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İslam mimarisinin dini yapılannda

L

özel kullanımları ola n
mekan birimlerine verilen ad.
_j

islam mabedierinde halifelerin, hükümveya bu iki niteliği şahsında birleştiren devlet başkanlarının maiyetleriyle birlikte namaz kılmasına tahsis edilen
birimler maksfire veya mahfi! olarak adlandırılmıştır_ Aslında İslam dininin özüne
ters düşen ve gerekAsr-ı saadet'te gerekse ilk üç halifenin zamanında görülmeyen bu uygulamanın ikinci halife Hz.
Ömer'in camide şehid edilmesi üzerine
emlrü'l-mü'minlnin hayatını güvenlik altına almak için başlatıldığı, ilk defa üçüncü halife Hz. Osman ' ın Medine'deki Mescid-i Nebev"i'de maksfire olarak adlandırı
lan, zemini yükseltilmiş ve çevresi kuşa
tılmış bir mahalde namaz kılmayı adet
edindiği bilinmektedir. Dört halife döneminin sona ermesi ve Emeviler'in saltanat kurumunu ihdas ederek hilafetle birleştirmeleriyle iyice güçlenen bu gelenek,
Emevller'in ardından İslam dünyasında
hakimiyet kuran diğer hanedanlarca da
devam ettirilmiştir_
darların

Anadolu Türk mimarisinde mahfi! uyerken örneği Divriğ i Kale Camii'nde görülmektedir (576/1180-81). B atı
duvarının kuzey ucundayer alan ve zeminden yüksek tutulmuş olan sivri kemerli kapı açıklığı yapının içinde bu yönde ahşap bir mahfilin varlığına işaret etmektedir. Niğde Alaeddin Camii'nde (620/
ı 223) kuzey yönde minarenin hemen yanında yer alan kapının içeride ahşap hatıllı mahfile açıldığı anlaşılmaktadır. Anadolu'da bu geleneğe bağlanan ve özgün
biçimiyle günümüze ulaşan en eski örnek
Divriği Ulucamii'ndedir (626/ 1229). Fevkanl ve ahşap olan bu mahfi! bağımsız
bir girişle donatılmış olup harimin güneydoğu köşesinde yer almaktadır. Anadolu'da Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına
gulamasının

paralel olarak tarih sahnesine çıkan beyliklerin hükümdarları tarafından yaptırı
lan camilerde de mahfi! geleneği devam
eder. Beylikler döneminin en eski örneği,
Eşrefoğulları'nın merkezi olan Beyşehir'
deki Eşrefoğlu Camii'nin (698/1299) güneybatı köşesinde teşhis edilir. Söz konusu mahfi! batı cephesinde bulunan bir
kapıya sahiptir_ Ancak bu kapıdan doğru
dan mahfile geçilmemekte, harime girildikten sonra sağda duvara yaslanan ahşap merdivenle mahfile ulaşılmaktadır.
Mahfi! fevkanl olarak tasarlanmış , duvarlara ve çatıyı destekleyen ahşap dikmelere oturan döşemesi , caminin bezemesiyle
uyum gösteren geometrik şebekeli ahşap korkuluklarla kuşatılmıştır. XIII. yüzyıla ait her iki örnek de cami içindeki konumları ve tasarımlarının ana hatlarıyla
Osmanlı döneminin hünkar mahfillerine
öncülük etmiştir.
İlhanlı Devleti'nin çöküşü ve Anadolu'da bu devletin enkaz ı üzerinde Eretnaoğlu Devleti'nin kuruluşu sırasında yaptırılan Niğde Sungur Bey Camii'nde (736/
133 5- 36) harimin kuzey duvarı , tonozları
taşıyan kemerierin üzengi hizasından
itibaren inceltilerek geriye (kuzeye) çekilmiş, kemerierin oturduğu payelerin
arasında kalan üç adet dikdörtgen planlı
alan mahfi! birimleri olarak değerlendi
rilmiştir. Bunlardan kuzeydoğudaki birim bağımsız bir girişle donatılmış olan
hükümdar mahfilidir. Kuzey cephesinin
solunda (doğu s unda) bu mahfile ait dikdörtgen açıklıklı küçük giriş bulunur.
Yüksekte kalan mahfi! kapısı sonradan
örülerek kapatılmış. duvara ankastre
olan merdiven de tıraşlanmıştır.

