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MÜVEYLÝHÎ AÝLESÝ
Mýsýr’ýn
köklü ailelerinden biri.

™

Ailenin soyu bir yandan Hz. Hasan ve
Hüseyin yoluyla Hz. Ali’ye, öte yandan Hz.
Ebû Bekir’e dayandýrýlýr. Müveylihî nisbeti
Hicaz bölgesinin Kýzýldeniz sahiline düþen, uzun zaman Mýsýr ve Osmanlý yönetiminde kalan Müveylih’le ilgilidir. 50 yýlýnda (670) buraya göç eden ailenin fertleri
beldenin idaresini daima ellerinde bulundurmuþ, Yavuz Sultan Selim Mýsýr’ý zapte-

dince kendi adýna beldeyi yönetmek üzere aile fertlerini vekil tayin etmiþ, bu sebeple aile “üsretü’l-vekîl” olarak da anýlmýþtýr. Ailenin on altýncý atasý Muhammed Ebü’s-Sürûr, Müveylih’i düþman
saldýrýlarýndan korumak ve oradan geçen
hacýlarý barýndýrmak amacýyla bir kale
yaptýrdý. Onun torunu Seyyid Mustafa
el-Müveylihî, 1180 (1766-67) yýlýnda bir
taraftan beldenin yönetimini elinde bulundururken diðer taraftan ipek ticareti yapýyordu. Seyyid Mustafa, 1189’da
(1775) beldenin yönetimini oðlu Ahmed’e
býrakarak Kahire’ye gitti ve bir ticarethane açtý. Aile bu tarihten itibaren Müveylih’te kalanlar ve Mýsýr’a göçenler olmak
üzere ikiye bölündü. Mýsýr Valisi Mehmed
Ali Paþa’nýn 1226’da (1811) meydana gelen Vehhâbî isyanýný bastýrmasý sýrasýnda
maddî katkýlarda bulunan Ahmed el-Müveylihî, saltanat vekili olarak Müveylih’in
idaresini sürdürme yetkisini Osmanlý yönetiminden saðladý. Ayrýca oðlu Ýbrâhim’in,
Mehmed Ali Paþa’nýn kethüdâsý Habîb
Efendi’nin sýr kâtibi olmasý da Mýsýr yönetimiyle ailenin alâkasýný güçlendirdi. Ahmed’in vefatýndan (1228/1813) sonra oðlu Ýbrâhim 1827’de Mehmed Ali Paþa tarafýndan tâcirler arasýnda ortaya çýkan davalara bakan meclise üye tayin edildi.
Ýbrâhim el-Müveylihî’nin, oðlu Abdülhâlik’ten torunu olan Ýbrâhim özel hocalardan Arap dili ve edebiyatý dersleri alarak kendini yetiþtirdi. 1868’de dinî ve edebî eserler yayýmlamak üzere Ârif Paþa ile
Cem‘iyyetü’l-maârif’i kurdu ve Zebîdî’nin
Tâcü’l-£arûs, Bedîüzzaman el-Hemedânî’nin Resâßil, Makrîzî’nin es-Sülûk, Ebü’lHaccâc el-Belevî’nin Kitâbü Elifbâß, Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-³åbe adlý eserlerini bastýrdý. 1879’da Hidiv Ýsmâil Paþa
Napoli’ye sürgüne gönderilince Ýbrâhim de
onunla birlikte gitti; orada bir taraftan paþaya kâtiplik yaparken diðer taraftan elƒilâfe ve el-Ýtti¼âd gazetelerini çýkardý.
Arapça - Türkçe haftalýk bir gazete olan elƒilâfe’de hilâfetin Arap aslýndan geldiðini, haksýz yere el deðiþtirip Osmanlýlar’a
geçtiðini, o gün için hilâfet merkezinin Mýsýr, sahiplerinin de Hidivîler’in olmasý gerektiðini iddia etti. Bunun üzerine Osmanlý yönetimi el-ƒilâfe’nin yayýmýna son verdi. 1884’te Paris’e giden Ýbrâhim el-Müveylihî, Osmanlý sultanýna aðýr eleþtiriler
içeren el-Ýtti¼âd’ýn dördüncü sayýsýný çýkarýnca padiþahýn talebiyle Fransa’dan çýkarýldý ve Cemâleddîn-i Efganî’nin daveti
üzerine Londra’ya gitti. Londra’da el-£Urvetü’l-vü¦šå ve ¿iyâßü’l-Åâfišayn gazetelerinde Doðu’yu ve Ýslâm’ý hararetle sa-

vunan yazýlar neþretti, ayrýca el-Enbâß ve
£Aynü Zübeyde gazetelerini yayýmladý.
