
Abbasller'in ilk emlrü'l-ümerası İbn Ra
il5'in katibi Ebu Ali b. Harun b. Abdülazlz 
ei-Evaricl'nin kız kardeşiyle evli olmasının 
da yükselmesinde etkili olduğu düşünü
lebilir. Nitekim İbn Rai~ 330 (942) yılın
da Bağdat'tan kaçmak zorunda kalınca 
Ebü'I-Kasım Hüseyin de önce Suriye'ye 
gitti. burada İhşldller'in hizmetine gire
rek Mısır'a geçti. Bir müddet Mısır'da gö
rev yaptıktan sonra İhşldl idaresindeki 
değişikliklerden etkilenen aile Hamdanl
ler'in hakimiyetinde bulunan Halep'e göç 
etti. Ebü'I-Kasım burada Seyfüddevle'nin 
katibi olarak uzun yıllar görev yaptı. 354'
te (965) Bizanslılar'la yapılan anlaşma 
çerçevesinde müslüman esirlerin serbest 
bırakılması karşılığında Hamdanller' in 
ödeyeceği fidyenin garantisi olarak Bi
zans topraklarında rehin kalması, onun 
Seyfüddevle nezdindeki itibarının ne ka
dar yüksek olduğunu göstermektedir. 
Ebü'I-Kasım Hüseyin bu olayın ardından 
Halep'te öldü. 

Ebü'I-Hasan Ali b. Hüseyin (ö . 400/ 
1010). Bağdat'ta doğdu. Babası Hüseyin 
b. Ali'den sonra Seyfüddevle ei-Hamda
nl'nin katipliğini üstlendi. Bu görevini 
Sa'düddevle döneminde de sürdürdü. An
cak uzun yıllardan beri Sa'düddevle'yi 
uğraştıran eski Humus valisi Emir Ebü'I
Fevaris Bekcur'un Fatımller'le anlaşarak 
380 (990) yılında Rakka'da başlattığı isya
n·a katıldı ve bu sırada Bekcur'a yaptığı 
tavsiyelerle isyanı bizzat yönlendirdi. 381 '
de (991) Halep üzerine yürüyen Bekcur 
öldürülünce Ebü'I-Hasan Ali Mısır'a ka
çarak Fatımller'e sığındı. Burada Halife 
Aziz- Billah'ın hizmetinde bulundu. 383 
(993) yılında Aziz-Billah tarafından Ha
lep'i Hamdanller'den almakla görevlen
dirilen Mengü Tegin kumandasındaki or
duyla birlikte müdebbirü'l-ceyş olarak Dı
maşk'a gitti. Uzun süre Halep'i kuşatan 
Fatımi ordusu , Bizanslılar'ın Hamdanl
ler'e yardımının yanı sıra Makrizi'ye göre 
eski hamileri Hamdanller'le para karşılığı 
aniaşan Ebü'I-Hasan'ın ihaneti sonucunda 
başarısız olarak Dımaşk'a geri dönmüş
tü (el-ljıtat, ll. 157). Bunun üzerine halife 
onu görevinden aziederek Mısır'a getirtti. 
Bu sırada Aziz -Billah vefat edince (386/ 
996) Ebü'I-Hasan yeni halife Hakim- Bi
emrillah döneminde Fatımi divanlarında 
çeşitli görevler üstlendi. Ancak halifenin 
veziri Mansur b. Abdun ve diğer hıristi
yan katiplerle Mağribller arasındaki nü
fuz mücadelesinden Mağribller yenilgiye 
uğradı ve Hakim-Biemrillah'ın emriyle 
Ebü'I-Hasan Ali ile birlikte kardeşi ve ço-

. cukları katiedildi (Zilkade 4001 Haziran 

ı o 10) Beni Mağrib'e yönelik bu katliam
dan sadece Ebü'I-Hasan Ali'nin oğlu Ebü'I
Kasım Hüseyin kurtulabilmiştir. 

