em “cinsî münamüþterek bir laasebet mânasýna
müevvel hale gelTe’vil kelimesi de
neticesinde bir laya ulaþma noktaekle beraber kapfarklý bir terimdir

zdevî gibi Hanefî
lunduklarý mânamüþterek ve müt kýsma ayýrýrken
l-U½ûl, I, 124; Kenrüþþerîa müevvemüctehidin re’y ve
na ifade ettiðini,
fýz içerisinde ele
emiþ ve onun yemüstakil olup digirmesinin mümdüðü cem‘-i müav²î¼, I, 32-33; ayI, 116-121). Bazý
zlar vaz‘ olundukâs, âm ve müþteelenmiþ; müevvel
nekker de âmma
t koþanlara göre
Þemsüleimme eserîa, I, 32; Molla

müþterek lafzýn
n birinin belirli habirleþmekle beraictihad ve baskýn
Þemsüleimme esnda “kati olmayan
merkandî, s. 348;
4) yoluyla gerçeka Debûsî müþtearýndan birini tertî ve zannî þeklinâî (naklî) þeklinde
rýndan biri semâ
üþterekin müfesemiþtir. Ona göre
rýndan biri semâ
ce müfessere döoluyla belirlenme“tefsir” niteliðinde
arettir. Bu da lafsbiti deðil sadece
e eþit derecedeki
an birinin tercihi,
þterekliðin re’y ve
kaldýrýlmasý deusulcüler kapalý-
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lýðý re’y ile giderilen hafî, müþkil ve mücmel lafýz için de müevvel tabirini kullanýrlar (Debûsî, s. 95, 168; son ikisi için bk.
Alâeddin es-Semerkandî, s. 348; müevvel
tanýmýnýn tahlili için ayrýca bk. et-Ta£rîfât,
“Mü,evvel” md.).
Hanefî usul eserlerinde müevvelin hükmü açýklanýrken hata ve sehiv ihtimali bulunmakla beraber buna göre amel etmenin gerekli olduðu, ancak müþterek lafzýn
mânalarýndan biri tercih edildiðinde diðer
mânalarýna delâlet ihtimali tamamen ortadan kalkmayacaðý için þer‘î bir konuda
müevvel mânayý inkâr eden kimsenin küfürle itham edilemeyeceði belirtilir. Bu arada müevvelin hükmünün bir yönden zâhirin hükmü gibi olduðuna, ancak zâhirin
bizâtihi ilim, müevvelin ise haber-i vâhid
gibi galib-i re’y (zan) ifade ettiðine dikkat
çekilir (Debûsî, s. 104; Þemsüleimme esSerahsî, I, 163). Debûsî müevveli de haber-i vâhid ve kýyas gibi ilim ifade etmeyen, fakat amelde esas alýnan ve uygulamada kolaylýk saðlamasýna binaen “mücevviz hüccet” olarak anýlan deliller arasýnda sayar; hata ihtimali taþýmasýna ve
Kur’an’da, “Hakkýnda bilgin bulunmayan
þeyin ardýna düþme” (el-Ýsrâ 17/36) buyrulmasýna raðmen müevvele nasýl hüccet denebildiði yönünde gelebilecek itirazlarý cevaplandýrýr (Tašvîmü’l-edille, s. 168-169).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “evl” md.; et-Ta£rîfât, “Mü,evvel” md.; Debûsî, Tašvîmü’l-edille fî u½ûli’l-fýšh
(nþr. Halîl Muhyiddin el-Meys), Beyrut 1421/2001,
s. 94-95, 104, 168-169; Pezdevî, Kenzü’l-vü½ûl,
I, 26, 28, 38; Þemsüleimme es-Serahsî, el-U½ûl
(nþr. Ebü’l-Vefâ el-Efganî), Beyrut 1393/1973, I,
124-127, 163; Gazzâlî, el-Müsta½fâ, Kahire 1322,
I, 384-402; Alâeddin es-Semerkandî, Mîzânü’lu½ûl (nþr. M. Zekî Abdülber), Katar 1404/1984, s.
339, 348; Seyfeddin el-Âmidî, el-Ý¼kâm (nþr. Ýbrâhim el-Acûz), Beyrut 1405/1985, III, 49-50; Ebü’lBerekât en-Nesefî, Keþfü’l-esrâr, Beyrut 1406/
1986, I, 204; Abdülazîz el-Buhârî, Keþfü’l-esrâr,
Ýstanbul 1308, I, 42-44; Teftâzânî, et-Telvî¼, Kahire 1377/1957, I, 32; Sadrüþþerîa, et-Tav²î¼ fî
¼alli ³avâmi²i’t-Tenš¢¼ (Teftâzânî, et-Telvî¼ içinde), Kahire 1377/1957, I, 32-33; Ýbn Melek, Þer¼u’l-Menâr, Ýstanbul 1292, s. 96; Molla Hüsrev,
Mirßâtü’l-u½ûl (Ýzmîrî, ¥âþiye içinde), Ýstanbul
1309, I, 116-121; Bihârî, Müsellemü’¦-¦übût (Fevâti¼u’r-ra¼amût ile Gazzâlî, el-Müsta½fâ içinde),
Kahire 1322, II, 22-32; Þevkânî, Ýrþâdü’l-fu¼ûl,
Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife), s. 19, 176-177; Ali
Haydar Efendi, Usûl-i Fýkýh Dersleri, Ýstanbul
1966, s. 165-167; Bilmen, Kamus 2, I, 20-21, 7475; Fahrettin Atar, Fýkýh Usûlü, Ýstanbul 1988,
s. 205-206; Zekiyyüddin Þa‘bân, Ýslâm Hukuk Ýlminin Esaslarý (trc. Ýbrahim Kâfi Dönmez), Ankara 1990, s. 307, 320-325, 341-342; Ferhat Koca, Ýslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis, Ýstanbul 1996, s. 74-79; M. Nazif Þahinoðlu, “Te’vil”,
ÝA, XII/1, s. 215-217.

