
rünmemektedir. Yine. "Ebu Hanife ve as
habın ın görüşlerine gelince" ( el-Mel]a.ric, 
s. 36; vr. 177' ; el-Aş/, IV, vr. 7'}; "Ebu Hanife. 
Ebu Yusuf ve imam Muhammed bu ha
disle amel ediyordu" (el-Aş/, IV, vr. 8b}; "Ya'
küb (Ebu Yusuf) ve Muhammed üç gün
den daha fazlasını caiz görüyorlardı" (el
Mel].aric, S . 39} ; "Bu bize göre caizdir. Ebu 
Yusuf'a göre de caizdir. imam Muham
med caiz olmadığını söylemektedir" (el
Mel].aric, s. 34 ; vr. ı 76b) gibi ifadeler bu 
eserlerin başkası tarafından deriendiği
ne büyük ölçüde delalet etmektedir. Hat
ta "Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un kavline 
kıyasla şöyle şöyle yapabilir" ( e/-Aşl, IV, vr. 
7b; el-Mel].aric'de sadece Ebu Yusuf'un adı 
geçmektedir, s. 55) şeklindeki ifade bazı 
görüşlerin daha sonra tahrlc yoluyla or
taya konulduğunu, "fukahadan bazısı" 

gibi (mesela bk. el-Mel].aric, s. 32; el-Aşl, 

IV, vr. 6b, 7' ) mezhep imamlarının kullan
ması adetten olmayan ve daha çok ileriki 
zamanlara ait ifadelerde her iki eserin 
mezhep imamları devrinden sonraya ait 
olduğu düşüncesini destekler mahiyette
dir. Eserlerin rivayet düzeninde de bir 
tutarlılık görünmemektedir. Birbirinden 
farklı bir dizi isnad ihtiva etmekte, çok 
defa bu zincir bırakılmakta ve doğrudan 
hileler verilmektedir. el-Me]].fıric ti'l-J:ıi 

yel'de Ebu Yusuf'tan nakledilen hileler 
el-Aşl'daki hiyel bölümünde doğrudan 
doğruya kaydedilmektedir. Bütün bun
lar, el-M e]].dri c fi'l-J:ıiyel ile el-Aşl'daki 
hiyel bölümünün sonradan derlendiği fik
r ini güçlendirmektedir. 

Kitap nikah akdinin yanı sıra yemin, ne
zir. talak gibi tek taraflı iradeyle bağlayıcı 
kabul edilen tasarruflardaki hilelerle baş
lar ve bunlar diğer konuların arasında ye
niden ele alınır. Eserin büyük bölümünü 
bu alanlardaki hileler oluşturur. Kitabın 

özellikle bu mevzularla başlaması ve bu 
tür hilelere ağırlık vermesinin sebebi, 
Emevl halifelerin in kendiler ine biat et 
mek istemeyen halktan yeminle biat al
ma yoluna başvurmaları (Süyutl, s. 20 ı) 
ve halkın tehdit altında verdiği bağlılık 
sözünden dönmesini engellemek için bu 
biatı Hanefiler'ce ikrah halinde geçerli ka
bul edilen talak, köle azadı , bütün malla
rının Allah yolunda sadaka olmasını nez
retme gibi ciddi sonuçlar doğuracak hu
kuki tasarruftarla pekiştirme yoluna git
mesi (İbn Teymiyye, Mecma'u Fetaua , 
XXXIII, 36-37; İbn Kayyim ei-Cevziyye, lll, 
7 4) olmalıdır. Bundan dolayı eser, ikrah 
halindeki bu tür tasarrufların "inşallah" 

şeklindeki istisna ifadesiyle geçersiz hale 
getirilebileceğini ifade eden hilelerle baş-

lar ve bu tür hileler kitapta geniş yer tu
tar. Yine bazı alimierin idarecilerin zul
münden korunmak için başvurdukları hi
leler de eserde yer alır (mesela bk. s. 6-
7) . Bunun dışında eser icare, hibe, veka
let, sulh, kefalet, alış verişler, vasiyet, şir
ket, havale, şüf'a ve cinayet konuların
daki hilelere de yer verir. 

