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r MEzAKi SÜLEYMAN EFENDi -, 
(ö. 1087/1676) 

L 
Divan şairi. 

_j 

Bosna -Hersek'in Çayniçe kasabasında 
doğdu. Kaynaklarda ismi Süleyman ei
Bosnevl (Bosnalı Süleyman Dede) ve Derviş 
Süleyman olarak da geçer. Ailesi hakkın
da Mısır Valisi Eyüp Paşa'nın akrabası ol
duğu dışında bilgi yoktur. Evliya Çelebi'
nin Çayniçe'yi ziyaretinde Mezaki'nin evin
de kaldığı belirtilmektedir(Fehim Name
tak, s. 11 2- 113) . İlk öğrenimini burada 
tamamladıktan sonra muhtemelen Eyüp 
Paşa'nın aracılığıyla İstanbul'a giderek 
Enderun'a girdi, çeşitli ilimler yanında 
edebiyat tahsili gördü, özel olarak kimya 
ile meşgul oldu. 

Meslek hayatına sipahilikle başlayan 
Mezaki, Mısır valiliği yapan Hamza ve 
Eyüp paşaların yanında katip olarak ça
lıştı. Bu sırada Fehlm-i Kadlm'i Eyüp Pa
şa'nın maiyetine aldırdı. Ancak arkadaşı
nın serbest tavırları aralarının bozulma
sına ve onun Kahire'den ayrılmasına se
bep oldu. Hadım Abdurrahman Paşa'nın 
Mısır valiliği sırasında divan efendiliğinde 
bulunan Mezakl'nin sohbet ehli olması 
birçok devlet adamıyla dostluğuna ve pek 
çok yer gezmesine vesile oldu. 

Mezaki. şiir ve inşada ustalığı sebebiy
le Köprülü Mehmed Paşa'nın maiyetinde 
tezkirecilik yaptı. onun ölümünden son
ra oğlu Fazı! Ahmed Paşa'nın katibi oldu 
ve çevresindeki şairler arasına girdi. Bu 
iki vezirin zamanında daha rahat bir ha
yat sürdü ve daha çok itibar gördü. Fazı! 
Ahmed Paşa ile beraber Avusturya'ya ve 
Girit'e gittiği gibi Kandiye Kalesi'nin fet
hine de katıldı. Paşanın ölümünün ardın
dan divan hocalıklarıyla mukabelecilikte 
bulundu. Ayrıca devri n M evievi şeyhlerin-

den Arz! Oede ve Müneccimbaşı Ahmed 
Oede gibi şahsiyetterin sohbetlerine ve 
şiir meclislerine iştirak etti. Derviş Mey
yal, V ecd!. Fehlm-i Kadim, Neşatl ve tez
kire sahibi Güftl Ali dostları arasındaydı. 
Siyasetten uzak yetmiş yıl kadar rahat bir 
ömür süren Mezaki 1 087 yılının Ramaza
nında (Kasım 1676) İstanbul'da vefat etti 
ve Galata Mevlevlhanesi haziresine defne
dildi. Vefatıyla ilgili tarih beyitlerinin yan
lış hesaplanması yüzünden ölümü bazı 
kaynaklarda 1 086 ( 1675) ve 1 088 ( 1677) 
olarak gösterilmektedir (SabanoviC. s. 
344). 

