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mışıncı doğum gününe armağan olarak 
öğrencileri tarafından bir kitap hazırlan
mıştır (lslamwissenscha{tliche Abhand
lungen. Fritz Meier zum sechzigsten Ge

burtstag, n ş r. Richard Gramlich, Wies
baden 1974). Rudolf Mach, Benedikt 
Reinert, Hermann Landolt, Karl Teufel, 
Hartwig Cordt, Edward Badeen, Gudrun 
Schubert. Bernd Radtke ve Richard 
Gramlich gibi şarkiyatçılar onun talebe
sidir. Nadir eserleri de ihtiva eden kütüp
hanesi Basel Üniversitesi Kütüphanesi 
tarafından satın alınmıştır. 

Birçok konuyla ilgilenen Meier özellikle 
tasawuf ve Fars şiiri alanlarında yaptığı 
çalışmalarıyla tanınmıştır. Tasawufa dair 
eserleri, geniş bir coğrafyayı ve İslam ta
rihinin başlangıcından XX. yüzyıla kadar 
uzanan zaman dilimini kapsar. Çalışma
larında filolojik metot ve metin yorum
laması ön plana çıkar. Ona göre filoloji 
fikir terin, duygu ve tecrübelerin bir kül
türden diğerine aktarılması için gerekli 
yorumsal en önemli araçtır. Öte yandan 
son zamanlarda şarkiyatçılar arasında da 
yaygınlaşan, İslam kültürünü kültürel
antropolojik teorilere dayanarak anlama 
eğilimine ihtiyatla yaklaşmaktadır (Es
says on lslamic Piety, s. ı ı) . 

Eserleri. 1. Vom Wesen der islamis
chenMystik(Basel 1943) . Doçentlikder
sinin basılmış şekli olup sufilerin günde
lik hayatlarıyla ilgilidir. z. Die Vita des 
Scheich Abü Is]J.iiq al-Kiizarüni, in der 
persischen Bearbeitung von Ma]J.müd 
b . 'Utmiin (Leipzig 1948) . Doktora tezi 
olan eserde, Ebu İshak ei-Kazeruni'nin 
hayatı hakkında Hatib Ebu Bekir'in kale
me aldığı, günümüzde kayıp olan Arapça 
eserin Mahmud b. Osman tarafından 
728'de (1328) Firdevsü'l-mürşidiyye ii 
esrari'ş-şamediyye başlığıyla Farsça'ya 
yapılan tercümesinin edisyon kritiğidir. 

3. Die Fawii'i]J. al-ğamiil wa-fawiiti]J. 
al-ğaliil des Nağm ad-din al-Kubrii. 
Eine Darstellung mystischer Erfahrun-
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gen im Islam aus der Zeit um 1200 n. 
Chr (Wiesbaden ı 957). Meier, kitaba yaz
dığı girişte Necmeddin-i Kübra'nın görüş
leri ve Kübreviyye tarikatı hakkında geniş 
bilgi vermiştir. 4. Die schöne Mahsati. 
Ein Beitrag zur Geschichte des persis
che n Vierzeilers (Wiesbaden 1 963). 
Doçentlik tezinin basılmış şeklinin ilk cil
di olan bu eserde müellif Mehseti-i Gen
eevi'nin biyografisini ele almış ve rubai
lerini tercüme ederek filolojik açıklama
larda bulunmuştur. Hayatta iken neşret
mediği Der Volksroman alt başlığını ta
şıyan ll. cilt yayıma hazırlanmaktadır. S. 