Ebü'I-Kasım Hüseyin b. Ali ( ö . 418/1 027) . 
Vezlr ei-Mağribl ve el-Kamil zü'l-vizare
teyn lakaplarıyla bilinen ve Mağribl aile
sinin en meşhur siması olan Ebü'I-Kasım 

Hüseyin, Zilhicce 370'te (Haziran 981) ba
bası Ebü'I-Hasan Ali'nin görev yaptığı Ha
lep'te doğdu . Dil, edebiyat, ce bir, hesap 
ve ilm-i nücuma kabiliyeti yanında iyi bir 
şair ve edip olan Ebü'I-Kasım yazısının 
güzelliğiyle de dikkat çekiyordu. Nitekim 
Fatımi Devleti'ne bağlı divanlarda önemli 
bir göreve getirildi. Ailesi Fatımi Halifesi 
Hakim- Biemrillah tarafından öldürülünce 
Mısır'dan kaçarak Filistin'e gitti ve Cer
rahi kabilesi reisinin oğlu Hassan b. Mü
ferric b. Dağfel et-Tal'ye sığındı ( 400/ 
ı o ı O). Hassan'ı ve daha sonra gittiği Mek
ke'de Şerif Ebü'I-FütQh ei-Musevl'yi Fatı
ml halifesine karşı kışkırttı. Böylece Mek
ke'de ve. Beni Cerrah'ın hakim olduğu 
bölgelerde hutbe Raşid-Billah lakabını 
alan Mekke şerifi adına okundu ( 402/ 

JOJJ-12) . Hakim-Biemriilah tarafından 
bunlar tekrar itaat altına alımnca Ebü'I
Kasım lrak'a kaçmak zorunda kaldı. Va
sıt'ta Büveyhl Veziri Fahrülmülk'e sığınan 
Ebü'I-Kasım. onun ölümünden sonra Mu
sul'a geçerek Ukayll Emlri Kırvaş b. Mu
kalled'in ve ardından Meyyatarikin'e ge
çerek Mervanl Emlri Nasrüddevle Ah
med'in hizmetinde katiplik ve vezirlik 
gibi görevlerde bulundu. 415'te (1024) 
Bağdat'ta kısa bir süre Büveyhl Müşerri
füddevle'nin vezirliğini yaptı. Son yıllarını 
Mervanller'in hüküm sürdüğü Meyyata
rikin'de Nasrüddevle'nin hizmetinde ge
çiren Ebü'I-Kasım Ramazan 418'de (Ekim 
1 027) vefat etti. Ebü'I-Kasım, siyasetna
me tarzında küçük biı: risale olan Kitab 
fi's-siyase (nşr. Sami ed-Dehhan, Dımaşk 
1948; nşr. Fuad Abdülmün'im Ahmed, İs
kenderiye, ts.), İbnü's-Sikklt'in IşlaJ:ıu'l
mantı~ adlı eserinin muhtasarı olan el
Münel;]]al : Mu]]taşaru lşlaJ:ıi'l-mant* 
(nşr. Cemal Talebe, Beyrut 1415/1994), 

Edebü'J-J;avaş fi'l-mu]]tôr min belaga
ti ~aba'ili'l-'Arab ve a]]bôriha ve en
sabiha ve eyyamiha (günümüze ulaşan 
kısmı Hamed el-Casir tarafından yayım
lanmıştır 1, Riyad 1980). el-fnas bi-(fi)
'ilmi'l-ensab (nşr. Hamed el-Casir, Riyad 
1980; İbrahim Ebyarl, Kahire 1980) adlı 
eserleri yanında İbn Hişam'ın es-Sire
tü'n-Nebeviyye'sini kısa notlarla şerhet
miş, bu şerh Süheyl Zekkar tarafından 
es-Siretü'n-Nebeviyye li-İbni Hişam 
bi-şerJ:ıi'l-Ve zir el-Magribi ismiyle neş-
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redilmiştir (HI, Beyrut ı 992). Ebü'l-Ka
sım'ın tek ciltlik bir Kur'an tefsirinden 
başka el-Me'sur ii milJ:ıi'l-]]udur adlı 
bir eserinin bulunduğu kaydedilir (günü
müze ulaşmayan diğer eserleri için bk. el
Münei]./]al, s.J3- 1 8). 
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"al-Maghribi" , EF(ing.). V, 1210-1212. 
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Sözlükte "bir yere inmek, konmak, yer
leşmek" anlamına gelen hall (halel ve hu
lül) kökünden türetilmiş bir mekan ismi 
olan mahalle kelimesi devamlı veya geçici 
olarak ikamet etmek için kurulan küçük 
yerleşim birimlerini ifade eder. Mahalle 
küçük değişikliklerle diğer İslam ülkele
rinde de aynı anlamda kullanılmıştır. 

