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Hz. Peygamber' e 
salatü selam getirilen meclis; 

zikir meclis i. 
_j 

Arapça hayat "yaşamak, diri olmak" kö
künden türeyen mahya ismi, bu meclis
Iere akşam namazından sonra kurulduk
ları için "geceyi ihya etmek" ("ibadetle 
uyanık geçirmek"; Buhar!, "Leyletü' l-
15adr", 5; Müslim, " İ'tikaf', 7) kavramın
dan hareketle verilmiş olmalıdır. İbnü'I
Hac ei-Abderi ve İbn Battüta'nın aktar
dıkları bilgilerden, düzenli mahya meclis
lerini ihdas eden Nüreddin eş-Şüni'den 
(aş . bk.) önce de İslam dünyasında bazı 
mübarek gecelere "leyletü'l-mahya" de
nildiği öğrenilmektedir. İbnü'I-Hac şaban 
ayının on beşinci gecesi kutlamalarından 
söz ederken camiierin aydınlatıldığı , di
kili direkler arasına gerilen ipiere kandille
rin asıldığı geceye( el-Medl;al, ı. 308, 3 ! 2), 
İbn Battüta ise Necefteki Hz. Ali'nin ma
kamında namaz, zikir ve Kur'an tilavetiy
le geçirilen recebin yirmi yedinci gecesine 
( er-Rif:ıle, s. I 77-178) yöre halkının "leyle
tü'l-mahya" dediğini söyler. Mahya teri
mi önceleri Hz. Peygamber' e toplu halde 
salatü selam getirilen meclisler için kul
lanılırken XVIII. yüzyıldan itibaren genel 
anlamda zikir meclislerini ifade etmeye 
başlamıştır (Tacü 'l-'arüs, " ml:ıy" md.). 

Mahya meclislerini ihdas eden kişi bun
dan dolayı Mahyavl lakabıyla anılan Nü
reddin 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 Re
sül-i Ekrem'e pek çok salatü selam getir
diği ve atiattığı hayvanların yavrularını 
beslerken, "Gelin, benimle beraber Hz. 
Peygamber'e salavat getirin" dediği riva
yet edilmektedir. Şünl, Bedeviyye tarika
tına girerek Tanta'da bulunan Ahmed 
Bedevi Dergahı'nda perşembe akşamları 

yatsıdan sonra başlayan ve namaz için 
verilen aralıklarla cuma günü ikindi veya 
akşam vaktine kadar süren mahya mec
lislerini kurdu ve yönetti. Bunu Tanta'da 
yirmi yıl kadar devam etiirdikten sonra 
Kahire'ye gitti ve Ezher Camii'nde uygu
lamaya koydu. Bu meclisler halk tarafın
dan yoğun bir ilgi gördüğünden camiye 
büyük kalabalıklar toplandı . Mahya ge
celerinde Ezher Camii sabaha kadar açık 
kalıyor ve yoğun biçimde m um ve kandil
lerle donatılıyordu. Başlangıçta bunu bir 
Mecüsl adeti ve israf sayıp yasaklanma
sını isteyenler çıkmış. fakat Şeyhülislam 
Burhaneddin İbn Ebü Şerif onların aley
hine karar verdiği gibi mahya meclisleri
nin müdavimlerinden olan ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu
]].ari şarihi Ahmed b. Muhammed ei-Kas
tallanl de Şün'i'yi savunarak meclisine 
katılmaları için insanları teşvik etmiştir 
(Şa' ranl, II, 796; Gazzl, II , 216) . Nüreddin 
eş-Şfıni henüz hayatta iken Mısır'ın diğer 
şehirleriyle Suriye, Hicaz ve Afrika'nın ku
zey ve batı bölgelerine de yayılan mahya 
meclislerinde gece ve gündüz onar bin 
olmak üzere günde yirmi bin salavat ge
tirilmekteydi. Bu meclisler sebebiyle ra
mazanın son on gecesi uyanık geçirilirdi. 
Şün'i'nin ölümünden sonra Ezher'deki 
meclisierin düzenlenmesini başında "şey
hü'l-mahya" denilen bir idarecinin bulun
duğu bir daire üstlendi. Muhibbl. 1 057 
( 1647) yılına kadar görev yapan Ezher Ca
mii mahya şeyhlerinden söz etmektedir 
(/julaşatü 'l-eşer, I, 266; III, 382 vd.). Kay
naklarda bu tarihten sonraki Ezher Ca
mii 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"la
rın bahsi geçer (De )ong, Turuq and Tu
ruq-Linked, s. I 12) . Mahya meclisler i Dı
maşk'a , Mısır'a ticaret için gidip gelen 
Abdülkadir b. Süvar ei-Atiki tarafından 

