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MUKAVKIS

– —
MUK…TÝLÝYYE

( �� א������� )

Mukåtil b. Süleyman’a
(ö. 150/767)

nisbetle anýlan bir fýrka
(bk. MUK…TÝL b. SÜLEYMAN).

˜ ™

– —
MUKATTAÂT

(bk. HURÛF-ý MUKATTAA).
˜ ™

– —
MUKAVKIS

א������ ) )

(ö. 21/642 [?] )

Mýsýr’ýn fethi sýrasýndaki
Ýskenderiye patriði

ve Bizans’ýn Mýsýr genel valisi.
˜ ™

Mukavkýs (Mukavkas) kelimesinin köke-
ni kesin biçimde tesbit edilememiþ olup
daha çok, Bizans kaynaklarýnda adý Kyros
þeklinde verilen piskoposun Ýskenderiye’ye
tayin edilmeden önce görev yaptýðý Kolk-
his’in Kafkasya’da bulunmasýndan dolayý
taþýdýðý Grekçe Kaukasios (Kafkasyalý) laka-
býnýn Kýptîce aracýlýðýyla Arapça’ya geçmiþ
biçimi olabileceði ihtimali üzerinde durul-
maktadýr (EI2[Ýng], VII, 511). Ýslâm kaynak-
larýnda Cüreyc b. Mînâ (b. Kurkub) veya Ýbn
Kurkub (Karkab) el-Yunânî adlarýyla ve Sâ-
hibü (Melikü) Mýsýr, Melik (Âmil, Emîr) alâ
Mýsýr ve Melikü’l-(Azîmü’l-, Sâhibü’l-, Emî-
rü’l-)Kýbt gibi unvanlarla anýlan Mukav-
kýs’ýn milliyeti konusunda da farklý görüþ-
ler bulunmaktadýr. Mýsýr tarihi araþtýrma-
cýlarýndan Hüseyin Mûnis, fetih sýrasýnda
yapýlan Babilon ve Ýskenderiye antlaþma-
larýndaki bazý maddeleri dikkate alarak
onun Kýptî olduðunu söylemekte ve gerek
Hz. Peygamber’in 7 (628) yýlýnda gönder-

diði Ýslâm’a davet mektubunda Mukav-
kýs’a “Azîmü’l-Kýbt” þeklinde hitap etme-
si, gerekse onun cevabî mektubunda ken-
dini yine ayný unvanla tanýtmasý bu kana-
ati güçlendirmektedir.

Genellikle Ýslâm tarihçileriyle Batýlý araþ-
týrmacýlar, Mukavkýs’ýn Bizans Ýmparatoru
Herakleios’un Sâsânîler’i Ninevâ’da 627
yýlýnda yenmesinden sonra Mýsýr’a tayin
edildiði hususunda ittifak halindedir. An-
cak Ýslâm kaynaklarý Ýskenderiye’nin fet-
hinden (21/642) bahsederken onun on bir
yýldan beri burada görev yaptýðýný bildir-
mektedir, bu durumda tayin yýlý 631 ol-
maktadýr. Herakleios, imparatorluk için-
de birbiriyle inanç mücadelesi halinde bu-
lunan hýristiyanlarý birleþtirmek amacýyla
“monotheletismus” (Hz. Îsâ’da bir tek ira-
denin varlýðý) inancýný ortaya atýp her böl-
geye yeni patrikler tayin ederken Mýsýr’a
da Mukavkýs’ý yollamýþ ve onu dinî görevi-
nin yanýnda malî, mülkî, askerî yetkilerle
donatarak Mýsýr genel valisi yapmýþtýr. Ýs-
lâm kaynaklarý, Mukavkýs’ýn yýlda 19 mil-
yon dinar vergi ödemekle yükümlü olan
halktan 20 milyon dinar topladýðýný ve Kýp-
tîler’e bu hususta baský yaptýðýný bildir-
mektedir. Pek çok Batýlý araþtýrmacý onun
bu baskýcý tutumu karþýsýnda Kýptîler’in ya
yeni dinî anlayýþý kabul etmek ya da Mý-
sýr’dan kaçmak zorunda kaldýklarýný belir-
tir.

Mukavkýs’ýn müslümanlarla ciddi anlam-
daki ilk münasebeti, Hz. Peygamber’in 7
(628) yýlýnda kendisine gönderdiði Ýslâm’a
davet mektubu ile baþlamýþtýr. Bu mektu-
bun uydurma olduðunu iddia eden bazý
araþtýrmacýlar bulunmakla birlikte Ýslâm
tarihi kaynaklarý ittifakla böyle bir mektu-
bun yazýldýðýndan bahsetmektedir. Mu-
kavkýs mektubu getiren Hâtýb b. Ebû Bel-
tea’yý beþ gün süreyle misafir etmiþ, bu
arada Resûl-i Ekrem ve Ýslâm hakkýnda

