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cayan Mühelleb bir yýl sonra askerlerinin
mevcudunu 30.000’e çýkardý.

Basra’da Ezraký tehlikesi yaþanýrken Kû-
fe isyancý lider Muhtâr es-Sekafî’nin eline
geçmiþti. Abdullah b. Zübeyr’in Basra va-
liliðine tayin ettiði kardeþi Mus‘ab, Muh-
târ’la savaþ için Mühelleb’i yanýna çaðýr-
dý. Mühelleb önce isteksiz davrandýysa da
onun ordusuna katýlarak Mezâr, Harûrâ
ve Kûfe’de yapýlan ve Muhtâr’ýn ölümüyle
sonuçlanan bir dizi savaþta büyük rol oy-
nadý (67/687). Muhtâr’ýn ortadan kaldýrýl-
masýnýn ardýndan Mus‘ab ile Abdülmelik
b. Mervân arasýnda engel oluþturmasý için
Musul-el-Cezîre- Ýrmîniye-Azerbaycan va-
liliðine getirilen Mühelleb, Ezrakýler’in is-
yanlarýnýn önlenememesi üzerine tekrar
onlara karþý gönderildi (68/687-88). Abdül-
melik’in Irak üzerine yürüdüðünü duyunca
tavsiyelerini isteyen Mus‘ab’a rakibinin ba-
zý Iraklý liderlerle mektuplaþtýðýný söyledi;
ayrýca ona savaþ sýrasýnda yanýnda bulun-
mak istediðini bildirdi. Ancak Mus‘ab, Bas-
ralýlar’ýn cepheye gitmek için Ezrakýler’e
karþý onun sefere çýkmasýný þart koþtuk-
larýný bildirerek bunu kabul etmedi.

Mus‘ab’ýn Sûlâf’ta Ezrakýler’le yapýlan
savaþta öldürüldüðünü duyan Mühelleb,
Abdullah b. Zübeyr’den ayrýldý ve askerin-
den Abdülmelik için biat aldý. Emevî kuv-
vetleri Ezrakýler’e karþý baþarýsýz kalýnca
Abdülmelik Mühelleb’i kumandanlýða ge-
tirdi (74/693). Mühelleb, Râmhürmüz’e ka-
dar ulaþmakla birlikte yeterli destek ala-
madýðý için beklenen baþarýyý saðlayama-
dý. 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 so-
nunda Basra, Ahvaz, Fars, Mekrân ve Ta-
beristan bölgelerindeki Hâricî isyanlarýný
sona erdiren Mühelleb, bu hizmetinden
dolayý ayný zamanda damadý olan Haccâc
tarafýndan Horasan valiliðine tayin edildi
(78/697). Mühelleb bölgede önemli fetih-
ler gerçekleþtirdi. Zilhicce 82’de (Ocak
702) Merv’de vekil býraktýðý oðlu Mugýre’-
nin ölümünü duyunca Kiþ’ten Merv’e dö-
nerken Merverrûz’da vefat etti. Ýyi bir as-
ker ve baþarýlý bir devlet adamý olan Mü-
helleb çok tedbirli davranýr ve karargâhý-
nýn etrafýný bir hendekle çevirtirdi. Hilim
ve cömertliðiyle meþhurdu. Askerlerine ol-
duðu gibi yönetimi altýndaki mevâlîye de

iyi davrandýðý, hatta onlarý maaþ divanýna
aldýðý ve içlerinden kumandanlar tayin et-
tiði bilinmektedir. Dönemindeki þairlerin
en çok övdüðü liderlerin baþýnda gelen Mü-
helleb’in kendisi de kaynaklarda þiir ve hik-
metli sözleri aktarýlan bir þair ve hatipti.
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Ebû Muhammed el-Üstâz el-Hasen
b. Muhammed b. Hârûn

b. Ýbrâhîm el-Mühellebî el-Ezdî
(ö. 352/963)

Büveyhî veziri.
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26 Muharrem 291’de (19 Aralýk 903)
Basra’da doðdu. Emevîler’in ünlü kuman-
daný 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 se-
feri sýrasýnda Ebü’l-Hasan Tâzâd b. Îsâ ile
birlikte ve Batîha seferine çýkacaðý esna-
da tek baþýna vekil býraktýðý (338/949) bi-
linmektedir.

