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Ham kâðýtlarý düz hale getirip
parlaklýk vermek için kullanýlan alet.
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Aslý Farsça olan mühre kelimesi Arap-
ça’ya mührak olarak geçmiþtir. Eskiden
kâðýt imalâthanelerinde üretilen kâðýtla-
rýn yüzeyi kalem ve fýrçanýn rahatlýkla yü-
rütülebileceði düzlükte deðildi. Kâðýtlar
pürüzlerini gidermek, onlarý parlatmak ve
kullanýlýr hale getirmek amacýyla mühre-
lenirdi. Kitap sanatlarýnda kullanýlacak kâ-
ðýtlarýn âharlandýktan sonra bu tabakanýn
çatlayýp arasýna is mürekkebi dolmamasý
için bir hafta zarfýnda mührelenmesi ge-
rekirdi. Mührenin en yaygýn þekli, her iki
tarafýnda elle tutulabilecek kalýnlýkta birer
kolu ve çakmak taþý denilen parlak ve sert
taþýn boydan boya içine yerleþtirileceði oyu-
ðu olan düzgün bir aðaçtýr. Taþýn boyu 10-
12, eni 4-5, kalýnlýðý 1-1,5 cm.dir.

Mührelenecek kâðýtlar ýhlamur aðacýn-
dan yapýlmýþ, sathý pürüzsüz ve ebadý kâ-
ðýt tabakalarýndan daha geniþ bir tahta
üzerine konulur. Yaðlý insan cildine veya
kuru sabuna sürülen kalýn bir bez parçasý
kâðýdýn üstünde dolaþtýrýlýp kayganlýk sað-
landýktan sonra ve mühre iki ucundan tu-
tularak kâðýdýn üzerine kuvvetle bastýrýl-
mak suretiyle ileri -geri hareketler yapýlýr,
bu esnada kâðýt serbest býrakýlýp elle tu-
tulmaz. Eðer kâðýdýn iki yüzüne de yazý-
lacaksa iki taraf ayrý ayrý mührelenir.

Basým dýþýnda elle gerçekleþtirilen bü-
tün yazý iþleri için kullanýlan kâðýtlar âhar-
lanmýþ olsun veya olmasýn mutlaka önce-
den mührelenmeye tâbi tutulur. Osmanlý
devrinde Ýstanbul’da Beyazýt -Vezneciler
arasýnda yer alan müzehhip ve mücellitler
çarþýsýnýn bodrum katlarýnda âharcýlardan
baþka hususiyle bulundurulan mührezen
esnafý kâðýt terbiyesinin bu son merhale-
sini tamamlamakla geçimlerini saðlardý.
Mührenin kâðýt üstünde daha süratli yü-
rütülmesi için mühre tahtasýnýn (pesterk)
hafif içbükey biçimde hazýrlandýðý da bilin-
mektedir.

Daha küçük ve az sayýdaki mühreleme
iþlerinde deve kuþu yumurtasý iriliðinde bir
cam mühre kullanýlabilir; bu da iki ucun-
dan kavranýp kâðýdýn üstünde bastýrýlarak
yürütülür. Deniz kulaðý denilen deniz bö-
ceðinin, üstü benekli sert ve parlak kabu-
ðundan da ayný maksatla faydalanýlabilir.
Bu küçük mühre çeþidi “minkaf, mýskale
(mazgala), halezon, senc” isimleriyle de bi-
linir.

Ezilmiþ varak altýnýn kâðýt, deri vb. bir
zemine sürüldükten sonra mat sarý rengi
yerine altýn görünüþü almasý için kullanýlan
alete “zermühre” adý verilir; bunun bir adý
da mýskaledir. Akîk, süleymânî taþý, yeþim,
yemen taþý gibi pürüzsüz halde tesviye
edilebilen ve iri badem biçimine getirilmiþ
bir taþa 10-15 cm. uzunluðunda, elin kav-
rayabileceði kalýnlýkta ahþap veya maden
bir sap takýlýr. Zermühre parlatýcý taþýnýn
biçiminden dolayý “bâdemî” veya “yassý”
olarak adlandýrýlýr. Þemse cilt gibi düz sa-
týhlý olmayan yerlerde ve dar sahalarda
kullanmak için geliþtirilen ucu ince ve eðri
zermührelere “kartal burnu, sivri mühre,
týrnak mühresi” denilir. Zermührenin par-
latma ameliyesinden önce yüz veya baþa
sürülerek cilt yaðýyla kaygan hale getiril-
mesi þarttýr.
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Ebû Abdillâh (Ebû Ýshâk)
el-Mühtedî -Billâh Muhammed b. Hârûn

el-Vâsik -Billâh el-Abbâsî
(ö. 256/870)

Abbâsî halifesi
(869-870).

˜ ™

218 veya 219’da (833 veya 834) Sâmer-
râ yakýnlarýndaki Katûl’de doðdu. Halife
Vâsik -Billâh’ýn oðludur. Vâsik -Billâh’ýn
ölümünün ardýndan (24 Zilhicce 232 / 11
Aðustos 847) devlet adamlarý ve kuman-
danlar yeni halifeyi seçmek için toplandý-
lar. Abbâsî tarihinde bu amaçla yapýlan
ilk toplantýnýn sonunda Vâsik’ýn oðlu Mu-
hammed’in halife ilân edilmesi kararlaþ-
týrýldý. Ancak nüfuzlu Türk kumandanlarý
Muhammed’in yaþýnýn küçüklüðünü ileri
sürerek itiraz ettiler. Bunun üzerine onun
yerine amcasý Ca‘fer b. Muhammed el-
Mu‘tasým-Billâh, Mütevekkil -Alellah laka-
býyla hilâfet makamýna getirildi. Mütevek-
kil -Alellah, Müntasýr-Billâh, Müstain-Bil-
lâh ve Mu‘tez -Billâh dönemlerinde Mu-

