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Iii EYYÜP SAiD KAYA 

el-MEC.UİS 
(.r'~f) 

Sa'leb'in 
(ö. 291!904) 

Arap dil alimleri arasındaki 
gramer meselelerine dair 
tartışmaları içeren eseri 

(bk. SA'LEB). 

MECAI.İSÜ'n-NEFAİS 
( __,..ıı.wı ...,..,~) 

Türk edebiyatmda Ali Şir Nevai 
(ö. 906/1501) 

tarafından yazılan 

ilk şuara tezkiresi. 

_j 

ı 

_j 

Semerkant'ta Hüseyin Baykara adına 
Çağatay Türkçesi'yle yazılan Mecalisü 'n
neffıi.s, Türk diliyle kaleme alınmış ilk tez
kire olması yanında gerek XIV ve XV. yüz
yıllar Orta Asya Türk dünyasının sosyal ve 
kültürel hayatına ışık tutması, gerekse 
devrinin edebi hayatıyla şairleri hakkında 
bilgi vermesi bakımından önemlidir. Ese
rin 896 (1491) veya 897'de (1492) yazıl
dığını belirten kaynaklar yanında yalnız 
ikinci meclisin yazılış tarihinin 896 oldu
ğunu, Ali Şlr Neval'nin çalışmasını 903 
(1498) yılında ikinci defa gözden geçire
rek yirmi üç şair ilavesiyle yeniden telif 
ettiğini söyleyenler de vardır (Mecalisü 'n

nefais [nşr. Suyima GaniyevaJ, ön söz; Kar
ta!, sy. 13 [2000], s. 23) . 

Mecalisü'n-nefais bir giriş ve "meclis" 
adıyla kayıtlı sekiz tabakadan meydana 
gelmektedir. Giriş bölümünde kitabın te
lif sebebini açıklayan Neval, Molla Cami'
nin Baharistdn'ı ile Devletşah'ın Tezki
retü'ş-şuara'sının değerli eserler olduğu
nu, Devletşah 'ın pek çok zahmetle şairleri 
güzel bir şekilde topladığını ifade eder. 
Aynı türde başka eserlerin de bulunduğu
na dikkat çeken Neval bu eserlerde yer 
verilmediği için zamanla un utulan birçok 
değerli şair hakkında bir kitap yazma ar-
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zusu beslediğini, nihayet Hüseyin Bayka
ra'nın teşvik ve desteğiyle eserini yaz
maya muvaffak olduğunu belirtir. 

Neval'nin, başlarına bir açıklama ve 
sonlarına bir tetimme koyduğu meclis
lerle bunların ihtiva ettiği şair sayısı şöy
ledir: Birinci meclis N eva!' den önce yaşa
yan kırk altı şair, ikinci meclis Neval'nin 
çocukluk ve gençlik yıllarında hayatta 
olup görüştüğü, ancak tezkirenin tamam
landığı tarihte ölmüş bulunan doksan üç 
şair, üçüncü meclis Neval'nin zamanında 
üne kavuşan, kendisinin bizzat tanıyıp 
dostluk kurduğu yüz yetmiş üç şair. dör
düncü meclis çağın meşhur alimlerinden 
şiirle de meşgul olan yetmiş iki kişi, be
şinci meclis Timurlular ailesine mensup 
yirmi üç Horasanil şair mirza, altıncı mec
lis Horasan dışında yaşayan şair ve alim
lerden otuz bir kişi, yedinci meclis sultan 
ve şehzadeler içinde şiirden hoşlanan 
ve güzel şiir okuyan yirmi iki kişi ihtiva 
eder; sekizinci meclis Sultan Hüseyin Bay
kara hakkındadır. Eserin beşte birini teş
kil eden bu mecliste Neval çocukluk ar
kadaşı ve yakın dostu olan hükümdarın 
usta bir şair olduğunu söyler ve divanın
da mevcut gazellerinin matla'larını verip 
açıklamalarda bulunur. 

