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MÜTEKADDÝMÎN ve MÜTEAHHÝRÎN

(452/1060), Ebû Hanîfe’nin halkasýyla baþ-
layan mütekaddimîn devrinin sona erdiði
noktadýr. Geç dönem Hanefî literatürün-
de müteahhirîn devrinin diðer mezheplere
nisbetle yaklaþýk yarým asýr sonra baþlatýl-
masýnýn sebebi, muhtemelen Mâverâün-
nehir meþâyihinin V. (XI.) yüzyýlýn ilk yarý-
sýnda teþekkülünü tamamlayýp Hanefî ta-
rihinin ana gövdesini temsil etmeye baþ-
ladýðý noktanýn mütekaddimîn devrinin so-
nu olarak kabul edilmesidir. Irak ve Hora-
san meþâyihinden kelâm, fýkýh usulü, ha-
dis ve mezhep içi istidlâl gibi birçok saha-
da farklý anlayýþlara sahip olan Mâverâün-
nehir meþâyihinin Hanefî mezhebine hâ-
kim olmasý, bu çevrenin en önemli halkasý-
ný teþkil eden Halvânî ve talebelerinin gö-
rüþ ve eserleri sayesinde gerçekleþmiþtir.

Mütekaddimîn devrini müteahhirîn dev-
rinden ayýran temel farklýlýklar, mezheple-
rin ve buna baðlý fýkhî faaliyetlerin IV. (X.)
yüzyýldan itibaren geçirdiði dönüþümle il-
gili olmakla beraber Ýslâm toplumunun ya-
þadýðý tecrübeye paralel olarak geliþtirilen
görüþ ve fetvalar da bu ayýrýmýn sebepleri
arasýnda yer almaktadýr. Müteahhirîn dö-
neminde toplumsal þartlarýn ve örfün be-
lirlediði meselelerin birçoðu hakkýnda mü-
tekaddimîn devrinde vazedilenlerden fark-
lý hükümlere varýldýðý söylenebilir. Söz ko-
nusu meselelerde geçmiþ dönemde vaze-
dilen hükümlere hâkim olan þartlarýn de-
ðiþtiði belirtilmektedir. “Tegayyürü’l-ez-
mân” ve “fesâdü’z-zamân” gibi kavramlar-
la ifade edilen bu deðiþim, müteahhirîn
ulemâsý tarafýndan mezhep imamlarýndan
yapýlan tercihlerde de göz önüne alýnmýþ-
týr.

Mütekaddimîn devrinin sonu olarak IV.
(X.) yüzyýlýn belirlenmesi, bu asrýn fýkhýn
ve diðer ilimlerin tarihinde önemli dönü-
þümlere sahne olmasýndan, özellikle bu
asrýn ilk yarýsýnda fýkýh mezheplerinin ve
Ýslâm toplumu ile iliþkilerinin yeni bir dö-
neme girmesinden kaynaklanmaktadýr.
Nitekim ilk fýkýh muhtasarlarý ve mezhep
imamlarýnýn eserleri üzerine ilk kapsamlý
þerhler, ilk küllî kaide çalýþmalarý ve ilk
kapsamlý usul metinleri bu yüzyýlda kale-
me alýnmýþtýr. IV. (X.) yüzyýl ayný zaman-
da, mezhep imamlarý ve talebelerinin fýk-
hî mesailerinin deðerlendirilip yeni mese-
lelere tatbik edilmesini saðlayan mezhep
içi fýkhî istidlâlin teþekkül ettiði, bir mez-
hebe baðlý fakihlerin reisi olarak nitelenen
simalarýn ortaya çýktýðý ve mezhebe inti-
sap kavramýnýn sýnýrlarýnýn belirlenerek Ýs-
lâm toplumundaki mevcudiyetinin çeþitli
kurumlarla temellendirildiði asýr olarak
kabul edilmektedir.

