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303 (915-16) yýlýnda doðdu. On dokuz
yaþýnda iken aðabeyi Ýmâdüddevle Ebü’lHasan Ali tarafýndan Ýlyâsîler’in idaresinde bulunan Kirman’ý zaptetmekle görevlendirildi. Bölgeyi direniþle karþýlaþmadan
ele geçirdiyse de orada Büveyhî hâkimiyetinin pek kolay kurulamayacaðýný düþünen Ebü’l-Hasan Ali’nin emriyle geri çekilmek zorunda kaldý (Ýbn Miskeveyh, I, 352356). 326’da (938), Emîrülümerâ Ýbn Râik
ve kumandan Beckem’e karþý Ýmâdüddevle’den yardým isteyen Ebû Abdullah el-Berîdî’ye destek vermek üzere Hûzistan’a
gönderildi. Beckem’i maðlûp eden Ebü’lHüseyin Ahmed, Ahvaz’a hâkim olduktan
sonra Berîdîler’i etkisiz hale getirip bölgede Büveyhî hâkimiyetini kurdu. Böylece
Hûzistan’ý yönetmeye baþlayan ve burayý,
gücünü büyük ölçüde yitirmiþ olan Abbâsîler’in elindeki Irak’a yapacaðý askerî hareketler için bir üs olarak kullanan Ebü’lHüseyin Ahmed, önceleri Basra ve Vâsýt
gibi Güney Irak þehirlerine baþarýsýzlýkla
sonuçlanan birçok sefer düzenledi. Baþarýsýzlýklarýn sebebi Baðdat’ta Türk asýllý
Emîr Tüzün’ün emîrü’l-ümerâlýk mevkiinde bulunmasý idi. Tüzün’ün ölümü ve yerine geçen Ýbn Þîrzâd’ýn selefinin yeteneklerine sahip bulunmamasý, ayrýca bu sýrada Vâsýt Valisi Yinâl’ýn taraf deðiþtirerek
kendisine tâbi olmasý, Ebü’l-Hüseyin Ahmed’in hiçbir direniþle karþýlaþmadan Baðdat’a girip iktidarý ele geçirmesine fýrsat
verdi (11 Cemâziyelevvel 334 / 19 Aralýk
945). Ebü’l-Hüseyin Ahmed, Halife Müstekfî - Billâh’ýn huzuruna çýkarak biat etti ve halife ona Muizzüddevle, kardeþleri
Ebü’l-Hasan Ali’ye Ýmâdüddevle, Ebû Ali
Hasan’a da Rüknüddevle lakaplarýný verdi. Halife tarafýndan emîrü’l-ümerâ tayin

