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MUKARÝBÜ’l-HADÎS

yi sürdüren Muâz b. Müslim kumandayý
Herat Emîri Saîd el-Haraþî’ye devretti.
Uzun süren kuþatma sonunda Mukanna‘
kuvvetlerinin bir kýsmý gizlice Saîd el-Ha-
raþî’den eman diledi. Ýstekleri kabul edi-
lince 30.000’e yakýn Mukanna‘ taraftarý
kaleden ayrýldý. 2000 kadar taraftarýyla
mücadeleye devam eden Mukanna‘ýn mað-
lûp olacaðýný anlayýnca kalenin ortasýna
büyük bir ateþ yaktýrarak mevcut hay-
vanlarý, mallarý ve elbiseleri ateþe atýp
yaktýðý, ardýndan bütün ailesini toplayýp
beraberliði sürdürmek isteyenlerin birlik-
te semaya yükselebilmeleri için kendileri-
ni ateþe atmalarýný bildirdiði, önce ailesiy-
le birlikte kendisinin, ardýndan yakýnlarý
ve mensuplarýnýn ateþe atlayýp yandýklarý,
kaleye giren halifeye baðlý güçlerin her ta-
rafýn boþ, yanmýþ ve tahrip edilmiþ oldu-
ðunu gördükleri kaydedilmektedir (Ýb-
nü’l-Esîr, VI, 51-52). Bir baþka rivayette
ise Mukanna‘ ve taraftarlarýnýn içtikleri ze-
hirli içkiden dolayý öldükleri (Taberî, VIII,
144), Mukanna‘ýn baþýnýn kesilerek Saîd
el-Haraþî tarafýndan o sýrada Halep’te
bulunan Halife Mehdî’ye gönderildiði be-
lirtilmektedir (Ýbnü’l-Esîr, VI, 52). Onun
ölüm tarihini Nüveyrî 159 (776), Ýbnü’l-
Esîr 161 (778), Taberî 163 (780) ve Bîrûnî
169 (785) olarak kaydetmiþtir.

Mukanna‘ýn bazý taraftarlarýnýn inanç-
larýný günümüzde Keþ, Nerþah ve Buha-
ra’da sürdürdükleri bilinmektedir. Onun
görüþlerini benimseyenlerin oluþturduðu
aþýrý müþebbihe fýrkasý Mukannaiyye diye
anýlmaktadýr. Etrafýnda toplanan kitlenin
fakir köylü ve göçebelerden oluþtuðu dik-
kate alýnýrsa Mukanna‘ýn isyanýnýn aslýn-
da Orta Asya’nýn köylü ve çiftçilerden
meydana gelen halkýyla Mâverâünnehir’-
de hâkim olan Abbâsî yönetimi arasýnda-
ki sosyal bir mücadeleden ibaret olduðu
söylenebilir.
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Mukanna‘ el-Horasânî’ye
(ö. 161/778 [?])

nisbet edilen aþýrý Müþebbihe fýrkasý
(bk. MUKANNA‘ el-HORASÂNÎ).
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Rivayetleri
sika muhaddislerin rivayetine 

yakýn olan râvi anlamýnda ta‘dîl terimi.
˜ ™

Sözlükte “yakýn olmak, yaklaþmak” mâ-
nasýndaki kurb kökünün “müfâale” kalý-
býndan türetilen mukarib kelimesi “kali-
tesiz ve ucuz mal, iyi -kötü arasý, orta halli
þey veya kimse” demektir (Lisânü’l-£Arab,
“krb” md.). Hadis terimi olarak rivayet et-
tiði hadis sika râvilerin rivayetine yakýn
olan, diðer bir ifadeyle hadisi þâz veya
münker olmayan râvi için kullanýlan dü-
þük seviyede bir ta‘dîl lafzýdýr. Mukareb
þeklinde de zikredilmiþtir. Ýlk defa Ýmam
Mâlik tarafýndan kullanýldýðý düþünülen
bu lafýzla ayný veya yakýn anlamda olmak
üzere “hadîsühû hadîsün mukarib, mâ ak-
rabe hadîseh, semâuhû mukarib, hâlühû
mukarib, mukaribü’l-hâl, mukaribü’l-emr,
mukaribü’l-hak” gibi tabirlere de rastlan-
maktadýr. Ayný kökten mütekarib de bu
mânada bir ta‘dîl lafzýdýr. Genellikle râviyi
niteleyen bu kavram bazan “isnâdün mu-
karib, senedühû mukarib” gibi isnadý, ba-
zan da “hadîsün mukarib” gibi hadisi ni-
teleyen bir sýfat olarak da zikredilmiþtir.