Abü Sa'id-i Abül-Ijayr (357-440/967-
1 049). Wirklichkeit und Legende (Le i
den ı 976). Mihrfıfak Bayburdi tarafından 
Farsça'ya çevrilen eserde (Tahran ı 999) 
Ebu Said-i Ebü'I - Hayr'ın hayatı çerçeve
sinde sufi yaşayı ş tarzı. sosyal hayat ve 
tasawuf tarihi ele alınmıştır. 6. Bahii'-i 
Walad. Grundzüge seines Lebens und 
seiner Mystik (Le iden 1989). Bahfıeddin 
Veled'in hayatı hakkındaki bu çalışmasın
da onun Ma' arif' inin büyük bir kısmını 
Almanca'ya tercüme etmiştir. 7. Baus
teine . Ausgewiihlte Aufsiitze zur Is
lamwissenschaft (nşr. Erika Glassen
Gudrun Schubert, !-lll, lstanbul-Stuttgart 
1992). Meier'in sekseninci doğum gününe 
armağan olarak hazırlanan kitap onun 
yayımianmış makalelerinden oluşmak
tadır. 8. Zwei Abhandlungen über die 
Naqsbandiyya (Istanbul -Stuttgart 1994 ). 
I. Die Herzenbindung an den Meister 
ve II. Kraftakt und Faustrecht des Hei
ligen alt başlıklarını taşıyan eserde Nak
şibendilik'teki rabıta ve tasarruf kav
ramları ayrıntılı biçimde incelenmiştir. 9. 
Essays on Islamic Pietyand Mysticism 
(tre. john O'Kane, nşr. Bernd Radtke, Lei
den ı 999). Meier'in tasawufla ilgili ma
kalelerinden meydana gelmektedir. 10. 
Bemerkungen zur Mohammedvere
hrung (nşr. Bernd Radtke- Gudrun Schu
bert, Leiden 2002). Hz. Muhammed' e say
gı duyulması hakkında yayımlanmamış 

çalışmalarını ihtiva eden eserin ll . cildi 
hazırlanmaktadır. 11. Rückert's Morgen
liindische Sagen und Geschichten (nşr. 
Kim Sitzler-Gudrun Schubert, Würzburg 
2003) . 

Meier'in The Encyclopaedia of Is
lam (new edition), Asiatische Studien, 
Eranos-Jahrbuch, Der Islam, Oriens, 
Die Welt des Islams ve Zeitschrift der 
Morgenliindischen Gesellschaft gibi 
· ansiklopedi ve dergilerde, çeşitli armağan 
kitaplarında çok sayıda makalesi ve kitap 
tanıtım yazısı. Neue Zürcher Zeitung 

. ve Basler Nachrichten gibi bazı gazete
lerde makaleleri yayımianmış (eserleri
nin tam listesi için bk. Essays on lslamic 
Piety, s. xii-xx), ayrıca hacası Rudolf Tschu
di'nin yetmişinci doğum gününe armağan 
olarak bir kitap neşretmiştir ( Westöstli
che Abhandlungen. Rudol{Tschudi zum 
siebzigsten Geburtstag überreicht von 
Freunden und Schülern, Wiesbaden 1954). 
Onun yayımlamayı planladığı ve büyük öl
çüde tamamladığı çalışmaları öğrencileri 
tarafından neşre hazırlanmaktadır (bun
lardan bazıları için bk. Radtke, Oriens, 
XXXV112001 J, s. 372-373) . 
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~ HiLAL GöRGÜN 

MEKAN 
( ı.)I.MJ1) 

Nesnenin kapladığı yer, uzay. 
_j 

Sözlükte "olmak" anlamındaki kevn 
(kiyan, keynüne) masdanndan türetilmiş 
ism-i mekandır ve "oluşun meydana gel
diği yer" demektir. Çoğul u emkine, bu
nun da çağulu emakindir. Kelimenin kö
künün "saygın bir yere sahip olmak" ına
nasındaki rnekane masdarıyla da irtibatı 
vardır. Nitekim klasik fikri eserlerde "yer 
kaplamak" anlamında kullanılan ve bu 
masdardan türetilen temekkün aynı kök
ten gelmeyen mekan terimiyle kavramsal 
bir ilişki içindedir. Kur'an-ı Kerim'in bir
çokyerinde geçen mekan kelimesi (mese
la bk. Yunus 10/22; Meryem 19/22; el-Hac 
22/26; Se be' 34/51) gündelik dildeki ma
nasıyla nesnelerin veya kişilerin bulun
duğu yeri ifade etmektedir. 

