aaþýna günde 100
ýk ve kýþlýk hil‘atnin mülâzim alýne görevde olan kamülâzim alýnmasý
miþtir (Târîh-i Silehmed döneminrarlar yeniden ele
kýþý dolayýsýyla mâmâ (mevâlî), kazasve Bursa kadýlarý,
rislerinin eskiden
adiþah hocalarýnýn
âmlarýn yirmi bem olan Bostanzâise otuz mülâzim
(Selânikî, s. 514).

min geliþmiþ þekyollarý ortaya çýkar altýnda toplanamülâzemet. Belli
eli kadý ve müderesidir. Ebüssuûd
skerliði zamanýnn yedi yýlda bir olBu yedi yýl prenþtur. b) Teþrif yok kadý ve müderüftülerinin göreve
þikliklerinde, sefem vermeleri usulmülâzemetle ilgili
as edilmiþtir (BA,
üm sebebiyle müat edenlerin geribelli usuller içeriEðer kalan talebe
ir âlim, bazan da
dan imtihan edilir
ýlýrdý. Hocanýn ölüistifade ile birçok
esi mümkün oldumet çeþitli ihtilâfuîdlikten (iâdeden)
erme hakkýna sadreselerin müderalebelerinden lâyýk
rdi. Büyük kadýlar
ýlýða geçmiþlerse,
i muîdleri “iâdeAyrýca kadýlýk yapnden birinde ders
mülâzim vermelemuîdlerini de aybilirlerdi. e) MüsÇalýþkanlýðý veya
yararlýðý görülen
in vasýtasý ile müsolabilirlerdi. Mese-
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lâ Ýstanbul kadýsý iken vefat eden Kemal
Beyzâde talebesinden Muharrem b. Mehmed uzun süre Malta’da esir kalmýþ, kurtulduktan sonra Vezîriâzam Sinan Paþa’nýn isteði üzerine arzedilerek mülâzim olmuþtu (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri Arþivi,
Rumeli Kazaskeri Ruznamçeleri [RKR], nr.
VII, hk. 3). Ayný þekilde Vezîriâzam Ýbrâhim
Paþa ve Mehmed Paþa ile sefere çýkan orduda hizmeti görülen iki dâniþmend mülâzemet almýþtý (a.g.e., nr. VII, hk. 7). f)
Tezkire görevinden mülâzemet. Görevde
bulunan kazaskerlerin altý ayda bir tezkirecisini mülâzim olarak vermesidir. g) Fetva emanetinden mülâzemet. Þeyhülislâmlarýn altý ayda bir fetva eminliðinden bir
mülâzim vermesidir. Þeyhülislâm Hoca Sâdeddin Efendi’nin 1008’de (1599) fetva
eminliðinde bulunan dâniþmendi Abdullah
b. Mehmed bu görevde altý ayýný doldurunca mülâzemete kabul edilmiþti (a.g.e.,
nr. VII., hk. 8).
Mülâzemet sistemi belirli kurallara baðlanmak istenmiþ ve bu kurallar titizlikle
uygulanmaya çalýþýlmýþsa da zaman zaman çeþitli usulsüzlükler olmuþtur. Çýkan
problemlerle ilgili fermanlar hem sistemin nasýl iþlediði hem de bozukluklar ve
usulsüzlükler konusunda fikir verir. Bunlara göre baþlýca aksaklýklar, ulemâ çocuklarýnýn imtiyazlý statü ile mülâzemete kabulü ve meslek harici sarayda hocalýk yapan veya askerî zümre mensubu bulunanlara mülâzemet verilmesidir. Âlî Mustafa
Efendi, meslekten gelmeyen bazý kimselerin bir yolunu bularak mülâzim olmasýný
sert bir dille eleþtirir (Mevâidü’n-nefâis,
s. 103). Yeniçeri aðasý, vezir, defterdar gibi bazý yetkililerin iltimas ve tavassutu ile
ehil olmayanlarýn mülâzemete kabulü yanýnda kazaskerlerin birtakým vesilelerle
usulsüz mülâzemet uygulamalarý da baþlýca þikâyet konusunu teþkil etmiþtir. XVII.
yüzyýl baþlarýnda Koçi Bey mülâzimliklerin
satýlmaya baþlandýðýndan, voyvoda, subaþý, 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 mülâzimlik yazýp rûznâmeyi doldurduðundan
þikâyet eder (Risâle, s. 33-37).
Diðer taraftan bazý sahtekârlýklarýn önünü almak için mülâzimlerin eþkâli hakkýndaki bilgilerin mülâzim defterine iþlenmesi istenmiþtir. Ayrýca mülâzemet konusunda herhangi bir þüphe ve eksiklik olduðunda bunun ispatý önemli bir husustu.
Meselâ mülâzim defteri bir þekilde kaybolabilirdi. Bu durumda mülâzimliðin ho-