Ýlk dönem ricâl ve usul âlimlerinin cerh
ve ta‘dîl lafýzlarý tasnifinde yer almayan
mukaribü’l-hadîs terkibi bilindiði kadarýy-
la ilk defa Ýbnü’s-Salâh tarafýndan ele alýn-
mýþ (£Ulûmü’l-¼adî¦, s. 60), fakat cerh ve
ta‘dîlin hangi mertebesinde olduðu belir-
tilmemiþtir. Cerh ve ta‘dîl lafýzlarýný gide-
rek daha ayrýntýlý biçimde tasnif eden son-
raki hadis usulcülerinin bir kýsmý bu teri-
mi son mertebedeki ta‘dîl lafýzlarýndan sa-

yarken Süyûtî, Murtazâ ez-Zebîdî ve Tehâ-
nevî gibi âlimlerin yaný sýra çaðdaþ bazý
araþtýrmacýlar onu sondan bir önceki mer-
tebede bulunan ta‘dîl lafýzlarý arasýnda zik-
retmiþtir (Bul³atü’l-erîb, s. 203; Æavâ£id
fî £ulûmi’l-¼adî¦, s. 249). Bu durum kav-
ramýn “orta halli kimse” anlamýna da uy-
gun düþmektedir. Nitekim hadis ve ricâl
kaynaklarýnda mukaribü’l-hadîs olarak ni-
telendirilen birçok râvinin hadis münek-
kidleri tarafýndan ayný zamanda “sika, sâ-
lihu’l-hadîs, þeyh, müstakýmü’l-hadîs, sa-
hîhu’l-hadîs, hasenü’l-hadîs, lâ be’se bih/
bi-ahbârih” gibi iyi veya orta derecede ta‘-
dîl lafýzlarýyla ifade edilmesi, hatta Ahmed
b. Hanbel, Buhârî ve Tirmizî gibi muhad-
dis -münekkidlerin mukaribü’l-hadîs de-
dikleri kimseleri saðlam saymalarý rivayet-
lerindeki bazý hatalara raðmen bu görüþü
güçlendirmektedir (Tirmizî, “Salât”, 146,
“Tefsîrü’l-Kur,ân”, 45; Ahmed b. Hanbel,
I, 126; Ýbn Ebû Hâtim, el-Cer¼ ve’t-ta£dîl,
III, 149, 580; VIII, 201, 308).

Diðer taraftan bu tabiri mutlak mâna-
da en hafif cerh lafýzlarýndan sayanlar ol-
duðu gibi “mukarib” ile “mukareb” arasýn-
da harekeden doðan bir anlam farký bu-
lunduðu gerekçesiyle birincisinin “vasat bir
râvi” anlamýnda bir ta‘dîl ifadesi, ikincisi-
nin “düþük seviyeli bir râvi” mânasýnda bir
cerh lafzý olduðunu ileri süren hadis ve dil
âlimleri yanýnda râvinin büsbütün terkini
gerektiren aðýr cerh lafýzlarýndan olduðu-
nu söyleyenler de vardýr (Süyûtî, I, 349;
Kastallânî, I, 16). Bu farklý yaklaþýmlara
raðmen hadis âlimlerinin çoðunluðuna gö-
re bir nevi övgü anlamý taþýyan mukaribü’l-
hâl tabiriyle nitelendirilen râvi, saðlam ve
güvenilir bir kimse olmasa da tamamen
terkedilecek kadar zayýf sayýlmaz. Ancak
böyle bir râvinin tek baþýna rivayet ettiði
hadis delil deðeri taþýmayýp güvenilir râ-
vilerin hadisleriyle karþýlaþtýrmak üzere
(i‘tibâr) yazýlýr (Sehâvî, I, 367) ve makbul
râvilerin rivayetleriyle baðdaþmasý halin-
de kabul edilebilir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “krb” md.; Tirmizî, “Salât”,
146, “Tefsîrü’l-Kur,ân”, 45; Ahmed b. Hanbel,
el-£Ýlel (Koçyiðit), I, 126, 277; Ýbn Ebû Hâtim, el-
Cer¼ ve’t-ta£dîl, I, 25; II, 170; III, 149, 367, 579-
580; IV, 103; VI, 163; VII, 317; VIII, 201, 308,
435; IX, 282; a.mlf., £Ýlelü’l-¼adî¦, Beyrut 1405/
1985, I, 317; Ýbnü’s-Salâh, £Ulûmü’l-¼adî¦, Ka-
hire, ts. (el-Mektebetü’l-Mütenebbî), s. 60; Ze-
hebî, A£lâmü’n-nübelâß, II, 198; VII, 383; a.mlf.,
Mîzânü’l-i £tidâl, I, 35; III, 140-141; a.mlf., el-Mû-
šý¾a (nþr. Abdülfettâh Ebû Gudde), Beyrut 1405,
s. 42, 77-78; Þemseddin es-Sehâvî, Fet¼u’l-mu-
³¢¦, Beyrut 1403/1982, I, 366, 367; Süyûtî, Ted-
rîbü’r-râvî (nþr. Abdülvehhâb Abdüllatîf), Beyrut
1399/1979, I, 349; Kastallânî, Ýrþâdü’s-sârî, Bey-



