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MUKAVKIS

222, 227-231, 245-253, 256-284; M. Hamîdul-
lah, Ýslâm Peygamberi (Tuð), I, 340, 343-344;
a.mlf., el-Vesâßišu’s-siyâsiyye, Kahire 1941, s.
49-53; Tahsin Öz, Hýrka-i Saadet Dairesi ve
Emânât-ý Mukaddese, Ýstanbul 1953, s. 29-32,
rs. 12, 13; Ýbrâhim Ahmed el-Adevî, ed-Devletü’l-
Ýslâmiyye ve Ýmbarâ¹ûriyyetü’r-Rûm, Kahire
1958, s. 35, 60-61; Seyyid Abdülazîz Sâlim, Târî-
Åu’l-Ýskenderiyye ve ¼aŠâretühâ fi’l-£a½ri’l-Ýslâ-
mî, Ýskenderiye 1982, s. 53, 79, 81; G. Ostrogorsky,
Bizans Devleti Tarihi (trc. Fikret Iþýltan), Ankara
1986, s. 55, 88-89, 93-108, 405; Mustafa Fayda,
Hz. Ömer Zamanýnda Gayr-ý Müslimler, Ýstanbul
1989, s. 161-162, 164; Nadir Özkuyumcu, Fethin-
den Emevîler’in Sonuna Kadar Mýsýr ve Kuzey
Afrika: 18-132/639-750 (doktora tezi, 1993), MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 1-64; A. Grohmann,
“Mukavkýs”, ÝA, VIII, 569-572; K. Öhrnberg, “al-
Mukawkis”, EI 2 (Ýng.), VII, 511-513.

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
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el-MUKNÝ‘

Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ bu alanda eser veren
ilk müelliflerdendir. Ebû Amr ed-Dânî’-
nin tam adý el-Mušni£ fî ma£rifeti mer-
sûmi me½â¼ifi ehli’l-em½âr olan çalýþ-
masýyla bu konu zirveye ulaþmýþtýr. Mü-
ellif, el-Mušni£de resm-i hatla ilgili da-
ha geniþ bir çalýþmasý olduðundan söz edi-
yorsa da (s. 30) bu eserinin günümüze ula-
þýp ulaþmadýðý bilinmemektedir. Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Muhammed el-
Harrâz’ýn da Dânî’nin el-Mušni£ adlý iki
eseri bulunduðunu söylediði belirtilmiþtir
(Ganim Kaddûrî el-Hamed, s. 174).

Dânî eserin mukaddimesinde Medine,
Mekke, Kûfe, Basra, Þam ve Irak’ýn diðer
þehirlerindeki ilk mushaflarla Hz. Osman’ýn
“imam” diye adlandýrýlan özel mushafý ve
bu mushaftan istinsah edilerek Kûfe, Bas-
ra ve Þam’a gönderilen nüshalarla ilgili
olarak hocalarýndan dinlediði rivayetlere
bu çalýþmasýnda yer vereceðini söylemiþ,
ezberlenmesi kolay olsun diye açýklamala-
ra girmeyeceðini ifade etmiþtir. Müellif
konularý yirmi bir bölümde (bab) ele al-
mýþ, bazý bölümleri alt baþlýklara (fasýl) ayý-
rarak incelemiþ, rivayete dayalý pek çok bil-
gi yanýnda Gazî b. Kays’ýn Kitâbü Hicâßi’s-
sünne adlý eserinden de yararlanmýþtýr. Ýlk
bölümde Kur’ân-ý Kerîm’in cem‘i, mushaf
haline getiriliþi, kaç nüsha olarak çoðaltýl-
dýðý ve nerelere gönderildiði gibi konula-
ra yer verilmiþ, daha sonraki bölümlerde
sýrasýyla ihtisar için elif, yâ ve “vâv”ýn haz-
fedilmesiyle yazýlan kelimeler ��א) ، ������
������� ، ����� yerine ������ ، ���� ��א ، �����
gibi), bir mânaya delâlet etmek üzere
elif ilâve edilerek yazýlanlar (Ahzâb sûre-
sindeki [33/10, 66, 67] �����א ، א����� ، א�����
kelimelerinin �����א ، א����� ، א������ þeklinde
yazýlmasý gibi), fazla olarak veya bir mâ-
naya iþaret için yâ harfi eklenenler (��� ����
yerine ��� ������ gibi), ihtisar olsun diye iki
“yâ”dan birinin hazfedildiði kelimeler (������א
yerine �����א gibi), hemze yerine yâ ile yazý-
lanlar�(����� yerine ����� gibi), vâv ilâve edi-
lerek yazýlan kelimeler (�������� ، ���� ، �����
gibi), hemze sebebiyle vâv ile yazýlanlar
��������א) ، �����א�א���� gibi), hemzenin yazýlýþýyla
ilgili kurallar, elif yerine yâ ile yazýlan ke-
limeler (������ ، ����א� ����א��� gibi), vâv ye-
rine yâ ile yazýlanlar (������� ، �א������ ، �������
gibi), iki “lâm”dan birinin hazfedilmesiy-
le yazýlanlar א���) ، א��� gibi), tek lafýz gibi
okunduðu halde aslýna uygun olarak ayrý
yazýlanlar (�� �� ، �� ��� gibi), kelimenin mü-
ennes olduðunu gösteren “hâ”larýn açýk tâ
ile yazýldýðý kelimeler (، א����� ���� ، �� ����
������� gibi), ilk mushaflarýn hepsinde
Kur’ân-ý Kerîm’in baþýndan sonuna kadar
ayný imlâ ile yazýlan kelimeler, ilk mushaf-