IV. (X.) yüzyýlýn ardýndan fýkýh ilmi ve Ýs-
lâm toplumu ile iliþkisi konusunda en dik-
kat çekici dönüþümün VII ve VIII. (XIII ve
XIV.) yüzyýllarda gerçekleþtiðini göz önü-
ne alan bazý müellifler, müteahhirîn kav-
ramýný belirtilen asýrlarda ve sonrasýnda
yaþayan fakihler için kullanmakta ve bu
dönemde yaþamýþ Ýbnü’l-Hâcib (ö. 646/
1248) ve Ebü’l-Berekât en-Nesefî (ö. 710/
1310) gibi fakihleri mensup olduklarý mez-
heplerin tarihleri hakkýnda birer dönüm
noktasý olarak kabul etmektedir.

Fýkýh usulünün mütekaddimîn ve mü-
teahhirîn dönemleri genel olarak fýkýhta-
ki gibi olmakla birlikte fýkýh usulünün kla-
sik yapýsý IV (X) ve V. (XI.) yüzyýllarda te-
þekkülünü tamamladýðýndan, meselâ Ha-
nefî fýkýh usulünün mütekaddimîn döne-
minin Pezdevî (ö. 482/1089) ve Þemsüle-
imme es-Serahsî ile (ö. 483/1090), Þâfiî -
Eþ‘arî usulünün mütekaddimîn döneminin
Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî (ö. 478/
1085) ve Gazzâlî ile (ö. 505/1111), Hanbelî
usulünün mütekaddimîn döneminin Ebû
Ya‘lâ ve Ýbn Akýl ile (ö. 513/1119) sona er-
diði söylenebilir.

Literatürde mütekaddimîn fakihleri ic-
tihad etmek ve yüksek himmete sahip
olmak gibi müsbet sýfatlarla zikredilirken
müteahhirîn fakihleri çoðunlukla yeterin-
ce çalýþmamak ve himmeti az olmak gibi
menfi sýfatlarla anýlmaktadýr. Mütekaddi-
mîn fakihlerinin ittifak ettiði görüþler mez-
hep içinde delil deðeri taþýrken bir mese-
lede mütekaddimîn devrinden bir rivayet
gelmemesi de baþlý baþýna bir bilgi olarak
kabul edilmektedir. Buna karþýlýk müte-
ahhirîn fakihlerinin tamamýnýn yahut bü-
yük çoðunluðunun ortak görüþü umumi-
yetle fetva sahasýnda esas alýnmasý gere-
ken görüþ diye kabul edilir. Ancak fakihle-
rin mezhep birikimi içinden usul, kaynak
ve fetva anlayýþlarýna en uygun kavli seçe-
bildikleri ve zaman zaman müteahhirîn
görüþü yerine mütekaddimîn görüþünü
tercih ettikleri de görülmektedir.
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™ FIKIH. Çeþitli dönemlerde kaleme
alýnmýþ birçok fýkýh eserinde belirli bir nes-
lin veya çevrenin erken dönemi yahut yaþ-
ça büyük simalarý için mütekaddimîn, geç
dönemi yahut nisbeten genç simalarý için
müteahhirîn kelimeleri sözlük anlamýna
uygun biçimde kullanýlsa da bunlarýn bi-
rer terim olarak kullanýmýna fýkýh mezhep-
lerinin geç dönem literatürlerinde ve bu
mezheplerin tarihleri hakkýndaki açýklama-
larda rastlanýr. Mâlikî mezhebinde müte-
kaddimîn devri, Mâlik b. Enes’ten (ö. 179/
795) Ýbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî’nin (ö. 386/
996) faaliyet gösterdiði zamana kadar sü-
ren dönemde yaþamýþ fakihleri ifade et-
mek için kullanýlmakta, Kayrevânî müte-
ahhirînin ilk simasý kabul edilmektedir. Her
ne kadar Râfiî ve Nevevî’den önce yaþamýþ
mezhep fakihlerini mütekaddimîn olarak
niteleyen bazý Þâfiî metinleri bulunsa da
genel olarak Þâfiî literatüründe mütekad-
dimîn devrinin Þâfiî’den (ö. 204/820) IV. (X.)
yüzyýla kadar süren zaman dilimine iþa-
ret ettiði söylenebilir. Nitekim gerek Râfiî
gerekse Nevevî IV. (X.) yüzyýldan sonra ge-
len fakihleri müteahhirînden saymaktadýr.
Hanbelî mezhebi tarihi mütekaddimîn, mu-
tavassýtîn ve müteahhirîn diye üç döne-
me ayrýlmakla beraber mütekaddimîn ile
mutavassýtîn devirlerini ayýran dönüm nok-
tasý olarak yine IV. (X.) yüzyýlýn sonu belir-
lenmiþtir. Buna göre mütekaddimîn devri,
Ahmed b. Hanbel’den (ö. 241/855) Bað-
dat Hanbelîleri’nin reisi ve Kadý Ebû Ya‘lâ
el-Ferrâ’nýn (ö. 458/1066) hocasý olan Ha-
san b. Hâmid’e (ö. 403/1012) kadar geçen
zaman dilimidir. Hasan b. Hâmid’in tale-
beleri ve özellikle Kadý Ebû Ya‘lâ’nýn faali-
yetleriyle baþlayan mutavassýtîn devrinin
Burhâneddin Ýbn Müflih’in (ö. 884/1479)
vefatýyla sona erdiði ve müteahhirîn dev-
rinin Alâeddin Ali b. Süleyman el-Merdâvî
ile baþladýðý kabul edilmektedir. Bazý mü-
elliflerce Hanefî mezhebinde de mütekad-
dimîn ve müteahhirîn devirlerini ayýran
dönüm noktasýnýn IV. (X.) yüzyýl olduðu
belirtilmekle birlikte geç dönem Hanefî
literatüründe mütekaddimîn devrinin V.
(XI.) yüzyýlýn ortasýna kadar sürdüðü belir-
tilmektedir. Buna göre Halvânî’nin vefatý
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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 mak-
sûr: ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – //¦– – /¦– –/
¦– – /¦= (feâl). c) Aruzu sahih, darbý mah-
zuf: ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – //¦– – /¦– – /
¦– – /¦ – (feâl). d) Aruzu sahih, darbý eb-
ter: ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – //¦– – /¦– – /
¦– – / – (fa‘).