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

züddevle, hiçbir yetkisi olmayan Halife Mu-
tî‘ -Lillâh’ýn vezir tayin etmesine izin ver-
meyip emlâkiyle ilgilenmek üzere ona bir
kâtip verdiði gibi kendisi için de uzun süre
vezir tayin etmedi ve vezaret görevi kâtip-
ler tarafýndan yürütüldü (Mes‘ûdî, IV, 372;
Ýbn Miskeveyh, II, 85, 123-124).

Mühellebî, Vezir Ebû Ca‘fer es-Sayme-
rî’nin ölümünün ardýndan 27 Cemâziye-
levvel 339 (11 Kasým 950) tarihinde resmî
yazýþmalarý, haraç ve vergi tahsili gibi ve-
zirlik görevlerini yürütmek için kâtip ta-
yin edildi (Ýbn Miskeveyh, II, 123-124). 345’-
te (956) Muizzüddevle, Mühellebî’yi iktâla-
rýný arttýrýp hil‘at vererek vezir tayin etti
(a.g.e., II, 162, krþ. Mez, s. 124; EI 2 [Ýng.],
VII, 358). Muizzüddevle’nin kumandanla-
rýndan Rûzbihân’ýn Batîha’ya hâkim olan
âsi Ýmrân b. Þâhin’e karþý düzenlenen se-
ferde maðlûp olmasý üzerine Mühellebî
yeni bir askerî harekâta baþkumandan ta-
yin edildi (339/950). Yapýlan savaþta Mühel-
lebî önceleri âsilere üstün gelmesine rað-
men daha sonra tuzaða düþtü ve birçok
askerini kaybettiði gibi kendisi de ölüm-
den döndü. Muizzüddevle, Ýmrân b. Þâhin’-
le bir anlaþma imzalayýp onun Batîha’da-
ki 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 as-
ker yollayarak þehri Büveyhîler’den alma-
ya teþebbüs ettilerse de (341/952) Vezir
Mühellebî saldýrýyý püskürttü (Ýbn Miske-
veyh, II, 144 vd.; Ýbnü’l-Esîr, VIII, 496). Kay-
naklar ayný yýl Mühellebî’nin Muizzüddev-
le ile arasýnýn açýldýðýný, fakat makamýný
koruduðunu ve ardýndan iliþkilerinin yeni-
den düzeldiðini belirtir. Çabuk öfkelenme-
siyle ünlü bir hükümdar olan Muizzüddev-
le onu 150 sopa vurdurduktan sonra hap-
se attýrmýþtýr; bu olay vezirlik makamýnýn
ne kadar itibar kaybettiðini göstermesi
bakýmýndan ilginçtir. Muizzüddevle, daha
sonra aþaðýlayýcý bir muameleye tâbi tu-
tulmuþ bir insanýn tekrar vezirliðe getiri-
lip getirilmeyeceði hususunda nedimleriy-
le istiþarelerde bulunmuþ ve Ziyârîler’in
kurucusu Merdâvîc’in de vezirini dövdür-
mesinin ardýndan vezaret makamýna ge-
tirdiðini öðrenince onu görevine iade et-
miþtir. Muizzüddevle, 6 Cemâziyelâhir 352
(2 Temmuz 963) tarihinde Uman’a karþý sa-
vaþ açtýðýnda ordunun baþýna yine Mühel-
