MEHiR
XIX. yüzyılın başlarında gördüğü tamirIerden sonra 1961-1965 yılları arasında
ilk mimarisine uygun tarzda yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde Mehdiye'de mimari eserlerden ayakta kalanların çoğu
Osmanlı dönemine aittir. Anadolu'dan buraya göç eden Hamza ailesinin ileri gelenIeri tarafından 1192 ( 1778) yılında yaptı 
rılan ve 1914'te tamir edilen Hacı Mustafa Hamza Camii. 1239'da (1824) inşa edilen ve 1976'da ciddi bir onarım geçiren
Hacı Süleyman Hamza Camii. XVIII. yüzyıl sonlarına ait Dalioğlu Mescidi, 1289' da ( 1872) kimin tarafından yaptınldığı
bilinmeyen Ramazanoğlu Zaviyesi ve
Hamza Türbesi bu eserler arasında sayı
labilir.
Şehrin XX. yüzyılın başlarında 1O.OOO'i
geçen nüfusu (ı 905'te ı 2.000) 1946'da
1S.OOO'e ulaşmış . 1966'da 20.000'i aş
mış. 2003 yılında 4S.OOO'e yaklaşmıştır
(44 600) Mehdiye hal kı farklı etnik kimliklerden gelmesine rağmen genelde Arap
kültürünü benimsemiştir. Şehir. nüfusundaki artışa paralel olarak mekan üzerinde de Sfaks ve Sus istikametinde genişle
me eğilimi göstermektedir. Mehdiye'de
yetişen önemli şahsiyetler arasında İbn
Arabiyye (ibn Ureybe) diye tanınan Ebu
Amr Osman b . Atik el-Kays! ei-Mehdevl.
şair İbnü's-Simat ve Kuzey Afrikalı mutasawıf Ebu Medyen'in öğrencisi Kutb edDahman! zikredilebilir.
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Nikah akdinin sonucu olarak
kocanın karısına ödemek zorunda
olduğu para veya mal.

_j

Sözlükte mehir (mehr) "ücret" manasma gelir. Bir fıkıh terimi olarak evlilik
esnasında ödenen para veya malı ifade
etmesi bu uygulamanın evlilik kurumunun Sam! kültüründeki ilk şekilleriyl e irtibatlı olmalıdır (aş. bk.) Kur'an -ı Kerim'de mehir anlamında ecrin çağulu olarak
ücfir. fariza ve saduka (çoğul u sadukat)
kelimeleri geçmektedir. Hadislerde bu
manada daha çok mehir ve sadak terimlerine rastlanmaktadır (Wensinck. elMu'cem, "şdl5" ve "mhr" md.leri). Bazı durumlarda "misil mehir" anlamında ukr
kelimesi de kullanılmıştır. Türkçe'de ise
daha çok mihr şeklinde kullanılır.
Evlenme sırasında veya öncesinde evlenecek erkeğin kız tarafına belirli bir para yahut mal verme uygulamasının muhtelif din ve kültürlerde oldukça eski bir
geçmişi vardır. Bu uygulamanın bilhassa
ilk şekilleri nikah akdinin satım akdine
benzer özellikler taşıdığını, çeşitli isimler
altında yapılan ödemenin de satış bedeli
olarak kabul edildiğini düşündürmekte
dir. Zaman içinde uygulama nikahı satım
akdi. yapılan ödemeyi de satış bedeli olmaktan çıkarmış, ailelerin birbirine yakın
laşmasını sağlayan hediyeleşmeye veya
kadın için ekonomik ve sosyal bir güvenceye dönüştürmüştür.
Romalılar'da
rafına

