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için bk. Aydın, V/55 ı I 994], s. 22). Ede
bü'd-dünya ve'd-din'i ayrıca Selahattin 

Kip ile Abidin Sönmez (istanbul ı 978) ve 
Ali Akın (istanbul I 979, I 982, I 998) Türk
çe'ye, Osman Reşer Almanca'ya (I-lll, Das 
ki tab adab ad-dunya wa 'd-din, Stuttgart 
ı 932- ı 933; Osnabrück ı 984) çevirmiştir. 
11. el-Em§al ve'l-J:ıikem. 300'er hadis, 
mesel- hikmet ve beyit içeren bir derle

medir (nşr. Fuad Abdülmün'im Ahmed. 
iskenderiye, ts. ı 1402/ 198 I], I 985; Dev ha 
1403/1983) . 

Maverdi'ye et-TuJ:ıfetü'l-mülukiyye ii 
adabi's-siyasiyye adlı bir eser izafe edi
lirse de (n şr. Fuad Abdülmün'im Ahmed, 
iskenderiye 1977,1402/1982, 1993) naşir, 
Bibliotheque Nationale'de kayıtlı olup (nr. 
244 7) kapağında Maverdi'ye nisbet edi
len nüshanın Ebü'I-Hasan Ali b. Muham
med ei-Ahvazi'nin et-Tibrü'l-mesbuk'u 
ile benzerliğine dikkat çektikten sonra 
VII. (XIII.) yüzyılda yaşamış kimliği meçhul 
Mısırlı süfimeşrep bir Maliki'ye ait olabile
ceğine dair gerekçeler ileri sürmektedir 
(s. 32-46, ı 29- ı 30) . Ayrıca et-TuJ:ıietü'l
mülukiyye'nin başında (s . 5 ı) aklı, müs
takil varlığı bulunan ilk yaratık şeklinde 
niteleyen zayıf bir hadis nakledilmektedir. 
Diğer kitaplarında aklın cevherliğini red
deden Maverdi'nin bu hadisi onaylar ma
hiyette aktarması çelişki dağuracağı için 
eserin kendisine nisbeti mümkün değildir. 

Maverdi'ye er-Rütbe fi talebi'l-J:ıisbe 
(n ş r. Ahmed Ca bir Bed ran, Kah i re I 423/ 
2002 ) adlı bir eser daha nisbet edilmek
teyse de bu kitap İbnü'I-Uhuwe'nin Me

'alimü'l-lwrbe ii aJ:ıkdmi'l-J:ıisbe 'sidir. 
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Türk milsikisinde bir makam. 
_j 

Sözlükte "asıl. esas, gerekli madde" an
lamına gelen Farsça maye kelimesi , Türk 
mOsikisinde segah ve uşşak makamları

nın birbirine geçkili olarak kullanılmasıyla 
meydana gelen iki ayrı makama isim ol

muştur. Segah maye ve dügah maye adlı 
çok eski fakat az kullanılmış bu iki maka
mın her birindeki esas dizi veya makamın 
belirtilmesi amacıyla bu ismin verildiği 
anlaşılmaktadır. 

1. Segah Maye. Segah makamıyla uş
şak makamının birbirine geçkili olarak 
kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Ma
kam segah perdesinde, yani yerindeki se

gah makamı dizisine dügahta, yani yerin
deki uşşak makamı dizisinin eklenmesin
den sonra yine segah dizisine geçilerek 

karar verilmesi suretiyle oluştuğundan 
makamın durağı segah perdesidir. Ma

kamın yapısı segah + uşşak + segah şek
lindedir. 

Çıkıcı seyreden segah maye makamının 
güçlüsü neva perdesi olup bu perdede 
segah makamında olduğu gibi yarım ka
rar yapılır. Segah seyri sırasında eksik se
gah beşiisi kullanılarakyarım karar yapıl

mışsa bu karar uşşak çeşnilidir. 
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Makamın asma kararları segah ve uş
şak makamlarında kullanılan nevada bG
selikli, çargahta çargah ve rastlı. dügahta 
uşşaklı, rastta rastlı asma kararlard ı r. 

Makam pest taraftan, segah ve uşşak 
makamları gibi yegah perdesine rast çeş
nisiyle düşülmek suretiyle genişler; bu du
rumda yegah perdesi de bir asma karar 
hüviyeti kazanır. 

