
nun taslağı yayımlanmıştır (ı 970-198 ı 
yılları arasındaMecelletü'l-Ezherde çıkan 

s iyasi içerikli yazılar için bk. Hilal Görgün, 
Die Politische Rolle der Azhar in der Sadat 
aera[1970-1981], istanbul ı998). 

Derginin editörlüğünü yapanlar arasın
da Muhammed Hıdır Hüseyin, M. Ferld 
Vecdl, Ahmed Hasan ez-Zeyyat, Muhib
büddin ei-Hatlb, Muhammed Arefe. Ab
düllatlf es-Sübl<i, Abdurrahman Isa. Ab
dürrahim Fevde, Abdülvedud Şelebl. Mu
hammed Sabir ei-Berdisl ve Abdülmutl 
Beyyuml gibi Ezher uleması bulunmak
tadır. 

Başından beri Meşyehatü'I- Ezher tara
fından çıkarılan dergiyi Muharrem 1392 
(Şubat 1972) tarihinden itibaren Ezher'in 
önemli komisyonlarından biri olan Mec
mau'l-buhusi'l-islamiyye neşretmeye baş
lamıştır. 2003 yılı içinde derginin 76. cil
ctine ait sayılar yayımlanmıştır. 
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Suriye Arap Dil Kurumu'nun 
(Mecmau'l-lugati 'I-Arabiyye) 

ı 

yayım organı olan 
Mecelletü MecmaTI-Iugati'l-c.4rabiyye 

dergisinin ilk adı 
(bk. MECMAU'I-LUGATİ'I-ARABİYYE) . 
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Suriye, Mısır 
ve Ürdün Arap dil kurumlarının 

(Mecmau'l-lugati'I-Arabiyye) 
yayım organları olan 
dergilerin ortak adı 
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MECELLETÜ'n-NiSAB 
( yi..::Wf ~) 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin'in 
(ö. 1202/1 787) 

Türk-İslam meşhurlarına dair 
Arapça biyografi eseri. 

_j 

Tam adı Mecelletü'n-nişab fi'n-nise
bi ve'l-küna ve'l-el~ab'dır. Müellifin bi
yografi alanındaki teliflerinin en önemlisi 
olan eser, Türk-islam dünyasının meşhur 
şahsiyetlerinden pek çoğunun kısa hal 
tercümesini lakap, künye ve mahlasları 
esas alınmak suretiyle bir araya getiren 
bir başvuru kitabıdır. içinde ayrıca kendi 
hayatı ve eserleri hakkında bizzat müellif 
tarafından verilmiş önemli bilgiler bulun
maktadır. Mecelletü'n-nişab'da dini. 
edebi, tasawufi konulara açıklık getire
bilecek değerde malum at yer alır. Fakat 
asıl önemli olan. biyografilerde verilen do
ğum ve ölüm tarihlerinin müellifin ciddi 
tahkikleriyle tesbit edilmiş olmasıdır. 

Mecelletü'n-nişab, Katib Çelebi'nin 
Süllemü'l-vüşill'üne zeyil olmak üzere 
kaleme alınmışsa da ondan daha tam ve 

Mecelletü'n-
nişab'ın 

zahriyesi 
(Süleymaniye Ktp. , 

Halet Efendi. 
nr. 628) 

MECELLETÜ'n-NiSAB 

zengin oluşu bakımından bir üstünlük ta
şır. Bu alanda başta gelen bir telif olarak 
Sem'anl (ö. 562/1 167) sekiz ciltlik el-En
sab'ı yazmış. daha sonra ibnü'I-Eslr ( ö. 
630/1 233) bunu üç cilthalinde özetleye
rek el-Lübtıb'ı meydana getirmiştir. Ce
laleddin es-Süyı1tl ( ö. 9 ı ı;ı 505). İbnü'I
Eslr'in kitabını kendi ulaştığı bilgilerle 
(istidrak) birlikte Lübbü'l-Lübtıb adıyla 
telhis etmiştir. Kati b Çelebi de (ö. ı 067/ 
ı657) Lübbü 'l-Lübtıb'a bazı ilaveler ya
parak Süllemü'l-vüşCıl'ü meydana ge
tirmiş. ancak eserini tamamlayamadan 
ölmüştür. Müstakimzade, Katib Çelebi'
nin istidrakleriyle kendi istidraklerini bir
leştirmek suretiyle Mecelletü'n-nişab'ı 
meydana getirmiştir. 

