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Çok hadis rivayet eden
yedi sahâbî hakkýnda kullanýlan terim.
˜ ™

Sözlükte “sayýca çok olmak, artmak” an-
lamýndaki kesret kökünün “if‘âl” kalýbýn-
dan türeyen müksir kelimesi çok hadis ri-
vayet eden sahâbîyi ifade eder. Bu anlam
“ekserü’s-sahâbeti rivâyeten, ekserü’s-sa-
hâbeti hadîsen, el-müksirûne mine’s-sa-
hâbeti rivâyeten” gibi tabirlerle de ifade
edilir. Hz. Peygamber’den çok hadis riva-
yet etmeye “iksârü’l-hadîs”, az hadis riva-
yet etmeye “ýklâlü’l-hadîs” denir. Resûl-i
Ekrem vefat ettiðinde 114.000 kadar ol-
duðu belirtilen sahâbîler rivayetlerinin az-
lýðý ve çokluðu bakýmýndan iki gruba ayrý-
lýr; bunlardan az hadis rivayet edenler için
mukýllûn terimi kullanýlýr. Müksirûn gru-
buna giren sahâbîlerin altý, yedi veya do-
kuz kiþi olduðu söylenmiþtir. Altý kiþi esas
alýndýðýnda müksirûn 1500 ve üzeri, yedi
kiþi esas alýndýðýnda 1000 ve üzeri, dokuz
kiþi esas alýndýðýnda 700 ve üzeri rivayeti
bulunan sahâbîleri kapsar. Ahmed b. Han-
bel’e göre müksirûn Ebû Hüreyre, Abdul-
lah b. Ömer, Enes b. Mâlik, Hz. Âiþe, Ab-
dullah b. Abbâs ve Câbir b. Abdullah’tan
ibarettir. Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr bunlara Ebû
Saîd el-Hudrî, Abdullah b. Amr b. Âs ve
Abdullah b. Mes‘ûd’u ilâve eder. Süyûtî
müksirûnu 1000 ve daha fazla hadis riva-
yet eden yedi sahâbî olarak tanýmlar ve
Ahmed b. Hanbel’in adlarýný zikrettiði altý
sahâbîye Ebû Saîd el-Hudrî’yi ekler. Onun
bu tarifi daha sonralarý benimsenmiþtir.
1000’den az hadis rivayet eden sahâbîler
de mukýllûn olarak kabul edilmiþtir.

Bazý kaynaklarda müksirûnun rivayet
ettiði hadislerin sayýsý hakkýnda kesin ol-
mayan rakamlar kaydedilmiþtir. Ýbnü’l-Cev-
zî bu belirlemeyi yaparken Baký b. Mah-
led’in el-Müsned’ini dikkate almýþtýr. Ha-
dis koleksiyonlarýnýn en kapsamlýsý olan bu
eserde 1300’den fazla sahâbînin rivayeti
bulunmakta olup Ýbnü’l-Cevzî önce 2000’in
üzerinde rivayeti bulunanlarý, ardýndan
1000-2000, daha sonra 100-1000 arasýn-
da hadis rivayet eden sahâbîleri zikretmiþ,
son olarak da sadece iki ve bir rivayeti bu-
lunanlarý sýralamýþtýr. Muhammed Zübeyr
Sýddîký, 123 sahâbîyi rivayet ettikleri hadis
sayýsýna göre az hadis rivayet edenlerden
çok hadis rivayet edenlere doðru sýrala-
mýþ, bunlardan yedisinin 1000’in üzerin-
de, dördünün 500 ile 1000 arasýnda, üçü-
nün 300, dördünün 200, yirmi birinin 100
küsur hadis rivayet ettiðini göstermiþtir.

Buna göre 100 ve üzerinde hadis rivayet
eden sahâbî sayýsý otuz dokuz, 300’ün üze-
rinde hadis rivayet edenlerin sayýsý sadece
on dörttür. Diðer taraftan 2000’den faz-
la hadis rivayet eden sahâbîler “ashâbü’l-
ülûf”, 1000 ile 2000 arasýnda hadis rivayet
edenler “ashâbü’l-elf”, 200 ile 1000 arasýn-
da hadis rivayet edenler “ashâbü’l-miîn”,
sadece bir hadis rivayet edenler de “ashâ-
bü’l-vâhid” tabirleriyle anýlmýþtýr.

Bazý sahâbîlerin çok sayýda hadis riva-
yet etmesinin en önemli sebebi hadis ri-
vayetine duyduklarý özel ilgidir. Bunlarýn
baþýnda 5374 rivayetiyle Ebû Hüreyre ge-
lir. Ebû Hüreyre hadise olan ilgisini anla-
týrken þunlarý söylemektedir: “Muhacirler
çarþýda ticaretle, ensar bað ve bahçelerin-
de ziraatla uðraþýrken ben karýn tokluðu-
na Resûlullah’a hizmet eder, hadislerini
toplar, böylece baþkalarýnýn bilmediði þey-
leri öðrenirdim” (Buhârî, “.Ýlim”, 42; Müs-
lim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 159-160). Ýbnü’l-
Cevzî, Baký b. Mahled’in el-Müsned’inde
Ebû Hüreyre’den rivayet edilen bir hadi-
sin onlarca farklý tarikini sayarak 5374 sa-
yýsýný elde etmiþtir. Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’ine göre ise onun rivayet ettiði
hadislerin sayýsý mükerrerleriyle birlikte
3848’dir. Mükerrerleri dikkate alýnmadý-
ðýnda Ebû Hüreyre’nin Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’indeki rivayetler 1579’a
düþer. Abdullah b. Ömer ilim ve ibadeti
siyasete tercih eden, hilâfet tekliflerini bir-
kaç defa reddettiði bilinen bir sahâbî ola-
rak mükerrerleriyle birlikte 2630 hadis
rivayet etmiþtir. Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’inde ise 2019 rivayeti vardýr. On
yýl müddetle Resûl-i Ekrem’in hizmetinde
bulunan Enes b. Mâlik’in rivayet ettiði ha-
dislerin sayýsý 2286 olup Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’indeki rivayetleri 2178’-
dir. Hz. Âiþe’nin ise Baký b. Mahled’in el-
Müsned’inde 2210, Ahmed b. Hanbel’in
el-Müsned’inde 2403 rivayeti yer alýr.
Onun ardýndan Abdullah b. Abbas gelir. Ab-
dullah’ýn Baký b. Mahled’in el-Müsned’in-
de 1660, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde 1696 rivayeti bulunmaktadýr. Ýbn
Abbas’ý Baký b. Mahled’in el-Müsned’in-
deki 1540, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’indeki 1206 rivayetiyle Câbir b. Ab-
dullah takip eder. Ebû Saîd el-Hudrî’nin
Baký b. Mahled’in el-Müsned’inde 1170,
Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde 958 ri-
vayeti vardýr. Ýbn Kesîr’in müksirûna ilâve
ettiði Abdullah b. Mes‘ûd’un Baký b. Mah-
led’in el-Müsned’inde 848, Ahmed b.
Hanbel’in el-Müsned’inde 892 rivayeti,
Abdullah b. Amr b. Âs’ýn Baký b. Mahled’in
el-Müsned’inde 700, Ahmed b. Hanbel’in
el-Müsned’inde 722 rivayeti mevcuttur.

