürtler de bu isyan hareketine katýlarak
onu desteklediler. Halife, Sîmâ et-Türkî kumandasýnda sevkettiði birliklerle isyanlarý
bastýrdý. Âsi lider Ebü’l-Amûd eþ-Þârî yakalanýp halifenin huzuruna getirildi.

Halifeliðinin son zamanlarýnda babasýnýn Feth b. Hâkan ve Ubeydullah b. Yahyâ’nýn tesiriyle kendisini veliahtlýktan uzaklaþtýrýp kardeþi Mu‘tezz’i birinci veliaht
tayin etmek istemesinden rahatsýz olan
Müntasýr, Boða es-Sagýr, Vasîf b. Süvâr Tegin et-Türkî ve Otamýþ gibi Türk kumandanlarý ile iþ birliði yaparak babasýný ve
Feth b. Hâkan’ý ortadan kaldýrdý (4 Þevval

Halife Müntasýr- Billâh 25 Rebîülevvel
248’de (29 Mayýs 862) hastalandý ve 4 Rebîülâhir’de (7 Haziran) Sâmerrâ’da vefat
etti. Altý ay kadar hilâfet makamýnda kalan Müntasýr’ýn cenaze namazýný Ahmed
b. Muhammed b. Mu‘tasým - Billâh kýldýrmýþ ve annesi tarafýndan yaptýrýlan Kubbetü’s-suleybiyye’de defnedilmiþtir. Kabri
belli olan ilk halife olduðu söylenir (Taberî,
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Ebû Ca‘fer (Ebü’l-Abbâs, Ebû Abdillâh)
el-Müntasýr - Billâh Muhammed
b. Ca‘fer el-Mütevekkil - Alellåh el-Abbâsî
(ö. 248/862)
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Abbâsî halifesi
(861-862).
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