Rindmeşrep ve hoşsohbet bir kişi olan 
Mezaki Mevlevllik'ten etkilenmiş, şiirle

rinde aşk, tabiat. hasret konularıyla tarihi 
olaylara, mahalli unsur ve tasvirlere yer 
vermiş. methiyeler yazmıştır. Şiirlerinde 
tabiat önemli bir yer tutmuş, iç alemin
den çok dış alemi dile getirmiştir. Etki
sinde kaldığı Baki gibi hayatın zevklerine 
yönelerek içinde yaşadığı çevreyi teren
nüm etmiştir. Divan şiirinin alışılmış maz
mun ve teşbih unsurlarıyla örülmüş şiir
lerinde üslüp. mazmun. hayal ve manaca 
sactetiği benimsemiş ve şiirlerini bir söy
leyiş kolaylığı içinde yazmıştır. IV. Murad 
ve IV. Mehmed'e, Fazı! Ahmed Paşa gibi 
devrin vezirlerine sunduğu kasidelerinde 
NefTnin tesirinde kalmıştır. Kendisinin 
de üslüp ve konular bakımından H ersekli 
Arif Hikmet' i etkilediğini söylemek müm
kündür (Basagic, Bosrıjaci i Hercegovci, 

s. 133-135) . Nazım şekli olarak en fazla 
gazele rağbet eden Mezakl'nin N esimi'yi 
hatırlatan mutawel gazelleri dışında en 
önemli özelliklerinden biri çok sayıda mü
zeyyel gazel yazmış olmasıdır. Birer kü
çük kasideyi andıran bu şiirlerin zeyil kıs
mında lV. Murad. Fazı! Ahmed Paşa gibi 
devlet büyüklerine. katıldığı meclisiere ve 
kendisi için övgüye dayalı unsurlara yer 
vermiştir. 

Şairin divanında yirmi dokuz kaside 
(biri na't, biri tarih). 441 gazel, dokuz ta
rih, bir kıta, bir rubal, bir müseddes ve 
on iki müfred yer almaktadır. Çeşitli kü
tüphanelerde yazma nüshaları mevcut 
olan divan üzerine (i ü K tp., TY, nr. 2905/l, 
nr. 873; Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3873; 
Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, Manzum, nr. 
3873; TSMK, Hazine, nr. 892; Revan Köş
kü, nr. 786; The British Library'deki nüsha
nın biri Or., nr. 7100, diğeri Or., n r. 71 55 '
teki on iki varaklık bir mecmuada Me
zaki'n in gazelleri bulunmaktadır) Ahmet 
Mermer bir doktora tezi hazırlamıştır 
(bk. bibl.). 
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!il AHMET MERMER 

M EzALİM 
(~u:..,) 

islam devletlerinde en yüksek 
idari -adli yargı 

ve denetleme kurumu. 

-, 

_j 

Mezalim sözlükte "zalimin elinde bulu
nan başkasına ait nesne, kişinin kendisin
den zulmen alındığından şikayetçi oldu
ğu şey, mazlum hakkı" gibi anlamlara ge
len mazlime kelimesinin çoğuludur. Hz. 
Peygamber'in narha dair, "Can ve mal ko
nusunda haksızlığa vesile olan şeyi (maz
lime) benim yapmamı herhalde hiçbiri
niz istemezsiniz" mealindeki bir hadisin
de geçen kelime (Müsned, ll, 237) bu an
lamıyla diğer bazı hadislerde de kullanıl
mış (DarimT, "Büyü<", 13; ibn Mace, "Ti.
dirat", 27; Ebu Davüd, "BüyıT, 49). Bu
har! mezalimin geçtiği hadisleri "Kitabü'I
Me~alim" başlığı altında toplamıştır. 
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MEZALiM 

Sözlük anlamına bağlı olarak mezalim 
fıkıh literatüründe hem şahsa hem mala 
yönelik haksızlıklar için kullanılsa da daha 
çok malla ilgili hak ihlallerinde ve "gasp, 
hırsızlık gibi yollarla kazanılan mal ve el
de edilen gelirler, mükelleflerden kanun
suz olarak tahsil edilen vergiler, hukuka 
aykırı şekilde el konulan mallar" anlamın
da yaygınlık kazanmıştır. İdari ve hukuki 
bir müessese olarak ise mezalim "nor
mal mahkemelerin karara bağlamakta 
zorlanacağı ceza ve hukuk davalarını ka
rara bağlamak ve uygulamak, idari şika
yetleri dinlemek üzere oluşturulmuş yük
sek kurul" şeklinde tanımlanabilir. 

