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rak nitelendirilmiþtir (md. 58). Kölelik-câ-
riyelik statüsüyle ilgili engeller ve liân ise
evlenme engeli olarak zikredilmemiþtir.
Kararnâmenin 20-32. maddeleri arasýnda
bulunan iki fasýlda hýristiyan ve yahudile-
rin kendi aralarýndaki evlenme engelleri-
ne yer verilmiþtir.

Evlenme engelinin bulunmamasý bazý
fakihlerce nikâh akdinin in‘ikad þartlarý ve
bazýlarýnca sýhhat þartlarý arasýnda sayý-
lýrken bir kýsým fakihler tarafýndan evlen-
me engelleri ittifak edilenler ve ittifak
edilmeyenler þeklinde iki kýsma ayrýlarak
birinci gruptakiler in‘ikad, ikinci gruba gi-
renler sýhhat þartý olarak deðerlendiril-
miþtir. Hanefîler, ibadetler dýþýnda kalan
meþrû amellerin eksikliklerini incelerken
genellikle bâtýl ve fâsid þeklinde iki dere-
celi bir geçersizlik müeyyidesinden söz
ederse de nikâh akdinde bu ayýrýmýn ya-
pýlýp yapýlmayacaðý hususu tartýþmalýdýr.
Yine bu mezhebe göre in‘ikad þartlarýn-
dan biri eksik olan nikâh akdinin bâtýl ola-
caðýnda ve hukukî sonuç doðurmayaca-
ðýnda görüþ birliði bulunmakla birlikte
muharremât ile evlenmenin hangi tür
þartýn ihlâli sayýlacaðý ve hukukî sonuçlarý
konusunda farklý deðerlendirmeler yapýl-
mýþtýr (bk. FESAD). Esbâb-ý mûcibe lâyiha-
sýndan anlaþýldýðýna göre Huk†k-ý Âile
Kararnâmesi’nde, akid yapýlýrken evlen-
me engellerine riayetsizlik halinde uygu-
lanacak hukukî müeyyideler Ebû Hanîfe’-
nin görüþleri esas alýnarak düzenlenmiþ,
dolayýsýyla müslüman bir kadýnýn gayri
müslim bir erkekle evlenmesi bâtýl, diðer
evlenme engellerinin bulunduðu hallerde
yapýlan evlilikler ise fâsid olarak nitelendi-
rilmiþtir (md. 53, 54, 58). Buna göre ev-
lenme engeli bulunmasý halinde yapýlan
evlenme akdi -ister bâtýl ister fâsid ola-
rak nitelendirilsin- geçersizdir; taraflar ken-
diliklerinden ayrýlmazlarsa mahkemece ay-
rýlmalarý saðlanýr. Ayrýca kararnâmede (md.
75, 76) zifaf meydana gelsin veya gelme-
sin bâtýl nikâha hiçbir sonuç baðlanmaya-
caðý, zifaf meydana gelmesi halinde fâsid
nikâha sadece mehir, iddet, nesep ve hür-
met-i musâhere hükümlerinin baðlana-
caðý ifade edilmiþtir. Hanefîler’in dýþýnda-
ki mezhep fakihleri ise ibadetlerde oldu-
ðu gibi muâmelâtta da fesad ve butlâný
eþ anlamlý olarak kullandýklarýndan bu tür
bir ihlâlin sonucu mutlak anlamda geçer-
sizliktir.
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Türk edebiyatýnda
Kerbelâ Olayý’ný anlatan mersiyelerle

bunlarýn bestelenmiþ þekillerinin
ve yeni yýlý tebrik için yazýlmýþ

þiirlerin genel adý.
˜ ™

Hz. Hüseyin ile aile mensuplarý ve taraf-
tarlarýndan yetmiþ kadar kiþinin 10 Mu-
harrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Emevî
Halifesi Yezîd kuvvetlerince Kerbelâ’da þe-

hid edilmesi sebebiyle duyulan üzüntüyü
ifade etmek, bu vesileyle Ehl-i beyt sevgi-
sini gönüllere yerleþtirmek için yazýlan þi-
irlere muharremiyye denilmiþ, ayrýca Hz.
Ali, Hasan ve Hüseyin sevgisini iþleyen
manzumeler de bu kapsamda deðerlen-
dirilmiþtir. Bunlarýn ilâhi veya tevþih for-
muyla bestelenmiþ þekillerine de “muhar-
rem ilâhileri” veya muharremiyye adý ve-
rilmiþtir.