casý sað ise ondan bir temessük alýnarak
veya þahitlerle kazasker huzurunda tesbiti yapýlýrdý. Hocazâde Aziz Efendi’nin kazaskerliði dönemine ait defterin kaybolmasý üzerine adaylarýn getirdikleri temessüklerin yapýþtýrýldýðý ve diðer delillerin
eklendiði bir defter bugüne ulaþmýþtýr (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri Arþivi, Rumeli Kazaskerleri Ruznamçeleri [RKR], nr. XI).
XVIII. yüzyýlda mülâzemet usulü yeni bir
nizama baðlandý ve þeyhülislâm tayinlerinde üçer, kazasker tayinlerinde ikiþer mülâzim verilmesi usulü getirildi. Ancak burada
da ulemâ çocuklarý hakkýnda öteden beri
uygulanan usule dokunulmadý. Bununla
birlikte þeyhülislâm, kazasker ve diðerlerinin verdikleri mülâzemete sýnýr getirildi.
Mülâzemet konusuyla ilgili tartýþmalar ve
meseleler bu uygulamaya raðmen sürdü.
I. Mahmud döneminde (1730-1754) mülâzemet yeniden tanzime çalýþýldýysa da
yüksek ilmiye rütbesini haiz ulemânýn çocuklarýnýn usulüne uygun tahsil görmeksizin mülâzemet alma ve müderris olmalarý önlenemedi. XVIII. yüzyýl sonlarýna ait
bazý kayýtlarda medreselerden mezun olan
talebelerin mülâzemet imtihanlarýna girdikleri ve baþarýlý olanlarýn mülâzemet aldýklarý dikkati çeker. 11 Cemâziyelevvel
1200’de (12 Mart 1786) yapýlan mülâzemet imtihaný Beyazýt (II.) Medresesi’nde,
devrin önde gelen ulemâsýnýn bulunduðu
bir heyetçe yapýlmýþ, 373 talebe üç meclis halinde imtihan edilmiþ, bunun sonucunda otuz dört talebe yüksek, on altý talebe orta derece ile mülâzemete hak kazanmýþ ve þeyhülislâm tarafýndan mülâzemet tezkireleri bizzat verilmiþtir. Ayrýca
þeyhülislâmlar vakfiye gereði Beyazýt (II.)
Medresesi müderrisi olduklarýndan altý ayda bir defa medrese muîdi ve yardýmcýsýna mülâzemet verme usulünün bu imtihanlarla ilgili olduðu da söylenebilir. Bu imtihanlarýn belirli aralýklarla tekrarlandýðý
anlaþýlmaktadýr (Taylesanizâde, s. 4, 74,
137, 147, 417). Mülâzemet usulü bazý deðiþikliklere uðrayarak devam etmiþ ve Tanzimat döneminde memuriyet sisteminin
deðiþmesiyle ortadan kalkmýþtýr.
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232 (1998), s. 641-660; Pakalýn, II, 611.

ÿMehmet Ýpþirli

–

˜

—

MÜLEMMA‘
(  )
Eski Fars ve Türk edebiyatlarýnda
farklý dillerde söylenmiþ
mýsralarýn oluþturduðu þiir.

