
MECNON 

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-



den geçirilerek bazı düzeltmelerin yapıl
dığı bir eserdir. Klasik kaynakların haber 
verdiği son iki kitap günümüze ulaşma
mıştır. 

Bunların dışında Mecriti'ye aidiyeti tar
tışmalı olan bazı eserler bulunmaktadır. 
Genelde gizli ilimler, cefr, sihir ve•simya 
konularındaki bu eserlerin ona ait olma
dığı söylenebilir. Mecriti'nin biyografisini 
yazan Said ei-Endelüsi. ibn Ebu Usaybia 
ve ibnü ' I - Kıfti gibi müelliflerin onun bu 
alanlarla ilgili herhangi bir çalışmasını 
zikretmemeleri ve bu eserlerin bir kısmı
nın Mecriti'nin vefatının ardından kaleme 
alındığının anlaşılması gibi sebepler bu 
kanaati doğrular niteliktedir. Ona atfedi
len eserlerin başında , 400 ( 1 009) yılından 
sonra yazılan ve simyaya dair olan Rüt
betü 'l-J:ıakim ile kozmoloji , astroloji, bü
yü , gizli ilim konularını içeren ve 12S6'da 
X. Alfansa'nun emri üzerine Picatrix 
adıyla Latince'ye çevrilen Giiyetü 'l-J:ıa
kim gelmektedir. Fuat Sezgin, bu iki ese
r in Ebu Mesleme Muhammed b. ibra
him el-Mecriti'ye ait olduğunu kaydeder 
( GAS, IV. 294-298). Resô.'ilü İl]vô.ni 'ş-Şa
fô. ' nın sonunda yer alan Risô.letü'l-Cô.
mi'a, Kitô.bü '1-AJ:ıcô.r ve Sırrü 'l-kimyô. ' 

gibi eserler de Mecriti'ye nisbet edilmek
tedir. 
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ME CÜ SILiK 
(~~1) 

Zerdüştiliğin 

eski İran inanç ve gelenekleriyle 
karışmasından oluşan din. 

MecGsilik, Zerdüşt'ün tebliğ ettiği , mo
noteist bir teoloji içeren inanç ve düşün
celerin eski iran inanç ve gelenekleriyle 
mezcedilmesinden oluşan bir dindir. Bu 
din. Sasaniler döneminde yönetici sınıfla 
da yakından irtibatlı olan rahip sınıfı Me
ci' den (MecOş) hareketle islam kaynakla
rında Mecüsilik, Batı kaynaklarında ise 
Zerdüşt'ün isminden dolayı Zoroastria
nism veya Ah ura Mazda isminden hare
ketle Mazdeizm olarak adlandı rılır. Ayrıca 

ateş kültüyle ilgili inanç ve ritüelleri sebe
biyle Ateşperestlik adıyla da bilinir. Kur
'an'da bir yerde (el-Hac 22/ 17) "MecGsi
ler" anlamına gelen mecfıs (teki li meci1-
sl) kelimesi geçmektedir. MecGs terimi
nin eski Farsça kökenli olduğu erken dö
nemlerden itibaren müslümanlarca bilin
mekteydi (MevhGb b. Ahmed ei-Cevallki. 
s. 320) . Bununla birlikte bu kelimeyi "me
nece" fiil kökünden türetmeye çalışanlar 
da olmuştur (Jeffery, s. 259) . Ayrıca mecGs 
kelimesinin Keldani veya Med kökenli ol
duğu ileri sürülmüştür (Mustafavi . XI. 35 ). 
Batılı araştırmacılar. mecüs teriminin Es
ki Farsça'dan Arapça'ya doğrudan veya 
Süryanice (mecOsa) aracılığıyla geçmiş ola
bileceğini söylerler (Jeffery, s. 260) . 