Beylikler dönemine ait başka camilerde
de bu tür mahfillerin tasarlandığı , ancak
sonradan beyliklerin Osmanlı Devleti'ne
katılması üzerine işlevlerini yitirip ortadan ka lktıki a nn a ili ş ki n b az ı izler teşhis
edilmektedir_ Mesela Karamanoğlu Beyliği yapılarından olan ve yirmi beş adet
dikdörtgen birimden meydana gelen Aksaray Ulucamii'nde (811 / 1408-1409) güneybatı köşesindeki birimde dikkati çeken
bazı mimari ayrıntılar burasının zamanın
da hükümdar mahfili olarak tasarlanmış
olabileceğine işaret eder. Söz konusu birimin batı duvarında cepheden bakıldı
ğında diğer tepe pencerelerinden daha
büyük. aslında kapı olduğu anlaşılan bir
açıklık bulunmakta, içeride bu açıklığın
eşik hizasında, bugün mevcut olmayan
bir ahşap katın kirişlerinin oturacağı konsol dizisi yer almaktadır.

Osmanlı mimarisi terminolojisinde
"hünkar mahfili" veya "mahfi l-i hümayfin"
olarak adlandırılan bu birimler padişah
ların cuma ve bayram namazlarını. ayrı
ca kandil gecelerinde yats ı namazlarını
bulundukları şehirde selatin camilerinden
birinde eda etmeleri söz konusu olduğundan daha ziyade Osmanlı başşehirle
rindeki camilerde görülmekt e, özellikle
Edirne ve İstanbul 'daki cami mimarisinin
önemli bir parçasını oluşturmaktadı r. Osmanlı camileri içinde hünkar mahfiline
sahip olduğu kesin olarak bilinen en eski
tarihli yapı Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed'in yaptırdığı Yeşilcami ' dir (822/ 141 9)
Yoğun çini bezemesiyle dikkati çeken
hünkar mahfili yapının kuzeyinde üst katın ekseninde yer almakta, zemin kattaki giriş eyvanının üstüne oturan ve loca
görünümü arzeden bu mekan bir Bursa
kemeriyle harime aç ı lmaktadır. Hünkar
mahfilini arkadan ve yanlardan kuşatan,
hükümdarın maiyetiyle harem halkına
mahsus olduğu anlaşılan toplam beş
adet birim kendi türünün ilk örneği olan
bir hünkar kasrı meydana getirir. Yeşilca
mi'deki bu düzenlemeye, hünkar kasırla 
rının giderek önem kazandığı ve büyüdüğü XIX. yüzyıldan itibaren istanbul camilerinde tekrar dönü l müş o l m a sı dikkat
çekicidir.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmed dönemine ( 1451-1481) ait hünkar mahfilleri ortadan kalkmış bulunduğundan
Osmanlı mimarisi tarihinde Bursa Yeşilcami ' dekinden sonra bilinen en eski
hünkar mahfili Edirne'deki Beyazıt Camii'nde (893/1488) yer almaktadır. Daha
sonra istanbul camilerinde teşhis edi-
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lecek örneklerin prototipini oluşturan
bu mahfi! harimin güneydoğu köşesinde
yer almakta ve sütunların taşıdığı sivri
kemeriere oturmaktadır. Doğu cephesinde bağımsız bir girişi olan mahfi! minber korkuluklarının eşi olan. geometrik
şebekeli mermer korkuluklarla donatıl
mıştır.

