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niden yaptırılmıştır. Binanın kuzeyinde 
küçük bir avlu. revakın güney duvarında 
bir mihrap bulunmaktadır. Tavanı beşik 
tonoz şeklindedir. Kuzey tarafındaki du
varda üç kemer yer almaktadır. Ortadaki 
kemer diğerlerinden daha büyüktür. Ba
zalt taşından inşa edilen bu yapıda da 
tezyinat yoktur. 

3. Mescid-i Ebu Bekir es-Sıddik. Sel
man-ı Farisi Mescidi'nin güneybatısında 
bulunan bu küçük mescidin eskiden Ali 
b. Ebu Talib Mescidi olarak bilindiği. bu
gün Ali b. Ebu Tali b M escidi olarak bilinen 
mescidin ise Ebu Bekir Mescidi olduğu 
ileri sürülmektedir (Salih Lem 'l Mustafa, 
s. 19 1-1 93). Mescid, Sultan Abdülmecid 
tarafından Mescid-i Feth ile birlikte yeni
den yaptırılmış olmalıdır. 

4. Mescid-i Ömer b. Hattab. Ebu Bekir 
Mescidi'nin güneydoğusunda olup 1270'
te (ı 853 - 54) yenilenen Mescid-i Feth 'in 
bir benzeridir. 

s. Mescid-i Ali b. Ebu Talib . Selman-ı 
Farisi Mescidi'nin güneydoğusunda inşa 
edilmiş olan mescid 577 (1181) yılında 
Seyfeddin Hüseyin b. Ebü'l-Heyca tarafın
dan, Sultan Kayıtbay döneminde 876'da 
(1471-72) Medine Emiri Zeynüddin Day
gam b. Haşrem el-MansCıri tarafından 
yenilenmiştir. 902'de (ı 497) bir tamirat 
görmüş . Sultan Abdülmecid döneminde 
1268'de (ı 85 ı -52) tekrar yapılmıştır. 

6. Mescid-i Sa'd b. Muaz. Medine'deki 
mimari eserler üzerine çalışan Salih Lem"i 
Mustafa. 194 7 tarihli Medine haritasında 
Ömer b. Hattab Mescidi'nin güneybatı
sında Sa'd b. Mu az adına bir m escidi n bu
lunduğunu söyler. Bu mescid bazı kay
naklarda Mescid-i Fatıma adıyla da anıl
maktadır. 

Medine'de evkaf ve mescidler idaresi 
tarafından 1989 ve 1992 yıllarında hazır
lanan raporda bu altı mescidin adı geç-

mekle birlikte son yıllarda Mescid-i Feth 
ile Mescid-i Selman-ı Farisi dışındakiler 
yıktırılmış olup bunların bulunduğu alan
da yeni bir cami inşa edilmektedir. 
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M ES AHA 
( 4>-!....o.JI ) 

Uygulamada 
arazi ölçümleriyle ilgili olan 

geometri alt bilim dalı, 
yer ölçme bilimi. 

_j 

Arapça'da mesh birçok anlamı yanın
da "araziyi tesviye etmek. düz hale getir
mek". misaha ise araziyi bir ölçü birimiyle 
ölçmek demektir: ilm-i misaha da genel 
olarak çizgilerin (hutGt) . yüzeylerin (sü
t Cıh) ve hacimierin 1 cisimlerin (ecsa m) 
ölçme yöntemlerini konu alan ilim dalıdır. 
Uygulamada ölçümü istenen şekil çizgi 
ise uzunluk ve çevre, yüzey ise kare, ci
sim ise küp söz konusudur (i smail b. ib
rahi m ei-Mardini, S. 62 3-624) Uygulama 
yönü dikkate alındığında bu ilirnde çevre. 
kare ve küpün sayısal değeri. ölçümü ya
pan insanların üzerinde uzlaştığı birime 
göre takdir edilir (ibnü'I-Ekfanl, s. 77; Taş

köprizade, 1, 353). 