Ashabýn büyük çoðunluðu ile ilk dört
halife hadis rivayeti açýsýndan mukýllûn ara-
sýnda yer almaktadýr. Hz. Peygamber’le
uzun süre birlikte olmalarýna raðmen ba-
zý sahâbîlerin az hadis rivayet etmesinin
baþlýca sebebi devlet iþleriyle ve savaþlar-
la meþgul olmalarý ve erken vefat etme-
leridir. Meselâ Hz. Osman’ýn þehid edil-
mesinden sonra çeþitli fýrkalarýn ortaya
çýkmasý, buna baðlý olarak uydurma riva-
yetlerin çoðalýp yayýlmasý Hz. Ali gibi bazý
sahâbîlerin az hadis rivayet etmesine yol
açmýþtýr. Hayatý boyunca Resûl-i Ekrem’-
den hemen hiç ayrýlmayan Hz. Ebû Be-
kir’in az hadis nakletmesinin sebeplerin-
den biri hadislerin öðrenimine aðýrlýk ve-
rilmeden önceki dönemde vefat etmesi-
dir. Hz. Peygamber ile uzun süre beraber
olan bazý sahâbîlerin az hadis rivayet et-
mesinin bir baþka sebebi de Resûl-i Ek-
rem’in kendisi adýna yalan uyduranlarý cid-
di þekilde uyarmasýdýr (Buhârî, “.Ýlim”, 38;
Müslim, “Zühd”, 72). Ayrýca onlarýn bir kýs-
mýnýn ailesinin geçimiyle meþgul olmasý,
ilim merkezlerinden uzakta yaþamasý da
bu sebepler arasýnda zikredilebilir.
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Ebû Muhammed el-Müktefî -Billâh Alî
b. el-Mu‘tazýd -Billâh Ahmed

b. el-Muvaffak -Billâh el-Abbâsî
(ö. 295/908)

Abbâsî halifesi
(902-908).˜ ™

Receb 264’te (Mart 878) doðdu. Halife
Mu‘tazýd -Billâh’ýn oðludur. 3 Ramazan
281’de (6 Kasým 894) Rey valiliðine tayin
edildi. Beþ yýl süren bu valiliði döneminde
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Cibâl ve Ýsfahan’da hüküm süren Düle-
fîler’i ortadan kaldýrarak bölgede yeniden
Abbâsî hâkimiyetini tesis etti. 286’da (899)
Cezîre valiliðine getirildi. Mu‘tazýd-Billâh’ýn
22 Rebîülâhir 289’da (5 Nisan 902) vefatý
üzerine Vezir Kasým b. Ubeydullah o sýra-
da Rakka’da bulunan veliaht Müktefî -Bil-
lâh için Baðdat’ta biat aldý. 8 Cemâziyelev-
vel 289’da (20 Nisan 902) Baðdat’a ula-
þan Müktefî, babasýnýn yaptýrdýðý yer altý
zindanlarýný yýkmakla iþe baþladý. Bu du-
rum halk tarafýndan olumlu karþýlandý.

Müktefî-Billâh’ýn iktidarýnýn baþýnda Rey
bölgesi Saffârîler’in eline geçti. Bu sýrada
halife, nüfuzlu kumandanlardan Emîr Bedr
ile meþgul olduðundan bölgeye dört ay
sonra asker sevkedebildi (30 Zilkade 289 /
5 Kasým 902). Bu seferin sonucuyla ilgili
olarak kaynaklarda bilgi bulunmamakta-
dýr. Ayný yýl Sâmânî Emîri Ýsmâil b. Ahmed
Rey’i ele geçirdi. Müktefî ertesi yýl Fars böl-
gesini Saffârîler’in idaresine býraktý.

Karmatîler’in Suriye’deki birçok þehri
yaðma ve tahrip etmesi üzerine Müktefî -
Billâh onlarla ciddi þekilde mücadele et-
meye karar verdi. Halifenin emriyle Ýhþîdî-
ler’den Tuðc b. Cuf, Karmatîler üzerine bir
ordu sevketti. Ancak ordunun kumandaný
Beþîr maðlûp oldu ve öldürüldü (6 Rebîü-
lâhir 290 / 9 Mart 903). Ayný yýl Karmatîler
Dýmaþk’ý muhasara ettiler. Mýsýr’dan Bedr
el-Hammâmî adlý bir kumandanýn idare-
sinde bir ordu Dýmaþk’a gönderildi ve Kar-
matî lideri Þeyh Yahyâ b. Zikreveyh katle-
dildi (Þâban 290 / Temmuz 903). Yerine ge-
çen kardeþi Hüseyin etrafýna büyük bir ka-
labalýk toplayarak tekrar Dýmaþk üzerine
yürüdü. Haraç ödemeleri þartýyla halk ile
anlaþma yaptýktan sonra Humus’a (Hýms)
geçen Hüseyin þehri zaptedip “el-Mehdî
emîrü’l-mü’minîn” lakabýyla kendi adýna
hutbe okuttu. Ardýndan Hama, Maarre-
tünnu‘mân, Selemiye ve diðer þehirleri
zaptederek halký kýlýçtan geçirdi. Bu sýra-
da Mýsýr ve Suriye’den halifeyi Karmatîler’-
le mücadeleye davet eden mektuplar gel-
meye baþladý. Bunun üzerine halife Bað-
dat’tan Musul’a doðru yola çýktý. Ebü’l-
Aðar kumandasýnda gönderdiði 10.000 ki-
þilik öncü kuvvet Halep yakýnlarýnda Kar-
matîler’in baskýnýna uðradý ve birçok kiþi
hayatýný kaybetti (Ramazan 290 / Aðus-
tos 903). Halife Rakka’da ordugâh kurup
Muhammed b. Süleyman el-Kâtib kuman-
dasýndaki orduyu Karmatîler üzerine sev-
ketti. Þevval 290’da (Eylül 903) Tolunoðul-
larý’nýn kumandanlarýndan Bedr Karmatî-
ler’i bozguna uðrattý. Ayný yýl Bahreyn emî-
ri Karmatîler’e ait bir kaleyi ele geçirdikten
sonra Katîf’e yürüdü ve burayý da zaptetti.

