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Kahire'de
beri yayımlanan
ilmi dergi.

yılından
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lnstitut Dominicain d'Etudes Orientales
du Caire, 1928 yılında A. Jaussen'in Kahire'de kurduğu Oorniniken Manastırı bünyesinde yer alan ve kilise yetkililerince
şarkiyat araştırmalarına katkı sağlaması

istenen bir merkez olup araştı rma alanları Mısır, Arap dünyası ve İslam dinidir.
Bilimsel çalışmaları Oorniniken Manastı
rı ' ndaki din adamları tarafından yürütülen enstitünün temel faaliyetlerinden biri
konu edinilen medeniyet ve kültürlerin
felsefi ve dini cephelerinin incelenmesidir.
Dikkatlerini bilhassa Arap dünyasının düşünce ve doktrin tarihine, şu andaki durumuna ve Batı ile ilişkisine teksif etmiş
lerdir. Enstitünün özellikle önem verdiği
bir faaliyet alanı da eski ve modern Mı
sır'ın tarihi, doktrini ve kültürüydü. Ayrıca
İslam'ın kaynakları . teolojisi ve tasawufu
üzerine araştırmalar yapılırken müslüman entelektüellerle diyaloga önem veriliyordu (Anawati, V, 1736).
Enstitü, kendi programları çerçevesinde Georges C. Anawati ve Louis Gardet'nin ortaklaşa hazırladıkları Introduction
ala theologie musulmane (Paris 1948),
Anawati'nin Essai de bibliographie avicennienne (Kahire 1950), J. Jomier'nin
Bi ble et Coran'ı gibi eserleri yayımlamış,
Arapça öğrenmek ve ilgili alanlarda uzmanlaşmak isteyenlerin yetişmesiyle
meşgul olmuş ve Melanges de l'institut dominicain d'etudes orientales
(MIDEO) dergisini ç ı karmaya başlamıştı r.
önceleri yılda bir cilt olarak yayımlanan
dergi daha sonra düzensiz çıkmaya baş
l a mı ş , ancak iki veya üç yılda bir cilt yayım lanabilmiştir (XXIV. cildi 2000 yılında
çıkmıştır) .

Melanges de l'institut dominicain
d 'etudes orientales du Caire enstitünün kuruluş gayesine uygun olarak üç
alanda faaliyet göstermektedir. öncelikle Oorniniken araştırmacılarından teşekkül eden bir ekibin faaliyeti olduğu ve
araştırma alanları dini ve felsefi konulara yönelik bulunduğundan genel anlamda Arap dünyasındaki düşünce tarihine
özel bir katkı sağlama çabasındadır. İkin
ci olarak eski ve modern M ısır'ın tarihi,
doktrinleri ve kültürel problemlerini ele

alıp işlemektedir.

Nihayet dergi genel antanımak, bu konuda derinleşmek, Mısır ' 
daki kültürel akımlarla ilişki kurmak, kendi uzmanlık alanlarındaki Arap meslektaşları hakkında · bilgi sahibi olmak ist eyenlere yardım etmek amacın dadır. Derginin ilk on üç sayısı Kahire'deki Darü'lmaarif, 14-18. sayılar Beyrut'taki Librairie au Liban tarafından yayı mlanmıştır,
19. sayıdan itibaren bu faaliyeti Editions
Peeters yürütmektedir. Derginin ilk on üç
sayısının indeksini J. M. Fiey hazırlamıştı r
(Beyrouth 1980) .
lamda

