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MÜHTEDÎ-BÝLLÂH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kullanýyordu. Süyûtî, Kureyþ ve Hicaz hal-
kýndan ilk mektup mühürleyen kiþinin Hz.
Peygamber olduðunu söyler (el-Vesâßil fî
Müsâmereti’l-evâßil, s. 114). Resûl-i Ekrem
Kisrâ, Kayser ve Necâþî gibi yabancý devlet
baþkanlarýna mektup yazmak istediðinde
kendisine onlarýn mühürsüz mektuplarý
okumadýklarý hatýrlatýlmýþ, o da yuvarlak
siyah akik taþlý gümüþ bir mühür (yüzük)
edinmiþtir (Buhârî, “Libâs”, 52; Müslim,
“Libâs”, 56, 58). Gerek kaynaklardaki bil-
gilere gerekse mektuplardaki baskýlarýna
göre bu mühürde altta “Muhammed” adý,
ortada “resûl” ve üstte lafza-i celâl buluna-
cak þekilde istif edilmiþ “Muhammed re-
sûlullah” ibaresi yer alýyordu (Buhârî, “Li-
bâs”, 55, “Pumus”, 5; Tirmizî, eþ-Þemâßil,
s. 46; Öz, rs. 12-13). Resûlullah’ýn vefatýn-
dan sonra bu mührü Hz. Ebû Bekir, Hz.
Ömer ve Hz. Osman kullanmýþ, ancak Hz.
Osman onu Medine’deki Eris Kuyusu’na
düþürerek kaybetmiþ ve yerine ayný iba-
reyi taþýyan bir yenisini yaptýrmýþtýr. Hu-
lefâ-yi Râþidîn, Hz. Peygamber’in mührü-
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sî mühür yaptýrmýþtý. Mes‘ûdî, bunlardan
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resinin bulunduðu kayýtlýdýr. Bazý mühür-
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rilirdi. Bu iþlem sadece merkezî idareye
mahsus deðildi ve valiler de ayný yolu ta-
kip ediyorlardý. Abdülvâhid el-Merrâküþî,
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Çeþitli dönemlere ait mühür örnekleri: 1. Abdülmelik b. Mervân adýna Filistin’de kesilen kurþun mühür; 2. Ömer b. Hattâb; 3. Memlük Sultaný el-Melikü’n-Nâsýr Muhammed; 4. Yavuz Sultan

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

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

bali Hüsnümelek Kadýnefendi; 18. Abdülaziz’in haznedar ustasý Kiryalfer; 19. Baðdat Valisi Hüseyin Nâzým Paþa
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Osmanlýlar’da. Farsça mühür kelimesin-
den Arapça kalýplara uydurularak mem-
hûr (mühürlü) ve temhîr (mühürlemek) gibi
kelimeler türetilmiþtir. Gerek devlet hiz-
metinde bulunan gerekse devletle iþ ya-
pan þahýslarýn “tatbik mühürü” adý verilen
mühür örnekleri sunulan belgenin doðru-
luðunu tahkik etmek üzere ilgili dairede
saklanýrdý. Bunun için özel defterler tu-
tulduðu gibi bazan da o mevkiin harcama-
larýyla ilgili deftere mühür örneðinin ya-
pýþtýrýldýðý olurdu. Yine belge sahtekârlýk-
larýnýn önlenmesi maksadýyla mühürcüle-
rin hakkettikleri mühürleri bastýklarý def-
terleri vardý.

Devlet memuru veya halktan olsun ge-
nellikle herkesin þahsî / zatî bir mührü
vardý. Dilekçe gibi resmî belgelerde yazý-
nýn sonuna ismin yanýna veya daha ziya-
de arka sayfada ismin tam arkasýna gele-
cek þekilde mühür basýldýðý gibi mektup-
larda da mühür kullanýlýrdý. Yuvarlak, kö-
þeli, beyzî, armut þeklinde veya etrafý týr-
týklý biçimde hazýrlanan þahsî mühürler-
de sahibinin ismi bazan baba adýyla birlik-
te, bazan da tek baþýna yer alýrdý. Bu ka-
dar basit olmayanlarda ise ismin önünde
“abdühû” yahut “el-fakýr” tabirleri veya
isimle birlikte bir mýsra yahut bir beyit bu-
lunurdu. Padiþahlarýn “mühr-i hümâyun”
denilen tuðralý mühürlerinden baþka þah-
sî mühürleri de vardý, bunlarda tuðra bu-
lunmazdý (Yavuz Sultan Selim ve III. Mu-
rad’ýn mühürleri: TSMK, Mühürler Kolek-
siyonu, nr. 47/1,2). Bu mühürlerin bazýsýn-
da isim yerine II. Abdülhamid’inkinde ol-
duðu gibi markalar bulunurdu (bu mühür
üç yüzlü olup iki yüzünde Arap harfleriy-
le deðiþik tarzda “ayýn” ve “ha”, üçüncü
yüzünde Latin harfleriyle “A H” harfleri
vardý: TSMK, Mühür Koleksiyonu, nr. 47/
57). Gerek hânedan üyeleri gerekse halk-
tan ihtiyaç duyan kadýnlar da þahsî mü-
hür kazdýrýrlardý. Bazan Bezmiâlem Vâli-
de Sultan’ýn mühürlerinden birinde rast-
lanan “hay hak” gibi bir ibare de (TSMA,
nr. E 8383/12) yeterli görülebiliyordu. Hâ-
nedan mensubu kadýnlarýn içinde II. Ba-
yezid’in kýzý Ayþe Sultan’ýn mührü örne-
ðinde olduðu gibi tuðra þeklinde mühür
kazýtanlar da vardýr (Baybura, s. 83). Ayrý-
ca Ýstanbul’daki yabancý devlet elçileri Os-
manlý geleneðine uyarak Arap harfleriyle
deðiþik þekil ve tertiplerde mühür kazdýr-
mýþlardýr (meselâ bk. BA, A.DVN.DVE dos-
yalarýndaki belgeler).