el-Mehfıric, Joseph Schacht tarafın 

dan sonuna Serahsl'nin eJ-Mebsılt'un
daki "Kitabü'l-l:fiyel" bölümü eklenerek 
1930 yılında Leipzig'de basılmış , aynı bas
kı ofset yoluyla Bağdat'ta (Mektebetü'l
müsenna) ve istanbul'da (Ahmet İhsan 
Matbaas ıl tekrarlanmıştır. Pröbster bu 
neşirde birçok oku n uş hatası tesbit etmiş 
(ls lamica, V 11932), s. 584-585). Schacht 
ise ikisi dışında bunların okunuş hatası 
değil baskı hatası olduğunu belirtmiştir 

(a.g.e., VI 11933 ). s. 262) 
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MEHASİNÜ't-TE'viL 
( Jı.9 i.ıı W"" ı,;,..,) 

Cemaleddin el-Kasıml'nin 
(ö. 1914) 

Kur'an-ı Kerim tefsir i. 
_j 

Daha çok Tefsirü'l-Küsımiolarak bi
linen eserin mukaddimesinde müellif 
Kur'an'da mevcut ilim ve fenleri öğren
mek, ondaki sırları keşfetmek için büyük 
bir çaba gösterdiğini, ömrünün çoğunu 
bu uğurda harcadığını belirtmiş , bu 
amaçla daha önce yazılmış tefsirleri ince
lediğini , hepsinin kendi çapında Kur'an'ın 

maksatlarını araştırarak ortaya bir şeyler 
koymaya çalıştığını söylemiştir. Ancak 
Kur'an'ın mana derinliklerinin tefsirlere 
sığmayacak kadar engin, sırlarının ve hik
metlerinin sayılamayacak kadar çok oldu
ğunu gören müellif ona hizmet amacıyla 
müfessir lerin safında yer almak istemiş 

ve 1316 yılı Şevva l ayında (Şubat 1899) 
tefsirini yazmaya başlamıştır. 

Eserin 1. cildi tefsir usulüne ayrılmış 
olup usulün ana konuları "kaide" başlığıy

la verilmiş, ayrıca "fasıl" ve "matlab" alt 
başlıkları altında incelenmişti r. Burada 
müellif, çeşitli görüşleri naklederken ço
ğunlukla bunları yorumlamasa da tercihi 
bu görüşleri veriş şeklinden anlaşılmak

tadır. İkinci cüzden başlayan tefsir met
ninde önce tefsir edilen sürenin mushaf
taki sıra numarası, adı ve adiandırma se
bebi açıklanmış, Mekkl veya Medeni oldu
ğu, ayet sayısı belirtilmiş, sürelerin fazi
letine dair hadisler kaynaklarıyla birlikte 
zikredilmiştir. Ayetlerin tek tek veya grup-
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lar halinde ele alındığı eserde önce "ei
Kavlü fi kavlihi Tealif' ibaresine yer veril
miş , ardından ayet metnine ve tefsire ge
çilmiştir. Kasımi'nin tefsirinde nasıl bir 
metot izlediğini ve eserinin ne tür bir tef
sir olduğunu söylemek güçtür. Zira bazan 
rivayet tefsirlerinin usulüne uygun bir yol 
izlemiş , bazan dirayet müfessirleri gibi 
davranmış. bazan da çeşitli tefsirlerden 
bol nakil de bulunarak derleme bir metin 
ortaya koymuştur. 

Her ayeti uzun uzun tefsir etmekyerine 
Kasımi daha çok gerekli gördüğü nokta
lar üzerinde durur. Genellikle önce ayet
lerde geçen, açıklanmasını gerekli gördü
ğü kelime veya kavramların dil yönünü 
kısaca ele alır, bazan Arapça'daki kullanı
lışiarına değinir. kısa örnekler verir. yer 
yer eski şiirlerden yararlanır. Az da olsa 
kıraat ve i'rab konularına da girmiştir. 

