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lehine yapýlan küçük bir deðiþiklikle Tür-
kiye ile Irak arasýnda sýnýr olacaðý kabul
edildi.

Musul meselesinin askerî ve diploma-
tik boyutu yanýnda petrolle ilgili bir yönü
de vardý. 1912’de Musul ve Baðdat vilâyet-
lerinde petrol arama ve iþletme imtiyazý
almak için Ýngiliz ve Alman þirketlerinin
ortaklýðýyla Türk Petrol Þirketi kuruldu.
Bu þirket, Osmanlý hükümetinden imtiyaz
almak üzereyken I. Dünya Savaþý baþladý-
ðýndan bütün çabalar sonuçsuz kaldý. Sa-
vaþ sonrasýnda Almanya sahneden çekilin-
ce Ýngiltere ve Fransa 1920’de yeni bir an-
laþma yaparak Türk Petrol Þirketi’ni Irak’-
ta petrol arama ve iþletme imtiyazý elde
etmek için yeniden faaliyete geçirdiler. An-
cak Amerikan hükümetinin itirazý üzerine
Lozan Barýþ Konferansý boyunca devam
eden uzun pazarlýklar sonucu bu ortaklý-
ða 1924’te Amerikan þirketleri de katýldý.
Sonunda, Ýngiliz manda rejimi altýnda bu-
lunan Irak hükümetiyle Ýngiliz-Amerikan-
Fransýz petrol çýkarlarýnýn temsil edildiði
bir konsorsiyum olan Türk Petrol Þirketi
arasýnda 14 Mart 1925’te yetmiþ beþ yýl sü-
reyle petrol imtiyaz sözleþmesi imzalandý.
Bu imtiyaz, hiç þüphesiz Musul’un Irak’a
býrakýlmasý yönündeki kararý da etkileyen
bir faktör oldu. Nitekim 1926’da yapýlan
antlaþmanýn 14. maddesiyle Irak hüküme-
tinin petrol gelirlerinin % 10’u yirmi beþ
yýl süreyle Türkiye’ye býrakýldý. Yapýlan he-
saplamaya göre Türkiye’ye bu dönemde
ödenmesi gereken miktar 5.500.000 ster-
lindir; bunun 3.500.000 sterlini 1954 yýlý-
na kadar çeþitli aralýklarla ödendi. Geri ka-
lan kýsmýn görüþmeleri devam ederken
Irak’ta 1958 darbesi olunca görüþmeler
kesildi. Tahsil edilemeyen bu alacak 1986
yýlýna kadar bütçede ayrý bir madde ola-
rak gösterildi. O tarihten itibaren diplo-
matik gerekçelerle bütçeden çýkarýlmasý-

na raðmen Türkiye’nin Irak’tan petrol ala-
caðý konusu zaman zaman kamuoyunda
tartýþýlmaya devam etmektedir.
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Doðu Anadolu bölgesinde þehir
ve bu þehrin merkez olduðu il.˜ ™

