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Cerîr b. Abdilmesîh (Abdiluzzâ)
b. Abdillâh b. Yezd ed-Dubaî

(ö. 569 veya 580)

Câhiliye devri þairi.
˜ ™

Kendisi Benî Dubey‘a’dan, dayýlarý Benî
Yeþkür’den olup soyu Rebîa, Nizâr ve Me-
ad yoluyla Adnân’a kadar uzanýr. Kýr tasvi-
rine dair bir dizesinde mavi karasinek için
kullandýðý mütelemmis (ýsrarla yiyecek ara-
yan) sýfatý onun için lakap olmuþtur. Ba-
basý kabilesi içinde putperestlikten Hýristi-
yanlýða dönen ilk kiþidir. Mütelemmis, Mu-
‘allaka þairlerinden Tarafe b. Abd’in dayýsý-
dýr. Þiirlerinde yer alan tasvirlere dayana-
rak 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 açmýþ-
tý. Zamanýn ileri gelen diðer þairleri gibi
Mütelemmis ve Tarafe de saraya sýk sýk gi-
dip methiyeleri karþýlýðýnda kralýn hediye-
lerine mazhar olanlardandý. Ancak her iki-
si de saraya yakýnlýklarý arttýktan sonra Amr
b. Hind’i hicveden þiirler söylemeye baþla-
dý. Buna çok öfkelenen kral onlarý öldür-
meye karar verdi. Bunun sarayýnda olma-
sýný istemediði için de bir plan hazýrladý.
Kendilerine mühürlü birer mektup vere-
rek lâyýk olduklarý hediyeleri almak üzere
Bahreyn Valisi Müka‘ber’e götürmelerini
istedi. Mükâfat hevesiyle yola düþen Mü-
telemmis ve Tarafe, Necef yakýnlarýna gel-
diklerinde yol kenarýnda duran ahmak gö-
rünümlü bir ihtiyara Mütelemmis’in söz
atmasý üzerine ondan, “Ölüm fermanýný
kendi elinde taþýyan adam benden daha

ahmaktýr” þeklinde bir cevap alýnca mek-
tubu açarak muhtevasýndan haberdar ol-
du. Tarefe’nin mektubunu da açtýrmak is-
tedi, fakat Tarafe razý olmadý. Mütelem-
mis mektubu yýrtarak Hîre (Kâfir) nehrine
attý (Yâkut, IV, 228 vd.). Ýzini kaybettirmek
için Irak topraklarýndan çýkýp Suriye istika-
metine doðru gitti. Busrâ’da Gasasîne (Be-
nî Cefne) kabilesine sýðýndý ve 569 veya 580
yýlýnda ölünceye kadar orada yaþadý. Bu
olaydan sonra “sahîfetü’l-Mütelemmis” sö-
zü Araplar arasýnda “ölüm fermanýný elin-
de 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 Bus-
râ’da ölmüþtür.

Charles Pellat, sahîfetü’l-Mütelemmis hi-
kâyesinin kadîm Yunan efsanelerinden “La
lettre de Bellérophon” hikâyesine benzedi-
ðini ifade eder. Bu hikâyede Kral Preutes,
Yunanlý kahraman Bellérophon’un eline
içinde öldürülme fermaný bulunan bir mek-
tup vererek kralýn kayýnbiraderi Likya Kralý
Iopates’e götürmesini ister. Neticede La
lettre de Bellérophon ölüm fermanýný elin-
de taþýyan kimse için darbýmesel olur (EI 2

[Ýng.], VII, 763). Tâhâ Hüseyin ve Carl Broc-
kelmann gibi son dönem yazarlarý sahîfe-
tü’l-Mütelemmis hikâyesinin uydurma ol-
duðunu iddia etmekte, Brockelmann, hi-
kâyeyi Ebû Mervân en-Nahvî’nin uydurdu-
ðunu 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. 35-
36).

