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MÜKTEFÎ-BÝLLÂH

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-
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ha arzetmesi üzerine maaþýna günde 100
akçe zam yapýlarak yazlýk ve kýþlýk hil‘at-
ler verilip bütün talebesinin mülâzim alýn-
masý dolayýsýyla mâzul ve görevde olan ka-
zaskerlerden de onar mülâzim alýnmasý
usulü daha sonra yerleþmiþtir (Târîh-i Sil-
sile-i Ulemâ, vr. 5b). III. Mehmed dönemin-
de mülâzemetle ilgili kararlar yeniden ele
alýndý. Padiþahýn tahta çýkýþý dolayýsýyla mâ-
zul yüksek dereceli ulemâ (mevâlî), kazas-
kerler, Ýstanbul, Edirne ve Bursa kadýlarý,
yüksek medrese müderrislerinin eskiden
verdikleri miktarlarda padiþah hocalarýnýn
yirmi beþ, eski þeyhülislâmlarýn yirmi be-
þer, o sýrada þeyhülislâm olan Bostanzâ-
de Mehmed Efendi’nin ise otuz mülâzim
vermesi ferman olundu (Selânikî, s. 514).

Zaman içerisinde sistemin geliþmiþ þek-
liyle çeþitli mülâzemet yollarý ortaya çýk-
mýþtýr. Bunlar þu baþlýklar altýnda toplana-
bilir: a) Nöbet yoluyla mülâzemet. Belli
aralýklarla yüksek dereceli kadý ve müder-
rislerin mülâzim vermesidir. Ebüssuûd
Efendi’nin Rumeli kazaskerliði zamanýn-
daki düzenlemede bunun yedi yýlda bir ol-
masý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu yedi yýl pren-
sibine genellikle uyulmuþtur. b) Teþrif yo-
luyla mülâzemet. Büyük kadý ve müder-
rislerin, büyük þehir müftülerinin göreve
tayinlerinde, görev deðiþikliklerinde, sefe-
re katýlmalarýnda mülâzim vermeleri usul-
dü. Bunun esaslarýna mülâzemetle ilgili
fermanlarda sýk sýk temas edilmiþtir (BA,
MD, nr. 2, hk. 117). c) Ölüm sebebiyle mü-
lâzemet. Ulemâdan vefat edenlerin geri-
de kalan dâniþmendleri belli usuller içeri-
sinde mülâzim olurdu. Eðer kalan talebe
çoksa bunlar dirayetli bir âlim, bazan da
bizzat kazasker tarafýndan imtihan edilir
ve aralarýndan seçim yapýlýrdý. Hocanýn ölü-
münden sonra bundan istifade ile birçok
kimsenin hak iddia etmesi mümkün oldu-
ðundan bu tarz mülâzemet çeþitli ihtilâf-
lara yol açýyordu. d) Muîdlikten (iâdeden)
mülâzemet. Mülâzim verme hakkýna sa-
hip yüksek dereceli medreselerin müder-
risleri muîdlerinden ve talebelerinden lâyýk
olanlarý mülâzim verirlerdi. Büyük kadýlar
eðer müderrislikten kadýlýða geçmiþlerse,
ayrýldýklarý medresedeki muîdleri “iâde-
den” mülâzim olurdu. Ayrýca kadýlýk yap-
týklarý þehrin medreselerinden birinde ders
okutan büyük kadýlarýn mülâzim vermele-
ri gerektiðinde buradaki muîdlerini de ay-
ný þekilde mülâzim verebilirlerdi. e) Müs-
takil arz ile mülâzemet. Çalýþkanlýðý veya
herhangi bir hizmette yararlýðý görülen
dâniþmendler bir yetkilinin vasýtasý ile müs-
takil arzedilip mülâzim olabilirlerdi. Mese-

lâ Ýstanbul kadýsý iken vefat eden Kemal
Beyzâde talebesinden Muharrem b. Meh-
med uzun süre Malta’da esir kalmýþ, kur-
tulduktan sonra Vezîriâzam Sinan Paþa’-
nýn isteði üzerine arzedilerek mülâzim ol-
muþtu (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri Arþivi,
Rumeli Kazaskeri Ruznamçeleri [RKR], nr.
VII, hk. 3). Ayný þekilde Vezîriâzam Ýbrâhim
Paþa ve Mehmed Paþa ile sefere çýkan or-
duda hizmeti görülen iki dâniþmend mü-
lâzemet almýþtý (a.g.e., nr. VII, hk. 7). f)
Tezkire görevinden mülâzemet. Görevde
bulunan kazaskerlerin altý ayda bir tezki-
recisini mülâzim olarak vermesidir. g) Fet-
va emanetinden mülâzemet. Þeyhülislâm-
larýn altý ayda bir fetva eminliðinden bir
mülâzim vermesidir. Þeyhülislâm Hoca Sâ-
deddin Efendi’nin 1008’de (1599) fetva
eminliðinde bulunan dâniþmendi Abdullah
b. Mehmed bu görevde altý ayýný doldu-
runca mülâzemete kabul edilmiþti (a.g.e.,
nr. VII., hk. 8).