İstanbul'daki selatin camilerinde, özgün biçimiyle günümüze ulaşabilmiş ilk
hünkar mahfili Beyazıt (ll.) Camii'ndedir
(9ı 1/1 505). Harimin güneybatı köşesinde
(mihrabın sağında) yer alan fevkanl h ünkar mahfili sütunlara oturan lentolarla
taşınmaktadır. İstanbul'da ve Edirne'de
daha sonra inşa edilen selatin camilerindeki hünkar mahfillerinin çoğunda teşhis
edilen özellikler şöyle ce sıralanabilir: İs 
tisnasız hepsi fevkanl konumda olan hünkar mahfiileri ekseriyetle harimin güneybatı ve güneydoğu köşesinde, yani mihrabın sağında veya solunda bulunmakta.
sütunlara oturan lentolarla veya kemerlerle taşınmakta ve korkuluklarla kuşa
tılmaktadır. Sütun başlıklarının, kemerIerin ve korkulukların ayrıntıları ait oldukları dönemin mimari zevkine göre deği 
şiklik arzeder. Klasik üslüpta olan camilerin mahfillerinde mukarnaslı başlıklar,
sivri kemerler. korkuluklarda çoğunlukla
geometrik taksimat, bazan da rümlli geçmeler kullanılmış. Osmanlı barok üslübunu yansıtan camiierin mahfillerinde ise
bu üslüba özgü kıvrımlı hatlardan oluşan
ayrıntılar tercih edilmiş, hemen daima
hünkar mahfilinin mimari öğeleri ve bezeme ayrıntıları camiyle bir üslüp bütünlüğü içinde ele alınmıştır. Ancak klasik üsIüptaki bazı örneklerde, mermer şebeke
lerin üzerine sonradan barok üslüpta madeni şebekelerin veya ahşap kafeslerin
oturtulmuş olduğu görülür. Bütün hünkar mahfiileri cemaatin kullandığı giriş
lerden ayrı bağımsız bir girişle donatıl
mış. eğer camide bir hünkar kasrı varsa
bu bölümle aralarında doğrudan bağlan
tı kurulmuştur. Girişler harimin yan cep-

helerinden birinde yer almakta, genellikle duvar payelerinin arasına yerleştirilen
bir revakla donatılmaktadır. Duvarlarda
kalem işi veya çini bezemeye yer verilmiş
tir. İlki Sultan Ahmed Camii'nin hünkar
mahfilinde olmak üzere XVII ve XVlll . yüzyıllara ait olanların çoğunda küçük mihraplar tasarlanmıştır. Bu arada Edirne
Selimiye Camii ile Sultan Ahmed Camii'nin hünkar mahfillerinde mihrap duvarı
içine yerleştirilmiş olan ve tarikat yapı
larındaki halvethaneleri andıran itikaf
hücrelerinin varlığı banilerin tasawufa
duydukları yakınlıkla anlam kazanmaktadır.

BU özelliklerin gözlendiği hünkar mahfillerini barındıran camileri inşa tarihlerine göre şu şekilde sıralayarak mahfillerin
konumlarını ve taşıyıcı sistemlerini belirtmek mümkündür: Sultan Selim Camii'nde (928/1 522) mihrabın solunda ve lentolu; Şehzade Camii (955/ı548). Süleymaniye Camii (964/1557), Edirne Selimiye Camii (982/ı574-75), Sultan Ahmed Camii
(ı025/ı6ı6). Yenicami (ı073/ı663). Yeni
Valide Camii ( ıı221 ı1ı O), Nuruosmaniye
Camii (ı ı69/ ı 7 5 5) ve Fatih Camii ' nde
( ıı85/ 1 77ı) mihrabın solunda ve kemerli; Eyüp Sultan Camii'nde ( ı800) mihrabın sağında ve kemerli. Bu arada özgün
hünkar mahfili içeren nadir vezir yapıla
rından olan Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde
( ıı47/ı734) bu birim, yarım kubbeyle örtülü mihrap girintisinin solundaki duvarda barok üslübunda küçük bir ahşap
çıkma şeklinde tasarlanmıştır.

İlk olarak Sultan Ahmed Camii'nde ortaya çıkan ve hünkar mahfilinin gerisinde yer alan hünkar kasırlarının xvııı. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyümeye
başladığı ve giderek camiierin kuzey (giriş) cephelerini kapladığı, buna paralel
olarak da hünkar mahfillerinin harimin
kuzey duvarına alındığı ve çok defa kavisli
çıkmalarla localara dönüştüğü görülür.
Ayazma (ı ı 74/ı760-6ı). Beylerbeyi ( ıı92/
ı 778). Selimiye ( ı8o 5). Küçük Mecidiye