Mecalisü'n-nefais'te yer alan 461 ki
şinin hal tercümeleri ana hatları ile belir
tilip yer yer şairlikleri ve m eziyetleri hak
kında bilgi verilmiştir. Neval'nin, söz ko
nusu ettiği kimseleri şiir kabiliyetleri ya
nında insani ve ahlaki meziyetleriyle de 
değerlendirmesi dikkat çekicidir. Bunla
rın biyografileri üzerinde ayrıntılı biçim
de durulmaması ise o zamanın tezkireci
lik anlayışının bir sonucudur. Eserde hal 
tercümeleri verilenierin çoğu şiirlerini 
Farsça kaleme almış Türk şairleridir. De
ğişik nüshalarda sayıları 451 ila 461 olan 
bu şairlerden sadece kırk biri şiirlerini 
Türkçe yazmıştır. Bu bakımdan eser Fars 
edebiyatı tarihi için de önemi bir kaynak
tır. Neval şairlerin şiirlerini değerlendi
rirken "daha güzel, güzel söz, güzel düş
müştür, renkli , beğenilmiş. akıcı şiir" gibi 
klişeleri, şahsiyetlerini değerlendirirken 

de "hoş tabiatlı, şuh tabiatlı, derviş meş
rep, güzel sözlü, tekellüfsüz, laubali" gibi 
kalıpları sıkça kullanmıştır. 

Tezkirenin Türkiye'de ve Türkiye dışın
daki kütüphanelerde 1 OO'e yakın yazma 
nüshası bilinmektedir (mesela bk. TSMK. 
Revan Köşkü, nr. 808, Emanet Hazinesi, 
nr. 1502; Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 
4056,4065, Esad Efendi, nr. 1675, Kılıç 

Ali Paşa, nr. 800/2, Ayasofya, nr. 2045; 

Bibliotheque Nationale. Supp. Turc, nr. 
316). Fahrl-i Herati'nin Rav:iatü 's-sela
tin (yazılışı 950/1543) ve Sam Mirza'nın 
Tu]J.fe-i Sami (957 /1550) adıyla Farsça, 
Sadıki-i Kitabdar'ın Mecmau'l-havas 
adıyla Türkçe (yazılışı 1016/1607) olarak 
zeyil yazdıkları Mecalisü 'n-nefais 1908 
yılında Taşkent'te, daha sonra Suyima 
Ganiyeva tarafından Arap harfleriyle yi
ne Taşkent'te ( 196 ı). bir heyet tarafın
dan Latin harfleriyle Türkiye'de (Erzurum 
1995) yayımlanmıştır. 

Mecalisü'n-nefais beş defa da Fars
ça'ya tercüme edilmiştir. Bunlardan Fah
rl-i Herati'nin 928 ( 1522) yılında Le
ta'ifname adıyla yaptığı çeviri Safevi 
Hükümdan Şah İsmail'e ve oğlu Sam 
Mirza'ya takdim edilmiştir. Mütercim 
İran'daki yazma nüshalara dayanarak 
ilavelerde bulunmuş, çevirisine Ne
val'nin eserinde yer almayan 188 şai
rin hal tercümesini ihtiva eden doku
zuncu bir bölüm eklemiş, ayrıca ese
rinin hatime kısmını Neviii'ye tahsis 
etmiştir. Hakimşah adıyla anılan Mu
hammed b. Mübarek Şah ei-Kazvlnl'
nin İstanbul'da 927'de (1521) başlayıp 
929'da (1523) tamamladığı Farsça ter
cüme Terceme-i Mecalisü'n-netd'is ola
rak bilinir. Kazvlni, Osmanlı Hükümdan 
Yavuz Sultan Selim'e sunduğu eserini se
kiz bölüme (bihişt) ayırmış, Hüseyin Bay
kara'nın hayatını özetleyerek yedinci bö
lüme dahil etmiş, sekizinci bölümü iki kıs
ma (ravza) ayırarak ilk kısımda Baharis
tan'dan, ikinci kısımda Yavuz Sultan 
Selim'in sarayındaki şairlerden bahset
miştir. Eserin altıncı bölümüne Akko
yunlu Hükümdan Yakub'un sarayındaki 
kırk bir şairin hal tercümesi ilave edilmiş
tir. Kazvlnl'nin bu ilaveleri büyük önem 
taşımaktadır. Şeyhzade Payiz-i Nlmerda
nl'nin 961 ( 1554) yılında yaptığı çeviri Ba
]fıyye-i Na]fıyye adını taşır. Şah Ali b. 
Abdülall'nin tercümesi, 1 006'da (1598) 
Herat'ta tahta çıkan ve ertesi yıl Safevi 
Şahı ı. Abbas karşısında yenilgiye uğraya
rak Maveraünnehir'e kaçarken yolda ölen 
Canoğulları Hükümdan Din Muhammed 
adına kaleme alınmıştır. Abdülbaki Şe
rif-i Radavi'nin tercümesi ise Hindistan'
da yapılmıştır. Herati ve Kazvinl tercüme
leri Ali Asgar-ı Hikmet tarafından yayım
lanmıştır (bk. bibl.). Alaüddevle Kazvlnl'
nin, Nefa'isü'l-me'a§ir'ini hazırlarken 
istifade ettiği Mecalisü'n-nefais, Sehl 
Bey'in de Heşt Bihişt'i telif ederken ör
nek aldığı ve büyük ölçüde faydalandığı 
bir kaynaktır. 
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MECAMİU'l-EDEB 
(._,.,~)'ı co~l 