Kelimenin kavramlaşma süreci eski Yu
nan felsefesine kadar gider. Eski felsefe 
metinlerinde "yer" (ing. place, space) 
karşılığı olarak khora, topos ve pou te
rimleri kullanılmıştır (Peters, s. 30, 90, 



163, 197). Cürdinl. geleneksel İslam dü
şüncesinde görülen mekan ve hayyiz te
rimlerini aynı şekilde tanımiayarak ikisini 
eş anlamlı saymaktadır. Müellifin tesbiti
ne göre İslam kelamcıtarı mekan la hay
yizi -cisim gibi uzam yahut boyutlara sa
hip olan veya atom gibi uzamı bulunma
yan- "nesnelerin kapladığı, varlığı zihinde 
olan bir boşluk" olarak, İslam filozofları 
ise "kuşatan cismin kuşatılan cismin dış 
yüzeyiyle örtüşen iç yüzeyi" şeklinde ta
nımlamıştır (et-Ta'rlfat, "I:ıayyiz", "me
kan" md.leri). Bu tanım farklılığının ar
dında ketarn ve felsefe geleneklerinin 
uzun çözümleme ve tartışmaları yer al
maktadır. Latince locus terimi de hem 
mekan hem hayyiz karşılığı kullanılmış
tır. 

Eflatun'a kadar gelişen eski Yunan fel
sefesinde mekanın mahiyeti hakkındaki 
tartışmalar daha ziyade doluluk-boşluk 
kavramları etrafında olmuştur. Elea oku
lu filozofları boşluğu hiçlikle özdeşleştire
rek reddederken atom c u lar onu evrenin 
ilkesi saym ışlardır. Eflatun için mekan 
(khora) öncelikle oluş ve bozuluşun üze
rinde gerçekleştiği yerdir. Fakat filozof 
mutlak anlamdaki mekanı geometrik yü
zeylerle sınırlı olan maddenin yer kapladı
ğı, ezell ve evrensel kap (hipodokhe) gibi 
tasawur etmiştir (Timeaus, s. 633-635). 
Aristo. hocasının oluş ve mekan arasında 
kurduğu ilişkiyi ilk madde ile mekanı bir
biriyle aynı saydığı şeklinde yorumlamış 
ve eleştirmiştir(Physics, IV, 2, 209b). Filo
zofa göre cisimler yer değiştirdiğine gö
re yerin (topos). içerdiği cisimden farklı 
olması gerekmekte olup mekan "kapla
yan cismin hareketsiz ilk sınırı" şeklinde 
tanımlanmalıdır (a.g.e., IV, 4, 212•) . Bu 
tanım aynı zamanda boşluğun imkansız
lığını da ifade etmektedir. Nitekim Aristo 
boşluğu (kenan) "içinde hiçbir şeyin bulun
madığı yer" olarak tarif etmiş (a.g.e., IV, 

· 6, 21 3b) ve realiteden yoksun olduğu için 
reddetmiştir. Filozof, oluş ve bozuluş dün
yasında hareketin yöneldiği tabii mekan 
kavramına da başvurmuştur. Buna göre 
her unsura has tabii hareket yine ona has 
tabii bir mekana doğrudur. Bu mekana 
utaşıldığında unsurun hareketi sona erer 
(On theHeavens, 1, 2, 269•, 7-8, 276•-277•; 
IV, 3-5, 3lt•·b. 312•) . Aristo'ya göre kav
ram mantığı açısından yer yahut mekan 
(pou) aynı zamanda bir konuya yüklem 
olan tümel kategorilerden biri olup ( Cat
egories, ı b-2•) "nerede" sorusuna cevap 
teşkil eder. 

