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ri, muktedab bahrinin haþiv tef‘ilesi olan
“mef‘ûlâtü”de habl (habn ve tayyin birlikte
iþletilmesi) kuralý uygulanarak elde edilen
“meulâtü” (����) þeklini kabul etmiþlerdir.
“Mef‘ûlâtü” tef‘ilesine anýlan zihaf kaide-
leri uygulanmadan aslî þekliyle kullanýlýþý-
na dair örnekler çok az olup muzâri ve
müctes bahirleri gibi eski Arap þiirinde
çok nâdir olarak kullanýlmýþ vezinlerden-
dir. Bu sebeple eski Arap þiirinde mukte-
dab bahrinin kullanýldýðý kaside ve þiirin
bulunmadýðý görüþünü ileri sürenler ol-
muþsa da Hz. Peygamber zamanýnda bu
bahirde yazýlmýþ þiirlerin mevcudiyetini
kaydedenler de olmuþtur (Hatîb et-Tebrîzî,
s. 168). Muktedab bahrinin kulaða hoþ ge-
len bir ritmi vardýr. Ebû Nüvâs’ýn bir ka-
sidesiyle modern devir þairlerinden Ah-
med Þevký’nin bazý kasideleri bunun deli-
li olarak gösterilir (Mahmûd Fâhûrî, s.
120 vd.). Ayrýca bu bahirde yazýlmýþ zühd
ve hikemiyata dair bazý þiirlerle gazel ör-
nekleri de bulunmaktadýr. Ýsmâil b.
Hammâd el-Cevherî’nin tertibinde bu ba-
hir yer almaz. Ona göre bahrin aslý recez-
dir (Kitâbü £Arû²i’l-varaša, s. 56).

Aruza dair klasik kitaplarda ve bunlara
muhteva bakýmýndan sadýk kalan yeni
eserlerde muktedab bahrinin yukarýda
sayýlan vezinleri zikredilir. Ancak þairlerin
nazým tekniðinde yaptýklarý yenilikleri de
göz önüne alarak yazýlan eserlerde bah-
rin baþka vezinlerine de yer verilmiþtir.
Celâl el-Hanefî bahrin aþaðýdaki vezinleri-
ni de tesbit etmiþ ve bazý örnekler ver-
miþtir (el-£Arû², s. 124-135):

1. – – –¦/– –¦– / – –¦– 

// – – –¦/– –¦– /– – ¦–  

– ¦– ¦/–¦¦–  // – ¦–¦/– ¦¦–

– ¦– ¦/– –¦–  // ¦–¦– /– – ¦–

2. –¦– ¦/– –¦–   // –¦–¦/– – –

3. ¦– –¦/–¦¦–  // –¦–¦/–¦¦–

¦– –¦/–¦¦–  //¦– –¦/–¦¦– 

4. –¦– –/ – –¦ – // –¦–¦/–¦¦–

¦¦– –/ – –¦ – // –¦–¦/–¦¦–

5. –¦– –/– –¦–  // –¦–¦/– – –

6. –¦–¦/– – –  // –¦–/– – – 

7. –¦– ¦/– – ¦– // –¦–/– –

8. –¦–¦/– – ¦– // –¦–¦/¦–

Muktedab bahri Türk þiirinde hemen
hemen hiç kullanýlmamýþtýr.
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Müberred’in
(ö. 286/900)

Arap gramerine dair eseri
(bk. MÜBERRED).
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Ebü’l-Kåsým el-Muktedî-Biemrillâh 
Abdullåh b. Muhammed b. Abdillâh 

el-Abbâsî
(ö. 487/1094)