Maverdl. Ferra ve Nüveyrl gibi klasik 
müellifler, mezalim kurumunun kökenini 
İslam öncesinde Mekke'de haksızlığa uğ
rayanlara yardımcı olmak için oluşturu
lan. Hz. Muhammed'in de faaliyetlerine 
katıldığı, İslam'ı tebliğe başladıktan son
ra da uygulamalarını tasvip ettiği Hilfü'l
fudGI teşkilatma kadar götürürler. Fars 
hükümdarlarının mezalim uygulamasına 
da işaret eden bu müellifler. ResGl-i Ek
rem'in ensardan biriyle Zübeyr b. Awam 
arasındaki su hakkı ihtilafını çözüme ka
vuşturmasını bu uygulamaya örnek gös
terirler. Aynı örneğe atıfta bulunan geç 
dönem müelliflerinden Kettanl, Resülul
lah'ın kadı ve arnillerin verdiği hükümleri 
gözden geçirdiğini söyleyerek mezalim 
kurumunun görevini bizzat Hz. Peygam
ber'in yürüttüğünü belirtir. Ancak BuM
ri'nin "Kitabü'I-Me?:alim"de yer verdiği, 
aralarında su hakkı ihtilafına dair kararın 
da bu lunduğu ResGl-i Ekrem'in kaza! ka
rarlarının hemen hepsi, sonraki devirler
de diğer yargı kurumlarından ayrılıp ba
ğımsız hale gelen mezalimin değil nor
mal adli mahkemelerin, bazıları da hisbe 
kurumunun yetki alanına girmektedir. 
öte yandan İbnü't-Talla' ei-Kurtubl, Hz. 
Peygamber'in verdiği kaza! hükümleri 
derlediği A~zıyetü Resulillô.h adlı ese
rinde bu su davasına ve diğer davalara yer 
verdiği halde mezalim konusundan söz 
etmemektedir. ResGl-i Ekrem'in hukuk ve 
genel ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan fiil
Iere karşı adaletin sağlanması yönünde 
titizlik gösterdiği bilinmekle beraber me
zalimin onun döneminde genel yargının 
dışında bir kurum niteliği kazandığını 
söylemek mümkün değildir. 

Maverdi, Ebu Ya'la el-Ferra ve Nüveyrl. 
İslamiyet'in ilkyıllarında din hükümlerine 
samirniyetle uyulmasından dolayı müslü
manlar arasında haksızlık olaylarının pek 
meydana gelmediğini, bazan doğabilecek 

516 

haksızlıkları önleme ve giderme hususun
da öğüt ve kınamanın yeterli olduğunu, 
diğer ihtilafları çözme konusunda adli 
yargının kafi geldiğini. bu sebeple Hz. Ali'
ye gelinceye kadar ilk halifeler dönemin
de mezalime ihtiyaç duyulmadığını belir
tir. Kettani ise Hz. Peygamber'den sonra 
mezalim fonksiyonunu dört halifenin de
vam ettirdiğini söyler. Bu tesbitten Ma
verdi ve diğerlerinin mezalimi bir kurum 
olarak düşündükleri, Kettani'nin ise me

. zalim çerçevesinde değerlendirilebilecek 
uygulamaları göz önünde bulundurduğu 
anlaşılmaktadır. 

