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MUKARREBÎN
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Meleklerden ve insanlardan
Allah’a yakýn kýlýnanlar anlamýnda
bir Kur’an terimi.
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Sözlükte “yakýn olmak, yaklaþmak” mânasýndaki kurb kökünün tef‘îl kalýbýndan
türeyen mukarrebîn kelimesi çoðul þeklinde bir sýfattýr. Ýsim olarak da kullanýlan
kurb sadece fiziksel yakýnlýk için deðil kiþinin bir baþkasýnýn yanýndaki itibar ve deðerinin yüksekliðini de ifade eder. Râgýb
el-Ýsfahânî
kurbun Kur’an’da
Kur’an’da mekân,
mekân, zazael-isfahânî kurbün
man, nesep, itibar, himaye ve kudret konumunda geçtiðini belirtmiþ, bunlara âyetlerden örnekler vermiþtir. Bu örneklerin incelenmesinden son üç kullanýlýþýn doðrudan veya dolaylý olarak Allah’la ilgili olduðu anlaþýlmaktadýr (el-Müfredât, “krb” md.).
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Mukarrebîn sekiz âyette yer almakta, bunlarýn ikisinde insanlar arasýndaki yakýnlýðý
ifade etmektedir (el-A‘râf 7/114; eþ-Þuarâ 26/42). Diðer âyetlerde ise meleklerden
veya insanlardan mukarreb olanlar konu
edinilir. Bu çerçevede mukarrebîn meleklerinin cânu gönülden Allah’a kullukta bulunduklarý (en-Nisâ 4/172) ve illiyyîne þahit olduklarý (el-Mutaffifîn 83/21) beyan
edilmektedir. Öte yandan kýyamet günü
“ashâbü’l-meymene”, “ashâbü’l-meþ’eme”
ve “sâbikun” þeklinde sýnýflandýrýlan üç
grup içinde en yüksek derecede bulunan
sâbikunun mukarrebîn olduklarý, onlarýn
naîm cennetinde bulunacaklarý (el-Vâkýa
56/10-12; krþ. DÝA, I, 391) ve kendilerine
has bir çeþmeden (tesnîm) içecekleri (elMutaffifîn 83/28) açýklanýr; bu mertebeye
ulaþan kiþinin rahatlýk, güzel rýzýk ve nimetlerle donatýlmýþ olacaðý belirtilir (elVâkýa 56/88-89). Kur’an’da ayrýca Hz. Îsâ’nýn Allah katýndaki deðerinin büyüklüðüne onun mukarrebîn arasýnda yer aldýðý
vurgulanarak dikkat çekilir (Âl-i Ýmrân 3/
45).
Kur’ân-ý Kerîm’de kurb kökünden türeyen baþka kelimelerle kulun Allah’a, O’nun
da kula yakýnlýðýna temas eden âyetler
vardýr. Cenâb-ý Hak, Hz. Mûsâ’yý kendisiyle gizli konuþulan kimse (neciy) gibi (M.
Tâhir Ýbn Âþûr, XVI, 55) mânevî yakýnlýða
eriþtirdiðini beyan etmiþ (Meryem 19/5152), son peygambere de, “Bana secde et
ve yaklaþ” emrini vermiþtir (el-Alak 96/19).
Kur’an’da Allah’ýn kullarýna olan yakýnlýðý
bazý âyetlerde dua, tövbe ve baðýþlanma
dileklerine olumlu cevap verme baðlamýnda zikredilmiþ, bazýlarýnda ise yardým ve
rahmetinin yakýnlýðý þeklinde belirtilmiþtir
(M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “krb” md.).
Hadislerde gece ibadeti (Tirmizî, “Da.avât”, 101) ve fakirlerin sevilmesi (Tirmizî,
“Zühd”, 37), müminin mukarrebîn mertebesine yükselmesine vesile olacak davranýþlar arasýnda zikredilmiþtir. Özellikle namazda okunan Kur’an’la Allah’a yakýnlýk
elde
edildiði bildirilmiş
bildirilmiþ (Tirmizî, “Þevâbü’lelde edildiği
“Fe²â’ilü’lKur,ân”, 17) ve namazda en yakýn halin
secde âný olduðu (Müsned, II, 421; Müslim, “Salât”, 215) ifade edilmiþtir. Kiþinin
Allah’a yöneliþi arttýkça Allah’ýn da ona
icâbetinin artacaðý (Buhârî, “Tevhîd”, 50;
Müslim, “Cikir ve’d-dû.a,”, 20-22), ilâhî
kurbun
kurbün gecenin son yarýsýnda daha fazla
tecelli ettiði (Nesâî, “Mevâkýt”, 35) haber
verilmiþtir. Hz. Peygamber’in mukarrebînle beraber olmak için gece dua ettiði de
nakledilmektedir (Tirmizî, “Da.avât”, 30).
Herhangi bir varlýkla yaratýcý arasýnda
fiziksel yakýnlýktan bahsetmek mümkün