hammed siyasî hayattan uzak durdu. Mu‘-
tez-Billâh’ýn halifelikten hal‘edilmesiyle ku-
mandanlar Muhammed’e biat etmeye ka-
rar verdiler. Baþlangýçta buna razý olmayan
Muhammed, Mu‘tezz’in hilâfetten kendi
isteðiyle çekildiðini açýklamasý üzerine 27
veya 29 Receb 255’te (11 veya 13 Temmuz
869) Mühtedî -Billâh lakabýyla halife ilân
edildi. Ancak Muhammed’in halife olmasý
Baðdat’ta askerlerle halk tarafýndan tep-
kiyle karþýlandý. Onun adýna biat almak
için görevlendirilen Süleyman b. Abdullah
b. Tâhir saldýrýlara mâruz kaldý. Cuma gü-
nü hutbe yine Mu‘tez adýna okundu. Bu
sýrada Baðdat’ta bulunan Ebû Ahmed b.
Mütevvekkil’i halife yapmak amacýyla yo-
ðun bir faaliyet baþlatýldý. Ancak Ebû Ah-
med kendisine yapýlan teklifi kabul etme-
yince Mühtedî’ye biat edildi (7 Þâban 255 /
21 Temmuz 869).

Mühtedî hilâfet makamýna geçince bir
yandan Türk kumandanlarý, bir yandan da
âsilerle uðraþmak zorunda kaldý. Taberis-
tan’da isyan eden Ali evlâdýndan Hasan b.
Zeyd 255’te (869) bozguna uðratýldý. Bu
dönemde Rey Valisi Mûsâ b. Boða Ali ev-
lâdý ile mücadeleyle görevlendirildi. Ayný yýl
Müsâvir b. Abdülhamîd eþ-Þârî el-Hâricî
kalabalýk bir taraftar kitlesiyle isyan edip
Musul’a girdi. Vali Abdullah b. Süleyman
mukavemet edemeyip kaçmak zorunda
kaldý. Hasan b. Eyyûb el-Adevî kumanda-
sýnda gönderilen Abbâsî ordusu âsiler kar-
þýsýnda tutunamadý. Müsâvir baþþehir Sâ-
merrâ’yý tehdit eder hale geldi. Mûsâ b.
Boða ve Bayýk Bey de bir sonuç alamadý.
Yine ayný yýl Ali evlâdýndan olduðunu iddia
eden Sâhibü’z-Zenc Ali b. Muhammed ez-
Zencî, Doðu Afrika sahillerinden getirile-
rek Batîha civarýna yerleþtirilen Zencîler’in
(Zenc) desteðini saðlayýp Abbâsî yöneti-
mine karþý isyan etti. Basra’yý yakýp yýktý
ve birçok kiþiyi esir aldý. Mühtedî, devleti
içine düþtüðü bu kötü durumdan ve ken-
dini Türk kumandanlarýnýn tahakkümün-
den kurtarmak için harekete geçti. Ancak
hilâfet makamýna gelmesinde önemli rol
oynayan Sâlih b. Vasîf et-Türkî ve Bayýk
Bey’in nüfuzunu kýrmakta zorlandý. Bunun
üzerine o sýrada Ýran’da bulunan Mûsâ b.
Boða’ya mektup yazarak kendisini Sâmer-
râ’ya davet etti. Mûsâ þehre girer girmez
halifenin sarayýna gidip Dîvân-ý Mezâlim’e
baþkanlýk etmekte olan Mühtedî’yi Yâr-
cûh et-Türkî’nin evine götürdü. Böylece
onu Sâlih b. Vasîf’in nüfuzundan kurtardý.
Mühtedî’nin Mûsâ b. Boða ile kendisi aley-
hine iþ birliði yaptýðýný hisseden Sâlih bir
süre Sâmerrâ’da saklandý, daha sonra ya-
kalanarak öldürüldü (Safer 256 / Ocak 870).
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Halife bu olayýn ardýndan Mûsâ ve Bayýk
Bey’i de bertaraf etmek için çareler ara-
maya baþladý ve onlarý karýþýklýklara son
vermek üzere Musul’da görevlendirdi.
Mühtedî -Billâh, görünürde Türk askerle-
riyle iyi geçinmeye çalýþýrken bir yandan
da Mýsýr’ýn yerli halkýndan teþkil edilen üc-
retli askerleri (Megaribe) devletin önemli
mevkilerine getirmek istiyordu.

Türk askerleri, 2 Receb 256’da (5 Hazi-
ran 870) maaþlarýnýn ödenmemesini ba-
hane ederek Sâmerrâ’da karýþýklýk çýkar-
dýlar. Halife askerlere maaþlarýnýn Mûsâ’-
ya ve kardeþi Ebû Nasr’a verildiðini söyle-
yip onlarý bu Türk kumandanlarý aleyhine
kýþkýrttý. Amacý onlarý birbirine düþürmek
suretiyle bertaraf etmekti. Bu sebeple
mektup yazarak Mûsâ’yý Sâmerrâ’ya da-
vet ediyor, Bayýk Bey’den de Mûsâ’yý öl-
dürmesini istiyordu. Durumu farkeden
Mûsâ ile Bayýk Bey Mühtedî’yi hilâfetten
uzaklaþtýrmaya karar verdiler. Sâmerrâ’-
ya gelen Bayýk Bey halifenin sarayýna gi-
derek kendisiyle görüþmek istediðinde ha-
life tarafýndan hapsedildi. Bunun üzerine
Bayýk Bey’in hâcibi Ahmed b. Hakkan Sa-
rayý muhasara altýna aldý. Mühtedî, Mûsâ
ve Bayýk Bey’in kendisini hal‘etmek iste-
diklerini anlayýnca âsilerden bir grubu hu-
zura kabul etti ve onlara kendisini Halife
Mu‘tez ve Müstaîn’e benzetmemelerini,
kendisine zarar verilecek olursa çoðunun
öldürüleceðini söyledi. Bu sýrada Bayýk Bey
öldürüldü. Halifeyi destekleyenlerle Bayýk
Bey’e baðlý birlikler arasýnda meydana ge-
len çarpýþmalarda çok sayýda insan haya-
týný kaybetti. Mühtedî’nin yanýnda yer alan
Türk askerlerinin Bayýk Bey’e baðlý birlik-
lerin saflarýna katýlmasý üzerine kaçmak-
tan baþka çaresi kalmayan halife yakala-
nýp Cevsak Sarayý’nda gözetim altýna alýn-
dý. Bütün ýsrarlara raðmen hilâfetten ay-
rýlmaya razý olmadý; Mûsâ b. Boða ile di-
ðer kumandanlara mektup yazarak kendi-
lerine haksýzlýk etmeyeceðini bildirdi. An-
cak bu sözlerine itibar edilmeyip baþta Ka-
yýglýg Bey olmak üzere kumandanlarýn ka-
rarýyla 15 Receb 256’da (18 Haziran 870)
hilâfetten hal‘edildi; ardýndan iþkenceyle
öldürüldü ve Sâmerrâ’da Müntasýr-Billâh
için yaptýrýlan Kubbetü’s-Suleybiyye’ye def-
nedildi.