Manastırlı Mehmed Rifat'ın 
(ö. ı907) 

belagata dair eseri 
(bk. MEHMED RİFAT, Manastırlı). 

MECAMİU'l-HAKAİK 
( .;ıı.wı co~ ı 

Osmanlı alimi Ebu Said ei-Hadimi'nin 
(ö. ı ı 76/ı 762) 

fıkıh usulüne dair eseri. 
L 

_j 

ı 

_j 

Tam adı Mecami'u'l-J:ıa]sii.'ils ve'l-}sa
va'id ve cevami'u'r-reva'i]s ve'l-feva'id 
mine'l-uşCıl olan ve sistematik bir fıkıh 
usulü kitabı tarzında kaleme alınan eser 
bir mukaddime, iki bölüm (bab) ve hati
meden meydana gelmekte olup her iki 
bölüm dört kısımdan (rükün) oluşmakta
dır. Girişte usUl-i fıkhın mahiyeti, konusu 
ve gayesine temas edildikten sonra birin
ci bölümde fıkıh usulünün deliller bahsine 
yer verilerek sırasıyla kitap, sünnet, icma 
ve kıyas konuları rükün başlıkları altında 
incelenmiş, lafız ayırımları ve lafzi yorum 
meselelerinin kitap ve sünnetin ortak ko
nuları olduğu belirtHip bunlar birinci rü
kün içinde geniş biçimde işlenmiştir. Şer'i 
hüküm bahsinin ele alındığı ikinci bölüm
de hüküm, hakim, hükme konu olan fiil 
(el-mahkum bih) ve hükmün muhatabı mü
kellef (el-mahkum aleyh) konuları üzerinde 

durulmuştur. Müellifin bazı konuları fasıl 
(mesela bk. eel! kıyas) ya da bab şeklinde 
(mesela bk. ictihad) müstakil alt başlıklar 
altında işlediği görülmektedir. 

Mecami'u '1-]J.a]sii.'i]s'ın sonuç bölü
münde 154 külli kaide yer almaktadır. 
Müellif, bu kaidelerin tesbitinde İbn Nü
ceym'in el-Eşbah ve'n-ne?d'ir adlı ese
rinden yararianmış ve bazı ilavelerde bu
lunmuştur. Bu bölümdeki kaideler. Bed
reddin ez-Zerkeşi'nin el-MenşCır fi'l-Jsa
va'id adlı eserinde olduğu gibi her kaide
nin ilk kelimesinin başlangıç harfi esas 
alınmak suretiyle alfabetik olarak sıralan
mıştır. Bazı kaideler, Kerhi'nin er-Risale 
fi'l-uşCıl'üne benzer tarzda meselelerin 
illetlerinin belirlenmesinde mezhep hu
kukçuları için yönlendirici ilkeler şeklinde 
düzenlenmiştir. Mecami'u '1-J:ıa]sii.'i]s'ın 
bu bölümü, Mecelle-i Ahkam-ı Ad
liyye'nin külli kaidelerle ilgili kısmının 
önemli kaynaklarından birini oluşturmak
tadır. 