Hz. Ebu Bekir'in iki yıllık hilafet döne
minden mezalime konu olabilecek çok az 
bilgi ulaşmıştır. İbn Sa'd'ın kaydettiğine 
göre Hz. Ebu Bekir, umre için Mekke'ye 
gittiğinde zulüm ve baskı yüzünden şika
yeti olanları dinlemek için Darünnedve 
yakınında bir yere oturmuş. şikayetçi bu
lunmayınca halkın huzurunda valiyi tak
dir etmiştir. Hz. Ömer. her yıl valileri hac
ca çağırarak hacılara valilerinden şikayet
çi olup olmadıklarını sorar, düzenlediği 
oturumlarda mali yolsuzluk ve usulsüz
lükleri, zulüm ve işkence olaylarının so
rumlularını halkın huzurunda sorgular. 
valilerine dahi bu yönde kısas uygulamak
tan çekinmezdi. Halife Ömer. her yıl hac 
mevsiminde yaptığı konuşmalarda vali
lere yetkilerinin sınırlarını hatıriatırken 
halka da haklarını anlatmıştır. Onun me
murları aleyhindeki şikayetleri bizzat in
celediği, bazı olayları Muhammed b. Mes
leme'ye veya kurduğu tahkikat komisyo
nuna ineeletip karara bağladığı belirtil
mektedir. Hz. Osman'ın da onun gelene
ğini sürdürerek valileri hac mevsimlerin
de Mekke'de topladığı anlaşılmaktadır. 
İbn Haldun. Abbas! Halifesi Mühtedl- Bil
lah zamanına kadar genelde mezalim 
otururnlarını bizzat halifelerin yaptığını, 
bununla beraber Hz. ömer'in bazan kadı 
ile birlikte oturuma katıldığını söyler. Ma
verdi, Hz. Ali'nin mezalim davasına konu 
olan bazı olayları çözüme kavuşturduğu
nu, İbn Haldün ve Makrizi dört halife için
de mezalim olaylarını ilk inceleyenin Hz. 
Ali olduğunu belirtirler. Bu ifadelerden 
hareketle Hasan İbrahim Hasan, Ali İbra
him Hasan ve Subhl es-Salih gibi çağdaş 
müellifler mezalimin Hz. Ali döneminde 
kurulmuş olduğu görüşünü benimsemiş

lerdir. 

Emevl Halifesi Abdülmelik b. Mervan 
ilk defa mezalim oturumları için belli bir 
gün tayin etmiş ve Kadı Ebu İdrls ei-Ev
dl'yi bazı davalarda yetkili kılmıştır. Bu 

uygulamayı daha sıkı bir şekilde sürdü
ren ömer b. Abdülazlz, kendisinden önce
ki Emevl hanedam mensuplarının ve va
lilerin beytülmal ve halk aleyhine işledik
leri suçları, hukuka aykırı olarak elde et
tikleri gelirleri, gasbettikleri arazileri , 
yandaşlarına sağladıkları menfaatleri biz
zat başında bulunduğu mezalim oturum
larında yargılamış ve hukuka aykırı yol
larla edinilen malları sahiplerine iade et
miştir. Hazineye gelir sağlamak amacıyla 
yapılan haksızlıklar da onun döneminde 
hazineden ödenmiş. Irak beytülmalinde 
para kalmadığı için Şam hazinesinden pa
ra getirtilmiştir (ibn Abdülhakem, s. 129-
134). Bu davaların sanıkları özellikle hane
dan mensupları ve devlet görevlileri oldu
ğundan Ömer b. Abdülazlz kimseye gü
venmeyip mezalim otururnlarını bizzat 
yönetmiştir. Emevl hanedamndan kendi
sine intikal eden mirası meşru olmadığı 
düşüncesiyle hazineye ve hak sahiplerine 
iade etmiştir. Ondan sonra gelen Emevl 
hükümdarları mezalim konusuna genel
likle önem verınemişlerse de Hişam b. 
Abdülmelik'in bir mezalim davasına bak
tığı ve onun zamanında Horasan Valisi 
Nasr b. Seyyar'ın Mansur b. ömer'i Merv'e 
sahibü'l-mezalim olarak tayin ettiği bi
linmektedir. Bununla birlikte mezalimin 
Emeviler devrinde kurumsal bir nitelik 
kazandığını söylemek zordur. 