Segah mayede hakim makam segah 
olduğundan n ota yazımında donanımına 
segah makamı gibi si ve mi için koma be
molü, fa için bakiye diyezi yazılır. gerekli 
değişiklikler eser içinde gösterilir. Maka
mın yedeni ise bakiye diyezli la (kürdT) 
perdesidir. 

Makamın seyrine segah makamı ile 
başlanılır. Segahı meydana getiren çeş
nilerde özellikler belirtilerek gezinilip ne
vade yarım karar yapılır. Karışık gezinilip 
diğer özelliklerin de belirtilmesinin ardın
dan uşşak makamına geçilir. Bu maka
mın özellikleri ve asma kararları göste
rildikten sonra tekrar segah makamına 
dönülür. Burada da gerektiği kadar gezi
nilip segah perdesinde segah çeşnisiyle 
ve genellikle yedenli asma karar yapılır 
(bu seyir birkaç defa karş ılı klı geçkilerle 
de tekrarlanabilir) . Türk mOsikisinde asıl 
maye makamının segah maye olduğu ka
bul edildiğinden çoğunlukla segah maye 
denmeyip sadece maye kelimesi kulanı
lır. 

2. Dügah Maye. Günümüzdeki uşşak 
makamının eski adının dügah olması se
bebiyle dügah maye olarak anılan bu ma
kam için aslında uşşak maye isminin kul
lanılması daha uygun ise de geleneğin 
bozulmaması ve tarihi bazı karışıklıklara 
sebep olunmaması gibi gerekçelerle dü
gah maye ismi devam edegelmektedir 
(bu makam ın bugünkü dügah maka mıyla 

bir ilgisi yoktur) . 

Segah maye makamından da az kulla
nılmış olan bu makam dizi itibariyle se
gah mayenin tamamen tersi olarak sey
reder. Makam dügah perdesinde, yani 
yerindeki uşşak makamı dizisine segah
ta. yani yerindeki segah makamı dizisinin 
eklenmesinin ardından yine uşşak maka
mına dönülüp bu diziyle karar verilmesi 
suretiyle oluştuğundan makamın durağı 
dügah perdesidir. Makamın yapısı uşşak + 
segah + uşşak şeklindedir. 

Segah maye gibi çıkıcı seyreden maka
mın güçlüsü yine neva perdesi , asma ka
rarlar ise segah maye makamı gibidir. 
Makamın genişlemesi segah perdesine 
düşülmek suretiyle yapılır ve bu genişle
me uşşak ve segah makamlarının geniş
lemesiyle aynıdır. 

Dügah mayede hakim makam uşşak 
olduğundan nota yazımında donanımına 
uşşak makamı gibi si için koma bemolü 
yazılır. gerekli değişiklikler eser içinde 
gösterilir. Makamın yedeni rast perdesi
dir. 
Makamın seyri ne uşşak ile başlanır. Bu 

makamın dizisinde ve çeşnilerinde karışık 
gezinilip neva perdesinde büselik çeşnili 
yarım karar yapılır. Yine karışık gezinilip 
diğer özellikler ve asma kararlar belirtil
dikten sonra segah makamı dizisine ge
çilir. Bu dizide de karışık gezinilip özellik
leri belirtilerek tekrar uşşak makamına 
dönülür ve bu diziyle dügah perdesinde 
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uşşak çeşnili tam karar yapılır (her iki ma
ye makamı için uşşak ve sega h makamia
rına bakılmalıdır) . 

Gerek segah maye gerekse dügah ma
ye Türk mOsikisinde çok az kullanılmış . 

hatta son yüzyıl içinde tamamen terke
dilmiş gibi görünmesine rağmen rast . 
uşşak. segah. mahur. bayati gibi makam 
leralarında kısa geçkiler halinde yer al
maktadır. Ayrıca maye kelimesiyle başla
yan. bugün elimizde örneği yok denecek 
kadar az bir makam grubu mevcuttur. 
Bunlar maye rast, maye rehavl, maye ne
va. maye ısfahan. maye hüseynl, maye 
hicaz, maye aşiran . maye zirgüle. maye 
büzürg, maye ırak, maye kGçek, maye-i 
keblr, maye-i kevser. maye-i atik ve ma
ye büselik makamlarıdır. 

