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Rebiülahir, cemaziyelevvel
ve cemaziyelahir aylarının
kısaltmasından meydana
gelmiş olup
kapıkuluna üç ayda bir verilen
maaşın (mevacib) söz konusu
zaman dilimine işaret eden
bir mali terim
L

(bk. MEVAciB).
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Aruz sisteminde bir bahir

da' 1 bi da'), savaş alanında yapılan atışma,
ve meydan okumalar, kadınların
savaşçılara yönelik teşvik veya serzeniş
şiirleri, çocuklara söylenen oyun şarkıları
ve ninniler hep bu şekilde dile getirilmiş
tir. Bu sebeple Arap halk şiirinin başlan
gıcının "mucez" adı verilen vezinsiz fakat
seeili nesir veya recez olduğu kabul edilir
(bk. HALK EDEBiYATI). Arap şiirinin en eski örneklerinde görülen, ritim bakımından
çok değişken. fakat nazmı kolay bir vezin
şekli niteliği taşıyan, aslında halk şiirlerinin
vezni olup özellikle Cahiliye şairlerinin çok
kullandıkları recezler genelde ani ilhamların ve irticali ifadelerin ür ünüdür; bu sebeple zamanımıza pek az örnekleri gelmiş
tir. Başlangıçta yüksek sanat şekli sayıl
mayan recez, Cahiliye devri şiir geleneği
nin devam ettiği 1. (VII.) yüzyılın ilk yarı
sında da diğerinin adı "kasid" olan en eski
iki nazım çeşidinden biri durumundaydı.
Bununla birlikte 1. (VII.) yüzyıldan sonra
artık recez de dahili bir plana sahip bulunan kaside gibi uzun şiirler halinde nazmedilmeye başlandı. Bu yeni tip recez kasidelerine "urcuze" , böyle şiirler nazmeden şaire de "raciz" (reccaz) denildi. Racizlerin ilki Ağleb ei-İcli (ö. 21/642), en tanın
mışları da Accac ile (ö. 97/715-16) 400 beyitlik urcuzesi olan oğlu Ru'be'dir.
sataşma

adı.
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Halil b. Ahmed'in aruz sisteminde "müctelibe" denilen üçüncü dairedeki üç bahirden (hezec, recez, remel) ikincisi olup
genel sıralamada yedinci bahirdir. Tef'ileleri yedi harflidir (sübaiyye) illet ve zihaf
kaidelerinin uygulanmadığı nazari şekli, iki
hafif sebeple ( ,.Jj + ,;;, ) bir mecmu' vetidden (.;).:) oluşan müstef'ilün (--~-)teri
lesinin altı defa tekrarlanmasıyla meydana gelir. Cevheri'nin sıralamasına göre ise
recez, "müfredat" denilen ve bir tek terilenin belli sayılarda tekrarıyla oluşan bahirler arasında yer alır (Kitabü 'Aruzi'l-varal!:a, s. 55).
Recez, kelime manası itibariyle develerin sağrısında beliren ve kalkarken ayaklarının titremesine sebep olan bir hastalık
adıdır (Usanü'l-'Arab, "rez" md.) illet ve
zihaf kaidelerine çokça maruz kalması sebebiyle uğradığı sarsıntı ve değişiklikler yüzünden bahre Halil b. Ahmed tarafından
bu ad verilmiştir (İbri Reş1~ ei-Kayrevan1,
ı , 270-271 ). Çünkü recez bahrinde bir tam
beytin, rnısralarından birer tefile (cüz') kaybedip meczu' ( .,,;.:::wı) beyit, şatr kaybedip meştGr (J~I) beyit ve nihayet şatr
bünyesinden de cüz kaybederek menhuk
(!l~l) (güçsüz) adı verilen beyit çeşitle
rine dönüşmesi gibi yoğun değişiklikler görülebilir.
Kadim manasıyla recez, nazım ve musikiyle alakah bir terim olup eski Araplar'ın "kasid, remel, recez" diye adlandır
dıkları belirli konulara tahsis edilmiş şiir
nevilerinden birinin adıdır (Ahfeş ei-Evsat,
s. 68). Bu manada recez, aynı adı taşıyan
bahrin üçüncü ve dördüncü aruzlarıyla
nazmedilen, bir beytin yarısı kadar veya
daha kısa olan beyit şekilleriyle (meştur
ve menhuk beyitler) söylenmiş şiirlerdir.
Çarşı ve pazarlarda günlük çalışmalar sıra
sındaki terennümler ve deveci ezgileri (bu-

