
181

þýnda Ýbn Cüreyc’in de Amr b. Dînâr’dan
ayný tarikle naklettiði görülür (Ebû Dâvûd,
“Libâs”, 38; Nesâî, “Fer. ve’l-.atîre”, 4-5).
Burada Ýbn Cüreyc’in rivayeti Süfyân b.
Uyeyne rivayetinin mütâbiidir. Mütâbi‘ ri-
vayet, ferd hadisin râvisinin akraný olan ay-
ný hocadan nakledilirse buna “el-mütâba-
atü’t-tâmme” adý verilir. Ayný hadisi Üsâ-
me b. Zeyd el-Leysî de senedin daha son-
raki kýsmýnda yer alan Atâ b. Ebû Rebâh’-
tan, “Derisini yüzüp ve tabaklayýp yarar-
lansanýz” þeklinde bir metinle nakletmiþ-
tir. Bu durumda rivayet, senedin menþe-
ine daha yakýn yerdeki baþka bir hocadan
farklý bir râvi tarafýndan nakledildiði için
“el-mütâbaatü’l-kasýra” (gayri tâmme) ola-
rak isimlendirilir. Bir hadisi ferd ve garîb
olmaktan kurtaran mütâbaat ve þâhidin
sahih olmasý þart olmayýp çok zayýf olma-
masý yeterlidir. Râviler deðerlendirilirken
muhaddislerin kullandýðý “Hadisleri ihticâc
için yazýlýr” ve, “Hadisleri i‘tibar için yazýlýr”
gibi ifadelerle hadisi sahih olmamakla bir-
likte i‘tibarda kullanýlabilecek deðerde olan
râviler kastedilir.
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(esmâ-i hüsnâ) biri.

˜ ™

Sözlükte “þan, þeref, kuvvet ve kudret
sahibi olmak” mânasýndaki alâ’ veya ulüv
kökünün “tefâül” kalýbýndan türeyen mü-
teâlî kelimesi “izzet, þeref ve hükümran-
lýk bakýmýndan en yüce olan” demektir. Râ-
gýb el-Ýsfahânî, ayný kökü teþkil eden alâ’
ile ulüv arasýnda fark gözeterek birinci kul-
lanýmýn mekânlar ve cisimler için “yüksel-
mek”, ikincisinin ise “mertebesi yüce ol-
mak” anlamýna geldiðini söyler ve kavram
zât-ý ilâhiyyeye nisbet edildiðinde, “kimse-
nin O’nun mahiyetini anlatamayacaðý, ârif-
ler de dahil olmak üzere hiç kimsenin ilim
ve irfanýnýn künhünün bilgisine ulaþama-
yacaðý” mânasýnda olduðunu belirtir (el-
Müfredât, “.alâ” md.).

Alâ’ veya ulüv kavramý yirmi yedi âyet-
te Allah’a izâfe edilmiþ olup bunlardan bi-
ri müteâlî, on dördü teâlâ, dokuzu alî ve
üçü a‘lâ þeklindedir (M. F. Abdülbâký, el-
Mu£cem, “.alv” md.). Ra‘d sûresinde yer
alan müteâlî ismi (13/9) Ýbn Kesîr dýþýndaki
kýraat imamlarýnca müteâl þeklinde okun-
muþtur (Fahreddin er-Râzî, XIX, 18). Mü-
teâlî sözü bu âyette “kebîr” (büyük, ulu) is-
miyle birlikte kullanýlmýþtýr. Bunun sebebi,
zât-ý ilâhiyyenin kebîrin muhtevasýndaki
“cüsseli oluþ” niteliðinden tenzih edilmesi
olmalýdýr (bk. KEBÎR). Alâ’ kavramýnýn “te-
âlâ” fiiliyle Allah’a nisbet edildiði âyetler-
de kelimenin içeriði çerçevesinde Cenâb-ý
Hakk’ýn birliði vurgulanmýþtýr. A‘lâ (en üs-
tün, en kudretli) doksan dokuz isim liste-
sinde yer almamakla birlikte üç âyette Al-
lah’a izâfe edilmiþtir. Ebü’l-Beka alînin (ve
dolayýsýyla müteâlînin) zâtýndan ötürü,
a‘lânýn ise diðer varlýklara nazaran Allah’ýn
yüceliðini ifade ettiðini belirtir (el-Külliy-
yât, s. 627; bk. ALÎ).

