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MEiiADIR 
(_r:..L;... ) 

Taraflar ve şahitlerinin hakim 
huzurunda dava ile ilgili olarak 

sunduldan bilgi ve delillerin, yemin, 
ikrar veya inkarın kaydedildiği 

belge ve defterler 
(bk. ŞÜRÜT ve SİCİuAT). 

MEHAİMI 
(~l@.o) 

Ebü'l-Hasen AUıüddln All 
b. Ahmed b. İbrahim Mehaiml 

(ö . 835/1432) 

Hintli müfessir ve mutasavvıf. 

_j 

-, 

_j 

776'da (1374) Dekken bölgesinde bir 
liman kasabası olan , günümüzde Bom
bay'abağlı Mehaim'de doğdu. Şeyh Mah
düm Fakih Mehaiml, Mahdüm Mehaiml 
ve ailesinin Plro lakabına nisbetle Ali Plro 
diye de anılır. Kureyş kabilesine mensup 
olan dedeleri, Haccac b. Yusuf es-Sekafi'
nin zulüm ve baskıları yüzünden Medi
ne'yi terkederek Hindistan'ın sahil bölge
sine ulaşmış ve buraya yerleşmişti. Ailesi 
bölgede Nevaitller (Kureyş içinde bir kol) 
olarak bilinir (kad-ı Bilgraml, ı. 97; Rah
man Ali, s. 350). Babası Şeyh Ahmed ilim 
sahibi bir kişiydi. TürkSultanı Muhammed 
Tuğluk'un bölgeye hakim olduğu dönem
de yaşayan Mehaiml, Hindistan'a çeşitli 
ülkelerden ve özellikle Orta Asya'dan ge
tirilen çok sayıda ilim adamından istifa
de ederek tahsilini tamamladı ve islami 
ilimierin hemen her sahasında kendini 
yetiştirdi. 

Mehaiml. yaşadığı devirde Hindistan 
bölgesini tesiri altına almış bulunan Mu h- . 
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yiddin İbnü'l-Arabl'nin görüşlerinin en bü
yük savunucusu olmuş ve eserlerine şerh
ler yazmıştır (Sıddlk Hasan Han, lll, 219). 
Yemen'deki İbnü'l-Arabl muhalifi bir ki
şiyi ikna etmek için oraya kadar gittiği 
nakledilir. Abdülhak ed-Dihlevl ondan sü
fi, büyük muvahhid alim diye söz ederken 
(AI]barü'L-al]yar, s. 387) Abdülhay el-Ha
seni onu Şah Veliyyullah 'tan sonra Hindis
tan bölgesinin emsalsiz alimi olarak tav
sif eder. Hint ulemasının çoğunluğu Ha
nefi olduğu halde yetiştiği bölge alimleri 
gibi Şafii mezhebine intisap eden ve bazı 
kısa seyahatleri dışında ömrünü kadılık 

yaptığı Mehaim'de geçiren Mehaiml 8 
veya 28 Cemaziyelahir 83S'te (11 Şubat 
veya 2 Mart 1432) burada vefat etti. Her 
yıl mezarı başında binlerce insanın katılı
mıyla anma toplantıları (urs) yapılmak

tadır. 

Eserleri. 1. Tebşirü 'r-raJ:ıman ve tey
sfrü'l-mennan ii tefsfri'l-Kur'an (Teb
şlrü'r-raf:ıman ve teyslrü'L-mennan ba'çla 
ma yüşlru ila i'cazi'l-J:(ur'an) . Nazmü'l
Kur'an ve münasebatü'I-ayat ve's-süver 
ilimleri açısından önemli bir yere sahip 
olan, Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde çok 
sayıda yazma nüshası bulunan eser. ke
narında Muhammed b. Uzeyz es-Sicista
nl'nin Nüzhetü'l-]fulı1b fi tefsiri garf
bü'l-Kur'an adlı eseriyle birlikte birçok 
defa basılmıştır (Delhi 1286; Kah i re- Bu
lak 1295; Beyrut 1983, 1410/1990; nüsha
ları ve tanıtımı için b k. Zubaid Ahmad, s. 
17-19, 271; M. Salim Kidval, s. 38-42) . z. 
ŞerJ:ıu Fuşuşi'l-J:ıikem (ljuşQşu 'n-ni'am 

