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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.
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Bunlardan baþka Yeniçeri Ocaðý’nda gö-
rev yapan muhzýr aða, Yeniçeri Ocaðý’nýn
Dîvân-ý Hümâyun’da ve Bâbýâli’deki iþleri-
ni takip eden yüksek rütbeli yeniçeri ku-
mandaný idi. Bu görev Yavuz Sultan Selim
devrinde ihdas edilmiþtir. Muhzýr aða, Ye-
niçeri Ocaðý’nda bölük numarasý sabit ol-
mayan ve “muhzýr aða ortasý” denilen bir
ortaya kumanda etmekteydi. XVII. yüzyýl-
da zaman zaman 26, 27 ve 34. bölükler,
XVIII. yüzyýlda 28. bölük muhzýr aða bö-
lüðü olmuþtur. Bu orta 201 yeniçeriden
oluþuyordu (Ahmed Cevad, I, 85). Rütbe-
si, aða bölüklerinin en yükseði olan kul
kethüdâsý, kethüdâ bey ve baþçavuþtan
sonra geliyordu. Yeniçeri aðasý karþýsýnda
ata binme ve sarý çizme giyme izni sade-
ce bunlara verilmiþti. Muhzýr aðalar terfi
ettiðinde XVI ve XVII. yüzyýllarda haseki-
liðe getirilirken (Hezârfen Hüseyin Efen-
di, s. 146) daha sonralarý dereceleri hase-
kileri geçmiþ ve turnacýbaþýlýða yükselme-
ye baþlamýþlardý; kýdemli ve yaþlý olanlarý
ise samsoncubaþý olurdu.

Muhzýr aðanýn baþlýca görevi, bütün ye-
niçerilerin Dîvân-ý Hümâyun ve Bâbýâli’-
deki resmî iþlerini takip etmekti. Bâbýâli’-
de yapýlan toplantýlara yeniçeri aðasýnýn
katýlmamasý durumunda ocakla ilgili iþler
hakkýnda Aðakapýsý’na giderek yeniçeri
aðasýna bilgi verirdi. Yeniçeriler için eya-
let ve kazalara, yine yeniçeriler ve ocakla
ilgili yeniçeri aðasýna hitâben divandan
çýkmýþ hükümleri yerine ulaþtýrýrdý. Dava-
sý olan yeniçerileri sadrazamýn huzuruna
getirmek, Ýstanbul’da suç iþlemiþ yeniçe-
rileri tutuklamak, bunlarý sadrazamýn is-
teðiyle Bâbýâli’de cezalandýrmak veya ce-
zalandýrýlmak üzere bölüklerine teslim et-
mek gibi iþler görürdü. Yeniçeri kanunu-
na göre yeniçerileri kendi zâbitlerinden
baþkasý cezalandýramazdý (Teþrîfât-ý Kadî-
me, s. 90-91); ancak muhzýr aðanýn rüt-
besi diðer orta zâbitlerine nazaran yük-
sek olduðundan onun cezalandýrmasýnda
da bir sakýnca yoktu. Muhzýr aðanýn em-
rinde baþkapý kethüdâsýna baðlý altmýþ ye-
niçeriden oluþan bir kuvvet sadrazamýn
korumalýðýný yapar, divanda veya Bâbýâli’-
de sadrazam tarafýndan verilen hüküm-
leri yerine getirirdi. Sadrazam esnafý tef-
tiþe çýktýðý zaman muhzýr aða süpürgesiy-
le sadrazamýn sað üzengisi önünde, muh-
zýrlar üsküfleriyle arkada esnafý cezalan-
dýrýlmakta kullanýlan aletleri taþýyarak yü-
rürlerdi. Bu sýrada esnafa verilen cezalar
bunlar tarafýndan uygulanýrdý (Tevkiî Ab-
durrahman Paþa, s. 542). Muhzýr aða bö-
lüðündeki yeniçerilerin bir kýsmý, haseki
aða bölüðüyle birlikte üç tuðlu vezir rüt-

besindeki vezirlerin kapýsýnda muhzýrlýk
yapardý.

