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Aruz sisteminde bir bahir.
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Halîl b. Ahmed’in ortaya koyduðu vezinlerden olup onun sisteminde müttefik veya mütekarib denilen beþinci dairede birinci, klasik genel sýralamada on beþinci
bahir olarak yer alýr (DÝA, III, 428; IV, 484).
Tef‘ilelerinin birbirine benzemesi, her iki
vetid arasýnda bir sebep ve her iki sebep
arasýnda bir vetid bulunmasýndan kaynaklanan yakýnlýk ve benzerlik dolayýsýyla mütekarib (birbirine yakýn) kelimesiyle adlandýrýlmýþtýr (Ýbn Reþîk el-Kayrevânî, I, 271;
Hatîb et-Tebrîzî, s. 183; Mahmûd Fâhûrî,
s. 31).
Mütekarib tef‘ileleri beþli (humâsî    )
olan bahirlerdendir. Halîl b. Ahmed’in sisteminde tam ve sahih þekli “feûlün” (¦– –)
tef‘ilesinin bir mýsrada dört, bir beyitte
sekiz defa tekrar edilmesidir. Uygulamada kullanýlan bu tam þeklin bir aruzu ve
dört darbý, her iki þatrýn sonundaki cüzlerin düþmesiyle elde edilen ve tef‘ile sayýsý altý olan meczû þeklin ise bir aruzu iki
darbý vardýr. Buna göre mütekarib bahrinin toplam iki aruz, altý darb tef‘ilesi teþekkül etmiþ olur. Sekiz tef‘ileli beytin darb
tef‘ilelerinde a) hafif sebebin son harfinin
hazfi (kasr) ve kalan son harfin sâkin kýlýnmasý ile (      ^ -    ^ )-  : feûl (¦ =);
b) son hafif sebebin hazfi ile (   ^  )
ve buradan da uygulamada (    ) feal (¦–)
tef‘ilesi; c) hafif sebebin hazfi, kalan mecmû vetidin son harfinin ( $ ) hazfi ve kalan
son harfin ( . ) sâkin kýlýnmasý, yani hazf ve
kat‘ iþlemlerinin birlikte uygulanmasý (betr)

ile (      ^   ^ ) ^ ) ) : fa‘ (–) þekilleri
elde edilir.
Altý tef‘ileli beytin birinci þatrýnýn son
tef‘ilesi demek olan aruzunda hazf ile feal
( ¦– ) ve ikinci þatrýnýn son tef‘ilesi demek
olan darbýnda a) hazf ile feâl ( ¦– ); b) betr
ile fa‘ ( – ) þekilleri elde edilir. Bu uygulama
þöyle gösterilebilir:
A) Tam beyit: a) Aruzu ve darbý sahih:
¦– – / ¦– – / ¦– – / ¦– – // ¦– – / ¦– – /
¦– – / ¦– –. b) Aruzu sahih, darbý maksûr: ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – //¦– – /¦– –/
¦– – /¦= (feâl). c) Aruzu sahih, darbý mahzuf: ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – //¦– – /¦– – /
¦– – /¦ – (feâl). d) Aruzu sahih, darbý ebter: ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – //¦– – /¦– – /
¦– – / – (fa‘).
B) Meczû beyit: a) Aruzu ve darbý mahzuf: ¦– – /¦– – /¦ – (feâl) //¦– – /¦– – /
¦ – (feâl). b) Aruzu mahzuf, darbý ebter:
¦– – /¦– – /¦– (feâl) //¦– – /¦– – / – (fa‘).
Ayrýca gerek aruz gerekse haþivlerde
(aruz ve darb dýþýndaki tef‘ilelerde) þu illet ve zihaf kaideleri uygulanabilir: a) Kabz
ile feûlü ( ¦–¦ ), b) hazf ile feâl ( ¦– ); c) nadiren serm ile (kabz ve harm = mecmu vetidin ilk harfinin hazfi) fa‘lü ( –¦ ).
Aruza dair klasik kitaplarda ve bunlara
muhteva bakýmýndan sadýk kalan yeni eserlerde mütekarib bahrinin yukarýda sayýlan
vezinlerinin yaný sýra sanatkârlarýn nazým
tekniði açýsýndan yaptýklarý yenilikler de
göz önüne alýnarak yazýlan eserlerde bu
bahrin baþka vezinleri de görülmektedir.
Celâl el-Hanefî’nin örnekleriyle verdiði bu
yeni vezinlerin baþlýcalarý þunlardýr (el-£Arû²,
s. 191-208):