Ertesi yýl Kâtibü’l-ceyþ Muhammed b.
Süleyman, Hama yakýnlarýnda Karmatî li-
deri Sâhibüþþâme’nin askerlerini bozgu-
na uðrattý (6 Muharrem 291 / 29 Kasým
903). Yakalanan Sâhibüþþâme adamlarýy-
la birlikte Rakka’da bulunan Halife Mük-
tefî’nin huzuruna getirildi. Baðdat’ta bir
süre hapsedilen Sâhibüþþâme ve adam-
larý iþkence ile öldürüldü. Halife ayný yýl Be-
nî Uleys’e mensup Ýsmâil b. Nu‘mân adlý
Karmatî liderine mektup yazarak kendi-
sine eman ve Rahbe’ye yerleþmesine izin
verdi. Ramazan bayramý sabahý (16 Aðus-
tos 904) Rahbe Emîri Kasým b. Sîmâ’ya
komplo düzenlemeye karar veren Ýsmâil
durumu haber alan emîr tarafýndan öldü-
rüldü.

Karmatî liderlerinden Abdullah b. Saîd
(Ebû Ganim Nasr), Dýmaþk Valisi Ahmed b.
Kayýglýg’ýn (Keygalag) Mýsýr’da bulunma-
sýndan faydalanarak Busrâ, Ezriât ve Be-
seniye þehirlerini ele geçirdi. Ardýndan Dý-
maþk’a yürüyüp vali vekili Sâlih b. Ahmed’i
maðlûp etti. Dýmaþk’ýn mukavemet gös-
termesi üzerine oradan ayrýlýp Taberiye’-
ye gitti ve þehri zaptetti. Halife, Hüseyin
b. Hamdân b. Hamdûn ve Muhammed b.
Ýshak b. Kundacýk’ý Karmatîler’i takibe me-
mur etti. Benî Kelb kabilesi mensuplarý
Abbâsî ordusunun yaklaþtýðýný haber alýn-
ca Karmatî lideri Abdullah’ý öldürdüler.

Onun katlinden sonra Karmatîler arasýnda
ihtilâf çýktý. Bu dönemde hem birbirleriyle
hem hilâfet ordusuyla savaþmak zorunda
kalan Karmatîler, daha sonra Zikreveyh b.
Mihreveyh kumandasýnda toparlanýp hilâ-
fet ordusunu aðýr bir yenilgiye uðrattýlar.
Halife bu haberi alýnca endiþeye kapýldý ve
Muhammed b. Ýshak b. Kundacýk kuman-
dasýnda büyük bir orduyu Karmatîler üze-
rine sevketti (293/906).

Zikreveyh, kazandýðý zaferin ardýndan
Muharrem 294’te (Kasým 906) hac kafile-
sine saldýrmak amacýyla Vâkýsa’ya yöneldi.
Ýlk hac kafilesi Vâkýsa’ya gelince halk on-
larý Karmatî saldýrýsýna karþý uyardý; hacý-
lar da hemen oradan ayrýldýlar. Zikreveyh
bunu öðrenince halký cezalandýrdý ve da-
ha sonra Mekke’den dönmekte olan Ho-
rasanlý hac kafilesini kýlýçtan geçirdi. Ha-
lifenin gönderdiði Vâsýf b. Humar Tegin
kumandasýndaki ordu Tarîkihiffân denilen
yerde Zikreveyh’i bozguna uðrattý. Baþta
Zikreveyh olmak üzere çok sayýda Karma-
tî öldürüldü. Suriye ve Irak’taki Karmatî is-
yanlarý böylece bastýrýlmýþ oldu.

Müktefî -Billâh, Karmatî meselesini hal-
lettikten sonra Mýsýr ve Suriye’de hüküm
süren Türk hânedaný Tolunoðullarý’ný or-
tadan kaldýrmaya karar verdi. Bu maksat-
la Kâtibü’l-ceyþ Muhammed b. Süleyman
ve diðer bazý kumandanlarýndan Toluno-

Müktefî -Billâh ile Kraliçe Bertha’nýn karþýlýklý mektuplarý (ÝTED, II/1 [1957], s. 143)
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ðullarý Emîri Hârûn b. Humâreveyh’in Su-
riye ve Mýsýr’daki topraklarýný ele geçir-
melerini istedi. 10.000 kiþiyle Baðdat’tan
hareket eden Muhammed b. Süleyman,
Muharrem 292’de (Kasým-Aralýk 904) Mý-
sýr üzerine yürüdü. Bu sýrada Abbâse de-
nilen yerde ordugâh kurmuþ olan Hârûn
amcasý Þeybân’ýn adamlarý tarafýndan öl-
dürüldü ve yerine amcasý Þeybân geçti.
Muhammed b. Süleyman ona eman ve-
rerek Mýsýr’a girdi, Tolunoðullarý’na ait sa-
raylarý ve hazineleri ele geçirdi. Hutbeyi
Halife Müktefî adýna okuttu (1 Rebîülev-
vel 292 / 11 Ocak 905). Îsâ en-Nûþerî’yi Mý-
sýr’ýn emniyet ve huzurunu saðlamakla
görevlendirip Baðdat’a döndü. Tolunoðul-
larý Devleti’nin ortadan kaldýrýlmasýyla Mý-
sýr ve Suriye yeniden Abbâsîler’in hâkimi-
yetine geçti. Tolunoðullarý’nýn önde gelen
kumandanlarýndan Muhammed b. Ali el-
Halencî, Halife Müktefî’yi uzun süre meþ-
gul ettiyse de sonunda isyan bastýrýldý
(293/906). Müktefî ayný yýl Ebü’l-Heycâ el-
Hamdanî’yi Musul valiliðine tayin etti.