çeþitli bilgiler aldýktan sonra cevabî bir
mektupla ve câriyelerinden Mâriye ile Sî-
rîn adlý iki kýz kardeþ, bir hadým köle, 1000
miskal altýn, kýymetli elbise ve kumaþlar,
güzel kokular, bir merkep ve bir katýrdan
(düldül) oluþan deðerli hediyelerle birlik-
te onu uðurlamýþtýr. Hz. Peygamber döne-
minde bu mektuplaþma dýþýnda Mukav-
kýs ile müslümanlarýn baþka bir iliþkisine
rastlanmamaktadýr. Hz. Ebû Bekir’in de
halifeliði sýrasýnda yine Hâtýb b. Ebû Bel-
tea ile bir mektup yolladýðý Mukavkýs’ýn
Hâtýb’la mahiyeti bilinmeyen bir antlaþma
imzaladýðý nakledilmektedir. Hz. Ömer dö-
neminde ise onun Mýsýr’ýn fazla kan dö-
külmeden ele geçirilmesinde önemli rol
oynadýðý, bir yandan savaþmaya kararlý
görünen Bizans kumandanlarýný teslim ol-
malarý için ikna etmeye çalýþýrken bir yan-
dan da direnmeyen Kýptîler’in Amr b. Âs’a
hem kýlavuzluk yapmalarýný hem de or-
dusunun bütün ihtiyaçlarýný karþýlamala-
rýný, yollarý ve köprüleri onarmalarýný sað-
lamýþtýr.

Mukavkýs, Babilon Antlaþmasý’nýn ardýn-
dan Rum kumandanlarýn þikâyeti üzerine
Ýmparator Herakleios tarafýndan Ýstanbul’a
çaðrýlarak vatan hainliði suçlamasýyla son-
ra görevinden alýnýp sürgüne gönderilmiþ-
se de 641’de Herakleios’un ölümü üzerine
tekrar Mýsýr’a vali tayin edilmiþtir. Ertesi
yýl Bizans kumandanlarýnýn direnmesine
raðmen Amr ile anlaþma yapan ve Ýsken-
deriye’yi, dolayýsýyla Mýsýr’ýn tamamýný
müslümanlara teslim eden Mukavkýs’ýn
þehrin 25 (646) yýlýndaki ikinci fethi sýra-
sýnda Mýsýr’da olup olmadýðý konusu ihti-
lâflýdýr; Butler ise onun 21 Mart 642’de öl-
düðünü söylemektedir (The Arab Conqu-
est of Egypt, s. 361).
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ÿNadir Özkuyumcu

– —
MUK…YEDA

(bk. TRAMPA).
˜ ™

– —
MUKAYYED

א������ ) )

Belirli olmayan bir ferdi
veya fertleri gösteren

ve bir sýfatla kayýtlanmýþ olan lafýz
anlamýnda fýkýh usulü terimi

(bk. MUTLAK).
˜ ™

– —
MUKILLÛN

�א������� ) )
Az sayýda hadis rivayet eden

sahâbîler için kullanýlan bir terim
(bk. MÜKSÝRÛN).

˜ ™

– —
MUKÝM

(bk. SEFER).
˜ ™

– —
MUKœT
א����� ) )

Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.

˜ ™

Sözlükte “korumak, birine hayatiyetini
sürdürecek kadar gýda vermek; gücü yet-
mek” mânalarýndaki kavt (kýyâte) kökü-
nün “if‘âl” kalýbýndan türeyen mukýt “be-
denlerin ve ruhlarýn gýdasýný veren, gücü
yetip koruyan” demektir. Râgýb el-Ýsfahâ-
nî’nin de içinde bulunduðu bir grup lugat
âlimine göre mukýtýn asýl anlamý “koruyup
himaye eden”dir, zirâ hayatiyeti sürdüre-
cek gýdayý vermek “birini koruyup yaþat-

ma” anlamýnýn vazgeçilmez sonucudur (el-
Müfredât, “kvt” md.; Tâcü’l-£arûs, “kvt”
md.; krþ. Kåmus Tercümesi, “kvt” md.).

Mukýt ismi bir âyette geçmektedir. Kur-
’an’da Hz. Peygamber’e Allah yolunda sa-
vaþmasý, müminleri de ölüm korkusunu
yenmeleri hususunda teþvik etmesi em-
redildikten ve kâfirlerin gücünün netice-
de Allah tarafýndan kýrýlacaðý bildirildikten
sonra güzel bir þefaatte bulunan kimse-
nin ondan bir nasibinin, kötü þefaatte bu-
lunan kimsenin de bu eyleminden kendi-
sine dönecek kötü bir sonucun olacaðý ifa-
de edilmekte, ardýndan “Allah her þeye
güç yetiren ve gözetleyip koruyandýr” de-
nilmektedir (en-Nisâ 4/84-85). Burada þe-
faat kavramýnýn “meþrû veya gayri meþ-
rû bir yolda savaþan kimseye eþlik etmek”
mânasýna geldiðini söyleyen Taberî mu-
kýt kelimesine de “muktedir” anlamýný ver-
miþtir (Câmi£u’l-beyân, V, 253-256). Dün-
yanýn yaratýlmasýný anlatan bir âyette Al-
lah’ýn bu âlemde canlýlar için çeþitli gýda
imkânlarý yerleþtirdiðinden bahsedilirken
bu ilâhî fiil kut (besin) kelimesinin çoðu-
lu olan akvât lafzýyla belirtilmiþtir (Fussý-
let 41/10).