lar arasýnda hazif ve ispat konusunda fark-
lý yazýlanlar, Iraklýlar’a ait mushaflarda ay-
ný imlâ ile yazýlan kelimeler, Hz. Osman’a
ait nüshadan istinsah edilen Hicaz, Irak ve
Þam mushaflarý arasýnda mevcut farklýlýk-
lar sûrelerine iþaret edilerek belirtilmiþ,
son olarak Hz. Osman’ýn çeþitli merkezle-
re gönderdiði mushaflar arasýndaki fark-
lýlýklarýn sebepleri açýklanmýþtýr.

Daha sonra telif edilen konuyla ilgili he-
men bütün çalýþmalarýn deðiþmez kayna-
ðý olan el-Mušni£, Kasým b. Fîrruh eþ-Þâ-
týbî tarafýndan £Aš¢letü etrâbi’l-ša½âßid
fî esne’l-mašå½ýd adýyla manzum hale
getirilmiþ, bu kasîde-i râiyyesinde Þâtýbî,
Dânî’nin eserine altý kelimenin imlâsýyla il-
gili bilgi eklemiþtir. Çeþitli baskýlarý yapýlan
(Kahire 1282, 1329; Mecmu£a fî šýrâßât için-
de, Kahire 1302, 1308) ve Hüseyin Rizevî
tarafýndan Ak¢letü etrâbi’l-kasâid fî es-
ne’l-makåsýd Tercümesi adýyla Türkçe’-
ye çevrilen (ÝÜ Ktp., TY, nr. 5868) eser üze-
rine birçok þerh yazýlmýþtýr. 1. Alemüddin
es-Sehâvî, Kitâbü’l-Vesîle ilâ keþfi’l-
£Aš¢le (nþr. Muhammed el-Ýdrîsî, Riyad
1424/2003). Eseri ayrýca Tallâl Ahmed Alî
Dîn, Medine el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye’de yük-
sek lisans tezi olarak neþre hazýrlamýþtýr
(1415/1994). 2. Ebû Bekir b. Abdülganî el-
Lebîb, ed-Dürretü’½-½aš¢le fî þer¼i eb-
yâti’l-£Aš¢le. Rabat Muhammed el-Hâ-
mis Üniversitesi’nde Abdülâli Ayt Za‘bûl
tarafýndan yüksek lisans tezi olarak neþ-
re hazýrlanmýþtýr (1412/1992). 3. Ebü’l-Ab-
bas Ahmed b. Muhammed el-Merdâvî el-
Makdisî, el-Müfîd fî þer¼i’l-Æa½îd (Þer-
¼u’l-Æa½îdeti’r-Râßiyye) (Âtýf Efendi Ktp.,
nr. 29; Süleymaniye Ktp., Reþid Efendi,
nr. 1255). 4. Burhâneddin el-Caberî, Ce-
mîletü erbâbi’l-merâ½ýd fî þer¼i £Aš¢-
leti etrâbi’l-ša½âßid (Süleymaniye Ktp.,
Reþid Efendi, nr. 1255, Kadýzâde Mehmed,
nr. 7). Rabat’ta Mustafa el-Bahyâvî tara-
fýndan tez çalýþmasý olarak neþre hazýrlan-
mýþtýr (1410/1990). 5. Ýbnü’l-Kasýh, Tel-
¼î½ü’l-fevâßid ve tašrîbü’l-mütebâ£id
£Aš¢leti etrâbi’l-ša½âßid (nþr. Abdülfet-
tâh el-Kadî, Kahire 1368/1949, 2004). 6.
Ali el-Karî, el-Hibâtü’s-seniyyeti’l-£aliy-
ye £alâ ebyâti’þ-Þâ¹ýbiyye er-Râßiyye
(Âtýf Efendi Ktp., nr. 38). Ümmülkurâ Üni-
versitesi’nde Abdurrahman es-Südeys ta-
rafýndan tez olarak neþre hazýrlanmýþtýr
(1421/2000). 7. Mûsâ Cârullah, Þer¼u £Aš¢-
leti etrâbi’l-ša½âßid (Kazan 1908).