B) Meczû beyit: a) Aruzu ve darbý mah-
zuf: ¦– – /¦– – /¦ – (feâl) //¦– – /¦– – /
¦ – (feâl). b) Aruzu mahzuf, darbý ebter:
¦– – /¦– – /¦– (feâl) //¦– – /¦– – / – (fa‘).

Ayrýca gerek aruz gerekse haþivlerde
(aruz ve darb dýþýndaki tef‘ilelerde) þu il-
let ve zihaf kaideleri uygulanabilir: a) Kabz
ile feûlü (¦–¦ ), b) hazf ile feâl (¦–); c) na-
diren serm ile (kabz ve harm = mecmu ve-
tidin ilk harfinin hazfi) fa‘lü (–¦ ).

Aruza dair klasik kitaplarda ve bunlara
muhteva bakýmýndan sadýk kalan yeni eser-
lerde 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):

1. ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – [¦–¦] //¦– – /
¦– – / ¦– – / ¦ = (feâl)

2. ¦– – /¦–¦ / –¦– /¦– – [¦–¦] //¦– –/
¦– – / ¦– – / ¦ – (feâl)

3. ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – [¦–¦] //¦– –/
¦– – / ¦– – / ¦– 

4. ¦– – /¦– – /¦– – /¦– //¦– – /¦– – /
¦– – /¦ – –

5. ¦– – /¦– – /¦– – /¦– //¦– – /¦– – /
¦– – / ¦– [¦ =]

