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MUKABELE

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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