ÿFerhat Koca

478

–

MÜEYYED AY - ABA

—

(ö. 569/1174)
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Büyük Selçuklu emîrlerinden.

™

Selçuklu Hükümdarý Sultan Sencer’in
emîrlerinden olan Müeyyed Ay-aba’nýn
(apa) gerçek adý ve hangi Türk kavminden olduðu bilinmemektedir. Belh Valisi
Kamaç’ýn Oðuzlar tarafýndan öldürülmesinin ardýndan Sultan Sencer’i Oðuzlar üzerine yürümeye tahrik edenlerden biri olduðu kaydedilmektedir. Sultan Sencer’in
Oðuz seferinde yenilip esir düþmesinden
(Cemâziyelevvel 548 / Aðustos 1153) sonra Müeyyed Ay-aba da diðer birçok Selçuklu emîri gibi Nîþâbur taraflarýna çekildi. Oðuzlar’ýn Merv’e girip þehri yaðmaladýklarý bu dönemde emîrler Sencer’in yeðeni Süleyman Þah b. Muhammed Tapar’ý
Nîþâbur’da Selçuklu tahtýna çýkardýlar ve
onu Merv’e yürümeye teþvik ettiler; amaçlarý Sencer’i kurtarmaktý. Ancak askerleri
Oðuzlar’ý karþýlarýnda görünce kaçtýlar. Müeyyed Ay-aba ve diðer emîrler ilk teþebbüsün ardýndan Karahanlý Muhammed Han’ýn
oðlu ve Sencer’in yeðeni Mahmud’u hükümdar ilân ettiler. Mahmud Han, Süleyman Þah gibi zayýf bir þahsiyet olduðu için
iktidar Müeyyed Ay-aba’nýn eline geçti. Bir
rivayete göre Müeyyed Ay-aba’nýn, Oðuzlar Belh önlerinde iken Sultan Sencer’i korumakla görevli nöbetçileri iktâlar vaad
ederek kandýrýp sultaný kaçýrdýðý, diðer rivayete göre ise Sencer’in kaçmayý baþararak Tirmiz’e ulaþtýðý, bunu duyan Müeyyed Ay-aba’nýn Nîþâbur’dan onun yanýna geldiði kaydedilmektedir (551/1156).
Müeyyed Ay-aba, Sultan Sencer’in kurtuluþuyla ölümü arasýnda geçen yedi aylýk
sürede (Ekim - Kasým 1156 – Nisan 1157)
Nîþâbur’u vali olarak idare etti. Sultan Sencer’in emîrlerinden birçoðu Ay-aba’nýn yükselmesini çekemeyip ona karþý cephe aldý. Bunlardan biri olan ve emrinde 10.000
atlý bulunan Ýnak (Îtâh / Eytâh) Müeyyed Ayaba’ya yenilip Mâzenderan melikine sýðýndý. Daha sonra onun yardýmýyla kalabalýk
bir kuvvet toplayarak Müeyyed Ay-aba’nýn karþýsýna çýktýysa da yine bozguna uðradý (Safer 553 / Mart 1158). Ayný yýl Herat’ý ele geçirmiþ olan Emîr Sungur el-Azîzî’nin Mahmud Han’ý metbû tanýmamasý
üzerine Müeyyed Ay-aba Herat’a yürüyüp
Türkler’in yardýmýyla þehre hâkim oldu.
Oðuzlar’la mücadelesini sürdüren ve onlarý
yenip Merv’e giren Müeyyed Ay-aba ganimetle Serahs’a döndü. Bu baþarý üzerine
Mahmud Han ve Müeyyed Ay-aba, Oðuzlar’ý tamamen kontrol altýna almaya karar
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verdiler. Ancak üç gün boyunca devam