Yaklaþýk bir yýl hilâfet makamýnda ka-
lan Mühtedî -Billâh, Ömer b. Abdülazîz’i
kendisine örnek almýþ, sade bir hayat tar-
zýyla kudret ve nüfuzu telif etmeye çalýþ-
mýþ, Türk kumandanlarýnýn nüfuzunu kýr-
mak, halifeliðe siyasî ve dinî itibar kazan-
dýrmak için gayret göstermiþ, ancak ba-
þarýlý olamamýþtýr. Mühtedî’nin dinî politi-

kasý Hanefîliði desteklemekten yana idi.
Þiîliðe bakýþý hakkýnda ise kesin bir þey
söylemek oldukça zordur. Ali evlâdýna düþ-
manca tavýr takýndýðýný iddia ederek onu
eleþtiren Þiîler olduðu gibi ondan övgüyle
söz eden müellifler de vardýr. Muahhar ta-
rihçilerden bazýlarý Mühtedî’nin Mu‘tezilî
olduðunu kaydeder (Melchert, III/3 [1996],
s. 334-338).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Ya‘kubî, TârîÅ, II, 483, 484, 504-506; Taberî,

TârîÅ (Ebü’l-Fazl), IX, 154, 157, 279, 326, 391-
469, 473; Mes‘ûdî, Mürûcü’×-×eheb (Abdülhamîd),
IV, 182-197; Hatîb, TârîÅu Ba³dâd, III, 347-351;
Ýbnü’l-Ýmrânî, el-Ýnbâß fî târîÅi’l-Åulefâß (nþr. Ka-
sým es-Sâmerrâî), Kahire 1984, s. 133-136; Ýb-
nü’l-Esîr, el-Kâmil, VII, 195-235; Ýbnü’t-Týktaka,
el-FaÅrî, s. 246-249; Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb,
XXII, 320-327; Hudarî, Mu¼âŠarât: £Abbâsiyye,
s. 289-294; Hakký Dursun Yýldýz, Ýslâmiyet ve Türk-
ler, Ýstanbul 1976, s. 105-125, 128; H. Kennedy,
The Prophet and the Age of the Caliphates, Lon-
don 1986, s. 172, 174-175; Hasan Yaþaroðlu, Ta-
beristan Zeydîleri: 250-316/864-929 (doktora te-
zi, 1998), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 83-84;
Gülgûn Uyar, Ehl-i Beyt: Ýslâm Tarihinde Ali -Fâ-
týma Evlâdý, Ýstanbul 2004, s. 332; Halîl Þâkir Hü-
seyin, “Cühûdü’l-palîfeti’l-.Abbâsî el-Mühtedî fi’t-
tesaddî li-saytarati’t-Türk 255-256h.”, Mecelle-
tü âdâbi’l-Müstan½ýriyye, XV, Baðdad 1407/1987,
s. 485-508; Ch. Melchert, “Religious Policies of
the Caliphs from al-Mutawakkil to al-Muqtadir,
A.H. 232-295/A.D. 847-908”, Islamic Law and
Society, III/3, Leiden 1996, s. 334-338; K. V. Zet-
terstéen, “Mühtedî”, ÝA, VIII, 793-794; a.mlf. –
[C. E. Bosworth], “al-Muhtadý”, EI2 (Ýng.), VII, 476-
477.

ÿAbdülkerim Özaydýn

– —
MÜHÜR

( ��� )
˜ ™

Farsça olan mühür (mühr) kelimesi kýy-
metli veya yarý kýymetli taþlar gibi sert
malzeme üzerine, basýldýðýnda düzgün çýk-
masý için ters olarak kazýnmýþ imza yeri-
ne geçen yazý, arma, simge veya damga-
larla bunlarýn baskýsý için kullanýlýr; Arap-
ça’sý hâtem ve tâbi‘ (tâbe‘) olup Allah’ýn in-
kârcýlarýn kalplerini, kulaklarýný ve aðýzla-
rýný mühürlemesi Kur’an’da bu kelimeler-
le ifade edilmiþ (el-Bakara 2/7; et-Tevbe 9/
93; Yâsîn 36/65; el-Câsiye 45/23; Muham-
med 47/16), ayrýca cennetteki mühürlü
(mahtûm) þaraplardan söz edilmiþtir (el-
Mutaffifîn 83/25). Eskiden içinde içki sak-
lanan kaplarýn aðzý kapatýldýktan sonra ip-
le veya sýrýmla baðlanýr ve atýlan düðümün
üzeri çömlekçi çamuruyla kaplanarak mü-
hürlenirdi. Lebîd b. Rebîa’nýn bir þiirinde de
aðzýndaki mührü kýrýlmýþ bir þarap küpün-
den bahsedilir (Hatîb et-Tebrîzî, s. 192).
Hitit ve Mýsýr geleneðinde açýlmasý isten-
meyen kapý, mektup, sandýk vb. þeyler de

