
el-MAHSÜL 

olan Mu'tezile mezhebine mensup Ebü'I
Hüseyin el-Basri olmuş. ona nadiren mu
halefet ederken (II, 7). çok defa görüş ve 
sözlerini aynen nakletmiş veya benimse
miştir (I. 223: II, 22, 42, 9 ı. 225, 250, 266: 
lll, 9, 67, 210). Bu arada el-MaJ:ışul'ün 
temel kaynaklarından biri olan el-Müs
taşfa'nın müellifi ve Şafii- Eş' ari mezhe
binin önder şahsiyetlerinden biri olan 
Gazzall ile uyumu yanında (II, ı 92) sık sık 
ondan farklı düşündüğü de olmuştur (II, 
229, 340-342: III, 160, 232). 

Fahreddin er-Razi el-MaJ:ışul'de yu
karıda zikredilen dört usul eserini esas 
almışsa da Ebu Hanife, Şafii, Muham
med b. Hasan eş-Şeybanl, lsa b. Eban , 
Kerhl. Muhammed b. Davüd ez-Zahiri. 
Cessas ve DebQsl, İbn Süreye, Ebu Bekir 
es-Sayrafi, İbn Fürek ve Bakıliani gibi di
ğer fakih ve usulcülerin görüş ve eserle
rine de sıkça atıfta bulunur (I, I ı 7, ı 20, 
209,210, 399,462;II, 229,342,423, 500; 
III. 345) Özellikle dil ite lafızla ilgili kav
ramların tanımları sırasında Arap edebi
yatından destek alır; Ham b. Ahmed. Sl
beveyhi, Asmal. Müberred, Ebu Ali ei-Fa
risl. İbn Cinnl. Abdülkahir ei-Cürcanl gibi 
Arap dilcilerinin görüş ve eserlerine mü
racaat eder (I , 404, 507: II, 539). Ketarn 
tartışmalarında müellif bilhassa Nazzam, 
İbn Küllab, Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIaf, Ebu Ali 
ei-Cübbal, Ebu Haşim ei-Cübbal, Ebü'I
Hasan el-Eş' ari ve Ebu Abdullah el-Basri 
gibi kelamcıların görüş ve eserlerinden 
yarar!anmış. onlardan sıkça söz etmiştir 
(I, 210, 371, 372, 399; Il, 66, 433, 614: III, 
334, 487). 

el-MaJ:ışul'ü fıkıh usulünün temel kay
naklarından biri ve mütekellimln meto
dunun klasik çizgisinin belki de en iyi tem
silcisi haline getiren en önemli özellik, 
müellifinin kelam ve mantık ilmine derin 
nüfuzu veesere kazandırdığı sistematik 
örgüdür. el-MaJ:ışıll'de Fahreddin er-Ra
zl'nin kelamcılığı ile mantıkçılığı bir ara
ya gelmiştir. Eserin sade ve açık bir üs
Iubu vardır. Özellikle Iafız ve dil konula
rı form el olarak mantık esas alınıp telif 
edilmiş, kitap, sistematik kurgusuyla 
adeta kendinden sonra bu ekalde yazılan 
usul eserleri için de örnek oluşturmuştur. 
Daha sonra telif edilen eserler üzerinde 
kalıcı bir etkiye sahip olan el-MaJ:ışul'ün 
şerh ve ihtisarları bu sebeple önemli bir 
yekün tutmakta olup bunların başlıcaları 
şunlardır: 

Şerhleri. 1. Şehabeddin ei-Karafi, Ne
fa'i.sü'l-uşul ii şerJ:ıi'l-MaJ:ışul (nşr. Adil 
Ahmed AbdülmevcOd -Ali Muhammed 
Muavvaz, I-IX, Mekke-Riyad 1418/1997). 
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el-MaJ:ışul'ün en hacimli şerhlerinden 
biri olan eserde önce el-MaJ:ışul'den yak
laşık bir fasıl büyüklüğünde metinler nak
ledilmekte, ardından burada geçen gö
rüşler uzun uzun tartışılmaktadır. 2. Mu
hammed b. Mahmud ei- İsfahanl. el-Ka
şit 'ani'J-MaJ:ışul (nşr. Adil Ahmed Ab
dülmevcOd -Ali Muhammed Muavvaz, 
I-VI, Beyrut I 419/1998) Büyük ölçüde ta
mamlanmış bir şerh olup kıyas bahsinin 
sonuna kadar gelir. 3. Safiyyüddin ei-Hin
dl, ŞerJ:ıu'l-MaJ:ışul (Darü'l-kütübi'I-Mıs

riyye, UsOiü'l-fıkh, nr. 162). 