Muhzýr aðanýn yazý iþlerini bir kâtip yü-
rütmekteydi (BA, MD, nr V, hk. 4, 172; nr.
XII, hk. 101, 149). Bu kâtip, muhzýr aða
adýna Dîvân-ý Hümâyun’da ve Bâbýâli’de
Yeniçeri Ocaðý ve yeniçerilerin kitâbet iþ-
leriyle uðraþýr, dairelerdeki resmî iþlerini
takip ederdi. Bâbýâli’de Sadâret Kethüdâ-
sý Dairesi’ne baðlý bir büro tahsis edilmiþ-
ti (Doðan, s. 74). Muhzýr aða sadrazam se-
fere çýktýðýnda onunla birlikte sefere ka-
týlýr, merkezdeki sadâret kaymakamýnýn
yanýna da muhzýr aða vekili tayin edilirdi
(Taylesanizâde, s. 279). Yeniçeri Ocaðý’-
nýn ilgasýyla muhzýr aðalýk kaldýrýlmýþ, ye-
rine tomruk aðalýðý ihdas edilmiþ, maiye-
tindeki muhzýrlara da “kavas” adý veril-
miþtir.
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Medreselerde
müderris yardýmcýsýna verilen ad.
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Sözlükte “tekrarlayan” anlamýna gelen
muîd kelimesi, medreselerde müderrisin
verdiði dersi arkadaþlarýna tekrar eden ve
müderrise yardýmcý olan öðretim elema-
nýdýr. Muîdlik görevi iâde terimiyle ifade
edilirdi. Muîd kelimesine yukarýdaki an-
lamda V. (XI.) yüzyýl öncesi kaynaklarýnda
rastlanmamasý, bu mesleðin Nizâmiye
medreselerinin kurulmasýyla ortaya çýktý-
ðý þeklinde yorumlanmaktadýr. Ancak ge-
leneðin kaynaðýný Hz. Peygamber döne-
mine kadar götürenler vardýr. Rivayete gö-
re Resûl-i Ekrem ders halkasýndan kalk-
týktan sonra ashaptan bazýlarý Abdullah
b. Revâha’nýn etrafýnda toplanýr, Resûlul-
lah’ýn öðrettiði þekilde beraberce zikre-
derlerdi; Abdullah da onlarla dinî konularý
müzakere ederdi (krþ. Müsned, I, 230; II,
132; III, 265; Heysemî, X, 76; Abdülhay el-
Kettânî, III, 42). Medrese öncesinde mes-
cidlerde, dârüssünne veya dârülhadisler-
deki imlâ meclislerinde, “miâd” da deni-
len hadis derslerinde aslýnda kendisi de
hadis talebesi olan ve hocanýn söyledikle-
rini o anda tekrarlayan “müstemlî” adlý
yardýmcý elemanlar vardý. Fakat bunlar da-
ha çok hocanýn sesini duyurabilmek için
tekrar ederlerdi. Esasen çok kalabalýk ol-
mayan fýkýh meclislerinde görev yapan
muîd ise ders sýrasýnda hocayla beraber
oturur, ders bittikten sonra diðer öðren-
cilere dersi tekrarlardý. Muîdler genellikle
diðerlerine göre daha ileri seviyede olan
öðrencilerden seçilirdi. Ancak mezun ol-
muþ bir öðrenci veya kürsüsü bulunma-
yan bir fýkýh âlimi de bu göreve tayin edi-
lebilirdi. Müderris en zeki, en kabiliyetli ve
çalýþkan öðrencisini muîd seçerdi. Muîd-
lerin mezun olduktan sonra iyice olgunlaþ-
madan ve hocasý görevi býrakmadan kür-
sü iþgal etmesi ilim geleneðine aykýrý sa-
yýlýrdý. Hoca tayin edilmediði dönemlerde
ise mûidler de ders vermiþtir. Nitekim da-
ha önce müderrislik görevinde bulunan-
lar da muîdlik yapabiliyordu. Fakat mü-
derris sýfatý ile ders veren muîdler onlarýn
aldýðý maaþý alamazdý.

Medreselerde genellikle her hocanýn bir
veya iki muîdi olurdu. Müstansýriyye Med-
resesi’nde ise dört mezhep müderrisinden
her birinin dörder muîdi vardý. Baðdat’ý zi-
yareti esnasýnda bir derse katýlan Ýbn Bat-
tûta, müderrisin ders sýrasýnda saðýnda ve

dırılmada kullanılan aletleri taşıyarak yü-

(doktora tezi, 1995), MÜ Sosyal Bilimler

Mübdi’in
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