Okur yazarlýðý bulunmayan Mütelemmis,
az fakat mükemmel þiir söyleyen (mukil-
lûn muhkimûn) dört Câhiliye þairinin birin-
cisidir (diðerleri Müseyyeb b. Ales, Selâ-
me b. Cendel ve Husayn b. Hümâm’dýr).
Þiirlerinde orijinal fikir ve tasvirlere rast-
lanýr. Cumâhî’nin, þiirleri az olmasý yüzün-
den 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 olanlarýy-
la þöhret kazanmýþtýr. Bazý þiirlerinde Arap
yarýmadasýnýn doðusunda yaþayan kabile-
ler arasýndaki savaþlara temas eder. Çok
gezdiðinden þiirlerinde Farsça ve Rumca
kelimelere rastlanmaktadýr. Amr b. Hu-
ney, Düreyd b. Sýmme, Amr b. Þe’s, Ferez-
dak ve Beþþâr b. Bürd gibi þairler ondan

tekebbire “kendini büyük ve azametli, baþ-
kalarýný ise hakir gören” anlamýný vermiþ-
tir (bk. bibl.). Bu mânalar yergi ifade et-
mekte olup Allah’tan baþka varlýklar için
söz konusudur. Mütekebbir, esmâ-i hüsnâ-
dan biri olarak “zâtýnýn ve sýfatlarýnýn ma-
hiyeti bilinemeyecek kadar ulu” anlamýna
gelir.

Mütekebbir dokuz ilâhî ismin sýralandý-
ðý âyette bunlarýn sonuncusu olarak yer
alýr (el-Haþr 59/23). Kiber kavramý ayrýca
on sekiz âyette Allah’a nisbet edilmekte-
dir (bk. KEBÎR). Mütekebbir Ýbn Mâce ve
Tirmizî’nin esmâ-i hüsnâ listesinde yer al-
mýþ (“Du.â,”, 10; “Da.avât”, 82), ayrýca tek-
bir 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 el-
Hudrî’nin rivayet ettiði kutsî hadiste Ce-
nâb-ý Hak azamet ve yüceliðin -kiþiyi örten
elbisenin kendisine özgü oluþu gibi- zât-ý
ilâhiyyesine has olduðunu, bunlardan biri
konusunda zâtýna rakip çýkaný ateþe ataca-
ðýný beyan etmiþtir (Müsned, II, 248; Müs-
lim, “Birr”, 136; Ýbn Mâce, “Zühd”, 16; krþ.
Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “ezr” md.).

Kibirlenmenin, eþi ve benzerinin bulun-
madýðýný iddia etmenin hakikatten ve er-
demden uzak bir davranýþ olduðu þüphe-
sizdir. Çünkü her varlýk, sahip olduðu im-
kânlara kendisinden deðil yaratýcýnýn lut-
fu sayesinde nâil olmuþtur ve her yaratýl-
mýþýn 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 ilâ-
hî tekebbürün mânasýný “yaratýlmýþlarýn
sýfatlarýndan münezzeh olmak, azgýn ve
zalim insanlarý kahir ve galebesi altýna al-
mak” þeklinde ifade etmiþtir (bk. bibl.).
Gazzâlî kullara yakýþan tekebbürün, mâ-
nevî hayatlarýný olumsuz yönde etkileyebi-
lecek her türlü dünyevî nimeti hakir gö-
rüp bunlara tenezzül etmemekten ibaret
olduðunu söyler. Mütekebbir olmaya hak
kazanan kimse hayvanlarýn da ortak olabi-
leceði 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 ke-
bîr, alî, müteâlî, celîl ve kahhâr isimleriyle
anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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Yazýlýþý ayný, okunuþu farklý olan
râvi adlarýyla ilgili terim

ve bu konuda yazýlan eserlerin
ortak adý.
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Bir râvinin rivayet ettiði hadisin güve-
nilir olup olmadýðýný tesbit edebilmek için
onun adýný, lakabýný, künye ve nisbesini bil-
mek önemlidir. Ricâlü’l-hadîs ilminin bir
kolu olan mü’telif ve muhtelif râvilerin bir-
biriyle karýþtýrýlmamasýný saðlamaya çalý-
þýr. Yahyâ b. Maîn, doðru olan isimle doð-
ru olmayaný ayýrmadan rivayette bulunan
kiþinin kendisinden hadis rivayet edilmeye
lâyýk olmadýðýný söylemektedir. Muhaddis-
ler Habbân’ý Hibbân, Husayn’ý Husayf diye
okuyan ve bu farký önemsemeyen kimse-
lerin rivayete ehil olmadýklarýný kabul et-
miþ ve onlardan hadis rivayet etmemiþ-
lerdir.

