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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).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Lisânü’l-£Arab, “ptm”, “tb.a” md.leri; Müs-

ned, III, 101, 187, 290; Buhârî, “Libâs”, 46, 50,
51, 52, 54, 55, “Pumus”, 5; a.mlf., et-TârîÅu’l-
kebîr, VII, 52-53; Müslim, “Libâs”, 54, 55, 56,
57, 58; Ebû Dâvûd, “Pâtem”, 1; Tirmizî, “Libâs”,
17, 56; a.mlf., eþ-Þemâßilü’l-Mu¼ammediyye
(nþr. Ýzzet Ubeyd ed-Deâs), Beyrut 1406/1985, s.
46; Ýbn Ebû Þeybe, el-Mu½annef (nþr. Kemâl Yû-
suf el-Hût), Beyrut 1409/1989, V, 190 vd.; Ýbn Ab-
dürabbih, el-£Ýšdü’l-ferîd (nþr. Abdülmecîd et-Ter-
hînî – Müfîd M. Kumeyha), Beyrut 1404/1983,
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-
mer, Babil, Assur Kanunlarý ve Ammi-Øaduqa
Fermaný, Ankara 1989, s. 210; Mehmet Aykaç,
Abbâsî Devleti’nin Ýlk Dönemi Ýdarî Teþkilâtýn-
da Dîvânlar, Ankara 1997, s. 46, 47, 48, 49; Ab-
dülhay el-Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye (Özel),
I, 204, 244, 249, 253, 254, 255, 256, 257; III,
70; Abdülkerim Özaydýn, Sultan Berkyaruk Dev-
ri Selçuklu Tarihi (485-498/1092-1104), Ýstan-
bul 2001, s. 164, 191, 196, 201; Reþat Genç, Ka-
rahanlý Devlet Teþkilâtý, Ankara 2002, s. 97,
158, 169, 173-174; J. Allan, “Katam, Katim”,
EI 2 (Ýng.), IV, 1102-1105; O. Tufnell, “Seals and
Scarabs”, IDB, IV, 254 vd.; E. Porada, “Cylinder
Seals”, EIr., VI, 479 vd.

ÿNecati Fahri Taþ – Nebi Bozkurt

Dört parçalý bir mühürle iki parçalý vakýf mühürleri (BA, Mü-

hür koleksiyonu)

530

MÜHÜR

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).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Lisânü’l-£Arab, “ptm”, “tb.a” md.leri; Müs-

ned, III, 101, 187, 290; Buhârî, “Libâs”, 46, 50,
51, 52, 54, 55, “Pumus”, 5; a.mlf., et-TârîÅu’l-
kebîr, VII, 52-53; Müslim, “Libâs”, 54, 55, 56,
57, 58; Ebû Dâvûd, “Pâtem”, 1; Tirmizî, “Libâs”,
17, 56; a.mlf., eþ-Þemâßilü’l-Mu¼ammediyye
(nþr. Ýzzet Ubeyd ed-Deâs), Beyrut 1406/1985, s.
46; Ýbn Ebû Þeybe, el-Mu½annef (nþr. Kemâl Yû-
suf el-Hût), Beyrut 1409/1989, V, 190 vd.; Ýbn Ab-
dürabbih, el-£Ýšdü’l-ferîd (nþr. Abdülmecîd et-Ter-
hînî – Müfîd M. Kumeyha), Beyrut 1404/1983,
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-
mer, Babil, Assur Kanunlarý ve Ammi-Øaduqa
Fermaný, Ankara 1989, s. 210; Mehmet Aykaç,
Abbâsî Devleti’nin Ýlk Dönemi Ýdarî Teþkilâtýn-
da Dîvânlar, Ankara 1997, s. 46, 47, 48, 49; Ab-
dülhay el-Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye (Özel),
I, 204, 244, 249, 253, 254, 255, 256, 257; III,
70; Abdülkerim Özaydýn, Sultan Berkyaruk Dev-
ri Selçuklu Tarihi (485-498/1092-1104), Ýstan-
bul 2001, s. 164, 191, 196, 201; Reþat Genç, Ka-
rahanlý Devlet Teþkilâtý, Ankara 2002, s. 97,
158, 169, 173-174; J. Allan, “Katam, Katim”,
EI 2 (Ýng.), IV, 1102-1105; O. Tufnell, “Seals and
Scarabs”, IDB, IV, 254 vd.; E. Porada, “Cylinder
Seals”, EIr., VI, 479 vd.

ÿNecati Fahri Taþ – Nebi Bozkurt

Dört parçalý bir mühürle iki parçalý vakýf mühürleri (BA, Mü-

hür koleksiyonu)

530

MÜHÜR

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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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
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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-
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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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Dört parçalý bir mühürle iki parçalý vakýf mühürleri (BA, Mü-
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muhasebeci gibi vazifelilerin resmî mü-
hürlerinde görülür. Yeniçeri aðalarýnýn ma-
kam mühürleri beyzîdir ve yazý genellikle
mühür dört kýsma bölünerek yazýlmýþtýr.
Yeniçerilere ocaða kayýt için verilen mem-
hûrlar ve kalelerdeki askerlerle ilgili yazý-
larda kullanýlan bu mühürlerin belgeye ilk
zamanlarda tamamý, daha sonralarý sade-
ce ad ve makamýn kazýlý olduðu alt yarýsý
basýlmýþtýr. Defterdar ve cizye muhasebe-
cilerinin cizye kâðýtlarýna basýlmýþ olan mü-
hürlerinde de sahibinin adýyla birlikte ma-
kam adý konulmuþtur. Makam adý bulu-
nan mühürlerin yaygýn biçimde kullanýl-
masý Tanzimat’tan sonradýr. Hem þahýs
hem makam adýna mühründe yer veren ilk
sadrazam Keçecizâde Fuad Paþa’dýr. Mec-
lis-i Vükelâ, Meclis-i Tanzîmat, Meclis-i Ah-
kâm-ý Adliyye gibi meclislere ait mühürler-
den baþka kazalar, köyler ve muhtarlýkla-
ra varýncaya kadar resmî daireler bu de-
virde makam mühürleri kullanmaya baþ-
lamýþtýr.

