
MA KAS 

XIX. yüzyıla 
ait mineli 
ma kas 

altın , gümüş yahut sarı maden kakmalı , 

bazan mineyle işlenmiş gövdeleriyle dik
kat çeken bu makasiarın kullanılmadığı 
zaman sapının açılmaması için arası zem
berekli olanlarına , hatta kapandığında 
kalemdan veya divit içine sığabilecek şek
le girenlerine de rastlanır. Kağıt makasla
rının bir başka güzelliği de parmakların 
geçirildiği "tutmaç" denilen halkaların 
etrafına sülüs hattı ile "ya fettah" (ey fet
heden, açan) sözünün oygu halinde işlendiği 
örneklerde görülür. Böylece Allah 'ın isim
lerinden olan "ya fettah" hitabı kağıt kes
rnek için makası ele alışta tekrarlanmış 
sayılırdı . Sipariş sahibi kişinin isminin ay
nı şekilde sülüsle yazılıp oyulmuş olduğu 
makaslar da mevcuttu. Osmanlı makas
ları tesbit edilebildiği kadarıyla İstanbul. 
Sivas. Foça. Bosna ve bilhassa Prizren'de 
imal edilir. halkın ihtiyacını karşıladıktan 
başka diğer ülkelere de satılırdı. XIX. yüz
yılda Batı'ya karşı gümrük duvarları kal
dırıldıktan sonra bütün yerli imalat gibi 
makasçılık da sona ermiştir. 
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ei-MAKASID 
( .,w, lA.oJ f ) 

Sa' deddin et-Teftazani' nin 
(ö. 792/ 1390) 

kelama dair eseri. 
_j 

Müellif mukaddimede kitabın adını el
Ma]faşıd, şerhinin adını da Şerf:ıu'l-Ma

]faşıd olarak belirlediği halde (1. 155) Keş

fü'-?=--?=Unun'da (II , 1780) el-Ma]faşıd ii 
'ilmi'l-kelam ismi kaydedilmiş, Yusuf El
yan Serkls Makasıdü't-tdlibin ii usu-. . . . . 
li'd-din adın ı kullanmıştır (Mu'cem, 1, 
637-638). Eser kısa bir mukaddime ve altı 
bölümden meydana gelmiş olup "mak
sad" başlığ ı nı taşıyan bölümler "fasıl, 
mebhas. kısım. mesele" adı verilen bir iç 
sisteme sahiptir. el-Ma]faşıd'ın temel 
bilgiler niteliğindeki birinci bölümü üç fa
sıldan oluşur. Birinci fasılda kelam ilmi
nin tanımı , konusu ve amacı , ikinci ve 
üçüncü fasıllarda ilmin ve istidlalin ta
nımları , tasdik ve tasawura ayrılışları ve 
diğer bazı özellikleriyle Allah'ı bilmekte 
istidlalin gerekliliği gibi konular üzerinde 
duru lmuştur. Varlık bahsinin ele alındığı 
ikinci bölüm de üç fasıldır. VücOd ve adem 
konularının ele alındığı birinci fasılda vü
cOd- mahiyet ilişkisi, vücOd mertebeleri 
ve ma'dOmun "şey" olup olmadığı husus
ları tartışılmıştır. İkinci fasılda mahiyetin 
tanımı , basit ve mürekkep oluşu gibi ko
nular işlenmiş . üçüncüsünde ise vücOb
imtina- imkan, kı dem- hud Os, vahdet
kesret ve illiyyet - ma'IOiiyyet açısından 
vücOd ve mahiyet ilişkisi ele alınmış ve 
bu alanda felsefecilerin görüşleri de be- · 
lirtilmiştir. Kitabın araziara ayrılan üçün
cü bölümü beş fasıldan oluşmaktadır. Ge
nel hacmin dörtte birine yaklaşan ve şer
hiyle birlikte 400 sayfadan meydana ge
len bu bölüm ün birinci faslında kadim
hadis, cevher-araz şeklindeki varlık tas
nifinden sonra arazların kendi başına 
mevcut olamayacakları , kendiliklerinden 
mahal değiştiremeyecekleri , cevhersiz 
varlık kazanamayacakları ve süreklilik ni
teliği taşımadıkları gibi konular ele alın
mış. diğer fasıllarda arazlar nicelik (kem). 
nitelik(keyf). mekan (eyn) ve izafet (nis
biyye) kategorileriyle (makülat) bağlantı 

lı olarak işlenmiştir. Cevherler hakkındaki 
dördüncü bölüm iki ana kısımdan (maka
le) oluşur. İki fasıldan ibaret olan birinci 
kısımda cisim cevher-i ferd, mürekkeb, 
basit, ay üstü ve ay altı alemine ait olmak 
üzere cismin çeşitleri , iki fasıl halindeki 
ikinci kısımda mücerred varlıklar olarak 
takdim edilen nefis, akıl, melek, cin ve şey
tan gibi konular üzerinde durulmuştur. 

el-Ma]faşıd'ın son iki bölümünü teşkil 
eden metin klasik kelam kitaplarının aka
id meselelerini içermekte ve eserin üçte 
birinden biraz fazlasını oluşturmaktadır. 