lebî’yi getirdi (Ýbn Miskeveyh, II, 196). Fa-
kat hastalandýðý için Baðdat’a dönmeye
karar veren Mühellebî Vâsýt yakýnlarýnda
vefat etti (27 Þâban 352 / 20 Eylül 963).
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Fýkýh eserlerinde yer yer baþka akid tiple-
riyle iliþki ve benzerliklerine temas edil-
mekle birlikte genellikle mühâyeenin mu-
âvazattan olduðu ve buna icâre hüküm-
lerinin uygulanmasý gerektiðinin belirtil-
mesi de bu yaklaþýmý desteklemektedir.
Ancak Serahsî’nin belirttiði üzere bu akid
bütün hükümleri bakýmýndan icâre gibi
deðildir (el-Mebsû¹, XX, 170). Zaman itiba-
riyle mühâyeenin mübâdele yönü, mekân
itibariyle ise ifraz yönü dikkate alýnarak
birincisinde sürenin belirli olmasý þart ko-
þulurken ikincisinde süre tayini gerekli gö-
rülmemiþtir (Mecelle, md. 1178-1179). Fa-
kat süre tayini hükmünden baðýmsýz ola-
rak incelendiðinde her iki türün bir yönüy-
le ifraz, bir yönüyle mübâdele olduðu gö-
rülür (Kadýzâde, VIII, 28; Ali Haydar, III,
435-436, 440-442). Hanefî ve Þâfiîler’e gö-
re paydaþlarýn mühâyee mahalli üzerinde-
ki zilyedliði yed-i emâne sayýldýðýndan ken-
di kasýt ve kusuru olmaksýzýn telef olursa
tazminle sorumlu tutulmaz. Mâlikîler’in
bunu icâre gibi kabul ettikleri dikkate alýn-
dýðýnda onlarýn da ayný görüþte olduðu so-
nucuna varýlýr. Hanbelîler’e göre ise bu âri-
yette 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 yapýlma-
sý yolu açýk tutulmuþ olsa da bu konunun
özel bir akid tipi olarak düzenlenmesi Ýs-
lâm hukukuna has bir durumdur. Günü-
müzde bazý Arap ülkelerinin medenî ka-
nunlarýnda bu konuda fýkýhtaki ismi ve
muhtevayý esas alan düzenlemeler yer al-
mýþtýr. Ýsviçre ve Türk medenî kanunlarý-
nýn eski þeklinde paydaþlarýn müþterek
malý kullanma tarzýyla ilgili sözleþme yap-
malarý 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 hakkýn-
da 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 yarar-
lanma, kullanma ve yönetime iliþkin konu-
larda bazý istisnalar dýþýnda kanun hüküm-
lerinden farklý düzenleme yapabilecekleri
kabul edilmiþ ve bu tür anlaþmalarýn tapu
kütüðüne þerh verilebilmesine imkân ta-
nýnmýþtýr. Ayný kanunun 693. maddesin-
de, “Uyuþmazlýk halinde yararlanma ve
kullanma þeklini hâkim belirler. Bu belir-