fi şer/:ıi FuşQ.şi'l-/:ıikem). Muhyiddin İbnü'1-
Arabl'nin eserinin şerhi olup Türkiye'de 
(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 2228; Edirne Selimiye Ktp., nr. 1061) ve 
Hindistan'da (Zubaid Ahmad, s. 101, 344) 
yazma nüshaları vardır. 3. ŞerJ:ıu'n-Nu
şuş li-Konevi (Meşra'u 'l-i].uşuş ila ma'a
ni'n-Nuşuş). Sadreddin Konevi'nin Fuşu
şü'l-J:ıikem şerhi mukaddimesi olan en
Nuşuş'unun haşiyesi olup bir nüshası 
India Office Library'dedir (nr. 1328). 4. 
Risale fi'r-red 'a]{ı ba'zı men enkere 
'a]{ı ehli't-tari]f. Fuşuşü '1-J:ıikem'i mü
dafaa için yazılan eserlerdendir (İÜ Ktp., 
AY, nr. 281 ). s. ~avarifü'l-leta'it ii şerJ:ıi 
'Avarifi'l-ma'arif. Sühreverdl'nin tasav
vufa dair eserinin şerhidir (yazma nüs
haları için bk. a.g.e., s. 344). 6. ŞerJ:ıu 
Edilleti't-tevJ:ıid (India Office Library, nr. 
1362). Abdülhak ed-Dih1evl'nin Cadile 
tü 't-tevJ:ıfd ve Rahman Ali'nin Edille tü 't
tevJ:ıfd adıyla zikrettikleri eserler ŞerJ:ıu 
Edilleti't - tevJ:ıid olmalıdır. 7. Fıl}h-ı 
M a}]dumi. Şafii fıkhıyla ilgili olup ibadet 

konularını ihtiva etmektedir. Asafiye Kü
tüphanesi'ndeki nüshasından tıpkı bası
mı yapılan eser Abdülhak Hakani tara
fından Urduca'ya t ercüme edilmiş ve bir 
girişle birlikte Bombay'da yayımlanmış
tır (a.g.e. , s. 79-80, 316). 8 . eq-l)av'ü'l
a~her ii şerJ:ıi'n-Nuri'l-ezher ii keşfi'l
]faza' ve'l-]fader (Delhi 1944). 9. İra'e
tü 'd-deM'i]f ii şerJ:ıi Mir'ati'l-J:ıa]fii'i]f 
(Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efen
di, nr. 718). Eser ayrıca basılmıştır (Bom
bay, ts.; müellifin diğer eserleri için bk. 
Abdülhay ei-Hasenl, lll, 111-112; Zubaid 
Ahmad, s. 344-345). 

BİBLİYOGRAFYA : 
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s. 38-42; Abdurrahman Perviz ilahi, Mal]dum 
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Iii ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 
ı~ - ~ -, 
MEHAMILI, Ahmed b. Muhammed 

(bk. İBNÜ'l-MEHMtİU). 
L _j 
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MEHAMiLi, Hüseyin b. İsmail 
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Ebü Abdiilah Hüseyn b. İsmall 
b. Muhammed el-Mehamill 

ed-Dabbl el-Bağdadl 
(ö. 330/942) 

ŞabiQ-i Bubiiri'nin ravisi, 
Kfife kadısı. 

_j 

238 (849) yılında Bağdat'ta doğdu. As

len Basralı Beni Dabbe kabilesinden olup 
Bağdat'a yerleşen Mehilmill ailesinin ön
de gelen alimlerindendir. Atalarından biri 



mahmil (çoğul u mehamil) ticaretiyle uğ
raştığı için onun soyundan gelenler Me
hamili nisbesiyle anılmıştır. Hadis öğre
nimine 244 (858) yılında Bağdat'ta Mu
hammed b. Yezid er-Rifai'nin yanında 

başlayan Mehamili ayrıca Hammad b. is
hak, Ya'küb b. İbrahim ed-Devrakl, BuM
ri, Ebu Ca'fer İbn Ebu Şeybe, Zübeyr b. 

