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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.). 
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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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MAHREÇ 

de mahreç kelimesi geçer. Osmanlı devlet 
teşkilatma ait bürolarda muhtelif seviye
lerde görev yapan katipler, Tanzimat ön" 
cesi dönemde usta- çırak münasebeti içe
risinde yetişip yetenekleri nisbetinde yük
selirken Tanzimat döneminde her alanda 
Batı'dan etkilenerek açılan okullar katipie
rin yetişmesi için de düşünülmüştü. 1862 
yılında Maarif Nazırı Kemal Efendi'nin gi
rişimiyle katip yetiştirmek üzere Mekteb-i 
Aklarn açılmış. kısa bir müddet sonra adı 
Mahrec-i Aklam'a dönüşmüştü. Rüşdiye
yi üstün başarı ile bitirenlerin alındığı bu 
kurumun açılmasına dair tezkirede açılış 
hedefi açık bir şekilde ifade edilmiştir. 
Devlet dairelerinde memurun ve özellikle 
kalem efendisi olmanın çok rağbette ol
duğu o dönemlerde bu okullara önem ve
rilmiş, öğrencilerin imtihanları Meclis-i 
Maarif tarafından yapılmıştır. İlk bir iki yıl 
içerisinde öğrencilerin devam durumları, 
imtihanları ve yeteneklerine göre çeşitli 
kalemlerde staj ve hizmet yapmalarıyla 
ilgili olarak Maarif Nezareti'nden tezkire
ler çıkarılmıştır. 3 Receb 1280 ( 14 Aralık 
1863) tarihli ayrıntılı tezkirenin son bölü
münde, rüşdiye mezunlarından yetenekli 
olanların devlet dairelerine alınırken hat, 
imla ve ifadede başarısız olmaları sebe
biyle dairelerde mahçup duruma düşme
lerinden dolayı bir yıl daha öğrenime de
vam etmeleri için Mahrec-i Aklarn'ın açıl
dığı. ancak bu bir yıllık eğitimin de yeterli 
olmadığının anlaşılması üzerine üç sınıfa 
çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtilir. 

üç sınıflı Mahrec-i Aklarn'dan 1281 
(1864) yılında ilk defa mezun olan yirmi 
yedi adayın Meclis-i Maarif'e getirilerek 
hat. imla ve ifadeden imtihan edilip ba
şarı gösterenierin istedikleri bürolara ta
yin edildikleri, bunlardan onunun Fransız

ca'daki başarıları sebebiyle Babıali kalem
lerinde dolgun maaşlarla istihdam edil
diği bilinmektedir. Mahrec-i Aklarn'ın üç 
sınıfında ayrıca Arapça. Farsça ve Fran
sızca. hat, tarih ve coğrafya, hesap ve 
hendese, fizik, kimya ve resim dersleri 
okutuluyordu. Lise seviyesinde olduğu an
laşılan bu mektepte 187S'te kırk dört öğ
renci bulunuyordu. 1876 yılında yeni bir 
değişikliğe gidilerek daha yüksek seviyeli 
devlet memuru yetiştirmek amacıyla 
Mekteb-i Fünun-ı Mülkiyye açılınca Mah
rec-i Aklarn kapatıldı. 

Başarılı memur yetiştirmek için okul
lar açıldığ ı gibi Mühendishane-i Bahri ve 
Mühendishane-i Berrl ile Mekteb-i Har
biyye'ye yetenekli öğrenci yetiştirmek 
üzere orta dereceli Mahrec-i Mekatib-i 
Askeriyye 1281'de (1864) faaliyete başla-
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mış'tır. Dört sınıf halinde düzenlenen oku
lun programında değişik seviyelerde Os
manlı Türkçesi, Arapça ve Fransızca gra
meri, mantık, hesap, hendese, coğrafya 
ve tabiat bilgisi derslerine yer verilmiştir. 

Açılış amaçları ve programları bakımın
dan her iki mahreç mektebinin de belirli 
bir mesleğe hazırlık okulu niteliği taşıdı
ğı dikkati çeker. Ancak Tanzimat dönemi 
nezaretleri, kalemleri ve mekteplerinin 
ortak özelliği çok sık aralıklarla isim ve 
müfredat değiştirmesi olup kurulan bu 
yeni okulların da bu uygulamadan kurtu
lamadığı, gerek isim ve derecelerinin ge
rekse müfredatlarının birkaç defa deği
şikliğe uğradığı bilinmektedir. 
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Iii MEHMET İPŞİRLİ 

MAHREM 
( f _r:.o.lf ) 

Birbiriyle evlenmesi dinen yasaklanmış 
akraba anlamında fıkıh terimi. 

