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rüp giden çatýþmalara sebep olmuþ-
tur.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ebû Bekir es-Sûlî, AÅbârü’r-Râ²î-Billâh ve’l-
Müttaš¢ -Lillâh (nþr. J. H. Dunne), Beyrut 1403/
1983, s. 233, 262-263, 284-285; Mes‘ûdî, Mü-
rûcü’×-×eheb (Abdülhamîd), IV, 371, 372, 385;
Ebû Ali et-Tenûhî, Niþvârü’l-mu¼âŠara (nþr.
Abbûd eþ-Þâlecî), Kahire 1392/1972, IV, 171,
217-219; Ýbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, I-II,
tür.yer.; Hilâl b. Muhassin es-Sâbî, et-TârîÅ (nþr.
H. F. Amedroz – D. S. Margoliouth), Kahire 1337/
1919, s. 342, 409; Muhammed b. Abdülmelik el-
Hemedânî, Tekmiletü TârîÅi’¹-ªaberî (Taberî,
TârîÅ [Ebü’l-Fazl], XI içinde), s. 353, 354-355,
392, 397, 399, 400, 404, 407-408, 419, 429,
431, 432; Ýbnü’l-Cevzî, el-Munta¾am, VI, 340,
356-357, 365; VII, 2, 15, 16, 19, 23, 33, 38, 39,
48; VIII, 31, 39; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, VIII, 324-
326, 333-337, 340-343, 408-409, 445, 449-
451, 453-455, 469, 477, 481-482, 496, 507,
510, 512, 514, 516, 520, 522-524, 549-550,
553-554, 565, 567-568, 575-577; Ýbn Hallikân,
Vefeyât, I, 174-177; Mafizullah Kabir, The Bu-
wayhid Dynasty of Baghdad, Calcutta 1964, s.
6-14, 124, 134-135, 146-147, 148, 169, 173-174,
205 vd.; a.mlf., “The Relation of the Buwayhid
Amirs with the ‘Abbasid Caliphs”, JPHS, II/3
(1954), s. 233; a.mlf., “A Distinguished ‘Alid Fa-
mily of Baghdad during the Buwayhid Period”,
Journal of the Asiatic Society of Pakistan, sy.
9, Karachi 1964, s. 50; S. Lane-Poole, Catalo-
gue of Oriental Coins in the British Museum,
Bologna 1967, II, 197, 199, 200, 201, 202, 203;
Artuk, Ýslâmî Sikkeler Kataloðu, I, 327, 329-
332; Ýbrâhim Selmân el-Kürevî, el-Büveyhiyyûn
ve’l-Åilâfetü’l-£Abbâsiyye, Küveyt 1402/1982,
s. 110-113, 118-120, 172-174, 189-194; Ah-
met Güner, Büveyhîler’in Þiî-Sünnî Siyaseti, Ýz-
mir 1999, s. 21 vd., 39, 44, 48, 49-51, 56, 103,
106, 130, 132, 133, 178, 219; Kûrkîs Avvâd, “ed-
Dârü’l-Mu.izzî min eþheri mebânî Bagdâd fi’l-kar-
ni’r-râbi. li’l-hicre”, Sumer, X/2, Baðdad 1954, s.
197-217; C. E. Bosworth, “Military Organisation
under the Buyids of Persia and Iraq”, Oriens,
XVIII-XIX (1967), s. 155, 159 vd.; K. V. Zetter-
stéen, “Muizz-üd-Devle”, ÝA, VIII, 561-562;
a.mlf. – [H. Busse], “Mu.izz al-Dawla”, EI 2 (Ýng.),
VII, 484-485.

ÿAhmet Güner

– —
MUÝZZÜDDÝN MUHAMMED

�א���������� ) ���� )

Muizzüddîn (Þihâbüddîn) Muhammed
b. Bahâiddîn Sâm

(ö. 602/1206)

Gurlu hükümdarý
(1203-1206)

(bk. GURLULAR).
˜ ™

– —
MUKABELE

(bk. SEMÂ).
˜ ™

– —
MUKABELE

א������� ) )