Recez, Abbasiler devrinin başlarından itibaren daha çok hikaye, fıkra, tarih, belagat, aruz, sarf-nahiv, hadis terimleri, siyer,
akaid ve fıkıh gibi bilimsel konuların anlatıldığı didaktik manzumelerde kullanılma
ya başlandı . Kadim Arap şiirinde recez bahrinde nazmedilen, her beyti kendi arasın
da kafiyeli olduğundan bağımsız bir kafiye
düzenine sahip bulunan "müzdevice" (çift)
veya "müzdevic şiir" denilen form , uzun
manzum eserler ve özellikle didaktik manzumeler yazılırken katiye bulma kolaylığı
sağladığından zamanla mesnevi tarzının
doğmasına sebep olmuştur. Arap şiirinde
halk şarkıların ı andıran eski recez örnekleri, manzum hikaye aniatma geleneğin
den bu yana zaman içinde tabii bir geliş
me göstermiş, Beşşar b. Bürd, EbU Nüvas,
Ebü'l-Atahiye ve İbnü'I-Mu'tez gibi şairler
de eserlerinde bu tarzı kullanmışlardır. Ayrıca urcuze formu gaza ve fetihler dolayı
sıyla tarihi-destani konularda yüzlerce beyitlik şiir yazımına imkan verdiğinden rağ
bet gören bir nazım şekli olmuştur. İbnü'l
Hebbariyye'nin Kelile ve Dimne tarzında
kaleme aldığı eş-Şddi]J. ve'l-bdgım adlı
2000 beyitlik urcuzesi, İbn Abdürabbih'in
Endülüs Emevi Halifesi lll. Abdurrahman'ın
300-322 (91 2-934) yılları arasında yaptığı
savaşları anlattığı 445 beyitlik urcuzesi,

Nu'man b. Muhammed'in imarnet konusunu ele alan 2375 beyitlik urcuzesi (elurcüzetü'l-muhtare), İbn ü'l-Mütefennin 'in
miras hukukuna dair el-Urcuzetü'r-Ra]J.biyye!Bugyetü'l-bd}J.i§ adlı manzumesi, İbnü'I-Mu'tezz'in 417-420 beyitlik Urcuze ii tdri]J.i'l-Mu'tez-Billdh adlı manzumesi bunlar arasında sayılabilir.
Aruza dair klasik kitaplarda ve bunlara muhteva bakımından bağlı kalan yeni
eserlerde dört aruz ve beş darbdan oluşan recez vezninin klasik vezin grupları
şöyledir: A) Tam beyit (her iki mısrada üçer
cüz mevcut), a) 1. aruz (sahih) ve 1. darb (sahih) ile: - -~- 1- -~- 1- -~-ll--~- 1
- -~- /-- ~- (müstef'ilün). b) 1. aruz (sahih) ve 2. darb (maktG' = son mecmu' vetidin sakin harfi atılıp bir önceki harfi sükGnlanmış şekli) ile: - -~- /- -~- 1- -~-ll
--~-1--~-1--- (mef'Glün). B) Meczu'
beyit (her iki şatırdan birer cüz eksilmiş), ll.
aruz (sahih) ve 3. darb (sahih) şekli ile:
- -~- /- -~- ll- -~- 1- -~- C) Meştur
beyit (bir şatr 1 mısra eksilmiş), lll. aruz (sahih) ve 4. darb (sahih) cüzlerinin çakışmış
(b irleşmiş) şekli ile: - -~- 1- -~- 1 - -~
D) Menhuk beyit (2/3 nisbetinde eksilmiş) ,
IV. aruz (sahih) ve S. darb (sahih) cüzlerinin çakışmış (birleşmiş) şekli ile: - -~- 1
Haşiv, aruz ve darb cüzlerindeki bütün
müstef'ilün (- -~-) ler, ikinci sakin harfi n
hazfi (babn) ile mefailün (~-~ -): dördüncü sakin harfin hazfi (tayy) ile müfteilün
(-~~-)ve bab! (habn + tayy) ile feiletün
(~~~-)ve 1. aruzun 2. darbı olan mef'GIün (-- -) ise, IJabn ile feulün (~- -) şe
killerine dönüşebilir. Cevheri'ye göre muktedab, münserih bahirlerinin aslı recezdir.