126126

MUKARÝBÜ’l-HADÎS

rut, ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), I, 16; M. Mur-
tazâ ez-Zebîdî, Bül³atü’l-erîb (nþr. Abdülfettâh
Ebû Gudde), Beyrut 1408, s. 203; Zafer Ahmed
et-Tehânevî, Æavâ£id fî £ulûmi’l-¼adî¦ (nþr. Ab-
dülfettâh Ebû Gudde), Beyrut 1392/1972, s. 249,
250; Mücteba Uður, Ansiklopedik Hadis Terim-
leri Sözlüðü, Ankara 1992, s. 267; Ahmet Yücel,
Hadis Istýlahlarýnýn Doðuþu ve Geliþimi, Ýstan-
bul 1996, s. 126; a.mlf., Hadis Ýminde Tenkit Te-
rimleri ve Ýlgili Çalýþmalar, Ýstanbul 1998, s. 84,
88, 138; Emin Âþýkkutlu, Hadiste Ricâl Tenkîdi,
Ýstanbul 1997, s. 176.

ÿEmin Âþýkkutlu

– —
MUKARNAS

( ����� /����� )

Ýslâm mimarisinde uygulanan
bir geçiþ unsuru.

˜ ™

Mukarnes imlâsýyla da yazýlan mukar-
nas kelimesi son döneme ait Arapça, Fars-
ça ve Osmanlýca sözlüklerde “kademeli çý-
kýntýlarý olan basamaklý çatma tavan; kub-
be; bir baþlýk türü; rengârenk alacalý iþle-
me” gibi anlamlarla karþýlanmakta, buna
mukabil klasik sözlüklerde yer almamak-
tadýr. Redhause’ta halk arasýnda kullanýl-
mayan ilmî bir tabir olduðu belirtilen ke-
limenin Grekçe korônis (korniþ) kelimesin-
den Arapçalaþtýrýlarak türetilmiþ olduðu
kabul edilmektedir (ÝA, VIII, 564; EI2 [Ýng.],
VII, 501). Ancak The Encyclopaedia of
Islam’da ileri sürülen, kelimenin bir halk
tabiri olabileceði görüþü Batý dillerinden
türetildiði kabulü ile çeliþir ve esasen keli-
me halk arasýnda kullanýlmamaktadýr. Bu
durumda mukarnasýn, Batýlýlaþma hare-
ketinin baþlarýnda Batý dillerine ait ilmî te-
rimlerin Ýslâmî terminolojiye çevrilmesi
çalýþmalarý sýrasýnda ve özellikle mimari-
nin “Jugendstil / art nouveau” tarzýnýn et-
kisinde kaldýðý dönemde Almanca karnies-
ten türetilmiþ olduðu düþünülebilir. Ayrý-
ca kelimeyi türeten mimarýn bunu Arap-
ça’da bir benzerinin bulunduðunu bilme-
den yaptýðý da söylenebilir. Çünkü klasik
Arapça sözlüklerde Osmanlýlar’ýn da Ýran-
lýlar’ýn da kullanmadýklarý, dolayýsýyla söz-
lüklerine almadýklarý, eskiden beri bilinen
baþka bir mukarnes / mukarnas kelimesi
daha bulunmakta (Lane, VII, 2519) ve “av
þahini / atmacasý” anlamýna gelmektedir
(kelimenin kökeni konusunda ileri sürül-
müþ farklý görüþler için bk. SA, II, 965).

Petekler dizisi ya da hücreler halinde is-
tiflenmiþ görüntü veren mukarnas, bulun-
duðu yerde hem taþýyýcý hem süsleyici iþ-
lev gördüðünden statik ve plastik görev-
leri birlikte üstlenerek diðer formlara gö-
re çok farklý bir özellik taþýr. Mukarnas, ge-
ometrik bir tasarýmýn üçüncü boyuta ak-
tarýlmýþ bir uygulamasý olduðu için ýþýk -

gölge oyunlarýyla soyut anlamlara açýlabi-
len, bu sebeple de görünüþ olarak müslü-
man sanatçýnýn tasvirden uzak duran an-
layýþýna cevap veren bir buluþtur. Düz yü-
zeylerde olduðu kadar taçkapý ve mihrap
kavsaralarýnda sýkça karþýlaþýlan bu un-
sur, mimari bünyeye baðlý biçimde yapým
sýrasýndaki teknolojik süreçten doðduðu
gibi ahþap ya da alçý malzemenin oyula-
rak þekillendirilmesiyle de bütün içinden
ortaya çýkabilir. Her durumda kullanýldýðý
yere göre genel üslûba katýlýmý oldukça
zengindir.

