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II. GİRİŞ: CAHİLİYEDEN İSLÂM GELENEĞİNE TOPLANTI TİPLERİ ve 
MUHÂDARA TİPLEMESİ 
1. Câhiliye’deki Toplantı Türleri 

İlmî-edebî toplantı geleneğimizin kökenleri, ta Câhiliye dönemine kadar 

uzanır. Bu dönemde kabile düzeyindeki toplumsal yapılanmanın bir gereği 

olarak, ilaveten o dönem için şeref, fazilet ve erdem olarak kabul edilen unsurlar 

müvacehesinde bir kısım toplantılar yapılırdı. Toplantı tipleri çoğunlukla 

“üdebâ”, “hutabâ” ve “şuarâ” diliyle “edebî” düzeyde “karşılıklı atışma” şeklinde 

gerçekleştirilirdi. Bu toplantılardaki en önemli saik ise, dönem içerisinde “erdem 

ve fazilet” olarak addedilen “kabile-aşiret üstünlüğü, erdem ve fazilet üstünlüğü, 

mal-mülk, çoluk-çocuk çokluğu” gibi unsurlar çerçevesinde bir “üstünlük 

yarışı”ydı. Bu mantık içerisinde Câhiliyede çeşitli özellikleri haiz ve değişik 

alanlarda icra edilen toplantılar mevcuttu ki bunların en önemlileri, “muhâvere, 

müfâhare, münâfere, müsâmere, mü’ânese, münâdeme” tipleridir. Bunlardan önemlileri 

hakkında kısa bilgi verelim. 

Câhiliye dönemindeki toplantı türlerinden birini ifade eden kavram, 
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““muhâvere” (ا���4ورة) kavramıdır. Leksik bağlamıyla temelde “dönmek, rücu etmek, 

eksilmek, çalkalanmak” gibi anlamlara gelen “ر��” kökünün müfâ’ale kalıbı ( ،�4ورة�
 aralarında konuşmak, karşılıklı konuşmak, mücâdele ve münakaşa etmek” anlamına“ ,(��ار

gelmektedir. Arap dili terminolojisinde ise “iki veya daha fazla kişinin bir konuda 

dönüşümlü olarak görüşünü beyan etmesi şeklinde gerçekleştirilen toplantı”lara verilen 

isimdir. Bu bazen bir tarafın sorması, diğer tarafın da cevap vermesi şeklinde de 

gerçekleşebilir. Klasik dönemden Âmir b. Zarib el-Advânî ile Humeme b. Râfi 

ed-Devsî arasındaki Himyer kralının huzurunda yapılan muhâvere; Temîm 

kabilesinin bilgesi Damre b. Damre el-Muaydî’nin Hire kıralı Nu’mân b. Mün-

zirle yaptığı hikmet dolu muhâvere ve Utbe b. Rebîa ile kızı Hind arasında 

geçen muhâvere bu türün örnekleri olarak verilebilir.1 

Bir diğeri, ““müfâhare” (ة����ا��) türüdür. Sözlük olarak “övünme, üstünlük 

iddia etme, iftihar etme” gibi anlamlara sahip olan fahr kökünün müfaale kalıbı 

“müfâhare”, “soy sop, kabile ve aşiret üstünlüğü, ahlakî erdemlere sahip olma, 

mal mülk evlat ve akraba çokluğu gibi konularla övünme şeklinde cereyan eden 

ve daha çok kabile ileri gelenleri arasında gerçekleşen toplantı tipi”ne verilen 

isimdir. Bunun en meşhur örneği, Sâsânî Hükümdarı Kisra Enuşirvân ile Hire 

Kıralı Nu’mân b. Münzir arasında kisranın sarayında yapılan müfâheredir. En 

üstün milletin Araplar olduğunu ileri süren Hire Kralı, kisranın sorularına ikna 

edici cevaplar vererek bu muhâverede galip gelmiştir. Câhiliye döneminde de, 

Rebia-Mudar, Bekir-Tağleb, Kays-Temim ve Evs-Hazrec kabileleri arasında bu 

muhâvere geleneği süregelmiştir. Hatta bu konuda aynı isimle ciddi bir literatür 

oluşmuştur.2 

Bir başka tür de ““münâfere” (ا�����8ة) türüdür. Leksik kaynaklarda “��2” kökü-

nün temel iki anlamı söz konusudur. Birincisi, “tiksinmek, nefret etmek, ürkmek”; 

ikincisi ise “fertlerin bir iş için bir araya gelmesi” anlamıdır. Kelimenin müfâ’ale kalıbı 

her iki anlam temelinde kullanılmasına karşılık, konumuzla ilgili olarak daha 

çok ikinci leksik anlam temelinde “nesep ve çeşitli yönlerden birbirlerine karşı övünmek 

maksadıyla neferlerin bir araya gelmesi” anlamı ön plana çıkmaktadır. Toplantının 

amacına yönelik olarak “benim soyum senin soyunu döver” mantığı baskın 

olduğu için bu ikinci anlamdan hareket edilmesi daha uygun görülmüştür. Bu 

bağlamda Arap dil terminolojisinde bir toplantı türü olarak mmünâfere, “mutlaka 

bir hakemin nezaretinde yapılan ve kaybeden tarafın kazanana ödeyeceği bir ödül ortaya 

                                                                    
1  Geniş bilgi için bkz. Durmuş, İsmail, “Münâzara: Arap Edebiyatı”, DİA, İstanbul, 

2006, XXXI/577-79. 
2  Geniş bilgi için bkz. Durmuş, “Münâzara: Arap Edebiyatı”, XXXI/577-79. 
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konarak gerçekleştirilen, konu olarak ise hasep ve neseplerinin çokluğu, şeref ve itibarlarının 

yüceliği; servet ve mal çokluğu etrafında söz düellosu şeklinde icra edilen toplantı tipleme-

si”nin adıdır. Toplantıda taraflar kendi soy ve soplarının fazilet ve erdemlerini; 

sayılarının çokluğunu; servetlerinin fazlalığını edebî bir dille ortaya koyarlar; 

hatta bazen tartışma kızıştığında iş ölülerin sayılmasına kadar varırdı ki, Kehf, 

18/34 ve Tekâsür 102/1-2. âyetlerinde bu konuya işaret edilmektedir. Hakemler, 

zamanın eşrafı ve bilgelerinden seçilir; karşılıklı edebî ve etkili konuşmalar 

yapılır; ödüller bazen 100 bazen 1000’e ulaşan deve, köle, cariye, altın gibi şeyler 

olurdu. Hatta bu isimle ilk döneme ait bir literatür bile gelişmiştir.3  

Bir başka tür de, ““müsâmere” türüdür. Arapların gece sohbetlerine “semer”, 

karşılıklı konuşmayı ifade etmesi için de “müsâmere” ismini vermişlerdir. Çölün 

serin gecelerinde bir ateş etrafında çadırlarda, meydanlarda veya meyhanelerde 

sazlı sözlü eğlenceler tertip edilir, muğanniler şarkı söyler, hikayeciler kıssa, 

esâtir ve eyyâmü’l-Arabtan hatıralar anlatırdı. İçki içilir, gülmeye konu olan her 

türlü malzeme, hatta müstehcen konular yoğun bir şekilde anlatılırdı. Bu top-

lantılar gün ağarıncaya kadar devam ederdi. İlgili toplantılar câhiliye şiirine de 

yansımıştır. Örneğin Lebîd b. Rebîa, muallakasında latif gecelerin ay ışığında 

arkadaşlarıyla sabaha kadar yaptıkları sohbetlere değinmektedir. Bu toplantı 

tiplemesi, içeriği değiştirilmek ve câhiliye unsurlarından arındırılmak sûretiyle 

İslâm döneminde de devam etmiştir. Emevî ve Abbâsî dönemlerinde yoğun bir 

şekilde yapılan bu toplantılar da, binbir gece masalları, leyla mecnun hikayeleri 

anlatılmıştır. Zaman içerisinde müsâmere türü, sultanların ve devlet adamları-

nın başından geçen hikaye ve olaylar anlamında bir türe dönüşmüştür: Müsâme-

ratü’l-Mülûk. Gece sohbetleri türü, Türk kültürüne de yansımış, özellikle asırlar 

boyunca uzun kış gecelerinde köy odalarında icra edilmiştir. Bunun bir diğer 

çeşidi de, ““münâdeme”dir. Sazlı-sözlü şarkılı, çalgılı ve içkili eğlence alemlerini 

ve toplantılarını ifade etmektedir.4 

Özetle, Câhiliye Arabının toplantısı, temelde çölün erdem ve faziletleri gere-

ği, soy-sop, mal-mülk, aşiret ve evlat çokluğu gibi unsurlarda övünme ve üstün-

lük sağlamaya; öte taraftan da eğlenmeye ve hoş vakit geçirmeye yönelikti.  

                                                                    
3  Geniş bilgi için bkz. Durmuş, “Münâzara: Arap Edebiyatı”, XXXI/577-79. 
4  Geniş bilgi için bkz. Bozkurt, Nebi, “Müsâmere”, DİA, İstanbul, 2006, XXXII/75-

76; Sirhân Cemal Muhammed, el-Müsâmera ve’l-Münâdeme inde’l-Arab hatte’l-
Karni’r-Rabi’i’l-Hicrî, Beyrut Amerikan Üniversitesi, Beyrut, 1978.  
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22. İslâm Geleneğindeki İlmî-Edebî Toplantı Tipleri 

Câhiliye döneminin sosyo-kültürel yapısına uygun bir şekilde üstünlük ve 

şeref paydasında yapılan bu toplantılar, İslâmdan sonra edebî ve ilmî alanlar 

başta olmak üzere çeşitli toplantıların bir ilham kaynağı olmuştur. Klasik İslâm 

geleneğinde, ilim ve edebiyat bağlamında “birlikte uğraşlar”ın ve “karşılıklı 

paylaşımların”; “bir ortam içerisinde yapılan toplantıların” tiplemeleri, son 

derece zengindir. Bunlardan bir kaçı, şunlardır: Tedrîs, ta’lîm, meclis, muhâdara, 

müzâkere, münâzara, mücâdele/cedel, mukâbese, makâme, mühâlefe/hilâf… 

Bunlar içerisinde genel olarak ilmin hocadan talebeye aktarımı düzeyinde 

ders, tedrîs ve ta’lîm kavramları kullanılır. Kur’ân ve öteki ilimlerin örgün ve 

yaygın öğretimiyle ilgili kavramlar konumuz dışındadır. Biz daha çok bunların 

dışında yer alan daha elitist ve üst  düzey ilmi ve edebi toplantı tiplemelerini 

kastediyoruz. Bu bağlamda İslam geleneğinde belli düzeydeki ulemânın veya 

üdebânın veya herhangi bir konuyla ilintili şahısların bir araya gelerek yaptıkları 

bilimsel ve edebî toplantılar söz konusudur. Bu toplantılar, yapılış tarz ve 

içeriklerine göre çeşitli isimlerle anılmıştır. 

Bu toplantı tiplerinden biri, ““meclis-mecâlis” türüdür. “Oturmak” anlamın-

daki “celese” kökünün mekân mastarı olan “oturma mekânı, oturma yeri” literal 

anlamına ilaveten izafe edildiği şeye binaen anlam kazanan (ilim meclisi, zikir 

meclisi, müzâkere meclisi vb.) bir kavramdır. Bunun daire şeklindeki tiplerine 

“halka-halaka” denilmektedir. Meclis kelimesi, ilk zamanlarda mescidlerde 

yapılan ders halkaları için kullanılmıştır. Bunun yanında izafe edildiği ortamları 

ifade etmek üzere, “meclisü’l-ilm”, “meclisü’t-tedrîs”, “meclisü’l-va’z”, “mecli-

sü’z-zikr”, “meclisü’l-münâzara” gibi terkiplerle kullanılmıştır. Ulemânın veya 

üdebânın bir araya gelerek ilmî veya edebî meseleleri tartıştığı toplantılar da 

“meclis” ismiyle anılmış, daha sonra bunlar ““mecâlis” ismiyle bir literatürün adı 

olmuştur.5 Bu kelimeye izafe edilen “imlâ” kelimesiyle oluşan ““meclisü’l-imlâ”, 

özellikle Arap dili ve hadis alanıyla ilgili ilim meclislerinde okutulan derslerin 

öğrencilere imlâ ettirildiği ortamları karşılayıp sonraları ““emâlî” şeklinde bir 

                                                                    
5  Bkz. Muğniyye, Hüseyin, Mecâlisü’l-Arab, Lübnan, 1982; Seyyid b. Abdülmaksud 

b. Abdurrahim, İthâfu’n-Nübelâ bi Vasfi Mecâlisi’l-Ulemâ, Riyad, 1992. Haritânî, 
Süleyman, el-Hamra ve Zâhiretu İntişâri’l-Hânât ve Mecâlisi’ş-Şarâb fi’l-
Müctemai’l-Arabiyyi’l-İslâmî, Dımeşk, 1996. İlgili literatürden bazıları şunlardır: 
Mecâlisü’l-Ulemâ, Zeccaci; Mecâlisü Sa’leb…  



 Ö. KARA · HUZUR DERSLERİ | 303 

türü teşekkül ettirmiştir.6  

Diğer bir tür, ““müzâkere” (ا��=ا��ة) türüdür. Kelime, “hatırlamak, hatırda 

tutmak, zikretmek, anmak” anlamınlarındaki “zikir” kelimesinin müfâ’ale 

kalıbından gelmekte; “daha önce öğrenilen herhangi bir konuyu tekrar hatırla-

mak; birlikte mütaala etmek” anlamına gelmektedir. Özellikle “bir hocanın 

halkasında ders alan öğrencilerin ders sonrası bir araya gelerek aldıkları dersi 

bir kalfanın veya alt-hocanın nezaretinde topluca tekrar etmeleri ve mütaala 

etmeleri” anlamında meşhurdur. Hadis alanında yaygın bir şekilde kullanılan 

ilgili terim7, öteki İslâm bilimlerinde de kullanılmaktadır. Başlangıçtan günü-

müze öğretim sistemimizde özellikle de medreselerde uygulanagelen bir bilim-

sel toplantı tiplemesidir. Günümüzde bazı eğitim-öğretim alanlarında ““etüd” 

ismiyle uygulanmaktadır. Sonuç itibariyle mmüzâkere, “daha önce alınmış bir dersin 

tekrar mütaala edildiği toplantılara” verilen isimdir. 

“Münâzara” (ا������ة) tipi, kelimenin kökü “nazar”dan (düşünme) hareketle, 

tefil kalıbıyla, “herhangi bir konu üzerinde birlikte düşünmek” şeklindeki literal 

anlamıyla “bir alanda ihtisas sahibi kişilerin bir araya gelerek herhangi bir konu üzerinde 

birlikte düşünmelerini; belli yöntem ve kurallar dahilinde fikirlerini paylaşmalarını sağlayan 

toplantı tiplemesi”dir. Münâzara tipinde, gerçeğe ulaşma kaygısı ön planda olup 

tartışmanın ve müzâkerenin en güzel şekilde yapılması öncelenir. Münâzarada, 

muhatabın amacını hedefinden saptırmak, ileri sürmediği bir görüşü ona isnat 

edip onu mağlub etmeye çalışmak; muarızın kişiliğine yönelik küçük düşürücü 

tavır takınmak, kesin delillere dayanmayan cedele girişmek, hakkı batıl, batılı 

hak diye göstermeye çalışmak, gerçek ortaya çıktıktan sonra inadına kendi 

görüşünü dayatmak gibi kötü özellikler hoş karşılanmamaktadır. Bu itibarla 

münâzara, sadece gerçeğin ortaya çıkması hedefine uygun olarak; saygı ve 

tevazü temelinde gerçekleştirilen; sahih delille temellendirmeye dayanan; üstün-

lük ve övünme unsurlarının hemen hemen hiç bulunmadığı bir toplantı tipini 

çizmektedir. Söz konusu toplantıların kitabiyat alanına aktarılması sonucunda 

“ilmü’l-münâzara” adıyla bir ilmin ve literatürün8 oluşmasına; hatta bazı ilimle-

                                                                    
6  İmlâ ve meclisü’l-imlâ kavramı hakkında bkz. Kandemir, Yaşar, “Emâlî”, DİA, 

İstanbul, 1995, XI/70-72; Aydınlı, Abdullah, “İmlâ”, DİA, İstanbul, 2000, 
XXII/225-26. 

7  Hadis ilmiyle ilintili olarak bkz. Hatiboğlu, İbrahim, “Müzâkere”, DİA, İstanbul, 
2006, XXXII/233-4. 

8  Münâzara konusuna yoğunlaşmış; şekli ve yöntemlerini ele alan klasik ve mo-
dern çalışmalardan bazıları şunlardır: Rüknüddin el-Âmidî’nin el-İrşâd fi İlmi’l-
Hilâf ve’l-Cedel’i; Ahmed b. Hibetullah el-Medâinî’nin Ahkâmü’l-Cedel ve’l-
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rin kendi alanlarıyla ilgili münâzaraları ihtiva eden özel literatürlerin9 de geliş-

mesine sebep olmuştur. Bazı kişiler tarafından bu metoda ““mücâdele” (1ا����د�) 

ve ““cedel” (ا��/ل) (ilmü’l-cedel) ismi verilmesi ise rağbet görmemiş; cedel, 

münâzaranın farklı bir tiplemesi olarak tarihte yerini almıştır.10  

“Cedel” (ا��/ل) tiplemesi ise, “sertlik, düşmanlık, husumet, çetinlik, cephe 

alma” etimolojisiyle “tartışmada sert ve çetin olmak, cephe almak, rakibi sus-

turmak, alt etmek” leksikolojisiyle, “cedel, cidâl, mücâdele” gibi morfolojik 

                                                                                                                                                               
Münâzara’sı, Adududdin el-Îcî’nin Adabü’l-Bahs ve’l-Münâzara’sı, Ebu Mu-
hammed İbnü’l-Cevzî’nin el-Îzâh li Kavânîni’l-Istılâh fi’l-Cedel ve’l-Münâzara’sı 
(Kahire, 1995); Muhammed b. Eşref es-Semerkandî’nin Risâle fi Âdâbi’l-Bahs ve 
Turuki’l-Münâzara’sı (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2661); Seyyid Şerif 
Cürcânî’nin Usûlü’l-Mantık ve’l-Münâzara’sı (Kahire, 1335); Taşköprüzâde Ah-
med Efendi’nin Âdâbü’l-Bahs ve’l-Münâzara’sı (Kahire, 1310); İsmail Hakkı Bur-
sevî’nin Şerh ala Âdâbi’l-Bahs li Taşköprüzâde’si (İstanbul, 1273); Saçak-
lızâde’nin er-Risaletü’l-Velediyye fi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara’sı (İstanbul, 
1325); Ali Rıza Ardahânî’nin Mi’yâru’l-Münâzara’sı (İstanbul, 1307); Mustafa 
Sabri’nin, İlmü Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara’sı (Kahire, 1912); Muhammed Cema-
lüddin İstanbulî, Şerhu’l-Manzumeti’z-Zâhire fi Kavânîni’l-Bahs ve’l-
Münâzara’sı (İstanbul, 1322); Şirvanlı Ahmed Hamdi’nin, İlm-i Münâzara’sı (İs-
tanbul, 1293); Hamd b. İbrahim el-Osman, Usulü’l-Cedel ve’l-Münâzara fi’l-
Kitab ve’s-Sünne’si (Kuveyt, 1422); Şenkitî, Muhammed Emin, Âdâbü’l-Bahs 
ve’l-Münâzara, tah. Suud b. Abdulaziz el-Arifi, Cidde, ts. 

9  Örnek olarak bkz. Râzî, Fahruddin, Münâzarâtu Fahruddin Râzî fi Bilâdi 
Mâverâünnehir, tah. Fethullah Halif, Beyrut, ts.; Râzî, F., el-Münâzarât, tah. Arif 
Tamir, Beyrut-Lübnan, 1992; Ebu’l-Vefâ Ali b. Akîl, Kitabü’l-Cedel ala Tarîkati’l-
Fukahâ, Dımeşk, 1967; İbn Teymiyye, Münâzaratü İbn Teymiyye li Taifeti’r-
Rufâiyye, tah. Abdurrahman ed-Dımeşkiyye, Kahire, 1989; Türkî, Abdülmecid, 
Münâzaratün fi Usûli’ş-Şerîa beyne İbn Hazm ve’l-Bâcî, tah.-çev. Abdüssabur 
Şahin-Muhammed Abdülhalim Mahmud, Beyrut-Lübnan, 1986; Hisam el-Âlûsî, 
Hivârun beyne’l-Felâsife ve’l-Mütekellimîn, Bağdad, 1968; Münâzara beyne’l-
İslâm ve’n-Nasrâniyye, Riyad, 1992. 

10  “Münâzara” tiplemesi hakkında geniş bilgi için bkz. İbn Kayyim el-Cevziyye, 
İrşâdü’l-Kur’ân ve’s-Sünne ila Tariki’l-Münâzara, nşr. Eymen Abdurrezzak eş-
Şevvâ, Dımeşk-Beyrut, 1996; Taşköprizâde, Âdâbü’l-Bahs ve’l-Münâzara, İstan-
bul, 1313, s. 1-10; Ardahanî, Ali Rıza, Mi’yâru’l-Münâzara, İstanbul, 1307, s. 9 vd.; 
Meydânî, Abdurrahman Hasan Habenneke, Davâbitü’l-Ma’rife ve Usûlu’l-
İstidlâl ve’l-Münâzara, Dımeşk, 1993, s. 359 vd.; Atay, Hüseyin, “Kur’ân’a Göre 
Münâzara Metodu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1969, 
XVII/259-275; Saîd, Cemil, “el-Münâzara fi’l-Asri’l-Abbâsî”, Mecelletü Külliyyeti’d-
Diraseti’l-İslâmiyye, Bağdad, 1973, V/187-204; Yavuz, Yusuf Şevki, Yavuz, Kur’ân-ı 
Kerim’de Tefekkür ve Tartışma Metodu, İstanbul, 1983, s. 5 vd; 113 vd.; Yusuf 
Şevki, “Münâzara”, DİA, İstanbul, 2006, XXXI/576-7; Cirişe, Ali, Edebü’l-Hivâr 
ve’l-Münâzara, Mansûre, 1991, s. 59 vd; 150 vd.  
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yapısıyla bir anlam dünyasına sahip olup terim olarak “bir konudaki tartışmalı 

meseleler hakkında taraf olma; çelişkileri tartışarak bir tarafta yer alma; savunduğu görüşleri 

delil ve burhanlarla ispatlamaya çalışma” şeklindeki toplantı tiplemesinin adıdır. 

İslâm geleneği içerisinde her ne kadar, cedel için –münâzarada aranan şartlar 

ileri sürülerek- belli bir çerçeveye çekilmesi konusunda teorik düzeyde çabalar 

söz konusu olmuş ise de, cedel tipi, etimolojisi, leksikolojisi ve morfolojisinden 

kopamamış, “çelişkili ve tartışmalı konularda taraf olmak; muhatabını kendi 

delil ve görüşleriyle alt etmek” anlamıyla pratik olarak uygulanmış, bu yönüyle 

de “muğalata ve safsata”ların; kendi mezhebini ve görüşünü temellendirmenin 

bir aracı olmuştur. Cedel tiplemesinin kelam ve felsefe alanıyla özdeşleşmesi ve 

öteki alanlarda pek kabul görmemesi de, bu meyanda manidardır. Cedel yöntem 

açısından, sözde bir hakîkat arayışı bulunmakla birlikte şahsî görüşü başarıya 

ulaştırmak şeklinde bir çıkış noktası olduğu için formel mantık ve kelime 

oyunlarına mahkum olan; hile ve düzenbazlıklara kapı aralayan; nefsanî ve 

egoist mantığı ön plana çıkaran; kendini temize çıkarma ve muhatabını alt etme 

gibi dürtülerle beslenen bir tipleme olarak tarihte yerini almış; nihâyetinde 

“ilmü’l-cedel” ismiyle bir ilmin ve literatürün ismi olmuştur. Cedel, gerçeği 

yakalama hedefi ağırlıkta olan münâzaradan bir görüşü üstün kılma çabası 

anlamıyla farklılaşmaktadır. Bu bağlamda “muhacce” ve “mira” kavramları da 

“tartışmak ve kendi görüşünü ispat etmek için delil sunmak ve karşılıklı tartış-

mak” anlamlarıyla cedel ile paralellik arzetmektedirler.11 

Burada cedel mantığı içerisinde özellikle fıkıh alanında müstakilleşen ““hilâf” 

 türünü de zikretmek yerinde olacaktır. HHilâf kavramı, “karşı (ا�@�ف، ا�@�8	�ت)

gelmek, zıtlaşmak, muhalefet etmek, aykırı olmak” gibi leksik anlamlarıyla “ötekinin 

aksine bir görüşü benimsemek; bir yol tutmak” şeklindeki genelgeçer anlamıyla özellik-

le fıkıh alanında “bir mezhep müntesibinin kendi mezhebinin görüşlerini savunmak; üstün 

göstermek; öteki görüşü ise reddedip küçük görmek/çürütmek” şeklinde gerçekleştirilen 

toplantılara verilen isimdir. HHilâf (ا�@�ف) kelimesi yanında iihtilaf (ا©��6ف) 

kelimesiyle de ifadelendirilen bu tipleme, çoğunlukla “mezhep savunması” 

şeklinde gerçekleşmiş olup özellikle Fıkıh ve Kıraat alanlarında yaygınlaşmış; 

“ilmü’l-hilâf” veya “ilmü’l-ihtilaf” ismiyle bir alanın ve literatürün ismi olmuştur. 

Dolayısıyla kelam ve felsefeyle özdeşleşen cedel ilminin; kıraat ve özellikle de 

fıkıhtaki bir yansıması halini almış; aynı mantık içerisinde bir anlam bulmuştur. 

