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asaray Sultânîsi’ncasý Muallim Nâuþ, ilk yazýsý Sezâit imzasýyla Pâyianmýþ (1887), Nâerine bir mersiye
eseri Parmantiye
evirdiði bir fen kiü sýnýfta ödev olahud Bir Mecnuhikâyesi de basý1). Fen alanýndaki
Servet-i Fünûn
e baþlamýþ, “Roalesiyle derginin ilk
tur (1893). Ayný yýl
sinde çevirileri ve
kmet, yurt dýþýnServet-i Fünûn’biyat topluluðuna
ýlmýþtýr. Servet-i
e yazýlarý, özellikçekmiþtir. Sonratan adlý kitabýnda
ikâyeler onun iki
an yazarlýðýnýn dil
-ý Cedîde zevkine
dýðý birinci döneBu devirde ferdî
ön plandadýr. Dilime ve terkiplere
e Türkçülüðü bemillî benliði oluþyurt dýþýndaki ilk
r. Edebiyât-ý Cedîn’una Türklük ceMehmed Emin’le
ed Hikmet’le gelrvet-i Fünûn’da
a”, “Yeðenim” ve
onun millî ve içtiýðýný göstermek-

dan Türkçülük ceraftarlarýndan bi-

ri olmuþ, bu sýrada kurulan Türk Derneði’nin üyeleri ve Türk Yurdu Cemiyeti’nin
kurucularý arasýnda yer almýþtýr. 1912’de
Atina’da yapýlan XVI. Milletlerarasý Þarkiyatçýlar Kongresi’ne Türk dili ve edebiyatýyla ilgili fikirlerini Fransýzca bir bildiri ile
sunmuþtur. Türk Ocaðý’na üye olarak faaliyetlerini desteklemiþtir. Macaristan’da
bulunduðu sýrada birçok konferans yanýnda milletlerarasý kongrelere katýlmýþ, TürkMacar dostluðunun kuvvetlenmesine büyük katkýlar saðlamýþtýr. Budapeþte’deki
faaliyetleri içinde Türkçe öðretimi için
dershanelerin açýlmasý, Türkçe bazý oyunlarýn sahnelenmesi, bir cami yaptýrýlmasý
ve Gülbaba Türbesi’nin onarýlmasý da bulunmaktadýr.
Eserleri. A) Telifleri. 1. Leylâ yâhud Bir
Mecnunun Ýntikamý (Ýstanbul 1308). 2.
Hâristan ve Gülistan (Ýstanbul 1317).
Hâristan adýyla da yayýmlanan eserin (Ýstanbul 1324) yeni harflerle iki baskýsý bulunmaktadýr (Ýstanbul 1969, 2005). 3. Kadýn Oyuncak Deðildir (Ýstanbul 1335).
4. Çaðlayanlar (Ýstanbul 1338). Türkçülük
anlayýþýna uygun olarak yazdýðý hikâyelerden meydana gelmektedir. Hikâye tekniði bakýmýndan mükemmel sayýlmasa da
içinde taþýdýðý derin millî heyecan ve bu
duygularýn çerçevesini çizen fikirleriyle en
fazla sevilen eseri olmuþtur. 1940’tan baþlayarak yeni harflerle de yayýmlanmýþ, Fethi Tevetoðlu’nun hazýrladýðý baskýya yazarýn kitaplarýna girmemiþ bazý hikâyeleri
dahil edilmiþtir (Ýstanbul 1971, 1987). 5.
Gönül Haným. Tasvîr-i Efkâr gazetesinde tefrika edilen bu romaný (1 Þubat – 13
Nisan 1920) Fethi Tevetoðlu yeni harflerle
yayýmlamýþtýr (Ýstanbul 1971; Ankara 1987).
6. Bîgâne Durmayýn Âþinânýza, Müftüoðlu Ahmed Hikmet’in Mektup, Þiir ve
Günlükleri (haz. M. Kayahan Özgül, Ankara 1996).
B) Tercümeleri. Antoine A. Parmentie,