Matematik tarihçilerine göre mesaha
nın kökeninde yer ölçümünü temel alan 
Mısır geometrisi bulunmaktadır. Nitekim 
Mısırlı geometricilere ölçümlerini iple 
gerçekleştirdikleri için "ip gericiler" (Gr. 
harpedonaptai) adı verilmekteydi. Hero
dot, Mısır geometrisinin Nil'in erozyona 
uğrattığı toprakların vergiden düşmek 
için ölçülmesi işleminden kaynaklandığı
nı söyler (Tarih, s. 139 Jil/109 J) . Esasen bu 
ilm e ad olan geometri de Grekçe ge o 
"yer" ve metrein "ölçme" kelimelerinden 
elde edilmiştir. İslam dünyasında geo-
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metriye verilen hendese ismi Farsça en
dahten (endaziden) "ölçü almak" ( endaze 

"ölçek") masdanndan türetilmiştir (Lisa

nü 'l-'Arab, "msl:ı" md) Mezopotamya'
da ise geometri "dikdörtgen, dik üçgen. 
ikizkenar üçgen gibi şekiliere uygulanan 
sayısal işlemler" anlamında ve uygulama
lı aritmetik-cebir biçimindeydi. Yunan 
matematiği İskenderiye Okulu dönemin
de belirli bir seviyeye ulaşmış ve bu oku
la mensup pek çok matematikçinin kat
kıda bulunduğu mesaha alanında, özel
likle başta n sayısı hakkındaki araştırma
ları olmak üzere Archimedes'in çalışma
ları dikkat çekmiştir. Ancak Mısır, Mezo
potamya ve Yunan mesaha mirasını der
leyip topariayan ve buna yer yer özgün 
katkılarda ve kendisinden sonraki mesa
ha ilmine de ciddi etkide bulunan kişi. 
alan ve hacim hesapları ile geometrik 
şekillerin bölümlenmesi konularının ele 
alındığı Metrica'nın yazarı Heran 'dur 
(III y üzy ıl) İslam dünyasında kaleme alı
nan klasik matematik eserlerinde mesaha 
ilmi hakkında verilen tanımlarla bu ta
nımlarda kullanılan terimler. matematik
çinin benimsediği sayı anlayışı ve men
sup bulunduğu matematik okulunun ge
nel özelliklerini yansıtır. İbn Haldun. me
sahayı uygulamalı yönüyle dikkate alarak 
tamamen yer ölçme şeklinde görür: bu 
ölçümün insanların kendi aralarında tes
bit ettikleri bir birimle gerçekleştirildiği
ni söyledikten sonra vergi. arazi taksimi 
ve mesafelerin hesaplanması başta ol
mak üzere yer ölçümleriyle ilgili her konu
da bu ilme ihtiyaç duyulduğunu belirtir 
(Mul!:addime, lll , ı ı 33 ). Kadızade-i Rumi 
konuya nazari açıdan yaklaşarak ilm-i mi
sahayı "büyüklükler üzerine arız olan sa
yısal bilinmeyenleri öğrenme yöntemleri
ni gösteren bilim" şeklinde tanımlar (Şer
f:ıu Eşkali 't-te'sis, s. 35). Sürekli (mutt:ısıl ) 

niceliklerin sayısal olarak ölçülemeyece
ğini ve bu sebeple hesap ilmi araştırma
larına konu olamayacağını söyleyen Ke
maleddin el-Farisi ise yalnızca uzmanlar 
tarafından üzerinde uzlaşılan bir birime 
kıyasla sürekli niceliğin tam ve rasyonel 
sayılarla ifade edilebileceğini belirterek 
mesaha ilminin konusu olan niceliğe işa
ret eder (Esasü '1-1!-:ava'id, s. 309-3 I 1; Faz
lıoğlu, VII/! 3 [20021. s. 334). 

