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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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Osmanlılar'da 

merkez tarafından 
gönderilen kadıların yaptıkları 

adli soruşturma için 
kullanılan bir tabir 

(bk. KADI). 
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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'-



te Kuzey Amerika'da büyük rakamlara 
ulaşan göçmen sayısı 1920'de bir göçmen 
kanununun çıkarılmasına zemin hazırla
mış. bu sebeple göçler hızlı bir şekilde gü
neye kaymıştır. Göçmenler arasında en 
kalabalık nüfusu Lübnanlılar oluşturu
yordu. Bunda misyonerlik faaliyetlerinin 
komşu ülkelere göre Lübnan'da yoğun
laşmasının. ayrıca nüfusun hıristiyan ol
masının da önemli payı vardı. Göçler daha 
çok Kuzey Amerika'da New York, Detroit. 
Bostan, Brezilya'da Sao Paulo, Arjantin'de 
Rio de Janeira ve Buenos'e yapılıyordu. 
Ayrıca Venezuela, Meksika, Kanada ve Şi
li'ye de göçmenler gitmiştir. Bunlar ilk dö
nemlerde küçük ve basit işlerle uğraş
mışsa da zamanlaticarette başarı elde 
etmiş ve buraların büyük tüccarları ara
sında yer almıştır. 

Göçmenler, hayatın zor şartlarına rağ
men siyasi havanın yumuşaklığından fay
dalanarak bazı edebi mahfiller oluştur
maya çalışmıştır. Bunda New York'ta 
çıkan Kevkebü Emrikil ( 1892). el-'Aşr 

( 1894). el-Eyyam ( 1897). el-Hüda ( 1898), 

Mir'atü '1-garb ( 1899). es-Sd'i]J. ( 1912). 

es-Semir ( 1929); Brezilya'da el-Fey]J.d 
( 1895), er-Ra~ib ( 1897). el -Menii?:ır 

( 1899), el-'U ş be ( 1933). el-Menahil, el
Endelüs gibi gazete ve dergilerin önemli 
etkisi olmuştur. Sayıları 250'ye varan bu 
gazete ve dergiler önce birçok edebi şah
siyeti bir araya getirmiş, ardından bazı 
edebi cemiyetlerin süratle dağınasına 
zemin hazırlamıştır. 

1900 yılında Lübnanlı bazı gençler ta
rafından Brezilya' nın Sao Paulo şehrinde 
Rivaku'I-Maarri adlı bir dernek kuruldu ve 
Yeni Dünya'da çıkan ilk şiir kitabı kabul 
edilen Kayser Ma'IQf'un Te~kôrü'l-mu
hacir adlı divanını yayımiandı (Sao Paul o 
ı 905) Na Om Lebek'i'nin önderliğini yap
tığı derneğin faaliyetleri, onun Osmanlı 
Devleti'nde ll. Meşrutiyet'in ilanından 
sonra Lübnan'a dönüşüyle yavaşladı, ar
dından da sona erdi. Mehcer edebiyatının 
fikir hayatında üç ismin büyük rol oyna
dığı kabul edilir. Bunlar Cibran Halil Cib
ran, Miha'il Nuayme ve Emin er-Reyhan'i'
dir. 1920 yılında Cibran'ın önderliğinde 
bazı Lübnanlı ve Suriyeli gençlerin gayre
ti, Mihail Nuayme. İlya Ebu Mail, Nesib 
Ariza, Reşid EyyQb gibi kişilerin bir araya 
gelmesiyle Kuzey Amerika'da er-Rabıta
tü'l-kalemiyye adlı bir dernek kuruldu. 
Burada New York'ta adı geçenlerden baş
ka Mes'Qd Semaha, Emin Müşrık. Es'ad 
Rüstem, William Catzeflis, Ved'i' BahOt. 
Ni'met el-Hac ve Emin er-Reyhani gibi 

