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YERiNDE BASiT MAHUR DIZiSI
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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 Mustafa" mısraıyla başlayan tevşlhi; Mutafzade 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 örneklerindendir.
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Nevada bilselik dörtlüsü
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Abdülbaki Nasır Dede, Tedklk u Tahklk, Sü·
leymaniye Ktp., Nafiz Paşa, nr. 1242/1 , vr. 18';
Subhi Ezgi, Nazari-Amelf Türk Musikisi, İstan
bul1933-53, 1, 235-237; IV, 267; Özkan. TMNU,
s. 192-199; H. Sadeddin Arel, Türk Masikisi Na·
zariyatı Dersleri, Ankara 1991, s. 209-210,320,
323-324.
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Ye rinde uşşak dörtlüsü

Hadis yazarken
kelimeyi silip
doğrusunu yazmak anlamında terim
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uşşak-beyati

niye, neva ve rastta rastlı, hüseynl ve hüseynl aşiranda uşşak ve hüseynlli, segahta segah veya ferahnaklı. dügahta uşşak
veya hüseynlli asma kararlar ilave edilebilir. Makam ayrıca başta ifade edilmiş
olan tiz taraftaki genişlemesinden başka
yegah perdesine çargah veya rast dörtlüsüyle düşülmek suretiyle pest taraftan da
genişleyebilir. Nota yazımında donanımı
na sadece fa için küçük mücennep diyezi
yazılır. gerekli değişiklikler eser içerisinde
gösterilir. Makamın yedeni ise birinci aralıktaki küçük mücennep diyezli fa (geveşt)
perdesidir.
Mahur makamı seyrine gerdaniye veya
tiz durak civarından başlanılır. Bu geniş
lemiş bölgenin seslerinde gezinilip gerdaniye perdesinde yarım karar yapılır. Ardından orta bölgeye girilerek buradaki
çeşni ve dizilerde kullanılan şekle göre asma kararlar ve diğer özellikler gösterilerek gezinildikten sonra rasttaki çargah
dizisiyle veya birleşik şekilde, bazan da
rast dizisiyle ve genellikle yedenli tam
karar yapılır (bu makamın icrasından sonra yerinde büselikdizisi veya beşiisiyle karar verilirse ma h ur büselikmakam ı meydana gelir).
Mahur makamı dini ve din dışı hemen
her çeşit sözlü eser ve saz eserlerinde

yanlış yazılan

birleşik
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(bk. DARB).

dizileri

dizisi

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 yasemen gibi"; Buhfırlzade Mustafa ltrl'nin, "Cihanı la'! -gfın eden sirişk-i erguvanımdır" mısralarıyla başlayan ağır semaileri; Hamamizade İsmail Dede'nin ,
"Yine zevrak-ı derCınum kırılıp kenara
düştü" mısraıyla başlayan yürük semaisi; Hacı Arif Bey'in, "Gösterip ağyara lut-
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Salikin kötü huy
ve alışkanlıklarını terkedip iyi huy
ve alışkanlıklar edinınesi anlamında
bir tasawuf terimi.
L

~

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 sözlük anlamlarıyla geçmektedir (Wensinck,
el-Mu'cem, "ş bt", "mi::ıv" md.leri; M. F Abdül baki, el-Mu'cem, "ş bt", "mi::ıv" md.leri).
"Allah dilediğini mahv. dilediğ i ni isbat
eder. kitabın aslı onun katındadır" mealindeki ayette (Ra' d 13/39) mahv, "Allah'ın
bir şeriatın hükmünü diğer bir şeriatla
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(nesh)" veya "levh-i mahfGzda
olan bir şeyi silmesi", isbat ise "bir
şeyin yerine başka bir şeyi kaydetmesi"
veya "tabiattaki bazı şeyleri silip yok ederken diğer bazı şeyleri sabit tutm ası " ına
nasındadır (Fahreddin er-Razı, Me(atrf)_u '1gayb, V, 308-312 ). Hadislerde musibete
uğrayıp sabreden kişinin bir günahının silineceği bildirilmektedir (Buhar!, "Bed\i'lball$:", ll; Müslim, "Birr", 44) . Sufiler, yaptıkları yorumlarta mahv ve isbatın kapsamını gen işleterek bunları birer tasavvuf
terimi haline getirmişlerdir. Mahv yerine
bazan nefy kelimesi de kullanılmıştır. İlk
sufilerden Ebü'l-Hüseyin en-Nuri, Allah'ın
yüksek mertebedeki kullarını kendisine
çektiğini, böylece onla r ın bütün davranışlarının kendilerinden deği l Hak'tan
olduğunu gördüklerini söyler. Bu seçkin
kulların davranışlarını kendilerinden görmemelerine mahv. Hak'tan görmelerine
isbat denir. Bu durum, "Her şey O'ndan,
O'nunla ve O'nun içindir" sözüyle de ifade edilmiştir (Serrac, s. 431 ).
yazılı