tanıtılmış ve ilk olarak Kabr-i Atika ma
hallesindeki Büzüri Camii'nde az bir ce
maatle başlatılmıştır. Giderek ilginin art
tığı ve Emeviyye Camii için de izin alına
rak pazartesi geceleri burada, cuma ge
celeri Büzüri Camii'nde olmak üzere haf
tada iki meclis düzenlendiği görülmek
tedir (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 düzen
lenir ve yönetilirdi. Mahya idaresi veraset 
yoluyla XIX. yüzyılın sonlarına kadar İbn 
Süvar ailesi mensuplarının uhdesinde kal
mıştır. Emeviyye Camii'nin doğu kısmın
daki bir bölüm "Meşhedü'l-mahya" olarak 
tanınıyordu (Muhibbl, rıı. 276) . Mahya 
meclislerine devam eden gruba "cemaa
tü'l-mahya" denirdi. 
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Resmi makamlara şikayet, talep, 
teşekkür vb. hususlar için sunulan 

çok imzalı arzuhaL 

ı 

_j 

Sözlükte "hazır bulunulan yer. huzur" 
anlamına gelen mahzar (mahdar) kelime
si, fıkıh literatüründe "taraflar ve şahit
lerinin hakim huzurunda dava ile ilgili 
olarak sunduktan bilgi ve delillerin, ikrar, 
yemin veya inkarın kaydedildiği belge ve 
defter" manasında kullanılmıştır. Haki
min verdiği hükmü n yazıldığı belgeye ve
ya deftere ise sicil denilir. Bazan bu iki 
kelime birbir inin yerine kullanıldığı gibi 
zaman ve bölgelere göre az çok farklı an
lamlar kazandığ ı da görülmektedir (b k. 
ŞÜRÜT ve SİCİLLAT). Mahzarın Osmanlı 
muhitinde bu fıkhi an lamı yanında bü
rokraside kazandığı farklı mana da böy
ledir. 

Osmanlı bürokrasisinde resmi makam
lara çok imzalı müracaatın bilinen ilk ör
nekleri XVI. yüzyıl ortalarında görülür. Çe
şitli imzatarla Kanuni Sultan Süleyman'a 
sunulan ve eski Şeyhülharem Pir! Ağa'

nın vazifesine iadesini talep eden rulo ha-



lindeki belge muhtemelen mahzarın ilk 
örneğini oluşturur (TSMA, nr. D 737 ı). Ka
dı Mehmed Efendi'nin suistimalierinden 
şikayet eden ve lll. Murad zamanına ait 
olduğu sanılan bir başka mahzar da ilk ör
neklerden sayılır(TSMA , nr. E ı89ı/97). 
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde, XVI. 
yüzyıl sonları ve XVII. yüzyıl başlarına ait 
olduğu bazı karlnelerden anlaşılan birkaç 
mahzar bulunmaktadır. XVII. yüzyılın ikin
ci yarısından itibaren mahzar türü belge
lerin sayısı giderek artmış ve XVIII-XIX. 
yüzyıllarda resmi makamlara toplu baş
vuru geleneğinin göstergesi olarak iyice 
yerleşmiştir. Bu dönemlere ait, Topkapı 
Sarayı Müzesi Arşivi'nde ve Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi'nin çeşitli tasniflerinde 
birçok mahzara rastlanır. İmparatorlu
ğun Anadolu, Rumeli ve Arap kesiminde
ki halk tarafındaı:ı verilen mahzarların şe
kil ve üsiQp bakımından birbirine benzer
lik göstermesi ilgi çekicidir. Bu benzerlik
te. yaygın biçimde kullanılan el kitapla
rının ve Osmanlı mülazemet sisteminin 
önemli rolü vardır. 

