san fiilleridir. Bu
ukukî iþlemler yer
hukuk düzeninin
apýlmamasý, iþletaalluk etmesi veerekli olmasý, akverme yahut setanýnmasý durumsöz konusu olur.
uluþ ve geçerlilik
oðunluða göre eþ
týl veya fâsid þekiþlem, hukuk düda ona baðladýðý
veriþli sayýlmadýðý
nin ortadan kaldýlmez. Hanefîler’e
ükünde veya rüka ise bâtýl, rüknü
se fâsid adýný alýr;
ukukî sonuçlarýný
hale de getirilem yürürlüðe konçlarýný doðurur ve
kaldýrýlýrsa sahiN; FESAD). Ýþleme
lluk etmesi veya
ekli olmasý hallehemen iþlerlik kaAkdin diðer tarafý
seçenek bildirme
asý durumlarýnda
(bk. LÜZUM; MUrlýk kazanmýþ bir
kukî muamele) iþade bozukluklarý,
þmesi, akdin baðeplerle taraflarca
eriye dönüþlü veulabilir yahut böygerek kalmadan
ilir (bk. FESÝH; ÝNukuka aykýrý fiillerallarýný ihlâl eden
ýnda müeyyideler
dir. Bunlarýn da
ýrýlýk þeklinde iki
deki fiillere tertip
aþýnda tazminat
ren fiillerden dok dilinde “mesulian tazmin yükümþ kapsamlý kullan” terimiyle ifade
n beþ temel küllî
izâle edilmesi il20) fýkýhta bu kode geniþ biçimde
dolaylý, kusurlu ve
leriyle ilgili müeymasý için kurallar
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geliþtirilmiþtir. Cana ve vücut bütünlüðüne yönelik suçlarda ödenen diyet ceza hukukunu da ilgilendirmekle birlikte bunun
tazminat özelliði aðýr basan bir müeyyide
olduðu görülür (bk. DAMÂN; DÝYET; ÝTLÂF;
MÜBÂÞERET). Borca aykýrýlýk durumunda
borçlu edimini kendiliðinden yerine getirmezse cebrî icra denen müeyyide gündeme gelir, yani kamu gücü devreye sokularak edimin yerine getirilmesi saðlanýr.
Fýkýh literatüründe “hacir, iflâs, teflîs”
baþlýðý altýnda ve muhâkeme usulüyle ilgili eserlerde geniþ biçimde ele alýnan cebrî icra konusu daha çok borçlunun mal
varlýðýna mahkemece el konup satýlmasý
ekseninde ve cüz’î icra - küllî icra (iflâs) ayýrýmý yapýlarak incelenir (Atar, s. 37-45, 106109; ayrýca bk. HACÝR; HACÝZ; ÝFLÂS).
Fýkhî bir meselede ispat vasýtalarýnýn
yetersizliði, delillerin karartýlmasý gibi sebeplerle maddî olguyu doðru teþhis edememe neticesinde verilen bir fetva veya
kazaî karar, kendi lehine dünyevî sonuçlar getirmekle birlikte iþin iç yüzünü bildiði için bundan rahatsýzlýk duyacak kimselerin dinî sorumluluk bilincini harekete
geçiren “kazâen / diyâneten” ayýrýmýnýn da
müslüman toplumlarda çok etkili bir müeyyide iþlevi gördüðü söylenebilir (bu ayýrýmýn ifade ettiði anlamlar ve kullanýldýðý
durumlar hakkýnda bk. Demiray, s. 42-85).