Bunlarýn yanýnda bir de vakýf mühürle-
ri vardýr. Bunlar genellikle vakýf kütüpha-
nelerinin kitaplarýna basýlmýþtýr. Padiþah
vakýf mühürlerinin bir kýsmý tuðralý, bir
kýsmý tuðrasýzdýr. Mühür tuðralý olsun ve-
ya olmasýn bunlarda vakýf sahibinin adý ve
baba adý kazýnmýþtýr. Vakýf mühürleri ge-
nellikle ayný kliþeyi taþýr. Vakýf sahibinin
mesleðiyle birlikte adý, baba adý yanýnda
birçoðunda vakfýn ne maksatla, nereye ve
hangi tarihte yapýldýðý gibi kayýtlar yer alýr.
Gerek vakýflarda gerekse malî yönü olan
müesseselerde kontrolü saðlamak ve su-
istimali önlemek amacýyla mühürler bir-
den fazla parçaya bölünerek yapýlmýþtýr.
Her parça bir sorumluda durmakta ve o
þahýslar bir araya gelmeden iþlem yapýla-
mamaktaydý.

Farklý bir mühür tipi de “sah” mührü-
dür. Kazasker beratlarýnýn veya bir rûz-
nâmçe kaydýnýn doðruluðunu tasdik ma-
kamýnda kullanýlan bu mühürler 1 cm. gibi
küçük ebatta, bazýsý tek, bazýsý simetrik
(müsennâ) olarak kazýlmýþ “sah” lafzýndan
ibarettir. Bir kýsmýnda ise “ha” harfinin
kavsi içinde isim yahut tarihe rastlanýr.
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Ýyi tutum ve davranýþlarýn karþýlýðý,
sevap, ödül anlamýnda bir terim
(bk. CÂÝZE; CEZA; CUÂLE; ECÝR).

˜ ™

– —
MÜKÂÞEFE

(bk. KEÞF).
˜ ™

– —
MÜKÂTEBE

(bk. KÝTÂBET).
˜ ™

– —
MÜKÂTEBE

א������� ) )

Kölenin
hürriyete kavuþmak için 

efendisiyle anlaþma yapmasý 
anlamýnda fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “yazmak” anlamýndaki ketb (ki-
tâbet) kökünden türeyen mükâtebe “ya-
zýþmak” anlamýna gelir. Fýkýh terimi olarak
köle veya câriyenin bir bedel karþýlýðýnda
hürriyetini elde edebilmesi için efendisiy-
le anlaþmasýný ifade eder. Tercih edilen gö-
rüþe göre daha çok yazýlý bir metin halin-
de düzenlenmesi âdet haline geldiðinden
bu sözleþmeye mükâtebe adý verilmiþtir
(Serahsî, VII, 206; VIII, 2; Osman Ali ez-
Zeylaî, V, 149). “Kitâbet” diye de anýlan bu
akdin taraflarýndan köleye mükâteb, efen-
diye mükâtib denir. Kölenin mükâtebeyle
kararlaþtýrýlan bedeli baþkalarýndan sað-
layacaðý yardým veya alacaðý borçla öde-
mesi mümkün olmakla birlikte genellikle
çalýþýp kazanmasý gerektiðinden fakihler
mükâtebe tarifinde bu unsura özel olarak
yer vermiþlerdir. Bazý tanýmlarda kölenin
hür olma (meselâ bk. Ýbn Rüþd, II, 432),
bazýlarýnda efendinin köleyi bu durum-
dan kurtarma (meselâ bk. Osman Ali ez-
Zeylaî, V, 149) iradesine aðýrlýk verilse de
bunlar mükâtebenin, yapýldýðý andan iti-
baren köleye mal varlýðý haklarýna iliþkin
tasarruflarda bulunma ve mülkiyet hakký-
na sahip olma imkâný veren, taahhüt et-
tiði bedeli ödediði anda kendisini hürriye-
tine kavuþturan bir sözleþme olduðu nok-
tasýnda birleþir (Serahsî, VIII, 2; Ýbn Âbi-
dîn, VI, 98).

Ýnsan hürriyetine ve saygýnlýðýna büyük
önem veren Ýslâm dini, Eskiçað’lardan be-
ri varlýðýný sürdüren kölelik kurumunu ke-
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muhasebeci gibi vazifelilerin resmî mü-
hürlerinde görülür. Yeniçeri aðalarýnýn ma-
kam mühürleri beyzîdir ve yazý genellikle
mühür dört kýsma bölünerek yazýlmýþtýr.
Yeniçerilere ocaða kayýt için verilen mem-
hûrlar ve kalelerdeki askerlerle ilgili yazý-
larda kullanýlan bu mühürlerin belgeye ilk
zamanlarda tamamý, daha sonralarý sade-
ce ad ve makamýn kazýlý olduðu alt yarýsý
basýlmýþtýr. Defterdar ve cizye muhasebe-
cilerinin cizye kâðýtlarýna basýlmýþ olan mü-
hürlerinde de sahibinin adýyla birlikte ma-
kam adý konulmuþtur. Makam adý bulu-
nan mühürlerin yaygýn biçimde kullanýl-
masý Tanzimat’tan sonradýr. Hem þahýs
hem makam adýna mühründe yer veren ilk
sadrazam Keçecizâde Fuad Paþa’dýr. Mec-
lis-i Vükelâ, Meclis-i Tanzîmat, Meclis-i Ah-
kâm-ý Adliyye gibi meclislere ait mühürler-
den baþka kazalar, köyler ve muhtarlýkla-
ra varýncaya kadar resmî daireler bu de-
virde makam mühürleri kullanmaya baþ-
lamýþtýr.

