MELiK
verme veya zarar bertaraf etme, yarar
sağlama. rızıklandırma. insanlara hitap
etme. hayatı veya ölümü yaratma gibi fiillere malik olmadıkları belirtilerek mülk
kavramı dalaylı bir şekilde zat-ı ilahiyyeye
izate edilmiştir (M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "mik" md.). "Malik olma. kudret ve
tasarrufu altında bulund urma" anlamın
daki mülkün sadece Allah'a mahsus olduğu otuz kadar ayette tekrarlanmış. bunların yarıdan çoğu "görünür ve görünmez
alem ler" manasma yorumlanabilecek "semavat ve arz" çerçevesinde şekillendiril
miş. dört yerde de ahiretteki mülkiyete
atıfta bulunulmuştur. " Hükümranlık.

kudret ve azamet" manasma alınan ve
daha çok görünmeyen alem için kullanı
lan "meleküt" kelimesi (Kamus Tercümesi, "mik" md.) . Cenab-ı Hakk'a izafe edildiği iki ayette Allah'ın her şeyin mülkiyet
ve tasarruf hakkını kendi elinde bulundurduğunu ifade eder (el-Mü'minOn 23/
88; Yasin 36/83) Melik iki ayette "hak" (Taha 20/1 14; el-Mü'minOn 23/1 16), iki ayette
"kuddüs" (el -H aşr 59/23; el-Cum'a 62/1)
ismiyle birlikte zikredilmiş . Nas süresinde de "rab" ve "ilah"· isimleri arasında yer
almıştır (I I 4/1 -3). Fatiha süresinin 4. ayetini teşkil eden ve mütevatir kıraatlerde
"malik" ve "m elik" şeklinde okunan isim
hakkında müfessir Thberl ikinci okuyuşu
tercih ederek bunun malikten daha kapsamlı bir içeriğe sahip olduğunu söylemiştir. İbn Keslr, her iki kıraati sahih diye niteledikten sonra Hz. Peygamber'le
içlerinde Ebü Bekir, Ömer ve Osman'ın
da bulunduğu bazı sahabilerin "maliki
yevmi'd-dln" şeklinde okuduklarını kaydetmiş ve "m elik" kıraatinin sonradan ortaya çıktığı yolundaki bir rivayeti aktarmıştır (bk. bi bl.). Ahiret hayatında takva
sahiplerinin geniş mekanlarda kurulmuş
ve ırmaklarla donatılmış cennetlerde,
kudretli ve yüce rablerinin huzurunda hak
meclisinde bulunacaklarını ifade eden
ayette geçen "mellk" de (el-Kamer 54/
55) melik gibi sıfat slgasında bir isimdir.
Doksan dokuz isimli esrna-i hüsna listesi
içindeki malikAI-i İmran süresinde (3/26)
"malikü'l-mülk" terkibiyle yer almakta ve
daha çok dünya hayatıyla ilgili hükümranlığın zat-ı ilahiyyeye has olduğunu ifade etmektedir. Fatiha süresinde geçen
"maliki yevmi'd-din" terkibindeki malik
ise ebedl hayatın hükümranlığını Allah'a
izafe etmektedir.
Melik ismi hem İbn Mace hem de Tirmizi rivayetinde yer almakta ( "Du'a'". ı O;
"Da'avat", 82). malik ise sadece Tirmizi'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a

nisbet edilen mülk. meleküt. melik, meIlk ve malik kelimeleri çeşitli hadis rivayetlerinde de görülmektedir. Hz. Peygamber tarafından farz namazların sonunda
okunması tavsiye edilen ve, "la ilahe illa'llahu vahdehü ... "diye başlayan zikir metninde "lehü'l-mülk" ifadesinin yer aldığı
bilinmektedir. Bu hadis Wensinck'in elMu'cem'i için esas aldığı dokuz kitabın
tamamında mevcuttur. Ayrıca hac ibadetinin ifası sırasında tekrarlanan, "Hamd
sanadır, nimet senin. mülk senindir" mealindeki cümleyi de içeren "lebbeyk" niyazı aynı kaynaklarca rivayet edilmiştir
(Wensinck, el-Mu'cem, VI, 257). Meleküt
kelimesi de "sahip oluş" manası ifade
eden "zü" ve "azamet" anlamına gelen
"ceberüt" kelimeleriyle birlikte (zü'l-ceberGt ve' l-melekGt) Hz. Peygamber'in hamd.
tesbih ve tekbir zikirlerinde tekrarlanmaktadır

(a.g.e., VI, 269).

