
tahrlc edilen, "Teşrik günleri yeme içme 
günleridir" mealindeki hadis ise (Müslim, 
"Şıyam" , 144) metni mahfuz hadisin ör
neği olarak zikredilmiştir. Bu hadis bü
tün rivayetlerinde bu metinle kaydedil
mişken Musa b. Uley babasından, o da 
Ukbe b. Amir'den rivayetle metni yeme 
içme günlerine arefe gününü de ilave 
etmek suretiyle nakletmiştir (Tirmizi, 
"Şavm", 59). Böylece birçok sika raviye 
muhalefet eden Musa b. Uleyy'in nak
lettiği metin şaz, diğer raviler tarafın 

dan rivayet edilen metin ise mahfGz ol
muştur. 

MahfGz, değer bakımından sahih ve ha
senle aynı olmakla beraber lll (IX) ve IV. 
(X.) yüzyıllarda sahih ve hasen terimleri
nin hadis literatürüne iyice yerleşmesin
den sonra yine bu anlamda kullanılan cey
yid. sabit ve salih gibi terimlerle birlikte 
ihmal edilmiş. mahfGz daha çok şaz ile 
birlikte ele alınmıştır. Bu sebeple ilk ha
dis usuleülerinden RamhürmüzT. Hakim 
en-NisabGrl ve Hatlb el-Bağdadl, terimi 
müstakil bir başlık altında ele almadıkları 
gibi bunlardan sonra gelen ve hadis te
rimlerini tasnif eden ibnü's-Salah eş-Şeh
rezGrl ve Nevevi de çalışmalarında ona 
ayrıca yer vermemişlerdir. Fakat SüyGtl, 
ibnü's-Salah ile Nevevi'yi bu tutumları se
bebiyle eleştirmiş, eserlerinde mahfGz 
hadise yer vermemelerini büyük bir ek
siklik kabul etmiştir (Tedribü'r-ravi, ı, 

241 ). ibn Keslr ve Zeynüddin el-lraki de 
ibnü's-Salah ve Nevevi'nin etkisinde ka
larak eserlerinde bu terimi tek başına ele 
almamışlardır. MahfGz hadisi en geniş 
biçimde tarif eden ibn Hacer ei-Askalanl 
olmuştur. Onun, "Güvenilir bir ravinin ri
vayetine zapt fazlalığı, adet çokluğu veya 
diğer tercih sebeplerinden biri dolayısıy
la daha üstün başka bir ravinin rivayetiy
le muhalefet edilirse daha üstün olduğu 
için tercih edilen ravinin hadisi mahfGz
dur" şeklindeki tarifi (Nüzhetü 'n-na?ar, 

s. 68) kabul görmüştür. Günümüzde ha
dis terimlerine dair eser yazanlar eski 
alimiere nisbetle mahfGz hadis üzerinde 
daha çok durmuşlardır. 
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Endonezyalı hadis ve fıkıh alimi. 

_j 

12 Cemaziyelevvel 1285 (31 Ağustos 
1868) tarihinde Doğu Cava'nın Pacitan 
bölgesindeki Tremas şehrinde doğdu. 
Fertlerinin çoğu, Cava'da geleneksel dini 
eğitim kurumu olan "pesantren"lerde 
hizmet veren bir aileye mensuptur. Dede
si Abdülmennan Dipomenggolo 1830'da 
halen varlığını sürdüren Tremas Pesantre
ni'ni kurmuş, Cava'nın meşhur pesant
renlerinden Tegalsari Pesantreni'nde öğ
renim gördükten sonra Mekke'de Seyyid 
Muhammed eş-Şatta ve Ezher şeyhi ib
rahim el-BacGrl'den ders almıştır. Onun 
1862'de ölümünden sonra oğlu Abdul
lah. Tremas Pesantreni'nin hocası ve yö
neticisi olarak yerine geçmiş, 1894'te 
Mekke'de vefat ederek orada defnedil
miştir. 1894'ten 1934 yılına kadar Mah
fGz'un küçük kardeşi Kiai Dimyatl bu pe
santrenin yöneticiliğini yapmıştır. 