350'den fazla kaynaktan yararlanılarak 
hazırlanan Mecelletü'n-nişab 6 Rama
zan 1175'te (31 Mart 1762) tamamlan
mıştır. Eserin bilinen yegane nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde olup (Halet 
Efendi. nr. 628) nüsha müellifin ölümün
den sekiz yıl sonra istinsah edilmiştir. ib
nülemin Mahmud Kemal, Mecelletü'n
nişôb'ın müellif hattıyla ve dağınık vazi
yerteki nüshasına vaktiyle sahaflarda rast-
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lamış. bundan eline geçirebildiği sayfa
lardan birinin fotoğrafını yayımlamıştır. 

Arap alfabesine göre düzenlenen eser
de harekelerde fetha, zamme ve kesre sı
rası takip edilmiştir. Ayrıca doğru okuna
bilmesi için bazı isimler harekelenmiştir. 
Ele alınan hal tercümelerinin belirtilen 
bab taksimi dışında meslek. mezhep ve 
zaman bakımından bir tasnif gözetilme
yerek sadece lakap, künye ve nisbelere 
göre bir araya getirildiği Mecelle tü 'n
nişfıb bu özelliğiyle İslam aleminin genel 
biyografi eserleri arasında yer almakta
dır. Eser kısa cümlelerle kurulmuş kolayca 
anlaşılabilen bir ifadeye sahiptir. 

Mecelletü'n-nişfıb, her biri alfabe sı
rasına göre düzenlenmiş üç bölümden 
meydana gelmektedir. 1. "İbnü Fülan" 
tasnifli bölüm. "İbnü fülan" (falanın oğlu) 
diye meşhur olmuş şahsiyetlerin yer al
dığı bölümde 1 702 hal tercümesi bulun
maktadır. İbnü fülan terkibi aslında kün
ye ifade ederse de burada künyeler bölü
münden ayrı olarak ele alınmıştır. 2. Kün
yeler bölümü. "Ebu fülan" (falanın babası) 
diye meşhur olmuş kimselerin hal tercü
melerini ihtiva etmektedir. Burada da 
toplam 1137 hal tercümesi maddesi yer 
alır. 3. Nisbeler bölümü. Mecelletü'n-ni
şfıb'ın en geniş kısmını teşkil etmekte
dir. Buradaki nisbeler önce ilk harflerine 
göre bablara ayrılmış, her babdaki nis
beler kendi arasında alfabetik olarak 
sıralanmıştır. Bu bölümde lakaplar ve 
m ahiasi ar yer aldığı gibi kültür tarihi ba
kımından önemli eserlerin adları da kay
dedilmiştir. Tamamı 9671 maddeden olu
şan eser üzerinde Ahmet Yılmaz bir dok
tora çalışması yapmıştır (bk. bibl.). 
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IMI AHMET YILMAZ 

MECİD 
(~1) 

Allah'ın isimlerinden (esma-i hüsna) biri. 
L ~ 

Sözlükte "asil, şerefli ve seçkin olmak" 
anlamındaki mecd (medide) kökünden 
türeyen mecid "asil, şerefli, cömert olan" 
demektir. Aynı kökten türeyen macid de 
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bu manaya gelmekle birlikte sıfat-ı mü
şebbehe olan meddin daha zengin içerik
li olduğu kabul edilir. Mecid ve bununla 
birlikte esrna-i hüsna listesinde yer alan 
macid Allah'a nisbet edildiğinde "yetkin
liğin karşıtı olan her türlü nitelikten mü
nezzeh, lutufve ikramı bol" anlamına ge
lir. Dilciler, mecd kökünün temel manası
nın bolluk ve genişlikten ibaret olduğunu 
söylerler (Ragıb el-isfahan!. el-fvlüfredat, 
"med" md.; Lisanü'l-'Arab, "med" md.; 
Zeccac. s. 53). Buna göre belirtilen anlam
ların zengin ve derin içerikli (mübalağalı) 
olması gerekir. 

Mecd kavramı Kur'an-ı Kerim'de sade
ce mecld şeklinde dört ayette yer almak
tadır. Bunların ikisi "çok şerefli" mana
sıyla Kur'an'ın sıfatı durumundadır (Kii.f 
50/1; el-BurOc 85/21 ). biri Allah'a izafe 
edilmiş (HOd ı 1/73). biri de kıraat imam
larının farklı anlayış ve okuyuşlarına bağlı 
olarak ya zat-ı ilahiyyenin veya arşın sıfatı 
olmuştur (ei-BurOc 85/15). Taberl, her iki 
anlayışın taraftarlarını zikrettikten sonra 
ikisinin de anlam bakımından mümkün 
olduğunu belirtmiş ( Cami'u 'i-beyan, XXX, 
174). kıraat alimi Ahmed b. Muhammed 
ei-Benna ise iki okuyuşta da meddin Al
lah'a nisbetinin gramer açısından imkan 
dahilinde bulunduğunu söylemiştir (İt/:ıf1-
fü fuzala'i'l-beşer, s. 436) . Ancaksözü edi
len ayetin, içinde yer aldığı ayetler bağla
mında incelendiği takdirde zat-ı ilahiyyeye 
sıfat olduğunu kabul etmek daha isabetli 
görünmektedir. 