Mukarnasýn boyut deðiþtirme imkânlarý
çok yönlü olduðundan yalýn diziler halin-
de ilerleyen üçgen ya da prizmatik form-
lardan teþekkül ettiði gibi içi motif dol-
gulu hücreler halinde farklý doðrultularda
yayýlan, hatta bazý türlerinde damla þek-
linde sarkýtlar yaparak plastik etkisi arttý-
rýlmýþ örnekleri de vardýr. Mukarnas iþçi-
liði, denediði çeþitlemelere göre pek çok
durumda üzerinde yer aldýðý yapýyý tarih-
lendiren ya da ülkelere göre yapýya kimlik
veren özellikler sunar. Mimaride konsol ya
da kemer gibi unsurlara göre taþýyýcý ve
görsel iþlevleri üstlenmekle birlikte yatay
ve düþey doðrultuda zengin imkânlarla
üretilebilen, özellikle içbükey dönüþlerde,
kubbelerin iç yüzeylerinde, sütun baþlýk-
larýný kavrayan konumlarda kolayca uygu-
lanabilmesi, kýsacasý bir yüzeyden ötekine
geçerken saðladýðý akýþkan doku üstünlü-
ðü mukarnasa bir kullaným rahatlýðý ge-
tirmiþ, geçiþ ve dönüþ iþlevlerini rahatça

saðlamasý yanýnda ahþap, tuðla, taþ, çini
gibi çeþitli malzemeyle üretilebildiði için
Orta Asya’dan Endülüs’e kadar geniþleyen
bir kültür coðrafyasýnda uzun süre müs-
lüman mimarlara teknolojik bir üstünlük
saðlamýþtýr.

Mukarnasýn daha çok Ýslâm mimarisin-
de yaygýnlýk kazanmýþ olmasý bu unsurun
sadece teknolojik bir çözüme cevap ver-
mediðini, fakat inançlarla örtüþen soyut
çaðrýþýmlara da açýk bir biçimlenme ol-
duðunu göstermektedir. Doðadaki hiçbir
þekle tam olarak benzemeyen, gölge- ýþýk
etkileriyle çaðrýþým unsurlarý ortaya koyan
mukarnas, Ýslâm estetiði baðlamýnda tam
anlamýyla zenginleþtirici (tezyinî) bir un-
surdur. Böylesine güçlü bir etkiyle mima-
riye katýlan bu unsurun kaynaðý kesin ola-
rak bilinmemektedir. Ýlk örnekler konusu
tartýþmalýdýr.

Mukarnasýn V. (XI.) yüzyýlda Mýsýr’da or-
taya çýktýðý, bilinen ilk örneðin Kahire’de
478 (1085) tarihli Cüyûþî Camii’ndeki (Bedr
el-Cemâlî Meþhedi) minarede görüldüðü
ileri sürülür. Buna göre kýrk yýl sonra ayný
þehirdeki Akmer Camii’nin cephesinde, niþ
dolgularýnda ve köþe elemanlarýnda tek-
rarlanmaktadýr. Her iki örneðin de Fustat’-
taki Ebü’s-Suûd Hamamý’nda bulunmuþ
boyalý stuko parçalarla baðlantýlý olduðu
varsayýlýr. Ayrýca Kahire ve Asvan’daki bazý
türbelerin pandantif kesiminde tekrarla-
nan bu unsur, Keppel A. Cameron Cres-
well tarafýndan “stalaktit pandantif” ola-
rak tanýmlanýr. Stalaktit sarkýtlý ya da dam-
lalý bir oluþumdur. Mukarnasý üçüncü bo-
yuta taþýyan bu oluþum daha ileri bir aþa-
mayý temsil eder, bu sebeple de daha geç
tarihlerin ürünü olmalýdýr.

Bir baþka görüþ en erken örneklerin Nî-
þâbur’da bulunduðunu kabul eder. IX ve-
ya X. yüzyýla ait bu örnekler yine boyalý stu-
ko parçalardýr. Ýran bölgesinde konut mi-

Hâce Alem Minaresi’nin mukarnaslarý (yýkýlmadan önce)

Ýsfahan Cuma Camii‘nin batý eyvanýndaki mukarnas uygula-

masý
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