Parmantiye yahut Patates (Ýstanbul
1307); Alexandre Dumas Fils, Bir Riyâzînin Muâþakasý yâhud Kâmil (Ýstanbul
1308); Baronne de Staff, Tuvalet ve Letâfet-i Âzâ (Ýstanbul 1309; Müftüoðlu bu
esere Türkler’in giyim kuþamýyla ilgili bir
bölüm eklemiþtir).
Müftüoðlu’nun ölümü üzerine Türk
Yurdu (nr. 191-30, Haziran 1927) ve Güneþ (nr. 11, Haziran 1927) dergilerinde
onunla ilgili özel bölümlere yer verilmiþtir.
Ahmet Tetik, Ahmet Hikmet Müftüoðlu’nun Hayatý, Eserleri ve Fikirleri Üzerine Bir Araþtýrma adýyla doktora tezi ha508
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zýrlamýþtýr (1999, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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Paydaþlarýn
ortak maldan yararlanma
usulü hakkýnda anlaþmalarýný
ifade eden fýkýh terimi.

™

Sözlükte “iyi durumda olmak, hazýr hale
gelmek” anlamýndaki hey’et kökünden türeyen mühâyee “birden fazla kiþinin belirli bir durum üzerinde uzlaþmalarý” veya
“taraflardan her birinin vaad ettiðini hazýr ve elveriþli hale getirmesi” demektir.
Fýkýh terimi olarak müþterek mâliklerin
zaman sýralamasý veya mekân belirlemesi
yapmak suretiyle ortak maldan yararlanma usulü hakkýnda anlaþmalarýný ifade
eder. Her bir paydaþýn kendi þâyi hissesinden diðerlerinin yararlanmasýna izin verip hakkýný baðýþladýðý veya bunu gönüllü
olarak verdiði düþünülerek mühâbee ve
509
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mühânee þeklinde de adlandýrýlmýþtýr (Muhammed b. Abdullah el-Haraþî, VI, 184).
Müþterek mülkiyete konu olan mal veya
mallardan bütün hissedarlarýn uzun süre
yararlanmasýnýn sorunlara yol açmasý kuvvetle muhtemel olduðundan bunlarýn rýzâen veya mahkeme kararýyla taksim edilmesi en saðlýklý çözüm gibi görünse de
(bk. KISMET) bazý durumlarda ortak mülkiyetin devamý zorunlu veya daha yararlý
olabilmektedir. Bu sebeple paydaþlardan
birinin talebi halinde müþterek mülkteki
þüyûun giderilmesine öncelik verilmekle
birlikte taksimin mümkün olmadýðý veya
önemli deðer kaybýna yol açtýðý yahut hiçbir paydaþýn taksim talep etmediði durumlarda karþýlýklý anlaþma yoluyla ortak mülkten zaman veya mekân bakýmýndan yapýlacak paylaþýma göre yararlanýlmasý esasý benimsenmiþtir. Ayný cinsten iki deðerin, yani menfaatle menfaatin vadeli olarak deðiþimini konu edinmesi yönüyle Hanefîler mühâyeeyi fýkhî kurallara (kýyas)
aykýrý bulmakla birlikte konuya iliþkin özel
delillere binaen istihsan yoluyla tecviz etmiþlerdir. Naslarda zikredilip de kaldýrýldýðý veya yürürlüðünün devam ettiði açýklanmayan önceki ilâhî dinlere ait hükümlerin (þer‘u men kablenâ) müslümanlar bakýmýndan da geçerli olduðu ilkesini benimseyen fakihlere göre Sâlih peygamberin
kavmi Semûd’un suyu dönüþümlü kullanma kuralýný ihlâl etmesinden söz eden
âyetler (eþ-Þuarâ 26/155-159; el-Kamer 54/
28-31) mühâyeenin meþruiyet delillerinin
baþýnda yer alýr. Hz. Peygamber’in Bedir
seferi sýrasýnda bir deveyi üç kiþi arasýnda
paylaþtýrýp sýrayla binmelerini saðlamasý da
(Ýbn Hiþâm, II, 264) mühâyeenin naklî delilleri içinde zikredilir. Ayrýca fakihler arasýnda menfaatlerden nöbetleþe yararlanýlmasýnýn cevazý hakkýnda görüþ ayrýlýðýnýn