Hz. Hüseyin’e yapýlan zulümleri anýp að-
layanlarýn cennete gireceðine dair Þiî kay-
naklý rivayetler (bu rivayetler için bk. Mu-
hammedî er-Reyþehrî, VI, 324-327) ve
onun için aðlayanlarý taklit ederek aðlar
görünenlerin de ayný þekilde mükâfatlan-
dýrýlacaðýna inanýlmasý halký Kerbelâ Ola-
yý’ný anmaya ve þairleri bu konuda þiir yaz-
maya özendirmiþtir. Bu þiirler, Þiîler’in dü-
zenlediði matem törenlerinde ve Ehl-i beyt
muhabbetine önem veren Sünnî tarikat
çevrelerinin muharrem ayýnda yaptýklarý
zikir ve âyinlerde besteli veya bestesiz ola-
rak okunagelmiþtir. Þairler bu þiirlerle iti-
barlarýnýn artacaðýna ve maðfirete nâil
olacaklarýna inanmýþtýr. Fuzûlî bu hususu,
“Tekrâr-ý zikr-i vâkýa-i deþt-i Kerbelâ / Mak-
bûl-i hâs u âm u sýgar ü kibârdýr / Takrîr
edenlere sebeb-i izz ü ihtiþam / Tahrîr
edenlere þeref-i rûzigârdýr” kýtasýnda ve,
“Yâd et Fuzûlî âl-i abâ hâlin eyle âh / Kim
berk-ý âh ile yakýlýr hýrmen-i günâh // Ýn-
lemek âl-i nebî vü müslümâna þüphesiz /
Bende-i âl-i abâya mûcib-i gufrân olur”
þeklindeki beyitlerinde ifade etmiþtir.

Türk edebiyatýnda muharremiyyelerin
ne zamandan itibaren yazýlmaya baþlan-
dýðý bilinmemektedir. Ancak gerek Orta
Asya gerekse Anadolu sahasýnda çoðu bâ-
týnî ve Þiî telakkilere sahip derviþ zümre-
lerinin muharrem törenleri yaptýklarý ve bu
törenlerde Kerbelâ Olayý’ný anlatan þiirler
okuduklarý tahmin edilebilir. Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî de Farsça bir Kerbelâ
mersiyesi kaleme almýþ ve Me¦nevî’de
bu vesileyle yapýlan törenleri tasvir eder-
ken taþkýnlýklardan sakýnýlmasýný tavsiye
etmiþtir. Dolayýsýyla Türk edebiyatýnda bu
manzumelerin XII. yüzyýldan itibaren ya-
zýldýðýný söylemek mümkündür.

Muharremiyyeler XV. yüzyýldan itibaren
geliþmeye ve XVI. yüzyýlda yaygýnlýk kazan-
maya baþlamýþtýr. Bu konudaki en eski ör-
nek Yazýcýoðlu Mehmed’in (ö. 855/1451)
Muhammediyye’sindeki “Vefâtü’l-Ha-
san ve’l-Hüseyin” baþlýklý elli dört beyitlik
manzumedir. Kerbelâ Olayý’ný Sünnî yak-
laþýmla Hz. Peygamber’in olayý vukuun-
dan önce haber veren bir mûcizesi þek-
linde ele alan, ancak Yezîd’e lâneti de içe-
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ren bu manzumenin bazý kýsýmlarý “mu-
hammediyyehan” denilen sanatkârlar ta-
rafýndan muharrem ayýnda yapýlan top-
lantýlarda mûsiki eþliðinde okunmuþtur
(DÝA, XXIX, 219-221). Bunu Sinan Paþa’-
nýn Tazarru‘nâme’sindeki “Na‘t-ý emî-
rü’l-mü’minîn Hüseyin radýyallahü anh”
baþlýklý mensur mersiye takip eder. Halk
arasýnda Yûnus Emre’ye nisbet edilmek-
le birlikte aslýnda Âþýk Yûnus’a ait olan,
“Þehidlerin serçeþmesi / Enbiyânýn baðrý
baþý / Evliyânýn gözü yaþý / Hasan ile Hü-
seyin’dir” mýsralarýyla baþlayan ve asýrlar-
dýr okunagelen dokuz kýtalýk manzume de
ilk örnekler arasýnda yer alýr.

