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

421, 429) . 
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(bk. HAŞİR) . 
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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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İbn Bahir ile beraber Türkmen topluluk
ları arasına karıştı. Onunla birlikte Afga
nistan'a, Hindistan'a, ardından Kabil üze
rinden Özbekistan'a geçip Margelen, An
dican ve Semerkant'a gitti. Davet üzerine 
bir müddet Kükeltaş'ta kaldıktan sonra 
dönemin en tanınmış medresesi olan Hl
ve'deki Şirgazi'de üç yıl daha öğrenimine 
devam etti. İyi bir öğrenci olarak talebe 
halifesi oldu, hocasının yerine zaman za
man dersler verdi. Nuri Kazım'la birlikte 
Şirgazi'de bulundukları sırada bu med
resede Türkmenler için bir bölüm açıl
dı. Hayatının daha sonraki dönemleri 
hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin 
1197'den (1783) sonraki bir tarihte öl
düğü sanılmaktadır. 

Edebi Doğu Türkçesi yanında Arapça 
ve Farsça öğrenen Mahtumkulu Nizaml, 
Sa'dl-i Şlrazl. Ali Şlr Neval ve Fuzull gibi 
klasik şairleri okumuştur. Buna rağmen 
kendisinden öncekiler gibi klasik Türk 
edebiyat diliyle değil genel olarak canlı 
Türkmen şivesiyle ve sade bir üslupla şi
irler yazmıştır. Böylece Türkmen edebi 
dilinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine 
önemli bir hizmette bulunmuştur. Türk
men edebiyatma öncü olması yanında 
ideal Türkmen tipine örneklik etmesiy
le de halkı tarafından sevilip benimsen
miştir. 

Mahtumkulu, Türkmen kabileleri ara
sında kanlı çarpışmaların yaşandığı. İran 
Şahlığı ve Hive Hanlığı'nın Türkmenler'le 
mücadeleye giriştiği bir dönemde yerin
den yurdundan edilen, esir pazarlarında 
satılan, zenginlikleri yağmalanan halkına 
yürekten yanmış, şiirlerinde onların dert
lerini dile getirmiştir. Türkmen birliğini 
sağlamak en büyük ideali olmuştur. XVIII. 
yüzyıl Türkmen hayatını tasvir ettiği şiir
lerine bakılarak devrin sosyal hayatının 
analizi yapılabilir. Toplumsal huzursuzlu
ğa sebep olan bazı din alimi ve idareci
lerden, fakirleri ezen zenginlerden, rüş

vet yiyen kethüdalardan şikayet şiirinde
ki motiflerden bazılarıdır. Ağabeylerinin 
esir alınarak götürüldükleri yabancı yer
lerde ölmesi de onu derinden etkileyen 
bir olay olarak şiirlerine yansımıştır. 

Şiirlerinde daha çok Mahtumkulu adı
nı, bazan da Piragi (Firagı. Firakl) mahla
sını kullanmıştır. Halk şiir geleneğindeki 
bacte içme motifi onda da görülür. Dini 
tasavvufi düşüncenin temelini oluşturan 
dünyanın faniliği en temel temalarından
dır. Mahtumkulu'nun nasihat edici şiirleri 
de az değildir. Kötüye ve zalime karşı sa
vaşı. bağımsızlığa olan tutkuyu dile geti
ren sesiyle Köroğlu ve Dadaloğlu'nu hatır-
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!atan şai r. bir derviş edasıyla halkı irşat 
etmeye çalışırken de Hoca Ahmed Yesevi 
tavrını yansıtmaktadır. Hikmetli şiirler i 

ata sözü gibi ezberlenip halk arasında 
yayılmıştır. Bazı aşk şiirlerinde Türkmen 
kızlarının güzelliğ ini, edep ve erkanını, 
sevginin kutsallığını. kadınların cemiyet
te tuttukları yeri belirtmiştir. Kendisiyle 
evlenmesine engel olunduğu için ayrılı
ğının ateşiyle yanıp tutuştuğu sevgilisin
den Benli (Menli , Mengli) olarak söz eder. 