Ýbrâhim el-Müveylihî’nin Ýngiliz siyasetine yönelttiði eleþtirilerden memnun kalan
II. Abdülhamid, 1885’te kendisini Ýstanbul’a davet ederek Maarif Encümeni üyeliðine tayin etti. Burada kaldýðý on yýl içinde Ýbrâhim Edhem Bey’in el-Hakåik gazetesinde Abdülhamid’in cuma namazý alaylarýný tasvir eden yazýlar kaleme aldý. Ancak
1895’te Mýsýr’a dönünce el-Muša¹¹am gazetesinde “Ehadü’l-fuzalâ” takma adýyla
Osmanlý saray hayatýný eleþtiren yazýlar yayýmladý; bunlarý daha sonra “Edîb fâzýl mine’l-Mýsriyyîn” imzasý ve Mâ hünâlik adýyla bir kitap halinde neþretti. Kitap mâbeyinciler, casuslar, yaverler, baþkâtipler, kýzlar aðasý, meþâyih ve cülûs kutlamalarý gibi Osmanlý saray hayatý ile hilâfet konusunda aðýr eleþtirilere yer vermesi üzerine
toplatýldý.
Mýsýr’da oðlu Seyyid Halil Bek ile arkadaþý Hamdi Yegen Bek adýna el-Miþkât gazetesini çýkaran, ayrýca Sûšu’l-£a½r ve Ebû
Zeyd gibi mizah gazeteleri yayýmlayan Ýbrâhim el-Müveylihî’nin en uzun soluklu gazetesi Mi½bâ¼u’þ-þarš’týr. 1898-1903 yýllarý arasýnda 266 sayýsý çýkan haftalýk siyasî, edebî ve dinî gazete amacýný “emir bi’lma‘rûf nehiy ani’l-münker, ahlâkî çözülme, bid‘at ve hurafelerle mücadele, Ezher
Üniversitesi’ni ýslah etme” þeklinde açýkladý. Müveylihî makalelerinde misyonerlere
karþý Ýslâm’ý ve Ýslâm birliðini, Ýngiliz iþgaline karþý Mýsýr ve Sudan’ý savundu, Doðu’nun ve Mýsýr’ýn ýslahýna dair önerilerde bulundu. Dinî ýslahat konusunda Muhammed
Abduh’un safýnda yer alarak Ezher ulemâsýnýn bu meseledeki tavýrlarýný eleþtirdi. Ýngiliz iþgaline karþý tutumunu ve Ýslâm birliði konusundaki görüþlerini ¥adî¦ü Mûsâ b. £Ý½âm ev Mirßâtü’l-£âlem adlý eserinde hikâye konusu olarak da iþledi. Ýbrâhim b. Abdülhâlik 1906’da Kahire’de öldü.
Müveylihî ailesinin ikinci ünlü þahsý Ýbrâhim’in kardeþi Abdüsselâm el-Müveylihî’dir. Abdüsselâm, Hidiv Ýsmâil Paþa hükümetinin son dönemlerinde Mýsýr Parlamentosu’nun üyesi olarak Ýngiliz iþgaline
karþý tavýr ortaya koydu, Mýsýr’ýn kurtuluþu
için ateþli konuþmalar yaptý. Nûbar Paþa’ya ve hükümet baþkaný Riyâz Paþa’ya karþý 1879 yýlýnda parlamentoda yaptýðý konuþmalarda onlarý Ýngiliz ve Fransýz sefirleriyle birlikte Mýsýr halkýna karþý iki yüzlü
davranmakla itham etti. Vatan ve millet
uðruna yaptýðý konuþmalarý sebebiyle Times gazetesi kendisinden “Mýsýr’ýn Mirabo’su” olarak söz etti. Abdüsselâm 1910
yýlýnda Kahire’de vefat etti.