Muhtasarları. 1. Fahreddin er-Razi, 
el-Müntel]ab (ljaşılü'l-Maf:ışO.L). Yazma 
nüshasında (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 

1464: diğer bir nüsha için b k. Hacı Mah
mud Efendi, nr 768) ve Katib Çelebi tara
fından (Keşfü'?-?UnO.n, II, 1616) bu muh
tasarın bizzat müellif tarafından yazıldığı 
kaydedilmekte, Karafi ise Fahreddin er
Razl'nin öğrencilerinden Hüsrevşahl'nin 
kendisine bu eserin Ziyaüddin Hüseyin'e 
ait olduğunu haber verdiğini belirtmek
tedir (Nefa'isü'l-uşO.L, ı. 96, 105-106). 2. 
Taceddin ei-Urmevl, el-ljaşıl mine'l
MaJ:ışul (nşr. Abdüsselam Mahmud Ebu 
Nacl. ı-ıı. Bingazi 1994). Bu muhtasarı İbn 
Raşid Tuf:ıfetü '1-vahil (Nul]betü'L-vaşıl) ii 
şerJ:ıi'l-ljaşıl adıyla şerhetmiş, Kadi Bey
zavl de tekrar ihtisar ederek fıkıh usulü
ne dair meşhur eseri MinJ:ıacü'l-vüşul 
ila 'ilmi'l-uşul'ünü meydana getirmiştir. 
Kadi Beyzavl'nin Minf:ıdc'ı üzerine çeşitli 
alimler tarafından yaklaşık otuz şerh ya
zılmıştır. 3. Siraceddin el-Urmevl, et-TaJ:ı
şil mine'l-MaJ:ışul (nşr. Abdülhamid Ali 
Ebu Züneyd, l-ll. Beyrut 1408/1 988). Esere 
Bedreddin Muhammed b. Es'ad et-Tüs
terlljallü 'ukadi't-Taf:ışil adıyla bir şerh 
yazmıştır (Süleymaniye Ktp., Carullah 
Efendi, nr. 5 I 5: Beyazıt Devlet Ktp., Baye
zid, nr. ı 848) 4. Şehabeddin ei-Karafi. 
Tenkif:ıu '1-tuşul ii 'ilmi'l-uşul. Karafi, fü
rüa dair hacimli eseri e?,-'l,al]ire'ye (nşr. 
Muhammed Hacci v.dğr., I-XIV, Beyrut 
ı 994) mukaddime olmak üzere Kadi Ab
dülvehhab'ın el-ifade, Bad'nin el-İşare, 

-İbnü'I-Kassar'ın et-Ta'lfk fi'l-l]ilafve Fah

reddin er-Raz1'nin el-MaJ:ışul'ünden usul 
konularını özetlemiş (Karafi, e?-Zal]ire, I. 
55), ancak bu muhtasar çok tutulunca bu
na hususi bir şerh yazarak ŞerJ:ıu Tenki
J:ıi'l-fuşul adını vermiştir (Kah i re ı 306: 
nşr. Ta ha AbdürraOf Sa'd, Kah i re- Beyrut 
1393/1 973) . Herhalde, bu şerhin aslından 
söz ederken TenkiJ:ıu '1-fuşul fi'l]tişari'l
MaJ:ışıll diyerek sadece el-MaJ:ışul'ün 
ismini zikrettiğinden (Karafi, Şerf:ıu Ten
ki/:ıi'l-fuşO.l, s. 2) Tenkif:ıu'l-tuşul'ün ya!-

nızca el-MaJ:ışul'ün ihtisarı olduğu görü
şü yaygınlık kazanmıştır. s. Emlnüddin 
Muzaffer b. Muhammed et-Tebılzl, Ten
kiJ:ıu'l-MaJ:ışul (TSMK, III. Ahmed, nr. 
ı 249). 6. Cemaleddin Muhammed b. Mu
hammed ei-Mukrl, Necmü'l-uşul ii me
sa'ili'l-MaJ:ışul (Süleymaniye Ktp., Fatih, 
nr. 544 ı) 7. Alaeddin Ali b. Muhammed 
el-Bad, Gö.yetü's-sul (Darü'l-kütübi'l
Mısriyye, Mecami' . nr. 209: Tunus Zeytu
niye Üniversitesi, nr. 4/36/183 I), 8. Şern 

seddin Muhammed es-Semerkandl, Tal:ı
şilü'l-uşul min Kitabi'l-MaJ:ışul (Millet 
Ktp., Feyzullah Efendi, nr. ı 169). İmadüd
din Muhammed b. Yunus ei-Erblll, İbn 
Dakikulld, Necmeddin et-TQfi ve Abdür
rahim b. Muhammed ei-Mevsıll de el
MaJ:ışul'ü ihtisar eden alimlerdendiı: 
(Keşfü'?-?UnO.n, Il, 1615-1616). 
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li! FERHAT KoCA 

MAHSUS 
(U"~f) 

Duyuların algıladığı 

nesne ve nitelikleri ifade eden 
felsefe terimi. 