Bir baþkasýnýn
Kur’ân-ý Kerîm’i okuyuþunu

takip etmek 
ve bu suretle hatim indirme 

anlamýnda kýraat terimi.
˜ ™

Sözlükte “iki þeyi birbiriyle karþýlaþtýr-
mak” anlamýna gelen mukabele, üç aylar-
da ve bilhassa ramazanlarda cami, mes-
cid ve evlerde daha çok sabah, öðle, ikindi
namazlarý öncesinde hâfýzlar tarafýndan
okunan Kur’an’ý takip etmek suretiyle ha-
tim indirme geleneðine ad olmuþ, zaman-
la hâfýzlarýn bu okuyuþlarý için de ayný te-
rim kullanýlmýþtýr. Bu gelenek, Cebrâil’in
ramazan aylarýnda her gece Hz. Peygam-
ber’e gelerek o ana kadar nâzil olan âyet
ve sûreleri karþýlýklý okuyup kontrol etme-
lerine dayanýr (bk. ARZA). Kur’an’ýn rama-
zan ayýnda nâzil olmaya baþlamasý, bu ay-
da yapýlan amellerin diðer zamanlara gö-
re daha faziletli kabul edilmesi de gele-
neðin yaygýnlaþmasýnda etkili olmuþtur.
Resûl-i Ekrem’in vefatýndan önceki son ra-
mazanda mukabele iki defa gerçekleþmiþ-
tir (Buhârî, “Bed,ü’l-vahy”, 5, “Bed,ü’l-
palk”, 6, “Ýsti,cân”, 43; Müslim, “Feçâ,i-
lü’s-sahâbe”, 98, 99), buna “arza-i ahîre”
denir (Ýbn Sa‘d, II, 195). Sahâbeden bazý-
larý ramazan ayý gelince aile fertlerini top-
layarak onlara mukabele okurlardý (Neve-
vî, s. 131 vd.).

Kur’an’ý güzel okuyan birinden dinleme
ve yanlýþsýz hatmetmekle ilgili bazý naslar
vardýr. Hz. Peygamber ashabýn içinde gü-
zel Kur’an okuyanlarý dinler, bazan göz
yaþlarýný tutamadýðý olurdu. Bir hadiste,
Allah’ýn evlerinden birinde O’nun kitabýný
okuyan ve müzakere eden cemaati rah-
metin kaplayacaðý, onlarý meleklerin kuþa-
tacaðý ve Allah Teâlâ’nýn o mecliste yer
alanlarý kendi nezdinde bulunanlara bildi-
receði kaydedilir (Müslim, “Cikir”, 38; Ebû
Dâvûd, “Vitir”, 14; Tirmizî, “Kýrâ,ât”, 12).
“Allah’ýn evleri”nden genellikle mescidler
anlaþýlýrsa da bu iþin yapýldýðý mektep,
medrese, hankah ve meskenler de buna
dahil edilmiþtir. Ýslâm ülkelerinde saray-
larda da mukabele okuyan hâfýzlar bulun-
durulmuþtur. Ýbn Hallikân, Hârûnürre-
þîd’in hanýmý Zübeyde’nin Kur’an’ý ezber-
leyen 100 kadar câriyesinin olduðundan ve
sarayýnda onlarý dinlediðinden söz eder.
Ýstanbul’da Topkapý Sarayý Müzesi Hýrka-i
Saâdet Dairesi’nde günün hemen her sa-
atinde mukabele okuma geleneði günü-
müzde de sürdürülmektedir.

Bugün Ýslâm dünyasýnda yaþatýlan mu-
kabele geleneðinde esasta bir deðiþiklik
yoktur. Makedonya gibi bazý Balkan ülke-
lerinde mukabeleye üç aylar girince baþ-
lanmakta, recep, þâban ve ramazan ayla-
rýnda hatim indirilmektedir. Eski Ýstanbul
ramazanlarýnda camilerde mukabele oku-
maya ramazandan on beþ gün önce baþ-
lanýr (Balýkhâne Nâzýrý Ali Rýzâ Bey, s.
38), hatim duasý Kadir gecesi öncesi ikin-
di namazýnda yapýlýrdý (a.g.e., Bas. 64).
Osmanlýlar döneminde namazlardan ön-
ce birer cüz mukabele okumakla görevli
olan ve kendilerine “cüzhan” denilen ca-
mi görevlileri vardý (Pakalýn, I, 318). Ayrý-
ca bazý büyük konaklarda güzel sesli
imam ve müezzinler görevlendirilir ve sa-
hurdan sonra mukabele okunurdu (Balýk-
hâne Nâzýrý Ali Rýzâ Bey, s. 34). Ýstanbul’-
da Eyüp Sultan Camii ve Türbesi’nde oku-
nan hatimlerin ayrý bir fazileti olduðu ka-
bul edilir, Uzunçarþý esnafý her yýl rama-
zanda Eyüp Sultan Camii’nde mukabele
okuturdu (Ergin, I, 555). III. Selim’in ra-
mazanlarda Eyüp’te Ebû Eyyûb el-En-
sârî’nin türbesinde veya sarayda Hýrka-i
Saâdet Dairesi’nde okunan hatimlere iþti-
rakinden söz edilmiþ, bu hatimlerden ba-
zýlarýnýn kýrâat-i seb‘a üzere okunduðu be-
lirtilmiþtir (III. Selim’in Sýrkâtibi Ahmed
Efendi Tarafýndan Tutulan Rûznâme, s. 13,
16, 188, 212, 245).