İlahiyyat konularına ayrılan beşinci bölüm 
yedi fasıl halinde düzenlenmiş olup bu 
fasıllarda sırasıyla Allah'ın varlığı , tenzlhl 
ve sübutl sıfatları, rü'yetullah, kulların fi
illeri. irade ve hüsün-kubuh meseleleri, 
hidayet. dalalet. lutuf, tevfik, ecel ve rı
zık, ayrıca Allah'ın isimleri konu edinilmiş
tir. Eserin dört fasıldan oluşan son bölü
münde nübüwet ve ahiret bahislerine, 
iman, islam, küfür ve fısk kavramlarıyla 
imarnet konularına yer verilmiştir. 

Ehl-i sünnet'in kelam görüşlerini Eş'a

r iyye mezhebine göre ortaya koyan el
Ma]faşıd ile bizzat müellif i tarafından 
yapılan şerhi kelam ilmi tarihinde VIII. 
(XIV.) yüzyıldan itibaren başlayan, müte
kaddimln ve müteahhirlnin görüşlerini 
bir araya getiren hacimli şerhler dönemi
nin bir ürünüdür. Eserde Eş'ariyye'ye ait 
klasik kelam kitaplarının istidlal şekilleri
nin yanı sıra Gazzall'nin dolaylı olarak ve 
tepki niteliğinde de olsa kelam muhteva
sına çektiği felsefi konuların tesiri fazla
ca görülmektedir. el-Ma]faşıd ve şerhiy
le Fahreddin er-Razi, Seyfeddin ei-Amidl, 
Beyzavl ve Adudüddin ei-Icl'ye ait eserler 
arasındaki muhteva benzerliği Teftaza
nl'nin bu müelliflerin eserlerinden fayda
landığını göstermektedir. 

el-Ma]faşıd'ın çeşitli ülkelerdeki kü
tüphanelerde birçok yazma nüshası bu
lunmaktadır (Brockelmann, II , 301 -304; ay
rıca bk. Şerf:ıu 'l-Ma~aşıd, neşredenin gi
ri ş i , ı . ll O) . Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi bilgi
sayar kayıtlarına göre çoğu Süleymaniye'
de olmak üzere yirmi civarında yazması 
tesbit edilmiştir. Müellifin zengin biriki
minin bir özeti olarak hayatının son dö
nemlerinde kaleme aldığı ve Şerf:ıu'l-Ma

]faşıd adıyla 784 (1382) yılında Semer
kant'ta tamamladığı eser kelam ilminin 
önemli kaynaklarından biri haline gelmiş, 
özellikle Osmanlı medreselerinde Şer
f:ıu 'l-Meva]fıf'tan sonra rağbet gören 
kitaplar arasında yer almıştır. el-Ma]fa
şıd'ın müstakil baskısı yapılmamış, Şer
f:ıu'l-Ma]faşıd ile birlikte İstanbul ( 1277, 
1305) ve Lahor'da ( 1981) basılmıştır. Ab
durrahman Umeyre, matbu metnin yanı 
sıra (İ stanbul 1277) Mısır'daki nüshalara 
dayanarak eserin ilmi neşrini gerçekleş
tirmiştir (Beyrut 1981 , 1989) . 

Şerf:ıu'l-Ma]faşıd üzerinde muhtelif 
çalışmalar yapılmıştır. Hüsamzade Mus
tafa Efendi ile (Süleymaniye Ktp., Laleli , 
nr. 2225/ 1) İlyas b. İbrahim es-Sinobl (Sü-



leymaniye Ktp., Fatih, nr. 2985, Halet 
Efendi, nr. 429, Şehid Ali Paşa, nr. 1612; 

Ragıb Paşa Ktp., nr. 757, 813) esere dair 
birer hi\şiye kaleme almışlardır. Hayall 
tarafından ŞerlJ.U '1-Ma]faşıd'ın beşinci 