Bunlarýn yanýnda bir de vakýf mühürle-
ri vardýr. Bunlar genellikle vakýf kütüpha-
nelerinin kitaplarýna basýlmýþtýr. Padiþah
vakýf mühürlerinin bir kýsmý tuðralý, bir
kýsmý tuðrasýzdýr. Mühür tuðralý olsun ve-
ya olmasýn bunlarda vakýf sahibinin adý ve
baba adý kazýnmýþtýr. Vakýf mühürleri ge-
nellikle ayný kliþeyi taþýr. Vakýf sahibinin
mesleðiyle birlikte adý, baba adý yanýnda
birçoðunda vakfýn ne maksatla, nereye ve
hangi tarihte yapýldýðý gibi kayýtlar yer alýr.
Gerek vakýflarda gerekse malî yönü olan
müesseselerde kontrolü saðlamak ve su-
istimali önlemek amacýyla mühürler bir-
den fazla parçaya bölünerek yapýlmýþtýr.
Her parça bir sorumluda durmakta ve o
þahýslar bir araya gelmeden iþlem yapýla-
mamaktaydý.

Farklý bir mühür tipi de “sah” mührü-
dür. Kazasker beratlarýnýn veya bir rûz-
nâmçe kaydýnýn doðruluðunu tasdik ma-
kamýnda kullanýlan bu mühürler 1 cm. gibi
küçük ebatta, bazýsý tek, bazýsý simetrik
(müsennâ) olarak kazýlmýþ “sah” lafzýndan
ibarettir. Bir kýsmýnda ise “ha” harfinin
kavsi içinde isim yahut tarihe rastlanýr.
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˜ ™

– —
MÜKÂTEBE

(bk. KÝTÂBET).
˜ ™

– —
MÜKÂTEBE
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Kölenin
hürriyete kavuþmak için 

efendisiyle anlaþma yapmasý 
anlamýnda fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “yazmak” anlamýndaki ketb (ki-
tâbet) kökünden türeyen mükâtebe “ya-
zýþmak” anlamýna gelir. Fýkýh terimi olarak
köle veya câriyenin bir bedel karþýlýðýnda
hürriyetini elde edebilmesi için efendisiy-
le anlaþmasýný ifade eder. Tercih edilen gö-
rüþe göre daha çok yazýlý bir metin halin-
de düzenlenmesi âdet haline geldiðinden
bu sözleþmeye mükâtebe adý verilmiþtir
(Serahsî, VII, 206; VIII, 2; Osman Ali ez-
Zeylaî, V, 149). “Kitâbet” diye de anýlan bu
akdin taraflarýndan köleye mükâteb, efen-
diye mükâtib denir. Kölenin mükâtebeyle
kararlaþtýrýlan bedeli baþkalarýndan sað-
layacaðý yardým veya alacaðý borçla öde-
mesi mümkün olmakla birlikte genellikle
çalýþýp kazanmasý gerektiðinden fakihler
mükâtebe tarifinde bu unsura özel olarak
yer vermiþlerdir. Bazý tanýmlarda kölenin
hür olma (meselâ bk. Ýbn Rüþd, II, 432),
bazýlarýnda efendinin köleyi bu durum-
dan kurtarma (meselâ bk. Osman Ali ez-
Zeylaî, V, 149) iradesine aðýrlýk verilse de
bunlar mükâtebenin, yapýldýðý andan iti-
baren köleye mal varlýðý haklarýna iliþkin
tasarruflarda bulunma ve mülkiyet hakký-
na sahip olma imkâný veren, taahhüt et-
tiði bedeli ödediði anda kendisini hürriye-
tine kavuþturan bir sözleþme olduðu nok-
tasýnda birleþir (Serahsî, VIII, 2; Ýbn Âbi-
dîn, VI, 98).

Ýnsan hürriyetine ve saygýnlýðýna büyük
önem veren Ýslâm dini, Eskiçað’lardan be-
ri varlýðýný sürdüren kölelik kurumunu ke-
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muhasebeci gibi vazifelilerin resmî mü-
hürlerinde görülür. Yeniçeri aðalarýnýn ma-
kam mühürleri beyzîdir ve yazý genellikle
mühür dört kýsma bölünerek yazýlmýþtýr.
Yeniçerilere ocaða kayýt için verilen mem-
hûrlar ve kalelerdeki askerlerle ilgili yazý-
larda kullanýlan bu mühürlerin belgeye ilk
zamanlarda tamamý, daha sonralarý sade-
ce ad ve makamýn kazýlý olduðu alt yarýsý
basýlmýþtýr. Defterdar ve cizye muhasebe-
cilerinin cizye kâðýtlarýna basýlmýþ olan mü-
hürlerinde de sahibinin adýyla birlikte ma-
kam adý konulmuþtur. Makam adý bulu-
nan mühürlerin yaygýn biçimde kullanýl-
masý Tanzimat’tan sonradýr. Hem þahýs
hem makam adýna mühründe yer veren ilk
sadrazam Keçecizâde Fuad Paþa’dýr. Mec-
lis-i Vükelâ, Meclis-i Tanzîmat, Meclis-i Ah-
kâm-ý Adliyye gibi meclislere ait mühürler-
den baþka kazalar, köyler ve muhtarlýkla-
ra varýncaya kadar resmî daireler bu de-
virde makam mühürleri kullanmaya baþ-
lamýþtýr.

Bunlarýn yanýnda bir de vakýf mühürle-
ri vardýr. Bunlar genellikle vakýf kütüpha-
nelerinin kitaplarýna basýlmýþtýr. Padiþah
vakýf mühürlerinin bir kýsmý tuðralý, bir
kýsmý tuðrasýzdýr. Mühür tuðralý olsun ve-
ya olmasýn bunlarda vakýf sahibinin adý ve
baba adý kazýnmýþtýr. Vakýf mühürleri ge-
nellikle ayný kliþeyi taþýr. Vakýf sahibinin
mesleðiyle birlikte adý, baba adý yanýnda
birçoðunda vakfýn ne maksatla, nereye ve
hangi tarihte yapýldýðý gibi kayýtlar yer alýr.
Gerek vakýflarda gerekse malî yönü olan
müesseselerde kontrolü saðlamak ve su-
istimali önlemek amacýyla mühürler bir-
den fazla parçaya bölünerek yapýlmýþtýr.
Her parça bir sorumluda durmakta ve o
þahýslar bir araya gelmeden iþlem yapýla-
mamaktaydý.