Muþ ovasýnýn güney kenarý ile bu ova-
nýn güneyini izleyen Güneydoðu Toroslar
dizisinin temas sahasýnda eðimli bir yü-
zey üzerinde bulunur. Þehrin nüvesini teþ-
kil eden kale, güneydeki daðlýk kesimi dar
bir boðaz halinde yararak ovaya inen Çar
deresiyle bu dereye sol taraftan kavuþan
Karni çayý arasýnda kalan ve bu iki vadiye
dik bir þekilde inip dýþ saldýrýlara karþý nis-
beten güvenli bir alan oluþturan sýrt üze-
rinde kurulmuþtur. Buranýn önündeki ge-
niþ ova (Muþ ovasý, Doðu Anadolu’nun Ið-
dýr ovasýndan sonra ikinci büyük ovasýdýr)
çeþitli tarýmsal ürünleriyle þehrin yiyecek
ihtiyacýný karþýlayabilecek durumdadýr. Muþ
ovasýnýn çevresini kuþatan yüksek daðlar
ulaþýma imkân vermez gibi görünse de
bunlarýn arasýndaki nisbeten alçak eþik-
ler ve tabii koridorlarý oluþturan vadiler
Muþ’un uzak çevreye baðlanmasýný kolay-
laþtýrýr. Ovanýn doðusundaki Nemrut daðý
(2935 m.) ve güneyindeki yüksek daðlar
arasýnda (Muþ güneyi daðlarý, birçok do-
ruk 2600 metrenin üzerindedir) 1800 met-
relik bir eþik (Rahva düzü) Muþ’u Van gö-
lünün batý kýyýsýndaki Tatvan’a baðlar ve
Van gölü havzasý aracýlýðýyla daha doðu-
daki bölgelerle irtibatlandýrýr. Rahva dü-
zünde Baþhan mevkiinde ayrýlan yol Bit-
lis deresi tabii koridorunu izleyerek Gü-
neydoðu Toroslar engelini aþar ve bu su-
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retle Muþ’u Bitlis üzerinden Dicle havzasý-
na ve bu havzanýn önemli þehri Diyarba-
kýr’a kavuþturur. Þehri batýya baðlayan ka-
rayolu (Muþ’u Bingöl-Elazýð üzerinden An-
kara’ya ve Ýstanbul’a baðlayan yol), Muþ
ovasýnýn kuzeybatýsýndaki Þerafettin dað-
larýnýn (2388 m.) güneye uzanan alçalmýþ
kesimlerindeki Buðlan Geçidi’ni (1640 m.)
takip eder. Þehir ayrýca batýdaki büyük
merkezlere 1955’ten beri demiryolu ile
baðlýdýr. Murat nehrinin Muþ’un karþýsýn-
da ovanýn kuzey kenarýnda açtýðý vadi de
Varto-Hýnýs üzerinden Erzurum’a ulaþan
güzergâhý meydana getirir.

Þehrin temelini oluþturan kalenin ilk de-
fa ne zaman kurulduðu ve ilk sakinleri
hakkýnda bilgiler yetersizdir. Ýslâm öncesi
dönemlere ait kaynaklarda Muþ ovasý ve
çevresi Taraunitis, Taraun veya Daron ad-
larýyla anýlýr. Bu ad Ortaçað’da Taran þek-
lini almýþtýr. Ýslâmî devirde Tarûn biçimin-
de hem bölgenin hem þehrin adý olarak
kullanýlmýþtýr (Yâkut, IV, 37). Þehrin bu-
günkü isminin kökenine dair bilgiler de çe-
liþkilidir. Bazý rivayetlere göre Muþ adý su-
larýn bolluðunu ifade eden Süryânîce “mu-
þa” kelimesinden gelir, bazýlarýna göre ise
þehri kurduðu söylenen Muþet adlý bir ki-
þiden kaynaklanýr.

Þehrin ve çevresinin Eskiçað dönemi
hakkýnda genel bilgiler tekrarlanýr ve böl-
genin Asurlular, Urartular, Med ve Persler,
Büyük Ýskender ve halefleri (Selevkoslar),
daha sonra Roma ve Bizans hâkimiyetin-
de kaldýðý belirtilir. Bu yöreye erken sayý-
labilecek bir tarihte Hz. Ömer zamanýnda
(634-644) ilk Arap ordularýnýn ulaþtýðýndan
söz edilir. Ermeni kaynaklarýnda Abdur-
rahman b. Rebîa el-Bâhilî kumandasýnda-
ki 18.000 kiþilik bir Ýslâm ordusunun 640
yýlýnda Muþ ve civarýndaki yerleri haraca
baðladýktan sonra karargâhýna döndüðü
rivayet edilir (Ýpek, s. 64). Komþu þehirler-
le birlikte Muþ’un da 19-21 (640-642) yýl-
larý arasýnda Ýslâm hâkimiyeti altýna alýn-
dýðý anlaþýlmaktadýr. Fakat bu hâkimiyet
sürekli olmamýþtýr. Muþ ve çevresinde Ýs-
lâm hâkimiyeti Muâviye b. Ebû Süfyân ve
Abdülmelik b. Mervân döneminde yeniden
kuruldu. Abdülmelik zamanýnda Muham-
med b. Mervân yöreyi Diyarbekir âmilliði-
ne baðladý. Þehir 210-236 (825-851) yýlla-
rýnda Baðratî ailesinden Baðrat adlý pren-
sin yönetimindeydi. Baðratîler Krallýðý dö-
neminde Muþ þehri krallýðýn Tarûn idarî
biriminin merkeziydi.