Kasımi, ayetin ayetle ve sahih gördüğü 
hadis ve saha be kavilleriyle tefsirine önem 
vermişse de birçok ayetin tefsirinde ri
vayetleri belirtmemiş. hadis ve eserlerin 
isnadını kaydetmeyip çoğunlukla kayna
ğını zikretmekle yetinmiştir. Bazı istisna
lar dışında eserde İsrailiyat'a rastlanma
maktadır. Yirmiden çokyerde Kitab-ı Mu
kaddes'ten iktibaslar yapmıştır (ll , ı 28; 
lll, 650-654; IV, 848, 850) . Kasımi ayetlerin 
nüzQI sebebini çok defa ayrıntılı biçimde 
kaydetmiştir. 

Kasımi, ayetlerin tefsiriyle doğrudan 
ilgisi bulunmayan bilgileri veya dil yapı
sından çıkarılan bazı incelikleri " latife" 
yahut "faide" başlığı altında verir. Dikkat 
çekmek istediği bilgileri de "tenbih" baş
lığıyla zikreder. Bazı yerlerde değişik ih
timal ve görüşleri serdederek tartışır. Ay
rıca tefsiri geniş yer tutan ayetlerin iza
hında farklı görüşleri fasıllar halinde ele 
aldığı görülür. Kasımi'nin nesih konusun
da itidalli davrandığını söylemek müm
kündür. Bu hususu rivayetlere dayanarak 
özlü bir şekilde vermeye çalışmıştır. 

Selefi olan ve tefsirinde mezhebinin 
görüşlerine geniş yer veren Kasım i, İbn 
Teymiyye ile İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin 
eserlerinden uzun iktibaslarda bulunur. 
Mu'tezile gibi fırkaların görüşlerini ise 
kısaca belirtir, bazı görüşleri isim zikret
meden tenkit ettiği olur. Nadiren SQfiy
ye 'nin görüşlerini yorumsuz zikreder 
(mesela bk. VI, 1896-1898). Kasım! , ah
kam ayetlerinin tefsirinde sadece konuy
la ilgili hadis veya sahabi sözlerini naklet
mekle yetinirken bir kısım fıkhi hüküm
leri cumhurun görüşü olarak takdim eder. 
Bazı yerlerde ise Hanefi, Şafii, Maliki. 
Hanbeli, Zeydiyye gibi mezheplerin gö-
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rüşlerini ayrıntıya girmeden ve genellikle 
aralarında tercih yapmaksızın verir. fa
kat daha çok İbn Teymiyye ve İbn Kayyim 
ei-Cevziyye'nin görüşlerini benimser, na
diren kendi fikrini belirttiği de olur. Hu
ruf-ı mukattaayı tefsir etmekyerine bun
ların ilk geçtiği Bakara suresinde bazı 
görüşleri nakletmekle yetinir, diğer yer
lerde ise buraya atıfta bulunur. 

Sahabe ve tabiinden başlayarak kendi 
dönemine kadarki tefsir literatüründen 
geniş şekilde faydalanan Kasımi çoğun
lukla yararlandığı kaynakları belirtmiştir. 

En çok istifade ettiği müfessirler İbn Ke
sir. Zemahşeri, Fahreddin er-Razi. Mu
hammed b. Cerir et-Taberi, Şehabeddin 
ei-Hafaci, EbüssuQd Efendi, İbn Kayyim 
ei-Cevziyye olup tefsir usulünde güven
diği müelliflerden biri İbrahim b. Musa 
eş-Şatıbi'dir. Lugat, cümle bilgisi ve kıraat 
konularında fazla kaynak gösterme yolu
na gitmediği gözlenmekle beraber lu 
gatla ilgili açıklamalarında genellikle Ze
mahşeri ve Ragıb el-İsfahani'den yarar
landığı söylenebilir. 