bulunmamasý ve böyle bir paylaþýma duyulan ihtiyaç bu iþlemin genel kabul gören
dayanaklarý arasýnda sayýlýr.
Mühâyee fýkýh literatüründe taksim kurallarýnýn incelendiði “kýsmet” ana baþlýðý
altýnda ele alýnýr. Eþya tasavvurunun bir
uzantýsý olarak Hanefî fakihleri tarafýndan
mühâyee “menfaatlerin taksimi” þeklinde
tanýmlanýrsa da hükümleri incelendiðinde
mahiyeti itibariyle bunun müþterek mülke
konu mallarýn kullanýmýna iliþkin bir sözleþme olduðu görülür. Nitekim Ýbn Arafe
gibi bazý Mâlikî fakihlerince verilen “ortak
mülkiyete konu olan bir malda her paydaþýn diðerinden aldýðý yetkiyle sahip bulunduðu ihtisas ve geliri deðil bizâtihi menfaati hakkýnda elde ettiði müsaade” þek510
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lindeki tarifte (Muhammed b. Abdullah
el-Haraþî, VI, 184) bu husus daha belirgin
hale getirilmiþtir.
Mühâyeenin taraflarý müþterek mâlikler
olup muâvaza akidlerinde aranan ehliyetle ilgili þartlarý taþýmalarý gerekir (bk. EHLÝYET; ÝCÂRE). Mühâyeenin konusu, mülkiyet hakký veya kiracýlýk sýfatý gibi bir hukukî sebeple menfaatine müþterek olarak
sahip olunan mal veya mallardan zaman
yahut mekân bakýmýndan yapýlan paylaþýma göre yararlanýlmasýdýr. Gayri menkullerin yaný sýra aynlarý bâki kalarak faydalanýlabilen kýyemî menkul mallardan yararlanma mühâyee akdine konu olabilir.
Mislî mallar ve bizâtihi eþyanýn semeresi mühâyeeye konu edilemez. Meselâ bir
aðacýn bir kýsým meyvesinin bir ortaða,
öbür kýsmýnýn diðer ortaða veya bir sürüdeki belli sayýda koyunun sütünün bir ortaða, kalanýnýn sütünün diðer ortaða ait
olmasý þeklinde bir mühâyee yapýlamaz.
Zaman bakýmýndan mühâyeede paydaþlar, ortak malýn tamamýndan eþit veya hisselerine tekabül eden sürelerde yararlanýrlar. Bir eve mâlik olanlardan her birinin
bu evde birer yýl oturmak, bir kitaba mâlik
olanlardan her birinin onu birer ay kullanmak üzere anlaþmalarý böyledir. Mekân
bakýmýndan mühâyeede her bir hissedar
ortak malýn kendi hissesine tekabül eden
kýsmýndan faydalanýr. Meselâ üç katlý bir
evde eþit hisseye sahip üç mâlikten her
birinin evin belirli katlarýnda oturmak üzere anlaþmalarý bu tür bir mühâyeedir. Paydaþlar zaman bakýmýndan mühâyeede
müþterek gayri menkulü, mekân bakýmýndan mühâyeede payýna düþen kýsmý bizzat kullanabileceði gibi baþkasýna kiraya
verip ücretini alabilir (Mecelle, md. 1185;
zaman bakýmýndan mühâyeede gelirden
yararlanabilmek için akid sýrasýnda þart
koþmanýn gerekli olup olmadýðý hususunda Hanefî mezhebindeki rivayet farklýlýðý
ve yorumlarý için bk. Serahsî, XX, 171-172;
Kâsânî, VII, 32-33).
Müþterek mâliklerin ortak kararýyla gerçekleþen (iradî) mühâyee yanýnda Hanefîler’e ve bazý Þâfiîler’e göre (Ebû Ýshak eþÞîrâzî, V, 536) taksimi talep edilmemiþ veya taksim edilemez nitelikteki müþterek
malýn kullanýmý için anlaþma saðlanamadýðý takdirde mahkeme kararýyla da (kazâî,
cebrî) mühâyee yapýlabilir. Müþterek mülke konu olan mallar birden fazla ve menfaatleri ayný türden ise paydaþlardan birinin istemesi halinde diðerleri mühâyeeye
uymak zorundadýr; menfaatleri farklý türden ise uymak zorunda deðildir. Meselâ