İslam düşüncesinde mekan kavramı ke
t am ve felsefe geleneği arasındaki koz-

malajik tartışmalarda önemli yer tutar. 
Atomcu bir kozmolojiyi benimseyen ke
lamcılar, Bağdat Mu'tezile okulu gibi bazı 
eğilimler dışında boşluk kavramını benim
se m işlerdir. Mekan konusunda Demok
ritosçu-Eflatuncu (Ebu Bekir er-Razi) ve 
Aristocu (Farabl. ibn Sina) fikirlerle mü
cadele etme gereği duyar ak giriştikleri 
tartışmalar, kelamcıların boşluk kavra
mıyla ilgili düşüncelerini giderek daha ay
rıntılı ve belirgin hale getirmiştir. Bu be
lirginliğin bir yansıması olarak geç dönem 
Sünni kelamcıları arasında yaygın biçim
de benimsenen mekan tanımı Cürcanlta
rafından kesin ifadelerle ortaya konmuş
tu (yk. b k., boş! u k kavramı hakkında geniş 
bilgi için bk. HALA). 

Bazı istisnalar dışında İslam filozofla
rının çoğunluğu mekan konusunda Aris
tocu çizgiyi takip etmiştir. Bu istisnaların 
erken dönemdeki örneklerinden olan Ebu 
Bekir er-Razi atom cu -Eftatuncu bir me
kan anlayışına sahiptir. Filozofa göre on
tolojik bir ilke olarak mekan içinde yer 
kaplayan cisimlerin varlığından bağımsız 
olduğu için mutlaktır; ezen olduğu için 
sonsuzdur; atomlar arası mekanik ilişki
lere yer sağladığı için de boş bir uzaydır 
(hala). Buna karşılık cisimlerin kapladığı 
ve ancak cismin varlığıyla birlikte düşü
nülebilen yere "izafi mekan" denmelidir 
(et-Tıbbü'r-rüJ:ıanl, s. 254, 257-259, 265, 
305-307) . 

İlk İslam filozofu Kindl'nin "kuşatanla 
kuşatılan cismin son sınırlarının karşılaş
ması" şeklindeki mekan tanımı izlenecek 
Aristocu çizgiyi önceden belirlemiş gibi
dir. Filozofa göre cismin mekanını terke
debilmesi veya aynı yerin bir başkası ta
rafından işgal edilebilmesi, mekanın yer 
kaplayan cisimle özdeş olmayan bir ger
çekliğe sahip olduğunu göstermektedir 
(Felse(ı Risaleler, s. 187, 284-285) . 

Aristocu bir mekan anlayışına sahip gö
rünmekle beraber İhvan-ı Safa'nın çözüm
lemeleri yeterince açık değildir (Resa'il, 
ı ı. 12. 28-29: ııı. 387). Farabi'ye gelindiğin
de mekan tanımı biraz daha belirginleş
mektedir. Filozofa göre kuşatan cismin 
iç yüzeyi ile kuşatılan cismin dış yüzeyine 
mekan denir. Buna göre evrenin ötesin
de onu dıştan kuşatan bir şey bulunma
dığına göre evrenin mekanı yoktur. Aris
to'daki tabii mekan kavramına da atıfta 
bulunan Farabi evrenin ötesinde doluluk 
veya boşluğun olmadığını vurgular ('Uyü
nü'l-mesa'il, s. 71-72). Ancak mekanın 
mahiyetini tamamlayan asıl kavram filo
zofa göre "kuşatıcı sınır" dır. Kavrama ka
tegori mantığı açısından bakıldığında "o 
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nerede" sorusunun mesela "evde" şeklin
deki cevabı her zaman mekanın Fizikd
da (es-Sema'uHabrf) yer alan "kuşatıcı 
yüzey" şeklindeki tanırnma uygun düş
meyebilir. Nitekim evde bulunan kimse 
ev tarafından kuşatılıyor değildir. Zira ta
biat felsefesi açısından anlamlı olan ku
şatan-kuşatılan arasındaki izafet ilişkisi 
mantık kategorisi olarak yer ve yer işgal 
eden arasındaki ilişkiyle her durumda ay
nı değildir (Farabl, Kitabü 'l-f:lurüf, s. 88-
89; krş. Kitabü'l-Ma~ülat, s. ııoı. 