Sufiler mahv ve isbatın ahlak, ibadet
ve manevi hallerle ilgili olmak üzere üç
mertebesi bulunduğunu belirtmişlerdir.
Ahlaki anlamda mahv insanın kötü huyları terketmesi, isbat iyi huylar edinmesidir (Ka şa nl, s. 79). ibadetleri alışkanlık
haline getirmernek mahv, hakikatlerini
gerçekleştirmek isbattır. Manevi hallerde mahv ise gafletin yok edilmesidir.
Mahvın bu üç mertebesinde fıiller kullara ait gibi görünürse de Kur'an'da mahv
ve isbat Allah'a isnat edildiğine göre aslında Allah 'a aittir. Ariflerin gönlünden
kendi zikri dışındaki düşünceleri silip kendisine talip olan l arın dilinde zikrini sabit
kılan da Allah'tır. Her salikin mahvı ve isbatı manevi haline göre gerçekleşir (Kuşeyrl, s. 222; ~<:aşan! , s. 79). Salikin iradesini terketmesine mahv, kayıtsız şartsız
Hakk'ın iradesine teslim olmasına isbat
denmiş, bu bağlamda mahv "fena", isbat
"beka" anlamında kullanılmıştır (Hücvlr!, s. 494). -Kelime-i tevhid de mahv 1 nefiy (la ilahe) ve isbatı (illallah) içermektedir.
Muhyiddin ibnü'l-Arabl olayları ve fiilIeri Allah'tan başkasına nisbet etmemenin, sebepleri dikkate atmamanın mahv,
Allah'a nisbet etmenin isbat olduğunu
söyler. Kur'an'daki, "Attığın zaman sen
atmadın" cümlesi nefiy ve mahv, "Lakin
onu Allah attı" cümlesi (el-Enfal8/17) isbattır. Tabiat olayla rındaki değişimi de
mahv ve isbat tabiriyle açıklayan İbnü'l
Arabi'ye göre tabiatta değişen ve yok
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meden sadece "üç aylar" olarak anılması
gibi mahya da yine adı verilmeden "ramazan ayına mahsus" anlamını kazanmış olsa gerektir. Çünkü bu uygulama bazı özel
durumlar hariç yalnız ramazan ayında yapıl maktadır. Ancak kelimenin açıklanan
Mahvın çeşitli mertebeleri vardır. Kesanlamı kazanmasında Arapça mahya (Hz.
retin vahdetle fenası "hakiki cem"' anlaPeygamber' e salatü selam getirilen mecmındaki mahvdır. "Ailah'tan başka fail ollis; zikir meclisi) kelimesinin de etkisi olmadığı gibi (la faile illallah) O'ndan başka
duğu şüphesizdir. Çünkü gerek kelimeler
varlık da yoktur (la mevcQde illa !lah) n kanaarasındaki ses benzerliği, gerekse "leyleatine ulaşınaya kullukta mahv veya kulun
tü'l-mahya" denilen mübarek ·gecelerde
aynının mahvı denir. "Ezmek ve kazımak"
zikir meclisi kurulan camiierin alışılmışın
manasma gelen mahk "salikin vücudunun
üstünde kandillerle donatılmasının. hatta
Hakk'ın zatında, mahv fiilierinin Hakk'ın
mahya tekniğine benzer usullerle süslerifiilinde, 'silmek, yok olmak' manasındaki ·
mesinin (b k. MAHVA) bir rastlantı olması
t ams sıfatlarının Hakk'ın sıfatlarında fani
uzak bir ihtimaldir.
olup giden şeyler mahv, sabit ve kalıcı
olan şeyler isbattır. O bu anlamda mahv
ve isbatı şeriatlardaki neshe benzetir (elFütQIJ_at, ll , 729) . Şiiler beda* inancını
mahv ve isbatla açıklamışlardır.

