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MUHYÝDDÝN MEHMED, Hatibzâde

– —
MUHYÝDDÝN MEHMED, Hatibzâde

(ö. 940/1534)

Osmanlý âlimi.
˜ ™

27 Þâban 864 (17 Haziran 1460) tarihin-
de Amasya’da doðdu. Babasýnýn adý Ha-
tib Kasým, dedesinin adý Yâkub’dur. Hatib-
zâde ve Ýbnü’l-Hatîb diye anýlýr. Devrin ilim
ve kültür merkezi olan Amasya’daki hoca-
lardan ders alarak tefsir, hadis, fýkýh, ký-
raat gibi alanlarda kendini yetiþtirdi; cifr,
mûsiki, vefk gibi konularda da temayüz
etti. Amasya ve Bursa’da çeþitli medre-
selerde müderrislik yaptý; ayrýca Þehzade
Ahmed’e ders okuttu. Ardýndan Ýstanbul’a
tayin edildi; Edirne ve tekrar Amasya’daki
öðretim faaliyetinden sonra yeniden Ýs-
tanbul’a çaðýrýldý. Yavuz Sultan Selim’in
Ayasofya Camii civarýnda yaptýrdýðý med-
resenin ilk müderrisi oldu. Ardýndan Se-
mâniye medreselerinden birinde görevlen-
dirildi ve ölümüne kadar burada müder-
rislik yaptý. 2 Zilkade 940 (15 Mayýs 1534)
tarihinde vefat etti, Kemalpaþazâde’nin
kýldýrdýðý cenaze namazýndan sonra Eyüp’-
te defnedildi. Muhyiddin Mehmed kana-
atkârlýðý ve ibadete düþkünlüðüyle tanýn-
mýþtýr.

Eserleri. 1. Rav²u’l-aÅyâri’l-münteÅab
min Rebî£i’l-ebrâr. Zemahþerî’ye ait ese-
rin ihtisar edilmesi ve bazý ilâvelerin ya-
pýlmasýyla meydana gelen muhâdarât ve
siyasetnâme türünde bir kitaptýr (Kahire
1279, 1292, 1307, 1380). Âþýk Çelebi, ese-
ri II. Selim’e takdim edilmek üzere Türk-
çe’ye çevirmiþtir. 2. Risâle fî mev²û£â-
ti’l-£ulûm (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr.
3743). 3. ¥âþiye £alâ Þer¼i’s-Seyyid
£ale’l-Ferâßi². Muhammed b. Muham-
med es-Secâvendî’nin el-Ferâßi²u’s-si-
râciyye’sine Seyyid Þerîf el-Cürcânî’nin
yazdýðý þerhin hâþiyesidir (Süleymaniye
Ktp., Fâtih, nr. 2505; Millet Ktp., Ali Emîrî
Efendi, nr. 4318; Amasya Beyazýt Ýl Halk
Ktp., nr. 1361). 4. ¥âþiye £alâ Þer¼i’l-Vi-
šåye. Tâcüþþerîa’nýn Višåyetü’r-rivâye
adlý eseri için Sadrüþþerîa’nýn kaleme al-
dýðý þerhin hâþiyesidir (Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 1117; Millet Ktp., Ali Emîrî
Efendi, nr. 4318). 5. Ýnbâßü’l-ý½¹afâ fî
¼aššý âbâßi’l-Mu½¹afâ. Kanûnî Sultan Sü-
leyman için telif edilmiþtir (Süleymaniye
Ktp., Çelebi Abdullah Efendi, nr. 405; Be-
yazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr.
484). 6. Risâle-i Cifr (Süleymaniye Ktp.,
Hâþim Paþa, nr. 103). Bunlarýn dýþýnda
kaynaklarda Muhyiddin Mehmed’in Tuh-
fetü’l-uþþâk (Türkçe manzume), Risâle
fi’r-rüßye ve’l-kelâm, Risâle fi’l-šýble ve

ma£rifeti semtihâ, Risâle fî muÅtârâti’l-
£ilm adlý eserleri zikredilmektedir.
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ÿAli Turgut