Bizans ile mücadeleye Müktefî -Billâh
döneminde de devam edilmiþ ve karþýlýklý
olarak seferler düzenlenmiþtir. Rumlar 291
(904) yýlýnda büyük bir ordu ile Hades’e
saldýrdý, kadýn ve çocuklarý esir alýp her ta-
rafý yakýp yýktý. Ayný yýl Gulâmu Zerrâfe di-
ye tanýnan bir kumandan Tarsus’tan ha-
reketle Bizans topraklarýna girdi ve An-
talya’yý fethetti. Antalya’nýn fethi Ýslâm
dünyasýnda sevinçle karþýlandý. Ertesi yýl
Rumlar, Andronikos kumandasýndaki bir
orduyla Maraþ ve civarýna saldýrdýlar. Masi-
sa (Misis) ve Tarsus’taki müslümanlar þeh-
ri terkettiler. 293’te (906) Rumlar Halep’e
baðlý Kurûs’a sefer düzenlediler. Þehir hal-
ký kahramanca savaþtýysa da maðlûp oldu.
Rumlar Kurûs’a girip camiyi tahrip ettiler
ve halkýný esir aldýlar. 294’te (907) Ýbn Ka-
yýglýg Tarsus’tan yola çýkarak Bizans top-
raklarýna girdi ve 4000 kiþiyi esir aldý. Bi-
zans ordusunun kumandaný eman dileyip
müslüman oldu. Ýbn Kayýglýg daha sonra
Þekend’i alýp Leys’e ulaþtý, çok sayýda esir
ve zengin ganimetlerle geri döndü. Sâco-
ðullarý’ndan Yûsuf b. Ebü’s-Sâc 295 (908)
yýlýnda isyan edince Azerbaycan’a Hâkan el-
Müflihî kumandasýnda bir ordu gönderildi.
Yûsuf b. Ebü’s-Sâc, Müktefî’nin ölümün-
den sonra Abbâsîler’e baðlýlýk arzetti.

Müktefî -Billâh 295 (908) yýlý baþlarýnda
hastalandý. Hastalýðý aðýrlaþýnca kardeþi
Ca‘fer el-Muktedir’i veliaht tayin etti. Altý
ay sonra 13 Zilkade 295’te (14 Aðustos 908)
vefat etti. Müktefî, Hz. Ali’den sonra Ali
adýný taþýyan ilk halifedir. Dîvân-ý Mezâ-
lim’e bizzat baþkanlýk eder, halkýn þikâyet-

lerini dinlerdi. Önceleri veziri Kasým b.
Ubeydullah ile âzatlýsý Fâtik’in, daha sonra
Abbas b. Hasan el-Cercerâî’nin nüfuz ve
tesiri altýnda kalmýþtýr. Ebü’l-Hüseyin Ubey-
dullah (Abdullah), babasý Ýbn Ebû Tâhir’in
Kitâbü (TârîÅu) Ba³dâd adlý eserine Mük-
tefî-Billâh dönemini de içeren bir zeyil yaz-
mýþtýr (Ýbnü’n-Nedîm, s. 164; Reþîd b. Zü-
beyr, s. 53). Ýtalya’daki Toscana bölgesinin
markizi II. Adalberto’nun (890-917) karýsý
Bertha, 293 (906) yýlýnda Aðlebî Hüküm-
darý III. Ziyâdetullah’ýn Harem aðalarýndan
Hadým Ali vasýtasýyla Müktefî’ye çok kýy-
metli hediyeler ve bir mektup göndermiþ,
halife de ona cevabî bir mektup yollamýþ-
týr. Bu mektuplarýn Arapça’sý (Journal of
the Pakistan Historical Society Karaçi [Oc-
tober 1953], s. 2-7) ve Türkçe çevirisi (ÝTED,
II/1 [1957], s. 123-142) Muhammed Ha-
mîdullah tarafýndan yayýmlanmýþtýr. Hali-
fe Müktefî -Billâh imar faaliyetleriyle de il-
gilenmiþ, Rahbe’deki el-Mescidü’l-Câmi‘ ile
Baðdat’ta inþaatý Mu‘tazýd-Billâh tarafýn-
dan baþlatýlan Dârüþþâtiiye’deki Tâc Sara-
yý onun döneminde tamamlanmýþtýr.
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Mala dokunmak suretiyle gerçekleþen
Câhiliye dönemine ait

bir satým þekli.
˜ ™

Sözlükte “dokunmak” anlamýndaki lems
kökünden türeyen mülâmese, Hz. Pey-
gamber’in yasakladýðý Câhiliye dönemine
ait satým þekillerinden birinin adýdýr. Bu
kelime ve ayný masdardan gelen lâmese
fiili Kur’ân-ý Kerîm’de (en-Nisâ 4/43; el-Mâ-
ide 5/6) ve bazý hadislerde (el-Muva¹¹aß,
“Tahâret”, 64; Buhârî, “Nikâh”, 25) abdes-
ti bozan durumlardan söz edilirken geç-
mektedir ve Hanefîler’e göre anýlan âyet-
lerde bu fiil mecazen cinsel temas mâna-
sýnda kullanýlmýþtýr. Yasaklýðý hakkýnda sa-
hih hadisler bulunduðu için (Buhârî, “Sa-
lât”, 10, “Büyû.”, 62, Libâs, 20) fakihler
mülâmese satýþýnýn geçersiz olduðu nok-
tasýnda fikir birliði içindedir; fakat bunun-
la ne kastedildiði hususunda gerek hadis
rivayetlerinde gerekse fýkýh eserlerinde
farklý yorumlar yer almaktadýr. Hadis riva-
yetlerinde daha çok satým konusu malýn
elbise olduðu ve dokunmanýn malý incele-
me yerine geçtiði belirtilmekte, bazýlarýn-
da bu iþlem taraflarýn birbirinin elbisesi-
ne dokunarak trampa yapmalarý þeklinde
açýklanmaktadýr. Bu izahlar, mebîin alýcý
bakýmýndan yeterince bilinmemesi ve do-
kunmanýn akdin kurulmasýna veya bað-
layýcý hale gelmesine iþaret teþkil etmesi
noktasýnda birleþmektedir. Fýkýh eserlerin-
de bu satýmýn þekli hakkýnda, mezheplere
göre farklýlýklar taþýyan satýcýnýn mala do-
kunmasýyla yahut müþterinin dilediði el-
biselerden birine dokunmasýyla akdin mey-
dana gelmesi (bu baðlamda bazý Hanefî
müelliflerinin kullandýðý “lüzum” kelime-
sinin “in‘ikad” anlamýnda olduðu hakkýn-
da bk. Sýddîk M. Emîn ed-Darîr, s. 122,
126), top halindeki kumaþý açýp iyice bak-
madan sadece elle dokunmak suretiyle
satýn alma, giysilerin / kumaþlarýn gece
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Cibâl ve Ýsfahan’da hüküm süren Düle-
fîler’i ortadan kaldýrarak bölgede yeniden
Abbâsî hâkimiyetini tesis etti. 286’da (899)
Cezîre valiliðine getirildi. Mu‘tazýd-Billâh’ýn
22 Rebîülâhir 289’da (5 Nisan 902) vefatý
üzerine Vezir Kasým b. Ubeydullah o sýra-
da Rakka’da bulunan veliaht Müktefî -Bil-
lâh için Baðdat’ta biat aldý. 8 Cemâziyelev-
vel 289’da (20 Nisan 902) Baðdat’a ula-
þan Müktefî, babasýnýn yaptýrdýðý yer altý
zindanlarýný yýkmakla iþe baþladý. Bu du-
rum halk tarafýndan olumlu karþýlandý.