ve Atinalılar'da kadın taevlilik öncesi yapılan ödemeler bir

tür satış bedeli özelliğini taşımaktadır.
Yahudi hukukunda da evlenecek kızın
ailesine mohar adı altında yapılan ödeme
önemli bir yer tutmaktadır. Mohar ödemeye gücü yetmeyenler, evleneceği kı
zın ailesine belli bir süre hizmet ederek
bu yükümlülüğü yerine getirirdi. Nitekim Hz. Musa, kızıyla evlenebilmek için
kayınpederine sekiz yıl hizmet etmek zorunda kalmıştı (ei-Kasas 28/27; ayrıca bk.
Çıkış, 2/2 ı). Cahiliye Arapları da m ehri evlenmenin temel şartlarından biri olarak
kabul etmişti: evlilik ancak mehir ödendiğinde geçerlilik kazanır, böyle bir ödeme yapılmadığı takdirde nikahs ı z bir birleşme olarak görülür ve utanç verici kabul edilirdi. Nitekim Antere kıssasında
mehir ödenmeden evlenmeye zorlanan
kadınlar bu tür evliliği onur kırıcı olarak
nitelemektedir. Cahiliye döneminde mehir evlenecek kızın velisine ödenirdi. kadınlar mehirden bir pay alamazlardı. Nişanlanma sırasında verilen birtakım hediyeler daha çok sactak ismiyle anılırdı.
Ancak İslam ' ın zuhurundan kısa bir süre
önce mehrin bir kısmının bizzat evlenecek kadına verilmeye başlandığı görülmektedir. Bu ödemeye İbranke'de mohar, Arapça'da mehir denmiş olması, uygulamanın Sam! kültüründeki ortak tarih!
kökenierini ortaya koyması bakımından
önemlidir. Mehir benzeri bir uygulama
eski Türk hukukunda da görülmekte ve
buna kalın (< kalın) ismi verilmektedir.
Türkler'in İslamiyet'i benimsernesinden
önce hukuk! bir kurum olarak varlığı bilinen kalın uygulaması İslamiyet'in kabulünden sonra yerini me h re bı rakm ış . ancak kalın da bu isimle veya "başlık, ağır
lık, namzetlik akçesi" gibi adlar altında
sosyal bir kurum olarak varlığını sürdürmüştür (bk BAŞLlK)
Kur'an-ı

Kerim'de kendileriyle evlenimehirlerinin verilmesi gerektiği belirtilmiş (ei-Bakara 2/236-237;
en-N isa 4/4, 24, 25; ei-Maide 5/5), hadislerde de mehirle ilgili fıkh! hükümlerin
ayrıntıları yer almış. ayrıca evlenmeyi zorlaştıracak tarzda mehir miktarında aşı
len

kadınlara

rıya kaçılmaması öğütlenmiştir (Miftaf:ıu

künuzi's-sünne,

"nika.I::ı"

md.).

İslam hukukunda nikah kıyılması esnasında genelde taraflar kadına ödenecek mehrin miktarı ve ödeme şekli hususunda anlaşırlar: bu anlaşma nikah akdinin yazı ile tesbit edil diği duruml arda nikah belgesinde de yer alır. Kitap ve Sünnet'te mehir ödemenin gerekliliği üzerinde d urulmasına rağmen mehir hukukçuların çağuna göre evliliğin şartlarından
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değil sonuçlarından biridir. Bu sebeple
nikah esnasında mehir belirtilmemiş,
hatta verilmeyeceği şart koşulmuş bile
olsa evlilik geçerlidir. Ancak mehri nikahın şartlarından kabul eden Malikiler böyle bir şartla yapılan evliliği geçerli saymaz.
Kur'an-ı Kerim'de mehir belirlemeden evlenen çiftierin boşanmaları halinin düzenlenmesi (ei-Bakara 2/236) mehir belirlenmeyen evliliklerin geçerli olduğunu
göstermektedir. Bu durumda önceden
kararlaştırılmış bir mehir (mehr-i müsemma) olmadığından benzer şart ve konumdaki kadınlara ödenen miktar (mehr-i misil) esas alınır. Belirlenen mehrin bir sebeple geçersiz olması halinde de misil
mehir ödenir. Mehrin evliliğin sonuçların
dan biri olarak düzenlenmesi ni kah akdinin bir satım akdi, mehrin de satış bedeli
olarak görülmediğinin açık göstergesidir.
Çünkü nikah akdi bir satım akdi olarak
görülmüş olsaydı mehir miktarının belirlenmesi akdin temel şartlarından biri olur
ve belirlenmemesi durumu akdin geçerliliğini etkilerdi. Nitekim satım akdinde
semenin tesbit edilmemesi akdin geçerli
olarak doğmasını engeller. Kadınlara mehirlerinin verilmesini öngören ayet de (enNi sa 4/4) mehrin -bir yönüyle- bir bağış
ve hediye olarak verilmesinden bahseder.
Ancak yukarıda belirtilen ayet ve hadislerde yer alan m ehir ödemenin gerekliliğine dair ifadeler, bazı şarkiyatçıları mehir ödemenin akdin kurucu unsuru sayıl
dığı ve mehirsiz nikahın geçersiz olduğu
fikrine götürmüştür (E/2 [ing). VI. 79).