TanbOri isak'ın zencir ve TanbOri Os
man Bey'in devr-i keblr usulündeki peş
revleri ve saz semaileri, Hamamizade is
mail Dede'nin zencir usulünde, "Olma
mak zülfün esiri dilbera mümkün değil " 

mısraıyla başlayan bestesi , Cerrahpaşa 
Müezzini Halil Efendi'nin "Yine bend oldu 
dil bir nevcivana" mısraıyla başlayan ağır 
semaisi, Ebubekir Ağa'nın. "Bir ah ile üf
tadeliğim yare duyurdum" mısraıyla baş
layan yürük semaisi, Kazasker Mustafa 
izzet Efendi'nin ağır aksak usulünde. 
"Şeb midir bu ya sivad-ı ah-ı pinhan mı
dır" mısraıyla başlayan şarkısı bu maka
mın örnekleri arasındadır. 
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MAYER, Leo Aryeh 
(1895-ı 959) 

İsrailli İslam sanatları tarihçisi 
ve şarkiyatçı. 

_j 

Eski Avusturya-Macaristan imparator
luğu'nun sınırları içinde kalan Galiçya'nın 

Stanislawow (bugün Ukrayna 'nı n Stanis
lav) şehrinde doğdu . Yüksek öğrenimini 
Lozan ve Berlin üniversitelerinde yaptı. 

1917 yılında Viyana Üniversitesi 'nde ha
zırladığı Studien zum islamisehen 
Stiidtebau başlıklı teziyle doktor oldu; 
ancak tezi ı. Dünya Savaşı'nın olumsuz 
şartları yüzünden yayımlanamadı. Basıl
mış ilkyazısı Die Zeit (Viyana) gazetesi
nin Pazar ekinde çıkan. Cenab Şahabed
din'in Servet-i Fünun ve Tasvir-i Ef
kar'da "Tiryaki Sözleri" adı altında neş
rettiği veeizeleri hakkındadır ("Opium
weisheit von Dschenab Schehab ed-Din", 
Die Sonntagszeit-Supplement, nr. 5367, 
2 Eylül 1917, s. 1-2) . 1921'de israil'e göç 
eden Mayer. ingiliz idaresindeki Filistin'in 
eski eserler dairesinde müfettiş olarak 
görev aldı; bir süre sonra da aynı birim de 
kütüphanenin başına geçti. Akademik ha
yatına. 1929'da Kudüs'teki ibrani Üniver
sitesi kurulurken islam sanatı ve arkeolo
jisi öğretim görevlisi olarak başlayan Ma
yer zamanla profesörlüğe kadar yükseldi 
ve 1943-1945 yıllarında Sanat Fakültesi 
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dekaniiğı yaptı. Bu arada uzun süre aynı 
üniversiteye bağlı Şarkiyat Enstitüsü'nün 
başında bulundu ( 1935- 1949). Kudüs'e 
yerleşmesinin ilkyıllarından itibaren Arap 
epigrafisine yönelerek Gazze'deki Arap
ça kitabeler hakkında ilk makalesini ya
yımladı (" Arabic Inscriptions of Gaza, I" , 
Journal of the Pa testine Oriental Society, 
ııı ]19231. s. 69-78) . Gazze kitabeleri üze
r ine yaptığı çalışmalarını sonraki yıllarda 
da sürdürdü (a.g.e., V ]19251. s. 64-68; IX 
]1929J. s. 219-225; X ]1930J. s. 59-63; Xl 
]1931 ı. s. 144-151). Ma yer ayrıca, Evliya 
Çelebi'nin Seyahatname'sinin Filistin'e 
dair olan kısımlarınıSaint H. Stephan'
la beraber tercüme etmiştir ("Evliya 
Tschelebi's Travels in Palestine", The 