edilen Muizzüddevle, kýrk gün sonra kendisine komplo düzenlediði suçlamasýyla
halifeyi tahttan indirip gözlerine mil çektirerek yerine Muktedir- Billâh’ýn oðlu Ebü’lKasým Fazl’ý Mutî‘ - Lillâh unvanýyla tahta
çýkardý (Mes‘ûdî, IV, 371, 372; Ýbn Miskeveyh, II, 86-87).
Muizzüddevle, Baðdat’a yerleþmesinden
ölümüne kadar geçen yirmi iki yýl boyunca emîrü’l-ümerâ sýfatýyla burada hüküm
sürdü ve bu müddet içerisinde Irak’taki
Büveyhî hâkimiyetini kabul etmek istemeyen Hamdânîler, Berîdîler, Karmatîler
ve Vâsýt ile Basra / Þattülarap arasýndaki
Batîha’da hüküm süren Þâhinîler ile devamlý mücadele halinde oldu; bu sýrada
Basra gibi birçok önemli Irak þehrini ele
geçirdi. Batîha’ya düzenlediði bir askerî
harekât sýrasýnda hastalanarak Baðdat’a
döndü ve 17 Rebîülâhir 356’da (1 Nisan
967) öldü. Cenazesi önce sarayýnýn bahçesine gömüldü; 358’de (969) Baðdat’ta,
Þiîler tarafýndan mukaddes kabul edilen
Kâzýmiyye’nin Kureyþ Mezarlýðý’nda yapýlan bir türbeye nakledildi. Yerine oðlu Bahtiyâr geçti.
Muizzüddevle’nin Irak’ý ele geçirmesinden sonra Þiî Büveyhî hânedanýnýn Irak
kolu ile Sünnî Abbâsî hilâfetinin zoraki birlikteliðine dayanan ve bu hânedanýn yýkýlýþýna kadar bir asýrdan fazla devam eden
bir süreç baþlamýþtýr. Büveyhîler’de baþlangýçta bir Þiî hilâfeti kurma düþüncesi
mevcutsa da bazý sebeplerle bu düþünceden vazgeçtikleri görülür. Büveyhî topraklarýnda halkýn çoðunluðunun Sünnî olmasý, bir Þiî hilâfetinin Büveyhî iktidarýnýn bekasý için ileride tehlike yaratabileceði ihtimalinin bulunmasý, Sâmânîler gibi Sünnî hasým devletlerin etkisi ve Büveyhî ordusunda Sünnî Türk unsurunun yer
almasý bu sebepler arasýnda sayýlabilir. Abbâsî hilâfetinin devamýna karar verildiðinde Muizzüddevle ve diðer Büveyhî emîrleri halifenin devlet baþkaný sýfatýný ve bu
makamýn bazý teorik imtiyazlarýný tanýmýþ,
bununla beraber halife, fiilen daha önceden kaybetmeye baþladýðý icra gücünü neredeyse tamamen yitirmiþtir. Muizzüddevle halifeye belirli bir maaþ baðlamýþ ve onun
özel mülk ve arazilerinin yönetimi için bir
kâtip görevlendirmiþtir (Mes‘ûdî, IV, 372,
385; Ýbn Miskeveyh, II, 87, 107-108). Halifenin bir Þiî hükümdarý tarafýndan tahta
çýkarýlýp indirilmesi, bu makamýn baþka
hânedanlar nezdindeki hukukî konumunu olumsuz yönde etkilemiþ ve Sâmânîler, Abbâsîler’e sadýk olmalarýna raðmen
uzun bir müddet Mutî‘ -Lillâh’ýn halifeliði-

ni kabul etmeyip göz altýndaki Müstekfî Billâh’ý halife tanýmayý sürdürmüþtür.
Hûzistan’ý yönetimi sýrasýnda Ýmâdüddevle’ye baðýmlý hareket eden Muizzüddevle, Askerimükrem’de bir darphâne kurdurmuþ, 330 (942) yýlýndan itibaren kendi adýna para bastýrmýþ ve çeþitli güçlerin
mücadele ettiði Irak gibi çok karýþýk bir
bölgeye Büveyhî hâkimiyetini kalýcý bir þekilde yerleþtirmiþtir. Irak’taki yönetimi boyunca baþta asker maaþlarýnýn ödenmesi
olmak üzere ekonomik sýkýntýlar ve malî
güçlüklerle karþýlaþmýþtýr. Nakit ödeyemediði maaþlar için kumandan ve askerlere
arazi iktâ ettiyse de bu uygulama, zaman
içerisinde Irak’ta arazilerin verimsiz hale
gelmesi ve tarým gelirinin düþmesi gibi
olumsuz sonuçlar doðurmuþtur. Buna karþýlýk tarýmý geliþtirmek ve ihmal edilen
Baðdat’ýn sulama sistemini faaliyete geçirmek için bazý su kanallarýnýn onarýmýný
gerçekleþtirmiþtir. Bu arada malî sýkýntýlara raðmen 350’de (961) büyük meblaðlar harcayarak Baðdat’ýn Bâbüþþemmâsiye semtinde kendisi için muhteþem bir saray inþa ettirmiþtir. 355 (966) yýlýnda Baðdat’ýn Habsülcedîd mevkiinde bir bîmâristan yaptýrmaya baþlamýþ, ancak ölümü üzerine inþaat yarým kalmýþtýr.
Muizzüddevle diðer birinci nesil Büveyhî
emîrleri gibi Þîa’nýn Zeydiyye koluna mensuptur. Büveyhîler’in Sünnî Abbâsî hilâfetiyle uzlaþmasýný saðlayan tarihî þartlar
öyle görünüyor ki Muizzüddevle’nin Þiî Sünnî siyasetinin sýnýrlarýný da tayin etmiþ, onun Þîa merkezli düþünmesini ve bu
mezhebi siyasî araca dönüþtüren bir politikaya yönelmesini engellemiþtir. Fakat
yine de iktidar deðiþikliði sebebiyle hassasiyeti artan Sünnîler’i fazla tahrik etmeden Þiîler’e birtakým imkânlar saðlamýþtýr.
Onun zamanýndan itibaren nakiblik (nikabe) kurumu iki kýsma ayrýlmýþ ve önceden
Abbâsî nikabeti içinde yer alan Hz. Ali soyundan gelenler kendilerine ait baðýmsýz
bir Aleviyyîn / Tâlibiyyîn nakibliði elde etmiþtir. Muizzüddevle uzun bir zaman Hz.
Ali evlâdý içerisinde Zeydiyye’ye mensup
olanlarý desteklemiþ, fakat hayatýnýn sonuna doðru Ýmâmiyye mensuplarý da önem
kazanmaya baþlamýþ ve içlerinden biri nakiblik kurumunun baþýna geçmeyi baþarmýþtýr. Onun döneminde Þiîler toplumsal
hayatta dinî ve içtimaî birtakým faaliyetlerle kendilerini belli etmiþtir. 352 (963)
yýlýndan itibaren âþûrâ matemiyle Gadîr-i
Hum bayramýnýn görkemli törenlerle icrasýna baþlanmýþsa da bu törenler Þiîler’le Sünnîler arasýndaki gerilimi arttýrmýþ ve
özellikle Baðdat’ta bu iki grup arasýnda sü99
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rüp giden çatýþmalara sebep olmuþtur.