ilm-i misaha uygulama yönünden ele 
alındığında yalnızca "tatbik" manasında 
pratik geometri olarak görülemez. Baş
ka bir deyişle ilm-i misaha en geniş anla
mıyla "geometrik şekil ve cisimlerin ilmi 
ölçümü" manasma gelirken tatbiki ölçüm 
bu ilmi ölçüm usullerinin dış dünyaya ak-
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tarımından ibarettir. İslam medeniyetin
de bu konuya ilişkin çeşitli eserler kale
me alınmış . ancak bunların pek çoğunda 
pratik bir nitelik gösteren mesaha ilmi 
özellikle Kemaleddin ei-Farisi'nin, hocası 
İbnü'I-Hawam 'ın el-Fevô.'idü'l-Bahô.'iy
ye fi'J-]favô. 'idi'l-J.ıisô.biyye'sinin mesa
ha kısmına yazdığı şerhle birlikte ( Esa

sü '1-kava'id {T uşO.li'l-feva'id, s. 309-459) 

ilmi bir karakter kazanmıştır. Mesaha ala
nında yazılan eserler muhtevaları itiba
riyle çeşitlilik arzeder. Bunlardan bazıları 
ve özellikle risale tarzında yazılanlar be
lirli bir hendesi şeklin ölçümü üzerinedir. 
Bu çalışmalarda , bahse konu olan şeklin 
veya cismin mesahasının hem kuralı ve
rilir hem de bir örnekle uygulaması gös
terilir. Daha çok muhasebe ve divan ka
tipleriyle günlük hayattaki tatbiki işler 
için yalnızca bir kurallar mecmuası biçi
minde hazırlanan eserlerde ise hendesi 
şekillerin mesaha kuralları herhangi bir 
örnek zikredilmeksizin sıralanır. İster H in
di ister hevai sistem olsun. öğrenciler için 
kaleme alınan hesap kitaplarının ilm-i 
misaha kısımlarında ise hendesi şekiller le 
mesafelerin mesahaları çizimleriyle bera
ber verilir. Ebü'I-Vefa ei-Buzcani ile Gıya
seddin Cemşid ei-Kaşi'nin eserleri gibi 
bazı çalışmalarda mesahanın mühendis
lik ve mimari konularıyla ilgisi dikkate 
alınarak farklı geometrik yapıların çizim 
ve hendesi- aqedi analizleri ortaya ko
nur. 

İslam literatüründe mesahayla ilgili 
eserler doğrudan bu konuda yazılmış ki
taplarla sınırlı değildir. Çeşitli astronomi 
ve matematiksel coğrafya kitaplarının 
içerdiği mesafe bilgileri. trigonometri 
bağ lamında yapılan ölçümler, cisimlerin 
özgül ağırlıkianna ilişkin araştırmalar ve 
mekanik eserlerindeki pek çok hendesi 
tahlille ağırlık ve uzunluk ölçüleri konu
sundaki çalışmalar da mesaha alanına 
girmektedir. "Enmuzec" türü kitaplarda 
bu ilmin bazı meselelerinin ele alınması 

yanında kelam kitaplarının kategori ba
hislerinde de mesahanın dayandığı temel 
kavramlar hakkında felsefi tahliller yapı
lır. Mesahaya dair eserlerde verilen kural
larla örnekler hevai ve H indi hesap sis
temlerinde daha çok lafzi 1 sözel yahut 
harfi 1 rakami çerçevede açıklanmakta . 