Her davranýþýnýn, hatta eylem haline dönüþmemiþ düþünce ve tasarýlarýnýn yaratýcýsý tarafýndan bilindiði ve bunlarýn görevli melekler vasýtasýyla kayda geçildiði
inancýný taþýyan bir müminin, gerçekte
haksýz olduðunu biliyorsa objektif deliller
bakýmýndan hukuk düzeninden veya toplumdan destek alsa bile elde ettiði hakký
kullanmayý tercih etmeyeceði varsayýmýna dayanan bu ayýrým Hz. Peygamber’in
bazý açýklamalarýyla da örtüþmektedir. Resûl-i Ekrem söz ve uygulamalarýyla, beþer
için zâhir duruma (objektif delillere) göre
hükmetme dýþýnda bir yol bulunmadýðýna, yani hukukta güven ve istikrar unsurunun önemine dikkat çektiði gibi hâkimin taraflarýn delilleri sunuþ biçiminden
etkilenerek maddî gerçekliðe uygun olmayan bir karar verebileceðini, böyle haksýz
bir karardan bilerek menfaat elde edenlerin ise ateþten bir parça almýþ olacaklarýný belirterek hukuk güvenliði fikrinin kötüye kullanýlmamasý gerektiði uyarýsýnda
bulunmuþtur (Buhârî, “Ý.tisâm”, 21, “Megazî”, 79; Müslim, “Akçýye”, 4; Tirmizî,
“Ahkâm”, 2). Duruma göre fetva ve yargý mercilerinin iþ yükünü de bir ölçüde hafifleten kazâen / diyâneten ayýrýmý, haksýzlýðýný bildiði halde belli sebeplerle bu
mercilerden dinî mütalaa veya karar elde
488
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etmiþ kimseleri hiç deðilse icra aþamasýnda vicdan muhasebesi yaparak kendilerine dinî ve uhrevî, olayýn diðer tarafýna
dünyevî zararlar verecek uygulamadan el
çekmeye yönelttiðinden, bir yandan fertlerin kendilerini sürekli bir ahlâkîlik denetimine tâbi tutmalarýna zemin hazýrlamýþ,
öte yandan sosyal barýþa katký saðlamýþ
olmaktadýr. Hakkýn kötüye kullanýldýðýnýn
sübut bulmasý halinde ise bu davranýþýn
hukukî zeminde müeyyidesinin olmasý tabiidir; ancak deðiþik durumlar için farklý
yaptýrýmlar gündeme gelmektedir (Köse,
s. 107-120, 248-262; Saymen, XI/1-2 [1945],
s. 311-327).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, I, 41; V, 251, 252; Buhârî, “Ý.tisâm”,
21, “Megazî”, 79; Müslim, “Akçýye”, 4, “Tevbe”,
53; Tirmizî, “Ahkâm”, 2; Râgýb el-Ýsfahânî, Taf½îlü’n-neþßeteyn ve ta¼½îlü’s-sa£âdeteyn (nþr. Abdülmecîd en-Neccâr), Beyrut 1988, s. 144-194;
Ýzzeddin Ýbn Abdüsselâm, el-Æavâ£idü’l-kübrâ:
Kavâ£idü’l-a¼kâm (nþr. Nezîh Kemâl Hammâd –
Osman Cum‘a Damîriyye), Dýmaþk 1421/2000,
I, 261-297; Ýbn Kayyim el-Cevziyye, Miftâ¼u dâri’s-sa£âde, Kahire 1323, II, 7-179; Þâtýbî, el-Muvâfašåt, II, tür.yer.; Ýbn Hacer el-Heytemî, ez-Zevâcir £an ištirâfi’l-kebâßir, Beyrut 1408/1988;
Mecelle, md. 20; Sava Paþa, Ýslâm Hukuku Nazariyatý Hakkýnda Bir Etüd (trc. Baha Arýkan),
Ankara 1955, I, 174-203; Ahmed Esad, Garb
Hukuku Nazariyeleri, Birinci Kýsým: Hukukda
Gaye, Ýstanbul 1927, s. 38-80; Sadri Maksudi Arsal, Hukukun Umumi Esaslarý, Ankara 1937, s.
40-74; Abdülhak Kemal Yörük, Hukukun Umumi Prensipleri, Ýstanbul 1949, s. 31-37; E. Hirþ,
Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 1949, s. 215-221, 431-433; Hamide
Topçuoðlu, Hukuk Sosyolojisi, Ankara 1960, s.
148-156; Mustafa Ahmed ez-Zerka, el-Fýšhü’lÝslâmî fî ¦evbihi’l-cedîd, Dýmaþk 1387/1968, II,
591-709; A. Þeref Gözübüyük, Hukuka Giriþ ve
Hukukun Temel Kavramlarý, Ankara 1973, s.
10-14; M. Tâhir Ýbn Âþûr, Mašå½ýdü’þ-þerî£ati’lÝslâmiyye, Tunus 1978, s. 143-207; Abdülazîz elHayyât, el-Müßeyyidâtü’t-teþrî£iyye, Kahire 1986;
Fahrettin Atar, Ýslâm Ýcrâ ve Ýflâs Hukuku, Ýstanbul 1990, s. 37-45, 106-109; Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunlarý, Ýstanbul, ts.
(Filiz Kitabevi); Saffet Köse, Ýslâm Hukukunda
Hakkýn Kötüye Kullanýlmasý, Ýstanbul 1997, s.