Müktefî-Billâh’ýn iktidarýnýn baþýnda Rey
bölgesi Saffârîler’in eline geçti. Bu sýrada
halife, nüfuzlu kumandanlardan Emîr Bedr
ile meþgul olduðundan bölgeye dört ay
sonra asker sevkedebildi (30 Zilkade 289 /
5 Kasým 902). Bu seferin sonucuyla ilgili
olarak kaynaklarda bilgi bulunmamakta-
dýr. Ayný yýl Sâmânî Emîri Ýsmâil b. Ahmed
Rey’i ele geçirdi. Müktefî ertesi yýl Fars böl-
gesini Saffârîler’in idaresine býraktý.

Karmatîler’in Suriye’deki birçok þehri
yaðma ve tahrip etmesi üzerine Müktefî -
Billâh onlarla ciddi þekilde mücadele et-
meye karar verdi. Halifenin emriyle Ýhþîdî-
ler’den Tuðc b. Cuf, Karmatîler üzerine bir
ordu sevketti. Ancak ordunun kumandaný
Beþîr maðlûp oldu ve öldürüldü (6 Rebîü-
lâhir 290 / 9 Mart 903). Ayný yýl Karmatîler
Dýmaþk’ý muhasara ettiler. Mýsýr’dan Bedr
el-Hammâmî adlý bir kumandanýn idare-
sinde bir ordu Dýmaþk’a gönderildi ve Kar-
matî lideri Þeyh Yahyâ b. Zikreveyh katle-
dildi (Þâban 290 / Temmuz 903). Yerine ge-
çen kardeþi Hüseyin etrafýna büyük bir ka-
labalýk toplayarak tekrar Dýmaþk üzerine
yürüdü. Haraç ödemeleri þartýyla halk ile
anlaþma yaptýktan sonra Humus’a (Hýms)
geçen Hüseyin þehri zaptedip “el-Mehdî
emîrü’l-mü’minîn” lakabýyla kendi adýna
hutbe okuttu. Ardýndan Hama, Maarre-
tünnu‘mân, Selemiye ve diðer þehirleri
zaptederek halký kýlýçtan geçirdi. Bu sýra-
da Mýsýr ve Suriye’den halifeyi Karmatîler’-
le mücadeleye davet eden mektuplar gel-
meye baþladý. Bunun üzerine halife Bað-
dat’tan Musul’a doðru yola çýktý. Ebü’l-
Aðar kumandasýnda gönderdiði 10.000 ki-
þilik öncü kuvvet Halep yakýnlarýnda Kar-
matîler’in baskýnýna uðradý ve birçok kiþi
hayatýný kaybetti (Ramazan 290 / Aðus-
tos 903). Halife Rakka’da ordugâh kurup
Muhammed b. Süleyman el-Kâtib kuman-
dasýndaki orduyu Karmatîler üzerine sev-
ketti. Þevval 290’da (Eylül 903) Tolunoðul-
larý’nýn kumandanlarýndan Bedr Karmatî-
ler’i bozguna uðrattý. Ayný yýl Bahreyn emî-
ri Karmatîler’e ait bir kaleyi ele geçirdikten
sonra Katîf’e yürüdü ve burayý da zaptetti.

Ertesi yýl Kâtibü’l-ceyþ Muhammed b.
Süleyman, Hama yakýnlarýnda Karmatî li-
deri Sâhibüþþâme’nin askerlerini bozgu-
na uðrattý (6 Muharrem 291 / 29 Kasým
903). Yakalanan Sâhibüþþâme adamlarýy-
la birlikte Rakka’da bulunan Halife Mük-
tefî’nin huzuruna getirildi. Baðdat’ta bir
süre hapsedilen Sâhibüþþâme ve adam-
larý iþkence ile öldürüldü. Halife ayný yýl Be-
nî Uleys’e mensup Ýsmâil b. Nu‘mân adlý
Karmatî liderine mektup yazarak kendi-
sine eman ve Rahbe’ye yerleþmesine izin
verdi. Ramazan bayramý sabahý (16 Aðus-
tos 904) Rahbe Emîri Kasým b. Sîmâ’ya
komplo düzenlemeye karar veren Ýsmâil
durumu haber alan emîr tarafýndan öldü-
rüldü.

Karmatî liderlerinden Abdullah b. Saîd
(Ebû Ganim Nasr), Dýmaþk Valisi Ahmed b.
Kayýglýg’ýn (Keygalag) Mýsýr’da bulunma-
sýndan faydalanarak Busrâ, Ezriât ve Be-
seniye þehirlerini ele geçirdi. Ardýndan Dý-
maþk’a yürüyüp vali vekili Sâlih b. Ahmed’i
maðlûp etti. Dýmaþk’ýn mukavemet gös-
termesi üzerine oradan ayrýlýp Taberiye’-
ye gitti ve þehri zaptetti. Halife, Hüseyin
b. Hamdân b. Hamdûn ve Muhammed b.
Ýshak b. Kundacýk’ý Karmatîler’i takibe me-
mur etti. Benî Kelb kabilesi mensuplarý
Abbâsî ordusunun yaklaþtýðýný haber alýn-
ca Karmatî lideri Abdullah’ý öldürdüler.

Onun katlinden sonra Karmatîler arasýnda
ihtilâf çýktý. Bu dönemde hem birbirleriyle
hem hilâfet ordusuyla savaþmak zorunda
kalan Karmatîler, daha sonra Zikreveyh b.
Mihreveyh kumandasýnda toparlanýp hilâ-
fet ordusunu aðýr bir yenilgiye uðrattýlar.
Halife bu haberi alýnca endiþeye kapýldý ve
Muhammed b. Ýshak b. Kundacýk kuman-
dasýnda büyük bir orduyu Karmatîler üze-
rine sevketti (293/906).