Müteâlî, Ýbn Mâce ve Tirmizî’nin rivayet
ettikleri esmâ-i hüsnâ listelerinde yer al-
mýþ (“Du.â,”, 10; “Da.avât”, 82), baþka mü-
nasebetlerle de Allah’ýn ismi olarak kulla-
nýlmýþtýr (Müsned, II, 88; Tirmizî, “Kýyâmet”,
17). Ýftitah tekbirinden sonra okunan Süb-
hâneke’nin üçüncü cümlesi, “Azametin yü-
cedir” meâlinde olup zât-ý ilâhiyyeye nis-
bet edilen teâlâ fiiliyle kurulmuþtur (Müs-
ned, III, 50, 69; Müslim, “Salât”, 52; Tirmi-
zî, “Mevâkýt”, 65). Ayrýca Hz. Hasan yoluy-
la Resûlullah’tan rivayet edilen ve namaz-
da okunmasý istenen dua da, “Sen yüce ve
münezzehsin” anlamýndaki “teâleyte” keli-

Mütâbaat ile þâhid terimi arasýnda fark
bulunup bulunmadýðý ve bunun ne tür bir
fark olduðu konusunda ihtilâf edilmiþtir.
Ý‘tibar sonucu bulunan hadis lafýz bakýmýn-
dan mütâba‘ ile ayný ise buna mütâbaat,
mâna bakýmýndan ona benziyorsa þâhid
deneceði görüþünde olanlar bulunduðu
gibi bunun tam aksi görüþü savunanlar,
hatta ikisinin eþ anlamlý kabul edildiðini
söyleyenler de vardýr. Ýbn Hacer el-Aska-
lânî hadis ayný sahâbîden rivayet ediliyor-
sa bunun mütâbaat, farklý sahâbîden ge-
liyorsa þâhid olduðunu belirtir.

Mütâbaat ile þâhidin birbirinin yerine
kullanýlmasýndan kaynaklanan karýþýklýðý
gidermek için Emîr es-San‘ânî mütâbaatý
dörde ayýrarak izah etmektedir. Buna gö-
re baþka tariklerden de geldiði görülen ha-
dis teferrüd eden râvinin hocasýndan ise
“el-mütâbaatü’t-tâmme”, hadisin menþe-
ine daha yakýn bir râviden ise “el-mütâba-
atü gayri tâmme”dir. Ayný konudaki hadis
baþka bir sahâbîden nakledilmiþse buna
þâhid denir. Þâhid de “þâhid bi’l-lafz” ve
“þâhid bi’l-ma‘nâ” olmak üzere ikiye ayrý-
lýr (Tav²î¼u’l-efkâr, II, 14). Ancak geçmiþte
kullaným farkýndan doðan problemleri son-
radan yapýlacak düzenlemelerle ortadan
kaldýrmak mümkün olmadýðýndan Emîr
es-San‘ânî’nin bu ayýrýmý da mütâbaat ve
þevâhid konusundaki karýþýklýðý çözme-
miþtir. Ýbnü’s-Salâh £Ulûmü’l-¼adî¦’inde
(s. 82) “i‘tibar, mütâbaat ve þevâhid” baþ-
lýðý altýnda i‘tibarý mütâbaat ve þâhidin bir
çeþidi veya benzeri gibi göstererek kav-
ram karýþýklýðýna sebep olmuþ, ardýndan
gelen bazý hadis usulcüleri de onun bu baþ-
lýðýný aynen alarak karýþýklýðý sürdürmüþ-
lerdir. Halbuki i‘tibar, mütâbaat ve þâhidin
bir çeþidi veya benzeri deðil bunlarý araþ-
týrýp bulma iþinin adýdýr (Emîr es-San’ânî,
II, 11-13).