XVI. yüzyýlda Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-su-
adâ adlý mensur makteli bir muharremiy-
ye niteliði taþýmaktadýr. Eserde yer alan
mersiyeler ise muharremiyyelerin en mü-
kemmel klasik örnekleridir. Fuzûlî’yi Hay-
retî, Safî, Þemsi Paþa, Âlî Mustafa Efen-
di, Rûhî-i Baðdâdî, Ubeydî ve Viranî takip
eder. Bunlardan Âlî Mustafa on üç, Rûhî
dört mersiyesiyle dikkat çekmektedir.

Muharremiyye türüne ilginin arttýðý
XVII. yüzyýlda Fasîh Ahmed Dede, Kafzâ-
de Fâizî, Seyyid Nizamoðlu, Arþî, Sabrî,
Ömer Fuâdî, Sabûhî, Feridun, Cem‘î, Nâilî
ve Neþâtî’nin Kerbelâ mersiyesi yazdýkla-
rý tesbit edilmiþtir (Çaðlayan, s. 37).

Birrî Mehmed Dede, Kâmî, Nazîm, Ýs-
mâil Belîg, Sezâî-yi Gülþenî, Cemâleddin
Uþþâkî, Behiþtî, Tâhir, Sükûtî, Hâþim Ba-
ba, Zühdî XVIII. yüzyýlda muharremiyye
yazan þairlerdir. Sükûtî ve Hâþim Baba’-
nýn dörder manzumesiyle bu yüzyýlýn ön-
de gelen mersiye þairleri olduðu söylene-
bilir.

XIX. yüzyýlda muharremiyye yazan þair
sayýsýnda büyük bir artýþ görülmektedir.
Kâzým Paþa, Osman Þems Efendi, Þeref
Haným, Þîrzâd, Mustafa Zekâî Efendi, Ho-
ca Neþ’et, Selâmî, Refî-i Kâlâyî, Keçecizâ-
de Ýzzet Molla, Þeyh Müþtak, Leskofçalý
Galib, Nevres-i Cedîd, Yeniþehirli Avni, Ay-
dî Mehmed, Lebîb, Hakký Bey, Âdile Sul-
tan, Leylâ Haným, Murad Molla, Ziyâ Pa-
þa, Muallim Feyzi, Mebnî, Ýbnürreþâd Ali
Ferruh, Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, Mu-
rad Emrî, Mustafa Âsým ve Hersekli Ârif
Hikmet bunlar arasýnda zikredilebilir. Bun-
lardan bazýlarýnýn birden çok mersiyesi bu-
lunmaktadýr. Makålîd-i Aþk sahibi Kâ-
zým Paþa ile biri elli bentlik muhammes
olmak üzere beþ mersiyesi bulunan Os-
man Þems Efendi XIX. yüzyýlýn en büyük
mersiye þairleridir.

Edib Harâbî, Sâdeddin Sýrrî, Sâmih Ri-
fat Bey, Mehmed Memduh Paþa, Sýdký

Baba, Kanbalakzâde Hazmî, Fahîmî, Meh-
med Þemseddin (Ulusoy), Ahmet Remzi
(Akyürek), Tâhirülmevlevî, Kemâlî Efendi,
Abdurrahman Sâmi, Alvarlý Muhammed
Lutfi, Yusuf Fahir Baba (Ataer), Hüseyin
Þemsi Ergüneþ gibi isimler bu geleneðin
son halkalarýný oluþturur. Bunlarýn içinde
þiirlerini Nefâyisü’l-enfâs adlý bir risâle-
de toplayan Sâmih Rifat ve elli beyitlik
“Mersiye-i Ýmâm-ý Hüseyin aleyhisselâm”
adlý manzumesiyle Kemâlî Efendi önem-
lidir. Bazý Kerbelâ mersiyeleri müstakil ri-
sâleler halinde basýlmýþtýr. Kâzým Paþa’nýn
Makålîd-i Aþk’ý ile (Ýstanbul 1301) Osman
Þems Efendi’nin Mersiye-i Cenâb-ý Sey-
yidü’þ-þüheda’sý (Ýstanbul 1327) bunla-
rýn en tanýnmýþýdýr.

