
182

MÜTEÂLÎ

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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( �א����א� )

Aruz sisteminde bir bahir.
˜ ™

Halîl b. Ahmed’in sisteminde “müttefik”
veya “mütekarib” denilen beþinci dâireye
ikinci bahir olarak ilâve edilmiþtir. Klasik
genel sýralamada on altýncý olan (DÝA, I,
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(bk. MÜTEDÂREK).
˜ ™
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MÜTEFERRÝKA

( ���� �! )

Osmanlýlar’da hükümdarla vezirlerin
maiyetinde bulunan

bir tür hizmetli sýnýfý.
˜ ™

Osmanlý sarayýnda çeþitli iþler yapmakla
görevli kimselerin genel bir adlandýrmasý
olup diðer hizmetlilerden farklý olarak soy
ve mevki açýsýndan seçkin þahýslardan se-
çilenler ve muayyen bir iþle deðil deðiþik
hizmetlerde görevlendirilenler için kullaný-
lýr. Ayrýca vezir ve beylerbeyilerin maiye-
tindeki hizmetlilere de müteferrika denil-
miþtir.

Müteferrikalýðýn ne zaman ihdas edil-
diði tam olarak bilinmemektedir. II. Mu-
rad döneminde Ramazan 847 (Ocak 1444)
tarihli bir vakfiyede þahitler arasýnda Ýbrâ-
him b. Ýshak adlý bir sultan müteferrikasý-
na rastlanýr (Uzunçarþýlý, s. 428). Bu bilgi
müteferrikalýðýn 1443’ten önceki bir ta-
rihte mevcut olduðuna iþaret eder. Fâtih
Sultan Mehmed Kanunnâmesi’nde müte-
ferrikalýk oldukça geliþmiþ bir müessese
olarak tanýmlanýr.

Osmanlýlar baþlangýçta kendilerine tâbi
olan Eflak Voyvodalýðý, Boðdan Voyvodalý-
ðý, Erdel Prensliði, Gürcü meliklikleri ve im-
paratorluðun deðiþik bölgelerindeki ma-
hallî beylerin oðullarýný devlet merkezinde
rehin olarak tutar ve özellikle sultana sa-
dakat konusunda eðitirlerdi; bunlara “der-
gâh-ý âlî müteferrikalarý” denirdi. Bu gru-
ba vezirlerin, þeyhülislâmlarýn, padiþah ho-
calarýnýn, beylerbeyilerin, sancak beyleri-
nin, defterdarlarýn ve rikâb aðalarýnýn ço-
cuklarý da dahildi. Böylece bir bakýma hem
önemli mevkilerdeki idareci ve ulemânýn
çocuklarýnýn geleceði garanti altýna alýn-
mýþ, hem de tâbi beylerin ve taþrada gö-
revlendirilen idareci zümrenin çocuklarý Ýs-
tanbul’da tutularak merkeze karþý olum-
suz bir tavýr içine girmeleri engellenmiþ
olurdu.

Müteferrika sýnýfýna daha sonralarý özel-
likle Has Oda’dan çýkanlar, sultan ve þeh-
zadelerin kýzlarýnýn çocuklarý, önemli dev-
let görevlilerinin adamlarý, bazý saray aða-
larý da girdi. Has Oda’nýn dýþýnda baltacýla-
rýn kýdemlileriyle hazine ve kiler koðuþla-
rýndan çýkanlardan da müteferrikalýða alý-
nanlar oldu. XVI. yüzyýlýn ortalarýndan iti-

baren Celâlzâde Mustafa ve Feridun Ah-
med Bey gibi üst düzey bürokratlara mü-
teferrikalýk verildi. Yine Þehnâmeci Seyyid
Lokmân ile Tâlikîzâde Mehmed Subhi gibi
tarih yazarlarý müteferrika zümresine da-
hil edildi. Yüzyýlýn sonlarýnda müteferrika-
lýk sistemi deðiþti ve daha önce dikkatle
seçilerek alýnan müteferrika kadrolarýna
kâtip, çavuþ gibi devlet görevlileri de gir-
meye baþladý. Kýdemli Dîvân-ý Hümâyun
kâtipleriyle defterhâne kâtiplerine kalem-
deki görevlerinin yaný sýra müteferrikalýk
veriliyordu (BA, A.RSK, Dosya, nr. 2/70).
Ancak bu tür görevliler genellikle doðru-
dan hazineden maaþlý deðil timarlý olarak
tayin edilmiþti.