Abbasiler döneminde mezalim devlet 
idaresinin önemli unsurlarından biri hali
ne gelmiş ve üçüncü halife Mehdi-Billah 
devrinde (775-785) kurum niteliğini ka
zanmıştır. Nitekim kaynaklarda Mehdi'
den itibaren mezalim oturumiarına baş
kanlık eden halitelerin adları zikredilmek
tedir. Ancak Mehdi'nin babası Ebu Ca'fer 
el-Mansur devrindedemezalim müesse
sesinin bulunduğu, Hasan b. Uroare'nin 
bu vazifeye tayin edildiği, ardından me
zalim görevinin kadıya verildiği, Man
sur'un bu görevi Ebu Hanife'ye de teklif 
ettiği belirtilmektedir. Hz. ömer devrin
de hazine adına yapılan müsadereler doğ
rudan beytülmale konulurken daha son
ra bunlar için özel bir divan kurulmuş. bu 
divan Mansur zamanında "beytü mali'l
mezalim" adıyla yeniden oluşturulmuş
tur. Mehdi-Billah'ın ardından Hadi-İlel
hak, Harünürreşld ve Me'mün mezalim 
oturumları düzenlemişler, Harünürreşld'

den sonra halifeler mezalim davalarına 
bakma yetkisini vezirlere veya kadı I ara 
devretıneye başlamışlardır. Bununla bir
likte Muktedir-Billah'ın, 314 (926) yılın
da mezalim alanına giren bir davaya biz
zat nezaret ederek Vezir Ebü'l-Abbas el-



Hasibi'yi kadıların ve fakihlerin de bulun
duğu bir mahkemede yolsuzluk yapma 
veya buna imkan sağlama suçuyla yargı
ladığı bilinmektedir. Mühtedl - Billah me
zalim i geliştirerek kurumsallaştırmış, bu
nun için Kubbetü'l-mezalim adını verdiği 
kubbeli, dört kapılı büyük bir bina yaptır
mıştır. 

Aynı dönemde mezalim müessesesi 
eyaJetlerde de yaygınlaşmış, bu bölgeler
de yeni devletlerin ortaya çıkmasıyla bir
likte her devlet ve iktidar kurumda ken
dine göre bazı düzenlemeler yapmıştır. 
Mısır'da mezalim oturumu düzenleyen 
ilk hükümdar olan Ahmed b. Tolun (880-
884) iktidarını güçlendirmek için bu mü
esseseye büyük önem vermiştir. Burada 
Tolunoğulları'ndan İhşldller, Fatımiler ve 
Memlükler'e, doğuda Karahanlılar, Gaz
neliler, Harizmşahlar ve Selçuklular'dan 
Anadolu beyliklerine kadar bütün Türk 
devletlerinde ve bu coğrafyada kurulan 
Samanller'de mezalim kurumu devlet 
teşkilatının önemli bir unsuru olarak gö
rev i cra etmiştir. Mahiyet ve işleyişi bakı
mından bazı farklılıklar bulunmakla birlik
te bu müessese Endülüs'te de doğudaki
ne benzer bir gelişme göstermiştir. 

Devlet teşkilatında Abbasl ve İran ör
neğini takip eden Fatımller'de mezalim 
kurumu özel bir önem taşır. Fatımller'de 
ilk mezalim oturumu Halife Muiz- Lidlnil
lah'ın başkumandam Cevher es-Sıkım ri
yasetinde yapılmıştır. Fatımller'de bu mü
essese büyük gelişme göstermiş, vezir
lerin düzenlediği oturumlar için bazı teş
rifat kuralları yerleşmiştir. Selçuklular'da 
ağır siyasi suçlular sultanın başkanlığın
da toplanan Divan-ı Mezalim'de yargıla
nırdı. Siyasetname adlı eserinde meza
lime geniş yer veren Nizamülmülk. vezir 
sıfatıyla haftada iki gün Divan-ı Mezalim'e 
reislik yapmıştır. Anadolu Selçuklu Devle
ti'nde de Mezalim Divanı kurulduğu, sul
tanların büyük Selçuklu geleneğini sür
dürdüğü , haftada iki gün divana gelerek 
adalet dağıttığı, şer'l davaları kadıya ha
vale ettiği, örfi davaları divan aracılığıyla 
çözümiediği kaydedilmektedir. Osmanlı
lar'da Mezalim Divanı daha geniş yetki
lerle donatılarak Divan-ı Hümayun adıyla 
ortaya çıkmıştır. Divan-ı Mezalim aynı ad
la ve tarihteki benzer işlevleriyle Suudi 
Arabistan'da 1954'te yeniden kurulmuş , 