Tirmizî’nin rivayet ettiði esmâ-i hüsnâ
hadisinde mukýt ismi de yer almýþtýr (“Da-
.avât”, 82). Ayrýca Hz. Peygamber’in, ba-
zan ardarda nâfile oruç tuttuðunu görüp
kendisine özenen sahâbîleri bundan me-
nederken, “Bana özenmeyin, çünkü rab-
bim beni yedirip içirir” demesi (Buhârî,
“Savm”, 48; Müslim, “Sýyâm”, 57) mukýt
isminin bir açýklamasý niteliðindedir. Yine
Resûl-i Ekrem’in, ev halkýnýn bir anlamda
sýzlanmasýna sebep olacak kadar sade bir
hayat yaþadýðýný nakleden muhaddisler
onun, “Allahým, Muhammed ailesinin rýz-
kýný sadece yetecek derecede lutfet!” þek-
linde dua ettiðini kaydeder (Müsned, II,
232, 446; Buhârî, “Rikak”, 17; Müslim,
“Zühd”, 18-19; krþ. el-Ahzâb 33/28-29). Bu-
rada da mukýt sýfatý yardýmcý bir fiil vasý-
tasýyla zât-ý ilâhiyyeye nisbet edilmiþtir.

Esmâ-i hüsnâ þârihleri, mukýt ismini da-
ha çok “bedenlerin ve dolayýsýyla ruhlarýn
gýdasýný veren” þeklindeki sözlük anlamý-
na uygun biçimde açýklamýþtýr. Buna göre
Nisâ sûresindeki mâna (4/85) lâzýmî bir
muhtevaya dayanmýþ olur. Halîmî, muký-
ta “hayatiyetin gereklerini saðlayan” mâ-
nasý verdikten sonra Allah’ýn canlýlarý bir-
birini besleyecek bir mekanizma ile yarat-
týðýný ifade etmiþtir. Þöyle ki, canlýlarýn
bünyesinden bazý þeyler zamanla çözümle-
nerek ayrýlýr ve diðer canlýlarýn da besinini
saðlar. Bu, yaratýcýnýn planladýðý zamana

kadar devam eder (el-Minhâc fî þu£abi’l-
îmân, I, 203; Beyhaký, I, 120). Kuþeyrî ise
Allah’ýn canlýlarýn besinini farklý þekillerde
yarattýðýný söyler. Cenâb-ý Hak, insanlarýn
ve diðer canlýlarýn gýdasýný çeþitli yiyecek
ve içecekler, meleklerin gýdasýný tâat ve
tesbih, ruhlarýn gýdasýný nesne ve olaylarýn
mahiyetine vâkýf olup onlarý akletmek þek-
linde düzenlemiþtir. Bütün güzelliklerin
düzeni akýlla mümkün olur. Allah akýldan
daha þerefli ve daha güzel bir þey yarat-
mamýþ ve kimse aklýn tamamýna sahip ký-
lýnmamýþtýr (et-Ta¼bîr fi’t-te×kîr, s. 60-61).

Mukýt “bedenlerin ve ruhlarýn gýdasýný
veren” mânasýyla fiilî, “güç yetiren” anla-
mýyla zâtî -sübûtî sýfatlar içinde yer alýr.
Ýlk muhtevasýyla mukýt, bâsýt, kabýz, latîf,
rezzâk, muðnî, muhyî; ikinci muhtevasýy-
la kadir, kavî, metîn ve muktedir isimleriy-
le anlam yakýnlýðý içinde bulunur. Mukýt,
“koruyup gözeten” mânasýna alýndýðý tak-
dirde hafîz ismiyle de iliþkili olur.
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ÿBekir Topaloðlu

– —
el-MUKNÝ‘

א����� ) )

Ebû Amr ed-Dânî’nin
(ö. 444/1053)

ilk mushaflarýn imlâsýna dair eseri.
˜ ™

Ýslâm âlimleri, Hz. Osman’ýn yazdýrdýðý
ilk mushaflar arasýndaki bazý farklýlýklar ve
ayný mushafta mükerrer olarak geçen ba-
zý kelimelerin deðiþik imlâ ile yazýlmýþ ol-
masý gibi sebeplerle bunlarýn imlâ özellik-
leri (resmü’l-mesâhif) üzerinde durmuþ, II.
(VIII.) yüzyýlýn baþlarýndan itibaren konuy-
la ilgili çalýþmalar yapýlmýþtýr. Yedi kýraat
imamlarýndan Ýbn Âmir Yahsubî, Ali b.
Hamza el-Kisâî, Halef b. Hiþâm, Ebû Ubeyd
Kasým b. Sellâm, Ebû Hâtim es-Sicistânî ve


