
edebiyat dalında devlet takdir ödülüne 
layık görüldü. Mahmud Teymur tedavi 
için gittiği İsviçre'nin Lozan şehrinde2S 
Ağustos 1973'te vefat etti. 

Eserleri. Mahmud Teymur başta kısa 
hikaye olmak üzere piyes. tiyatro. roman. 
hatıra dalında, ayrıca Arap dili ve edebi
yatıyla ilgili inceleme ve telif türü çok sa
yıda eser kaleme almış. hikaye ve roman
larının bazıları Fransızca, İngilizce, Alman
ca. italyanca. İbranice, Kafkasça. Rus
ça. Çince, ispanyolca, Endonezyaca ve 
Türkçe gibi dillere tercüme edilmiştir. 
Eserlerinden bazıları şunlardır: Hikaye 

kitapları. YuJ:ıia?: bi'l-busta (Kahire 
ı 920), el-At]ô.l (ı 934). MektCıb 'ale'l-ce
bin (ı 94 ı). Şebô.b ve ganiyô.t (ı 95 ı). Za
mirü'l-J:ıay( 1953). Dünyô. Cedide (ı 958). 
İntişô.rü'l-J:ıayô.t (ı 964) . Romanları. Ni
dô.'ü'l-mechul (ı 939), Kleopatra ii 
J:ıô.ni'l-Ijalili (ı 939). Selvô. ii meheb
bi'r-riJ:ı (ı 944). İle'l-li~a' eyyühe'l-J:ıub 
(ı 959). el-Meşô.biJ:ıu'z-zur~ (ı 960). Ma'
bud min tin (ı 969). Tiyatro eserleri. Şe

lô.ş MesraJ:ıiyyô.t (ı 936). 'Arusü 'n-Nil 
(ı 95 ı). Kanabil (ı 943).Jjavvô.' el-l;)ô.li
de (ı 945). el-Ma{J.be' ra~m 13 (I 949). 
İbn Celô. (ı 95.1). el-MüzeyyitO.n (ı 95 ı). 
Eştô.r min İblis (ı 953). Tô.ri~u'l-Endelüs 
(ı 973). Hatıra kitapları. Ma tar ve du
{J.ô.n (ı 944). Şifô.'ü'r-rCıJ:ı (ı 95 ı), en-Ne bi 
el-insô.n (ı 959). Arap dili ve edebiyatma 
dair eserleri. Fennü '1-~aşaş (ı 948), Di
rô.sô.t fi'l-~ışşa ve'l-mesraJ:ı (ı 954 ), Müş
kilô.tü'l-lugati'l-'Arabiyye (ı 956), Me;ı;
hebü'l-edebi'l-hô.dif( I 959). Mu'cemü 'l
J:ıaQ.ô.re ( I 96 ı ) . 

Mahmud Teymur'un hayatı, eserleri, 
görüşleri, sanat ve edebiyat anlayışı hak
kında Mahmud İbnü'ş-Şerlf. Fethi el-Eb
yari, Bayar H ab baz, Enver el-Cündl, Ham
di Hüseyin, Nezih el-HaKim ve R. Wielandt 
müstakil eserler yazmış. ayrıca ı. Peters 
ve Bedrettin Aytaç birer doktora tezi 
hazırlamıştır (bk. bibl.). 

Mahmud 
Teymur 
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Iii BEDRETTİN AYTAÇ 

MAHMÜL 
(J~I) 

Bir önermenin konusunda bulunduğuna 
veya bulunmadığına hükmedilen 

nitelik yahut anlam için kullanılan 
mantık terimi. 

L _j 

Sözlükte "yüklenen, bir şeye nisbet edi
len" anlamına gelen mahmül, mantık te
rimi olarak mevzu ile (konu. özne) birlikte 
önermenin iki kurucu öğesinden birisi 
olup "yüklemli önermede kendisiyle hük
medilen" (Tehanevl. ı. 356). "bir şeyde var 
veya yok olduğuna hükımedilen durum" 
(ibn Sina. s. 21 ). "bir önermenin konusun
da, bir hükmü n öznesinde varlığı veya 
yokluğu belirtilen hal yahut nitelik" ma
nasında kullanılır. Mantıkta kendisiyle 
hükımedilen terime (mahkOmün bih) mah
mlıl, hükme konu olanı ifade eden teri
me (mahkOmün aıeyh) "mevzı1". mahmulü 
mevzua yükleme veya mahmulün içer
diği anlamın mevzuda bulunup bulunma
dığını gösterme işlemine "hami", mevzu 
ile mahmı11 arasındaki olumlu yahut 
olumsuz bağıntıya "rabıta" denir. Hami 
hakkında az çok farklı tanımlar bulun
makla birlikte bütün bunlarda onun hük
me konu olan bir şey hakkında onaylayıcı 
(ispat) veya inkar (nefy) edici bir önerme 
işlemi olduğu görülür. Mesela, "Hava 

MAHREÇ 

açıktır" veya, "Hava açık değildir" öner
melerinde "hava" mevzu, "açık" mahmı11, 
"tır 1 değildir" rabıta, açıklık vasfının ha
va ile ilişkilendirilmesi ise hamldir. Türk
çe'de mahmule "yüklem", mevzua "ko
nu", rabıtaya da "bağ" denilmektedir. Bir 
rabıta kullanılarak mevzu ve mahmulün 
birbiriyle ilişkilendirilmesi, yani mahmlı
lün mevzua hamledilmesiyle "haml1 ka
zıyyeler (yüklemli önermeler) ortaya çıkar. 
İslam mantıkçtiarı yüklemli önermeleri 
şartlı önermelerin mukabili olarak kabul 
ederler; öte yandan önermed e mevzu ve 
mahmQJü teşkil eden terimierin veya ra
bıtanın müsbet yahut menfi oluşuna gö
re yüklemli önermeleri muhassala, basl
te. ma'dQJe gibi kısırnlara ayırırlar (ayrıca 
bk. ÖNERME) 
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li] HASAN KATİPOÖLU 

ı ı 
MAHMUT BEDRETTİN YAZIR 

L 
(bk. YAZIR, Mahmut Bedrettin). 

_j 

ı MAHPEYKER VALiDE SULTAN ı 

L 

L 

L 

(bk. KÖSEM SULTAN). 

MAHREÇ 
.(<:#1 ) 

Ses yolunda harflerin çıktığı yerleri 
ifade eden kıraat ve lugat terimi 

(bk.HARF). 

MAHREÇ 
(~) 

Osmanlı ilmiye ve eğitim teşkilatında 
değişik anlamlarda kullanılan 

bir terim. 

_j 

_j 

_j 

Sözlükte "çıkış yeri, çıkılan yer" mana
sma gelen mahrec kelimesi Osmanlılar'
da daha çok "mahreç mevleviyeti, mah
rec-i aklam. mahrec-i mekatib-i askeriy
ye" gibi terkipler içinde kullanılır. Mahreç 
mevleviyeti, ilmiye mesleğinde belirli se
viyeye ulaşmış çeşitli şehirlerin kadılarının 
ve bazı müderrislerin derecelerini göste
ren bir tabirdir (bk. MEVLEVİYET). XIX. 
yüzyılda bazı mesleklere öğrenci yetişti

ren orta öğretim seviyesindeki okullar için 
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