Günümüzde Türkiye’de ramazan muka-
beleleri genellikle ramazanýn ilk günü baþ-
lar ve arefe günü tamamlanarak duasý ya-
pýlýr. Duanýn Kadir gecesinde yapýldýðý da
olur. Bilhassa kýþ gecelerinde imsakten
hemen sonra camiye gidenler sabah na-
mazýndan önce okunan mukabeleye katýl-
makta, ramazan için özel dinî yayýnlar ha-
zýrlayan bazý radyo ve televizyonlarda da
mukabele daha çok bu vakitte okunmak-
tadýr. Ýstanbul’da bilhassa selâtin camile-
rinde ramazan günlerinde tanýnmýþ hâfýz-
lar günümüzde de mukabele okumakta-
dýr. Ayrýca hanýmlarýn evlerde bir araya
gelip mukabele dinleme geleneði de yay-
gýndýr. Bu meclislerde bir hâfýzýn okudu-
ðu mukabele takip edildiði gibi bir hâfý-
zýn kayda alýnmýþ kýraatini dinleme de gi-
derek yaygýnlýk kazanmaktadýr. Mukabe-
lede her cüz bir kiþi veya birden çok hâfýz
tarafýndan okunabilmektedir.

Hâfýzlarýyla ünlü Mýsýr’da ramazanlarda
cami ve evlerde, radyo ve televizyonlarda
mukabele okunur. Devamlý Kur’an tilâveti
yayýný yapan radyolar da vardýr. Radyo ve
televizyonlarda mukabele okuyacak hâfýz-
lar özel bir kurul tarafýndan seçilir. Mýsýr
dýþ ülkelere ramazan aylarýnda hâfýzlar
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gönderirse de bunlar genellikle mukabele
yerine kýsa süreli Kur’an tilâvetini tercih
ederler. Fas’ta Merakeþ’te dârü’l-Kur’ân
ramazan boyunca büyük ilgi görür, radyo
ve televizyonlarda okunan mukabeleler de
takip edilir. Hint alt kýtasýnda cami, mes-
cid ve evlerde Türkiye’dekine benzer bir
mukabele geleneði oluþmamýþtýr. Nâdi-
ren hâfýzlarýn okuduðu Kur’an’ýn dinlen-
mesi þeklinde bir usul gözlenmekteyse
de çoðunlukla mukabele olarak hâfýzlarýn
birbirini dinlemesi türünden bir uygula-
ma mevcuttur. Bu bire bir olabildiði gibi
özellikle ramazan ayýnda bir hâfýzýn oku-
yuþunun birden fazla hâfýz tarafýndan
dinlenmesi þeklinde de olur.

Mukabele okuyan kiþinin hâfýz da olsa
mushafa bakarak okumasý daha faziletli
görülmüþ, dinleyenlerin rahat takip ede-
bilmeleri açýsýndan mukabelenin orta bir
hýzla (tertîl üzere) okunmasý tavsiye edil-
miþtir.
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Talebenin
hocasýndan yazdýðý hadisleri

onun nüshasýyla karþýlaþtýrarak
kontrol etmesi.

˜ ™

Sözlükte “iki þeyi birbiriyle karþýlaþtýr-
mak” anlamýna gelen mukabele kelime-
si, hadis terimi olarak “talebenin hocasýn-
dan aldýðý hadisleri ihtiva eden yazýlý nüs-

hasýný hocasýndaki asýl nüsha ile veya bu
nüshayla daha önce karþýlaþtýrýlýp tashih
edilmiþ bir baþka nüshayla karþýlaþtýrarak
kontrol etmesi” mânasýnda kullanýlmakta-
dýr. Bu kontrol iþlemine muâraza da de-
nir. Bir muhaddisin hadis dersinde veya
imlâ meclisinde yazýlan bir nüshanýn aslýna
harfiyen uygun olup olmadýðýnýn kontrol
edilmesi için yapýlan mukabelenin saðlam-
lýk bakýmýndan en makbulü, hadisi yazan
talebenin hocasýyla bizzat görüþüp onu
kendi kitabýndan hadis rivayet ederken ta-
kip etmesi suretiyle yaptýðýdýr. Mukabele
iþi tâli nüshanýn, bir baþkasý tarafýndan
farklý zaman veya mekânda aslýyla veya
aslýnýn aslýyla karþýlaþtýrýlmak suretiyle ya-
pýlabildiði gibi, daha önce asýl nüshayla
karþýlaþtýrýlýp tashih edilmiþ olan benzeri
diðer bir nüshayla da yapýlabilmektedir.