"maksad"ına bir haşiye yazılmış (/faşiye 
'ala Şerf)i'l-Ma~aşıd, Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 2829, vr. 9-29; Fat ih, 
nr. 2984/1; RagıbPaşa Ktp., nr. 796). onun 
bu çalışması için Kul Ahmed b. Muham
med Hızır tekrar bir haşiye kaleme almış
tır (Ragıb Paşa Ktp., nr. 1456; Antalya El
malı ilçe Halk Ktp., nr. 91/2; Edirne Seli
miye Ktp., nr. 975, 976; Diyanet i şleri Baş

kanlığı Ktp., nr. 4263; Şarkikaraağaç Ktp., 
nr. ı 2). Hatibzade Muhyiddin Efendi'nin 
Şer]J.u '1-Ma]faşıd'ın hüsün ve kubuh 
bahsine yaptığı haşiye -Teftazanl'nin çok 
zor olan bu konuyu "Maglatatü ceıri'l
eşam" diye isimlendirdiğini beyan etme
si sebebiyle (IV, 287) olsa gerektir- Süley
maniye Kütüphanesi'nde e1-Ce~rü '1-
eşam (Laleli, nr. 2200). Murad Molla Kü
tüphanesi'nde (nr. 706) Jjaşiye 'a1e'1-
]J.üsn ve'1-]fub]J. adıyla kayıtlı dır. Öte yan
dan Muhammed b. Muhammed ed-Delcl 
e1-Ma]faşıd'ın metnini Ma]faşıdü'1-Ma

]faşıd adıyla özetlemiştir (Beyazıt Devlet 
K tp., nr 3116). Kati b Çelebi, Ali el-Karl ve 
Hızır Şah ei-Menteşev'i'nin de esere birer 
haşiye yazdıklarını ve eserin bazı kimse
ler tarafından manzum hale getirildiğini 
belirtmektedir (Keşfü';;-;;unün, ll, 1780-
1781). 
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MAKASIDÜ'I-EDV AR 
()3~YI ...wo!Ao ) 

Mahmud Çelebi'nin 
(XVI. yüzyıl) 

musiki nazariyatma dair eseri. 
_j 

Mahmud Çelebi Abdülkadir-i Meragr
nin tarunu olup babasının adı Abdülaziz'
dir. Onun Meragi'nin kitaplarından bü
yük ölçüde faydalandığı anlaşılmaktadır. 
Farsça kaleme aldığı eserini Osmanlı Hü
kümdarı Il. Bayezid'e ( 148 ı -1512) ith af 
etmiştir. Bir mukaddime ile sekiz bölüm-

den (fasıl) meydana gelen eserin giriş bö
lümünde mOsiki ilmi hakkında kısa bilgi 
verildikten sonra saz-ı çini ve Gd-i kamil 
adlı mOsiki aletleri üzerinde durulmakta
dır. Güzel sesin nitelikleriyle ilgili hadisle
rin konu edildiği mukaddimeyi savt. nağ
me. buut ve cem'in tarifi, mOsiki kelime
sinin anlam ve konusunun incelendiği bi
rinci bölüm takip eder. İkinci bölümde 
mOsiki dletlerinden nağme ve savtın el
de edilmesinin nitelikleri, seslerin tizlik ve 
pestlik sebepleri anlatılır. Üçüncü bölüm 
telli mOsiki aletlerinin kol kısmında ses
lerin çıkarılması için parmakla basılan 
belli noktaların (destan) taksim edilme
sine, sesler arasındaki incelik ve kalınlık 
farkını gösteren buutların oranlarına ve 
sesler arasındaki uyumsuzluğun sebep
lerine tahsis edilmiştir. Dördüncü bölüm
de buutların birbirine eklenmesi, ayrıl
ması ve taksimi , dörtlü ve beşli cinslerin 
birleştirilmesi ele alınır. Beşinci ve altıncı 
bölümlerde buutların birbirine eklenmesi 
yoluyla devirlerin tertibi, meşhur devirler 
(on iki makam). altı avaze, yirmi dört şu
be ve bu şu belerin telli saz perdelerinden 
meydana getirilm e yolları, edvar nağme
lerinin birleştirilmesi, ayrılması ve arala
rındaki münasebetleri üzerinde durulur. 
Eser. şedler konusunun işlendiği yedinci 
bölüm ve lka' bilgilerinin yer aldığı seki
zinci bölümden sonra saz-ı kasat-ı çininin 
ayrıntılı bir planı ile sona erer. 

