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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Hatîb el-Baðdâdî, el-Kifâye, Beyrut 1409/1988,
s. 237-240; Sem‘ânî, Edebü’l-imlâß ve’l-istimlâß
(nþr. M. Weisweiler), Beyrut 1401/1981, s. 77-79;
Ýbnü’s-Salâh, Mušaddime (nþr. Âiþe Abdurrah-
man), Kahire 1411/1990, s. 375-378; Bedreddin
ez-Zerkeþî, en-Nüket £alâ Mušaddimeti Ýbni’½-

Øalâ¼ (nþr. Zeynelâbidîn b. Muhammed Bellâ Fü-
reyc), Riyad 1419/1998, III, 580-585; Burhâned-
din el-Ebnâsî, eþ-Þe×e’l-feyyâ¼ min £Ulûmi Ýb-
ni’½-Øalâ¼ (nþr. Ebû Abdullah M. Ali Semek), Bey-
rut 1418/1998, s. 232-234; Ýbnü’l-Mülakkýn, el-
Mušni£ fî £ulûmi’l-¼adî¦ (nþr. Abdullah b. Yûsuf
el-Cüdey‘), Ýhsâ 1413/1992, I, 353-357; Þemsed-
din es-Sehâvî, Fet¼u’l-mu³¢¦ (nþr. M. Abdülmuh-
sin el-Ketbî), Medine 1388/1968, II, 165-172; Sü-
yûtî, Tedrîbü’r-râvî (nþr. Abdülvehhâb Abdülla-
tîf), Beyrut 1409/1988, II, 77-79; Tâhir el-Cezâi-
rî, Tevcîhü’n-na¾ar, Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife),
s. 349-350; Mücteba Uður, Ansiklopedik Hadis
Terimleri Sözlüðü, Ankara 1992, s. 267.

ÿAtaullah Þahyar

– —
MUKABELE

א������� ) )

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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rýca mukabelede ikincil öðelerin öncülle-
rin sýrasýna göre dizilmiþ olmasý þarttýr, te-
zatta ise böyle bir durum söz konusu de-
ðildir. Yine mukabele hem karþýt hem uyu-
þan öðeler arasýnda olabilirken tezat sa-
dece iki zýt arasýnda gerçekleþir (Ýbn Ebü’l-
Ýsba‘, s. 179-184; Ebû Amr Muhammed b.
Muhammed et-Tenûhî, s. 179; Safiyyüd-
din el-Hillî, s. 75). Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr,
tezada mukabele adýnýn verilmesini da-
ha uygun görerek mukabele ismi altýn-
da taksim ettiði bazý tezat nevilerini ele
almýþtýr (el-Me¦elü’s-sâßir, III, 143-166). Þi-
irde mukabele bütün unsurlarýyla bir beyit
içinde gerçekleþir. Ýlk mýsrada öncül un-
surlara, ikinci mýsrada ikincil unsurlara
sýrasýyla yer verilir.

Mukabelenin beyit içinde veya ardarda
gelen mensur ifade çerçevesinde ikinin
ikiyle, üçün üçle, dördün dörtle, beþin beþ-
le ve altýnýn altýyla karþýlaþtýrýlmasý þeklin-
de on iki öðeye kadar karþýt veya uyuþan
unsurlarý bir araya getiren türleri vardýr.
Mukabelede güzellik ve estetik sözün ta-
bii seyri içinde dizilmiþ karþýt öðelerin sa-
yýsý nisbetinde artar. Yukarýda geçen ör-
nekler ikinin ikiyle mukabelesi türünden-
di. Diðer bazý nevileri de þu örneklerde gö-
rülmektedir:

Üçün üçle mukabelesi: ،�����À�א ��� ���� �”
א������“ ����� ����� � Onlara temiz þeyleri
helâl kýlar, yine onlara pis þeyleri yasaklar
(el-A‘râf 7/157). Karþýt unsurlar: Helâl ký-
lar-haram kýlar, onlarýn lehine-aleyhine,
temiz þeyler-pis þeyler. Altýnýn altýyla mu-
kabelesi: ��� �� � / ���������������������� ��� ���”
“����� ������� ��� Kölenin baþýnda þeref tacý
var, onu süsleyen / Hürrün ayaðýnda aþaðý-
lýk zinciri, onu alçaltan” Karþýt öðeler: Üze-
rinde- içinde, baþ-ayak, köle-hür, taç-zin-
cir, izzet-zillet, süsleyen-alçaltan.

Kudâme b. Ca‘fer’e göre mukabelenin
iki unsuru arasýnda karþýtlýk veya uygun-
luk ilgisinin bulunmayýþý onun kýymetini
düþürür. Meselâ, “Ýnsanlarýn ne hayýrlýsýy-
la arkadaþlýk ettim ne de fâsýk olanýyla”
ifadesinde mukabele kusurludur, çünkü
“hayýrlý”nýn mukabili “fâsýk” deðil “þerîr”-
dir (Našdü’þ-þi £r, s. 193-194; Ebû Hilâl el-
Askerî, s. 339). Ýbn Reþîk de mukabeleyi
oluþturan unsurlar arasýndaki tezat ve bö-
lümleme mükemmelliðinin önemini vur-
gulamýþtýr (el-£Umde, II, 19).