Quarterly of the Department of Antiqui
etes in Palestine, IV ]1934 ı. s. I 03-108, 154-
164; V ] 1935 i. s. 69-73; Vl]l936 1. s. 84-97) . 
Bunların dışında Kahire'deki Fransız Ar
keoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan 
Arapça kitabeler külliyatına da katkılar

da bulundu (Repertoire chronologique 
d'epigraphiearabe, IV ]1933 ]; V ı 1934]; 
Vl]l935], VII ]19361; VIII-IX ]1937); X 
1 I 9391. XI ]1942]; XII ı I 943); XIII ]1944]) . 
1937'de, genel islam sanatları bibliyog
rafyası hazırlamak amacıyla dünyanın çe
şitli yerlerinde basılmış konuyla ilgili ya
yınları derteyerek "Annual Bibliography 
of lslamic Art and Archaeology" başlığı 
altında bir dizi neşretmeye başladı. Çalış
masının 1935 yılına ait ilk bölümü Ku
düs'te basıldı; bunu 1936 yılı için hazırla
nan cilt ( 1938) takip etti. Bibliyografya
n ın 1937 yılı cildi ( 1939) basıldıktan sonra 
ll. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla çalışma 
yarım kaldı. Ömrü boyunca islam sanatına 
dair araştırmalarını ingilizce ve Alman
ca'nın yanında ibrani ve Arap dilleriyle de 
yayımlamış . ilmi dergilerde bu konularda 
çıkan kitapların tanıtım ve tahlillerini yap
mış olan Mayer6 Nisan 1959'da Kudüs'te 
öldü. Onun anısına 1974'te Kudüs'te ken
di özel koleksiyonu ile diğer bazı koleksi
yaniardan oluşan Leo Aryeh Mayer islam 
Sanatları Müzesi kuruldu. 

Mayer. islam sanat tarihine ait çeşitli 
dalların bibliyografyalarını hazırlamak su
retiyle bu alanlarda çalışan ilim adamla
rına büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Fi
listin'de yapılan kazıların bibliyografyası 
bunlardandır (" Concise Bibliography of 
Excavations in Palestine" , The Quarterly 
of the Department of Antiquietes in Pa
testine, I 1 I 931 L s. 86-94, 139- 149, 163-
199). Ayrıca Ortaçağ müslüman arınala
rına dair bir kitap yayımiarnıştır ( Sarace
ni c Heraldry, A Survey, Oxford 1933). 

Başlıca bibliyografik çalışmaları ise şun
lardır: Bibliography of Moslem Numis
matics-Indian Excepted (London 1939, 
genişletilmiş bs. 1954); "Literature on ls
lamic Art Published in Palestine, Iraq and 
Egypt During the WarYears" (Al, XV-XVI 
]1951]. s. 154-161); "lslamic Glassmakers 
and Their Works" (lsrael Exploration Jour
nal, IV 1 I 9541. s. 262-265); IslamicArchi
tects and Their Works ( Geneve I 956); 
Islami c Astrolabistes and Their Works 
( Geneve I 956); Islamic Woodcarvers 
and Their Works (Geneve 1958); Isla
mic Metalworkers and Their Works 

( Geneve 1959). Mayer. aynı konulara dair 
çok sayıda makalesinden başka Makrlzi'
nin Şü?;ılrü '1-<u]füd adlı eserinin neşir ve 
çevirisini gerçekleştirmiştir (İskenderiye 
1933). Bunların dışında "Huit objets in
edits a blasons mamlouks en Grece et 
en Turquie" (MelangesMaspero, III ]Paris 
19341. s. 97-104); The Buildingsof Qayıt
bay as Deseribed in His Endowmend 
Deed, 1: Text and Jndex(London 1938); 
Same Principal Muslim Religious 
B uildings in Israel (J Pinkerfeld ile bir
likte , Kudüs 1950) ; Mamluk costumes 
( Geneve 1952), L'art juii en terre de l'Is
lam ( Geneve 1959) gibi çalışmaları da var
dır. islam sanatlarının çeşitli dallarıyla il
gilenmekle birlikte özellikle Memlükler 
dönemi üzerinde duran Mayer. islam mi
marları hakkındaki kitabında Türk mimar
larını da inceleyerek o yıllara kadar bili
nenleri ve haklarındaki bibliyografyayı bir 
araya getirmiştir. Ayrıca Türk müzecisi 
Halil Ethem Eldem'e dair bir hatıra yazısı 
yayımiarnıştır ("In Memoriam Halil Ed
hemE!dem", A/,Vl!l9391 .s. l98-201). 
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Bugün ispanya'ya ait Balear adalarını 
oluşturan ve islam tarihi kaynaklarında 
ei-Cezairü'ş-şarkıyye. Cezairü şarkı'I-En

delüs diye anılan beş adanın en büyüğü
dür (3640 km 2) . Ortaçağ islam tarih ve 
coğrafyacılarının eserlerinden bu dönem-


