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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.
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Sözlükte “âdil olmak” anlamýndaki kýst
kökünün “if‘âl” kalýbýndan türemiþ bir sý-
fat olan muksýt “adaletle hükmeden, âdil”
demektir. Muksýt ismi Kur’an’da Allah’a
nisbet edilmemekle birlikte “kýst” ve “ik-
sât” kavramlarý zât-ý ilâhiyyeyi niteleme
çerçevesinde kullanýlmaktadýr. Kâinatý ya-
ratan ve yöneten mutlak kudret ve hik-
met sahibi varlýðýn birliðine bizzat Allah’ýn,
meleklerin ve ilim erbabýnýn þehadet et-
tiðini ifade eden âyette yer alan “adaleti
ayakta tutan” (kaimen bi’l-kýst) nitelemesi-
nin (Âl-i Ýmrân 3/18) Allah’a râci olduðu
müfessirlerin büyük çoðunluðu tarafýndan
kabul edilmektedir (Taberî, III, 285-286;
Fahreddin er-Râzî, VII, 222). Kýst kelimesi
bir âyette, iman edip faydalý iþler yapanla-
rýn adaletle mükâfatlandýrýlacaðýnýn bildi-
rilmesi baðlamýnda zât-ý ilâhiyyeye nisbet
edilmiþ (Yûnus 10/4), iki âyette de âhiret-
te insanlar arasýnda hakkaniyetle hükme-
dileceði beyan edilirken kýst kavramý do-
laylý olarak Allah’a izâfe edilmiþtir (Yûnus
10/47, 54). Ayný muhteva diðer bir âyette,
“Biz kýyamet gününde doðru ve hassas te-
raziler kurarýz, artýk kimse en küçük bir
haksýzlýða uðratýlmaz” þeklinde ifade edil-
miþtir (el-Enbiyâ 21/47). Bunlardan baþ-
ka borçlanmalarda küçük büyük her þe-
yin kayýt altýna alýnmasýnýn gerektiðini
(el-Bakara 2/282) ve Allah’ýn adaleti em-
rettiðini bildiren âyetlerde de (el-A‘râf 7/
29) O’na yönelik bir muhteva taþýmaktadýr
(ayrýca bk. KIST).

Muksýt ismi, doksan dokuz esmâ-i hüs-
nâya yer veren Ýbn Mâce ve Tirmizî riva-
yetlerinde yer almýþtýr (“Du.â,”, 10, “Da.a-
vât”, 82). Bir hadiste Cenâb-ý Hakk’ýn uyu-
madýðý, esasen böyle bir þeyin O’nun þa-
nýna lâyýk olmadýðý ifade edildikten sonra
O’nun adaletin simgesi olan teraziyi (kýst)
yükseltip aþaðýya indirmek suretiyle insan-
larýn amellerini kontrol ettiði ve rýzýklarýný
ayarladýðý belirtilmiþtir (Müsned, IV, 395,
401, 405; Müslim, “Îmân”, 293-295; Ýbn
Mâce, “Mukaddime”, 13; Nevevî, III, 13).

Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî, muksýt ismine
“âdil” mânasý verdikten sonra adlin “yerli
yerinde ve dengeli iþ görme; hakkaniyet-
le hüküm verme” anlamlarýný göz önünde
bulundurmuþ olmalýdýr ki ilâhî adaletin iki
þekilde gerçekleþtiðini kaydeder. Bunlar-
dan biri tabiatý dengeli ve âhenkli bir þe-