1963 ve 1970 yıllarında yapılan düzenle
melerle diğer mahkemelerden bağımsız 
hale getirilmiştir (Schacht, s. 96). 

Maverdi ve Ebu Ya'la el-Ferra el-AJ:;
kamü 's-sultaniyye 'lerinde, Kalkaşendl 
Şubl;u'l-a'şa'da mezalimi devletin genel 

yönetim teşkilatı içinde ele almış ve dev
let başkanının görevleri içinde mütalaa 
etmiştir. İbn HaldOn da kurumu halifelik 
makamının dini görevlerinden biri olarak 
yargı yetkisi içinde değerlendirmiştir. Mo
dern yazarlardan bazısı mezalimi devletin 
yasama ve yargılama fonksiyonları içinde, 
bazısı yürütme, bir kısmı da yargı kuru
mu olarak incelemiştir. 

Klasik kaynaklarda mezalim müesse
sesinin görevleri valilerin ve yöneticilerin 
halka yaptıkları zulümler, maliye memur
larının mükelleflere karşı kanunsuz fiil ve 
icraatları, man dairelerde gelir gider kayıt 
ve hesaplarıyla görevli memurların yanlış
lıkları, memur ve askerlerin maaşlarında 
gecikme, eksilme veya fazla ödemeden 
doğan ihtilaflar, idarecilerin ve nüfuzlu 
kiş ilerin hazine yahut kendi adiarına yap
tıkları gasp ve haksız istimlak davaları , 

özel veya kamu vakıflarının denetlenme
si, davalıların güçlü olması sebebiyle ha
kimlerin verilen kararı infaz ederneyecek
leri davalar, cemaatle namaz ve hac gibi 
topluca icra edilen ibadetlerle ilgili mese
leler, sıradan kişiler arasındaki adli ihti
laflar şeklinde on maddede sıralanmıştır. 

Mezalim konusunda kapsamlı bir çalışma 
yapan Emile Tyan kurumun görevlerini 
idari ihtilaflar ve bazı kamu görevlerinin 
idari denetimi, kadı mahkemelerinin de
netlenmesi ve kararlarının uygulanması , 

adli ihtilafların görülmesi ve diğer görev
ler olarak dört bölümde ele almıştır. 

Devlet adamlarının halk ve yüksek dev
let görevlilerinin devlet aleyhine işledikleri 
suçlarla adli yargı ve hisbe gibi idari mü
esseselerinin güçlerini aşan davaların me
zalim konusu olarak ön plana çıktığı, alt 
mahkeme kararlarının temyiz için Meza
lim Divanı'na sunulduğu görülmektedir. 
Böylece mezalim kurumunun yargı işle
vinin genel bir yargı olduğu söylenebilir. 
Bunun yanı sıra Mezalim Divanı azil ve ta
yin , mahkeme kararlarının icrası , fiyat ar
tışlarının önlenmesine yönelik tedbirler 
geliştirilmesi gibi görevler de ifa etmiş
tir. 