Mü’telif ve muhtelif yazýlýþ itibariyle ayný
veya birbirine yakýn (mü’telif), ancak telaf-
fuz bakýmýndan birbirinden farklý (muhte-
lif) olan isim, künye, lakap ve nisbeleri ifa-
de eder. Bu farklýlýk bir harfin harekesinin
yanlýþ okunmasý, harfteki noktanýn deðiþ-
tirilmesi, benzer bir harfle karýþtýrýlmasý gi-
bi sebeplerden kaynaklanýr. Arap alfabe-
sinde sesli harflerin bulunmamasý, nokta-
larýn harflerin tayininde önemli rol oyna-
masý isimlerin farklý okunmasýna imkân
vermekte, bu da zaman zaman karýþýklýða
yol açmaktadýr. Özel isimlerin mü’telif ve
muhtelifi konusunda üç ihtimalden söz
edilebilir. 1. Ýsmin yazýlýþýnýn ayný, okunuþu-
nun farklý olmasý. “*�2” ismi Selâm ve Sel-
lâm, “ 34�
” ismi Kerîz ve Küreyz, “5����”
ismi, Umâre, Ýmâre ve Ammâre þeklinde
okunmaya müsaittir. 2. Bir ismi meydana
getiren harflerin þeklen ayný, fakat nokta-
larýnýn farklý olmasý. “6�2א” -isim ”�2א[“ –
leri Serâh ve Sirâc, “*�7א*“ – ”37א” isimleri
Harâm ve Hizâm, ، �43% ، 34�7 ، �4�7 ، �4�9”
“3��9 ، 3��% ، 4�9 ، 437 ، 3437 isimleri Cerîr /
Cüreyr, Hureyr / Harîr, Harîz, Huzeyr, Ha-
zîz, Hazîn, Cerîn, Hirbiz, Cürbiz þeklinde
okunabilir. 3. Birbirine sadece þeklen ben-
zeyen isimlerin tamamen farklý olmasý.
“�:;<” (Züneyr) ve “:;<” (Züneyn) örnekle-
rinde olduðu gibi. Özel isimlerdeki bu du-
rum künye, lakap ve nisbeler için de söz ko-
nusudur. “ �:=� ��>” (Ebû Basîr) ve “�:=; ��>”
(Ebû Nusayr) künyeleri, “�3א�” (Bezzâr) ”�3א>“
(Bezzaz) lakaplarý, “?�=+א�” (el-Basrî) ile
(en-Nasrî) ”א�@=�?“ ve “?�A@א�” (en-Nada-
rî / en-Nadrî) nisbeleri böyledir.

Mü’telif ve muhtelif konusunda hemen
hiçbir ismi dýþarýda býrakmamak üzere ge-
niþ araþtýrmalar yapýlmakla beraber en çok
Øa¼î¼-i BuÅarî ve Øa¼î¼-i Müslim ile el-
Muva¹¹aßýn râvileri üzerinde durulduðu
görülmektedir. Mü’telif ve muhtelifin bu
sahada yapýlan çalýþmalarla sýnýrlý kalma-
dýðý, buna yakýn konular olan müttefik ve
müfterik ile müteþâbih konularýndaki eser-
lerin, hatta ensâba dair çalýþmalarýn da
muhteva açýsýndan birbirine çok yakýn ol-
duðu görülmektedir.

