MAHV ve iSBAT
kaldırması

(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.
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SüLEYMAN ULUDAÖ

MAHYA
(~Lo)

L

Özellikle ramazan aylarında
birden fazla minareli camiierin
iki minaresi arasına kurulan ışıklı yazı
veya resim panosu.

_j

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)

MAHVA
Osmanlılar'ın

ilk mahyayı ne zaman
bilinmemektedir. Ancak 1578 ·de İstanbul'a gelen Alman seyyahı Schweigger'in seyahatnamesinde yer alan bir
tasvirde minareler arasındaki bir mahya
açıkça görülmektedir (E in newe Reyssbeschreibung, s. 193). 996 yılı Rebiülevvelinde (Şubat 1588) lll. Murad'ın bir
tezkire -i hümayunla mevlid kandilinde Regaib ve Berat gecelerinde olduğu gibi minareterin kandillerle donatılmasını emretmesi (Sel.§.nik!, s. 197198), esasen mlıtat olan mübarek gecelerde kandil yakma gele n eğ ine mevlid
gecesinin de eklenmesi ve bu geleneğe
resmiyet kazandırılması şeklinde yorumlanmıştır (Danişmend, lll, 106) ll. Selim'in
mübarek gecelerde camiterin kandiller le
süslenip aydınlatılmasını istemesi (Ata
Bey, ı. 135) ve lll. Murad'ın anılan tezkiresi Schweigger'in çizimiyle birlikte ele
alındığında cami ve minareleri kandillerle donatmanın mahya şeklinde de olabileceği ihtimali akla gelmektedir. Buna göre
I. Ahmed zamanında ( 1603-161 7) minareler arasına ilk rriahyayı kurduğu rivayet
edilen Fatih Camii müezzinlerinden Hattat Hafız Ahmed Kefevi'den önce de belki
basit bir mahya geleneğinin mevcudiyeti
ve minareleri bu iş için uygun olan Sultan Ahm ed Camii'ne i badete açıldığı ilk
günlerden beri mahya kurulduğu düşünü
lebilir. Nitekim Ayvansarayİ bu caminin
mahyaları için, "Mahiyeleri kendi vakf-ı
kadimidir" demektedir (Hadikatü'l-ceuami ', I, 165) Dolayısıyla Nevşehirli Damad
İbrahim Paşa'nın 1134 (1722) yılında ver diği. bütün selatin camilerine mahya kurulması emrini (Mehmed Ziya, I, 426) bir
başlangıçtan çok geleneğin tekran saymak gerekir. Selatin camileri genellikle
iki minareli olduğundan mahya için uygundular. Ancak aralarında Eyüp Camii
kurdukları