Melik ismi birçok hadis mecmuasında
yer almaktadır. Kutsi hadis üstübunda
Allah'a izate edilen ve "ene'l-melik" (yegane hakim ve kudretsahibi benim) diye başla
yan hadisi Nesai'nin Sünen'i hariç Kütüb-i Sitte tarafından rivayet edilmiştir
(a .g.e., VI, 258). Resülullah ' ın özellikle teheccüd namazında melik isiminin geçtiği dua ve zikirleri okuduğu anlaşılmakta
dır (a.g.e., VI, 258-259). Yine Resülullah'ın
sabah ve akşam oku n mak üzere Hz. Ebü
Bekir'e öğrettiği dua-zikir metninde Cenab-ı Hak nitelen dirilirken "her şeyin rabbi ve meliki" ifadesi geçmektedir (Tirmizi,
"Da'avat", 94). Malik ismi de "görünen
ve görünmeyen alemierin sahibi" anlamında hadis rivayetlerinde zikredilmiştir
(Müslim, "Edeb", 20; ibn Mace, "İ\5ame",
180) .

Esrna-i hüsna müellifleriyle kelam ve
tefsir alimleri melik ve malik isimlerinin
manalarını "görünen ve görünmeyen
alemlere. dünya ve ahiret hayatındaki
her şeye gerçek anlamda ve hiçbir şartla
mukayyet olmayarak hakim ve kadir olup
dilediği gibi tasarrufta bulunma" noktasında yoğunlaştırmışlardır. Matürldl
mutlak manada malik kavramının sadece Allah'a nisbet edilebileceğini. insanlar
için "falan şeyin maliki" şeklinde kayıt
koymanın gerektiğini kaydeder ( Te'vWitü 'l-~ur'an, vr. 75b).
Kuşeyrl. Allah'ın yegane malik olduğu
bilincine ulaşan kimsenin herhangi bir
mahlfıka boyun eğmeyeceğini söyler: çünkü O'nun kudret ve malikiyetinin mahiyetine vakıf olmak kişiyi başkasına değil
sadece O'na yönelip yaklaşmaya sevkeder. Gazzall de melikle ganl ismi arasında

bağlantı kurar ve ganlyi "hiçbir şeye muhtaç olmayan". me li ki ise ayrıca "her şey
kendisine muhtaç olan" diye manalandı

m

(el-Makşadü'l-esna,

s. 37, 70-71).

Melik genellikle kainata yönelik ilahi
isimler içinde mütalaa edilir. Ancak kadir
ismiyle olan bağlantısı sebebiyle fiili sıfat
ları hadis kabul edenlere göre de melik
kadim bir sıfattır. Ebu Bekir İbnü'l-Arabl.
kelimenin "hiçbir şeye muhtaç olmama"
şeklindeki manasını tercih ederek zatltenzihl bir isim olduğunu söyler (el-Emedü ' 1-akşa, vr. 26b) M elik ganl ve ka dir
isimlerinden başka kahhar. malikü'lmülk. kavl. kayyüm. muktedir, samed ve
vacid isimleriyle anlam yakınlığı içinde
bulunur.
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BEKİR TOPALOGLU

ME LİK
( ı.!.U.ıJ 1)
Hükümdar, kral ve bir şehir
veya bölgenin idaresiyle görevli
hanedan mensubu
yüksek devlet görevlileri için
kullanılan unvan.
L