Mahzarlar umumiyetle büyük ebatta 
ve tek parça halinde düzenlenir. Erken ta
rihlilerin genellikle eni 28-32 cm. , boyu 
40-46 cm. arasında küçük ebatta olduğu, 
zamanla ebadın büyüdüğü, XIX. yüzyılda 
çoğunlukla eni 40-53 cm., boyu 50-75 cm. 
gibi oldukça büyük ebatta hazı rlandıkları 

görülür. Bunlara eklenen i'lam, arz, fet
va. mazbata, masraf listesi vb. belgelerin 
ebatları da değişmektedir. Mahzarlarda 
genellikle filigransız. aharsız kalın bir ka
ğıt kullanılmakta, bazan da filigranlı ka
ğıda rastlanmaktadır. Bu kağıdın kaynak
larda "kaba İstanbull" veya "İstanbul ta
bağı" denilen kağıt olduğu, aynı tür ka
ğıdın arzuhallerde ve bilhassa kadılar ta
rafından düzenlenen i'lam ve arzlarda 
kullanıldığı görülür. Mahzarlarda esas 
itibariyle ta'lik türü yazı kullanılmaktay

sa da nesih, hareketi nesih, divan!, divan! 
kırması , rik'a, rik'a kırması ve diğer yazı 
türleriyle yazılanlar da bulunmaktadır. İş
lem görmüş mahzarlarda aynı sayfada 
çeşitli bürolarda değişik kalem ve türler
de yazılmış beş altı çeşit yazıya rastlanır. 

Arapça mahzarlarda genellikle nesih, ba
zan harekeli nesi h ve diğer yazı türleri de 
kullanılmıştır. Rumca ve Bulgarca düzen
lenmiş mahzarlarda kendi alfabelerine 
has okunakit bir yazı göze çarpar. Altta 
yer alan imza ve tasdik ibareleri ise çok 
defa iki- dört satırlık istifler tarzında sti
lize edilmiş yazılardır. Osmanlı cemiyetin
de konuşulan çeşitli dillerde düzenlenm iş 

olmakla birlikte Türkçe'nin dışındaki dil-

lerde yazılan mahzarlar sınırlıd ı r. Arap
ça'nın konuşulduğu bölgelerden Arapça. 
Balkanlar'dan Rumca. Sırpça ve Bulgar
ca, Kafkaslar'dan Gürcüce mahzarlar 
merkeze gönderilmiştir. Mevcutların bü
yük çoğunluğunu teşkil eden Türkçe 
mahzarlarda imla. ifade ve üsiCıp itiba
riyle bilhassa XVIII. yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren yerleşmiş bir geleneğin oluş
tuğu dikkati çeker. Türkçe dışındaki dil
lerde yazılmış mahzarların ise çok defa 
muhtasar bir Türkçe tercümesi hazırlan

makta, böylece Divan- ı Hümayun'da daha 
çabuk değerlendirilmesi yapılmaktadır. 
Arapça mahzarların da mealen veya muh
tasar an yapılmış Türkçe çevirilerine ait 
örnekler bulunmaktadır. Müslüman ve 
gayri müslim unsurları birlikte ilgilendi
ren konularda bazan iki ayrı dilde mah
zarın düzenlendiği de görülür. 

Diğer belgeler gibi mahzarlar da diplo
matik bakımdan kısırnlara ayrılmıştır. 
Mahzarın en üst kısmında yer alan for
mül genellikle "hüve. hüve'l-muln, hüve'l
muhsin" ibareleridir. Divan-ı Hümayun'a 
hitaben yazılan mahzarlarda elkab kısmı 
bazı küçük değişikliklerle" Atabe-i aliyye-i 
adalet-unvan ve südde-i seniyye-i saadet
nişan. la-zalet aliyyeten ila yevmi'l-haşri 

Gördes 
ulema. 