ayný þekilde mühürlenirdi. Arkeoloji ter-
minolojisinde bu tür çamur mühür bas-
kýlarýna Latince adýyla bulla denilmiþtir.
Daha sonralarý bunlarýn yerini bugün de
iþlevini sürdüren kurþun mühürler (posta
mührü) almýþtýr. Ýslâm tarihinde bilinen en
eski kurþun mühürler Emevîler dönemine
kadar uzanmaktadýr (bk. KOZAK). Özellikle
saraylarda güvenlik için bulla türü mühür-
ler önem taþýyordu. Türkler mühre tamga
diyorlardý (bk. DAMGA). Hakanýn sofrasý,
yemek ve içki kaplarý baþkalarýnýn eline
geçmemesi için mühürlenir ve bu tür eþ-
yaya tamgalýk denirdi (Dîvânü lugåti’t-
Türk Tercümesi, I, 424, 527). Günümüzde
de yasa zoruyla muhafaza altýna alma, ka-
patma ve iptal etmelerde ýsýtýlýnca eriyen
sert mühür mumu üzerine resmî mühür
basýlmaktadýr.

Mühür (hâtem), genelde yazýlarýn altýna
basýlýp sözü bitirdiði ve son sözün söylen-
diði belgeleri geçerli hale getirerek bahis
konusu olayý sonuçlandýrdýðý için hatm fiil
kökü “bir þeyi sona erdirmek” anlamýnda
da kullanýlmýþ ve özellikle Hz. Peygamber’e
“hâtemü’l-enbiyâ” (hâtemü’n-nebiyyîn) denil-
miþtir. Kur’an’da geçen hâtemü’n-nebiy-
yîn ifadesi (el-Ahzâb 33/40), Hz. Muham-
med’in hem nübüvveti nihayete erdiren
son peygamber hem de bütün peygam-
berleri tasdik eden (onlarýn nübüvvetini mü-
hürleyen) ilâhî bir damga olduðu þeklinde
açýklanmaktadýr (Elmalýlý, VI, 3906).

Tarihi Kalkolitik döneme kadar uzanan
mührün baþlýca iki türünün bulunduðu
görülmektedir. Eski Mezopotamya ve Mý-
sýr’da kullanýlan altýn, gümüþ ve akik gibi
yarý kýymetli taþlar, fildiþi ve piþmiþ top-
raktan yapýlan mühürler silindir yahut üs-
tü çeþitli þekillerde hazýrlanmýþ damga
mühür tarzýnda idi. Mýsýr’da ve Anadolu’-
da genellikle baský alaný düz damga mü-
hürler, Mezopotamya ve etkisi altýnda ka-
lan Ýran’da ise loð taþý gibi yuvarlandýkça
yumuþak kil üzerine kesintisiz baský býra-
kan silindir mühürler kullanýlýyordu. Ham-
murabi kanunlarýndan, adlarýna “burgul-
lu” denilen mühür kazýcýlarýn baþlýca za-
naatkâr sýnýflarýndan biri olduðu (Tosun –
Yalvaç, s. 210) ve Herodot’tan Bâbil’de her-
kesin bir mührünün bulunduðu (Tarih, s.
69) öðrenilmektedir. Ýran’da silindir mü-
hürlerden baþka yüzük mühürlerin de kul-
lanýldýðý Eski Ahid’de yer alan Ester’in hi-
kâyesinden anlaþýlmaktadýr (Ester, 8/2, 8,
10). Yüzük kaþýna oturtularak parmakta
taþýnanlar hariç mühürler ya bir kese için-
de muhafaza edilir veya deliðinden geçi-
rilen bir sicim, kaytan yahut zincirle elbi-
senin düðme iliklerinden birine baðlanýr-

Mütevekkil’i
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Halife bu olayýn ardýndan Mûsâ ve Bayýk
Bey’i de bertaraf etmek için çareler ara-
maya baþladý ve onlarý karýþýklýklara son
vermek üzere Musul’da görevlendirdi.
Mühtedî -Billâh, görünürde Türk askerle-
riyle iyi geçinmeye çalýþýrken bir yandan
da Mýsýr’ýn yerli halkýndan teþkil edilen üc-
retli askerleri (Megaribe) devletin önemli
mevkilerine getirmek istiyordu.