şahsiyetler de bulunmaktaydı . Arap dili ve 
edebiyatma canlılık kazandırmak, edebi 
ürünlerini bir araya getirmek, klasik ede
biyatla bağları koparmak ve toplumsal 
özgürlük için çalışmak derneğin hedefleri 
arasında yer alıyordu. Derneğin resmi ya
yın organı Abdülmesih ei-Haddad'ın çı
kardığı es-Sd'iJ:ı adlı dergiydi. Bu dergi 
Amerika kıtasından Arap dünyasına 
önemli mesajlar taşımış. birçok edip ve 
şairi etkilemiştir. Derneğin en önemli şah
siyeti olan Cibran Halil Cibran düşüncele
rini "el-Asife" adlı hikayesinde açıklamış
tır ( el-'Avaşıf. Beyrut 1986, s. 160- ı 79) . İn
giliz edebiyatında romantik akımın öncü
lerinden sayılan ve şiirde imgelerneyi ön 
plana çıkarınakla ün yapan William Bla
ke'in etkisinde kalan Cibran'ın eserlerinde 
Batı'yı bir nevi Doğululaştırma gayretleri 
göze çarpar. Amerika Birleşik Devletleri 
başkanı Roosevelt ona, "Sen Doğu'dan ge
lip Batı'yı silip süpüren ilk fırtınasın , an
cak kıyılarımıza çiçekten başka bir şey ge
tirmedin" demiştir (M. Abdülganl Hasan, 
s. 172). Şiiri aydınlığın karanlığa hakimi
yeti olarak gören şair ve edip Miha'il Nuay
me vezinle kafiyeyi şiirin gereklerinden 
görmeyen yenilikçi tavrıyla dikkat çeker. 
Genç yaşta Lübnan'dan ayrıldıkları için 
Arap diline tam vakıf olarnamaları sebe
biyle dil hataları yapan mehcer şairlerin
den biri de odur. Bu hataların birçok kişi 
tarafından sert bir dille eleştirilmesi kar
şısında içlerinde Mihail'in de bulunduğu 
bir grup hataları savunma yanlışlığına 
düşmüştür (el-Girbalü'l-cedfd, s. 98-99). 

Cibran Halil Cibran ile Emin er-Reyha
n'i'nin hikaye ve romanları üslQp ve fikir 
açısından paralellik arzeder. Her ikisi de 
din adamlarına karşı olumsuz bir tavır 
sergiler. Emin er-Reyhan'i'nin eserlerin
de diğerinden farklı olarak milliyetçi dü
şünceler göze çarpar. Amerikalı filozof ve 
yazar Ralph Waldo Emerson'un etkisinde 
kalan ve Walt Whitman'dan esinlenerek 
Arap edebiyatında ilk mensur şiiri yazan 
Emin er-Reyhani'dir ( er·Reyhaniyyat, 
1-11, Beyrut 1910-1911; lll-IV, Beyrut 1923-

1 924). Onun Kalbü Lübnan adlı eseri 
( Beyrut ı 93 5) kendi edebi şahsiyetinin 

hemen hemen bütün özelliklerini yansıt
maktadır. 

er-Rabıtatü'l-kalemiyye'ye mensup şa
irlerin çoğu aynı zamanda nesir yazarıydı. 
Onların nesirlerinde özgün, duygulu ve 
tasvirci bir üsiOp dikkati çeker. Ateşli duy
guları ve sürükleyici üsiObuyla mehcer 
edebiyatının en büyük şairi sayılabilecek 
olan gazeteci İlya EbQ Maz'i'nin mehcer 
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edebiyatma getirdiği yenilik tek kafiye 
ve tek vezinle şiir nazmıdır. Mehcer ede
biyatının gazeteci ve edipleri arasında 
Abdülmesih ei-Haddad, NaOm Mukerzel 
ve kardeşi SellOm Mukerzel. el-Beyan 
gazetesinin sahibi Riki ez-Zahir ve eş 

Şar~ dergisinin kurucusu Musa Kürey
yim sayılabilir. 

er-Rabıatü'l-kalemiyye'nin önemli üye
lerinden biri de Nesib Ariza'dır. Şiirlerin
de ruhi bir şaşkınlık sergilernesiyle "en 
büyük hayret şairi" olarak tanınan Necib 
Ariza. Dikülcinni'l-ljımşi (New York 
1921) ve eş-Şamşame adlı eserleriyle 
mehcer edebiyatının ilk tarihi roman ya
zarı dır. el-Eyyılbiyyat, Egö.ni'd -Derviş 