Abbâsî halifesi
(1075-1094).
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8 Cemâziyelevvel 448’de (24 Temmuz
1056) Baðdat’ta doðdu. Kaim -Biemril-
lâh’ýn torunudur; halifenin tek oðlu ve veli-
ahdý olan babasý onun doðumundan altý ay
önce ölmüþtü. Dedesinin 12 Þâban 467’de
(2 Nisan 1075) vefatý üzerine yerine geçi-
rildi. Muktedî -Biemrillâh, halifelik maka-
mýna oturduktan sonra Selçuklu Sultaný
Melikþah’a saltanatýný onaylayan bir men-
þur gönderdi ve biatýný aldý. Melikþah ile
veziri Nizâmülmülk, baþlangýçta barýþçý bir
politika izleyerek halifeyi uzaktan kontrol
etme yoluna gittilerse de daha sonra onu
baðýmsýz bir güç olmaktan çýkarmaya ve
otoritesini zayýflatmaya karar verdiler. Böy-
lece aralarý bozulmaya ve istikrarsýz bir
dönem yaþanmaya baþladý. Bunun üzeri-

ne, veliahtlýðý sýrasýnda dedesi tarafýndan
Alparslan’ýn kýzýyla evlendirilen Muktedî,
474 (1081-82) yýlýnda veziri Fahrüddevle
Ýbn Cehîr’i Ýsfahan’a yollayarak Melik-
þah’ýn kýzý Mâh-Melek’e tâlip oldu. Ertesi
yýl da Þâfiî fakihi Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin
baþkanlýðýnda gönderdiði bir elçilik heye-
tiyle durumu iyileþtirmeye çalýþtý; ancak
kayda deðer bir baþarý elde edemedi. Ni-
hayet dört yýl sonra beklenen cevap geldi
ve Mâh-Melek ile Muktedî’nin evliliðine
izin verildi. Suriye seferini takip eden gün-
lerde Baðdat’a gelen Melikþah büyük tö-
renlerle karþýlandý (4 Zilhicce 479 / 12 Mart
1087), ardýndan kendisine “Doðu’nun ve
Batý’nýn hükümdarý” unvaný verilip bunun
alâmeti olarak iki kýlýç kuþatýldý. Uzun pa-
zarlýklarýn ardýndan Melikþah iki emîrini Ýs-
fahan’a yollayarak eþi Terken Hatun’un re-
fakatinde kýzýný ve Selçuklu Devleti’nin zen-
ginliðini gözler önüne seren muhteþem
çeyizini Baðdat’a getirtti ve benzerine az
rastlanýr bir düðün yapýldý. Ancak sultan,
içine sindiremediði anlaþýlan bu siyasî ev-
liliðin gerçekleþmesi sýrasýnda düðünde
hazýr bulunmak yerine ava çýkmayý tercih
etti (Kafesoðlu, Sultan Melikþah, s. 98).
Nitekim evlilik uzun sürmedi ve iki yýl geç-
meden Melikþah, Muktedî’nin düðünden
sonra hareminden vazgeçme þartýna uy-
mamasý sebebiyle kýzýný halife ile evliliðin-
den olan oðlu Ebü’l-Fazl Ca‘fer ile birlikte
Ýsfahan’a getirtti. 484’te (1091) Baðdat’a
yaptýðý ikinci ziyarette de halifenin varlý-
ðýný umursamayarak ikametgâhýný ken-
disi seçti. Halifeye de veliahdýný deðiþtirip
yerine Ebü’l-Fazl Ca‘fer’i tayin etmesi için
haber gönderdi; Muktedî-Biemrillâh’ýn bu-
na karþý çýkmasý üzerine de Ýsfahan’a ge-
ri döndü (Rebîülevvel 485 / Nisan 1092).
Ancak altý ay sonra büyük bir debdebey-
le üçüncü defa Baðdat’a geldi ve halifeden
Baðdat’ý hemen terkederek baþþehrini baþ-
ka bir yere almasýný istedi; öldürülen Nizâ-
mülmülk’ün yerine getirdiði yeni veziri
Tâcülmülk’ün ricasý üzerine de ona biraz
süre tanýdý. Muktedî’yi bu zor durumdan
Melikþah’ýn bir av partisinde yediði etten
zehirlenerek ölmesi (16 Þevval 485 / 19 Ka-
sým 1092) kurtardý. Fakat sultanýn beklen-
medik ölümü onu da Terken Hatun gibi
zan altýnda býraktý.

