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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MAHFiL
diği "asar-ı edebiyye tedkikatı" derslerine
ait notlarından "Vezn-i Aruz ile ArapAcem
Edebiyatma Dair Bir İki Söz", "Arap Romanları", "Cahiliye Asanndan Birkaç Numune" , "İran Edebiyatı" gibi bölümlerle
" Edebiyyat-ı Sufiyye" ve "Mevlana Celaleddin-i Rumi" gibi yazıları yayımlanmış
tır.

Dini inançları zedeleyici yazı ve gelişme
lerin de konu edildiği dergide Tahirülmevlevi, Darülmuallimin'de Doktor Cevdet Nasuhi tarafından verilen bir konferansa "Mahud Hezeyan Konferansı" ve
Abdullah Cevdet'in Sahailik lehindeki yazısına karşı "Beni Kurayza Meselesi" adlı
makalelerle cevap vermiştir. Ayrıca Tedkik-i Müellefat-ı Osmani Heyeti ile "resm-i
Osmani" konusunda çıkan anlaşmazlığa
dair yazdığı seri yazılarta tartışmalara
girmiş, bunlardan ilki dolayıs ıyla hakkında
dava açıl mıştır. İskilipli Mehmed Atıf'ın
Cenab Şahabeddin'inPeydm-ı Sabah'ta
yayımlanan "Yarınki Efkar-ı İslamiyye" yazısına verdiği cevaplar ve "Oruç Meselesi
Hakkında Cevap" adlı makalesi de aynı
bağlamdaki yazılardan dır.

Dergide dikkati çeken diğer yazılar araMehmed Ali Ayni'nin "Kur'an-ı Kerim'in Tercümesi Meselesi", Aksekili Ahmed Harndi'nin "Gazzali'nin Ruh Hakkın
daki Telakkıyatı", Mehmed İzzet'in "Hakikat-ı Mahza ve Aynştayn" , "U!Qm-i Riyaziyye ve U lum-ı Hey'et", "İlm -i Hey'et ve
İnsanlar" , "Peza ve Sema" , Bergamalı
Cevdet'in bir seri oluşturan "Tefsirler ve
Müfessirler", Şerefeddin 'in (Yaltkaya)
"Felsefe-i Kadimeden Birkaç Yaprak" , Muhiddin Raifin "İngiliz Sünuhat- ı Edebiyyesi Numunelerinden", Reşid Mazhar'ın
"Anatole Prance'ın Vefatı Münasebetiyle", "Monsieur Lucien Bois Cenapları ile
Mülakat", Mahfi! imzasıyla "Yeni Telemak
Tercümesi ve Penelon", Erkan-ı Harbiyye Kaymakamı Miralay Abdurrahman ' ın
"Yeni Bir Mu'cize-i Kur'an " ile bir seri
oluşturan "Arzın Son Günü", Ödemişii
Muammer'in "Edebiyatta Thceddüd", Sadi'nin "Alem-i İslam Salnamesi": Mazhar
Osman ' ın "Keyif Veren Zehir ler"i bulunmaktadır. Şahıslar ve eserleri üzerine yazıl mış makalelerin de önemli bir yer tuttuğu Mahfil'de Mehmed Esad Dede, Osman Nevres. Osman Şems, Avni Bey (Yenişehirli) . Salih Zeki, Ali Emiri Efendi,
Karahisarlı Ahmed Dede, Müneccimbaşı
Hüseyin Hilmi Efendi, Kamil Flamaryon
bu tür yazılara konu olan isimlerden basında

zılarıdır.

· Mahfil için dönemin yerli ve yabancı
kaleme alındığı,

basınında bazı yazılar
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dergideki haber ve iktibaslardan anlaşıl
maktadır. Peyam-ı Sabah'ta Ali Kemal
ve Cenab Şahabeddin'e ait övücü iki yazı,
Vakit gazetesinde ise aleyhte bir yazı
çıkmıştır. Paris'te yayımlanan Revue du
monde musulman dergisi bir sayısında
Mahfil sayılarını içeriğiyle tanıtmıştır.
Mahtil'de zaman zaman bu dergiden
çevrilen yazılara da yer verilmiştir.
Genel olarak on altı veya yirmi, bazı
sekiz veya yirmi dört sayfa olarak
hicri ay baş l arında yayımlanan dergi, okuyucularına Hint Masallan ve Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk' ını forma forma ek olarak vermiş, 11 ve 23. sayıları da ramazan
sayısı olarak çıkmıştır. Sürekli bir tiraj
problemi olan dergide zaman zaman satışların 1S0-200'ü aşmamasıyla ilgili şi
kayetlere yer verilmiştir.
Mahfil, birleştirilerek çıkarılan 32 ve
33. sayılar (Cemaziyelahir- Receb 1341) dı
şında 67. sayısına kadar düzenli yayımlan
mıştır. Tahirülmevlevi'nin Ankara İstiklal
Mahkemesi'nce tutuklu olarak yargılan
dığı üç ay boyunca neşredilmemiş, onun
suçsuz bulunup serbest kalınca çıkardığı
68. sayıdan sonra ise tamamen kapanmıştır. Dergi üzerine bazı lisans tezleri
yanında Zekeriya Kantaş Mahfil Dergisi: İnceleme, Tahlili Fihrist adlı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır (1- II. 200 I,
Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
sayıları
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MAHFÜZ
(Ji>~l)