Bu noktada özellikle kıraat bağlamında ““ihticac” (��6ج�ا©) kavramını ilmü’l-

ihtilafın bir müradifi olarak kaydetmek uygun olacaktır. Kıraat alimlerinin 
                                                                    
11  Cedel kavramı için bkz. Yavuz, Yusuf Şevki, “Cedel”, DİA, İstanbul, 1993, 

VII/208-210. 
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tercih ettikleri kıraatları ön plana çıkarmak ve savunmak için geliştirdikleri 

tartışma toplantılarını yansıtmaktadır ki, bu tartışma ortamlarında ortaya çıkan 

malzemenin cemedildiği ve tartışıldığı “ihticacü’l-kıraat” adıyla bir alan ve 

literatür de oluşmuştur.12  

Arap dili çerçevesinde hakiki anlamda ilmî ve edebî meclislerin yanında ta-

mamen hayali ve kurgusal olarak eser düzeyinde yazılan edebî münâzara türü 

bile ortaya çıkmıştır. Bu türlerde hayali kahramanlara edebî anektodlar ve 

hikayeler şeklinde bazı şeylerin övülmesi ve yerilmesi bağlamında kurgular yer 

almaktadır. Bunların bir kısmı ““müfâhere” ismiyle tarihe geçmiş iken, bir kısmı 

da ““makâme/makâmat” ismiyle bir alan teşkil etmiştir. Birinci kısım için 

Câhız’ın Müfâharatü’l-Cevârî ve’l-Ğılmân’ı, Müfâharatü’s-Sudân ve’l-Humrân’ı, Müfâha-

ratü’l-Misk ve’r-Remad’ı, İbn Ebu Tâhir’in Müfâharatü’l-Verd ve’n-Nergis’i örnek 

verilebilir. İkinci kısım için ise Hemedânî’nin Makâmât’ı, Harîrî’nin Makâmât’ı, 

İbn Nakiyâ’nın Makâmât’ı örnek verilebilir.13 

3. Devlet erkânı huzurunda yapılan Toplantı: Muhâdara(t) 

Kelime olarak, “�W�” fiilinin müfâ’ale kalıbından gelen “�4[�ة�” tabiri, “bir 

topluluğun huzurunda bilgi ve birikimlerini aktarmak, onlarla ilmî tartışmada 

bulunmak” anlamına gelmekte olup terim olarak ise “devlet ricalinin huzurunda 

ilim adamlarının; edib ve şairlerin soru-cevap şeklinde karşılıklı müzâkere 

yaptıkları tartışma meclisi”nin adıdır. Tarihe baktığımızda, bu toplantının iki 

şekilde cereyan ettiğini görürüz: ilmî ve edebî toplantılar. İslâm geleneğinde, 

                                                                    
12  Hilâf kavramı ilgili bkz. Özen, Şükrü, “Hilâf”, DİA, İstanbul, 1998, XVII/527-58 
13  Makâme, makâmât kavramları ve ilgili tür için bkz. Kilito, A., Les Séances, Paris, 

1983; Kilito, A., “Le genre ‘Séances’: Une introduction”, Studia Islamica, 43 (1976), 
s. 25-51; Beeston, A. F. L. “al-Hamadânî, al-Harîrî and the Maqâmât Genre”, The 
Cambridge History of Arabic Literature, Cambridge 1990, s. 125 v.; Beeston, A. F. L. 
“The Genesis of the Maqâmât Genre”, Journal of Arabic Literature, II (1971, s. 1-12; 
Malti-Douglas, Fedwa, “Maqâmât and Adab: ‘al-Makâma al-Madiriyye’ of al-
Hamadhânî”, Journal of American Oriental Society, vol. 105, no. 2, 1985, s. 247-58; 
Katsumata, Naoya, “The Style of the Maqâma: Arabic, Persian, Hebrew, Syriac”, 
Arabic and Middle Eastern Literatures, vol. 5, no. 5, 2002, s. 117-137; Brockelmann, 
Carl, “Makâme”, İA, VII/197-201; Drory, R., “Maqâma”, Encyclopedia of Arabic Lite-
rature (ed. J. S. Meisami- P. Starkey), London, 1998, II/507-8; Ayyıldız, Erol, 
“Makâme”, DİA, Ankara, 2003, XXVII/417-19; Haccab, M. Nebih, “Zahiretü’l-
Makâmât: Neş’etüha Eseruha fi’l-Adabi’l-Ecnebiyye”, Havliyyatü Külliyeti Dari’l-
Ulum, Kahire, 1969; Ahmed Emin Mustafa, Fennü’l-Makâme beyne’l-Bedî ve’l-
Harîrî ve’s-Suyûtî, ys., 1991; Şevki Dayf, el-Makâme, Kahire, 1954; Hasan Abbâs, 
Fennül-Makâme fi’l-Karni’s-Sadis, Kahire, 1986. 
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ilme ve edebiyata önem veren halifelerin ve devlet başkanlarının veya ileri gelen 

devlet ricalinin (vezirlerin) bu tür toplantıları düzenledikleri bilinmektedir. 

Örneğin Abbâsî halifesi Harun er-Reşid bunlardan birisidir. Huzurunda ilmî-

edebî toplantılar yaptırmıştır. Bu dönemin toplantının verilerinden bir kısmı, 

Ebu Ubeyde Ma’mer b. Müsennâ’nın el-Muhâdarât ve’l-Muhâverât adlı eserine 

taşınmıştır. Aynı şekilde Bermekîler döneminde vezirler huzurunda toplantılar 

yapıldığını biliyoruz ki, Tenûhî’nin Nişvâru’l-Muhâdara ve Ahbâru’l-Müzâkere 

(Beyrut, 1971-2) adlı eseri de bu toplantıların bir semeresidir. Hatıra gelen diğer 

biri ise Büveyhî dönemi vezirlerinin yaptıkları muhâdaralardır. Örneğin Ebu 

Hayyân et-Tevhîdî, Büveyhî veziri İbn Sa’dân’ın huzurunda 40 gün süren ilmî, 

edebî ve felsefî sohbetleri el-İmtâ’ ve’l-Mü’ânese adlı eserinde cemetmiştir. Aynı 

şekilde Tevhîdî’nin el-Mukâbesât adlı eseri de, hocası Ebu Süleyman es-

Sicistânî’nin evindeki toplantılarının bir ürünüdür. Yine Büveyhî vezirlerinden 

Ebu’l-Abbâs ed-Dabbî ve peşine gelen Sâhib b. Abbâd’ın bu tür toplantılar 

yaptıkları bilinmektedir ki, bu toplantılara katılan Râğıb el-Isfahânî, toplantı-

lardaki malzemeleri Muhâdaratu’l-Üdebâ ve Muhaveratu’ş-Şu’arasında topla-

mıştır. 

Bu tür toplantılar, nihâyetinde “muhâdarat” adlı bir türün gelişmesine sebep 

olmuş; bu alanda ciddi bir literatür oluşmuştur. Yukarıda ismini zikrettiğimiz 

eserlerin yanında, Ebu Mansûr es-Se’âlibî’nin et-Temsîl ve’l-Muhâdara (Kahire, 

1961), Mü’nisü’l-Vâhid ve Nüzhetü’l-Müstefid fi’l-Muhâdarât (Viyana, 1829) ve Hilyetü’l-

Muhâdara’sı; Zemahşerî’nin Rebî’u’l-Ebrâr ve Nusûsu’l-Ahbâr’ı (Bağdad, 1976-1982), 

İbn Mervân ed-Dîneverî’nin el-Mücâlese ve Cevâhiru’l-İlm’i (Beyrut, 2000); Muh-

yiddin İbn Arabî’nin Muhâdaratu’l-Ebrâr ve Müsâmeratü’l-Ahyâr’ı (Kahire, 1324), 

İbn Hicce’nin Semeratü’l-Evrak fi’l-Muhâdarât’ı (Muhâdaratu’l-Üdebâ’nın kenarında, 

Kahire, 1287) bu türün önemli eserlerini teşkil etmektedir.14  

Ayrıca Muhammed Karabağî’nin Kitab fi İlmi’l-Muhâdarât (Süleymaniye Ktp, Ayasof-
ya, nr. 4282) adlı eseri, muhâdarat konusunu ilim düzeyinde ele alan bir eserdir. 

                                                                    
14  Muhâdarat türü, tanımı ve literatürü konusunda geniş bilgi için bkz. Thomas, 

Stephanie Bowie, The Concept of Muhâdara in the Arab Anthology with Special 
reference to al-Râghib al-Isfahânî’s Muhâdarât al-Udebâ, doktora, Harvard Uni-
versity, Cambridge: Massachussetts: 2000, s. 22 vd; Yazıcı, Hüseyin, “Muhâda-
rat”, DİA, İstanbul, 2005, XXX/391-92; Kara, Ömer, “Râğıb el-Isfahânî”, DİA, İs-
tanbul, 2007, XXXIV/398-401, özellikle, 400; Bonebakker, S. A., “Adab and the 
Concept of Belles-Lettres”, CHAL: Abbâsîd Belles-Lettres, ed. Julia Ashtiany vd., 
Cambridge, 1990, s. 16-30; Bonebakker, S. A., “Early Arabic Literature and the 
Term Adab”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 1984, V/389-421. 
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Rağıb özelinde Muhâdarat türü, Stephanie Bowie Thomas tarafından doktora tezine 
taşınmıştır.15 
Muhâdara tipini, öteki toplantı tiplerinden ayıran en önemli unsur, ilme ve edebiya-
ta önem veren “devlet ricalinini huzurunda” yapılmasıdır. Öteki toplantıların bir 
çoğunda “ümerâ” bulunmamaktadır. Ümerânın bunun dışında ““münâdeme” ismiyle, 
sazlı-sözlü eğlence programları da yapmışlardır. Ancak bu konumuzun dışındadır. 

II. OSMANLIDA BİR MUHÂDARA TİPİ: HUZUR DERSLERİ 

Huzur dersleriyle ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu konudaki şu 

ana kadar yazılmış en önemli kaynak, Ebu’l-Ula Mardin’in Huzur Dersleri adlı 

üç ciltlik eseridir. Bunun dışında kalan çalışmalar ise çoğunlukla bundan hare-

ketle kaleme alınmış çalışmalardır.16 Bu yüzden tebliğimizin en önemli kaynağı-

nı Mardin’in eseri teşkil edecektir. 

1. Huzur Derslerinin Tarihçesi 

İlmiyye sınıfı, Osmanlı toplumunda önemli bir yere sahip olan saygın ve etki-

li bir erkti.17 Osmanlı padişahları da, ta başlangıcından sonuna kadar ilmiyye 

sınıfına ciddi düzeyde önem vermiş, alimlere hak ettikleri değeri göstermiştir. 

Erken devirlerinden beri sarayda gerek münferit, gerekse toplu olarak padişaha, 

                                                                    
15  Thomas, Stephanie Bowie, The Concept of Muhâdara in the Arab Anthology 

with Special reference to al-Râghib al-Isfahânî’s Muhâdarât al-Udebâ, doktora, 
Harvard University, Cambridge: Massachussetts: 2000. 

16  Ulaşabildiğimiz çalışmalar şunlardır: Zilfi, Madeline Carol, “A medrese for the 
palace: Ottoman dynastic legitimation in the eighteenth century”, Journal of the 
American Oriental Society, cilt: 113/2, 1993, s. 184-191; İpşirli, Mehmet, “Huzur Ders-
leri”, DİA, İstanbul, 1998; XVIII/441-444; Özbilgen, Erol, “Huzur Dersleri”, Os-
manlı Ansiklopedisi, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996, s. 116-117; Ünver, Süheyl, Bir Ra-
mazan binbir İstanbul, Kitabevi, İstanbul, 1997, s. 29 vd.; Pakalın, Mehmet Zeki, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Ki-
tapları, 1971, I/862 vd.; Demir, Ziya; Eroğlu, Muhammed, XIII.-XVI. Yy. arası Os-
manlı Müfessirleri, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007, 99 vd.  

17  Ulemâ, Osmanlıda siyasal bir güç ve ayrıcalıklı bir sınıf olmuştur. Ulemânın kanı 
akıtılmaz; vergiden muaf tutulur; mal varlıkları müsadere edilmez; gelir kaynak-
ları arpalıklar ve vakıflardı; ücretleri dolgundu. İlmiyye sınıfının Osmanlıdaki 
konumu hakkında geniş bilgi için bkz. Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Devle-
tinin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1965; Faroghi, Surai-
ya, “Social Mobility among the Ottoman Ulemâ in late Sixteenth Century”, Inter-
national Journal of Middle East Studies, cilt: 4, no: 2 (1973), s. 204-218; Itzkowitz, N., 
“Eighteenth-Century Ottoman Realities”, Studia İslâmica, 1962, XVI/73-95; Unan, 
Fahri, “Osmanlı Medrese Ulemâsı: İlim Anlayışı ve İlmî verim”, Koomduk İlimder 
Jurnalı (Sosyal Bilimler Dergisi), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Dergisi, Bişkek, 
2003, V/14-33. 
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şehzâdelere ve hatta vezir ve sadrazamlara ulemânın dersler verdiği bilinmekte-

dir. İlaveten Huzur derslerinin haricinde, hem öncesinde, hem de sonrasında, 

padişahların devrin önemli alimlerinden özelde tefsîr dersleri aldığı, genelde ilmî 

sohbetler yaptırdığı da bilinmektedir. Bu ders ve toplantılar, özellikle Fatih 

Sultan Mehmet döneminden itibaren yoğunluk kazanmıştır ki, bunlar hakkında 

dönemin kronikleri, ulemâ biyografileri ve sır kâtiplerinin kaleme aldığı 

rûznâmelerde bilgiler mevcuttur. Örneğin 108018 tarihinde IV. Mehmed’in 

akşam ve yatsı namazları arasında Şeyhulislâm Minkârizâde Yahya Efendi’ye 

Beyzâvî’nin Envâru’t-Tenzîl adlı tefsîrinden ders yaptırdığı ve bunu adet haline 

getirdiği; yine dönemin ünlü vaizi ve hocası Vânî Mehmet Efendi’ye de hafta da 

bir ders yaptırdığı; Huzur derslerinin tesisine yakın bir dönemde 1168 yılında III. 

Osman’ın Şerefâbâd’da kütüphane hocası Hamidî Efendi’yi huzuruna davet 

ederek tefsîr dersi yaptırdığı ve dersin sonunda da ona ihsanlarda bulunduğu 

rivâyet edilmektedir. Ancak bu örnekler ve benzerleri, Huzur dersleriyle ilintisi 

olmayıp Huzur derslerinin tesisinden önce ve sonra padişahların, şehzâdelerin 

ve devlet erkânının münferit olarak sarayda yapageldikleri “mutad tefsîr dersle-

ri”ne tekabül etmektedir. Bunları huzur derslerinden saymak mümkün olma-

makla birlikte bu tür derslerin daha sonraları düzenli bir şekilde yapılacak olan 

huzur derslerine bir örneklik teşkil ettiği; onun için bir basamak olduğu söyle-

nebilir. Hal böyle olunca Tayyarzâde Ata Bey’in huzur derslerinin başlangıcını 

Osmanlı devletinin kurucusu Osman beye kadar götürmesinin bir mesnedi 

olmadığı gibi, yukarıda sözünü ettiğimiz tefsîr derslerinin örneği olabileceğini 

söylemek mümkün gözükmektedir.19 

Osmanlı’da Huzur dersleri ile ilgili ilk sistemli uygulamanın, III. Ahmed za-

manında Nevşehirli Damad İbrahim Paşa tarafından 1136 yılında yapıldığı kabul 

edilmektedir.20 Ancak huzur dersinin ilk basit örneğinin bundan dört yıl önce-

sinde gerçekleştiğini rivâyet edilen şu olay ortaya koymaktadır: Padişah III. 

Ahmed, III. Ahmed Kütüphanesini (Enderun Kitaplığı) inşa ettirince İbrahim 

Paşa, 1132 yılında (yani sadarete geçtiği ikinci senesinde) kütüphanenin açılış 
                                                                    
18  Hicri ve miladi takvimler, yuvarlak yıl hesabı dikkate alınarak yapıldığında yıl 

oynaması ortaya çıktığı için özellikle huzur derslerinin Ramazan’da yapılmasın-
dan hareketle ay düzeyini de dikkate alarak Faik Reşat Onat’ın Hicri Tarihleri 
Miladi Tarihe çevirme klavuzu’ndan (Ankara, 1988) tam yılları tespit etmeye ça-
lıştık. Temelde de hicri tarih üzerinden metni kurmaya özen gösterdik; miladi 
tarihi de karşılaştırabilmesi için gerekli yerlerde verdik. 

19  Uzunçarşılı, s. 215; İpşirli, “Huzur Dersleri”, XVIII/441. 
20  Mardin, Ebu’l-Ula, Huzur Dersleri, İstanbul, 1951, I/62; İpşirli, “Huzur Dersleri”, 

XVIII/441. 
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törenini bir huzur dersi ile yaptırmıştır. Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim 

Paşa, törene padişahı, öteki devlet erkânını, şeyhulislâmı ve bazı ulemâyı davet 

etmişti. İki yüz akçe yevmiye ile kütüphane muallimi tayin edilen Üsküdar 

kadılığından mazul Selim Efendi, Enderun-i Hümâyun’dan birkaç çocuğa Fâtiha 

sûresini okutmuş, kendisi de bu sûreyi tefsîr etmiş, duayla bitirmiştir. Sonrasın-

da III. Ahmed, davetlilere samur kürk hediye etmiştir.21 İlkini basit düzeyde bir 

açılış töreni şeklinde gerçekleştiren İbrahim Paşa, bundan sonra devrinin ta-

nınmış alimlerini Ramazan’da kendi sarayında toplayarak onlara Kur’ân’dan 

bazı âyetlerin tartışmalı tefsîrini yaptırmış, 1140 Ramazan’ında bu derslerden 

birine III. Ahmed de katılarak başından sonuna kadar takip etmiştir. III. Musta-

fa’nın, babası III. Ahmed’in yanında genç bir şehzâde olarak bu derslere katılma-

sı ve bundan ilham alarak huzur derslerini ihdas etmiş olması kuvvetle muhte-

meldir ki, Mardin’in ifadesiyle, huzur dersleri, 1172 yılında Sultan III. Musta-

fa’nın irade ve fermanıyla resmen tesis edilmiştir.22  

1172 yılında resmen tesis edilmiş olmasına karşın, basit düzeyde 1132 yılın-

dan, sistemli olarak da 1136 yılından itibaren Damad İbrahim Paşa tarafından 

yapılmış olması hasebiyle, huzur derslerini kanaatimizce bu tarihten (1136) 

itibaren başlatmak daha insaflı ve mantıklı olacaktır. Tarihen baktığımızda 

resmileşme tarihiyle Damad İbrahim Paşa’nın ders yaptığı tarih arasında yakla-

şık 30 yıl mevcuttur. Damad İbrahim Paşa (1131-1143/1718-1730), padişah III. 

Ahmed’in (1115-1143/1703-1730) devrinde 13 yıl sadaret görevini üstlenmiştir. 

İlki, basit düzeyde 1132’de yapılan ve 1136 ila 1140 arası yıllarının Ramazan’larda 

da icra edilen derslerle ilgili bilgi ve kayıtlar mevcuttur.23 Yaklaşık 3 yıl sonra 

Rebiü’l-Evvel 1143 (Eylül 1730) yılında öldürüldüğünden dolayı, ilgili yılın 

Ramazan’ına yetişememiştir. 1141 ve 1142 yıllarıyla ilgili bilgiler de elimizde 

mevcut değildir. Bu yüzden ilk kaydı esas alırsak, İbrahim Paşa’nın 9 yıl, sistemli 

olanı dikkate alırsak en azından 5 yıl huzur dersi yaptırdığı söylenebilir. Sadarat 

makâmı tarafından yapıldığı için resmileşme tarihine kadar bu derslerin ismi 

tarih kitaplarında “Huzur-i Asâfî Dersleri” olarak anılmıştır.24 Bu yüzden geleneğin 
                                                                    
21  Akdoğu, Gazi İskender, “Topkapı Sarayı III. Ahmed Kütüphanesi”, Yapı Kredi 

Kültür Sanat Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülteni, sayı: 11, Ekim, 2003. 
22  Ahmed Vasıf, Tarih-i Vasıf, İstanbul, 1219, I/157 vd.; Uzunçarşılı, s. 216; Mardin, 

I/62; İpşirli, “Huzur Dersleri”, XVIII/441. 
23  Mardin, I/64-67. 
24  Bkz. Çelebizâde İsmail Asım, Tarih-i Âsım, (Mehmed Raşid’in Tarih-i Raşid’iyle 

birlikte), İstanbul, 1281, VI/131-33; 259-60, 370-71, 462, 557-58. (Sadrazam Da-
mad İbrahim paşanın yaptığı derslerin konu edildiği bölümlerde şu ibareler dik-
kati çekmektedir: “Dergâh-i âsâfiye… huzur-i âlilerinde…huzur-i âsâfîde… Sinîni adîdeden 
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resmî olarak netleştirilmesine İbrahim Paşa’nın pratik uygulamaları sebep 

olduğu için huzur derslerinin tarihini 1136 tarihiyle başlatmak daha insaflı bir 

hareket olacaktır.  

Damad İbrahim’in “Sadarat makâmı”nda yapılan bu beş yıllık derslerle ilgili 

kayıtlardan hareketle “huzur-i âsâfî dersleri”yle ilgili bilgileri özetle şöyle suna-

biliriz: 1136 yılı Ramazan’ında, İbrahim Paşa, Şehzâde camii yakınında yaptır-

dıkları Daru’l-hadiste Numan Paşa hocası Seyyid Ahmed Efendi’ye üç gün 

huzur-i saadetlerinde tefsîr-i kâdî takrîrini ferman buyurmuşlar, ulemâdan ve 

ümerâdan bazı zatların da katılımıyla birlikte hafta üç gün olmak üzere, bayra-

ma kadar ders devam etmiş, ders sonunda da hediyye ve atiyyeler verilmiştir. 

1137 yılında ulemâ arasından Selanikten mazul Mestçizâde Abdullah Efendi, 

Halebden mazul İlmî Ahmed Efendi, Yenişehirden mazul Razi Abdullatif Efen-

di, Selanikten mazul pirizâde Sahib Muhammed Efendi ve İzmirden mazul 

Mirzazâde Nili Ahmed Efendi’den oluşan bir ekip seçilmiş, Ramazan’da haftada 

dört gün huzur-i âlilerinde münavebeli olarak tefsîri Beyzâvîden takrîr etmişler, 

hediye ve atiyyelerle taltif edilmişlerdir. 1138 yılında yukarıdaki zevâta ilaveten 

bazı şahıslar eklenmek üzere Ramazan’da münavebeli bir şekilde Tefsîr-i 

Beyzâvî’den sûre-i Kehf’in takrîrini yapmış, münâzaralar cereyan etmiştir. Ders 

sonunda hediyeler dağıtılmıştır. 1139 yılında önceki bazı zevât başka görevlere 

tayin olunduğundan, birkaç alim halkaya eklenmiş, yine ders, münavebeli ve 

müzâkereli olarak, Ramazan’ın üçüncü günü başlayıp 25. günü sona ermiştir. 

Sonunda ihsan ve atiyyelerde bulunulmuştur.1140 yılında ise bir grup ulemâ 

tarafından münavebeli ders takrîri yapılmış, Taha sûresinin başlangıç âyetleri 

müzâkere edilmiş, hatta illa istisnası konusundaki tartışmadan dolayı bir hayli 

uzamıştır. Sonunda hediyeler verilmiştir.25 Bu son senede yapılan derslerden 

birine III. Ahmed de katılmıştır.26 

1143 yılında Patrona Halil isyanı sebebiyle Damad İbrahim Paşa öldürüldüğü 

gibi, III. Ahmed de, 27 yıllık saltanatını yeğeni I. Mahmud’a (1143-1168/1730-

1754) devretti. I. Mahmud, 24 dört yıl padişahlık yaptı. Vefat edince, Üçüncü 

Osman (1168-1171/1754-1757) tahta geçti ve üç yıl padişahlık yaptı. O vefat 

edince, III. Ahmed’in oğlu III. Mustafa (1171-1187/1757-1774), padişah oldu ve 17 

sene padişahlık yaptı.  

                                                                                                                                                               
beri eyyâmı Ramazan-ı mübârekde Sadrazam ve mürebbii efâzılı âlem hazretlerinin âdet-i 
hamideleri üzere huzurlarında… huzur-i âsâfîde…” Bkz. Mardin, I/64 vd. 

25  Çelebizâde, VI/131-33; 259-60, 370-71; 462, 557-58; Mardin, I/64-67. 
26  Mardin, I/62. 
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I. Mahmud ile III. Mustafa dönemi arasındaki yaklaşık 30 yıllık dilimde 

(1143-1171/1730-1757) Damad İbrahim Paşa’nın vefatıyla huzur dersleri devam 

etmiş midir? Mardin’in tespit ettiği sır katibi27 kayıtlarından anlaşıldığı üzere, 

1168 yılında III. Osman döneminde bir tefsîr dersi yapılmıştır; ama bu, daha çok 

mutad tefsîr dersine uygundur. Bundan öncesiyle ilgili başka kayda rastlanma-

makla beraber 1172 yılında resmileşmesinden önce III. Mustafa’nın tahta çıktığı 

sene 1171’de Safer ayında başlayıp Ramazan ayında son bulan, Safer 12 Pazar(1), 

Rebiu’l-Evvel 14 cumartesi, 26 Perşembe (2); Rebiü’l-ahir 5 Cumartesi ve 12 

cumartesi, 16 Çarşamba 27 Pazar (4); Cemaziyelevvel 4 Cumartesi (1), Cemazi-

yelahir 2 cumartesi, 9 cumartesi, 26 Salı (3); Receb 2. Pazar, 17 pazartesi (2); 

Şabanın ikinci ve yedinci günü (2) ve Ramazan’ın 6. Pazar, 8. Salı, 10. Perşembe, 

13 Pazar, 17. Perşembe, 20. Pazar, 21 Pazartesi, 23 Çarşamba, 24 Perşembe, 26 

cumartesi, 27 Pazar (11) günleri olmak üzere, öteki aylarda 15, Ramazan’da ise 11 

gün; toplamda ise 26 gün tefsîr dersi yapıldığı kayıtlarda mevcuttur. Bunun 

devamı olarak baktığımızda 1172 yılında ders Ramazan’a taşınmış, Ramazan’ın, 

2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 17. günlerinde yapılan dersler bir önceki sene gibi sadece bir 

mukarririn yaptığı mutad tefsîr dersleri şeklinde gerçekleşmiştir. Ramazan’ın 18. 

Salı günü, biniş merasiminden sonra 6 zevâttan meydana gelen bir ilmî heyetin yaptığı 

münâzaralı bir ders olmuştur. Aynı yılın 19, 24, 26. oturumlarının mukarrir ve 

muhatapları Mardin tarafından tespit edilmiştir.28 Bundan sonraki yıllarda ise 

bu şekilde devam etmiştir. Buradan hareketle, III. Mustafa döneminden III. 