Tarih. İslam tarihi kaynaklarında, Mek
ke'deki ilkyerleşmenin Hz. Peygamber'in 
dedelerinden Kusay b. Kilab tarafından 
Kabe çevresinde gerçekleştirildiği ve şe
hirde Kureyşü'l-bitah ve Kureyşü'z-zeva
hir adlı iki mahallenin kurulduğu kayde
dilir (Belihürl, Ensab, 1, 58; XI. 53-54) . İs
lam'ın ilkyıllarında Mekke'de on iki kadar 
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mahalle bulunduğu , müslümanların Ebu 
Talib mahallesinde (şi ' bü Ebi T1llib) kendi
lerine uygulanan boykot sebebiyle uzun 
süre sıkıntı içerisinde yaşadıkları. ResGl-i 
Ekrem Medine'ye hicret ettiği zaman 
Arap ve yahudi kabilelerinin birbirinden 
oldukça uzak mahallelerde oturdukları 
bilinmektedir. Mescid-i Nebevl'nin inşa 
edilmesinden sonra aynı uygulama sür
dürülmekle birlikte şehirdeki yerleşme 
yeniden düzenlendi. Yerleşmenin şehrin 
içerisinde yoğunlaşmasını önlemek. şeh

rin güvenliğini sağlamak ve şehirden 
uzakta oturanların şehir merkeziyle bağ
lantısını sürekli hale getirmek için kenar 
mahalleler bu plana dahil edildi. Orta
çağ'da yoğunlaşan dairevi şehir planıyla 
uygunluk arzeden ve İ lkçağ'lardan beri 
bilinen dış mahallelerin şehrin bir bölü
mü olarak tasarianınası sonucunda Me
dine'deki mahalle sayısı arttı. bu arada 
bazı eski mahalleler de ortadan kalktı 
(ibn Şebbe , ı. 260-268). Kenar mahallele
rin şehrin bir bölümü olarak görülmesi 
anlayışı sonraki dönemlerde devam et
miş , zaman zaman bu mahallelerde otu
ranlara başta vergi olmak üzere bazı mu
afiyetler getirilmiştir (Taberl, IV, 70) . 

İlk İslam fetihlerinin ardından fethedi
len yerlerde kurulan yeni şeh irlerde bir 
kabileye veya kabileler topluluğuna tah
sis edilen mahalleler için hıtta ve çoğul u 
olan hıtat kelimeleri kullanılmaya başlan
dı (bk. HITAT) . Başlangıçta askeri amaç
larla kurulan, zaman içerisinde birer dini, 
siyasi ve kültürel merkez haline gelen 
Basra, KGfe, Fustat ve Kayrevan gibi şe
hirlerde mahalleler bu şehirlerin ortak 
unsurları olan cami, darülimare ve çarşı 
ekseninde kabile esasına göre birbirinden 
ayrı birimler halinde düzenlendi. Mesela 
Küfe'ye yerleştirilen her kabilenin ayrı bir 
mahallesi vardı. Özellikle Emeviler döne
minden itibaren mescid ve mezarlık ma
hallenin diğer öğeleri olarak ortaya çıktı . 

Vasıt'ı Dicle nehrinin iki yakasında kura
rak dört mahalleye ayıran Haccac, şehrin 
batı yakasındaki mahallelere Arap olma
yanların yerleşmesine izin vermedi. Doğu 
yakasındaki mahallelere ise Buhara ve 
Maveraünnehir tarafından getirttiği un
surları yerleştirdi (Halife b. Hayyat, s. 239). 
Benzer bir uygulama Abbasiler devrinde 
Samerra'da yapılmış . Türkler ile Fergana
lılar birbirinden ayrı ve uzak mahallelere 
yerleştirilmiştir (Ya 'kübl, s. 258). Bazı şe
hirlerde kabHelere ayrılan bölümlerin ara
sında zamanla sokaklar teşekkül etti, 
bunlar hem geçit alanı hem de mahalle
leri birbirinden ayıran öğeler haline geldi 
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(Cezar, s. 89-90). İlk kurulan İslam şehir
lerinde kabHelerin şehrin farklı yerlerine 
yerleştirilmesi mahalleye fiziksel ve top
lumsal bir birim niteliği kazandırmıştır. 
İbn Kesir. bu dönemde mahallenin bura
da yaşayan insanlara bir yere bağlı olma 
hissini verdiğine ve bazan insanların ma
halleye nisbet edildiğine işaret eder (el