Muktedî-Biemrillâh, Melikþah’ýn Baðdat’ý
ilk ziyaretinden itibaren sadece Ýslâm üm-
metinin mânevî liderliðiyle yetinmek du-
rumunda kalmýþtý. Buna raðmen imâmet
bütün hukukî ve siyasî kurumlarýn tartýþ-
masýz kaynaðý olarak kaldý. Hilâfetin yok-
luðunda ümmet hukukî bir istikrarsýzlýða,
hatta kargaþaya itilebilirdi. Böylece Ab-
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bâsî halifeliðinin korunmasý zorunluluðu,
halkýn büyük çoðunluðu arasýnda etkisini
sürdüren Bâtýnîliðin imâmet öðretisine
karþý merkezî bir denge unsuru þeklinde
ortaya çýktý. 483’te (1090) Basra Karmatî-
ler tarafýndan vahþice yaðmalanmýþtý. Ay-
ný yýl Suriye, el-Cezîre ve Ýran’da Ýsmâilî
propagandasýnýn merkezleri açýlmýþ, Ha-
san Sabbâh, Kazvin’de Alamut Kalesi’ni
ele geçirip Ýsmâilî Devleti’ni kurmuþtu.
Nizâmülmülk ile Melikþah’ýn ölümünden
sonra Muktedî -Biemrillâh tevarüs ettiði
haklarýnýn tekrar farkýna vardý. Melikþah’ýn
eþi Terken Hatun ile yaptýðý sultanlýk hak-
kýndaki görüþmeler sýrasýnda ortaya koy-
duðu tutum halifenin yeniden kendine gü-
venmeye baþladýðýný göstermektedir. Muk-
tedî, Terken Hatun’un Melikþah’ýn tahtýna
çýkardýðý henüz çocuk yaþtaki oðlu Þehza-
de Mahmûd’u tam yetkili meþrû sultan
olarak tanýmayý reddetti ve onun rüþte er-
mesine kadar ordu ve vergi iþlerinin Emîr
Üner ile Vezir Tâcülmülk’ün idaresi altýn-
da kalmasý gerektiði hususunda ýsrarcý
davrandý. Muktedî’nin Mahmûd’u bu þart-
larla meþrû sultan olarak tanýmasý üze-
rine Selçuklular onun oðlu Ebü’l-Fazl Ca‘-
fer’i geri verdiler; ancak çocuk ertesi yýl öl-
dü. Sonraki yýllarda ise Selçuklu mirasý et-
rafýnda vuku bulan mücadelede halifenin
rakip sultanlardan en güçlü olanýn meþ-
ruiyetini saðlamaktan baþka bir seçeneði
kalmadý. Nizâmülmülk’ün memlükleri sul-
tanlýða Melikþah’ýn büyük oðlu ve Mah-
mûd’un (ö. 487/1094) rakibi Berkyaruk’u
aday gösterdiler. Berkyaruk, Terken Ha-
tun tarafýndan Ýsfahan’da mahpus tutu-
luyordu. Memlükler onu hapishaneden ka-
çýrdýlar ve Rey þehrine götürüp sultan ilân
ettiler. Halife de onun biatýný kabul ederek
Baðdat’ta saltanatýna meþrûluk kazandýr-
mak zorunda kaldý. Muktedî -Biemrillâh
15 Muharrem 487 (4 Þubat 1094) tarihin-
de beklenmedik bir anda öldü ve cenaze-
si ölümü gizlendiði için üç gün sonra def-
nedildi.

Muktedî-Biemrillâh, son bir iki yýlý hariç
kendinden önceki halifelere nazaran huzur
ve sükûn içinde hüküm sürmüþtür. Bun-
da, Selçuklu Sultaný Melikþah’ýn bütün ma-
hallî hânedanlarý itaat altýna almasýnýn bü-
yük rolü vardýr. Muktedî döneminde Ab-
bâsî halifeliðinin Fâtýmî halifeliði karþýsýn-
daki nüfuzu artmýþ ve el-Cezîre, Suriye,
Filistin, Hicaz ve Yemen’de hutbeler Ab-
bâsîler adýna okunmuþtur. Baðdat’ta Þiî-
ler’le Sünnîler, zaman zaman da Sünnîler
arasýnda çýkan mezhep çatýþmalarý Sel-
çuklu Sultaný Melikþah ile veziri Nizâmül-
mülk’ün müdahaleleriyle önlenmiþtir.

