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MÜLTEKA’l-EBHUR

Mültešå (Koca Râgýb Paþa Ktp., nr. 531)
adlý eserleri günümüze kadar ulaþan þerh-
lerdendir. Þârihler arasýnda Muhammed
b. Muhammed el-Behnesî, Bostanzâde
Mehmed Efendi, Mustafa Uþþâký, Murta-
zâ b. Hüseyin b. Osman, Hâfýzüddin en-
Nablusî, Ekmeleddin Yûsuf b. Ýbrâhim eþ-
Þirvânî, Suiçmez Mustafa Efendi b. Mu-
hammed, Kâtib Mustafa Efendi b. Mu-
hammed, Feyzullah b. Veliyyüddin et-Tar-
sûsî de zikredilmektedir.

Mültešå’nýn belirli bir bölümünü iþle-
yen çalýþmalar arasýnda hac babýný þer-
heden Kadýzâde Muhammed b. Sâlih’in
Fey²ü’l-enhur £alâ menseki Mülteša’l-
eb¼ur’u (Beyazýt Devlet Ktp., Bayezid, nr.
2381), süt kardeþliðiyle ilgili bir hükmün iki
istisnasý hakkýnda Ýmamzâde Esad Efendi’-
nin risâleleri (Süleymaniye Ktp., Yazma Ba-
ðýþlar, nr. 319, vr. 112-113, Kasîdecizâde
Süleyman Sýrrý, nr. 259, vr. 110-111; ÝÜ
Ktp., TY, nr. 2133, vr. 229-231) ve ferâiz ba-
býný þerheden Alâeddin Ali b. Muhammed
et-Tarablusî’nin Sebkü’l-enhur £alâ fe-
râßidi Mülteša’l-eb¼ur’u (Süleymaniye
Ktp., Fâtih, nr. 2518) sayýlabilir. Ýbn Abdür-
rezzâk, Mültešå’nýn ferâiz babýný Æalâßi-
dü’l-man¾ûm fî müntešå ferâßidi’l-
£ulûm adýyla manzum hale getirmiþ, yak-
laþýk 400 beyit olan bu eseri Muhammed
Emîn Ýbn Âbidîn er-Ra¼îšu’l-maÅtûm
þer¼u Æalâßidi’l-man¾ûm adýyla þerhet-
miþtir (Dýmaþk 1302; Mecmû£atü Resâßili
Ýbn £Âbidîn içinde, Ýstanbul 1325, II, 185-
260).

Mültešå hâþiyeleri arasýnda Dramalý
Hocazâde Hacý Ýsmâil Efendi (Ýstanbul
1325) ve Þeyhzâde Ali Haydar (Ýstanbul
1315) hâþiyeleri birçok defa basýlmýþtýr.
Mültešå’nýn Vahdetî, Þeyhîzâde, Sivâsî,
Bâkânî þerhlerinin yaný sýra el-Hidâye
þerhleri ve Kuhistânî’nin Câmi£u’r-ru-
mûz’u gibi geç dönem Hanefî literatürün-
den istifade eden her iki müellif de met-
ni tashih etmiþ, satýr aralarýna anlamayý
kolaylaþtýrýcý rumuzlar koymuþtur.

Mültešå’nýn Türkçe tercüme ve þerh-
leri ayrý bir telif geleneði meydana getir-
miþtir. Hibrî Ali Efendi’nin 1073’te (1663)
tamamladýðý Zuhrü’l-âhire’si (Süleyma-
niye Ktp., Serez, nr. 945; Beyazýt Devlet
Ktp., Bayezid, nr. 7884) Mültešå’nýn muh-
temelen ilk Türkçe tercümesidir. Mehmed
Tâhir b. Mehmed er-Rahîmî (TSMK, Ema-
net Hazinesi, nr. 788), Ýbrâhim b. Abdul-
lah el-Babadâðî (Burdur Ýl Halk Ktp., nr.
1053) ve Mahmûd b. Abdülvehhâb el-Hâ-
midî’nin (Beyazýt Devlet Ktp., Bayezid, nr.
8752) tercümeleri de zikredilmelidir. Mi-
dillili Mevkufâtî Mehmed Efendi’nin çevi-

risi Mültešå tercümeleri içinde en meþ-
hur olanýdýr. Aslýnda geniþ bir Türkçe þerh
olan bu eseri kaleme almaya Mevkufâtî’yi
teþvik eden kiþinin, döneminin edip ve
ilim adamlarýnýn Türkçe eserler yazmasý-
na vesile olan Sadrazam Kemankeþ Mus-
tafa Paþa olduðu anlaþýlmaktadýr (Mevku-
fâtî, I, 4). el-Hidâye ve Mütûn-i erbaa
þerhlerinin yaný sýra nevâzil literatürün-
den de istifade edilerek hazýrlanan bu ese-
rin birçok baskýsý yapýlmýþtýr (Bulak 1250,
1254, 1294; Kahire 1256, 1284; Ýstanbul
1266, 1269, 1276, 1290, 1291, 1302, 1306,
1308, 1309, 1312, 1318, 1320). Ahmet Da-
vudoðlu, Zülkarneyn Tatlýlý ve Þevket Gü-
rel tarafýndan Mülteka Tercemesi adýyla
hazýrlanan neþrinde ise (I-II, Ýstanbul 1980-
1983, 1986) metin sadeleþtirilmiþ ve eser-
deki bazý bahisler hazfedilmiþtir. Musta-
fa Uysal’ýn Mültešå tercümesinde (Ýstan-
bul 1979) metin paragraflara ayrýlmýþ, ye-
niden harekelendirilmiþ ve Behcetü’l-Fe-
tâvâ, Fetâvâ-yý Feyziyye, Fetâvâ-yý Ali
Efendi, Fetâvâ-yý Netîce gibi fetva mec-
mualarý, Mecma£u’l-enhur, Ferâßid ve el-
Mevš†fât þerhleriyle geç dönem Hanefî
literatüründen zengin iktibaslarla açýklan-
mýþtýr.