ve Hiye'd-dünya adlı divanları olan Re
şid EyyQb ilk divanında bir hürriyet şairi 
olarak, diğer ikisinde aksiyoner bir roman
tizm etkisinde görülür. Reşid EyyQb'a şiir
lerinde en çok işlediği konuların sevgi, ke
der. hüzün ve içki olması sebebiyle "der
viş. şikayetçi. ağlayan şair" lakapları ve
rilmiştir. Abdülmesih ve Nedret (Nudrat) 
ei-Haddad kardeşler de er-Rabıtatü 'l-ka

lemiyye'nin kurucularındandı. Birçok ede
biyatçı , 1941'de Evrd~u'l-]J.arif adlı diva
nı kaleme alan Nedret'in çocuk tabiatlı bir 
şair olduğunu söylemiştir. Kardeşi Abdül
mesih ei-Haddad dernek için çok gayret 
göstermiştir. Cibran'ın tesiri altında kale
me aldığıljikayatü'l-Mehcer adlı eseri 
( 1927) Araplar'ın mehcerdeki hayatını an" 
latır. 

er-Rabıtatü'l-kalemiyye mensuplarının 

aksine eski edebiyatla bağlarını koparma
yan Mehcer şairlerinden biri Mes'Qd Se
maha'dır. Kendisine Amerika'da "Colonel 
rütbesi" nişanı verilen şair klasik şiiri tak
lit etmiş. yenilikçi hareketlerden etkilen
memiştir. Divanı ( 1938) yenilikçi hareket
lere isyan niteliği taşır. öte yandan İngi
lizce eserleriyle Arap tarih ve medeniye
tini Batı'ya tanıtan Philip Hitti'den başka 
birçok şair ve yazar er-Rabıtatü'l-kalemiy
ye'nin faaliyetlerine katılmamıştır. Kuzey 
mehcer edebiyatı, büyük beğeni kazanan 
şiir çalışmalarına rağmen modern Arap 
edebiyatında daha çok nesriyle yer edin
miştir. 

1931 yılına kadar ayakta kalan er-Rabı
tatü'l-kalemiyye'nin giderek gücünü kay
betmesinden sonra özellikle güneyde yeni 
bir cemiyetin kurulması arayışları içine 
girilmiş. 1933'te Brezilya'nın Sao Paulo 
şehrinde Şükrullah ei-Cur tarafından ei
Usbetü'I-Endelüsiyye adıyla bir dernek 
kurulmuştur. Kurucuların düşünceleri bir 
önceki demekle aynı olmasına rağmen 
özellikle eski ve yeni edebiyat konusunda 
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farklı görüşlere sahip bulunuyorlardı. el
Usbetü'l-Endelüsiyye mensuplarının he
deflerinden biri de Arap edebiyatma ve 
bilhassa şii re yenilik kazandırmak, ancak 
bunu yaparken mazi ile bağları koparma
mak konusunda dikkatli davranmaktı. 
Derneğin kurulduğu sıralarda Brezilya'
da Arap aydınları arasındaki edebi çalış
malar bir taraftan ülke içinde, diğer ta
raftan kıtadaki diğer Arap halkına ve Or
tadoğu'daki Arap dünyasına ulaşacak şe
kilde devam ediyordu. eş-Şar}f, el-Cali
ye ve el-Endelüsü '1-cedide dergileri bu 
gelişmeleri Arap dünyasına ulaştırıyordu . 

el-Endelüsü'l-cedide'yi çıkaran Şükrul
lah el-Curr'un mehcer edebiyatını güç
lendirmek, bütün Arap alemiyle irtibatını 
sağlamak, dini ve siyasi bir kimliğe bürün
meden Arap edebiyatma hizmet etmek 
için kurduğu bu müessese Reşld Selim el
HQri, Kayser Selim el-Hüri, İlyas Ferhad, 
Şefik Ma'!Qf, Riyaz Ma'!Qf, Ni'met Kazan, 
Akl el-Cur ve Hüsni Gurab gibi önemli şah
siyetlerle birlikte Brezilya cumhurbaşka
nının dergiyi kapatma emrini verdiği 
1941 yılına kadar Arap edebiyatma hiz
met etmeyi sürdürmüştür. 