6. ¦– – /¦– – /¦– – //¦– – /¦– – /¦– –

7. ¦– – /¦– – /¦– – //¦– – /¦– –

8. ¦– – /¦– – /¦– – [¦–¦], [¦–] //¦– – /
¦– – / ¦–

9. ¦– – /¦– – /¦– – /¦– – [¦–] //¦– – /
¦– – / ¦– – –

10. ¦– – /¦– – /¦– //¦– – /¦ – – –

Kadîm þairler tarafýndan da kullanýlan
mütekarib bahrinde kýsa ve tek tef‘ilenin

tekrarý sebebiyle ritmin seri oluþu yanýn-
da mûnis bir nitelik de göze çarpar. Bun-
dan dolayý çaðýmýz þairlerinin kahraman-
lýkla ilgili þiirlerde ve marþlarda çokça rað-
bet ettikleri bir vezindir (Mahmûd Fâhû-
rî, s. 34 vd.). Türk þiirinde bahrin “feûlün /
feûlün / feûlün / feûlün” ile “feûlün / feû-
lün / feûlün / feûl” þekilleri daha çok kul-
lanýlmýþtýr. Bunlarýn yanýnda az kullanýlsa
da bir tef‘ilesi düþürülerek üç feûlün ve
iki feûlün bir feûl þekline de rastlanmak-
tadýr.
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– —
MÜTEK…RÝBÜ’l-HADÎS

(bk. MUK…RÝBÜ’l-HADÎS).
˜ ™

– —
MÜTEKAVVÝM

א���)��* ) )

Dinen yararlanýlmasý mubah olan
veya bilfiil ihraz edilmiþ

mal anlamýnda fýkýh terimi
(bk. MAL).

˜ ™

– —
MÜTEKEBBÝR

( �� א���"+ )

Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.

˜ ™

Sözlükte “büyük ve cüsseli, ulu ve yüce
olmak” mânasýndaki kiber kökünün “te-
fe‘‘ul” kalýbýndan türeyen mütekebbir “bü-
yük, ulu” anlamýna gelir. Ebû Ýshak ez-
Zeccâc, mütekebbir kelimesinin masdarý-
ný teþkil eden tefe‘‘ul kalýbýnýn “insanýn ken-
disinde bulunmayan bir niteliði varmýþ gi-
bi göstermesi” þeklinde bir özellik taþýdýðý-
ný belirtir. Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî de mü-
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– —
MÜTEK…RÝB

א���)��, ) )

Aruz sisteminde bir bahir.
˜ ™

Halîl b. Ahmed’in ortaya koyduðu vezin-
lerden olup onun sisteminde müttefik ve-
ya mütekarib denilen beþinci dairede bi-
rinci, 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 kaynak-
lanan yakýnlýk ve benzerlik dolayýsýyla mü-
tekarib (birbirine yakýn) kelimesiyle adlan-
dýrýlmýþtýr (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 sis-
teminde tam ve sahih þekli “feûlün” (¦– –)
tef‘ilesinin bir mýsrada dört, bir beyitte
sekiz defa tekrar edilmesidir. Uygulama-
da kullanýlan bu tam þeklin bir aruzu ve
dört darbý, her iki þatrýn sonundaki cüz-
lerin düþmesiyle elde edilen ve tef‘ile sa-
yýsý altý olan meczû þeklin ise bir aruzu iki
darbý vardýr. Buna göre mütekarib bahri-
nin toplam iki aruz, altý darb tef‘ilesi te-
þekkül etmiþ olur. Sekiz tef‘ileli beytin darb
tef‘ilelerinde a) hafif sebebin son harfinin
hazfi (kasr) ve kalan son harfin sâkin kýlýn-
masý ile (� ���� ���� ^ -������� ^ )-������� : feûl (¦ =);
b) son hafif sebebin hazfi ile (� ���� ���� ^ �� ���� )
ve buradan da uygulamada (������ ) feal (¦–)
tef‘ilesi; c) hafif sebebin hazfi, kalan mec-
mû vetidin son harfinin ($) hazfi ve kalan
son harfin (.) sâkin kýlýnmasý, yani hazf ve
kat‘ iþlemlerinin birlikte uygulanmasý (betr)

MÜTEKEBBÝR