Mukabelede nüshalarýn farklý hatlarla
yazýlmasý önem taþýmaz; önemli olan, ho-
cadan istinsah edilen nüshanýn hocanýn
elindeki asýl nüsha ile kelime ve mâna ba-
kýmýndan ayný olmasýdýr. Hadisleri istinsah
ederken yapýlan hatalarý önlemek için ge-
liþtirilen bu yöntem, Hz. Peygamber’in al-
dýðý vahiyleri Cebrâil ile mukabele etmesi
(arza*) uygulamasýna dayanýr. Daha son-
raki dönemlerde mukabele iþi yaygýn hale
gelmiþ ve bu yöntem muhaddisler tarafýn-
dan hadis yazýmýnýn vazgeçilmez þartlarýn-
dan biri olarak kabul edilmiþtir. Bu sebep-
le bir hadis âlimi, talebesine kendisinden
yazdýðý hadisleri rivayet etme iznini (icâ-
zet) vermiþ olsa da muhaddislerin çoðuna
göre o nüshanýn mukabele yapýlmadan ri-
vayeti câiz deðildir; ancak bu tür bir riva-
yet söz konusu nüshanýn mukabele edil-
mediðini belirtmek þartýyla yapýlabilir. Ni-
tekim Urve b. Zübeyr, oðlu Hiþâm’a hoca-
sýndan yazdýðý hadisleri onun aslýyla kar-
þýlaþtýrýp karþýlaþtýrmadýðýný sormuþ, bu-
nu yapmadýðýný öðrenince, “Öyleyse yaz-
mýþ sayýlmazsýn” demiþtir. Bazý muhad-
disler, hadis âlimlerinin ekserisi tarafýndan
kayýt konusunda dikkatli bir talebenin yaz-
dýðý nüshanýn mukabele edilmesine gerek
görmemiþlerse de bu görüþ çoðunluk ta-
rafýndan kabul edilmemiþtir. Mukabele sý-
rasýnda mecliste bulunup da elinde her-
hangi bir nüsha olmayan dinleyicilerin, en
azýndan mukabele yapan talebenin nüs-
hasýna bakarak hocayý takip etmesi hadis
bilginlerince tavsiye edilmiþtir.
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Bir söz içinde geçen iki
veya daha fazla unsurdan sonra

her birinin karþýtýný
yahut ilgilisini sýrasýyla zikretmek

anlamýnda edebî sanat.
˜ ™

Sözlükte “yüz yüze gelmek; iki þeyi bir-
biriyle karþýlaþtýrmak” mânalarýna gelen
mukabele bedî‘ ilminde anlamý güzelleþ-
tiren söz sanatlarýndan biri olup tekabül
adýyla da geçer. Mukabelede güzelliðin
kaynaðý karþýt veya uyuþan anlamlar ara-
sýndaki dizim armonisidir. Meselâ, “Artýk
onlar az gülsünler, çok aðlasýnlar” ifadesin-
de (et-Tevbe 9/82) yer alan “az” ve “gülsün-
ler” öncülleri (mukaddemât) “çok” ve “að-
lasýnlar” ikincilleriyle (sâneviyyât) karþý kar-
þýya getirilmiþtir. Mukabele sanatý, bu ör-
nekte görüldüðü üzere zýt unsurlar ara-
sýnda gerçekleþtiði gibi ikincilleri öncülle-
re uygun unsurlar arasýnda da görülebi-
lir. “Allah, rahmetinin bir tecellisi olarak
sizin için gece ve gündüz vakitlerini düzen-
ledi ki birinde dinlenesiniz, diðerinde O’nun
kereminden rýzkýnýzý arayasýnýz” örneðin-
de (el-Kasas 28/73) “gece” ile “dinlenme”
ve “gündüz” ile “rýzýk arama” uygunluk
münasebeti içinde bulunur. Mukabelenin
sanat yönünden en üst düzeyde kabul edi-
len þekli karþýtlar arasýnda tezat armonisi
biçiminde gerçekleþmiþ olanýdýr. Bu özel-
liði sebebiyle, baþta Hatîb el-Kazvînî ol-
mak üzere onun TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ýna þerh
yazan belâgat âlimleri mukabeleyi tezat
sanatý içinde yer alan bir tür olarak gör-
müþlerdir. Halbuki tezat, bir ifadede sa-
dece iki zýt unsurun bir arada zikredilme-
si þeklinde gerçekleþirken mukabelede en
az dört karþýt öðenin oluþturduðu bir ar-
moni söz konusudur. Buna dikkat çeken
Ýbn Reþîk, zýt unsurlarýn ikiyi aþmasý ha-
linde bu sanatýn mukabele adýný alacaðý-
ný söylemektedir (el-£Umde, II, 14-15). Ay-
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