Ahmed’in dönemi arasında kalan zaman içerisinde derslerin hem tek mukarrirle 

yapıldığı; hem de Ramazan’a hasredilmeden, yılın çeşitli ay ve günlerinde yapıl-

dığı ortaya çıkmaktadır. Bunun anlamı ise şudur: Kayıtlardan anlaşılacağı üzere, 

Damad İbrahim Paşa’nın yaptırdığı tefsîr dersleri, huzur derslerinkiyle büyük 

oranda benzeşirken, ondan sonraki ara dönemde mutad tefsîr derslerine benzer 

dersler yaklaşık 30 yıl boyunca sürdürülmüştür. 1172 yılından sonra Huzur 

dersleri asıl rengine kavuşmuş; III. Mustafa, tahta çıktıktan bir yıl sonra babası 

III. Ahmed’in veziri Damad İbrahim Paşa’nın huzur derslerine iştirakiyle mem-

                                                                    
27  Sır katibi, Enderun Teşkilatının Has Oda diye tabir edilen kademesinden seçilir; 

padişahın gündelik hayatını kayda alan ve bir anlamda ajandasını tutan özel sek-
reteri konumundaki şahsiyettir. Bunların tuttuğu kayıtlara da rûznâme denmek-
tedir. Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. İpşirli, Mehmet, “Enderun”, DİA, İstan-
bul, 1995, XI/186; Afyoncu, Erhan; Ahıskalı, Receb, “Katib: Osmanlı Dönemi”, 
DİA, Ankara, 2002, XXV/53-55; Woodhead, Christine, “From Scribe to Littera-
teur: The Career of a Sixteenth-Century Ottoman Katib”, Bulletin (British Society 
for Middle Eastern Studies), cilt: 9, sy. 1 (1982), s. 55-74;  

28  Mardin, II-III/1 (dipnot 3) 
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nun kaldığı bu toplantıya 30 yıl sonra resmiyet kazandırmıştır. Bu iki dönem 

arasında şu tespiti de yapmak gerekir: Huzur dersleri sadarat makâmında 

başlamış, saltanat makâmında resmîleşmiştir. 

1172 Ramazan’ından önce mutad vechile devam eden ve muhtemelen de bir 

hocanın takrîriyle yapılan bir tefsîr dersi vardır. 1172 Ramazan’ında III. Mustafa, 

2. Pazar gününde Topkapı sarayı Nerdubanbaşı kasrında Kalyûnî Efendi’den; 3. 

Pazartesi günü Topkapı sarayı Yalısepetçilerinde Hâmidî Efendi’den, 4. Salı 

günü Topkapı sarayı Ağabahçesinde Muhaddis Efendi’den, 8. Cumartesi günü 

Topkapı sarayı sünnet odasında Siracî Efendi’den, 9. Pazar günü Ağa Divanha-

nesinde Hâmidî Efendi’den, 11. Salı günü Topkapı sarayı’nda Muhaddis Efen-

di’den, 13. Perşembe günü Yalısepetçilerinde Kalyûnî Efendi’den; 17. Pazartesi 

günü ağabahçesinde Sirâcî Efendi’den tefsîr dersini dinlemiş, 118. Salı günü ise 

“biniş-i hümâyun” merasimi yapılarak huzuruna kabul ettiği 6 zattan meydana gelen ilmî 

heyetçe münâzaralı tarzda yapılan tefsîr dersini dinlemiştir. Ancak bu altı zevâtın kimler 

olduğu zabıtnamede belli olmamakla birlikte Vakanüvis Vasıf Efendi, bu huzur 

dersinde mukarrir olarak Fetva emini Ebubekir Efendi’nin, ilmî heyet olarak ise 

müderris Nebil Muhammmed, saray hocası Hâmidî Muhammed, Şeyhulislâm 

müfettişi İdris Efendi, Müzellef Muhammed Efendi ve Konevî İsmail Efendi’nin 

intisap edildiğini kaydetmektedir.29 Bu ilk huzur dersinin dışında aynı Ramazan 

beş zatın iştirakiyle 19. Çarşamba günü Topkapı sarayının Sarık odasında 

ikincisi yapılmış; bu dersin mukarriri, Kilisli Hüseyin Efendi, mutahatapları ise 

Küçük Torun Muhammed Efendi, Yasinzâde Osman Efendi, İlmî Yeğeni Ali 

Efendi ve Abbâs Efendi olmuştur. 20. Perşembe günü Topkapı sarayında Ağa-

bahçesinde üçüncüsü, 22. Cumartesi günü Sarayın Sofasında dördüncüsü, 23. 

Pazar günü Sarık odasında beşincisi yapılmıştır. 24. Pazartesi günü Topkapı 

sarayında Mahbûbiye divanhanesinde padişah ve sadrazam Koca Rağıb Paşa’nın 

huzuruyla altıncısı icra edilmiş olup Sırâceddin Mustafa Efendi mukarrir, Giridî 

Ahmed Efendi, Samakovalı Hasan Efendi, Mansûrî Seyyid Muhammed Efendi, 

Dağıstanlı Abdülmünim Efendi ve Halebî Şeyh İbrahim Efendi de muhataplık 

yapmıştır. 25. Salı günü Topkapı sarayı Sofada yedincisi, 26. Çarşamba günü 

Topkapı Ağabahçesi Revan odasında sekizincisi yapılmış, bu oturumda ise, 

Muhaddis Muhammed Efendi mukarrir; Müsevvit Abdülbaki Efendi, Sefercelânî 

Mustafa Efendi, Antalyalı Müftizâde Seyyid Muhammed Efendi, Trabzonlu 

Keşşâf Ömer Efendi, Kalyûnî Ahmed Efendi muhataplık yapmıştır. 27. Perşembe 

günü sarık odasında dokuzuncusu ve nihâyet 29. Cumartesi günü Biniş merasi-

                                                                    
29  Mardin, I/67. 
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mi de yapılarak onuncusu yapılmış ve bununla bu seneki dersler bitirilmiştir.30 

Bu ilk yılın derslerinden sonra III. Mustafa’nın saltanatında 1172’den 1180’e 

kadar her sene yapıldığına dair gerek sırkâtiplerinin kayıtlarında, gerekse ceyb-i 

hümâyun31 defterlerinde resmî kayıtlar mevcuttur.32 Bunlardan 1173 yılının 

meclis yerleri ve muhatap ve mukarrirlerin isimleri belli olmasına karşın33 1180 

yılına kadarkilerin sadece yapıldığına dair ceyb-i hümâyun defterlerinde kayıt-

lar mevcuttur.34 Yine 1181-1187 tarihleriyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamak-

tadır.35 Kuşkusuz bu yapılmadığı anlamına gelmemektedir. III. Mustafa’nın 1187 

tarihindeki vefatına kadar, huzur derslerinin mukarrir ve muhatap sayıları, 

meclis sayıları, dersin icrası ve okunan âyetlerle ilgili prensipler ve sistem tam 

oturmuş değildi. Şöyle ki bu dönem içerisinde derslerin sayısı, 18, 12, 13, 15 

şeklinde değişirken, 1180 yılında meclis sayısı 19 olarak belirlenmiştir. Yine 

farklılık arzeden mukarrir ve muhatap sayıları 126 olarak netleştirilmiştir.36  

1187 yılında III. Mustafa’nın vefatı üzerine, yerine kardeşi I. Abdülhamid 

(1187-1203/1774-1789) tahta geçer ve 15 yıl padişahlık yapar. Bunun döneminde 

1187-1197 tarihleriyle ilgili kayıtlar olmasına karşın kayıtlarda mukarrir ve 

muhataplarla ve meclislerle ilgili bilgiler çok kısıtlıdır.37 Sadece 119038 ve 119739 

yılıyla ilgili detaylı kayıtlar bulunmuştur. 1198 yılının mukarrirleri bilinmekle 

birlikte, muhatapları ile ilgili ne yazık ki bilgi mevcut değildir. 1199 ile 1202 

tarihlerinde huzur dersleri yapılmış olup belgeleri mevcuttur; kayıtlar nettir ve 

detaylıdır.40 I. Abdülhamid dönemi, Huzur dersleri için son derece önemlidir. 

                                                                    
30  Mardin, I/69; II/1. İlk huzur dersi ve sultan II. Mustafa dönemindeki huzur 

derslerinin yeri, zamanı, katılımcıları ve yapılan ihsanlar hakkında geniş bilgi 
için bkz. Irmak Yunus, III. Mustafa’nın Ruznâmesi, (Yüksek Lisans) Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991. 

31  Ceyb-i hümâyun, “padişaha ait gelirler ve bunlardan yaptığı harcamalar”ı ifade 
etmektedir. Bkz. Uzunçarşılı, s. 77-8, 236, 376, 486-7, 489; Sahillioğlu, “Ceyb-i 
Hümâyun”, DİA, İstanbul, 1993, VII/465-7. 

32  Mardin, II-III/2 vd.; 30 vd 
33  Mardin, II-III/3-4 
34  Mardin, II-III/35 
35  Mardin, II-III/36 
36  Mardin, I/69-70. 
37  Mardin, II/4; 36-37. 
38  Mardin, II/795-796; II/36. 
39  Mardin, I/165-66. 
40  Mardin, II/5-7; II/37 
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Biri 1189, diğeri 1200 olmak üzere iki yıl, Huzur derslerinde kırılma dönemlerini 

ifade etmektedir. 1189 yılında 1180 yılında 126’da dondurulan mukarrir ve muha-

tap sayısı 70’e indirilmiş, meclis sayısı ise 8 ile sınırlanmıştır.41 1200 yılında ise 8. 

Meclise ilaveten mukarrirler meclisi diye 9. bir meclis ilave edilmiştir; ayrıca o 

güne kadar okunacak âyet, padişah veya şeyhulislâm tarafından değişik sûreler-

den belirlenirken, 1200 yılında Fâtiha süresinden başlanarak mushaf tertibiyle 

sırasıyla takip edilir olmuştur.42  

I. Abdühamid 1203 tarihinde vefat edince yerine III. Mustafa’nın oğlu III. Se-

lim (1203-1222/1789-1807) tahta geçti ve 18 yıl tahta kaldı. III. Selim döneminin 

1203 tarihli huzur dersleriyle ilgili detaylı kayıt olmamakla birlikte43 ceyb-i 

hümâyun defterinde yapıldığı kayıtlıdır.44 1204-1216 yıllarıyla yapılış tarihleri, 

meclis yerleri ve mukarrileri ilgili kayıtlar mevcuttur.45 1217 ile 1221 tarihleriyle 

ilgili detaylı kayıt olmamakla birlikte ceyb-i hümâyun defterlerinde yapıldığı 

sabittir.46 III. Selim, 1222/1807 yılında Kabakçı isyanıyla tahttan indirilir.  

Yerine I. Abdülhamid’in oğlu IV. Mustafa (1222-1223/1807-1808) geçirilir ve 

bir yıl hüküm sürer. Ceyb-i hümâyun defterlerinden anlaşıldığı üzere, bu yılda 

(1222) huzur dersleri yapılmıştır.47  

İsyan bastırılınca, yerine I. Abdülhamid’in öteki oğlu II. Mahmud (1223-

1255/1808-1839) tahta geçer ve 31 sene padişahlık yapar. 1223 ila 1253 yıllarında 

huzur dersinin her yıl yapıldığı ceyb-i hümâyun defterlerinde kayıtlıdır.48 

1224’den 1228’e kadarki yıllarındaki mukarrir ve muhataplarla ilgili bilgiler 

mevcuttur.49 1229’dan 1234 yılına kadarki dönemde mukarrir ve muhataplarla 

ilgili bilgi mevcut olmayıp Mardin, Letaifi Vekayii Enderun adlı tarih kitabından 

toplantıların yapıldığına dair notları kaydetmektedir.50 1235’dan 1254’e kadarki 

                                                                    
41  Mardin, I/70. 
42  Mardin, I/72 
43  Mardin, II/7. 
44  Mardin, II/37. 
45  Mardin, II/7-17; II/37-39; 1205 tarihiyle ilgili olarak bkz. Mardin, I/166-68. 
46  Mardin, II/39 
47  Mardin, II/40. 
48  Mardin, II/40-45 
49  Mardin, I/169-194 
50  Mardin, I/194-196. 
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yıllarla ilgili huzur derslerinin mukarrir ve muhatap bilgileri de mevcuttur.51 

Burada şunu not etmek gerekecektir: 1246 yılından sonra Huzur dersleriyle ilgili 

bilgi ve kayıtların bir çoğu, Takvim-i Vakayi adlı Osmanlı’nın Resmî gazetesin-

de yer almış, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar da devam etmiştir. 

II. Mahmud vefat edince, oğlu I. Abdülmecid (1255-1277/1839-1861) tahta ge-

çer ve 21 sene tahtta kalır. 1255 ila 1277 yıllarındaki huzur dersleri, ceyb-i 

hümâyun defterlerinde yapıldığı kayıtlıdır.52 Ayrıca bu yılların huzur dersleri 

bilgileri mevcuttur.53 

I. Abdülmecid’in vefatıyla II. Mahmud’un öteki oğlu I. Abdulaziz (1277-

1293/1861-1876) tahta geçer ve 14 yıl hükümran olur. Abdulaziz’in saltanat 

döneminde 1278 ila 1292 yıllarına tekabül eden huzur derslerinin yapıldığı ceyb-

i hümâyun defterlerinde kayıtlıdır.54 Bu dönemin huzur dersleri, mukarrir ve 

muhatapları da Takvim-i vakayi ve diğer kaynaklarda ayrıntılı bir şekilde geç-

mektedir.55 

Abdülaziz’in suikastla şehit edilmesiyle yerine I. Abdülmecidin oğlu V. Mu-

rad (1293/1876) geçirildi, ama bir yıla yakın padişahlık yaptı ve aklî dengesi 

bozulduğu için tahtan indirildi. Ramazan’dan önce (Şaban) tahtan indirildiği 

için bunun döneminde huzur dersi yapılamamıştır. Abdülmecidin ikinci oğlu II. 

Abdülhamid (1293-1327/1876-1909) tahta geçti, 33 yıl padişahlık yaptı. 1293 ila 

1294 tarihlerinde huzur dersleri yapıldığı ceyb-i hümâyun defterlerinde kayıtlı-

dır;56 ayrıca 1292’den 1326 yılına kadarki huzur dersleri ile ilgili bilgiler mevcut-

tur.57 

II. Abdülhamid’in 1327 yılında tahttan indirilmesiyle yerine Abdülmecidin 

oğlu V. Mehmed Reşad (1327-1336/1909-1918) tahta geçer ve 9 yıl padişahlık 

yapar. 1327 yılından 1336 yılına kadarki huzur derslerinin bilgileri de kayıtlıdır.58 

Vefat edince yerine Abdülmecid’in oğlu Sultan Mehmed Vahdettin (1336-

                                                                    
51  Mardin, I/196-271. 
52  Mardin, II/45-48 
53  Mardin, I/271-365 
54  Mardin, II/48-50. 
55  Mardin, I/365-427. 
56  Mardin, II/51. 
57  Mardin, I/427-550 
58  Mardin, I/550-587 
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1341/1918-1922) padişah olur ve 4 yıl hükümdarlık yapar. Bu döneme ait huzur 

derslerinin kayıtları da mevcuttur. 1336 ve 1337 tarihlerindeki dersler Vahdet-

tin’in huzurunda, 1338 saltanatın kaldırılmasıyla birlikte 1338-1341 yıllarındaki 

huzur dersleri ise Halife Abdülmecid huzurunda yapılmıştır.1342 yılında hilafe-

tin ilğasıyla Huzur dersleri tarihe karışmıştır.59 

Sonuç itibariyle, “Huzur-i âsâfî dersleri” adıyla III. Ahmed döneminde Sadra-

zam Damad İbrahim Paşa ile başlayıp yaklaşık 5 yıl süren ve takriben 30 yıllık 

bir aradan sonra III. Mustafa’nın fermanıyla 1172 yılında resmileşen ve Sultan 

Vahdettin dönemine kadar devam Huzur-i hümâyun derslerinin en sonuncusu 

1341 Ramazan’ında yapılmış, 1342 tarihli Hilâfetin ve saltanatın ilğası kanunun 

yürürlüğe girmesiyle son bulmuştur. Sonuç olarak 1172 yılını (resmi) başlangıç 

1341 tarihini de nihâyet olarak değerlendirirsek, huzur derslerinin Osmanlı 

tarihinde 169; 1136 yılını (Damad İbrahimin ilk uygulamasını) başlangıç, 1341 

yılını da son kabul edersek, huzur derslerinin 205 yıllık bir geleneğe sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. 

22. Huzur Derslerinin Tanımı, Özellikleri ve Mutad Tefsîr Derslerinden Farkı 

Huzur dersleri ibaresindeki “huzur” kelimesi, ilk bakışta anlaşıldığı ve algı-

landığı şekliyle “mutluluk, sürur, sükun, huzur” anlamlarına gelmemektedir. 

Aksine Arapça aslıyla “hazır bulunmak, gelmek, huzunda olmak” anlamından 

hareketle “huzurunda, katında, makâmında, önünde” anlamındadır. “Huzur 

dersleri”nin asıl kullanımı da, zaten “Huzur-i Hümâyun Dersi” şeklindedir. 

Farsça asıllı olan ve “kutlu, mutlu, himaye eden, hami” anlamlarına gelen 

hümâyun kelimesi, Osmanlı’da “tebanın hamisi olması hasebiyle kutlu ve kutsal 

sayılan padişah” için kullanılan bir kavramdır. İlgili kavramla onlarca terkip 

mevcuttur: Divan-ı Hümâyun, hatt-ı hümâyun, huzur-i hümâyun, surre-i 

hümâyun, harem-i hümâyun… Dolayısıyla buradaki anlamıyla kısaca “Huzur 

Dersleri” şeklinde terimleşen ve asıl itibariyle “Huzur-i Hümâyun Dersleri” olan 

terkip, “Padişahın huzurunda/ katında yapılan dersler” anlamına gelmektedir. 

Huzur dersi, “H. 1136 yılında Sadrazam Damad İbrahim Paşa ile sadarat makâmının 

uhdesinde başlayan ve h. 1172 Ramazan’ından itibaren Sultan III. Mustafa’nın fermanıyla 

saltanat makâmıyla resmileşen, biniş merasimi sonrası Osmanlı padişahının hazır bulunma-

sıyla, şeyhulislâm tarafından seçilen ve padişah tarafından onaylanan yetkin ulemâdan 

müteşekkil bir heyet tarafından her yıl Ramazan’ın belirli günlerinde padişahça tayin edilen 

                                                                    
59  Uzunçarşılı, s. 222; Mardin, I/587-606; I/81-2 
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mekânlarda gerçekleştirilen ilmî mecliste Kadi Beyzâvî tefsîrinin münâzaralı tarzda tedrîsi” 

için kullanılan bir terimdir.60  

Huzur dersleri, İslâm geleneğinde halife, sultan veya devlet erkânı huzurun-

da gerçekleştirilen “muhâdara” ismiyle anılan türle örtüşmekte; bir anlamda bu 

türün Osmanlıdaki bir devamını yansıtmaktadır. Huzur dersleri, özetle 1136 

yılında yapılmaya başlanmış, 1172 yılında III. Mustafa’nın fermanıyla resmileş-

miş, süreç içerisinde belli kurallar ve prensipler çerçevesinde gelişmiş, nihâyet 

1341 yılında hilâfetin ilğasıyla tarihe karışmış olan 169 yıllık bir gelenektir. 

Huzur dersleri için önem arzeden ve bir anlamda çerçevesini belirleyen özel-

lik ve prensipleri şöyle tespit etmek mümkündür:61  

� Padişahın katılımıyla, onun huzurunda yapılırdı. Padişahsız huzur dersi 
yapılmazdı. 

� Huzur dersi, merasim (biniş) sonrası yapılır. Biniş merasimi yapılmazsa, 
huzur dersi de yapılmaz; tehir edilirdi. 

� Toplantıya katılan mukarrir, muhatab ve dinleyicileri şeyhulislâm seçer; 
padişah onaylardı. 

� Mukarrir ve muhataplar, İstanbul rüusunu almış, resmî bir görevi uhde-
sinde bulundurmayan; İstanbul şehrinde ikamet eden zevâttan teşekkül ederdi. 
(1251 yılından sonra kısmi değişikliklere uğramıştır. Bkz. Mukarrir ve Muhatabın 
şartları kısmı) 

� Meclisleri teşkilde ve sırayı tayinde ruustaki kıdem dikkate alınırdı.  

� Hac veya sair sebeplerle muvakkaten İstanbuldan ayrılan meclis üyeleri, 
Ramazan’a tesadüf etmese de, Şeyhulislâmdan izin almak mecburiyetindedir. 

� Mukarrirlikte bir çözülme olursa, önceki meclis mukarrirleri sonraki 
meclis mukarrirliğine geçer; son meclis mukarrirliğine ilk meclis başmuhatabın 
seçilmesi örf olmakla birlikte önceki meclislerde temayüz eden muhataplar tercihen 
de tayin edilebilirdi. 

� Mukarrir herhangi bir sebepten dolayı dersini takrîr edemeyecekse, ken-
disine vekaleten meclisinin başmuhatabı otomotik olarak geçmez; vekil mukarrir, 
şeyhulislâmın seçimi neticesinde hünkarın irade-i seniyyesiyle belirlenirdi. 

� Yılın Ramazan ayında icra edilir; hatta çoğunlukla ilk sekiz gününde ve 8 
meclis halinde yapılırdı. 

                                                                    
60  İlgili tanım, Mardin’in tanımından hareketle, huzur derslerinin zaman, yer, 

mekân, unsurlar ve nitelikleri göz önüne alınarak tarafımızdan geliştirilmiştir. 
Bkz. Mardin, I/13. 

61  Mardin, I/14 vd.; I/89 vd. 
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� Meclislerin yapıldığı günlerin peşpeşe olması, kaidedir. Sadece Cuma 
günleri –tatil olduğu için- ders yapılmazdı. Bir de, biniş merasimi yapılmazsa ders 
sonraki güne tehir edilirdi. 

� Önceleri okunacak âyetler, padişah tarafından seçilirdi. 1200 tarihinden 
sonra Fâtihadan itibaren mushaf tertibiyle devam etmiştir.  

� Mukarrir ve muhatapların rütbesi ve ders sırası meşihatça bilindiğinden, 
derslerin esasını teşkil eden sûre veya âyetler, iki üç ay öncesinden mukarrire tebliğ 
edilir; Şabanın 15’inde de mukarrire dersindeki muhatapların isimleri bildirilirdi. 
Bunun üzerine mukarrir, okutacakları dersin metinini okuyup hazırlanmak için 
muhataplara haber verirdi. 

� Mukarrir ve muhataplar, meclisin toplanmasından önce kendi aralarında 
ders konusu üzerinde fikir teatisinde bulunamazlardı. Dersin takrîrinden önce 
mahremiyet; ders esnasında ise alaniyet asıldı. Hilâfına hareket bir nakısaydı.  

� Müzâkereler, fikir hürriyyetini haiz münâzaralı bir yapıda olurdu. 

� Mukarrir, takrîrini ve duasını oturarak yaptığı gibi, muhataplar da sualle-
rini oturarak sorarlar. Mukarrir, padişahın sağında; muhataplar ise mukarririn 
yanından başlayarak yarım daire şeklinde bir kavis teşkil ederlerdi. 

� Mukarrir ve muhatapların önünde rahle; altında da minder vardı. Dinleyi-
cilere de şilte serilirdi. Mukarrir, muhataplar, misafir ve dinleyicilerin hepsinin, 
minderlere diz çökerek oturmaları asıldı. Hatta padişahlar da, mazeret bulunmadık-
ça, bu vaziyette ders dinlerlerdi.  

� Ders aleni olmakla birlikte, erkek-kadın dinleyici zevât hakkında padişa-
ha malumat verilir; padişah da bunlardan istediklerine dersi dinlemeye izin verirdi.  

� Toplantı mekânı, Padişah tarafından belirlenirdi. Belli bir toplantı yeri 
yoktu, her meclis, seçilen yerde yapılırdı. 

� Derste takip edilen kitap, Kadi Beyzâvî Tefsîridir. 

� Mukarrir dersi bir “dua”yla bitirirdi ki, bu duada ihtisar kaideydi. Dua 
zamanının geldiği kendisine nazikane ve kimsenin anlamayacağı tarzda ihsas 
edilirdi. 

� Huzur derslerinin sonunda nakdi ve ayni hediyeler verildiği gibi şartlara 
uymayan veya su-i edepde bulunanlar için cezalar söz konusuydu. 
MMutad tefsîr dersleri ile huzur dersleri arasındaki farklar 
Sarayda huzur derslerinin öncesinde ve sonrasında mutat vechile devam eden ve 
genellikle huzur dersleriyle karıştırılan “mutad tefsîr dersleri” söz konusudur. Bu 
dersler ile huzur dersleri arasında önemli farklar vardır. Özetle şunlardır:  

� Huzur dersleri, Ramazan ayıyla kayıtlıdır. Mutad tefsîr dersleri için za-
man takyidi söz konusu değildir. Senenin çeşitli günlerinde; haftada bir, iki, üç ve 
değişik şekillerde yapılmıştır. 

� Huzur derslerinde mübahese ve münâzara; fikir ve söz hürriyeti esastır. 
Muhataplar, mukarrire itiraz edebilir; onunla tartışabilir; kendi görüşünü beyan 
edebilir. Mutad tefsîr derslerinde ise, mukarrir ders verir, ilmî derecesi ne olursa 
olsun dinleyenlerin itirazı söz konusu olamaz. Padişah da dahil herkes, dinlemede-
dir.  
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� Huzur derslerinin günlük zamanı öğlen-ikindi arasıdır. Mutad tefsîr 
derslerinin zamanı farklılaşabilmektedir. Padişah veya dersi koyan devlet erkânının 
istediği bir zaman diliminde olabilmektedir.  

� Huzur derslerinde muhatapların mukarrire soru sormaları vazifeleri ica-
bıdır; asli bir unsurdur. Mutad tefsîr derslerinde böyle bir zorunluluk yoktur. 
Uygulama olarak da soru sormak, pek makbul görülmemiştir.  

� Huzur derslerinin, padişahça resmen ferman buyrulan mekânda ve muay-
yen bir merasimle (biniş merasimi) tedrîsi asıldır. Mutad tefsîr dersleri ise herhangi 
bir yerde ve merasim yapılmaksızın takrîr olunur. Birincisinde resmiyet ve merasim 
asıl iken ötekinde böyle bir husus söz konusu değildir.  

� Huzur derslerinin yılda ortalama sekiz defa verilmesi gerekmektedir. Mu-
tad tefsîr dersleri için asgari ve azami bir sınır yoktur.  

� Huzur derslerinde takrîr edilen âyetler, padişah tarafından seçilirdi; özel-
likle 1200 yılından sonra Mushaf sırasını takip etmiştir. Mutad tefsîr derslerinde 
âyetleri hem hoca seçerdi, hem de tertibe riâyet mecburiyeti yoktu.62  

33. Huzur Derslerinin Vazgeçilmez Unsurları ve Fonksiyonları 

Bir huzur dersinin teşkilinde olmazsa olmaz unsurlar mevcuttur. Bunlar ol-

mazsa, huzur dersi icra edilemez. Bu unsurlar, şunlardır: Padişah, Şeyhulislâm, 

mukarrir, muhatap(lar), dinleyici(ler), zaman (Ramaza), mekân(lar), Beyzâvî 

Tefsîri ve Biniş Merasimi. Şimdi bu unsurları kısaca tanıtıp Huzur dersleri 

açısından fonksiyonlarını ayrı ayrı tespit etmeye çalışalım. 

