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Sözlükte "adil olmak" anlamındaki kıst
kökünün "if'al" kahbından türemiş bir sı
fat olan muksıt "adaletle hükmeden, adil"
demektir. Muksıt ismi Kur'an'da Allah 'a
nisbet edilmernekle birlikte "kıst" ve "iksat" kavramları zat-ı ilahiyyeyi niteleme
çerçevesinde kullanılmaktadır. Kainatı yaratan ve yöneten mutlak kudret ve hikmet sahibi varlığın birliğine bizzat Allah'ın,
meleklerin ve ilim erbabının şehadet ettiğini ifade eden ayette yer alan "adaleti
ayakta tutan" (kaimen bi'l-kıst) nitelemesinin (Al-i İmran 3/18) Allah'a raci olduğu
müfessirlerin büyük çoğunluğu tarafından
kabul edilmektedir (Taberl, III , 285-286;
Fahreddin er-Razi, VII , 222). Kıst kelimesi
bir ayette, iman edip faydalı işler yapanların adaletle mükafatlandırılacağının bildirilmesi bağlamında zat-ı ilahiyyeye nisbet
edilmiş (Yunus 10/ 4), iki ayette de ahirette insanlar arasında hakkaniyetle hükmedileceği beyan edilirken kıst kavramı dolaylı olarak Allah 'a izafe edilmiştir (Yunus
10/ 47, 54). Aynı muhteva diğer bir ayette,
"Biz kıyamet gününde doğru ve hassas ter aziler kurarız, artık kimse en küçük bir
haksızlığa uğratılmaz" şeklinde ifade edilmiştir (el-Enbiya 21/47) Bunlardan baş
ka borçlanmalarda küçük büyük her şe
yin kayıt altına alınmasının gerektiğini
(el-Bakara 2/282) ve Allah ' ın adaleti emrettiğini bildiren ayetlerde de (el-A'raf 7/
29) O'na yönelik bir muhteva taşımaktadır
(ayrıca bk. KIST) .
Muksıt ismi, doksan dokuz esrna-i hüsnaya yer veren İbn Mace ve Tirmizi rivayetlerinde yer almıştır ("Du'a"', 10. "Da'avat", 82). Bir hadiste Cenab-ı Hakk'ın uyumadığı , esasen böyle bir şeyin O'nun şa
nına layık olmad ığı ifade edildikten sonra
O'nun adaletin simgesi olan teraziyi (kıst)
yükseltip aşağıya indirmek suretiyle insanların arnellerini kontrol ettiği ve rızıklarını
ayarladığı belirtilmiştir (Müsned, IV, 395,
401, 405; Müslim. "İman", 293-295 ; İbn
Mace, "Mul}addime", 13; Nevevl, III, 13).

Ebü'l-Hasan el-Eş'arl, muksıt ismine
"adil" manası verdikten sonra adlin "yerli
yerinde ve dengeli iş görme; hakkaniyetle hüküm verme" anlamlarını göz önünde
bulundurmuş olmalıdır ki ilahi adaletin iki
şekilde gerçekleştiğini kaydeder. Bunlardan biri tabiatı dengeli ve ahenkli bir şe-

kilde yaratıp yönetmek. diğeri de hakkaniyetle hükmetmektir (İbn Furek. s. 56) .