Sözlükte "sahip ve malik olmak" anla(mülk, melk) kökünden türeyenmelikkelimesi (çoğul u mülOk) birçok Sami dilde yer almaktadır (i br. mele h. Arm. melka, Akkadca melku, Asurca
melku, meliku) Kelimeye bir hükümdar
unvanı olarak İslam öncesine ait bazı kitabelerde rastlanılmıştır. Güney Arabistan'da Sebeliler'den kalan Sirvah kitabemındakimilk
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sinde bu unvan Sebe hanedanına mensup bir kral için kullanılmış , Kuzey Arabistan'da bulunan Nemilre mezar kitabesinde de İmruülkays b. Hucr "melikü'IArab" olarak nitelendirilmiştir.
Hz. Peygamber'in vefatının ardından
toplumun siyasi olarak yeniden şekillen
mesi sürecinde müslümanlar me lik unvanını benimsemediler. Gerek dört halife
gerekse Emevller devrinde devletin başında bulunanlar ve Abbas! devlet baş
kanları çoğunlukla "halife, emlrü'I-mü'minln" ve nadir olarak da "imam" unvanIarını kullandılar. Bununla birlikte geniş
müslüman kesimleri Emevller'i, devlet
başkanının belirlenmesinde veraseti esas
aldıklarından dolayı İslami bir yönetim
olarak değil "mülk" (krallık yönetimi) olarak gördüler. Abbasller'in iş başına gelmesinden sonra İslam'ın değişik din ve
kültürlere mensup milletler arasında yayılmasına paralel olarak farklı kültürlere.
özellikle de Sasanl devlet geleneğine ait
birtakım unsurlar bürokırasiye girmeye,
Nasihatü'l-mülCık tarzı eserlerde Sasanller'in kutsal kıral anlayışı işlenıneye baş
ladı. Bu çalışmalar. diğer birtakım siyasal ve toplumsal gelişmelerle birlikte hükümdarlık 1 kıraliyet anlayışının yeniden
canlanmasına yol açtı ve İslam siyasi düşüncesinin şekillenmesinde etkili oldu.
Abbasller'in siyasi- askeri bakımdan güç
kaybetmesine paralel olarak bir kısım Abbas! topraklarında İran menşeli hanedanlar ortaya çıktı. Bunlardan Horasan ve
Maveraünnehir'de hüküm süren SamaniIer. Abbasller'e samirniyetle bağlı olmakla
beraber nisbi bir bağımsızlığa sahip olduklarını göstermek için ilk defa melik
unvanını kullanmaya başladılar. Bu hanedandan NOh b. Nasr (943-954) bastırdığı
sikkelerde "ei-Melikü'I-Müeyyed" unvanı
na yer verdi. Bağdat'! işgal eden BüveyhiIer ise Sasanl hükümdar unvanı olan "şa
henşah " ı {melikü'l-müiOk) benimseyerek
eski İran geleneklerine olan eğilimlerini
açık bir şekilde gösterdiler. Hanedanın
kurucularından Rüknüddevle ve muhtemelen ondan önce İmadüddevle'nin bu
unvanı çok sınırlı bir şekilde kullanması
na karşılık hanedanın en büyük hükümdan Adudüddevle aynı unvanı melik unvanıyla birlikte yaygın biçimde kullandı.
Adudüddevle'nin halefieri de aynı şekil
de davrandılar. Irak Büveyhl Emlri CelaIüddevle 429 (1038) yılında, hanedanın o
zamana kadar kendi tercihiyle benimsediği "şahenşahü'I-a'zam melikü'I-müiOk"
unvanını halifeden izin alarak. bir başka
Büveyhl Hükümdan Hüsrev FlrOz da "el-
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melikü'r-rahlm" unvanını kullanmak istedi. Bu istekler toplumda birtakım sosyal
karışıklıklara yol açtığı gibi unvanın kullanılmasının dinen caiz olup olmadığına
dair ciddi kelaml tartışmalara sebep oldu
ve neticede kabul edildi. HQzistan. Basra
ve çevresine hakim olan Hezares b de Abbas! halifesine elçi gönderip kendisine
m elik unvanı verildiği takdirde 100.000
dinar ödemeyi taahhüt etti. Ancak halife
bunun sadece Selçuklu hanedanı mensupları için verilebileceğini söyleyerek
onun isteğini reddetti.
Melik