_j 

Günümüz Türkçe'siyle "duyulur" (İng. 

ve Fr. sensible) olan, yani duyularla algıla
nabilen nesne ve niteliklerin tamamı kla
sik İslam felsefe terminolojisinde Arapça 



mahsus kelimesiyle ifade edilmiştir. Mah
sus, hissi terimiyle eş anlamlı olup "akılla 
algılanan nesne ve kavramlar" anlamın
daki m a'külün zıttıdır. Eski Yunan felse
fesindeki karşılığı aist het on , Latince'de

ki karşılığı sensibile, sensibilis veya sen
sat um şeklindedir. Batı felsefesi okumuş 
modern Osmanlı aydın ı "sensible" teri
mini yine mahsus ile karşılamıştır (is mail 
Fenni, s. 629). Mahsus kelimesi modern 
Arapça'da da kullanılmaktadır (Ce mil Sa
llba. ı ı. 356-357). Tehanevi aynı anlamda
ki hissi, hissiyyat ve mahsus kelimelerini 
ayrı maddeler halinde kaydederek kavra
mın çeşitli yönlerine işaret etmiştir (Keş
şa{. ı. 302-308). Grekfelsefesinden buya
na mahsus duyulur nesnelerin antolajik 
gerçekliği, duyulur varlıklar hakkındaki 
bilginin değeri ve duyu algısının psikolo
jisi açılarından ele alınmıştır. 

Eflatun felsefesinde gerçek varlık ide

alardır ve onların taklidinden ibaret olan 
duyulur alem bir imge-varlıktan ibaret
tir. Duyulur varlık bize ancak zanna dayalı 
bilgi verebilir. Hocasının idealar öğretisi
ne karşı çıkan Aristo 'ya göre ise gerçek 
olan ya lnızca duyulur nesnelerdir. Bun
lardan bir kısmı tek tek duyulara karşılık 
gelirken hareket, büyüklük, sayı gibi bir 
kısmı müşterek duyu tarafından algılan

maktadır. Duyum, duyulur bir formun 
maddesiz olarak algı lanmasıdır. Efla
tun'un algılanan nesneye nisbet ettiği 
etkileme gücü Aristo'da duyu organının 
algılama gücü şekline dönüşmüştür. Al
gılanan duyulur nesne algılayandan, yani 
fiili gerçeklik algının oluşmasından dai
ma öncedir (On The Saul {De Animaj, ll, 
4!2•. 418•; lll, 425b-426b; krş . Peters, s. 
12-14) 

Ya'küb b. İshakei-Kindi duyulur varlık
ların (mahsus) f iziki gerçekliğinin yanı sıra 
tikelliğini de vurgular. Tümel kavramlar 
akılla kavramrken tikeller duyularla algı

lanmaktadır. Dolayısıyla mahsusatın al
gılanışı kavram düzeyinde olmayıp imge 
(misal) düzeyinde gerçekleşir (Resa'il, s. 
ı 07- 108). Bu sebeple mahsus. "algılanan 
(algılanabilir) cismani form" şeklinde ta

nımlanır (a.g.e., s. 167) . Kindl bütün du
yulur nesnelerin nihai ilkesini "bir"e, teş
kil ettikleri kozmalajik birliği ise O'ndan 
taşan birlik feyzine bağlamaktadır (a.g.e., 
s. 162) . Farabi de mahsusatı ruhun güç

leri bağlamında ele almaktadır. Arzu gü
cü, beş duyu ile algılanan nesnelere karşı 
ruhta hazza yönelme ve acıdan kaçınma 
iradesini doğurur. Mahsusata ait formları 

kendinde saklayan ve beş duyu ile algı 

lanmadıkları esnada onları düşleyen güç 

ise mütehayyiledir. Onun bu etkinliğine 
arzu gücü eşlik ederek duyu formları dü
zeyinde olduğu gibi yöneliş ve kaçınma 
iradesini ortaya çıkarır ( el-Medfnetü 'L-fa
zıla, s. 87-89; krş. es-Siyasetü'L-medeniy
ye, s. 33). İhvan-ı Safa Resa'il'in "ei-Hass 
ve'I-mahsus" başlıklı bölümünü duyu al
gısı, duyulur nitelikler (el-umOru'l-mahsOse) 
ve duyulur f ormlar (rüsOmü"l-mahsOsat) kı
sımlarına ayırmıştır (ll. 40 ı. 41 5). 