olmadýðýna göre Allah ile yarattýklarý arasýndaki yakýnlýktan mânevî deðerin kastedildiði açýktýr. Mukarrebîn makamýndaki meleklerin arþý taþýyan ve onun etrafýnda bulunan Cebrâil, Ýsrâfil, Mîkâil ve Azrâil gibi büyük meleklerden ibaret olduðu, onlarýn insanlardan üstün bir konumda bulunduðu kabul edilmektedir (Zemahþerî, II, 184-185; Fahreddin er-Râzî,
XI, 93-94). Müminlerden öne geçenlerin
mukarrebîn þeklinde adlandýrýlmasý kurtuluþa eren insanlarýn âhirette tek bir statüde bulunmadýðýný göstermektedir. Ýslâm âlimleri, mukarrebîn makamýna ulaþanlarýn kimler olduðu konusunda çeþitli
açýklamalar yapmýþlardýr. Kelimenin anlam alanýný daraltarak mukarrebîni Allah’a
ve resulüne imanda öne geçenler veya ilk
muhacirler ya da kýblenin deðiþtirilmesinden önce iman edip iki kýbleye yönelik namaz kýlanlar þeklinde anlayanlarýn yaný sýra bütün hayatý boyunca hayýrlý iþler yapanlar, ilmi hevâsýna galip gelenler, dünyada hayra koþmada önde olanlar, nefsin
isteklerini terkedip fazilet ve takvâda ümmetin seçkinleri konumunda bulunanlar
gibi geniþ yorum yapanlar da vardýr. Bunlardan sonuncusunun naslarýn ruhuna daha uygun düþtüðünü söylemek mümkündür. Çünkü vahiy ilk müslümanlarýn özel
konumlarýna, onlarýn sâbikunun ilkleri olduðuna (et-Tevbe 9/100), kendi aralarýnda da farklý dereceleri bulunduðuna (elHadîd 57/10) dikkat çekmekle birlikte hiçbir sýnýrlama getirmeksizin insaný Allah’a
yakýnlaþtýran þeyin mal ve evlât zenginliði deðil iman ve sâlih amel olduðunu vurgulamakta (Sebe’ 34/37), Allah’a ve âhiret gününe iman edenlerin, O’na yakýn kýlýnma ümidiyle infakta bulunduklarýný zikretmekte (et-Tevbe 9/99), müminlerin,
hicret edenlerin, Allah yolunda mallarý ve
canlarýyla savaþanlarýn Allah katýnda büyük dereceleri olduðunu beyan etmektedir (et-Tevbe 9/20-21). Diðer taraftan Allah’a ve resulüne itaat edenlerin peygamberler, sýddîklar, þehidler ve sâlihlerle beraber olacaðýný müjdelemektedir ki bu âyet
de bir anlamda mukarrebînin kimler olabileceðini de göstermektedir (en-Nisâ 4/
69).