™

Sözlükte “renk renk, alacalý olan” anlamýndaki mülemma‘ kelimesi terim olarak
özelikle Fars ve Türk edebiyatlarýnda Türkçe, Arapça ve Farsça söylenmiþ beyit ve
mýsralarýn oluþturduðu þiirler hakkýnda
kullanýlýr. Böyle þiir yazmaya telmî‘ denilir. Þairlerin farklý dilde þiir söyleyebildiklerini ortaya koymak ve sanat göstermek
için yazdýklarý bu tür manzumeler zamanla usta þairlerce de itibar görmüþtür. Mülemma‘da mýsralardan biri Türkçe ise diðeri Arapça veya Farsça yazýlýr: “Ben mübtelâ-yý hicran benden ýrað cânan / Ve’l-ömrü keyfe mâ-kân mislü’r-riyâhi râih.” Üç
ayrý dilin kullanýldýðý mülemma‘ örneklerine ise daha az rastlanýr. Mülemma‘ Fars
edebiyatýnda bedîî sanatlardan biri olarak revaç bulmuþtur. XIV. yüzyýl sonlarýna
kadar Farsça - Türkçe ve daha sonra Farsça - Arapça yazýlmýþ örneklerde bir beytin
iki mýsraýnýn farklý olmasý yanýnda bir þiirin beyitlerinin Türkçe, Arapça, Farsça olmasý da sýkça görülen bir uygulamadýr.
Fars edebiyatýnda ilk mülemma‘ IV. (X.)
yüzyýlýnýn ilk yarýsýnda Þehîd-i Belhî’ye aittir. Ayný yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Ebû Ca‘fer Endâdî bu türde þiir yazmýþtýr. Ancak
daha önce de Arap ve Fars edebiyatlarýnda bazý þairlerin her iki dilde þiir söyledikleri, bunlara “zü’l-lisâneyn” (zû-lisâneyn, zü’lbeyâneyn) dendiði bilinmektedir. Ebû Nüvâs (ö. 198/813 [?]) Arapça þiirleri arasýnda Farsça þiir veya kelimelere de yer vermiþtir. Bunlara genel olarak Ebû Nüvâs’ýn
Fârisiyyât’ý adý verilmiþtir. Abbâsîler döneminde Arap þairleri de Farsça kelime,
tabir ve mýsralara kendi þiirlerinde yer vermiþtir. Câhiz bu usulü “sözü nefis ve güzel hale getirme” (telemmü’) olarak tarif etmiþtir. Arap þairi Umânî’nin Hârûnürreþîd’i
öven þiirlerinde de mülemma‘ örneðine
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rastlanýr. Fars ed
þairleri arasýnda B
Ebü’l-Fazl Hasan
dâir-i Râzî’nin öne
ra gelen birçok þ
mýþtýr. Abdülvâsi
nî, Sa‘dî-i Þîrâzî, M
mî ve Hâfýz-ý Þîrâ
labilir.

IX. (XV.) yüzyýld
lemma‘larýnda Ar
Türkçe’ye de yer v
sým-ý Envâr ile Abd
Farsça ve Arapça
(XVI.) yüzyýlda Þe
Arapça, Türkçe þi
lemma‘larýyla Fuz
þairleridir. XI. (XV
nî ve daha sonra
Mirza Habîb-i Hor
za Kaçar gibi þair
tir. Farsça þiir yaz
Farsça - Türkçe m
mýþtýr. Edîbü’l-me
Fars edebiyatýnd
(Fransýzca) mülem
dönemde Îrec Mi
kelime ve terkipl
da yer vermiþtir.
dî Hintçe, Türkçe
rýyla tanýnmýþtýr.