Bazı kütüphane kayıtlarında yanlış ola
rak Risa1e der Musi]fi, Mul]taşar ii 'il
mi'1-musi]fi gibi başlıklarla geçen eserin 
dördü Türkiye kütüphanelerinde (Nuru
osmaniye Ktp., nr. 3649, 3650; Süleymani
ye Ktp., Ayasofya, nr. 2413 [aynı nurnarada 
kayıtlı iki eserden diğeri Safiyyüddin ei
Urmevl'nin Kitabü 'l-Eduar'ıdır; bu nüsha
da eserin Kanuni Sultan Süleyman'a ithaf 
edildiğine dair kayıt dikkat çekicidi rJ; is
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Bele
diye Yazmaları, nr. K 4). ikisi de yurt dışın
da (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, FünOn-ı Ce
mlle-i Farisiyye, nr. 2; Medine Arif Hik
met Ktp., nr. 22) olmak üzere altı nüshası 
tesbit edilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Mahmud b. Abdülaziz, Ma/5:aşıdü'l-eduar, Nu
ruosmaniye Ktp., nr. 3649, 3650; Süleymaniye 
K tp ., Ayasofya, nr. 2413; İstanbul Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı, Belediye Yazmaları, nr. K. 4; 
M. Ali Terbiyet, Danişmendan-ı A?erbaycan, 
Tahran 1314 hş., s. 245; Nasrullah Mübeşşir et
Tırazi, Fihristü'l-Mai)tütati'l-Farisiyye, Kahire 
1967, s. 136-137; Münzevi. Fihrist, V, 3906-
3907; Murat Bardakçı, Maragalı Abdülkadir, 
istanbul 1986, s. 47; M. Taki Danişpejilh, "Şad 
u s! veendEşer-i Farisi der-Milsil5i -2", H üner 
u Merdüm, sy. 95, Tahran 1349 hş ., s. 47. 

li NURi ÖZCAN 

L 

MAKASIDÜ'I-ELHAN 

MAKASIDÜ'I-ELHAN 
( wb..!YI .w. lA. ) 

Abdülkadir-i Meragi'nin 
(ö. 838/1435) 

musiki nazariyatma dair eseri. 
_j 

Türk mOsiki nazariyatçısı Abdülkadir-i 
Meragi'nin Farsça kaleme aldığı mOsikiy
le ilgili altı eserinden biridir. Meragi'nin 
gittikçe olgunlaşarak birbirini tamamla
yan bu eserleri arasında Cami'u '1-e1]J.an 
ve Ma]faşıdü'1-e1]J.an en meşhurları olup 
Ma]faşıdü '1-ell:ır'ln diğerlerinin özeti ni
teliğindedir. Müellif eserini 1418 yılında 
Timurl u Devleti'nin başşehri Herat'ta yaz
mış, aynı yıl Sultan Şahruh Mirza ve oğlu 
Gıyaseddin Baysungur Mirza'ya, 1423'te 
(veya 1421) Osmanlı Hükümdan II. Mu
rad'a ithaf etmiştir. Kitabın Seyyid Şerif 
ei-Cürcanl'nin oğlunun eğitimi için yazıl
dığı söylenmektedir. 

Eser bir mukaddime ile on iki bölüm 
(bab) ve bir hatimeden meydana gelmek
tedir. Hz. Muhammed'in güzel ses üzerine 
söylediği rivayet edilen hadislerinin yer al
dığı mukaddime bölümünü mGsiki. savt 
ve nağmenin tarifleriyle cem', savt ve iki 
ses arasındaki tizlik ve pestlik farkının 
(buud) nitelikleri; mOsiki ilminin ilk ortaya 
çıkışı. tizlik ve p.estliğin sebeplerinin in
celendiği birinci bölüm takip eder. İkinci 
bölümde. telli müzik aletlerinin kol kıs
mında seslerin çıkarılması için parmakla 
basılan belli noktaların (destan) taksimi; 
buudların oranları, birbiriyle birleştirilmesi 
ve birbirinden ayrılması, sayıları, tasnifi; 
sesler arasındaki uyumsuzluğun sebeple
ri, üçüncü bölümde dörtlü ve beşli buud
ların çeşitleri ve bunların birbiriyle birleş
tirilmesi yoluyla devirlerin elde edilme ko
nuları işlenir. Dördüncü bölümde meşhur 
devirler (on iki makam) ve bu devirlerin 
tabakalarının işaretleriyle telli çalgılarda 
akort biçimleri açıklanır. Altı avaze ve on
ların telli sazlarda elde edilmesi, bu konu
da Kutbüddln-i Şlrazl'nin Safiyyüddin ei
Urmevl'ye itirazları ve bu görüşlere Ab
dülkadir-i Meragi'nin cevapları. yirmi dört 
şube ve bu şubeterin telli saz perdelerin
den elde edilme usulleri, buudların birbi
rine benzerliği; makam, avaze ve şu bele
rin birbiriyle ilgilerinin izah edildiği beş, 
altı ve yedinci bölümlerden sonra sekiz 
ve dokuzuncu bölümlerde tarlka yapma 
yolları ve teller üzerinde tercller. iki oktav 
içerisinde dörtlü tabakalar, !ka' devirleri, 
altı parmağın eski kullanış yolları ve tas
nife başlangıç kaideleri ele alınır. Nağme
lerin etkisi, amel formunun başlangıcı ve 
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