Baðratîler zaman zaman Abbâsî hali-
fesinin, zaman zaman Bizans’ýn vasalý ol-
duðundan Muþ ve çevresi de Bizanslýlar’-
la müslümanlar arasýnda sýk sýk el deðiþ-

tirdi. Abbâsî Halifesi Mütevekkil-Alellah’ýn
Ýrmîniye Valisi Yûsuf b. Muhammed 237
(851-52) yýlýnýn kýþ mevsimini Muþ’ta ge-
çirdi. Her tarafýn karla kaplý olduðu bir gün
âniden saldýrýya geçen Ermeniler, Yûsuf ve
maiyetindekileri katlettiler. Bunun üzerine
Mütevekkil, Boða el-Kebîr’i Muþ üzerine
göndererek bu katliamýn intikamýný aldý
(Taberî, IX, 187-188). Muþ bazan da müs-
lüman maceraperestlerin eline geçti (X.
yüzyýlda Hamdânî emîri olan Seyfüddev-
le döneminde olduðu gibi). Þehrin ismi-
nin Muþ olarak Ýslâmî kaynaklarda görül-
meye baþlamasý da bu devreye tesadüf
eder. IV. (X.) yüzyýl Ýslâm coðrafyacýsý Mak-
disî’nin A¼senü’t-tešåsîm adlý eserinde
merhaleler verilirken Muþ’un adý da zikre-
dilir (s. 150).

XI. yüzyýldan itibaren Türk akýnlarý bu
havaliye de yöneldi. Daha Malazgirt Sava-
þý’ndan önce Tuðrul Bey zamanýnda Sel-
çuklu birlikleri Muþ yöresine akýnlarda bu-
lunmuþtu. Ýbrâhim Yinal’ýn kumandasýn-
daki Selçuklu ordusu 1049’da Muþ’a ka-
dar geldi. 1055-1056 yýllarýnda merkezî ida-
reyle anlaþmazlýða düþen bazý Selçuklu
beyleri Muþ Valisi Theodoros ile iþ birliði
yaptýlar. Tuðrul Bey, Theodoros’a haber
gönderip beylerin iadesini istedi. Theodo-
ros’un bu teklifi reddetmesi üzerine Sel-
çuklu kuvvetleri Muþ’a bir sefer düzenle-
yerek valiyi öldürdüler. Muþ’un Selçuklu-
lar tarafýndan kesin olarak ele geçirilmesi
Malazgirt zaferinden (1071) az sonra Sul-
tan Alparslan döneminde gerçekleþti. Muþ
ve çevresi Emîr Sanduk’a iktâ edildi. XII.
yüzyýlýn baþlarýnda Ahlatþahlar (Sökmeno-
ðullarý) Devleti’nin kurucusu ve ilk beyi olan
Sökmen devrinde (1100-1122) Muþ bu bey-
liðin sýnýrlarý içinde bulunuyordu. XIII. yüz-
yýlýn baþlarýnda Ahlatþahlar’ýn zayýflama-
sýndan yararlanarak bu hânedana son ve-
ren Eyyûbîler’den el-Melikü’l-Evhad Nec-
meddin Eyyûb o sýrada Ahlat’a baðlý olan
Muþ’u kuþattý. 607-626 (1210-1229) yýllarý
arasýnda Ahlat ve ona baðlý olan Muþ da
muhtemelen Eyyûbîler’in hâkimiyeti altý-
na girdi. 625’te (1228) Van gölü bölgesine
inen Celâleddin Hârizmþah Muþ ovasýnda-
ki köyleri yaðmaladý.