İbn Sina, mekanın antolajik gerçekliğini 
ortaya koymak üzere yer değiştirme ve 
bir cismin yerini başkasının alması olgu
suna dikkat çeker. Buna göre yer değiş
tirme olgusu değiştirilen bir yerin var ol
duğunu. bir cismin yerini başkasının al
ması olgusu ise geride bırakılan bir yerin 
bulunduğunu göstermektedir. Mekan 
adını alan bu yerler cismin cevherinden. 
onun kendine ait nitelik ve niceliklerden 
bağımsız olarak orada bulunmaktadır 
(eş-Şifa' et-Tabl'iyyat(l), s 113-114, 139) 
Mekanı "başkasının değil kuşatıcı cismin 
sınırı olan yüzey" şeklinde tanımlayan İbn 
Sina (a.g.e., s. ı 37) bu tanımın dışarıda 
bıraktığı alternatif görüşleri de eleştir
miştir. Buna göre mekan madde ve sGret 
olamaz; çünkü cisim mekanından ayrılır
ken madde ve süret kendisinden ayrıl
maz. Mekanı cismin üç boyutuyla veya 
boşluğun boyutlarıyla tarif eden görüşler 
de yanlıştır; zira boyutun kuşatıcı olma 
niteliği yoktur. Ancak eni boyu olan, fa
kat derinlik boyutu bulunmayan bir yüzey 
bir cismi mekanı olarak kuşatır. Boşluğa 
gelince. filozofa göre boşluğu bir hiçlik
ten ya da mutlak boyutlardan ibaret gö
ren görüşlerin hepsi yanlış bir cismani 
varlık görüşünden hareket etmektedir. 
Çünkü birçok akli gerekçeden ötürü cis
min bulunmadığı bir mekan düşünüle
mez (Hasan Mecld el-Ubeydl, s. 107-118, 
146-1 57) . Mekanın izafeti cismin madde 
ve süret denilen oluşturucu ilkelerine de
ğil bu iki ilkeden oluşan cismedir. Cismin 
yer kaplaması ile mekan fikri arasındaki 
mantıksal ilişki sebebiyle yer kaplama
yan cisim düşünülemeyeceği gibi cisim
siz bir yer de düşünülemez . Dolayısıyla 

evrende boşluk imkansızdır. Yer kaplama 
niteliğinin yanı sıra cisimlerin sonlu ol
ması ve boyutlarının bir diğer cisminkiyle 
geçişmemesi de (tedahül) söz konusu
dur. Çünkü sonsuz boyutlara sahip bir cis
min ne yer değiştirmesi ne de kendi sa
bit eksenindeki dönüş hareketini tamam
laması mümkündür. Bir cismin boyutla
rının diğeriyle geçişmemesi fikri de yine 

551 



MEKAN 

böyle bir geçişimi mümkün gören boşluk 
fikrinin reddiyle ilgilidir. Bunların mantık
sal sonucu olarak tek bir yerde iki cisim 
bulunamayacağ ı gibi tek bir cisim de iki 
yerde b ulunamaz ( a.g.e., s. 65-70). 

İbn Rüşd de problemi ele almaya me
kanın antolajik gerçekliğini vurgulayarak 
başlar. Eğer mekandan cismin zat! yük
Iemi olarak söz edebiliyorsak -ki öyledir
cisim mekansız düşünülemez. Yer kapla
yan cisimden daha büyük veya daha kü
çük olmamasına karşılık mekan cisimden 
farklı, onu kuşatan bir gerçekliktir. Me
kan ile kastedilen bir cismin başka cisim
lerle ortaklaşa paylaştığı yer değil onun 
gerçek yeri dir. Bu şekildeki kuşatan- ku
şatılan ilişkisi cismani alemin sınırına ka
dar söz konusu olduğuna göre mekanın. 
yüzeylerin kendisiyle ayrıldığı bir boyut ya 
da boş bir uzay olduğu ileri sürülemez. 
Hareket kavramı açısından bakıldığında 

mekanı. "içinde hareketin gerçekleştiği 
ve son bulduğu kuşatıcı sınır" olarak da 
tanımlamak mümkündür (Risaletü's-Se
ma'i 't-tabi'i, s. 59-60). 