unvanı

daha sonra giderek yaygınlaşıp Gazneliler, Karahanlılar. Selçuklular ve Zengller gibi devletler tarafından
benimsenirken İslam dünyasının batısın
da yer alan devletlerden Fatımller'de bu
Iakap halifeler için değil emirler. özellikle
devezirler için kullanıldı. Hafız- Lidlnillah
döneminde Vezir Rıdvan b. Velahşl ilk defa 530 (1136) yılında "es-seyyidü'l-ecell
el-melikü'l-efdal" unvanını aldı (Kalka şe n
dT, V, 487; IX, 403). Melik unvanı Fatımi
Ier'in yerini alan EyyObller zamanında da
sıkça kullanıldı. Bu hanedanın kurucusu
Selahaddin-i EyyObl'nin unvaniarı arasın
da Fatımiler devrinde vezir iken aldığı "elmelikü ' n-nasır" bulunmaktaydı. Selahaddin'in halefieri "el-melikü'I-azlz", "el-melikü'l-adil, el-melikü'l-kamil. el-melikü'Iefdal. el-melikü'l-muzaffer" gibi unvanIarı benimseyerek bu geleneği sürdürdüler. Daha sonra Memlükler'de de sultanlar "el-melikü'l-muiz" (Aybek). "el-melikü'l-muzaffer" (Kutuz) . "el-melikü'I-kahir
(Baybars) gibi değişik sıfatlar ekleyerek bu
unvanı kullandılar.

Büveyhller. Selçuklular. EyyObller ve
Memlükler'de melik unvanı sadece hanedanın en büyük hükümdarına değil şeh
zadelere. vezirlere ve mahalli yöneticilere de verilmiş, böylece aynı ülke sınırları
içinde çok sayıda kişinin melik Iakabını alması unvanın değerinin düşmesi sonucunu doğurmuştur. Bundan dolayı devletin
en büyük hükümdan veya kendini bu konumda gören devlet başkanları m elik kelimesiyle birlikte başka unvanlar da almaya başladılar. Mesela Tuğrul Bey "el-melikü'I-celll, melikü'I-İslam. melikü'I-guz"
ve Abbas! halifesi tarafından kendisine
tevcih edilen "melikü'I-meşrik ve'I-mağ
rib" gibi unvanlar kullanmış, Çağrı Bey de
Merv'de 1038 yılında kendi adına "melikü'l-müiOk" unvanıyla hutbe okutmuştur.
Büveyhller "şahenşah melikü'l-müiOk"ü,
EyyQbller "melikü'l-müiOk"ü benimserken Selçuklular gibi bazı devletlerde "sul-

tan" unvanı benimsen di. Sultan, daha önce Gazneli Mahmud için gayri resmi olarak kullanılmakla beraber tarihte ilk defa Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Abbasl halifesinden bu unvanı aldı . Tuğrul Bey, Alparslan. Melikşah , Muhammed Tapar
ve Sencer gibi büyük Selçuklu sultanları
sultan (es-sultanü"l-muazzam, es-sultanü'la'zam) unvanının yanı sıra "şehinşah" veya "şahenşahu'I-a'zam"ı da kullandılar.
Harizmşahlar devrinde bazı kumandanlara "el-melikü'I-muazzam" unvanı verilmiştir.

Anadolu Selçukluları'nda hanedan menverilen m elik unvanının bazı kelime! er eklenerek çeşitli meslek erbabı
nın reisierini ifade etmek için kullanıldığı
da görülmektedir. Mesela Divan-ı İnşa ve
Divan-ı Tuğra'nın başına getirilen Şern
seddin Mahmud Tuğral"melikü'I-küttab"
olarak anılmaktadır. Şairlerin reisine "melikü'ş-şuara " , ediplerin reisine "melikü'Iüdeba", emir-idada "melik-i divanü'I-adl".
sahillerden sorumlu kumandana "melikü's-sevahil" . hacibierin reisine "melikü'Ihuccab". zahidlerin reisine "melikü'z-zühhad", naiblerin reisine "melikü'n-nüwab",
Divan-ı Arz'ın başkanına "melik-i arız" denilirdi (ibn Blbl. bk. bibl) Memlükler'de
ise en büyük sultanı belirtmek için m elik
ve sultan unvaniarı birleştirilmiş (es-sultan-el-melik), sultanın Suriye ve Mısır'
daki naiblerine "melikü'l-ümera" lakabı
suplarına

verilmiştir.