Selimiye Camii minarelerinde bir mahva

gibi minareleri çok kısa . olanlar da vardı.
Bunlar daha sonra mahya kurulacak hale
getirilmiş, mesela Eyüp Camii'nin minareleri Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'nın
emriyle 1136 (1723-24) yılında yükseltilmiştir (DİA, XII, 10).
Süheyl Ünver'in verdiği bilgilere göre
(bk. bibl.) mahyacı. saraydan gönderilen
incilerle yeşil veya kırmızı atlas üzerine
kuracağı mahyanın küçük bir örneğini çizer. bu örnek beğenilirse kendisine iade
edilip aynı şekilde kurması istenirdi. Mahyanın önce kareli bir kağ ıt üzerinde iki
minare arasına gerilecek ipi temsil eden
yatay bir doğrunun altına istenilen yazı
yazılarak veya tasvir yapılarak bir modeli
hazırlanı r, bu model üzerinde kandillerin
asılacağı noktalar ve bu noktalardan sarkıtılacak uçlarında kandil bulunan düşey
ipierin boyu belirlenirdi. Mahyanın kurulması sırasında taşıyıcı ip minareler arasına gerildikten sonra birbirine olan mesafeleri ve uzunlukları önceden belirlenen
ve bir uçlarına bir makara. diğer uçlarına
kandil bağlanan düşey ipler uzun bir ipe
tesbit edilerek taşıyıcıya bindirilir ve uzun
ipin ucu diğer minaredeki bir makaradan
geçirilip çekilmek suretiyle gerginleşti 
rilirdi. Bu düzene göre hareket ettirile.n
kandillerin yağı her akşam tazelenir ve
ortalama 5 okka zeytinyağı tüketilirdi.
Osmanlı döneminin sonlarında elektrik
ampulleriyle de mahya yapılmış. fakat
hem eski sanat ı yaşatmak amacıyla hem
de yağ kandili kullanılanlar kadar güzel
olmadığı gerekçesiyle bundan vazgeçilmiştir; günümüzde ise tamamı elektrik
ampulleriyle yapılmaktadır.
İstanbul camilerinde kurulan mahyalarda daha ziyade Feth suresinin ilk ayeti,
"maşallah, tebarekellah, bismillah, teyle-i
Kadir, hoş geldin ya ramazan, on bir ayın
sultanı" ve ramazanın son günlerinde "elfirak" veya "elveda" gibi yazılar yer alırdı.
Mahya için en uygun yazı türü sülüstü;
resim olarak da tek veya çift boru çiçeği,
gül, fulya, kız kulesi, kayık, vapur, köşk.
fıskıye, köprü, cami, top arabası, tramvay, ayyıldız ve ortadaki bir yıldıza bakan
çifte ay gibi motifler kullanılırdı. Hekimoğlu Ali Paşa ve Davud Paşa camileri
gibi tek minareli büyük camilerde ise bazan şerefe ile kubbe alemi arasına gerilen
iplerle hafif eğimli mahyalar yapılırdı. Bu
tür mahyalarda mesafe kısa olduğundan
ancak "ya gani. ya Ali" gibi yazılara yer
verilirdi. Bu sabit mahyalardan başka hareketli olanlar da vardı. Bunlar arasında
en çok ilgi çekeni, Sultan Abdülaziz zama-

nında yaşayan ve mahyacılığı bir sanat
haline getiren Süleymaniye Camii'nin ünlü mahyacısı Abdüllatif Efendi'nin kurduğu üç panodan oluşan mahya idi. Bu panolardan Unkapanı Köprüsü ile Azapkapı
Camii'nin resmedildiği ortadaki sabit,
arabaların yer aldığı üst ve balıklarla kayıkların yer aldığı alt panolar hareketli
idi. Bunların ileri - geri hareket ettirilmesi mahyaya canlılık verir, seyri hoş bir görüntü oluştururdu. Bazı büyük camilerde
içte kubbenin ön tarafına. mihrabın üst
kısmına da mahya kurulur ve buna "iç
mahya" tabir edilirdi. İstanbul'dan başka
Edirne ve Bursa'da da mahya geleneği
yaşatılırdı. Edirne'de Beyazıt, Üç Şerefe
li ve Selimiye camilerinin minareterine
mahya kurulur, tek minareli camiierin
minareleri ise külahından küpüne kadar
yukarıdan aşağıya kandillerle donatılarak
buna "kaftan giydirme" denilirdi; şehrin
Bulgarlar'dan geri alındığı günlerde Selimiye Camii'nin dört minaresine de kaftan giydirilmişti. Bazan İstanbul'daki selatin camilerinin minareleri de bu şekil
de süslenirdi.

Mahyalar yalnız mübarek gecelerde ve
ramazan ayında kurulmazdı. Mesela Sultan Abdülaziz Avrupa seyahatinden döndüğünde, Hidiv İsmail Paşa. İran şahı ve
Atatürk İstanbul'a geldiğinde hoş geldin
mahyaları ve ayrıca I. Dünya Savaşı yılla
rında, "Hilaliahmer'i unutma, hubbü'lvatan mine'l-iman, muhacirlere yardım,
muhacirini unutma"; İstiklal Savaşı'ndan
sonra, "Yaşasın istiklaliyet, tayyareyi
unutma, yaşasın gazimiz, yaşasın misak- ı
milli, eytama yardım, hakimiyet milletindir"; harf inkılabından sonra Latin harfleriyle, "İ sraftan sakın, tayyareye yardım,
yetimleri unutma. yerli malı al, himaye-i
etfale yardım, içki aile düşmanıdır, kumar insanı mahveder" gibi yazıların yer
a ldığ ı mahyalar kurulmuştur.
Mahyacılık genellikle babadan oğula intikal eden bir meslektir. Ancak Osmanlı
döneminde mahyacı olabilmek için adayların Şura-yı Evkafta mahyacılar ve şeh
rin ileri gelenlerinden bir jüri önünde
meslekteyeterli bilgiye sahip bulunduklarını i spatlamaları gerekiyordu. Mahyacılar, daha çok ramazan ayında bir ay çalışıp yılın geri kalan kısmını çırak yetişti
r erek geçirirlerdi; Fatih'te bir sıbyan
mektebinde onlar için ayrılmış odalar vardı. Süheyl ünver 1931 yılında hayatta olan
yirmi üç mahyacının ve görev yerlerinin
listesini vermektedir (Mahya Ha kleında
A raştırmalar, s. 19).
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~ NEBİ B OZKURT

