
KAMT 

eserin tercümesi olup bir nüshası Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakül
tesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (İsmail Sa
i b Sencer, nr. 3481 ). 8. Riyfızü'l-kasımin. 
Fıkıhla ilgili bir risaledir. Leiden'de bir 
nüshası mevcut olan eserin (Zu. S .. nr. 
348) 11..ınus'ta da iki nüshasının bulundu
ğunu Brockelmann kaydeder. (GAL, 
Suppl., ll. 649). 9. Şerh-i Hicv-i Şiifıi 
(Şerh-i KasTde-i Şifai). i ran Hükümdan 
Şah Abbas'ın hekimbaşısı Şifal'nin Mü
min Han için kaside tarzında yazdığı hic
viyyenin şerhidir (TTK Ktp., nr. Y/651; Sü
leymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 603, Esad 
Efendi, nr. 2825; Marburg Staatsbibliotek, 
nr. 30 17). Karni'nin bunlardan başka Sa
fal Mustafa Efendi'nin tezkiresi için yaz
dığı manzum- mensur takriziyle Asatnfı
me, H uz Mfı Satfı ve Metalib-i Saire 
adlı eserleri olduğu kaydedilmektedir. 
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KAMiL 
( J.oi.Of) 

Aruz sisteminde bir bahir adı. 
.J 

Sözlükte "bütün parçaları tam ve ye
terli" anlamına gelen kelime, Halil b. Ah
med tarafından bir beyitte "mütefai
lün"ün altı defa tekrarıyla oluşan vezne 
isim olarak verilmiştir. Bu vezin, Halil'in 
aruz sisteminde "mü'telife" denilen ikinci 
dairenin ikinci, genel sıralamadaysa be
şinci bahir olarak geçer. Arap şiirinde bu 
bahrin , bir beyitte "mütefailün"ün altı 
defa tekranndan oluşan "tam 1 müsed
des" ve dört defa tekranndan meydana 
gelen "meczQ' 1 murabba"' denilen şekil
leri kullanılmıştır. Cevherl'nin aruz siste
minde kamil bahri, asli tefilelerin belli sac 
yılarda tekranndan meydana gelen ba
hirler (= müfredat) grubunda yer alır (Ki
tabü 'Arüzi ' l-uaralj:a, s. 55 vd.). Bu kalıba 
"kamil" denilmesi, en çok hareke ihtiva 
eden vezin olması yanında asli tef'ilesi 
olan "mütefailün"ün yedi harfli (sübaiyye) 
bahirlerin en mükemmeli olmasındandır. 

Bu bahrin recez vezninden (müstef' ilün x 

6) elde edildiği ve aslında adının "mükem
mel (eks iği giderilmiş) recez" olduğu da 
ileri sürülmüştür (Celal el-Hanefl, s. 422). 

Birinci aruzu sahih (mütefailün) olan 
tam beytin darblarında birinci darb sahih 
(= mütefailün). ikinci darb maktfı' (= feila
tün). üçüncü darb "ahazz + muzmar" (fa'
lün) ve ikinci aruzu "hazza'" (feilün), dör
düncü darbı feilün olan ve beşinci darbı 
"ahazz + muzmar (= fa'lün) şeklinde illet 
ve zihaf kurallarının uygulanmasından 
doğan değişiklikler görülür. "Mütefailün" 
şeklindeki sahih darb tef'ilesinde muz
mar(= müstefilün), mevküs (= mefailün) 
ve mahzfıl (= müfteilün) tarzında değişik
liklerle "feilatün" şeklindeki maktfı' darb
da da muzmar (mefGiün) suretinde deği
şiklik caiz görülmüştür. 

Ayrıca birinci aruzu sahih (mütefailün) 
olan meczfı' beytin darblarında birinci 
darbı müreffel (= mütefailatün), ikincisi 
müzeyyel (= mütefailan). üçüncüsü sahih 
( = mütefailün) ve dördüncüsü maktfı' (=fe
ilatün) gibi değişiklikler de caiz görülmüş
tür. Bu darbların hepsinin muzmar olma
sı da mümkündür. Buna göre mütefaila
tün ~ müstef'ilatün, mütefailan ~ müs
tef'ilan, mütefailün ~ müstef'ilün, feila
tün ~ meffılün şekillerine dönüşebilir. 