Türk edebiyatý
Cevdet Paþa’nýn, “
bu Avrupa saç / S
yâr-ý Mýsr harâc”
li gibi daha çok bir
da ve genellikle b
gulanmýþtýr. Man
ðü üzere iktibas
mýsraýn yarýsýný b
mülemmaa benz
nu mülemma‘ sa

Mülemma‘ söy
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. Emecen), Ýstanbul
17; Uzunçarþýlý, Ýlmi-248; Cahid Baltacý,
Medreseleri, Ýstanbul
irli, “Osmanlý Ýlmiye
steminin Önemi ve
d Efendi Zamanýna
DAAD, X-XI (1982),
ý Devletinde Kazas, TTK Belleten, LXI/
alýn, II, 611.

rastlanýr. Fars edebiyatýnýn “zü’l-lisâneyn”
þairleri arasýnda Bedîüzzaman Netanzî ile
Ebü’l-Fazl Hasan b. Ali el-Bahrevî ve Gadâir-i Râzî’nin önemli yeri vardýr. Daha sonra gelen birçok þair de bu türde þiir yazmýþtýr. Abdülvâsi-i Cebelî, Hâkanî-i Þirvânî, Sa‘dî-i Þîrâzî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Hâfýz-ý Þîrâzî bunlar arasýnda sayýlabilir.

ÿMehmet Ýpþirli

IX. (XV.) yüzyýlda Ni‘metullah-ý Velî mülemma‘larýnda Arapça ve Farsça yanýnda
Türkçe’ye de yer vermiþtir. Bu yüzyýlda Kasým-ý Envâr ile Abdurrahman-ý Câmî’nin de
Farsça ve Arapça mülemma‘larý vardýr. X.
(XVI.) yüzyýlda Þerîf-i Tebrîzî ve Farsça,
Arapça, Türkçe þiirleriyle oluþturduðu mülemma‘larýyla Fuzûlî bu türün en önemli
þairleridir. XI. (XVII.) yüzyýlda Feyz-i Kâþânî ve daha sonralarý Abdülvehhâb Neþât,
Mirza Habîb-i Horasânî, Ebü’l-Hasan Mirza Kaçar gibi þairler mülemma‘ söylemiþtir. Farsça þiir yazan pek çok Türk þairi de
Farsça - Türkçe mülemma‘lar kaleme almýþtýr. Edîbü’l-memâlik Ferâhânî (ö. 1917)
Fars edebiyatýnda ilk defa bir Batý diliyle
(Fransýzca) mülemma‘ þiir yazmýþtýr. Ayný
dönemde Îrec Mirza þiirlerinde Fransýzca
kelime ve terkiplerin yaný sýra mýsralara
da yer vermiþtir. Hindistan’da Feyzî-i Hindî Hintçe, Türkçe ve Farsça mülemma‘larýyla tanýnmýþtýr.

MA‘

debiyatlarýnda
öylenmiþ
rduðu þiir.

—
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alacalý olan” anlamesi terim olarak
biyatlarýnda Türköylenmiþ beyit ve
þiirler hakkýnda
maya telmî‘ deniþiir söyleyebildiksanat göstermek
nzumeler zamanr görmüþtür. Mübiri Türkçe ise diyazýlýr: “Ben mübð cânan / Ve’l-ömr-riyâhi râih.” Üç
ülemma‘ örnekler. Mülemma‘ Fars
atlardan biri olaV. yüzyýl sonlarýna
daha sonra Farseklerde bir beytin
sý yanýnda bir þiiArapça, Farsça olir uygulamadýr.

mülemma‘ IV. (X.)
ehîd-i Belhî’ye aitarýsýnda Ebû Ca‘yazmýþtýr. Ancak
ars edebiyatlarýndilde þiir söyledikn” (zû-lisâneyn, zü’lektedir. Ebû Nüpça þiirleri arasýnmelere de yer verrak Ebû Nüvâs’ýn
tir. Abbâsîler döde Farsça kelime,
þiirlerinde yer versözü nefis ve güü’) olarak tarif etnin Hârûnürreþîd’i
emma‘ örneðine