MAHVA
(~1)

L

Hz. Peygamber' e
salatü selam getirilen meclis;
zikir meclis i.

_j

Arapça hayat "yaşamak, diri olmak" kökünden türeyen m ahya ismi, bu meclisIere akşam namazından sonra kuruldukları için "geceyi ihya etmek" ("ibadetle
uyanık geçirmek"; Buhar!, " Leyletü'l15adr", 5; Mü slim, " İ'tikaf', 7) kavramın
dan hareketle verilmiş olmalıdır. İbnü'I
Hac ei-Abderi ve İbn Battüta' nın aktardıkları bilgilerden, düzenli mahya meclislerini ihdas eden Nüreddin eş-Şüni'den
(aş . bk.) önce de İsl am dünyasında bazı
mübarek gecelere "leyletü'l-mahya" denildiği öğrenilmektedir. İbnü'I-Hac şaban
ayının on beşinci gecesi kutlamalarından
söz ederken camiierin aydınlatıldığı , dikili direkler arasına gerilen ipiere kandillerin asıldığı geceye( el-Medl;al, ı. 308, 3 ! 2),
İbn Battüta ise Necefteki Hz. Ali'nin makamında namaz, zikir ve Kur'an tilavetiyle geçirilen recebin yirmi yedinci gecesine
( er-Rif:ıle, s. I 77-178) yöre halkının "leyletü'l-mahya" dediğini söyler. Mahya terimi önceleri Hz. Peygamber' e toplu halde
salatü selam getirilen meclisler için kullanılırken XVIII. yüzyı ldan itibaren genel
anlamda zikir meclislerini ifade etmeye
başlamıştır (Tacü 'l-'arüs, " ml:ıy" md.).

Mahya meclislerini ihdas eden kişi bundan dolayı Mahyavl lakabıyla anıla n Nüreddin eş-Şüni'dir (ö . 944/ 1537) . Mısır'da
Tant a'ya bağlı Şün köyünde doğan ve ço-