Bidaye, XL 338). Kabile esasına göre ku
rulan Basra' nın zamanla küçüldüğü ve iki 
mahallesinin Arap unsurlara, bir mahal
lesinin de Arap olmayan unsurlara ait ol
duğu görülmektedir. Siyasi ve ekonomik 
tercihler merkeze alınarak kurulan Bağ
dat'ta ise mahalle ve semtler etnik kö
kenler ve mesleklere göre teşkil edilmiş
tir. Şehirlerde bu şekilde gerçekleştirilen 
yerleşimler belirli bir kimliği olan şehir bi
rimlerinin gelişmesini sağladı . Kabile ve 
etnik gruplara dayanan bu sistem ma
hallelerde içtimai, mesleki ve dini grup
ların oluşturulmasıyla devam etti. 

Yeni kurulan şehirlerden daha çok eski 
şehirlerde yeni düzenlernelerin yapıldığı 
Endülüs'te müslümanların kenar mahal
lelere yerleştirildiği görülmektedir. IV. 
(X.) yüzyılda yedi kapıyla dışarıya açılan 
başşehir Kurtuba'nın (Cordoba) içinde yir
mi bir mahalle varken şehrin kenarında 
çoğunluğunu yerli müslümanların (mü
velledün) oluşturduğu mahallelerin sayısı 
yirmi birdi. İbn Havkal, Sicilya'da Palermo 
şehrinde dört mahallenin bulunduğunu 
ve bunlardan Halisa' nın etrafının surlarla 
çevrili olduğunu, daha çok Slav kölelerin 
(saka !ibe) oturduğu mahallenin ise deniz
den geniş bir duvarla ayrıldığını kaydeder 
(Şüretü'l-ari, s. 119). 

Müslümanların idaresi altına giren Or
tadoğu 'daki tarihi şehirler herhangi bir 
değişikliğe uğramadan eski düzenlerini 
ve belirli özelliklerini korurken yeni un
surlarla desteklenerek yeniden yapılan
dırıldı. Şehirler dini ve etnik yapılarına 
göre bazan duvarlarla da ayrılan mahal
lelere bölündü. Mesela Dımaşk'ın kuzey
doğusunda hıristiyan, güneydoğusunda 

yahudi ve batı yakasında müslüman ma
halleleri yer alıyordu . 

İslam fetihleri İran ve Türkistan şehir
lerinde birtakım değişikliklere sebep ol
du, bunun sonucunda İç Asya'da şehirler 
V. (Xl.) yüzyılda belirli bir tipe kavuştu . 

Sur içine ·aıınan Türkistan şehirleri ma
hallelere bölünerek her meslek sahibi ayrı 
bir mahalleye yerleştirildi. Sosyal ve eko
nomik şartlar da bu uygulamaya uygun 
düşmüş, meslek gruplarının ayrı mahal
lelerde toplanması XI-XII. yüzyıl Türkis-

tan şehirlerinin ayırt edici bir özelliği ha
line gelmiştir (Cezar, s. 376-378). XIV. yüz
yıl seyyahlarından İbn BatlOta'nın farklı 
etnik köken, din ve mesleklere mensup 
insanların surlarla çevrilmiş mahallerin
de yaşadıklarını kaydetmesi ( Tuf)fetü 'n

nü??tır. ı. 394) bu uygulamanın yerleşti
ğini göstermektedir. İslam'ın ilk dönem
lerinde ve Ortaçağ'da mahallelerin fiziki 
yapılarının tamamlayıcı unsuru olan ku
yuların yerini (ibn Şe b be, 1, 152, ı 59) Os
manlılar'la birlikte mahalle çeşmeleri al
mıştır. 

Xl. yüzyılın sonlarından itibaren Türk 
kavimlerinin Anadolu'ya yerleşmeye baş
lamasıyla birlikte şehir ve kasabalarda 
giderek yeni bir yerleşme modeli ortaya 
çıktı. İlk dönemlerde Bizans'tan intikal 
eden yerleşim şekli genellikle korunurken 
zamanla gelişmeye paralel olarakyeni bir 
yapılanma kend!ni gösterdi. Yeni nüfu
sun gelmesiyle birlikte Anadolu'da eski 
Bizans şehirleri gelişmeye, bu arada yeni 
şehirler oluşmaya başladı. Bu süreç Ana
dolu'nun Türkleşmesi ile sonuçlandı. 