Mahtumkulu Dil ve Edebiyat Enstitü
sü El Yazmaları Bölümü'nde şairin diva
nının 1 OO'den fazla nüshası bulunmakta
dır. 1842'de başlayan şiirlerinin yayımlan

ması işi, XX. yüzyılın başlarından itibaren 
hakkındaki araştırmalarla birlikte devam 
etmiştir (nşr. N. P. Ostroumov. Taşkent 
1907; nşr. Abdurrahman Niyazi, Astırhan 
1911; Bakü 1960 ; Aşkabad 1957, 1977). 
250. doğum yıldönümü münasebetiyle 
1983'te Aşkabad'da Kiril alfabesiyle Şa
muhammet Gandımov tarafından iki cilt 
olarak hazırlanan divanı en fazla şiiri bir 
araya toplayan güvenilir bir yayın olmuş

tur. Ayrıca Arap harfleriyle de farklı bir 
baskısı yapılm ı ştır (l-ll, Aşkabad ı 988). 
Tesbit edilen şiirlerinin sayısı SOO'ü bul
maktadır. İran'da da neşredilen divanın 
(Günbed-i KavOs, 1343/1964-65) Türki
ye'deki ilk baskısın ı Şeyh Muhsin-i Fa
ni (Hüseyin Kazım Kadri) gerçekleştirmiş
tir (Mahdumkulu Divanı ve Yedi Asır
lık Türkçe Bir Manzume, istanbul 1340). 
Daha önce Vambery'nin yayımladıklarının 
(ZDMG, XXX! ll, 1879) hemen hemen tek
ran olan ve kırk bir şiir içeren bu eserin 
Türkiyat Mecmuası'nda Zeki Velidi (To
gan) tarafından bir tenkidi yapılmıştır 
(bk. bibl) Himmet Biray bir girişle bera
ber şairin 304 şiirini Mahtumkulu Di
vanı adıyla yayımiarnıştır (Ankara 1992). 
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Iii ALiM KAHRAMAN 

MAHUR 

Türk miisikisinde 
bir makamın adı. 

_j 

Türk mOsikisinin şed (göçürülmüş) ma
kamlarından biri olup çargah makamı 
dizisinin rast perdesindeki inici şeddidir. 
Dizisi, rast perdesindeki çargah beşlisine 
neva perdesindeki çargah dörtlüsünün 
eklenmesinden meydana gelmiştir. İnici 
bir makam olduğundan durağı olan rast 
perdesindeki çargah beşlisinin tiz durak 
gerdaniye perdesine simetrik olarak 
göçürülmesiyle genişler ve bu şekilde 
makamın asıl seyir alanı meydana gel
miş olur. Ancak çok eski bir makam olan 
mahur makamı. yüzyıllar boyunca pek 
çok saz ve sözlü formda kullanıldığından 
bünyesine rast, hüseyni ve bayati gibi di
zileri de alarak özellikle büyük formdaki 
eserlerde birleşik şekliyle kullanılmıştır. 
Bu suretle adeta küçük formlarda sadece 
çargah şeddi olan basit. büyük formlarda 
ise yukarıda sayılan dizilerle birleşik ol
mak üzere iki mahur makamı meydana 
gelmiştir. 

İnici bir makam olması münasebetiyle 
güçlüsü tiz durak gerdaniye perdesidir ve 
bu perdede çargah çeşnisiyle yarım karar 
yapılır. Mahur makamı kullanılan şekle 
göre asma kararlar bakımından da zen
gindir. Makam basit şekliyle kullanıldığın
da bu dizi Batı müziği bakımından sol 
majör olduğundan tonların komşuluğu 
çerçevesinde majör-minör ilişkisinden do
ğan asma kararlar kullanılır (Batı kültü
rüyle hiçbir ilişkinin bulunmadığı devir
lerden beri kullanılan bu asma kararların, 
mOsikinin tabii kuralları içerisinde bunla
rı kendiliklerinden bularak kullanan Türk 
mOsikisi bestekarlarının dehasını göster
mesi bakımından önem arzettiğini burada 
zikretmek gerekir). Bu asma kararlar ne
vada ve çargahta çargahlı ( çargahtaki ka
lışta fa natürel olmalıdır), nevada buselik
li, hüseyni ve hüseynl aşiranda buselikli 
asma kararlardır (çargah dizilerinin ma
.jör, büselik dizilerinin minörolduğu hatır
lan malıdır). Makam eğer birleşik şekilde 
kullanılıyorsa bu asma kararlara gerda-


