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Dîvân-ý Ýstîfâ’da çalýþmaya baþladý, ardýn-
dan Dîvân-ý Ýnþâ’ya geçti. Þerefeddin Za-
hîr de onun yazdýðý mektuplarý tashih edi-
yordu. Þerefeddin’in bir ara Mâzenderân’a
giderken yanýnda götürdüðü Müntece-
büddin’in Meþhed’de, mesleðinde ilerle-
mesi için Allah’a dua etmesinden o sýra-
larda henüz tam anlamýyla yetiþmediði an-
laþýlmaktadýr. Onun Sultan Sencer devrin-
de Dîvân-ý Ýnþâ’ya ne zaman girdiði ve baþ-
kanlýðýna kadar nasýl yükseldiði bilinme-
mektedir. Ancak Sencer’in Hârizmþah At-
sýz b. Muhammed’e karþý çýktýðý üçüncü
sefer sýrasýnda (542/1147) meydana gelen
bir olay Müntecebüddin’in o sýrada sul-
tanýn en yakýn nedimi olduðunu göster-
mektedir. Buna göre, Sencer yolu üzerin-
deki Hezâresb (bin at) Kalesi’ni kuþattýðýn-
da yanýnda bulunan þair Evhadüddin En-
verî’nin yazdýðý alaylý bir rubâîyi okla kale-
nin içine attýrýr; buna karþýlýk olarak da
çok küçük yapýlý olduðu için “Vatvât” (dað
kýrlangýcý) lakabýyla tanýnan, Fars edebiya-
týnýn diðer bir simasý Reþîdüddin Muham-
med’in yazdýðý, atla eþeði mukayese eden
hakaretâmiz bir cevap alýr. Vatvât’ýn rubâ-
îsini okuyan Sencer çok sinirlenir ve onun
ele geçirildiðinde yedi parçaya ayrýlmasý-
ný emreder. Hezâresb zaptedilince asker-
ler her yerde Vatvât’ý aramaya baþlarlar.
Bunun üzerine Müntecebüddin sultana,
“Vatvât’ýn yakalanýnca yediye bölünme-
sini 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 ha-
yatýný baðýþlar.

Müntecebüddin’in £Atebetü’l-ketebe
adlý eserinde Sultan Sencer’in vefatýndan
bahseden bir mektubun yer almasýndan
onun Sencer’in ölümünden (552/1157) son-
ra bir süre daha yaþadýðý anlaþýlmaktadýr.
£Atebetü’l-ketebe, 1133-1153 yýllarý ara-
sýnda 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 ifadele-
re yer verilmemiþtir. Eser müellifin çok sa-
de bir ifadeyle kaleme aldýðý, bu tip eser-
lerin nasýl yazýlmasý gerektiði hakkýndaki
bir giriþle baþlar ve çeþitli tayin menþur-
larýna dair örneklerle devam eder.
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Ebû Yûsuf Müntecebüddîn Hüseyn
b. Ebi’l-Ýz b. Reþîd el-Hemedânî

(ö. 643/1245)

Kýraat ve dil âlimi.
˜ ™

Kaynaklarda kýsaca Münteceb el-Heme-
dânî diye anýlýr; bazý eserlerde lakabýnýn
Müntehab þeklinde yazýlmasý doðru deðil-
dir. Ýran’ýn Hemedan þehrinden olup Ka-
hire’de 598’de (1202) Ebü’l-Cûd Gýyâs b.
Fâris el-Lahmî’den ders aldýðýna göre VI.
(XII.) yüzyýlýn son çeyreðinde doðduðu söy-
lenebilir. Dýmaþk ve Kahire’de öðrenim
gördü. Hocalarý arasýnda Lahmî’den baþ-
ka Ebü’l-Yümn el-Kindî, eþ-Þâ¹ýbiyye’nin
müellifi Kasým b. Fîrruh eþ-Þâtýbî’nin öð-
rencilerinden Alemüddin Ali b. Muham-
med es-Sehâvî ile Ýbn Taberzed anýlýr. Ký-
raat, Arap dili ve edebiyatý yanýnda tefsir,
tasavvuf ve fýkýh alanýnda yetiþti. Zehebî,
hocasý Sehâvî’nin varlýðý sebebiyle kýraat-
te kendisine pek iltifat edilmediðini söyler-
ken öðrencisi Nizâmeddin Muhammed b.
Abdülkerîm et-Tebrîzî’den de Sehâvî’nin
korkusuyla Müntecebüddin’e gitmeye ce-
saret edilemediðini, buna raðmen kendi-
sinin ondan dört rivayet üzere kýraat dersi
aldýðýný nakleder. Müntecebüddin dil ala-
nýnda Basra ekolüne, fýkýh konusunda Þâ-
fiî mezhebine mensup olmakla birlikte bu
iki alanda da araþtýrmacý ve tenkitçi bir ye-
teneðe sahipti. Dýmaþk’ta et-Türbetü’z-
Zencîliyye’de kýraat þeyhliði yaptý. Sâinüd-
din Muhammed b. Muhammed el-Hüzelî,
Zehebî’nin hocalarýndan Nizâmeddin et-
Tebrîzî ve Nâsýrüddin Abdülvelî b. Abdur-
rahman el-Makdisî onun yetiþtirdiði öð-
rencilerden bazýlarýdýr. Müntecebüddin 13
Rebîülevvel 643 (8 Aðustos 1245) tarihinde
Dýmaþk’ta vefat etti. Ebû Þâme el-Mak-
disî, Emeviyye Camii’ndeki cenaze nama-
zýnda bulunduðunu söyler.

IX, 254). Müntasýr-Billâh babasý Mütevek-
kil’in aksine Ali evlâdýna çok iyi davranmýþ,
Fedek’i ve Ehl-i beyt’e ait diðer yerleri ken-
dilerine iade etmiþtir. Onun cömert, ah-
lâk ve fazilet sahibi bir kiþi olduðu rivayet
edilir. Ýbnü’t-Týktaka ise halifeyi kan dökü-
cü 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 geçir-
diler.
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Müeyyidü’d-devle (Müeyyidü’l-mülk)
Müntecebüddîn Bedî‘ Alî

b. Ahmed el-Kâtib el-Cüveynî
(ö. 552/1157’den sonra)

Sultan Sencer’in
Dîvân-ý Ýnþâ baþkaný ve nedimi.
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Taberistan’da hüküm süren Ziyârîler hâ-
nedanýndan Þemsülmeâlî Kabûs b. Veþm-
gîr’in soyundan gelen köklü bir aileye men-
suptur. 516 (1122) yýlýnda, inþâ sanatýný
öðrenmek amacýyla bu konuda meþhur
olan baba dostu Þerefeddin Zahîr Beyha-
ký’nin yaþadýðý Büyük Selçuklu Devleti’nin
baþþehri Merv’e gitti ve onun aracýlýðýyla
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