bunların çizimieri de metinlerin içerisin
de veya sayfa kenarlarında verilmekteydi. 
Özellikle Osmanlı döneminde muhasebe 
ve divan katiplerinin kaleme aldığı eser
lerde gittikçe notasyon ve sembolleştir
menin geliştiği ve XVIII. yüzyılda belirli 
bir seviyeye ulaştığı söylenebilir. 
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Bir mesaha eserinin ya da bir H indi ve
ya hevai hesap kitabı içerisinde bulunan 
mesaha bölümünün içeriği genellikle şu 
şekildeydi : Giriş kısmında bu ilmin tanı
mı. konusu. ilgi alanı ve amacı: nokta, çiz
gi, doğru , yüzey, cisim gibi temel hendesi 
kavramların ve eserde incelenecek hen
ctesi şekillerin tanımları, bu tanım ların 

esas alınan ilkelere göre sınıflandırılma
sı. eserin yazı ldığı dönemde o bölgede 
kullanılan temel ölçü birimleriyle ilgili bil
giler ve bunların sayısal değerleri ele alı
nırdı. Bazı eserlerin giriş bölümünde ve
rilen bilgiler, hem eserin hedef kitlesine 
hem de yazarın yönelimlerine uygun bi
çimde felsefi içerikli olabilmekteydi. 
Eserlerin birinci bölümlerinde genellikle 
yüzeyler, yani değeri kare ile tesbit edilen 
şekiller incelenir. dört kenar! ı veya üç ke
nar lı şekillerden hareketle konuya giriş 
yapıldıktan sonra düzgün olan ve olma
yan çok kenarlılarla daire. daire parçaları 
vb. şekillerin alanlarının tesbiti için kural
lar verilirdi. Eserlerin ikinci bölümlerinde 
cisimler. yani değeri küp cinsinden he
saplanabilen şekiller konu edilir: prizma
lar. silindirler, piramitler. koniler. küreler. 
küre parçaları ve düzenli olmayan cisim
lerin hacimleriyle kubbe, iklil (taç ), kurs 
(yass ı yuvarlak) gibi mimari yapılarda 
kullanılan üç boyutlu şekillerin hacimle
rine ilişkin kurallar incelenirdi. Bu eser
lerde ayrıca doğrudan günlük hayatı ilgi
lendiren dağların eğimleri ve yükseklik
leri, çukurların ve kuyuların derinlikleri, 
ırmak ve kanalların genişlikleri yanında 
çeşitli cisimlerin ağırlıkları ile miktarları
nın ölçülmesi gibi uygulamayla ilgili ko
nulara da çizimlerle birlikte yer verilmek
teydi. 

İslam dünyasında mesahaya dair kale
me alınan eserler çok çeşitlilik göster
mekte, özellikle medreselerde okutulan 
hesapla ilgili ders kitaplarının mesaha 
bölümlerini de içermesi bu sahanın yay
gın eğitimin bir parçası haline geldiğini 
ortaya koymaktadır. 1. Klasik dönem. Mu
hammed b. Musa ei-Harizmi Kitô.bü 'l
Cebr v e 'l-mu]fabele'de mesaha bölü
münde konuyla ilgili özet bilgilere yer ver
miş . ayrıca bir geometrik mesaha prob
leminin cebirsel bir denklem le nası l çözü
leceğini göstermiştir. Ebu Kamil Şüca' b. 
Eslem Kitô.bü '1-Misô.J.ıa ve '1-hendese, 
Ebu Berze Fazi b. Muhammed b. Abdül
hamid b. TürkKitô.bü'l-Misô.J.ıa isimli bir 
eser kaleme almıştır (ibnü 'n-Nedim, s. 
39 ı- 39 2) . Ebü'I-Vefa ei-Buzcani el-M e
nô.zilü 's-seb'in üçüncü menzilini me
sahaya tahsis etmiş (ı. 202- 276 ), ayrıca 