Özellikle Molla Hüsrev'in Mir]sii.tü'l-vü
şCıl, Sadrüşşeria'nın et-Tavzi]J. ve Taeed
din es-Sübki'nin Cem'u'l-cevami' adlı 
kitaplarından faydalanılarak hazırlanari 
Mecami'u '1-]J.a]sii.'i]s, Hanefi mezhebinin 
görüşlerini esas almakla birlikte izlediği 
metot açısından karşılaştırmalı bir usul-i 
fıkıh eseri niteliğindedir. Kitapta genel
likle Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüş
leri arasında mukayeseler yapıldığı ve za
man zaman müellifin kendi tercihlerine 
de yer verdiği görülür. Konular kısa. ve
ciz bir üslupla ele alındığı için eser aynı 
zamanda bir ders kitabı özelliği taşımak
tadır. 

Çeşitli tarihlerde basılan Mecdmi'u'l
]J.a]sii.'iis(İstanbull273, 1303, 1318),Mus
tafa Hulusi Güzelhisari tarafından Mena
fi'u'd-de]sii.'ils li şer]J.i Mecô.mi'i'l-]J.a
]fii.'ils adıyla şerhedilmiştir (İstanbul1273, 
1308; Kah i re 1288). Bu eser Osmanlı med
reselerinde Molla Hüsrev'in Mir'atü'l
uşıll'ü yerine geçecek kadar meşhur ol
muştur. Bir kısım kaynaklarda Meca
mi'u '1-]J.a]sii.'i]s'ı Ebu Said el-Hadimi'nin 
oğlu Abdullah el-Hadimi'nin Menafi'u'd
de]sii.'ils fi şer]J.i Mecami'i'l-]J.a]sii.'ils adıy
la şerhettiği (İtti.l:ıu'l-meknun, ll. 559), 
eserin Necib Ayıntabi ve Muhammed b. 
Mustafa el-Konevi tarafından yapılmış 
şerhlerinin de bulunduğu zikredilmekle 
birlikte (a.g.e., II, 430) bu eseriere kütüp
hane kayıtlarında rastlanmamıştır. 

Mecami'u'l-]J.a]sii.'Wı Şirvanlı Ahmed 
Harndi Efendi Levamiu'd-dekii.ik fi ter
cemeti Mecamii'l-hakii.ik (İstanbul 
1293) ve Hanif İbrahim Efendi Tercü-

MECAZ 

me-i Mecami' fi'l-usCıl (İÜ K tp .. TY, nr. 
3692) adıyla Türkçe'ye tercüme etmiş
tir. 

Cevdet Paşa'nın Adiiye nazırlığı döne
minde açılan Mekteb-i Hukuk'ta Mecel
le okutulmaya başlandıktan sonra müf
redat programına ilave edilen usul-i fıkıh 
dersinde Mecami'u'l-]J.a]sii.'ils takip edil
miştir. Eser aynı zamanda Sava Paşa'nın 
İslam Hukuk Nazariyalı Hakkında Bir 
Etüd isimli kitabının temel kaynağını teş
kil etmektedir. 
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Iii KAMiL YAŞAROGLU 

MECAZ 
(j~f) 

Bir ilgi ve karine ile 
gerçek anlamı dışında kullanılan 

kelime veya terkibi ifade eden 
belagat terimi. 

ı 

_j 

Sözlükte "bir yeri yürümek suretiyle 
geçmek, yol katetmek" anlamındaki cevz 
(ce vaz) kökünden isim veya masdar olan 
mecaz kelimesi "asıl manasından alınıp 
ilgili bulunduğu başka bir manaya nak
ledilen lafız" demektir. Mecaz masdarı 
ism-i fail anlamında "asıl manasından 
başka anlama geçen lafız" veya ism-i 
meful anlamında "asıl manasından baş
ka manaya nakledilen lafız" olarak iki şe
kilde yorumlanmıştır. Mecaz ile hakikat 
hem sözlük hem terim anlamları bakı
mından birbirinin karşıtı durumundadır. 
Çünkü hakikat sözlükte "kendi yerinde 
duran veya sabit bırakılan nesne (kelime)" 
manasma geldiği gibi terim olarak da 
gerçek anlamında kullanılan lafzı ifade 
eder. Mecazın sınırlarını ve dolayısıyla ta
nımını belirleyen temel unsurlar Hatib ei
Kazvini ile tamamlanmış olup ( el-İzaf:ı fi 
'ulumi'l-belaga, s. 392-396) ondan önceki 
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