
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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altı Türkçe kıta ve altmış bir müfredden 
meydana gelmektedir. Meali'nin divanı 
içinde dikkate değer şiirlerden biri sekiz 
heceli, semai tarzında kaleme alınmış olan 
destandır. Destanda, Osmanlı tarihlerin
de Şeytankulu olarak zikredilen Şahkulu 
Baba Tekeli'nin (Karabıyıkoğlu) devlete is
yanı (91 7 ll 5 ı ı) anlatılmakta ve bu isyana 
ll. Bayezid'in müdahale etmesi istenmek
tedir. Destan elde mevcut, heceyle yazıl
mış ilk tam şiir olması açısından da önem
lidir. Bu şiirin dikkat çeken bir diğer özel
liği ise hece ve aruz birlikteliğinin divan
larda XVIII. yüzyılda başlayan bir gelenek 
olmayıp eskiden beri var olageldiğini gös
termiş olmasıdır. 

Genellikle dışarıdan alınmış bir muhte
vayı ve geleneğin gerektirdiği duyuşları 
ifade eden divan şiirinin bu özelliklerine 
uymayan Meali şahsi yaşayışını, arzu ve 
sıkıntılarını şiirlerine yansıtmıştır. i zlediği 
bu yol çağının alışkanlıklarıyla uyuşmadığı 
için yazdıkları kendisine zarar vermiş ve 
takipçisi de pek olmamıştır. Muhtevanın 

ötesinde yine kendi durumunu anlatma
ya uygun bir form olarak divanında mu
rabba ve kıta nazım şekilleriyle müfred
lere fazla yer vermiştir. Umumiyetle sade 
bir dil kullanan Meali'nin şiirleri yer yer 
ince bir alay ve yergiyi ihtiva eder. Kedi 
mersiyesi böyle bir örnektir. 
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li] MUSTAFA İSEN 

el-MEALiM 
( ~t....o.JI) 

Taşköprizade Ahmed Efendi'nin 
(ö. 968/1561) 

kelama dair eseri 
(bk. TAŞKÖPRizADE AHMED EFENDi) . 

L . ~ 

L 

el-MEALiM 
(~Wı.ll) 

Fahreddin er-Razi'nin 
(ö. 606/1210) 

usı11ü'd-din, usı11-i fıkıh, fıkıh, hilaf 
ve cedel konulanna dair eseri. 

~ 

Kitabın adı kaynaklarda genellikle el
Me'dlim olarak geçmektedir. Müellifin 
kendisi eserine isim vermemiş, içinde yer 
alan başlıklarda da "mealim" kelimesi kul
lanılmamıştır. Ancak kitabının baş tara
fında eserin usOiü'd-dln, usul-i fıkıh. fıkıh, 
hilaf, münazara ve cedel actabı olmak 
üzere beş disiplini içerdiği ifade edilmiş
tir. Öyle anlaşılıyor ki "el-mealim" (işaret
ler) adı daha sonra kitap için uygun bir 
isim olarak kabul edilmiştir. Fahreddin er
Razl'nin yazmayı tasarladığı bu geniş ese
ri tamamlayıp tamamlamadığı bilinme
mektedir; onun sözünü ettiği beş disiplin
den sadece ilk ikisine ait metinler sonraki 
dönemlere intikal etmiştir. Bu sebeple 
kitabın el-Me'dlim genel başlığından 
sonraki ismi içeriğine bağlı olarak değiş
miştir. Eseri İbnü'I-Kıftl Kitdbü '1-Me'd
lim fi'l-aşleyn (İI].bfırü'L-'ulema', s. 191 ), 

Safedi el-Me'dlim ii uşuli'd-din ve'l
fılsh (el-Va (ı, IV, 2 5 5) şeklinde kaydetmiş, 

İbn Hallikan ise Razi'nin el-Me'alim baş
lıklı biri usGiü'd-dln (kelam), diğeri usGI-i 
fıkıhla ilgili iki eserinin bulunduğunu be
lirtmiştir ( Vefeyat, IV, 249; krş. ibnü'l-imad, 
V, 21 ı . Kati b Çelebi, Fahreddin er-Razl'ye 
el-Me'dlim ii uşuli'd-din, el-Me'dlim 
ti uşuli'l-fılsh ve el-Me'dlim fi'l-keldm 
olmak üzere üç ayrı eser nisbet etmiştir 
(Keşfü';;.-;;.unan, ll, 1726-1727). 