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Ailenin üçüncü önemli þahsý Ýbrâhim’in
oðlu Muhammed el-Müveylihî’dir. Medresetü’l-Haranfeþ, Medresetü’l-Encâl ve Ezher’deki öðreniminden baþka Arap dili ve
edebiyatý ile diðer dillere dair özel dersler
alarak kendini yetiþtiren Muhammed elMüveylihî Fransýzca, Türkçe, Ýtalyanca, Ýngilizce ve Latince biliyordu. 1881’den itibaren Hâkaniyye Vezâreti’nde iki yýl kadar
görev yaptý, Kahire’nin kuzeyindeki Kalyûbiye ve Garbiye nahiyelerinde müdür yardýmcýsý, polis merkezinde memur olarak
çalýþtý; 1915 yýlýna kadar Evkaf Ýdaresi’nde müdürlük görevini yürüttü. Ýngiliz iþgaline karþý Ahmed Urâbî Paþa’nýn 1882’de baþlattýðý ayaklanmanýn önemli temsilcilerinden olan Muhammed el-Müveylihî hareketin beyannâmesini hazýrlayýp yayýmladý. Bunun üzerine resmî görevine son
verilince Ýtalya, Fransa ve Ýngiltere’den sonra Ýstanbul’a gitti, kütüphaneleri gezdi ve
ardýndan Mýsýr’a döndü. el-Münebbih, elÆåhire, Kevkebü’þ-þarš, el-Muša¹¹am,
babasýyla birlikte kurduðu Mi½bâ¼u’þþarš ile diðer bazý gazete ve dergilerde
millî, edebî, siyasî ve içtimaî yazýlar neþretti. Kahire Mecmau’l-ulûmi’l-lugaviyye elArabiyye’nin (el-Mecmau’l-ilmiyyü’l-lugavî) tesisi için gayret sarfetti ve 1892’de
kuruluþundan sonra en faal üyelerinden
biri oldu.
Muhammed el-Müveylihî makame tarzýnda zarif bir inþâ üslûbuna sahip olan
¥adî¦ü £Îsâ b. Hiþâm adlý eseriyle þöhret kazandý. Eserde, hayalî bir kiþi olan Îsâ
b. Hiþâm ile yazar arasýnda geçen diyaloglar halinde iþgalin ilk yýllarýndan XX. yüzyýlýn baþlarýna kadar bir asýrlýk süreç içinde
Mýsýr’da cereyan eden sosyal olaylar dile
getirildi. Kitapta müellifin, babasý Ýbrâhim
el-Müveylihî’nin ¥adî¦ü Mûsâ b. £Ý½âm
adlý eserinden gerek isim gerekse tarz
olarak faydalandýðý anlaþýlmaktadýr. Yûsuf
es-Sibâî’nin Ar²u’n-nifâš adlý eserinin de
(Kahire 1949) Muhammed el-Müveylihî’nin ¥adî¦ü £Îsâ b. Hiþâm ile yer yer paralellik arzettiði tesbit edilmiþtir. £Ýlâcü’nnefs ev resâßil fi’l-aÅlâš da onun eserlerindendir. Muhammed 1930’da Kahire’de öldü. Müveylihî ailesinin modern Arap
edebiyatýnda önemli tesirleri olmuþ, Hâfýz Ýbrâhim, Hifnî Nâsýf, Hüseyin Þefîk, Muhammed Lutfî Cum‘a, Muhammed Ömer,
Abdülazîz el-Biþrî gibi edipleri etkilemiþtir.
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Hz. Peygamber’in yasakladýðý
bir satýþ türü.
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Ýlgili hadislerin râvilerince farklý þekillerde açýklanan müzâbene kelimesi fakihler
tarafýndan da deðiþik biçimlerde yorumlanmýþtýr. Hadislerde yer alan ve Resûl-i
Ekrem’den iþitilmiþ olmasý muhtemel bulunan açýklamalarýn birleþtiði noktalara göre müzâbene, “aðaç üzerindeki olgunlaþmýþ taze hurmanýn kuru hurma karþýlýðýnda satýlmasý” anlamýna gelmektedir (Sýddîk M. Emîn ed-Darîr buna “ayný ölçüde”
kaydýný eklerse de kendisinin ilk þýk olarak zikrettiði Ebû Saîd el-Hudrî hadisindeki izahta bu unsur bulunmamakta ve
ikinci þýkký açýklarken bizzat bu farka dikkat çekmektedir, krþ. el-øarar ve e¦eruh, s.
