
MEALI 

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. 



Halef b. Rikih ei-Makdisl tarafından şer
hedildiğini (İzat:ıu 'l-meknun, II , 505) kay
detmektedir. el-Me'alim'in usul-i fıkıh 
kısmını şerhettiği bilinen İbnü't-TIIimsa
nl'nin el-Me' alim fi uşulü'd-din'e de bir 
şerh yazdığı tesbit edilmiştir (Süleymani
ye Ktp., Relsülküttab Mustafa Efendi, nr. 
549; Dam ad İbrahim Paşa , nr. 463 , vr. I 8 ı-
343). Brockelmann. eser üzerinde Şia'ya 
mensup bazı alimierin de çalışmalar yap
tığını haber vermektedir (GAL, I, 667) . 
Bunlardan Muhammed Taki Abdürra
hlm'e ait Hidayetü'l-müsterşidin (fi 

şerf:ıi uşuli Me'alimi'd-din) adlı şerhin bir 
nüshası Millet Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (Ali Emir! Efendi. nr. ı 4 ı 3) . el
Me'alim fi uşuli'd-din, Nadim Macit ta
rafından TaM Abctürrauf Sa'd ' ın neşrine 

dayanılarak İslCım İnanemın Ana Konu
ları: Mealimu Usuli'd-Din başlığıyla 
Türkçe'ye çevrilmiştir (Erzurum ı 996) . 

z. el-Me'alim ii uşı1li'l-fı~h. On ana 
bölüm ve alt başlıklardan (mesele, fasıl) 
meydana gelen eserin ilk dokuz bölümün
de sırasıyla dille ilgili hükümler. emir-ne
hiy, am-has. mücmel-mübeyyen. pey
gamber fiilleri . nesih, icma. haber. kıyas 
ele alınmış, son bölümde ictihadda isa
bet, teadül, istishab konuları incelenmiş
tir. Fahreddin er-Razl'nin bu eserde konu
ları ele alış tarzı, kelamcıların metoduyla 
yazılmış diğer bir usül-i fıkıh kitabı olan 
el-MaJ:ışı11 ile benzerlik gösterir. Muha
lif görüş ve delilleri aktanldıktan sonra 
ileri sürülen fikirlerio tartışması yapılmış. 

müellif kendi görüşünü de delilleriyle bir
likte zikretmiştir. eJ-Me'alim'in usül-i fı
kıh kısmının çeşitli kütüphanelerde ayrı 
bir kitap şeklinde düzenlenmiş pek çok 
yazma nüshası bulunmaktadır (Karatay, 
Il, 3! I; M. Sa lih ez-Zerkan, s. ıoı. 648; 
Abdülvehhab Hal laf, tercüme edenin gi
rişi, s. !Ol) . Adil Ahmed Abdülmevcüd 
ve Ali Muhammed Muawaz' ın müstakil 
bir eser olarakyayımladığ ı kitabın ( Kahi
re !4!4/!994; Gi lliot, XXII 1 !995!. s. 343-
344) çeşitli alimler tarafından şerhedildi
ği bilinmektedir. Bunlar arasında İbnü't
TIIimsani, Alaeddin Konevl, İbn Kadi As
ker Şerefeddin Ebü'I-Hasan Ali b. Hüse
yin ei-Urmevl ve Kadi Şerefeddin İbrahim 
b. İshak ei-Münavl gibi şahsiyetler bulun
maktadır (Muhammed b. Ahmed et-Tilim
sanl, neşredenlerin giriş i , I, 130- I 3 I ;Keş
fü ';ç:-;ç:unun, II, I 727; Hediyyetü 'l-'ari{ln, I, 
7! 7, 722) el-Me'alim ii uşuli'l-fı~h'a 
Fahreddin er-Razl'nin talebelerinden İb
rahim b. Ali es-Süleml'nin bir şerh yazdığı 
tesbit edilmiştir (Süleymaniye Ktp., Sü
leymaniye, nr. 370). Eserin İbnü't-TIIimsa-

nl'ye ait olan el-İmla' 'ale'l-Me'alim adlı 
şerhi üzerinde Mekke Camiatü Ümmi'l
kura'da Ahmed Muhammed Sadik tara
fından bir doktora çalışması yapılmış 
(ı 407/I 987). aynı şerh Adil Ahmed Ab
dülmevcüd ve Ali Muhammed Muawaz 
tarafından ŞerJ:ıu'l-Me'alim fi uşuli'l
fı~h adıyla iki cilt halinde yayımlanmıştır 
(Beyrut 1419/1999) . 
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li] METİN YURDAGÜR 

MEALİMÜ's-SÜNEN 
(~f ~Wı ) 

Hattabi'nin (ö. 388/ 998) Ebu Davfıd'un 
es-Sünen'ine yazdığı şerh 

L 

L 

(bk. es-SÜNEN). 