Kiai Hacı Mahfuz ilk dini eğitimini ba
basından aldı. Henüz altı yaşında iken ba
basıyla birlikte Mekke'ye giderek eğiti
mini sürdürdü. 1870'1i yılların sonlarında 
ülkesine döndü ve Cava'nın Semarang 
şehrinde Kiai Salih Darat'ın yönetiminde
ki pesantrende öğrenim gördü. 1880'li 
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yılların başında tekrar Mekke'ye giden 
MahfGz bir daha geri dönmeyerek tahsi
line orada, Medine'de ve Kahire'de devam 
etti. Mekke'de Seyyid Bekrl (EbG Bekir) b. 
Muhammed eş-Şatta ed-Dimyatl. Mek
ke'nin Şafii müftüsü Muhammed Said 
Ba-Bas'il el-Hadramlve burada yaşayan 
Nevevi Muhammed b. ömer el-Cavl el
Bentenl, Abdülganl el-Bimavl ve Muham
med Zeynüddin es-SGmbavl gibi Endo
nezyalı alimlerden ders aldı. MahfGz'un 
hocaları arasmda ayrıca Muhammed el
Minşav'i, Ömer b. Berekat eş-Şaml. Mus
tafa b. Muhammed el-Af'ifi, Seyyid Hüse
yin b. Muhammed el-Habşl, Seyyid Ah
med ez-Zevavl. Muhammed eş-Şirblnl ed
Dimyatl gibi alimler de vardır. 

Şafii mezhebini benimseyen MahfGz 
eğitimini tamamlayarak hadis, fıkıh, fıkıh 
usulü, tasawuf, Kur'an ilimleri gibi alan
larda icazetname aldıktan sonra Mekke'
deki medreselerde ve Mescid-i Haram'da 
ders vermeye başladı; Endonezya ve Ma
lezya'dan gelen öğrencilerle ilgilendi. Tah
sil amacıyla Mekke'ye giden Endonezya
lılar genellikle onun eğitiminden geçmiş 
ve talebelerinin çoğu ülkelerine döndük
lerinde pesantren ler kurdukları için Mah
fGz'un şöhreti Cava'daki pesantrenlerde 
yayılmıştır. Thlebeleri, Cava'da geleneksel 
dini eğitimin ve düşüncenin gelişmesin
de ve yaygınlaşmasmda, daha entelek
tüel bir görünüm kazanmasında önemli 
rol oynamışlardır. Cava'da XX. yüzyılın en 
tanınmış pesantren liderleri ve "kiai" adı 
verilen hocalar ondan en çok etkilenen 
kimselerdir. Birçok öğrencisi arasında Do
ğu Cava'dan Combanglı K. H. Haşim Eş'a
rl ve K. H. V ah id Hasbullah, Pan ci Sidarco 
Pesantreni'nin kurucusu K. Abdülmuhlt, 
Orta Cava'dan Yogyakartalı Muhammed 
Bekir b. Nur, Lasemli Muammer b. Kiai 
Beyzavl, Lasem Pesantreni'nin kurucusu 
Ma'sGm b. Muhammed ve Güney Bor
neo'nun Bancermasin bölgesinden gelip 
uzun yıllar Mekke'de ikamet eden Ali 
Sancari bulunmaktadır. Bunlardan Ha
şim Eş' arı. Vahid Hasbullah ve Bisri Şam
sur( gibi alimler, 1926 yılında Endonez
ya'nın en büyuk geleneksel dini teşkilatı 
olan Nehdatü'l-ulema'yı kurmuşlardır. 
Haşim Eş'arl. memleketi Doğu Cava'ya 
döndükten sonra Combang yakınlarında
ki Tebuiren Pesantreni'ni tesis etmiş ve 
hocasının etkisiyle pesantrenlerde BuM
ri'nin eş-ŞaJ:ıiJ:ı'inin okunmasını başlatan 
ilk kiai olarak tanınmıştır. Mahfuz'un ders 
verdiği talebelerio sayısı hakkında kesin 
bilgi yoksa da bunların 4000'in üzerinde 
olduğu tahmin edilmektedir. MahfGz 1 
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Receb 1338 (21 Mart 1920) tarihinde Mek
ke'de vefat etti. 

Eserleri. 1. Mevhibetü ?:i 'l-fazl 'altı 
Şer]J.i İbn lfacer'alfı Mu]faddimeti Bfı
Fazl. En önemli eseri olup Şafii fıkhına 
dair Abdullah Ba-Fazlel-Hadraml'nin el
Mu]faddimetü'l-lfaçlramiyye adlı ese
ri üzerine İbn Hacer el-Heyteml'nin yaz
dığı el-Minhfıcü'l-]favim'in haşiyesidir. 