Kâþgarlý Mahmud, Dîvânü lugåti’t-
Türk’ünü halifeliðinin ikinci yýlýnda Muk-
tedî -Biemrillâh’a sunmuþtur (I, 3-4). Be-
sim Atalay’ýn, Dîvânü lugåti’t-Türk Ter-
cümesi’nde eserin Muktedî-Biemrillâh’ýn
oðlu Ebü’l-Kasým Abdullah’a takdim edil-
diðini söylemesi hata olup (I, 4-5; ayrýca
bk. DÝA, IX, 446); anýlan künye ve isim
Muktedî -Biemrillâh’a aittir.
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Sözlükte “gücü yetmek; ölçü ile yapmak,
planlamak” mânalarýndaki kadr (kudret)
kökünün iftiâl kalýbýndan türemiþ bir sý-
fat olup “gücü yettiði fiilen sabit olan”
demektir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“kdr” md.; Lisânü’l-£Arab, “kdr” md.).
Muktedir ismi Allah’a izâfe edildiði dört
âyette “bir iþi gerçekleþtirmeye fiilen güç
yetiren” anlamýný ifade etmektedir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “kdr” md.; bk. KA-
DÝR). Muktedir, Ebû Hüreyre’den nakle-
dilen doksan dokuz esmâ-i hüsnânýn Tir-

mizî rivayetinde yer almýþtýr (“Da.avât”,
82).

Naslarda Allah’a nisbet edilen kadir, ka-
dîr ve muktedir isimlerinden birincisi ve
üçüncüsü esmâ-i hüsnâ listesinde mev-
cuttur. Bu üç ismin kadirden baþlamak
üzere gittikçe zenginleþen bir anlam içer-
diði kabul edilir. Zira ayný kökten gelen
kelimelerin harfleri arttýkça mânalarý da
güçlenir (Zeccâc, s. 59). Buna göre muk-
tedir, zât-ý ilâhiyyeye kudret izâfe eden
kavramlar içinde muhtevasý en zengin
olan isimdir. Kudret kökünden türeyen ka-
dir ve kadîrde kudretin kullanýlacaðý hu-
suslarda bir tür sýnýrlama söz konusu iken
muktedirde böyle bir durum yoktur (Hat-
tâbî, s. 86). Ayrýca kadir ve kadîr güç ye-
tirme sýfatýný Allah’a izâfe ederken muk-
tedir, gerçekleþtirilenden hareketle ayný
sýfatý fiilî mânada zât-ý ilâhiyyeye nisbet
etmektedir (Ebû Abdullah el-Halîmî, I,
194). Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî ise muktedi-
rin diðer iki isimden daha zengin bir içe-
riðe sahip olduðu yolundaki kanaatin de-
lilden yoksun bulunduðunu belirtmekte ve
“iftiâl” kalýbýndan gelen bu kelimenin ih-
tisas ifade ettiðini, yani kudretin sadece
Allah’a özgü bir sýfat mahiyeti taþýdýðý hu-
susunu kanýtladýðýný söyler. Ýnsan da belli
bir kudrete sahiptir, ancak onun kudreti
kendinden olmayýp Allah tarafýndan veril-
miþtir (el-Emedü’l-aš½â, vr. 59b-60a). Ab-
dülkerîm el-Kuþeyrî, Allah’ýn her þeye güç
yetirdiðini, fakat icraata geçmeyip baðýþ-
ladýðýný, her þeyi bildiðini, ancak acele ve
kýzgýnlýkla muamele etmediðini belirtir
(bk. bibl.).

Muktedir Allah’ýn zâtî -sübûtî isim ve sý-
fatlarý içinde yer alýr. Halîmî, onun eylem
gerçekleþtirmeye yönelik muhtevasýna dik-
kat çekerek fiilî sýfatlar içinde de yer ala-
bileceðini söyler (bk. bibl.). Muktedir kadir
ve kavîden baþka cebbâr, azîz ve kahhâr
isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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