107-120, 248-262; Ýbrahim Paçacý, Ýslâm Hukukunda Medenî Müeyyideler (doktora tezi, 1998),
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Mustafa Demiray,
Serahsi’de Kazai Hüküm - Diyani Hüküm Ayýrýmý (yüksek lisans tezi, 2001), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 42-85; Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Ankara 2003, s. 75-84, 268-269, 314315, 319-320; Talip Türcan, Ýslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu, Ankara 2003, s. 126135; Kemal Yýldýz, Ýslâm Sorumluluk Hukuku:
Akit Dýþý Sorumluluk, Ýstanbul 2005; Ferit H.
Saymen, “Hakkýn Suistimalinin Müeyyidesi”,
ÝÜ Hukuk Fakültesi Mecmuasý, XI/1-2, Ýstanbul
1945, s. 311-327; Mustafa Çaðrýcý, “Müeyyide”,
Ýslâm’da Ýnanç, Ýbadet ve Günlük Yaþayýþ Ansiklopedisi, Ýstanbul 1997, III, 366-368; “Damân”,
Mv.F, XXVIII, 219-310.
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444 (1052) yýlý civarýnda doðdu. Nizâmülmülk’ün muhtemelen ikinci oðludur.
Babasýyla beraber Belh Emîri Yâhur’un
(Yâhýz, Tâcir, Bâcir) hizmetinde bulundu.
Daha sonra babasý ve aðabeyi Fahrülmülk
Ali ile birlikte Çaðrý Bey’in yanýna Merv’e
gitti. Sultan Melikþah’ýn Selçuklu tahtýna
geçiþinin ardýndan devlet iþleriyle ilgilenmeye baþladý (466/1073-74). Ayný yýl Sultan Melikþah ve Nizâmülmülk tarafýndan
idarî bir görevle Baðdat’a gönderildi. Burada kýsa sürede idarecilik kabiliyetiyle
temayüz ederek Irak ve el-Cezîre’nin yönetiminde söz sahibi oldu. 467’de (1075)
Muktedî - Biemrillâh’ýn hilâfet makamýna
geçmesi münasebetiyle düzenlenen biat
merasiminde ileri gelen devlet adamlarýyla birlikte Muktedî’ye ilk biat edenler arasýnda yer aldý (Ýbnü’l-Esîr, X, 90).
470’te (1077-78) emrinde askerî birlikler
olduðu halde tekrar Baðdat’a gittiðinde
Sûkulmedrese ile Sûkussülâsâ’da yaþayan
halk arasýnda olaylar çýktý. Müeyyidülmülk,
amîd ve þahneyi çaðýrýp olaylarýn hemen
durdurulmasýný istediyse de karýþýklýklar önlenemedi. Bunun üzerine babasýndan yardým istemek zorunda kaldý. 473’te (108081) Tekrît Kalesi hâkimi Mihrbât’a karþý
yürüyüp kaleyi teslim alan Müeyyidülmülk
Tekrît’ten Ýsfahan’a, oradan Baðdat’a geçti (Cemâziyelevvel 475 / Ekim 1082). Baðdat’ta halifenin veziri Amîdüddevle b. Cehîr kendisini törenle karþýladý.
476 (1083) yýlýnda Sultan Melikþah tarafýndan Dîvân-ý Ýnþâ ve Tuðrâ’ya baþkan
tayin edildi. Ancak bir süre sonra görevinden ayrýldý. Ertesi yýl Ukaylî Emîri Þerefüddevle Müslim b. Kureyþ’in Sultan Melikþah’a itaat etmesini saðlayan Müeyyidülmülk’ün 477-487 (1084-1094) yýllarýndaki
faaliyetleri hakkýnda bilgi yoktur. 487’de
(1094) Arslan Argun ile Böripars arasýndaki mücadele sýrasýnda Horasan’da bulunduðu bilinen Müeyyidülmülk buradaki ka-
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p olaylarýn hemen
de karýþýklýklar öne babasýndan yaraldý. 473’te (1080i Mihrbât’a karþý
an Müeyyidülmülk
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ltan Melikþah taTuðrâ’ya baþkan
üre sonra görevinaylî Emîri Þerefüdþ’in Sultan Melikðlayan Müeyyidül-1094) yýllarýndaki
gi yoktur. 487’de
Böripars arasýndaHorasan’da bulunmülk buradaki ka-

rýþýklýklardan rahatsýz olup Ýsfahan’a gitti.
