MUHTT
BİBLİYOGRAFYA :

MUHIT
(~f)
Kur'an-ı Kerim'de
L Allah' a nisbet edilen isimlerden biri. _j

Sözlükte "görüp gözetmek, savunup
korumak" anlamındaki havt (hita, hıyata)
kökünün if'al kahbından (ihata) türeyen
muhlt kelimesi "bir şeyin etrafını çeviren,
bir şeyi ve bir hususu bütün yönleriyle bilen" demektir. Ragıb ei-İsfahani ihata kavramının iki manaya geldiğini söyler. Birinci anlam cisimlere yönelik olup, "Filan yeri
ihata ettim" örneğinde ve, "Allah her şe
yi ihata edendir, her yönüyle koruyandır"
ayetinde (en-Nisa 4/126; Fussılet 41/54)
görülür. İkinci anlamı "bilmek"tir. Bir şeyi
ilmiyle ihata etmek onun varlığına, cinsine, miktarına, keyfıyetine, meydana getirilmesiyle ne amaçlandığına, kendisinden
ne elde edilebileceğine vakıf olmak demektir. Böyle bir vukuf sadece Allah'a mahsustur (el-Müfredat, "I:ıvt" md .).

Ragıb eı-isfahilnl, el-Müfredat, "J:ıvr md.; iben-Nihfiye, "J:ıvt" md.; Usanü'l-'Arab,
"J:ıvt" md.; Kamus Tercümesi, lll, 39-40; M. F.
Abctüıbaki, el-Mu'cem, "J:ıvr md.; Taberl, Cami'u'l-beyan (nşr. Sıdki Cemll el-Attar), Beyrut
1415/1995, XV, 137; Zeccac, Te{sfru esma'illahi'l-/:ıüsna (nşr. Ahmed YOsuf ed-Dekkak) , Beyrut 1395/1975, s. 46-47; Matürldl, Te'vflatü'llfur'an, Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 40, vr. 424';
Hattabl, Şe'nü'd-du'a' (nşr. Ahmed YOsuf ed-Dekkak), Dımaşk 1404/1984, s. 102; EbQ Abdullah
eı-Haı1m1. el-Minhfic fi şu' abi'l-iman (nşr. M. Hilm1M. FOde), Beyrut 1399/1979, ı, 195, 198-199;
Hakim. el-Müstedrek (Ata), ı, 63-64; Abctüıkil.hir
eı-Bağdad1, el-Esma' ve'ş-şı{at, Kayseri Raşid
Efendi Ktp ., nr. 497, vr. 169'; EbQ Bekir ibnü'ı
Arab1, el-Emedü'l-a/!:şa, Hacı Selim Ağa Ktp., nr.
499, vr. 63•·'; M. Abctürrauf eı-Münav1, et-Teysir
bi-şerf:ıi'l-Cami'i'ş-şagir, Kahire 1286, ı, 333; Bekir Topaıoğlu, "Esma-i Hüsna", DİA, Xl, 408.
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(bk. KİTABÜ'I-MUHiT).
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İhata kavramı Kur'an-ı Kerim'de beş

ayette mazi kalıbında , sekiz ayette muhlt
Allah'a izafe edilmiştir (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "I:ıvt" md.). Fiil kalıbıy
la izafe edilenler "ilahi kudret ve ilim" ına
nasma gelmektedir (Ta beri. XV, I 37; Matürldl, vr. 424'). Muhlt ismiyle Allah'a nisbet edilen ihata kavramlarının çoğunda
"ilmiyle kuşatma" anlamına yönelik bir üsICıp hakim olup bir kısmında da "kudret"
manası mevcuttur. Bakara sCıresinin, "Allah ki!ıfırleri ihata edendir" mealindeki ayetinde (2/1 9) muhlt, katirlerin ilahi kudretin dışına çıkamayacakları ve eninde sonunda yenilgiye uğrayacakları şeklinde yorumlanmıştır (Zeccac, s. 46-47).
Muhlt kelimesi İbn Hacer'in Kur'an'dan
esrna-i hüsna arasında mevcuttur (DİA, XI, 408). Tirmizi ve İbn Mace'nin
listesinde geçmemekle birlikte yine EbCı
Hüreyre'den rivayet edilip Hakim en-NIsabCırl'nin el-Müstedrek'inde yer aldığı
bildirilen listede bulunmaktadır (EbQ Bekir ibnü'l-Arabl, vr. 63'; M . AbdürraQf elMünavl, I, 333; krş. Hakim, I, 64).
Muhlt, Halimi tarafından Cenab-ı Hakk'ı
acz ve gafletten tenzih açısından zatl- selbl, ilim ve kudretle ilgisi bakımından zatlsübCıtl sıfatlar içinde mütalaa edilmiş,
EbCı Bekir İbnü'I-Arabl ise muhlti kudret
sıfatı çerçevesinde ele almıştır. Muhlt doksan dokuz esrna-i hüsnadan alim, hablr,
latlf, muhsl ve vasi' isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulunur.
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Sahib b. Abbad
(ö.

