
MAHZEN 

tan Sahra'ya, üçüncüsü Tatilalt (Selemiye) 
bölgesine bakardı. Mevlay Muhammed 
Sidi döneminde ( 1859-1873) Avrupa ile 
ilişkileri yönetmek üzere "vezirü'l-bahr" 
unvanı verilen yeni bir görevli tayin edil
di . Onun naibü's-sultan unvanını taşıyan 
temsilcisi Tanca'da oturur, Avrupa dev
letlerinin temsilcileriyle merkez mahzen 
arasında irtibatı sağlar ve ortaya çıkan 
ihtilafları yerinde çözerdi. iç ve dış siyase
tin imkan ve zaruretleri doğrultusunda 
gelişme gösteren mahzen, Fas'ta himaye 
öncesi döneme kadar devam edecek ni
hai şeklini Mevlay Hasan devrinde ( 18 73-

1894) aldı . Bir hükümet divanına dönüş
türülen, sadrazarnın başkanlık ettiği mah
zen vezirü 'l-bahr (dış işleri bakanı), allaf 
(harbiye nazırı), eminü'l-ümena (maliye na
zırı), vezirü'ş-şikayat 1 katibü'ş-şikayattan 
(sonraları başkadılığın da eklenmesiyle 
adalet bakanlığı) meydana geliyordu. Hü
kümet sarayına "darü'l-mahzen" deniyor
du. Sadrazam ülke meselelerini görüş
mek için günde iki defa sultanın huzuruna 
çıkardı. Mevlay Hasan zamanında sara
yın iç işleri, hacible sarayın muhafız bir
liklerinin kumandanlığı yanında yerli ve 
yabancı elçileri karşılama. siyasi ve idari 
suçluları takip ve resmi evrakı sultana 
takdim etmekle görevli olan kumandan 
(kaidü'l-meşver) tarafından yürütülüyordu. 

Nöbetieşe başşehir olarak kullanılan 
Fas. Merakeş ve Tafilalt'ın genellikle sul
tanın oğulları veya kardeşleri arasından 
tayin edilen valileri halife unvanını taşır, 
onların da bir mahzenleri olurdu. Diğer 
vilayetterin başında ise amil yahut paşa 
unvarılı görevliler bulunurdu. Küçük mer
kezler ve bactiyelerdeki kabileler, kendi
lerine geniş yetkiler verilmiş kaidler veya 
tarikat önderi şeyhler tarafından yöneti
lirdi. Vergilerin toplanması, vatandaşla
rın askere celbi ve mahzenle ilişkilerini 
onlar düzenlerdi. Mahzen muhtemel teh
ditler i be rtaraf etmek için kabileleri kü
çük birimlere ayırırdı. Nitekim Mevlay 
Hasan geniş bölgeleri 300'den fazla kaid 
arasında paylaştırmıştı. Mahzen görevli
leri ceyş kabilelerinin büyük ailelerinden 
ve şehirli orta sınıf mensupları arasından 
seçilirdi. 

Fas'ta XX. yüzyılda başlayan himaye 
idaresi döneminde mahzen teşkilatında 
önemli değişiklikler yapıldı; dışişleri ve 
harbiye bakanlıkları "resident general" 
unvanını taşıyan Fransız genel valisine, 
maliye işleri de maliye genel müdürlüğü
ne verildi. Birer bakanlık şeklinde teşki
latiandırılan ziraat, maarif, haberleşme. 
sağlık müdürlüklerine Fransız memurlar 
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getirildi. Biri devlet mülklerine, diğeri va
kıf arazilerine bakmak üzere iki vezirlik 
kuruldu. 
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Iii İSMAİL YiöiT 

MAHZÜM (Beni Mahzum) 
(('~p..o ~) 

L Kureyş'in en itibarlı kollarından biri. _j 

Lüey b. Galib b. Kureyş soyundan olup 
Kureyş kabilesinin on kolundan birini 
oluşturur. Mekke'de ekonomik ve siyasi 
açıdan iyi bir konuma sahiptiler. VI. yüz
yılda çok güçlenmişlerdi ve isimleri ba
zan Kureyş'in müteractifi gibi kabul edili
yordu. islamiyet'in gelişi esnasında bu 
özellikleri devam etmekteydi. 

Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmutta
lib'den sonra Kureyş'in başına ümeyyeo
ğulları'ndan Harb b. Ümeyye geçmiş, 
onun ölümünün ardından idare MahzO
moğulları'ndan Velid b. Mugire'ye intikal 
etmişti. Kabilenin şeceresi Yakaza b. 
Mürre vasıtasıyla Fihr'e ( Kureyş) ulaşıyor
du. Kabileye adını veren MahzOm'un toru
n u Mugire b. Abdullah, Abdülmuttalib'in 
çağdaşı olup Mekke'de Beni MahzOm'un 
güç ve itibar kazanmasında en etkili isim
di. Bundan dolayı MahzOmi nisbesi yeri
ne zaman zaman Mugiri nisbesi de kulla-

nılırdı. Cömertlikleriyle tanınan MahzO
moğulları zeka ve çalışkanlıkları sebebiy
le "ateş gibi sıcak" diye tavsif edilirlerdi. 
Bundan dolayı istamiyet'in doğuşu sıra
sında Kureyş ordusunun donatımı ve sü
vari kumandanlığı görevi bu kabileye ve
rilmişti. Nitekim süvari kumandanlığını 
Bedir'de MahzOmoğulları'ndan EbO Ce
hil, Uhud'da ise Halid b. Velid üstlenmişti. 
Daha önce Adioğulları'nda olan sefaret 
görevi Hz. Ömer'in müslüman olmasıyla 
MahzOmoğulları tarafından yürütülmeye 
başlandı . Habeşistan'a hicret eden müs
lümanları geri getirmek için oraya giden 
iki Kureyşli'den biri olan Abdullah b. EbO 
Rebia MahzOmoğulları'ndandı. 

Kusayy'ın vasiyetine uygun olarak ned
ve. kıyacte, hicabe, liva, sikaye ve rifade 
görevleri oğlu Abdüddar'a verilmişti. An
cak Kusayy'ın diğer oğlu Abdümenat'ın 
çocukları güç ve itibar bakımından daha 
üstün olduklarını ileri sürerek bu görev
lerin kendilerine bırakllmasını istediler. 
Görevlerin paylaşılması meselesi Kureyş
liler'in üç gruba ayrılmasına sebep oldu. 
Beni MahzOm, Beni Sehm, Beni Cumah 
ve Beni Adi Abdüddaroğulları'nı destek
lediler ve birbirlerinden ayrılmamak üze
re and içtiler. Bundan dolayı kendilerine 
"ahlat", yaptıkları ittifakada "hilfü'l-ah
laf' adı verildi. Beni MahzOm kabilesinin 
de yer aldığı bu gruba ellerini kan dolu 
bir kaba batırıp yaladıkları için "leakatü'd
dem" denilmiştir. Daha sonra aralarındaki 
ihtilafı çözmeyi başardılar. Sikaye ve rifa
de görevleri Abdümenaf'a verilirken hi
cabe, liva ve nedve Abdüddar'a bırakıldı. 
ResOl-i Ekrem'in de katıldığı ficar savaşın
da Kureyş'in kumandanı MahzOmoğul

ları'ndan EbO Cehil'in babası Hişam b. 
Mugire idi. 

MahzOmoğulları'nın Kureyş içerisindeki 
etkinliği Kabe'nin tamiri olayında da gö
rülmektedir. Bu tamir esnasında Velid b. 
Mugire. Kabe'nin duvarına ilk kazmayı 
vurduğu zaman Mekkeliler ona bir şey 
olacağından korkarak bir gece beklemiş
ler ve yıkım işlemini daha sonra tamam
lamışlardı. Yıkılan Kabe'nin inşası esna
sında duvarlarından Rüknülhacer ile Rük
nülyemani arasındaki kısım MahzOm ve 
Teymoğulları tarafından yapılmıştır. Ha
cerülesved'i yerine kimin kayacağı konu
sunda ortaya çıkan anlaşmazlığın gideril
mesinde Hz. Muhammed'in hakemliğine 
başvurulması fikrini ortaya atan da Beni 
MahzOm'dan EbO ümeyye b. Mugire idi. 
Hz. Muhammed'in yaydığı serginin ucun
dan tutarak örtü içindeki Hacerülesved'i 
yerine koyan toplulukta MahzOmoğulla-



rı'nı Ebu Huzeyfe b. Mugiretemsil etmiş
tir. Hz. Peygamber'in babaannesi (Ab
dülmuttalib'in hanımı) Fatıma bint Amr 
MahzCımoğulları'ndandır. Dolayısıyla Mah
zCımoğulları'nın lideri Velid b. Mugire Re
sCıl-i Ekrem'in babası Abdullah'ın dayıza
delerindendir. 