Zikreveyh, kazandýðý zaferin ardýndan
Muharrem 294’te (Kasým 906) hac kafile-
sine saldýrmak amacýyla Vâkýsa’ya yöneldi.
Ýlk hac kafilesi Vâkýsa’ya gelince halk on-
larý Karmatî saldýrýsýna karþý uyardý; hacý-
lar da hemen oradan ayrýldýlar. Zikreveyh
bunu öðrenince halký cezalandýrdý ve da-
ha sonra Mekke’den dönmekte olan Ho-
rasanlý hac kafilesini kýlýçtan geçirdi. Ha-
lifenin gönderdiði Vâsýf b. Humar Tegin
kumandasýndaki ordu Tarîkihiffân denilen
yerde Zikreveyh’i bozguna uðrattý. Baþta
Zikreveyh olmak üzere çok sayýda Karma-
tî öldürüldü. Suriye ve Irak’taki Karmatî is-
yanlarý böylece bastýrýlmýþ oldu.

Müktefî -Billâh, Karmatî meselesini hal-
lettikten sonra Mýsýr ve Suriye’de hüküm
süren Türk hânedaný Tolunoðullarý’ný or-
tadan kaldýrmaya karar verdi. Bu maksat-
la Kâtibü’l-ceyþ Muhammed b. Süleyman
ve diðer bazý kumandanlarýndan Toluno-

Müktefî -Billâh ile Kraliçe Bertha’nýn karþýlýklý mektuplarý (ÝTED, II/1 [1957], s. 143)
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ðullarý Emîri Hârûn b. Humâreveyh’in Su-
riye ve Mýsýr’daki topraklarýný ele geçir-
melerini istedi. 10.000 kiþiyle Baðdat’tan
hareket eden Muhammed b. Süleyman,
Muharrem 292’de (Kasým-Aralýk 904) Mý-
sýr üzerine yürüdü. Bu sýrada Abbâse de-
nilen yerde ordugâh kurmuþ olan Hârûn
amcasý Þeybân’ýn adamlarý tarafýndan öl-
dürüldü ve yerine amcasý Þeybân geçti.
Muhammed b. Süleyman ona eman ve-
rerek Mýsýr’a girdi, Tolunoðullarý’na ait sa-
raylarý ve hazineleri ele geçirdi. Hutbeyi
Halife Müktefî adýna okuttu (1 Rebîülev-
vel 292 / 11 Ocak 905). Îsâ en-Nûþerî’yi Mý-
sýr’ýn emniyet ve huzurunu saðlamakla
görevlendirip Baðdat’a döndü. Tolunoðul-
larý Devleti’nin ortadan kaldýrýlmasýyla Mý-
sýr ve Suriye yeniden Abbâsîler’in hâkimi-
yetine geçti. Tolunoðullarý’nýn önde gelen
kumandanlarýndan Muhammed b. Ali el-
Halencî, Halife Müktefî’yi uzun süre meþ-
gul ettiyse de sonunda isyan bastýrýldý
(293/906). Müktefî ayný yýl Ebü’l-Heycâ el-
Hamdanî’yi Musul valiliðine tayin etti.

Bizans ile mücadeleye Müktefî -Billâh
döneminde de devam edilmiþ ve karþýlýklý
olarak seferler düzenlenmiþtir. Rumlar 291
(904) yýlýnda büyük bir ordu ile Hades’e
saldýrdý, kadýn ve çocuklarý esir alýp her ta-
rafý yakýp yýktý. Ayný yýl Gulâmu Zerrâfe di-
ye tanýnan bir kumandan Tarsus’tan ha-
reketle Bizans topraklarýna girdi ve An-
talya’yý fethetti. Antalya’nýn fethi Ýslâm
dünyasýnda sevinçle karþýlandý. Ertesi yýl
Rumlar, Andronikos kumandasýndaki bir
orduyla Maraþ ve civarýna saldýrdýlar. Masi-
sa (Misis) ve Tarsus’taki müslümanlar þeh-
ri terkettiler. 293’te (906) Rumlar Halep’e
baðlý Kurûs’a sefer düzenlediler. Þehir hal-
ký kahramanca savaþtýysa da maðlûp oldu.
Rumlar Kurûs’a girip camiyi tahrip ettiler
ve halkýný esir aldýlar. 294’te (907) Ýbn Ka-
yýglýg Tarsus’tan yola çýkarak Bizans top-
raklarýna girdi ve 4000 kiþiyi esir aldý. Bi-
zans ordusunun kumandaný eman dileyip
müslüman oldu. Ýbn Kayýglýg daha sonra
Þekend’i alýp Leys’e ulaþtý, çok sayýda esir
ve zengin ganimetlerle geri döndü. Sâco-
ðullarý’ndan Yûsuf b. Ebü’s-Sâc 295 (908)
yýlýnda isyan edince Azerbaycan’a Hâkan el-
Müflihî kumandasýnda bir ordu gönderildi.
Yûsuf b. Ebü’s-Sâc, Müktefî’nin ölümün-
den sonra Abbâsîler’e baðlýlýk arzetti.

Müktefî -Billâh 295 (908) yýlý baþlarýnda
hastalandý. Hastalýðý aðýrlaþýnca kardeþi
Ca‘fer el-Muktedir’i veliaht tayin etti. Altý
ay sonra 13 Zilkade 295’te (14 Aðustos 908)
vefat etti. Müktefî, Hz. Ali’den sonra Ali
adýný taþýyan ilk halifedir. Dîvân-ý Mezâ-
lim’e bizzat baþkanlýk eder, halkýn þikâyet-

lerini dinlerdi. Önceleri veziri Kasým b.
Ubeydullah ile âzatlýsý Fâtik’in, daha sonra
Abbas b. Hasan el-Cercerâî’nin nüfuz ve
tesiri altýnda kalmýþtýr. Ebü’l-Hüseyin Ubey-
dullah (Abdullah), babasý Ýbn Ebû Tâhir’in
Kitâbü (TârîÅu) Ba³dâd adlý eserine Mük-
tefî-Billâh dönemini de içeren bir zeyil yaz-
mýþtýr (Ýbnü’n-Nedîm, s. 164; Reþîd b. Zü-
beyr, s. 53). Ýtalya’daki Toscana bölgesinin
markizi II. Adalberto’nun (890-917) karýsý
Bertha, 293 (906) yýlýnda Aðlebî Hüküm-
darý III. Ziyâdetullah’ýn Harem aðalarýndan
Hadým Ali vasýtasýyla Müktefî’ye çok kýy-
metli hediyeler ve bir mektup göndermiþ,
halife de ona cevabî bir mektup yollamýþ-
týr. Bu mektuplarýn Arapça’sý (Journal of
the Pakistan Historical Society Karaçi [Oc-
tober 1953], s. 2-7) ve Türkçe çevirisi (ÝTED,
II/1 [1957], s. 123-142) Muhammed Ha-
mîdullah tarafýndan yayýmlanmýþtýr. Hali-
fe Müktefî -Billâh imar faaliyetleriyle de il-
gilenmiþ, Rahbe’deki el-Mescidü’l-Câmi‘ ile
Baðdat’ta inþaatý Mu‘tazýd-Billâh tarafýn-
dan baþlatýlan Dârüþþâtiiye’deki Tâc Sara-
yý onun döneminde tamamlanmýþtýr.
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Mala dokunmak suretiyle gerçekleþen
Câhiliye dönemine ait