kilde yaratýp yönetmek, diðeri de hakka-
niyetle hükmetmektir (Ýbn Fûrek, s. 56).
Ayný yorum Fahreddin er-Râzî’de de gö-
rülür. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, âhiret ha-
yatýnýn mevcudiyetinin hikmetlerinden
birinin Allah’ýn iman ve sâlih amel sahip-
lerine adl ile karþýlýk vermesinden ibaret
olduðunu beyan eden âyetin tefsirinde
(Yûnus 10/4) kýst kavramýný þöyle açýklar:
Allah dünyada ayýrým yapmadan dostunu
da düþmanýný da rýzýklandýrmýþ, buna kar-
þýlýk hiç kimsenin fizik yapýsýnda dost veya
düþman olduðunu gösteren bir alâmet ya-
ratmamýþtýr. Âhirette ise dost ile düþ-
man ayrý muamelelere tâbi tutulacak,
muksýt isminin tecellisi olarak dostlar hak
ettiklerinin fazlasýyla mükâfatlandýrýlýr-
ken düþmanlar sadece yaptýklarýnýn kar-
þýlýðýnda cezaya çarptýrýlacaktýr; ayrýca Al-
lah’ýn dostlarý ve düþmanlarý bu durum-
larýný gösteren alâmetler taþýyacaklardýr
(Teßvîlâtü’l-Æurßân, vr. 320b). Ebû Abdullah
el-Halîmî, muksýt ismine “kullarýna kendi
zâtýndan adalet duygusu lutfeden” veya
“kullarýndan her birine kendi fazlýndan
pay ayýran” anlamýný vermiþtir (el-Min-
hâc, I, 207). Esmâ-i hüsnâyý mistik yakla-
þýmlarla da yorumlayan Gazzâlî muksýta
“mazlumun hakkýný zalimden alan” mâ-
nasýný vermiþ, bunun en mükemmel þek-
linin ise mazlumun yanýnda zalimin rýzasý-
ný elde etmek suretiyle gerçekleþtiðini söy-
lemiþ, ancak böyle bir þeye sadece Allah’ýn
muktedir olduðunu belirtmiþtir. Gazzâlî ku-
lun muksýt isminden edinebileceði nasibi
de þöyle açýklamýþtýr: “Önce mazlumun
kendisinde bulunan hakkýný vermek, ar-
dýndan baþkasýnda olan hakkýný alýp ona
teslim etmek ve nefsi için baþkasýndan in-
tikam almamak”. Allah’ýn kevnî - fiilî isim
ve sýfatlarý arasýnda yer alan muksýt adl,
hakem, latîf ve müntakým isimleriyle an-
lam yakýnlýðý içinde bulunur.
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Aruz sisteminde bir bahir.
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Halîl b. Ahmed’in aruz sisteminde “müþ-
tebihe” diye adlandýrýlan dördüncü daire-
de beþinci, klasik genel sýralamada ise on
üçüncü bahir olarak yer alýr (DÝA, III, 428;
IV, 484). Bahrin adý “kesip koparmak, bu-
damak” anlamýndaki kadb kökünden “if-
tiâl” kalýbýnýn sýfat þekli olup “kesilip ko-
parýlmýþ” demektir. Aslî vezni bir mýsrada
“müstef‘ilün mef‘ûlâtü müstef‘ilün” þek-
linde olan münserih bahrinin her mýsraý-
nýn ilk tef‘ilesini teþkil eden “müstef‘ilün”ün
kesilip atýlmasý suretiyle elde edilmiþ bir
vezin olduðundan bu adla anýlmýþtýr.

Halîl b. Ahmed’in daire sisteminde tam
ve sahih þekli bir þatýrda (mýsra) “mef‘û-
lâtü müstef‘ilün müstef‘ilün”dür (– – –¦/
– –¦–/– –¦–). Ancak uygulamada her iki
þatrýn sonundaki “müstef‘ilün” cüzlerinin
düþmesiyle meczû‘ (bir cüzü düþmüþ) hali
olan “mef‘ûlâtü müstef‘ilün” (– – –¦/– –¦–)
þekliyle kullanýlýr. Bahrin bir aruzu ve bir
darbý vardýr. Meczû‘ beytin aruzu ve darbý
konumundaki “müstef‘ilün” tef‘ileleri tayy
kuralý (dördüncü sâkin harfin düþürülme-
si) uygulanarak “müfteilün” (–¦¦–) olur
ve vezin bir þatýrda “mef‘ûlâtü müfteilün”
(– – –¦/–¦¦–) þekline girer. Haþv tef‘ilesi
olan “mef‘ûlâtü”de ise zihaf kaideleri ola-
rak habn (ikinci sâkin harfin düþürülmesi) ve
tayy uygulanýr. Ancak tef‘iledeki “murâ-
kabet” (yanyana gelen iki hafif sebebin sâkin
harflerinin ayný anda düþürülmesi veya sabit
kalmasýnýn câiz olmamasý) dolayýsýyla yukarý-
da zikredilen iki zihaf kaidesi (habn ve tayy)
ayný anda bir tef‘ilede tatbik edilemez. Bu
durumda “mef‘ûlâtü” (������) tef‘ilesinin
fe ve vav harflerinin birlikte düþürülmesi
gerekirdi. Bu mümkün olmamakla birlik-
te habn ve tayy kuralýndan yalnýz birinin
uygulanmasý icap eder. Bu sebeple “mef-
‘ûlâtü” tef‘ilesinin fe veya vav harfi düþü-
rülebilir. “Mef‘ûlâtü” ya habn (birinci hafif
sebebin sâkin harfi olan “fe”nin hazfi) kuralý
tatbik edilerek “meûlâtü” (�����) þekline
dönüþtürülür ki bu, pratikte hareke ve sü-
kûn sayýsý bakýmýndan bunun eþdeðeri
olan “mefâîlü”ye nakledilerek kullanýlýr ve-
ya tayy (ikinci hafif sebebin sâkin harfi olan
“vav”ýn hazfi) kuralý uygulanarak “mef‘ulâ-
tü”ye (�����) dönüþür. Bu da pratikte eþ-
deðeri olan “fâilâtü” (�����) tef‘ilesine
nakledilerek kullanýlýr. Kûfeli aruz âlimle-