Modern felsefenin öncü isimleri de me
kan problemiyle ilgilenmiştir. Descartes'a 
göre maddenin mahiyeti uzam ya da yer 
kaplamaktır. Dolayısıyla mekan ve cisim 
aynı şey olup boşluktan söz edilemez. Mo
nadolojisiyle ünlü Leibnitz, mekanın hiç
bir şekilde cevher sayılamayacağını ileri 
sürerek mekanı yalnızca "bölünemeyen 
cevherlerin (monad) içinde yer aldığı bir 
ilişkiler sistemi" olarak tanımlamıştır. 
Kant ise mekanın nesnel gerçekliği olma
yan. yalnızca bilen öznede deney öncesi 
var olan bir sezgi yahut fenomenleri gör
me biçimi olduğunu ileri sürmüştür. Her 
ne kadar pozitivist açıdan metafizik ve 
hatta teolojik nitelikte olduğu vurgulansa 
da ünlü izafiyet teorisinin ortaya konulu
şuna kadar modern bilime egemen olan 
Newtoncu mutlak mekan kavramı yerini 
dört boyutlu uzay-zaman (space-time) 
kavramına bırakmıştır (The Encyclope
dia of Philosophy, VII, 506-508; m utlak 
mekan ve dört boyutlu uzay kavramları
nın felsefi' çözümlemesi için ayrıca b k. 
Swinburne. s. 42-59, 114-130). 
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li] İLHAN KUTLUER 

ı 
MEKHÜL b. EBÜ MÜSLİM 

ı 

( ~ .s.l .:r. J~) 
Ebu Abdiilah Mekhül b. Ebi Müslim 

Şehrab b. Şazel 
eş-Şam! ed-Dımaşkı el-Hüzeli 

(ö. 112/730) 

L 
Tabiin fakihi. 

_j 

Künyesi Ebu Müslim ve Ebu Eyyub ola
rak da zikredilmektedir (ibn MakGla. V, ı; 

Mizzl. XXVIII. 468) Kaynakların çoğu , Mek
hul'ün Kabil kökenli bir aileye mensup 
azattı bir köle olduğunda birleşmektedir. 
Rivayete göre Said b. As. Mekhul'ü Hü
zeyl kabilesinden bir kadına bağışlamış . 

bu kadın da onu Mısır'da azat etmiştir. 
MekhGI Mısır'da başladığı ilmi çalışmala

rını Irak, Hicaz ve Şam'da sürdürdü, sa
habe ve tabiinin alimlerinden faydalan dı. 
Onun hangi sahabilerden hadis dinlediği 
hususunda farklı rivayetler bulunmakla 
beraber Enes b. Malik, Vasile b. Eska' ve 
Ebu Hi nd ed-Dari ile görüştüğü ve onlar
dan hadis rivayet ettiği konusunda ittifak · 
vardır. Mekhul'ün Hz. Aişe. Übey b. Ka'b, 
Uba.de b. Samit, Ebu Hüreyre gibi saha
bl'lerle Ebu Müslim el-Havlani ve Mesruk 
b. Ecda' gibi tabiilerden kendilerine ulaş
madığı halde rivayette bulunduğu kay
dedilir. İbn Sa'd ve ona atfen diğer bazı 
alimler tarafından, Hz. Peygamber'e ve
ya karşılaşmadığı sahabeye bir senedie 
ulaştırdığı müdelles rivayetleri sebebiyle 
zayıf sayılan Mekhul'ü Rib'i b. Hıraş sa
duk, İbn Hibban, Ebü'I-Hasan el- İcli ve 
İ bn Hacer el-Askalani sika olarak nitele
miştir. Kütüb-i Sitte müelliflerinden Bu-