Türk askerleri, 2 Receb 256’da (5 Hazi-
ran 870) maaþlarýnýn ödenmemesini ba-
hane ederek Sâmerrâ’da karýþýklýk çýkar-
dýlar. Halife askerlere maaþlarýnýn Mûsâ’-
ya ve kardeþi Ebû Nasr’a verildiðini söyle-
yip onlarý bu Türk kumandanlarý aleyhine
kýþkýrttý. Amacý onlarý birbirine düþürmek
suretiyle bertaraf etmekti. Bu sebeple
mektup yazarak Mûsâ’yý Sâmerrâ’ya da-
vet ediyor, Bayýk Bey’den de Mûsâ’yý öl-
dürmesini istiyordu. Durumu farkeden
Mûsâ ile Bayýk Bey Mühtedî’yi hilâfetten
uzaklaþtýrmaya karar verdiler. Sâmerrâ’-
ya gelen Bayýk Bey halifenin sarayýna gi-
derek kendisiyle görüþmek istediðinde ha-
life tarafýndan hapsedildi. Bunun üzerine
Bayýk Bey’in hâcibi Ahmed b. Hakkan Sa-
rayý muhasara altýna aldý. Mühtedî, Mûsâ
ve Bayýk Bey’in kendisini hal‘etmek iste-
diklerini anlayýnca âsilerden bir grubu hu-
zura kabul etti ve onlara kendisini Halife
Mu‘tez ve Müstaîn’e benzetmemelerini,
kendisine zarar verilecek olursa çoðunun
öldürüleceðini söyledi. Bu sýrada Bayýk Bey
öldürüldü. Halifeyi destekleyenlerle Bayýk
Bey’e baðlý birlikler arasýnda meydana ge-
len çarpýþmalarda çok sayýda insan haya-
týný kaybetti. Mühtedî’nin yanýnda yer alan
Türk askerlerinin Bayýk Bey’e baðlý birlik-
lerin saflarýna katýlmasý üzerine kaçmak-
tan baþka çaresi kalmayan halife yakala-
nýp Cevsak Sarayý’nda gözetim altýna alýn-
dý. Bütün ýsrarlara raðmen hilâfetten ay-
rýlmaya razý olmadý; Mûsâ b. Boða ile di-
ðer kumandanlara mektup yazarak kendi-
lerine haksýzlýk etmeyeceðini bildirdi. An-
cak bu sözlerine itibar edilmeyip baþta Ka-
yýglýg Bey olmak üzere kumandanlarýn ka-
rarýyla 15 Receb 256’da (18 Haziran 870)
hilâfetten hal‘edildi; ardýndan iþkenceyle
öldürüldü ve Sâmerrâ’da Müntasýr-Billâh
için yaptýrýlan Kubbetü’s-Suleybiyye’ye def-
nedildi.

Yaklaþýk bir yýl hilâfet makamýnda ka-
lan Mühtedî -Billâh, Ömer b. Abdülazîz’i
kendisine örnek almýþ, sade bir hayat tar-
zýyla kudret ve nüfuzu telif etmeye çalýþ-
mýþ, Türk kumandanlarýnýn nüfuzunu kýr-
mak, halifeliðe siyasî ve dinî itibar kazan-
dýrmak için gayret göstermiþ, ancak ba-
þarýlý olamamýþtýr. Mühtedî’nin dinî politi-

kasý Hanefîliði desteklemekten yana idi.
Þiîliðe bakýþý hakkýnda ise kesin bir þey
söylemek oldukça zordur. Ali evlâdýna düþ-
manca tavýr takýndýðýný iddia ederek onu
eleþtiren Þiîler olduðu gibi ondan övgüyle
söz eden müellifler de vardýr. Muahhar ta-
rihçilerden bazýlarý Mühtedî’nin Mu‘tezilî
olduðunu kaydeder (Melchert, III/3 [1996],
s. 334-338).
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Farsça olan mühür (mühr) kelimesi kýy-
metli veya yarý kýymetli taþlar gibi sert
malzeme üzerine, basýldýðýnda düzgün çýk-
masý için ters olarak kazýnmýþ imza yeri-
ne geçen yazý, arma, simge veya damga-
larla bunlarýn baskýsý için kullanýlýr; Arap-
ça’sý hâtem ve tâbi‘ (tâbe‘) olup Allah’ýn in-
kârcýlarýn kalplerini, kulaklarýný ve aðýzla-
rýný mühürlemesi Kur’an’da bu kelimeler-
le ifade edilmiþ (el-Bakara 2/7; et-Tevbe 9/
93; Yâsîn 36/65; el-Câsiye 45/23; Muham-
med 47/16), ayrýca cennetteki mühürlü
(mahtûm) þaraplardan söz edilmiþtir (el-
Mutaffifîn 83/25). Eskiden içinde içki sak-
lanan kaplarýn aðzý kapatýldýktan sonra ip-
le veya sýrýmla baðlanýr ve atýlan düðümün
üzeri çömlekçi çamuruyla kaplanarak mü-
hürlenirdi. Lebîd b. Rebîa’nýn bir þiirinde de
aðzýndaki mührü kýrýlmýþ bir þarap küpün-
den bahsedilir (Hatîb et-Tebrîzî, s. 192).
Hitit ve Mýsýr geleneðinde açýlmasý isten-
meyen kapý, mektup, sandýk vb. þeyler de

ayný þekilde mühürlenirdi. Arkeoloji ter-
minolojisinde bu tür çamur mühür bas-
kýlarýna Latince adýyla bulla denilmiþtir.
Daha sonralarý bunlarýn yerini bugün de
iþlevini sürdüren kurþun mühürler (posta
mührü) almýþtýr. Ýslâm tarihinde bilinen en
eski kurþun mühürler Emevîler dönemine
kadar uzanmaktadýr (bk. KOZAK). Özellikle
saraylarda güvenlik için bulla türü mühür-
ler önem taþýyordu. Türkler mühre tamga
diyorlardý (bk. DAMGA). Hakanýn sofrasý,
yemek ve içki kaplarý baþkalarýnýn eline
geçmemesi için mühürlenir ve bu tür eþ-
yaya tamgalýk denirdi (Dîvânü lugåti’t-
Türk Tercümesi, I, 424, 527). Günümüzde
de yasa zoruyla muhafaza altýna alma, ka-
patma ve iptal etmelerde ýsýtýlýnca eriyen
sert mühür mumu üzerine resmî mühür
basýlmaktadýr.

Mühür (hâtem), genelde yazýlarýn altýna
basýlýp sözü bitirdiði ve son sözün söylen-
diði belgeleri geçerli hale getirerek bahis
konusu olayý sonuçlandýrdýðý için hatm fiil
kökü “bir þeyi sona erdirmek” anlamýnda
da kullanýlmýþ ve özellikle Hz. Peygamber’e
“hâtemü’l-enbiyâ” (hâtemü’n-nebiyyîn) denil-
miþtir. Kur’an’da geçen hâtemü’n-nebiy-
yîn ifadesi (el-Ahzâb 33/40), Hz. Muham-
med’in hem nübüvveti nihayete erdiren
son peygamber hem de bütün peygam-
berleri tasdik eden (onlarýn nübüvvetini mü-
hürleyen) ilâhî bir damga olduðu þeklinde
açýklanmaktadýr (Elmalýlý, VI, 3906).