eden savaþ sonunda yenilgiye uðradýlar.
Bu dönemde Müeyyed’in Mahmud Han
ile arasý açýldý ve Horasan’a gidip Habûþân’da bir hisara yerleþti. Bunu haber alan
Oðuzlar’ýn kaleyi kuþatmalarý üzerine Nîþâbur’a kaçtý. Burada etrafýna toplanan
askerlerle tekrar eski kuvvetini kazanmaya
baþladý. Bu sýrada Mahmud Han ile Oðuzlar’ýn Nîþâbur’a yaklaþtýklarýný öðrenince
Kuhistan eyaletindeki Havâf’a gitti. Onun
Nîþâbur’dan ayrýlmasýnýn ardýndan Þâfiîler’le Alevîler birbirleriyle kanlý bir mücadeleye giriþtiler. Alevîler’in nakîbinin Nîþâbur’a
hâkim olmasý üzerine Þâfiîler’in reisi Müeyyed el-Muvaffaký, Müeyyed Ay-aba’nýn
yanýna giderek Alevîler’den þikâyette bulundu. Bunun üzerine Ay-aba Nîþâbur’u
kuþattý ve ele geçirdi. Bu dönemde Müeyyed Ay-aba’nýn kuvveti ve geliri arttý.
Beyhak yöresindeki Hüsrevcird Kalesi’ni
aldýktan sonra (25 Cemâziyelevvel 555 / 2
Haziran 1160) Herat’a yürüdüyse de baþarýlý olamadý. Buna karþýlýk Kuhistan eyaletindeki Kündür þehrini ele geçirdi.
Bu olayýn ardýndan Mahmud Han, Müeyyed Ay-aba’yý Nîþâbur ve Tûs þehirleriyle yörelerinin emirliðine tayin etti (555/
1160). Halk bu tayini Mahmud Han, Oðuzlar ve Ay-aba arasýnda barýþ yapýldýðýnýn
iþareti sayarak sevindi. Nîþâbur’da halk
arasýnda mezhep ayrýlýðýndan kaynaklanan derin bir düþmanlýk vardý. Taraflarýn
yaðmacýlýk yapmasýný yasaklayan Ay-aba
emirlerine aldýrýþ edilmemesi üzerine Nîþâbur’un ileri gelenlerinden bazýlarýný hapsetti (Rebîülâhir 556 / Nisan 1161). Ayný
yýl Oðuzlar Mahmud Han’la birlikte Nîþâbur’a yürüdüler. Ay-aba Nîþâbur yakýnlarýnda Þâdiyâh’ta kuþatýldý. Ýki taraf arasýndaki çarpýþmalar 556 Þâbanýnýn sonuna (Aðustos 1161) kadar sürdü.
Müeyyed Ay-aba, Alevîler’in elinde bulunan Nîþâbur yakýnlarýndaki Þâristan’ý kuþattý. 557 Þâbanýna (Temmuz 1162) kadar devam eden kuþatmanýn sonunda Þâristan’ý zaptetti. Ayný yýlýn ramazanýnda
(Aðustos 1162) Mahmud Han’ý tutuklayýp
gözlerine mil çektirti ve servetine el koydu.
Nîþâbur’da ve hâkim olduðu diðer yerlerde onun adýna hutbe okunmasýna son verdi. Melik unvanýný alarak hutbede önce
kendi adýný ve ardýndan Abbâsî halifesinin adýný okutmaya baþladý. Ertesi yýl Horasan’ýn batýsýndaki Bistâm ve Dâmegan
(Damgan) þehirlerinin bulunduðu Kumis
eyaletini ülkesine kattý. Bunun üzerine Irak
Selçuklu Hükümdarý Arslan Þah b. Tuðrul
elbise ve hil‘atlar, sancaklar ve güzel armaðanlar göndererek onu Horasan hâkim480
