
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 

L 

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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sup bulunduğu yolundaki rivayetler da
ha sağlam görülmüştür. Regis Blachere 
ve Charles Pellat gibi şarkiyatçılarla onla
ra uyan bazı Arap yazarları ise MecnCın'un 
hayall bir şahıs o lduğunu ileri sürerler. 
Gerçekten deli olmayıp bir rivayete göre 
amcasının kızı Leyla bint Sa'd b. Mehdi ei
Amiriyye'ye aşık olarak kara sevdaya tu
tulduğu için kendisine "MecnCın" lakabı 
verilmiş ve aynı lakabı taşıyan başkalarıy

la karıştınlmaması için "MecnCınu Leyla, 
MecnCınu Beni Amir" olarak da anılmıştır 
(Leyla ile MecnOn arasında geçen aşk hi
kayesi için bk. LEYLA ve MECNÜN). 

MecnCın'a nisbet edilen şiirler aşk, ayrı
lık. özlem ve hicran ateşi. elem. umutsuz
luk ve göz yaşı selidir. Seçilmiş lafızlarla 
örülmüş olup açık, anlaşılır ve çoğu kısa 
manzumeler halindedir. Yüksek bir me
Jodi ve lirizme sahip olmalarından dola
yı birçoğu bestelenmiştir. Ancak bun
ların büyük bir kısmının ravileri tarafın
dan MecnOn'a nisbet edildiği, gerçekte 
başka şairlere ait bulunduğu Cahiz. İbn 
Kuteybe. İbnü'I-Mu'tez ve Ebü'I-Ferec ei
İsfahanl gibi güvenilir ediplerce ifade edil
miştir. Bu şairler arasında başta Mec
nun'un adaşı ve dert arkadaşı Kays b. Ze
rlh olmak üzere Cı;!mll b. Ma'mer, İbrahim 
b. Herme. Nusayb b. Rebah, Muhammed 
b. Ümeyye ve İbnü'd -Dümeyne görülür 
(el-Eganf, II, ll, 54, 58,73, 83).Ayrıca şa
iri bilinmeyen veya Leyla aşkını terennüm 
eden birçok şiirin de MecnCın'a nisbet 
edildiği belirtilir. MecnCın ' un Ebu Bekir 
ei-Valibl tarafından derlenen divanında 
yer alan, MecnCın ve Leyla aşkına dair 
haberleri e birlikte zikredilen şiirler, Mec
nun'un hayatına göre tertip edilmiş ya 
da MecnCın'un hayatının bu şiiriere göre 
düzenlenip şekiilendirilmiş olduğu hissi
ni uyandırmaktadır. 

MecnOn'un hayatı. Leyla aşkıyla ilgili 
haberleri, şiirlerinin derlenmesi, neşri ve 
şerhi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. 
Onun şiirlerini kıssa ve haberler eşliğinde 
ilk derleyen kişi Ebu Bekir ei-Valibl'dir. 
Valibl'nin eseri Divanü Mecnunı Leylô, 
Divanü (~ışşatü) Kays b. el-Mülevvah 

· el-<Amiri adlarıyla defalarca basılmıştır 
(mesela bk. Bulak 1285; Kah i re 1294, 1300, 
1306, 1309). Bu divanı Yusuf Ferhat (Bey
rut 1412/1992, şerhle birlikte), Muhammed 
İbrahim Selim (Kahire 1414/1993) ve Şev
kiye İnalcık (MecnOn ve şiirleri üzerine 
Türkçe bir incelemeyle birlikte. Ankara 
1967) neşretmiştir. MecnCın'un şiirleri, 
Abdülmüteal es-Saldi (Kah i re 1960) ve 
Abdüssettar Ahmed Ferrac (Kahire 1958, 
1959, 1960) tarafından değişik kaynaklar-
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dan derlenerek şerhedilmiş ve Divanü 
Mecnun ve Leyla adıyla yayımlanmıştır. 
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il İSMAİL DURMUŞ 

ME CRA 
( 1.5 _r.<.<J f ) 

Bir kaynaktan 
alınacak suların geçiş yolu 

ve bu geçişi sağlayan irtifak hakkı 
(bk.İRfİF AK). 