müderris. 
seyyid 

ve fukarasının 

Divan- ı 

Hümayun'a 
mahzarla rı 

(TS MA, 
nr. E 1891/39-40) 
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ve'l-mlzan niyazgahına" şeklindedir. An
cak bundan hayli farklılık arzeden hitap 
türlerine rastlamak da mümkündür. Ni
tekim Osmanlı tebaası gayri müslim un
surlarca sunulan bir mahzarda "Atabe-i 
aliyye-i hüsrevane ve südde-i seniyye-i 
taedareneye .. . " el kabı kullanılmıştır. m
van-ı Hümayun dışında padişaha, vezlria
zama. Darüssaade ağasına. eyalet divanı
na vb. hitaben kaleme alınmış mahzarlara 
ait örneklere de rastlanır. Padişaha (ri
kab-ı hümayun) hitaben yazılanlarda baş

langıç kelimelerinden sonra mCıtat üze
re "padişahım" ibaresi hürmeten satırın 
hayli yukarısındadır. Mora mutasarrıfın 

dan halkın memnuniyetini ve görevde bı
rakılmasını isteyen mahzar. "Saadetlü ve 
azametlü ve şevketlü padişah- ı zıllullah 

hazretlerinin rikab-ı hümayunlarına" el
kabıyla başlar (TSMA, nr. E ı 8911131 ). 
Sadrazama hitaben düzenlenen mahzar
larda genellikle, "Devletlü, inayetlü ve 
merhametlü veliyyü'n-niam ve keslrü'l
kerem efendim sultanım hazretleri sağ 
olsun" ibaresi yer alır ve "sultanım" keli
mesi hürmeten yukarıya yazılır. Darüssa
ade ağasına sunulan, haksız vergi tahsi
latının önlenmesi ve himaye edilmeleri 
ricasıyla ilgili bir mahzar. "Hala Yenice 
ahatisi ihtiyaran ve hoca vesair fukara 
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küllühüm bi'l-cümle devletlü, inayetlü Ba
büssaade ağa efendimizin hakipayine" ifa
desiyle farklı bir şekilde başlar. Eyalet di
vanına takdim edilen. İhlevne kasabası
nın ulema. zabitan ve ahalisinin sınır boy
larındaki Venedik baskınlarından şikayet 
eden mahzarları "Atabe-i adalet-unvan 
türabına inha-i serhadd-i İslamiyye'den 
... " şeklindedir (TSMA, nr. E 1891/120). 

Bu elkab kısımlarından sonra mahzar
larda genellikle mahzar sahiplerinin yeri 
belirtilir (kasaba-i Kangırı 1 Çankırı, Ha
vass-ı Refta kazas ına muzil.fe Çatalca ka
sabası, medtne-i Ankara, Niksar kasabası, 
Anadolu kal 'ası , medtne-i Bilecik kazası, 
mahmiyye-i Aydın sancağı dahilinde va ki' 
Bayındır kazası, medtne-i Atina, m em alik-i 
mahrOseden me.dtne-i Köstendil gibi) . 
Mahzarlar içerisinde yer belirtilmeyenler 
de vardır. 

Daha sonra mahzarlarda şikayet ko
nusu olan veya istenilen şey kısaca özet
lenir, eğer mesele karışıksa ve birkaç defa 
görülmüşse o zaman konu tafsilatlı ola
rak anlatılır. Ardından mahzar sahipleri 
isteklerini veya teşekkürlerini dile getirir 
ve genellikle, " .. . medrese-i mezbure 
merkum dallerine sadaka ve ihsan bu
yurulmak ricasına der-i devlet -i adalete 
mahzar tariki üzre i'lam olundı" örneğin

de olduğu gibi saygılı cümleler kullanılır. 
Hatime kısmında ise. "Baki ferman u ih
san sultanım hazretlerinindir"; "Baki 
emr ü ferman der-i adalet-unvanındır" 
şeklinde ifadeler bulunur. 

Mahzarlarda genellikle tarih yer alma
makta, tarihli olan birkaçında ise tarih 
hatime cümlesinden sonra gelmektedir. 
Tarihsiz mahzarların ne zaman yazıldığı 
ancak ilgili mahzarın üzerinde bulunan 
bürokratik işlemlerden anlaşılabilir. Mah
zarın kimlere ait olduğunu ve sıhhatini 
gösteren en önemli unsurlar imza ve mü
hürlerdir. Mahzarlar tek sayfa halinde dü
zenlendiğinden imzalar aynı sayfaya yer
leştirilirdi. Bu bakımdan çok defa ebadı 
büyük atmaktaydı. i mzalar tasdik ibaresi, 
şahsın adı veya lakabı, görevi ve mevkii 
gibi başlıca üç unsurdan meydana gel
mekteydi. 