3.1. Padişah: Huzur derslerinin en vazgeçilmezi padişahtır; padişah bulun-

madan huzur dersi icra edilemez. Padişah, Huzur dersleri meclisinin herşeyinin 

seçim ve esas itibariyle de onay makâmıdır. Padişah, her bir ders için mukarrir, 

muhatapların ve dinleyicilerin kim olacağını; meclis mekânının hangi saray 

odası, hangi kasır veya köşk olacağını; derste hangi âyetin okunacağını ferma-

nıyla belirleyen şahıstır. Ders ortamında padişah, tartışmaya dahil olmaz; pek 

müdahele etmez; dinleyici makâmında kalır; sadece zorunlu hallerde müdahil 

olurdu. 

Huzur derslerinin padişah profili, Osmanlının 26. Padişahı III. Mustafa’yla 

başlayan ve 36. Padişahı Sultan Vahidüddin’e kadar geçen 11 padişahı karşıla-

maktadır ki, bunlar, sırasıyla şunlardır: III. Mustafa (1757-1774); I. Abdülhamid 

(1774-1789); III. Selim (1789-1807); IV. Mustafa (1807-1808); II. Mahmud (1808-

1839); I. Abdülmecid (1839-1861); I. Abdülaziz (1861-1876); V. Murad (1876); II. 

Abdülhamid (1876-1909); V. Mehmed Reşad (1909-1918) ve VI. Mehmed Vahi-

                                                                    
62  Mardin, I/34 vd. 
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düddin (1918-1922).  

33.2. Şeyhulislâm: Osmanlı’da dini konuda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye 

sahip olan din adamı olan şeyhulislâm, huzur derslerinin organizatörüdür. Bir 

anlamda padişah ile öteki huzur dersleri unsurları arasında köprü görevi görür. 

Örneğin mukarrir ve muhatapları seçer; padişahın onayına sunar. Bazı durum-

larda dinleyici teklif edebilir. Okunacak âyet veya âyetleri padişahtan alarak 

muhatap ve mukarrirlere bildirir. Toplantının yapılacağı yeri ilgililere haber 

verir. III. Mustafa’dan itibaren yaklaşık 179 şeyhulislâm bu görevi yerine getir-

miştir.63 

3.3. Mukarrir: Huzur derslerinde ilmiyye sınıfının en yetkili şahsıdır. Mukar-

rir, “dersi yapan, takrîr eden, anlatan şahıs” demektir. Mecliste mukarrir sayısı 

bir adettir. Her meclisin ayrı bir mukarriri olurdu. Aynı Ramazan içindeki 

meclislerde bir mukarrir birkaç defa mukarrirlik yapamazdı. Huzur derslerinde 

muhatapların sayısı zaman içerisinde farklılaşmasına rağmen hiçbir dönem 

meclisin mukarrir bir sayısını aşmamıştır. Mukarriri ya doğrudan sultan seçer 

ve onaylardı; ya da şeyhulislâm seçer; padişah onaylardı. Mukarrin görevi, 

seçilen âyete önceden hazırlanmak; seçildiği oturumda ilgili âyeti Beyzâvî 

tefsîrinden takrîr etmek; muhatapların sorularına cevap vermek ve nihâyet dua 

ile oturumu bitirmekti.  

Bir takım şartları haiz olmayan kişiler, mukarrir olamazdı ki, mukarrir ve 

muhatabın zatında ve seçim-tayininde bir kısım şartlar gerekmektedir. Bu 

şartları şöyle sıralayabiliriz:64  

� Mukarrir ve muhatabın şahsıyla ilgili şartlar 

� İstanbul rüusunu65 haiz müderris olmak.  

                                                                    
63  Şeyhulislâmlıkla ilgili olarak bkz. Akgündüz, Murat, 19. asır başlarına kadar 

Osmanlı Devletinde Şeyhulislâmlık, (doktora), Marmara Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, İstanbul, 1999. 

64  Mardin, I/99 vd. 
65  Ruus kavramı, Osmanlıdaki terfi ve tayinleri ifade eden bir kavramdır. Her alan 

da geçerli olduğu gibi, ilmiyye sınıfı için de geçerliydi ve medrese tahsilini ta-
mamladıktan sonra mülazim olanlardan yedi senelik mülazemet (bkz. İpşirli, 
Mehmet, “Mülâzemet”, DİA, İstanbul, 2006, XXXI/537-39) süresinden sonra bir 
heyet huzurunda girdikleri imtihanı kazanan kimselerin aldığı rütbe idi. İstan-
bul ruusu ise medrese mezunlarının 7 yıllık bekleme (mülazemet) süresinden 
sonra İstanbul’da yüksek derecede ilmî ve dini görevleri (müderrislik, müftülük, 
kadılık vb.) üstlenebilmesi için bir heyet önünde girdiği imtihan sonucu alınan 
bir rütbedir. Bu rütbeden sonra yüksek dini makâmlara tayini gerçekleşirdi. Bkz. 
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� Çok talebesi olmak; düzenli tahsilin yanında ileri derslere sahip olmak 

� Melekesi, uzmanlığı ve kemâliyle meşhur olmak 

� Uhdesinde resmî bir vazife bulunmamak;  

� İstanbulda ikamet etmek 
Son iki prensip, 1251 tarihinde II. Mahmud’un Takvimi Vakayi’deki irade-
i seniyyesiyle rütbe itibariyle kadılık ve naiblik gibi görevlere tayin edi-
lenler ve İstanbul dışına ikametini taşıyanlar, mukarrirlik ve muhataplık 
görevlerine devam edebilirler şeklinde değişikliğe uğramıştır.66  

� Mukarrir ve Muhatabın seçimi ve tayini ilgili şartlar 

� Mukarrir ve muhatapları seçme hakkı, şeyhulislâmın; onaylamak da padi-
şahın hakkıdır. Gerek şeyhulislâm gerekse padişah ilgili vasıfları haiz ol-
mayan bir zatı mukarrir ve muhatap yapamaz. Hatta padişah bir zata 
dersi takrîr ettirse bile bu irade devamlılığı gerektirmez. Sonraki Rama-
zan dersine iştirak için bir hak ve selahiyet sağlamaz. İlgili izin, o günkü 
ders takrîrine münhasır kalır. Vazifeden ayrılmak; tayindeki usule tabidir.  

� Mukarrirlik ve muhataplık, vasıfları haiz olana da tavsiye neticesi tevcih 
olunamaz. Tavsiye üzerine herhangi bir mülahaza ile tayin zarureti hasıl 
olursa kayıt defterine kimin tavsiyesi ile yapıldığı işaret ve tayin olunan 
zatın derse intisabı muvakkat sayılırdı. 

� Üst meclislerdeki (mukarrirler meclisi ve sudur meclisi) mukarrirlik ve 
muhataplık münhalleri (açık kadroları), sonraki meclisin mukarrir ve 
muhataplarına aittir. Bu münhal kadrolara, nitelikleri tutsa da, dışarıdan 
kimse alınamaz. Sıraya riâyet esas kaide olduğu için, silsile bu yolla de-
vam ettirilirdi; ancak doldurulmayan yerler için yeniden seçim ve tayin 
yapılırdı. Bu seçim ve tayin neticesinde meclislere alınan zevâttan ruus 
dereceleri yüksek olanlar kendi derecelerinde bulunanların dahil olduğu 
meclislerde mevki alırlardı. Bu sûretle bizzat tecviz olunamayan bir şey, 
tebaiyyet yoluyla tecviz olunurdu. 

33.4. Muhatap(lar): Huzur derslerinde mukarririn sağında ve solunda yer alan 

ve mukarrirle dersi müzâkere eden alim kişilerdi. Önceleri “talip”, sonra da 

muhatap ismiyle anılmıştır. Mukarrir gibi muhatapları da ya padişah doğrudan 

seçer ve onaylardı; ya da şeyhulislâm seçer, padişah onaylardı. Muhatapların 

görevi, seçilen âyete –mukarrir gibi- önceden hazırlanmak; seçildiği oturumda 

mukarririn takrîrinden sonra ona soru sormak, itiraz etmek, ilave katkı yapmak 

ve tartışmaktı. Muhataplarda aranan şartlar, mukarrirlerde aranan şartlarla 

aynıdır.  

Mukarririn aksine muhataplar en az 5 kişiden oluşurdu. Zaman içerisinde 

                                                                                                                                                               
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II/612; Ahıshalı, Recep, 
“Ruûs”, DİA, İstanbul, 2008, XXXV/272-3. 

66  Mardin, I/89. 
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muhatap sayılarında değişiklikler olmuştur. Şöyle ki; 1172 yılında 10 oturum 

yapılmış, her bir oturuma “5 muhatap” katılmıştır. Toplamda 50 muhatap 

olmuştur. 1173’te dokuz meclis toplanmış, her bir oturuma “beş muhatap” katıl-

mış olup toplamda 45 muhatap olmuştur. 1174’de 10 oturum yapılmış, yine beş 

muhatapla toplam 50 muhatap olmuştur. 1175’de oturum sayısı 11 olmuş; oturum 

başı muhatap sayısı beştir; toplamda ise 55 muhatap olmuştur. 1180 yılında 

meclis sayısı 19’a ulaşmış; mukarrir sayısı, 19, muhatap sayısı ise 107’ya ulaşmış-

tır. Her bir oturuma 5 muhatap düşmektedir. 1189 yılında meclis sayısı 8’e 

indirgenmiş, mukarrir ve muhatap sayısı 70 ile sınırlanmıştır. Bunun anlamı ise 

8 mukarrir; 62 muhatap demektir ki, her bir oturuma 7 kişi düşmektedir. 1200 

yılına kadar mukarrirlere bazı zatlar ilave edilmiştir. 1200 tarihinden sonra 8 

oturum (huzur dersleri) yanında 9. oturum (mukarrirler meclisi) ihdas edilmiş, 

muhatap sayısı, normalde 8 olmakla birlikte bazı şahıslar zaman zaman ilave 

edilmiştir. 

Başlangıçta 5 olan muhatap sayısı, 1189 yılında 7; sonraları 11 ve 13 olmuş, 

1293 yılından sonra 14; 1293 yılında 14; 1316 yılında 15 olmuştur. Sonuna kadar 

bu şekilde devam etmiştir.67 

33.5. Samiler (Dinleyiciler): Yukarıdaki unsurlar dışında dersten istifade et-

mek için padişahın onayı ile derse katılan dinleyici kitlesi vardır. Dinleyici 

kitlesi, padişahın yakınları (şehzâdeler, valide sultanlar, hanım sultanlar), 

vezirler, öteki devlet erkânı ve sair önemli zevâttan olabiliyordu. Herbir derse 

katılacak şahıslar, şeyhulislâmın teklifiyle olabildiği gibi, padişahın kendisi 

tarafından da seçiliyordu. Dinleyici kitlesi, daimi değildi; yani her oturuma aynı 

şahıslar katılmıyordu. Her bir oturumdan önce mutlaka liste belirleniyor; onla-

rın derse iştiraki sağlanıyordu. Dinleyiciler, padişah ailesinden olursa, erkekler, 

padişahın yanında; bayanlar ise bir paravana arkasından derse katılıyorlardı. 

Ötekiler ise muhatapların arkasında kendilerine ayrılan şilteler üzerinde dersi 

dinliyorlardı. Dinleyici kitlelerin derste soru sormak, itiraz etmek ve tartışmaya 

katılma gibi bir şansları yoktu; sadece birer dinleyiciydiler. 

3.6. Zaman: Huzur dersinde zaman mefhumu son derece önemlidir ve üç 

farklı boyutu vardır. Birincisi, senelik kısmıdır ki, huzur dersleri, Ramazan 

ayının başlarında, yerleşik şekliyle ilk sekiz (veya on gününde) yapılmıştır. 

İkincisi ise günlük tarafıdır ki, dersler her gün, “öğle ile ikindi” arasında icra 

edilmiştir. Üçüncüsü ise huzur ders saatinin yaklaşık 2 saat civarında olmasıdır. 

                                                                    
67  Mardin, I/84-88. 



324 | OSMANLI TOPLUMUNDA KUR'AN KÜLTÜRÜ VE TEFSİR ÇALIŞMALARI -II- 

33.7. Mekânlar (Köşk, oda, sofa ve saraylar): Her bir huzur dersi oturumu için 

padişahın seçtiği bir mekân vardı. Huzur dersleri için sabit bir mekân yoktu. 

Her bir toplantı için padişah mekân seçer; şeyhulislâm kanalıyla ilgililere bildiri-

lir ve ders orada yapılırdı. 

Mekân kullanımı, bir yıl içindeki her bir oturum için bile farklılaşıyordu. 

Örneğin 1172 yılında yapılan 10 meclisin sırasıyla eskisepetçiler kasrı, sarık 

odası, ağabahçesi, sofa, sarık odası, mahbubiye divanhanesi, sofa, ağabahçesi, 

sarık odası ve ağabahçesinde yapıldığını görüyoruz.68 

Huzur derslerinin hangi tarihlerde hangi mekânda yapıldığını şu şekilde tab-

lolaştırmak mümkündür: 69 

Topkapı Sarayı İçindeki Mekânlar 

Huzur Dersinin Yapıldığı Mekân Tarih(ler)i 
Sarık Odası 1172, 1176 
Ağabahçesi 1172, 1176 
Sofayı Hümâyun  1172, 1205, 1207 
Mahbubiye Divanhanesi 1172, 1205 
Sünnet Odası 1176, 1207 
Nerdubanbaşı (Mustafapaşa) Kasrı 1176, 1204-6, 1208 
Çinili Köşk/Kaşili Kasrı  1198, 1199 
Mabeyni Hümâyun/ Hasan Paşa Kasrı 1201, 1202, 1205 
Has oda 1202 
Çadır Köşk 1204 
Ağayeri 1206 
Taşköşk 1206-1208 

Topkapı Sarayı Dışındaki Mekânlar 

Huzur Dersinin Yapıldığı Mekân Tarih(ler)i 
Eski Sepetçiler 1172 
İncili Köşk 1173, 1204 
Yalısepetçiler/Yalı Kasrı 1173, 1176, 1198, 1200, 1204, 1205, 1206 
Çinili Köşk/Kaşili Kasrı  1198, 1199 
Topkapı (Sahil) Sarayı 1197, 1238, 1240-43, 1255, 1259 
Fethiye Kasrı 1204 
Şevkiye 1204 
Kasrı Cedid (Yeni Köşk) 1205 
Çırağan Sarayı (eski) 1227, 1260, 1268-1270 
Balıkhane Mabeyni Hümâyun 1228 
Beşiktaş Sarayı (eski) 1129-1231 

                                                                    
68  Bkz. Mardin, I/68-9; II-III/1 
69  Mardin, II-III/110 vd.; İpşirli, “Huzur Dersleri”, XVIII/443. 
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Huzur Dersinin Yapıldığı Mekân Tarih(ler)i 
Beşiktaş Sarayı (Yeni) 1232-37, 1239, 1250-54; 1256-58, 1273-74 
Rami Çiftliği kışla camii 1244, 1247 
Çırağan Yalısı 1246, 1247 
Çırağan Mabeyni Hümâyunu 1248, 1249 
Dolmabahçe Sarayı (Muayede Salonu) 1278-1293 
Yıldız Sarayı- Çit kasrı 1293-1326 
Dolmabahçe (Zülvecheyn Sofası) 1327-1341 
 

Huzur derslerinin mekânı, temelde iki kısma ayrılmaktadır: Birincisi Topka-

pı sarayının müştemilatından olan oda, sofa veya köşk-kasırlar; ikincisi ise 

topkapı sarayı dışındaki saray, köşk ve kasır gibi mekânlardır. Önceleri daha 

çok Topkapı sarayı içerisindeki mekânlar kullanılırken, zaman içerisinde hariç-

teki mekânlar ve saraylar kullanılmaya başlanmıştır.  

Yukarıdaki mekânlardan tespit edebildiklerimiz hakkında kısa bilgi verelim. 

AA) Topkapı Sarayındaki Mekânlar 

a) Sofa(-i hümâyun): Kısaca sofa denilen sofa-i hümâyun; hırka-i saadet ve 

diğer oda ve köşkler (arzhane, sünnet odası, revan odaları, havuz, bağadat, 

iftariyye, mustafa paşa köşkleri) arasında iki sıra revaklı, otuz mermer sütunlu 

geniş gezinti yeridir. Bir başka ifade ile sofa-i hümâyun, Has oda’nın divanyeri 

denilen çift sıra sütünlü revağının kendisine açıldığı terastır. Buraya “mermer 

sofa” da denmektedir. Revakların önünde fıskiyeli bir havuz vardır. Sofanın 

etrafında Revan köşkü, sünnet odası, bağdat köşkü, iftariye köşkü ve mehtaplık 

kameriyesi bulunur. 17. Yüzyılda yapılan yapılarla bugünkü şeklini almıştır.70 

1172, 1205 ve 1207 yıllarındaki huzur derslerinin bir kısmı burada icra edilmiş-

tir.71  

b) Sofa Köşkü (MMustafapaşa Köşkü/ Merdivenbaşı Kasrı): Sofa denilen teras 

kısmında yer almaktadır. Sofa köşkü denildiği gibi, Merdivenbaşı kasrı da 

denmektedir. Bir orta kısım ve iki çıkıntısıyla üç parçadan müteşekkil kasrı 

kimin yaptırdığı bilinmemektedir. III. Ahmed ve I. Mahmud zamanında tamir 

edilmiştir. Onbeş penceresi bulunan köşkün pencere kenarlarında sedirler 

mevcuttur. Padişahlar, harem dışında, her gün uğradıkları bir yerdir. Kabuller 

burada yapıldığı gibi, eğlence oyun ve saz alemleri yapılırdı.72 1176, 1204-1206 ve 

                                                                    
70  Mardin, II-III/112-113. 
71  Mardin, II-III/109. 
72  Mardin, II-III/114-115. 
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1208 yıllarındaki bazı huzur dersleri bu köşkte takrîr edilmiştir.73 

cc) Sünnet odası: Topkapı sarayının 4. Avlusundaki Sofa-i Hümâyun mevki-

inde ve Hırka-i Saadet dairesi etrafındaki odalardan biridir. I. İbrahim dönemin-

de inşa edildiği söylenmektedir. 8 pencereden müteşekkil olan bu mekân, padi-

şahl ar tarafından abdest alıp namaz kıldıkları, devlet ricalini kabul ettikleri, 

huzur dersi dinledikleri, ihsanda bulundukları, iftar açkıları, meddahlarla hoş 

vakit geçirdikleri bir oda olmuştur. III. Ahmed’in şehzâdelerini bu odada sünnet 

ettirmesi sebebiyle bu isimle anılır olmuştur.74 1176 ve 1207 yıllarındaki huzur 

derslerinin bir kısmı burada yapılmıştır.75 

d) Sarık Odası/ Revan Köşkü: Sofa-i Hümâyun denilen 4. Avluda ve Hırka-i 

Saadet Dairesinin kuzey doğusunda yer alan bir köşktür. IV. Murad tarafından 

Revan seferi (1635) dönüşü, bu fetih anısına yaptırılmıştır. Buraya aynı zamanda 

“sarık odası” da denmektedir. Bunun sebebi ise padişahı törenlerde simgeleyen 

sarıkların Tülbent Gulamı tarafından burada korunmasıdır. Sonraları kitaplığa 

dönüştürülmüştür. Günümüzde halen mevcuttur.76 1172-1176 yılları arasında bu 

oda/köşk huzur dersleri için kullanılmıştır.77 

e) Has oda: Fatih sultan Mehmet tarafından yaptırılan bu oda, padişahların 

özel karargahı gibidir. Önceleri Enderun’un bir parçası olarak kullanılan ve 

görevleri hırka-i saadet dairesinin bakımı ve padişahın çeşitli hizmetlerini 

görmek olan hasodalıların kaldığı yer iken, daha sonra bunlar başka bir odaya 

taşınarak burası padişahlara tahsis edilmiştir. Padişah, burada şehzâdeleri, 

ağaları ve vezirleri kabul eder, eğlenir, bazen dini ve edebî dersler yaptırır, 

musiki dinler, hatta bazen burada gecelerlerdi. Tahta çıkan padişah, cülus 

töreninden önce Has odada tahta oturur ve tebrikleri kabul ederdi. Has oda, 

büyük kubbeli, bir çok penceresi bulunan, dört köşesinde birer taht ve havuzlu 

bir şadırvan bulunan bir odadır. 19. Yüzyıldan sonra Mukaddes emanetler 

                                                                    
73  Mardin, II-III/109 
74  Mardin, II-III/115-117. 
75  Mardin, II-III/109 
76  Mardin, II-III/111-12; Diker, Hasan Fırat, Topkapı Sarayında Revan ve Bağdat 

Köşkleri, (yüksek Lisans), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
İstanbul, 2000; Diker, Hasan Fırat, “Revan Köşkü”, DİA, İstanbul, 2008, 
XXXV/29-30; Eldem, Sedad Hakkı, Köşkler ve Kasırlar, İstanbul, 1969, I/287 vd.  

77  Mardin, II-III/109 
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dairesi olarak kullanılmıştır.78 1202 yılındaki huzur dersi bu odada takrîr edil-

miştir.79 

ff) Çinili Köşk (Kaşili Kasır): Çinili köşk, Topkapı Sarayının bab-ı hümâyun-

den girilen birinci avlusundan Haliç girişine doğru inen yamacın üzerinde inşa 

edilmiş ilk yapıları arasında yer alır. Arkeoloji müzesi karşısında yer alan bu 

yazlık köşk, iki katlı taş bir yapı olup Fatih Sultan Mehmet tarafından 877/1472-

3 yılında yaptırılmıştır.80 1198 ve 1199 yıllarındaki huzur derslerinin bir kısmı bu 

köşkte icra edilmiştir.81 

g) Çadır Köşk: Sofa-i Hümâyun’un alt tarafında 1859 yılında Sultan Abdül-

mecid tarafından yaptırılan Mecidiye köşkünün yerinde Fatih Sultan Mehmet 

zamanında yapılmış olan “çadır köşk” isimli bir köşk vardı. Bakımsızlıktan 

harab olmuşlardı, tamirleri yoluna gidilmesi gerekirken yıktırılmışlar, yerlerine 

bu yeni köşk yaptırılmıştı. Bu köşk, Çağlayan Sarayı alanında yapılan Çadır 

köşkle82 karıştırılmamalıdır.83 1204 yılındaki Huzur derslerinden biri burada 

icra edilmiştir.84 

                                                                    
78  Bkz. Mardin, II-III/120-122; İpşirli, Mehmet, “Enderun”, DİA, İstanbul, 1995, 

XI/186. 
79  Mardin, II-III/109. 
80  Çinili Köşk hakkında bkz. Doğançay, Nevin, Çinili Köşk, (tez), İstanbul Üniver-

sitesi Kütüphanesi, no: 2234; Tavacıgil, Ömer, Topkapı Sarayı Köşk yapılarından 
Çinili Köşkün Oranımları üzerine bir araştırma, (Yüksek Lisans), Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004; Eyice, Semavi, “Çinili 
Köşk”, DİA, İstanbul, 1993, VIII/337-341; Öz, Tahsin, Topkapı Sarayında Fatih 
Sultan Mehmed II.’ye Ait Eserler, Ankara, 1953, s. 7-15; Koçu, R. Ekrem, “Çinili 
Köşk”, İstanbul Ansiklopedisi, VII/4021-4032; Eldem, Köşkler ve Kasırlar, I/61 vd.; 
Mardin, II-III/809 vd. 

81  Mardin, II-III/109 
82  Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın III. Ahmed için Kağıthane deresinde yaptır-

dığı Sadabad Sarayının kenarında kasr-i nişad ismiyle bir küçük ama güzel bir 
köşk yaptırır. II. Mahmud zamanında Sadabad sarayı yıktırılmış, yerine Çağla-
yan kasrı yapılmıştır. Kasr-i Nişadın yerine de 1809-16 yılları arasında Çadır 
köşkü inşa edilmiştir. Padişahların dinlenmesi için kullanılan bu köşk, II. Meş-
rutiyet dönemine kadar bakımlı kalmış, sonra da yok olup gitmiştir. Bkz. Eyice, 
Semavi, “Çadır Köşkü”, DİA, İstanbul, 1993, VIII/164-5. 

83  Mardin, II-III/811. 
84  Mardin, II-III/109 
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BB) Topkapı Sarayı Dışındaki Mekânlar 

a) Topkapı Sahil Sarayı: Sarayburnunda deniz kenarında, Boğaziçine, Üskü-

dar, Kadıköye ve Marmaraya bakan büyük bir ahşap saraydır. Daha sonra “Sara-

yı cedidi amire” ismiyle yeni topkapı sarayına adını vermiştir. Bu yapıyı III. 

Ahmed küçük bir daire olarak yaptırmış, öteki padişahlar geliştirmiştir. Buraya 

topkapı yazlık sarayı; topkapı sahil sarayı gibi isimler de verilmiş olup 1817 

yılında II. Mahmud tarafından yenilenmiş, ancak 1862 yılında bir yangın sonu-

cunda yok olmuştur.85 1197, 1238, 1240-43, 1255, 1259 yıllarındaki bazı Huzur 

dersleri oturumları, bu sarayda icra edilmiştir.86 

b) Sepetçiler Kasrı: Eminönü, Sarayburnu’nda yer alır. Sultan İbrahim’in em-

riyle 1643 yılında yapılmıştır. Kasrın kayıkhanesinde saltanat kayıkları bulunur, 

hanedanın donanma merasimlerini izlemesi için inşa edilmiştir. I. Mahmud 

zamanında (1739) yenilenmiş ve çeşitli tamir ve restorasyonlar görmüş olup 

günümüzde de varlığını korumaktadır.87 1172 yılındaki ilk huzur dersi bu kasır-

da yapılmıştır.88 

c) Yalı Kasrı: Cebeciler Köşkü adıyla da bilinen köşk, İstanbul’da Saraybur-

nu’nda Sepetçiler kasrının bitişiğinde bulunan ve II. Beyazıd tarafından yaptırı-

lan, III. Murad tarafından yenilenen bir sahil köşküdür. Padişahlar, burada 

donanmaya çıkan kaptan-ı deryaları kabul eder; donanmayı buradan sefere 

gönderirlerdi. Deniz seferlerinin törenleri burada görkemli bir şekilde yapılırdı. 