Tesbit edilebildiði kadarýyla mukabeleyi
terim anlamýnda ilk kullanan ve tanýmýný
yapan edip Kudâme b. Ca‘fer’in dedesi Ku-
dâme b. Ziyâd el-Baðdâdî’dir (Hâtimî, I,
152). Kudâme b. Ca‘fer ise “sýhhatü’l-mu-
kabelât, fesâdü’l-mukabelât, tashîhu’l-

mukabele” baþlýklarý altýnda konuyu ele al-
mýþ, bu arada dedesinin tanýmýný da nak-
letmiþtir (Našdü’þ-þi £r, s. 141-142, 193-
194; Cevâhirü’l-elfâz, s. 5-6). Daha sonra
gelen Ebû Hilâl el-Askerî, Fahreddin er-
Râzî, Sekkâkî ve Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ gibi mü-
ellifler tanýmý daha açýk ve yalýn hale ge-
tirmiþlerdir. Sekkâkî’den itibaren muka-
bele sanatý bedî‘ ilminde mâna sanatlarý
arasýnda yerini almýþ, bedîiyye nâzýmlarý
da türle ilgili güzel örnekler ortaya koy-
muþlardýr.
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Ýslâm telif geleneðinde
yazma eserlerin güvenilirliðini

belirleyen kayýtlardan biri.
˜ ™

Tarihi çok eskilere kadar giden, hatta
Resûl-i Ekrem’in zaman›nda varl›ð› tesbit
edilebilen bu kayda II (VIII) ve III. (IX.) yüz-
yýllarda ›râz veya muâraza denirdi (muâ-
raza için bk. Ritter, VI [1953], s. 86-87; ýrâz
ve mukabele kayd› için bk. Radýyyüddin
es-Sâganî, vr. 230b; ayr›ca mukabelenin
mânayla ilgili geliþmesi için bk. Sûlî, s.
120-122). Mukabele kaydý, bir yazma ese-
rin sonundaki ketebe  veya istinsah kayd›-
n›n hâþiyesinde bazan tashih kayd›yla bir-
likte yer alýr (meselâ bk. Müberred, nr. 1507,
vr. 311a; nr. 1508, vr. 1a, 172a; Risâletü Ebî
Bekr e½-Ø›ddîš ilâ £Alî b. Ebî ªâlib ve ce-
vâbühû £anhâ, mukabele kayd›, vr. 12b).
“Belega mukabeleten, belega’l-ýrâzu, be-
lega mukabeleten ve tashîhan, belega-

ti’l-mukabele, kubile (kubilet), kubile ve
suhhiha (kubilet ve suhhihat), ûriza, âra-
zahû, kabelehû, belega’l-arzu” gibi ibare-
lerle belirtilen bu kaydýn zaman içinde
baz› kurallarý oluþmuþ ve tarih boyunca
genellikle þu iki þekilde iþlenmiþtir:

1. Mukabelenin en yayg›n türü olan ilk
tarz istinsah kayd›n›n bir nevi devam› sa-
y›l›r. Müstensih, yazdýðý nüshada ekseri-
yetle cümle sonuna gelecek þekilde bazý
aralýklarla “�” iþaretini koyard›. Ýstinsah iþi
bittikten sonra tekrar baþa dönerek yaz-
dýðý nüshay› istinsaha esas aldýðý nüsha ile
karþ›laþt›r›r ve bu arada atlamalar›, tek-
rarlar› ve hatalar› tashih ederek “�” iþareti-
ne geldiðinde içine bir nokta (�. ) koyar-
d›. Bazan “�” iþaretiyle nokta karþýlaþtýr-
ma esnas›nda birlikte konurdu. Ancak bu
iþaret VI. (XII.) yüzyýlda bu görevini yitir-
miþ ve artýk süs olarak kullan›lmaya baþ-
lanmýþ, zamanla noktalama iþaretine dö-
nüþmüþtür. Diðer taraftan müstensihler
özellikle bab, fas›l gibi k›s›mlar›n sonuna
denk getirmeye çal›þt›klar› ara verme yer-
lerinde kenara yukar›daki ibarelerden bi-
rini yazarlardý. Eðer atlamalar varsa atla-
man›n olduðu yere “٦” veya “٢” iþareti ko-
nur, iþaretin yönündeki kenara atlanan k›-
sým veya kelime yazýlarak alt›na yahut ya-
n›na “ ���” (düzeltildi) ibaresi yazýlýrdý. Bu
þekilde eseri karþ›laþt›ran kâtip, yazma-
nýn en sonuna çok defa mukabele iþinin
bittiðini belirten kýsa bir cümle ile birlikte
bazan tarih eklerdi.

2. Bir yazmanýn istinsaha esas olan nüs-
hasýndan baþka bir veya birden çok nüsha
ile karþ›laþt›r›lmas› bugünkü edisyon kri-
tik çal›þmas›na yak›n bir tarz olan bu tür

Zehebî’nin Kitâbü’l-Müþtebihi’l-esmâß ve’l-ensâb adlý ese-

rindeki mukabele kaydý (Köprülü Ktp., nr. 386, vr. 349a)


