baþka akid tipleerine temas edilmühâyeenin muna icâre hükümrektiðinin belirtildesteklemektedir.
tiði üzere bu akid
mýndan icâre gibi
170). Zaman itibadele yönü, mekân
dikkate alýnarak
rli olmasý þart koe tayini gerekli göd. 1178-1179). Faden baðýmsýz olai türün bir yönüybâdele olduðu gö8; Ali Haydar, III,
fî ve Þâfiîler’e gömahalli üzerindesayýldýðýndan kenksýzýn telef olursa
maz. Mâlikîler’in
ikleri dikkate alýnörüþte olduðu sor’e göre ise bu âridamândýr, kusuru
Mv.F, XXXIII, 258;

lerinde genellikle
mallarýn kullanýmý
özleþme yapýlmaa da bu konunun
düzenlenmesi Ýsdurumdur. Günürinin medenî kafýkýhtaki ismi ve
zenlemeler yer almedenî kanunlarýaþlarýn müþterek
gili sözleþme yaplarý açýk biçimde
nuya iliþkin boþluk
a dolduruluyordu.
nun 1 Ocak 1965
n deðiþik þeklinde
llanmalarý hakkýnyer verilmiþtir. 1
ürlüðe giren Türk
9. maddesinde de
addesi esas alýnýp
anlaþarak yararetime iliþkin konuda kanun hükümme yapabilecekleri
anlaþmalarýn tapu
mesine imkân tan 693. maddesine yararlanma ve
belirler. Bu belir-
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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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373-377; Muhammed b. Abdullah el-Haraþî, Þer¼u MuÅta½arý ƒalîl, Beyrut, ts. (Dâru Sâdýr), VI,
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Ýstanbul 1978; Ahmed Ferrâc Hüseyin, Æýsmetü’l-emlâki’l-müþtereke fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî, Beyrut
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Ýçtihatlar - Ýlgili Mevzuat, Ankara 2004, II, 24552472; “Kýsme”, Mv.F, XXXIII, 249-258; “Mühâyee”, a.e., XXXIX, 147-150; Hasan Hacak, “Mühâyee”, Ýslâm’da Ýnanç, Ýbadet ve Günlük Yaþayýþ Ansiklopedisi, Ýstanbul 1997, III, 375-377.
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Ebû Saîd Mühelleb b. Ebî Sufre Zâlim
b. Serrâk el-Atekî el-Ezdî
(ö. 82/702)
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Emevîler’in Horasan valisi,
Mühellebîler’in atasý.
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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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(ö. 352/963)
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Büveyhî veziri.
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26 Muharrem 291’de (19 Aralýk 903)
Basra’da doðdu. Emevîler’in ünlü kumandaný Mühelleb b. Ebû Sufre’nin soyundan
geldiði için Mühellebî nisbesiyle tanýndý.
Gençliðinde iyi bir eðitim aldýðý, Büveyhî
sarayýnda memuriyete girdiði, 334 (945)
yýlýnda Muizzüddevle tarafýndan Baðdat
harekâtýndan önce Halife Mutî‘ - Lillâh ile
görüþmek üzere görevlendirildiði, Vezir
Ebû Ca‘fer es-Saymerî’nin onu Musul seferi sýrasýnda Ebü’l-Hasan Tâzâd b. Îsâ ile
birlikte ve Batîha seferine çýkacaðý esnada tek baþýna vekil býraktýðý (338/949) bilinmektedir.

Irak Büveyhî Emîri Muizzüddevle zamanýnda Abbâsîler’le Büveyhîler’in vezirlik kurumunda deðiþiklik oldu ve uzun bir süre
hiç kimseye vezir unvaný verilmedi. Muiz-