Kamil bahrinin darb tef'ilelerinde gö
rülen bu değişiklikler aruz ve haşiv terile
lerinde de geçerlidir. Buna göre üç aruzu 

., 

ve dokuz darbı olan kamil bahrindeki asli 
tef'ilelerle tali tef'ilelerin oluşturduğu ka
mil bahri vezin grupları aruz takti' işaret
leriyle şöyle gösterilebilir (köşeli paran
tezdeki tef'ileler, tali tef'ilelerdir) : 

A) Tam beyit 

a) ı. aruz ve 1. darb ile 

~~-~-1~~-~-1~~-~-11 

~~-~-!~~-~-!~~-~-

[ --~-ı ...... - ...... -
- -...; ..... -

b) 1. aruz ve 2. darb ile 

~~-~-1~~-~-1~~-~-11 

~~-~-!~~-~-!~~--

[---] 

c) 1. aruz ve 3. darb ile 

~~-~-1~~-~-1~~-~-11 

~~-~-1~~-~-1--

d) ll. aruz ve 4. darb ile 

~~-~-1~~---1~--11 

~~-~-1~~-~-1~--

e) ll. aruz ve 5. darb ile 

~~-~-1-~---1~~-11 

~~-~-1~~-~-/--

B) Meczfı' beyit 

a) lll. aruz ve 6. darb ile 

~ ~- ~ -1 ~ ~- ~-ll~ ~ - ~ -1 ~ ~ - ~ --

b} lll. aruz ve 7. darb ile 

~~-~-1~~-~-11~~-~-1~~-~= 

c) lll. aruz ve 8. darb ile 

~~-~-1~~-~-11~~-~-1~~-~-

d) lll. aruz ve 9. darb ile 

~~-~-1~~-~-11~~-~-1~~--

Tali tef'ileler sahih aruz tef'ilesi ile ha
şiv terilelerinde de yer alabilir. Nadiren 
de olsa bütün beyit tali tef'ilelerden olu
şabilir. Ancak beytin her tef'ilesi muzmar 
(= müstefilün) olduğunda kamil bahri re
cez vezniyle karışabilir. Bu durumda bey
tin bir terilesinin veya manzumenin diğer 
beyitlerindeki bir tef'ilenin, "mütefailün" 
kalibında olması onun "kamil bahrinde" 
olduğunu belirlemek için yeterli görül
müştür. 

Kamil bahri. eski ve yeni Arap şiirinde 
tavli ve basit bahirleriyle birlikte en çok 
kullanılan üç vezinden biridir. Mahzfız 
(= feilün) ve muzmar (= fa'lün) şekilleriyle 
şii re ritim ve ahenk zenginliği sağlaması 
ve hemen bütün şiir türlerine uygun dü
şen bir vezin olması sebebiyle şairler bu 
bahre çok rağbet göstermişlerdir. Buna 
karşılıkonun mevküs (= mefailün), maktfı' 



(= müfteilün) ve muzmar (= mefOiün) olan 
tali tef'ileli şekilleri kamil bahrine has ri
timle uyuşmadığından fazla ilgi görme
miştir (Celal ei-Hanefl, s. 408) Kamil 
bahri akıcı özelliği dolayısıyla modern 
Arap şiirinde tavilden daha çok rağbet 
görmüştür. Günümüz Arap edebiyatında 
serbest vezinle şiir yazanlar genelde ka
mil bahrini tercih etmektedir. 

Kamil bahrinin yukarıda verilen şekil
lerinden başka zaman içinde nazım tek
niğinde yapılan yenilikler sonucunda oluş
muş başka kalıpları da vardır (a.g.e., s. 
380-411): 

a) Dört tef'ileliler 

""" - ~ - 1""" - ~ -ll""" - ~ -1 ~ ~ -

"""-~ -1=-v-~ -11=-v-~ -/--

"""- ~ -1 =-v- ~ -ll"""-~ -1- = (fa 'lan) 
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=-v -~ -/~ ~-11""'-~-1-
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b) Beş tef'ileliler 

""'-~-1""'-~-1=-v-~-11 

"""-~-!~~-~-

/[---ı 

/-

/- = 

1~~-~--

1 ~ ~-

=-v-~ -/=-v-~ -!~~-ll 
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c) Altı tef'ileliler 

=-v-~-1=-v-~-1~~-~-11 

=-v-~-1=-v-~-1""'-~--

d) Yedi tef'ileli 

=-v -~ -/=-v-~ -/ """ -~-ll 

=-v-~-/""'-~ - 1""'-~-1~~-

Kamil bahri Türk ve İran şiirinde yaygın 
olarak kullanılmamıştır. Bir araştırmaya 
göre çok az da olsa (taranan 38.038 şiir
den 5 I ' i '1'o 0,02) Türk şiirinde iki kalıp ha
linde kullanıldığı tesbit edilmiştir (İpek
ten, s. 268-270). 

a) İki tef'ileliler 

Mütefailün/mütefailün 

~~-~-/~~ - ~-

Batı tesirinde gelişen yeni Türk şiirinde 
kullanıldığı görülen bu kalıba Yahya Ke
mal'in. "Ne güzel kayık Hanım iğnesi 1 Ne 
güzel hanım bu kimin nesi" şiiri örnek ve
rilebilir. Naci'nin "Köylü Kızların Şarkısı-

Nişanlı Kızı" başlıklı şiiri de bu kalıpla ya
zılmıştır. 

b) Dört tef'ileliler 

Mütefailün 1 mütefailün 1 mütefailün 1 
mütefailün 

~~-~-1~~-~-1~~-~-1~~-~-

FuzOII'nin. "Yeter ey felek bu cefa ye
tür men-i zara serv-i revanımı 1 Meh-i 
tal'atıyla münewer et dil ü dlde-i revanı
mı" matla'lı gazeli buna örnektir. 