XIII. yüzyýlýn ilk yarýsýndaki Moðol istilâsý
sýrasýnda þehir tamamýyla tahrip edildi.
XIV. yüzyýl ortalarýnda buraya gelen Ham-
dullah el-Müstevfî’nin þehrin durumu hak-
kýnda verdiði bilgiler bu tahribatýn izleri-
nin bir asýr sonra bile silinmediðini göste-
rir. Moðol döneminin ardýndan Karakoyun-
lu yönetimine geçen Muþ, 789’da (1387)
Karakoyunlu topraklarýna sahip olan Ti-
mur’un idaresi altýna girdi. Arkasýndan

Akkoyunlular’ýn eline geçti. Bu dönemde
Uzun Hasan’ý ziyaret eden Venedik elçisi
Barbaro Muþ’a uðramýþ, þehrin kalabalýk ve
kalesinin saðlam olduðunu kaydetmiþtir
(Turan, s. 126). Ayrýca Akkoyunlu kaynak-
larýnda buradan ve onun önündeki ovadan
sýkça söz edilir.

Akkoyunlu Hükümdarý Uzun Hasan’ýn
Fâtih Sultan Mehmed’e Otlukbeli Savaþý’n-
da (1473) yenilmesinin ardýndan Muþ ve
çevresi Akkoyunlular’ýn idaresinde kalma-
ya devam etti. Þehrin Osmanlý idaresine
kesin olarak geçiþi Yavuz Sultan Selim’in
Çaldýran zaferinden (1514) sonradýr. Çal-
dýran Savaþý’nýn ardýndan Diyarbekir’in fet-
hi öncesinde bölgedeki mahallî beyler Os-
manlýlar’la birlikte hareket ederek Muþ ve
çevresindeki Safevî kuvvetlerini uzaklaþtýr-
dýlar (921/1515), böylece þehirde Osmanlý
idaresi kuruldu (Hoca Sâdeddin, II, 301-
302). Burasý Osmanlýlar’a baðlý Bitlis ocak-
lýk beyliði içinde yer aldý. Kanûnî Sultan
Süleyman döneminde, Osmanlýlar’a iltica
eden Azerbaycan Valisi Ulama Paþa (937/
1531), Bitlis beylerbeyiliðine getirilince Bit-
lis hâkimi Þeref Bey, bölgesindeki diðer ka-
leler gibi Muþ Kalesi’ni de Rujeki aðalarý-
nýn muhafazasýna verip Safevîler’e sýðýn-
dý. Bu sebeple Safevî Þahý Tahmasb, Muþ
Kalesi’ni de kendi topraðý saydý. Þehir bu
dönemdeki Osmanlý -Safevî savaþlarýndan
etkilendi. Kanûnî Sultan Süleyman’ýn ikin-
ci Ýran seferinden (1548) dönüþünde Þah
Tahmasb, Van fethinin intikamýný almak
için çevredeki baþka yerlerle birlikte Muþ
yöresine de saldýrarak burayý yakýp yýktý
ve yaðmaladý (20 Receb 955 / 25 Aðustos
1548). Bunun üzerine Adilcevaz’a yönelen
Kanûnî, Þah Tahmasb’ý takip etti, onu bu-
lamayýnca Muþ’a gelip bir süre burada ko-
nakladý. Ramazan 959’da (Eylül 1552) Ah-
lat Kalesi önüne gelen Þah Tahmasb’ýn Bit-
lis sancaðýna karþý gönderdiði kuvvetleri
Muþ Kalesi’ne kadar her yeri yakýp yýktý.
962 (1555) Amasya Antlaþmasý sonrasý bu
yörede huzur yeniden saðlandý. XVI. yüz-
yýl ortalarýna ait tahrir kayýtlarýnda þehrin
fizikî durumu hakkýnda bilgi verilmemekle
birlikte gelir kaynaklarý tahsisinden hare-
ketle buranýn küçük bir kasaba durumun-
da olduðu tesbit edilebilir. 961’de (1554)
Muþ þehrinin vergi gelirleri Adilcevaz san-
cak beyi hassýna dahildi. Ayrýca kasabanýn
çevresi bað ve bahçelerle çevriliydi (Kýlýç,
XVI. Yüzyýlda Adilcevaz ve Ahlat, s. 179).