1. el-Me'alim ii uşuli'd-din. Kelam ko
nularını on bölüm (bab) halinde inceleyen 
eserin içeriğini bir girişten sonra ilahiy
yat, nübüwet, ahiret ve imarnet kısırn
Iarına ayırmak mümkündür. Giriş mahi
yetindeki ilk iki bölüm istidlale ağırlık ve
ren bilgi bahsine ayrılmış, ardından bil-

giye konu teşkil eden hususlar (mevcud
ma'dOm), vacib-mümkin ve cevher-araz 
meselelerine temas edilmiştir. İlahiyyat 
konularına ayrılan kısımda üçüncü bölüm 
olarak Allah'ın varlığı ve selbl sıfatları, 
dördüncü bölümde sübutl sıfatlar, be
şinci bölümde rü'yetullah ve tevhid, altın
cı bölümde kader bahisleri işlenmiştir. el
Me'dlim'in yedinci bölümü nübüwete 
ayrılmış olup burada Hz. Muhammed'in 
nübüwetinin ispatı, genel anlamda mu
cizeye yöneltilen eleştiriler ve cevapları , 

peygamberlerin vasıfları ve mi'rac gibi 
hususlar ele alınmıştır. Kitabın sekizinci 
bölümünde ölüm ötesi hayat konusuna 
bir giriş olmak üzere ruhun mevcudiyeti, 
bekası ve tenasühün imkansızlığ ı üze
rinde durulmuş, dokuzuncu bölümde 
haşr-i cismanl ve ka bir azabından başla
mak üzere ahiret halleri kısaca anlatıl
mıştır. Son bölüm imamete ayrılmıştır. 

Eserin birçok nüshası mevcuttur (me
sela bk. iü Ktp., AY. nr. 3613; Süleyma
niye Ktp., Ayasofya, nr. 2257, Laleli, nr. 
2240; Köprülü Ktp., FazılAhmed Paşa, 
nr. 529; yurtdışındaki nüshaları için bk. 
Brockelmann, GAL, I, 667; Suppl., ı, 921; 

M . Salih ez-Zerkan, s. 75; ayrıca bk. Me'a

Limü uşQli'd-din, neşredenin girişi, s. 9). 
el-Me'dlim, ilk defa Fahreddin er-Ra
zl'ye ait el-Mul_ıaşşal ile bu eserin Na
slrüddln- i Tusl'ye ait Tel{ıiş'inin kena
rında Me'dlimü uşuli'd-din başlığı al
tında basılmıştır (Kahire 1323). Daha 
sonra Uşulü'd-din adıyla TaM Abdür
rauf Sa'd (Kahire, ts.; Beyrut 1984) ve 
Me'dlimü uşuli'd-din adıyla Semlh Dü
gaym (Beyrut 1992) tarafından yayımlan

mıştır. Köprülü Kütüphanesi'nde bulunan, 
Muhammed b. Ebu Bekir b. Cemaa'ya ait 
eserlerden oluşan bir mecmua içinde 
(Fazı! Ahmed Paşa, nr. ı 587) yer alan el
Mugni fi'l-keldm adlı risalenin (vr. 22a-

29b) el-Me'dlim ti uşuli'd-din'den yapıl
mış bazı seçmelerden oluştuğu kaydedil
mektedir (Şeşen, ll, 250). İbn Amire'nin 
el-Me'dlim'e tenkidl mahiyette bazı fa
sıllar ekiediği belirtilmektedir (DMBİ, VI, 
255; DİA , XIX, 313). Ayrıca İbnü'I-Lebbu
dl'nin esere bir şerh yazdığı (DİA , XXI, 

122; krş. Keşfü';;.-;;.unan, ll, 1727). bu şer
he ait iki nüshanın Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bulunduğu (Ayasofya, nr. 2321; 

Laleli, nr. 2360) tesbit edilmiştir. Katib 
Çelebi, el-Me'dlim' in Cemaleddin Mu
hammed b. Abdülkerlm el-Halebitarafın
dan 'Umdetü '1- 'alim fi'{ıtişdri'l-Me
'alim adıyla ihtisar edildiğini (a.g.e., ll, 
ı 168, 1727), Bağdatil İsmail Paşa da ese
rin Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muhammed b. 