leme, paylý malýn kullanýlmasýnýn zaman
veya yer itibariyle paydaþlar arasýnda bö-
lünmesi biçiminde olabilir” hükmüne yer
verilmiþtir. Öte yandan bu kanunun 698.
maddesi, taksim isteme hakkýnýn tahdit-
leri arasýnda yer alan ve uygulamada “idâ-
me-i þüyû‘ mukavelesi” adý verilen sözleþ-
menin (743 sayýlý Türk Kanunu Medenîsi,
md. 627) “resmî þekle baðlý olmasý ve ta-
pu kütüðüne þerh verilebilmesi” hükmü-
nü getirmiþtir.

Mühâyee ile yakýn dönem ihtiyaçlarýnýn
ortaya çýkardýðý devremülk hakký arasýnda
bazý benzerlikler bulunduðu düþünülebi-
lirse de (bir mukayese için bk. Türcan, sy.
7 [2000], s. 98-99) hareket noktasý, amaç,
þekil ve hüküm bakýmýndan önemli fark-
lýlýklar vardýr. Devremülk hakkýnýn kullanýl-
masýnda temel kaynak iþlevi gören devre-
mülk sözleþmesiyle mühâyeenin fikrî te-
melleri arasýnda belli bir paralellik bulun-
masý 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.
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Muhtemelen 8 (629) yýlýnda doðdu. Sa-
hâbeden Ebû Sufre’nin oðludur. Çocuklu-
ðunu ve ilk gençlik yýllarýný babasýnýn Hz.
Ömer zamanýnda yerleþtiði Basra’da ge-
çirdi. Nüfuz sahibi bir liderin oðlu olarak
iyi bir þekilde yetiþti ve genç yaþta kabile-
sinin önemli kiþileri arasýnda yer aldý. Ce-
mel 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) Abdurrah-
man b. Semüre’nin ordusunda Sicistan (Sîs-
tan) seferine katýldý. Kâbil’in alýnmasýndan
sonra fetih müjdesini Basra Valisine ulaþ-
týrmakla 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 dað-
lýk bölgesinde bir vadide etrafý sarýlan Ýs-
lâm ordusunun kurtulmasýný saðladýðý için
(DÝA, XV, 175) büyük takdir topladý. 56
(676) yýlýnda Saîd b. Osman b. Affân’ýn Se-
merkant seferinde bir gözünü kaybetti.
Yezîd b. Muâviye zamanýnda Horasan Va-
lisi Selm b. Ziyâd’ýn öncü birliklerinin ba-
þýnda Soðd hükümdarýný maðlûp ederek
büyük miktarda esir ve ganimet aldý.

Yezîd b. Muâviye’nin ölümünden sonra
Abdullah b. Zübeyr’in saflarýna katýlan Mü-
helleb 65’te (684) Horasan valiliðine tayin
edildi ve o sýrada Basra ile Ahvaz arasýn-
daki bölgeyi ele geçirerek þehri tehdide
baþlayan Ezrakýler’le (Ezârika) savaþmak
üzere görevlendirildi. Seçme askerlerden
12.000 (veya 20.000) kiþilik bir ordu hazýr-
layan Mühelleb, gönderdiði öncü birlikler-
le Ezrakýler’i iyice yýprattýktan sonra Sil-
labrâ denilen yerde onlarý aðýr bir yenilgi-
ye uðrattý ve 66 (685-86) yýlýnda Ahvaz’ýn
daðlýk kesimine kadar sürdü. Mühelleb’in
bu baþarýsýyla Ezraký tehlikesinden kur-
tulan Basra o yýllarda ona nisbetle Basra-
tü’l-Mühelleb diye anýlýr oldu. Fars valiliði-
ne tayin edilen ve Ezrakýler’den aldýðý yer-
lerin gelirini ordusunu güçlendirmeye har-
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cayan Mühelleb bir yýl sonra askerlerinin
mevcudunu 30.000’e çýkardý.

Basra’da Ezraký tehlikesi yaþanýrken Kû-
fe isyancý lider Muhtâr es-Sekafî’nin eline
geçmiþti. Abdullah b. Zübeyr’in Basra va-
liliðine tayin ettiði kardeþi Mus‘ab, Muh-
târ’la savaþ için Mühelleb’i yanýna çaðýr-
dý. Mühelleb önce isteksiz davrandýysa da
onun ordusuna katýlarak Mezâr, Harûrâ
ve Kûfe’de yapýlan ve Muhtâr’ýn ölümüyle
sonuçlanan bir dizi savaþta büyük rol oy-
nadý (67/687). Muhtâr’ýn ortadan kaldýrýl-
masýnýn ardýndan Mus‘ab ile Abdülmelik
b. Mervân arasýnda engel oluþturmasý için
Musul-el-Cezîre- Ýrmîniye-Azerbaycan va-
liliðine getirilen Mühelleb, Ezrakýler’in is-
yanlarýnýn önlenememesi üzerine tekrar
onlara karþý gönderildi (68/687-88). Abdül-
melik’in Irak üzerine yürüdüðünü duyunca
tavsiyelerini isteyen Mus‘ab’a rakibinin ba-
zý Iraklý liderlerle mektuplaþtýðýný söyledi;
ayrýca ona savaþ sýrasýnda yanýnda bulun-
mak istediðini bildirdi. Ancak Mus‘ab, Bas-
ralýlar’ýn cepheye gitmek için Ezrakýler’e
karþý onun sefere çýkmasýný þart koþtuk-
larýný bildirerek bunu kabul etmedi.