müslümanların düşüncelerini

Dergide yazıları çıkanlar arasında
Georges C. Anawati, Ferld Cebr, Jacques
Jomier, de Beaurecueil, D. J. Boilot, İbra
him MedkGr, Guy Monnot, A. Cortabarria
ve E. Platti gibi araştırmacılar anılabilir.
Dergide Kur'an ve Kur'an'daki bazı temel
kavramlar, Fahreddin er-Razi, Tantavi
Cevherl, M. Reşld Rıza gibi müfessirler,
Mısır'daki tefsir çalışmaları, tasawuf,
Halvetiyye, Rifaiyye ve Şazeliyye gibi tarikatlar, ketarn ve felsefeye dair meseleler, ayrıca Kindl, BlrGnl, Gazzall gibi şah
siyetler ve muhtelif dinlerle ilgili makaleler yanında Mısır'da yayımlanan Arapça
eserlerin bibliyografyası , kitap tanıtım
ları yer almaktadır. Bunun yanında ilk sayısından itibaren Mısır'daki ilmi ve kültürel faaliyetlere de dergide yer verilmiştir.
Dergi çeş itli dini konularda hıristiyan bakış açısını yansıtması bakımından oldukça önemlidir.
BİBLİYOGRAFYA :

MIDEO, I-XXIV (ı 954-2000) ; G. C. Anawati,
"lnstitut dominicain d'etudes orientales", Catholicisme, V, 1736-1737.
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MELANGES de l'UMVERSITE
SAINT JOSEPH
Beyrut
Saint J oseph Ün iversitesi tarafından
çıkarılan de rgi.

_j

Saint Joseph Üniversitesi, Cizvitler'ce
(Society of Jesus) Lübnan'da papaz yetiş
tirmek amacıyla kurulan bir öğretim kurumunun 1875'te üniversite statüsü kazanmasıyla oluşmuş, 1881 'de papalık tarafından onaylanmış, felsefe ve teoloji
alanında Roma Gregorien Üniversitesi gibi
lisans ve lisans üstü eğ itim verme yetkisi
almış , aynı yıl bünyesinde bir ilahiyat fakültesi açılmıştır. Diğer fakültelerle daha
da genişleyen üniversitede 1902 yılında
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MELANGES de I'UNIVERSITE SAINT JOSEPH
Faculte Orientale öğretime başlamış. I.
Dünya Savaşı'nda kapanan fakülte 193 7'de lnstitut de Lettres Orientales adıyla
yeniden faaliyete geçmiş. Arapça. Süryanlce. İbranice gibi klasik Sami dillerle
Kıbtl ve Ha beş dillerinde, ayrıca bölgenin
tarih ve coğrafyası ile Doğu arkeolojisi ve
epigrafisi alanlarında öğrenci yetiştirmiş
tir. Fakülte, 1906'da Melanges de la
faculte orientale de l'universite S aint
Joseph adıyla el-Meşri]f dergisinin yayınlarını tamamlayacak bir dergi çıkar
maya başlamış , dergi sekizinci sayıdan
itibaren ( 1922) Melanges de l'universite Saint Joseph adıyla yayımına devam etmiştir.
Melanges de la faculte orientale
1906-1913 yılları arasında altı cilt sekiz
sayı olarak neşredilmiştir. VI I. cilt 19141921 tarihini taşımaktadır. Sekizinci sayı
dan itibaren Melanges de l'universite
Saint Joseph adını alan derginin bazan
bir yıl içinde sekiz sayı. bazan da altı yılda
bir sayı (ci lt) olmak üzere toplam elli beş
cilt halinde çeşitli sayılarıyla yayımı devam
etmiştir. Derginin 1997-1998 yıllarına ait
LV. cildi 2002 yılında basılmıştır.