–

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ebû Bekir es-Sûlî, AÅbârü’r-Râ²î-Billâh ve’lMüttaš¢-Lillâh
(nşr.
J. Heyworth-Dunne),
Beyrut1403/
1403
Müttaš¢
- Lillâh
(nþr.
J. H. Dunne), Beyrut
1983, s. 233, 262-263, 284-285; Mes‘ûdî, Mürûcü’×-×eheb (Abdülhamîd), IV, 371, 372, 385;
Ebû Ali et-Tenûhî, Niþvârü’l-mu¼âŠara (nþr.
Abbûd
Kahire 1392/1972,
1392/1972, IV,
IV, 171,
171,
Abbûd eþ-Þâlecî),
eş-Şâlcî), Kahire
217-219; Ýbn Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem, I-II,
tür.yer.; Hilâl b. Muhassin es-Sâbî, et-TârîÅ (nþr.
H. F. Amedroz – D. S. Margoliouth), Kahire 1337/
1919, s. 342, 409; Muhammed b. Abdülmelik elHemedânî, Tekmiletü TârîÅi’¹-ªaberî (Taberî,
TârîÅ [Ebü’l-Fazl], XI içinde), s. 353, 354-355,
392, 397, 399, 400, 404, 407-408, 419, 429,
431, 432; Ýbnü’l-Cevzî, el-Munta¾am, VI, 340,
356-357, 365; VII, 2, 15, 16, 19, 23, 33, 38, 39,
48; VIII, 31, 39; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, VIII, 324326, 333-337, 340-343, 408-409, 445, 449451, 453-455, 469, 477, 481-482, 496, 507,
510, 512, 514, 516, 520, 522-524, 549-550,
553-554, 565, 567-568, 575-577; Ýbn Hallikân,
Vefeyât, I, 174-177; Mafizullah Kabir, The Buwayhid Dynasty of Baghdad, Calcutta 1964, s.
6-14, 124, 134-135, 146-147, 148, 169, 173-174,
205 vd.; a.mlf., “The Relation of the Buwayhid
Amirs with the ‘Abbasid Caliphs”, JPHS, II/3
(1954), s. 233; a.mlf., “A Distinguished ‘Alid Family of Baghdad during the Buwayhid Period”,
Journal of the Asiatic Society of Pakistan, sy.
9, Karachi 1964, s. 50; S. Lane - Poole, Catalo-