Türk edebiyatýnda mülemma‘ Ahmed
Cevdet Paþa’nýn, “O þehsüvâra ki sertâc ola
bu Avrupa saç / Sezâ be-gîred eger ez diyâr-ý Mýsr harâc” matlaýyla baþlayan gazeli gibi daha çok bir beytin iki mýsraý arasýnda ve genellikle bir þiirin tamamýnda uygulanmýþtýr. Manzum lugatlarda görüldüðü üzere iktibas olmamak kaydýyla ayný
mýsraýn yarýsýný baþka bir dilde söylemek
mülemmaa benzerse de belâgatçýlar bunu mülemma‘ saymamýþtýr.
Mülemma‘ söyleyecek þairlerin yabancý
dile hâkimiyetleri kadar o dilin þiirine de vâkýf olmalarý gerekir. Sa‘dî-i Þîrâzî’nin Farsça - Arapça; Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
Molla Câmî, Hâfýz-ý Þîrâzî’nin Farsça - Arapça ve Farsça - Türkçe mülemma’larý meþhurdur. Mevlânâ’nýn, “Dânî ki men be-âlem
yalnýz seni sever men / Çün der-berem neyâyî ender gamet öler men” mülemmaý
tanýnmýþ bir örnektir. Her üç dilde divaný
olan Fuzûlî, Türkçe - Arapça baþarýlý mülemma’lar söylemiþ, hatta Türkçe divanýnýn gazeliyyât bölümüne Hâfýz-ý Þîrâzî’ye
uymuþ olmak için bir mülemma‘ beyitle
baþlamýþtýr (Kad enâre’l-ýþku li’l-uþþâký
minhâce’l-hüdâ / Sâlik-i râh-ý hakîkat aþka eyler iktidâ). Kýnalýzâde Ali Çelebi’nin her
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beyti ayrý dilde (Türkçe, Arapça ve Farsça)
olmak üzere yazdýðý na‘tý da meþhur mülemma’lardandýr. Türk edebiyatýnda Tanzimat’tan sonra Türkçe-Fransýzca mülemma‘lar denenmiþse de bunlar birkaç fanteziden ibaret kalmýþtýr.
Bazý þairler manzumelerinde yabancý
dille söylenmiþ bir beyit veya mýsraa yer
vermiþlerdir. Burada söz konusu edilen
mýsra yahut beyit tazmin veya iktibas sanatýndan ayrý olarak þairin kendisi tarafýndan söylenir. Rûhî-i Baðdâdî’nin ünlü terkibibendinin ikinci terkiphânesi sonundaki
vasýta beyti bu türdendir: “Mâ rind-i sabûhî-zede-i bezm-i elestim / Pîþ ez-heme
sâgar-keþ ü pîþ ez-heme mestim”. Bir mülemmaýn baþarýsý ve güzelliði yazýldýðý diller itibariyle üslûp, anlam ve lafýz bakýmýndan birbirini tamamlamasýna baðlýdýr.
Ebüssuûd Efendi’nin beyti buna güzel bir
örnektir: “Þol dem ki hâke sala bizi sarsâr-ý
ecel / Ýftah mine’l-cinâni riyâhan kubûrenâ”. Mülemmaýn belli bir nazým þeklinde
uygulanma kuralý yoksa da gerek Fars
edebiyatýnda gerekse Türk edebiyatýnda
þairler gazel ve bazan da kaside nazým
þeklini tercih etmiþtir.
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Þi.r-i Fârsî”, Mecelle-i Dâniþkede-i Edebiyyât ve
£Ulûm-i Ýnsânî, XXXII/3-4, Meþhed 1378 hþ./
1999-2000, s. 483-496; “Mülemma”, TDEA, VI,
467.

ÿRýza Kurtuluþ – Ýskender Pala
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MÜLHÝD
(bk. ÝLHÂD).
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MÜLK

–

MÜLK
(bk. MÝLK; MÜLKÝYET).

˜
–

˜

MÜLK
( ����) א
Maddî âlemin bütünü
ve bunun üzerindeki hükümranlýk
anlamýnda Allah’a ve insanlara
nisbet edilen bir kavram.