Farklý bir mühür tipi de “sah” mührü-
dür. Kazasker beratlarýnýn veya bir rûz-
nâmçe kaydýnýn doðruluðunu tasdik ma-
kamýnda kullanýlan bu mühürler 1 cm. gibi
küçük ebatta, bazýsý tek, bazýsý simetrik
(müsennâ) olarak kazýlmýþ “sah” lafzýndan
ibarettir. Bir kýsmýnda ise “ha” harfinin
kavsi içinde isim yahut tarihe rastlanýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :
BA, Ý. E-Maliye, nr. 957; BA, Ýrade-Dahiliye, nr.

72017/2, Ramazan 1312/3, Þevval 1312/9 (Ýra-
delerin 1310’dan sonrasýnda numara tarihe göre-
dir); BA, Ýrade-Meclis-i Mahsus, nr. 525/7; BA,
Ýrade-Meclis-i Vâlâ, nr. 10140; BA, A.DVN, dos-
ya nr. 5/47 ve 21/14’teki mahzarlar; BA, A.DVN,
dosya nr. 21/14; BA, A.DVN.ARZ, dosya nr. 1/
36, 39, 57, 80, 82-84; BA, A.DVN.DVE dosyala-
rýndaki belgeler; BA, D.BÞM.KGB dosyalarý; BA,
YEE, nr. Ks. 31, evrak 1912, zarf 45, karton 82;
TSMK Mühürler Kataloðu, nr. 47/2, 4, 23-28;
47, 53, 54, 176; TSMA, E.448/5, 3202/6, 4569,
5043, 8383/12; D.10762/22-24; D’Ohsson, Tab-
leau général, VII, 120; J. von Hammer-Purgstall,
“Abhandlung über die Siegel der Araber, Perser
und Turken”, Sitzungsberichte Akademie der
Wissenschaften, Wien 1849, s. 1-58; L. Fekete,
Türkische Schriften aus dem Archive des Pala-
tins Nikolaus Esterhazy: 1606-1645, Budapest
1932, tür.yer.; M. Tayyib Gökbilgin, Medeniyet Ta-
rihi Çerçevesinde Osmanlý Paleografya ve Dip-
lomatik Ýlmi, Ýstanbul 1979, s. 49-50; Günay Kut –
Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakýf Mühür-
leri, Ankara 1984; Ýbrahim Kemal Baybura, “Os-
manlýlarda Mühür”, Topkapý Sarayý Müzesi: Yýl-
lýk -2, Ýstanbul 1987, s. 69-84; Mübahat S. Kütü-
koðlu, Osmanlý Belgelerinin Dili (Diplomatik),
Ýstanbul 1994, s. 83-97; Abdurrahman Þeref, “Top-
kapý Saray-ý Hümâyûnu”, TOEM, II/7 (1329), s.
401-402; Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, “Osmanlý Dev-
leti Zamanýnda Kullanýlmýþ Mühürler Hakkýnda
Bir Tetkik”, TTK Belleten, IV/16 (1940), s. 495-544
(ayný makale için bk. a.mlf., Saray Teþkilâtý, s. 319;
a.mlf., Topkapý Sarayý Mühürler Seksiyonu Reh-
beri, Ýstanbul 1959); Midhat Sertoðlu, “Kaybolan
Bir Türk Sanatý Mühürcülük”, Resimli Tarih Mec-
muasý, VII/12, Ýstanbul 1956, s. 741-745; J. Al-
lan, “Hatem”, ÝA, V/1, s. 360.
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hürriyete kavuþmak için 

efendisiyle anlaþma yapmasý 
anlamýnda fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “yazmak” anlamýndaki ketb (ki-
tâbet) kökünden türeyen mükâtebe “ya-
zýþmak” anlamýna gelir. Fýkýh terimi olarak
köle veya câriyenin bir bedel karþýlýðýnda
hürriyetini elde edebilmesi için efendisiy-
le anlaþmasýný ifade eder. Tercih edilen gö-
rüþe göre daha çok yazýlý bir metin halin-
de düzenlenmesi âdet haline geldiðinden
bu sözleþmeye mükâtebe adý verilmiþtir
(Serahsî, VII, 206; VIII, 2; Osman Ali ez-
Zeylaî, V, 149). “Kitâbet” diye de anýlan bu
akdin taraflarýndan köleye mükâteb, efen-
diye mükâtib denir. Kölenin mükâtebeyle
kararlaþtýrýlan bedeli baþkalarýndan sað-
layacaðý yardým veya alacaðý borçla öde-
mesi mümkün olmakla birlikte genellikle
çalýþýp kazanmasý gerektiðinden fakihler
mükâtebe tarifinde bu unsura özel olarak
yer vermiþlerdir. Bazý tanýmlarda kölenin
hür olma (meselâ bk. Ýbn Rüþd, II, 432),
bazýlarýnda efendinin köleyi bu durum-
dan kurtarma (meselâ bk. Osman Ali ez-
Zeylaî, V, 149) iradesine aðýrlýk verilse de
bunlar mükâtebenin, yapýldýðý andan iti-
baren köleye mal varlýðý haklarýna iliþkin
tasarruflarda bulunma ve mülkiyet hakký-
na sahip olma imkâný veren, taahhüt et-
tiði bedeli ödediði anda kendisini hürriye-
tine kavuþturan bir sözleþme olduðu nok-
tasýnda birleþir (Serahsî, VIII, 2; Ýbn Âbi-
dîn, VI, 98).

Ýnsan hürriyetine ve saygýnlýðýna büyük
önem veren Ýslâm dini, Eskiçað’lardan be-
ri varlýðýný sürdüren kölelik kurumunu ke-
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muhasebeci gibi vazifelilerin resmî mü-
hürlerinde görülür. Yeniçeri aðalarýnýn ma-
kam mühürleri beyzîdir ve yazý genellikle
mühür dört kýsma bölünerek yazýlmýþtýr.
Yeniçerilere ocaða kayýt için verilen mem-
hûrlar ve kalelerdeki askerlerle ilgili yazý-
larda kullanýlan bu mühürlerin belgeye ilk
zamanlarda tamamý, daha sonralarý sade-
ce ad ve makamýn kazýlý olduðu alt yarýsý
basýlmýþtýr. Defterdar ve cizye muhasebe-
cilerinin cizye kâðýtlarýna basýlmýþ olan mü-
hürlerinde de sahibinin adýyla birlikte ma-
kam adý konulmuþtur. Makam adý bulu-
nan mühürlerin yaygýn biçimde kullanýl-
masý Tanzimat’tan sonradýr. Hem þahýs
hem makam adýna mühründe yer veren ilk
sadrazam Keçecizâde Fuad Paþa’dýr. Mec-
lis-i Vükelâ, Meclis-i Tanzîmat, Meclis-i Ah-
kâm-ý Adliyye gibi meclislere ait mühürler-
den baþka kazalar, köyler ve muhtarlýkla-
ra varýncaya kadar resmî daireler bu de-
virde makam mühürleri kullanmaya baþ-
lamýþtýr.

