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MUKTEDÝR

bâsî halifeliðinin korunmasý zorunluluðu,
halkýn büyük çoðunluðu arasýnda etkisini
sürdüren Bâtýnîliðin imâmet öðretisine
karþý merkezî bir denge unsuru þeklinde
ortaya çýktý. 483’te (1090) Basra Karmatî-
ler tarafýndan vahþice yaðmalanmýþtý. Ay-
ný yýl Suriye, el-Cezîre ve Ýran’da Ýsmâilî
propagandasýnýn merkezleri açýlmýþ, Ha-
san Sabbâh, Kazvin’de Alamut Kalesi’ni
ele geçirip Ýsmâilî Devleti’ni kurmuþtu.
Nizâmülmülk ile Melikþah’ýn ölümünden
sonra Muktedî -Biemrillâh tevarüs ettiði
haklarýnýn tekrar farkýna vardý. Melikþah’ýn
eþi Terken Hatun ile yaptýðý sultanlýk hak-
kýndaki görüþmeler sýrasýnda ortaya koy-
duðu tutum halifenin yeniden kendine gü-
venmeye baþladýðýný göstermektedir. Muk-
tedî, Terken Hatun’un Melikþah’ýn tahtýna
çýkardýðý henüz çocuk yaþtaki oðlu Þehza-
de Mahmûd’u tam yetkili meþrû sultan
olarak tanýmayý reddetti ve onun rüþte er-
mesine kadar ordu ve vergi iþlerinin Emîr
Üner ile Vezir Tâcülmülk’ün idaresi altýn-
da kalmasý gerektiði hususunda ýsrarcý
davrandý. Muktedî’nin Mahmûd’u bu þart-
larla meþrû sultan olarak tanýmasý üze-
rine Selçuklular onun oðlu Ebü’l-Fazl Ca‘-
fer’i geri verdiler; ancak çocuk ertesi yýl öl-
dü. Sonraki yýllarda ise Selçuklu mirasý et-
rafýnda vuku bulan mücadelede halifenin
rakip sultanlardan en güçlü olanýn meþ-
ruiyetini saðlamaktan baþka bir seçeneði
kalmadý. Nizâmülmülk’ün memlükleri sul-
tanlýða Melikþah’ýn büyük oðlu ve Mah-
mûd’un (ö. 487/1094) rakibi Berkyaruk’u
aday gösterdiler. Berkyaruk, Terken Ha-
tun tarafýndan Ýsfahan’da mahpus tutu-
luyordu. Memlükler onu hapishaneden ka-
çýrdýlar ve Rey þehrine götürüp sultan ilân
ettiler. Halife de onun biatýný kabul ederek
Baðdat’ta saltanatýna meþrûluk kazandýr-
mak zorunda kaldý. Muktedî -Biemrillâh
15 Muharrem 487 (4 Þubat 1094) tarihin-
de beklenmedik bir anda öldü ve cenaze-
si ölümü gizlendiði için üç gün sonra def-
nedildi.

Muktedî-Biemrillâh, son bir iki yýlý hariç
kendinden önceki halifelere nazaran huzur
ve sükûn içinde hüküm sürmüþtür. Bun-
da, Selçuklu Sultaný Melikþah’ýn bütün ma-
hallî hânedanlarý itaat altýna almasýnýn bü-
yük rolü vardýr. Muktedî döneminde Ab-
bâsî halifeliðinin Fâtýmî halifeliði karþýsýn-
daki nüfuzu artmýþ ve el-Cezîre, Suriye,
Filistin, Hicaz ve Yemen’de hutbeler Ab-
bâsîler adýna okunmuþtur. Baðdat’ta Þiî-
ler’le Sünnîler, zaman zaman da Sünnîler
arasýnda çýkan mezhep çatýþmalarý Sel-
çuklu Sultaný Melikþah ile veziri Nizâmül-
mülk’ün müdahaleleriyle önlenmiþtir.

