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yet zâhirle, müþâhede bâtýnla ilgilidir. Mü-
þâhede Allah’ýn isim, fiil ve sýfatlarýnýn te-
cellilerini temaþa etmektir. Allah’ýn zâtýný
deðil zâtî tecellisini temaþa etmek müþâ-
hedenin en mükemmel þeklidir (a.g.e., II,
748). Müþâhede mücâhedenin neticesi ve
semeresidir. Nefsini arýndýrma yolunda çi-
le çekmeyenlerin müþâhede haline erme-
leri imkânsýzdýr. “Uðrumuzda mücâhede
edenleri yollarýmýza erdiririz” meâlindeki
âyet (el-Ankebût 29/69) mücâhedesiz mü-
þâhedenin olamayacaðýný gösterir.

Müþâhede halinin gerçekleþmesi için bu
konudaki istek ve iradenin ortadan kalk-
masý þarttýr. Hz. Mûsâ’nýn Allah’ý görmek
istediði halde görememesi, buna karþýlýk
Hz. Peygamber’in böyle bir talepte bulun-
madýðý halde O’nu görmesi bunu göste-
rir. Öte yandan Bâyezîd-i Bistâmî’nin, “Al-
lah’ýn öyle kullarý vardýr ki dünya ve âhi-
rette bir lahza Allah’ý müþâhededen geri
kalsalar mürted olurlardý” sözüyle büyük
velîlerin sürekli müþâhede halinde olduðu-
nu ifade etmek istemiþtir. Yûnus Emre’-
nin, “Yûnus Emre gözün aç iki cihan dop-
dolu Hak”; “Can gözü O’nu gördü dil O’n-
dan haber verdi”; “Ol dost yüzün görel-
den aklým baþýma gelmez benim”; “Ben
bu dem seni gördüm nicesi sabreyleyem”;
“Ben dost cemâlin görmüþem hûr u ci-
nâný neylerem” gibi mýsralarla müþâhede
halini anlatýr. Baþlangýçta “Hak ile kulu
arasýndaki perdelerin teker teker kalkýp
ilâhî tecellilerin temaþa edilmesi” anlamý-
na gelen müþâhede sonralarý “melekleri
veya ölülerin ruhlarýný, onlarýn kabirdeki
hallerini görme, gayba ait bazý hususlarý
görüp onlardan haber verme” mânasýnda
da kullanýlmýþtýr.
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Osmanlý maliyesinde
hazineden maaþ ve tahsisat alan

belirli bir grup için kullanýlan terim.
˜ ™

Osmanlý Devleti’nde hazineden sorumlu
maliye bürolarýndan biri olan küçük rûz-
nâmçe kaleminden maaþ tahsisi yapýlan
gruplarý belirten müþâherehorân tabiri,
sözlükte “aylýk ödemekle kiralama veya bi-
rini istihdam etme” anlamýna gelen müþâ-
here kelimesiyle Farsça “yiyen” mânasýn-
daki hôrân kelimesinden oluþmuþtur ve
“aylýklý, aylýk alan” demektir. Hazineden
maaþ karþýlýðý verilen tahsisata da “müþâ-
here” denilir.

Müþâherehorân, bütün aylýk alanlar için
deðil genellikle küçük rûznâmçe kalemin-
den maaþ alan belirli gruplar için kullanýl-
dýðýndan küçük rûznâmçe kalemine “mü-
þâherehorân kalemi” de denir. Bu kaleme
ait defterlerin baþýnda yer alan bölümde
umumiyetle kimlere tahsisat yapýldýðý be-
lirtilir. Meselâ “mevâcib-i aðayân-ý rikâb-ý
hümâyun ve müteferrikagân ve zevvâkîn
ve çavuþân-ý dergâh-ý âlî ve gayrihim tâbi
kalem-i müþâherehôrân hizâne-i âmire”
baþlýðý (BA, KK, nr. 3401, s. 1; nr. 3402, s.
1; nr. 3507, vr. 1b; BA, MAD, nr. 2231, s. 2;
nr. 6261, s. 3, 6) dikkat çeker. Defterlerde
maaþ alanlar için de “mevâcib-i cemaât-i
müþâherehôrân-ý hizâne-i âmire” ifadesi
yer alýr (BA, D.KRZ, nr. 33120, s. 2).