398

cukluğunda çobanlık yapan Şüni'nin Resül-i Ekrem'e pek çok salatü selam getirdiği ve atiattığı hayvanların yavrularını
beslerken, "Gelin , benimle beraber Hz.
Peygamber'e salavat getirin" dediği rivayet edilmektedir. Şünl, Bedeviyye tarikatına girerek Tanta'da bulunan Ahmed
Bedevi Dergahı'nda pe rşembe akşamları
yats ı dan sonra başlayan ve namaz için
verilen aralıklarla cuma günü ikindi veya
akşam vaktine kadar süren mahya meclislerini kurdu ve yönetti. Bunu Tanta'da
yirmi yıl kadar devam etiirdikten sonra
Kahire'ye gitti ve Ezher Camii'nde uygulamaya koydu . Bu meclisler halk tarafın
dan yoğun bir ilgi gördüğünden camiye
büyük kalabalıklar toplandı . Mahya gecelerinde Ezher Camii sabaha kadar açık
kalıyor ve yoğun biçimde m um ve kandillerle donatılıyordu. Başlangıçta bunu bir
Mecüsl adeti ve israf sayıp yasaklanma sını isteyenler çıkmış . fakat Şeyhülislam
Burhaneddin İbn Ebü Şerif onların aleyhine karar verdiği gibi mahya meclislerinin müdavimlerinden olan ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]].ari şarihi Ahmed b. Muhammed ei-Kastallanl de Şün'i'yi savunarak meclisine
katılmaları için insanları teşvik etmiştir
(Ş a' ranl, II, 796; Gazzl, II , 2 16) . Nüreddin
eş-Şfıni henüz hayatta iken Mısır'ın diğer
şehirleriyle Suriye, Hicaz ve Afrika'nın kuzey ve batı bölgelerine de yayılan mahya
meclislerinde gece ve gündüz onar bin
olmak üzere günde yirmi bin salavat getirilmekteydi. Bu meclisler sebebiyle ramazanın son on gecesi uyanık geçirilirdi.
Şün'i'nin ölümünden sonra Ezher'deki
meclisierin düzenlenmesini başında "şey
hü'l-mahya" denilen bir idarecinin bulunduğu bir daire üstlendi. Muhibbl. 1057
( 1647) yılına kadar görev yapan Ezher Camii mahya şeyh l erinden söz etmektedir
(/julaşatü 'l-eşer, I, 266; III, 38 2 vd.). Kaynaklarda bu tarihten sonraki Ezher Camii mahya dairesi ve şeyhleri hakkın 
da bilgi yoktur: sadece XIX. yüzyılda
benzeri olan " şeyhu kurra i 'l - hizbi'ş-Şa
zeli" ve "şeyhu kıraati delaili'l-hayrat"ların bahsi geçer (De )ong, Turuq and Tu ruq-Linked, s. I 12) . Mahya meclisleri Dı
maşk'a , Mısır ' a ticaret için gidip gelen
Abdülkadir b. Süvar ei-Atiki ta rafından
tanıtılmış ve ilk olarak Kabr-i Atika mahallesindeki Büzüri Camii'nde az bir cemaatle başlatılmıştır. Giderek ilginin arttığı ve Emeviyye Camii için de izin alına
rak pazartesi geceleri burada, cuma geceleri Büzüri Camii'nde olmak üzere haftada iki meclis düzenlendiği görülmektedir (Gazzl, II, 2 I 8; Muhibbl, ll, 454) . Ka-

hire'de olduğu gibi Dımaşk'ta da mahya
meclisleri bir şeyhü 'l-mahya (Muhibbl. I,
281 ; Mu radi, I, ı ı 2) veya "şeyhü's-secca 
deti'l-mahya eş-şerif" (Muradl, III, ! 42)
başkanlığında bir daire tarafından düzenlenir ve yönetilirdi. Mahya idaresi veraset
yoluyla XIX. yüzyılın sonlarına kadar İbn
Süvar ailesi mensuplarının uhdesinde kalmıştır. Emeviyye Camii'nin doğu kısmın
daki bir bölüm "Meşhedü'l-mahya" olarak
tanınıy o rdu (Muhibbl, rıı. 276) . Mahya
meclislerine devam eden gruba "cemaatü'l-mahya" denirdi.
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NEBİ BOZKURT

MAHZAR

ı

(_~ )

Resmi maka mlara şikayet, talep,
vb. hususlar için s unulan
çok imzalı a rzuhaL

teşekkür

L

_j

Sözlükte " hazır bulunulan yer. huzur"
gelen mahzar (mahdar) kelimesi, fıkıh liter atüründe "taraflar ve şahit
lerinin hakim huzurunda dava ile ilgili
olarak sunduktan bilgi ve delillerin, ikrar,
yemin veya i nkarın kaydedildiğ i belge ve
defter" manasında kullanılmıştır. Hakimin verdiği hükmü n yazıldığı belgeye veya deftere ise sicil denilir. Bazan bu iki
kelime birbirinin yerine kullanıldığı gibi
zaman ve bölgelere göre az çok farklı anlamlar kazandığ ı da görülmektedir (b k.
anlamına

ŞÜRÜT v e SİCİ LLAT). Mahzarın Osmanlı

muhitinde bu fıkhi an l amı yanında bürokraside kazandığı farklı mana da böyledir.
Osmanlı bür okrasisinde resmi makamlara çok imzalı müracaatın bilinen ilk örnekleri XVI. yüzyıl ortalarında görülür. Çeşitli imzatarla Kanuni Sultan Süleyman'a
sunulan ve eski Şeyhülharem Pir! Ağa ' 
nın vazifesine iadesini talep eden rulo ha-