hari, Müslim. İbn Mace, Tirmizi ve N esai 
onun hadislerine yer vermiştir. Kendisin
den hadis alanların başında Said b. Ab
dülaziz, Evzai, Rebia b. Ebu Abdurrah
man, Haccac b. Ertat, Humeyd et-Tavli 
gelmektedir. Said b. Abdülaziz, Mekhul'
den rivayetlerinin çokluğu yanında onun 
hayatına dair kaydettiği bilgilerle de te
mayüz etmiştir. 

Tabiin nesiinin orta tabakasından sa
yılan Mekhul, Said b. Abdülaziz'e göre 
akranı İbn Şihab ez-Zührl'den üstündür. 
Dımaşk'ta döneminin en önde gelen fa
kihi kabul edilen MekhQI'ün Muaz b. Ce
bel ve Ebü'd-Derda'nın vefatının ardından 
bölgedeki fıkhi faaliyetlerde merkezi bir 
rol üstlendiği anlaşılmaktadır. Daha Ab
dülmelik b. Mervan zamanında (685-705) 

fetva vermekle meşgul olduğu kaydedi
len MekhGI, sahabe neslinden sonra ilmi 
ve özellikle fıkhı temsil eden tabiiler ara
sında sayılmaktadır. Nitekim ll. (VIII.) yüz
yılın başlarında İslami ilimierin merkez
lerini sayan kaynaklar Basra'da Hasan-ı 

Basri ve Medine'de Said b. Müseyyeb (ve
ya Hicaz'da ibn Şihab ez-Zührl) ile birlik
te Dımaşk'ta MekhQI'ün halkasını zikret
mektedir. Fıkıh kaynaklarında kendisine 
atfedilen görüşler incelendiğinde özellik
le Dımaşk'ta yaşayan sahabeden rivayet
leri ve bunlar hakkındaki yorumları ile 
bölgedeki fıkhi uygulamalara dair verdiği 
bilgiler dikkat çekmektedir (mesela bk. 
ibn Kudame, 1, 247; 11. 65). Kendisineya
pılan kadılık tekliflerini geri çeviren Mek
hul'ün ölüm tarihi hakkında farklı kayıt
lar bulunmakla birlikte yaygın rivayete 
göre 112 (730) yılında Dımaşk'ta vefat 
etmiştir. 

MekhQI'ün Dımaşk'ta ortaya çıkan Ka
deriyye düşüncesiyle ilişkisi hakkında çe
lişkili rivayetler bulunmaktadır. Önde ge
len tabiin fakihleri arasında kader konu
sunu tartışan sayılı kişilerden biri olduğu 
söylenen Mekhul'ün Kaderiyye taraftar
lığı yapmasa da Emevi iktidarına yakın 
alimleri tenkit ettiği, ketarn tartışmaia
rına katıldığı ve Gaylan ed-Dımaşki gibi 
Kaderiyye önderleriyle ilişkilerinin bulun
duğu anlaşılmaktadır. Kendisinin kaderi 
olduğuna dair sözleri yalanladığı kaydedi
len MekhQI'ün (İbn Kuteybe. s. 453) Ebu 
Hüreyre'den. "Kaderiler bu ümmetin Me
cusileridir" mealinde müdelles bir hadis 
rivayet ettiği belirtilmektedir (İbn EbG 
Asım. ı. 151; Darekutnl, VIJI, 289; ayrıca bk. 
Acurrl. s. 191). 

İbnü'n-Nedim, birçok kaynakta riva
yetlerine rastlanan Mekhul'e Kitdbü's
Sünen fi'l-fıl}h ve Kitdbü'l-Mesd'il fi'l-