ResCılullah, tebliğ görevi sırasında Ku
reyş'in lideri durumundaki MahzCımoğul
ları'ndan Velid b. Mugire'nin müslüman 
olması için büyük çaba sarfetti. Hatta 
böyle bir davet esnasında yanına gelen 
ama Abdullah b. Ümmü MektCım'a iltifat 
etmediği için kendisini uyarma mahiye
tindeki Abese süresinin ilk on ayeti n azil 
olmuştu . Resul-i Ekrem'in müslüman ol
masını arzu ettiği kişilerden biri de Ebu 
Cehilidi. 

Hz Peygamber'in davetine ilk yıllardan 
itibaren icabet edenler arasında MahzCı
moğulları'na mensup sahabiler de vardı. 
Ebu Selerne ve hanımı üm mü Seleme, Er
kam b. Ebü 'I-Erkam. Selerne b. Hişam, 
Hişam b. Ebu Huzeyfe ve Ayyaş b. Ebu 
Rebia bunlardandır. Erkarn b. Ebü'I-Er
kam evini davet merkezi olarak ResCılul
lah'a ve müslümanlara tahsis etmiş, İs
lam tarihinde Darülerkam diye anılan bu 
ev ilk eğitim kurumu sayılmıştır. Bununla 
birlikte MahzCımoğulları'nın İslam'a kar
şı tavrı genel olarak müsbet olmamıştır. 

Özellikle toplumsal prestUierini ve ekono
mik konumlarını kaybetme endişesi on
ların İslam 'a karşı direnmesine sebep ol
muştur. Nitekim Velid b. Mugire, Ebu Ce
hil ve kardeşi As b. Hişam İslam düşman
lığının birer sembolü olmuştur. MahzCı
moğulları, İslam'ın ilk yıllarında ağır iş
kencelere kadar varan baskılar uygulaya
rak yeni müslüman olanları dinlerinden 
döndürmeye çalışmışlardır. MahzCımo
ğulları'nın kölesi olan Arnmar ailesinden 
Yas ir ve hanımı Sümeyye onlardan gör
dükleri zulümle şehid olurken oğulların
dan Arnmar da onların şiddetli eza ve ce
falarına maruz kalmıştır. Mekke'de ResCı
lullah'a ve müslümanlara yapılan zulüm
lerio arkasındaki en önemli isim ise Ebu 
Cehil idi. Ashabın Medine'ye hicreti es
nasında onlara engel olmaya çalışan, Re
sul-i Ekrem'in öldürülmesi konusunda 
Darünnedve'den karar çıkaran ve onu öl
dürecek çetenin liderliğini yapan, Hz. 
Peygamber'i yakalayana ödül vaad eden 
de Ebu Cehil ve MahzCımoğulları idi. Müs
lümanlara karşı acımasız tavırları sebebiy
le Emeviler'le MahzCımiler'e "el-efceran 
mine'I-Kureyş" (Kureyş' in iki büyük facir ko
lu) denilmiştir. Hicretten sonra da Mah
zCımoğulları'nın İslam'a olan düşmanlığı 

devam etti. Ebu Cehil Kureyş'i Bedir' e ka
dar getirerek Bedir Gazvesi'nin yapılma
sına sebep olmuş. müşrik ordusuna mad
di destek sağlamıştır. Ebu Cehil Bedir 
Gazvesi'nde öldürülünce bir yıl sonra ya
pılan Uhud Gazvesi'nde MahzCımoğulları 
adına Halid b. Velid yer almıştır. Bedir 
Gazvesi'nde çok ağır kayıplar veren Mah
zCımoğulları bu tarihten itibaren Mekke'
de liderliği Beni ümeyye'ye bırakmak zo
runda kalmışlardır. Hz. Peygamber. Mek
keliler'le arasındaki düşmanlığı ortadan 
kaldırmak. özellikle MahzCımoğulları'nın 
düşmaniıkiarına son vermek düşüncesiy
le Beni MahzCım'dan Ebu Ümeyye'nin kızı 
Ümmü Selerne ile evlenmiştir. 