Muþ, Osmanlý mülkî idare teþkilâtýnda
önceleri Van eyaletine baðlý ocaklýk statü-
sündeki Bitlis sancaðýnýn bir parçasýydý.
Daha sonra doðrudan Van’a baðlý sancak
merkezi haline getirildi. 976’da (1568) bu-
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mek üzere kurduðu bir heyet Muþ’ta top-
landý. Erzurum’daki Fransa, Rusya ve Ýn-
giltere konsoloslarý da bu toplantý için Muþ’a
gelip istiþarede bulundu. 1901 ve 1905 yýl-
larýnda Ermeni çetelerinin isyanlarý tek-
rarlandý ve bunlar þehre önemli ölçüde za-
rar verdi. 3 Mayýs 1903’teki deprem (fay
hattý Muþ ovasýndan doðu-batý doðrul-
tusunda geçer) çevre köylerle birlikte þe-
hirde de hasara yol açtý (bu fayýn 1946 ve
1966 Varto depremlerinde yeniden hare-
kete geçmesi Muþ þehrine de zarar vermiþ-
tir). Muþ, 1879 Berlin Antlaþmasý’nýn Do-
ðu Anadolu’nun idarî yapýsýnda yeni bir ýs-
lahat yapýlmasýný öngören maddesi gereði
ayný yýl oluþturulan Bitlis vilâyetine bir san-
cak merkezi halinde baðlandý. Bu durum
Cumhuriyet dönemine kadar sürdü.

Muþ hakkýnda XX. yüzyýlýn baþlarýnda I.
Dünya Savaþý öncesine ait bilgiler veren E.
Banse þehrin nüfusunu 20.000 olarak kay-
deder. I. Dünya Savaþý içinde Doðu Ana-
dolu’nun birçok þehri gibi Muþ da Rus iþ-
galine uðradý. 18 Þubat 1916 tarihindeki iþ-
gal kýsa sürdü, ayný yýlýn 26 Temmuzunda
þehir kurtarýldý. Türk kuvvetleri 9 Aðus-
tos’a kadar burada kaldý. Ardýndan Ruslar
Muþ’u tekrar ele geçirdiler. 1 Mayýs 1917
tarihinde þehir kesin olarak Rus iþgalinden
kurtarýldý. Bu savaþtan tamamen harap ol-
muþ bir vaziyette çýkan Muþ ancak Cum-
huriyet’in kuruluþundan sonra toparlan-
maya baþladý.

Cumhuriyet döneminin baþlarýnda il mer-
kezi durumuna getirilen Muþ’ta ilk nüfus
sayýmýnda (1927) sadece 4227 nüfus bu-
lunuyordu. Bu sayý daha sonraki dört nü-
fus sayýmýnda da 10.000’e eriþemediði gibi
arada düþüþler de gösterdi (1935’te 5158,
1940’ta 5681, 1945’te 5040, 1950’de 7050).
1955 yýlýnda demiryolunun buraya ulaþ-
masý, ayrýca Muþ’u çevreye ve uzak yöre-
lere baðlayan karayollarýnýn düzgün hale

getirilmesiyle þehirde geliþme emareleri
baþ gösterdi ve nüfusu ilk defa 1955 sa-
yýmýnda 10.000’i aþabildi (10.888). Bundan
sonraki bir önemli nüfus sýçramasý da
1966 Varto depreminden sonra çok sayý-
daki Vartolu’nun Muþ’a yerleþtirilmesi so-
nucu 1970 sayýmýnda görüldü ve þehrin
nüfusu 23.058’e ulaþtý. Bu artýþ daha son-
raki yýllarda da sürdü. 1980’de 40.000’i aþan
nüfus (40.977) 2000 sayýmýnda 70.000’e
yaklaþtý (67.977).