Mütâbaat terimine ilk defa Ýbnü’s-Salâh,
Ýbn Hibbân’dan nakiller yaparak temas et-
miþse de (£Ulûmü’l-¼adî¦, s. 82-83) daha
önce Ýbn Ebû Âsým el-Â¼âd ve’l-me¦â-
nî adlý eserinde mütâbaat ve þevâhidden
söz etmiþtir. Hadis kaynaklarýnda pek çok
örneði bulunmakla birlikte muhaddisler
mütâbaata genellikle, Süfyân b. Uyeyne >
Amr b. Dînâr > Atâ b. Ebû Rebâh > Ab-
dullah b. Abbas senediyle nakledilen ve
Hz. Peygamber’in eþi Meymûne’nin hiz-
metçisi bir hanýma zekât olarak verilmiþ,
ancak öldüðü için terkedilmiþ bir koyun le-
þine rastladýktan sonra Resûl-i Ekrem’in,
“Derisini alýp tabaklasaydýnýz” dediðini bil-
diren hadisi (Müslim, “Hayýç”, 100-104)
örnek gösterirler. Konuya dair rivayetler in-
celendiðinde hadisi Süfyân b. Uyeyne dý-
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526; III, 428; IV, 484) bahrin adý “devam et-
mek, peþinden yetiþmek, telâfi etmek” mâ-
nalarýndaki tedârük masdarýnýn sýfat þek-
lidir. Halîl b. Ahmed’in tesbit ettiði bahir-
ler arasýna öðrencisi Ahfeþ el-Evsat tara-
fýndan eklenmesi ve bu suretle onun sis-
temindeki eksikliðin telâfi edilmesi dolayý-
sýyla mütedârek (eklenmiþ, telâfi edilmiþ)
adý verilmiþ ve daha çok bu adla anýlmýþ-
týr. Ayrýca bahre çeþitli özellikleri sebebiyle
baþka isimler de verilmiþtir: Aslî tef‘ilesi
“feûlün” (� � ��� ���� ) olan mütekarib bahrinin
hafif sebeplerinin (� � �) mecmû vetidlerin-
den (�� ���� ) önce getirilmesiyle aslî tef‘ilesi
olan (lün feû ^ fâilün: �� ����� �� ^ � �������� ) or-
taya çýktýðýndan “mütekarib bahrinden çý-
kan, onun devamý olan ve ona eklenen ba-
hir” anlamýnda “bahrü’l-mütedârik” olarak
isimlendirildiði gibi aslî tef‘ilelerinin bir ha-
fif sebeple (� � �) bir mecmû vetidden (�� ���� )
meydana gelmesi dolayýsýyla “mütekarib
bahrinin öz kardeþi” anlamýnda “bahrü’þ-
þakýk” de denilmiþtir. Halîl b. Ahmed’den
sonra ortaya konulduðu için “bahrü’l-muh-
tera‘, bahrü’l-muhdes”, tef‘ilelerinin hep-
sinin düzenli bir þekilde beþ harfli olma-
sýndan ötürü “bahrü’l-müttesik” adlarý da
verilmiþtir. Ayrýca bahrin bütün tef‘ileleri-
ne habn zihaf kaidesi uygulanarak sâkin
olan ikinci harfin ( (�א düþürülmesiyle aslî
tef‘ile “fâilün”ün “feilün”e � �������� ^ � ������ dö-
nüþmesi ve bahirde bu tef‘ilenin ardarda
tekrar edilmesi þiire hýz kazandýrdýðýndan
atýn eþkin ve týrýs halinde koþarken çýkardý-
ðý sese benzediði için “bahrü’l-pabeb, bah-
rü’l-mütedânî” þeklinde adlandýrýlmýþtýr. Yi-
ne kat‘ zihaf kaidesi gereði bütün tef‘ile-
leri “fa‘lün”den (� ������ ) meydana gelmesi ve
bunlarýn ardarda tekrarýnýn çýkardýðý ses,
çan vuruþunu andýrdýðý için “darbü’n-nâ-
kus, dakku’n-nâkus”, oluktan veya çatýdan
düþen yaðmur damlalarýnýn sesine benze-
diði için “katrü’l-mîzâb”, atýn koþarken nal-
larýyla topraðý eþerek gidiþini çaðrýþtýrdýðý
için “rekzu’l-hayl” adlarý verilmiþtir (Mah-
mûd Mustafa, s. 132).