tekrarý sebebiyle ritmin seri oluþu yanýnda mûnis bir nitelik de göze çarpar. Bundan dolayý çaðýmýz þairlerinin kahramanlýkla ilgili þiirlerde ve marþlarda çokça raðbet ettikleri bir vezindir (Mahmûd Fâhûrî, s. 34 vd.). Türk þiirinde bahrin “feûlün /
feûlün / feûlün / feûlün” ile “feûlün / feûlün / feûlün / feûl” þekilleri daha çok kullanýlmýþtýr. Bunlarýn yanýnda az kullanýlsa
da bir tef‘ilesi düþürülerek üç feûlün ve
iki feûlün bir feûl þekline de rastlanmaktadýr.
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3. ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – [¦–¦] //¦– – /

¦– – / ¦– – / ¦–

7. ¦– – /¦– – /¦– – //¦– – /¦– –
8. ¦– – /¦– – /¦– – [¦–¦], [¦–] //¦– – /
¦– – / ¦–
9. ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – [¦–] //¦– – /
¦– – / ¦– – –
10. ¦– – /¦– – /¦– //¦– – /¦ – – –

Kadîm þairler tarafýndan da kullanýlan
mütekarib bahrinde kýsa ve tek tef‘ilenin
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Dinen yararlanýlmasý mubah olan
veya bilfiil ihraz edilmiþ
mal anlamýnda fýkýh terimi
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(bk. MAL).
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4. ¦– – /¦– – /¦– – /¦– //¦– – /¦– – /
5. ¦– – /¦– – /¦– – /¦– //¦– – /¦– – /
¦– – / ¦– [¦ =]