MahzCımoğulları Mekke'nin fethi !:)ünü 
müslüman oldular ve idareci çevrelere 
yaklaşmak için Medine'ye yerleştiler. Re
sCılullah'tan sonra da etkilerini devam et
tiren MahzCımoğulları'nın halife seçimle
rindeki tavırları dikkatle gözlenmiş ve 
muhalefet etmemeleri için gerekli ted
birler alınmıştır. Nitekim Ebu Bekir'in ha
life olması üzerine babası Ebu Kuhilfe oğ
luna Abdümenaf ve MahzCımoğulları'nın 
biat edip etmediğini sormuştur. 

Hz. Ebu Bekir, MahzCımi olan Halid b. 
Velid'i uzak bölgelerde savaşa gönderir
ken Hz. Ömer onu görevinden almıştır. 
Hz. Osman'ın da MahzCımi olan Arnmar 
b. Yasir ile kendisine karşı tavrından do
layı arası açılmış. bazı MahzCımiler, Hz. 
Osman'ın şehid edilmesi üzerine Talha b. 
Ubeydullah ve Zübeyr b. Awam'ı destek
lemişlerdir. MahzCımoğulları Hz. Ali'ye 
karşı da açıkça Muaviye'nin tarafını tut
muşlardır. Abdurrahman b. Halid b. Velid 
Suriye ordularına kumandanlık etmiştir. 
Daha sonra Abdurrahman b. Halid ile 
Emeviler'e hizmet eden MahzCımoğulla
rı kendi başlarına buyruk hareket etme
ye kalkınca Muaviye ve diğer Emevi hali
feleri onları endişeyle takip etmişlerdir. 
Abdullah b. Zübeyr ile Emeviler arasın
daki ihtilafta Abdullah b. Zübeyr'in yanın
da yer almışlar. Abdullah b. Zübeyr de on
lardan birini kendi temsilcisi olarak Bas
ra'ya göndermiştir. Emeviler'in Mervani 
kolu iktidarı ele geçirince Beni MahzCım 
ile iyi ilişkiler kurulmuş, o zamana kadar 
Medine valiliğine Emevi ailesinden biri 
tayin edilirken ilk defa bu dönemde bir 
MahzCımi Medine valisi olmuştur. Ömer 
b. Abdülaziz'in Hicaz valiliği esnasında şu
ra meclisinde bulunan Said b. Müseyyeb 
Beni MahzCım'dandır. Endülüslü şair, edip 
ve vezir İbn Zeyd ün fetihler sırasında ora
ya giden Beni MahzCım kabilesine men
suptur. Suriye'deki bir ailenin MahzCım 
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adını taşıması günümüze kadar bu kabi
lenin varlığını devam ettirdiğini göster
mektedir. 
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Kur'an-ı Kerim'in 
beşinci siiresi. 
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Medine döneminin sonlarında nazil ol
muştur. En son indirilen süre olduğunu 
(Müsned, VI, 188; Tirmizi, "Tefsirü'l-1\ur
'an", 6) ve tamamının Veda haccında are
fe günü veya Hudeybiye seferi sırasında 
nazil olduğunu ifade eden rivayetler bu
lunmakla birlikte ihtiva ettiği konular ve 
bazı ayetler hakkında aktarılan nüzCıl se
bepleri sürenin farklı zamanlarda indiril
diğini göstermektedir. 120 ayet olup fa
sılası (.:ı , f' , J , J , ,) , <-,J ) harfleridir. Süre 
ismini 112 ve 114. ayetlerde geçen "sof
ra" anlamındaki maide kelimesinden alır. 

ei-Uküd, ei-Münkıze ve ei-Ahyar olarak da 
adlandırılır. Milide suresinde bazı inanç 
ve ahlak esaslarının yanı sıra Meden'i su~ 
relerin genel karakteristiğine paralel ola
rak aile ve ceza hukukuna dair hüküm
ler, bazı hac uygulamaları, meşru usule 
uygun olmayan hayvan kesimleri, abdest. 
teyemmüm, şahitlik, hırsızlık, içki ve ku
marla ilgili hükümler gibi fıkhi konular 
yer almaktadır. Surede ayrıca İsrailoğul
ları'nın tarihine dair bilgilere, yahudilerle 
hıristiyanların yanlış inanç ve tutumları
na yönelik eleştirilere geniş olarak yer 
verilmiştir. 

Milide suresinin muhtevasını beş bö
lüm halinde incelemek mümkündür. İlk 
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