Para, eşya (mütekawim mal) ve ekonomik değeri olan menfaat -mesela bir
mülkün belirli bir süre kullanım hakkı
mehir olarak belirlenebilir; ekonomik değeri olmayan menfaatler -mevcut eşini
boşamak, bulunduğu şehirden başka
şehre

göç etmemek gibi- mehir olarak
tesbit edilemez. Bu sebeple Kur'an öğre
timi için ücret alınamayacağı görüşünde
olan ilk dönem Hanefi hukukçuları bunun
mehir olarak belirlenemeyeceğini söylemişlerdir. Daha sonraki hukukçular ise
bu öğretim karşılığında zarureten ücret
alınmaya başlanması karşısında bunun
da mehir olabileceğine hükmetmişlerdir.
Esasen Kur'an öğ retiminin mehir olarak
tesbit edilebileceğine dair Hz. Peygamber döneminden bir örnek hadis kitaplarında yer almıştır (Buhar!, "Vekalet", 9;
"Feza'ilü'l-I5uran", 21. 22; "NikaJ:ı", 14,
32). Belirlenen mehrin geçersiz olması
akdin geçersizliğini gerektirmez; bu durumda kadına misil mehir ödenir. Ancak
mehri akdin şartı kabul eden Malikiler

390

mehrin geçersiz olmasının akdi de geçersiz kıldığı kanaatindedir. Mehrin tesbitinde tarafların, bazı durumlarda velilerin iradelerinin yanı sıra örf ve adetlerle ekonomik şartlar da etkili olmaktadır.
Mehir için Hanefiler 1O. Malikiler 3 dirhem
kadar gümüş değerini alt sınır kabul etmişlerdir; Şafii ve Hanbeliler'de ise bir alt
sınır belirlenmemiştir. Evliliği kolaylaş
tırmak için

mehrin çokyüksek olarak tesbiti tavsiye edilmemişse de mehir için
bir üst sınır da öngörülmüş değildir. Hz.
Ömer'in bir üst sınır getirme yolundaki
teşebbüsü Kureyşli bir hanımın, "Eğer
bir kadını bırakıp yerine başka bir kadın
almak isterseniz ne kadar çok olursa olsun birincisine verd i ğiniz hiçbir şeyi geri
almayın" (en-N isa 4/20) mealindeki ayeti
delil göstererek miktar sınırlamasına itiraz etmesi üzerine sonuçsuz kalmıştır. Bu
sebeple Osmanlı Devleti'nde sadece yeniçerilerle ilgili olarak mehir için bir üst sı
nırın konulduğu görülmektedir. Yeniçeriler bakirelerle evlendikleri takdirde en
çok 1000, dul kadınlarla evlendiklerinde
600 akçe mehir verebilirlerdi. Bu miktarların üzerinde bir mehir belirlenebilirse
de eşler arasında mehir konusunda ihtilaf çıktığinda belirtilen miktarların üzerindeki bir m ehir talebi mahkemede dikkate alınmazdı. XIX. yüzyılda benzer bir
sınırlama bütün evlenecek kişiler için getirilmiş , zs Şaban 1291 (7 Ekim 1874) tarihli bir ferman la evlenecek olanlar dört
gruba ayrılarak her grupta yer alanların
düğün için yapacakları masraflar ve ödenecek m ehir belirlenmiştir (Aydın, s. I 4 I142). Ancak bu sınırlamanın fiilen ne ölçüde uygulanabildiği tartışmalıdır.
Mehrin tamamı nikah anında ödenebigibi tamamının veya bir kısmının
ödenmesi daha sonraya da bırakılabilir.
Bir kısmının peşin (mehr-i muaccel) , kalanının daha sonra (mehr-i müeccel) ödenmesi genel bir uygulama gibi görünmektedir. Boşanmaların sık rastlandığı Kuzey
Afrika bölgesinde belli dönemlerde mehrin sonraya bırakılan kısmının boşama
hakkının kötüye kullanımını engellemek
için yüksek tutu l duğu belirtilmektedir.
Mehir için herhangi bir vadenin belirlenınediği durumlarda mahalli örf ve adetler esas alınır. Taraflardan birinin ölümü
halinde veya boşanma durumunda mehrin vadesinin geldiği kabul edilir.
leceği