bir satým þekli.
˜ ™

Sözlükte “dokunmak” anlamýndaki lems
kökünden türeyen mülâmese, Hz. Pey-
gamber’in yasakladýðý Câhiliye dönemine
ait satým þekillerinden birinin adýdýr. Bu
kelime ve ayný masdardan gelen lâmese
fiili Kur’ân-ý Kerîm’de (en-Nisâ 4/43; el-Mâ-
ide 5/6) ve bazý hadislerde (el-Muva¹¹aß,
“Tahâret”, 64; Buhârî, “Nikâh”, 25) abdes-
ti bozan durumlardan söz edilirken geç-
mektedir ve Hanefîler’e göre anýlan âyet-
lerde bu fiil mecazen cinsel temas mâna-
sýnda kullanýlmýþtýr. Yasaklýðý hakkýnda sa-
hih hadisler bulunduðu için (Buhârî, “Sa-
lât”, 10, “Büyû.”, 62, Libâs, 20) fakihler
mülâmese satýþýnýn geçersiz olduðu nok-
tasýnda fikir birliði içindedir; fakat bunun-
la ne kastedildiði hususunda gerek hadis
rivayetlerinde gerekse fýkýh eserlerinde
farklý yorumlar yer almaktadýr. Hadis riva-
yetlerinde daha çok satým konusu malýn
elbise olduðu ve dokunmanýn malý incele-
me yerine geçtiði belirtilmekte, bazýlarýn-
da bu iþlem taraflarýn birbirinin elbisesi-
ne dokunarak trampa yapmalarý þeklinde
açýklanmaktadýr. Bu izahlar, mebîin alýcý
bakýmýndan yeterince bilinmemesi ve do-
kunmanýn akdin kurulmasýna veya bað-
layýcý hale gelmesine iþaret teþkil etmesi
noktasýnda birleþmektedir. Fýkýh eserlerin-
de bu satýmýn þekli hakkýnda, mezheplere
göre farklýlýklar taþýyan satýcýnýn mala do-
kunmasýyla yahut müþterinin dilediði el-
biselerden birine dokunmasýyla akdin mey-
dana gelmesi (bu baðlamda bazý Hanefî
müelliflerinin kullandýðý “lüzum” kelime-
sinin “in‘ikad” anlamýnda olduðu hakkýn-
da bk. Sýddîk M. Emîn ed-Darîr, s. 122,
126), top halindeki kumaþý açýp iyice bak-
madan sadece elle dokunmak suretiyle
satýn alma, giysilerin / kumaþlarýn gece
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karanlýðýnda satýlmasý, çuval içinde veya
paketlenmiþ yahut top halindeki malý açýp
görmeden dokunma yoluyla satma / alma
vb. açýklamalar bulunduðu gibi mülâme-
senin yasaklanma gerekçesi olarak da ak-
din temeli sayýlan karþýlýklý rýzanýn yete-
rince oluþmasýna fýrsat vermemesi, akdi
rastlantý ve þansa baðlayan bir satýþ biçi-
mi olmasý, cehalet ve garar içermesi gibi
hususlar zikredilmektedir (a.g.e., s. 118-
128). Daha çok top halindeki kumaþý açýp
incelemeden sadece elle dokunmak sure-
tiyle satýn alma þeklinde yorumlanan mü-
lâmesede mebîin katlanmýþ veya sarýlý hal-
de, yani alýcýya nasýl bir parça olduðu hak-
kýnda yeterli bir kanaat edinme fýrsatý ve-
rilmeden satýþa konu yapýldýðý, o döneme
ait kumaþlarýn ise bütünüyle el iþi olup her
bir parçanýn kendine has özelliklere sahip
bulunduðu (bk. KIYEMÎ) dikkate alýnýrsa bu
satýþýn sadece, dokunmayla gerçekleþtiði
gerekçesine binaen yasaklanmýþ olamaya-
caðý daha iyi anlaþýlýr. Zira bu kadarýyla mü-
lâmese meþrû bir yöntem olan fiilî mübâ-
dele yoluyla akid yapmaktan pek farklý de-
ðildir (bk. MUÂTÂT). Burada asýl önemli
nokta, satýþýn dokunmayla gerçekleþme-
si veya mebîin kumaþ olmasý deðil tavsif
edilse bile görülmeden karar verilemeye-
cek bir malýn ya hiç ya da yeterince ince-
lenmeden, dolayýsýyla rýza oluþmadan satýl-
masýdýr. Aslýnda doktrinde hâkim anlayýþ,
görüldüðünde muhayyer olmak þartýyla bir
malýn görülmeden satýlmasýna bile imkân
vermektedir (bey‘u’l-ayni’l-gaibe). Fakat
mülâmese, bu tür satýþlar için bir tedbir
olarak getirilen görme muhayyerliðini ta-
mamen devre dýþý býrakmaktadýr.

Hadis kaynaklarýnda kendisine müsta-
kil bir bab tahsis edilen mülâmese, fürû-i
fýkýh eserlerinin “büyû‘” bölümünde ya ma-
hallü’l-akd ele alýnýrken veya “el-büyûu’l-
fâside”, “el-büyûu’l-menhiyyü anhâ” gibi
baþlýklar altýnda iþlenir ve bu satýþ þekli-
nin belirsizliðe, bir tarafýn aldanmasýna ve-
ya ileride taraflarýn çekiþmesine yol açma
özelliði üzerinde durularak garar ve ceha-
let kavramlarýyla irtibatlandýrýlýr. Temel
yaklaþýmlar bu iki kavram ekseninde þe-
killenmekle birlikte mülâmesenin kapsa-
mýný belirlemede birtakým görüþ ayrýlýklarý
ortaya çýkmýþtýr. Meselâ Ýmam Mâlik, üze-
rinde içeriði hakkýnda yazý bulunan çuval-
lar / paketler içindeki mallarýn açýlmadan
satýlmasýný, Medine halký uygulamasýný esas
alarak mülâmese kapsamýnda saymaz ve
bununla gararýn hedeflenmediðini belirtir
(el-Muva¹¹aß, “Büyû.”, 76); Ýmam Þâfiî ise
buna da mülâmese hükmünün uygulan-
masý gerektiði kanaatindedir.
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Ýlmiye mesleði adaylarýnýn
meslekî stajlarý

ve görev bekleme süreleri için
kullanýlan terim.