Küçük rûznâmçe kaleminin teþekkülüy-
le müþâhere sýnýfýna giren görevlilere ne
zamandan beri böyle bir tahsisat ayrýldýðý
kesin olarak bilinmemektedir. Fâtih Sultan
Mehmed’in hükümdarlýðýnýn son yýllarýn-
da hazýrlanan Teþkilât Kanunnâmesi’nde
bu tabirlere rastlanmaz. II. Bayezid döne-
mine ait hazine rûznâmçe kayýtlarýnda ise
maaþ alan görevlilerin müþâherehorândan
olduðu belirtilir (Barkan, TTK Belgeler, IX/
13 [1979], s. 297, 303, 305, 307). Bu durum
söz konusu tahsisatýn II. Bayezid devrinde
(1481-1512) kurumsallaþtýðýna iþaret eder.
Bir bakýma çeþitli mârifet sahiplerine, bir
özelliði olan devlet görevlilerine, bazý ule-
mâ sýnýfýna, edebiyat ve kültür çevreleri
mensuplarýna ek gelir ve destekleme amaç-
lý teþekkül etmiþ olmalýdýr; zamanla dü-
zenli tahsisat özelliði kazanmýþtýr.

Bu kalemden Anadolu ve Rumeli ka-
zaskerleri, padiþah hocasý, bazý üst düzey
devlet görevlileriyle ulemânýn çocuklarý,
Osmanlý Devleti’ne tâbi devletlerin hâne-
danlarýna mensup kiþiler, rikâbdar, rikâb-ý

det-i þühûd” gibi isimler verilmiþtir. Mu-
hâdarada akýl, mükâþefede ilim, müþâhe-
dede mârifet merkezî bir aðýrlýða sahip-
tir. Müþâhede hissî bir görme ve algýlama
deðil mânevî ve ruhî bir keyfiyet olduðun-
dan bu hali yaþamayanlarýn onun mahiye-
tini kavramasý mümkün deðildir. Müþâ-
hede fenâ, cezbe ve vecd gibi tasavvufî
haller içinde gerçekleþir. Sâlik nefsinden
fâni olup Hak’ta bâki olmasý nisbetinde bu
hali yaþar. Ebû Osman el-Mekkî müþâhe-
deyi ardarda çakan þimþeklerle meydana
gelen aydýnlýða benzetir. Kitâbü’l-Müþâ-
hede adýyla bir eser yazmýþ olan Ebû Os-
man müþâhedeyi bazan “huzur”, bazan
“yakýn ilmi ve bunun hakikatleri”, bazan da
“yakýnin ziyadeleþmiþ þekli” olarak tarif
eder (Serrâc, s. 100).

Müþâhede halini yaþayan velîlere ehl-i
müþâhede veya ehl-i þühûd denir. Büyük
velîler ve ârifler her þeyde Allah’ý müþâhe-
de ettikleri gibi bütün varlýklarý da O’nun-
la müþâhede ederler, müþâhedesiz geçir-
dikleri yýllarý yaþanmýþ saymazlar. Bâye-
zîd-i Bistâmî’nin yaþý sorulduðunda dört
yaþýnda olduðunu, yetmiþ yýl dünya hica-
býnýn ardýnda kaldýðýný, hicap içinde ge-
çen zamaný ömürden saymadýðýný söyle-
mesinin sebebi budur.

Hücvîrî biri yakýn halinin sahih oluþun-
dan, diðeri muhabbet halinin baskýn olu-
þundan kaynaklanan iki tür müþâhededen
söz eder. “Hiçbir þey görmedim ki Allah’ý
onda müþâhede etmiþ olmayayým” diyen
Muhammed b. Vâsi‘, bu sözüyle sahih bir
yakýn ile Allah’ý o þeyde müþâhede ettiðini
ifade etmek istemiþtir. Çünkü o, fiili gör-
mekte ve bu fiili görürken fâilini yani Al-
lah’ý basîretiyle, fiili de basarý ile görmekte-
dir. Ebû Bekir eþ-Þiblî’nin, “Hiçbir þey gör-
medim ki o Allah olmasýn” sözü muhabbe-
tin galebesi ve müþâhedenin galeyaný ile,
“Her þeyi Allah olarak gördüm” demektir.
Muhabbet kendisini bütün varlýklardan
tecrit ettiði için Þiblî her þeyi fâil olarak
görmektedir. Hücvîrî’ye göre Muhammed
b. Vâsi‘in yolu istidlâl, Þiblî’nin yolu cezbe-
dir (Keþfü’l-ma¼cûb, s. 428).

Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’ye göre üç türlü
müþâhede vardýr: Halký Hak’ta müþâhede,
Hakk’ý halkta müþâhede, Hakk’ý halksýz
müþâhede (el-Fütû¼ât, II, 652). Mükâþefe
hali müþâhede halinde daha mükemmel-
dir. Mükâþefe mâna ile, müþâhede zatla
alâkalýdýr. Müþâhede rü’yetten farklýdýr.
Rü’yet bilinen þeyi, müþâhede ise daha ön-
ce bilinmeyen bir hususu görmektir. Rü’-
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Söz içinde bir kelimenin
baþka bir anlam ve baðlamda

tekrar edilmesi mânasýnda
edebî sanat.
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Sözlükte “iki þeyin biçim ve tarz yönün-
den benzeþmesi ve uyuþmasý” anlamýna
gelen müþâkele kelimesi, bedî‘ ilminde
“bir söz içinde iki kelime arasýndaki biçim
benzeþmesi” mânasýnda terim olarak kul-
lanýlýr ve anlama güzellik katan sanatlar-
dan sayýlýr. Müþâkele, edebî bir amaç veya
nükte için bir kelimenin baþka bir anlam
ve baðlamda tekrar edilmesi þeklinde ger-
çekleþir. Ýlk kelime genellikle gerçek mâ-
nada olmasýna karþýlýk ikinci kelime ona tâ-
bi ve sadece þekil (lafýz) yönünden ona ben-
zer olarak getirilir. Meselâ “"�#�$ ”$�#�$א
âyetinde (Âl-i Ýmrân 3/54) ikinci “�#�” birin-
ciye ( (�#�$א müþâkele için getirilmiþ olup
“%��#�� %�&�'” (Hile ve dolaplarýnýn ceza-
sýný verdi) anlamýndadýr. Örnekte müþâke-
le lafzýna biçim yönünden benzeyen ve ona
eþlik eden kelime (musâhib) gerçek mâna-
sýyla önceden ve açýk biçimde söz içinde
geçmiþtir. Bu türe “müþâkele-i tahkýkýyye”
adý verilir. Söz içinde sadece müþâkele laf-
zýnýn geçtiði, ancak ona eþlik eden kelime-
nin zikredilmediði türe “müþâkele-i takdî-
riyye” denir. Ebû Temmâm’ýn (�)�' * +� ,�”
א��(�-“ �+. �א�/� 01)� 23 4' / �53  ! 6�78 beytinde

“01)�” kelimesi “yaptým” anlamýnda de-
ðil, “019	4א / ��	�seçtim” anlamýnda ve“ ”א
(�(�)) e”א��(�-“ tâbi olarak müþâkele þek-
linde gelmiþtir.

Âyetlerin nüzûl sebebini bilmek söz için-
de geçmeyen kelimenin (musâhib) tayinin-
de yardýmcý olur: �:+; ، ٠٠٠ ����3 )�> ”.���א
“٠٠٠"� (Allah’a inandýk..., Allah bizi kendi-
ne has boyasýyla boyadý deyin...), âyetin-
deki (el-Bakara 2/136, 138) “"� �:+;”
ifadesi, hýristiyanlarýn çocuklarýný sarý
renkli bir suya batýrarak (vaftiz), “Ýþte
þimdi temizlendi ve gerçek hýristiyan ol-
du” sözlerine müþâkele üslûbuyla verilmiþ
cevap olup gerçek temizliðin Allah inan-
cýnýn gönle yerleþerek orayý temizlemesi
ve kendine has rengiyle boyamasýnda ol-
duðuna dikkat çekmektedir. “ �3א  �? �	@
3��8 AB "� 3�C�” (Doðrusu Allah asla usan-
maz, siz usanmadýkça) hadisi de (Buhârî,
“Îmân”, 32, “Teheccüd”, 18, “Savm”, 52,
“Libâs”, 43; Müs-lim, “Müsâfirîn”, 215, 221,
“Sýyam”, 177) bu tür müþâkeleye bir örnek
olup, “Siz kendisine dua edip istekte bu-
lunmaktan usanmadýkça Allah sizden ih-
sanýný ve sevabýný kesmez” (D E�$ Dא��F
%#)G HI98 B * 3��8 B) demektir.

Karþýt anlamlý kelimeler arasýnda da mü-
þâkele olabilir. Bu tür daha çok mecazi bað-
lamda kullanýlan karþýtlar arasýnda görü-
lür. Huzurunda þahitlik yapan birine Kadî
Þüreyh’in “ א�����5 I+
� K3 4L” (Doðrusu sen
þahitliði hep tam yapmaktasýn) sözüne
karþýlýk þahidin onun bu sözüne benzeyen
bir ifadeyle, “M�)G �7/? %� �53 4L” (O benim
nezdimde hiç noksan olmadý ki) þeklinde-
ki cevabý gibi. Burada karþýt anlamlý “sebt”
(saçýn uzun olmasý) ve “ca‘d” (saçýn kýsa ol-
masý) kelimeleri “þahitliðin tam veya nok-
san yapýlmasý” mânasýnda mecaz olarak
kullanýlmýþtýr (Besyûnî Abdülfettah Bes-
yûnî, II, 67).