Mühürler imzaların altında yer alır. im
zalar çok yoğun isı;! sayfanın arkasında 
imzanın izdüşümüne konulurdu. Müslü
manlara ait mühürlerin bilriz vasıfları, 
ebadı ve ihtiva ettiği ibareler genel ola
rak bilinmektedir. Mahzarlarda görüldü
ğü kadarıyla gayri müslimlere ait mü
hürlerin de bazı özellikler taşıdığı söyle
nebilir. Bunlar tamamen Osmanlı ca ya da 
kısmen Osmanlıca, kısmen kendi dillerin-
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de kazılmıştır. Bilhassa rahiplere ait ol
dukça iri ve içerisinde resimler bulunan 
mühürlere de rastlanır. Mahzarlarda mü
hür yerine müslüman ve özellikle gayri 
müslimlerin parmak bastığı da görülür. 

Mahzarın hazırlanıp ilgili makama su
nulmasından neticesi alınıncaya kadar 
birçok işlem gördüğü, bu makamlar ta
rafından çeşitli yazılar yazıldığı ve kayıt
lar düşüldüğü tesbit edilmektedir. Önce
likle arzuhal ve mahzar sunanlar bunun 
sıhhatini pekiştirip tesirini arttırmak 
maksadıyla fetva, i'lam, arz ve telhis gibi 
belgelerle takviyede bulunurdu. Bilhassa 
idarecilerden şikayetle ilgili mahzar ve 
arzuhallerde bu adeta bir zaruret halini 
almıştı. Mahzar sahipleri, genellikle ka
dıya müracaat ederek arzettikleri husu
su i'lamla teyit ve tasdik edip istanbul'a 
bildirmesini rica ederlerdi. Mahzarla ilgi
li i'lamı düzenleyen kadı , kendi kaza hal
kının mahkemeye gelerek mahzarı gös
terdiğini , i'lamla durumu İstanbul'a bil
dirmeyi istediğini ve bu gerekçe ile i'lamı 
hazırladığını bildirirdi. Mahzarın kadı hu-

zurunda yazılıp imzalandığı da olurdu ve 
bu sicile işlenirdi. İ'lamlarda yer alan ifa
deler mahzarla birlikte düzenlenmesinin 
gereğine işaret eder. 

Mahzarın telhisle padişaha arzedilip 
gereği sorulduğu da olurdu. Nitekim Ça
talca'da Sürgün köyünde izinsiz olarak 
yeniden tamir edilen kilisenin yıkılınası 
için irade-i seniyye ile birkaç yetkili görev
lendirilmiş, Çatalca halkı da gönderdiği 
mahzarda kilisenin yıkıldığını bildirmişti. 
Mahzar sadrazam tarafından bir telhisle 
ll. Mahmud'a arzedilmiş. padişah telhi
sin üzerine, "Benim vezirim. emr-i alinin 
kaydı balasına şerh verile" hatt-ı hüma
yununu eklemişti (BA, Cevdet-Adliye, nr. 
2292). 

Bunların üzerinde kadı, sadrazam, şey

hülislam, defterdar vb. yetkililerin kayıt

lar düştüğü, işlemler yaptığı da görülür. 
Çankırı'da Toprak Medresesi'nin tevcihiy
le ilgili olaraksunulan mahzarın üzerin
de Şeyhülislam Çatalcalı Ali Efendi'nin, 
"Mezbur eş-Şeyh Mustafa mahall ü müs
tahik olmağın medresesi mezbura sada-
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ka buyurulmak rica olunur. Mine'd-dal 
Ali el-fakir, ufiye anh" işaret-i aliyyesi bu
lunmakta; bunun üstünde vezlriazamın, 
"Sah. mucibince tercih olunmak buyu
ruldu, 18 Zilhicce, sene 1 088" ( 11 Şubat 