Mus‘ab’ýn Sûlâf’ta Ezrakýler’le yapýlan
savaþta öldürüldüðünü duyan Mühelleb,
Abdullah b. Zübeyr’den ayrýldý ve askerin-
den Abdülmelik için biat aldý. Emevî kuv-
vetleri Ezrakýler’e karþý baþarýsýz kalýnca
Abdülmelik Mühelleb’i kumandanlýða ge-
tirdi (74/693). Mühelleb, Râmhürmüz’e ka-
dar ulaþmakla birlikte yeterli destek ala-
madýðý için beklenen baþarýyý saðlayama-
dý. 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 so-
nunda Basra, Ahvaz, Fars, Mekrân ve Ta-
beristan bölgelerindeki Hâricî isyanlarýný
sona erdiren Mühelleb, bu hizmetinden
dolayý ayný zamanda damadý olan Haccâc
tarafýndan Horasan valiliðine tayin edildi
(78/697). Mühelleb bölgede önemli fetih-
ler gerçekleþtirdi. Zilhicce 82’de (Ocak
702) Merv’de vekil býraktýðý oðlu Mugýre’-
nin ölümünü duyunca Kiþ’ten Merv’e dö-
nerken Merverrûz’da vefat etti. Ýyi bir as-
ker ve baþarýlý bir devlet adamý olan Mü-
helleb çok tedbirli davranýr ve karargâhý-
nýn etrafýný bir hendekle çevirtirdi. Hilim
ve cömertliðiyle meþhurdu. Askerlerine ol-
duðu gibi yönetimi altýndaki mevâlîye de

iyi davrandýðý, hatta onlarý maaþ divanýna
aldýðý ve içlerinden kumandanlar tayin et-
tiði bilinmektedir. Dönemindeki þairlerin
en çok övdüðü liderlerin baþýnda gelen Mü-
helleb’in kendisi de kaynaklarda þiir ve hik-
metli sözleri aktarýlan bir þair ve hatipti.
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Ebû Muhammed el-Üstâz el-Hasen
b. Muhammed b. Hârûn

b. Ýbrâhîm el-Mühellebî el-Ezdî
(ö. 352/963)

Büveyhî veziri.
˜ ™

26 Muharrem 291’de (19 Aralýk 903)
Basra’da doðdu. Emevîler’in ünlü kuman-
daný 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 se-
feri sýrasýnda Ebü’l-Hasan Tâzâd b. Îsâ ile
birlikte ve Batîha seferine çýkacaðý esna-
da tek baþýna vekil býraktýðý (338/949) bi-
linmektedir.

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

züddevle, hiçbir yetkisi olmayan Halife Mu-
tî‘ -Lillâh’ýn vezir tayin etmesine izin ver-
meyip emlâkiyle ilgilenmek üzere ona bir
kâtip verdiði gibi kendisi için de uzun süre
vezir tayin etmedi ve vezaret görevi kâtip-
ler tarafýndan yürütüldü (Mes‘ûdî, IV, 372;
Ýbn Miskeveyh, II, 85, 123-124).