M. D’Ohsson’un çalýþmasýndan sonra
XIX. yüzyýlda Henri Sauvaire Mültešå ve
Mecma£u’l-enhur þerhini özet halinde
Fransýzca’ya tercüme etmiþtir (Marseilles
1876, 1882). Joseph Schacht, tanýnmýþ ese-
ri An Introduction to Islamic Law’ýn
(Oxford 1969) Ýslâm hukukunu modern
hukukun sistematik tasnifine göre tanýt-
týðý kýsmýnda (s. 112-198) Mültešå’yý esas
almýþ ve bu kýsmý yer yer Mültešå’dan
yaptýðý serbest tercümelerle meydana ge-
tirmiþtir.
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Hacerülesved ile 
Kâbe kapýsý arasýnda,

dua etmenin makbul olduðu yer.
˜ ™

Sözlükte “sarýlmak, bir yere yapýþýp kal-
mak, ayrýlmamak” anlamýndaki iltizâm
masdarýndan mekân ismi olan mültezem
“sýký sýkýya yapýþýlan yer” demektir. Hacý-
larýn tavaftan sonra burada ýsrarla dua
etmelerinden dolayý bu adla anýlmýþtýr. Ab-
dullah b. Abbas’tan nakledilen (el-Muva¹-
¹aß, “Hac”, 251) ve genel kabul gören riva-
yete göre Mültezem, Hacerülesved rüknü
ile Kâbe kapýsý arasýnda bulunan mekânýn
adýdýr. Ýbn Abbas, Mültezem’in Kâbe’nin
arkasýnda bulunduðunu ileri süren Abdul-
lah b. Zübeyr’e burasýnýn yaþlý Kureyþ ka-
dýnlarýnýn mültezemi olduðunu söyleyerek
karþý çýkmýþtýr (Ezraký, s. 247). Mültezem,
“Allah’tan günahlarýn affedilmesini dile-
mek amacýyla içten gelen bir duygu ile ya-
pýlan dualarýn kabul edildiði yer” anlamýn-
da Med‘â (bazý kaynaklarda Müddeâ), “bü-
tün kötülüklerin þerrinden sýðýnýlan yer”
mânasýnda Müteavvez diye de anýlýr. Ha-
cerülesved ile Kâbe kapýsýnýn arasýndaki
mesafe yaklaþýk 2 metredir. Gerek sahâ-
be gerekse tâbiîn ileri gelenlerinden bir-
çoðu ayrýca Kâbe’nin etrafýndaki çeþitli
yerlerde, Hicr’deki altýn oluk altýnda ve Kâ-
be’nin arkasýnda batý tarafýnda Rüknülye-
mânî’ye yakýn bir yerde de dua ederdi.

Bazý hadislerde Mültezem’in dualarýn
kabul edildiði mübarek bir yer olduðu be-
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lirtilmiþ (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V,
164; Muhibbüddin et-Taberî, s. 315; Kal-
yûbî, II, 108), Hz. Peygamber ile sahâbe
ve tâbiînden birçok kimsenin burada dua
ettiði nakledilmiþtir (Ebû Dâvûd, “Menâ-
sik”, 54; Fâkihî, I, 162). Nevevî bu rivayet-
lerin zayýf olduðunu, ancak amellerin fa-
ziletine dair zayýf hadisler hakkýnda ule-
mânýn müsamaha gösterdiðini kaydeder
(el-Mecmû£, VIII, 260-261). Resûl-i Ekrem
ve ashabýn bazý uygulamalarýndan hare-
ketle (Ýbn Mâce, “Menâsik”, 35; Ebû Dâ-
vûd, “Menâsik”, 55; Nesâî, “Menâsik”, 132;
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V, 164), Ha-
cerülesved istilâm edildikten sonra göð-
sü ve sað yanaðý Kâbe duvarýna yaslayýp
sað el Kâbe kapýsý, sol el Hacerülesved hi-
zasýna gelecek þekilde elleri dik ve açýk
biçimde baþ üzerinde duvara uzatarak Kâ-
be örtüsüne sýkýca tutunup dua ve niyaz-
da bulunmak tavsiye edilmiþse de izdiham-
dan dolayý günümüzde bunun yapýlmasý-
na imkân yoktur. Bu sebeple Mültezem’in
karþýsýnda durularak dua edilir.

Ýltizam özellikle vedâ tavafýndan sonra
yapýlýr. Mâlikîler ve Hanbelîler’le Hanefî
mezhebinde en sahih ve meþhur kabul
edilen görüþe göre Makam-ý Ýbrâhîm’in ar-
kasýnda iki rek‘at tavaf namazý kýlýp zem-
zem içtikten sonra Safâ’ya çýkmadan ön-
ce Mültezem’de durup dua etmek müste-
haptýr. Þâfiî kaynaklarýndan anlaþýldýðýna
göre kudûm tavafýnýn arkasýndan Mülte-
zem’de dua edip iki rek‘at tavaf namazý
kýlmak, vedâ tavafýndan sonra ise iki rek‘at
tavaf namazýný kýlýp zemzem içtikten son-
ra Mültezem’de dua etmek menduptur
(Gazzâlî, I, 258, 265; Kalyûbî, II, 108, 125;
krþ. Nevevî, VIII, 259).

Hac görevini ifa eden kimse vedâ tava-
fýný yaptýktan sonra, dilediði bir duayý ve-
ya bazý selef âlimlerinin tavsiye ettikleri ve
fýkýh kitaplarýnda Mültezem duasý diye zik-
redilen þu duayý okuyabilir: “Allahým! Ev
senin evin, kul senin kulun ve senin kul-
larýnýn çocuðudur. Emrime verdiðin vasý-
talarla beni ülkelerinde dolaþtýrýp gezdir-
din ve nimetine eriþtirdin, hac ibadetini
yerine getirmemde bana yardým ettin.
Eðer benden razý olduysan rýzaný arttýr,
onu eksik etme, esirgeme. Eðer razý ol-
madýysan nerede ise evim haline gelen ve
ruhumda yer eden evinden uzaklaþmadan
bana ihsanda bulun. Eðer izin verirsen
artýk ayrýlma zamaným geldi. Senden ve
evinden asla vazgeçmiyor, yüz çevirmiyo-
rum. Allahým! Bedenime saðlýk ve âfiyet
ihsan et, dinim konusunda beni kötülük-
lerden koru. Dönüþümü hayýrlý kýl, ölün-
ceye kadar beni tâat ve ibadetinden ayýr-
ma, dünya ve âhiretin iyiliklerini nasip ey-
le. Sen her þeye kadirsin” (Ahmed b. Hü-
seyin el-Beyhaký, V, 164; Ýbn Kudâme, III,
462-463). Bazý Hanefî kaynaklarýnda bun-
dan farklý bir dua metni de kaydedilmek-
tedir (Ebû Mansûr Muhammed b. Müker-
rem el-Kirmânî, I, 627-628; Osman b. Ali
ez-Zeylaî, II, 37).
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Endülüs’te
1031-1090 yýllarý arasýnda