Tasavvuf
Tasavvuf literütüründe
literatüründe mânevî
mânevî makammakamlardan biri olarak kabul edilen mukarrebîn üzerinde özellikle durulmuþ, kiþinin bu
dereceye nasýl ulaþacaðý açýklanmaya çalýþýlmýþtýr (bk. KURB). Takrîb (yakýn kýlýnma),
kullarýn fazilet ve takvâ sahibi bir hayat
geçirmelerinin karþýlýðý olarak verilmekle
birlikte aslýnda Allah’ýn kuluna büyük bir
lutuf ve ikramý olup yaratýklarýn rableri ka-
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Osmanlýlar’da
padiþahýn huzurunda yapýlan
tefsir derslerinde ders takrir eden âlim
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(bk. HUZUR DERSLERÝ).
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Haraç arazisi mahsulünün
belli bir oranýnýn tahsili esasýna dayalý
vergi usulünü ifade eden fýkýh terimi
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(bk. HARAÇ).

MUK…SSA
(bk. TAKAS).

MUK…TAA
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Osmanlý maliyesinde
vergi gelir birimini ifade eden
bir terim.
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Sözlükte “kesmek” mânasýndaki Arapça kat‘ kökünden türeyen mukataa “kesiþmek” demektir. “Belirli bir miktar üzerinde karþýlýklý anlaþma” olarak tanýmlanabilecek bir genel anlamý vardýr. Zamana
ve sektörlere göre deðiþen çeþitli kullaným
türleri bu lugat mânasýndan kaynaklanýr.
Tarihi Abbâsîler’e kadar gitmekle birlikte
Selçuklular’ýn son zamanlarýnda ve özellikle Ýlhanlýlar döneminde yaygýnlaþmýþ görünen þekliyle mukataa “vergilerin belirli
bir meblað karþýlýðýnda iltizama verilme-

si” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Osmanlýlar da
baþlangýçta daha ziyade bu anlamda “mukataaya vermek”, “mukataaya almak /
tutmak” veya sadece “mukataa” tabirleriyle devlete ait bir kýsým vergilerin iltizama verilmesini kastetmiþlerdir. Bu dönemde mukataa kavramý ayný zamanda “sözleþmede kararlaþtýrýlmýþ olan meblað” mânasýný da içeriyordu. Mukataa, “devlete ait
bir kýsým vergi ve resimlerin belirli bir meblað karþýlýðýnda iltizama verilmesi” mânasýndan zamanla “iltizamýn konusu olan
vergi birimi” anlamýna doðru kaymýþtýr.
Osmanlý malî metinlerine göre XV. yüzyýlýn ortalarýndan baþlayarak yüzyýlýn sonlarýnda tamamlanmýþ görünen bu deðiþme
ile mukataa kelimesi, XIX. yüzyýlýn ortalarýna kadar geçerli kalan esas terim olarak
“hazineye ait bir kýsým vergilerden oluþturulmuþ birer malî birim” muhtevasýný kazanmýþtýr.
Mukataa kelimesi baþlangýçtan beri,
mülkiyeti devlete veya vakýflara ait araziden ve arsalardan ifraz edilerek özel þahýslara veya kurumlara kiralanan parçalar
için yapýlan kira sözleþmesini ve ödenen
kirayý ifade etmek üzere “mukataa-i zemîn” veya “mukataalý” gibi tabirlerde de
kullanýlmýþtýr. Mukataa ayrýca “vergi mükellefinden üretimin hacmine göre alýnmasý gereken öþür, haraç vb. vergilerin sabit bir meblað olarak belirlenmiþ olmasý”
anlamýna da geliyordu. Bu anlamda maktû‘ kelimesi de kullanýlýrdý. Bu anlama gelmek üzere Rumeli’de kesim (Barkan, Kanunlar, s. 314), Güneydoðu’da ve Suriye
bölgesinde dimos (a.g.e., I, 215, 220) kelimelerine de rastlanýr. Maktû kelimesi isim
olarak maktûa þeklinde mukataa gibi vergi birimini ifade ederdi. Ancak bu iki terim arasýnda üslûp kaygýsýný aþan bir anlam farký pek görülmez. Herhangi bir vergi birimi için “mukataa-ý âþâr / tahmîs /
gümrük” gibi ifadeler kullanýlabildiði gibi
“maktûa-ý âþâr / tahmîs / gümrük” ifadeleri de kullanýlýr. Aralarýndaki farkýn üslûp
sýnýrlarýný aþmadýðýný gösteren kayýtlara da
rastlanmaktadýr. Ýstanbul’da kahve deðirmeni mukataasýyla ilgili 1099 (1688) tarihli
bir kayýtta “mukataa-ý maktûa-ý tahmîs-i
kahve ...” (BA, KK, nr. 5035, s. 31) ibaresine karþýlýk Siroz’daki tütün dönüm resmine dair 1199 (1785) yýlýna ait bir belgede
“maktûa-i iltizâm-ý mukataa-i resm-i dönüm-i duhân-ý kazâ-i Siroz ...” (BA, KK, nr.
5203, s. 43) ifadeleri de görülür. Osmanlý
maliye uzmanlarýnýn zihninde bu iki terimin muhtevalarý arasýnda hiçbir farkýn bulunmadýðý yazdýklarý malî metinlerde bunlarýn birbirinin yerine kullanýlmasýndan da
anlaþýlmaktadýr. Bununla birlikte malî bi-