olması " şeklinde tanımlanmıştır (et-Ta'-

rl(at, "mal:ıv" md.; Sühreverdl, s. 527; Kaşan!, s. 80, 81; Gümüşhanevl, s. 27). Mevlana Celaled_din-i Rumi Meşnevi'de (III,
54, 298; V, 86) menfı ile müsbet gibi mahv
ile isbatın da birbirini gerektirdiğini, bunun da zahir ve batın farkından kaynaklandığını . zahirde var sanılan şeylerin aslında yok, yok sanılan şeylerin ise var olduğunu söyler.
BİBLİYOGRAFYA :
Rag ı b ei-isfahani. el-Müfredat, "şbt" , "ml:ıv"
md. leri; et-Ta' rf{at, "mal:ıv"' md.; Teh~mevl, Keş
şaf, ll, 1334, 1359; Kamus Tercümesi, I, 556;
IV, 1175; Wensinck, el-Mu'cem, "şbt" , "ml:ıv"
md.leri ; M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "şbt",
"ml:ıv" md.leri; Buhar!, "Bed'ü'l-IJall5", ll ; Müslim, "Birr", 44; Sernk. el-Lüma', s. 431; Hücviri, Keşfü'l-maJ:ıcüb, Tahran 1338 hş . , s. 494501; Kuşeyri. er-Risale, Kahire, ts ., s. 222; Ebü
Mansür ei-Abbadl. Şüfiname (n ş r. Gulam Hüseyn-i YGsufl), Tahran 1347 hş., s. 203; Fahreddin er-Razi. Mefatf/:ıu'l-gayb, Kahire 1279, V,
308-312; ibnü'I-Arabl, el-Fütü/:ıtlt, ll, 729, 731;
Sühreverdl, 'Auarifü'l-ma'arif, Beyrut 1966, s.
527; Mevlana, Meşneuf, lll, 54, 298; V, 86; Kaşa
nl, lştıla/:ıtltü 'ş-şü{lyye, s. 79-81; Gümüşhanevi.
Cami'u'l-uşül, Kahire 1289, s. 27; Seyyid Sadık-ı Güherln, ŞerJ:ı-i lştılaf:ıiit-ı Taşauuuf, Tahran
1369 hş ., I, 75; Ziyaeddin Nahşebl. Silkü 's-sülük, Tahran 1369 hş., s. 13; Ca'fer Seccadl, Ferheng, Tahran 1991, s. 707.
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Özellikle ramazan aylarında
birden fazla minareli camiierin
iki minaresi arasına kurulan ışıklı yazı
veya resim panosu.
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Farsça mah "ay" isminden Arapça -iyye
ekiyle oluşturulmuş Osmanlıca mahiyye
(aylık, aya mahsus) kelimesinin günümüz
Türkçe'sindeki şeklidir. Receb, şaban. ramazan aylarının halk arasında adları veril-

Mübarek gün ve gecelerde halkın ibadeti için gece boyu açık kalan camiierin
kandillerle donatılması geleneği İslami
yet'in ilk asırlarına kadar uzanmaktadır
(b k. KANDiL). Fakihi (ö. 278/891) M escid-i
Haram'ın 4SS kandilinin olduğunu , bunlardan daha çok ışık veren bazılarının sadece ramazan ayı ile hac mevsiminde yakıldığını . bu kandillerin direkler arasına
gerilmiş ipiere bakır çengellerle asıldığını
ve bu sayede Mescid-i Haram'ın istenilen
yerine taşınabildiğini söyler (AI]baru Mekke, ıı. 204) . Yine Fakihl, Mekke Valisi Muhammed b. Ahmed el-Mansuri'nin ilk defa
dikili direkler arasına gerilmiş ipiere kandil astırdığını yazmaktadır (a.g.e., lll, 240).
Fakihi'nin ve ondan dört buçuk asır kadar sonra yaşayan İbnü'l-Hacc'ın sözünü ettiği aynı uygulamaların ( el-Medl]al,
1, 308, 312) bir Osmanlı icadı olan minareler arasına ipler ve kandillerle mahya
kurma geleneğine ilham verdiği düşünü
lebilir.

XVI. yüzyı lın sonlarında istanbul 'a gelen S. Schweiger'in
seyahatnamesindeki mahva tasviri (Ei n newe Reyssbeschreibung aus Teutschland nach Constantinopel und
Jerusalem, Nümberg 1608, s. 1 9)