Sosyal Yapı ve Yönetim. İ slam şehir
lerinde mahallelerin oluşmasında dinin 
önemli bir etken olduğu görülmektedir. 
Bu bağlamda mahalle. "aynı mescidde 
ibadet eden cemaatin aileleriyle birlikte 
yerleştiği şehir kesimi" şeklinde tanım
lanmıştır (Ergenç, Osm.Ar., IV [ı 984]. s. 
69) . Bazı Batılı araştırmacılar, çeşitli dini 
ve etnik gruplara göre şehrin bölge ve 
semtlere ayrılmasının bir İslam şehrinin 
en önemli özelliği olduğunu vurgulamış

lardır. Tarihi şehirlerin yanı sıra yeni ku
rulan Kayrevan ve Vasıt gibi şehirlerde 
de gayri müslimlere ait mahalleler vardı . 

Şehirlerin din unsuruna göre kısım veya 
mahallelere ayrılması insanların sosyal, 
ekonomik ve siyasi tercihlerini kendileri
nin yaparak ayrı bir yaşama alanı belirle
melerine imkan sağlamıştır. Anadolu'da 
çeşitli etnik köken ve diniere mensup in
sanlar şehirlerde kendi özel mahallelerin
de oturuyorlardı. Mesela Selçuklular dö
neminde Konya'nın sur içerisindeki alanı 
Türk ikamet mahalleleri iken gayri müs
lim mahalleleri sur dışında bulunuyordu 
(Baykara, s. 46-48) . Bununla birlikte müs
lümanların idaresinde kendi mahallelerin
de yaşayan farklı din ve ırktan insanların 
bulundukları şehirlerde, özellikle de Ana
dolu'da bu durum hiçbir zaman bir ayı
rırncılığa dönüşmemiştir. Osmanlı devrin
de farklı diniere mensup insanlar çoğun
luğu müslüman olan mahallelerde, me
sela Lübnan. İstanbul ve Bosna'da "kom-



şu" olarak kendilerine yer bulabilmişler
dir. Osmanlı tahrir kayıtları, bazı Anadolu 
ve Rumeli şehirlerinde müslüman ve gay
ri müslim unsurların aynı mahallede otur
duklarını açıkça göstermektedir. Bunun 
dışında bazı meslek grupları kendi mes
leklerinin adını taşıyan mahallelerde (Vez
neciler. Çıkrıkçılar) oturmuşlardır. 

Bazı araştırmacılar tarafından plansız 

şehirleşme örneği olarak görülen çıkmaz 
sokaklar yabancıların girişini engellediği 
gibi mahallede yaşayanların mahremiyet 
ve güvenliklerinin sağlanmasını da kolay
laştırmaktadır. Toplumsal hayatın bütün 
ihtiyaçlarının karşılandığı her mahalle çık
maz sokaklara açılan bir ana caddeyle bö
l ünüyar ve bu cad de sağlam yapılarla ka
patılabiliyordu. Mahallelerin duvarla ay
rılması usulü müslüman Araplar tarafın
dan İran'a da götürülmüştür (Barthold. 
s. 23). 

Şehirlerin savunmasını kolaylaştırmak 

maksadıyla yapılan surların yanında ma
halle ile semtleri birbirinden ayıran kapı
lar vardı ve mahalleler bu kapılara göre 
adlandırılıyordu . Herhangi bir ayaklanma 
esnasında şehrin diğer mahalleleriyle 
bağlantısını kesmeyi amaçlayan ve ma
halleleri şehir kapılarına göre gruplandır
maya dayanan, Dımaşk, Kahire ve Semer
kant ile erken Osmanlı döneminde Kay
seri'de örnekleri görülen bu uygulamaya 
daha önceki dönemde Anadolu'da rast
lanmamaktadır (Baykara . s. 49) . Bu ba
kımdan Anadolu'da mahallenin XIII. yüz
yıldan itibaren daha yaygın bir görünüm 
arzettiği söylenebilir. 

Klasik İslam şehirlerinde ticaret ve ika
met alanları birbirinden ayrılmıştır. Bu 
durumun genellikle özel ve kamu alanla
rının ayrılması ihtiyacından doğduğu ileri 
sürülmekteyse de aslında bu ayrışma 
devletin vatandaşlarının günlük hayatla
rıyla yakından ilgilenmemesi sonucu orta
ya çıkmış, böylece mahalleler muhtar bir 
hüviyetelde etmiştir. Zira devletin kont
rol mekanizması çoğunlukla ticari alan
larda ve merkezde kendini gösterirken 
mahalleler kendi işlerini kendileri yerine 
getirmekte, bu da mahalle halkı arasın
daki dayanışmayı arttırmaktaydı. 