hüküm süren emirlikler.
˜ ™

Tavâif-i mülûk þeklinde de kullanýlan
tabir, Arapça tâife (fýrka, bölük) ve melîk
(hükümdar) kelimelerinin çoðul þekillerin-
den oluþmuþtur. Genelde büyük bir dev-
letin yýkýlmasýndan sonra ortaya çýkan iri-
li ufaklý siyasal birimleri, özelde Endülüs
Emevî Devleti’nden sonraki Abbâdîler,
Âmirîler, Bekrîler, Birzâlîler, Cehverîler,
Demmerîler, Eftasîler, Hammûdîler, Hârû-
nîler, Hazrûnîler, Hûdîler, Müzeynîler, Re-
zînîler, Tücîbîler, Yefrenîler, Zîrîler ve Zün-
nûnîler gibi yirmi civarýnda küçük devleti
(düvelü’t-tavâif) ifade eder. Endülüs Eme-
vî Devleti’nde yaklaþýk otuz yýl elinde tut-
tuðu hâciblik makamý vasýtasýyla iktida-
rýn fiilî sahibi haline gelen Âmirî ailesinin
400 (1009) yýlýnda iktidardan uzaklaþtýrýl-
masýnýn ardýndan Emevî þehzadelerinin
Kurtuba’da (Cordoba) taht kavgalarýyla
uðraþmalarý sýrasýnda meydana gelen oto-
rite boþluðu Endülüs’te bir kýsmýný nüfuz-
lu ailelerin, bir kýsmýný daha önce tayin
edilmiþ idarecilerin kurduðu çeþitli emir-
liklerin ortaya çýkmasýna yol açtý. 422’de
(1031) Emevî sülâlesinin þehirden sürül-
mesiyle Kurtuba devletin baþþehri olma
imtiyazýný kaybederek bu emirlikler ara-
sýnda yerini aldý. Böylece ülkede merkezî
idarenin yýkýlma, beyliklerin kurulma süre-
ci bitmiþ ve mülûkü’t-tavâif dönemi baþ-
lamýþ oldu.

Mültezem

Mültezem
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lirtilmiþ (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V,
164; Muhibbüddin et-Taberî, s. 315; Kal-
yûbî, II, 108), Hz. Peygamber ile sahâbe
ve tâbiînden birçok kimsenin burada dua
ettiði nakledilmiþtir (Ebû Dâvûd, “Menâ-
sik”, 54; Fâkihî, I, 162). Nevevî bu rivayet-
lerin zayýf olduðunu, ancak amellerin fa-
ziletine dair zayýf hadisler hakkýnda ule-
mânýn müsamaha gösterdiðini kaydeder
(el-Mecmû£, VIII, 260-261). Resûl-i Ekrem
ve ashabýn bazý uygulamalarýndan hare-
ketle (Ýbn Mâce, “Menâsik”, 35; Ebû Dâ-
vûd, “Menâsik”, 55; Nesâî, “Menâsik”, 132;
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V, 164), Ha-
cerülesved istilâm edildikten sonra göð-
sü ve sað yanaðý Kâbe duvarýna yaslayýp
sað el Kâbe kapýsý, sol el Hacerülesved hi-
zasýna gelecek þekilde elleri dik ve açýk
biçimde baþ üzerinde duvara uzatarak Kâ-
be örtüsüne sýkýca tutunup dua ve niyaz-
da bulunmak tavsiye edilmiþse de izdiham-
dan dolayý günümüzde bunun yapýlmasý-
na imkân yoktur. Bu sebeple Mültezem’in
karþýsýnda durularak dua edilir.

Ýltizam özellikle vedâ tavafýndan sonra
yapýlýr. Mâlikîler ve Hanbelîler’le Hanefî
mezhebinde en sahih ve meþhur kabul
edilen görüþe göre Makam-ý Ýbrâhîm’in ar-
kasýnda iki rek‘at tavaf namazý kýlýp zem-
zem içtikten sonra Safâ’ya çýkmadan ön-
ce Mültezem’de durup dua etmek müste-
haptýr. Þâfiî kaynaklarýndan anlaþýldýðýna
göre kudûm tavafýnýn arkasýndan Mülte-
zem’de dua edip iki rek‘at tavaf namazý
kýlmak, vedâ tavafýndan sonra ise iki rek‘at
tavaf namazýný kýlýp zemzem içtikten son-
ra Mültezem’de dua etmek menduptur
(Gazzâlî, I, 258, 265; Kalyûbî, II, 108, 125;
krþ. Nevevî, VIII, 259).