Mü’telif ve muhtelife dair bilinen ilk ki-
tap, Muhammed b. Habîb el-Baðdâdî’nin
(ö. 245/859) MuÅtelefü’l-šabâßil ve müß-
telefühâ adlý eseri olmakla beraber (nþr.
F. Wüstenfeld, Göttingen, 1850; nþr. Ha-
med el-Câsir, Riyad 1400/1980; nþr. Ýbrâ-
him el-Ebyârî, Kahire-Beyrut 1400/1980)
sadece hadis râvilerine ait en önemli ilk
kaynak Dârekutnî’nin el-Müßtelif ve’l-
muÅtelif’idir (nþr. Muvaffak b. Abdullah
b. Abdülkadir, I-V, Beyrut 1406/1986). Al-
fabetik olan kitabýn baþ tarafý günümüze
ulaþmadýðý için eser “bâ” harfiyle baþla-
makta ve 2352 isim ihtiva etmektedir. Ar-
dýndan Abdülganî el-Ezdî, hocasýnýn bu ça-
lýþmasýný tamamlamak amacýyla el-Müß-
telif ve’l-muÅtelif fî esmâßi našaleti’l-
¼adî¦’ini yazmýþtýr (nþr. Muhammed Muh-
yiddin el-Ca‘ferî ez-Zeynebî, Allahâbâd
1327, müellifin Müþtebihü’n-nisbe’si ile
birlikte). Ca‘fer b. Muhammed el-Müstað-
firî bu esere ez-Ziyâdât fî Kitâbi’l-Müß-
telif ve’l-muÅtelif li-£Abdil³anî adýyla
ilâveler yapmýþ (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye,
Hadis, nr. 525, vr. 45-67; Mekke, Harem
1923), Muhammed b. Ali es-Sûrî de bunun
için bir ziyâdât kaleme almýþtýr. Hatîb el-
Baðdâdî, Dârekutnî’nin eserini Abdülganî’-
nin adý geçen çalýþmasýný da dikkate alarak
el-Müßtenif fî tekmileti’l-MuÅtelif ve’l-
müßtelif ismiyle geniþletmiþ ve ikmal et-
miþtir (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Hadis, nr.
285/140; Brockelmann, GAL, I, 401). Bu
arada Hiþâm b. Ahmed el-Vakþî et-Tenbî-
hât £alâ evhâmi’d-Dârešu¹nî fi’l-Müßte-
lif ve’l-muÅtelif, Ruþâtî el-Ý£lâm bimâ
fi’l-MuÅtelif ve’l-müßtelif li’d-Dârešu¹-
nî mine’l-evhâm adýyla birer eser yaz-
mýþlardýr. Hasan b. Biþr el-Âmidî’nin el-
Müßtelif ve’l-muÅtelif’i þairlerle ilgilidir
(nþr. F. Krenkow, Kahire 1354; nþr. Abdüs-
settâr Ahmed Ferrâc, Kahire 1381).

Bu sahanýn en mükemmel eseri Ýbn Mâ-
kûlâ’nýn el-Ýkmâl* fî ref£i’l-irtiyâb £ani’l-
müßtelif ve’l-muÅtelif fi’l-esmâß ve’l-kü-
nâ ve’l-ensâb’ýdýr (nþr. Abdurrahman b.
Yahyâ el-Muallimî, I-VI, Haydarâbâd 1382-
1386/1962-1967; nþr. Nâyif el-Abbas, VII,

etkilenmiþtir (a.g.e., neþredenin giriþi, s.
39-40). Bununla birlikte Mütelemmis, genç
yaþta öldürülen yeðeni Tarafe’nin Arap þii-
rindeki baþarýsý ve þöhreti karþýsýnda göl-
gede kalmýþtýr. Bu sebeple çaðdaþ Arap
edebiyatý tarihi yazarlarý Mütelemmis’e ký-
sa notlar halinde temas etmekle yetinmek-
tedir.

Daðýnýk halde bulunan þiirleri için en zen-
gin kaynak el-E³ånî’dir. Luvîs Þeyho, Þu£a-
râßü’n-Na½râniyye’sinde diðer eserlerden
derlediklerini bunlara eklemiþtir (s. 330-
349). Þairin zamanýmýza ulaþan divanýný
Ebû Amr eþ-Þeybânî, Ebû Ubeyde Ma‘mer
b. Müsennâ, Asmaî, Ali b. Mugýre el-Esrem
gibi ünlü râvi ve dilciler rivayet etmiþtir.
Divanýnda on yedi kaside ile bazý kýta ve
beyitler yer alýr. Ýlk defa Dîvânü’l-Müte-
lemmis adýyla Karl Vollers tarafýndan Al-
manca tercümesiyle birlikte neþredilmiþ-
tir (Leipzig 1903). Luvîs Þeyho, 1902-1904
yýllarý arasýnda “Dîvânü’l-Mütelemmis” adýy-
la el-Meþriš dergisinin V, VI ve VII. ciltle-
rinde bazý þiirlerini yayýmlamýþtýr. Divanýn
ilmî neþri, uzun bir araþtýrma ve ayrýntýlý
indeksle birlikte altý yazmasýna dayanýla-
rak Hasan Kâmil es-Sayrafî tarafýndan ger-
çekleþtirilmiþtir.
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