İlgili köşk, Abdülaziz döneminde yaptırılan demiryolları sebebiyle yıkılmıştır.89 

1173, 1176, 1198, 1200, 1204, 1205, 1206 tarihlerinde huzur dersleri bu kasır da icra 

edilmiştir.90  

d) Yeni Köşk (Kasr-i Cedid): Fatih Sultan Mehmedin oğlu II. Beyazıd tara-

fından Sarayburnu’nda inşa edilen bir kasırdır. Yalı Kasrının yakınlarında yer 

almakta olup muhtemelen Yalı kasrının demiryolu akibetine uğramıştır.91 1205 

                                                                    
85  Mardin, II-III/119; Eldem, H. Eldem; Akozan, Feridun, Topkapı Sarayı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Eski eserler ve müzeler genel müdürlüğü, ys., ts, s. 7. 
86  Mardin, II-III/109. 
87  Sepetçiler kasrı ile ilgili geniş bilgi için bkz. Eldem, Köşkler ve Kasırlar, s. 335 

vd.; Erzincan, Tuğba, “Sepetçiler Kasrı”, DİA, İstanbul, 2009, XXXVI/538-39. 
88  Mardin, II-III/109 
89  Mardin, II-III/117-119. 
90  Mardin, II-III/109 
91  Mardin, II-III/122. 
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yılındaki huzur dersi bu köşkte yapılmıştır.92 

ee) Şevkiye Köşkü: Sarayburnunda Topkapı Sahil Sarayının yanında III. Se-

lim’in annesi Valide sultan tarafından 1789-1791 yıllarında yaptırılmıştır. Bu 

köşke Şevkiye ocağından dolayı Şevkiye köşkü denildiği gibi Serdab köşkü de 

denilmiştir. 1862 Sarayburnu yangınında yanmıştır; yeri de Sirkeci demiryoluna 

verilmiştir. 1204 yılındaki huzur dersi bu köşkte yapılmıştır.93 

f) İncili Köşk: Topkapı sarayının en dış sınırında Marmara tarafı surları üs-

tünde yer alan İncili Köşk, Yeni cami mimarı Davut Paşaya Sinan Paşa tarafın-

dan 999/1590 yılında yaptırılmış, sultan III. Murada sunulmuştur. “Sinan Paşa 

Köşkü” ve “çayır köşkü” olarak da adlandırılır. Abdülaziz demiryolunun açılma-

sına kurban olan köşklerden birisidir. Sarayburnunda bir kısım kalıntıları 

mevcuttur.94 1173 ve 1204 tarihlerinde huzur dersi bu köşke yapılmıştır.95  

g) Rami Çiftliği Kışla cami: II. Mahmud tarafından yaptırılan Rami Kışla-

sı’nın Gazi Osman Paşa ilçesi yönündeki duvara biti şik bir cami olup İstanbu-

lun işgali zamanında Fransız askerlerinin çıkardığı bir yangında yok olmuştur. 

1244-45 tarihlerinde Huzur dersleri bu camide yapılmıştır.96  

ğ) Beşiktaş (Sahil) Sarayı: Sultan III. Selim tarafından yaptırıldığı sanılan Be-

şiktaş sarayı, zaman içerisinde geliştirilmiş, Beşiktaş Sahil Sarayı olarak II. 

Mahmud zamanına kadar büyümüştür. II. Mahmud, Topkapı sarayından Beşik-

taş sarayına geçmeyi düşünmüş, bu sarayın eski yapılarını yıktırmış, 1250 yılla-

rında büyük bir saray yaptırmıştır. Abdülmecid zamanında tekrar yıktırılmış, 

yeni bir Beşiktaş sarayı inşa ettirilmiştir. Ve nihâyet bu saray da yıkılarak yerine 

1272/1855’de Dolmabahçe sarayı yaptırılmıştır.97 1129-1231 tarihleri arasında eski 

Beşiktaş sarayında, 1232-1237, 1239, 1250-54, 1256-58, 1273-1274 tarihlerinde de 

yeni beşiktaş sarayında huzur dersleri yapılmıştır.98 

h) Çırağan Sarayı (Yalı ve Mabeyn-i Hümâyun): IV. Murad, Beşiktaş ile Or-

                                                                    
92  Mardin, II-III/109 
93  Mardin, II-III/109. 
94  Mardin, II-III/119; Eldem, Köşkler ve Kasırlar, I/143 vd.; Eyice, Semavi, “İncili 

Köşk”, DİA, İstanbul, 2000, XXII/278-79. 
95  Mardin, II-III/109 
96  Mardin, II-III/110, 816-17. 
97  Mardin, II-III/814-16. 
98  Mardin, II-III/110 
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taköy arasında bulunan bir yerde bir yalı köşkü yaptırmış, daha sonra Nevşehirli 

Damad İbrahim Paşa büyük bir saray yaptırmıştır. Burada alem yaptırılmasın-

dan dolayı adı “Çırağan” olarak anılmıştır. Zaman i çerisinde çeşitli eklemeler 

yapılmış ve büyütülmüştür. Dolmabahçe sarayının yapılmasından sonra Abdül-

mecid, yenisini yapmak düşüncesiyle burayı yıktırmış; ancak vefat etmiştir. 

Abdülaziz 1863 yılında bir çok müştemilatı bulunan yeni Çırağan sarayı tamam-

latmıştır. Kendisi burada çok az kalmış, II. Abdülhamid ise ağabeyi V. Murada 

burayı tahsis etmiştir. 1910 yılında çıkan yanın neticesinde yanmış, günümüzde 

sadece dış duvarları kalmıştır.99 Huzur dersleri, gerek eski Çırağan sarayında, 

gerekse yenisinin Yalı Kasrı ve Mabeyn-i Hümâyun kısmında 1227, 1246, 1247, 

1248, 1249, 1260, 1268-1270 tarihlerinde yapılmıştır.100 

ıı) Yıldız Sarayı (Çit Kasrı): Yıldız sarayı, Beşiktaş Yıldız tepesinde bulun-

maktadır. Kanuni’den sonraki padişahların av alanı olan bu yere, ilk kasrı I. 

Ahmed yaptırmıştır. Daha sonra Sultan III. Selim, validesi Mihrişah Sultan için 

buraya bir kasr yaptırmış, adını da “yıldız” koymuştur. Sultan II. Mahmud da, 

buraya bir köşk yaptırmıştır. Sultan abdulmecid buradaki köşleri yıktırarak 

Kasr-ı Dilkuşa isimli köşkü annesi Bezm-i Alem sultan için yaptırmış, Sultan 

Abdülaziz buraya Büyük mabeyn köşkünü yaptırmış, daha sonra da dış bahçe 

denilen kısma Malta ve Çadır Köşklerini, asıl saray kısmına da Çit kasrını 

ekletmiştir.  

Yıldız sarayı, esas itibariyle II. Abdülhamid döneminde, işlevsellik kazanmış, 

padişah saltanatı Dolmabahçeden yıldız sarayına taşımış, Yıldız Saray-ı 

Hümâyunu ismini vermiştir. Onun döneminde civardaki araziler alınmış, Yıldız 

parkı denilen dış bahçe genişletilmiştir. Hamidiye camisi önünden, Beşiktaş ve 

Ortaköye kadar uzanan büyük park Abdülhamid tarafından yüksek ve kalın 

duvarlarla çevrildir. Saraya giren bir çok kapı bulunmakla beraber Koltuk kapısı 

giriş için kullanılırdı. Koltuk kapısından sarayın birinci bölümüne geçilirdi. 

Sağda Küçük köşk ve Büyük mabeyn odası, solda kiler-i hümâyun ve çeşitli 

odalar bulunurdu. Sultan kapısı, Koltuk kapısın üstünde yer alırdı ve bunu 

sadece sultan kullanırdı. İç taraflarda Malta ve Çadır köşkü bulunur. Ayrıca 

Acem köşkü, Merasim köşkü, Ta’lîmhane köşkü, ferhan köşkü gibi yapılar 

vardır. Harem kapısından sağa girince Hasbahçeye ulaşılır. Önemli yabancı 

                                                                    
99  Çırağan Sarayı hakkında bkz. Gülersoy, Çelik, Çerağan Sarayları, İstanbul, 1992; 

Eldem, Sedat Hakkı, Köşkler ve Kasırlar, II/213 vd.; Mardin, II-III/812-14; Ertuğ-
rul, Selda, “Çırağan Sahil Sarayı”, DİA, İstanbul, 1993, VIII/304-06. 

100  Mardin, II-III/110 
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konukların ağırlandığı Şale köşkü buradadır. Burası Mabeyn olarak kullanılmış-

tır. Mabeynin arkasında Çit kasrı, onun karşısında da Küçük Mabeyn yer al-

maktadır. İlgili saray bugün müze olarak kullanılmaktadır. 

Saray içerisindeki tek katlı köşk olan Çit kasrı, özellikle II. Abdülhamid dö-

neminde 1293-1326 tarihleri arasında Huzur dersleri için kullanılmıştır.101  

ii) Dolmabahçe Sarayı (Muayede salonu ve Zülvecheyn sofası): Dolmabahçe 

sarayı, 1843-1856 yılları arasında I. Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Avru-

pai sanat üsluplarına göre yapılmıştır. Üç katlı, 285 odalı, 43 salonlu bir saray-

dır. Saray üç bölümden oluşmaktadır: Mabeyn-i hümâyun, Muayede salonu ve 

harem-i hümâyun.  

Mabeyn ile Harem arasında yer alan MMuayede salonu, aslen bayramlaşma sa-

lonu olup padişahın hanedanın erkek üyelerinin, vezir ve vekillerin ve diğer 

devlet erkânının kutlamalarını kabul ettiği yerdir. Bunun dışında resmî kabuller 

ve toplantılar için kullanılmıştır. Huzur dersleri, Sultan Abdülaziz döneminde 

1278-1293 yıllarında bu solanda yapılmıştır. 

Zülvecheyn salonu, iki cepheli anlamına gelip, dolmabahçe sarayında hem iç, 

hem de dış mabeyn ile bağlantı sağlaması hasebiyle bu ismi almıştır. Padişahın 

çalışma ve kabul mekânı da olan bu salon çoğunlukla dini törenlerde ve önemli 

günlerde kullanılmıştır. Burada mevlidler okunur, nikahlar kıyılır, huzur dersle-

ri yapılırdı. Huzur dersleri, Sultan Mehmed Reşad zamanından sona erinceye 

kadar 1327-1341 tarihlerinde bu salonda yapılmıştır.102 

3.8. Kadi Beyzâvî Tefsîri: Huzur derslerinin vazgeçilmezlerinden biri de, 

derste takir edilen Kadi Beyzâvî’nin Envârü’t-Tenzîl ve Esratü’t-Tevil adlı tefsîridir. 

Müellif, tefsîri ve Osmanlı’da bu tefsîre gösterilen rağbet konusunda kısa bilgi 

verelim.  

Müellifin tam ismi, Nasiruddin Ebu Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed 

el-Beyzâvîdir. Şiraz yakınlarında Beyza kasabasında dünyaya gelmiş, doğum 

tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte h. 585 tarihi olduğu söylenmektedir. 

Çocukluğu Beyza’da geçen Beyzâvî’nin babasının tayini sebebiyle Şiraz’a gitti. 

Hayatının çoğu burada geçti. Burada İslâmi ilimleri hocalarından tedrîs etti. 673 

                                                                    
101  İpşirli, “Huzur Dersleri”, XVIII/443. 
102  Bkz. İpşirli, “Huzur Dersleri”, XVIII/443. 

http://www.dolmabahce.gov.tr/source.cms.docs/dolmabahce.gov.tr.ce/dolmabah
ce.html 
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yılında Şiraz kadılkudatlığına getirildi. Çok titiz olması hasebiyle bu makâmdan 

azledildi. Bu arada bir çok talebe yetiştirdi; ilim meclislerine katıldı. 680 yılında 

Tebrize gitti. Burada vezirinde bulunduğu bir ilmî toplantıya katılarak ilmî 

vukufiyetini gösterdi. Tekrar Şiraz kadılığına getirildi. Bir müddet sonra bu 

görevinden ayrılıp Tebrize tekrar geldi ve buraya yerleşti. Ömrünün geri kalan 

kısmını ilim ve züh içerisinde geçirmiştir; bir çok eser kaleme almıştır. 685 

tarihinde Tebrizde vefat etmiştir. 

Beyzâvî, tefsîr, kelam ve usul-i fıkıh alanlarında önemli bir şahsiyettir. Kelam 

alanında Tevaliu’l-envâr ve Misbahu’l-Ervah adlı eserleri; usul alanında Minha-

cü’l-Vüsul ila ilmi’l-Usul adlı eseri önem arzetmektedir. Tefsîr alanındaki en 

önemli eseri ise Envârü’t-Tenzîl adlı tefsîr çalışmasıdır. Bir icaz harikası olarak 

kabul edilen Envâr adlı eserinde Beyzâvî, kendisinden önceki önemli tefsîr 

kitaplarını özetlemiş, çok muhtasar bir şekilde âyetleri vukufiyetle yorumlamış 

ve dil kaidelerine dayanarak açıklamalar yapmıştır. Envâr, kaynak olarak bir çok 

müelliften faydalanmış olmakla birlikte Zemahşeri’den çokça faydalanmasından 

dolayı bazı alimlerce Keşşafın bir özeti olarak kabul edilmiştir. İlim dünyasında 

bu tefsîre büyük bir teveccüh olmuş, bir çok haşiye yazıldığı gibi, bir çok 

tefsîrinde temel kaynağı olmuştur. 

Edebî ve felsefî üslubu, veciz metniyle Envâr tefsîri, ilim dünyasından itibar 

gördüğü gibi, medreselerin de ders kitabı haline gelmiştir. Aynı şekilde Osman-

lı’da hem örgün (medreseler) hem de yaygın öğretimin resmî tefsîr kaynağını 

teşkil etmiştir.103 Beyzâvî tefsîri aynı zamanda başlangıcından sonuna kadar 

Huzur derslerinin de tek ve tartışmasız tefsîri olmuştur. 

33.9. Biniş Merasimi: Biniş merasimi, başka bir ifadeyle “biniş-i hümâyun” ve-

ya “biniş-i saltanat” tabiri, Osmanlı’da iki şey için kullanılmaktadır. Birinci 

anlamı, “giysi, elbise”; ikinci anlamı ise “gezi, seyahat”dır. Birincisine göre, 

padişah ve erkânının önemli toplantı ve olaylar için farklı şekillerde giyinmesini 

                                                                    
103  Beyzâvî ve tefsîri hakkında bkz. Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-

Müfessirûn, Kahire, 1961, I/296 vd.; Yavuz, Yusuf Şevki, “Beyzâvî”, DİA, İstanbul, 
1992, VI/100-103; Brockelmann, “Beyzâvî”, İslâm Ansiklopedisi, MEB yayınları, 
II/595-94; Robson, J., “al-Baydawi”, Encyclopaedia of Islam, 2. Baskı, I/1129; Cerra-
hoğlu, İsmail, “Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl”, DİA, İstanbul, 1995, XI/260-61; 
Yıldız, Sakıp, “Osmanlı Tefsîr Hareketine Toplu Bakış”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Bursa, 1987, cilt: 2, sayı: 2, s. 6; Hızlı, Mefail, “Osmanlı Medrese-
lerinde Okutulan Dersler ve Eserler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Bursa, 2008, cilt: 17, sayı: 1, s. 35; d’Ohsson, Mouradgea, Tableau général de 
l’Empire othoman, Paris, 1788-1824, II/468-9. 
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ifade etmektedir; kavuk; kaftan, iç elbiseler, çarığa varıncaya kadar padişahın 

her bir ictima için farklı tiplerde giyimleri söz konusuydu. Biniş merasiminin 

biri, ilgili toplantıdan önce padişah ve erkânının toplantıya uygun şeyleri giyme-

sini ifade etmektedir. İkincisine göre ise, biniş-i hümâyun, padişahın önemli bir 

hadise veya toplantı öncesinde veya sonrasında yaptığı tören nitelikli veya 

dinlenme amaçlı geziye verilen isimdir. Bu anlamdaki biniş, iki şekilde yapılırdı. 

Birincisi, dinlenme amaçlı uzun süreli gezilerdi; ikincisi ise tören amaçlı saltana-

tın azamatini gösteren kısa süreli gezilerdi. Çoğunlukla cülus sonrası yapılırdı; 

her padişah biat merasiminden sonra kılıç kuşanmak amacıyla saltanat kayığıyla 

Eyüp sultana gelirdi. Ayrıca bazı toplantı ve önemli işler arefesinde de yapılırdı. 

Padişahın gezmek, avlanmak ve dinlenmek için yaptığı uzun süreli geziler için 

yol güzergahlarına “biniş kasrı” isimli küçük köşler yapılmıştır. Bu ikincisi ise 

iki şekilde yapılırdı; ya kara yoluyla; ya da deniz yoluyla. Padişahların “biniş-i 

hümâyun” yapacağı ve boğaziçine çıkışları, kız kulesinden veya hisarlardan 

atılan toplarla ilan edilirdi. Yine saltanat kayığının iskeleye yanaşacağı hasekiler 

tarafından yüksek sesle duyulurdu. Genelde biniş-i hümâyun şu şekilde yapılır-

dı: Padişah, haremi ve erkânıyla birlikte topkapı sarayından sarayburnuna 

inerek saltanat kayıkhanesinin bulunduğu Yalı köşkünde görkemli saltanat 

kayığına biner; murad ettiği bir köşk, bahçe veya mekâna varılır, dinlenilir, 

eğlenilir, bir müddet sonra tekrar saraya dönülürdü. Kuşkusuz bunun her 

aşaması sade bir tören şeklinde icra edilirdi.104  

                                                                    
104  Biniş-i hümâyun için bkz. Alikılıç, Dündar, XVII. Yüzyıl Osmanlı Saray Teşrifatı 

ve Törenleri, (Doktora), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzu-
rum, 2002, s. 177 vd.; Sertoğlu, Mithat, Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, 
İstanbul, 1958, s. 46; Koçu, R. Ekrem, “Biniş”, İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, 1958-
74, V/2798-99; Özcan, Abdülkadir, “Biniş”, DİA, İstanbul, 1992, VI/184-5. Ayrıca 
bkz. Esad Efendi, Osmanlılarda Töre ve Törenler (Teşrifat-ı Kadime), haz. Yavuz 
Ervan, İstanbul, 1979; Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri, İstan-
bul, 1995; Ali Seydi Bey, Teşrifat ve Teşkilatımız, haz. Ahmed Banoğlu, Tercüman 
1001 Temel eserleri; Çalışkan, Filiz, Osmanlı Devleti’nde Teşrifat kalemi ve tefri-
şatçılık, (yüksek Lisans tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 1989; Karaca, Filiz, Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Osmanlı Teşrifat 
Müessesesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (doktora tezi), İs-
tanbul, 1997; Pekseven, Şefik, Ottoman court ceremonies and the multiple cere-
monal center, (Yüksek Lisans), Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 1996; Kızıldeli, Melek, Osmanlı’da saltanat Kayıkları, (Yüksek Lisans, 
İstanbul Teknik üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996; Baykal, 
Ebru, Osmanlılarda Törenler, (Yüksek Lisans), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, Edirne, 2008; Alikılıç, Dündar, “Osmanlı Saray Teşrifatı ve Tören-
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Kayıtlardan anlaşıldığına göre, “biniş-i hümâyun” huzur dersleri için kısa sü-

reli olan türden olup toplantı öncesinde yapılırdı. Bu törenin yapılması, huzur 

derslerinin resmî ve önemli bir müessese olduğu göstermeye yönelikti. Çünkü 

Mardin’in ifadesiyle, huzur derslerinin padişahlarca resmî vazife ifa olunan 

mahallerde muayyen merasimle tedrîsi asıldır. Sır katibi zabıtnameleri tetkik 

edilirse huzur derslerinin verildiği günlerde padişahın gecelediği mahalden 

hadem ve haşemiyle (askeri ve sivil hizmetkarlarıyla) ayrılışını ifade eden biniş 

merasimi yapıldığı; binişin affedildiği günlerde dersin de affı cihetine gidildiği 

görülecektir.105  

Örneğin padişahın huzur dersini de içine alan günlük faaliyet raporunu kay-

deden sır katibi kayıtlarında “biniş-i hümâyun”a da yer verilen iki kaydı buraya 

alalım: 

“Ramazan 18. Salı gecesi. Sofa. Halvet. Vakti imsake dek aram (istirahat). 
Efendi’miz teravihi Has oda camiinde eda. Sabahın binişi hümâyun. Eski se-
petçilere teşrif. Ulemâdan 6 nefer daileri gelip tefsîri şerif huzurda kıraat edip 
badehu cumlesine Efendi’miz altun in’am. Asrı eda ve avdet.” 

“29 Ramazan. Cumartesi sabah. Biniş. Ağabahçesine teşrif. Ulemâ gelip 
tedrîs. Badehu hareme teşrif.”106 

Huzur derslerinin Ramazan’lardaki tertip sırasına göre icra edilişine dikkat 

kesildiğimizde, önemli bir engel bulunmadığı müddetçe huzur dersleri için 

biniş-i hümâyun yapılmıştır. Huzur derslerinin icra edildiği Ramazan’ın ilk 

günlerinde peşpeşe yapılmasının adet olması hasebiyle, biniş yapılamayan 

günlerde huzur dersinin de yapılmadığını; dersin bir sonraki güne tehir edildi-

ğini görüyoruz. Örneğin tertipli bir şekilde Ramazan’ın ilk 10 gününde yekdiğe-

rini takip etmek üzere tedrîsi gerekli olan huzur derslerinin 1173 senesi Rama-

zan’ının 3. Cumartesi ve 4. Pazar günü ders yapıldığı halde 5. Pazartesi günü 

Saray meydanında Sultansarayı yakınında yangın çıkması üzerine padişah 

yangın yerine gitmiş ve yangının söndürüldüğü haberi üzerine geri dönerek 

binişi affetmiş ve ders de yapılmamıştır. 6. Salı, 7. Çarşamba, 8. Perşembe günleri 

derse devam edilmiş, tatil olan 9. Cuma gününü takip eden 10 cumartesi ve 11. 

Pazartesi günleri ders yapılmış, 12. Pazartesi günü biniş affolunmuş ve ders icra 

                                                                                                                                                               
leri”, Türkler, c. IX, Ankara, 2002; Sakaoğlu, Necdet, “Biniş”, İstanbul Ansiklopedisi, 
İstanbul, 1994, III/234-35. 

105  Mardin, I/17. 
106  Mardin, I/17. 
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edilmemiş, 13. Salı günü padişah Bekir Efendi’nin mutad tefsîr dersinde bulunup 

14. Çarşamba günü biniş affedilmiş ve 15. Perşembe günü hırka-i şerif ziyaret 

edilmiş, 16. Cuma günü tatil, 17. Cumartesi hırka-i şerifte halvet ve harem-i 

hümâyunun ziyaretine nezaret dolayısıyla biniş affedilmiş, 18. Pazar, 19. Pazar-

tesi, 20 Salı derse devam edilmiş, 21 Çarşamba ve 22. perşembe biniş affedilmiş, 

23 Cuma tatil, 24 cumartesi ve 25 Pazar biniş affedilmiş ve 26 pazartesi ders 

yapılmıştır.107 

Sonuç itibariyle biniş merasimi, prensip olarak huzur derslerinin bir vazge-

çilmezi olup ders öncesinde –bir engel olmadığı müddetçe- yapılmıştır. Engel 

çıktığı zaman ise ders o gün için yapılmamış, sonraki güne tehir edilerek biniş 

merasimiyle yapılmıştır.  

44. Huzur Derslerinin Meclis Yapısı, Sayıları, Çeşitleri 

Huzur derslerinde bir gün içerisinde yapılan bir oturuma, bir meclis den-

mektedir. Meclisin yapısı, padişah başta olmak üzere, bir mukarrir, sayıları 

çoğunlukla 5 olan ve zaman içerisinde sayısı değişime uğramış olan muhataplar; 

şeyhulislâm, vezir, şehzâdeler ve önemli devlet ricali başta olmak üzere davet 

edilen dinleyici kitlesinden oluşmaktadır. 

Meclislerin yıllık zamanı, Ramazan ayıdır. Başlangıçta Ramazan’ın dağınık 

günlerinde teşkil ettirilen meclisler, daha sonraları Ramazan’ın ilk -Cuma 

günleri hariç- 8 gününe hasredilmiştir.  

Meclis sayılarına gelince, resmen kabul edildiği 1172 yılında Ramazan’ın 18, 

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. günlerinde toplam 10 meclis teşkil edilmiştir. 

1173 yılında 9; 1174 yılında 10; 1175 yılında 11 ve 1180 yılında ise 19 meclis toplan-

mıştır. 1189 yılına kadar bu meclislerin herbirinde, biri mukarrir, beşi muhatap 

olmak üzere, her bir mecliste değişmek şartıyla ilmî heyet 6 zattan meydana 

gelmiştir. 1180 yılında bütün oturumlara katılan mukarrir ve muhatap sayısı 

126’yı bulmuştur. 1189 yılında meclislerin adedi 8’e; mukarrir ve muhatapların 

sayısı ise 70’e indirilmiştir. 1200 tarihinden itibaren meclislerin 8 ile devam 

ettiğini; nadiren sadece mukarrirlerin katıldığı “mukarrirler meclisi” namıyla 9. 

bir meclisin icat edildiğini; mukarrirlerin dışında birkaç kişinin de bu toplantıya 

katıldığını görüyoruz. 1205 yılında 9. Meclise, 8 mukarrire ilaveten, bir hakem 

ve 5 davetli ile beraber 14; 1206 ve 1207 yıllarında 11 kişi katılmıştır. 1210 yılında 

ilgili meclis 13 kişiden teşekkül etmiş; 1214 yılında katılımcıların sayısı 20’yi 

                                                                    
107  Mardin, I/17-18 
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bulmuştur. 1125 yılına kadar 8 meclisle yetinilmiş, mukarrirler meclisi yapılma-

mıştır. 1225 yılında mukarrirler meclisi 10 kişiden oluşmuş, 1226 yılında da ilgili 

meclis yapılmıştır. Ancak 1227’den 1242 yılına kadar ilgili meclis toplanmamış-

tır. Tekrar 1242, 1243, 1250 ve 1251 yıllarında toplanmıştır. 1242 ve 43 yıllarında 

mukarrir sayısı, 16; 1250 yılında 14, 1251 yılında ise 12 zattır.108  

Başlangıçta biri mukarrir, beşi muhatap olarak 6; 1189 yılında 8, sonraları 12, 

daha sonra da 13 ve nihâyet 14 zattan teşekkül eden meclisler, İkinci Abdülha-

mid’in cülusundan sonra 1293 Ramazan’ında bir muhatab eklenmesiyle 15; 1316 

yılında bir muhatap daha eklenerek 16 zevâttan oluşmuştur. Bundan sonra da bu 

şekliyle sonuna kadar devam etmiştir.109  

Huzur dersleri, üç farklı tipteki meclisten oluşmuştur.  

a) “Mutad meclisler”. Her Ramazan’da 8 defa toplanmakta olup bunlarda da-

imilik esastır.  

b) “Mukarrirler meclisi”: 8 mutad huzur dersinden sonra yapılan 9. derstir. 