Melik kelimesiyle isim tamlamaları
Iakaplar bazan en
büyük hükümdara işaret etmek (Tuğrul
Bey ve Alparslan'ın "m elikü'l-meş~ ve'lmağrib" unvanı gibi), bazan hükümdarın
dinl-siyasi olarak kendisini öne çıkardığı
bir boyutu ifade etmek için (Gazneli Mahmud ile Alparslan'ın "melikü'l-islam",
Berkyaruk'un "melikü'l-islam ve'l-müslimln" ve Memlükler'den Baybars'ın "melikü kıbletey n" laka pl a rı gibi) kullanılmış.
bazan da kelimeye bölge ve şehir adları
ilave edilmiştir. İhtişam ve kudret ima
eden bu tür Iakaplarla daha ziyade hükümdarın hakimiyet alanının belirtilmesi amaçlanmıştır. EyyObller'den ei-Melikü's-Salih Necmeddin ile Memlükler'den
Kalavun'un "melikü'l-berreyn ve'l-bahreyn". Anadolu Selçukluları'ndan Ebü'IHaris Tuğrul b. Kılıcarslan'ın "melikü biladi'r-ROm ve'I-Ermen", EbO Nasr MesOd
b. Kılıcarslan'ın "melikü biladi'r-ROm ve'IYOnan", EyyObller'den el-Melikü'l-Adil'in
yapılarak oluşturulan

" melikü'd-diyari'I-Mısriyye ve'ş-Şamiyye
ve'I-Ahlatıyye" Iakapları

gibi.

MELiKAYAZ
İslam tarihinde melik unvanı nadir olarak kadınlar için de kullanılmıştır. Memlükler devrinde Mısır'da bir süre devleti
yöneten Şecerüddür "meliketü'l -İslam"
unvanını almıştır (MakrTzT. ll, 237). Bu hususta diğer bir örnek de Hindistan'da görülmektedir. Delhi Melikesi Razıyye, müslüman Hindistan'da yegane kadın hükümdar olarak hanedanın diğer üyelerinin kullandığı sultan unvanı yerine bu unvanı benimsemiştir.

Türk- İslam devletlerinde kendilerine
bir şehir veya bölgenin idaresi verilen hanedan mensupianna da m elik unvanı tevcih edilmiştir. Melikler, tabi oldukları imparatorluğun başşehrindekine benzer bir
hükümet teşkilatma sahiptiler; kendi vezirleri, hazineleri, kumandan l arı. askerleri, divan teşkilatları vardı. İdare ettikleri
şehir ve bölgede halife. sultan ve kendi
adına hutbe okutur. büyük su ıtanın izniyle sikke bastırır. çeşitli devletlerle antlaş
malar ve ittifaklar yapabilirlerdi. MetbCı
tanıdıkları büyük sultan istediği zaman
ona askeri yardımda bulunur veya ordularının başında büyük sultanın maiyetinde
savaşa katılırlardı. Aksine hareket eden
melikler büyük sultan tarafından cezalandırılırdı. Sultan ve m elikler değiştikçe meliklerin hakimiyet alanları yeni bir menşurta tasdik edilir veya yenilenirdi. Büyük
sultanlar hakimiyet alameti olarak günde beş nevbet çaldırırken melikler günde
en fazla üç nevbet çaldırabilirdi. Büyük
Selçuklu Hükümdan Berkyaruk ile kardeşi Muhammed Tapar arasında yapılan
bir antlaşmada Berkyaruk'un sultan unvanıyla günde beş nevbet. Muhammed
Tapar'ın ise melik unvanıyla günde üç
nevbet çaldırması kararlaştırılmıştı (Özaydın. s. 72). Ancak Harizmşah Alaeddin
Muhammed. imparatorluğun sınırlarının
çok genişlemesi sebebiyle kendisini İs
kender-i Sani olarak ilan etmiş . kendisi
günde iki defa (gü n eş doğarken ve batırken)
nevbet çaldırmış (Zülkarneyn nevbeti) ve
meliklerin günde beş nevbet çaldırmala
rına izin vermiştir.
Daha sonraki dönemlerde m elik unvanı
kaybetti ve giderek kullanılmaz
oldu. Osmanlılar da bu unvanı yaygın biçimde kullanmadılar. XX. yüzyılda melik
İslam ülkelerinde yeni bir anlam kazanarak tekrar ortaya çıktı. Bir asırdan fazla
bir zaman süresince Avrupa monarşileriy
le sürdürülen ilişkilerin ardından krallık
yönetimi İslam ülkelerinde yeni bir içerik
kazandı. 1916 yılında kendisini Arap ülkelerinin meliki ilan eden Mekke Şerlfi
değerini