Bunlarýn yanýnda bir de vakýf mühürle-
ri vardýr. Bunlar genellikle vakýf kütüpha-
nelerinin kitaplarýna basýlmýþtýr. Padiþah
vakýf mühürlerinin bir kýsmý tuðralý, bir
kýsmý tuðrasýzdýr. Mühür tuðralý olsun ve-
ya olmasýn bunlarda vakýf sahibinin adý ve
baba adý kazýnmýþtýr. Vakýf mühürleri ge-
nellikle ayný kliþeyi taþýr. Vakýf sahibinin
mesleðiyle birlikte adý, baba adý yanýnda
birçoðunda vakfýn ne maksatla, nereye ve
hangi tarihte yapýldýðý gibi kayýtlar yer alýr.
Gerek vakýflarda gerekse malî yönü olan
müesseselerde kontrolü saðlamak ve su-
istimali önlemek amacýyla mühürler bir-
den fazla parçaya bölünerek yapýlmýþtýr.
Her parça bir sorumluda durmakta ve o
þahýslar bir araya gelmeden iþlem yapýla-
mamaktaydý.

Farklý bir mühür tipi de “sah” mührü-
dür. Kazasker beratlarýnýn veya bir rûz-
nâmçe kaydýnýn doðruluðunu tasdik ma-
kamýnda kullanýlan bu mühürler 1 cm. gibi
küçük ebatta, bazýsý tek, bazýsý simetrik
(müsennâ) olarak kazýlmýþ “sah” lafzýndan
ibarettir. Bir kýsmýnda ise “ha” harfinin
kavsi içinde isim yahut tarihe rastlanýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :
BA, Ý. E-Maliye, nr. 957; BA, Ýrade-Dahiliye, nr.

72017/2, Ramazan 1312/3, Þevval 1312/9 (Ýra-
delerin 1310’dan sonrasýnda numara tarihe göre-
dir); BA, Ýrade-Meclis-i Mahsus, nr. 525/7; BA,
Ýrade-Meclis-i Vâlâ, nr. 10140; BA, A.DVN, dos-
ya nr. 5/47 ve 21/14’teki mahzarlar; BA, A.DVN,
dosya nr. 21/14; BA, A.DVN.ARZ, dosya nr. 1/
36, 39, 57, 80, 82-84; BA, A.DVN.DVE dosyala-
rýndaki belgeler; BA, D.BÞM.KGB dosyalarý; BA,
YEE, nr. Ks. 31, evrak 1912, zarf 45, karton 82;
TSMK Mühürler Kataloðu, nr. 47/2, 4, 23-28;
47, 53, 54, 176; TSMA, E.448/5, 3202/6, 4569,
5043, 8383/12; D.10762/22-24; D’Ohsson, Tab-
leau général, VII, 120; J. von Hammer-Purgstall,
“Abhandlung über die Siegel der Araber, Perser
und Turken”, Sitzungsberichte Akademie der
Wissenschaften, Wien 1849, s. 1-58; L. Fekete,
Türkische Schriften aus dem Archive des Pala-
tins Nikolaus Esterhazy: 1606-1645, Budapest
1932, tür.yer.; M. Tayyib Gökbilgin, Medeniyet Ta-
rihi Çerçevesinde Osmanlý Paleografya ve Dip-
lomatik Ýlmi, Ýstanbul 1979, s. 49-50; Günay Kut –
Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakýf Mühür-
leri, Ankara 1984; Ýbrahim Kemal Baybura, “Os-
manlýlarda Mühür”, Topkapý Sarayý Müzesi: Yýl-
lýk -2, Ýstanbul 1987, s. 69-84; Mübahat S. Kütü-
koðlu, Osmanlý Belgelerinin Dili (Diplomatik),
Ýstanbul 1994, s. 83-97; Abdurrahman Þeref, “Top-
kapý Saray-ý Hümâyûnu”, TOEM, II/7 (1329), s.
401-402; Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, “Osmanlý Dev-
leti Zamanýnda Kullanýlmýþ Mühürler Hakkýnda
Bir Tetkik”, TTK Belleten, IV/16 (1940), s. 495-544
(ayný makale için bk. a.mlf., Saray Teþkilâtý, s. 319;
a.mlf., Topkapý Sarayý Mühürler Seksiyonu Reh-
beri, Ýstanbul 1959); Midhat Sertoðlu, “Kaybolan
Bir Türk Sanatý Mühürcülük”, Resimli Tarih Mec-
muasý, VII/12, Ýstanbul 1956, s. 741-745; J. Al-
lan, “Hatem”, ÝA, V/1, s. 360.
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hürriyete kavuþmak için 