Bekkar. İbnü'I-Bagandi, İbn Vare gibi mu
haddislerden hadis dinledi. Kendisinden 
hadis alanlar arasında Taberani, Darekut
ni, Da'lec b. Ahmed, Muhammed b. ömer 
ei-Bağdadi ve İbn Cümey' ei-Gassani yer 

almaktadır. Mehamili yirmi beş yaşında 
Kufe kadısı oldu ve altmış yıl bu görevde 
kaldı. Kufe kadılığı yanında Fars bölgesi

nin kadılığı da kendisine verildi. ömrünün 
sonlarına doğru görevinden ayrılarak ha
dis rivayetiyle meşgul oldu. Kufe'dekl evi 
fıkıh konularının müzakere edildiği bir 
ilim meclisi haline gelmişti. Mehamili 22 
Rebiülahir 330 ( 14 Ocak 942) tarihinde 
Bağdat'ta vefat etti. 

Döneminin önde gelen muhaddis ve 
fakihlerinden kabul edilen Mehamili 
alçak gönüllüğü ve takvasıyla tanın
mıştır. Ebü;I-Fida İbn Kesir ve İzzeddin 
İbnü'I-Esir, Mehamili'nin Şafii mezhebi
ne mensup olduğunu ifade etmekle bir
likte diğer kaynaklarda bu konuda her
hangi bir bilgi mevcut değildir. Şa]J.if:ı-i 
Bu.tıari'nin birçok ravisi arasında eseri 
sonraki nesillere aktaran beş raviden biri 
olan Mehamili, Şa]J.i]J.-i Bu.tıari'yi sema 
yoluyla değil Buhari'nin Bağdat'taki imla 
meclislerinde aldığı ve hatalı bir nüsha 
meydana getirdiği için rivayeti fazla rağ

bet görmemiştir. 

Eserleri. 1. e1-Emali(nşr. İbrahim İbra

him el-Kays\', Arnman 1412/ 1991 ). e1-Ec
za'ü '1-Me]J.amiliyyat, Ecza'ü '1-Me]J.a
mili, e1-Me]J.amiliyyat diye de anılan ve 
emali türünün en tanınmış örnekleri ara
sında yer alan eser farklı konulara dair 
533 hadis ihtiva etmektedir. 2. Kita
bü'd-Du'a' (nşr. Mes'Gd Abdülham\'d Mu

hammed es-Sa'dGn\', Beyrut 1 995; · nşr. Amr 
Abdülmü'min, Kahire 1993). Hz. Peygam
ber'in yolculuk sırasında yaptığı ya da ya
pılmasını tavsiye ettiği duaları ihtiva eden 
bir hadis cüzü olup Nevzat Sabri Akın 
bununla ilgili bir yüksek lisans tezi hazır
lamıştır (bk. bibl.). Mehamili'nin ayrıca 
Ş ald tü '1- 'ideyn ( Darü 'l-kütübi 'z-Zahiriy

ye, MecmG', nr. 90/10) ve Hadis (Darü ' l
kütübi'z-Zahiriyye, MecmG', nr. 66/7, 78/9, 
94, ı ı 5) adlı çalışmaları vardır. İbnü'n-Ne
dim, onun Kitabü 's-Sünen ti'1 -t~h adlı 

bir eserinin bulunduğunu söylemekle bir-

likte ( el-Fihrist, s. 288) eserin günümüze 
ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. 
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li] KAMiL YAŞAROGLU 

MEHARic 

(bk. HİYEL). 

ei-MEHARİC 
(~~f ) 

Hiyel ile ilgili olarak 
günümüze ulaşan ilk eser. 

_j 

_j 

Hile-i şer'iyyeye dair eser yazma gele
neğinin müctehid imamlar döneminde 
başladığı o sıralarda cereyan eden konuy
la ilgili tartışmalardan anlaşılmaktadır. 