Yılda bir kere toplanır. Bu meclise mukarrir ve muhatap niteliği taşıyan zevât 

iştirak etmektedir; bunda ise muvakkatlık esastır.  

c) “Sudur meclisleri”: Üstün ilmî rütbelere sahip olmaları hasebiyle mutad 

meclislere iştirak selahiyetini kaybeden zevât-i aliyyenin de katılımıyla yapılan 

meclislerdir.110  

55. Huzur Derslerinin İcra Şekli 

Bir huzur dersinin icra şeklini şöyle betimlemek mümkündür: Öncelikle her 

bir ders için mukarrir ve muhatap olacak şahıslar, bazen bizzat padişah seçilir 

ve onaylanırdı; ama çoğunlukla da şeyhulislâm tarafından seçilir; padişah tara-

fından onanırdı. Huzur dersleri için daimi bir mekân yoktur; mekân da padişa-

hın seçimiyle kararlaştırılır. Aynı şekilde derste takrîr edilecek âyet veya âyetler 

de padişah tarafından belirlenir. Bütün bunlar tespit edildikten sonra okunacak 

âyetler, önceden mukarrir ve muhataplara bildirilir; derse hazırlanmaları sağla-

nırdı. Huzur dersinde gizlilik esastı ve meclisten önce ilgili zevâtın bir yerde 

toplanıp müzâkere ve mübahase yapması yasaktır. Herkes ferd olarak hazırlanır; 

ders günü bir araya gelinir; orada müzâkere yapılırdı. Dersin zamanı öğlen ile 
                                                                    
108  Mardin, I/84-88. 
109  Mardin, I/84 vd. 
110  Mardin, I/88. 
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ikindi arasıydı.  

Ders günü, Biniş(-i hümâyun) merasimi yapılır. Meclise önce padişah girer, 

kendine ayrılan minderin yanında ayakta beklerdi. Ders ortamında padişah da 

dahil, herkes bir minder üzerine otururdu. Padişahın özel bir makâmı bulun-

mazdı. İlmiye sınıfının hepsinin önünde bir rahle, altında da bir minder bulu-

nurdu. Mukarririn minderi, muhataplarınkinden bir miktar büyük olurdu. 

Mukarririn rahlesi, sedef işlemeli; muhataplarınki ise ceviz boyalı olurdu. Padi-

şahın sağında, mukarrir oturur; onun sağında ve solunda da muhataplar yarım 

kavis şeklinde yerini alırlardı. Öteki taraflarda ise davet edilen dinleyici kitleleri 

yerini alırdı. Dinleyiciler arasında bayanlar olursa onlar da mekânın şartlarına 

göre bir perde veya paravan arkasından dersi dinlerlerdi. Padişah yerini aldıktan 

sonra ilmiyye sınıfının dışındaki erkân yerlerine geçer, daha sonra resmî binişle-

riyle (elbiseleriyle) nişanlarını takmış ve sarıkları üzerine sırmalarını geçirmiş 

olarak önde mukarrir; arkasından da kıdem sırasıyla muhataplar huzura girer-

lerdi. Ulemâ, ayakta bekleyen padişaha ihtiram selamı verdikten sonra kendile-

rine ait olan yerlere otururlardı. Sonra da dinleyiciler yerlerini alırlardı.  

Mukarrir, derse ait tefsîrini ve notlarını; mukarrirler de aynı şekilde malze-

melerini rahlelerine koyarlardı. Ders yaklaşık olarak 2 saat sürerdi; bazen bun-

dan az veya fazla olabilirdi. Mukarrir, önceden kendisine bildirilen âyeti okur. 

Sonra ilgili tefsîrden âyetin tefsîrini okur ve âyeti genişçe şerh ederdi. Mukarrir 

sunumunu bitirdikten sonra muhataplara soruları olup olmadığını sorar; kıdem 

sırasına göre soruları alır, her birine cevaplar verirdi. Sorulan sorular, konu 

etrafında sorulur; cevap da aynı şekilde verilirdi. Sualler, mukarriri müşkile 

sokacak ve rencide edecek şekilde sorulmaz; herkesin istifade edebileceği ve 

konuyu açımlayacak türden sorular olmasına özen gösterilirdi. Bazen soru cevap 

faslı mukarrir ve muhatap arasında uzayabilir; hünkar “kafi” deninceye kadar 

devam edebilirdi. Nadiren de olsa ateşli tartışmalar yaşanır; itirazlar vuku 

bulurdu. Derslerde en önemli özellik, tam bir ilmî serbestlik içerisinde yapılma-

sıydı. Bu tartışmalara padişah çoğunlukla “müdahil” olmazdı. Dersin sonuna 

doğru dua zamanının geldiği nazikane ve kimsenin anlamayacağı tarzda mukar-

rire ihsas ettirilir; mukarrir de ders sonunda muhtasar bir duayla dersi bitirirdi. 

Ders sonunda ilmiyye sınıfına mutad ve ektra olmak üzere nakdi atiyyeler 

yanında bohça içerisinde hediyyeler verilirdi. Sonra da padişah, mekânı terke-



338 | OSMANLI TOPLUMUNDA KUR'AN KÜLTÜRÜ VE TEFSİR ÇALIŞMALARI -II- 

der; hareme çekilir, zevât da dağılırdı.111 

66. Huzur Derslerinde Takrîr edilen Âyetler ve Sûreler 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi, huzur derslerinin resmileştiği tarihten, sona 

erdiği tarihe kadar takrîr edilen eser, Kadi Beyzâvî’nin Envâru’l-Tenzîl ve Esrâru’t-

Te’vîl adlı tefsîridir. 

Anlaşıldığı üzere, ilk zamanlar derste takrîr edilecek âyet, padişah tarafından 

belirlenir; şeyhulislâm kanalıyla mukarrir ve muhataplara resmen bildirilirdi. Bu 

yöntem yaklaşık 1180 yılına kadar sürmüştür. Şöyle ki, 1172 yılındaki ilk huzur 

dersinde, Nisa, 4/133. âyeti ( ���2ا +�ا�	) ���3
�...�G أ�KG ا�=G) آ���ا  ) âyeti takrîr olun-

muştur.112 

1180 yılında huzur derslerinde mukarrir ve muhataplarla ilgili değişimler ya-

nında bir başka değişim de âyet seçiminin yerini sûre seçiminin almasıdır. 1180 

yılından itibaren önce Bakara sûresinin evvelinden okunmuş, daha sonra da 1189 

yılında İsra sûresinden okunmaya başlanmış ve 1192 senesi ikmal edilmiştir. 1193 

yılında Fetih sûresinin okunmasına başlanmış, 1198 yılında ikmal edilmiştir. 1199 

yılında Saf sûresinin 13. âyeti ( +�5Gوا��ى ��K2��4 2$� �) ا" و�68  ) takrîr edilmiş-

tir.113  

1200 tarihinden itibaren üçüncü bir değişiklikle mushafın başından Fâtiha 

sûresinden mushaf sırası tercih edilmiştir; bu yıl Fâtiha sûresi bitirilmiştir. 1201 

yılında Bakara sûresinden başlanmış, 1205 yılında ilk mecliste Bakara sûresinin 

30 âyeti (...17 ا.�/واO��,� Hوإذ +�ل ر�); 2. Mecliste 31 ve 33.; 3. Mecliste 34.; 4. 

Mecliste 35. âyetin yarısını; 5. mecliste diğer yarısını; 6. Mecliste 36., 7. Mecliste 

37.; 8. mecliste 38. ve 9. Mukarrirler meclisinde ise 39. âyeti takrîr edilmiştir.114 

1206 yılında Bakara sûresinin 40. âyetinden başlanmış, 1207 yılının 9. Mukarrir-

ler meclisinde 60. âyet tefsîr edilmiştir. 1210 yılı mukarrirler meclisinde Bakara 

91. âyeti takrîr olunmuştur ki, bu üç sene zarfında 31 âyet takrîr edilmiştir.115 

1215 yılında 134. âyet tefsîr edilmiştir ki, bu 5 sene zarfında 38 âyet ele alınmış 

                                                                    
111  Ders icrasıyla ilgili bilgiler temelde Mardin’den alınmış olup boşluklar da huzur 

derslerine mukarrir, muhatap ve dinleyici olarak katılan zevâttan nakledilen ha-
tıra ve menakıplardan doldurulmuştur.  

112  Mardin, I/68. 
113  Mardin, I/71-2. 
114  Mardin, I/72-3. 
115  Mardin, I/74-75. 
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olmaktadır. 1251 yılında mukarrirler meclisinde Al-i İmran sûresinin 200. son 

âyeti (...وا��Bآ���ا ا (G=ا� �KGأ �G) takrîr edilmiştir. Bu döneme kadar 51 senelik 

zaman zarfında toplam iki sûre; 494 âyet okunmuş; Kur’ân’ın dört cüzü ve bir 

hizbi bitirilmiştir.116 Al-i İmran sûresinden sonra Nisa sûresinin 15 senede 

bitirildiğini 1266 yılı Maide sûresinin ilk âyetinin (...آ���ا أو�8ا �����3د (G=ا� �KGأ �G) 

okunmasından anlıyoruz.117  

II. Abdülhamidin cülüs yılı 1293 yılında Araf sûresinin 31. âyetinin takrîr 

edildiği bilgisine göre, 1266 yılından itibaren 27 sene zarfında Maide sûresi 

bitmiş, Araf sûresinin başlarına gelinmiştir. 1294 yılında Araf 36; 1295 yılında 50 

ve 51.; 1296 yılında da 65. âyet takrîr edilmiştir.118 Bütün bu dersleri Yanyalı Hacı 

Ömer Efendi takrîr etmiş ki, bu takrîrleri yazma olarak mevcuttur.119  

1300 yılında Araf sûresinin 152. âyeti takrîr olunduğuna göre, yaklaşık 100 

senelik zaman zarfında Mushafın 9 cüzü neredeyse bitirilmiştir. 1304 yılında 

Araf sûresi 172-3. âyetleri takrîr olunmuştur.120 1315 yılında takrîrlerin Arapça 

değil, türkçe yazılması hakkında hünkarın irade-i seniyyesi önem arzetmekte-

dir.121 Bu tarihte Tevbe sûresinin 50. âyeti tefsîr edilmiş olup 1304’den bu tarihe 

kadar 11 sene zarfında bir cüz bir hizip bitirilmiştir. 122 

1326 yılı Ramazan’ında huzur derslerinde Yunus sûresinin tefsîr edildiği ve 

bu senenin sonunda 109. âyetine varıldığı Şeyhulislâm Mustafa Sabri Beyanu’l-

Hakktaki malumatından anlaşılmaktadır.123 

1329 yılında Hud sûresinin 11. âyeti okunmuştur ki, Sultan V. Muhammed 

Reşad devrinde 12. cüzün tamamlandığı anlamına gelmektedir.124 Sultan Vahi-

                                                                    
116  Mardin, I/78. 
117  Mardin, I/78. 
118  Mardin, I/79. 
119  İstanbul Üniversitesi, (Yıldız Sarayı Kütüphanesi Eserleri), Türkçe Yazmalar 

Bölümü, Huzur Dersleri metinleri, no: 7330, Araf, 31 âyet, vr. 1/6; soru-cevap kıs-
mı, vr. 4/6; 35. Âyet: vr. 7/15; soru-cevap: 12/15; 50. Âyet, vr. 16/26; soru cevap: vr. 
21/26; 65-67. Âyetler; vr. 27-45; soru-cevap: vr. 35-45; 78-79. âyetler: 13 vr.; soru-
cevap: 9-13. Bkz. Mardin, II-III/81-83. 

120  Mardin, I/79-80. 
121  Mardin, I/80. 
122  Mardin, I/80. 
123  Mardin, I/80. 
124  Mardin, I/81. 
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dudin huzurundaki son ders olarak Hicr sûresinin 78-79. âyetleri tefsîr edilmiş-

tir.125 

1339 yılında teşkilat-ı Esasiye kanununa göre hakimiyetin padişahtan millete 

devredilmesi; ayrıca halifeliğe de Abdülmecid Efendi’nin seçilmesi neticesinde 

dersler onun huzurunda devam etmiş, araştırmalara göre halife abdülmecid 

Efendi’nin huzurunda devam eden dersler Nahl sûresine kadar gelmiştir. Bu 

dönemle ilgili olarak Nahl sûresinin 1, 12, 18. âyetlerinin takrîr edildiğine dair 

kayıtlar mevcuttur. Ve huzur derslerinin en sonuncusu olarak, 1341 yılında Nahl 

sûresinin 26. âyeti126 takrîr olunmuştur.127 

Sonuç olarak, 1172 yılındaki başlangıcından itibaren padişah tarafından seçi-

len âyetler takrîr olunurken, 1180 yılında sûre seçimine geçilmiş, Nahl suresinin 

26. âyetine kadar tefsîr edilmiştir.  

77. Huzur Derslerinde Ödül 

Huzur derslerine katılan mukarrir ve muhataplar, nakdi, bohça ve hususi 

yardım olmak üzere üç kısımda inamlar yapılırdır. Şöyle şemalaştırmak müm-

kün gözükmektedir. 

a) Nakdi atiyyeler: Her huzur dersi sonrasında gerek mukarrire gerekse mu-

hataplara padişah tarafından nakdi atiyyeler verilirdi. Bunlar da mutad vechile 

yapılan ve zaman içerisinde miktarı değişen mutad nakdi atiyyeler ve mutad 

nakdin dışında bazı zamanlarda bazı şahıslara yapılan ektra nakdi yardımlar 

olarak iki kısma ayrılmaktadır: 

a1) Mutad nakdi atiyyeler: 1172 yılının İlk huzur dersine iştirak eden zevâta, 

yüz altın atiyye verilmiştir. 1172-1177 yıllarında 80’er altın kuruş, 1188’de 100’er; 

1189-1191’de mukarrirlere 140’ar; muhataplara 120’şer; 1192 yılında mukarrirlere 

120’şer, muhataplara 100’er kuruş verilmiştir. 1229’de meblağ aynıdır. 1233 

yılında meblağ iki misli artmıştır. 1249 yılında mukarrirlere 320’şer, muhatapla-

ra 300’er meblağ tespit edilmiştir. 1252-1264 yıllaında mukarrirlere 520’şer, 

muhataplara 500’şer altın kuruş verilmiştir. 1269-1278 yıllarında mukarrirlere 

1000’er; muhataplara 750’şer; 1280-1292 yıllarında mukarrirlere 1500’er; muha-

                                                                    
125  Mardin, I/81. 
126  Mardin’in dipnotunda âyet yanlışlıkla 261 şeklinde yazılmıştır. Mardin, I/83 (69. 

dipnot). Doğrusu, Nahl sûresi 26. âyettir. 
127  Mardin, I/81-83. 
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taplara 1000’er kuruş verilmiştir. 1293 yılından itibaren Meşrutiyet dolayısıyla 

ceyb-i hümâyun defterine lüzum kalmadığından dolayı bu defterlere rastlan-

mamakta; bu dönemden sonra Hazine-i Hassa kayıtlarına müracaat edilmekte-

dir. 1339 yılına kadar son kayıt üzerinden devam ettiği anlaşılmaktadır. II. 

Abdülhamid dönemine ait bazı makbuzlarda muhatapa 20 lira verildiği kayıtları 

mevcuttur.128 

aa2) Ektra nakdi atiyyeler: Bazı kayıtlardan hareketle, mutad nakdi yardımla-

rın dışında bazı derslerde ektra nakdi yardımlar yapıldığını söyleyebiliriz. 

Örneğin 1196 Ramazan’ında Ezirgani Ömer Efendi dailerine nakden 200 kuruş; 

1203 yılında Cafer Efendi dailerine nakden 100 kuruş; 1205 yılında 1000 kuruş-

luk mutad nakdi atiyyenin yanında Kudsi Efendi dailerine 100 kuruş; 1207 

yılında yine 100 kuruş; 1229 yılında 300; 1231 ve 1240 yıllarında 150 kuruş; 1242 

yılında 2400 kuruş; 1243 ve 1247 yıllarında 150 kuruş; 1248 yılında 300 kuruş; 

1249 yılında 2420 kuruş; 1251 yılında 3077 kuruş; 1256 yılında ise 1000 kuruş 

ektra nakdi atiyye verilmiştir.129 

b) Bohçalar: Nakdi atiyyelerin haricinde, mukarrirlere has olarak içerisinde 

bayramlık tabir edilen elbiselik kumaş ve giyim-kuşamla ilgili malzemeler 

bulunan bohçalar verilirdi. Bu bohçanın içeriği, hediyeyi verenin ve alanın 

mevkiine göre değişiklik arzedebiliyordu. Ayrıca bohçanın içeriğinde bir stan-

dart olmayıp farklılaşabiliyordu. 

Bohça içerisinde genellikle şu malzemelerden bir kaçı bulunabiliyordu: Çak-

şır (ince kumaştan yapılmış erkek şalvarı), kaftan, entari, kavuk, destar (sarık), 

car, atlas, ferace, cübbe, tülbent, kuşak, papuç, çuha ve çeşitli kumaşlar…130  

Biri başından biri de son dönemden olmak üzere iki örnek sunalım:  
Ramazan 1190’de galatasaray hocası Ezirganlı Ömer Efendi’ye ihsan buyrulan 1 adet 
çiçekli donluk şal, 1 adet destar (sarık), 1 adet çubuklu (çizgili) muhtar hanı kaftan, 
1 adet çiçekli germisud entari, 1 adet çuha binişi (elbisesi), 1 adet çuha çakşır (şal-
var)…131 

Ramazan 1292 yılında Boyabadlı Osman Efendi’ye 1 adet fermayiş şal, bir top 

telli Hint kumaşı, bir top Şamkârî kumaş, bir top Halepkârî kumaş, 1 adet 

                                                                    
128  Mardin, II-III/19-51 
129  Mardin, II-III/51-55 
130  Mardin, II-III/55-94 
131  Mardin, II-III/56. 
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destarlık tülbent, canfes boğça ve üstadiyesi ve şalvarlık cuha…132 

cc) Terfi Ödülü: Mukarrir ve muhataplara huzur dersinde gösterdikleri başa-

rıya binaen bazen rütbesinde terfi yapılarak ödüllendirilirdi. Bu terfi ödülü iki 

şekilde cereyan etmiştir.  

Birincisi, rüusta tafra terfiidir. Daha önce söylediğimiz gibi mukarrir ve mu-

hataplarda asgari düzeyde İstanbul rüusunu almak, önemli bir şarttı. Bunun en 

alt derecesi “İptidai Hariç” derecesi, en son derecesi ise Daru’l-hadis derecesidir. 

Huzur derslerinde gösterdikleri başarı neticesinde mukarrir veya muhataplar, 

istanbul rüusunda bulunduğu kademeden bir üstüne terfi ettirilirdi ki, bu terfi, 

mukarrirlik ve muhataplık sıfatını ortadan kaldırmadığı gibi, sıralamada öne 

geçmeyi veya bir üst mecliste görev almayı temin ederdi. Başka bir ifade ile, bu 

terfi huzur derslerinin muhatabı ise mukarrir olmaya; mukarriri ise bu durumda 

“mukarrirler meclisi”nde görev almaya vesile olurdu. Buna “tafra terfii” denirdi 

ve prensip olarak şeyhulislâmlar tarafından re’sen yapılırdı. Ancak bazen bu 

terfiin hünkarın irade-i seniyyesi ile vuku bulduğu da olmuştur. Tafra terfii, 

istanbul rüusu düzeyindeki terfilerle sınırlıdır; en sonuncu rütbe ise Daru’l-

hadistir. Buraya kadarki rütbeler, mukarrirliğin ve muhataplığın bitmesine 

sebep olmuyordu. Bundan sonraki tedrîs harici vazife alma veya mevleviyet 

rütbesi gibi rütbeler, mukarrirlik ve muhataplıktan çıkmayı gerektiriyordu. 

Süreç içerisinde özellikle hünkarın irade-i seniyyesiyle yapılan istanbul rüusu 

dışındaki bazı terfiler, mukarrir ve muhatapların dersten ayrılmasına sebep 

olmuştur. Bu yüzden kaide olarak tafra terfii yapılarak buna engel olunmaya 

çalışılmıştır.133 

İkincisi ise şöyledir: İstanbul rüusunun son rütbesi “Daru’l-hadis”le tafra 

rütbesi sona erince tedrîs dışında herhangi bir vazife ile mevleviyet gibi rütbe 

terfileri temelli olarak huzur dersinden ayrılmayı gerektirmektedir. Bu ise hem 

hoş karşılanmamakta; hem de istisnai olarak yapılmaktadır.134 Örneğin 1332 

yılındaki oturumlardaki bir çok muhatap Mahreç payesi verilerek dersten 

ayrılmıştır.135 

                                                                    
132  Mardin, II-III/94. Her yıla göre mukarrire takdim edilen bohçalar için bkz. 

Mardin, II-III/55-94 
133  Mardin, II-III/95. 
134  Başka görevlere terfi etmek sûretiyle dersten ayrılma örnekleri için bkz. Mardin, 

II-III/100. 
135  Mardin, II-III/100. 
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dd) Nişanla Taltif: İkinci Abdülhamid dönemine kadar, huzur derslerine katı-

lan mukarrir ve muhatapların “nişanları” yoktu. Zaten İstanbul rüusunu alan 

ulemânın devlet erkânı ile temasları sınırlı olduğu gibi, nişanları olmadığı için de 

tören ve merasimlere katılamazlardı. 1300 tarihinde II. Abdülhamid, mukarrirle-

rin büyük merasime katılımlarını arzu ederek kendilerine “haremeyn payesi” 

vermiş, usulen bu zevâtın gülkurusu renkli, önü işlemeli üniformaları üzerinde 

boyna katılacak üçüncü rütbeden Mecidi nişanı136 ile taltif etmişti. Şeyhulislâmın 

adet vechile mukarririn huzur dersinden tasfiyesini gerektireceği şeklindeki 

itirazına rağmen padişah, verilen nişanla birlikte mukarrirliğin devamına karar 

vermiştir. 1300, 1305, 1306 yıllarında bazı muharrirlere bu nişanların takıldığı 

belgelerden anlaşılmaktadır.137 1304 yılında bütün mukarrirlere, Kadıaskerlik 

payesini ihraz etmemiş olmalarına rağmen, birinci rütbeden mecidi (kırmızı hamail-

li) ve ikinci rütbeden Osmani (boyna asılı şemseli); muhataplara da Haremeyn 

payesini kazanmamış olmalarına rağmen üçüncü rütbeden Mecidi (boyna asılı 

şemsesiz) ve dördüncü rütbeden Osmani (göğse takılı) nişan verilmiştir. Bu uygula-

ma ile mukarrir ve muhataplar bu tarihten sonra büyük merasimlere iştirak 

hakkı kazanmışlardır.  

e) Öteki Taltifler: Huzur dersi hocaları, her ders sonu nakdi atiyye ve bohça-

ların yanında bazı zamanlarda farklı taltiflere ve muhtelif vesilelerle hususi 

yardımlara da mazhar oluyorlardı. Bunlar, özel durumlar için extra nakdi yar-

dım olabildiği gibi, muhataplıktan mukarrirliğe; huzur dersi mukarrirliğinden 

mukarrirler meclisi mukarrirliğine terfi şeklinde olabiliyordu. Örneğin 1276 

yılında evi yanan Huzur dersi hocası Denizlili Muhammed Veliyyüddin Efen-

di’ye bu olay sebebiyle onbin kuruş atiyye verilmiştir. 1286 yılında 3. Meclise 

muhatap olarak iştirak eden Trabzonlu Hasan Sabri Efendi, bu sene mukarrirli-

ğe tayin olunmuş, 1287 yılında ise mukarrirler meclisi mukarrirliği vazifesine 

terfi edilmiştir. 1289 yılında ise mevleviyet payesi verilerek Dar-ı Şurayı Askeri 

                                                                    
136  Mecidi nişanı, ilmiyye ve askeriye mensuplarından üstün hizmet ve başarı 

gösterinlere verilen bir nişandır. 1851 yılında Sultan Abdülmecid icat etmiştir. 
Mecidiye rütbesinin beş rütbesi vardır. Mecidi nişanın ortasında çemberle çevrili 
kabarık kısımda bir tuğra yer alır. Tuğranın etrafında kırmızı mineli bir fon üze-
rinde “gayret, hamiyet, sadakat” kelimeleri altında ise 1268 tarihi yazılıdır. Birin-
ci rütbeden mecidi ayrıca murassaı (değerli taşlarla süslemesi) mevcuttur. Birin-
ci kordon ucuna asılır; ikinci ve üçüncü boyna asılır. Birden beşe doğru ebatları 
da küçülür. Beşinci rütbe, gümüşten, diğerleri altındandır. Birinci ve ikinci rüt-
beyi hakedenlerin nişanları padişahın huzurunda takılırdı. Osmani nişanı ise 
Sultan Azizin emriyle 1861 yılında icat edilmiştir.  

137  Mardin, II-III/101-2. 
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müftülüğüne resmen atanmıştır.138 

88. Huzur Derslerinde Ceza 

Huzur derslerine katılan zevât, ödül ve taltife mazhar olduğu gibi, dersten 

ihraç, nefy (sürgün) ve ilmî rütbenin düşürülmesi gibi cezalara da maruz kalabi-

liyorlardı. Örneğin 1176 yılında Abdülmünim Efendi’nin ders takrîri sırasında 

Tatar Ali Efendi isimli zat, ders münakaşasında ilmî nezahetle telifi mümkün 

olmayan tarzda ağır sözler kullanmasından dolayı devrin şeyhulislâmı Dür-

rizâde Mustafa Efendi tarafından Bozca adaya sürülmüştür.139 Yine Hamidi 

Muhammed Efendi 1174 yılında Gelibolu’ya; İnegöllü İbrahim Efendi “zülfüyare 

dokunduğundan” İnegöle sürgüne gönderilmiştir. 1225 yılında Karamanlı Hasan 

ve Kazanlıklı İbrahim Efendi’ler; 1226 yılında Abdullah Efendi’zâde İbrahim 

Efendi’; aynı yıl Muhammed Tahir Efendi dersten ihrac edilmişlerdir. 1279 

yılında Muhyizâde Hafidi Muhammed Hilfi Efendi, 1280 yılına İçelli Muham-

med Rüşdü Efendi, 1296 yılında Kütahyalı Hacı Abdurrahman Feyzi Efendi ve 

Gerumi Ahmed Tevfik Efendi rütbe tenzîline uğramışlardır.140 

8. Huzur Derslerinin Takrîr ve Müzâkere Metinleri 

Huzur derslerinin yapılışı ve icrasıyla ilgili olarak başlangıçtan sonuna kadar 

padişahın sır katibi tarafından rûznâme isimli defterlere kısa kayıtlar tutulduğu; 

mukarrir ve muhatapların kimler olduğunun tespit edildiği kesindir. Ancak 

Huzur derslerinde yapılan takrîr ve müzâkerelerin başlangıçta kaleme alınıp 

alınmadığına dair henüz bilgi bulunmamaktadır. Hatta huzur derslerinin takrîr 

ve müzâkere ortamında neler yapıldığına dair de tarihi başından sonuna takip 

ettiğimizde, İslâm ilim geleneğindeki “meclisü’l-imlâ”lara benzer şekilde toplan-

tı takrîrlerini ve müzâkerelerini kaleme alan bir mümli (imlâ eden) ve ders 

ortamını tasvir eden resmî bir kayıtçı da görevlendirilmediğini görüyoruz.  