rim olarak daha çok mukataa terimi tercih edilmiþtir.
Bu birimlerin özünde iltizam mefhumu
kâðýdýn filigraný gibi hep içkin (mündemiç)
kalmýþtýr. Dolayýsýyla mûtat olarak iltizamla toplanmayan avârýz ve nüzül vergileriyle cizyenin büyük bölümü mukataa kategorisine genellikle girmez. Esas itibariyle
müslüman olan ve olmayan Romanlar’a
(Kýptîler) ait cizyeler de dahil olmak üzere ekonominin bütün sektörlerindeki üretim ve mübâdeleden alýnmakta olan her
türlü vergi ve resimleri ihtiva eden geniþ
bir yelpaze içindeki çok çeþitli gelir unsurlarý mukataa birimlerini meydana getirirdi.
Bu deðiþik vergi ve resimlerden oluþturulan mukataalar büyük bir çeþitlilik gösterirdi. Hazineye saðladýðý yýllýk gelir bakýmýndan birkaç yüz akçeden 10-20 milyon
akçeye kadar deðiþen büyüklükte mukataalar olduðu gibi bir köy veya mezraa sýnýrlarý içinde kalan mukataalar yanýnda bir
kaza veya sancaðý kapsayan, hatta birçok
eyaleti içine alanlarý da vardý. Malî kapasiteleriyle mekân sýnýrlarý bakýmýndan gözlemlenen bu çeþitliliði belirli bir yapýsal tipolojiye sýðdýracak mantýðý keþfetmek oldukça zordur. Bununla beraber ampirik bir
gözlem olarak mukataalarýn büyük bir bölümü için geçerli görünen þu tesbiti yapmak mümkündür: Mukataalarýn içerdiði
vergi unsurlarýnýn çeþitliliðiyle kapsadýðý
mekânýn geniþliði arasýnda genellikle ters
orantý bulunur, yani mukataanýn içerdiði
vergi ve resimlerin çeþidi arttýkça kapsadýðý mekânýn sýnýrý daralmakta, buna karþýlýk tek bir vergi unsuru içeren mukataanýn mekân sýnýrý o ölçüde geniþlemektedir.
Matematik bir dille ifade edilirse mukataalar, genellikle içerdikleri vergi unsurunun
sayýsý ile kapladýklarý mekânýn geniþliðini
gösteren iki eksen arasýnda hiperbole benzer bir eðrinin üzerinde yer alma eðilimindedir.
Hiperbol
Vergi unsuru sayýsý

týnda ulaþacaðý en yüce mânevî makamý
ifade etmektedir.
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Mekân boyutu

Meselâ hazine gelirlerinin % 1’i kadarýný
saðlayan tütün gümrüðü mukataasý tek
unsurlu bir birim olarak imparatorluðun
tamamýný kapsamak üzere sadece on kadar mukataa halinde örgütlenmiþti. Kahve
tüketiminden alýnan resmin bütçe gelirle129
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