MUKTEDiR
Kaşgarlı

basl halifeliğinin korunması zorunluluğu,
halkın büyük çoğunluğu arasında etkisini
sürdüren Batıniliğin imarnet öğretisine
karşı merkezi bir denge unsuru şeklinde
ortaya çıktı . 483'te (ı 090 ) Basra Karmatller tarafından vahşice yağmalanmıştı. Aynı yıl Suriye, el-Cezlre ve iran'da ismam
propagandasının merkezleri açılmış, Hasan Sabbah , Kazvin'de Alamut Kalesi'n i
ele geçirip ismam Devleti'ni kurmuştu .
Nizamülmülk ile Melikşah'ın ölümünden
sonra Muktedl- Bi emriilah tevarüs ettiği
haklarının tekrar farkına vardı . Melikşah'ın
eşi Terken Hatun ile yaptığı sultanlık hakkındaki görüşmeler sırasında ortaya koyduğu tutum halifenin yeniden kendine güvenmeye başladığını göstermektedir. Muktedl, Terken Hatun'un Melikşah ' ın tahtına
çıkardığı henüz çocuk yaştaki oğlu Şehza
de Mahmud'u tam yetkili meşru sultan
olarak tanımayı reddetti ve onun rüşte ermesine kadar ordu ve vergi işlerinin Emir
Üner ile Vezir Tacülmülk'ün idaresi altın
da kalması gerektiği hususunda ısrarcı
davrandı. Muktedl'nin Mahmud'u bu şart
larla meşru sultan olarak tanıması üzerine Selçuklular onun oğlu Ebü'l-Fazl Ca'fer'i geri verdiler; ancak çocuk ertesi yıl öldü. Sonraki yıllarda ise Selçuklu mirası etrafında vuku bulan mücadelede halifenin
rakip sultanlardan en güçlü olanın meş
ruiyetini sağlamaktan başka bir seçeneği
kalmadı. Nizamülmülk'ün memlükleri sultanlığa Melikşah ' ın büyük oğlu ve Mahmud'un (ö . 48 7ll 094) rakibi Berkyaruk'u
aday gösterdiler. Berkyaruk, Terken Hatun tarafından isfahan'da mahpus tutuluyordu. Memlükler onu hapishaneden kaçırdılar ve Rey şehrin e götürüp sultan ilan
ettiler. Halife de onun biatını kabul ederek
Bağdat'ta saltanatma meşruluk kazandır
mak zorunda kaldı. M uktedl- Biemrillah
15 Muharrem 487 (4 Şubat 1094) tarihinde beklenmedik bir anda öldü ve cenazesi ölümü gizlendiği için üç gün sonra defnedildi.

Mahmud, Di vanü lugati'tikinci yılında Muktedl - Biemrillah'a sunmuştur (ı, 3-4 ı Besim Atalay' ın , Divanü lugati 't-Türk Tercümesi'nde eserin Muktedl- Biemrillah'ın
oğlu Ebü'l - Kasım Abdullah'a takdim edildiğini söylemesi hata olup (1 , 4-5 ; a y rı ca
bk. DİA , IX, 446 ); anılan künye ve isim
Muktedi - Biemrillah'a aittir.

Muktedl- Biemrillah, son bir iki yılı hariç
kendinden önceki halifelere nazaran huzur
ve sükun içinde hüküm sürmüştür. Bunda, Selçuklu Sultanı Melikşah ' ın bütün mahalli hanedanları itaat altına almasının büyük rolü vardır. Muktedl döneminde Abbas! halifeliğinin Fatımi halifeliği karşısın
daki nüfuzu artmış ve el-Cezlre, Suriye,
Filistin, Hicaz ve Yemen'de hutbeler Abbasller adına okunmuştur. Bağdat'ta Şii
ler'le Sünniler, zaman zaman da Sünniler
arasında çıkan mezhep çatışmaları Selçuklu Sultanı Melikşah ile veziri Nizamülmülk'ün müdahaleleriyle önlenmiştir.
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Allah ' ın

isimlerinden

(esma-i hüsna) biri.

miz! rivayetinde yer

almıştı r ("Da<avat" ,

82) .

Naslarda Allah'a nisbet edilen kadir, kadir ve muktedir isimlerinden birincisi ve
üçüncüsü esrna-i hüsna listesinde mevcuttur. Bu üç ismin kadirden baş l amak
üzere gittikçe zenginleşen bir anlam içerdiği kabul edilir. Zira aynı kökten gelen
kelimelerin harfleri arttıkça manaları da
güçlenir (Zecca c, s. 59) Buna göre muktedir, zat-ı ilahiyyeye kudret izafe eden
kavramlar içinde muhtevası en zengin
olan isimdir. Kudret kökünden türeyen kadir ve kadlrde kudretin kullanılacağı hususlarda bir tür sınırlama söz konusu iken
muktedirde böyle bir durum yoktur (Hattabi, s. 86 ) Ayrıcakadir ve kadlr güç yetirme sıfatını Allah'a izafe ederken muktedir, gerçekleştirilenden hareketle aynı
sıfatı fiili manada zat- ı ilahiyyeye nisbet
etmektedir (Ebu Abdullah el - Halim!, I,
194). Ebu Bekir ibnü'l-Arabl ise muktedirin diğer iki isimden daha zengin bir içeriğe sahip olduğu yolundaki kanaatin delilden yoksun bulunduğunu belirtmekte ve
"iftial" kahbından gelen bu kelimenin ihtisas ifade ettiğini, yani kudretin sadece
Allah'a özgü bir sıfat mahiyeti taşıdığı hususunu kanıtladığını söyler. insan da belli
bir kudrete sahiptir, ancak onun kudreti
kendinden olmayıp Allah tarafından verilmiştir ( e l-Emedü'l-af!:şa, vr. 59b-60' ) Abdülkerlm el-Kuşeyrl, Allah ' ın her şeye güç
yetirdiğini, fakat icraata geçmeyip bağış
ladığını, her şeyi bildiğini, ancak acele ve
kızgınlıkla muamele etmediğini belirtir
(bk bibl)
Muktedir Allah'ın zatl - sübutl isim ve sı
içinde yer alır. Hallml, onun eylem
gerçekleştirmeye yönelik muhtevasına dikkat çekerek fiili sıfatlar içinde de yer alabileceğini söyler (bk bibl) Muktedir kadir
ve kavlden başka cebbar, aziz ve kahhar
isim leriyle anlam yakınlığı içinde bulunur.
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Sözlükte "gücü yetmek; ölçü ile yapmak,
planlamak" manalarındaki kadr (kudret )
kökünün iftial kahbından türemiş bir sı
fat olup "gücü yettiğ i fiilen sabit olan"
demektir (Rag ıb el-isfahanl. el-Müfredat,
" ~dr" md.; Lisanü'l-'Arab, " ~dr " md .).
Muktedir ismi Allah'a izafe edildiği dört
ayette "bir işi gerçekleştirmeye fiilen güç
yetiren" anlamını ifade etmektedir (M. F.
Abdülbaki , el-Mu'cem, "~dr" md. ; bk. KADİR ) . Muktedir, Ebu Hüreyre'den nakledilen doksan dokuz esrna-i hüsnanın Tir-
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