Osmanlılar'da bazı grupların toplumun 
bütününden ayrı bir mahalleye kapanma
sının onun Osmanlı öncesi İslam şehirle
rinde görüldüğü kadar katı olmadığı, Os
manlı klasik döneminde dini ve etnik 
grupların şehirlerde birbirine kapalı ce
maatler halinde yaşamadığı bilinmekte
dir. Öte yandan şehrin ticaret ve sanat 

kesiminde kendini gösteren mesleki 
gruplaşmaların mahallelere yansımadığı , 

bir mahallede boyacı , ekmekçi, berber, 
kalaycı gibi çeşitli mesleklerden insanla
rın yaşadığı arşiv belgelerinden anlaşıl
maktadır. 

Mahalleler, Emevller ve Abbasller dö
neminde "reis" ve "şeyh" adı verilen kim
seler tarafından yönetilirdi. Reisler valiler 
tarafından görevlendiriliyordu, şeyhleri 
ise hükümet tayin etmiyorsa da onları 
tanıyordu. Yönetim. bu kişiler sayesinde 
mahallede bulunan kabileyi denetim al
tına alarak kontrol ediyor, kabileleri bir
birine karşı dengede tutuyordu. Bölgenin 
meselelerinden haberdar oluyor, kıtlık ve 
felaket zamanlarında gerekli yardımlar 
yapılıyor ve şüpheli şahıslar belirlenebili
yordu. Ortaçağ'da özellikle başşehirlerde
ki mahallelere bazı özel görevlilerin tahsis 
edildiği, aşevler i açıldığı vb. sosyal uygu
lamaların yapıldığ ı görülmektedir (ibn 
Keslr, XII , 136; Xl!! , 170) . 380'de (990) 
Bağdat mahallelerinde artan hırsızlık 
olayları üzerine mahalle halkının bir ku
mandanın emrinde teşkilatlanarak hırsız
larla mücadele etmeye başladığı kayde
dilmektedir (İbn Keslr, XI, 329). Suriye ve 
Irak şehirlerinde IV-VI. (X-Xl!.) yüzyıllar
da görülen mahalli m ilis kuwetleri ahdas 
teşkilatının yerini IX. (XV.) yüzyılın sonla
rına doğru Memlük Devleti'nin zayıflama

sına paralel olarak "zuar" adı verilen teş
kilat ald ı . Özel kıyafetleri olan gençlerden 
meydana gelen bu teşkilat üyelerinin ma
hallenin idaresinde rol aynadıkları ve za
man zaman mahalle halkını merkezi ida
reye karşı ayaklandırdıkları görülmekte
dir (Lapidus, s. 153- 155) . 

Osmanlı şehirlerinde mahallenin en 
önemli özelliği temel yönetim birimi ol
masıdır. Vergi yükümlüsü reaya tahrir 
defterlerine ve diğer vergi kayıtlarına bu
lundukları mahallelere göre ismen yazıl 

mış, oturdukları binaların hangi mahalle 
sınırları içinde bulunduğu belirlenmiştir. 

Mahalle halkı birbirine müteselsilen ke
fildir, yani mahallelerinde meydana gelen 
bir olayın aydınlığa kavuşturulmasında ve 
doğan bir zararın karşılanmasında or
taklaşa sorumludur (Ergenç, Osm.Ar: , IV 
119841. s. 74) . Mahallenin tanımı yapılır
ken bu sosyal durum göz önüne alınmış , 

genel hatlarıyla "üyelerinin ortak bir ma
bedde ibadet ettikleri ve nüfusu yaklaşık 
1000 kişiden oluşan yerleşim birimi" ola
rak belirtilmiştir (Mantran, s. 71) . 1871 
tarihli Osmanlı vilayet kanununda ma
hallelerdeki ev sayısı dikkate alınarak 
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"en az elli haneden oluşan bir yerleşim 