Tarihi Kalkolitik döneme kadar uzanan
mührün baþlýca iki türünün bulunduðu
görülmektedir. Eski Mezopotamya ve Mý-
sýr’da kullanýlan altýn, gümüþ ve akik gibi
yarý kýymetli taþlar, fildiþi ve piþmiþ top-
raktan yapýlan mühürler silindir yahut üs-
tü çeþitli þekillerde hazýrlanmýþ damga
mühür tarzýnda idi. Mýsýr’da ve Anadolu’-
da genellikle baský alaný düz damga mü-
hürler, Mezopotamya ve etkisi altýnda ka-
lan Ýran’da ise loð taþý gibi yuvarlandýkça
yumuþak kil üzerine kesintisiz baský býra-
kan silindir mühürler kullanýlýyordu. Ham-
murabi kanunlarýndan, adlarýna “burgul-
lu” denilen mühür kazýcýlarýn baþlýca za-
naatkâr sýnýflarýndan biri olduðu (Tosun –
Yalvaç, s. 210) ve Herodot’tan Bâbil’de her-
kesin bir mührünün bulunduðu (Tarih, s.
69) öðrenilmektedir. Ýran’da silindir mü-
hürlerden baþka yüzük mühürlerin de kul-
lanýldýðý Eski Ahid’de yer alan Ester’in hi-
kâyesinden anlaþýlmaktadýr (Ester, 8/2, 8,
10). Yüzük kaþýna oturtularak parmakta
taþýnanlar hariç mühürler ya bir kese için-
de muhafaza edilir veya deliðinden geçi-
rilen bir sicim, kaytan yahut zincirle elbi-
senin düðme iliklerinden birine baðlanýr-
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dý (Tekvîn, 38/18, 25). Eski Ahid’de daha
çok yüzük mühürlerden söz edilmektedir
(Çýkýþ, 28/11, 21; 39/6, 14, 30). Buradaki
bilgilerden mühürlerin genelde yetki ver-
me ve onaylama amacýyla kullanýldýðý an-
laþýlmaktadýr. Mührü teslim etmek veya
kiþinin parmaðýna takmak yetki ya da ve-
kâlet vermek, geri almak ise azletmek an-
lamýna geliyordu. Firavun, Mýsýr’ýn idaresi-
ni Hz. Yûsuf’a tevdi ettiðinde mühür-yü-
züðünü parmaðýndan çýkarýp Yûsuf’unki-
ne takmýþtý (Tekvîn, 41/42). Mýsýr’da bulu-
nan mezar resimlerinde bu tür görevlen-
dirmeleri gösteren bazý sahnelere rastlan-
mýþtýr (DB, V/1, s. 200). Eski Ahid’de ayrý-
ca mühürlü, mühürsüz mektuplardan (I.
Krallar, 21/8; Nehemya, 6/5, 9/38), mühür-
lü satýþ senetlerinden (Yeremya, 32/10-
11, 14, 44) ve mühür kilinden (Eyub, 38/
14) söz edilir. Mühür basýlmýþ evrak veya
mektup mührü olmayana göre çok daha
büyük deðer taþýmýþ ve mektubu mühür-
leme yazýlan kiþiye saygý gösterme, ak-
si ise onu hafife alma sayýlmýþtýr (Kalka-
þendî, VI, 339). Kur’an’da Hz. Süleyman’ýn
mektubu için Sebe melikesinin kullandýðý
“deðerli bir mektup” ifadesi (en-Neml 27/
29) onun mühürlü olmasýyla yorumlan-
mýþtýr.

Kur’an’daki mühürlemeyle ilgili teþbih-
lerin ve günümüze Güney Arabistan’daki
Himyerîler’den ulaþan örneklerin açýkça
gösterdiði gibi Eski Mezopotamya ve Mý-
sýr’la yakýn iliþkisi olan Araplar da mühür

kullanýyordu. Süyûtî, Kureyþ ve Hicaz hal-
kýndan ilk mektup mühürleyen kiþinin Hz.
Peygamber olduðunu söyler (el-Vesâßil fî
Müsâmereti’l-evâßil, s. 114). Resûl-i Ekrem
Kisrâ, Kayser ve Necâþî gibi yabancý devlet
baþkanlarýna mektup yazmak istediðinde
kendisine onlarýn mühürsüz mektuplarý
okumadýklarý hatýrlatýlmýþ, o da yuvarlak
siyah akik taþlý gümüþ bir mühür (yüzük)
edinmiþtir (Buhârî, “Libâs”, 52; Müslim,
“Libâs”, 56, 58). Gerek kaynaklardaki bil-
gilere gerekse mektuplardaki baskýlarýna
göre bu mühürde altta “Muhammed” adý,
ortada “resûl” ve üstte lafza-i celâl buluna-
cak þekilde istif edilmiþ “Muhammed re-
sûlullah” ibaresi yer alýyordu (Buhârî, “Li-
bâs”, 55, “Pumus”, 5; Tirmizî, eþ-Þemâßil,
s. 46; Öz, rs. 12-13). Resûlullah’ýn vefatýn-
dan sonra bu mührü Hz. Ebû Bekir, Hz.
Ömer ve Hz. Osman kullanmýþ, ancak Hz.
Osman onu Medine’deki Eris Kuyusu’na
düþürerek kaybetmiþ ve yerine ayný iba-
reyi taþýyan bir yenisini yaptýrmýþtýr. Hu-
lefâ-yi Râþidîn, Hz. Peygamber’in mührü-
nü kullanmakla beraber kendileri de þah-
sî mühür yaptýrmýþtý. Mes‘ûdî, bunlardan
Hz. Ebû Bekir’in mühründe “ni‘me’l-kadi-
ru Allah”, Hz. Ömer’inkinde “kefâ bi’l-mev-
ti vâizen”, Hz. Osman’ýnkinde “âmentü bil-
lâhi’l-azîm” (âmentü billâhi muhlisan) ve Hz.
Ali’ninkinde “el-mülkü lillâhi” ibarelerinin
yazýlý olduðunu bildirmektedir (bk. bibl.).
Yine Mes‘ûdî’nin eserinde Ömer b. Abdü-
lazîz’in mühründe “li-külli amelin sevâb”
veya “Ömer yü’minü billâhi muhlisan” iba-

resinin bulunduðu kayýtlýdýr. Bazý mühür-
lerde iki turna arasýna yerleþtirilmiþ ham-
dele, aslan ve kýlýç kuþanmýþ insan gibi de-
ðiþik motif ve figürler de yer alýyordu (Ýbn
Ebû Þeybe, V, 190 vd.).