(bk. MUK…RÝBÜ’l-HADÎS).
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1. ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – [¦–¦] //¦– – /
¦– – / ¦– – / ¦ = (feâl)
2. ¦– – /¦–¦ / –¦– /¦– – [¦–¦] //¦– –/
¦– – / ¦– – / ¦ – (feâl)
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.
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Sözlükte “büyük ve cüsseli, ulu ve yüce
olmak” mânasýndaki kiber kökünün “tefe‘‘ul” kalýbýndan türeyen mütekebbir “büyük, ulu” anlamýna gelir. Ebû Ýshak ezZeccâc, mütekebbir kelimesinin masdarýný teþkil eden tefe‘‘ul kalýbýnýn “insanýn kendisinde bulunmayan bir niteliði varmýþ gibi göstermesi” þeklinde bir özellik taþýdýðýný belirtir. Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî de mü189
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tekebbire “kendini büyük ve azametli, baþkalarýný ise hakir gören” anlamýný vermiþtir (bk. bibl.). Bu mânalar yergi ifade etmekte olup Allah’tan baþka varlýklar için
söz konusudur. Mütekebbir, esmâ-i hüsnâdan biri olarak “zâtýnýn ve sýfatlarýnýn mahiyeti bilinemeyecek kadar ulu” anlamýna
gelir.
Mütekebbir dokuz ilâhî ismin sýralandýðý âyette bunlarýn sonuncusu olarak yer
alýr (el-Haþr 59/23). Kiber kavramý ayrýca
on sekiz âyette Allah’a nisbet edilmektedir (bk. KEBÎR). Mütekebbir Ýbn Mâce ve
Tirmizî’nin esmâ-i hüsnâ listesinde yer almýþ (“Du.â,”, 10; “Da.avât”, 82), ayrýca tekbir alma çerçevesinde Hz. Peygamber’e
nisbet edilen pek çok sözlü ve fiilî sünnet
rivayet edilmiþtir (Wensinck, el-Mu£cem,
“kbr” md.). Ebû Hüreyre ve Ebû Saîd elHudrî’nin rivayet ettiði kutsî hadiste Cenâb-ý Hak azamet ve yüceliðin -kiþiyi örten
elbisenin kendisine özgü oluþu gibi- zât-ý
ilâhiyyesine has olduðunu, bunlardan biri
konusunda zâtýna rakip çýkaný ateþe atacaðýný beyan etmiþtir (Müsned, II, 248; Müslim, “Birr”, 136; Ýbn Mâce, “Zühd”, 16; krþ.
Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “ezr” md.).
Kibirlenmenin, eþi ve benzerinin bulunmadýðýný iddia etmenin hakikatten ve erdemden uzak bir davranýþ olduðu þüphesizdir. Çünkü her varlýk, sahip olduðu imkânlara kendisinden deðil yaratýcýnýn lutfu sayesinde nâil olmuþtur ve her yaratýlmýþýn üstünde baþka yaratýlmýþlar vardýr.
Nihayet bütün izzet, þeref ve yüceliklere
bizâtihî sahip bulunan Allah yegâne yüce
varlýktýr. O’nun kendi yüceliðini (kibriyâ)
ifade etmesi hem gerçeðe uygundur hem
de bütün yaratýlmýþlarýn hakiki konumunu
belirlemektedir. Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî ilâhî tekebbürün mânasýný “yaratýlmýþlarýn
sýfatlarýndan münezzeh olmak, azgýn ve
zalim insanlarý kahir ve galebesi altýna almak” þeklinde ifade etmiþtir (bk. bibl.).
Gazzâlî kullara yakýþan tekebbürün, mânevî hayatlarýný olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü dünyevî nimeti hakir görüp bunlara tenezzül etmemekten ibaret
olduðunu söyler. Mütekebbir olmaya hak
kazanan kimse hayvanlarýn da ortak olabileceði her çeþit aþaðý arzu ve hazzý hakir
görebilen insandýr (el-Maš½adü’l-esnâ, s.
79).
Mütekebbir âlimlerin genel kabulüne
göre Allah’ýn zâtî - selbî sýfatlarý grubuna
girer. Ancak “azgýnlarý yenilgiye uðratan”
mânasýna alýndýðý takdirde fiilî sýfatlarýn
içinde mütalaa edilebilir. Mütekebbir kebîr, alî, müteâlî, celîl ve kahhâr isimleriyle
anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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(ö. 569 veya 580)
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Câhiliye devri þairi.
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Kendisi Benî Dubey‘a’dan, dayýlarý Benî
Yeþkür’den olup soyu Rebîa, Nizâr ve Mead yoluyla Adnân’a kadar uzanýr. Kýr tasvirine dair bir dizesinde mavi karasinek için
kullandýðý mütelemmis (ýsrarla yiyecek arayan) sýfatý onun için lakap olmuþtur. Babasý kabilesi içinde putperestlikten Hýristiyanlýða dönen ilk kiþidir. Mütelemmis, Mu‘allaka þairlerinden Tarafe b. Abd’in dayýsýdýr. Þiirlerinde yer alan tasvirlere dayanarak Irz (Kurrân) vadisinin bir köyünde 525
yýlý civarýnda dünyaya geldiðini söylemek
mümkündür.
Mütelemmis, þairliðinin yaný sýra daha
çok yaþadýðý maceralý hayat hikâyesinin
kahramaný olarak þöhret kazanmýþtýr. Amr
b. Hind 563 yýlýnda Lahmîler’in Hîre kralý
olunca sarayýnýn kapýlarýný þairlere açmýþtý. Zamanýn ileri gelen diðer þairleri gibi
Mütelemmis ve Tarafe de saraya sýk sýk gidip methiyeleri karþýlýðýnda kralýn hediyelerine mazhar olanlardandý. Ancak her ikisi de saraya yakýnlýklarý arttýktan sonra Amr
b. Hind’i hicveden þiirler söylemeye baþladý. Buna çok öfkelenen kral onlarý öldürmeye karar verdi. Bunun sarayýnda olmasýný istemediði için de bir plan hazýrladý.
Kendilerine mühürlü birer mektup vererek lâyýk olduklarý hediyeleri almak üzere
Bahreyn Valisi Müka‘ber’e götürmelerini
istedi. Mükâfat hevesiyle yola düþen Mütelemmis ve Tarafe, Necef yakýnlarýna geldiklerinde yol kenarýnda duran ahmak görünümlü bir ihtiyara Mütelemmis’in söz
atmasý üzerine ondan, “Ölüm fermanýný
kendi elinde taþýyan adam benden daha