Günümüzde Muþ þehrinin çekirdeðini
tarihî kalesinin bulunduðu dar ve dolam-
baçlý sokaklarýn yer aldýðý kesim oluþtu-
rur. Bu kesimde bulunan Kale, Muratpa-
þa, Minare ve Dere mahalleleri þehrin en
eski mahalleleridir. Bunlardan Kale mahal-
lesi 1360 m. yüksekliðiyle ayný zamanda
þehrin en yüksek kesimidir. Þehir buradan
kuzeydoðuya, doðuya ve kuzeye doðru git-
tikçe alçalarak devam eder. Muþ meteoro-
loji istasyonunun bulunduðu kesimde 1283
metreye inen yükseklik, Tepebað semtin-
de 1210 metreye düþer, 1950’li yýllara ge-
linceye kadar (o tarihlerde þehirde beþ ma-
halle içinde 1200 ev bulunuyordu) þehrin
en alçak kesimini burasý teþkil ediyordu.
Bu tarihten sonra ovadaki düzlüklere ve
1955’te kavuþtuðu demiryolu istasyonuna
doðru geniþledi. Bu büyüme, þehrin ana
caddesi olan güneybatý -kuzeydoðu doð-
rultulu Atatürk Bulvarý’yla (daha aþaðý ke-
simlerde adý Ýstasyon caddesi olur) ikinci
önemli þehiriçi ekseni olan ve Atatürk Bul-
varý’na paralel uzanan Cumhuriyet cad-
desinin iki yanýnda kurulan ya da ikisinin
arasýnda (Kültür ve Sunay mahalleleri bu
durumdadýr) bulunan mahallelerle ger-
çekleþmiþtir. Yeni mahallelerden Zafer ve
Sunay 1966 yýlýndan sonra kurulmuþ ve
Varto depreminden dolayý buraya göç eden-
ler yerleþtirilmiþtir. Daha yeni mahalleleri
ise kuruluþlarý 1990’lý yýllardan sonra olan
kuzeydoðudaki Yeþilyurt, kuzeydeki Zafer
ve doðuya doðru geliþen Saray’dýr. Þehrin
belediye sýnýrlarý içinde önemli sanayi ku-
ruluþu yoktur (1983’te üretime geçen Muþ
Þeker Fabrikasý belediye sýnýrlarý dýþýnda-
dýr). Saray mahallesi içinde küçük bir sa-
nayi sitesi vardýr. 2005 yýlý baþlarýnda þehir
yaklaþýk 1100 hektarlýk bir alana yayýlýyor
ve bu alan içinde on mahalle bulunuyor-
du.

Þehirdeki en önemli eserler arasýnda
yapým tarihi bilinmeyen kale ile Þeyh Mu-
hammed Maðribî tarafýndan inþa edildiði
söylenen Muþ Ulucamii (XIV. yüzyýl) sa-
yýlabilir. 1571 tarihli vakýf defterinde bu
camiden Ferhad Bey Camii diye de bah-
sedilir. Cami, Ferhad Bey’in Muþ sancak

rasý Ulama Bey oðlu Bahâeddin Bey’in ida-
resindeydi. Bu durumunu XVII. yüzyýl baþ-
larýna kadar korudu. IV. Murad tarafýndan
tekrar Bitlis ocaklýðýna baðlandý. Ayný yüz-
yýla ait kaynaklardan Cihannümâ’da da
Muþ’un küçük bir yerleþme yeri olduðu
zikredilir. Daha sonraki yüzyýllarda þehrin
biraz daha geliþtiði görülür. Bitlis Hanlýðý’-
nýn ortadan kaldýrýlmasýnýn ardýndan Muþ,
Erzurum eyaletine baðlý bir sancak mer-
kezi oldu.