Ayný yýl Sultan Berkyaruk tarafýndan vezir
tayin edildi (Zilhicce 487 / Aralýk 1094). Müeyyidülmülk, Irak ve Horasan emîrlerine
mektup göndererek onlarý Berkyaruk’un
saflarýna çekmeyi baþardý. Ardýndan Sultan
Berkyaruk’un en güçlü rakiplerinden olan
amcasý Tâcüddevle Tutuþ’la Rey civarýnda yaptýðý savaþta büyük yararlýklar gösterdi ve Tutuþ maðlûp edilerek öldürüldü
(488/1095). Sultan Berkyaruk’un savaþtan
sonra annesi Zübeyde Hatun’u yanýna getirmek istemesine karþý çýktý. Zübeyde Hatun durumu öðrenince ona kin beslemeye baþladý. Dîvân-ý Ýstîfâ’nýn baþkaný Mecdülmülk Ebü’l-Fazl ile babalarýndan kalan
miras sebebiyle aralarý açýk olan aðabeyi
Fahrülmülk de Zübeyde Hatun’u ona karþý
kýþkýrttý. Fahrülmülk, Zübeyde Hatun’un
Müeyyidülmülk’e çok öfkelendiðini duyunca büyük meblaðlar verip Berkyaruk’tan
vezirlik talebinde bulundu. Sultan bu isteði kabul ederek Müeyyidülmülk’ü azledip
hapse koydu, yerine Fahrülmülk’ü vezir tayin etti (Safer 488 / Þubat 1095).
Bir müddet sonra hapisten kurtulan Müeyyidülmülk, Baðdat’a gidip babasýndan
kalan ev ve emlâk ile uðraþmaya baþladý.
Fakat Mecdülmülk ve Zübeyde Hatun’a
karþý beslediði intikam duygularý onu rahat býrakmadý. Hille’de Emîr Seyfüddevle
Sadaka b. Mansûr’u Berkyaruk’a karþý tahrik etti. Bir sonuç alamayýnca o sýrada Ýsfahan’da Bâtýnîler’le mücadele etmekte olan
yeni Irak valisi Emîr Üner’le görüþmek üzere Ýsfahan’a geçti. Onun teþvikiyle Sultan
Berkyaruk’a isyan eden Emîr Üner bir süre sonra bir gulâmý tarafýndan öldürüldü.
Berkyaruk aleyhine çalýþmalarýna devam
eden Müeyyidülmülk askerleri kýþkýrtarak
Mecdülmülk’ü katlettirmeyi baþardý. Ardýndan Gence Meliki Muhammed Tapar’ý
sultanlýðýný ilân etmesi için tahrik etti. Muhammed Tapar da kendini sultan ilân edip
Müeyyidülmülk’ü vezirliðe getirdi (Þevval
492 / Eylül 1099).
Muhammed Tapar, 2 Zilkade 492’de (20
Eylül 1099) Rey þehrine geldiðinde Zübeyde Hatun da oradaydý. Müeyyidülmülk onu
önce hapsetti, daha sonra da öldürttü.
Ancak bu davranýþý Muhammed Tapar’ýn
aleyhine oldu. Berkyaruk’tan ayrýlan emîrler tekrar onun safýna geçti. Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasýnda cereyan eden ilk savaþta Berkyaruk’un ordusu maðlûp oldu, veziri Ebü’l-Mehâsin
esir düþtü. Müeyyidülmülk ona iyi davrandý ve Baðdat’a gönderip hutbenin Muhammed Tapar adýna okunmasýný saðladý (14

Receb 493 / 25 Mayýs 1100). Ayrýca halifenin veziri Amîdüddevle Ýbn Cehîr’in azledilmesini istedi ve bu isteði de yerine getirildi (Ramazan 493 / Temmuz 1100).

Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar
arasýnda meydana gelen ikinci savaþ Muhammed Tapar’ýn maðlûbiyetiyle sonuçlandý (3 Cemâziyelâhir 494 / 5 Nisan 1101).
Müeyyidülmülk esir alýnýp Sultan Berkyaruk’un huzuruna götürüldü. Müeyyidülmülk sultandan 100.000 dinar karþýlýðýnda
serbest býrakýlmasýný ve nezâret makamýna getirilmesini istedi ve bu isteði kabul
edildi. Berkyaruk ertesi gün taþtdârýn, bu
hareketinden dolayý kendisini eleþtirdiðini
duyunca çok sinirlendi ve Müeyyidülmülk’ü
çaðýrýp hakarette bulundu ve onu bizzat
öldürdü (Cemâziyelâhir 494 / Nisan 1101).
Emîr Ayaz, birkaç gün boyunca öldürüldüðü yerde kalan Müeyyidülmülk’ün cesedini sultandan izin alýp Ýsfahan’a gönderdi ve orada babasý Nizâmülmülk’ün yanýna defnedildi. Selçuklu Veziri Enûþirvân b.