385/995)

tarafından hazırlanan

Arapça sözlük
(bk. SAHİB b . ABBAI>).

L

_j

MUHITÜ'I-MAARİF
(.J)ı...o.Jf~)

Türkçe'de ilk kapsamlı
ansiklopedi girişimi.

L

_j

Başlangıç halinde kalmış bazı ansiklopedi çalışmalarından sonra Türkçe'de modern bir anlayışla hazırlanmaya başlanan
genel konulu ilk ansiklopedi girişimidir. Sahibi ve yayımcısı İkdam'ı çıkaran Ahmed
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Yeni Muhitü"l-maarif Cemiyeti üyelerinin Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki toplantısından bir görünüş

Cevdet, başmuharriri Emrullah Efendi olan
eserin "As ur N azir- Habal" maddesine
kadar gelen 639 sayfalık ı. cildi 1318'de
(I 900) neşredilmiştir. Emrullah Efendi
"Muhltü'l-maarif" terkibini ansiklopedi
kelimesine karşılık olarak kullanmıştır.
Eserin neşrinden önceki hazırlık döneminde İkdam gazetesinde "Ansiklopedi
yahut Muhltü'l-maarif" üst başlığıyla 26
Kasım 1897 - 17 Nisan 1899 tarihleri arasında ellinin üzerinde imzasız makale çık
mıştır. Emrullah Efendi tarafından kaleme alındığı bilinen bu yazıların (Levend,
Türk Edebiyatı Tarihi, s. 471-472) ilkinde
(14 Teşrlnisani I313 126 Kasım 1897, nr.
1208) girişilen işin mahiyeti anlatılmakta,
böyle bir eserin sanat ve ilim dilinin geliş
mesine sağlayacağı katkıya işaret edilmektedir. Baş tarafına "maarif-i beşeriy
ye"nin tanım ve sınıflandırılmasına dair
uzun bir mukaddimenin konulması tasarlanan ansiklopedide her ilim ve fennin, sanat ve mesleğin tarifi, kısımları yer alacak ve ilimler etraflı şekilde ortaya konulacaktır. Ayrıca Muhitü'l-maarif'e dahil
edilecek "uiCım ve maarif'ten ilim ve fenler kısmının dökümü verilmiş, "vahiy ve
nakle müstenid ilimler" ve "uiCım-i akliyye" genel ayırımından sonra 120'den fazla alt başlık sıralanmıştır. Buradaki düşün
celerden bazılarının zaman içinde gelişti
rildiği görülmektedir. Emrullah Efendi,
diğer yazıların birini felsefeye ayırdıktan
sonra "uiCım-i lisaniyye" üzerinde durmuş,
RaufYekta Bey "Muhitü'l-maarifte ıstı
lahat-ı MCısikiyye" (29 Mayıs 1314/10 Haziran 1898, nr. 1405) ve Ali Kemal "İk
dam'ın Ulum-i Lisaniyye Muharrir-i Fazılı
na" (4, 25 Temmuz 13I4/ 16Temmuz, 6
Ağustos 1898, nr. 1441, 1462) adlı makaleleri kaleme almış, Said Bey Tercüme-i
Galatdt'ın on altıncı defterine konuyla il-