Hac görevini ifa eden kimse vedâ tava-
fýný yaptýktan sonra, dilediði bir duayý ve-
ya bazý selef âlimlerinin tavsiye ettikleri ve
fýkýh kitaplarýnda Mültezem duasý diye zik-
redilen þu duayý okuyabilir: “Allahým! Ev
senin evin, kul senin kulun ve senin kul-
larýnýn çocuðudur. Emrime verdiðin vasý-
talarla beni ülkelerinde dolaþtýrýp gezdir-
din ve nimetine eriþtirdin, hac ibadetini
yerine getirmemde bana yardým ettin.
Eðer benden razý olduysan rýzaný arttýr,
onu eksik etme, esirgeme. Eðer razý ol-
madýysan nerede ise evim haline gelen ve
ruhumda yer eden evinden uzaklaþmadan
bana ihsanda bulun. Eðer izin verirsen
artýk ayrýlma zamaným geldi. Senden ve
evinden asla vazgeçmiyor, yüz çevirmiyo-
rum. Allahým! Bedenime saðlýk ve âfiyet
ihsan et, dinim konusunda beni kötülük-
lerden koru. Dönüþümü hayýrlý kýl, ölün-
ceye kadar beni tâat ve ibadetinden ayýr-
ma, dünya ve âhiretin iyiliklerini nasip ey-
le. Sen her þeye kadirsin” (Ahmed b. Hü-
seyin el-Beyhaký, V, 164; Ýbn Kudâme, III,
462-463). Bazý Hanefî kaynaklarýnda bun-
dan farklý bir dua metni de kaydedilmek-
tedir (Ebû Mansûr Muhammed b. Müker-
rem el-Kirmânî, I, 627-628; Osman b. Ali
ez-Zeylaî, II, 37).
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Endülüs’te
1031-1090 yýllarý arasýnda

hüküm süren emirlikler.
˜ ™

Tavâif-i mülûk þeklinde de kullanýlan
tabir, Arapça tâife (fýrka, bölük) ve melîk
(hükümdar) kelimelerinin çoðul þekillerin-
den oluþmuþtur. Genelde büyük bir dev-
letin yýkýlmasýndan sonra ortaya çýkan iri-
li ufaklý siyasal birimleri, özelde Endülüs
Emevî Devleti’nden sonraki Abbâdîler,
Âmirîler, Bekrîler, Birzâlîler, Cehverîler,
Demmerîler, Eftasîler, Hammûdîler, Hârû-
nîler, Hazrûnîler, Hûdîler, Müzeynîler, Re-
zînîler, Tücîbîler, Yefrenîler, Zîrîler ve Zün-
nûnîler gibi yirmi civarýnda küçük devleti
(düvelü’t-tavâif) ifade eder. Endülüs Eme-
vî Devleti’nde yaklaþýk otuz yýl elinde tut-
tuðu hâciblik makamý vasýtasýyla iktida-
rýn fiilî sahibi haline gelen Âmirî ailesinin
400 (1009) yýlýnda iktidardan uzaklaþtýrýl-
masýnýn ardýndan Emevî þehzadelerinin
Kurtuba’da (Cordoba) taht kavgalarýyla
uðraþmalarý sýrasýnda meydana gelen oto-
rite boþluðu Endülüs’te bir kýsmýný nüfuz-
lu ailelerin, bir kýsmýný daha önce tayin
edilmiþ idarecilerin kurduðu çeþitli emir-
liklerin ortaya çýkmasýna yol açtý. 422’de
(1031) Emevî sülâlesinin þehirden sürül-
mesiyle Kurtuba devletin baþþehri olma
imtiyazýný kaybederek bu emirlikler ara-
sýnda yerini aldý. Böylece ülkede merkezî
idarenin yýkýlma, beyliklerin kurulma süre-
ci bitmiþ ve mülûkü’t-tavâif dönemi baþ-
lamýþ oldu.

Mültezem

Mültezem
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Mülûkü’t-tavâif devrinin en önemli özel-
liklerinden biri emirlikler arasýnda yoðun
bir mücadelenin sürmesidir. Bu mücade-
lede bazan toprak kazanma, bazan da
yaðma ve talan yoluyla ganimet elde et-
me arzusu etkili olmuþ, baþlangýçta þehir-
lerin yaný sýra birçok kalenin de baðýmsýz-
lýðýný ilân etmesiyle sayýsý kýrký aþan bu
devletçikler, meþruiyetlerini yalnýzca sa-
hip olduklarý güçten aldýklarý için kendile-
rini daha kuvvetli gördükleri anda komþu-
larýna saldýrmýþlardýr. En sert ve uzun sa-
vaþlar büyük beyliklerden Abbâdîler, Ef-
tasîler, Zünnûnîler, Hûdîler, Zîrîler ve Ceh-
verîler arasýnda meydana geldi. Endülüs’-
te siyasî birliðin yeniden kurulmasý fikri-
ne sahip tek emirlik gibi görünen Abbâ-
dîler, bir taraftan 1070 yýlýnda Kurtuba’yý
almak suretiyle Cehverîler’e son verirken
bir taraftan da Zîrîler ve Eftasîler aleyhi-
ne bazý önemli topraklarý kazandýlar ve En-
dülüs’ün doðusuna ulaþarak Mürsiye’yi
(Murcia) ele geçirdiler. Bu mücadeleler sý-
rasýnda ittifak kurduklarý küçük emirlik-
lerden Bekrîler ile Birzâlîler’i de ortadan
kaldýrdýlar. Gýrnata’ya hükmeden Zîrîler
hem Abbâdîler’le mücadele içinde oldular
hem Meriye (Almeria) Emirliði’nin yayýlma
çabalarýný engellemeye çalýþtýlar. Abbâdî-
ler’in yaný sýra Zünnûnîler’le de mücade-
leye giriþen Eftasîler kýsa bir müddet Tu-
leytula’yý (Toledo) hâkimiyetleri altýna al-
dýlar. Zünnûnîler bazan Abbâdîler ve Ef-
tasîler, bazan da Cehverîler ve Hûdîler ile
savaþtýlar; bir ara Kurtuba’ya girdilerse de
Abbâdîler’in müdahalesi sonucu geri çýk-
mak zorunda kaldýlar. Hûdîler, Zünnûnî-
ler’den Vâdilhicâre (Guadalajara) ve Medî-
netüsâlim’i (Medinacali) aldýlar. Cehverî-
ler, hilâfet döneminin sonlarýna doðru ce-
reyan eden iç savaþlarýn büyük ölçüde tah-
rip ettiði Kurtuba’yý barýþçý politikalarla
ellerinde tutmaya çalýþtýlar, ancak Abbâ-
dîler’in yayýlma arzusu karþýsýnda baþarýlý
olamadýlar. Bu mücadeleler sýrasýnda fark-
lý ittifak bloklarý oluþturuldu. Bunun için
kullanýlan baþlýca siyasî araç, bazý melik-
lerin kendi meþruiyet zeminlerini saðlam-
laþtýrmak ve emirlikleri etrafýnda siyasî bir
ittifak kurarak güçlerini arttýrmak için
baþvurduklarý hilâfet kurumuydu. Dâniye
(Denia) Emîri Mücâhid el-Âmirî, Emevî sü-
lâlesinden Ebû Abdullah el-Muaytî diye ta-
nýnan bir fakihi Dâniye’de, Þiî Hammûdî-
ler üç ayrý kiþiyi Cezîretülhadrâ (Algeciras),
Mâleka (Malaga) ve Sebte’de (Ceuta), Ab-
bâdîler de kayýp halife II. Hiþâm’ý buldukla-
rýný söyleyerek ona çok benzeyen Halef el-
Husrî adlý birini Ýþbîliye’de (Sevilla) hilâfe-
te getirdiler (426/1035). Ancak bunlara ya-
pýlan biatlar adlarýnýn hutbelerde okun-