Mühellebî, Vezir Ebû Ca‘fer es-Sayme-
rî’nin ölümünün ardýndan 27 Cemâziye-
levvel 339 (11 Kasým 950) tarihinde resmî
yazýþmalarý, haraç ve vergi tahsili gibi ve-
zirlik görevlerini yürütmek için kâtip ta-
yin edildi (Ýbn Miskeveyh, II, 123-124). 345’-
te (956) Muizzüddevle, Mühellebî’yi iktâla-
rýný arttýrýp hil‘at vererek vezir tayin etti
(a.g.e., II, 162, krþ. Mez, s. 124; EI 2 [Ýng.],
VII, 358). Muizzüddevle’nin kumandanla-
rýndan Rûzbihân’ýn Batîha’ya hâkim olan
âsi Ýmrân b. Þâhin’e karþý düzenlenen se-
ferde maðlûp olmasý üzerine Mühellebî
yeni bir askerî harekâta baþkumandan ta-
yin edildi (339/950). Yapýlan savaþta Mühel-
lebî önceleri âsilere üstün gelmesine rað-
men daha sonra tuzaða düþtü ve birçok
askerini kaybettiði gibi kendisi de ölüm-
den döndü. Muizzüddevle, Ýmrân b. Þâhin’-
le bir anlaþma imzalayýp onun Batîha’da-
ki 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 as-
ker yollayarak þehri Büveyhîler’den alma-
ya teþebbüs ettilerse de (341/952) Vezir
Mühellebî saldýrýyý püskürttü (Ýbn Miske-
veyh, II, 144 vd.; Ýbnü’l-Esîr, VIII, 496). Kay-
naklar ayný yýl Mühellebî’nin Muizzüddev-
le ile arasýnýn açýldýðýný, fakat makamýný
koruduðunu ve ardýndan iliþkilerinin yeni-
den düzeldiðini belirtir. Çabuk öfkelenme-
siyle ünlü bir hükümdar olan Muizzüddev-
le onu 150 sopa vurdurduktan sonra hap-
se attýrmýþtýr; bu olay vezirlik makamýnýn
ne kadar itibar kaybettiðini göstermesi
bakýmýndan ilginçtir. Muizzüddevle, daha
sonra aþaðýlayýcý bir muameleye tâbi tu-
tulmuþ bir insanýn tekrar vezirliðe getiri-
lip getirilmeyeceði hususunda nedimleriy-
le istiþarelerde bulunmuþ ve Ziyârîler’in
kurucusu Merdâvîc’in de vezirini dövdür-
mesinin ardýndan vezaret makamýna ge-
tirdiðini öðrenince onu görevine iade et-
miþtir. Muizzüddevle, 6 Cemâziyelâhir 352
(2 Temmuz 963) tarihinde Uman’a karþý sa-
vaþ açtýðýnda ordunun baþýna yine Mühel-
lebî’yi getirdi (Ýbn Miskeveyh, II, 196). Fa-
kat hastalandýðý için Baðdat’a dönmeye
karar veren Mühellebî Vâsýt yakýnlarýnda
vefat etti (27 Þâban 352 / 20 Eylül 963).
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Cenazesi Baðdat’ýn Nevbahtiye Kabrista-
ný’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 son-
ra bütün mal varlýðýna el koymuþ, ailesi-
ni, arkadaþlarýný, hatta hizmetinde bulu-
nan kiþileri dahi tutuklatmýþtýr. Bu durum
halký galeyana getirmiþtir (a.g.e., II, 197-
198). Kaynaklar, Mühellebî’nin zulme uð-
rayan insanlarý bulup haklarýný geri ver-
mek için bizzat þehir þehir dolaþtýðýný be-
lirtir. Muizzüddevle, 351 (962) yýlýnda Bað-
dat’taki camilerin kitâbelerini kazýtýp yer-
lerine Þiî inancý içerikli yazýlar koydurmak
istediðinde Mühellebî yeni yazýlacak yazý-
larda Ehl-i beyt’e zulmedenlerin genel bi-
çimde lânetlenmesi ve þahýs isimlerine
yer verilmemesi, sadece Muâviye’nin adý-
nýn yazýlmasý tavsiyesinde bulunmuþ, o
da bunu kabul etmiþtir (Ebü’l-Fidâ, II,
110). Mühellebî, vezirliði zamanýnda dev-
letin hazine açýðýný gidermek için bir dizi
reform gerçekleþtirmiþ, bu sayede Büvey-
hîler’in ekonomik hayatý canlanmýþtýr. Ül-
kede ve özellikle anarþi merkezi Basra’da
huzur ve adaleti hâkim kýlmýþtýr. Muiz-
züddevle’nin üzerinde büyük bir nüfuzu-
nun olduðu, idare merkezini Baðdat’a ta-
þýma ve ünlü sarayýný burada inþa etme
hususunda onu etkilediði bilinmektedir.
Mühellebî ayrýca Abbâsîler’in ve Büvey-
hîler’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 divaný-
nýn olduðunu belirtir (el-Fihrist, s. 149). Gü-
nümüze ulaþan þiirleri Câbir Abdülhamîd
el-Hâkanî tarafýndan yayýmlanmýþtýr (el-
Mevrid, III/2 [Baðdat 1394/1974], s. 145-
170). Mühellebî’nin meclisinde bulunan çok
sayýdaki edip ve âlim arasýnda Ebû Ali et-
Tenûhî’nin babasý kadý ve þair Ali b. Mu-
hammed et-Tenûhî, þair Ýbnü’l-Haccâc, kül-
tür tarihçisi Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, dilci ve
tarihçi Ebû Ýshak es-Sâbî, Ebü’n-Necîb ez-
Zâhir Þeddâd b. Ýbrâhim el-Cezerî, Ýbn Ma‘-
rûf, þair Ebü’l-Verd ve þair Müneccim ailesi
ilk akla gelenlerdir.
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Emevîler ve Abbâsîler zamanýnda
yetiþtirdiði devlet adamý,