MEAUMÜ't-TENZIL 
(J!?Jf ~W, ) 

Ferra el-Begavi'nin 
(ö. 516/1122) 

Kur'an-ı Kerim tefsirL 

_j 

ı 

_j 

Müellif mukaddimede eserin telif sebe
bini ve orta hacimde bir tefsir yazmayı 
amaçladığını belirtmiştir. Burada ayrıca 
tefsir, siyer. ahbar ve kıraatle ilgili riva-

MEALiMÜ't-TENZIL 

yetlerin kimlerden, hangi isnadlarla alın
dığı zikredilmiş, Kur'an okumanın ve öğ
retmenin faziletleri, tefsir, te'vil ve yedi 
harf gibi konular hakkında bilgi verilmiştir. 

Me'alimü't-tenzil'de açık, kolay ve te
kellüften uzak bir üslup kullanılmıştır. Tef
sire geçilmeden önce sürenin adı, ayet 
sayısı, Mekk'i veya Medeni olduğu . nerede 
hangi olay hakkında indiği belirtilmiştir. 

Ayetler üzerinde önce lugat bakımından 
açıklamalar yapılmış, ardından ayetin di
ğer ayet ve hadislerle tefsirine geçilmiş, 
sahabe ve tabi'in görüşlerinden yararla
nılmış , kıraat vecihlerinin izahına geniş 
şekilde yer verilmiş , şaz kıraatler zikre
dilmiş, sarf ve nahiv tahlilleri yapılmıştı r. 

Sahabe tefsirini nüzül sebebi ve nesih 
gibi sadece ashabın bilebileceği konular
da merfü hadis, diğer konularda ictihad 
olarak değerlendiren Begavl'nin bazan 
onların görüşlerine muhalefet ettiği ol
muştur. Müellifin hadis alanındaki otori
tesi ayetlerin tefsiri sırasında açıkça gö
rülmektedir. Hadisiere sıkça başvurul
makta olup senedierin hemen hepsinin 
bizzat müellife dayanması eserin başta 
gelen özelliğidir. Me'alimü't-tenzil'de İs
railiyat'a da yer verilmekle birlikte müel
lif bunları yer yer tenkit süzgecinden ge
çirmiş ve bazılarını reddetmiştir. 

Ayetin ayeti neshi yanında ayetin sün
neti ve sünnetin ayeti neshedebileceği, 
neshin haberlerde değil ancak emir ve ya
saklarda olabileceği ve sadece rivayetle 
bilinebileceği görüşünde olan Begavi mü
teşabih ayetlerin tefsirinde iman ve tes
limiyet prensibiyle hareket etmiştir. Ke
lam hükümlerini içeren ayetlerin tefsi
rinde uzun tartışmalara yol açan ihtilaflı 
konulara kısa açıklamalarla değinilmiş , 

bunda müellifın Selef yolunu izleme an
layışı ve sünnete hakimiyeti etkili olmuş
tur. Fıkhl meseleleri n genişçe ele alındığı 
eserde az da olsa işarl tefsirlere yer 
verilmiş , Mu'tezile açıkça reddedilmiş. 
dilciler in nasla çatışan görüşlerine karşı 
çıkılmış, RMizller'in tefsirlerinden kaçı
nı lmıştır. 

Müellifin hadisteki titizliğini aklde ve 
ahkam dışındaki kıssalar, haberler ve İs
railiyat'a dair konularda gösterınemesi 
onun en çok eleştirilen yönü ise de bu 
tür rivayetler genellikle İslam'a aykırı ol
mayan ve senedi verilerek, bazan da eleş
t irilerek zikredilen bilgilerle ilgilidir. Riva
yet zenginliği yanında ictihadl görüşlere, 
akaid, fıkıh , nahiv ve dil gibi konularda 
yapılan açıklamalara bakıldığında hem 
rivayet hem dirayet tefsir i özelliği taşı
dığı görülen eserin t elifi sırasında Ali b. 
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