masýndan baþka bir sonuç vermedi; bu
þekilde kurulan ittifaklar da saðlam ve sü-
rekli olmadý. Diðer taraftan emirliklerin
birbirine karþý mücadeleleri yanýnda iç ka-
rýþýklýklar ve taht kavgalarý da bünyelerini
tamamen zayýflattý ve bazýlarýnýn bölünüp
daha da küçülmelerine yol açtý.

Hýristiyanlarla iliþkiler açýsýndan mülû-
kü’t-tavâif dönemi çok hareketli bir görü-
nüm arzeder. Bu iliþkilerde belirleyici olan
faktör çok defa siyasî menfaatler ve as-
kerî ihtiyaçlardý. Birbirleriyle devamlý sa-
vaþan melikler sýk sýk Ýspanya’nýn kuzeyin-
deki Kastilya, Aragon, Navarra krallýklarý
ve Barselona kontluðu ile ittifak kurmuþ
ve para karþýlýðýnda onlardan askerî des-
tek saðlamýþtýr. Bu iliþkiler, bir taraftan
müslümanlarý hýristiyanlara baðýmlý hale
getirirken bir taraftan da paralý askerlerin
Endülüs’ün iç yapýsýný, güç ve zaaflarýný
yakýndan tanýmasýna sebep olmuþtur. Me-
liklerin birbiriyle savaþmasýný fýrsat bilen
hýristiyan krallýklar ve özellikle Kastilya Kral-
lýðý, Emevîler döneminde âdeta unutulan
“reconquista” (Endülüs’ü müslümanlar-
dan geri alma) fikrini XI. yüzyýlýn ortala-
rýndan itibaren yeniden canlandýrdý. Ara-
larýnda Abbâdîler, Eftasîler, Zünnûnîler,
Hûdîler ve Zîrîler gibi nisbeten büyük olan-
larýn da bulunduðu emirlikler yýllýk haraca
baðlanýrken kuzeydeki önemli þehirlerden
Berbeþter (Barbastro) ve Kulumriye (Coim-
bra) 456’da (1064) ve Kuriye (Coria) 473’-
te (1080) istilâ edildi. Kastilya Kralý VI. Al-
fonso’nun, 1085’te Kurtuba’dan sonra En-
dülüs’ün ikinci büyük þehri olan Tuleytu-
la’yý ele geçirmesi hýristiyanlarý cesaret-
lendirip coþkuya getirirken o güne kadar
güçlerini þuursuzca tüketen müslüman-
larýn paniðe kapýlmasýna yol açtý. Recon-
quista tehlikesini ancak idrak edebilen
emîrler, Abbâdîler’in öncülüðünde o sýra-
da Maðrib’de güçlü bir devlet olarak or-
taya çýkmýþ bulunan Murâbýtlar’dan yar-
dým istediler. 479’da (1086) Cebelitârýk’ý
geçen Sultan Yûsuf b. Tâþfîn, Endülüslü
kuvvetlerle birleþerek Zellâka (Sagrajos)
mevkiinde VI. Alfonso’yu aðýr bir yenilgi-
ye uðrattý; ancak Tuleytula’yý kuþattýysa
da geri alamadý. Zellâka bozgununun ar-
dýndan çabuk toparlanan VI. Alfonso, Mu-
râbýt ordusunun Maðrib’e dönmesinden
yararlanýp mülûkü’t-tavâifi tekrar sýkýþtýr-
maya baþladý. Ýkinci defa Endülüs’e geçen
Yûsuf b. Tâþfîn, Kastilya saldýrýlarýný dur-
durduktan sonra meliklere hýristiyanlara
karþý güçlerini birleþtirmelerini tavsiye ede-
rek Maðrib’e döndü. Fakat aralarýndaki ih-
tilâf ve çekiþmelerin yeniden kýzýþtýðýný du-
yunca bu emirleri iþ baþýndan uzaklaþtýr-
mak üzere geri geldi ve bazýlarý kendisine

karþý Alfonso ile birleþmiþ olan mülûkü’t-
tavâifin tamamýný ortadan kaldýrýp Endü-
lüs’ü Merakeþ’e baðlý bir vilâyet haline ge-
tirdi.