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liðine tayin etti ve hutbeyi kendi adýna
okutmasýný istedi. Nîþâbur, Tûs, Kumis yörelerinden baþka Tûs’un kuzeyindeki bazý
yerler ve güneyindeki Kuhistan eyaletinde bazý yöreler de Müeyyed’in hâkimiyeti
altýnda bulunuyordu.
559 (1164) yýlýnda Müeyyed Ay-aba’nýn
Kumis’e vali tayin ettiði Emîr Deniz, Mâzenderan melikinin kumandaný Sâbikuddin el-Kazvînî’nin baskýnýna uðrayarak yenildi ve Kumis Mâzenderanlýlar’ýn idaresine geçti. Ertesi yýl Ay-aba’nýn Nesâ’yý eline
geçirmek için gönderdiði kuvvetler Hârizmþah Ýlarslan’ýn yolladýðý ordunun yaklaþmasý üzerine muhasarayý kaldýrýp Nîþâbur’a döndü.
Hârizmþah Ýlarslan, Emîr Ýnak’a ait Dihistan’ý da ülkesine katýnca Ýnak aralarýnda husumet bulunmasýna raðmen Müeyyed Ay-aba’dan yardým istedi. Ay-aba’nýn
gönderdiði kuvvetler Ýnak’ý ve sahip olduðu Cürcân’ý Mâzenderan melikinin hücumuna karþý korudu. Ayný yýl Oðuzlar Herat
hâkiminin ölümünün ardýndan þehri kuþattýlar. Bunun üzerine Ay-aba Herat’a Emîr
Deniz kumandasýnda bir ordu gönderdi.
Oðuzlar kuþatmadan vazgeçip Merv’e gitmek üzere Herat’tan ayrýldýlar.
10 Muharrem 561’de (16 Kasým 1165)
Sebzevâr’ý muhasara eden Ay-aba bazý rehineler aldýktan sonra Nîþâbur’a döndü.
Ertesi yýl Þemseddin Ýldeniz’e elçi göndererek Hârizmþah Ýlarslan’ýn Nîþâbur’u almak istediðini, ardýndan Irak’a (Acem) geleceðini, Ýlarslan harekete geçtiði takdirde ona birlikte karþý koymalarýný teklif etti. Ýldeniz, Ýlarslan’a elçi gönderip onu bu
fikirden vazgeçirmeye çalýþtýysa da Nîþâbur’u iki ay boyunca kuþatan Ýlarslan, Ýldeniz’in Irak askeriyle Bistâm’a geldiðini duyunca Hârizm’e döndü. Bu sýrada Ay-aba,
Kadý Fahreddin’i Ýlarslan’a göndererek kendisine itaati farz bildiðini, adýna hutbe okutacaðýný, sikke kestireceðini ve memleketi
onun vereceði emre göre idare edeceðini
bildirdi. Bundan memnun kalan Ýlarslan,
Ay-aba’ya deðerli armaðanlar gönderdi.
565 (1169-70) yýlýnda aðabeyi Arslan Þah’a
karþý saltanat mücadelesini kaybeden Kirman Selçuklularý hânedanýndan Behram
Þah, Müeyyed Ay-aba’dan yardým istemek
üzere Nîþâbur’a geldi ve onun verdiði askerlerle Arslan Þah’ý yenip Kirman tahtýna
oturdu.
Hârizmþah Ýlarslan’ýn vefatý üzerine
(567/1172) yerine küçük oðlu Sultan Þah
geçti. Bu durumu kabul etmeyen büyük
oðlu Alâeddin Tekiþ, Karahýtaylar’dan aldýðý yardýmcý kuvvetlerle Hârizm’e geldi.
Bir direnme göstermeden annesiyle birlik-