Gerek Melanges de la faculte orientale gerekse Melanges de l ' universite
Saint Joseph, Lübnan ve Ortadoğu merkez olmak üzere Yakındoğu ve Anadolu'yu
filoloji, arkeoloji, tarih, coğrafya ve dinler
tarihi açısından incelemektedir. Dergide
filoloji alanında İbranice . Arapça. Kıbtl
ce. Habeşçe. Türkçe ve Grekçe konusunda araştırmalar. Kitab-ı Mukaddes İbra
nlcesi uzmanı Paul Joüon'un makaleleri,
ayrıca Eski Ahid hakkında metin tenkidi
çalışmaları yer almaktadır. Arkeolojiyle ilgili olarak prehistorik. Doğu. Grek-Roma.
hıristiyan ve Anadolu arkeolojilerine dair
makaleler bulunmaktadır. Bunlar arasın
dan L. Speleers, Rene Mouterde, A. Mallon'un Suriye ve Filistin'le, Jenphanion'un
Anadolu arkeolojisiyle ilgili makaleleri zikredilebilir. Derginin yazarları için Suriye
ve Arap tarihi başlıca inceleme alanıdır.
Cizvit rahip Henri Lammens'in Muaviye
ve Yezld dönemi yönetimi (l-ll , IV) . ayrıca
İslam'dan önceki Mekke veTaif'le (Vlll/4,
IX/3) ilgili müstakil çalışmaları bu çerçevede yer alır. Dergide Suriye, Arap ve Anadolu coğrafyasına dair yazılar da bulunmaktadır. Diğer taraftan Eski ve Yeni
Ahid'in metin tenkidi. kilise tarihi. İslam
hıristiyan karşılaştırmaları ve dinler tarihiyle ilgili makaleler de dikkat çekmektedir. Derginin önemli bir bölümünü de
katalog çalışmaları oluşturmakta. Luvls
Şeyho'nun (Louis Cheikho) Bibliotheque
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Orientale'deki yazma eserlere, özellikle
İslam- hıristiyan polemiklerine dair katalog çalışmaları (XIV, 41- ı 06) önemli bir
yer tutmaktadır.
Dergide Kitô.bü'n-Na<am ve'l-behô.'im, Buhtürl'nin Kitô.bü'l-lfamô.se'si
(lll 119091, s. 556-712;lVII9lOI,s. l-l96;V
1ı 911 L s. 37-70). Ali b. Rabben et-Taberi'nin er-Red <ale'n-Naşô.rô.'sı ile (XXXVI,
ı ı 3-148) İbn Haldun'un Şifô.'ü's-sô.'illi
teh?,ibi'l-mesô.'il (XXXV, ı- ı 56). Farabi'nin Kitô.bü'l-Ijatô.beve Ebu İshakeş-ŞI
razi'nin Kitô.bü'l-Lüma' fi uşuli'l-fı]fh
adlı eserleri ya neşredilmiş veya haklarında bilgi verilmiştir. Ortaçağ'da Latinler'in tanıdığı müslüman filozoflar konusu Maurice Bouyges tarafından ele alın
mış. Aristo'nun metafiziğinin metin tenkidi yapılmıştır (Vlll/1, IX/2, XXVII. ciltler).
Dergide ayrıca Palmir ve Kudüs gibi yerlerle ilgili araştırmalar yer almaktadır.
Derginin yayın kadrosunda Doğu konusunun önemli otoriteleri bulunmaktadır. Luvis Şeyho, Hen ri Lammens, Maurice Bouyges. Rene Mouterde, Maurice Durand
bunlardan bazılarıdır ; son ikisi için hatıra
sayıları çıkarılmıştır.

BİBLİYOGRAFYA :

Melanges de la faculte orientale ve Melanges
de l'universite Saint Joseph dergilerinin koleksiyonları; H. Jalabert. "St. }oseph University
(Beirut)", New Catholic Encyclopedia, Washington 1967, XII, 902.
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Peygamberlere karşı Çıkan gruplardan
bazılarını ifade etme k için kullanılan
b ir Kur'an tabiri.
_j