ahmaktýr” þeklinde bir cevap alýnca mektubu açarak muhtevasýndan haberdar oldu. Tarefe’nin mektubunu da açtýrmak istedi, fakat Tarafe razý olmadý. Mütelemmis mektubu yýrtarak Hîre (Kâfir) nehrine
attý (Yâkut, IV, 228 vd.). Ýzini kaybettirmek
için Irak topraklarýndan çýkýp Suriye istikametine doðru gitti. Busrâ’da Gasasîne (Benî Cefne) kabilesine sýðýndý ve 569 veya 580
yýlýnda ölünceye kadar orada yaþadý. Bu
olaydan sonra “sahîfetü’l-Mütelemmis” sözü Araplar arasýnda “ölüm fermanýný elinde taþýyan kimse” anlamýnda darbýmesel
olmuþtur. Þiirlerinden anlaþýlacaðý üzere
zulme ve zillete boyun eðmeyen, maðrur
ve âsi bir þair olan Mütelemmis’in kendisi
gibi þair olan Abdülmennân (Abdülmedân)
adýnda bir oðlu Ýslâm’ý idrak etmiþ ve Busrâ’da ölmüþtür.
Charles Pellat, sahîfetü’l-Mütelemmis hikâyesinin kadîm Yunan efsanelerinden “La
lettre de Bellérophon” hikâyesine benzediðini ifade eder. Bu hikâyede Kral Preutes,
Yunanlý kahraman Bellérophon’un eline
içinde öldürülme fermaný bulunan bir mektup vererek kralýn kayýnbiraderi Likya Kralý
Iopates’e götürmesini ister. Neticede La
lettre de Bellérophon ölüm fermanýný elinde taþýyan kimse için darbýmesel olur (EI 2
[Ýng.], VII, 763). Tâhâ Hüseyin ve Carl Brockelmann gibi son dönem yazarlarý sahîfetü’l-Mütelemmis hikâyesinin uydurma olduðunu iddia etmekte, Brockelmann, hikâyeyi Ebû Mervân en-Nahvî’nin uydurduðunu söylemektedir (GAL Suppl., I, 46-47).
Halbuki bu darbýmesel sahâbî Uyeyne b.
Hýsn ve Kadî Þüreyh’in sözlerinde, ayrýca
Ferezdak’ýn þiirinde geçmektedir (Dîvânü
þi£ri’l-Mütelemmis, neþredenin giriþi, s. 3536).
Okur yazarlýðý bulunmayan Mütelemmis,
az fakat mükemmel þiir söyleyen (mukillûn muhkimûn) dört Câhiliye þairinin birincisidir (diðerleri Müseyyeb b. Ales, Selâme b. Cendel ve Husayn b. Hümâm’dýr).
Þiirlerinde orijinal fikir ve tasvirlere rastlanýr. Cumâhî’nin, þiirleri az olmasý yüzünden Mütelemmis’i yedinci tabaka þairleri
arasýnda saymasý isabetli görülmez. Hiciv,
hikmet, itâb ve fahr temalarýnda baþarýlý
örnekler verdiyse de en çok hicivleriyle,
özellikle de Amr b. Hind’e yönelik olanlarýyla þöhret kazanmýþtýr. Bazý þiirlerinde Arap
yarýmadasýnýn doðusunda yaþayan kabileler arasýndaki savaþlara temas eder. Çok
gezdiðinden þiirlerinde Farsça ve Rumca
kelimelere rastlanmaktadýr. Amr b. Huney, Düreyd b. Sýmme, Amr b. Þe’s, Ferezdak ve Beþþâr b. Bürd gibi þairler ondan