Kamil bahrinin ikinci tip kalıbı "feOiün" 
tef'ilesinin ilavesiyle oluşmuştur. Bunun 
da iki çeşidi vardır. Birincisi "mütefailün 1 
feOiün" kalıbı olup bunun tekrarıyla "mü
tefailün 1 feOiün 1 mütefailün 1 feOiün" ka
lı bı ortaya çıkar. Bu şekil Sultan Veled'
den itibaren Şeref Hanım'a kadar daha 
çok kullanılmıştır. Şeyh Galib'in, "Yine zev
rak-ı derOnum kırılıp kenara düştü 1 Da
yanır mı şişedir bu reh-i seng -sara düş
tü" gazeli bu kalıpla yazılmıştır. 
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li] TEvFiK RüşTü ToPUZOGLU 

ı 
ei-KAMiL 

ı 

(Jal.s::ıf) 

Müberred'in 
(ö. 286/900) 

Arap dili ve edebiyatma dair eseri 
(bk. MÜBERRED). 

L __j 

ı ei-KAMiL 
ı 

(Jal.s::ıf) 

İbn Adi'nin 
(ö. 365/976) 

zayıf hadis ravilerinin 
biyografilerini içeren eseri 

(bk. İBN ADI). 
L __j 

ei-KAMiL 
(Jal.s::ıf) 

İzzeddin İbnü'I-Esir' e 
(ö. 630/1233) 

el-KAMiL 

Ortaçağ'ın en güvenilir tarihçilerinden 
biri olma özelliğini kazandıran eser. 

L __l 

İbnü'I-Eslr önsözde eseri niçin yazdığı
nı anlatırken erken yaşlarda tarihe ilgi 
duyduğunu , tarih kitaplarını okurken ba
zı tarihçilerin olayları çok abarttıklarını . 

bazan önemli olaylara ya hiç temas et
mediklerini ya da kısaca geçiştirdikleri

ni, buna karşılık önemsiz olayları ön plana 
çıkardıklarını gördüğünü, ayrıca Doğu İs
lam dünyasından tarihçilerin Batı İslam 
dünyasında vuku bulan hadiseleri ihmal 
ettiklerini. Batılıtarihçilerinde Doğu'da
ki olaylara önem vermeyip kitaplarına al
madıklarını, bu yüzden tarihe meraklı ki
şilerin bazan bir olay hakkında bilgi edi
nebilmek için ciltlerce kitaba bakmak zo
runda kaldığını belirtir ve okuyucuları böy
le bir ihtiyaçtan kurtaracak bir tarih ki
tabı yazma ihtiyacı duyduğunu, bunun
la birlikte bütün olayları eserine almadığı
nı, fakat okuyucuların kitapta anlattığı 
olayları bu şekliyle başka bir eserde bu
lamayacaklarını söyler. Daha sonra is
lam'da tarih konusuna dair kısa bilgiler 
verip arkasından ka inatın yaratılışıyla asıl 
metne girer. Peygamberler tarihini anla
tıp Sasanl. Roma ve Bizans imparatorluk
ları. Selevkoslar, Cahiliye Arapları ve özel
likle eyyamü'I-Arab (kabilelerarası savaş
lar) hakkında ayrıntılı bilgi verir. Hz. Mu
hammed'in atalarından, doğumu ve pey
gamber oluşundan başlayarak hicretten 
itibaren 628 yılı sonuna (Ekim 1231) ka
dar meydana gelen olayları kronoloji sıra
sıyla anlatır. 

Müellif. 302 (915) yılına kadarki olayları 
yazarken Taberi'nin Tarihu'l-ümem ve'l
mülilk'ünü esas almış ; kitabını bu eser
deki senetleri ve zayıf rivayetleri çıkar
mak, gerekli gördüğü durumlarda açık
lama yapmak ve onun yer vermediği olay
ları eklemek suretiyle tamamlamıştır. Me
sela 133'te (751) Araplar'la Çinliler ara
sında vuku bulan ve Orta Asya'nın kade
rini belirleyen Talas Savaşı hakkında doğ
ru bilgi sadeceel-Kamil'de mevcuttur. 
Cari Brockelmann, doktora tezinde İb
nü'I-Eslr'in Taril]u '1-ümem'i ne ölçüde 
kullandığım ve bir intihal olup olmadığı
nı tesbite çalışmıştır (Das Verhaltnis von 
lbn el-Atirs Kamil fit-ta'ril] zu Tabaris Al]

barer-rusul wal-mu/Cık, Strassburg 1890). 
İbnü 'l-Eslr ayrıca güvenilir bulduğu İb-
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