˜ ™

Lüzum masdarýndan türeyen mülâze-
met sözlükte “bir yere veya bir kimseye
baðlanmak, bir iþte devamlý olmak” mâna-
sýna gelir. Terim olarak medrese mezun-
larýnýn müderrislik ve kadýlýk almak için sý-
ra beklemeleri, bu arada meslekî tecrübe
kazanmalarý ve belirli kontenjanlardan is-
tifade ile göreve baþlamalarýný ifade eder.
Ancak mülâzemet sadece ilmiyeye has bir
terim olmayýp yine “staj” anlamýnda Os-
manlý idarî ve askerî teþkilâtýnda da kul-
lanýlmýþtýr.

Ýlmiye teþkilâtý içerisinde mülâzemet sis-
temine baþvurulmasý imparatorluk coð-
rafyasýnýn geniþlemesine paralel biçimde
medrese sayýsýnýn artmasý ve bu eðitim
kurumlarýnýn müderris ihtiyacý ile baðlan-
týlýdýr. Zamanla medrese mezunlarýnýn ço-
ðalmasý birikmelere yol açýnca tayin için
bekleme zorunluluðu doðmuþ, böylece
medreseden mezun olan dâniþmendlerin
âdil bir þekilde göreve baþlamalarýný sað-
lamak üzere mülâzemet ve nöbetin düze-
ne konulmasý gerekmiþtir.

Bu sisteme göre medrese mezunu aday-
lar Anadolu veya Mýsýr’da vazife almak is-
terlerse Anadolu, Rumeli’de görev yapmak
isterlerse Rumeli kazaskerinin belli gün-
lerdeki meclisine devam ederek mülâze-
met / matlab defterine adlarýný kaydetti-
rirlerdi. Ýlmiyede bu þekilde medreseden
mezuniyetle bir göreve ilk tayin arasýnda
geçen belli süreye mülâzemet denildiði gi-
bi ayrýca iki görev arasýndaki süre için de
ayný tabir kullanýlmýþtýr. Genel olarak Os-
manlý sisteminde ilmiye, seyfiye ve kale-
miye denilen idarî / bürokratik yapýlanma-

da görevler / memuriyetler belirli süreler
için verilirdi. Bu süreyi dolduran görevli
mâzul sayýlýr ve yeni bir görev için Ýstan-
bul’a gelir, bir iki yýl kadar, bazan daha
uzun bir müddet beklerdi. Böylece bir il-
miye mensubu meslek hayatý boyunca bir-
kaç defa mülâzemet dönemi geçirirdi. Bu
süreler zarfýnda kazasker divanýnda yar-
dýmcý görevler alýr, Ýstanbul’da bulunma-
nýn verdiði imkânlarla bilgisini, tecrübesi-
ni arttýrýrdý. Kendilerine bazan baþta va-
kýflar olmak üzere bir kýsým kaynaklardan
malî imkân saðlanýrdý.

XVI. yüzyýl ortalarýnda birtakým haksýz-
lýklarýn ortaya çýkmasý üzerine mülâzemet-
le ilgili usul ve kurallarda bazý düzenleme-
ler yapýldý. Anadolu kazaskeri olan Çivizâ-
de Muhyiddin Mehmed Efendi’nin usule
uygun yollarla beklemeyenlere de mülâ-
zemet hakký tanýmasý þikâyetlere yol açýn-
ca Kanûnî Sultan Süleyman 944’te (1537-
38) çýkardýðý fermanla Rumeli Kazaskeri
Ebüssuûd Efendi’den mülâzemetin bir dü-
zene konulmasýný istedi. Ebüssuûd Efen-
di de mülâzimler için ayrý ayrý defter kul-
lanýlmasý usulünü getirdi. Ayrýca ulemâ-
dan her birine makamýna göre ne kadar
mülâzim verileceðini tesbit etti. Kabili-
yetli adaylar için yedi yýlda bir umumi nö-
bet usulü düzenlendi (Atâî, s. 184).

Bu tarihten sonra çeþitli vesilelerle ule-
mâya yetiþmiþ talebelerini mülâzim ver-
mek üzere belirli kontenjanlar tanýndý. Pa-
diþahýn cülûsunda, ilk seferinde, zafer ka-
zandýðýnda, þehzade doðumunda bir teþ-
vik olarak ulemânýn iyi yetiþmiþ talebeleri-
ni mülâzim vermesi usulü yerleþti (Uzun-
çarþýlý, s. 45). Zilkade 954’te (Aralýk 1547)
ulemâ zümresine mülâzim vermeleri için
izin çýktýðýnda o sýrada þeyhülislâm olan
Ebüssuûd Efendi on, eski Þeyhülislâm Fe-
nârîzâde Muhyiddin Çelebi on, Rumeli Ka-
zaskeri Muslihuddin Mustafa Efendi ye-
di, Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi beþ,
Emîr Efendi yedi, Semâniye müderrisi Ha-
san Çelebi üç, Ýstanbul Kadýsý Muhyiddin
Efendi üç, Edirne Kadýsý Abdurrahman
Çelebi iki, Semâniye müderrisi Taþköpri-
zâde Ahmed Efendi üç olmak üzere diðer
ulemâ da seviyelerine göre mülâzim çýkar-
mýþtýr (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri Arþivi, Ru-
meli Kazaskeri Ruznamçeleri [RKR], nr. I,
s. 13). 1 Þâban 963’te (10 Haziran 1556)
Ýstanbul, Edirne, Bursa, Mýsýr kadýlarýnýn
dörder, Þam, Halep, Baðdat kadýlarýnýn iki-
þer, 80 akçeli müderrislerin ve 80 akçe ile
emekli olanlarýn üçer mülâzim vermesi uy-
gun görülmüþtür. Ebüssuûd Efendi’nin Ýr-
þâdü’l-£ašli’s-selîm adlý tefsirini padiþa-