âlim ve þairlerle tanýnan aile.
˜ ™

Ezd kabilesinin Atîk kolundan gelen Mü-
hellebîler (Mehâlibe) adlarýný Emevîler’in
Horasan valisi Mühelleb b. Ebû Sufre’den
alýr. Sahâbî Ebû Sufre’nin oðlu olan Mü-
helleb, beþ yýl süren valiliði sýrasýnda ku-
mandanlarýný ve diðer idarecilerini baþta
oðullarý olmak üzere yakýnlarý arasýndan
seçerek Ezd’i Horasan’da hâkim duruma
getirdi. Temîm ve Kays kabilelerinin tem-
sil ettiði Kuzey Araplarý’nýn gücünü kýra-
rak Güneyliler’in Ezd-Rebîa ittifakýný güç-
lendirdi. 82 (702) yýlýnda ölen Mühelleb’in
kaynaklarda on dokuzu hakkýnda bilgi ve-
rilen çok sayýda oðlu bulunuyordu. Bunla-
rýn baþýnda kendisinden önce vefat eden
Merv’deki vekili Mugýre, babalarýndan son-
ra peþ peþe Horasan valiliði yapan Yezîd ve
Mufaddal gelmektedir. Babasýnýn yerine
Horasan valiliðine getirilen Yezîd b. Mühel-
leb, kýz kardeþiyle evli olan ve kendisine
büyük bir kin besleyen Haccâc b. Yûsuf es-
Sekafî’nin ýsrarlarý sonucu görevinden alý-
nýp tutuklanmýþsa da dört yýl sonra hapis-
ten kaçarak sýðýndýðý Süleyman b. Abdül-
melik tarafýndan Irak genel valiliðine ve
ayný zamanda Horasan valiliðine tayin edil-
miþti. Ancak yaptýðý bir suistimal sebe-
biyle Ömer b. Abdülazîz tarafýndan tekrar
tutuklandý ve Irak valiliði esnasýnda Hac-
câc’ýn yakýnlarýna yaptýklarý yüzünden ken-
disine intikam besleyen II. Yezîd’in halife