– —
MUHYÝDDÝN MEHMED EFENDÝ

(bk. ÇÝVÝZÂDE

MUHYÝDDÝN MEHMED EFENDÝ).
˜ ™

– —
MUHYÝDDÝN MEHMED ÞAH

(ö. 957/1550)

Osmanlý âlimi ve tarihçisi.
˜ ™

Fahreddin er-Râzî’nin soyundan gelmek-
tedir. II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve
Kanûnî Sultan Süleyman dönemlerinde
þeyhülislâmlýk yapan Zenbilli Ali Efendi’-
nin büyük oðludur. Molla Çelebi ve Zenbil-
lizâde diye þöhret bulmuþtur. Osmanlýlar’ýn
ilk devrinde yetiþen ve Karamanoðullarý
Beyliði’nin sýnýrlarý içindeki Aksaray’da
müderrislik yapan Cemâleddin Aksarâyî
ailesine mensup olan diðer ilim ve devlet
adamlarý gibi bazý kaynaklarda Cemâlî nis-
besiyle de kaydedilir.

Muhyiddin Mehmed ilk derslerini anne
tarafýndan dedesi Hüsamzâde Mustafa
Efendi’den aldý. Daha sonra babasýndan
ve Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’-
den aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. Med-
rese eðitimini tamamlayýnca Ýstanbul’da
Murad Paþa ve Dâvud Paþa medreselerin-
de müderrislik yaptý. Ardýndan Sahn-ý Se-
mân müderrisliðine tayin edildi. Buradan
Edirne kadýlýðýna gönderildi. Bir süre son-
ra kadýlýktan alýnýnca Ýstanbul’a döndü ve
tekrar Sahn müderrisliðine getirildi. Çok
geçmeden ikinci defa Edirne kadýlýðýna ta-
yin edildi. Edirne kadýlýðýndan üçüncü de-
fa Sahn müderrisliðine tayini yapýlýnca Ýs-
tanbul’a döndü. Bu görevde iken kendi is-
teðiyle ve günlük 100 akçe tekaüt ulûfe-
siyle emekliye ayrýldý. Müstakimzâde Sü-
leyman Sâdeddin, Molla Çelebi’nin kazas-
kerlik yaptýðýný kaydederse de (Mecelle-
tü’n-ni½âb, vr. 242a) onun kazaskerlik gö-
revine getirildiðine dair dönemin eserle-
rinde herhangi bir kayýt bulunmamakta-
dýr. Müstakimzâde, muhtemelen Muhyid-
din Mehmed Þah’ý kazaskerlik yapan Fe-
nârîzâde Muhyiddin Mehmed Þah Efendi
ile karýþtýrmýþtýr. Ýstanbul’da vefat eden

Muhyiddin Mehmed, Zeyrek Yokuþu’nda
Zenbilli Ali Efendi Muallimhânesi’nin biti-
þiðinde babasýnýn kabri yanýna defnedildi.

Kaynaklarda, pek çok ilimle uðraþan bir
âlim olarak tanýtýlan Muhyiddin Mehmed’in
ferâiz, usul ve fürû konularýnda akraný ara-
sýnda üstün olduðu vurgulanýr. Ayný za-
manda þair olup Farsça ve Türkçe þiirleri
vardýr. Medreseyi bitirince ücretsiz olarak
mülâzemet dönemi geçirmek zorunda ka-
lanlarýn ikametleri için Ýstanbul’da çok sa-
yýda hücre inþa ettirmiþ, hücrelerde kalan
mülâzýmlara günde 1’er akçe harçlýk ver-
miþtir.