Mülâzemet sistemi belirli kurallara bað-
lanmak istenmiþ ve bu kurallar titizlikle
uygulanmaya çalýþýlmýþsa da zaman za-
man çeþitli usulsüzlükler olmuþtur. Çýkan
problemlerle ilgili fermanlar hem siste-
min nasýl iþlediði hem de bozukluklar ve
usulsüzlükler konusunda fikir verir. Bun-
lara göre baþlýca aksaklýklar, ulemâ çocuk-
larýnýn imtiyazlý statü ile mülâzemete ka-
bulü ve meslek harici sarayda hocalýk ya-
pan veya askerî zümre mensubu bulunan-
lara mülâzemet verilmesidir. Âlî Mustafa
Efendi, meslekten gelmeyen bazý kimse-
lerin bir yolunu bularak mülâzim olmasýný
sert bir dille eleþtirir (Mevâidü’n-nefâis,
s. 103). Yeniçeri aðasý, vezir, defterdar gi-
bi bazý yetkililerin iltimas ve tavassutu ile
ehil olmayanlarýn mülâzemete kabulü ya-
nýnda kazaskerlerin birtakým vesilelerle
usulsüz mülâzemet uygulamalarý da baþ-
lýca þikâyet konusunu teþkil etmiþtir. XVII.
yüzyýl baþlarýnda Koçi Bey mülâzimliklerin
satýlmaya baþlandýðýndan, voyvoda, suba-
þý, kâtip gibi kimselerin 5-10.000 akçe ile
mülâzim, kýsa süre sonra da müderris ve
kadý olduklarýndan, “diyaneti ve emaneti
olmayan” birçok kazaskerin çeþit çeþit mü-
lâzimlik yazýp rûznâmeyi doldurduðundan
þikâyet eder (Risâle, s. 33-37).

Diðer taraftan bazý sahtekârlýklarýn önü-
nü almak için mülâzimlerin eþkâli hakkýn-
daki bilgilerin mülâzim defterine iþlenme-
si istenmiþtir. Ayrýca mülâzemet konusun-
da herhangi bir þüphe ve eksiklik oldu-
ðunda bunun ispatý önemli bir husustu.
Meselâ mülâzim defteri bir þekilde kay-
bolabilirdi. Bu durumda mülâzimliðin ho-

casý sað ise ondan bir temessük alýnarak
veya þahitlerle kazasker huzurunda tes-
biti yapýlýrdý. Hocazâde Aziz Efendi’nin ka-
zaskerliði dönemine ait defterin kaybol-
masý üzerine adaylarýn getirdikleri temes-
süklerin yapýþtýrýldýðý ve diðer delillerin
eklendiði bir defter bugüne ulaþmýþtýr (Ýs-
tanbul Þer‘iyye Sicilleri Arþivi, Rumeli Ka-
zaskerleri Ruznamçeleri [RKR], nr. XI).

XVIII. yüzyýlda mülâzemet usulü yeni bir
nizama baðlandý ve þeyhülislâm tayinlerin-
de üçer, kazasker tayinlerinde ikiþer mülâ-
zim verilmesi usulü getirildi. Ancak burada
da ulemâ çocuklarý hakkýnda öteden beri
uygulanan usule dokunulmadý. Bununla
birlikte þeyhülislâm, kazasker ve diðerleri-
nin verdikleri mülâzemete sýnýr getirildi.
Mülâzemet konusuyla ilgili tartýþmalar ve
meseleler bu uygulamaya raðmen sürdü.
I. Mahmud döneminde (1730-1754) mü-
lâzemet yeniden tanzime çalýþýldýysa da
yüksek ilmiye rütbesini haiz ulemânýn ço-
cuklarýnýn usulüne uygun tahsil görmek-
sizin mülâzemet alma ve müderris olma-
larý önlenemedi. XVIII. yüzyýl sonlarýna ait
bazý kayýtlarda medreselerden mezun olan
talebelerin mülâzemet imtihanlarýna gir-
dikleri ve baþarýlý olanlarýn mülâzemet al-
dýklarý dikkati çeker. 11 Cemâziyelevvel
1200’de (12 Mart 1786) yapýlan mülâze-
met imtihaný Beyazýt (II.) Medresesi’nde,
devrin önde gelen ulemâsýnýn bulunduðu
bir heyetçe yapýlmýþ, 373 talebe üç mec-
lis halinde imtihan edilmiþ, bunun sonu-
cunda otuz dört talebe yüksek, on altý ta-
lebe orta derece ile mülâzemete hak ka-
zanmýþ ve þeyhülislâm tarafýndan mülâ-
zemet tezkireleri bizzat verilmiþtir. Ayrýca
þeyhülislâmlar vakfiye gereði Beyazýt (II.)
Medresesi müderrisi olduklarýndan altý ay-
da bir defa medrese muîdi ve yardýmcýsý-
na mülâzemet verme usulünün bu imti-
hanlarla ilgili olduðu da söylenebilir. Bu im-
tihanlarýn belirli aralýklarla tekrarlandýðý
anlaþýlmaktadýr (Taylesanizâde, s. 4, 74,
137, 147, 417). Mülâzemet usulü bazý de-
ðiþikliklere uðrayarak devam etmiþ ve Tan-
zimat döneminde memuriyet sisteminin
deðiþmesiyle ortadan kalkmýþtýr.
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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-


