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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. 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebu Said ei-Hadiml. Mecami'u'l-J:ıa~a'i~ 
(Güzelhisarl, Mena[i'u'd-de~a'i~ içinde). İs 
tanbul 1273, s. 2-47; İZaJ:ıu '1-meknün, ll , 430, 
559; Serkls. Mu'cem, 1, 808-809; Sava Pa
şa. İslam HukukuNazariyatı Hakkında Bir 
Etüd (tre. Baha A rıkan) , Ankara 1955, I, 19, 
117; ll, 45, 46, 53, 54; Mustafa Ahmed ez
Zerka, el-Fı~hü 'i-İslami fi şevbihi'l-cedid, Dı
maşk 1968, 11 , 956-957;0sman Öztürk. Osman
lı Hukuk Tarihinde Mecelle, İstanbul 1973, s. 
118, 122; Abdülvehhab İbrahim Ebu Süleyman. 
Kitabetü '1-ba/:ı.şi'l-'ilmi, Cidde 1403/1983, s. 
459; Orhan Çeker. "Ebil Said Muhammed el
Hadimi'nin Mecamiu'l-hakaik Adlı Eseri" , Sel
çuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 
8, Konya 1998, s. 43-52; Ahmet Akgündüz. 
"Güzelhisar1, Mustafa Hulilsi", DİA, XIV, 331; 
Ferhat Koca, "Hadim1, Abdullah", a.e., XV, 24. 

r 

L 

Iii KAMiL YAŞAROGLU 

MECAZ 
(j~f) 

Bir ilgi ve karine ile 
gerçek anlamı dışında kullanılan 

kelime veya terkibi ifade eden 
belagat terimi. 
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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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