Aynı yorum Fahreddin er-Razl'de de görülür. EbO MansOr el-Matürldl, ahiret hayatının mevcudiyetinin hikmetlerinden
birinin Allah'ın iman ve salih amel sahiplerine adi ile karşılık vermesinden ibaret
olduğunu beyan eden ayetin tefsirinde
(Yunus ı 0/4 ) kıst kavramını şöyle açıklar:
Allah dünyada ayırım yapmadan dostunu
da düşmanını da rızıklandırmış, buna karşılık hiç kimsenin fizik yapısında dost veya
düşman olduğunu gösteren bir alarnet yaratmamıştır. Ahirette ise dost ile düş
man ayrı muamelelere tabi tutulacak,
muksıt isminin tecellisi olarak dostlar hak
ettiklerinin fazlasıyla mükafatlandırılır
ken düşmanlar sadece yaptıklarının karşılığında cezaya çarptırılacaktır; ayrıca Allah ' ın dostları ve düşmanları bu durumlarını gösteren alametler taşıyacaklardır
(Te'vWitü'l-~uran, vr. 320b). EbO Abdullah
el-Halim!, muksıt ismine "kullarına kendi
zatından adalet duygusu lutfeden" veya
"kullarından her birine kendi fazlından
pay ayıran" anlamını vermiştir (el-Minhac, ı , 207) Esrna-i hüsnayı mistikyaklaşımlarla da yorumlayan Gazzarı muksıta
"mazlumun hakkını zalimden alan" manasını vermiş, bunun en mükemmel şek
linin ise mazlum un yanında zalimin rızası
nı elde etmek suretiyle gerçekleştiğini söylemiş, ancak böyle bir şeye sadece Allah'ın
muktedir olduğunu belirtmiştir. Gazzali kulun muksıt isminden edinebileceği nasibi
de şöyle açıklamıştır : "Önce mazlumun
kendisinde bulunan hakkını vermek, ardından başkasında olan hakkını alıp ona
teslim etmek ve nefsi için başkasından intikam almamak". Allah ' ın kevnl-fiill isim
ve sıfatları arasında yer alan muksıt adi,
hakem, !atıf ve müntakım isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulunur.
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Aruz sisteminde bir bahir.
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Halll b. Ahmed'in aruz sisteminde "müş
tebihe" diye adlandırılan dördüncü dairede beşinci, klasik genel sıralamada ise on
üçüncü bahir olarak yer alır (DİA, III, 428;
IV, 484) . Bahrin adı "kesip koparmak, budamak" anlamındaki kaı;lb kökünden "iftial" kalıbının sıfat şekli olup "kesilip koparılmış" demektir. Asli vezni bir mısrada
"müstef'ilün mef'Olatü müstef'ilün" şek
linde olan münserih bahrinin her mısraı
nın ilk terilesini teşkil eden "müstefilün"ün
kesilip atılması suretiyle elde edilmiş bir
vezin olduğundan bu adla anılmıştır.
Halll b. Ahmed'in daire sisteminde tam
ve sahih şekli bir şatırda (mısra) "mef'Olatü müstef'ilün müstef'ilün"dür (-- -~!
- -~-!- -~-). Ancak uygulamada her iki
şatrın sonundaki "müstef'ilün" cüzlerinin
düşmesiyle meczO' (bir cüzü düşmüş) hali
olan "mefOlatü müstefilün" (---~/--~-)
şekliyle kullanılır. Bahrin bir aruzu ve bir
darbı vardır. MeczO' beytin aruzu ve darbı
konumundaki "müstefilün" tefileleri tayy
kuralı (dördüncü sakin harfin düşürülme
si) uygulanarak "müfteilün" (-~~-) olur
ve vezin bir şatırda "mefOlatü müfteilün"
(---~ !-~~-)şekline girer. Haşv tef'ilesi
olan "mef'Olatü"de ise zihaf kaideleri olarak habn (ikinci sakin harfin düşürülmesi) ve
tayy uygulanır. Ancak tef'iledeki "murakabet" (yanyana gelen iki hafif sebebin sakin
harflerinin aynı anda düşürülmesi veya sabit
kalmasının caiz olmaması) dolayısıyla yukarı
da zikredilen iki zihaf kaidesi (habn ve tayy)
aynı anda bir tefilede tatbik edilemez. Bu
durumda "mefOiatü" (.:.Y~) terilesinin
fe ve vav harflerinin birlikte düşürülmesi
gerekirdi. Bu mümkün olmamakla birlikte habn ve tayy kuralından yalnız birinin
uygulanması icap eder. Bu sebeple "mef'Olatü" tef'ilesinin fe veya vav harfi düşü
rülebilir. "Mef'Olatü" ya habn (birinci hafif
sebebin sakin harfi olan "fe"nin hazfi) kuralı
tatbik edilerek "meOlatü" (.:.Y~) şekline
dönüştürülür ki bu, pratikte hareke ve sükOn sayısı bakımından bunun eşdeğeri
olan "mefallü"ye nakledilerek kullanılır veya tayy (ikinci hafif sebebin sakin harfi olan
"vav"ın hazfı) kuralı uygulanarak "mefulatü"ye (.:ı~) dönüşür. Bu da pratikte eş
değeri olan "failatü " (.:.~ıs) tef'ilesine
nakledilerek kullanılır. KOfeli aruz alimle-
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