Nazım tekniğinde sanatkarların yaptık
ları

yenilikleri de içeren bazı eserlerde bu
bahrin başka vezin grupları da yer almaktadır. Celal el-Hanefi'nin tesbit ettiği kırk
üç vezin grubu illet ve zihaf kaidelerinin
uygulanmış şekilleriyle toplu olarak aşa
ğıda verilmiştir (el-'Aruz, s. 495-553):
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İran ve Türk edebiyatlarında bu bahrin
için aruza dair eserlerde
pek çok vezin sayılır, ancak bunların bir
kısmı çok yayılmamış denemelerin ürünleri, bir kısmı ise bazı vezin kalıpları için
sun'i olarak üretilmiş örneklerdir. Her iki
edebiyatta da Arap aruzundaki altı ve dört
tefileli beyitler yanında (yk. bk. A, tam beytin, a ve b şıkları) sekiz tef'ileden kurulu
şekiller de (- -~- /- -~- /- -~- /- -~- //)
vardır. Burada da bütün müstefilün (--~-)
lerin yerini, müfteilün (- ~~-) veya mefailün (~ -~-) tefileleri birbirini aynen veya
nöbetieşe takip ederek alabilir. Bu durum,
hemen bütün bahirlerde İran nazmına nazaran tamamıyla sadeleştiriimiş şekillerin
tercih edildiği Türk nazmında daha yaygın
olarak kullanılır. Diğer taraftan mef'ulün
(- - -)ve onun yerini alan feulün (~- - )
genelde mısra, nadiren beyit sonunda bulunursa da Türk nazmında pek görülmez.
Ayrıca Nef"i'nin, "Esti nes'im-i nevbahar,
açıldı güller subh-dem 1 Açsın bizim de
gönlümüz, sal<i meded sun cam-ı cem" dizeleriyle başlayan meşhur bahar kasidesinde olduğu gibi sekiz tef'ileli beyitlerin
mısraları iki eşit kısım halinde iç kafiyelerle örülmüş olan recez vezin şekilleri vardır
ki buna Türk şiirinde "musammat" denilir.
Recez, Türk şiirinde başlangıçta sık rastlanan bir bahir olmasına karşılık IX. (XV.)
yüzyıldan sonra gittikçe az kullanılmış ve
müstef'ilün (--~-)ile müfteilün (-~~-)
yerine mefailün (~-~-) tef'ilelerinden kurulu şekiller tercih edilmiştir. Muhammed
kullanılan şekilleri

Tevfik ei-Bekr'i, Eracizü'l-<Arab (Kahire
ı 3 ı 3) adlı bir monografi yazmıştır.
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REci' VAK'ASI
(~}IW.9)

Adal ve Kare kabilelerinin
kendilerine İslam' ı öğretmek için
davet ettikleri
heyete düzenledikleri suikast
L