te Müeyyed Ay-aba’ya sýðýnan Sultan Þah,
Alâeddin Tekiþ’e karþý kendilerine yardým
ettiði takdirde Hârizm’in gelirinden önemli bir kýsmýnýn kendisine býrakýlacaðý vaadinde bulundu. Askerini toplayarak harekete geçen Ay-aba, Alâeddin Tekiþ’le giriþtiði mücadelede yenilgiye uðradý. Esir
alýnýp Alâeddin Tekiþ’in huzuruna götürüldü ve orada öldürüldü (9 Zilhicce 569 /
11 Temmuz 1174). Nîþâbur’da Oðuzlar gibi kuvvetli bir düþman karþýsýnda ve rakip emîrler arasýnda bir beylik kuran Müeyyed Ay-aba muktedir bir kumandan ve
dirayetli bir idareciydi. Ali b. Zeyd el-Beyhaký (Ýbn Funduk) TârîÅ-i Beyhaš adlý eserini ona ithaf etmiþtir.
Ay-aba’nýn ölümünden sonra yerine oðlu Doðan Þah geçti. Babasýnýn uðruna hayatýný kaybettiði Sultan Þah, Doðan Þah’ý
yenerek Serahs þehrini elinden aldý (576/
1180-81), daha sonra da ona ait olan Tûs
þehrini zaptetti. Doðan Þah Muharrem
582’de (Nisan 1186) vefat edince yerine
oðlu Sencer Þah hükümdar oldu. Ancak
Sencer Þah çocuk yaþta olduðundan beyliðin yönetimi zalim bir emîr olan atabeyi Mengli Tegin’in eline geçti. Hârizmþah
Alâeddin Tekiþ birkaç ay sonra Nîþâbur’u
kuþattý. Halk ertesi yýl aman dileyerek þehri Tekiþ’e teslim etti, Müeyyed Ay-aba’nýn
kurduðu beylik de böylece sona erdi (583/
1187). Alâeddin Tekiþ, Sencer Þah’ý Hârizm’e
götürdü ve kendisine sýcak bir ilgi gösterdi. Sencer Þah’ýn annesiyle evlendi, kýzýný
da Sencer Þah’a verdi. Bir süre sonra Nîþâbur’a dönmek için giriþimlerde bulunmasý üzerine gözüne mil çekilen Sencer
Þah, Alâeddin Tekiþ’in sarayýnda vefat etti (596/1199-1200).
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MÜEYYED - BÝLLÂH,
Ahmed b. Hüseyin
( �����) א���� ���������������א
Ebü’l-Hüseyn el-Müeyyed - Billâh Ahmed
b. el-Hüseyn b. Hârûn ez-Zeydî
el-Alevî et-Tâlibî
(ö. 411/1021)