İlk dönemlerde daha çok halifenin dü
zenlediği oturumlarda gerçekleşen me
zalim gelişme sürecinde başkan ve üye
lerden oluşan bir kurul haline dönüşmüş
tür. Devletlere ve dönemlere göre M eza
li m Divanı'nın üye ve yardımcı elemanla
rının sayısı makam ve unvaniarında bazı 
değişiklikler olduğu görülmektedir. Me
zalim Divanı'nın üyeleri Maverdl, Ebu Ya'
la el-Ferra ve Nüveyrl gibi müelliflerin ki
taplarında halife (devlet başkanı) , vezir, vali 
veya onlar adına otururnlara başkanlık 
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yapan mezalim görevlileri (vali'l-mezalim, 
sah ibü'l-mezalim 1 nazırü'l-mezalim) şeklinde 
beş ana sınıf olarak gösterilmekteyse de 
sayı bunlarla sınırlı kalmamıştır. Bunlar
dan birinin başkanlık yaptığı Mezalim Di
vanı'nda ayrıca kadılar ve hakimler, fakih
ler, bilirkişiler, askeri kadı ve ordu tem
silcileri (Fatımllerve Memlükler'de), ma
liye temsilcileri (Fatımllerve Memlükler'
de). muhtesib ve sahibü'ş-şurtanın üye 
olarak görev yaptığı, hacib, münadl, de
vadar. kıssadar ve saray çavuşlarıyla gü
venlik görevlilerinin de yardımcı sınıflar 
olarak çalıştığı kaydedilmektedir. 

İlk devirlerde halka açık alanlarda, 
medrese ve mescidlerde veya hükümdar 
saraylarında yapılan mezalim oturumları 

için Abbasller döneminde özel mekanlar 
tahsis edilmeye başlanmıştır. Hadi - İlei
hak zamanında Bağdat'ta Darü'l-meza
lim adıyla bir bina inşa edilmiş, daha son
ra Mühtedl- Billah Kubbetü'l -mezalim'i 
yaptırmıştır. Fatımller'de halifenin sara
yında mezalim oturumları için özel bir 
mekan ayrılmıştır. NOreddin Mahmud 
Zengl, Halep'te ve Şam'da mezalim otu
rumlarının düzenlenmesi için inşa ettir
diği binaya Darüladl adını vermiş, ardın
dan darüladller EyyObller ve Memlükler'
de yaygınlık kazanmıştır. 

Mezalim, yargı fonksiyonu icra eden 
kadı mahkemeleriyle hisbe ve şurta teş
kilatı gibi benzeri kurumlarla karşılaştı 

rılmıştır. Maverdl, mezalimle kadı mahke
melerinin birbirinden ayrıldığı noktaları 
on madde halinde sıralamıştır. Bu farklı
lıkların hemen hepsi yargılama usulüyle 
ilgili olsa da mezalim mahkemelerinin gö
rev alanı ve yetkilerinin diğerlerinden da
ha geniş olduğunu göstermektedir. Kadı 

mahkemelerinin baktığı adli davaların ya
nı sıra , hem davalıların nüfuz sahibi olma
larından dolayı bu mahkemelerin bak
maktan aciz oldukları hukuk ve ceza da
valarına hem de idari davalara bakan me
zalim mahkemesi, gerek yargılama ge
rekse yargı kararlarının yerine getirilme
si açısından diğer mahkemelerden daha 
geniş imkan ve yetkilere sahiptir. 

Mezalim kurumunu günümüzdeki hu
kuk müesseseleriyle karşılaştıran bazı 
modern müellifler onu devletin yüksek 
bir danışma organı olan danıştayın, bir 
kısmı da görev benzerliğini dikkate alarak 
yargıtayın karşılığı olarak değerlendirmiş
tir. Devletin mali denetim organı olan sa
yıştayın ifa ettiği görevin mezalim kuru
munun görevleri arasında bulunduğuna 
da dikkat çekilmiştir. 
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!iii CELAL YENİÇERi 

MEZAR 

(bk . KABİR). 