En önemli mühür padiþah mührüydü.
Her padiþah için cülûsunun ardýndan tuð-
rasýný taþýyan en az dört mühür kazdýrýlýr-
dý. Padiþahýn kendisinde duran mührün-

den baþka sadrazam, has odabaþý ve ha-
rem hazinedarýnda da (hazinedar kalfa)
birer mührü vardý (D’Ohsson, VII, 120). Bir
kimseye mühr-i hümâyunun verilmesi sad-
razamlýða tayin, geri alýnmasý azil mânasý
taþýrdý. Has odabaþýndaki mühür sadraza-
mýn Ýstanbul dýþýnda iken azli, kaçýp sak-
lanmasý veya ölümü gibi sebeplerle müh-
rün hemen alýnamamasý durumunda yeni
sadrazama verilmek üzere saklanýrdý. Dev-
let hazinesi ve defterhâne açýldýktan son-
ra mutlaka sadrazamdaki mühürle mühür-
lenirdi. Çok defa altýn, bazan da kýymetli
taþlardan yapýlan küçük boyuttaki mühr-i
hümâyunlar beyzî, köþeli, yuvarlak þekil-
lerde olurdu. Sadrazamlar da serdâr-ý ek-
rem sýfatýyla sefere çýktýklarýnda kendi
mühürlerini sadâret kaymakamýna vermek
suretiyle onu vekil býraktýklarýný gösterir-
lerdi.

Vezirler ve beylerbeyiler gibi devlet erkâ-
nýnýn þahsî mühürlerinden baþka resmî
yazýþmalarda kullandýklarý yuvarlak veya
beyzî büyük ebatta mühürleri vardý. Bun-
larda çok defa þahsýn ismiyle birlikte bir
mýsra veya beyit bulunur, makam adý yer
almazdý. Genellikle buyuruldularla tezki-
resiz timar beratlarýnda bu mühürler kul-
lanýlmýþtýr. Bu tip mühürlerin yer aldýðý
belgelerde pençe bulunduðundan pençe-
nin seresinde çok defa makam adý zikre-
dilirdi. Pençe bulunmayanlarda ise maka-
mýn adý belgenin içinde geçerdi. Yabancý
devlet elçilikleri ve azýnlýk temsilcileri de
devletle olan yazýþmalarýnda Osmanlýca
makam mühürleri kullanmýþlardýr.

Tanzimat’tan önce makam adý sadece
yeniçeri aðasý, defterdar, topçubaþý ve

resmî koruma, kapatma ve iptallerde kul-
lanýlan mühür mumu kýrmýzýdýr. Mühür,
halk masallarýndaki “yüzük vermek / gön-
dermek” ve “sihirli yüzük” motifleriyle,
“Mühür kimdeyse Süleyman odur” sözü-
nün de gösterdiði gibi hâkimiyet sembo-
lüdür. Büyük Selçuklu Sultaný Melikþah öl-
düðünde karýsý Terken Hatun onun yüzü-
ðünü Kürboða’ya vererek baþþehir Ýsfa-
han’a göndermiþ, kale muhafýzý da emîrin
sultan tarafýndan görevlendirildiðini zan-
nederek kaleyi kendisine teslim etmiþti
(Özaydýn, s. 191). Yûsuf Has Hâcib Kutad-
gu Bilig’de, hükümdarýn Ay Toldý ve Ög-
dülmiþ’i vezir tayin ettiðinde onlara vezir-
lik unvan ve mührüyle diðer vezirlik alâ-
metlerini (tuð, davul, silâh) verdiðini kay-
deder (beyit nr. 1036, 1766); ayrýca mü-
hürdarýn doðru tabiatlýlar arasýndan seçil-
mesi gerektiðini belirtir (beyit 4046).
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yalarýndaki belgeler).