Sahih hadis
L

anlamında

terim.
_j

Sözlükte "ezberlemek, korumak" anlagelen h ıfz kökünden türemiş olup
"ezberlenmiş ve korunmuş" demektir.
Terim olarak "rivayetleri birbirine zıt iki
sika raviden daha güvenilir olanın rivayet
ettiği hadis" manasında kullanılır. Buna
göre mahfQz hadis sahih hadisin bir çeşi
di olup şaz hadisin karşısında bir konumda bulunmaktadır. Bu terim, hadis ıstı
lahtarının henüz yerleşmediği ll. (VIII.)
yüzyılda "iyi ezberlenmiş ve korunmuş
hadis" anlamında kullanılırken lll. (IX.)
mına

yüzyılda

terim anlamını kazanmış ve
makbul haberleri gösteren terimler arasına girmiştir. Her ne kadar bu yüzyılda
delil olarak kullanılan makbul hadisler
daha çok sahih ve hasen terimleriyle ifade edilmekteyse de bazı muhaddisler bir
hadisin sahih ve hasen olduğunu ceyyid,
müstakim, sabit, nebil, salih gibi terimler yanında özellikle mahfuz kelimesiyle
ifade etmişlerdir.
Hadis terimlerini ilk tanımlayanlardan
İmam Şafii, mahfüz kelimesini tarif et-

memekle beraber onun karşısında yer
alan şaz hadisi "güvenilir bir ravinin daha güvenilir ravilerin rivayetine aykırı
olarak naklettiği hadis" diye tanıtınakla
mahfüz hadisi de bir bakıma tarif etmiş
olmaktadır. Hadislerin sıhhat bakımından
en geniş biçimde değerlendirildiği lll. (IX.)
yüzyılda mahfüz genelde karşıtı olan şaz
ile birlikte ele alınmıştır. Pesevi'nin bir hadisi değerlendirirken söylediği, "Ma'mer
bu hadisin isnadında Hişam'a muhalefet etmekle yanılmıştır. mahfQz olan Hişam'ın hadisidir" sözü (el-Ma'rife ve't-taril], II, I 17) kalıp halinde benimsenmiş ve
daha sonraki dönemlerde mahfQz hadisten söz edilirken bu ifade veya buna benzer lafızlar kullanılmıştır. Yine lll. (IX .)
yüzyılda bazı muhaddisler ve özellikle Ebu
lsa et-Tirmizi. sika veya zayıf ravilerin
kendilerinden daha güvenilir ravilere muhalif olarak rivayet ettikleri hadisler hakkında "gayr-i mahfüz" tabirine yer vermiştir (NOreddin !tr, s. 88) .
Hadis usulü alimleri mahfüz hadisi senedi mahfuz ve metni mahfüz olmak üzere iki kısımda ele almışlar, senedi mahfüz
hadise örnek olarak Süfyan b. Uyeyne Amr b. Dinar- Avsece- İbn Abbas senediyle rivayet edilen, Hz. Peygamber devrinde azat ettiği köleden başka varis bı
rakmayan bir adamın vefatından söz eden
muttasıl hadisi (İbn Ma ce, "Fera'iz", ı ı;
Ebu Davud, "Ferii'iz", 8; Tirmizi, "Fera'iz",
14) göstermişlerdir. Ravilerinin tamamı
sika olan bu senede İ bn Cüreyc gibi sika
raviler de mütabaat etmiş, ancak herkesçe sika kabul edilen Hammad b. Zeyd
hadisi, Amr b. Dinar vasıtasıyla Avsece'den İbn Abbas'ı zikretmeden maktu olarak nakletmekle bir grup sika raviye muhalefet etmiştir. Ebu Hatim er-Razi, sika
olduğu halde birden fazla sika raviye muhalefet eden Hammad'ın rivayetinin şaz,
kendisine tabi olanların çokluğu sebebiyle Süfyan b. Uyeyne'ye ait rivayetin mahfQz olduğunu belirtmektedir (İbn Hacer
el-Askalanl, s. 69). Müslim tarafından

