MU KABELE
gönderirse de bunlar genellikle mukabele
yerine kısa süreli Kur'an tilavetini tercih
ederler. Fas'ta Merakeş'te darü'l-Kur'an
ramazan boyunca büyük ilgi görür, radyo
ve televizyonlarda okunan mukabeleler de
takip edilir. Hint alt kıtasında cami, mescid ve evlerde Türkiye'dekine benzer bir
mukabele geleneği oluşmamıştır. Nadiren hafızların okuduğu Kur'an'ın dinlenmesi şeklinde bir usul gözlenmekteyse
de çoğunlukla mukabele olarak hafızların
birbirini dinlemesi türünden bir uygulama mevcuttur. Bu bire bir olabildiği gibi
özellikle ramazan ayında bir hafızın okuyuşunun birden fazla hafız tarafından
dinlenmesi şeklinde de olur.
Mukabele okuyan kişinin hafız da olsa
mushafa bakarak okuması daha faziletli
görülmüş, dinleyenlerin rahat takip edebilmeleri açısından mukabelenin orta bir
hızla (tertTI üzere) okunınası tavsiye edilmiştir.
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Sözlükte "iki şeyi birbiriyle karşılaştır
mak" anlamına gelen mukabele kelimesi, hadis terimi olarak "talebenin hocasmdan aldığı hadisleri ihtiva eden yazılı nüs-

hasını hacasındaki asıl nüsha ile veya bu
nüshayla daha önce karşılaştırılıp tashih
edilmiş bir başka nüshayla karşılaştırarak
kontrol etmesi" manasında kullanılmakta
dır. Bu kontrol işlemine m uaraza da denir. Bir muhaddisin hadis dersinde veya
imla meclisinde yazılan bir nüshanın aslına
harfiyen uygun olup olmadığının kontrol
edilmesi için yapılan mukabelenin sağlam
lık bakımından en makbulü, hadisi yazan
talebenin hocasıyla bizzat görüşüp onu
kendi kitabından hadis rivayet ederken takip etmesi suretiyle yaptığıdır. Mu kabele
işi tali nüshanın, bir başkası tarafından
farklı zaman veya mekanda aslıyla veya
aslının aslıyla karşılaştırılmak suretiyle yapıla bildiği gibi, daha önce asıl nüshayla
karşılaştırılıp tashih edilmiş olan benzeri
diğer bir nüshayla da yapılabilmektedir.

Mukabelede nüshaların farklı hatlarla
önem taşımaz; önemli olan, hocadan istinsah edilen nüshanın hocanın
elindeki asıl nüsha ile kelime ve mana bakımından aynı olmasıdır. Hadisleri istinsah
ederken yapılan hataları önlemek için geliştirilen bu yöntem, Hz. Peygamber'in aldığı vahiyleri Cebrail ile mukabele etmesi
(ar za*) uygulamasına dayanır. Daha sonraki dönemlerde mukabele işi yaygın hale
gelmiş ve bu yöntem muhaddisler tarafın
dan hadis yazımının vazgeçilmez şartların
dan biri olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple bir hadis alimi, talebesine kendisinden
yazdığı hadisleri rivayet etme iznini (icazet) vermiş olsa da muhaddislerin çağuna
göre o nüshanın mukabele yapılmadan rivayeti caiz değildir; ancak bu tür bir rivayet söz konusu nüshanın mukabele edilmediğini belirtmek şartıyla yapılabilir. Nitekim Urve b. Zübeyr, oğlu Hişam'a hocasından yazdığı hadisleri onun aslıyla karşılaştırıp karşılaştırmadığını sormuş, bunu yapmadığını öğrenince, "Öyleyse yazmış sayılmazsın" demiştir. Bazı muhaddisler, hadis alimlerinin ekserisi tarafından
kayıt konusunda dikkatli bir talebenin yazdığı nüshanın mukabele edilmesine gerek
görmemişlerse de bu görüş çoğunluk tarafından kabul edilmemiştir. Mukabele sı
rasında mecliste bulunup da elinde herhangi bir nüsha olmayan dinleyicilerin, en
azından mukabele yapan talebenin nüshasına bakarak hacayı takip etmesi hadis
bilginlerince tavsiye edilmiştir.
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Sözlükte "yüz yüze gelmek; iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak" manalarma gelen
mukabele bed!' ilminde anlamı güzelleş
tiren söz sanatlarından biri olup tekabül
adıyla da geçer. Mukabelede güzelliğin
kaynağı karşıt veya uyuşan anlamlar arasındaki dizim armonisidir. Mesela, "Artık
onlar az gülsünler, çok ağlasınlar" ifadesinde (et-Tevbe 9/82) yer alan "az" ve "gülsünler" öncüileri (mukaddemat) "çok" ve "ağ
lasınlar" ikincilleriyle (saneviyyat) karşı karşıya getirilmiştir. Mukabele sanatı, bu örnekte görüldüğü üzere zıt unsurlar arasında gerçekleştiği gibi ikincilleri öncüllere uygun unsurlar arasında da görülebilir. "Allah, rahmetinin bir tecellisi olarak
sizin için gece ve gündüz vakitlerini düzenledi ki birinde dinlenesiniz, diğerinde O'nun
kereminden rızkınızı arayasınız" örneğin
de (el-Kasas 28/73) "gece" ile "dinlenme"
ve "gündüz" ile "rızık arama" uygunluk
münasebeti içinde bulunur. Mukabelenin
sanat yönünden en üst düzeyde kabul edilen şekli karşıtlar arasında tezat arınonisi
biçiminde gerçekleşmiş ala nıdır. Bu özelliği sebebiyle, başta Hatlb el-Kazvln1 olmak üzere onun Tell].işü'l-Miftdl).'ına şerh
yazan belagat alimleri mukabeleyi tezat
sanatı içinde yer alan bir tür olarak görmüşlerdir. Halbuki tezat, bir ifadede sadece iki zıt unsurun bir arada zikredilmesi şeklinde gerçekleşirken mukabelede en
az dört karşıt öğenin oluşturduğu bir armoni söz konusudur. Buna dikkat çeken
ibn Reşl~. zıt unsurların ikiyi aşması halinde bu sanatın mukabele adını alacağı
nı söylemektedir (el-'Umde, ll, 14-15). Ay-
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