Mýsýr þeyhülkurrâsý Muhammed Ali Ha-
lef el-Hüseynî tarafýndan yazýlan ve 1342’-
den (1923-24) itibaren -Hz. Osman’ýn mus-
haflarýnýn imlâsýna uygunluðu görüþüyle-
Kahire’de ve diðer bazý islâm ülkelerinde

basýmý sürdürülen mushaf nüshalarýnýn
imlâsýnýn belirlenmesinde Ýbn Ebû Dâ-
vûd’un Kitâbü’l-Me½â¼if ’i ile birlikte esas
alýnan iki kaynaktan biri olan el-Mušni£-
de müellifin kadîm bazý mushaflar için
“gördüm, buldum, inceledim” gibi ifadeler
kullanmasý (meselâ bk. s. 25, 53, 54, 55,
56, 63, 65) eserin önemini arttýrmaktadýr.

el-Mušni£ ile ilk defa Fransýz þarkiyat-
çýsý Silvestre de Sacy ilgilenmiþ ve son bö-
lümünü Fransýzca’ya çevirmiþtir (“Traité
sur l’orthographe primitive de l’Alcoran by
Abou Amrou Othman ben Saýd ben Oth-
man Mokri”, Notices et extraits des manu-
scrits de la Bibliothèque Nationale, VIII
[Paris 1810], s. 290-332). Otto Pretzl, ese-
ri Kitâbü’l-Mušni£ fî resmi me½â¼ifi’l-
em½âr ma£a Kitâbi’n-Naš¹ adýyla müel-
lifin Kitâbü’n-Naš¹ ve’þ-þekl adlý risâle-
siyle birlikte yayýmlamýþ (Ýstanbul 1932),
daha sonra da Muhammed Ahmed Deh-
mân el-Mušni£ fî ma£rifeti mersûmi me-
½â¼ifi ehli’l-em½âr ma£a Kitâbi’n-Naš¹
(Dýmaþk 1359/1940, 1403/1983) ve Muham-
med Sâdýk Kamhâvî el-Mušni£ fî resmi
me½â¼ifi’l-em½âr ma£a Kitâbi’n-Naš¹
(Kahire 1978) ismiyle neþretmiþtir.
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ÿTayyar Altýkulaç

– —
el-MUKNÝ‘

א����� ) )

Hanbelî fakihi
Muvaffakuddin Ýbn Kudâme’nin

(ö. 620/1223)
fýkha dair eseri.

˜ ™

Tam adý el-Mušni£ fî fýšhi Ýmâmi’s-
sünne A¼med b. ¥anbel eþ-Þeybânî
olan eser (I-II, Kahire 1322-1323; I-III, 1341/
1923, 1382/1962; I-IV, 1400/1980; I-III, Ri-
yad 1400/1980, 1982; Katar 1393), Hanbe-
lî mezhebinde tercih edilen görüþler doð-
rultusunda kaleme alýnmýþtýr. Ýbn Kudâ-
me mukaddimede eserin, fýkhî hükümle-
rin büyük kýsmýný ihtiva etmesi için delil
ve gerekçelerden arýndýrýlarak yazýlmýþ or-

168 vd.; M. Muhtâr Vüld Ebbâh, Târîhu’l-kırâ-