birimi" şeklinde tarif edilmiştir (Karpat, 
IX/3 11 9781. s. 248). Ancak bu tanımlar ge
nelleştirilebilecek bir özellik taşımamak
tadır. Osmanlı tahrir kayıtlarının incelen
mesi, mahalle biriminin belirli bir nüfus 
ölçüsü içerisine konabilecek derecede ka
tegorileştirmeye izin vermemektedir. Os
manlılar'ın klasik dönemlerinden itibaren 
mahalle ve köy iktisadi, mali ve idari yön
den kendi içine kapalı en alt yönetim bi
rimini oluşturmuştur. Geleneksel Osmanlı 
şehirlerindeki mahallenin henüz sınıf ve 
statü farklarının belirlenmediği fiziki bir 
mekan niteliğini taşıdığı , bir paşa kona
ğının karşısında bir evkaf katibinin küçük 
bir evinin , bir ilmiye ricalinin konağının 
yanı başında mahalle suyolcusunun ku
lübesinin bulunduğu, bu insanların statü 
farklılıklarına rağmen birbirleriyle konu
şup görüştükleri dikkati çekmektedir. 

Mahallenin idari yapı ile bağlantısını 
sağlayan mahalle görevlilerinin en önemli 
yardımcıları , Emevller döneminden iti
baren yaygınlaşmaya başlayan mahalle 
mescidlerinde görev yapan imamlardı . 

Selçuklular devrinde mahallenin ayan ve 
ahileriyle iyi geçinmek zorunda olan 
imamlar etkinliklerini sürdürüyorlardı. 

Osmanlılar'da XIX. yüzyılın ilkyarısına ka
dar müslüman mahallelerinin sorumlu 
yöneticisi imam. gayri müslim mahalle
lerinin yöneticisi haham veya papazdı. 
İmam , padişah beratı ile tayin edilen ve 
beldenin mülki ve beledi amiri olan kadı
nın temsilciliğini üstlenen bir memurdu. 
Haham veya papaz hahambaşı veya pat
rikhanenin temsilcisiydi. Mahallede mey
dana gelen doğum . ölüm, evlenme gibi 
olayları kaydetmek imarnın göreviydi. 
Mahallede her şey onun iznine bağ.lıydı. 

Bir kimsenin mahalleye yerieşebilmesi 
için mahalle sakinlerinden birinin ve ima
rnın kefaleti şarttı. imarnın en önemli 
görevi mahalle halkına vergilerin paylaş

tırılması ve toplanması işini yürütmekti. 
Bu görevleri imamların nüfuzunu arttırı
yordu. Ancak onların bu görevlerini hak
kıyla yerine getirdiklerini söylemenin zor 
olduğu kaydedilmektedir (Ortay lı, s. ı 06-
l 07) . 1827'de Dersaadet ve Bilad-ı Sela
se ahalisinin erkek nüfusunun sayımı ya
pılmış, nüfusun artmasının , işsizlik ve 
serseriliğin önlenmesi için şehre giriş çı
kışlar kontrol altına alındığında imamla
rın denetimindeki mürCır tezkirelerinde 
yolsuzluk yapıldığı anlaşılınca her mahal
leye iki muhtar tayin edilmiştir. XIX. yüz
yı l ıslahatlarıyla mahalle ve köylerde 
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muhtarlık teşkilatı kurulmaya başla
nınca imama göre muhtar daha yetkili 
bir yönetici konumuna gelmiştir. Ma
halle muhtarlıklarının kurulmasına ilk 
olarak İstanbul'da başlanmış . muhtar
lıklar yaygınlaşınca vergilerin salınma
sı ve toplanması. mahallelerin güven
lik işleri ve belediye hizmetleri muh
tarlara bırakılmıştır. Muhtar bütün ma
hallenin kefili. imam da muhtarın ke
filiydi. Tanzimat'a kadar mütesellimler 
tarafından denetlenen muhtarlar bu ta
rihten sonra muhtemelen mu hassıllar ve 
zaptiye amirlerince denetlenmişti r. 1864 
tarihli Vilayet Nizamnamesi'nde en az elli 
hane bir mahalle olarak kabul edilmiş. 
ihtiyar meclisleri kurulmuş. şehirlerdeki 
mahalle muhtarlıkları zaptiye amirlerin
ce, köy muhtarları kaymakamlarca de
netlenmeye başlanmıştır (Ortaylı. a.g.e., 
s. 109). Mahalle sakinlerinin başvurusu 
ve kadının resmi yazısı ile mahalleye ta
yin edilen bekçiler imamların ve muhtar
ların emrinde mahallenin güvenlik işle
riyle meşgul olurlardı. 