Mehcer edip ve şairleri üzerinde ilişki 
kurdukları Batı edebiyatının ve edipleri
nin büyük tesiri olmuştur. Bir nevi kadim 
Endülüs'ü taklit niteliği taşıyan bu hare
ket daha çok el-Usbetü'l-Endelüsiyye üye
leri arasında dikkat çekmektedir. Bu se
beple mehcer edebiyatma "el-edebü'l-En
delüsi" adını verenler de olmuştur. Gü
ney mehcer grubunun Endülüs edebiya
tma yaklaşmasında , İspanya ile sıkı bağla
rı bulunan halklarta birlikte olmasının ve 
kadim Endülüs dönemini yadeden bazı 

İspanyol şairleriyle irtibat kurmasının 
önemli rolü vardır. Mehcer edip ve şairle
ri uzakyerlerden Endülüs'e gelip burada 
büyük bir devlet kuran, ayrıca şiirde ye
nilikler meydana getiren Endülüs Arap
ları ile aralarında bir benzerlik görüyor
l ardı. Endülüs döneminde ortaya çıkan 
halk şiiri türlerinden olan müveşşahlar 
gibi onların şiiri de yeni bir dönem başlat
mıştır. Endülüs'te müveşşahları zeceller 
takip ettiği gibi özellikle Güney Amerika 
mehcer edebiyatında şiir ve nesrin ar
dından zecel gelmiştir. Ravzatü 'z-zecel 
ve er-Ravza adlı dergiler bu tür şiiriere 
özel ilgi göst eriyordu. Mehcer edebiyatı
nın zecel prensi diye bilinen Selim Lutful
lah, el-Burcü'l-al]zar (1953) adlı zecel 
divanının şairi Yusuf Es'ad Ganim, Selim 
Nadir ve Ni'met Kazan bu tür şiirde başa

rılı eserler vermiştir. Fevzi Ma'!Cıf'un Ega
ni'l-Endelüs (Dluanü Fevzi el-Ma' lüf [Da-
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ru Reyhan!J. 1957. s. 84-118) adlı eseri 
müveşşah tarzı şiirlerini kapsar. Endülüs 
izleri Fevzi Ma'!Qf'un sadece şiirinde değil 
İbn lfamid (Su~ütu Gtrnata) (ı 952) adlı 
tiyatro eserinde de görülür. İlyas Ferhad, 
"Tahiyyetü'l-Endelüs" adlı müveşşahından 
sonra hep fasih Arapça ile şiir yazmıştır. 

İlk eseri olan er-Ruba'iyyfıt'ında (Sa o Pa
ulo ı 925) toplumun dini, siyasi ve içtimal 
bölünmelerine, ayrıca dini adet ve gele
neklerine karşı fikirlerini dile getirmiştir. 
el-Usbetü'l-Endelüsiyye'nin ilk yöneticisi 
Mişe l Ma'ICıf el-'Uşbe adlı bir edebiyat 
dergisi çıkarmış, beş bölümlük piyesi sah
nelenmiş, ancak yazdığı şiirler ve mensur 
eserleri basılmamıştır. 

Cemal Abdünnasır tarafından Arap 
milliyetçiliği dolayısıyla ödüllendirilen ve 
"eş-Şairü'l-Karavl" diye tanınan Reş!d Se
lim el-HQrl, Mişel Ma'!Qfun ölümünden 
( 1943) sonra el-Usbetü'l-Endelüsiyye'nin 
yöneticisi oldu. Brezilya'da çok zor şartlar 
altında yaşayan Reş!d Selim bir vatan şa

iriydi. Mezhep ve hizip kavgalarından nef
ret etmiş, Araplar'ı birleştirecek her türlü 
inanç ve telakkiye rıza göstermiş, hıristi

yan olmasına rağmen Hz. Peygamber'i 
öven şiirler yazmıştır (Dluanü 'l-K'arauf, s. 

314-316) 

er-Rabıtatü'l-kalemiyye ve el-Usbetü'l
Endelüsiyye'nin kapanmasıyla mehcerde 
ortaya çıkan boşluğu George Saydah ' ın 

Arjantin'de kurduğu er-Rabıtatü'l-ede

biyye adlı bir dernek doldurdu. Amerika'
dan sonra Venezuella'ya, ardından 1948'
de Arjantin'e geçen Saydah'ın milli bir 
ruh ve yüce bir insan idealini terennüm 
eden şiirindeki insicam ve mOsiki yer yer 
görülen dil hatalarını unutturmaktadır. 