Hâlid, Müeyyidülmülk’ü devrinde eþi olmayan bir vezir olarak tanýtýr. Katledilmesinden dolayý çok büyük bir üzüntü duyduðunu ve bu üzüntüye dayanamayýp Basra’ya
giderek üç yýl orada kaldýðýný söyler (Bündârî, s. 91).
Ýdarî kabiliyetiyle temayüz eden Müeyyidülmülk Berkyaruk ve Muhammed Tapar’a yaptýðý vezirlik döneminde devlet iþlerini yoluna koyup otoriteyi saðlamýþtýr.
Farsça ve Arapça þiirler yazdýðý (Avfî ondan üç rubâî nakleder, bk. Lübâbü’l-elbâb,
s. 66-68), âlim, edip ve þairleri himaye ettiði kaydedilmektedir. Emîrü’þ-Þuarâ Muizzî, Kadý Nâsýhuddîn-i Errecânî, Ebü’l-Muzaffer el-Ebîverdî, Ebû Ýsmâil et-Tuðraî
onun için kasideler yazmýþlardýr (bazý örnekler için bk. Abbas Ýkbâl, s. 134-147).
Müeyyidülmülk babasýnýn nâibi sýfatýyla Nizâmiye Medresesi ile de ilgilenmiþ, þeyh
Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin ölümü üzerine Ebû
Sa‘d Abdurrahman b. Me’mûn el-Mütevellî’yi Nizâmiye’ye müderris tayin etmiþtir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Azimî Tarihi: Selçuklularla Ýlgili Bölümler: h
430-538 (nþr. ve trc. Ali Sevim), Ankara 1988, bk.
Ýndeks; Beyhaký, TârîÅ (Hüseynî), s. 127-128; Ýbnü’l-Cevzî, el-Munta¾am, IX, 109-112, 123-124,
129, 142; Râvendî, Râhatü’s-sudûr (Ateþ), I, 135,
139, 141-142, 144-145, 148, 155, 176; Ahbârü’d-devleti’s-Selcûkýyye (Lugal), s. 53, 58, 61;
Avfî, Lübâbü’l-elbâb, Tahran 1336 hþ., s. 66-68;
Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, bk. Ýndeks; Bündârî, Zübdetü’n-Nusra (Burslan), s. 50-53, 61, 72-74, 76,
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Sözlükte “çaðrýda bulunan, ezan okuyan, kamet getiren kimse” mânasýndaki
müezzin kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de “münâdî” anlamýnda iki âyette geçmektedir
(el-A‘râf 7/44; Yûsuf 12/70). Hadislerde
“ezan okuyan, kamet getiren” mânasýnda kullanýlýr, bazan bu anlamda münâdî
kelimesi de yer alýr (Buhârî, “Vudû,”, 5;
“Ecân”, 7). Müezzinler için sâih (çaðýran,
davet eden; Taberî, VIII, 439) ve mükebbir
(tekbir alan) gibi unvanlara rastlanmaktadýr. Münâdîlik Ýslâm’dan önce Araplar’da
mevcuttu. Mekke’de Dârünnedve’de yapýlacak toplantýlar münâdîler vasýtasýyla duyurulduðu gibi þehirlerde ve kabileler arasýndaki önemli olaylarla umumi toplantýlar
müezzin veya münâdî adý verilen þahýslar
tarafýndan halka ilân edilirdi.
Hz. Peygamber hicretten önce Mekke’de bazý duyurular için münâdîler görevlendirmiþ, ancak müslümanlarý namaza çaðýrmak amacýyla özel bir görevli tayin etmemiþti. Müezzinlik görevinin Mekke’de
baþladýðýna dair rivayetler doðru deðildir
(Nûreddin el-Halebî, II, 296 vd.; Mahmûd
Muhammed es-Sübkî, IV, 125). Medine’de genellikle Bilâl-i Habeþî bir süre namaz
vakitlerinde sokaklarda “es-salâh es-salâh”
(haydi namaza) diye çaðrýda bulunduysa da
bu uygulama yeterli görülmemiþ, Resûl-i
Ekrem’in 1 (622) veya 2. (623) yýlda ezanýn lafýzlarýný belirlemesiyle müezzinlik müessesesi ortaya çýkmýþtýr. Bu tarihten sonra müezzin kelimesi sadece namaz vakitlerini duyuran ve kamet getiren kimseleri
ifade etmek suretiyle münâdîlikten ayrýlmýþsa da münâdînin nâdiren müezzin karþýlýðý kullanýldýðý da görülmektedir (Makdisî, s. 182).
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