Sahâbeden Muaykýb b. Ebû Fâtýma ve
Hanzale b. Rebî‘, Resûl-i Ekrem’in mühür-
darý idiler ve onun mührü bazan Muay-
kýb’ýn (Buhârî, et-TârîÅu’l-kebîr, VII, 52-53;
Ýbn Abdürabbih, V, 8), bazan da Hanzale
b. Rebî‘in (Ýbn Abdürabbih, IV, 244) yanýn-
da bulunuyordu. Hz. Peygamber, sadece
yabancý devlet adamlarýna yazdýðý mek-
tuplarý deðil kendi âmillerine ve seriyye
kumandanlarýna gönderdiði mektuplarý ve
yine iktâ yoluyla birine bir þey tahsis etti-
ðinde hazýrlattýðý belgeleri de mühürletir-
di (Abdülhay el-Kettânî, I, 204, 254). Bu
gelenek daha sonra Emevîler, Abbâsîler
ve diðer Ýslâm devletlerinde de devam et-
miþtir. Rivayete göre ilk defa Dîvânü’l-hâ-
tem Muâviye b. Ebû Süfyân zamanýnda
kurulmuþtur. Bu divanda Resûl-i Ekrem’in
yaptýðý gibi her mektubun bir sûreti sak-
lanýr, aslý mühürlenir ve mahalline gönde-
rilirdi. Bu iþlem sadece merkezî idareye
mahsus deðildi ve valiler de ayný yolu ta-
kip ediyorlardý. Abdülvâhid el-Merrâküþî,
Ebû Ya‘kub döneminde Merakeþ’te bey-
tülmâlde gördüðü mühürlü haritalardan
söz eder (el-Mu£cib, s. 144).

Türk devletlerinde resmî hüküm ve ya-
zýlara kýrmýzý mürekkepli mühür vurulur
ve buna “al tamga” denilirdi. Bugün de

Çeþitli dönemlere ait mühür örnekleri: 1. Abdülmelik b. Mervân adýna Filistin’de kesilen kurþun mühür; 2. Ömer b. Hattâb; 3. Memlük Sultaný el-Melikü’n-Nâsýr Muhammed; 4. Yavuz Sultan

Selim; 5. Abdullah Abdi Paþa; 6. Mehmed Emin Âlî Paþa; 7. Mahmud Þevket Paþa; 8. Sultan I. Mehmed; 9. Sultan I. Mahmud (vakýf mührü); 10. Sultan Abdülaziz; 11. Sultan II. Abdülhamid; 12.

Sultan Mehmed Reþad; 13. Þehzade Yûsuf Ýzzeddin; 14. Þehzade Mahmud Celâleddin; 15. Abdülmecid’in oðlu Ahmed Kemâleddin; 16. Pertevniyal Vâlide Sultan; 17. Abdülmecid’in baþ ik-

bali Hüsnümelek Kadýnefendi; 18. Abdülaziz’in haznedar ustasý Kiryalfer; 19. Baðdat Valisi Hüseyin Nâzým Paþa
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dý (Tekvîn, 38/18, 25). Eski Ahid’de daha
çok yüzük mühürlerden söz edilmektedir
(Çýkýþ, 28/11, 21; 39/6, 14, 30). Buradaki
bilgilerden mühürlerin genelde yetki ver-
me ve onaylama amacýyla kullanýldýðý an-
laþýlmaktadýr. Mührü teslim etmek veya
kiþinin parmaðýna takmak yetki ya da ve-
kâlet vermek, geri almak ise azletmek an-
lamýna geliyordu. Firavun, Mýsýr’ýn idaresi-
ni Hz. Yûsuf’a tevdi ettiðinde mühür-yü-
züðünü parmaðýndan çýkarýp Yûsuf’unki-
ne takmýþtý (Tekvîn, 41/42). Mýsýr’da bulu-
nan mezar resimlerinde bu tür görevlen-
dirmeleri gösteren bazý sahnelere rastlan-
mýþtýr (DB, V/1, s. 200). Eski Ahid’de ayrý-
ca mühürlü, mühürsüz mektuplardan (I.
Krallar, 21/8; Nehemya, 6/5, 9/38), mühür-
lü satýþ senetlerinden (Yeremya, 32/10-
11, 14, 44) ve mühür kilinden (Eyub, 38/
14) söz edilir. Mühür basýlmýþ evrak veya
mektup mührü olmayana göre çok daha
büyük deðer taþýmýþ ve mektubu mühür-
leme yazýlan kiþiye saygý gösterme, ak-
si ise onu hafife alma sayýlmýþtýr (Kalka-
þendî, VI, 339). Kur’an’da Hz. Süleyman’ýn
mektubu için Sebe melikesinin kullandýðý
“deðerli bir mektup” ifadesi (en-Neml 27/
29) onun mühürlü olmasýyla yorumlan-
mýþtýr.