Güney Amerika mehcer edebiyatının ge
nel bir eğilimi olan klasik Arap edebiyatma 
ve maziye bağlılık Hüsni Gurab ve Nasr 
Sem'an'da da görülür. Bu sebeple şiirle
rinde hareket noktaları daha çok mazi ol
muştur. Mehcer şiirinin modern Arap 
edebiyatında yer alışı Güney Amerika 
mehcer edebiyatının şiiri sayesinde ol
muştur. 

Güney ve Kuzey Amerika mehcer ede
biyatları arasında hem içerik hem şekil 
bakımından farklılık vardır. Kuzey Ame
rika mehcer edebiyatında genelde insani 
problemler, maddeden kurtarmaya çalış
tıkları insan ruhu, Hıristiyanlık, Batı ro
mantizmi ve mistik eğilim ağırlıktaydı. 
New York nesiinin divanlarında yoğun 
psikolojik tahliller yer alıyordu. Güney 
Amerika mehcer edebiyatı ise ulusal 
problemlerle ilgilenmekteydi. Bu edebi
yat daha çok şiirle uğraşmış, bunun ya-

nında hikaye ve roman türünde de eser
ler vermiştir. Antuan Enis ŞekQr'un Mi
ne'l-mehd ile'l-la]:zd adlı romanı psikolo
jik tahlilleriyle dikkat çeker. Sadece meh
cer edebiyatında değil Arap dünyasında 
da önemli bir yeri olan Nezir ZeytQn'un 
Zünubü'I-fıbfı' adlı eseri ve tercüme ro
manları. Şükrullah el-Curr'un eş-Şebe
]:zu'l-ebyaz (Beyrut ı 964), Cü~O.rü'l-l]a

ti'e adlı romanları ve İlyas Kunsul'ün 
özellikle Fi Mehebbi'r-ri]:z adlı romanı 
Güney Amerika mehcer edebiyatının belli 
başlı çalışmaları arasında yer alır. Thvfik 
ZaCın'un Zikrü'l-hicre adlı eseri (Sao 
Paul o 1945) Güney Amerika mehcer ede
biyatını kapsamlı bir şekilde anlatmak
tadır. 

Mehcer edebiyatma hizmet vermiş şah
siyetler arasında Amerika'da Abdullah 
Berri, Cemii Ma'lüf; Brezilya'da Mişel 
Mağribl. İlyas Abdullah Tu'me. Tevfik 
Kurban: Arjantin'de George Assaf, Hüsni 
Abdülmelik, Ahmed Süleyman el-Ahmed; 
Meksika'da MahbQb el-Hürl eş-Şertüni: 
Venezuella'da Süleyman Ebü Fahr, Yusuf 
Assaf. Tevfik Abdülhalil5: Ekvator'da Ge
orge Kaddüm: Şili'de Tevfik Baliş, Fehd 
İbrahim; Bolivya'da George Ka'di: Uru
guay'da Mişel Ni'met; Küba'da Halil Fa
ris İlyas ve Kolombia'da Akl Emin sayıla
bilir. 

Mehcer edebiyatının ilk dönemlerinde 
önderliğini Abbas Mahmud el -Akkad , 
Halil Mutran, Abdullah Şükri ve Abdülka
dir el-Mazini'nin yaptığı şuaraü'd-d!van 
ile Ahmed Zeki Ebü Şadi'nin öncülüğün
de kurulan Apoila grubunun savunduğu 
yeni romantizm hareketinin etkisi görü
lür. Ancak çok geçmeden mehcer mü
messilleri, Ortadoğu'da Arap edebiyatında 
cereyan eden yenilikçi hareketlerin önüne 
geçerek yenilikçi kavramını daha da ge
nişletmişlerdir. Mehcer edip ve şairleri
nin bazıları Doğu 'nun değerlerini Batı'nın 

anlayışına göre ifade etmeye önem ver
miştir. 