Mel).asinü 't-te'vil'e yöneltilen eleşti
riler arasında bazı ayetlerin tefsirinin çok 
kısa tutulmasına veya hiç değinilmeme
sine karşılık bazılarının tefsirinde pek çok 
rivayete yer verilmesi, çeşitli müfessirle
rin görüşleri uzun uzun nakledilerek ko
nunun gereğinden fazla uzatılınası (me
sela bk.lll, 589-607; IV, 774-799; VI, 1876-

1 899) gibi hususlar vardır. Kasımi'nin ten
kide açık yönlerinden biri de yaşadığı dö
nemde pozitif bilimlerdeki gelişmelerin 
tesiri altında kalarak bazı var sayımları 
ilmi gerçekmiş gibi eserine almış olması
dır. Diğer gezegenlerde insana benzer 
akıllı canlıların bulunabileceği faraziyesi
ni ayetleri e irtibatlandırması ve eski mü
fessirlerin bunu bilmediklerini söylemesi 
bunun bir örneği olarak zikredilebilir (b k. 
I, 233-234). 

Eser. M. Fuad Abdülbaki'nin tahkikiyle 
on ciltte on yedi cüz halinde basılmıştır 
(Kahire 1376-1380/1957-1960; Beyrut 1386/ 

ı 987, ı 398/1978; 1415/1994). Naşir, müel
lifin tefsir mahiyetinde veya şahit olarak 
zikrettiği ayetlerin süre adlarıyla numa
ralarını dipnotta vermiş, hadisleri tahric 
etmiş. şiirleri tamamlayıcı bilgilerle be

. raber yine dipnotta göstermiştir. On ye
dinci cüzün sonuna Şal).il).-i Bu.{ıari'deki 
kitap başlıkları (konular) esas alınarak ha
zırlanmış bir konu fihristi eklenmiştir. 
Eserin tefsir usulüne ayrılan birinci cüzü 
Sezai Özel tarafından Türkçe'ye çevrilmiş 
ve Tefsir İlminin Temel Meseleleri adıy
la yayımlanmıştır (i stanbul ı 990). 
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MEHA YİF TEFTiŞ i 

Osmanlılar'da 

merkez tarafından 
gönderilen kadıların yaptıkları 

adli soruşturma için 
kullanılan bir tabir 

(bk. KADI). 

MEHCER EDEBiYATI 

_j 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Kuzey ve Güney Amerika'ya 

göç eden Araplar'ca 

L 
geliştirilen edebiyat. 

_j 

Sözlükte "göç edilen yer" manasma ge
len mehcer, başta Lübnan olmak üzere 
Suriye, Filistin ve Ürdün'den göç eden 
Araplar'ın Kuzey ve Güney Amerika'da ika
met ettikleri yerlere verilen addır. Meh
cer edebiyatı (edebü'l-mehcer). Araplar'ın 
Amerika kıtasında temsil ettikleri Arap 
edebiyatı için kullanılan bir tabir olmuş
tur. 

XIX. yüzyılda Suriye'nin önemli bir gelir 
kaynağı olan ipek ticaretinin Japon ipeği
nin piyasaya girmesi üzerine zayıflaması. 
ekilebilir alanların azlığı, zirai afetler ve 
enerji kaynaklarının yetersizliği, feodal 
yapının hüküm sürmesi yüzünden gelir 
kaynaklarından eşit bir şekilde istifade 
edilerneyişi Ortadoğu'da hem ekonomik 
hem siyasi sıkıntılar doğurmuştu. Diğer 
taraftan Kavalalı Mehmed Ali Paşa'dan 
itibaren Mısır'da bazı ilmi enstitülerle 
Amerikan ve Saint Joseph üniversiteleri
nin kurulması (ı 866, ı 879) sonucunda Ba
tı kültürüyle temas başlamış, İbrahim Pa
şa'nın Suriye valiliği sırasında ortaya çı
kan misyoner faaliyetleri giderek artmış , 

Amerika ve Batı özenilen ülkeler haline 
gelmişti. 

Ortadoğu 'dan ilk göç büyük bir ihti
malle 1854 yılında Kuzey Amerika'ya ya
pılmış. Güney Amerika'ya ise ancakyirmi 
yıl sonra gerçekleşmiştir. 1860'ta mey
dana gelen Maruni- Dürzi çatışmalarının 
etkisiyle göç iyice hızlanmış , 1899-191 O 
arasında Amerika kıtasındaki Arap göç
menlerin sayısı60.000'e ulaşmıştır. 1913'-