Psikoloji alanında Aristo'yu izleyen İbn 
Sina. mahsusatın (hissiyyat) dış ve iç algı 
güçlerince alg ılanış biçimini ayrıntı lı şe

kilde ele almıştır. Filozofa göre beş duyu 
o rganının her biri kendi işlevine karşılık 

gelen duyulur nitelikleri algılarken aynı 

zamanda nesnedeki büyüklük. küçüklük, 
konum, hareket, yakınlık. uzaklık gibi or
tak nitelikleri de belli ölçülerde algılamak
tadır. Beş duyuda algılanan nitelikler dış 
dünyada mevcuttur ve duyu organını bu 
sebeple etkilemektedir. Do l ayısıyla De
mokrit os ve bazı atomcu filozofl arın dış 

dünyada duyulur niteliklerin varlığını in
kar eden veya onları sadece atomların şe

killerine indirgeyen yaklaşım ları yan lış

tır. Aynı şekilde duyulur niteliklerin algı

lanışında organların başlangıçtaki rolünü 
devre dışı bırakan antik görüşler de hata
lıdır (Avicenna's DeAnima, s. 62-67, 159-

161). İ bn Sina. Farabi'nin ardından mah
susat teriminin epistemolojik anlamını 
belirginleştirerek kendisinden sonra çok 
yaygınlaşacak olan bir yakin teorisi geliş
tirmiştir. Filozofa göre burhani kıyaslar 
kesin önermelerden (yaklniyyat) kuruludur 
ve duyu algısına dayalı mahsusat öner
meleri ("Kar beyazdır" gibi). apriori (ev
veliyyat) ve ampirik (tecribiyyat) önerme
lerle birlikte bu sınıfa dahildir ( en-Necat, 

s. 113-122, 126). 

Osmanlı medrese eğitiminde merkezi 
bir öneme sahip olan Cürcani'nin Şer]J.u'l
Meva~ıf'ında kavram aynı bağlamda ele 
alınmış ve duyulur nesnelere dair bilginin 
(hissiyyat) imkan ve değerini reddedenler 
eleştirilmiştir. Bu konuda dinin ve aklın 
ilkelerine uyan görüş, hem duyularla elde 
edilen hem de akli ilkelere dayalı bilginin 
kesinlik taşıdığı görüşüdür (1, 29) . Cürca
ni ayrıca, beş duyu alg ısına karşılık gelen 
duyulur niteliklerin (el-keyfiyyatü'l-mahsO
se) algılanışı meselesini ayrıntılı biçimde 
incelemektedir (a.g.e., 1, 235-270) . 

Duyulur varlıkların tamamını ifade eden 
"alem-i mahsus" tabiri özellikle İşraki ve 
tasawufi düşünce geleneğinde sıkça kul
l anılır ve Eflatun'un duyulur alem tabi
rinde olduğu gibi fizik evreni ifade eder 

(mesela bk. Şehabeddin es-Sühreverd1', s. 

MAHTUMKULU 

162; Abdülker!m el-C1'11', s. 131, 152, 327. 

421, 429) . 
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Iii İLHAN K UTLUER 

ı 
MAHŞER 

ı 

L 
(bk. HAŞİR) . 

_j 

ı 
MAHruMKULU 

ı 

(ö. ı ı 97 ;ı 783'ten sonra) 

L 
Türkmen şairi. 

_j 

Genellikle kabul edildiğ ine göre 1146'
da (1733) Etrek ile Gürgen nehirleri ara
sında kalan Hacıgovşan'da doğdu . 1983 
yılı, Türkmenistan'da doğumunun 250. 
yılı olarak geniş çaplı faaliyetlerle kut

lanmış ve bu tarih resmiyet kazanmıştı r. 

Bir Iakap olduğu da düşünülebilecek olan 
Mahtumkulu (Mahdumkulu, Mağtımgulı) dı

şında şairin başka bir adı bilinmemekte
dir (Divan, neşredenin girişi, s. 8) . Göklen 
uruğunun Gerkez kabilesinden olan Mah
tumkulu'nun Garri Molla olarak tanınan 

babası Dövletmemet Azadi de şairdir ve 
aruz vezniyle Çağatayca yazılmış Va'z-ı 

Azadi adlı bir mesnevisi bulunmaktadır. 
Mahtumkulu ilk eğitimine babasının ya
nında başladı . Keçecilik, başka bir rivayete 

göre ise kuyumculuk gibi ata mesleklerini 
de öğrendi. Eğitimine Kızılayak'ta ve ar
dından Buhara'daki Kükeltaş Medrese
si'nde devam etti. Bir süre sonra burada 
dost olduğu Sibiryalı Türkmen Nuri Kazım 
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