Hüseyin, milletlerarası müzakerelerden
sonra İngiltere ve Fransa tarafından "melikü'l-Hicaz" kabul edildi. 1920'de İslam
ülkelerinde çeşitli krallıklar kurulunca
m elik unvaniarının itibarı doru k noktasına
ulaştı. 1926'da onun yerini alan ve kendisini Necid sultanı ve Hicaz meliki ilan
eden Abdülazlz b. Suud 1932'de Suudi
Arabistan Krallığı'nın meliki oldu .
1920'de Şerif Hüseyin'in oğlu F'aysal
Suriye kralı ilan edildi. Ancak Paysal'ın hakimiyeti dört ay devam edebildi; ardın
dan lrak'a geldi ve burada 1921 'de kral
oldu . Ertesi yıl Mısır Sultanı F'uad onun
izinden giderek melik unvanını aldı. Afganistan Emlri Emanullah Han da emir
unvanını terkederek kendini kral ilan etti. Aynı yıl Yemen İmamı el-MütevekkilAiellah Yahya Hamldüddin. İtalya ileyaptığı bir anlaşmayla m elik kabul edildi. Daha çok imam unvanıyla tanınan Yemen
yöneticileri de uluslararası belgelerde
şekten kral olarak kabul edildi. Müslüman
devlet başkanları sonraki yıllarda da kraliyet unvaniarı almaya devam ettiler. Ürdün'ün Haşim! Emlri Abdullah b. Hüseyin 1946'da Ürdün Haşim! Krallığı'nın kralı unvanını aldı. 195 1'de Emir 1. İdrls kendisini yeni kurulan Libya Devleti'nin meli ki ilan etti. Fas'ta 1957'de Sultan V.
Muhammed sultan unvanını melike dönüştürdü.
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MELİK AYAZ
( j4f ..:..U.o )
(ö. 928/1522)

L

Hint- İslam tarihinin
önemli simalarından biri.

_j

Aslen, Hindistan ile ticari ilişkileri bulunan bir Osmanlı tüccarının mülkiyetinde
iken efendisi tarafından Gucerat Sultanı
1. Mahmud'a (ı 459-1511) sunulan Gürcü
veya Rus asıllı bir köle olduğu rivayet edilir; adı Portekiz kaynaklarında Melique-yaz
(Me1quiaz) şeklinde geçmektedir. Kısa zamanda Sultan Mahmud'un takdirini kazanan Ayaz. bir müddet sonra "m elik" unvanıyla DiQ şehrinin merkezi olduğu Kathiavar yarımadasının güneyindeki Suret
(Sa ura shtra, Sawras htra; Di O'nun doğu
sunda kalan Kambay körfezinin sağ sahilindeki Surat ile ilgisi yoktur) vilayetine
vali tayin edildi. DiQ, Portekizliler'in Arabistan ve Hindistan kıyılarına ulaştığı o
dönemde gerek stratejik gerekse ticari
bakımdan büyük önem kazanmıştı. Melik
Ayaz buraya yerleştikten sonra bir taraftan halkın refahını yükseltmek ve sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak için kararlı bir çaba içerisine girdi, bir taraftan da adada
Portekizliler'e karşı güçlü bir askeri tahkimat gerçekleştirdi. Bunun için önce kı
yının karşısına taştan bir kule yaptırarak
araya kalın bir zincir gerdirdi, böylece
Portekiz gemilerinin yaklaşmasını önledi.
Ardından adayı karaya bağlayan taş bir
köprü ile muhkem bir kale inşa ettirdi.
Portekizliler, bu tedbirler sayesinde bütün teşebbüslerine rağmen M elik Ayaz'ın
sağlığında bölgeye girememişlerdir. Melik Ayaz, 1SOB'de bir Memlük donanması
nın da yardımıyla Portekizliler'i DiQ açık-
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