MÜNTAKIM
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,

MÜNTASIR - BÝLLÂH
( $%& ) א
Ebû Ca‘fer (Ebü’l-Abbâs, Ebû Abdillâh)
el-Müntasýr - Billâh Muhammed
b. Ca‘fer el-Mütevekkil - Alellåh el-Abbâsî
(ö. 248/862)

˜

Abbâsî halifesi
(861-862).
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MÜNTECEBÜDDÝN el-HEMEDÂNÎ
IX, 254). Müntasýr- Billâh babasý Mütevekkil’in aksine Ali evlâdýna çok iyi davranmýþ,
Fedek’i ve Ehl-i beyt’e ait diðer yerleri kendilerine iade etmiþtir. Onun cömert, ahlâk ve fazilet sahibi bir kiþi olduðu rivayet
edilir. Ýbnü’t-Týktaka ise halifeyi kan dökücü bir katil olarak tanýmlar (el-FaÅrî, s. 215).
Devlet erkâný ve Türk kumandanlarý onun
ardýndan Halife Mu‘tasým- Billâh’ýn torunu
Müstaîn - Billâh’ý hilâfet makamýna geçirdiler.
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MÜNTECEBÜDDÝN BEDÎ‘
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Müeyyidü’d-devle (Müeyyidü’l-mülk)
Müntecebüddîn Bedî‘ Alî
b. Ahmed el-Kâtib el-Cüveynî
(ö. 552/1157’den sonra)
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Sultan Sencer’in
Dîvân-ý Ýnþâ baþkaný ve nedimi.
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Taberistan’da hüküm süren Ziyârîler hânedanýndan Þemsülmeâlî Kabûs b. Veþmgîr’in soyundan gelen köklü bir aileye mensuptur. 516 (1122) yýlýnda, inþâ sanatýný
öðrenmek amacýyla bu konuda meþhur
olan baba dostu Þerefeddin Zahîr Beyhaký’nin yaþadýðý Büyük Selçuklu Devleti’nin
baþþehri Merv’e gitti ve onun aracýlýðýyla

Dîvân-ý Ýstîfâ’da çalýþmaya baþladý, ardýndan Dîvân-ý Ýnþâ’ya geçti. Þerefeddin Zahîr de onun yazdýðý mektuplarý tashih ediyordu. Þerefeddin’in bir ara Mâzenderân’a
giderken yanýnda götürdüðü Müntecebüddin’in Meþhed’de, mesleðinde ilerlemesi için Allah’a dua etmesinden o sýralarda henüz tam anlamýyla yetiþmediði anlaþýlmaktadýr. Onun Sultan Sencer devrinde Dîvân-ý Ýnþâ’ya ne zaman girdiði ve baþkanlýðýna kadar nasýl yükseldiði bilinmemektedir. Ancak Sencer’in Hârizmþah Atsýz b. Muhammed’e karþý çýktýðý üçüncü
sefer sýrasýnda (542/1147) meydana gelen
bir olay Müntecebüddin’in o sýrada sultanýn en yakýn nedimi olduðunu göstermektedir. Buna göre, Sencer yolu üzerindeki Hezâresb (bin at) Kalesi’ni kuþattýðýnda yanýnda bulunan þair Evhadüddin Enverî’nin yazdýðý alaylý bir rubâîyi okla kalenin içine attýrýr; buna karþýlýk olarak da
çok küçük yapýlý olduðu için “Vatvât” (dað
kýrlangýcý) lakabýyla tanýnan, Fars edebiyatýnýn diðer bir simasý Reþîdüddin Muhammed’in yazdýðý, atla eþeði mukayese eden
hakaretâmiz bir cevap alýr. Vatvât’ýn rubâîsini okuyan Sencer çok sinirlenir ve onun
ele geçirildiðinde yedi parçaya ayrýlmasýný emreder. Hezâresb zaptedilince askerler her yerde Vatvât’ý aramaya baþlarlar.
Bunun üzerine Müntecebüddin sultana,
“Vatvât’ýn yakalanýnca yediye bölünmesini emretmiþsiniz, fakat vatvât (yarasa,
kýrlangýç) çok küçüktür, yediye bölünemez;
ikiye mi böldürseniz acaba?” der. Kendisi
de þiir yazan ve þairleri koruyan Sencer bu
esprili sözden çok hoþlanýr ve Vatvât’ýn hayatýný baðýþlar.
Müntecebüddin’in £Atebetü’l-ketebe
adlý eserinde Sultan Sencer’in vefatýndan
bahseden bir mektubun yer almasýndan
onun Sencer’in ölümünden (552/1157) sonra bir süre daha yaþadýðý anlaþýlmaktadýr.
£Atebetü’l-ketebe, 1133-1153 yýllarý arasýnda Sencer’in vezirliðini yapan Ebü’l-Feth
Nâsýrüddin Tâhir’in emriyle derlenmeye
baþlanan ve Sultan Sencer devri yanýnda
ondan sonraki döneme ait iki mektubu
daha ihtiva eden bir münþeat mecmuasý
olup Farsça nesrin en güzel örneklerinden
biri sayýlmýþtýr. Kitapta birçok münþeat
mecmuasýnda görülen tumturaklý ifadelere yer verilmemiþtir. Eser müellifin çok sade bir ifadeyle kaleme aldýðý, bu tip eserlerin nasýl yazýlmasý gerektiði hakkýndaki
bir giriþle baþlar ve çeþitli tayin menþurlarýna dair örneklerle devam eder.
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MÜNTECEBÜDDÝN el-HEMEDÂNÎ
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Ebû Yûsuf Müntecebüddîn Hüseyn
b. Ebi’l-Ýz b. Reþîd el-Hemedânî
(ö. 643/1245)
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Kýraat ve dil âlimi.