efendisiyle anlaþma yapmasý 
anlamýnda fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “yazmak” anlamýndaki ketb (ki-
tâbet) kökünden türeyen mükâtebe “ya-
zýþmak” anlamýna gelir. Fýkýh terimi olarak
köle veya câriyenin bir bedel karþýlýðýnda
hürriyetini elde edebilmesi için efendisiy-
le anlaþmasýný ifade eder. Tercih edilen gö-
rüþe göre daha çok yazýlý bir metin halin-
de düzenlenmesi âdet haline geldiðinden
bu sözleþmeye mükâtebe adý verilmiþtir
(Serahsî, VII, 206; VIII, 2; Osman Ali ez-
Zeylaî, V, 149). “Kitâbet” diye de anýlan bu
akdin taraflarýndan köleye mükâteb, efen-
diye mükâtib denir. Kölenin mükâtebeyle
kararlaþtýrýlan bedeli baþkalarýndan sað-
layacaðý yardým veya alacaðý borçla öde-
mesi mümkün olmakla birlikte genellikle
çalýþýp kazanmasý gerektiðinden fakihler
mükâtebe tarifinde bu unsura özel olarak
yer vermiþlerdir. Bazý tanýmlarda kölenin
hür olma (meselâ bk. Ýbn Rüþd, II, 432),
bazýlarýnda efendinin köleyi bu durum-
dan kurtarma (meselâ bk. Osman Ali ez-
Zeylaî, V, 149) iradesine aðýrlýk verilse de
bunlar mükâtebenin, yapýldýðý andan iti-
baren köleye mal varlýðý haklarýna iliþkin
tasarruflarda bulunma ve mülkiyet hakký-
na sahip olma imkâný veren, taahhüt et-
tiði bedeli ödediði anda kendisini hürriye-
tine kavuþturan bir sözleþme olduðu nok-
tasýnda birleþir (Serahsî, VIII, 2; Ýbn Âbi-
dîn, VI, 98).

Ýnsan hürriyetine ve saygýnlýðýna büyük
önem veren Ýslâm dini, Eskiçað’lardan be-
ri varlýðýný sürdüren kölelik kurumunu ke-
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muhasebeci gibi vazifelilerin resmî mü-
hürlerinde görülür. Yeniçeri aðalarýnýn ma-
kam mühürleri beyzîdir ve yazý genellikle
mühür dört kýsma bölünerek yazýlmýþtýr.
Yeniçerilere ocaða kayýt için verilen mem-
hûrlar ve kalelerdeki askerlerle ilgili yazý-
larda kullanýlan bu mühürlerin belgeye ilk
zamanlarda tamamý, daha sonralarý sade-
ce ad ve makamýn kazýlý olduðu alt yarýsý
basýlmýþtýr. Defterdar ve cizye muhasebe-
cilerinin cizye kâðýtlarýna basýlmýþ olan mü-
hürlerinde de sahibinin adýyla birlikte ma-
kam adý konulmuþtur. Makam adý bulu-
nan mühürlerin yaygýn biçimde kullanýl-
masý Tanzimat’tan sonradýr. Hem þahýs
hem makam adýna mühründe yer veren ilk
sadrazam Keçecizâde Fuad Paþa’dýr. Mec-
lis-i Vükelâ, Meclis-i Tanzîmat, Meclis-i Ah-
kâm-ý Adliyye gibi meclislere ait mühürler-
den baþka kazalar, köyler ve muhtarlýkla-
ra varýncaya kadar resmî daireler bu de-
virde makam mühürleri kullanmaya baþ-
lamýþtýr.

Bunlarýn yanýnda bir de vakýf mühürle-
ri vardýr. Bunlar genellikle vakýf kütüpha-
nelerinin kitaplarýna basýlmýþtýr. Padiþah
vakýf mühürlerinin bir kýsmý tuðralý, bir
kýsmý tuðrasýzdýr. Mühür tuðralý olsun ve-
ya olmasýn bunlarda vakýf sahibinin adý ve
baba adý kazýnmýþtýr. Vakýf mühürleri ge-
nellikle ayný kliþeyi taþýr. Vakýf sahibinin
mesleðiyle birlikte adý, baba adý yanýnda
birçoðunda vakfýn ne maksatla, nereye ve
hangi tarihte yapýldýðý gibi kayýtlar yer alýr.
Gerek vakýflarda gerekse malî yönü olan
müesseselerde kontrolü saðlamak ve su-
istimali önlemek amacýyla mühürler bir-
den fazla parçaya bölünerek yapýlmýþtýr.
Her parça bir sorumluda durmakta ve o
þahýslar bir araya gelmeden iþlem yapýla-
mamaktaydý.

Farklý bir mühür tipi de “sah” mührü-
dür. Kazasker beratlarýnýn veya bir rûz-
nâmçe kaydýnýn doðruluðunu tasdik ma-
kamýnda kullanýlan bu mühürler 1 cm. gibi
küçük ebatta, bazýsý tek, bazýsý simetrik
(müsennâ) olarak kazýlmýþ “sah” lafzýndan
ibarettir. Bir kýsmýnda ise “ha” harfinin
kavsi içinde isim yahut tarihe rastlanýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :
BA, Ý. E-Maliye, nr. 957; BA, Ýrade-Dahiliye, nr.

72017/2, Ramazan 1312/3, Þevval 1312/9 (Ýra-
delerin 1310’dan sonrasýnda numara tarihe göre-
dir); BA, Ýrade-Meclis-i Mahsus, nr. 525/7; BA,
Ýrade-Meclis-i Vâlâ, nr. 10140; BA, A.DVN, dos-
ya nr. 5/47 ve 21/14’teki mahzarlar; BA, A.DVN,
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Ýyi tutum ve davranýþlarýn karþýlýðý,
sevap, ödül anlamýnda bir terim
(bk. CÂÝZE; CEZA; CUÂLE; ECÝR).
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Kölenin
hürriyete kavuþmak için 