iki müþterek evden birinde mâliklerden birinin, diðerinde ötekinin oturmasýna karar verilebilir, fakat biri evde oturmaya, diðeri tarlayý iþlemeye zorlanamaz. Mühâyeenin türü hakkýnda anlaþma meydana
gelmekle birlikte zaman önceliði veya mekânýn tayini konusunda ihtilâf çýkarsa hâkim kuraya baþvurur (Mecelle, md. 1180).
Mühâyee süresince müþterek mülkiyet
devam ettiðinden paydaþlar ortak mal üzerinde önemli deðiþiklikler yapamaz (Serahsî, XX, 171). Bazý fýkýh eserlerinde zaman
bakýmýndan mühâyeede bir paydaþ sýrasýný kullandýktan sonra diðerinin bundan
vazgeçip ecr-i misil talep etmesi veya mühâyee konusu evin yýkýlmasý gibi durumlar özel olarak incelenmiþtir. Paydaþlarýn
veya bunlardan birinin vefatýyla mühâyee
sona ermez. Çoðunluða göre mühâyee
baðlayýcý bir akid olmadýðý için taraflardan
birinin isteði üzerine fesholunur. Mâlikîler’e göre ise baðlayýcý bir akid olup ancak
bütün paydaþlarýn rýzasýyla feshedilebilir;
bununla birlikte süre belirlenmeyen durumlarda mühâyeenin baðlayýcýlýk vasfý
kazanmayacaðý görüþü de vardýr. Mahkeme kararýyla mühâyeeyi kabul edenlere
göre bu da baðlayýcý niteliktedir. Hissedarlardan biri müþterek malýn taksimi veya
satýlmasý yoluyla izâle-i þüyû‘ talebinde bulunduðunda mani bir durum yoksa mühâyee sona erer.
Mühâyeenin, mahiyeti itibariyle bir akid
olduðunda tereddüt bulunmamakla beraber (a.g.e., XX, 170), konusu ve hükümleri
bakýmýndan ne tür bir akid olduðu hususunda farklý açýklamalar yapýlmýþtýr. Bazý
fakihler, “Menfaatlerin taksimi menfaat
mübâdelesi deðildir, zira menfaatin kendi
cinsiyle mübâdelesi câiz olmaz” (Kâsânî,
VII, 31) gibi ifadeler kullansalar da bunlarýn mahiyet belirlemekten ziyade mezhep
telakkileri açýsýndan akdin cevazýný açýklamaya yönelik olduðu anlaþýlmaktadýr. Senhûrî’ye göre gerek mekân gerek zaman
bakýmýndan mühâyeede paydaþlar kendi
þâyi hisselerinin menfaatini diðer tarafýnkiyle deðiþmekte yani trampa yapmaktadýr; böyle bir trampa icar niteliðinde olup
-bey‘de semenin nakit olmasý gerektiði
gibi- icarda ücretin nakit olmasý zorunlu
deðildir (¥aššu’l-mülkiyye, VIII, 821’den
nakleden Me’mûn Ahmed eþ-Þâmî, s. 7273). Mühâyee, aynlarýn deðiþimini ifade etmesi bakýmýndan trampaya benzetilemezse de taraflarýn hem satýcý hem alýcý konumunda olmasý gibi hem kiralayan hem kiracý durumunda bulunduklarýný anlatma
yönüyle bu benzetmeden yararlanýlabilir.