En önemli mühür padiþah mührüydü.
Her padiþah için cülûsunun ardýndan tuð-
rasýný taþýyan en az dört mühür kazdýrýlýr-
dý. Padiþahýn kendisinde duran mührün-

den baþka sadrazam, has odabaþý ve ha-
rem hazinedarýnda da (hazinedar kalfa)
birer mührü vardý (D’Ohsson, VII, 120). Bir
kimseye mühr-i hümâyunun verilmesi sad-
razamlýða tayin, geri alýnmasý azil mânasý
taþýrdý. Has odabaþýndaki mühür sadraza-
mýn Ýstanbul dýþýnda iken azli, kaçýp sak-
lanmasý veya ölümü gibi sebeplerle müh-
rün hemen alýnamamasý durumunda yeni
sadrazama verilmek üzere saklanýrdý. Dev-
let hazinesi ve defterhâne açýldýktan son-
ra mutlaka sadrazamdaki mühürle mühür-
lenirdi. Çok defa altýn, bazan da kýymetli
taþlardan yapýlan küçük boyuttaki mühr-i
hümâyunlar beyzî, köþeli, yuvarlak þekil-
lerde olurdu. Sadrazamlar da serdâr-ý ek-
rem sýfatýyla sefere çýktýklarýnda kendi
mühürlerini sadâret kaymakamýna vermek
suretiyle onu vekil býraktýklarýný gösterir-
lerdi.

Vezirler ve beylerbeyiler gibi devlet erkâ-
nýnýn þahsî mühürlerinden baþka resmî
yazýþmalarda kullandýklarý yuvarlak veya
beyzî büyük ebatta mühürleri vardý. Bun-
larda çok defa þahsýn ismiyle birlikte bir
mýsra veya beyit bulunur, makam adý yer
almazdý. Genellikle buyuruldularla tezki-
resiz timar beratlarýnda bu mühürler kul-
lanýlmýþtýr. Bu tip mühürlerin yer aldýðý
belgelerde pençe bulunduðundan pençe-
nin seresinde çok defa makam adý zikre-
dilirdi. Pençe bulunmayanlarda ise maka-
mýn adý belgenin içinde geçerdi. Yabancý
devlet elçilikleri ve azýnlýk temsilcileri de
devletle olan yazýþmalarýnda Osmanlýca
makam mühürleri kullanmýþlardýr.