Edirne
Selimiye
camii'nin
müezzin
mahfi li

332

üsküdar Selimiye camii'nin hünkiir mahfili

( ı849). Hırka-i Şerif ( ı85ı). Ortaköy (BüyükMecidiye) ( ı852). Daimabahçe ( ı853).
Aksaray Pertevniyal Valide Sultan ( ı8 74)
ve Yıldız (Hamidiye) ( ı885) camilerinde bu
türde hünkar mahfiileri bulunmaktadır.
Bu döneme ait iki istisnadan birisini oluş
turan Nusretiye Camii'nde ( ı826) hünkar mahfili harimin doğu duvarına alın
mıştır. Diğer istisnai örnek Ayasofya'da.
Abdülmecid tarafından 1847-1849 yılla
rında gerçekleştirilen büyük onarım sı 
rasında Fossati tarafından tasarlanan ve
apsisin soluna yerleştirilen neo- Bizans
üslubündaki çokgen planlı hünkar mahfılidir.
Diğer taraftan XIX. yüzyılda ve özellikle Il. Mahmud döneminde birtakım eski
tarihli camilere çoğunlukla ahşap olan
hünkar mahfiileri eklenmiştir. Mahmud
Paşa Camii ile (867/ ı463) Atik Valide Sultan Camii'nde (990/ı582) adı geçen pa-

dişah tarafından
mış

1835 civarında yaptırıl

olan ve bu binaların üslübuyla uyum
sağlamayan mahfiller örnek olarak zikredilebilir. Bu arada padişahların uğrağı
olan önemli tarikat yapılarının da XIX.
yüzyılda hünkar mahfilleriyle donatıldığı
görülür. ll. Mahmud döneminden Yenikapı Mevlevlhanesi ile Üsküdar'daki Selimiye Tekkesi, Abdülmecid döneminden
Galata MevieviMnesi ile Üsküdar'daki Aziz
Mahmud Hüdal Tekkesi, ll. Abdülhamid
döneminden Sütlüce'deki Hasirizade Tekkesi ve Yıldız'daki Ertuğrul Tekkesi hünkar mahfiline sahip tarikat yapılarından
birkaçıdır.

MAHFiL
Camilerde ve tarikat yapılarında hükümdarlara mahsus bu mahfillerden baş
ka kadınların ve müezzinlerin kullanımı
na mahsus mahfiller (bk. CAMi [Mimari)) ,
ayrıca mevlevihanelerde ayini icra edenlerin (ayinhanların ve sazendelerin) yer
aldığı mutrip mahfiileri (bk TEKKE [Mimari]) gibi, aynı terimle anılan mekan birimleri bulunmaktadır. Anadolu Türk mimarisinde hükümdar mahfilinin yanı sıra
diğer mahfillerin teşhis edildiği en erken
örneklerden biri Beyşehir Eşrefoğlu Camii'dir. Mihrap eksenine yerleştirilmiş
olan dikdörtgen planlı fevkani müezzin
mahfili kirişlerle orta sahnı sınırlayan dört
ahşap direğe oturtulmuştur. Kuzeydeki
kapalı son.cemaat yerinin üstü de kadın
lar için bir fevkani mahfi! olarak değer
lendirilmiş. bütün bu mahfiller şebekeli
ahşap korkuluklarla çevrilmiştir. Ayrıca
mihrap duvarından itibaren ilk sıradaki
direkierin hizasına kadar gelen, harimle
hemzemin, ahşap şebekelerle sınırland ı
rılmış mahfiller de vardır. Bunların devlet
ricali ve ulema için tasarlandığı düşünü
lebilir.
Osmanlı camilerindeki müezzin mahfillerin in hepsi fevkani konumda olup
akustik açısından en uygun yer harimin
merkezi olduğu halde mekanın görsel bütünlüğünü parçalamamak için büyük çoğunluğu mihrap taçkapı ekseninin sağına
kayd ırılmıştır. Edirne'deki Selimiye Camii
bu konuda tek istisnayı oluşturur. Ancak
gözü rahatsız etmemesi için mahfilin alçak tutulmuş olduğu dikkat çeker. Devasa harimin tam merkezine yerleştirilmiş
olan kare planlı ahşap müezzin mahfilinin altındaki alanın ortasında sekizgen
biçiminde küçük bir havuz bulunur.

