
haber vermektedir (bk. bi bl.). Oxford 
nüshasında eksik olan sayfanın mevcut 
bulunduğu bu yazmada Karabey, yetmiş 
dokuz şairin 336 şiirinin yer aldığını söy
leyerek şairlerin adlarını alfabe sırasına 
göre yazmış ve şiirlerinin sayısını belirt
miştir. Bu listede 1437 yılından sonraki 
dönemlerde yaşadığı bilinen bazı şairte
rin yer alması söz konusu nüshaya daha 
sonra ekler yapıldığını göstermektedir. 
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~ MUSTAFA CANPOLAT 

MECMÜU FETAVA 
(..s.9\.a~) 

Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin 
(ö. 728/1328) 

çeşitli eser ve fetvalarını 
bir araya getiren külliyat. 

_j 

Abdurrahman b. Muhammed b. Kasım 
tarafından oğlu Muhammed'in yardımıy
la hazırlanan derlernede İbn Teymiyye'nin 
muhtelif kitapları, risaleleri ve fetvaları 
yer almaktadır. Abdurrahman b. Muham
med, 1340 ( 1922) yılından itibaren Mek
ke'deki Mektebetü'l-Haremi'l-Mekkl, Dı

maşk'taki Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye ve 
bazı özel kütüphaneler, Halep'teki Mek
tebetü'l-evkaf. Bağdat'taki Mektebetü'l
evkaf ve çeşitli şahıs kütüphaneleri, Ka
hire'deki Darü'l-kütübi'l-Mısriyye , Paris'
teki Bibliotheque Nationale'de ulaşabildi
ği eser ve fetvaları derlemiş , oluşan külli
yat, M elik Suud b. Abdülazlz'in mali des
teğiyle otuz beş cilt halinde tahkiksiz bir 
şekilde neşredilmiştir (Riyad 138 1-1 386/ 

1961-1967). Ardından bu baskıya Muham
med b. Abdurrahman tarafından düzen
lenmiş konu fihristi yanında ilim, sanat 
ve meslekler; şahıslar; millet. fırka, taife, 
tarikat ve mezhepler; kitaplar, yer isim
leri vb. dizinlerden oluşan iki ciltlik fih
rist eklenmiştir (el-Feharisü'l-'amme ue't
takrib li-Mecmü'i {etaua, Mekke 1389). 
Rabat ( 1401 / 1981) ve Riyad'da ( 1412/ 
ı 991 ) birer ofset baskısı yapılan külliyatı 
son olarak Amir ei-Cezzar ile Enver el
Baz tahkik ve hadisleri tahrlc ederek 
Mecmu'atü'l-fetava adıyla yayımlamış
lardır (yirm i ciltte otuz yed i ci lt, MansO
re - Riyad 1418/ 1997). M ecd! b. Mansur b. 
Seyyid eş-Şevrl, el-Ijavi ti ta{Jrici el,ıi'ı

dişi Mecmu'i'l-fetavi adlı fihristinde 
(Beyrut 1415/1995) Mecmu'u fetava'
nın hadislerini alfabetik sırayla tahrlc et
miştir. 

Derlernede yer alan 1 SO'ye yakın eser 
ve pek çok fetva usulü'd-din (I-VIII), man
tık (IX), ahlak (X). tasavvuf (XI), Kur'an 
(XII-XIII), tefsir (XIV-XVII), hadis (XVIII), 
fıkıh usulü (XIX-XX) ve fıkıh (XXI-XXXV) 
olmak üzere ilim daliarına göre tasnif 
edilmiştir. Fıkıh konularına dair fetvalar 
müteahhir Hanbeli fakihlerinin eserleri
nin tertibine göre düzenlenmiştir. İbn 
Teymiyye'nin çalışmalarının bir kısmı ilk 
defa bu külliyat içinde basılmış ve da
ha sonra müstakil neşirlere konu teş
kil etmiştir. Mecmu'u fetava'nın ba
zı ciltleri de naşirlerin koyduğu farklı 
başlıklarla yeniden basılmıştır. Mese
la V ve VI. ciltler Kitabü'l-Esma' ve'ş
şıfat (nşr. Mustafa Abd ülkadir Ata, ı-ıı, 
Beyrut 1418/1998) , VIII. ciltel-Kaza 
ve'l-Jsader (nşr. Ahmed Abd Urrah!m es
Sayih- Seyyid el-Cümeyl!. Beyrut 1411/ 
1991). XVIII. cilt( s 5-385) 'İlmü'l-/:ıadiş 
(nş r. MOsa Muhammed Ali. Beyrut 1405/ 
1985), XXVIII. ciltel-Cihad (bir ciltte iki 
cilt. nşr. Abdurrahman Umeyre, Beyrut 
141 ı 1 ı 991 ) adıyla tahkikli bir şekilde neş
redilmiştir. Külliyat içindeki diğer bir kı
sım eserler ise daha önce müstakil ola
rak veya Mecmu'atü'r-resa'ili'l-kübra 
(l-ll, n ş r. Hasan el-FeyyOm! İbrahim, Ka
hire 1323. 1341, 1385/1966; nşr. Muham
med Hamid el-Fıki, Cidde 1368), Mec
mu'atü'r-resa'il ve'l-mesa'il (iki ciltte 
beş cilt, nş r. M. Reş!d Rıza, Kahire 1341-
1349; Beyrut I 403/1983; nşr. M. Reşld Rı
za- M. el-Enver Ahmed ei-Biltad. Resa'il 
ue fetava şeyl].ilislam adıyl a. Kahire 1412/ 
I 992; 'Arşu'r-raJ:ıman adıyla, I-II , Riyad 
1419/ 1999). el-Fetava'l-kübra (1-V, Kahi
re 1326, 1329; nşr. Haseneyn Muhammed 
MahiOf, I-V. Kahire 1384/1965) gibi derle-

MECNÜN 

melerde yayımlanmıştır. Mecmu'u fe 
tava'da yer almayan bazı risaleler Ca
mi'u'r-resa'il isimli derlernede bir araya 
getirilmiştir (n şr. Muhammed Reşad Sa
lim, l-ll, Kahire 1389/ 1969, 1984; Cidde 
1405/ ı 984). Eser, Tevhid Yayınları tara
fından İbn Teymiye Külliyatı adıyla 
Türkçe'ye çevfilmeye başlanmış ve ilk 
sekiz cildi neşredilmiştir (İstanbul 1986-
2003). Tercüme edilen kısımdaki bazı ri-
salelerin daha sonra müstakil baskıları 
da yapılmıştır. 

!;i] CENGİZ KALLEK 
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ME C NUN 

(bk. CÜNÜN). 

MECNÜN 
( ..:ı~!) 

_j 

Kays b. el-Mülewah b. Müzahim el-Amiri 
(ö. 70/690 [?]) 

Leyla ve Mecnfin adlı aşk hikayesindeki 
erkek kahramanın lakabı. 

L _j 

Adı, kabilesi, nisbesi ve soy kütüğü ile 
gerçek veya hayall bir şahıs olduğu ko
nusunda birbiriyle çelişen rivayetler bu
lunmakla birlikte şiirlerinde geçen bazı 
ipuçlarından hareketle gerçek bir şahıs 
olup Em eviler'in ilk zamanlarında yaşadı

ğı , adının Kays b. Mülevvah b. Müzahim 
olduğu, Amir b. Sa'saa kabilesine men-

Leyla'nın Mecnün'un önünden geçişini gösteren bir min 
yatür ( Oriental Miniatures, Tashkent 1980, s. 59) 
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