Asýl kelimenin kendisini tekrar etmek-
le deðil onunla ilgili (münâsib) bir kelimeyi
biçim benzeþmesi halinde ve gerçek anla-
mý dýþýnda zikretmekle de müþâkele ger-
çekleþebilir. Bir kiþinin, “Hadiste ‘Lâ ilâhe
illallah cennetin anahtarýdýr’ buyrulmu-
yor mu?” demesi üzerine Vehb’in, “Evet
öyledir, ama hiçbir anahtar yoktur ki diþ-
leri bulunmasýn. Diþlerini getirirsen sana
açar, yoksa açmaz” sözünde yer alan “diþ-
ler” (esnân) ifadesi “ameller” anlamýnda
olup o kiþinin anahtarla (miftâh) ilgili sö-
züne münasip bir söz olarak getirilmiþtir.

Müþâkele üslûbundan bahseden ilk âlim
olan Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ (ö. 207/822)
bu sanatý belli bir terim kullanmadan gü-
nümüzde anlaþýldýðý þekilde yorumlamýþ-
týr. Müberred, “mükâfee ve cezâ” (denklik

hümâyun aðalarý, mütekaid rikâb-ý hümâ-
yun aðalarý, mütekaid enderun aðalarý,
dergâh-ý âlî müteferrikalarý, ahkâm-ý mâ-
liyye kâtipleri, hazîne-i âmire kâtipleri, def-
ter-i hâkanî kâtipleri, dîvân-ý hümâyun kâ-
tipleri, hazîne-i âmire þâkirdleri, ehl-i hi-
ref aðalarý, hassa mimarlarý, hassa peyk-
leri, mütekaid hassa peykleri, hassa he-
kimleri, hassa müezzinleri, bîrun hazine-
darlarý, çaþnigîrler, mütekaid çaþnigîrler,
dergâh-ý âlî çavuþlarý, mütekaid dergâh-ý
âlî çavuþlarý, bâzdârân-ý enderun þâkird-
leri, þâhinciyân-ý enderun þâkirdleri, hassa
avcýlarý, yahudi hekimleri ve darphâne-i
âmire sikkezenleri maaþ alýrdý. Bu grup-
lar zamana göre deðiþmiþ ve bir kýsmý mü-
þâherehorân kaleminden maaþ almamaya
baþlamýþtýr. Meselâ defterhâne kâtipleri
küçük rûznâmçe kaleminden 1648-1729
yýllarý arasýnda maaþ almýþtýr (Afyoncu, s.
111).

Bunlarýn dýþýnda çeþitli devlet görevle-
rinde çalýþan, ancak çalýþtýklarý bürolarýn
kadrolarýnýn dolu olmasý yüzünden maaþ
alamayan memurlara da buradan ödeme
yapýlýyordu. Bunlarýn içerisinde hazine kâ-
tipleri, dîvân-ý hümâyun kâtipleri, defter-i
hâkanî kâtipleri, hazine þâkirdleri ve mâ-
zul bürokrat ve memurlar bulunuyordu.
Ayrýca fiilî olarak görev yapan veya mâzul
çeþitli devlet görevlileriyle ulemâ ve þeyh-
lerin oðullarý, kýzlarý ve eþlerinden de bu
grup içerisinde maaþ alanlara rastlanmak-
tadýr (BA, MAD, nr. 5965, s. 37-40). Müþâ-
herehorânýn sayýsý 1079-1080 (1669-1670)
yýlýna ait bütçede 2004 kiþi olarak görü-
nür. Müteferrikalar 813, dergâh-ý âlî ça-
vuþlarý 686 kiþiyle en kalabalýk iki cemaati
oluþturmaktadýr (Barkan, Osmanlý Devle-
ti’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, II, 763-
765).

Mýsýr gibi eyaletlerde maaþ alanlar için
de müþâherehorân tabiri kullanýlýrdý. Ce-
mâat-i müþâherehorânýn maaþlarý gün-
lük olarak hesaplanýr ve üç ayda bir öde-
me yapýlýrdý. Maaþlar çalýþanlarýn kýdem-
lerine veya gösterdikleri yararlýklara göre
deðiþirdi. Maaþ sahiplerinden birinin ölü-
mü veya baþka vazifeye tayini üzerine ulû-
fesinin bir kýsmý yerine tayin edilen kim-
se varsa ona verilir, artan miktar da hazi-
neye kalýrdý. Eðer tayin edilen yoksa mah-
lûl maaþ zam bekleyen birkaç kiþi arasýn-
da paylaþtýrýlýrdý.
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