Mehir bütünüyle kadının malıdır, onda
gibi tasarruf edebilir. Evlenecek
kadın veya yakınları mehir karşılığında
bir çeyiz hazırlamak mecburiyetinde değildir. Bu yönüyle de Türkler'de yaygın bidilediği

çimde uygulanan ve karşılığında belli bir
çeyiz hazırlama yükümlülüğü getiren
başlıktan ayrılmaktadır. Ancak bu esas
her yerde uygulamaya tam olarak yansı
mamıştır.

Geçerli bir nikah akdi mehri gerektirmekle birlikte bu husus, akidle beraber
koca için her halükarda ödenmesi gerekli şahsi bir borç (müekked borç) haline dönüşmez; bir kısmının veya tamamının
ortadan kalkması ihtimal dahilindedir.
Mutlaka ödenmesi gereken bir borca dönüşmesi için Hanefi ve Hanbeliler'e göre
nikahın kıyılmasından sonra ya zifaf veya
geçerli (sahih) halvet durumu gerçekleş
melidir. Bunlar olmadan taraflardan birinin ölmüş olması da aynı sonucu doğurur.
imam Malik ve Şafii sahih halveti borcu
müekked hale getiren durumlar arasında
saymaz. Nikah kıyıldığı halde belirtilen
şıklardan biri gerçekleşmeden taraflar
ayrıliriarsa bu ayrılığa kocanın sebep
olması -mesela karısını boşaması- durumunda kadın mehrin yarısına hak kazanır. Velisinin kefaet sebebiyle evliliği feshettirmesi gibi bir gerekçe ile ayrılığa kadın sebep olursa veya erkek buluğ muhayyerliği sebebiyle nikahı feshettirmiş
se kadın mehre hak kazanamaz. Evliliğin
herhangi bir sebeple geçersiz (fasid) sayılması halinde mehir. ancak taraflar fiilen birlikte yaşamaya başlamışlarsa gerekli olur. Bu durumda ortada geçerli bir
nikah akdi ve tarafl arı bağlayıcı bir mehir o lmayacağından misil mehir icap eder.
Misil mehir nikahta belirlenen mehirden
fazla ise Hanefi mezhebindeki hakim görüşe göre kararlaştırılan mehir (mehr-i
müsemma) ödenir. Misilmehrin ödenemeyeceğ i hallerde ise kadına müt'a adıyla
bir ödeme yap ılı r (bk MÜT'A}.
Kocaya