1678) buyuruldusu yer almaktadır (BA, 
Ali Emir! -IV. Mehmed, nr. 530) . Üzerinde 
yapılan işlemler açısından Divriği halkı 

tarafından verilen mahzar incelenmeye 
değer niteliktedir. Maden emininin halka 
zulüm ve eziyetinden şikayet eden Divri
ği halkının tarihsiz mahzarı üzerinde Div
riği mutasarrıfına ve kadılarına giden 
hükmün 1143 (1730-31) tarihiyle sureti 
hazırlanmış. üstüne de Divriği'den ne ka
dar kömür ferman olunduğu kaydının bu
lunup çıkarılması notu eklenmiştir. Def
terdarın , mahzarın sol üst kenanndan 
başlayan ve sağ tarafında devam eden 
arzının üzerine vezlriazam buyuruldusu
nu yazmıştır. Birkaç çeşit işlem gören 
belgede sadece iki tarih bulunmakta. bu 
bakımdan evrakın tekemmül süresinin 
belirlenmesi mümkün olmamaktadır. 

Mahzar verenler genellikle bir ferman 
çıkarılarak uğradıkları haksızlığın gideril
mesini, taleplerinin yerine getirilmesini 
isterlerdi. Mahzar üzerine çıkan ferman
lar kadı siciline de kaydedilirdi. Osmanlı 
cemiyetinde toplu dilekçe geleneğini yan
sıtan mahzarlar sivil halk ve idareci ke
sim arasındaki bağları. devletin sosyal 
zümrelere karşı tutumunu belirtmesi 
açısından oldukça önemlidir. 
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Fas'ta hüküm süren 
müslüman hanedanlar tarafından 

uygulanan idari s istem. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi saklamak, biriktir
mek" manasma gelen hazn kökünden 
mekan ismi olan kelimenin terim anla
mında ilk defa, Ağiebi Em Iri ı. ibrahim'in 

( 800-8 ı 2) Abbas! beytülmaline gönder
mek üzere içine zekat ve haraç vergileri
ni koyduğu demir sandıklar için kullanıl
dığı tesbit edilmiştir (İA , VII, ı 90). Bu te
rimin IV. (X.) yüzyılın başlarından itibaren 
Abbas! Devleti'nde para, mücevherat ve 
kıymetli eşyanın saklandığı , bazan vezir
liğe de vekalet eden sahibü'l-mahzen ta
rafından yönetilen hazineyi ifade ettiği 
görülmektedir (ibnü'I-Eslr. VIII, 165). Doğu 
islam dünyasında daha sonra kurulan 
devletlerde yerini "hazine" ve "hazinedar" 
kelimelerine bırakacak olan mahzen ve 
sahibü'l-mahzen tabirleri Zengller ve Ey
yubller zamanında da kullanılmıştır (E bO 
Şame . ııı . 232) 

Mahzen teriminin kapsamı , XII. yüzyı
lın ortalarından itibaren Fas'ta hüküm 
süren müslüman hanedanlarda aynı za
manda hazinenin beslediği idari teşkilatı 
yani hükümeti ifade edecek şekilde ge
nişlemiştir. Temelleri Murabıtlar zama
nında (ı 056- ı ı 4 7) atılan ve Fas'ın Fransız 

himayesine girişine kadar devam eden 
mahzen teşkilatı gerçek şekliyle Muvah
hidler döneminde (ı ı 4 7- ı 269) kurulmuş
tur (İA, VII , I90) . Bu dönem tarihçilerin
den Ebu Bekir b. Ali es-Sanhacl, mahzen 
kelimesini idari bir terim olarak "hükü
met" karşılığında kullanan ilk müelliftir 
(Af)barü 'l-Mehdi b. Tamert, s. 38; ibrahim 
Harekat, es-Siyase, s. 182). Muvahhidler'in 
kurucusu Abdülmü'min el-Kumi devleti
ni teşkilatlandırırken kabile reisierinden 
elli kişilik bir meclis oluşturmuştu . Mu
vahhid ordusunu teşkil eden kabileler 
kendilerine tahsis edilen topraklar için 
har aç vergisi ödemezlerdi. Askeri hiz
metleri karşılığında vergiden muaf tutu
lan bu kabHelere "kabailü'l-mahzen" de
niyordu. 