XIX. yüzyýlýn baþlarýnda Osmanlýlar’ýn
Yunan isyanýyla (1821) uðraþmalarý sýrasýn-
da Ýran Þahý Feth Ali Þah’ýn oðlu ve Azer-
baycan Valisi Abbas Mirza, Doðu Anado-
lu’nun birçok yerine saldýrýrken Muþ’u da
iþgal etti ve þehre zarar verdi. Ancak ko-
lera salgýný çýkýnca çekilmek zorunda kaldý.
Bu yüzyýla ait þehir nüfusu hakkýnda bilgi
veren kaynaklar birbirinden farklý rakam-
lar içerir. 1838’de Muþ’u ziyaret eden Brant
burada 700 müslüman ve 500 Ermeni ai-
lesi bulunduðundan, bundan kýsa bir sü-
re sonraya ait (1846) bilgi veren Koch ise
1000 müslüman ve 415 Ermeni ailesin-
den söz eder. Yüzyýlýn ikinci yarýsýna dair
nüfus rakamlarýndan þehrin daha da ka-
labalýklaþtýðý görülür. Tozer’in 1881 yýlýnda
5000 müslüman ve 1800 Ermeni ailesi ya-
þadýðýna dair verdiði bilgiyi Lynch mübala-
ðalý bularak nüfusun 20.000 kiþiyi aþmadý-
ðýný zikreder. Þemseddin Sâmi ile V. Cui-
net ayný rakamý kaydedip XIX. yüzyýlýn son
on yýlý içinde nüfusun 37.000 olduðunda
birleþir. Bir Rus raporunda þehirdeki ev sa-
yýsý 2700 diye verilmiþ, bunun 1500’ü müs-
lüman, 1200’ü Ermeni olarak gösterilmiþ-
tir (1899). XIX. yüzyýlda dýþ etkenlerle kýþ-
kýrtýlan Ermeni isyanlarý Muþ þehrinin ge-
rilemesinde önemli rol oynamýþtýr. 1894’-
te ilk defa Muþ’un yakýnýndaki Sasun’da
baþlayan Ermeni baþ kaldýrýsýnýn ardýndan
1895 yýlýnda hükümetin bu konuyla ilgilen-
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beyliði sýrasýnda tamir ettirildiði için
onun adýyla anýlmýþ olmalýdýr. Ayrýca gü-
nümüzde Hacý Þeref Camii diye anýlan
mescidin 1571’de de adý geçer. Hacý Þe-
ref, muhtemelen Selçuklu döneminden
kalma bir camiyi ihya ederek vakýflar tah-
sis etmiþtir (Kýlýç, Osm.Ar., sy. 24 [2004],
s. 251-253). XVIII. yüzyýldan kalan Alâed-
din Camii ile Selçuklu devrine ait Aslanlý
Han diðer önemli âbidelerdir.

Muþ þehrinin merkez olduðu Muþ ili Er-
zurum, Aðrý, Bitlis, Batman, Diyarbakýr ve
Bingöl illeriyle çevrilmiþtir. Merkez ilçe dý-
þýnda Bulanýk, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve
Varto olmak üzere beþ ilçeye ayrýlmýþtýr.
8059 km² geniþliðindeki Muþ ilinin 2000
yýlýnda yapýlan sayýma göre nüfusu 453.654,
nüfus yoðunluðu ise elli altý kiþi idi.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na ait 2005 yýlý
istatistiklerine göre Muþ’ta il ve ilçe mer-
kezlerinde seksen beþ, kasabalarda kýrk
dört ve köylerde 369 olmak üzere toplam
498 cami bulunmaktadýr. Ýl merkezindeki
cami sayýsý kýrk birdir.
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MÛÞKÂNÝYYE
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Milâdî VIII. yüzyýlda
Ýran’da ortaya çýkan

ve Þâzkâniyye olarak da bilinen
yahudi mezhebi
(bk. YAHUDÝLÝK).