Muhyiddin Mehmed Þah’ý þöhrete ka-
vuþturan eseri, Cemâleddin’in Osmanlý
Târih ve Müverrihleri: Âyîne-i Zurefâ
adlý kitabýnda Mehmed Muhyiddin Ta-
rihi dediði (s. 10) Târîh-i Âl-i Osmân’dýr.
Daha önce kaleme alýnmýþ anonim Tevâ-
rîh-i Âl-i Osmân’lardan yararlanýlarak
hazýrlanan kitap, Osmanlý Devleti’nin ku-
ruluþundan baþlayýp Kanûnî Sultan Süley-
man’ýn Ýran seferinden Ýstanbul’a dönüþü-
ne kadar (evâil-i Zilhicce 956 / Aralýk 1549)
gelmektedir. Târîh-i Âl-i Osmân’ýn yalnýz
895’ten (1490) sonraki kýsmý Muhyiddin
Mehmed Þah’a ait olup önceki bölümler
diðer Tevârîh-i Âl-i Osmân’larýn metin-

Muhyiddin Mehmed Þah’ýn Târîh-i Âl-i Osmân adlý eseri-

nin Latince tercümesinin kapaðý (Frankfurt 1591)

Ktp., nr. 1361). 4. ¥âşiye £alâ Şer¼i’l-
Vi šå ye. Burhânüşşerîa Mahmûd b. 
Sad rüş şerîa’nın Višåyetü’r-rivâye adlı 
eseri için Sadrüşşerîa’nın kaleme aldığı 
şerhin hâşiyesidir (Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, nr. 1117; Millet Ktp., Ali Emîrî 
Efendi, nr. 4318). 5. İnbâßü’l-ı½¹afâ fî 
¼aššı âbâßi’l-Mu½¹afâ. Kanûnî Sultan 
Süleyman için telif edilmiştir (Süleymani-
ye Ktp., Çelebi Abdullah Efendi, nr. 405; 
Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, 
nr. 484). 6. Risâle-i Cifr (Süleymaniye 
Ktp., Hâşim Paşa, nr. 103). Bunların dı-
şında kaynaklarda Muhyiddin Mehmed’in 
Tuhfetü’l-uşşâk (Türkçe manzume), 
Risâle fi’r-rüßye ve’l-kelâm, Risâle 
fi’l-šıble ve ma£rifeti semtihâ, Risâle 

fî muÅtârâti’l-£ilm adlı eserleri zikredil-
mektedir. 
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leriyle aynýdýr. Yurt dýþýnda ve Ýstanbul’da
Millet Kütüphanesi’nde (Ali Emîri Efendi,
Tarih, nr. 15) yazma nüshalarý bulunan ese-
rin iki ayrý metni vardýr. Ýlki oldukça kýsa
olup önce Joannes Gaudier (Spiegel) tara-
fýndan Almanca’ya tercüme edilmiþ (Frank-
furt 1567); ardýndan bu tercümeye daya-
nan Joannes Leunclavius (Hans Löwenklau)
ilâveler de yaparak Latince (Frankfurt 1588,
1596) ve Almanca (Frankfurt 1590) olarak
neþretmiþtir. Eserin daha geniþ Latince bir
neþrini de yine Leunclavius gerçekleþtir-
miþtir (Frankfurt 1591). Ayrýca bu metin-
lerin tamamý Almanca olarak yayýmlan-
mýþtýr (Frankfurt 1595). Muhyiddin Meh-
med’in Burhâneddin el-Mergýnânî’nin el-
Hidâye adlý eserine bir ta‘likatý olduðu
da kaydedilmektedir.
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Mahkemelerde davalý ve davacýyý
mahkeme huzuruna celbeden görevli,

yüksek rütbeli bir yeniçeri
kumandanýnýn unvaný.