Kur’an’daki mühürlemeyle ilgili teþbih-
lerin ve günümüze Güney Arabistan’daki
Himyerîler’den ulaþan örneklerin açýkça
gösterdiði gibi Eski Mezopotamya ve Mý-
sýr’la yakýn iliþkisi olan Araplar da mühür

kullanýyordu. Süyûtî, Kureyþ ve Hicaz hal-
kýndan ilk mektup mühürleyen kiþinin Hz.
Peygamber olduðunu söyler (el-Vesâßil fî
Müsâmereti’l-evâßil, s. 114). Resûl-i Ekrem
Kisrâ, Kayser ve Necâþî gibi yabancý devlet
baþkanlarýna mektup yazmak istediðinde
kendisine onlarýn mühürsüz mektuplarý
okumadýklarý hatýrlatýlmýþ, o da yuvarlak
siyah akik taþlý gümüþ bir mühür (yüzük)
edinmiþtir (Buhârî, “Libâs”, 52; Müslim,
“Libâs”, 56, 58). Gerek kaynaklardaki bil-
gilere gerekse mektuplardaki baskýlarýna
göre bu mühürde altta “Muhammed” adý,
ortada “resûl” ve üstte lafza-i celâl buluna-
cak þekilde istif edilmiþ “Muhammed re-
sûlullah” ibaresi yer alýyordu (Buhârî, “Li-
bâs”, 55, “Pumus”, 5; Tirmizî, eþ-Þemâßil,
s. 46; Öz, rs. 12-13). Resûlullah’ýn vefatýn-
dan sonra bu mührü Hz. Ebû Bekir, Hz.
Ömer ve Hz. Osman kullanmýþ, ancak Hz.
Osman onu Medine’deki Eris Kuyusu’na
düþürerek kaybetmiþ ve yerine ayný iba-
reyi taþýyan bir yenisini yaptýrmýþtýr. Hu-
lefâ-yi Râþidîn, Hz. Peygamber’in mührü-
nü kullanmakla beraber kendileri de þah-
sî mühür yaptýrmýþtý. Mes‘ûdî, bunlardan
Hz. Ebû Bekir’in mühründe “ni‘me’l-kadi-
ru Allah”, Hz. Ömer’inkinde “kefâ bi’l-mev-
ti vâizen”, Hz. Osman’ýnkinde “âmentü bil-
lâhi’l-azîm” (âmentü billâhi muhlisan) ve Hz.
Ali’ninkinde “el-mülkü lillâhi” ibarelerinin
yazýlý olduðunu bildirmektedir (bk. bibl.).
Yine Mes‘ûdî’nin eserinde Ömer b. Abdü-
lazîz’in mühründe “li-külli amelin sevâb”
veya “Ömer yü’minü billâhi muhlisan” iba-

resinin bulunduðu kayýtlýdýr. Bazý mühür-
lerde iki turna arasýna yerleþtirilmiþ ham-
dele, aslan ve kýlýç kuþanmýþ insan gibi de-
ðiþik motif ve figürler de yer alýyordu (Ýbn
Ebû Þeybe, V, 190 vd.).

Sahâbeden Muaykýb b. Ebû Fâtýma ve
Hanzale b. Rebî‘, Resûl-i Ekrem’in mühür-
darý idiler ve onun mührü bazan Muay-
kýb’ýn (Buhârî, et-TârîÅu’l-kebîr, VII, 52-53;
Ýbn Abdürabbih, V, 8), bazan da Hanzale
b. Rebî‘in (Ýbn Abdürabbih, IV, 244) yanýn-
da bulunuyordu. Hz. Peygamber, sadece
yabancý devlet adamlarýna yazdýðý mek-
tuplarý deðil kendi âmillerine ve seriyye
kumandanlarýna gönderdiði mektuplarý ve
yine iktâ yoluyla birine bir þey tahsis etti-
ðinde hazýrlattýðý belgeleri de mühürletir-
di (Abdülhay el-Kettânî, I, 204, 254). Bu
gelenek daha sonra Emevîler, Abbâsîler
ve diðer Ýslâm devletlerinde de devam et-
miþtir. Rivayete göre ilk defa Dîvânü’l-hâ-
tem Muâviye b. Ebû Süfyân zamanýnda
kurulmuþtur. Bu divanda Resûl-i Ekrem’in
yaptýðý gibi her mektubun bir sûreti sak-
lanýr, aslý mühürlenir ve mahalline gönde-
rilirdi. Bu iþlem sadece merkezî idareye
mahsus deðildi ve valiler de ayný yolu ta-
kip ediyorlardý. Abdülvâhid el-Merrâküþî,
Ebû Ya‘kub döneminde Merakeþ’te bey-
tülmâlde gördüðü mühürlü haritalardan
söz eder (el-Mu£cib, s. 144).

Türk devletlerinde resmî hüküm ve ya-
zýlara kýrmýzý mürekkepli mühür vurulur
ve buna “al tamga” denilirdi. Bugün de

Çeþitli dönemlere ait mühür örnekleri: 1. Abdülmelik b. Mervân adýna Filistin’de kesilen kurþun mühür; 2. Ömer b. Hattâb; 3. Memlük Sultaný el-Melikü’n-Nâsýr Muhammed; 4. Yavuz Sultan

Selim; 5. Abdullah Abdi Paþa; 6. Mehmed Emin Âlî Paþa; 7. Mahmud Þevket Paþa; 8. Sultan I. Mehmed; 9. Sultan I. Mahmud (vakýf mührü); 10. Sultan Abdülaziz; 11. Sultan II. Abdülhamid; 12.

Sultan Mehmed Reþad; 13. Þehzade Yûsuf Ýzzeddin; 14. Þehzade Mahmud Celâleddin; 15. Abdülmecid’in oðlu Ahmed Kemâleddin; 16. Pertevniyal Vâlide Sultan; 17. Abdülmecid’in baþ ik-

bali Hüsnümelek Kadýnefendi; 18. Abdülaziz’in haznedar ustasý Kiryalfer; 19. Baðdat Valisi Hüseyin Nâzým Paþa
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