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'ari'nin el-Lüma' ti'r-red 'alô. ehli'z-zeyg 
ve '1-bida' adlı kitabı ile Risô.le ii istiJ:ısô.
ni'l-]]avz ii 'ilmi'l-kelô.m (el-/jaş cale'J
bal;ış*) adlı risalesinin tenkitli n eş ri ve in
gilizce'ye çevirisinden oluşmaktadır. z. 
et-Teşô.nifü'l-mensube ilô. feylesuii'l
'Arab: Ba})§ bi-münô.sebeti i]]titô.lô.ti 
Bagdô.d ve'l-Kindi(Bağdad 1382/1962). 

Eserde başta ibnü'n-Nedlm'in el-Fihrist, 
ibnü'I-Kıfti'nin İ]]bô.rü '1- 'ulemô.' bi-a]]
bô.ri'l-J:ıükemô.' ve İbn Ebu Usaybia 'nın 
'Uyunü'l-enbô.' adlı eserleri olmak üzere 
çeşitli fihrist ve tabakat kitaplarında Ya'
küb b. İshak ei-Kindi'ye nisbet edilen eser
lerle bunlardan günümüze ulaşabilen yaz
ma. matbu ve başka dillere çevrilmiş nüs
halarının listesi verilmektedir. 3. Spoken 
Arabic ot Baghdad (l-ll, Beyrut 1964-

1965, Faraj Raffouli ile birlikte). Eserin 1. 
cildinde Arapça'nın Bağdat lehçesinin 
grameri edebi yazı dilinin kaideleriyle 
birlikte verilmiş. ll. cildinde bunların 
İngilizce çevirileri. okunuşları ve örnek 
metinler yer almıştır. 4. Freedam and 
Fulfillment: An Annotated Transla 
tion ot al-Ghazö.li's al-Munqidh min 
al-Daliil and Other Relevant Works 
ot al-Ghazö.li ( Boston 1980) . Eser De
liverance from Error: An Annotated 
Translation ot al-Munqidh min al
Dalö.l and Other Relevant Works ot 
al-Ghazali adıyla tekrar yayımlanmıştır 
(Louisville 1999) . McCarthy ayrıca Bakıl
lani'nin et-Temhid (Beyrut 1957) ve el
Beyan (Beyrut 1958) adlı eserlerinin ilmi 
neşrini gerçekleştirmiş ayrıca Ya'küb b. 
İshak ei-Kindl'nin Risô.le ti'l-'a.l.d'inin 
Arapça metnini ve notlarla ingilizce ter
cümesini neşretmiştir ("al-Kindi's 'frea
tise on the Intellect". IS, lll/2 11964 ı. s. 
119-149) 
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liJ MusTAFA SiNANOGLU 

MEAD 
( .)lı.o.lf) 

Dönüş, dönüş yeri anlamında 
özellikle kelam ve felsefede 

kıyamet için kullanılan bir terim 
(bk. KlYAMET). 
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MEAFİR (Beni Meafir) 
(}t...o.ıl ~) 

Yemen'de yaşayan 
Kahtaniler'e mensup 

bir Arap kabilesi. 
_j 

Kabileye adını veren Meafir'in nesebi 
M eMir b. Ya'fur b. Malik b. H aris b. Mürre 
vasıtasıyla Kahtan'a ulaşır ve Himyeriler 
arasında zikredilir. Tarihi Sebeliler zama
nına kadar uzanan Meafiriler, Yemen'de 
Vadinalıle ile Vadiharaza arasında diğer 
kabilelerle birlikte iç içe yaşamakta idiler; 
ancak konuştukları lehçe onlarınkinden 
farklı idi. Yemen'de Taiz yakınlarındaki 
Meafır ismini bu kabileden alır. Meafiriler 
dokumacılıkla şöhret bulmuştur. ilk devir 
İslam tarihi kaynaklarında vergi ödeme
leri dahil Meafir kumaşının pekçokyerde 
kullanıldığına işaret edilmektedir. Ka be'
ye ilk defa örtü asanlar arasında adı geçen 
Yemen tübba'larından Es' ad Ebu Kerb'in 
de bu kumaşı kullandığı söylenir. Meafirl
ler saraçlıkta da mahirdiler; yaptıkları eyer 
ve semerler bütün Arabistan'da meşhur

du. Öte yandan sihir ve büyüyle meşgul 
oldukları için diğer kabileler arasında pek 
itibar görmedikleri rivayet edilir. 