Mülûkü’t-tavâif döneminde toplum fark-
lý dinleri ve milletleri bünyesinde barýndý-
ran kozmopolit bir yapýya sahipti. Nüfu-
sun büyük çoðunluðunu müslümanlar
meydana getiriyor, bunlar da Araplar, Ber-
berîler, müvelledûn, sakalibe gibi çeþitli
unsurlardan teþekkül ediyordu. Emevîler
devrinde Araplar devletin Arap gelenekle-
rine dayanmasý, Arapça’nýn hem resmî dil
hem kültür dili olmasý, ayrýca kabile yapý-
larýnýn bir ölçüde yaþatýlmasý sebebiyle En-
dülüs toplumunun kendi geleneksel bün-
yesini koruyabilen tek unsuruydu ve bu
durum XI. yüzyýlda da sürdü. Berberîler
iki farklý gruptan oluþmaktaydý. Fetih sý-
rasýnda ve hemen ardýndan bölgeye yer-
leþen Berberîler kendi dillerini unutarak
Araplar’ýn içinde kýsmen eridiler. X. yüzyý-
lýn sonlarýna doðru orduyu yenilemek ama-
cýyla Kuzey Afrika’dan getirilen Zîrîler, Bir-
zâlîler, Hazrûnîler gibi yeni Berberîler ise
bu süreci ancak mülûkü’t-tavâif dönemi-
nin ortalarýndan itibaren yaþamaya baþ-
ladýlar. Yerli halk arasýnda X. yüzyýlda yo-
ðunlaþan ihtidalar XI. yüzyýlda devam et-
ti, böylece müvelledûn müslüman nüfu-
sun en kalabalýk kesimi haline geldi. An-
cak çoðunluðu oluþturduklarý halde siyasî
hayatýn ve geliþmelerin tamamen dýþýn-
da kaldýlar; mülûkü’t-tavâif arasýnda bir
tek müvelled melikin dahi bulunmamasý
bunu açýkça göstermektedir. Orta ve Doðu
Avrupa kökenli sakalibe, çok küçük yaþlar-
da saraya getirilip yetiþtirildiði için kendi-
sini Endülüs’e ait hissetmekteydi. Aslýn-
da bu aidiyet hissi XI. yüzyýl toplumunun
tamamýnda mevcuttu. Arapça, Doðu’ya
ait gelenekler ve üzerinde yaþanan coð-
rafya müslümanlarla gayri müslimleri En-
dülüs kimliðinde buluþturan ortak unsur-
lardý. Bununla birlikte IX. yüzyýl boyunca
ve X. yüzyýlýn ilk yarýsýnda görülen etnik
çatýþmalarýn tortularý bu devirde Þuûbiy-
ye cereyaný þeklinde ortaya çýkmýþtýr.

Statü açýsýndan mülûkü’t-tavâif döne-
minde toplum “hâssa”, “âyan” ve “âmme”
adýyla üçe ayrýlmaktaydý. Hâssa genelde
meliklerle aileleri, vezirler, kâtipler, valiler,
kumandanlar, kadýlar, þairler ve edipler-
den teþekkül etmekteydi. Baþþehirlerde
Kurtuba örneðine göre yaptýrýlan saray-
larda her emirliðin kendi hâssasý oluþ-
muþ, böylece Emevîler döneminden farklý
biçimde Endülüs genelinde hâssanýn sa-
yýsý olaðan üstü bir artýþ göstermiþtir. Et-
nik bakýmdan homojen olmayan hâssa,
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lirtilmiþ (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V,
164; Muhibbüddin et-Taberî, s. 315; Kal-
yûbî, II, 108), Hz. Peygamber ile sahâbe
ve tâbiînden birçok kimsenin burada dua
ettiði nakledilmiþtir (Ebû Dâvûd, “Menâ-
sik”, 54; Fâkihî, I, 162). Nevevî bu rivayet-
lerin zayýf olduðunu, ancak amellerin fa-
ziletine dair zayýf hadisler hakkýnda ule-
mânýn müsamaha gösterdiðini kaydeder
(el-Mecmû£, VIII, 260-261). Resûl-i Ekrem
ve ashabýn bazý uygulamalarýndan hare-
ketle (Ýbn Mâce, “Menâsik”, 35; Ebû Dâ-
vûd, “Menâsik”, 55; Nesâî, “Menâsik”, 132;
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V, 164), Ha-
cerülesved istilâm edildikten sonra göð-
sü ve sað yanaðý Kâbe duvarýna yaslayýp
sað el Kâbe kapýsý, sol el Hacerülesved hi-
zasýna gelecek þekilde elleri dik ve açýk
biçimde baþ üzerinde duvara uzatarak Kâ-
be örtüsüne sýkýca tutunup dua ve niyaz-
da bulunmak tavsiye edilmiþse de izdiham-
dan dolayý günümüzde bunun yapýlmasý-
na imkân yoktur. Bu sebeple Mültezem’in
karþýsýnda durularak dua edilir.

Ýltizam özellikle vedâ tavafýndan sonra
yapýlýr. Mâlikîler ve Hanbelîler’le Hanefî
mezhebinde en sahih ve meþhur kabul
edilen görüþe göre Makam-ý Ýbrâhîm’in ar-
kasýnda iki rek‘at tavaf namazý kýlýp zem-
zem içtikten sonra Safâ’ya çýkmadan ön-
ce Mültezem’de durup dua etmek müste-
haptýr. Þâfiî kaynaklarýndan anlaþýldýðýna
göre kudûm tavafýnýn arkasýndan Mülte-
zem’de dua edip iki rek‘at tavaf namazý
kýlmak, vedâ tavafýndan sonra ise iki rek‘at
tavaf namazýný kýlýp zemzem içtikten son-
ra Mültezem’de dua etmek menduptur
(Gazzâlî, I, 258, 265; Kalyûbî, II, 108, 125;
krþ. Nevevî, VIII, 259).

Hac görevini ifa eden kimse vedâ tava-
fýný yaptýktan sonra, dilediði bir duayý ve-
ya bazý selef âlimlerinin tavsiye ettikleri ve
fýkýh kitaplarýnda Mültezem duasý diye zik-
redilen þu duayý okuyabilir: “Allahým! Ev
senin evin, kul senin kulun ve senin kul-
larýnýn çocuðudur. Emrime verdiðin vasý-
talarla beni ülkelerinde dolaþtýrýp gezdir-
din ve nimetine eriþtirdin, hac ibadetini
yerine getirmemde bana yardým ettin.
Eðer benden razý olduysan rýzaný arttýr,
onu eksik etme, esirgeme. Eðer razý ol-
madýysan nerede ise evim haline gelen ve
ruhumda yer eden evinden uzaklaþmadan
bana ihsanda bulun. Eðer izin verirsen
artýk ayrýlma zamaným geldi. Senden ve
evinden asla vazgeçmiyor, yüz çevirmiyo-
rum. Allahým! Bedenime saðlýk ve âfiyet
ihsan et, dinim konusunda beni kötülük-
lerden koru. Dönüþümü hayýrlý kýl, ölün-
ceye kadar beni tâat ve ibadetinden ayýr-
ma, dünya ve âhiretin iyiliklerini nasip ey-
le. Sen her þeye kadirsin” (Ahmed b. Hü-
seyin el-Beyhaký, V, 164; Ýbn Kudâme, III,
462-463). Bazý Hanefî kaynaklarýnda bun-
dan farklý bir dua metni de kaydedilmek-
tedir (Ebû Mansûr Muhammed b. Müker-
rem el-Kirmânî, I, 627-628; Osman b. Ali
ez-Zeylaî, II, 37).
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Endülüs’te
1031-1090 yýllarý arasýnda