Bazılarına göre modern Arap edebiya
tında görülen bütün yenilikçi hareketler 
mehcer edebiyatı kaynaklıdır. Arap gaze
teciliğinin düzeyini yükselten de mehcer 
edebiyatı olmuştur. Mehcer ediplerinin 
bed!' ve beyan sanatlarının dışına çıktığı , 

şiir ve n esir dili arasında fark görmeyerek 
nesirde kullandıkları dili şiirde de kullan
dıkları görülür. Şiirde o zamana kadar gö
rülmeyen değişik vezinlere yer verilmiş, 
özellikle Kuzey Amerika mehcer edebi
yatı grubunda görülen "teemmül" Batılı 
edipterin bile takdirini kazanmıştır. Meh
cer şairleri insan psikolojisini çok iyi tahlil 



ve tasvir etmiş, şüphe ile hareket etmeyi 
prensip haline getirmiştir. 

Mehcer edebiyatının üzerinde kurul
duğu temel dini hürriyettir. ifade ve dü
şünce hürriyeti, bunun yanında dini hür
riyet beraberinde birçok tartışmayı da 
getirmiştir. Din ve din adamlarına karşı 
açıkça görüşlerini ilk ortaya koyan Ci b ran 
H anı Cibran ve Emin er-Reyhanl'dir. Bun
lar bazı yazılarından dolayı dinsizlikle suç
lanmıştır. Eleştirilerini Doğu halkının bu
na hazır olmadığı bir dönemde ve çok ağır 
biçimde yapmaları sebebiyle her ikisi de 
Katolikler'ce protesto edilmiştir. Mlhall 
Nuayme dini konularda Cibran gibi dü
şünmesine rağmen din adamlarına ölçü
süzce saldırmamıştır. 

Hayatın ve toplumun çeşitli yönlerini in
ce bir his! e tasvir ve tahlil etmek, mehcer 
edebiyatını Ortadoğu Arap edebiyatın dan 
ayıran en önemli özelliklerden biridir. Arap 
mehcer edebiyatı Ortadoğu Arap edebi
yatının gelişmesi, zenginleşmesi ve mo
dern dünya edebiyatları arasında yerini 
alması bakımından bir itici güç olmuştur. 
Bu hareket Arap edebiyatından ayrı bir 
edebiyat değil onun bir parçasıdır. Genel
de insanlığa, özellikle de Ortadoğu insanı
na bir mesaj niteliği taşıyan mehcer ede
biyatı bugün artık sadece geçmişte ede
biyata kazandırdığı eserlerle etkisini de
vam ettirmektedir. 
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MEHDEvi 
(IS~~!) 

Ebü'l-Abbas Ahmed b. Arnmar 
b. Ebi'I-Abbas el-Mehdevi 

(ö. 440/1048-49 [?]) 

Tefsir ve kıraat alimi. 
_ı 

Aslen Kayrevan yakınlarındaki Mehdi
ye'den olup 430 (1 039) yılı civarında Endü
lüs'e yerleşti. Diğer kaynakların aksine 
Mu'cemü'l-üdeba'da (V, 39) künyesi ve 
isim zinciri Ebü'l-Kasım Ahmed b. Mu
hammed b. Arnmar b. Mehdi b. İbrahim 
şeklinde verilmekte, ayrıca Hamldl nis
besiyle zikredilmektedir. Mehdevl, annesi 
tarafından dedesi Mehdi b. İbrahim'den 
ve İbn Süfyan'dan Kur'an ve kıraat ders
leri aldı; Mekke'de Ebü'l-Hasan Ahmed 
b. Muhammed el-Kantarl'den bu ilirnde 
faydalandı; Ebü'l-Hasan el-Kabisl'den ri
vayette bulundu. Kendisinden Endülüs'
te Ebü'l-Velld Ganim b. Velid el-Malik!, 
Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah el
Mutarrifi ve diğerleri istifade ettiler. Fı

k.ıhta Maliki olarak bilinen Mehdevl'nin 
ölüm tarihini Safedi 440 ( 1 048-49) diye 
verirken Zehebl "430'dan (ı 039) sonra" 
demekle yetinmiş, Süyutl ise Taba]fii
tü'l-müfessirin'de (s. ı 9) 430 yılı civarı , 

Bugyetü'l-vu'at'ta (ı, 35 ı) 440 (1048-49) 
şeklinde kaydetmiştir. 