Meafir kabilesi 9 (630) yılında islam'a 
girmiştir. Resülullah, Tebük Seferi'nden 
dönünce ramazan ayında Himyer melik
lerinin mektubunu getiren Malik b. Mü
rare (Mürre) er-Ruhavl Medine'ye geldi ve 
Hz. Peygamber'e kendisini elçi olarak 
gönderen Haris b. Abdükülal, kardeşleri 
Nuaym ve Şüreyh ile (Şürahbi) Zu Ruayn, 
Meafir ve Hemdan emirlerinin ihtida et
tiklerini bildirdi. Resul-i Ekrem. Malik b. 
Mürare'yi evinde yatırması ve kendisine 
iyi bir konuk severlik göstermesi için Bi
lal-i Ha beşi'ye emir verdi. Elçi Medine'den 
ayrılacağı zaman Resuluilah Himyer me
liklerine hitaben bir mektup yazdı. Bes
meieden sonra. "Muhammed resGiullah
tan Haris b. Abdükülal. Nuaym b. Abdü
külal, Şüreyh b. Abdükülal ile Zu Ruayn. 
Meafir ve Hemdan emlrlerine" şeklinde 
başlayan mektupta Hz. Peygamber on
ların müslüman olmalarından duyduğu 
memnuniyeti dile getiriyor. namaz kılma
ları ve zekat vermeleri gerektiğini bildiri
yor ve Ehl-i kitap'tan da cizye alınmasını 
istiyordu. Resul-i Ekrem'in mektubunda 
zekat ve cizye miktarlarını ayrıntılı bir şe
kilde zikretmesinin yanında zekat malla
rının kendisine ve ailesi fertler ine helal 
olmadığını ve cizye ödemelerinin dinar 
veya Meafir kumaşı ile yapılabileceğini 
belirtınesi dikkat çekicidir. 

İlk islam fetihlerine katılan Meafiriler'in 
bir kısmı Mısır 'a, bir kısmı da Endülüs'e 
yerleşmiş ve siyaset. askerlik, ilim. sanat. 
bayındırlık faaliyetlerinde önemli roller 
oynamıştır. Amr b . As Fustat şehrinin 
kurulmasında ve yolların yapılmasında 
özellikle bu kabile mensuplarından yarar
lanmıştır. Kabilenin bir kolu olan Kara
fe'nin Kahire'de yerleşti ği semt de kendi 
adlarıyla anılır. Sem'anl, ll. (VIII.) yüzyıl 
hadis alimleri arasında bazı Meafir alim
lerinin adını verir (el-Ensab, Xll, 328-330). 

Bunların yanında Endülüslü alimlerden 
Ahmed b. Muhammed ei-Meafirl. Ebu 
Bekir ibnü'l-Arabl ve Ali b. Muhammed 
ei-Meafirl ile Kuzey Afrika'da başşehri 
Trablusgarp olmak üzere ilk ibazl devle
tini kuran Ebü'I-Ha:ttab ei-Meafirl zikre
dilebilir. 
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Ebu Ömer Ahmed b. Muhammed 
b. Abdiilah ei-Meafiri et-Talemenki 

(ö. 429/1037) 

Kıraat alimi. 
L _j 

340 (951) yılında Endülüs'ün Talemen
ke ( Salaman ca) şehrinde doğdu. 362'de 
(972-73) hadis nakletmeye başladı. Kur
tuba'ya (Cordoba) yerleşti ve burada Ebu 
Ca'fer Ahmed b. Avnullah'tan ders aldı. 

İbn Müferric el-Kadi, Ebu Muhammed 
el-Bad. İbn Futays, İbn Battal el-Kurtu
bl, Ebü'I-Kasım Halef b. Muhammed ei
Havlanl ve Ali b. Muhammed ei-Antakl 
gibi alimlerden faydalandı. 