Endonezya'da fıkıhla ilgili en kapsamlı 
çalışma olan ve çeşitli baskıları bulunan 
eser (I-IV, Kahire 1327), pesantrenlerde 
nadiren okutulmasına rağmen Cavalı 
alimler tarafından fetva verınede en çok 
başvurulan bir kaynak durumundadır. 2. 
Menhecü ıevi'n-na:(:ar bi-şer]J.i Man
:(:Umeti 'ilmi'J-eşer. Süyütl'nin hadis usu
lüne dair eserinin geniş bir şerhi olup En
donezya'da pesantrenlerde hala okutul
maktadır (Kahire 1332). 3. Neylü'l-me,
mul bi-]J.fışiyeti Giiyeti'l-vüşul. Ta
ceddin es-Sübkl'nin fıkıh usulüne dair 
Cem'u'l-cevdmi' adlı eserinin Zekeriyya 
el-Ensarl tarafından Lübbü'l-uşul ismiy
le yapılan ihtisarının yine kendisine ait 
şerh i Giiyetü '1-vüşul üzerine yazılmış bir 
haşiyedir. 4. İs'fıfü'l-mutfıli' bi-şer]J.i'l
Bedri'l-lfımi ' . Cem'u '1-cevfımi'in Nil
reddin el-Üşmünl tarafından manzum 
hale getirilmiş şekli olan el-Bedrü'l-ld
mi'in şerhidir. 5. el-Fevfı,idü't-Terme 

siyye fi esfınidi'l -]fırfı,ati'I-'aşeriyye 

(Mekke 1330). 6. el-Bedrü'l-münir ii kı
rd,ati'l-İmdm İbn Keşir. 7. Tenvirü~ş
şadr fi ]fırfı'ati'l-İmfım Ebi 'Amr. B. İn
şirfı]J.u'l-fu,fıd fi ]fırd,ati'l-İmfım lfam
za. 9. Temimü'l-menfıfi' fi ]fırfı,ati'l
İmfım Nfıfi'. 10. Ünyetü't-talebe bi
şer]J.i Na:(:mi't-Tayyibe. 1 t. Kifdyetü'l
müstefid limfı a'Id li ' t-Termesi mine'l
esfınid(Kahire 1332). Thfsir, hadis, fıkıh, 
usul, alet ilimleri, tasawuf alanında oku
duğu klasik metinterin müelliflerinden 
kendi hocalarına kadar uzanan rivayet 
zincirlerini ihtiva eder. 12. es-Si]fiiye
tü'l-merzıyye ii esmd,i kütübi aş]J.dbi

nd eş-Şdii'iyye . 

Mahfüz'un ayrıca kelam, tasawuf, si
yer ve ahlaka dair küçük risalelerinin bu
lunduğu ve eserlerinin sayısının yirmiye 
ulaştığı belirtilmektedir. Çalışmalarından 
bazıları Kahire, Beyrut ve Endonezya'da 
basılmışsa da çoğu henüz yayımlanma
mıştır. 
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Iii İSMAİL HAKKI GöKSOY 

MAHİYET 
(~LıJf) 

Bir mevcudun 
veya ma'dumun külli kavramı , 

bir varlığın özü, onun kendisiyle 
Lo olduğu şey anlamında felsefe terimi._j 

Arapça'da "ma hüve" (Bu nedir?) soru
sundan oluşturulmuş yapma (ca'IT) bir 
isim dir. Tehanevl bu terimin "ma hiye"
den gelmiş olduğu görüşünü zayıf bulur. 
"Ma" edatına. nisbet ifade eden "ya" ile 
isim yapmak için kullanılan "ta" harfinin 
eklenmesiyle oluşan miiiyyet de mahiy
yet ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

İsamüddin İbn Arabşah keyfiyyet, kem
miyyet ve şahsiyyet terimlerinin keyf e, 
kem ve şahs kelimelerinden türetildiği 
gibi mahiyetin de ma edatrndan türetil
diği görüşünü savunmaktadır. Ancak ma
hiyetin "ma hüve"den geldiği görüşü yay
gın kabul olarak benimsenmiştir (et-Ta'

rf{at, "mahiyyetü'ş-şey"' md.; isamüddin 
el-isferay!n!. s. 35-36;.Ebü'l-Beka, s. 863; 
Ahmed Negir!, s. 789). 