Fýkýh eserlerinde yer yer baþka akid tipleriyle iliþki ve benzerliklerine temas edilmekle birlikte genellikle mühâyeenin muâvazattan olduðu ve buna icâre hükümlerinin uygulanmasý gerektiðinin belirtilmesi de bu yaklaþýmý desteklemektedir.
Ancak Serahsî’nin belirttiði üzere bu akid
bütün hükümleri bakýmýndan icâre gibi
deðildir (el-Mebsû¹, XX, 170). Zaman itibariyle mühâyeenin mübâdele yönü, mekân
itibariyle ise ifraz yönü dikkate alýnarak
birincisinde sürenin belirli olmasý þart koþulurken ikincisinde süre tayini gerekli görülmemiþtir (Mecelle, md. 1178-1179). Fakat süre tayini hükmünden baðýmsýz olarak incelendiðinde her iki türün bir yönüyle ifraz, bir yönüyle mübâdele olduðu görülür (Kadýzâde, VIII, 28; Ali Haydar, III,
435-436, 440-442). Hanefî ve Þâfiîler’e göre paydaþlarýn mühâyee mahalli üzerindeki zilyedliði yed-i emâne sayýldýðýndan kendi kasýt ve kusuru olmaksýzýn telef olursa
tazminle sorumlu tutulmaz. Mâlikîler’in
bunu icâre gibi kabul ettikleri dikkate alýndýðýnda onlarýn da ayný görüþte olduðu sonucuna varýlýr. Hanbelîler’e göre ise bu âriyette olduðu gibi yed-i damândýr, kusuru
olmasa da sorumludur (Mv.F, XXXIII, 258;
XXXIX, 150).
Deðiþik hukuk sistemlerinde genellikle
müþterek mülke konu mallarýn kullanýmý
için paydaþlar arasýnda sözleþme yapýlmasý yolu açýk tutulmuþ olsa da bu konunun
özel bir akid tipi olarak düzenlenmesi Ýslâm hukukuna has bir durumdur. Günümüzde bazý Arap ülkelerinin medenî kanunlarýnda bu konuda fýkýhtaki ismi ve
muhtevayý esas alan düzenlemeler yer almýþtýr. Ýsviçre ve Türk medenî kanunlarýnýn eski þeklinde paydaþlarýn müþterek
malý kullanma tarzýyla ilgili sözleþme yapmalarý ve bunun sonuçlarý açýk biçimde
düzenlenmediðinden konuya iliþkin boþluk
kazâî ve ilmî ictihadlarla dolduruluyordu.
Ýsviçre Medenî Kanunu’nun 1 Ocak 1965
tarihinde yürürlüðe giren deðiþik þeklinde
paydaþlarýn paylý malý kullanmalarý hakkýnda bazý özel hükümlere yer verilmiþtir. 1
Ocak 2002 tarihinde yürürlüðe giren Türk
Medenî Kanunu’nun 689. maddesinde de
anýlan kanunun 647. maddesi esas alýnýp
paydaþlarýn oy birliðiyle anlaþarak yararlanma, kullanma ve yönetime iliþkin konularda bazý istisnalar dýþýnda kanun hükümlerinden farklý düzenleme yapabilecekleri
kabul edilmiþ ve bu tür anlaþmalarýn tapu
kütüðüne þerh verilebilmesine imkân tanýnmýþtýr. Ayný kanunun 693. maddesinde, “Uyuþmazlýk halinde yararlanma ve
kullanma þeklini hâkim belirler. Bu belir509
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leme, paylý malýn kullanýlmasýnýn zaman
veya yer itibariyle paydaþlar arasýnda bölünmesi biçiminde olabilir” hükmüne yer
verilmiþtir. Öte yandan bu kanunun 698.
maddesi, taksim isteme hakkýnýn tahditleri arasýnda yer alan ve uygulamada “idâme-i þüyû‘ mukavelesi” adý verilen sözleþmenin (743 sayýlý Türk Kanunu Medenîsi,
md. 627) “resmî þekle baðlý olmasý ve tapu kütüðüne þerh verilebilmesi” hükmünü getirmiþtir.
Mühâyee ile yakýn dönem ihtiyaçlarýnýn
ortaya çýkardýðý devremülk hakký arasýnda
bazý benzerlikler bulunduðu düþünülebilirse de (bir mukayese için bk. Türcan, sy.
7 [2000], s. 98-99) hareket noktasý, amaç,
þekil ve hüküm bakýmýndan önemli farklýlýklar vardýr. Devremülk hakkýnýn kullanýlmasýnda temel kaynak iþlevi gören devremülk sözleþmesiyle mühâyeenin fikrî temelleri arasýnda belli bir paralellik bulunmasý ise tabiidir.
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Ebû Saîd Mühelleb b. Ebî Sufre Zâlim
b. Serrâk el-Atekî el-Ezdî
(ö. 82/702)

˜

Emevîler’in Horasan valisi,
Mühellebîler’in atasý.