˜ ™

Sözlükte “huzura getiren, hazýr bulun-
duran” anlamýna gelir. Klasik Ýslâm huku-
ku kaynaklarýnda davalý ve davacýyý mah-
kemeye sevkeden memur için a‘vân ve

müþhýþ kelimeleri de kullanýlmýþtýr. Os-
manlý döneminde Konya ve Kayseri gibi
bazý Ýç Anadolu þehirlerinde muhzýrla bir-
likte þahne (þýhne) adý da görülür (Bayka-
ra, s. 205, 212). Mahkeme kâtipliðine ih-
tiyaç duyulmayan küçük kadýlýklarda da
muhzýr bulunur ve kitâbet iþini kadý veya
muhzýr yapardý. Mahkemede hazýr bulun-
masý istenen kiþiye kadý tarafýndan bir celb
kâðýdý (mürâsele) çýkarýlýr, muhzýr da bu-
nunla ilgili þahsý mahkemeye çaðýrýrdý.
Muhzýrýn zor kullanma yetkisi yoksa da ba-
zý durumlarda kadýnýn talebiyle yanýna as-
ker alabilirdi. Muhâkeme sýrasýnda mah-
kemedeki asayiþin temini de muhzýrýn gö-
revlerindendi. Zaman zaman merkezden
kadýlýk bölgesindeki suçlularýn takibi, âsi-
lerin yakalanmasý, soruþturmalarda yar-
dýmcý olma gibi hususlarda özel vazifeler-
le de yükümlü kýlýnabilirdi. Bilhassa Ýstan-
bul’a yakýn yerlerdeki kadýlýklarda kadýla-
rýn merkeze yazdýðý arzlarý muhzýr veya
muhzýrbaþý götürürdü. Eðer konuyla ilgi-
li bir ferman çýkmýþsa bu fermaný da alýp
kadýya teslim ederdi (BA, MD, nr. III, hk.
636, 637; nr. V, hk. 172, 214, 1225, 1783).

Muhzýr, mahkemenin bulunduðu yerin
ahalisi arasýndan özellikle daha önce bu
görevi yapmýþ kiþilerden veya bir þekilde
devlet görevi almýþ (askerî) gruplarýn
mensuplarýndan seçilirdi. Sivil halktan
muhzýr tayin edilemezdi. Nitekim hakla-
rýnda merkeze yapýlan þikâyetlerde bazý-
larýnýn “raiyyet oðlu” olduklarý halde bu
görevde bulunduklarý belirtilir (BA, MD,
nr. V, hk. 223). Muhzýrlarý tayin ve azil yet-
kisi kadýlara verilmiþtir (BA, MD, nr. V, hk.
282; nr. LI, hk. 261). Kadý bunun için uy-
gun gördüðü kiþiyi merkeze arzeder ve
tayin merkezden beratla yapýlýrdý. Diðer-
leri gibi padiþahlarýn cülûs zamanlarýnda
beratlarý yenilenir, genellikle haklarýnda bir
þikâyet olmadýðý müddetçe görevlerini
sürdürebilirlerdi. Büyük kadýlýklarda birden
fazla muhzýr bulunur, böyle yerlere bir de
muhzýrbaþý tayin edilirdi. Ýstanbul kadýlý-
ðý muhzýrbaþýsýnýn kapýkulu süvarileri bö-
lüðüne geçebilme hakký vardý (BA, MD, nr.
IV, s. 56; Uzunçarþýlý, Kapukulu Ocaklarý,
II, 144).

Davanýn konusuna göre mahkemece
alýnan harçlar deðiþmekle birlikte sonuç-
lanmýþ bir davadan muhzýrlarýn XVI ve
XVII. yüzyýllarda yüzde iki akçe ihzâriye
aldýklarý tesbit edilmiþ olup bu miktar ka-
nunnâme ile belirlenmiþti. XVII. yüzyýlda
mahkeme hüccetleri, nikâh akdi, sicile ka-
yýt, tasdik ve arzlardan muhzýrlarýn da ara-
larýnda bulunduðu mahkeme hademele-
ri için 5 akçe tahsil ediliyordu (Tevkiî Ab-

