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Kur’ân-ý Kerîm’de
Allah’a nisbet edilen isimlerden biri.
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Sözlükte “görüp gözetmek, savunup
korumak” anlamýndaki havt (hîta, hýyâta)
kökünün if‘âl kalýbýndan (ihâta) türeyen
muhît kelimesi “bir þeyin etrafýný çeviren,
bir þeyi ve bir hususu bütün yönleriyle bi-
len” demektir. Râgýb el-Ýsfahânî ihata kav-
ramýnýn iki mânaya geldiðini söyler. Birin-
ci anlam cisimlere yönelik olup, “Filân yeri
ihata ettim” örneðinde ve, “Allah her þe-
yi ihata edendir, her yönüyle koruyandýr”
âyetinde (en-Nisâ 4/126; Fussýlet 41/54)
görülür. Ýkinci anlamý “bilmek”tir. Bir þeyi
ilmiyle ihata etmek onun varlýðýna, cinsi-
ne, miktarýna, keyfiyetine, meydana geti-
rilmesiyle ne amaçlandýðýna, kendisinden
ne elde edilebileceðine vâkýf olmak de-
mektir. Böyle bir vukuf sadece Allah’a mah-
sustur (el-Müfredât, “hvt” md.).

Ýhata kavramý Kur’ân-ý Kerîm’de beþ
âyette mâzi kalýbýnda, sekiz âyette muhît
þeklinde Allah’a izâfe edilmiþtir (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “hvt” md.). Fiil kalýbýy-
la izâfe edilenler “ilâhî kudret ve ilim” mâ-
nasýna gelmektedir (Taberî, XV, 137; Mâ-
türîdî, vr. 424a). Muhît ismiyle Allah’a nis-
bet edilen ihata kavramlarýnýn çoðunda
“ilmiyle kuþatma” anlamýna yönelik bir üs-
lûp hâkim olup bir kýsmýnda da “kudret”
mânasý mevcuttur. Bakara sûresinin, “Al-
lah kâfirleri ihata edendir” meâlindeki âye-
tinde (2/19) muhît, kâfirlerin ilâhî kudre-
tin dýþýna çýkamayacaklarý ve eninde so-
nunda yenilgiye uðrayacaklarý þeklinde yo-
rumlanmýþtýr (Zeccâc, s. 46-47).

Muhît kelimesi Ýbn Hacer’in Kur’an’dan
derlediði esmâ-i hüsnâ arasýnda mevcut-
tur (DÝA, XI, 408). Tirmizî ve Ýbn Mâce’nin
listesinde geçmemekle birlikte yine Ebû
Hüreyre’den rivayet edilip Hâkim en-Nî-
sâbûrî’nin el-Müstedrek’inde yer aldýðý
bildirilen listede bulunmaktadýr (Ebû Be-
kir Ýbnü’l-Arabî, vr. 63a; M. Abdürraûf el-
Münâvî, I, 333; krþ. Hâkim, I, 64).

Muhît, Halîmî tarafýndan Cenâb-ý Hakk’ý
acz ve gafletten tenzih açýsýndan zâtî -sel-
bî, ilim ve kudretle ilgisi bakýmýndan zâtî -
sübûtî sýfatlar içinde mütalaa edilmiþ,
Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî ise muhîti kudret
sýfatý çerçevesinde ele almýþtýr. Muhît dok-
san dokuz esmâ-i hüsnâdan alîm, habîr,
latîf, muhsî ve vâsi‘ isimleriyle anlam ya-
kýnlýðý içinde bulunur.
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Sâhib b. Abbâd
(ö. 385/995)

tarafýndan hazýrlanan
Arapça sözlük
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Türkçe’de ilk kapsamlý
ansiklopedi giriþimi.
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Baþlangýç halinde kalmýþ bazý ansiklo-
pedi çalýþmalarýndan sonra Türkçe’de mo-
dern bir anlayýþla hazýrlanmaya baþlanan
genel konulu ilk ansiklopedi giriþimidir. Sa-
hibi ve yayýmcýsý Ýkdam’ý çýkaran Ahmed

Cevdet, baþmuharriri Emrullah Efendi olan
eserin “Âsur Nazîr-Habal” maddesine
kadar gelen 639 sayfalýk I. cildi 1318’de
(1900) neþredilmiþtir. Emrullah Efendi
“Muhîtü’l-maârif” terkibini ansiklopedi
kelimesine karþýlýk olarak kullanmýþtýr.

Eserin neþrinden önceki hazýrlýk döne-
minde Ýkdam gazetesinde “Ansiklopedi
yahut Muhîtü’l-maârif” üst baþlýðýyla 26
Kasým 1897 – 17 Nisan 1899 tarihleri ara-
sýnda ellinin üzerinde imzasýz makale çýk-
mýþtýr. Emrullah Efendi tarafýndan kale-
me alýndýðý bilinen bu yazýlarýn (Levend,
Türk Edebiyatý Tarihi, s. 471-472) ilkinde
(14 Teþrînisâni 1313 / 26 Kasým 1897, nr.
1208) giriþilen iþin mahiyeti anlatýlmakta,
böyle bir eserin sanat ve ilim dilinin geliþ-
mesine saðlayacaðý katkýya iþaret edil-
mektedir. Baþ tarafýna “maârif-i beþeriy-
ye”nin taným ve sýnýflandýrýlmasýna dair
uzun bir mukaddimenin konulmasý tasar-
lanan ansiklopedide her ilim ve fennin, sa-
nat ve mesleðin tarifi, kýsýmlarý yer ala-
cak ve ilimler etraflý þekilde ortaya konu-
lacaktýr. Ayrýca Muhîtü’l-maârif’e dahil
edilecek “ulûm ve maarif”ten ilim ve fen-
ler kýsmýnýn dökümü verilmiþ, “vahiy ve
nakle müstenid ilimler” ve “ulûm-i akliy-
ye” genel ayýrýmýndan sonra 120’den faz-
la alt baþlýk sýralanmýþtýr. Buradaki düþün-
celerden bazýlarýnýn zaman içinde geliþti-
rildiði görülmektedir. Emrullah Efendi,
diðer yazýlarýn birini felsefeye ayýrdýktan
sonra “ulûm-i lisâniyye” üzerinde durmuþ,
Rauf Yektâ Bey “Muhîtü’l-maârif’te Istý-
lahât-ý Mûsikiyye” (29 Mayýs 1314 / 10 Ha-
ziran 1898, nr. 1405) ve Ali Kemal “Ýk-
dam’ýn Ulûm-i Lisâniyye Muharrir-i Fâzýlý-
na” (4, 25 Temmuz 1314 / 16 Temmuz, 6
Aðustos 1898, nr. 1441, 1462) adlý maka-
leleri kaleme almýþ, Said Bey Tercüme-i
Galatât’ýn on altýncý defterine konuyla il-
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