Mütedârek bahri yukarýda sayýlan ben-
zerlikler ötesinde bir ordunun ilerleyiþi, si-
lâh seslerinin yankýlanmasý vb. durumla-
rýn ifadesine en uygun bir ritme sahip olu-
þu dolayýsýyla çok kullanýlmýþtýr (Mahmûd
Fâhûrî, s. 125). Mütedârek bahrini Ahfeþ
el-Evsat’ýn icat etmiþ olduðu kanaati yay-
gýn olmakla birlikte onun son zamanlarda
neþredilen Kitâbü’l-£Arû²’unda bu bah-
rin yer almamasý ve hiçbir öðrencisi tara-
fýndan bu konuda bir beyan veya iþarete
yer verilmemesi söz konusu görüþü zayýf-

latmaktadýr (Kitâbü’l-£Arû², neþredenin gi-
riþi, s. 97-100). Bahrin icadýný Hz. Ali’ye ve
Ebü’l-Atâhiye’ye isnat edenler de vardýr
(M. Saîd Ýsbir – M. Ebû Ali, s. 105).

Tef‘ileleri humâsiyye (beþ harfli: � �������� )
olan bahrin tam ve sahih þekli bir mýsrada
dört, bir beyitte sekiz defa “fâilün” (–¦–)
tef‘ilesinin tekrarýndan meydana gelir. An-
cak meczû (bir cüzü düþmüþ) ve haþiv tef-
‘ileleri mahbûn (sâkin olan ikinci harfleri
düþmüþ) þekilleriyle (� ������ ) daha çok kulla-
nýlýr (Mahmûd Fâhûrî, s. 126). Tam ve sa-
hih beyitte bir aruzu ile bir darbý, meczû be-
yitte yine bir aruzu ve üç darbý vardýr. Birin-
ci aruz ile darbý tam ve sahih (� ��������) olduðu
gibi habn ile (� �������� ^ � ������: feilün: ¦¦–) ve
kat‘ ile de (� �������� ^ �������� ^ �������� ^ � ������: fa‘-
lün: – –) olabilir. Ayrýca bu durum haþiv tef‘i-
lelerinde de görülür, hatta kulaða daha hoþ
geldiði için bu þekiller tercih edilir. Meczû
beytin darb tef‘ilesinde üç deðiþik þekil
geçerlidir. a) Sahih þekil: � ���� ���� fâilün; b)
Habn ve terfîl kaidelerinin uygulandýðý þe-
kil: (� ��+� ���� ���� ^ � ���� �����: feilâtün: ¦¦– – ); c)
Tezyîl þekli: (�� +� ���� ���� ^ �� �� ��� ����: fâilân:
–¦=). Buna göre mütedârek bahrinin
aruz ve darb tef‘ilerine illet ve zihaf kaide-
le-rinin uygulanmasýyla elde edilen bu þe-
killer aþaðýdaki gibi gösterilebilir (köþeli pa-
rantez içindeki tef‘ileler tâli tef‘ilelerdir).

A) Tam Beyit: 1. Aruz ve darb tef‘ilele-
ri sahih: –¦– / –¦– /–¦– /–¦– (fâilün) //
–¦– / –¦– /–¦– /–¦– (fâilün). 2. Aruzu ve
darbý mahbûn-müreffel: –¦– / –¦– /–¦– /
[¦¦– ] (feilün) // –¦– / –¦– /–¦– / [¦¦– ]
(feilün). 3. Aruzu ve darbý maktû: –¦– /
–¦– /–¦– / [– –] (fa‘lün) // –¦– / –¦– /–¦– /
[– –] (fa‘lün).