olduðunu duyunca yine hapisten kaçtý. Bu
defa devlete isyan eden Yezîd, Ezd ve müt-
tefiki Rebîa’nýn desteðiyle Basra’yý ele ge-
çirdi. Fakat Mesleme b. Abdülmelik ku-
mandasýndaki orduya yenildi ve iki karde-
þiyle birlikte öldürüldü. Onun ilk Horasan
valiliðinin ardýndan yerine getirilen karde-
þi Mufaddal, kendisiyle birlikte kaçan diðer
kardeþleri ve birçok akrabasý da yakalanýp
katledildi (102/720). Bu arada Mufaddal’ýn
esir alýnan çocuklarý da II. Yezîd’in emriyle
öldürüldü; aileden sað kalanlarýn bazýlarý
köle pazarlarýnda satýldý ve ailenin bütün
mallarýna el konuldu.

Emevî Devleti’ne büyük hizmetleri olan
Mühellebîler’in mâruz kaldýðý bu kýyým,
baþta Ezd olmak üzere Horasan ve diðer
merkezlerdeki Yemen kabilelerini yöneti-
me düþman hale getirdi. Tarihçilerin Eme-
vîler devrinin en cömert idarecileri kabul
ettiði Mühelleb ve oðullarý yaptýklarý ihsan-
larla halkýn ve özellikle þairlerin gönlünü ka-
zanmýþtý. Ayrýca Mühelleb, Horasanlý me-
vâlî tarafýndan da çok seviliyordu. Yeni va-
li Ömer b. Hübeyre’nin, Mühellebîler’i des-
tekleyen Yemen asýllý kabilelere düþman-
ca bir tavýr takýnarak makam sahibi olan-
larý iþ baþýndan uzaklaþtýrýp çeþitli cezala-
ra çarptýrmasý ve bütün resmî görevleri
Mudarîler’e vermesi Horasan’daki kabile-
ciliði yeniden canlandýrdý. Hiþâm b. Ab-
dülmelik’in Irak valiliðine getirdiði Hâlid b.
Abdullah el-Kasrî, valiliði sýrasýnda (724-
738) Yemenliler’e iyi davranarak iki taraf
arasýnda dengeyi saðlamaya çalýþtý. Hâlid
el-Kasrî’nin azledilmesi ve birkaç yýl son-
ra yeni vali Yûsuf b. Ömer es-Sekafî tara-
fýndan öldürülmesi Ezd ve Rebîa’nýn bü-
tün merkezlerde yeniden hareketlenmele-
rine yol açtý. II. Velîd’e karþý kinle dolu olan
bu kabileler ona isyan eden III. Yezîd’i des-
teklediler ve tahtý ele geçirmesine yardým-
cý oldular (126/744). Ezd arasýnda Mühel-
lebîler sebebiyle Emevîler’e karþý duyulan
kin asýl etkisini Horasan’da gösterdi. Ezd
liderlerinden Cüdey‘ b. Ali el-Kirmânî üc-
retlerin ödenmesiyle ilgili uygulama yü-
zünden isyan ettiðinde Ezd ve müttefiki
Rebîa kabilelerini etrafýnda toplamak için
Mühellebîler’in intikamý sloganýyla ortaya
çýkmýþtý. Öte yandan bu kin Ezd’i zaman-
la Abbâsî ihtilâlinin en önemli destekçi-
si haline getirdi. Ýhtilâlin Mühellebîler’in
kabilesi Ezd’in güçlü olduðu Horasan’da
baþlamasý ve halkýn çoðunun ihtilâli Mü-
hellebîler’in intikamý þeklinde deðerlen-
dirmesi ihtilâl liderlerinin iþini kolaylaþ-
týrdý. Kabilesiyle birlikte Ebû Müslim’in
saflarýna katýlan Cüdey‘ b. Ali el-Kirmânî
onun kumandanlarý arasýnda yer aldý. Ye-