Kâþgarlý Mahmud, Dîvânü lugåti’t-
Türk’ünü halifeliðinin ikinci yýlýnda Muk-
tedî -Biemrillâh’a sunmuþtur (I, 3-4). Be-
sim Atalay’ýn, Dîvânü lugåti’t-Türk Ter-
cümesi’nde eserin Muktedî-Biemrillâh’ýn
oðlu Ebü’l-Kasým Abdullah’a takdim edil-
diðini söylemesi hata olup (I, 4-5; ayrýca
bk. DÝA, IX, 446); anýlan künye ve isim
Muktedî -Biemrillâh’a aittir.
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Allah’ýn isimlerinden 
(esmâ-i hüsnâ) biri.
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Sözlükte “gücü yetmek; ölçü ile yapmak,
planlamak” mânalarýndaki kadr (kudret)
kökünün iftiâl kalýbýndan türemiþ bir sý-
fat olup “gücü yettiði fiilen sabit olan”
demektir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“kdr” md.; Lisânü’l-£Arab, “kdr” md.).
Muktedir ismi Allah’a izâfe edildiði dört
âyette “bir iþi gerçekleþtirmeye fiilen güç
yetiren” anlamýný ifade etmektedir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “kdr” md.; bk. KA-
DÝR). Muktedir, Ebû Hüreyre’den nakle-
dilen doksan dokuz esmâ-i hüsnânýn Tir-

mizî rivayetinde yer almýþtýr (“Da.avât”,
82).

Naslarda Allah’a nisbet edilen kadir, ka-
dîr ve muktedir isimlerinden birincisi ve
üçüncüsü esmâ-i hüsnâ listesinde mev-
cuttur. Bu üç ismin kadirden baþlamak
üzere gittikçe zenginleþen bir anlam içer-
diði kabul edilir. Zira ayný kökten gelen
kelimelerin harfleri arttýkça mânalarý da
güçlenir (Zeccâc, s. 59). Buna göre muk-
tedir, zât-ý ilâhiyyeye kudret izâfe eden
kavramlar içinde muhtevasý en zengin
olan isimdir. Kudret kökünden türeyen ka-
dir ve kadîrde kudretin kullanýlacaðý hu-
suslarda bir tür sýnýrlama söz konusu iken
muktedirde böyle bir durum yoktur (Hat-
tâbî, s. 86). Ayrýca kadir ve kadîr güç ye-
tirme sýfatýný Allah’a izâfe ederken muk-
tedir, gerçekleþtirilenden hareketle ayný
sýfatý fiilî mânada zât-ý ilâhiyyeye nisbet
etmektedir (Ebû Abdullah el-Halîmî, I,
194). Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî ise muktedi-
rin diðer iki isimden daha zengin bir içe-
riðe sahip olduðu yolundaki kanaatin de-
lilden yoksun bulunduðunu belirtmekte ve
“iftiâl” kalýbýndan gelen bu kelimenin ih-
tisas ifade ettiðini, yani kudretin sadece
Allah’a özgü bir sýfat mahiyeti taþýdýðý hu-
susunu kanýtladýðýný söyler. Ýnsan da belli
bir kudrete sahiptir, ancak onun kudreti
kendinden olmayýp Allah tarafýndan veril-
miþtir (el-Emedü’l-aš½â, vr. 59b-60a). Ab-
dülkerîm el-Kuþeyrî, Allah’ýn her þeye güç
yetirdiðini, fakat icraata geçmeyip baðýþ-
ladýðýný, her þeyi bildiðini, ancak acele ve
kýzgýnlýkla muamele etmediðini belirtir
(bk. bibl.).

Muktedir Allah’ýn zâtî -sübûtî isim ve sý-
fatlarý içinde yer alýr. Halîmî, onun eylem
gerçekleþtirmeye yönelik muhtevasýna dik-
kat çekerek fiilî sýfatlar içinde de yer ala-
bileceðini söyler (bk. bibl.). Muktedir kadir
ve kavîden baþka cebbâr, azîz ve kahhâr
isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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