˜

Gîlân ve Deylem’de
siyasî mücadelelerde bulunan
Zeydî imamý.

™

333 (944) yýlýnda Âmül’de doðdu. Babasý Zeyd b. Zeynelâbidîn’in neslinden Hüseyin b. Hârûn’dur. Âmül’deki öðreniminden
sonra Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ýbrâhim’den
Zeydî fýkhýný ve Baðdat Mu‘tezilesi kelâmýný öðrendi. Ebü’l-Hüseyin Ali b. Ýsmâil
b. Ýdrîs’ten de Hanefî fýkhýný tahsil etti.
Ayný hocadan Nâsýr- Lilhak diye anýlan Hasan el-Utrûþ’un naklettiði hadislerin rivayet icâzetini aldý. Ayrýca Ebû Abdullah elBasrî’den aklî ilimleri öðrendi ve döneminin ileri gelen diðer âlimlerinden de faydalandý (Humeyd b. Ahmed el-Muhallî, s.
262-265). Büveyhî Veziri Sâhib b. Abbâd’ýn
meclislerindeki ilmî münazaralarda rakiplerine galip gelince vezirin takdirine mazhar oldu. Ýlmî çalýþmalarý ve tedrîs faaliyetleri yanýnda zühd ve takvâsýyla da çevresindekilerin saygýsýný kazandý.

Ahmed b. Hüseyin, Zeydiyye’nin, “Ýmam
olacak kimsenin imâmetini ortaya koymasý ve zalimlerle mücadele etmesi þarttýr”
þeklinde ifade edilen prensibi çerçevesinde mensuplarýndan biat aldý. Ýlk defa Sâhib b. Abbâd devrinde isyana kalkýþtýysa
da (380/990) baþarýlý olamadý. Deylem’deki
ikinci isyanda Müeyyed - Billâh lakabýyla
anýlmaya baþladý ve bölge ahalisinin çoðu
kendisine biat etti. Bu hareket esnasýnda
Gîlân sýnýrýnda bir süre kalýp kuvvetlerini
düzene soktu. Büveyhîler’e baðlý olan Þevezil’i maðlûp ederek Hevsem’i ele geçirdi
ve bir yýl süreyle buraya hâkim oldu. Ertesi yýl yapýlan savaþta Þevezil kuvvetlerine
esir düþtü, hasmýnýn askerî harcamalarýný karþýlamak þartýyla esaretten kurtuldu.
Rey’de bir süre kaldýktan sonra Âmül’e gidip yerleþmeyi düþündü, ancak Gîlânlý ve
Deylemli mensuplarýnýn daveti üzerine Deylem’e geçti. Hazýrladýðý güçlü bir ordu ile
Hevsem’in yeni hâkimi Ebû Zeyd es-Sâirî’yi maðlûp etti. Burada kaldýðý iki yýl içinde
Ebû Zeyd onun hâkimiyetini tanýdýysa da
ardýndan ortaya çýkan ihtilâflar neticesinde güçlenip rakibini maðlûp etti ve Müeyyed tekrar Rey’e gitmek mecburiyetinde
kaldý. Bu sýrada Ebû Zeyd ile Ebü’l-Fazl enNâsýrî arasýndaki mücadele sonunda Hev479

sem’in Ebü’l-Fazl’
ne karþý çýkan Sâir
sadýyla Müeyyed’i
rip kendisini Deyl
lem’e gitmek üze
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