375-381 (985-991) yılları arasında tah
silini ilerietmek maksadıyla Doğu'ya se
yahat etti. bu sırada hac görevini de ye
rine getirdi. Mekke'de Ebu Tahir Muham
med b. Muhammed b. Cibrll ei-Uceyfi ve 
Ebu Hafs Ömer b. Muhammed b. Irak, 
Medine'de Ebü'I-Hasan Yahya b. Hüseyin 
ei-Matlebi, Mısır'da Muhammed b. Ali el-



Üdfüvl ve Ebü't-Tayyib İbn Galbun, Dim
yat'ta Ebu Bekir b. Muhammed b. Yahya 
b. Ammar. Kayrevan'da İbn Ebu Zeyd ve 
Ebu Ca'fer Ahmed b. Dehmun gibi alim
Ierle tanıştı. Onlardan kıraat. hadis. fıkıh 
ve tasawuf dersleri aldıktan sonra mem
leketine döndü. Değişik ilimlerde, özellik
le Kur'an ve hadis alanında otorite kabul 
edildi ve kıraat ilmini Endülüs'e ilk geti
ren alim olarak tanındı. 

Meafirl seyahatten dönüşünde Kurtu
ba'da imamlık yaptı; kır aat. tefsir ve ha
dis dersleri okuttu ve pek çok öğrenci 
yetiştirdi. Ebu ömer İbn Abdülber, İbn 
Hazm. Abdullah b. Sehl ei-Endelüsl, Mu
hammed b. Ahmed b. Abdullah ei-Havla
nl ve İbn Slde onun talebelerinden bazı
larıdır. Daha sonraMeriye (Aimeria). Mür
siye (Murcia). İlblre (Eivira) ve Sarakusta 
şehirlerinde öğretimle meşgul olan. zühd 
hayatı ve sünnete bağlılığıyla tanınan Me
Mir11 Muharrem 429'da (14 Ekim 1037) 

vefat etti. Ölüm tarihi Zilhicce 429 (Eylül 
1 038) olarak da kaydedilmiştir. 

Bazı kaynaklar. Meafir'i'nin emir bi'l
ma'ruf nehiy ani'I-münker yaparken sert 
davranmasından dolayı 425 (1034) yılın
da Sarakusta şehrinde on beş kadar fakih 
ve alimin ona karşı ayaklandığını ve ken
disini şehrin kadısı Muhammed b. Abdul
lah b. Karnun'un kurtardığını bildirmek
tedir. Meafirl'ye karşı çıkanlar, onun Ha
rurl (Harici) olduğunu ve sünnete aykırı 
hareket ettiğini iddia etmişlerdir (Zehe
bt, A'Uimü'n-nübeUi', XVll, 568). Bu iddia
Iarı inceleyen ömer b. Hamadl, Meafirl'
nin Hariciliğe meylettiğini ve sünnete ay
kırı davrandığını gösteren bir delil bulun
madığını söylemiş. onun yaşadığı dönem
de Endülüs'te sünnet karşıtı hareketlere 
geçit verilmediğini, Meafirl'nin eserleri
nin ve talebelerinin onun Ehl-i sünnet 
yolunda bir Maliki olduğunu göstermek 
için yeterli sayıldığını ifade etmiştir. Me
Mirl, bu olaydan sonra Sarakusta şehrini 
terkedip kenar bölgelere seyahatlere çık
mış ve öğretim çalışmalarını bu yörelerde 
sürdürmüştür. Ömrünün sonlarına doğru 
tekrar Talemenke'ye dönmüş, vefatma 
kadar burada yaşamıştır. 

Eserleri. Tefsirü '1-Kur'an. Beş ciltlik 
bir nüshasının Vatikan Kütüphanesi'nde 
bulunduğu belirtilmektedir ( el-Fihrisü 'ş
şamil, ı. 93). Meafirl'nin kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır: ed-De
lil ila ma'rifeti'l-Celil, el-Beyan ii i'ra
bi'l-Kur'an, Feza'ilü Malik, Ricalü'l
Muvatta', el-VüşCıl ila ma'rifeti'l-uşCıl, 
er-Risaletü'l-mu]Jtaşara ii me~ahibi 
Ehli's-sünne, Kitôbü Yevm ve leyle, 

Fehrese, er-Red 'alô İbn Meserre, er
Rav:ia. Meafirl ayrıca Ebü'I-Arab'ın Kita 
bü Taba~iiti 'ulema'i İfr~ıyye adlı ese
rini ihtisar etmiş. eser bu muhtasar şek
liyle günümüze ulaşmıştır (nşr. Muham
med b. Ebu Şeneb, Cezayir 1332/1914). 
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li! ERDOGAN BAŞ 

MEAKIL 

(bk. AKILE). 