Muharremiyyelerde nazým þekli olarak
gazel, kaside, murabba, muhammes, mü-
seddes, müsemmen, terkibibend ve ter-
ciibend kullanýlmýþtýr (bk. a.g.e., s. 46).
Klasik bir muharremiyyede Kerbelâ Ola-
yý’nýn ayrýntýlý tasvirini matem zamaný
olan muharrem ayýnýn geldiðini belirten
ifadeler takip eder. Feleðe sitem, Hz. Hü-
seyin’in yasýný tutmanýn gerekliliði vur-
gulanýp soyunun övülmesinin ardýndan
manzume Ehl-i beyt’e zulmeden Yezîd,
Þimr ve diðer isimlere lânetle sona erer.

Kerbelâ Olayý halk ve âþýk edebiyatýnda
da yaygýn olarak iþlenmiþ, bu tür þiirlere
mersiyenin yaný sýra “muharremlik” adý
verilmiþtir. Bilhassa Alevî ve Bektaþî çev-
relerinde bu konuya dair yüzlerce man-
zume yazýlmýþtýr. Âþýk Yûnus’tan baþlayýp
günümüze kadar devam eden bu tür þi-
irlerin en tanýnmýþlarý Dedemoðlu (XVII.
yüzyýl), Kalbî, Noksânî Baba (XVIII. yüzyýl),
Deli Boran, Mir’âtî (XIX. yüzyýl), Yozgatlý
Hüznî, Hilâlî, Fakîrî, Sefil Ali, Döne Sultan,
Seyyah Dede, Rýzâ, Ârif Abdal, Derviþ Ke-
mal, Hüseyin Çýrakman (XX. yüzyýl) gibi
þairlere aittir. Bünyamin Çaðlayan Ker-
belâ mersiyeleri üzerinde bir doktora te-
zi hazýrlayarak bu þiirleri bir araya topla-
mýþtýr (bk. bibl.).

Divan edebiyatýnda, muharrem ayýnýn
ilk günü baþlayan yeni yýl dolayýsýyla þair-
lerin padiþaha ve devlet büyüklerine sun-
duklarý tebrik kasidelerine de muharre-
miyye denilmiþtir. Bu vesileyle sarayda ya-
pýlan törenlerde padiþahýn kaside takdim
eden þairlere ve devlet adamlarýna verdi-
ði hediyelerle devlet adamlarýnýn yanýnda
çalýþanlara daðýttýklarý ihsanlar da ayný
isimle anýlmýþtýr. Zamanla gelenek halini
alan bu uygulamada, senenin ilk günü ele
geçen para veya hediye sebebiyle o yýlýn
bolluk ve bereket içinde geçeceðine ina-
nýlmasýnýn önemli rolü vardýr.
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(ö. 623/1226)
Nevevî tarafýndan

Minhâcü’¹-¹âlibîn adýyla
ihtisar edilen Þâfiî fýkhýna dair eseri

(bk. MÝNHÂCÜ’t-TÂLÝBÎN; RÂFÝÎ,

Abdülkerîm b. Muhammed).
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(ö. 541/1147)
rivayet ve dirayet metodunu

birlikte kullandýðý
Kur’ân-ý Kerîm tefsiri
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Meskûn ve müstahkem bir yeri
ele geçirmek için yapýlan

kuþatma hareketi.
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Sözlükte “etrafýný çevirmek, kuþatmak,
ablukaya almak” anlamýndaki hasr kökün-
den türeyen muhâsara kelimesi “ele ge-
çirme amacýyla bir yerin etrafýný sarýp mü-
dafilerin dýþarý çýkmasýný ve yardým alma-
sýný engelleme” mânasý taþýr. Açýk arazi-
de düþmanýn abluka altýna alýnmasý da so-
nuç bakýmýndan muhasara olmakla bir-

MUHASARA