Bu uygulama Fas'ta Muvahhidler'den 
sonra hüküm süren Merlnller, Vattasller 
ve Sa'dller zamanında devam etti; bu ka
bilelere büyük kısmı Arap olan diğer bazı 

kabileler de eklendi. Nitekim Sa'dller dö
nemi alimlerinden ibn Asker ei-Mağribl'
nin (ö. 986/ 1578) "mesalihu'l-mahzen" 
tabiriyle mahzen ismini "devlet" ve genel 
olarak "devletin bütün birimleri" karşılı
ğında kullandığı görülmektedir (Devf:ıa

tü 'n-naşir, s. I 05 ). Avrupa devletleriyle 
gittikçe yoğunlaşan resmi ilişkiler, sefir 
mübadeleleri ve ticari anlaşmalar mah
zenin gerçek bir hükümete dönüşmesini 
zorunlu hale getirmişti. Sa'dller bu konu
da bilhassa Osmanlı devlet teşkilatını ör
nek aldılar. Fas'ta XX. yüzyılın başlarına 

kadar ayakta kalacak olan idari sistem, 
Sa'dller'in en meşhur su ltanlarından Ah-

MAHZEN 

med ei-Mansur (I 5 78- ı 603) tarafından 
kurumsallaştırıldı ve bütün yetkiterin sul
tanın elinde bulunduğu mahzen adı veri
len idari sistem oluşturuldu. Ülke toprak
ları. hükümete (mahzen) itaat eden Arap 
kabileterin çoğunluğu teşkil ettiği "bila
dü'l-mahzen" ve hükümetin meşruiyetini 
tanımakla birlikte vergi vermekten kaçı
nan kabileterin oturduğu "biladü's-siba" 
şeklinde iki kısma ayrılmıştı. Ancak bila
dü'l-mahzen ile çoğunluğu Serberi olan 
bağımsız kabileterin yaşadığı dağlık ke
sim biladü's-siba arasında gerçek bir sı
nır bulunmuyordu. Bu sınırlar devletin 
gücüne göre değişiyor. bazı kabileler de 
teslimiyetle bağımsızlık arasında yer alı
yordu. 

Asıl Fas'ı teşkil eden, bir nevi askeri ikta 
sisteminin uygulandığı biladü'l-mahzen
de yaşayan kabileler "ceyş" ( gTş ) ve "naibe" 
olarak iki gruba ayrılmıştı. Ceyş kısmını 
oluşturan kabileler askeri hizmetleri kar
şılığında vergiden muaf tutulmuştu . Ken
dilerine ikta olarak verilen araziler için na
ibe denilen vergiyi ödeyen kabileler ise 
bunun karşılığında ordu defterinden silin
mişlerdi. Ülkenin geliri büyük ölçüde nil
ibeden ve limanlardan sağlanan vergiler
den meydana geliyordu. Ancak n ai be ka
bileleri ihtiyaç anında süvari birlikleri teş
kil ederek mahzenin emrine girer lerdi. 
Sultanın ülkede hakimiyet ve kontrolü bu 
iki kabile grubuna dayanıyordu . 

Osmanlı idaresi de Cezayir'de otorite
sini güçlendirmek ve kabileleri itaat al
tında tutabitmek için benzeri bir sistem 
uygulamıştır. Bazı toprakları eski sahip
lerine bırakıp bazı kabHelere de yeni top
raklar vermek suretiyle kabailü'l-mahzen 
denilen bu kabilelere askeri bir statü ta
nımış ve otoritesini onlara dayandırmış
tır. Bu kabileler hazır asker ve kervan ko
ruyucusu olup vergi tahsilinden , vergi 
veren kabileleri itaat altında tutmaktan 
sorumluydu. 

Mahzen teşkilatı XVII. yüzyılda Filall 
şerifleri zamanında daha da geliştirildL 
Mevlay ismail ceyş kabilelerini güçlendir
di. kuwetli bir ordu kurarak isyancı un
surları ve taht iddiasında bulunan hane
dan mensuplarını itaat altına almaya ça
lıştı . Serberi kabilelerinin saldırı ve yayıl

ma hareketini durdurmak için biladü'l
mahzen sınırında yetmiş altı hisar inşa 
ettirdi. 

Biladü'l-mahzen, Filalller zamanında 
sadrazama bağlı olarak çalışan ve her bi
rinin başında bir katip bulunan üç bölge
ye ayrılmıştı. Birinci katiplik Cebelitarık'
tan Burakrak vadisine, ikincisi Burakrak'-
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