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MUHZIR

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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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
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solunda yer alan muîdlerden ve hocanýn ký-
yafetinden söz etmektedir. Burada ayrýca
muîdlik görevi yanýnda dârüssünne veya
dârülhadis bölümünde hadis þeyhlerinin
“kariü’l-hadîs” denilen yardýmcýlarý vardý.
Bunlar daha sonra meþihat makamýna
yükselirdi. Eyyûbîler döneminde muîdlik
önemli bir mevki haline gelmiþtir. Nâsýriy-
ye ve Salâhiyye medreselerinde her mü-
derrisin iki muîdi bulunmaktaydý.

Muîdlerin aldýðý maaþ görevlerinin öne-
mi ve zamanýn iktisadî þartlarýna baðlý ola-
rak deðiþmektedir. Müstansýriyye vakfiye-
sine göre fýkýh medresesi muîdlerinin aylý-
ðý 3 dinardýr. Bunun yanýnda günlük yiye-
cek ihtiyaçlarý karþýlanmaktadýr. Otuz ka-
dar yetim çocuðun okuduðu dârülkur’ân
hocasýna (þeyh mukrî) yardýmcý olan muî-
din maaþý aylýk 1 dinar 20 kýrattýr. Konya’-
da bulunan Ýplikçi (Altun-aba) Medresesi’-
nin 598 (1202) tarihli vakfiyesine göre mu-
îdin yýllýk ücreti 240 dinardýr (DÝA, XXVIII,
326).

Osmanlý medrese sisteminde de muîd
ayný anlamda kullanýlmýþtýr. Fâtih Sultan
Mehmed’in yaptýrdýðý Sahn-ý Semân med-
reselerinin her birinde birer muîd bulunu-
yordu. Fâtih’in vakfiyesinde muîdlerin ka-
biliyetli öðrenciler arasýndan seçileceði, ak-
raný içinde iyi yetiþmiþ ve mâhir olanlarýn
muîd olabileceði, bunlara günlük 5’er ak-
çe verileceði kaydedilmektedir. Muîdler,
sadece müderrisin okuttuðu derslerin tek-
rarý ve müzakeresiyle deðil ayný zamanda
talebenin gözetimiyle de ilgileniyordu. Þey-
hülislâmlar, vakfiyesi gereði ayný zaman-
da Beyazýt Medresesi müderrisliði yaptýk-
larýndan altý ayda bir defa medrese muî-
dine ve “muzaf” denilen muîd yardýmcýsýna
na mülâzemet verirlerdi. Bu sistem XVIII.
yüzyýlda yeniden düzenlenmiþtir. Doðru-
dan hocaya baðlý olan muîdler müderris-
lik yolunda en kuvvetli adaylardý. Nitekim
vefat eden, görevi deðiþen veya baþka bir
medreseye tayin edilen müderrisin, elle-
rinde beratlarý bulunan muîdlerinin mü-
lâzemete kaydedileceði kanunnâmelerin-
de belirtilmiþtir. Fakat bu sistemde za-
manla aksamalar olmuþtur. XVII. yüzyýl
baþlarýnda Koçi Bey, 1005 (1596-97) yýlý-
na gelinceye kadar Sahn-ý Semân muîdle-
rinin müderrisler kadar itibarlý sayýldýðýný,
medreselerde uzun süre ilimle meþgul ol-
madýkça mülâzým yazýlmadýklarýný söyler
ve artýk bu kuralýn bozulduðunu bildirir
(Risâle, s. 34). Ancak XVII. yüzyýldan önce
de bu sistemde önemli problemler oldu-
ðuna dair kayýtlara rastlanmaktadýr. Me-
selâ 963’te (1556) Edirne’de Üç Þerefeli
Medrese’nin müderrisi vefat edince muî-

di Muhyiddin Efendi’nin mülâzým olmasý-
ný Kanûnî Sultan Süleyman’ýn oðlu Baye-
zid rica etmiþ ve tayin þartlarýna uygun
olmamasýna raðmen bu istek yerine ge-
tirilmiþtir. Ulemâ mesleðini düzenlemek
için yapýlan ýslahatlar sebebiyle çýkarýlan
emirlerde müderrisliðe geçiþ þartlarý be-
lirtilirken muîdlik üzerinde de önemle du-
rulmuþtur. Muîdlik, II. Meþrutiyet’in ardýn-
dan idâdî programlarýnýn geniþletilmesiy-
le oluþturulan sultânîlerde hemen hemen
ayný vazifeyi görmek üzere ihdas edilmiþ-
se de daha sonra kaldýrýlmýþtýr.
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Osmanlý þeyhülislâmý.
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Yûsuf adlý bir kiþinin oðludur. Biyogra-
fisini veren kaynaklarýn çoðunda Tokat’a
baðlý Kazova’da doðduðu belirtilirse de bu
bilgi Þeyhî’de yer alan, “Vilâyet-i Anadolu’-

da Kazdaðý nahiyesinde zâhir ve nümâ-
yan olduðu” ifadesinin yanlýþ anlaþýlmasýn-
dan kaynaklanmýþtýr. Kazdaðý bölgesi To-
kat’ýn Kazova’sý olmayýp Batý Anadolu’-
da Edremit körfezinin kuzeyinde bulunur.
Tahsil için Ýstanbul’a giden Ahmed Efen-
di, Kýnalýzâde Fehmi Mehmed Efendi’den
ders aldý. Ali Paþa-yý Cedîd (Semiz Ali Paþa)
Medresesi’nde onun muîdi olduðu için bu
lakapla anýldý. Cemâziyelâhir 1003’te (Þu-
bat 1595) Kýnalýzâde’den mülâzemet aldý
ve müderrisliðe baþladý. 40 akçe medrese-
den mâzul olduktan sonra sýrasýyla Þev-
val 1021’de (Aralýk 1612) Topkapý’da sur
içinde Ahmed Paþa Medresesi’ne, Cemâ-
ziyelevvel 1023’te (Haziran 1614) Mahmud
Paþa Medresesi’ne, Zilhicce 1027’de (Ka-
sým-Aralýk 1618) Gazanfer Aða Medre-
sesi’ne, Rebîülâhir 1029’da (Mart 1620)
Sahn-ý Semân medreselerinden birine, Þâ-
ban 1031’de (Haziran 1622) Haseki Sultan
Medresesi’ne, Receb 1032’de (Mayýs 1623)
Yavuz Sultan Selim (Sultan Selîm-i Ka-
dîm) Medresesi’ne, Cemâziyelâhir 1033’-
te (Nisan 1624) Süleymaniye medresele-
rinden birine, Cemâziyelâhir 1034’te (Mart -
Nisan 1625) Süleymaniye Dârülhadisi’ne
tayin edildi.

Ardýndan kadýlýða geçti ve Cemâziyelâ-
hir 1035’te (Mart 1626) Þam kadýsý oldu.
Zilkade 1036’da (Temmuz-Aðustos 1627)
azledildi. Safer 1039’da (Eylül-Ekim 1629)
Kahire kadýlýðýna gönderildi ve Receb 1040’a
(Þubat 1631) kadar görev yaptý. Burada-
ki kadýlýðý sýrasýnda daha sonra sadrazam
olan Sultanzâde Mehmed Paþa ile dostluk

Fatih’te Muîd Ahmed Efendi Medresesi’nin kalýntýlarý