™

Muhtemelen 8 (629) yýlýnda doðdu. Sahâbeden Ebû Sufre’nin oðludur. Çocukluðunu ve ilk gençlik yýllarýný babasýnýn Hz.
Ömer zamanýnda yerleþtiði Basra’da geçirdi. Nüfuz sahibi bir liderin oðlu olarak
iyi bir þekilde yetiþti ve genç yaþta kabilesinin önemli kiþileri arasýnda yer aldý. Cemel Vak‘asý’ndan sonra, Hz. Ali tarafýndan
bu savaþta karþý cephede savaþmýþ olan
Ezdîler’in baþýna idareci tayin edildi (36/
656). Ardýndan Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn
hizmetine girdi ve 42’de (662) Abdurrahman b. Semüre’nin ordusunda Sicistan (Sîstan) seferine katýldý. Kâbil’in alýnmasýndan
sonra fetih müjdesini Basra Valisine ulaþtýrmakla görevlendirildi (Belâzürî, Fütû¼,
s. 388). 44 (664) yýlýnda kumandanlýðýna
getirildiði birlikle Benne ve Lahor’a kadar
ulaþtý. Ardýndan Horasan valisi Hakem b.
Amr ile beraber Horasan’a giderek Herat
ve Cûzcân dolaylarýndaki fetihlerde önemli
rol oynadý. Özellikle 47’de (667), Pamir’in
güneyindeki Türkler’in yaþadýðý Eþel daðlýk bölgesinde bir vadide etrafý sarýlan Ýslâm ordusunun kurtulmasýný saðladýðý için
(DÝA, XV, 175) büyük takdir topladý. 56
(676) yýlýnda Saîd b. Osman b. Affân’ýn Semerkant seferinde bir gözünü kaybetti.
Yezîd b. Muâviye zamanýnda Horasan Valisi Selm b. Ziyâd’ýn öncü birliklerinin baþýnda Soðd hükümdarýný maðlûp ederek
büyük miktarda esir ve ganimet aldý.
Yezîd b. Muâviye’nin ölümünden sonra
Abdullah b. Zübeyr’in saflarýna katýlan Mühelleb 65’te (684) Horasan valiliðine tayin
edildi ve o sýrada Basra ile Ahvaz arasýndaki bölgeyi ele geçirerek þehri tehdide
baþlayan Ezrakýler’le (Ezârika) savaþmak
üzere görevlendirildi. Seçme askerlerden
12.000 (veya 20.000) kiþilik bir ordu hazýrlayan Mühelleb, gönderdiði öncü birliklerle Ezrakýler’i iyice yýprattýktan sonra Sillabrâ denilen yerde onlarý aðýr bir yenilgiye uðrattý ve 66 (685-86) yýlýnda Ahvaz’ýn
daðlýk kesimine kadar sürdü. Mühelleb’in
bu baþarýsýyla Ezraký tehlikesinden kurtulan Basra o yýllarda ona nisbetle Basratü’l-Mühelleb diye anýlýr oldu. Fars valiliðine tayin edilen ve Ezrakýler’den aldýðý yerlerin gelirini ordusunu güçlendirmeye har511
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cayan Mühelleb bir yýl sonra askerlerinin
mevcudunu 30.000’e çýkardý.
Basra’da Ezraký tehlikesi yaþanýrken Kûfe isyancý lider Muhtâr es-Sekafî’nin eline
geçmiþti. Abdullah b. Zübeyr’in Basra valiliðine tayin ettiði kardeþi Mus‘ab, Muhtâr’la savaþ için Mühelleb’i yanýna çaðýrdý. Mühelleb önce isteksiz davrandýysa da
onun ordusuna katýlarak Mezâr, Harûrâ
ve Kûfe’de yapýlan ve Muhtâr’ýn ölümüyle
sonuçlanan bir dizi savaþta büyük rol oynadý (67/687). Muhtâr’ýn ortadan kaldýrýlmasýnýn ardýndan Mus‘ab ile Abdülmelik
b. Mervân arasýnda engel oluþturmasý için
Musul - el-Cezîre - Ýrmîniye - Azerbaycan valiliðine getirilen Mühelleb, Ezrakýler’in isyanlarýnýn önlenememesi üzerine tekrar
onlara karþý gönderildi (68/687-88). Abdülmelik’in Irak üzerine yürüdüðünü duyunca
tavsiyelerini isteyen Mus‘ab’a rakibinin bazý Iraklý liderlerle mektuplaþtýðýný söyledi;
ayrýca ona savaþ sýrasýnda yanýnda bulunmak istediðini bildirdi. Ancak Mus‘ab, Basralýlar’ýn cepheye gitmek için Ezrakýler’e
karþý onun sefere çýkmasýný þart koþtuklarýný bildirerek bunu kabul etmedi.
Mus‘ab’ýn Sûlâf’ta Ezrakýler’le yapýlan
savaþta öldürüldüðünü duyan Mühelleb,
Abdullah b. Zübeyr’den ayrýldý ve askerinden Abdülmelik için biat aldý. Emevî kuvvetleri Ezrakýler’e karþý baþarýsýz kalýnca
Abdülmelik Mühelleb’i kumandanlýða getirdi (74/693). Mühelleb, Râmhürmüz’e kadar ulaþmakla birlikte yeterli destek alamadýðý için beklenen baþarýyý saðlayamadý. Ancak 75’te (694) vali Biþr b. Mervân’ýn
ölümünden sonra yerine gelen Haccâc b.
Yûsuf es-Sekafî’nin verdiði kuvvetli destek
sayesinde Ezrakýler’i Kâzerûn yakýnýnda
aðýr bir yenilgiye uðrattý (20 Ramazan 75/
12 Ocak 695) ve onlarý üç yýl daha oðlu
Yezîd’le beraber Taberistan’a kadar takip
ederek tamamen ortadan kaldýrdý.
Toplam on dokuz yýllýk bir mücadele sonunda Basra, Ahvaz, Fars, Mekrân ve Taberistan bölgelerindeki Hâricî isyanlarýný
sona erdiren Mühelleb, bu hizmetinden
dolayý ayný zamanda damadý olan Haccâc
tarafýndan Horasan valiliðine tayin edildi
(78/697). Mühelleb bölgede önemli fetihler gerçekleþtirdi. Zilhicce 82’de (Ocak
702) Merv’de vekil býraktýðý oðlu Mugýre’nin ölümünü duyunca Kiþ’ten Merv’e dönerken Merverrûz’da vefat etti. Ýyi bir asker ve baþarýlý bir devlet adamý olan Mühelleb çok tedbirli davranýr ve karargâhýnýn etrafýný bir hendekle çevirtirdi. Hilim
ve cömertliðiyle meþhurdu. Askerlerine olduðu gibi yönetimi altýndaki mevâlîye de
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iyi davrandýðý, ha
aldýðý ve içlerinde
tiði bilinmektedir
en çok övdüðü lide
helleb’in kendisi d
metli sözleri akta