hüküm süren emirlikler.
˜ ™

Tavâif-i mülûk þeklinde de kullanýlan
tabir, Arapça tâife (fýrka, bölük) ve melîk
(hükümdar) kelimelerinin çoðul þekillerin-
den oluþmuþtur. Genelde büyük bir dev-
letin yýkýlmasýndan sonra ortaya çýkan iri-
li ufaklý siyasal birimleri, özelde Endülüs
Emevî Devleti’nden sonraki Abbâdîler,
Âmirîler, Bekrîler, Birzâlîler, Cehverîler,
Demmerîler, Eftasîler, Hammûdîler, Hârû-
nîler, Hazrûnîler, Hûdîler, Müzeynîler, Re-
zînîler, Tücîbîler, Yefrenîler, Zîrîler ve Zün-
nûnîler gibi yirmi civarýnda küçük devleti
(düvelü’t-tavâif) ifade eder. Endülüs Eme-
vî Devleti’nde yaklaþýk otuz yýl elinde tut-
tuðu hâciblik makamý vasýtasýyla iktida-
rýn fiilî sahibi haline gelen Âmirî ailesinin
400 (1009) yýlýnda iktidardan uzaklaþtýrýl-
masýnýn ardýndan Emevî þehzadelerinin
Kurtuba’da (Cordoba) taht kavgalarýyla
uðraþmalarý sýrasýnda meydana gelen oto-
rite boþluðu Endülüs’te bir kýsmýný nüfuz-
lu ailelerin, bir kýsmýný daha önce tayin
edilmiþ idarecilerin kurduðu çeþitli emir-
liklerin ortaya çýkmasýna yol açtý. 422’de
(1031) Emevî sülâlesinin þehirden sürül-
mesiyle Kurtuba devletin baþþehri olma
imtiyazýný kaybederek bu emirlikler ara-
sýnda yerini aldý. Böylece ülkede merkezî
idarenin yýkýlma, beyliklerin kurulma süre-
ci bitmiþ ve mülûkü’t-tavâif dönemi baþ-
lamýþ oldu.
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lirtilmiþ (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V,
164; Muhibbüddin et-Taberî, s. 315; Kal-
yûbî, II, 108), Hz. Peygamber ile sahâbe
ve tâbiînden birçok kimsenin burada dua
ettiði nakledilmiþtir (Ebû Dâvûd, “Menâ-
sik”, 54; Fâkihî, I, 162). Nevevî bu rivayet-
lerin zayýf olduðunu, ancak amellerin fa-
ziletine dair zayýf hadisler hakkýnda ule-
mânýn müsamaha gösterdiðini kaydeder
(el-Mecmû£, VIII, 260-261). Resûl-i Ekrem
ve ashabýn bazý uygulamalarýndan hare-
ketle (Ýbn Mâce, “Menâsik”, 35; Ebû Dâ-
vûd, “Menâsik”, 55; Nesâî, “Menâsik”, 132;
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V, 164), Ha-
cerülesved istilâm edildikten sonra göð-
sü ve sað yanaðý Kâbe duvarýna yaslayýp
sað el Kâbe kapýsý, sol el Hacerülesved hi-
zasýna gelecek þekilde elleri dik ve açýk
biçimde baþ üzerinde duvara uzatarak Kâ-
be örtüsüne sýkýca tutunup dua ve niyaz-
da bulunmak tavsiye edilmiþse de izdiham-
dan dolayý günümüzde bunun yapýlmasý-
na imkân yoktur. Bu sebeple Mültezem’in
karþýsýnda durularak dua edilir.

Ýltizam özellikle vedâ tavafýndan sonra
yapýlýr. Mâlikîler ve Hanbelîler’le Hanefî
mezhebinde en sahih ve meþhur kabul
edilen görüþe göre Makam-ý Ýbrâhîm’in ar-
kasýnda iki rek‘at tavaf namazý kýlýp zem-
zem içtikten sonra Safâ’ya çýkmadan ön-
ce Mültezem’de durup dua etmek müste-
haptýr. Þâfiî kaynaklarýndan anlaþýldýðýna
göre kudûm tavafýnýn arkasýndan Mülte-
zem’de dua edip iki rek‘at tavaf namazý
kýlmak, vedâ tavafýndan sonra ise iki rek‘at
tavaf namazýný kýlýp zemzem içtikten son-
ra Mültezem’de dua etmek menduptur
(Gazzâlî, I, 258, 265; Kalyûbî, II, 108, 125;
krþ. Nevevî, VIII, 259).