kadına

nisbetle daha geniş bo-

şama imkanlarının verildiği İslam huku-

kunda mehrin özellikle müeccel mehrin
yüksek tutulması halinde boşama hakkı
nın kötüye kullanılmasına önemli ölçüde
engel olduğu ve evli kadına belirli bir ekonomik güvence ve bağımsızlık sağlama
amacına da hizmet ettiği söylenebilir.
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788 ( 1386) veya 789 (1387) yılında dünyaya geldi. L Bayezid'in Devlet Hatun adlı
bir cariyesinden doğma dördüncü oğlu
dur. "Çelebi" veya Yunanca krytsez (genç
efendi) kelimesinden gelen " Ki r işçi " lakabıyla tanınır. Fetret devrinde kardeşi Süleyman ( 1402-1411) ve Musa ( 141 ı- 141 3)
Edirne'den Rumeli topraklarını kontrol
ederken 804-816 (1402-1413) yılları arasında Anadolu'da Tokat. Amasya ve Bursa'ya hakim olmuştur. 805-806 ( 14031404) ve 813-816 (1410-1413) yıllarında
Batı Anadolu ve Bursa'yı hakimiyeti altı
na almış , kendi hükümdarlığı döneminde Osmanlı Devleti'nin iki parçasın ı birleştirmeyi başarmıştır.

801 Şewalinde (Haziran 1399) Amasya,
Tokat, Sivas ve Ankara 'yı da içine alan , daha önce Eretna hanedanının toprakları
olan Rum vilayetine vali olarak gönderildi. Ertuğ r ul (ö. 802/1400). Mustafa (804
[ 14021 yılında Timurtarafından yakalanıp
Semerkant'agötürüldü [Enver!, s. 901). Süleyman, Musa. Isa ve Kasım adlı altı kardeşi vardı . 804'te (1402) Musa babasıyla
birlikte Timur tarafın dan yakala n d ı ğ ın da
Kas ım Bursa'daki sarayda bulunuyordu.
Süleyman, Isa, Mehmed ve Musa ise "darüssaltana" olarak kabul edilen Bursa 'yı
ve Rumeli'nin merkezi Edirne'yi ele geçirmek için birbirleriyle mücadeleye gir iştiler.

Timur'un izmir kuşatması esnasında
(6 Cemaziyelewel - ı oCemaziyelahir 805 1
2Aralık 1402-5 Ocak 1403) Süleyman'a
Boğaz ' ın öte yakasındaki topraklar üzerinde hakimiyetini belirleyen bir yarlık verildi (Şerefeddin , s. 424) . Kütahya'ya görüşmek üzere çağrılan Mehmed ise bu
emre itaat etmedi veya edemedi. Tokat
ve Amasya bölgesindeki Türkmen beylerine karşı Mehmed'in ilk faaliyeti, bazı Os-

m an lı tarihleri içinde yer alan Menôkı b
nôme'de (N eş ri, ll, 42 3-551) destansı bir
üslupla anlatılmıştır. Hükümranlığını kabule ka rşılık olarak bu beylerin topraklarındaki mülkiyeti kendisinin tasdik etmesiyle neticelenen bir uz l aşmanın söz konusu o lduğu görülmektedir. ileride Osmanlı merkeziyetçiliği yeniden tesis edildiğinde mirasa dayalı bu mülk -tirnar konusu önemli bir problem haline gelecektir. Bu mahalll hanedanların kontrolündeki Türkmen veya Tatar kuwetleri Mehmed'in ordusunda önemli bir güç oluştu
ruyorla rdı. 816'da ( 1413) Musa'ya karşı
olan savaşta yanında Tatar ve Türkmen
t ümenleri vardı (a.g.e., ll , 5 ı 2-5 ı 3).

Kara Devletşah, Kubad-oğlu , Mezid Bey
ve Taşan ailesi (bu ailenin menşei hakkın
da bk. Esterabadl, s. 397) , Ankara Savaşı ' ndan sonra Timur'un hükümranlığını
kabul eden ve Osmanlı hakimiyetine meydan okuyan yerel hanedanlardı. Mehmed
de Tim ur' un hükümdarlığını kabul etti ve
böylece Tokat, Amasya bölgesindeki hükümranlığını meşrulaştırdı. Burada rakiplerine karşı otoritesini kurma mücadelesinde ulema ve şehir eşrafı tarafından
deste klendiği görülürken (Amasya Tarihi,
ll ı. ı 57- ı 98) yerel beylerin Tatar ve Türkmen tabileriyle ona karşı ne prestüleri vardı ne de bunlar Osmanlı şehzadesinin sahip olduğu meşruiyeti haizdi.
Hakim Türk geleneğine göre bir hükümdarın çocuklarından her birinin babasın ın yerine geçme hakkı vardır ve veraseti düzenleyen bir kanun olmadığı için
onun meşr uiyeti tartışılamaz. Menôkıb
nôme'nin açıkça ifade ettiği gibi (Ne ş rl.
ll, 432. 434, 446, 456, 462, 504, 508) tanınmak için mücadele eden şehzadelere