Özellikle kıraat ilmi ve Arap dilindeki 
üstünlüğüyle tanınan Mehdevl, İbn Mü
cahid'in Kitabü.s-Seb 'a'sında kıraatleri 
yedi ile sınırlandırmasına karşı çıkmış, 
onu gereksiz bir iş yaparak kafaları karış

tırmakla suçlamıştır. Zira konunun uz
manı olmayanlar, İbn Mücahid'in kitabın
da yer alan yedi kıraati Kur'an'ın nazil ol-

MEHDEVI 

d uğu bildirilen yedi harf zannetme yanıl
gısına düşmüştür. Mehdevi'ye göre kıraat 
imamlarının ravilerini iki ile sınır l andır

mak ve kıraat farklılıklarını bu iki ravinin 
naklettiklerinden ibaretmiş gibi göster
mek de doğru değildir (Enderabl, s. 3 ı-

32). İbn Atıyye el-Endelüsl. Kurtubl ve 
Ebu Hayyan el-Endelüsltefsirlerinde, Ebu 
Şam e el-Makdisl el-Mürşidü '1-veciz'de, 
İbnü 'l-Cezerl başta en-Neşr olmak üzere 
diğer bazı kitaplarında, İbn Hacer el-As
kalani Fetl;u'l-bari'de, bir kısım müellif
ler tefsir ve kıraate dair eserlerinde Meh
devi'nin kitaplarından yararlanmışlardır 
(örnekler için bk. Şerf:ıu'l-Hidaye, neşre
denin girişi, ı. 79-82). 

Eserler i. t. el-Hidaye ila me~ahibi'l
]furra'i's-seb'a (el-Hidaye fi'l-l<:.urra'i's
seb'). İbnü'l-Cezerl'nin en-Neşr'inin kay
nakları arasında yer alan eser bizzat mü
ellifin belirttiğine göre (a.g.e., I, 3) meş

hur yedi kıraate dair muhtasar bir çalış
madır. Mikrofilmi çeki lemeyecek kadar 
yıprandığı anlaşılan bir nüshasının günü
müze ulaştığı belirtilmektedir (a.g.e., 
neşredenin girişi, I, 86). 2. Şerl;u'l-Hida
ye (Ta' lilü '1-/<:.ıra' ati 's-seb', el-Muva.Zzı/:ı fl 
ta'llli {vücühi]'l-l<:.ıra'at) . Bir önceki eserin 
şerhi olan bu çalışmasında müellif yine 
muhtasar olarak kıraatierin illetlerini açık
lamıştır (nşr. Hazi m Said Haydar. I-II. Ri
yad I 4 I 6/1 995; eser üzerinde yapılan di
ğer çalışmalar için aş. bk.). 3. el-Kifaye 
fi şerl;i ma]fiiri'i'l-Hidaye. Günümüze 
ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. Mü
ellifın Hica'ü meşdl;ifi'l-emşar ve Be
ydnü 's-sebebi'l-mılcib li'l:Jtildfi '1-]fıra
'at adlı eserlerinin bu kitabın bölümleri 
olduğu ileri sürülmüştür (a.g.e., neşrede

nin girişi, I, 99, ıoıı. 4. et-Tafşilü'l-cami' 
li-'ulılmi't-tenzil (Tefslrü'l-Mehdevl). Bu 
çalışmanın Enfal suresinin sonuna kadar 
olan I. cildinin bir nüshası Beyazıt Devlet 
(nr. 605), Enbiya suresinin 71. ayetinden 
Ankebut suresinin sonuna kadar olan IX. 
cildinin nüshası Süleymaniye (Yazma Ba
ğışlar, nr. ı 05ı) kütüphanelerinde, Tefsi
rü'l-Kur'an ve Tefsirü'l-Mehdevi adla
rıyla kayıtlı diğer nüshaları ise Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye'de (nr. 504, 505) bulun
maktadır (çeşitli bölümlerine ait nüsha
lar için bk. a.g.e., neşredenin girişi, I. 89-

90; Brockelmann, GAL Suppl., 1, 730; Ha
san Hüsnl Abdülvehhab, s. 122). s. et
Tal;şil li-feva'idi Kitabi't- Tatşili'l-ca
mi' li- 'ulılmi't-tenzil. Bir önceki eserin 
muhtasarı olan ve Emir Mücahid el-Ami
rl'nin isteği üzerine yazılan eserin bir nüs
hası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde (Emanet Hazinesi, nr. 562). iki tam, 
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