Huzur ders ortamının tasviri; iki saatlik ortamın betimlenmesi konusunda 

derse katılan mukarrir, muhatap ve dinleyicilerden bazılarının ortamla ilgili 

menakıb düzeyinde dağınık ve az sayıda kayıtları söz konusu olmuştur. Mer-

hum Mardin, Huzur derslerine ait mevsuk menkibeler başlığı altında bunlardan 

tespit edebildiklerini kaleme almıştır ki, bunlardan bir kısmını kendisi kütüp-

hanelerden tespit etmiş, bir kısmını da huzur toplantılarına katılanların ve 

                                                                    
138  Mardin, II-III/102 vd. 
139  Mardin, II-III/105-106 
140  Mardin, II-III/105 vd. 
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yakınlarının gönderdiği mektuplardan aktarmıştır.141 

Ders takrîr ve müzâkere metinlerine gelince, aynı şekilde ders kayıtları için 

resmî bir görevli bulunmamaktadır. Aşağıda sunacağımız yazma ve matbu 

malzemeye dayanarak, ders kayıt tutma eyleminin, 1238 yılında II. Mahmud’un 

saltanatı döneminde başladığını söyleyebiliriz. Kuşkusuz bu sistemli ve mecburi 

bir şekilde değil, mukarrir ve muhatapların kendi insiyatifleriyle ve dağınık bir 

şekilde gerçekleşmiştir. Ancak son dönemlerde Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi, 

Gümülcineli Ahmed Asım Efendi, Debreli Vildan Faik Efendi gibi bazı mukar-

rirlerin ve Eğinli Muhammed Hulusi Efendi gibi muhatapların düzenli bir 

şekilde kayıtlar tuttuğu görülmektedir. Bunların bir kısmı yazma olarak bize 

geldiği gibi, Debreli Vildan örneğinde olduğu gibi, bir kısmı da kendi notlarını 

kitaplaştırmıştır. Şu an elimizde dört grup metin mevcuttur:  

1)  Debreli Vildan Faik, 1327-1341 yılları arasında 15 yıl yaptığı mukarrirlikte 

tuttuğu notları, kitap olarak yayınlamıştır: Debreli Vildan Faik, el-Mevaizü’l-

Hisan fi ma kurrire beyne yedeyi’s-Sultan, Dersaadet, 1330/1911. Eserde, 1327 yılında 

Hud, 17. âyet; 1328 yılında Hud 32. âyet; 1329 yılında Hud 50-52 âyetler, 1330’da 

Hud 78-80. âyetlerin takrîr ve sual cevap kısımları yer almaktadır.142 

2) Mardin, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, (Yıldız Sarayı Kütüphanesi 

Eserleri), Türkçe Yazmalar Bölümünde Huzur-i Hümâyun Ders Tarkriri Defter-

leri tespit etmiştir. Aşağıya detaylı bir şekilde alalım.143 

No: 7297: Sultan II. Mahmud devri, 1238 yılı III. Meclis, Kırımlı Muhammed 
Efendi mukarrir, Al-i İmran, 139-142. âyetler, 10’u takrîr, 3’ü soru cevap olmak 
üzere 13 vr. 

No: 7295: Sultan II. Mahmud devri, 1238 yılı, IV. Meclis, Eğinli İbrahim Efendi 
mukarrir, Al-i İmran, 145. âyet, 10 vr. 

No: 6708: 1266 yılı, muhtemelen Faşlı Süleyman Halid Efendi mukarrir, Maide, 1. 
âyet, soru-cevab kısmı, 26 vr.  

No: 7330: 1293 yılı, Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi mukarrir; Araf 31. âyet, 1-6 
vr.; 1294 yılı, II. Meclis, Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi mukarrir, Araf 35. 
âyet, 7-15 vr; 1295 yılı, Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi mukarrir, Araf, 50 

                                                                    
141  İlgili menkibe ve mektuplar için bkz. Mardin, II-III/761 vd.; 1108 vd. 
142  Mardin, II-III/146; Mardin, II-III/-460. Ayrıca bkz. Özel, Mustafa, “Debreli, 

Vildân Fâ’ik ve el-Multekât fî Usûli’t-Tefsîr”, İslâmiyât (Osmanlı özel sayısı), cilt: 2, 
sayı: 4, 1999, s. 224; Özel Mustafa, “Son dönem Osmanlı Tefsîr Tarihinden Bazı 
Portreler I”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir, 2002, XV/65-66;  

143  Mardin, II-III/1106 vd.; Ayrıca bkz. Mardin, II-III/-581-644 
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âyet, 16-26 vr.; 1296 yılı, II. Meclis, Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi mukarrir, 
Araf, 65-67 âyetler, 27-45 vr. 

No: 7329: 1295 yılı, V. Meclis, Vodineli Ömer Hulusi Efendi mukarrir, Araf, 54. 
âyet, 15 vr.  

No: 4167: 1296 yılı, III. Meclis, Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi mukarrir, Araf 
sûresi 68-69. âyetler, 9 vr.  

No: 7320: 1297 yılı, II. Meclis, Yanyalı Hacı Ömer Lütfi Efendi mukarrir, Araf, 78-
79. âyetler, 13 vr.  

No: 7326: 1297 yılı, Araf sûresi 93-95. âyetler, 7 vr. 
No: 7322: 1297 yılı, VI. Meclis, Dağıstanlı İbrahim Natiki Efendi mukarrir, Araf, 

100 âyet, 12 vr. 
No: 7324: 1297 yılı, VII. Meclis, Gelibolulu Muhammed Adil Efendi mukarrir, 

Araf 101. âyet, 8 vr.  
No: 7312: 1297 yılı,VIII. Meclis, Hadimi Muhammed Hulusi Efendi mukarrir, 

Araf, 103. âyet, 16 vr.  
No: 7333: Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi mukarrir, Araf, 152-53; Enfal 72 âyet, 

Tevbe, 44-46. âyetler.  
No: 7317: 1302 yılı, IV. Meclis, Gelibolulu Muhammed Adil Efendi mukarrir, Araf 

sûresi, 155. âyet, 10 vr.  
No: 7317: 1302 yılı, V. Meclis, Priştineli Hacı İlyas Efendi mukarrir, Araf, 156. 

âyet, 9 vr.  
No: 7334: 1304 yılı, Lütfi Efendi mukarrir, Araf 172. âyet, 13 vr.  
No: 7311: 1315 yılı, III. Meclis, İstanbuli Muhammed Eşref Efendi mukarrir, Tev-

be, 47. âyet, 9 vr. 
No: 7318: 1315 yılı, V. Meclis, Şeyh Hulusi Efendi’zâde Abdülkadir Raşid Efendi 

mukarrir, Tevbe, 50-51. âyetler, 11 vr.  
No: 7325: 1315 yılı, VI. Meclis, İçelli (Ermenaklı) aynizâde Muhammed Ayni 

Efendi mukarrir, Tevbe sûresi 52. âyet, 12 vr.  
No: 7332: 1315 yılı, VII. Meclis, Gümülcüneli Hasan Hilmî Efendi mukarrir, Tev-

be sûresi 53. âyet, 13 vr.  
No: 7321: 1315 yılı, VIII. Meclis, Tosyavi İsmail Zühdü Efen di, Tevbe, 54. âyet, 4 

vr. 
No: 7316: 1323 yılı, VII. Meclis, İstanbuli Muhammed Esad Efendi mukarrir, Yu-

nus Sûresi, 47. âyet, Mülk, 25. âyet, Araf, 188. âyet, 8 vr.  

3) Ayrıca 1304-1335 yılları Ramazan’larında huzur derslerinde muhataplık 

yapan Eğinli Mehmed Hulusi Efendi’nin derslerde tespit ettiği soru-cevap 

kısmını not almış, ilgili defterleri kızı Hacı Münire Pakcan vasıtasıyla Mardin’e 

vermiştir. Bu notlarda 1305 yılında Euzu’nun tefsîri, 1306 yılında mukarrir 

Ispartalı Abdülkerim Efendi’nin mukarrirliğinde VIII. Huzur dersinde Enfal, 11-

13. âyetleri, 1307 yılında mukarrir Dramalı İsmail Hakkı Efendi’’nin VII. Huzur 
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dersinde Enfal 30. âyeti, 1308 yılında mukarrir Dramalı’nın VIII. Huzur dersinde 

Enfal 40. âyetin, 1309 yılında mukarrir Dramalı’nın VIII. Huzur dersinde Enfal 

50-51. âyetler, 1310 yılında mukarrir Ispartalı Abdülkerim Efendi’nin VIII. Huzur 

dersinde Enfal 66. âyetin, 1311 yılında mukarrir Hadımlı Muhammed Hulusi 

Efendi’nin V. Huzur dersinde Tevbe 1-2. âyetlerinin; 1312 yılında yine mukarrir 

Hadımlı’nın IV. Huzur dersinde Tevbe 11-12. âyetlerinin 1313 yılında Mukarrır 

Ispartalı’nın IV. Huzur dersinde Tevbe 25-26. âyetlerinin, 1314 yılında mukarrir 

İstanbullu Muhammed Eşref Efendi’nin III. Huzur dersinde Tevbe 36. âyetin; 

1315 yılında mukarrir İstanbullu’nun III. Huzur dersinde Tevbe 47. âyetin, 1316 

yılında mukarrir Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi’nin II. Huzur dersinde Tevbe 

58-59. âyetleri, 1317 yılında Tikveşli’nin II. Huzur dersinde Tevbe 70-71. âyetleri-

nin, 1318 yılında Tikveşli’nin II. Huzur dersinde Tevbe 85-87. âyetlerinin, 1319 

yılında Tikveşli’nin II. Huzur dersinde Tevbe 99-101. âyetlerinin; 1320 yılında 

Tikveşli’nin II. Huzur dersinde Tevbe 115-17. âyetlerinin; 1321 yılında mukarrir 

Gümülcüneli Ahmed Asım Efendi’nin I. Huzur dersinde Yunus 1-2. âyetlerinin, 

1322 yılında Gümülcüneli’nin I. Huzur dersinde Yunus 16-18. âyetlerinin, 1323 

yılında Gümülcüneli’nin I. Huzur dersinde Yunus 32-33. âyetlerinin, 1324 yılın-

da Gümülcüneli’nin I. Huzur dersinde Yunus 53-56. âyetlerinin; 1325 yılında 

Tikveşli’nin I. Huzur dersinde Yunus 71-74. âyetlerinin, 1326 yılında Tikveşli’nin 

I. Huzur dersinde Yunus 93-95. âyetlerinin; 1327 yılında mukarrir Kastamonulu 

Ebubekir Sıtkı Efendi’nin I. Huzur dersinde Hud sûresi 1-4. âyetlerinin; 1328 

yılında Kastamonulu’nun I. Huzur dersinde Hud sûresinin 20-24. âyetlerinin; 

1329 yılında mukarrir Lüleburgazlı Muhammed Eşref Efendi’nin I. Huzur der-

sinde Hud 41-43. âyetlerinin; 1330 yılında Lüleburgazlı’nın I. Huzur dersinde 

Hud sûresinin 66-68. âyetlerinin, 1331 yılında Lüleburgazlı’nın I. Huzur dersinde 

Hud 87-90. âyetlerinin; 1332 yılında Lüleburgazlı’nın I. Huzur dersinde Hud 116-

119. âyetlerinin; 1333 yılında Lüleburgazlı’nın I. Huzur dersinde Yunus 21. âyeti-

nin takrîrinden sonraki soru-cevap faslı mevcuttur. 144 

4) Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı Bölümü, no: 1493’da 1292-

1324 yılları arasında mukarrilik görevini ifa eden Gümürcüneli Ahmed Asım 

Efendi’nin, Araf, 14-16; 28, 40-41, 70-71, 96, 109-114, 132-33; 144, 150, 176, 189, 206; 

Enfal, 18-20, 30-31, 41, 52, 70; Tevbe 6, 19, 32-33, 55-57, 68-69, 84, 97-98, 113-114; 

Yunus 1-2; 32-34, 53-56. âyetlerinin takrîrleri mevcuttur.145  

Kanaatimizce huzur derslerinin ders kayıtları ve ders ortamlarıyla ilgili kü-

                                                                    
144  Mardin, II-III/-376-443; 239-240. 
145  Mardin, II-III/461-580 
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tüphanelerimizde yazma risaleler ve mecmualar içerisinde elyazması notlar ve 

belki mukarrir ve muhatap takrîr metinlerinin torunlarına yadigâr kalmış yazma 

metinler, bunlarla sınırlı olmasa gerektir. Bu konu, hem kütüphanelerdeki 

yazmalar ve belki mukarrirlerin torunları üzerinde yapılacak bir araştırmayla 

onlardaki yazma metinler üzerinde dakik ve ayrı bir araştırma ve incelemeye 

ihtiyaç duymaktadır.  

99. Huzur Derslerinin Ders Takrîr ve Müzâkere Örnekleri  

Huzur dersleriyle ilgili yukarıda sunduğumuz şahıslardan yazılı olarak bize 

kadar ulaşmış olanlardan gerek mukarrir takrîri; gerekse muhataplarla soru-

cevaplı müzâkere kısmı için iki farklı örnek sunacağım. Ancak bir dersin bütün 

metinlerini sunmak, tebliğin sınırlarını zorlayacağından fikir vermesi ve görül-

mesi açısından ders takrîri için 1328 senesi Sultan V. Mehmed Reşad huzurunda 

yedinci ders mukarriri olan Debreli Vildan Faik Efendi’nin Hud sûresinin 32-34. 

âyetlerinin takrîrinden parçaları; ayrıca 1304-35 yılları Ramazan’larında muha-

tap olarak katılan Eğinli Hafız Muhammed Hulusi Efendi’nin dersteki soru-

cevap faslı için tespit ettiği örnek metinleri sunmaya çalışacağım.  

a) Debreli vildan Faik Efendi’nin Hud sûresi 32-34. âyetlerinin takrîrinden 

kesitler:  

Debreli’nin ilgili âyetleri tefsîr ve takrîr ettiği bölüme baktığımızda, önce 

âyeti kerimeyi sunuyor ( (� [�� ا��� 8`��� ��� ��/�2 أن/M ت�T�`8 ��6د��M /+ �2ح �G ا���+
 ”sonra da Âyet-i celile-i mezkurenin zahiren ve batınan manayı celili ;(ا�$�د+	)..

bahsinde âyetlerin tefsîrini yalın ve basit bir dille (vaaz üslubuyla) yapıyor; daha 

sonra âyetlerin ana konularından seçmek sûretiyle bu konularda yoğunlaşıyor; 

örneğin “ittihad-ı enbiyâ ve hisse-i ibret” bahsini genişçe anlatıyor; peşine 

“adâlet, hayat-i ictimaiyyenin ruhudur” yargısını temellendiriyor. Her bir konu-

yu anlatırken bazı zamanlar konunun dağıldığını ve geniş karınlar oluştuğu 

görülüyor. Takrîr kısmında dikkati çeken husus, mesaj ve konu anlatımı düze-

yinde gerçekleşmesidir. Gramatik konulara ve polemiklere girilmemiş, 

Beyzâvî’nin metniyle ilgili parça tefsîrlere girilmediği gibi ibareler üzerinde de 

durulmamıştır. Soru-cevap kısmına geçilince dikkati çeken unsurlar şunlardır: 

Soru cevapların “in kulte” ve “kultü” şeklinde bir formatla kaleme alınmıştır. 

Sorulan sorular, çoğunlukla Beyzâvî tefsîri ekseninde gerçekleşmekte; ibarelerin 

anlamları, gramer ve belağat konularıyla ilintili olmakta, kelami ve polemik 

meselelere yoğunlaşılmaktadır.  

Şimdi takrîr kısmından bölümler sunalım:  
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“Âyet-i celîle-i mezkûrenin zâhiren ve bâtınan manayı celîli: Kıssa-i Nuh 
Aleyhisselâm nice fevâit-i ‘iber ve nice ahkâm-ı hikmet-i eser mevcûd oldu-
ğundan Cenâb-ı Hak, sûre-i Yunus’da kıssa-i mezkûrenin zikrini iptidâr 
edüp bazı bedâyi-i hikemi iş’âr maksadına mebnî bu sûre-i Hud’da dahî kıs-
men iâde buyurmuştur. Hazreti Nuh, Nuh’a eser, peder-i sâniyi beşer, münki-
rine karşı bir nebî-i nezîr mü’minine karşı bir nebî-i beşîr olduğunu emrullah 
ile beyân ve vahyi ilâhî ile tevhîdin bir münâdi-i hakîkîsi olduğunu izhâr ve 
‘iyân edince bu nidayı kudsiyye münkirine mu’araza kapularını açarak nü-
büvvet-i Nuh Aleyhisselâmı envâ-i şüpehât ile ta’nettiler.  

Netice-i ta’n, inkâr-ı tevhîd, inkâr-ı nübüvvet, inkâr-ı ma’âd ve cehl-i inâd ile 
butlân üzerine isrârdan ibarettir ki bu hal âdât-ı küffârdır.  

Nuh Aleyhisselam ise bilakis isbât-ı tevhîd, isbât-ı nübüvvet, isbât-ı ma’âd ve 
onların şüphelerini def’ ve izâle hakkında cedel tarîkiyle delâil-i katiyye ve 
berâhin-i celiyye takrîr buyurmalarından ibarettir ki bu hal vazife-i mukad-
dese-i enbiyâdır. İşte bu âyet-i celilede küffâr-ı hâkisâr vadîi inkârda son söz-
lerini irat ediyor ve Nuh Aleyhisselâmı kesret-i mücâdele ile vasfediyorlar da 
diyorlar ki: Ya Nuh! Bize karşı mücâdele ve mümârât ettin, tevhîd, nübüvvet 
ma’âd meselelerini isbât sadedinde iksâr-ı cidâl ettin, sen eğer dâvây-ı nü-
büvvette sâdıklardan isen bizi tahvîf ve tehdît ettiğin azabullahı ityân et. 
Vaîdin olan azabda işte biz isti’câl ediyoruz. Haydi bakalım, görelim. 

Küffârın son ma’kalleri bundan ibarettir. Bunların bir de lisân-ı hâlleri vardır 
ki hakîkat-ı hâl bunda tezâhür ediyor. Lisân-ı hâl ile demek istiyorlar ki: Ya 
Nuh! Malûmunuzdur ki cümle eşyâ mezâhir-i esmâdır ve âyân-ı mevcûde bü-
tün Esmâullâhın müncezibleridir. Hakîkatte her mevcût mazharı bulunduğu 
ismin med’uv ve meczûbudur. Enbiyâyı kirâm Rahmân ve rahîm isimlerinin 
mazharlarıdır. Biz kahhâr, müzil mudill isimlerinin mazharlarıyız ki bu in-
cizâb-ı hilkatten bizi kimse tahlîs edemez.  

Ya Nuh! Biz öyle betbahtız ki tab’an idrâk-ı hakîkat edecek bizde akl-i selîm 
yoktur. Bize basîret-i kalbiyye yoktur ki neşrettiğin nurullâh o basîret-i kal-
biyyemizi kamaştırsın. Bizde fikr-i nihâyet yok ki irşâd ve sevketmek istedi-
ğin tarîk-i müstakîme girelim. Mâhiyetimiz cehl-i inkâr ile me’cûldür, 
tab’ımız illet-i inâd ile ma’lûldür… 

Ya Nuh! Biz öyle senk-i hârâ gibi bir kalbe mâlikiz ki nesâyihullâh, 
mevâizullâh bize te’sir etmez, küfr-ü inkâr bizim mahiyyetimizdir. Bu ma-
hiyyetin bizden infikâkı adîmül-ihtimaldir… 

İşte küffârın şu gibi sûi makallerine ve lisân-i hâllerine karşı Hazreti Nuh 
Aleyhisselâm cevâb-ı hikmetnisâb-ı sahîh ile buyurdular ki:  
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Ey kavm! İnzâl-i azab bana ait bir mesele değildir. O azab ancak halkullâh, 
fîlullâhdır. Dilerse ve hikmet-i rabbâniyesi iktizâ ederse o vakit halk ve ityân 
eder. Siz bu hâl-i mekrûh üzere devam ederseniz azabullâhın geleceğine şüp-
he etmeyiniz. İnzâl-i azabdan Cenâb-ı Hakk’a kimse mânî olamaz ve size bu 
azabdan halâs yoktur…. 

‘Adâlet, hayât-i ictimâiyyenin rûhudur’ bahsi anlatırken şöyle der:  

Adâlet hukûmetin sermâye-i bekâsıdır. Adâlet cem’iyyet-i beşeriyyeye ârız 
olacak illet-i tefrikanın devâsıdır. İttihâd bir hayât-i sûrî; ânın rûhu adâlettir. 
Me’ârif bir kudret-i ma’neviyye, bir satvet-i rûhiyyedir. Adâletin kasîmi 
zulm-u illet mahv-u fenây-i millettir. Adâlet, cevher-i hayât-i ümemdir. 
Adâlet bir sullümü terakkiy-i ümemdir. Adâlet bir üss ü hikmet-i hukûmet-
tir. Adâlet bir kânûn-i semâvîdir ki rehberi riyâset, bedrika-i siyasettir. Şu 
adâleti nufûs-u beşeriyye üzerinde nasıl tatbik ederiz? Evet insan bu âlem-i 
şuhûdda üç vazife ile mahkûmdur: Birinci vazife, ma’bûduna, Rabbisine karşı 
mükellef bulunduğu ibâdât ve tâât-i kalbiyye ve bedeniyyedir ki bu sırf 
hukûkullâhdır. İnsan kalbine müteallık itikâdât-i sahîha-i şer’iyyeden mes’ûl 
olacağı gibi namaz, oruç, hac, zekat cihâd gibi a’mâl-i bedeniyyeden dahi 
mes’ûl olacaktır. İnsanın dahilî, haricî a’zay-ı bedeniyyesi üzerinde şu 
hukûkullâh bir emânettir. 

Bu emâneti vermek her mükellefe farîzadandır. Matlûb-u ilâhî olan tekâlif-i 
şer’iyye edâ edilmezse emânetullâha hiyânet edilmiş olur. Ma’bûdına karşı 
hiyânet eden kimse zâlim-i linefsihîdir. Ma’bûduna karşı adâleti yoktur. 
Çünkü irsâl-i rusul ve inzâl-i kütüpten maksat, hukûkullâh ve hukûku ibâd-
da icrây-i adâlettir. 

Kur’ân-ı celîl lisânullâhtır. Namaz kalbin, vicdânın lekelerini, habâsetlerini 
tathîr eder. Ciddî ve bîrîyâ rızâullâh kasdıyla musallîlerin kalblerinde hav-
fullâh vardır. Havfullâh taşıyanlar zulme tesaddî edemezler. Salât ve cihâd 
azâmette, emr-i dinde tev’emdir… 

… Şu hakîkatı tenvîr eden Kütüb-ü Sitte-i sahîhanın ittifâk ve rivâyetiyle 
sâbit olan hadîs-i şerîf “el müslimü men selimel müslimûne min lisânih ve ye-
dih” bu hadîs-i şerîfte Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendi’miz, vicdanlı, ha-
miyyetli, mürüvvetli müslimi tarif ve beyân eder ve buyururlar ki: Müslim ol 
kimsedir ki cemî Ehl-i İslâm ânın lisânından ve elinden sâlim olur.” Yani 
elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Çünkî lisân mazhar-i kahr-ı lütûf-
tur. Lisân vardır ki: Kelimât-i tayyibesiyle âlem-i nâsûtu nûr-u ma’ârifle 
tenvîr eder; lisân vardır ki: beyân-i sihriyle şeddât meşreb, nemrût mezheple-
ri dâire-i inkıyâda sevkeder. Lisân vardır ki: dehân-ı ejderhâ gibi âlem-i insa-
niyeti tesmîm eder, mahveder. Lisân vardır ki: Seyfi-i meslûl-i adâlet gibi 
cihâna hükümfermâ olur. Lisân vardır ki: İraka-i dem-i müslimîne bir seyf-i 



 Ö. KARA · HUZUR DERSLERİ | 351 

âdâ kesilir. Lisân vardır ki: Muhatab-ı mütehevirrine bir devây-ı âcil-i sükûn 
kesilir; lisân vardır ki, muhatab-ı zî akıl ü hikmete bir dâi cünûn kesilir; Lisân 
vardır ki, bir çift sözüyle medeniyetleri târumâr eder; lisân vardır ki: bir 
kelâm-i hikmet-i irtisâm ile âlem-i medeniyete tâze hayat verir. İşte lisân şu 
tesirât-ı müzâddenin masdarı olduğu gibi el de böyledir. El olur ki: Sun’u 
mahâretinden çıkan bir mermi ile memleket hâkisâr olur. El olur ki: Kudret-i 
kemâlinden bir bilâd-i beşer imâr olur. El olur ki: Vuzû-u şer’ ile mutahhar-
dır; el olur ki dimâi mazlûm ile mülevvendir. El olur ki âlet-i zulm-u taadîdir. 
El olur ki: Vasıta-i tebzîr-i sefâhattir. El olur ki vasıta-i vücûd-i semâhattir.  

Hasılı netice-i hüküm, hadis-i şerif ile elden sudur edecek mezâlim ve bütün 
fenâlıklardan müslimin memnu’iyyetini ve şu memnu’iyyet efrâd-ı İslâmiyye-
nin yekdiğeriyle hüsnü mu’âşeret ve birbirinden asla zarar görmemek ittihâd 
ve ittfak ile âlem-i medeniyyette selametle yaşamalarını ifhâm ve müslimi 
tarîf ve beyân ediyor…”146 

b) Debreli Vildan Faik Efendi’nin Hud sûresi 32. âyetinin soru-cevap faslın-

dan kesitler: 

İlgili âyetin takrîrinden sonraki soru-cevap kısmını –tasarrufla ve ihtisarla- 

sunalım. 

“Muhataplarla gerçekleşen mübâhese” 

1) Sen, “velâ yenfeuküm nüshî… ilh” ibaresi, Nuh’un sözüdür; neye taalluk 
etmektedir; bu kelâmdan maksat nedir, ve niçin Nuh Aleyhisselamdan sudûr 
etmiştir, dersen ben derim ki: Bu kelâm, onların “sen bizimle mücâdele ettin, 
mücâdelende de ileri gittin” kısmıyla ilgilidir. Bu söz, Nuh Aleyhisselamdan, 
onların sürekli inat etmelerinden dolayı beyyine ve delillere yapışmaktan aciz 
olduklarını izhâr etmek; daha önce geçen şeyleri haber vermek için sadır ol-
muştur. Bu ibare, cedel ve husûmet tarîkiyle değil, aksine nasihat ve şefkat 
tarikiyledir… Ancak bu, dalâletlerinden dolayı, Allah’ın iradesi katında onlara 
bir fayda sağlamamıştır. 