MEALi 
(~Lı) 

(ö. 942/1535-36) 

Divan şairi. 

_j 

-, 

_j 

895 (1490) yılında doğduğu tahmin 
edilmektedir. II. Bayezid dönemi alim ve 
kadılarından Mustafa b. Evhadüddin Yar
hisari'nin oğludur. Asıl adı Mehmed olup 
İstanbul kadısı olan babasına nisbetle 
Yarhisarloğlu, köse olduğu için de Köse 
Meali Iakabıyla tanındı. Anne tarafından 
Fenari ailesine mensup olan Meali iyi bir 
öğrenim gördü. Gerek ilmi kapasitesi ge
rekse ailesinin konumu sebebiyle iyi bir 
göreve tayin edilmesi beklendiği halde 
hezliyyata düşkünlüğü ve gençliğinde 
toplumun ayak takımıyla düşüp kalkması 
yüzünden hak ettiği yerlere gelemedi ve 
bazı kasaba kadılıklarıyla yetinmek m ec
buriyetinde kaldı. Mülazemetinden son
ra müderris olmak istediyse de yine ahla
ki zaafları dolayısıyla bu göreve tayin edil
medi. Mihalıç, Kepsut ve Pırt'ta kadılık 
yaptı. Denizli kadılığı talebi de aynı sebep
ten geri çevrildi. Sofya ve Pilibe kadılıkla
rının ardından , şehzadeliğinden tanıdığı 

Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkınca ha
yatı boyunca uhdesinde kalmak üzere Ge-

MEALi 

li bolu kadılığına tayin edildi. Bolayır tevli
yetinin de eklendiği bu görevde on yıl ka
dar rahat bir ömür sürdükten sonra Ge
libolu'da vefat etti ve oraya gömüldü. 

Uzun burunlu, zayıf ve köse olduğu için 
kaynaklarda Meali'nin fiziki görüntüsü 
hakkında ayrıntılı bilgi verilmekte, güleç 
yüzlü, şirin sözlü, şakacı ve alıngan oldu
ğu belirtilmekte, hafifmeşrepliğinin ve 
kendisini görenlerin gülmeden ederne
dikleri garip görünüşünün mesleğinde 
yükselememesinde rolü olduğu kaydedil
mektedir. Şairin mesleki bakımdan ilerie
yememesine sebep olan bir diğer husus 
şiirlerinde hezle ve müstehcenliğe devrin 
anlayışını zorlayacak ölçüler içinde yer 
vermiş olmasıdır. Meali müstehcenlik sı
nırını zorladığı, hatta zaman zaman aştığı 
için özel hayatında da sıkıntı çekmiştir. 
Kaynaklarda bu durumla ilgili olarak çe
şitli anekdotlar nakledilir. 

Meall'nin, kaynakların eskiden beri ka
yıp olduğundan söz ettiği mürettep diva
n ı (Künhü'L-ahbar'ın Tezkire Kısmı, s. 27 I) 

günümüze ulaşmamış, ancak eksik bir 
nüshası ile (Süleymaniye Ktp., İzmir, nr. 
552) mecmualar taranarak derlenen di
ğer şiirleri Edith Ambros tarafından Can
did Penstrokes: The Lyrics of Me'iili, 
an Ottoman Poet of the 16'h Century 
adıylayayımlanmıştır (Berlin 1982). Eser 
bir kaside, bir Arapça kıta, beş tarih, se
kiz murabba, bir destan, 270 gazel, otuz 

Meali'yi bir öğrencisiyle tasvir eden minyatür (Aşık Çelebi, 
Meşiiirü 'ş-şuara, Millet K tp., Ali Em iri Efendi, Tarih, nr. 

772, vr. 311 ') 
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