İçinde anılan şahıslar ve muhtevası o dev
re yakın bir tarihte yazıldığı kanaatini 
uyandıran el-Me.tıaric ti'l-]J.iyel'in, ala
nında günümüze ulaşan ilk kitap olduğu 
ilim çevrelerinde genel olarak kabul edil

mektedir. Fakat eserin kimin tarafından 
telif edildiği tartışma konusudur. Cari 
Brockelmann ve Fuat Sezgin, bu kitabı 
hem Ebu Yusuf'un hem imam Muham
med'in eserleri içinde zikretmekte, Sez

gin ayrıca eserin Ebu Hanife'nin telifi ve 
Ebu Yusufun rivayeti olabileceğini belir
terek Ebu Hanife'ye nisbet etmektedir. 

el-Me.tıdric'i neşreden Joseph Schacht 
eserin imam Muhammed' e ait olduğun
dan şüphe duymamakta. Henri Lam

mens. M. Menazir Ahsen, Muhammed 
ed-Desuki gibi araştırmacılar da bu görü
şe katılmaktadır. E. Pröbster ile August 
Fischer gibi bazı araştırmacılar ise bunu 
isabetli bulmamaktadır. 

ei-MEHARiC 

EbG Hanife'nin hiyelle ilgili bireser ya
zıp yazmadığı tartışmalıdır. Diğer mez
hep alimlerine ait kitapların bazılarında 
onun hiyelle ilgili bir kitap kaleme aldığı 
ve bu kitapta bir müslümanı dinden çı
karacak ölçüde İslam'ın esaslarına aykırı 
hilelerin yer aldığı iddia edilmekle birlikte 
(Hat\'b, Xlll, 426. 427) bunun mezhep ta
assubundan ve Ebu Hanife'nin ictihadla

rının bağiamından koparılarak kullanılıp 

sonucun da kendisine mal edilmesinden 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır (bk. HİYEL). 

Mesela Ebu Hanife'nin kadının irtidadı 
halinde nikahının düşeceğine dair ictihadı 
zamanla. "Kocasından ayrılmak isteyen 
kadın irtidad edebilir" şekline dönüşmüş. 

bir dönem Semerkant bölgesinde koca
sından kurtulmak isteyen kadınlar böyle 
bir yola başvurmuştur (Yahya b. Ebu Be
kir el-Hanefl. vr. 75b-76a); "Küfrü teklif 
küfrü gerektirir" görüşüne sahip olduğu 
halde Ebu Hanife bu yanlış uygulamanın 
sorumlusu olarak gösterilmiştir. Ona nis
bet edilen kitabın İslam'ın temel esasla
rına aykırı hileler yanında böyle bir tavsi
yeyi de ihtiva ettiği ve tepkiyi daha çok bu 
yüzden çektiği dikkate alınırsa Ebu Hani
fe'nin adının sonradan bu kitaba eklen
diği tahmin edilebilir (geniş bilgi ve tartış
malar için bk. Köse, s. 29-37). Şu ana ka
dar Ebu Hanife'ye ait olduğu kabul edile
bilecek bir hiyel kitabının ortaya çıkma
mış ve talebeleri veya güvenilir ravilerce 
sahih bir isnadla böyle bir kitabın rivayet 
edildiğinin tesbit edilmemiş olması (M. 
Zahid Kevserl. Te'nibü'l-ljatib, s. 77). el
Me.tıQric ti'l-]J.iyel'in ona ait olabileceği 
iddialarının da isabetli olmadığını göster
mektedir. Nitekim bu eserle birlikte di
ğer bazı önemli hiyel kitaplarını neşreden 
ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınan Jo
seph Schacht da Ebu Hanife'ye ait bir hi
yel kitabı bulunmadığını ifade etmekte
dir (Isi., V ı ı 9261. s. 22 ı) . Ayrıca el-Mel]d
ric fi'1-]J.iyel'in birçokyerinde görüşlerin 
kendisine nisbeti münasebetiyle kullanı
lanifadeler(meselabk.s. 12, 13, 18, 19. 
23, 28, 3 ı. 35, 48, 49, 65) eserin bir başka
sına ait olduğunu göstermektedir. 

Ebu Yusuf'un h iyelle ilgili bir kitap yaz
dığı bazı kaynaklarda ifade edilmekte (Ca
h iz, lll, 1 1-1 2; Hassaf, s. 88; İbn Hacer, XII, 
326), el-Me.tıQric'in de ona ait olduğu ko
nusunda bazı iddialar bulunmaktadır. Bir 

kısım kütüphane kataloglarında da Ebu 
Yusuf adına kayıtlı olan (Köse, s. 37) ve 
günümüze ulaşmış bulunan bu kitabın 
sonunda eser ona nisbet edilmektedir 
(el-Mel].aric, s. 86. vr. ı 9Qb). Ancak kitapta 
kendisinden nakledilen hile hükümleri bu-
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