L _j 

Sözlükte "helal olmayan, yasaklanan 
şey" manasındaki mahrem kelimesi, fıkıh 
terimi olarak kendileriyle evlenilmesi di
nen yasaklanmış bulunan belli dereceler
deki akrabayı ifade eder. Farsça bir terkip 
olan namahrem ise "aralarında evlenme 
yasağı bulunmayan kişiler" demektir. 
Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen mahrem ke
limesi nin hadislerde hem sözlük hem te
rim anlamında kullanıldığı görülür (Wen
sinck. el-Mu'cem, "b.rm" md.). 

İslam dini, karşı cinsler arasındaki iliş
kilerde insanın tabiat ve eğilimlerini göz 
önünde bulundurarak hem fıtratı ve tabii 
olanı korumak hem de aşırılıkları önlemek 
amacıyla tarafları muhtemel sapmalar
dan koruyucu bazı sınırlamalar getirmiş, 
yakın hısımlar arasında belli ölçülere bağlı 
olarak evlenme yasağı koymuştur. Kur
'an-ı Kerim'de kendileriyle evlenilmesi sü
rekli olarakyasaklanan akrabalardan bah
seden ayetten hareketle (en-Nisa 4/23) 
İslam hukukunda kadın ve erkeğin birbi
riyle evlenmesine engel teşkil eden se
bepler kan hısımlığı, sıhrl hısımlık ve süt 
hısımlığı olmak üzere üç grupta toplan
mıştır (bk. MUHARREMAT). Kan hısımlığı 

dolayısıyla evlenilmesi yasak olan akraba
lar usul (üst soy hısımları), füru (alt soy 
hısımları), ana babanın füruu ile dede ve 
ninenin çocuklarıdır. Evlenmeden doğan 
hısımlık (sıhriyyet) sebebiyle evlenilmesi 
yasak olanlar ise dört grupta toplanır: 
Usulün eşleri (üvey anne ve üvey n ine). fü
ruun eşleri (gelinler), eşin usulü (kayın
valide ve eşin her iki taraftan ni neleri), 
eşin füruu (üvey kızlarveya bu durumdaki 
kız torunlar; burada erkek açısından evie
nilmesi yasak kimseler sayılmış olup ha
nı mm evlenmesi söz konusu o lduğunda 

kocanın aynı derecedeki akrabaları düşü
nülmelidir; ayrıca bk.SIHRiYYET) . Çocuğu 
öz annesi dışında emziren kadın ve onun 
belli derecedeki yakınları arasında oluşan 
süt hısımlığı sebebiyle evlenilmesi ya
sak olan akrabalar da şunlardır: Süt usul 
(sütanne, baba, sütnineve dede), süt fü
ru (süt çocuklar ve torunlar), sütanne ve 
babanın nesep ve sütten olan füruu (süt 
kardeşler ve onların çocukları) . sütdede ve 
ninenin çocukları ( süthalalar ve sütteyze
l er), eşin sütannesi ve ninesi, eşin sütten 
olan kız çocukları ve kız torunları, sütba
ba ve dedenin sütanne ve nine olmayan 
eşleri, sütten olan füruun eşleri (ayrıca bk. 
RADA'). Aralarında bu tür hısımlıklar do
layısıyla evlenme engeli bulunan erkek ve 
kadınlar birbirlerinin mahremi sayılır. 

Süreklilik göstermediği için ortadan 
kalkması mümkün olan geçici evlenme 
engelleri olarak şunlar zikredilebilir: Halen 
başkasıyla evli olma, kocasından boşan
mış olup iddet bekleme süresi _içinde bu
lunma. birden fazla evlilik durumunda 
hanımının kız kardeşi, halası ve teyzesi gi
bi yakın hısımı olma, dört hanımla evli bir 
kimse için beşinci evlilik ve evlenecek ki
şiler arasında din farkı bulunma. Bu tür 
engellerin ortadan kalkması durumunda 
taraflar arasında evlilik mümkün olur. 

Birbirinin mahremi olan kimselerle il
gili dini hükümlerde namahrem kişiler 
arasındaki ilişkilere göre bazı farklılıklar 
SÖZ konusudur. İslam alimleri kadının ör
tünrr'ıesinden, karşı cinse bakmasından 
ve kadına göre mahrem sayılan kişilerden 
bahseden Nur suresindeki ilgili ayetten 
(en-Nur 24/31 ). bir arada yaşamanın ge
tirdiği bazı mecburiyetleri ve mahrem 
olan akrabalar arasında fıtrl olarak şehvet 
duygusunun bulunmamasını göz önünde 
bulundurup mahrem olmayanlara göre 
daha esnek bir yaklaşım ortaya koymuş
tur. Hanefi mezhebine göre bir kadın 
mahremi olan erkeklerin yanında başını, 
kollarını, gerdanını, ayaklarını ve bacak-