˜ ™

– —
MUT‘A

(bk. MÜT‘A).
˜ ™

– —
MUTABAKAT

( ����À��א )

Bir nesneyi veya bir kavramý 
ifade etmek için kullanýlan lafzýn

o nesnenin veya kavramýn 
bütün varlýðýna ve unsurlarýna 

delâlet etmesi
anlamýnda mantýk terimi

(bk. DELÂLET).
˜ ™

– —
MUTABAKAT

( ����À��א )

Bir cümlede
iki zýt unsurun kullanýlmasýný 
ifade eden edebî/bedîî sanat

(bk. TEZAT).
˜ ™

– —
MUTAFFÝFÎN SÛRESÝ

( �����À��א����� )

Kur’ân-ý Kerîm’in
seksen üçüncü sûresi.

˜ ™

Adýný ilk âyetinde geçen “mutaffifîn” ke-
limesinden alýr. Sözlükte “ölçü ve tartýda
hile yapmak” anlamýndaki tatfîf kökün-
den türeyen mutaffif “hile yapan” demek-
tir. Sûre ayrýca Tatfîf olarak da anýlýr. Mu-
taffifîn sûresinin Mekke’de veya Medine’-
de, ilk dört âyetinin Hz. Peygamber’in Me-
dine’ye varýþýndan hemen sonra, diðerle-
rinin Mekke’de nâzil olduðu þeklinde riva-
yetler mevcuttur (Âlûsî, XXX, 384). Mek-
keliler’in özellikle ticaretle, Medineliler’in
tarýmla uðraþmasý, Mekke’de inen diðer
bazý âyetlerde de ölçü ve tartýya hile ka-
rýþtýrmanýn kötülüðüne iþaret edilmesi,
sûrenin muhtevasý ve üslûbu, özellikle son
âyetlerinde yer alan, kâfirlerin inananlarla
alay ettikleri yolundaki beyanlar (âyet 29-
33) dikkate alýndýðýnda sûrenin Mekke dö-
neminde indiðini benimseyen görüþün da-
ha isabetli olduðu ortaya çýkar. Muhteme-
len Resûl-i Ekrem hicretinin hemen ar-
dýndan Medineliler’e söz konusu âyetleri
okumuþ, bu durum daha sonra, âyetlerin
Medine’de nâzil olduðu þeklindeki görü-
þün ortaya çýkmasýna sebep teþkil etmiþ-
tir. Sûre otuz altý âyet olup fâsýlasý � ، �
harfleridir.

Mutaffifîn sûresinin muhtevasýný iki bö-
lümde ele almak mümkündür. Birinci bö-
lümde ölçü ve tartýda hile yapanlarýn, meþ-
ru sýnýrlarý aþanlarýn, yaratana ve yaratýl-
mýþlara karþý suç iþleyip bunun hesabýný
verecekleri âhiret gününe inanmayanla-
rýn durumu anlatýlýr (âyet 1-17). Ýkinci bö-
lümde itaatkârlarýn âhirette kavuþacak-
larý mutlu hayatýn tasviri yapýlýr ve buna
karþýlýk dünyada kendileriyle alay edenle-
rin aþaðýlanacaðý bildirilir (âyet 18-36).

Sûre ölçü ve tartýda hileye sapanlarý ký-
nayan âyetlerle baþlar. Burada mutaffifîn
kelimesi müteakip âyetlerde açýklanýr ve
mutaffifîn diye nitelendirilen kimselerin bir
þeyi satýn alýrken ölçü ve tartýyý tam yap-
týklarý, baþkalarýna satarken bunu eksik
býraktýklarý ifade edilir (âyet 2-3). Kiþileri
bu tür davranýþlara sevkeden en önemli
faktörün, onlarýn bütün insanlarýn huzûr-i
ilâhîde divan duracaklarý büyük hesap gü-
nüne inanmamasý olduðu belirtilir (âyet
4-6). Bunlarýn temel davranýþ biçimi ise
insanýn medenî, þuurlu ve onurlu bir can-
lý oluþunu saðlayan sýnýrlarý aþma, ayrýca
uyarýlmalarý halinde bu tür söylemlerin es-
kilerin masallarýndan ibaret olduðu ceva-

Aslanlý Han’a adýný veren aslan heykeli