Bir felsefe terimi olarak mahiyet somut 
bir varlığı (mevcut) ne ise o yapan özü ifa
de etmek için kullanılır. Mesela somut 
bir varlık olarak ağacın ne olduğuyla ilgili 
soru ağaçlar arasında müşterek olan, on
ları ağaç olmayanlardan farklı kılan bir 
öze atıfta cevaplandırılır ve buna "ağacın 
mahiyeti" anlamında "ağaçlık" denilir. Bu 
anlamda Eflatun, somut varlıkların yanın

da iyilik ve güzellik gibi değerlerin özünü 
değişmez ve sabit formlardan ibaret, 
kendi başlarına müstakil varlıklar olan 
ideterin teşkil ettiğini düşünmüş, somut 
varlıkların ne iseler o olarak var olmalarını 
bu ideleri temsil etmelerine bağlamıştı. 
Ancak Aristo, hocasının sabit ve değiş

mez form fikrine bağlı kalmakta birlikte 
ideterin müstakil varlık oldukları görüşünü 
reddederek mevcudu antolajik yönden 
form ve maddeden oluşan bir vahdet şek-

linde kavramış, bunu dört illet nazariye
siyle birleştirip somut varlıkları ne iseler o 
yapanın bu varlıkların kendi içlerinde ta
şıdıkları formlar olduğu tezini ortaya koy
muştur. Bunun yanında yeterince siste
matik olmamakla birlikte Aristo, mantı
ğın tanım teorisi içinde bir şeyin ne oldu
ğuyla ilgili sorunun onun ait olduğu cins 
ve hassa zikredilerek cevaplandırılaca

ğını, böylece elde edilen tanımın o şeyin 
mahiyetini ifade edeceğini söylemekte
dir. Aristo'nun nüve olarak mahiyet me
selesini antolajik ve mantıkl cihetlerden 
söz konusu ettiği söylenebilir. Ancak o, 
mahiyet anlamında birden çok terim kul
landığı gibi vücutla mahiyeti birbirinden 
sistematik bir şekilde ayırınamaktadır 
(Eisler, s. 742;Flach. IV, 1687-1688; lzutsu, 
S. 132- 135;Atay, S. 73-77). 

Farabl, mahiyeti vücuttan tefrik edip 
varlıkları bu ayınma bağlı olarak inceleyen 
ilk filozoftur: Farabi somut nesnelerin bir 
mahiyeti, bir de vücudu olduğunu, mahi
yetin vücuda kurucu bir unsur olarak da
hil olmadığı gibi vücudun aynı da olmadı
ğını söylemiş, vücudun mahiyete dışarı
dan arız olması gerektiğini savunmuştur. 
Ona göre bir şeyin vücudunun bizzat ken~ 
di mahiyeti olması hariç vücut hiçbir za
man bir mahiyetin lazımı olamaz. Bu de
mektir ki somut nesnelerin mahiyetleri 
onları zorunlu olarak var kılmaz; onların 
mevcut olabilmesi için mahiyetierine dı
şarıdan varlık verilmesi gerekir. Böyle 
olunca da mahiyetleri vücutlarından tef
rik edilebilen somut nesnelerin, varlıkla

rını kendisinden aldıkları ve vücudu ma
hiyetiyle aynı olan bir varlığı tanımadan 
bu somut varlıkların nasıl mevcut olduğu

nu açıklamak mümkün değildir. Farab!, 
somut nesneler üzerinden yaptığı kav
ramsal tahtille varlıkları mahiyeti vücu
dundan tefrik edilebilen ve edilemeyen 
olmak üzere iki kısma ayırmakta, birinci
sine mümkin varlıklar, ikincisine zorunlu 
varlık demektedir (lzutsu, s. 136-141; 
Atay, s. 77-8 ı). Farabi'nin Aristo'da bulun
mayan bu tefrikinin teolojik bir hüviyet 
kazanarak yaratılış ve yaratanlayaratılan 
arasındaki ilişki meselesi haline gelmesi, 
Grek düşünürleriyle müslüman düşünür
lerin antolajik sorunlara yönelişterindeki 
kaygı farklılığı ile alakalıdır. 

İbn Sina mahiyet-vücut ayırımını onto
lojisinin temeli haline getirmiştir. Farab! 
gibi İbn Sina da metafiziğin birinci ve ni
ha! nesnesi saydığı somut varlıkları kav
ramsal bir tahlile tabi tutar ve bunlarda 
kurucu iki unsur tesbit eder: Mahiyet ve 
vücut. İbn sına mahiyetin vücuttan farkı-