Sözlükte "dolmak. doldurmak; yardım
etmek, danışmak" manalarına gelen mel'
kökünden türemiş bir isim olan mele' kelimesi "bir görüş ve bir inanç etrafında
bir araya gelen topluluk. toplumun ileri
gelenleri. seçkinler. fikir danışılan ve görüşleri alınan kimseler" anlamına gelmektedir (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat,
"ml'e" md.; Lisanü'l-'Arab, "ml'e" md.).
Fahreddin er-Razi, Kur'an-ı Kerim'de meIe'in. kendilerini peygamberlerin karşısı
na koyan seçkin kimseleri ifade ettiğini, .
bunların topluluk içinde en önde yer almaları, heybetli görünüşleriyle göz doldurmaları sebebiyle bu şekilde adlandırıl
dığını belirtir (MefaW:ıu'L-gayb, VI, 170).
Kur'an'da aynı zamanda fikir danışılan
kimseleri ifade eden m ele' kelimesi. çoğu

Hz. Musa ve Firavun'dan bahseden ayetlerde olmak üzere özellikle peygamber
kıssalarında otuz yerde geçmekte (M. F.
Abdülbaki, el-Mu<cem, "ml'e" md.) hadislerde de kelimenin aynı anlamlarda yer
aldığı görülmektedir (b k. Wensinck, el-Mu'cem, "ml'e" md.). Kur'an'da mütref (refah yüzünden şımarıp azmış) (el-isra 17/
16), sactat ve kübera ( liderler ve ileri gelenler) (el-Ahzab 33/67) tabirleri de mele'
kavramına yakın manalarda kullanılmış
tır. Peygamber kıssalarının dışında iki
ayette geçen "el-mele'ü'l-a'la" (yüce topluluk) ifadesi (es-Saffat 37/ 8; Sad 38/69)
melekler alemi olarak yorumlanmıştır.
Kur'an'da mele' kelimesi sahip oldukzenginlik, soyluluk, sosyal statü gibi
maddi imkanlara aldanarak hak dine ve
onun peygamberine karşı mücadeleye
girişen, inananlara zulüm ve baskı uygulayan inkarcı liderler hakkında zikredilmiş; bunların , batı! inançları ve haksız
menfaat hesapları uğruna, kendilerine
gönderilen peygamberlerin getirdikleri
yeni inanç esasları ve değerler doğrultu
sunda toplumda gerçekleştirmek istedikleri değişimi engellemeye çalıştıkları
vurgulanmıştır. Bazı ayetlerde kelimenin
olumsuz bir anlam yüklenmeksizin "kendilerine danışılan kimseler" manasında
kullanıldığı da görülür (mesela bk. Yusuf
12/43; en-Nemi 27/29, 32. 38) . Ayetlerin
çoğunda ise anılan gruplar inkarcı (elMü'minGn 23/33-38). kibirli (el-A'r§.f 7/75,
88), zalim (el-A'raf 7/103; Yunus 10/83) .
küçümseyici (Hud 11/27). zenginliklerinden dolayı şımarıp azgınlaşan (YOn us ı O/
88; el-Kasas 28/32). inatçı (Sad 38/6) ve
alaycı (Hud 11138) şeklinde nitelendirilları

miş. bunların atalarının batı! inançlarına

sıkı sıkıya bağlı oldukları

(el-Mü'minGn
23/24-25). peygamberi ve ona inananları
tehdit ettikleri (el-A'raf 7/88. 90) ifade
edilmiştir.

Mele' kelimesinin geçtiği ayetlerden
göre peygamberlerin toplumlarını uyarma ve dine davet sürecinde
kurulu düzeni ellerinde bulunduran varlıklı ve imtiyazlı kişilerden oluşan gruplar,
iktidar güçlerini kaybetme ve bazı imtiyazlardan mahrum kalma korkusuyla hareket ederek sahip oldukları otoritenin
hak din ve peygamber tarafından yıkıl
masına ve çıkarlarının bozulmasına karşı
çıkmışlardır. ResQI-i Ekrem'in ilk muhatabı olan Mekkeliler arasında bu kesimi,
Resulullah'ın nübüwetini reddedip onu
susturmaya çalışan Kureyş'in ileri gelenleri temsil ediyordu. Özellikle Mekke döneminin ilk yıllarında Resulullah'a karşı
anlaşıldığına

