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Hz. Peygamber' e
salatü selam getirilen meclis;
zikir meclis i.
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Arapça hayat "yaşamak, diri olmak" kökünden türeyen m ahya ismi, bu meclisIere akşam namazından sonra kuruldukları için "geceyi ihya etmek" ("ibadetle
uyanık geçirmek"; Buhar!, " Leyletü'l15adr", 5; Mü slim, " İ'tikaf', 7) kavramın
dan hareketle verilmiş olmalıdır. İbnü'I
Hac ei-Abderi ve İbn Battüta' nın aktardıkları bilgilerden, düzenli mahya meclislerini ihdas eden Nüreddin eş-Şüni'den
(aş . bk.) önce de İsl am dünyasında bazı
mübarek gecelere "leyletü'l-mahya" denildiği öğrenilmektedir. İbnü'I-Hac şaban
ayının on beşinci gecesi kutlamalarından
söz ederken camiierin aydınlatıldığı , dikili direkler arasına gerilen ipiere kandillerin asıldığı geceye( el-Medl;al, ı. 308, 3 ! 2),
İbn Battüta ise Necefteki Hz. Ali'nin makamında namaz, zikir ve Kur'an tilavetiyle geçirilen recebin yirmi yedinci gecesine
( er-Rif:ıle, s. I 77-178) yöre halkının "leyletü'l-mahya" dediğini söyler. Mahya terimi önceleri Hz. Peygamber' e toplu halde
salatü selam getirilen meclisler için kullanılırken XVIII. yüzyı ldan itibaren genel
anlamda zikir meclislerini ifade etmeye
başlamıştır (Tacü 'l-'arüs, " ml:ıy" md.).

Mahya meclislerini ihdas eden kişi bundan dolayı Mahyavl lakabıyla anıla n Nüreddin eş-Şüni'dir (ö . 944/ 1537) . Mısır'da
Tant a'ya bağlı Şün köyünde doğan ve ço-
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cukluğunda çobanlık yapan Şüni'nin Resül-i Ekrem'e pek çok salatü selam getirdiği ve atiattığı hayvanların yavrularını
beslerken, "Gelin , benimle beraber Hz.
Peygamber'e salavat getirin" dediği rivayet edilmektedir. Şünl, Bedeviyye tarikatına girerek Tanta'da bulunan Ahmed
Bedevi Dergahı'nda pe rşembe akşamları
yats ı dan sonra başlayan ve namaz için
verilen aralıklarla cuma günü ikindi veya
akşam vaktine kadar süren mahya meclislerini kurdu ve yönetti. Bunu Tanta'da
yirmi yıl kadar devam etiirdikten sonra
Kahire'ye gitti ve Ezher Camii'nde uygulamaya koydu . Bu meclisler halk tarafın
dan yoğun bir ilgi gördüğünden camiye
büyük kalabalıklar toplandı . Mahya gecelerinde Ezher Camii sabaha kadar açık
kalıyor ve yoğun biçimde m um ve kandillerle donatılıyordu. Başlangıçta bunu bir
Mecüsl adeti ve israf sayıp yasaklanma sını isteyenler çıkmış . fakat Şeyhülislam
Burhaneddin İbn Ebü Şerif onların aleyhine karar verdiği gibi mahya meclislerinin müdavimlerinden olan ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]].ari şarihi Ahmed b. Muhammed ei-Kastallanl de Şün'i'yi savunarak meclisine
katılmaları için insanları teşvik etmiştir
(Ş a' ranl, II, 796; Gazzl, II , 2 16) . Nüreddin
eş-Şfıni henüz hayatta iken Mısır'ın diğer
şehirleriyle Suriye, Hicaz ve Afrika'nın kuzey ve batı bölgelerine de yayılan mahya
meclislerinde gece ve gündüz onar bin
olmak üzere günde yirmi bin salavat getirilmekteydi. Bu meclisler sebebiyle ramazanın son on gecesi uyanık geçirilirdi.
Şün'i'nin ölümünden sonra Ezher'deki
meclisierin düzenlenmesini başında "şey
hü'l-mahya" denilen bir idarecinin bulunduğu bir daire üstlendi. Muhibbl. 1057
( 1647) yılına kadar görev yapan Ezher Camii mahya şeyh l erinden söz etmektedir
(/julaşatü 'l-eşer, I, 266; III, 38 2 vd.). Kaynaklarda bu tarihten sonraki Ezher Camii mahya dairesi ve şeyhleri hakkın 
da bilgi yoktur: sadece XIX. yüzyılda
benzeri olan " şeyhu kurra i 'l - hizbi'ş-Şa
zeli" ve "şeyhu kıraati delaili'l-hayrat"ların bahsi geçer (De )ong, Turuq and Tu ruq-Linked, s. I 12) . Mahya meclisleri Dı
maşk'a , Mısır ' a ticaret için gidip gelen
Abdülkadir b. Süvar ei-Atiki ta rafından
tanıtılmış ve ilk olarak Kabr-i Atika mahallesindeki Büzüri Camii'nde az bir cemaatle başlatılmıştır. Giderek ilginin arttığı ve Emeviyye Camii için de izin alına
rak pazartesi geceleri burada, cuma geceleri Büzüri Camii'nde olmak üzere haftada iki meclis düzenlendiği görülmektedir (Gazzl, II, 2 I 8; Muhibbl, ll, 454) . Ka-

hire'de olduğu gibi Dımaşk'ta da mahya
meclisleri bir şeyhü 'l-mahya (Muhibbl. I,
281 ; Mu radi, I, ı ı 2) veya "şeyhü's-secca 
deti'l-mahya eş-şerif" (Muradl, III, ! 42)
başkanlığında bir daire tarafından düzenlenir ve yönetilirdi. Mahya idaresi veraset
yoluyla XIX. yüzyılın sonlarına kadar İbn
Süvar ailesi mensuplarının uhdesinde kalmıştır. Emeviyye Camii'nin doğu kısmın
daki bir bölüm "Meşhedü'l-mahya" olarak
tanınıy o rdu (Muhibbl, rıı. 276) . Mahya
meclislerine devam eden gruba "cemaatü'l-mahya" denirdi.
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Resmi maka mlara şikayet, talep,
vb. hususlar için s unulan
çok imzalı a rzuhaL
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Sözlükte " hazır bulunulan yer. huzur"
gelen mahzar (mahdar) kelimesi, fıkıh liter atüründe "taraflar ve şahit
lerinin hakim huzurunda dava ile ilgili
olarak sunduktan bilgi ve delillerin, ikrar,
yemin veya i nkarın kaydedildiğ i belge ve
defter" manasında kullanılmıştır. Hakimin verdiği hükmü n yazıldığı belgeye veya deftere ise sicil denilir. Bazan bu iki
kelime birbirinin yerine kullanıldığı gibi
zaman ve bölgelere göre az çok farklı anlamlar kazandığ ı da görülmektedir (b k.
anlamına

ŞÜRÜT v e SİCİ LLAT). Mahzarın Osmanlı

muhitinde bu fıkhi an l amı yanında bürokraside kazandığı farklı mana da böyledir.
Osmanlı bür okrasisinde resmi makamlara çok imzalı müracaatın bilinen ilk örnekleri XVI. yüzyıl ortalarında görülür. Çeşitli imzatarla Kanuni Sultan Süleyman'a
sunulan ve eski Şeyhülharem Pir! Ağa ' 
nın vazifesine iadesini talep eden rulo ha-