2) Sen, niçin nasihatın fayda vermemesi, Allah, kuşkusuz bunu gerçekleştiri-
ci olmasına rağmen, Allah’ın iradesiyle kayıtlanmamıştır? Üstelik, Allah bunu 
murad etmiş, geçen âyetlerde nasihatları zikretmiştir, dersen, ben de derim 
ki: Nuh’un bu nasihatı, Allah’ın iradesi, ihtimamı ve gerçekleştirmesiyle ör-
tüşmektedir.  

3) Sen, âyetin “velâ yenfeuküm nushî” kısmı, “kad câdeltenâ fe ekserte 
cidâlenâ” kısmıyla; “innemâ ye’tiküm bihillâh in şâe” kısmı da “fe’tinâ bimâ 

                                                                    
146  Omay, Semiha, Huzur Dersleri ile İlgili Konuşmalar, İstanbul, 1965, s. 36 vd. 
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te’idünâ” kısmıyla ilintili ise, bu tertip üslubuna ters değil midir? Tehiri ge-
rekli olanın takdiminde; takdimi gerekli olanın da tehirine ne gibi bir nükte 
vardır, dersen, ben derim ki: Bu, süalin cevaba bitişik olmasından hareketle, 
işin başında onlara bir red olduğunu hissettirmek; azabın onlara ineceğini 
tescil etmektir.  

4) Sen, “in kânellahu yurid…” âyetindeki şart; şart, sebep, illet gibi manalar-
dan hangi manadadır? Tesirsiz ve etkisiz şart anlamında ise, hükmün (nasi-
hatın fayda vermemesinin) şarta (Allah’ın onların dalâletini murad etmesine) 
bağlanmasının faydası nedir, dersen ben de derim ki: Evet şart, bu anlamda-
dır. Çünkü Allah, onların dalâletini murad etmemiştir. Her ne kadar zâhir 
anlam böyle ise de Allah, ezelde onların imanı seçmeyeceklerini ve küfürde 
israr edeceklerini bilmektedir. Onların iradesi, Allahın ezelî ilmindeki irade-
lerinden öncedir. Bu şarta göre, hakîkatte onların iradesi, küfürdür. 

5) Sen, “fe-ekserte cidâlenâ”daki fa, takip (peşpeşe gelme) içindir. Aslolan, 
hükmün illeti terettüb etmesi için fa’nın illetin hükmüne dahil olmasıdır… Bu 
illet devam ettikçe, hüküm illete dahil olur…. Fa’yı nereye dahil ediyorsun, 
dersen, ben de derim ki: Ne illetin hükmüne, ne de illete… Burada fa, isti’âre 
yoluyla mecâzdır. Fa, vavdan isti’âre edilmiştir.147 

110. Genel Değerlendirme 

1) Huzur dersleri uygulaması, ilme ve irfana son derece önem veren Osman-

lı’da örgün ve yaygın din ilimlerinin öğretiminin; hatta saraya özgü mutad 

derslerin haricinde müstakil bir sistemi ifade etmektedir. Bir tarafta örgün 

öğretim anlamında genel medreseler eğitim öğretim yaparken, saray ölçeğinde 

enderun mektebi de işlevini görmektedir. Öte yanda padişah başta olmak üzere 

saray erkânı, kendi başlarına hadis, siyer ve meviza-ahlak düzeyinde müstakil 

dersler yaptırmış, özellikle de tefsîr dersleri icra edilmiştir. Huzur dersleri, 

mutad tefsîr derslerinin özelleşmiş bir şeklini yansıtmaktadır. Çünkü Huzur 

derslerinin resmileşmesinden önce sene 1171 ve 1172 yıllarında yapılan dersler 

birer mutad tefsîr dersi görünümündedir. 1172 yılında yapılan derslerin 18. dersi 

huzur dersi formatına tebdil olmuş ve böylece devam etmiştir. 

2) Huzur dersleri, sadarat makamında başlamış; saltanat makamında ise 

resmileşmiştir. Süreçte çeşitli değişimler göstererek kurumsallaşmıştır. İlgili 

ders, özellikle önemli toplantı ve görüşmeler öncesinde icra edilen biniş mera-

simiyle resmî bir toplantı ve ders hüviyetine sahiptir.  

                                                                    
147  Mardin, II-III/450-2. Başka örnek metinler için bkz. Mardin, II-III/375 vd. 
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3) Padişahlar neden böyle bir toplantıya ihtiyaç duymuştur? Maksat nedir? 

Sarayda yapılan farklı dersler, hatta mutad tefsîr dersleri mevcut iken huzur 

derslerinin anlamı nedir? Bir mukarrir ve beş muhatabı huzurunda kıyasıya 

tartışma yaptırmak suretiyle Romalıların podyumda gladyatörleri aslanlarla 

boğuşturmaya benzer bir şekilde zevkini mi tatmin etmektedir? Böyle değilse, 

nedir? Öncelikle bu toplantının temel amacı, Ramazan dolayısıyla Padişah ve 

erkânının Ramazan’ı ihya etme ve Kur’ân âyetlerinin mesajıyla hemhal olmaktır. 

Özellikle 1200 yıllarına kadar âyetlerin padişah tarafından seçilmesi olgusundan 

hareket edersek, seçilen âyetlerin çoğunlukla cihad ile ilgili âyetler olması, dini 

duyguların ve ila-i kelimetullah düşüncesinin diri tutulmasına yönelik olduğu 

söylenebilir. Padişahların oturumda toplantıya müdahele etmemesi ve bir 

öğrenci gibi dinlemede kalması da, sohbet ve dersten nasiplenme amacına 

uygundur. İlaveten ders esnasında gramatik ve kelami polemikler yapılmasına 

fermanlarıyla bazı padişahların müdahele etmesi de bu anlamda manidardır. 

Kuşkusuz her bir padişahın kendi karakteri ve ferdi farklılığı, bu toplantıyla 

elde edilmek istenen amacı şekillendirmektedir. Örneğin V. Mehmed Reşad’ın 

toplantıların tartışmalı ve kızışmalı bir tarzda geçmesinden büyük bir zevk 

aldığı rivâyet edilmekte iken, bir çok padişahın ise bu tür bir şeye çok karşı 

olduklarını irade-i seniyyeleriyle ortaya koyduğu kaydedilmektedir. Sonuçta 

temel amaç, Ramazan’ın ihyası ve yetkin ilim adamlarından Kur’ân mesajını elde 

etme isteğidir. Müzâkerenin mantığı ise, kanaatimizce müsademe-i efkârdan 

barika-i hakikatı elde etmektir.  

4) Yapısı itibariyle huzur dersleri, medresede talebelere verilen bir ders nite-

liğinde olmadığı gibi, ileri düzeyde bilimsel bir müzâkere tiplemesi de değildir. 

Mevcut takrîr ve müzâkere metinlerden ve nakledilen menâkıb ve rivâyetlerden 

hareketle denilebilir ki, bu dersler, çoğunlukla vaaz ve nasihat üslubünde ger-

çekleştirilen birer ders niteliğindedir. Çoğu zaman gramatik ve kelami problem-

lere dalınması sebebiyle bu üslup biraz zorlanmış olmakla birlikte çoğunlukla 

padişahların isteği vaaz ve nasihat üslubunu aşmaması şeklinde olmuştur. Bu 

bağlamıyla akademik ve bilimsel tefsîr geleneğine çok fazla bir katkı yaptığı 

söylenemez. Bu açıdan huzur derslerinin yapısı itibariyle akademik bağlamda ne 

tam bir müzâkeredir; ne tam bir münazaradır. Daha çok kısmen münazaralı ve 

müzâkereli bir bilgilendirme ve nasihat amaçlı bir toplantıdır. 

5) Huzur derslerinin hedeflenen gayesi ile uygulama arasında tam bir tutarlı-

lık olduğu pek söylenemez. Padişah ve erkânının amacı, Kur’ân tefsîrinden bir 

şeyler öğrenme iken, ulemânın tartışmaları bazı durumlarda dar polemiklere 
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mahkum olmuştur. Hatta bazen kendini ispatlamanın ve göstermenin bir arena-

sı haline getirilmiştir.  

6) Huzur derslerinin ders takrîr ve müzâkere metinlerinden sadece 1238 yı-

lından itibaren yapılan kayıtlarından bir kısmı mevcuttur. 1172’den 1238 yılına 

kadar; ayrıca 1238-1341 yıllarında ise mevcutların dışında huzur derslerinin 

takrîr ve müzâkereleriyle ilgili Osmanlı arşivlerinde, kütüphanelerimizde ve 

hatta mukarrir ve muhatapların torunlarına yadigar kalmış başka yazma eserler 

de bulunabilir. Osmanlı’da ulemânın yazmış olduğu eserleri padişah, şeyhulis-

lam gibi devlet erkânına sunma geleneğini dikkate aldığımızda, bu ders takrîr ve 

müzâkerelerinin yazma olarak bulunabileceğini söyleyebiliriz. Huzur dersleri-

nin metin düzeyinde ileri tahlili için “takrîr ve müzâkere metinleri”nin tespiti 

bağlamında ciddi bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu konuda hiç olmazsa mastır 

düzeyinde bir çalışma yaptırılabilir.  

7) Huzur derslerinin çeşitli açılardan araştırılıp ortaya konması için, Osman-

lı’da meşhur olan sırkatiplerinin tuttuğu günlüklerin/rûznâmelerin araştırılması 

ve gün yüzüne çıkarılması da önem arzetmektedir. Bu bağlamda III. Mustafa ile 

III. Selim’e ait olan rûznâmeler mastır düzeyinde çalışılmıştır. Bunun dışında 

kalan 9 padişahın rûznâmelerinin de tespit edilip incelenmesi gerekmektedir.  

8) Ayrıca özellikle Osmanlı resmi gazetesi Takvim-i Vakayi’nin 1246 yılından 

itibaren ciddi bir taramaya ihtiyacı bulunmaktadır. Bu da bize toplantıyla ilgili 

bilgiler sunacaktır. Bunun yanısıra huzur dersleriyle ilgili ferman, irade-i seniy-

ye, meşihat makamının tebliğleri başta olmak üzere dönemin tüm yazışma 

belgelerinin tespiti de önem arzetmektedir.  

9) Yukarıda sunduğum mevcut ders takrîr ve müzâkere yazma metinleri, mastır 
düzeyinde bir tahkik çalışmasına konu edilebilir.  

10) Bugüne kadar huzur dersleri üzerine Mardin’in çalışması dışında tez dü-

zeyinde bir araştırma yapılmaması ciddi bir eksikliktir. Malzemeler üzerinde 

yaptırılacak yüksek lisans çalışmalarının akabinde, huzur dersleri üzerinde çok 

yönlü bir doktora çalışmasına ihtiyaç vardır. Özellikle huzur derslerinin Os-

manlı ümerası ve ulemâsı üzerindeki etkisini; ilim dünyasına ve tefsîr alanına 

katkısını kapsayacak tahlili bir çalışmayı hak etmektedir.  

SSONUÇ 

Câhiliyede şan şöhrete ve üstünlüğe; eğlence ve zevke endeksli toplantıları, 

İslâm geleneğinde ilim, irfan, edebiyat alanına kayarak üstünlük yerine “payla-
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şım, katkı yapma, hakîkate ulaşma” gibi daha derinlikli ve etik boyutlarda 

toplantılara dönüşmüştür. Bir anlamda muhavare, müfâhare, münâfere ve 

müsâmereden meclis, müzâkere, münâzaralara dönüşmüştür. Câhiliyenin 

dürtüleri de “cidâl” ve “hilâf”larla bir nebze devam etmiştir. Tüm bu toplantı 

türleri içerisinde birisi farklı bir kimlik arzetmiştir ki o da muhâdara türüdür. 

Bu da ilim adamlarının ümerâ huzurundaki toplantılarını ifade etmektedir.  

Osmanlıda İslâm geleneğinde oluşan toplantı türlerinin hemen hepsi mevcut 

olmakla birlikte, muhâdara tiplemesinin bir uzantısı olarak 169 yıllık bir gelene-

ğe sahip olan “huzur dersleri” tarihe kayıt düşmüştür.  

Huzur dersi, “h. 1136 yılında Sadrazam Damad İbrahim Paşa ile sadarat makâmının 

uhdesinde başlayan ve h. 1172 Ramazan’ından itibaren Sultan III. Mustafa’nın fermanıyla 

saltanat makâmıyla resmileşen, her sene biniş merasimi sonrası Osmanlı padişahının hazır 

bulunmasıyla, şeyhulislâm tarafından seçilen ve padişah tarafından onaylanan yetkin 

ulemâdan müteşekkil bir heyet tarafından Ramazan’ın belirli günlerinde padişah tarafından 

tayin edilen mekânlarda gerçekleştirilen ilmî mecliste Kadi Beyzâvî tefsîrinin münâzaralı 

tarzda tedrîsi” için bir terimdir. 

Huzur dersinin vazgeçilmez unsurları ve karakteristikleri şunlardır: Padişah, 

şeyhulislâm, mukarrir, muhatap, dinleyici, zaman, mekân, Beyzâvî tefsîri ve 

biniş merasimi. Padişah, huzur dersinin en önemli belirleyicisidir. Şeyhulislâm 

ise organizatördür. Mukarrir, huzur dersinde dersi anlatan alimdir ve her top-

lantıda bir kişidir. Muhatap ise mukarrirle dersi müzâkere etme, ona soru 

sormayla yükümlü alimlerdir. En az beş kişiden oluşmaktadır. Hem mukarririn 

hem de muhatapların tayini için, istanbul rüusunu haiz müderris olma, çok 

talebeli ve ileri ders sahibi olmak, uhdesinde resmî vazife bulunmamak, istan-

bulda mukim olmak şartlarına sahip olması gerekir. Bunların seçimi, şeyhu-

lislâma; onayı ise Padişaha aittir. Meclislerin seçimi ve sıra tayininde rüustaki 

kidem dikkate alınır. Dinleyiciler, padişah tarafından seçilir; derse müdahele 

edemezlerdi. Huzur dersinin yıllık zamanı, her yılın “Ramazan ayının ilk sekiz 

günü”dür. Günlerin peşpeşe olması kaidedir. Cuma tatildir; biniş yapılmazsa 

gün tehir edilebilir. Günlük zamanı, “öğle-ikindi arası”dır. Dersin miktarı ise 

yaklaşık iki saattir. Meclisin sabit bir mekânı yoktur. Mekânı her zaman Padi-

şah belirler, ders o mekânda yapılır. Huzur dersi mekânı olarak önceleri Topka-

pı müştemilatı, sonradan ise başka saray ve köşkler kullanılmıştır. Topkapı 

sarayı içinde, sofa-i hümâyun (mermer sofa), sofa köşkü (Merdivenbaşı köşkü/ 

Mustafa Paşa köşkü), sünnet odası, sarık odası (Revan köşkü), has oda, çinili 

(kaşili köşk), çadır köşk kullanılmıştır. Topkapının dışında ise Topkapı sahil 
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sarayı, sepetçiler kasrı, yalı kasrı, kasr-ı cedid (yeni köşk), şevkiye köşkü (Ser-

dab köşkü), incili köşk (Sinan paşa köşkü/ çayır köşkü), Beşiktaş Sahil Sarayı, 

Rami Çiftliği Kışla camii, Çırağan Sarayı (Yalı ve Mabeyn-i Hümâyun), Yıldız 

sarayı çit kasrı, Dolmabahçe sarayı (Muayede ve Zülvecheyn sofaları)dır. Takip 

edilen tefsîr, Kadi Beyzâvî tefsîridir. Okunan âyetler, padişah önceleri padişah 

tarafından seçilirdi. Sonraları Kur’ân’ın tertibiyle baştan başlayarak sırayla 

okunmuştur. Huzur dersinin en önemli aksesuarlarından biri de, padişahın 

erkânıyla birlikte kısa süreli gezintisi şeklindeki töreni ifade eden Biniş merasi-

midir. Binişsiz huzur dersi yapılamaz. Derste, fikir hürriyeti ve tartışma esastır. 

Ancak ders öncesi müzâkere yasaktı. Dersin takrîrinden önce mahremiyet, ders 

esnasında ise alaniyet asıldı. Mecliste “oturmak” esastır. Padişah dahil herkes 

oturmak durumudadır. Padişahın yanında mukarrir, onun yanında mukarrirler 

kavis halinde otururlar. Dersin sonunda muhtasar bir dua mukarrir tarafından 

yapılırdı. Ders sonunda mukarrir ve muhataplara nakdi ve ayni hediyeler verilir; 

dersin prensiplerine uymayanlar ise dersten atılma, sürülme, terfi inzali gibi 

cezalarla karşılaşırdı.  

Huzur dersleri, Osmanlının hemen hemen bütün zamanlarında yapılan mu-

tad tefsîr derslerinden tamam farklıdır. Aralarındaki farklar şunlardır: Huzur 

dersleri, Ramazan ayıyla kayıtlıdır. Mutad tefsîr dersleri için zaman takyidi söz 

konusu değildir. Senenin çeşitli günlerinde; haftada bir, iki, üç ve değişik şekil-

lerde yapılmıştır. Huzur derslerinde mübahese ve münâzara; fikir ve söz hürri-

yeti esastır. Muhataplar, mukarrire itiraz edebilir; onunla tartışabilir; kendi 

görüşünü beyan edebilir. Mutad tefsîr derslerinde ise, mukarrir ders verir, ilmî 

derecesi ne olursa olsun dinleyenlerin itirazı söz konusu olamaz. Padişah da 

dahil herkes, dinlemededir. Huzur derslerinin günlük zamanı öğlen-ikindi 

arasıdır. Mutad tefsîr derslerinin zamanı farklılaşabilmektedir. Padişah veya 

dersi koyan devlet erkânının istediği bir zaman diliminde olabilmektedir. Huzur 

derslerinde muhatapların mukarrire soru sormaları vazifeleri icabıdır; asli bir 

unsurdur. Mutad tefsîr derslerinde böyle bir zorunluluk yoktur. Uygulama 

olarak da soru sormak, pek makbul görülmemiştir. Huzur derslerinin, padişahça 

resmen ferman buyrulan mekânda ve muayyen bir merasimle (biniş merasimi) 

tedrîsi asıldır. Mutad tefsîr dersleri ise herhangi bir yerde ve merasim yapılmak-

sızın takrîr olunur. Birincisinde resmiyet ve merasim asıl iken ötekinde böyle bir 

husus söz konusu değildir. Huzur derslerinin yılda ortalama sekiz defa verilmesi 

gerekmektedir. Mutad tefsîr dersleri için asgari ve azami bir sınır yoktur. Huzur 

derslerinde takrîr edilen âyetler, padişah tarafından seçilirdi; özellikle 1200 

yılından sonra Mushaf sırasını takip etmiştir. Mutad tefsîr derslerinde âyetleri 
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hem hoca seçerdi, hem de tertibe riâyet mecburiyeti yoktu.  

Osmanlıda ilk huzur dersi, ta Osmanlının başlangıcına kadar götürülürse de, 

aslında ilk olarak III. Ahmed zamanında Damad İbrahim Paşa tarafından tara-

fından yapılmıştır. III. Sultan Mustafa’ya kadarki zamanda dersler sadarat 

makâmında kaldığı için Huzur-i Âsâfî (Vezir) Dersleri olarak anılmıştır. III. 

Mustafa 1172 yılının Ramazan’ında yapılan mutad tefsîr derslerinin peşine 

Ramazan’ın 18. Salı günü biniş merasiminden sonra biri mukarrir 6 zevâttan 

oluşan bir heyetle ilk huzur dersini yaptırmış; bu dersin akabinde aynı şekilde  9 

adet daha huzur dersi yapılmıştır. Böylece huzur dersi III. Mustafa’nın emir-

fermanı ve uygulamasıyla resmileşmiştir.  

Kendisinden sonra I. Abdülhamid döneminde huzur derslerinin hem mukar-

rir sayısı toplam 70’e indirilmiş, hem de meclis sayısı, “mukarrirler meclisi” 

ismiyle bir meclis eklenerek 9’a çıkarılmıştır. Ayrıca o güne kadar âyet seçimi 

şeklinde devam eden gelenek, Kur’ân’ın tertibiyle yapılmaya başlamıştır.  

Daha sonra dersler, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, I. Abdülmecid, I. 

Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşad ve nihâyet Sultan 

Vahdettinle devam etti. Sadarat makâmı dikkate alındığında, 205 yıl, saltanat 

makâmı dikkate alındığında 169 yıllık gelenek, hilâfet ve saltanatın kaldırılma-

sıyla birlikte 1341 yılında sona ermiştir.  

Huzur derslerinin meclis (oturum) sayısı ve özellikle muhatap sayısı tarih 

boyunca farklılık arzetmiştir. 1172 yılında 10; 1173 yılında 9; 1174 yılında 10; 1175 

yılında 11; 1180 yılında 19 meclis toplanmıştır. 1189 yılına yılına kadar mukarrir 

sayıları, artarak bir senede toplam 126 sayısını bulmuş, 1189 yılında sayı 70’e 

indirilmiş; meclislerin sayısı ise 8 ile sınırlandırılmıştır. 1200 yılında “mukarrir-

ler” meclisi adında 9. bir oturum icat edilmiştir. Bu tarihten sonra meclis sayısı 

ve mukarrir sayıları bazen bu sayılarda kısmi değişikliklerle devam etmiştir. 

Başlangıçta biri mukarrir, beşi muhatap olarak 6; 1189 yılında 8, sonraları 12, 

daha sonra da 13 ve nihâyet 14 zattan teşekkül eden meclisler, İkinci Abdülha-

mid’in cülusundan sonra 1293 Ramazan’ında bir muhatab eklenmesiyle 15; 1316 

yılında bir muhatap daha eklenerek 16 zevâttan oluşmuştur. Bundan sonra da bu 

şekliyle sonuna kadar devam etmiştir.  

Huzur dersleri üç farklı meclisten oluşmuştur: huzur dersleri meclisleri, mu-

karrirler meclisi ve sudur meclisleri.  

Özetle bir huzur dersinin icrası, şöyle yapılırdı: Her bir ders için mukarrir ve 
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muhataplar seçilir; aynı şekilde padişah tarafından mekân ve okunacak âyet 

belirlenir. Âyetler şeyhulislâm tarafından Şaban’ın onbeşinde mukarrirlere 

bildirilir; derse hazırlanmaları sağlanır. Ders öncesi müzâkere yapılmazdı. 

Dersin yapılacağı gün biniş merasimi yapılır; padişah meclise girer, minderinin 

yanında ayakta bekler, binişlerini giymiş olarak önce muhatap, arkasından 

kıdem sırasıyla muhataplar içeri girerek ihtiram selamı verir yerlerini alırlardı. 

Sonra dinleyiciler yerlerine geçerdi. Padişahın emri ile ders başlar, önce mukar-

rir dersi takrîr eder. Sonra soruları muhataplardan alır, cevap verirdi. Yaklaşık 2 

saat kadar süren dersin sonunda mukarrir muhtasar bir dua yaparak dersi 

bitirirdi. Ders sonunda ayni ve nakdi hediyeler verilir; sonra padişah hareme 

çekilir, zevât da dağılırdı.  

Huzur derslerinde takrîr edilen âyet ve sûrelere gelince, 1172 yılının ilk huzur 

dersinde Nisa, 133. âyeti okunmuş; 1180 yılından itibaren önce Bakaranın evve-

linden, sonra İsra sûresinden 1193 yılında ikmal edilmiştir. 1193 yılında Fetih 

sûresinin okunmasına başlanmış, 1198 yılında bitirilmiştir. 1199 yılında Saf 

sûresinin 13. âyeti okunmuştur. 1200 tarihinden itibaren mushaf tertibiyle 

Fâtihadan başlanmış, bu yıl Fâtiha bitirilmiştir. 1201 yılında Bakaraya başlanmış 

ve en nihâyetinde en son derste Nahl sûresinin 26. âyeti takrîr olunmuştur. 

Sonuç itibariyle, önceki sûreleri de ekleyerek, bütün huzur derslerinde Fâti-

ha’dan, Nahl 26 âyete kadar tümünün; ayrıca İsra ve Fetih sûrelerinin takrîr 

edildiğini söyleyebiliriz. 

Huzur derslerinde ders sonrasında mutad ve ekstra nakdi atıyyeler yanında, 

içerisinde giyim-kuşamla ilgili malzemelerin bulunduğu bohçalar verilmiş; 

başarı gösteren mukarrir ve muhatapların rütbelerinde terfi uygulanmıştır. II. 

Abdülhamid sonrası ise Mecidi ve Osmani nişanlarıyla taltif edilmişlerdir. 

Mükafatların yanında toplantıların prensiplerine uymayanlar ve edep dairesini 

aşanlar için de dersten ihraç, sürgün ve ilmî rütbenin tenzîli gibi cezalar da 

verilmiştir.  

Huzur derslerinin takrîr ve müzâkere metinleri için anlaşıldığı kadarıyla bir 

görevli tutulmamıştır. 1238 yılı II. Mahmud döneminden itibaren bazı mukarrir 

ve muhatapların ders takrîr ve müzâkerelerini kayıt altına aldıkları görülmekte-

dir. Bunlar içerisinde Debreli Vildan Faik, bazı metinlerini bir kitap halinde 

yayınlamıştır. Gümürcüneli Ahmed Asım Efendi’nin takrîr metinlerinden bazı-

ları Süleymaniye, İzmirli İsmail hakkı bölümü, no: 1493’de yazma olarak mev-

cuttur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, (Yıldız Sarayı Kütüphanesi 

Eserleri), Türkçe Yazmalar Bölümünde 1238 yılından  1323 yılına kadar çeşitli 
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huzur dersi takrîr ve soru cevaplarının yazma kayıtları mevcuttur. Son olarak 

muhatap Eğinli Mehmed Hulusi Efendi’nin tespit ettiği soru-cevap kısımları da 

yazma olarak mevcuttur.  

Osmanlı yaklaşık 200 yıllık bir gelenekle, padişah huzurunda ilgili tefsîr der-

sini icra etmiş olup Ebu’l-Ula el-Mardin de bu dersleri çalışarak tarihe kayıt 

düşmüştür. Ancak kütüphanelerimizde gerek huzur derslerinin başladığı za-

mandan Osmanlının son dönemine kadarki zamana kadarki sır kâtiplerinin 

rûznâmeleri; gelmiş geçmiş yüzlerce mukarrir ve muhatabın; ayrıca dinleyici 

kitlesinin ders takrîr ve müzâkere metinleri; dersle ilgili menakıbı, Huzur 

derslerinin metin düzeyinde inşası için araştırmacıları ve akademisyenleri 

beklemektedir. Ayrıca huzur dersleriyle ilgili mevcut bilgilerin ötesinde bilgi ve 

belgelere ulaşmak için mastır düzeyinde; çok yönlü bir tahlil için de doktora 

çalışmasına ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Huzur dersleri, akademik ve bilimsel amaçlı bir 

toplantı değil, daha çok Ramazan’ı ihya etmek için bilgilenme; nasihat ve vaaz 

alma; dini duyguları sıcak tutma toplantısıdır.  
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