XVI. yüzyýla ait kaynaklarda müteferri-
kalýk hakkýnda bazý bilgilere rastlanýr. Vezî-
riâzam Lutfi Paþa ulûfeli müteferrikanýn
hariçten olmamasý, harem-i hâstan, bey-
lerbeyi, sancak beyi ve merkez defterdar-
larýnýn oðullarýndan alýnmasý gerektiðini,
bunlardan baþkalarýnýn müteferrikalýk için
câiz sayýlmadýðýný yazar (Âsafnâme, s. 77).
III. Murad döneminde (1574-1595) kaleme
alýnan Hýrzü’l-mülûk’te de müteferrika-
lýðýn þerefli bir mansýb olduðu, olur olmaz
kimselere verilmesinin uygun bulunmadý-
ðý, hizmet ehli, yiðitlikleri ve yararlýðý olan
kadîm emektarlara tevcih edilmesi gerek-
tiði üzerinde durulur (Osmanlý Devlet Teþ-
kilâtýna Dair Kaynaklar, s. 186-187).

Genellikle müteferrikalar ulûfeli ve ti-
marlý olmak üzere iki sýnýftý. Ulûfeliler ti-
marlýlardan daha itibarlý idi. Fâtih Sultan
Mehmed Kanunnâmesi’nde teþrifatta ulû-
feli müteferrikalarýn çaþnigîrlerden önce,
timarlý müteferrikalarýn ise çaþnigîrlerden
sonra geldiði belirtilir. Lutfi Paþa da ulû-
feli müteferrikalarýn çaþnigîr ve kâtipler-
den evvel geldiðini yazar. XV. yüzyýlýn ikin-
ci yarýsýnda vezîriâzam oðullarýnýn 60, vü-
zerâ oðullarýnýn ve Has Oda’dan çýkanlarýn
50, niþancý ve beylerbeyi oðullarýnýn 45 ak-
çe ile müteferrika olduðu kayýtlýdýr (Kå-
nûnnâme-i Âl-i Osman, s. 12, 15). Bu du-
rum XVI. yüzyýlda deðiþmiþ, müteferrika-
lýða geçiþte alýnan ulûfe miktarý artmýþ-
týr. Nitekim vüzerâ oðullarýnýn 80 akçe ve
bizzat padiþah tarafýndan müteferrika ya-
pýlmýþsa 100 akçe ile göreve getirildikleri
anlaþýlmaktadýr (Lutfî Paþa, s. 77).

Ulûfeli müteferrikalarýn kendi içlerinde
belirli bir kýdemi vardý. Ýlk sýrada þeyhülis-
lâm ile padiþah hocalarýnýn çocuklarý yer
alýr; onlarý vüzerâ, beylerbeyi, ümerâ ve
defterdarlarýn oðullarý ile rikâb-ý hümâyun
aðalarý takip ederdi. Eðer herhangi bir sý-
nýfa mensup kiþi baþka bir sýnýfta görev ya-

da oluþmuþ baþka kalýplarý da vardýr. Celâl
el-Hanefî’nin örnekleriyle gösterdiði baþlý-
ca farklý kalýplar þunlardýr (el-£Arû², s. 216-
242).

1. ® ¦–/®¦–//®¦–/®¦– (veya [– ¦=] fâ-
ilân ya da [– –] fa‘lün)

2. – ¦¦/–¦–//–¦¦/–¦–

3. –¦–/¦–//–¦–/¦–

4. – – /– – –//– – /– – –

5. – – /– –/– –//– – /– – – (veya [– =] fa‘lân)

6. –¦– /– –//–¦–/– – /– –

7. – – /– –/¦¦– – //– – /– – /¦¦– –

8. – – /– ¦¦– /¦¦– /¦¦– //¦¦– /– –/
¦¦– /¦¦– 

Þarký ve türkü formlarýna elveriþli ritmik
bir yapýya sahip olan mütedârek bahrinin
klasik þiirden örnekleri nâdir olmakla bir-
likte özellikle serbest þiirde yaygýn bir kul-
laným alanýna sahip olduðu görülür. Ali b.
Abdülganî el-Husrî’nin “Yâ leyle’s-sab ...”
matlaý ile baþlayan “Kasîde-i Dâliyye”si ile
Suriyeli çaðdaþ þair Nizâr Kabbânî’nin “Ka-
rietü’l-füncân” kasidesi bunlardan bazýla-
rýdýr. Türk þiirinde bahrin “fâilün / – ¦ –”,
“feilün /¦¦ –” tef‘ilelerinin dörder defa
tekrarlanmýþ þekli ile bir mýsrada fa‘lün (2)
+ feilün (2) þeklinin pek az kullanýldýðý gö-
rülmektedir.
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