ı ı 983 ı. s. 283-291). 806'da ( 1403- ı 404)
Mehmed, Süleyman Çelebi ile yaptığı mücadele sonrasında Bursa ve Ankara ' yı
kaybetti, Tokat-Amasya üssüne çekilmek
zorunda kaldı ve Musa 'yı Rumeli'ye gitmeye teşvik etti (Neşrl. ıı. 473-474). Musa,
Eflak Voyvodası Mircea'nin davetini kabul ederek 809'da (1406) Eflak'a deniz
yoluyla ulaştı (Dersca, X-Xl [ı 9681. s. ı 16ı 17'de Guboğlu'nu zikrederek 1406 tarihini verir. Neşrl'deki Menakıbname'de bu
tarih tasdik edilir: ll, 478-479; burada Ali
Paşa ' nın vefat ettiği bilgisi yer a l ır ki bunun tarihi I 7 Receb 809 128 Aralık ı 406'dır; bk. idrls-i Bitlis!, s. 278). Musa'nın Doğu Balkanlar'daki başarıları Süleyman ' ı
Humeli için Bursa'yı terketmeye mecbur
etti. Yanbolu savaşındaki ilk zaferinin ardından (8 Şevval8 ı 2/ I 3 Şubat I4ıO) MOsa iki defa yeniidi (Safer 8 ı 3/ Haziran I4ıO;
bk. Dersca, X-Xl [ 19681. s. ı 22, ı 23). Sonunda ani bir saldırı ile Edirne'yi ele geçirdi
ve Süleyman ' ı öldürdü (22 Şevval 8 ı 31 ı 7
Şubat 141 ı) . Süleyman ' ın Anadolu 'dan
ayrılmasının ardından Mehmed Bursa'yı
yeniden ele geçirdi (Ne ş rl, ll, 480). Ancak
Mehmed ile olan anlaşmasına uymayan
Musa bağımsız tarzda hareket etmeye
başladı, uç beylerinin hırçın politikalarını
benimseyerek vasal devletleri kendinden
soğuttu , onlar da Mehmed'in tarafına
geçti ( idrls-i Bitlis!, s. 281-288; Neşrl, ll,
486-5 ı 6) . Musa'ya karşı 814'te (1411) iki
başarısız teşebbüste bulunduktan sonra
uç beyleri ve vasal devletlerin ittifakıyla S
Reblülahir 816'da (5 Temmuz 1413) raki-

halkın çoğunluğu , Allah ' ın yardımının işa

reti olarak yorumladıkları savaşı kazanma
zorunda olduklarını söylerdi. Her ne kadar ilk başlarda Mehmed kendinden büyük kard eşi Süleyman'ın otoriteyi t em sil
ettiğini kabul etse de (Anonim revarih-i
Al-i Osman [nşr. F. GieseJ, s. 47) yaşta büyüklük prensibi bağlayıcı değildi.
Osmanlı şehzadeleri (çelebiler) arasın
da cereyan eden 1402-1 4 13 yıllarında
ki mücadele Menôkıbnôme ' den takip
edilebilir. Bu kaynağa göre karşılaşmala
rının birçoğunda Isa Çelebi, Batı Anadolu
beyleri ve Kastamonulu isfendiyar'ın ittifakını elde etmesine rağmen Mehmed'e
yeniidi ve Mehmed Bursa'yı al dı (Neşrl, ll,
42 2-450) . Ardından onu yakalayıp Eskişe
hir 'de öldürdü (80611403- ı 404 ). Elizabeth
Zachariadou, Isa'nın 1403'te Süleyman
ta rafından öldü r üldüğünü belirtir (Isi., X

ı.

Mehmed
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