MECRITi 
( ~_r.<.<Jf ) 

Ebü'l-Kasım Mesleme 
b. Ahmedei-Farazi ei-Mecriti 

(ö. 398/1007) 

Endülüslü matematikçi 
ve astronomi alimi. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mec
rlt'te (Madrid) doğdu. Erken yaşlarda Kur
tuba'ya (Cordoba) yerleşerek matematik 
alimi Abdülgafir b. Muhammed'den ders 
aldı . Büyük bir ihtimalle Halife lll. Abdur
rahman'ın gözetiminde oluşturulan eski 
kültürlereaşina alimler topluluğuyla irti
batı vardı ve sarayda astronom olarak gö
rev yapıyordu. Batlamyus'un el-Mecis
ti'si üzerinde çalıştı; Harizml'nin Zic'ini 
inceleyerek bazı yerlerini değiştirdi. 369 
(979) yılında astronomi gözlemlerinde bu
lundu. Resa'ilü İl].vani'ş-Şata 'yı Endü
lüs'te tanıtan odur. Kurtuba'da vefat etti. 

Yetiştirdiği öğrencilerin önde gelenleri 
Ebü'I -Kasım İbnü's-Saffar, İbnü's-Semh, 
İbnü'I-Hayyat, Zehravl, Ebu Müslim İbn 
Haldun ve Amr b. Abdurrahman el-Kir
manl'dir. 

Matematik ve astronomi konusunda 
Endülüs'ün en seçkin bilginlerinden olan 
ve Endülüs'ün Öklid'i (Euclides) diye anılan 
Mecritl bu düzeye, Doğu İslam ülkeleleri
ne yaptığı bir seyahat sırasında eline ge
çen eserler üzefindeki çalışmaları sonu
cunda ulaşmış. Endülüs'teki astronomi 
ve matematik ancak onun çalışmaları sa
yesinde müstakil birer ilim dalı haline 
gelmiştir (İA, VII, 440). Mecrlti Mağrib'in 
ilmi geleneğinde kendinden sonraki bil
ginleri ciddi biçimde etkileyen bir otorite 
olarak kabul edilmiştir; onun bu etkileyici 
otoritesi Batı için de geçerlidir. 

Eserleri. 1. Ebvab la yestagni men 
yerumü <amele'l-usturlab (Risaletü'l
usturlab). Usturlabın teknik olarak yapı
mı ve kullanımına dair bilgilerin yanı sıra 
astronomi cetvellerinin de yer aldığı eser; 
Juan Vernet ve M. A. Catala tarafından 
ispanyolca'ya çevrilerek bir değerlendir
me yazısıyla birlikte neşredilmiştir (b k. 
bi bl.). z. Ta<li]f <alô. Batlamyus fi tastiJ:ıi 
basiti'l-küre. Batlamyus'un halen kayıp 
olan Planisphere adlı eserinin TastilJU 
basiti'l-küre adlı tercümesine yapılmış 
bir şerhtir. Eserin Bibliotheque Nation
ale'de kayıtlı bir nüshası yanında (nr. 4821. 
vr. 69-79) Latince ve İbranice çevirileri gü
nümüze ulaşmıştır (Sezgin, V. 170, 335; 
EF ling.J. V, ı 109). 3. Zicü'l-Ijarizmi'nin 
gözden geçirilmiş şekli. Muhammed b. 
Musa ei-Harizml'nin hazırladığı astrono
mi cetvellerinin gözden geçirilerek bazı 
düzeltmelerin yapıldığı eserde Yezdicerd 
takvimine göre o l uşturulmuş cetveller 
hicrl tarihe çevrilmiştir. Ayrıca bu çalış
mada Arin tül dairesi yerine kısmen Kur
tuba tül dairesi konulmuş ve hicret sıra
sında yıldızların konumları yaklaşık ola
rak tesbit edilmiştir. Arapça aslı kaybolan 
eserin Bathlı Adelard tarafından yapılan 
Latince çevirisi Almanca'ya tercüme edi
lerekyayımlanmıştır ( Kopenhagen 1914). 
4. Risale fi şekli '1-mula]f]fab bi'l-]fat
ta<. Astronomi konusundaki eserde Sa
bit b. Kurre'nin bazı görüşleri geliştiril
miştir (Sezgin, V, 335). s. Mu<amelat (Ta
mamü 'ilmi'l-'aded, Şimarü'l-'aded). Ge
lir vergisi. mal bildirimi ve resmi ödeme
lerle ilgili hesap ve ölçümlere dair olup 
aritmetik ve geometrinin birlikte kulla
nıldığı bir muhtevaya sahiptir. 6. İl]tişa
ru ta<dili'l-kevakib min Zici'l-Bettôni. 
Settani'nin astronomi cetvellerinin göz-


