
MAHTUMKULU 

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-



YERiNDE BASiT MAHUR DIZiSI 

Genişleme Rastta çargah dizisi 
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Basit ve 
birleşik 

ma h ur 
makamı 

dizileri Genişlemiş bölge Yerinde inici uşşak-beyati dizisi 

niye, neva ve rastta rastlı, hüseynl ve hü
seynl aşiranda uşşak ve hüseynlli, segah
ta segah veya ferahnaklı. dügahta uşşak 
veya hüseynlli asma kararlar ilave edile
bilir. Makam ayrıca başta ifade edilmiş 
olan tiz taraftaki genişlemesinden başka 
yegah perdesine çargah veya rast dörtlü
süyle düşülmek suretiyle pest taraftan da 
genişleyebilir. N ota yazımında donanımı
na sadece fa için küçük mücennep diyezi 
yazılır. gerekli değişiklikler eser içerisinde 
gösterilir. Makamın yedeni ise birinci ara
lıktaki küçük mücennep diyezli fa (geveşt) 
perdesidir. 

kullanılmıştır. Rauf Yekta Bey ve Tanbfır1 
Cemi! Bey'in muhammes. Gazi Giray'ın 
devr-i keblr usulündeki peşrevleri, Gazi 
Giray, Nikolaki ve Refik Talat Bey'in saz 
semaileri. Hamamizade İsmail Dede'nin 
hafif usulünde, "Ey gonca-dehen har-ı 
elem canıma geçti"; Vardakosta Ahmed 
Ağa'nın muhammes usulünde, "Ey per! 
ruhsarına ben gül desem de elverir" mıs
ralarıyla başlayan besteleri; Ebubekir 
Ağa'nın, "Sarsam miyanın ey gül-i ter ya
semen gibi"; Buhfırlzade Mustafa ltrl'

nin, "Cihanı la'! -gfın eden sirişk-i ergu
vanımdır" mısralarıyla başlayan ağır se
maileri; Hamamizade İsmail Dede'nin , 
"Yine zevrak-ı derCınum kırılıp kenara 

düştü" mısraıyla başlayan yürük semai
si; Hacı Arif Bey'in, "Gösterip ağyara lut-

MAHV ve iSBAT 

fun bizlere blganesin"; Latif Ağa'nın, 
"Te'llf edebiisem feleği ah emelimle" mıs
raıyla başlayan aksak usulündeki şarkıla
rıyla Hacı Faik Bey'in evsat usulünde, 
"Şah-ı iklim-i risalettir Muhammed Mus
tafa" mısraıyla başlayan tevşlhi; Mutaf
zade Ahmed Efendi' nin, "Gü Işen-i sırda 
safa bahşeyledi sünbül gülü"; Hacı Nafiz 
Bey' in. "Yar yüreğim yar gör ki neler var" 
mısralarıyla başlayan düyek usulündeki 
ilahileri bu makamın en güzel örneklerin
dendir. 
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li] İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

MAHV 
(~1) 

Hadis yazarken 
yanlış yazılan kelimeyi silip 

doğrusunu yazmak anlamında terim 
(bk. DARB). 
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MAHV ve İSBAT 
( ..:.ıwyı~~ı) 

Salikin kötü huy 
ve alışkanlıklarını terkedip iyi huy 

ve alışkanlıklar edinınesi anlamında 
bir tasawuf terimi. 

~ 

Sözlükte mahv "silmek, geçersiz kıl
mak, yok saymak", is bat ise "ibka etmek, 
geçerli kılmak" gibi anlamlara gelir. Bu iki 
kelime Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde söz
lük anlamlarıyla geçmektedir (Wensinck, 
el-Mu'cem, "ş bt", "mi::ıv" md.leri; M. F Ab
dül baki, el-Mu'cem, "ş bt", "mi::ıv" md.leri). 
"Allah dilediğini mahv. dilediğ i ni isbat 
eder. kitabın aslı onun katındadır" mea
lindeki ayette (Ra' d 1 3/39) mahv, "Allah'ın 

bir şeriatın hükmünü diğer bir şeriatla 

Mahur makamı seyrine gerdaniye veya 
tiz durak civarından başlanılır. Bu geniş
lemiş bölgenin seslerinde gezinilip gerda
niye perdesinde yarım karar yapılır. Ar
dından orta bölgeye girilerek buradaki 
çeşni ve dizilerde kullanılan şekle göre as
ma kararlar ve diğer özellikler gösterile
rek gezinildikten sonra rasttaki çargah 
dizisiyle veya birleşik şekilde, bazan da 
rast dizisiyle ve genellikle yedenli tam 
karar yapılır (bu makamın icrasından son
ra yerinde büselikdizisi veya beşiisiyle ka
rar verilirse ma h ur büselikmakam ı mey
dana gelir). 

Mahur makamı dini ve din dışı hemen 
her çeşit sözlü eser ve saz eserlerinde 

Mahur 
makamı 

seyir 
örneği 
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