211, 212, 213). Bu açýklamalarýn en kapsamlýsýna göre ise müzâbene “hurma aðacýndaki taze mahsulün kuru hurma, asmasýndaki yaþ üzümün kuru üzüm ve baþaðýndaki hububatýn harmanlanmýþ kuru
mahsul karþýlýðýnda ayný ölçüde satýlmasý”
demektir. Ayný ölçüde olma özelliði þöyle
açýklanýr: Aðaçtaki taze hurmanýn kaç ölçek olduðu tahmin edilerek (Mv.F, IX, 139)

veya kaç ölçek çýkarsa o kadar olmak üzere kuru hurma ile deðiþimi kararlaþtýrýlýr.
Bazý hadislerin izahýnda satýcýnýn fazla çýkarsa kendisine ait olacaðýný ve eksik çýkarsa üstünü tamamlayacaðýný þart koþmasý usulünden söz edilir ki bu durumda
önce deðiþime konu olacak kuru hurmanýn kaç ölçek olacaðýnýn kararlaþtýrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Hadislerden çýkan sonuç, satýcý fazla çýkarsa kendisine ait olacaðýný ve
eksik çýkarsa üstünü tamamlayacaðýný þart
koþsa da koþmasa da belirtilen þekillerde
satýþýn câiz olmadýðý yönündedir. Bunlarýn ölçekle satýþý câiz görülmediðine göre
götürü olarak (tahmin yoluyla) satýlmasý
öncelikle câiz olmaz.
Hanefîler, hadislerdeki açýklamalarla sýnýrlý tutarak müzâbeneyi “ayný ölçüde olmak üzere aðacýndaki taze hurmayý kuru
hurma ve asmasýndaki yaþ üzümü kuru
üzüm karþýlýðýnda satma” þeklinde tarif
etmiþlerdir. Zeydiyye fakihleri de bu kanaattedir. Mâlikîler ise hadislerde yer almayan
bazý hususlarý ekleyerek müzâbeneyi daha geniþ biçimde yorumlamýþlardýr. Ýmam
Mâlik müzâbeneyi “götürü usulle yapýlan
deðiþim” olarak tasvir etmiþ ve onu satýmdan çok bir tür kumar olarak nitelemiþtir
(ayrýca bk. CÜZÂF). Bazý Mâlikî fakihleri de
satým konusu malýn miktarýnýn meçhul olmasýna vurgu yapmýþlardýr. Fukaha -arâyâ
satýþý dýþýnda- aðacýndaki taze hurmanýn
kuru hurma, asmasýndaki yaþ üzümün kuru üzüm ve baþaðýndaki hububatýn kuru
mahsul karþýlýðýnda satýlmasýnýn haram olduðu noktasýnda fikir birliði içindedir. Yasaðýn illeti satým konusu malýn miktarýnýn
yeterince belirlenmemiþ olmasýndan kaynaklanan garar, ayrýca ribevî mallarda fazlalýk þeklinde açýklanmýþtýr. Dalýndan koparýlmýþ taze hurmanýn böyle bir satýþa konu
edilmesi müzâbene kapsamýnda olmayýp
baþka bir hadisle yasaklanmýþtýr. Sa‘d b.
Ebû Vakkas’ýn rivayetine göre Hz. Peygamber, yaþ hurmanýn kuru hurma karþýlýðýnda satýmý meselesinde çevresindekilere,
“Taze hurma kuruduðunda eksilir mi?” diye sormuþ, “evet” cevabýný alýnca da bu tür
satýmý yasaklamýþtýr. Dalýndan ayrýlmýþ olan
taze ürünlerin kurusu karþýlýðýnda satýmý
konusunda ise görüþ ayrýlýðý vardýr. Cumhura göre ister eþit ister farklý miktarlarda olsun bu da câiz deðildir. Ebû Hanîfe
ayný ölçüde olmak kaydýyla böyle bir deðiþimin câiz olduðuna hükmetmiþtir (Sýddîk
M. Emîn ed-Darîr, s. 206-216).
Resûl-i Ekrem’in, kendisine intikal eden
þikâyetlerin ve hukukî uyuþmazlýklarýn çoðalmasý üzerine zarara ve ihtilâfa yol açan
akid türlerini yasaklamaya gittiði haberle-