gue of Oriental Coins in the British Museum,
Bologna 1967, II, 197, 199, 200, 201, 202, 203;
Artuk, Ýslâmî Sikkeler Kataloðu, I, 327, 329332; Ýbrâhim Selmân el-Kürevî, el-Büveyhiyyûn
ve’l-Åilâfetü’l-£Abbâsiyye, Küveyt 1402/1982,
s. 110-113, 118-120, 172-174, 189-194; Ahmet Güner, Büveyhîler’in Þiî-Sünnî Siyaseti, Ýzmir 1999, s. 21 vd., 39, 44, 48, 49-51, 56, 103,
106, 130, 132, 133, 178, 219; Kûrkîs Avvâd, “edDârü’l-Mu.izzî min eþheri mebânî Bagdâd fi’l-karni’r-râbi. li’l-hicre”, Sumer, X/2, Baðdad 1954, s.
197-217; C. E. Bosworth, “Military Organisation
under the Buyids of Persia and Iraq”, Oriens,
XVIII-XIX (1967), s. 155, 159 vd.; K. V. Zetterstéen, “Muizz-üd-Devle”, ÝA, VIII, 561-562;
a.mlf. – [H. Busse], “Mu.izz al-Dawla”, EI 2 (Ýng.),
VII, 484-485.

ÿAhmet Güner

–

MUÝZZÜDDÝN MUHAMMED
( ����������) ���� �א

—

Muizzüddîn (Þihâbüddîn) Muhammed
b. Bahâiddîn Sâm
(ö. 602/1206)
Gurlu hükümdarý
(1203-1206)

˜
–
˜
100
100

(bk. GURLULAR).

MUKABELE
(bk. SEMÂ).

™
—
™

˜

MUKABELE
( �������) א
Bir baþkasýnýn
Kur’ân-ý Kerîm’i okuyuþunu
takip etmek
ve bu suretle hatim indirme
anlamýnda kýraat terimi.
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Sözlükte “iki þeyi birbiriyle karþýlaþtýrmak” anlamýna gelen mukabele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öðle, ikindi
namazlarý öncesinde hâfýzlar tarafýndan
okunan Kur’an’ý takip etmek suretiyle hatim indirme geleneðine ad olmuþ, zamanla hâfýzlarýn bu okuyuþlarý için de ayný terim kullanýlmýþtýr. Bu gelenek, Cebrâil’in
ramazan aylarýnda her gece Hz. Peygamber’e gelerek o ana kadar nâzil olan âyet
ve sûreleri karþýlýklý okuyup kontrol etmelerine dayanýr (bk. ARZA). Kur’an’ýn ramazan ayýnda nâzil olmaya baþlamasý, bu ayda yapýlan amellerin diðer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de geleneðin yaygýnlaþmasýnda etkili olmuþtur.
Resûl-i Ekrem’in vefatýndan önceki son ramazanda mukabele iki defa gerçekleþmiþtir (Buhârî, “Bed,ü’l-vahy”, 5, “Bed,ü’lpalk”, 6, “Ýsti,cân”, 43; Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 98, 99), buna “arza-i ahîre”
denir (Ýbn Sa‘d, II, 195). Sahâbeden bazýlarý ramazan ayý gelince aile fertlerini toplayarak onlara mukabele okurlardý (Nevevî, s. 131 vd.).
Kur’an’ý güzel okuyan birinden dinleme
ve yanlýþsýz hatmetmekle ilgili bazý naslar
vardýr. Hz. Peygamber ashabýn içinde güzel Kur’an okuyanlarý dinler, bazan göz
yaþlarýný tutamadýðý olurdu. Bir hadiste,
Allah’ýn evlerinden birinde O’nun kitabýný
okuyan ve müzakere eden cemaati rahmetin kaplayacaðý, onlarý meleklerin kuþatacaðý ve Allah Teâlâ’nýn o mecliste yer
alanlarý kendi nezdinde bulunanlara bildireceði
receği kaydedilir
kaydedilir(Müslim,
(Müslim,“Cikir”,
“¬ikir”,38;
38,Ebû
39;
Ebû Dâvûd,
“Vitir”,
Tirmizî,“Kýrâ,ât”,
“Æırâßât”, 12).
10).
Dâvûd,
“Vitir”,
14;14;
Tirmizî,
“Allah’ýn evleri”nden genellikle mescidler
anlaþýlýrsa da bu iþin yapýldýðý mektep,
medrese, hankah ve meskenler de buna
dahil edilmiþtir. Ýslâm ülkelerinde saraylarda da mukabele okuyan hâfýzlar bulundurulmuþtur. Ýbn Hallikân, Hârûnürreþîd’in hanýmý Zübeyde’nin Kur’an’ý ezberleyen 100 kadar câriyesinin olduðundan ve
sarayýnda onlarý dinlediðinden söz eder.
Ýstanbul’da Topkapý Sarayý Müzesi Hýrka-i
Saâdet Dairesi’nde günün hemen her saatinde mukabele okuma geleneði günümüzde de sürdürülmektedir.