™

Kaynaklarda kýsaca Münteceb el-Hemedânî diye anýlýr; bazý eserlerde lakabýnýn
Müntehab þeklinde yazýlmasý doðru deðildir. Ýran’ýn Hemedan þehrinden olup Kahire’de 598’de (1202) Ebü’l-Cûd Gýyâs b.
Fâris el-Lahmî’den ders aldýðýna göre VI.
(XII.) yüzyýlýn son çeyreðinde doðduðu söylenebilir. Dýmaþk ve Kahire’de öðrenim
gördü. Hocalarý arasýnda Lahmî’den baþka Ebü’l-Yümn el-Kindî, eþ-Þâ¹ýbiyye’nin
müellifi Kasým b. Fîrruh eþ-Þâtýbî’nin öðrencilerinden Alemüddin Ali b. Muhammed es-Sehâvî ile Ýbn Taberzed anýlýr. Kýraat, Arap dili ve edebiyatý yanýnda tefsir,
tasavvuf ve fýkýh alanýnda yetiþti. Zehebî,
hocasý Sehâvî’nin varlýðý sebebiyle kýraatte kendisine pek iltifat edilmediðini söylerken öðrencisi Nizâmeddin Muhammed b.
Abdülkerîm et-Tebrîzî’den de Sehâvî’nin
korkusuyla Müntecebüddin’e gitmeye cesaret edilemediðini, buna raðmen kendisinin ondan dört rivayet üzere kýraat dersi
aldýðýný nakleder. Müntecebüddin dil alanýnda Basra ekolüne, fýkýh konusunda Þâfiî mezhebine mensup olmakla birlikte bu
iki alanda da araþtýrmacý ve tenkitçi bir yeteneðe sahipti. Dýmaþk’ta et-Türbetü’zZencîliyye’de kýraat þeyhliði yaptý. Sâinüddin Muhammed b. Muhammed el-Hüzelî,
Zehebî’nin hocalarýndan Nizâmeddin etTebrîzî ve Nâsýrüddin Abdülvelî b. Abdurrahman el-Makdisî onun yetiþtirdiði öðrencilerden bazýlarýdýr. Müntecebüddin 13
Rebîülevvel 643 (8 Aðustos 1245) tarihinde
Dýmaþk’ta vefat etti. Ebû Þâme el-Makdisî, Emeviyye Camii’ndeki cenaze namazýnda bulunduðunu söyler.
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