MEzAmŞERİF 
( ~~ _;i_;..ı) 

Afganistan'da bir şehir. 

_j 

_j 

Hindukuş dağlarının kuzeyinde ve Af
ganistan- Özbekistan sınırını oluşturan 
Amuderya'nın 56 km. güneyinde. deniz 
seviyesinden 380 m . yükseklikte kurul
muştur. Afgan Türkistanı'nın (Kuzey Af-

Meza rıserif'teki 

Mescid-i Cum·a . 
Afganistan 

ganistan) birinci ve Afganistan'ın üçüncü 
büyük şehri olup Belh eyaJetinin merke
zidir (2003 tah , 247 000) . 

Önceleri kurulduğu kesimde Hayr veya 
Hoca Hayran adında bir köy yer alıyordu. 
530 'da (ı ı 36 ) Sultan Sencer ve 885'te 
(ı 480) Sultan Hüseyin Baykara zamanın
da iki defa burada Hz. Ali'nin kabrini n bu
lunduğu iddia edilmiş , sonuçta yapılan 
türbelerin (bi ri ncis i muhtemelen Cengiz 
i stila s ı s ıras ında ortadan ka l kmıştır) çek
tiği ziyaretçi kitleler i burayı bir ziyaretgah 
ve ticaret merkezi haline getirerek Me
zarışerif veya kısaca Mezar adıyla anılma
sına yol açmıştır. Uzun süre bölgenin mer
kezi Belh'in gölgesinde kalan şehrin tari
hiyle ilgili olarak kaynaklarda fazla bilgiye 
rastlanmaz; ancak Şeybanller dönemin
de bazı Özbek sultanlarının buraya def
nedildiği bilinmektedir. XIX. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Belh'in gittikçe öne
mini kaybetmesiyle birlikte merkez fonk
siyonu Mezarışerif'e kaymış ve bunda, 
886 (1481) inşa tarihli türbenin XIX. yüz
yılın başlarında ihya edilip ön plana çıka

rılmasının büyük etkisi olmuştur. Türbe
nin özellikle Şiiler tarafından kutsal ziya
ret mekanı sayılması , hükümet yetkilileri 
arasında bölgenin buradan daha iyi yö
netileceğ i fikrini uyandırdı. 1852 yılında 
Afgan hakimiyetine giren şehir 1869'da 
Afgan Türkistanı'nın siyasi merkezi haline 
getirildi. Bundan sonra şehre tayin edi
len valiler özellikle türbenin geliştirilme
sine çaba harcadı lar . Vali Muhammed 
Alem Han çinilerini yenilerken külliyeye 
otuz adalı bir de medrese ekledi; 1287 
( 1870) ve 1288 ( 1871 ) tarihli kitabeler 
onun bu çalışmalarına aittir. Muhammed 
Alem Han ayrıca 1873'te türbe için oluş
turduğu vakıf bünyesinde elli iki oda lı bir 
han yaptırdı. İkinci bir vakıf ise Vali Ab
durrahman Han tarafından 1889 yılında 

kuruldu. XIX. yüzyılın sonlarında yaklaşık 
3000 ailenin oturduğu Mezarışerif çev
resiyle birlikte 25.000 civarında nüfusa 
sahipti. 

1979 Sovyet i şgali sırasında işgalciler 

kumanda merkezlerini Mezarışerif 'te 

kurdular. Sovyet işgalinin ardından şehir 
Afgan mücahidleri arasındaki iç savaştan 
uzak kaldı ve yıkımlardan zarar görmedi. 
Bugün de yine Belh eyaJetinin merkezi 
olan şehrin nüfusunun büyük çoğunluğu 
Özbek, Tacik ve Türkmen'dir. Mezarışe
rif'teki tarihi eserlerin en önemlisi Hz. 
Ali Türbesi'nden sonra Mavicami adıyla 
da bilinen Mescid-i Cum'a' dır. Eğitim ku-