Bugün Ýslâm dünyasýnda yaþatýlan mukabele geleneðinde esasta bir deðiþiklik
yoktur. Makedonya gibi bazý Balkan ülkelerinde mukabeleye üç aylar girince baþlanmakta, recep,
b þâban ve ramazan aylarýnda hatim indirilmektedir. Eski Ýstanbul
ramazanlarýnda camilerde mukabele okumaya ramazandan on beþ gün önce baþlanýr (Balýkhâne Nâzýrý Ali Rýzâ Bey, s.
38), hatim duasý Kadir gecesi öncesi ikindi namazında
yapılırdı(a.g.e.,
( a.g.e.,
s. 64).
Bas.
64).
di
namazýnda yapýlýrdý
Osmanlýlar döneminde namazlardan önce birer cüz mukabele okumakla görevli
olan ve kendilerine “cüzhan” denilen cami görevlileri vardý (Pakalýn, I, 318). Ayrýca bazý büyük konaklarda güzel sesli
imam ve müezzinler görevlendirilir ve sahurdan sonra mukabele okunurdu (Balýkhâne Nâzýrý Ali Rýzâ Bey, s. 34). Ýstanbul’da Eyüp Sultan Camii ve Türbesi’nde okunan hatimlerin ayrý bir fazileti olduðu kabul edilir, Uzunçarþý esnafý her yýl ramazanda Eyüp Sultan Camii’nde mukabele
okuturdu (Ergin, I, 555). III. Selim’in ramazanlarda Eyüp’te Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin türbesinde veya sarayda Hýrka-i
Saâdet Dairesi’nde okunan hatimlere iþtirakinden söz edilmiþ, bu hatimlerden bazýlarýnýn kýrâat-i seb‘a üzere okunduðu belirtilmiþtir (III. Selim’in Sýrkâtibi Ahmed
Efendi Tarafýndan Tutulan Rûznâme, s. 13,
16, 188, 212, 245).
Günümüzde Türkiye’de ramazan mukabeleleri genellikle ramazanýn ilk günü baþlar ve arefe günü tamamlanarak duasý yapýlýr. Duanýn Kadir gecesinde yapýldýðý da
olur. Bilhassa kýþ gecelerinde imsakten
hemen sonra camiye gidenler sabah namazýndan önce okunan mukabeleye katýlmakta, ramazan için özel dinî yayýnlar hazýrlayan bazý radyo ve televizyonlarda da
mukabele daha çok bu vakitte okunmaktadýr. Ýstanbul’da bilhassa selâtin camilerinde ramazan günlerinde tanýnmýþ hâfýzlar günümüzde de mukabele okumaktadýr. Ayrýca hanýmlarýn evlerde bir araya
gelip mukabele dinleme geleneði de yaygýndýr. Bu meclislerde bir hâfýzýn okuduðu mukabele takip edildiði gibi bir hâfýzýn kayda alýnmýþ kýraatini dinleme de giderek yaygýnlýk kazanmaktadýr. Mukabelede her cüz bir kiþi veya birden çok hâfýz
tarafýndan okunabilmektedir.
Hâfýzlarýyla ünlü Mýsýr’da ramazanlarda
cami ve evlerde, radyo ve televizyonlarda
mukabele okunur. Devamlý Kur’an tilâveti
yayýný yapan radyolar da vardýr. Radyo ve
televizyonlarda mukabele okuyacak hâfýzlar özel bir kurul tarafýndan seçilir. Mýsýr
dýþ ülkelere ramazan aylarýnda hâfýzlar