Mecld ve macid hem İbn Mace hem Tir
mizi'nin naklettiği doksan dokuz esrna-i 
hüsnaiistesinde yer almıştır ("Du'a", ı O; 
"Da'avat", 82). Bunun dışında çoksayıda 
hadis rivayetinde her iki isim de zikredil
miş, özellikle namazlarda selamdan önce 
okunan ve "hamldün mecld" isimleriyle 
sona eren "AIIahümme salli", "AIIahüm
me bfırik" metinleri Kütüb-i Sitte'nin ta
mamında rivayet edilmiştir (Wensinck, 
el-fvlu'cem, "med" md.). Bu rivayetlerde 
Cenab-ı Hak bir kutsl hadiste zatını mecd 
kavramıyla nitelediği gibi Hz. Peygam
ber'in dua ve niyazlarında geçen birçok 
mecd nitelemesi de (temcld) tekrarlan
mıştır. Ebü'I-Beka temeldin (zat-ı ila
hiyyeyi mecd kavramıyla niteleme) "la 
havle ve la kuwete illa bi'llah" (bütün güç 
ve kudret Allah'a aittir) ifadesinden ibaret 
olduğunu söylemiştir ( el-Külliyyat, s. 
870). Resülullah'ın gece namazının arka
sından okuduğu duanın tenzih niteleme
leriyle şekillenen son cümleleri şöyledir: 
"Allahımi Bizi doğru yola kılavuzluk eden 

ve onu fiilen izleyen, hak yoldan sapma
yan ve saptırmayan, dostlarıola barışık 
ve düşmaniarına dargın olan kimseler 
grubuna kat. Güç ve kudret ridasına bü
rünüp bunu yaratıklara beyan eden, mecd 
ve şerefle vasıflanıp yücelen, tesbih ve 
tenzlhe yegane layık olan, lutuf, ihsan, 
mecd, kerem ve azarnet sahibi Allahımi 
Seni yüceltir, seni her türlü eksiklikten 
tenzih ederim" (Tirmizl, "Da'aviH", 30). 

Macid isminin kerem, azarnet ve bol lu
tuf manasını pekiştirdiği kabul edilir. 

Genellikle alimler, mecld ismini Allah 
Teala'nın zatına ve sıfatiarına yönelik ol
mak üzere iki açıdan yorumlamışlardır. 
Zata yönelik yorum O'nu acz ve eksiklik
ten, yani yaratılmışlık özelliklerinden beri 
ve münezzeh tutmayı, fiilierine yönelik 
yorum da lutuf ve ihsanının çok olduğu
nu belirtmeyi amaçlamıştır. Bunların ikisi 
de zat-ı ilahiyyeyi yetkin sıfatiarta nitele
me noktasında birleşir. Ebu Bekir İbnü'I
Arabl'ye göre tenzih yöntemi kemal ifa
de etmesi açısından ispat yönteminden 
daha kapsamlıdır. Çünkü kişinin olumlu 
özelliklere sahip olmakla birlikte bazı ku
surlar taşıması mümkündür. Buna kar
şılık olumsuz niteliklerden uzak bulunan 
bir kimsede bunların karşıtlarını oluştu
ran meziyetler mevcut olur ( el-Emedü '1-
a~şa, vr. 4 ı"). Abdülkerlm el-Kuşeyrl Al
lah'ın insanlara lutfettiği, fakat çok kim
senin farkına varmadığı nimetlerden bi
rinin de inanmış kalplerini hali üzere de
vam ettirip hayatlarında geçirdikleri za
manları bozucu unsurlardan arındırma
sıdır. İnsanların tabi tutulduğu en büyük 
imtihan ise sevgi odaklarının çeşitli alter
natifiere açık bulunmasıdır (et-Taf:ıbfr, s. 
66) . 

Mecld zatl-tenzlhlbir isim olarak dü
şünüldüğü takdirde all, azim, celll, mü
teall; fiili bir sıfat konumunda görülmesi 
halinde ise kerim, ber ve ganl isimleriyle 
anlam yakınlığı içinde bulunur. 
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