durrahman Paþa, s. 542). XVIII. yüzyýlda
avârýz ve bedel-i nüzûl hânelerinin tesbi-
ti için mahkeme harcýnýn yanýnda muhzý-
riyye ücreti olarak 3 kuruþ kaydedilmiþtir.
Nüfusu yoðun olan büyük þehirlerde ih-
zâriye harcý hayli yüksek rakamlara ulaþý-
yordu. Bu yerlerde muhzýrlara bir miktar
ulûfe tayin edilerek ihzâriye gelirlerinin
kalan miktarýna hazine tarafýndan el ko-
nulurdu. Kayseri ve Kütahya gibi yerlerde
ihzâriye timar þeklinde kapýkullarýna tah-
sis edilmiþti. Geliri yüksek olan bazý yer-
lerde muhzýrbaþýlar görevleri baþýnda biz-
zat bulunmayýp yerlerine iltizam yoluyla
vekil tayin edebilirlerdi ve bu vazife devir-
lerini mühürlü temessükle yaparlardý.

Anadolu ve Rumeli kazaskerlerinin ken-
di konaklarýnda akdettikleri divanlarda yir-
miþer muhzýr ve birer muhzýrbaþý görev
yapardý. Muhzýrbaþýlarý genellikle kapýcý-
lar kethüdâsý kendine baðlý kapýcýlardan
tayin ederdi. Bunlar terfi ettiklerinde ti-
marla dergâh-ý âlî çavuþluðuna geçerdi.
Kazaskerlerin Dîvân-ý Hümâyun toplantý-
larýna götürülüp getirilmesi de muhzýrla-
rýn vazifelerindendi. Bunlar ayrýca kazas-
ker arzýný ilgili kalemlere götürür ve çýkan
fermaný alýp yerlerine ulaþtýrýrlardý. Muh-
zýrbaþý kapýcý keçesi baþlýðý ile at üzerinde,
muhzýrlar ise mücevveze ile yaya olarak
kazaskerlerin önü sýra yürürlerdi (Hezâr-
fen Hüseyin Efendi, s. 202). Hakkýnda þi-
kâyet olan kadýlarýn teftiþine zaman zaman
muhzýr aðalar da gönderilmekteydi (Tay-
lesanizâde, I, 190).

Kazaskerlerin divanlarýndaki muhzýrla-
rýn belirli bir maaþý yoktu. Kadýlýklarda ol-
duðu gibi ihzâriye ücreti de alamazlardý.
Kendilerine kadý ve müderris tayinlerinde
“müjdecilik” adý altýnda belli bir tahsisat
ayrýlmýþtý. Kadý tayininde kadýnýn bir aylý-
ðý hesap edilerek yarýsý berat resmi ola-
rak, yarýsý da kazaskere alýnýr, bu ikinci
hissenin beþte biri kâtipler, muhzýrbaþý,
muhzýrlar ve divitdâr arasýnda paylaþtýrý-
lýrdý (Hezârfen Hüseyin Efendi, s. 204).
XVIII. yüzyýlda muhzýrlar, taþradaki kadý-
larýn Ýstanbul’daki resmî iþlerini takip et-
mek üzere kapý kethüdâlýklarýný da yapý-
yordu. 1208 (1793-94) yýlýnda Kadýlar Ka-
nunu’na yapýlan bir ilâve ile muhzýrlardan
baþkasýnýn kadýlara kapý kethüdâlýðý yap-
masý yasaklanmýþtý. Ýstanbul kadýsý sadra-
zamdan ayrý olarak Ýstanbul esnafýný de-
netlemeye çýktýðýnda maiyetinde muhzýr-
lar da bulunurdu. Bunlar kýrmýzý mücev-
veze takarlar, yeniçeri muhzýrlarý gibi elle-
rinde falaka, sopa ve terazi taþýrlar, usul-
süzlüðü tesbit edilenlerin cezalarýný uygu-
larlardý.