B) Meczû Beyit: 1. Aruzu ve darbý sahih:
–¦– / –¦– /–¦– // –¦– / –¦– /–¦–. 2. Aru-
zu ve darbý mahbûn: –¦– / –¦– / [¦¦–]
(feilün) //–¦– / –¦– / [¦¦–] (feilün). 3.
Aruzu ve darbý maktû: –¦– / –¦– / [– –]
(fa‘lün) //–¦– / –¦– / [– –] (fa‘lün). 4. Aru-
zu sahih, darbý mahbûn-müreffel: –¦– /
–¦– /–¦– //–¦– /–¦– /¦¦– – (feilâtün).
5. Aruzu mahbûn veya maktû, darbý mah-
bûn-müreffel: –¦– / –¦– / [¦¦–] (feilün),
[– –] (fa‘lün) //–¦– / –¦– / [¦¦– –] (feilâ-
tün). 6. Aruzu sahih darbý müzeyyel: –¦– /
–¦– /–¦– //–¦– /–¦– / [– ¦=] (fâilân). 7.
Aruzu mahbûn veya maktû, darbý müzey-
yel: –¦– / –¦– / [¦¦–] (feilün), [– –] (fa‘-
lün) //–¦– / –¦– / [– ¦=] (fâilân).

Köþeli parantez içindeki þekiller haþiv
tef‘ilelerinde de gelebilir. 

Mütedârek bahrinin, zaman içinde na-
zým tekniðinde yapýlan yenilikler sonucun-

mesiyle bitmektedir (Müsned, I, 199; Ebû
Dâvûd, “Salât”, 119-120).

Âlimlerin müteâlî ismiyle ilgili yorumlarý
genellikle teâlâ kelimesinin yer aldýðý âyet-
lerin muhtevasý çerçevesinde olmuþtur. Bu
da Allah’ýn zâtý, sýfatlarý ve fiilleriyle yara-
týlmýþlara benzemekten, denk ve þerîkten
münezzeh olmasý noktasýnda yoðunlaþýr.
Ebû Abdullah el-Halîmî müteâlî ismini Al-
lah’tan teþbihi nefyeden sýfatlar grubun-
da mütalaa etmiþ ve onu “yaratýlmýþlara
mahsus olan eþ, evlât, organ vb. nitelik-
lerden münezzeh” þeklinde mânalandýr-
mýþtýr; çünkü sözü edilen hususlarýn bir
kýsmý fâni oluþu, bir kýsmý baþkasýna muh-
taç olmayý, bazýlarý da deðiþim ve baþka-
laþmayý gerektirir (el-Minhâc fî þu£abi’l-
îmân, I, 196). Yaratýlmýþlara özgü nitelik-
lerin zât-ý ilâhiyyeye nisbet edilmesi, O’na
iftirada bulunanlarýn ve ulûhiyyet konu-
sunda isabetsiz düþüncelere kapýlanlarýn
yapacaðý bir þeydir. Alî, azîm, kebîr, kud-
dûs, mâcid-mecîd ve mütekebbir isimle-
riyle anlam yakýnlýðý bulunan müteâlî zâtî
sýfatlar grubu içinde yer alýr.
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Araplar’ýn
iki ana kolundan birini teþkil eden 

ve Hz. Ýsmâil’in soyundan gelen
Adnânîler’e sonradan Araplaþtýklarý 

düþüncesiyle verilen isim, 
müsta‘ribe

(bk. ADNÂN; ARAP [Tarih]).
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Aruz sisteminde bir bahir.
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Halîl b. Ahmed’in sisteminde “müttefik”
veya “mütekarib” denilen beþinci dâireye
ikinci bahir olarak ilâve edilmiþtir. Klasik
genel sýralamada on altýncý olan (DÝA, I,