züddevle, hiçbir yetkisi olmayan Halife Mutî‘ - Lillâh’ýn vezir tayin etmesine izin vermeyip emlâkiyle ilgilenmek üzere ona bir
kâtip verdiði gibi kendisi için de uzun süre
vezir tayin etmedi ve vezaret görevi kâtipler tarafýndan yürütüldü (Mes‘ûdî, IV, 372;
Ýbn Miskeveyh, II, 85, 123-124).
Mühellebî, Vezir Ebû Ca‘fer es-Saymerî’nin ölümünün ardýndan 27 Cemâziyelevvel 339 (11 Kasým 950) tarihinde resmî
yazýþmalarý, haraç ve vergi tahsili gibi vezirlik görevlerini yürütmek için kâtip tayin edildi (Ýbn Miskeveyh, II, 123-124). 345’te (956) Muizzüddevle, Mühellebî’yi iktâlarýný arttýrýp hil‘at vererek vezir tayin etti
(a.g.e., II, 162, krþ. Mez, s. 124; EI 2 [Ýng.],
VII, 358). Muizzüddevle’nin kumandanlarýndan Rûzbihân’ýn Batîha’ya hâkim olan
âsi Ýmrân b. Þâhin’e karþý düzenlenen seferde maðlûp olmasý üzerine Mühellebî
yeni bir askerî harekâta baþkumandan tayin edildi (339/950). Yapýlan savaþta Mühellebî önceleri âsilere üstün gelmesine raðmen daha sonra tuzaða düþtü ve birçok
askerini kaybettiði gibi kendisi de ölümden döndü. Muizzüddevle, Ýmrân b. Þâhin’le bir anlaþma imzalayýp onun Batîha’daki hâkimiyetini tanýmak mecburiyetinde
kaldý.
Muizzüddevle’nin 336 (947-48) yýlýnda
Basra’yý ele geçirmesinden rahatsýz olan
Bahreyn Karmatîleri karadan, müttefikleri
Uman hâkimi Yûsuf b. Vecîh denizden asker yollayarak þehri Büveyhîler’den almaya teþebbüs ettilerse de (341/952) Vezir
Mühellebî saldýrýyý püskürttü (Ýbn Miskeveyh, II, 144 vd.; Ýbnü’l-Esîr, VIII, 496). Kaynaklar ayný yýl Mühellebî’nin Muizzüddevle ile arasýnýn açýldýðýný, fakat makamýný
koruduðunu ve ardýndan iliþkilerinin yeniden düzeldiðini belirtir. Çabuk öfkelenmesiyle ünlü bir hükümdar olan Muizzüddevle onu 150 sopa vurdurduktan sonra hapse attýrmýþtýr; bu olay vezirlik makamýnýn
ne kadar itibar kaybettiðini göstermesi
bakýmýndan ilginçtir. Muizzüddevle, daha
sonra aþaðýlayýcý bir muameleye tâbi tutulmuþ bir insanýn tekrar vezirliðe getirilip getirilmeyeceði hususunda nedimleriyle istiþarelerde bulunmuþ ve Ziyârîler’in
kurucusu Merdâvîc’in de vezirini dövdürmesinin ardýndan vezaret makamýna getirdiðini öðrenince onu görevine iade etmiþtir. Muizzüddevle, 6 Cemâziyelâhir 352
(2 Temmuz 963) tarihinde Uman’a karþý savaþ açtýðýnda ordunun baþýna yine Mühellebî’yi getirdi (Ýbn Miskeveyh, II, 196). Fakat hastalandýðý için Baðdat’a dönmeye
karar veren Mühellebî Vâsýt yakýnlarýnda
vefat etti (27 Þâban 352 / 20 Eylül 963).

Cenazesi Baðdat’ýn Nevbahtiye Kabristaný’nda Kureyþliler’in medfun bulunduðu
kýsma gömüldü.
Kaynaklar Mühellebî’den sabýrlý, mert,
cömert, âlim dostu, iyi bir þair, seçkin bir
kumandan ve devlet adamý olarak söz
eder. Muizzüddevle onun ölümünden sonra bütün mal varlýðýna el koymuþ, ailesini, arkadaþlarýný, hatta hizmetinde bulunan kiþileri dahi tutuklatmýþtýr. Bu durum
halký galeyana getirmiþtir (a.g.e., II, 197198). Kaynaklar, Mühellebî’nin zulme uðrayan insanlarý bulup haklarýný geri vermek için bizzat þehir þehir dolaþtýðýný belirtir. Muizzüddevle, 351 (962) yýlýnda Baðdat’taki camilerin kitâbelerini kazýtýp yerlerine Þiî inancý içerikli yazýlar koydurmak
istediðinde Mühellebî yeni yazýlacak yazýlarda Ehl-i beyt’e zulmedenlerin genel biçimde lânetlenmesi ve þahýs isimlerine
yer verilmemesi, sadece Muâviye’nin adýnýn yazýlmasý tavsiyesinde bulunmuþ, o
da bunu kabul etmiþtir (Ebü’l-Fidâ, II,
110). Mühellebî, vezirliði zamanýnda devletin hazine açýðýný gidermek için bir dizi
reform gerçekleþtirmiþ, bu sayede Büveyhîler’in ekonomik hayatý canlanmýþtýr. Ülkede ve özellikle anarþi merkezi Basra’da
huzur ve adaleti hâkim kýlmýþtýr. Muizzüddevle’nin üzerinde büyük bir nüfuzunun olduðu, idare merkezini Baðdat’a taþýma ve ünlü sarayýný burada inþa etme
hususunda onu etkilediði bilinmektedir.
Mühellebî ayrýca Abbâsîler’in ve Büveyhîler’in merkezi Baðdat’ta her iki devletin
vezirliðini yapýyor, hem kýlýç hem kalem
erbabýndan olduðu için “Zülvizâreteyn”
lakabýný taþýyordu.
Mühellebî devlet adamlýðý yanýnda ayný
zamanda birçok þairi ve edibi etkileyen,
onlara ilham kaynaðý olan bir edebiyatçý
idi. Ýbnü’n-Nedîm, onun Kitâbü Resâßil ve
tevš¢£ât adlý bir eseriyle küçük bir divanýnýn olduðunu belirtir (el-Fihrist, s. 149). Günümüze ulaþan þiirleri Câbir Abdülhamîd
el-Hâkanî tarafýndan yayýmlanmýþtýr (elMevrid, III/2 [Baðdat 1394/1974], s. 145170). Mühellebî’nin meclisinde bulunan çok
sayýdaki edip ve âlim arasýnda Ebû Ali etTenûhî’nin babasý kadý ve þair Ali b. Muhammed et-Tenûhî, þair Ýbnü’l-Haccâc, kültür tarihçisi Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, dilci ve
tarihçi Ebû Ýshak es-Sâbî, Ebü’n-Necîb ezZâhir Þeddâd b. Ýbrâhim el-Cezerî, Ýbn Ma‘rûf, þair Ebü’l-Verd ve þair Müneccim ailesi
ilk akla gelenlerdir.
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