Bursa Yeşilcami'de zemin kotunda, giyanlardan kuşatan ve üst
kattaki hünkar kasrının yan mekanlarının
altına isabet eden, duvarları ve tavanları
çiniyle kaplı, Bursa kemerli eyvan biçimindeki mahfillerin de ümera ve ulema sı
nıflarının ileri gelenleri için tasarlandığı
tahmin edilmektedir. Harimi üç yönden
(doğu, batı ve kuzey) saran kadınlara
mahsus fevkani mahfillerin Bizans dini
mimarisinden ve özellikle Ayasofya'dan
mülhem olduğu anlaşılmaktadır. 'Tarikat
yapılarında ayinleri izlemek isteyen kadınlara mahsus, büyük çoğunluğu fevkani olan ve genellikle ahşap kafeslerle donatılan mahfiilere rastlanır. Ayinlerin icra
edildiği yapı bağımsız ise kadınların ulaşımı için erkeklerin kullandığı cümle kapısından ayrı bir giriş tasarlanmakta, ayin
riş eyvanını

mekanının

ikamet birimlerine bitişik olörneklerde haremden bu mahfillere geçilmektedir.
duğu
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M. BAHA TANMAN

fel mi Mahfi! mi" başlıklı yazıda derginin
adının Mahfil olduğu belirtilerek konuya
açıklık getirilmiştir. Başlık altında kendini "dini, ilmi. edebi, içtimal mecmua-i islamiyye" olarak tanımlayan dergide bu
konulardan başka tarih, intikad. fen , felsefe. tasawuf gibi bölüm başlıkları da bulunmaktadır. Yayın politikasını ifade eden.
"Yazarın şahsiyeti değil yazının ehemmiyeti nazarıdikkate alınır" ifadesine başlık
klişesi içinde yer verilmiştir.
Tahirülmevlevi'den (Tahir Olgun) başka
belli başlı yazarları arasında Ferid (Kam),
Aksekili Ahmed Hamdi, Suudülmevlevi.
iskilipli Mehmed Atıf, Mehmed i zzet, Tokadizade Şekib. Şeyh Abdülbaki (Baykara),
Muhiddin Raif (Yengin), Hüseyin Vassaf,
Erkan-ı Harbiyye Kaymakamı Miralay
Abdurrahman, Bergamalı Cevdet, Reşid
Mazhar. Ahmed Remzi (Akyürek), Ödemişii M. Muammer, İhsan Mahvi ve Mazhar Osman (Usman) bulunmaktadır.
Mevlevimeşrep

bir havanın kendini
Mahfil'de Tahirülmevlevi o
ayın dini aktüalitesinden hareket ederek
"Zebh-i İsmail", "Vakfe-i Arafat", "Rebiülewel ve Mevlid-i Şerif" . "Şa ' banü'l-mu
azzam. Leyle-i Berae, Surre-i Hümayun,
Mahya. Yevm-i Şek". " Ramazan-ı Şerif ve
Oruç". " Bayram Namazı". "Yeni Sene ve
Hicri Tarih", "Muharrem ve Matem".
"Na't-ı Şerif" gibi başlıklar taşıyan şiirler
ve dini- kültürel hayata ilişkin yazılar yazmıştır. Ferit Kam ' ın, Darülfünun'da verhissettirdiği

Mahfi/'in ilk

savısının kapağı

MAHFİL
(~)

Dini, ilmi, edebi dergi.

_j

Zilkade 1338 - Ramazan 1344 (Temmuz
1920 - Mart 1926) tarihleri arasında altmış sekiz sayı yayımlanmıştır. Tahirülmevlevi. Ferid Bey ve Karahisarlı Ahmed
Efendi tarafından kurulmuş olmasına
rağmen hem para hem yazı yükü büyük
oranda sahibi, müdürü ve muharriri görünen Tahirülmevlevl'nin üzerinde kalmıştır. Derginin adı bazı kaynaklarda
Mahfel olarak geçmekteyse de (mesela
bk. Hasan Duman , Arap Harf/i Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu, istanbu l 1986, s.
226) onun cu sayısında yayımlanan "Mah-
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