efendisiyle anlaþma yapmasý 
anlamýnda fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “yazmak” anlamýndaki ketb (ki-
tâbet) kökünden türeyen mükâtebe “ya-
zýþmak” anlamýna gelir. Fýkýh terimi olarak
köle veya câriyenin bir bedel karþýlýðýnda
hürriyetini elde edebilmesi için efendisiy-
le anlaþmasýný ifade eder. Tercih edilen gö-
rüþe göre daha çok yazýlý bir metin halin-
de düzenlenmesi âdet haline geldiðinden
bu sözleþmeye mükâtebe adý verilmiþtir
(Serahsî, VII, 206; VIII, 2; Osman Ali ez-
Zeylaî, V, 149). “Kitâbet” diye de anýlan bu
akdin taraflarýndan köleye mükâteb, efen-
diye mükâtib denir. Kölenin mükâtebeyle
kararlaþtýrýlan bedeli baþkalarýndan sað-
layacaðý yardým veya alacaðý borçla öde-
mesi mümkün olmakla birlikte genellikle
çalýþýp kazanmasý gerektiðinden fakihler
mükâtebe tarifinde bu unsura özel olarak
yer vermiþlerdir. Bazý tanýmlarda kölenin
hür olma (meselâ bk. Ýbn Rüþd, II, 432),
bazýlarýnda efendinin köleyi bu durum-
dan kurtarma (meselâ bk. Osman Ali ez-
Zeylaî, V, 149) iradesine aðýrlýk verilse de
bunlar mükâtebenin, yapýldýðý andan iti-
baren köleye mal varlýðý haklarýna iliþkin
tasarruflarda bulunma ve mülkiyet hakký-
na sahip olma imkâný veren, taahhüt et-
tiði bedeli ödediði anda kendisini hürriye-
tine kavuþturan bir sözleþme olduðu nok-
tasýnda birleþir (Serahsî, VIII, 2; Ýbn Âbi-
dîn, VI, 98).

Ýnsan hürriyetine ve saygýnlýðýna büyük
önem veren Ýslâm dini, Eskiçað’lardan be-
ri varlýðýný sürdüren kölelik kurumunu ke-
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sin olarak ortadan kaldýrma þeklinde sos-
yal gerçeklikle baðdaþmayacak bir düzen-
leme yapmak yerine bir yandan zaman
içinde köleliði destekleyen toplumsal dina-
miklerin zayýflatýlmasýný, öte yandan ola-
bildiðince insanî esaslara uygun hale ge-
tirilmesini saðlayacak tedbirler alma yo-
lunu tercih etmiþtir. Câhiliye döneminde
de bilinip uygulanan mükâtebenin (Bed-
reddin el-Aynî, XIII, 116) özendirilmesi bu
tedbirlerden biridir. Nitekim, “Bedelini öde-
yerek hür olmak isteyen köle ve câriyele-
rinizin kendilerinde hayýr görürseniz tek-
liflerini kabul edin. Allah’ýn size verdiði
maldan onlara da verin” meâlindeki âyet-
le (en-Nûr 24/33), hürriyetine kavuþmak
isteyen köle ve câriyelerin mükâtebe ta-
leplerinin kabul edilmesi ve kitâbet bede-
lini ödemelerine yardýmcý olunmasý emre-
dilince ilk aþamada kölelere iktisadî hayat-
ta hür kimseler gibi hareket etme imkâ-
ný veren, ardýndan köleliði sona erdiren
mükâtebe statüsü kýsa sürede kurumsal
bir karakter kazanmýþtýr.

Deðiþik vesilelerle köle âzadýný teþvik
eden Hz. Peygamber, bazý hadislerinde Al-
lah’ýn mükâteb köleye yardýmda bulunan
kiþiler için büyük ödüller vaad ettiðini ha-
ber vererek bu yolun iþletilmesini özel ola-
rak istemiþtir (Müsned, II, 251, 437; Ýbn
Mâce, “.Itk”, 3; Tirmizî, “Feçâ,ilü’l-cihâd”,
20; Nesâî, “Nikâh”, 5). Ayrýca mükâtebe
sözleþmesi yapan bazý kölelerin kitâbet
bedelini tedarik etmeleriyle bizzat ilgilen-
miþ ve onlara maddî destek saðlamaya
çalýþmýþtýr. Nitekim bazý kaynaklarda Ýs-
lâmî dönemde mükâtebe sözleþmesi ya-
pan ilk köle olduðu kaydedilen Ebü’l-Mü-
emmil’in kitâbet bedeli Hz. Peygamber’in
talebi üzerine ashabýn yardýmlarýyla kar-
þýlanmýþ, ilk câriye olduðu belirtilen Berî-
re’nin her yýl 1 ukýyye (40 dirhem) olmak
üzere toplam 9 ukýyye altýn tutarýndaki
kitâbet bedeli Hz. Âiþe tarafýndan öden-
miþ, daha sonra Resûl-i Ekrem’in zevcesi
olan Cüveyriye bint Hâris’in kitâbet bede-
lini de kendisi vermiþtir (Buhârî, “Mükâ-
teb”, 3, 4; Müslim, “.Itk”, 6; Ebû Dâvûd,
“.Itâk”, 2). Bazý kaynaklara göre ise bu
dönemde ilk mükâtebe sözleþmesi yapan
köle Selmân-ý Fârisî olup o da bu sözleþ-
mesini Hz. Peygamber’in talebi üzerine
gerçekleþtirmiþtir. Kitâbet bedeli 300 hur-
ma fidanýnýn dikimiyle 40 ukýyye altýn olan
Selmân, Resûl-i Ekrem’in nezâretinde fi-
danlarý dikmiþ ve Resûlullah’ýn altýn ma-
deninden alýnan zekât gelirinden kendisi-
ne verdiði para ile 40 ukýyye altýn borcunu
ödeyerek hürriyetine kavuþmuþtur (Müs-

ned, V, 443, 444; Bedreddin el-Aynî, XIII,
116).

Köleleri hürriyete kavuþturma konusun-
da Resûlullah’ýn tavrýný sürdüren sahâbî-
ler, kitâbet akdine iliþkin bazý meseleleri
tartýþýrken ileriki nesillere ýþýk tutacak ve
her biri mezhep görüþü haline gelecek pek
çok ictihad ortaya koymuþlardýr. Kaynak-
larda, Hz. Peygamber’in irtihalinden sonra
ilk mükâtebe sözleþmesini Hz. Ömer’in kö-
lesi Ebû Ümeyye’nin, onun ardýndan Enes
b. Mâlik’in kölesi Sîrîn’in yapmýþ olduðu
ve bu sözleþmenin gerçekleþmesinde Hz.
Ömer’in müdahalesinin bulunduðu nak-
ledilir. Ashaptan Karaza b. Kâ‘b da kölesi
Süfyân ile 70.000 dirhem karþýlýðýnda mü-
kâtebe anlaþmasý yapmýþtýr. Tâbiîn devri-
nin önde gelen fakihlerinden Muhammed
b. Sîrîn, babasý Sîrîn’in kitâbet bedelinin
40.000 dirhem olduðunu rivayet etmiþtir
(a.g.e., XIII, 117). Ýçlerinde azýmsanmaya-
cak sayýda köle kökenli fakihin bulundu-
ðu tâbiîn devri fakihleri de kitâbet akdi ko-
nusunda çoðu sahâbeninkilere paralel ic-
tihadlarda bulunmuþlardýr.