Kurucusu. Meclisiliğin kurucusu Zer
düşt Batı'da Zoroaster olarak bilinir. Zo
roaster, Farsça'da "güzel develere sahip 
olan" anlamındaki Zarathushtra'nın Yu
nanca'ya geçmiş şeklidir. Zerdüşt'ün ne 
zaman ve nerede doğduğu konusu tartış
malıd ır. Eski Yunan kaynakları onun do
ğumunu milattan birkaç binyıl öncesine 
götürmektedir. Buna göre Truva savaşın
dan (baz ı kaynaklara göre Eflatun 'dan) 
6000 yıl önce yaşamıştır. Diğer taraftan 
modern çalışmalar Zerdüşt'ün yaşadığı 
zaman konusunda iki farklı var sayım 
üzerinde durmaktadır. Bunlardan ilkine 
göre Zerdüşt milattan önce 1600-1400 
yılları arasında yaşamış olmalıdır. Bu gö
rüşün temel dayanağı , ona atfedilen aat
halar'daki ifadelerle Hinduizm'in kutsal 
kitaplarından olan Vedalar arasındaki ben
zerliklerdir. Daha çok itibar edilen ikinci 
görüş ise Zerdüşt'ün milattan önce VII-VI. 
yüzyıllarda yaşamış olduğu yönündedir. 
Bunun en önemli desteği Zerdüşt'ün ha
yatına ilişkin yaygın i ran geleneğidir. Bu
na göre Zerdüşt, Büyük iskender'in iran 

MECOSiLiK 

seferinden (m . ö. 330) 258 yıl önce yaşa
mıştır. Şu halde Zerdüşt milattan önce 
588 yıllarında hayatta olmalıdır. Bu tarih 
ise milattan önce VI. yüzyıldaki Ahameni
ler dönemine tekabül etmektedir. Aves
ta'ya ve Yunan kaynaklarına göre Zerdüşt 
Doğu iran 'da yaşamıştır. Nitekim Kral 
Viştaspa'nın (m .ö. YI. yüzyıl) saltanat 
sürdüğü Horasan bölgesi de buradadır. 
Bazı kaynaklar ise Zerdüşt'ün iran 'ın ku
zeybatısında yer alan Maveraünnehir böl
gesinde hayvancılıkla uğraşan yarı göçe
be kabHelere mensup olduğunu, Doğu 
iran 'a daha sonradan gidip yerleştiğini 
ileri sürmektedir. 

Gelenekte Zerdüşt'e atfedilen aatha
lar'daki sınırlı bilgiler dışında Zerdüşt'ün 
hayatıyla ilgili fazla bilgi bulunmamakta
dır. Babası Poyruşaspa'nın rahip olduğu 
söylenir. MecGsi kaynaklarına göre Zer
düşt. küçüklüğünden itibaren diğer ço
cuklardan farklı olarak sürekli bir arayış 
içerisindeydi. Nitekim yirmi yaşına geldi
ğinde onda önemli değişiklikler görülme
ye başlandı; sık sık dağlara ve ıssız yerlere 
giderek inziva hayatı sürmeye çalışıyordu . 

Otuz yaşındayken Tanrı' nın temsilcisi me
lek Vohu Manaile (iyi düşünce) karşılaştı. 

Kendisine ilk vahiyleri getiren V oh u Mana 
onu ruhsal olarak yüce tanrı Ah ura Maz
da'ya götürdü. Zerdüşt, Ahura Mazda'yı 

"bilge rab" olarak nitelem ektedir. Bu va
hiy tecrübesini sonraki yıllarda diğerleri 
izledi; böylece yaşadığı dönemin politeist 
kültürüne karşı monoteizmi temel alan 
yeni bir inancı telkin etmekle görevlendi
rilen Zerdüşt etrafına bu inancı yaymaya 
başladı. 

Misyon faaliyetlerinin ilk zamanların
da Zerdüşt'ün fazla başarılı olamadığı ve 
içinde yaşadığı toplum tarafından tepkiy
le karşılandığı kaydedilmektedir. Nitekim 
ilk on yıl içerisinde yalnızca bir kişinin (ku
zeni) kendisine inandığı söylenir. Bu başa
rısızlık üzerine daha doğudaki Kral Viştas
pa'nın ülkesine gitti , Viştaspa'nın Zer
düşt'ün öğretilerini kabul etmesi yeni din 
için tam anlamıyla bir dönüm noktası ol
du. Zerdüşt, Kral Viştaspa'nın maiyetiyle 
birlikte yeni dine girmesini sağladığı gibi 
kraliyet hfınedanıyla akrabalık ilişkileri de 
kurdu; kız kardeşi Povriçista'yı kralın da
nışmanlarından Samasp ile evlendirdi, 
kendisi de kralın bir diğer danışmanının 
kızıyla evlendi. Böylece Viştaspa'nın yanın

da büyük bir saygınlık kazanan Zerdüşt 
inanç sistemini yaymak için yoğun bir ça
banın içine girdi. Bu arada komşu siyasi 
iktidarların Viştaspa ile yaptığı savaşlarda 
da taraf olmak durumunda kaldı. Bu şe-
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