Tanzimat’tan önce makam adý sadece
yeniçeri aðasý, defterdar, topçubaþý ve

resmî koruma, kapatma ve iptallerde kul-
lanýlan mühür mumu kýrmýzýdýr. Mühür,
halk masallarýndaki “yüzük vermek / gön-
dermek” ve “sihirli yüzük” motifleriyle,
“Mühür kimdeyse Süleyman odur” sözü-
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lüdür. Büyük Selçuklu Sultaný Melikþah öl-
düðünde karýsý Terken Hatun onun yüzü-
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IV, 244; V, 8; Mes‘ûdî, et-Tenbîh, s. 286, 289,
293, 297, 320; Herodotos, Tarih (trc. Perihan Ku-
turman), Ýstanbul 1973, s. 69; Hilâl b. Muhassin
es-Sâbî, Rüsûmü dâri’l-Åilâfe (nþr. Mîhâîl Avvâd),
Beyrut 1406/1986, s. 126, 127; Dîvânü lugåti’t-
Türk Tercümesi, I, 424, 527; Yusuf Has Hâcib,
Kutadgu Bilig (trc. Reþid Rahmeti Arat), Ankara
1974, beyit nr. 45, 1036, 1766, 4031, 4046, 4048,
4065; Hatîb et-Tebrîzî, Þer¼u’l-ša½âßidi’l-£aþr (nþr.
Abdüsselâm el-Havfî), Beyrut 1405/1985, s. 192,
193; Abdülvâhid el-Merrâküþî, el-Mu£cib fî telÅî½i
aÅbâri’l-Ma³rib, Kahire 1332/1914, s. 144; Kal-
kaþendî, Øub¼u’l-a£þâ (Þemseddin), II, 139-140;
VI, 339; Ýbn Hacer, el-Ý½âbe (Bicâvî), VI, 193; Sü-
yûtî, el-Vesâßil fî müsâmereti’l-evâßil (nþr. Ebû Hâ-
cer M. Zaðlûl), Beyrut 1406/1986, s. 114; J. Tho-
mas, “Anneau”, DB, I/1, s. 632 vd.; C. Logier,
“Pharaon de Joseph”, a.e., V/1, s. 200; Elmalýlý,
Hak Dini, VI, 3906; Tahsin Öz, Hýrka-i Saadet
Dairesi ve Emânât-ý Mukaddese, Ýstanbul 1953,
rs. 12-13; Mebrure Tosun – Kadriye Yalvaç, Su-
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Fermaný, Ankara 1989, s. 210; Mehmet Aykaç,
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da Dîvânlar, Ankara 1997, s. 46, 47, 48, 49; Ab-
dülhay el-Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye (Özel),
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Dört parçalý bir mühürle iki parçalý vakýf mühürleri (BA, Mü-
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dý (Tekvîn, 38/18, 25). Eski Ahid’de daha
çok yüzük mühürlerden söz edilmektedir
(Çýkýþ, 28/11, 21; 39/6, 14, 30). Buradaki
bilgilerden mühürlerin genelde yetki ver-
me ve onaylama amacýyla kullanýldýðý an-
laþýlmaktadýr. Mührü teslim etmek veya
kiþinin parmaðýna takmak yetki ya da ve-
kâlet vermek, geri almak ise azletmek an-
lamýna geliyordu. Firavun, Mýsýr’ýn idaresi-
ni Hz. Yûsuf’a tevdi ettiðinde mühür-yü-
züðünü parmaðýndan çýkarýp Yûsuf’unki-
ne takmýþtý (Tekvîn, 41/42). Mýsýr’da bulu-
nan mezar resimlerinde bu tür görevlen-
dirmeleri gösteren bazý sahnelere rastlan-
mýþtýr (DB, V/1, s. 200). Eski Ahid’de ayrý-
ca mühürlü, mühürsüz mektuplardan (I.
Krallar, 21/8; Nehemya, 6/5, 9/38), mühür-
lü satýþ senetlerinden (Yeremya, 32/10-
11, 14, 44) ve mühür kilinden (Eyub, 38/
14) söz edilir. Mühür basýlmýþ evrak veya
mektup mührü olmayana göre çok daha
büyük deðer taþýmýþ ve mektubu mühür-
leme yazýlan kiþiye saygý gösterme, ak-
si ise onu hafife alma sayýlmýþtýr (Kalka-
þendî, VI, 339). Kur’an’da Hz. Süleyman’ýn
mektubu için Sebe melikesinin kullandýðý
“deðerli bir mektup” ifadesi (en-Neml 27/
29) onun mühürlü olmasýyla yorumlan-
mýþtýr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selim; 5. Abdullah Abdi Paþa; 6. Mehmed Emin Âlî Paþa; 7. Mahmud Þevket Paþa; 8. Sultan I. Mehmed; 9. Sultan I. Mahmud (vakýf mührü); 10. Sultan Abdülaziz; 11. Sultan II. Abdülhamid; 12.
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dý (Tekvîn, 38/18, 25). Eski Ahid’de daha
çok yüzük mühürlerden söz edilmektedir
(Çýkýþ, 28/11, 21; 39/6, 14, 30). Buradaki
bilgilerden mühürlerin genelde yetki ver-
me ve onaylama amacýyla kullanýldýðý an-
laþýlmaktadýr. Mührü teslim etmek veya
kiþinin parmaðýna takmak yetki ya da ve-
kâlet vermek, geri almak ise azletmek an-
lamýna geliyordu. Firavun, Mýsýr’ýn idaresi-
ni Hz. Yûsuf’a tevdi ettiðinde mühür-yü-
züðünü parmaðýndan çýkarýp Yûsuf’unki-
ne takmýþtý (Tekvîn, 41/42). Mýsýr’da bulu-
nan mezar resimlerinde bu tür görevlen-
dirmeleri gösteren bazý sahnelere rastlan-
mýþtýr (DB, V/1, s. 200). Eski Ahid’de ayrý-
ca mühürlü, mühürsüz mektuplardan (I.
Krallar, 21/8; Nehemya, 6/5, 9/38), mühür-
lü satýþ senetlerinden (Yeremya, 32/10-
11, 14, 44) ve mühür kilinden (Eyub, 38/
14) söz edilir. Mühür basýlmýþ evrak veya
mektup mührü olmayana göre çok daha
büyük deðer taþýmýþ ve mektubu mühür-
leme yazýlan kiþiye saygý gösterme, ak-
si ise onu hafife alma sayýlmýþtýr (Kalka-
þendî, VI, 339). Kur’an’da Hz. Süleyman’ýn
mektubu için Sebe melikesinin kullandýðý
“deðerli bir mektup” ifadesi (en-Neml 27/
29) onun mühürlü olmasýyla yorumlan-
mýþtýr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

7

12

8

13 14

9

15

10

16 17

11

18 19

3 4 5 6
2

529

MÜHÜR

dý (Tekvîn, 38/18, 25). Eski Ahid’de daha
çok yüzük mühürlerden söz edilmektedir
(Çýkýþ, 28/11, 21; 39/6, 14, 30). Buradaki
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