Fýkýh literatüründe mükâtebe konusu,
kölelik hukukunu ilgilendiren diðer kurum
ve telakkilerle bütünlük arzedecek tarz-
da ele alýnmýþ ve köleliði sona erdiren yol-
lardan biri olarak ayrýntýlý biçimde ince-
lenmiþtir. Mükâtebe sözleþmesinin þer‘î
hükmü, hukukî niteliði, unsur ve þartlarý,
hükümleri vb. hususlarda ayný mezhep
içinde bile birbirinden farklý görüþlere rast-
lanmasýnýn baþlýca sebepleri konuya iliþ-
kin bazý naslarýn farklý þekilde yorumlan-
maya açýk olmasý, sahâbe ve tâbiîn devri
fakihlerince farklý ictihadlar ortaya kon-
masý ve konunun dinî, ahlâkî, ekonomik,
sosyal yönlerinin bulunmasýdýr.

Fakihler, mükâtebe yoluyla köle âzat et-
menin câiz olduðu hususunda ittifak et-
mekle birlikte bunun dinî bir yükümlülük
olup olmadýðý hususunda farklý görüþler
ileri sürmüþlerdir. Tâbiîn devri müctehid-
lerinden Ýkrime el-Berberî, Atâ b. Ebû Re-
bâh, Mesrûk b. Ecda‘ ve Amr b. Dînâr’a
göre köle sahibinin, bedelini ödeyerek hür
olmak isteyen kölesiyle mükâtebe yapma-
sý farzdýr. Zâhirîler, müslüman kölenin bu
yöndeki talebini kabul etme yanýnda ona
bir miktar maddî yardýmda bulunmanýn
da farz olduðunu söyler. Ahmed b. Han-
bel’den de bu yönde bir görüþ rivayet edil-
miþtir. Hanefî, Mâlikî, Þâfiî ve Hanbelî
mezheplerine göre ise bir kimsenin güve-
nilir, geçimini saðlamaya gücü yeten köle-
sinin mükâtebe teklifini kabul etmesi men-
duptur. Ayrýca Hanefî ve Mâlikîler’e göre

mükâtibin mükâtebe yapan kölesine ko-
laylýk göstermesi, üstlendiði kitâbet be-
delinden bir kýsmýný düþürmesi, kendisi-
nin ve diðer müslümanlarýn ona bir mik-
tar maddî yardýmda bulunmasý da men-
duptur. Hanbelî mezhebi fakihlerine göre
mükâtibin aldýðý kitâbet bedelinin dörtte
birini mükâtebe geri vermesi, Þâfiîler’e
göre mükâtibin mükâtebe malî yardýmda
bulunmasý farzdýr.

Mükâtebe sözleþmesinin hükümleri ge-
nel olarak muâvaza akidlerinin tâbi oldu-
ðu prensipler çerçevesinde belirlenmekle
beraber kölenin kolayca ve bir an önce hür-
riyetine kavuþabilmesi hedeflendiði için
onun lehine sayýlacak bazý özel hükümle-
re de yer verildiði görülür. Bu sebeple Ha-
nefî mezhebinde bu sözleþmeye “akdü’l-
irfâk” adý verilmiþtir. Mükâtebenin rüknü
Hanefîler’e göre icap ve kabuldür; diðer fý-
kýh mezheplerine göre ise bunun yanýnda
taraflar (efendi ve köle) ve bedel de akdin
rükünlerindendir. Ayrýca akdin geçerliliði
için birtakým þartlarýn bulunmasý gerekir.

Fakihler, mükâtebe sözleþmesinin efen-
di ve kölenin karþýlýklý iradelerini -mükâ-
tebe veya bu anlamý ifade eden lafýzlar
kullanarak- birbirine uygun biçimde açýk-
lamalarýyla (icap ve kabul) meydana gele-
ceði hususunda görüþ birliði içindedir. Ge-
nellikle mükâtebede icapta bulunan taraf
efendi, bu icabý kabul eden taraf ise köle-
dir. Efendi sözleþme teklifinde kölenin öde-
yeceði bedelin cinsini, miktarýný, ödeme
tarihlerini ve borcunu tamamen ödediði
zaman hür olacaðýný açýkça belirtir ve söz-
leþmenin özü ve amacýyla baðdaþmayan
þartlar ileri sürmez. Tehdit ve zorlama al-
týnda yapýlan mükâtebe sözleþmesi ge-
çerli sayýlmaz. Mükâtebenin dinî hükmü-
nün farz olduðunu söyleyen fakihler, Hz.
Ömer’in Sîrîn’in mükâtebe talebini kabul
etmeyen Enes b. Mâlik’i halife sýfatýyla bu
talebi kabule zorlamasý örneðinde olduðu
gibi, devlet baþkaný veya nâibinin de be-
delini ödeme gücüne sahip bir kölenin /
câriyenin mükâtebe talebini kabul etme-
yen kimseyi buna zorlayabileceðini ileri
sürmüþlerdir.

Mükâtebe sözleþmesi yapacak efendi-
nin âkýl ve bâlið olmasý gerekir. Hanefî ve
Mâlikîler’e göre mümeyyiz küçüðün yap-
týðý kitâbet sözleþmesi de veli veya vasîsi-
nin iznine baðlý olarak geçerli olur. Veli ve
vasînin velâyet yahut vesâyeti altýndaki ço-
cuðun, vekilin de müvekkilinin kölesiyle
mükâtebe yapmasý geçerlidir (Kâsânî, IV,
135). Ortaklarýn müþtereken mâlik bulun-
duðu köleyle müþterek bir mükâtebe söz-
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Hadis öğrenme ve rivayet etme  

yollarından biri.
(bk. KİTÂBET; TAHAMMÜL).
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