Cumhuriyet'ten sonra 1934 yılında çı
karılan 2295 sayılı kanunla belediye teş
kilatı olan yerlerde mahalle muhtarlıkla
rı ve ihtiyar heyetleri kaldırılmış . muhta
rın yürüttüğü görevler belediyeye. zabı
taya ve diğer dairelere verilmiş, aynı yıl . 
hazırlanan bir yönetmelikle bu görevle
rin kimler tarafından ne şekilde yürütü
leceği belirlenmiştir. 15 Nisan 1944 tarih 
ve 4541 sayılı . Şehir ve Kasabalarda Ma
halle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkili
ne Dair Kanun'la mahalle muhtarlıkları 
yeniden kurulmuştur. 
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ALi MURATYEL 

Iii MUSTAFA SABRİ KüçüKAŞCI 

MAHALLE MEKTEBİ 
-, 

(bk. MEKTEP). 
_j 

L 

MAHALLi 
(ı.sb..ı.Jf) 

EbO Abdiilah Celalüddin Muhammed 
b. Ahmed b. Muhammed 

el-Ensari el-Mahalli 
(ö. 864/1459) 

Şafii -fakihi ve müfessir. 
_j 

1 Şewal 791 (23 Eylül 1389) tarihinde 
Kahire'de doğdu ve orada yaşadı. İbnü'l
İmad'a göre Teftazan Arapları'ndandır 
(Şe?erat, VII, 303). Aslen Nil nehrinin Dim
yat kolunun batısındaki Mahalletülküb
ra'dan olan aile fertleri Mahalli nisbesiyle 
anılır. İlk eğitimini babasından ve dede
sinden alan Mahalli büyük bir ilmi geliş
menin yaşandığı Kahire'de Şafii, Hanefi 
ve Maliki alimlerinin ders ve sohbet hal
kalarına katıldı. Demiri, Akfehsl, Muham
med b. Ebu Bekir İbn Cemaa, İbnü'l-lraki. 
Abdurrahman b. Ömer el-Bulkinl, Mu
hammed b. Abdüddaim el-Birmavl, İbn 
Hacer el-Askalanl, Bedreddin Mahmud 
el-Aksaray\'. Nasırüddin b. Enes el-Mısrl 
gibi şahsiyetlerden tefsir, fıkıh ve usulü, 
kelam, Arap dili ve edebiyatı , mantık 

dersleri aldı. Tefsir ve usGlü'd-dln gibi ko
nularda Sisati'nin yanında yetişti. Hafı
zasının zayıflığına rağmen sahip olduğu 
üstün zeka ve muhakeme gücüyle sivri
lerek bu ilimlerde eser verecek düzeye 
erişti ve döneminin önde gelen alimleri 
arasında yer aldı. Geçimini baba mesleği 
olan kumaş ticaretiyle sağlayan Mahalli 
dükkanını vekiline bırakarak kendini ted
rls ve telif faaliyetlerine verdi. 844 ( 1440) 
yılından itibaren Berkükıyye ve muhte
melen 852'den (1448) sonra İbn Hacer 
el-Askalanl'nin yerine Müeyyediyye Med
resesi'nde fıkıh okuttu. Devlet erkanın-

. dan uzak duran alim. el-Melikü'z-Zahir 
Çakmak döneminde yapılan başkadılık 
teklifini kabul etmedi. Mahalli'ye Kahire 
dışından ders ve kitaplarının rivayeti için 
icazet almaya, fetva sormaya ve ziyarete 
gelenler olurdu. Talebeleri arasında Cer
ral, Burhaneddin İbn Ebu Şerif. Kalesactl, 
Necmeddin İbn Kadi Aclun. Takıyyüddin 
İbn Kadi Aclun. Şemseddin es-Sehavl ve 
Celaleddin es-Süyutl gibi şahıslar bulun
maktadır. Eserleri güzel tertip edilmiş ve 
kısa. özlü, anlaşılır ve güvenilir olmaları 
bakımından büyük rağbet görmüştür. 
Yardım sever, emir bi'l-ma'ruf ve nehiy 
ani'l-münkere önem veren, gösterişten 
uzak bir alim olan Mahalli 1 Muharrem 
864 (28 Ekim 1459) tarihinde vefat etti 
ve Kahire'de Babünnasr dışındaki aile 
kabristanına defnedildi. 