(4/ 625).
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Uhud Gazvesi'nden sonra Ben'i Hüzeyl'in
bir kolu olan Ben'i Lihyan kabilesinin reisi
Halid b. Süfyan (veya Süfyan b. Halid), Medine'ye saldırı hazırlığına girişerek komşu
kabilelerden asker toplamaya başladı. Durumu öğrenen Hz. Peygamber, Halid b.
Süfyan'ı ortadan kaldırması için Abdullah

Reci' Vak'a s ı ' nın

meydana
geldiği yer
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b. Üneys ei-Cühen'i'yi görevlendirdi. Abdullah, Halid'i Urene vadisinde pusuya düşü
rüp öldürdü, böylece Medine'ye saldırı tehdidi ortadan kalktı. Bu olay Ben'i Lihyan'ın
müslümanlara karşı düşmanlığını daha da
arttırdı. Kabilenin bazı mensupları akrabaları olan Adal ve Kare kabilelerine giderek onlarla birlikte müslümanlardan öç
almak için bir plan hazırladılar. Buna göre Adal ve Kare, ResGl-i Ekrem'e bir heyet yollayıp kendilerine İslam'ı öğretecek
kimselerin gönderilmesini isteyecekler,
bunların bir kısmını Halid'in intikamını almak için öldürecek, diğerlerini de Bedir ve
Uhud'da yakınları öldürülen Mekkeli müş
riklere satacaklardı (Vakıdl, 1. 354). Halid'in
öldürülmesinden bir ay sonra Adal ve Kare'den altı yedi kişilik bir heyet Medine'ye
geldi. ResUluilah onların isteklerini kabul
ederek 4. yılı Saferayında (Temmuz 625)
altı, yedi veya on kişilik bir heyeti kendileriyle birlikte gönderdi. Heyet müslüman olduklarını ilan eden bu kabHelere İslamiyet'i
öğretecek, onlardan zekat toplayacak (Belazürl, ı , 482). ayrıca Mekke yakınlarına kadar giderek Kureyş müşrikleri hakkında bilgi edinecekti (BuhM, "Megazi", 28; Vakıdl,
1, 354) .
Mersed b. Ebu Mersed veya Asım b .
Sabit'in başkanlığındaki heyette Halid b.
Bükeyr, Hubeyb b . Ad'i, Zeyd b. Desine,
Abdullah b. Tarık ve Muattib b. Ubeyd'in
bulunduğu kaydedilmektedir (a.g.e., 1, 355;
İbn Hi şa m, ııı. 124) . Mersed b. Ebu Mersed veya Asım b. Sabit Seriyyesi adıyla da
bilinen ve geceleri yürüyüp gündüzleri gizlenen heyet, Mekke ile Usfan arasında Hüzeyl kabilesine ait Heda bölgesinde Rec'i'
suyu yanında konakladığında Lihyanoğul
ları'ndan 100 kişilik bir birlik tarafından kuşatıldı. Müşrikler bunlara teslim oldukları
takdirde kendilerine bir zarar vermeyeceklerini, Mekkeliler'den fidye almak için böyle davrandıklarını söylediler. Ancak onlar bu
teklifi kabul etmeyip çarpışmaya girdiler.
Mersed, Asım, Halid ve Muattib şehid
olunca Hubeyb, Zeyd ve Abdullah öldürülmeyeceklerine dair söz aldıktan sonra
çıktıkları tepeden inerek teslim oldular.
Mekke'ye götürülmek üzere yola çıkarı
lan bu üç sahi'ıb'iden Abdullah bağlı olduğu ipten kurtulup kılıcını çekerek mücadeleye giriştiyse de taşa tutularak şehid
edildi. Hubeyb ile Zeyd, Mekke'ye götürülüp Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını almak isteyen Mekkeliler'e satıldı. Hubeyb ile Zeyd kendilerine yapılan baskılara
rağmen İslamiyet'ten dönmeyi reddettiler
ve bir süre Mekke'de hapsedildikten son-