Hac görevini ifa eden kimse vedâ tava-
fýný yaptýktan sonra, dilediði bir duayý ve-
ya bazý selef âlimlerinin tavsiye ettikleri ve
fýkýh kitaplarýnda Mültezem duasý diye zik-
redilen þu duayý okuyabilir: “Allahým! Ev
senin evin, kul senin kulun ve senin kul-
larýnýn çocuðudur. Emrime verdiðin vasý-
talarla beni ülkelerinde dolaþtýrýp gezdir-
din ve nimetine eriþtirdin, hac ibadetini
yerine getirmemde bana yardým ettin.
Eðer benden razý olduysan rýzaný arttýr,
onu eksik etme, esirgeme. Eðer razý ol-
madýysan nerede ise evim haline gelen ve
ruhumda yer eden evinden uzaklaþmadan
bana ihsanda bulun. Eðer izin verirsen
artýk ayrýlma zamaným geldi. Senden ve
evinden asla vazgeçmiyor, yüz çevirmiyo-
rum. Allahým! Bedenime saðlýk ve âfiyet
ihsan et, dinim konusunda beni kötülük-
lerden koru. Dönüþümü hayýrlý kýl, ölün-
ceye kadar beni tâat ve ibadetinden ayýr-
ma, dünya ve âhiretin iyiliklerini nasip ey-
le. Sen her þeye kadirsin” (Ahmed b. Hü-
seyin el-Beyhaký, V, 164; Ýbn Kudâme, III,
462-463). Bazý Hanefî kaynaklarýnda bun-
dan farklý bir dua metni de kaydedilmek-
tedir (Ebû Mansûr Muhammed b. Müker-
rem el-Kirmânî, I, 627-628; Osman b. Ali
ez-Zeylaî, II, 37).
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ketle (Ýbn Mâce, “Menâsik”, 35; Ebû Dâ-
vûd, “Menâsik”, 55; Nesâî, “Menâsik”, 132;
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, V, 164), Ha-
cerülesved istilâm edildikten sonra göð-
sü ve sað yanaðý Kâbe duvarýna yaslayýp
sað el Kâbe kapýsý, sol el Hacerülesved hi-
zasýna gelecek þekilde elleri dik ve açýk
biçimde baþ üzerinde duvara uzatarak Kâ-
be örtüsüne sýkýca tutunup dua ve niyaz-
da bulunmak tavsiye edilmiþse de izdiham-
dan dolayý günümüzde bunun yapýlmasý-
na imkân yoktur. Bu sebeple Mültezem’in
karþýsýnda durularak dua edilir.

Ýltizam özellikle vedâ tavafýndan sonra
yapýlýr. Mâlikîler ve Hanbelîler’le Hanefî
mezhebinde en sahih ve meþhur kabul
edilen görüþe göre Makam-ý Ýbrâhîm’in ar-
kasýnda iki rek‘at tavaf namazý kýlýp zem-
zem içtikten sonra Safâ’ya çýkmadan ön-
ce Mültezem’de durup dua etmek müste-
haptýr. Þâfiî kaynaklarýndan anlaþýldýðýna
göre kudûm tavafýnýn arkasýndan Mülte-
zem’de dua edip iki rek‘at tavaf namazý
kýlmak, vedâ tavafýndan sonra ise iki rek‘at
tavaf namazýný kýlýp zemzem içtikten son-
ra Mültezem’de dua etmek menduptur
(Gazzâlî, I, 258, 265; Kalyûbî, II, 108, 125;
krþ. Nevevî, VIII, 259).

Hac görevini ifa eden kimse vedâ tava-
fýný yaptýktan sonra, dilediði bir duayý ve-
ya bazý selef âlimlerinin tavsiye ettikleri ve
fýkýh kitaplarýnda Mültezem duasý diye zik-
redilen þu duayý okuyabilir: “Allahým! Ev
senin evin, kul senin kulun ve senin kul-
larýnýn çocuðudur. Emrime verdiðin vasý-
talarla beni ülkelerinde dolaþtýrýp gezdir-
din ve nimetine eriþtirdin, hac ibadetini
yerine getirmemde bana yardým ettin.
Eðer benden razý olduysan rýzaný arttýr,
onu eksik etme, esirgeme. Eðer razý ol-
madýysan nerede ise evim haline gelen ve
ruhumda yer eden evinden uzaklaþmadan
bana ihsanda bulun. Eðer izin verirsen
artýk ayrýlma zamaným geldi. Senden ve
evinden asla vazgeçmiyor, yüz çevirmiyo-
rum. Allahým! Bedenime saðlýk ve âfiyet
ihsan et, dinim konusunda beni kötülük-
lerden koru. Dönüþümü hayýrlý kýl, ölün-
ceye kadar beni tâat ve ibadetinden ayýr-
ma, dünya ve âhiretin iyiliklerini nasip ey-
le. Sen her þeye kadirsin” (Ahmed b. Hü-
seyin el-Beyhaký, V, 164; Ýbn Kudâme, III,
462-463). Bazý Hanefî kaynaklarýnda bun-
dan farklý bir dua metni de kaydedilmek-
tedir (Ebû Mansûr Muhammed b. Müker-
rem el-Kirmânî, I, 627-628; Osman b. Ali
ez-Zeylaî, II, 37).
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Endülüs’te
1031-1090 yýllarý arasýnda

hüküm süren emirlikler.
˜ ™

Tavâif-i mülûk þeklinde de kullanýlan
tabir, Arapça tâife (fýrka, bölük) ve melîk
(hükümdar) kelimelerinin çoðul þekillerin-
den oluþmuþtur. Genelde büyük bir dev-
letin yýkýlmasýndan sonra ortaya çýkan iri-
li ufaklý siyasal birimleri, özelde Endülüs
Emevî Devleti’nden sonraki Abbâdîler,
Âmirîler, Bekrîler, Birzâlîler, Cehverîler,
Demmerîler, Eftasîler, Hammûdîler, Hârû-
nîler, Hazrûnîler, Hûdîler, Müzeynîler, Re-
zînîler, Tücîbîler, Yefrenîler, Zîrîler ve Zün-
nûnîler gibi yirmi civarýnda küçük devleti
(düvelü’t-tavâif) ifade eder. Endülüs Eme-
vî Devleti’nde yaklaþýk otuz yýl elinde tut-
tuðu hâciblik makamý vasýtasýyla iktida-
rýn fiilî sahibi haline gelen Âmirî ailesinin
400 (1009) yýlýnda iktidardan uzaklaþtýrýl-
masýnýn ardýndan Emevî þehzadelerinin
Kurtuba’da (Cordoba) taht kavgalarýyla
uðraþmalarý sýrasýnda meydana gelen oto-
rite boþluðu Endülüs’te bir kýsmýný nüfuz-
lu ailelerin, bir kýsmýný daha önce tayin
edilmiþ idarecilerin kurduðu çeþitli emir-
liklerin ortaya çýkmasýna yol açtý. 422’de
(1031) Emevî sülâlesinin þehirden sürül-
mesiyle Kurtuba devletin baþþehri olma
imtiyazýný kaybederek bu emirlikler ara-
sýnda yerini aldý. Böylece ülkede merkezî
idarenin yýkýlma, beyliklerin kurulma süre-
ci bitmiþ ve mülûkü’t-tavâif dönemi baþ-
lamýþ oldu.
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