BÝBLÝYOGRAFYA

Ýbn Sa‘d, e¹-ªabaš
Ma£ârif (Ukkâþe), s.
Abdullah Enîs et-Ta
Beyrut 1407/1987,
578, 586, 608; a.ml
mûd Firdevs el-Azm
245; Dîneverî, el-AÅ
Râfiî), Kahire 1330,
Taberî, TârîÅ (Ebü’l
200, 300-305, 325rýca bk. Ýndeks; Me
dülhamîd), III, 432,
Dýmaþš (Amrî), LXI
mil, IV, 195-200, 2
ayrýca bk. Ýndeks; Ýb
359; Ýbn Hacer, el-Ý½
Wellhausen, Arap D
Iþýltan), Ankara 196
þý, Emevîler Dönemi
sek lisans tezi, 1993)
sü; Mahmûd Þît Hat
re el-Ezdî”, Mecellet
dad 1964, s. 383-42
leb”, ÝA, VIII, 792-7
Abý Sufra”, EI 2 (Ýn
“Âl-i Mühelleb”, DM
Sönmez, “Hakem b.

–

MÜ
(

Ebû Muhamm
b. Muha
b. Ýbrâhîm e
(ö.

˜

Büv

26 Muharrem
Basra’da doðdu.
daný Mühelleb b.
geldiði için Mühe
Gençliðinde iyi b
sarayýnda memu
yýlýnda Muizzüdd
harekâtýndan ön
görüþmek üzere
Ebû Ca‘fer es-Sa
feri sýrasýnda Ebü
birlikte ve Batîha
da tek baþýna vek
linmektedir.

Irak Büveyhî Em
nýnda Abbâsîler’le
rumunda deðiþik
hiç kimseye vezir