—
™
—

™

Sözlükte “güç yetirmek, hâkimiyet kurmak, sahip olmak, tasarrufta bulunmak”
mânasýndaki mülk (melk, milk) masdarý
Kur’an’da isim olarak “duyular âlemindeki bütün cisimleri kuþatan varlýk alaný ve
bunlar üzerindeki hükümranlýk” anlamýnda kullanýlýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “mlk” md.; Lisânü’l-£Arab, “mlk” md.).
Bu anlamýyla ayný kökten gelen ve daha
çok gayb âlemini ve fizik ötesi alanlarý ifade eden melekût kavramýndan ayrýlýr (bk.
MELEKÛT).
67. sûresi Mülk sûresi diye anýlan Kur’an’da mülk kelimesi otuz iki yerde Allah’a
nisbet edilir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“mlk” md.). Mülk kavramý zât-ý ilâhiyyeye
atfen kullanýldýðýnda O’nun tasarrufunda
yer alan duyular âlemindeki bütün varlýklarý ifade eder. Bununla beraber mülk Kur’an’da daha çok semâvât ve arza izâfetle
Allah’a nisbet edilir. Birçok âyette göklerin ve yerin ve onlarýn arasýnda bulunan
her þeyin yani bütünüyle tabiat mülkünün
Allah’a ait olduðu vurgulanýr (meselâ bk.
el-Bakara 2/107; Âl-i Ýmrân 3/189; el-Mâide 5/17-18, 120). Ayrýca mülkte Allah’a ortaklýðýn söz konusu olmadýðý (el-Ýsrâ 17/
111; el-Furkan 25/2), Cenâb-ý Hakk’ýn bütün mülkün sahibi bulunduðu ve onu dilediðine verip dilediðinden aldýðý (Âl-i Ýmrân 3/26) belirtilir.

Öte yandan Kur’an’da önceki peygamberlere ve bazý þahsiyetlere “hükümranlýk ve saltanat” anlamýnda mülk verildiði açýklanmýþtýr. Hz. Ýbrâhim’in soyuna (enNisâ 4/54), Hz. Yûsuf’a (Yûsuf 12/101),
Dâvûd’a (el-Bakara 2/251; Sâd 38/20), Süleyman’a (el-Bakara 2/102; Sâd 38/35),
Nemrud’a (el-Bakara 2/258), Firavun’a (erCâlût’la savaşmak
savaþmak üzeüzeRahmân43/51)
43/51)veveCâlût’la
Zuhruf
re Ýsrâiloðullarý’ndan Tâlût’a (el-Bakara 2/
247) mülk verildiði belirtilmektedir. Bazý
âyetlerde sonsuz mülkü elde edeceklerini söyleyerek þeytanýn Âdem ve Havvâ’yý
yasak aðaçtan yemeleri için kandýrdýðý zikredilir (Tâhâ 20/120-121). Ayrýca âhiret hayatýndaki cennet tasvirleri yapýlýrken ora540

da hangi taraftan
yýda nimet ve bü
görüleceði belirti

Çeþitli hadis ka
mý Allah’a nisbet
cem, “mlk” md.)
ber’in dualarýnda,
gulanýþý sýrasýnda
kün Allah’a ait ol
biye” metninde ç
(Buhârî, “Hac”, 13
Esmâ-i hüsnâdan
olduðu da (Tirm
mektedir.

Müfessirler ây
ve yerin mülkü” s
üzerindeki hâkim
bunun bütün kâi
ettiði konusunda
le ve göklerle bað
insan bilgisinin o
bebiyledir. Aslýnd
âlemi üzerindeki
sonsuz olup her þ
gerek hükümran
linde mülkünden
ancak onlarýn mü
leri aslî olmayýp d
Kur’an bu gerçeði
ortaya çýkacaðýný
gün mülk kime a
tini her konumda
(el-Mü’min 40/16

Mülk kavramý
leler kaleme alýn
Ebû Muhammed
Risâletü’d-devâß
kût (Süleymaniy
191), Tâhir b. Ahm
š†t fî tesbî¼i’l-m
leymaniye Ktp., Þ
Aziz Nesefî’nin Ri
ve Melekût (Sül
Efendi, nr. 1095)
Risâle fi’l-mülki
el-Meymûnî’nin K
šavlihî te£âlâ: “
vâti ve’l-ar²” (B
zid, nr. 336) ve Eb
sâle fî šavlihî te
mâlike’l-mülk” (
leri sayýlabilir.
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