bu konuda mimariyi de ilgilendiren Kitô.b 
timô. yef.ıtô.c ü ileyhi 'ş-şô.ni' min a'mô.
li'l-hendese adlı bir eser yazmıştır (Sü
leymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 2753) . Cebir 
alimi Kereci el-Kafi fi 'l-J.ıisô.b'ın 44-SZ. 
bölümlerinde mesaha konularını genel 
olarak incelemiş. Abdülkahir ei-Bağdadi 
Kitô.b fi'l-misô.J.ıa , İbnü 'I-Heysem Malfii
le ii uşuli 'l-misô.f.ıa, M a]fiile ii misô.J.ıa
ti'l-küre, Ebü'l Hasan Ahmed b. Muham
med b. İbrahim ei-Eş'ari Kitô.bü't-Tüttô.
J.ıa ii 'ilmi 'l-misô.J.ıa isimli bir eser kale
me almıştır (Süleymaniye Ktp.,Ayasofya, 
nr. 4827, vr. 99•-J 60b). İbn Fellus diye tanı
nan İsmail b. İbrahim ei-Mardini. et-Tüf
tô.J.ıa ii a'mô.li'l-misô.J.ıa adlı eserinde 
(Süleymaniye Ktp., Hafid Efendi , nr. 527; 
izmirli ismail Ha kkı, nr. 3673) konuyu yal
nızca mücerred hendesi şekiller in alan
larıyla sınırlar. İbnü'I-Hawam . el-Fevô.'i
dü '1-Bahô.'iyye fi'l-]favô.'idi'l-J.ıisô.biy

ye'sinin üçüncü makalesinde mesahayı 

incelemiş . Kemaleddin ei-Farisi ile İma
düddin ei-Kaşi bu eser üzerine yazdıkları 
şerhlerde üçüncü makaleyi geniş bir şe
kilde tahlil etmiş ve zikredilen kaidelerin 
geometrik ispatlarını vermişlerdir. Dola
yısıyla iki şerhle beraber ilm-i misaha ile 
ilm-i hendese mezcedilmiştir. İbnü'I-Ben
na ei-Merraküşi. mübtediler için kaleme 
aldığ ı Mul]taşar fi'l-eşkô.li'l-misô.l.ıiyye 

adlı küçük çalışmasında öncelikle hende
si şekillerin tanımını yapmış. daha sonra 
bu şekiller üzerinde mümkün olan sayısal 
işlemleri göstermiştir (Muhammed Sü
veysl , :XXVIII/2 1 ı 9841. s. 49 ı - 520; Muham
med el-Arabi el-Hattabl, sy. 256 119861. 

S. 39-47) . 

Cemşld b. Mes'Qd ei-Kaşi' nin Miftô.
J.ıu'l-J.ıisô.b adlı eserinin bir mukaddime 
ile dokuz bölümden (bab) oluşan mesa
haya dair dördüncü makalesi Osmanlı 
matematiği açısından önem taşımakta
dır. Mukaddimede mesahanın ve geo
metrik şekillerin tanımını veren Kaşl bö
lüm başlıklarında sırasıyla üç kenarlıların , 

dört kenarlıların , düzgün çok kenarlıların. 
daire ve daire kesitlerinin, diğer düzlem
sel şekillerin , silindir ve küre gibi şekille
r in ve koni kesitlerinin yüzeylerinin, ci
simlerin. koni kesitlerinin ve kürenin, ma
denlerin özgül ağırlıklarının, bina vb. ya
pılarla bu yapılarda görülen tak, kubbe, 
mukarnas gibi mimari şekillerin çevre, 
alan ve hacimlerinin tesbiti konularını ay
rıntılı biçimde işlemiş ve bu alanda İslam 
matematiğinin ulaştığı bilgilerin tam bir 
dökümünü vermiştir (s. 193 - 391 ) . Bu 
eser. ileri seviyede ders kitabı olarak oku
tulduğundan hem medreselerde yetişen 



öğrenciler üzerinde hem dokuzuncu bab
da mimari yapı ve inşa konularında ihti
va ettiği bilgiler sebebiyle başta Osmanlı 
coğrafyası olmak üzere İslam mimarisi 
üzerinde önemli etkilere sahiptir. Dördün
cü makale. öneminden dolayı Mühendis
hane-i Bahri-i Hümayun hocalarından İb
rahim Karnitarafından Türkçe'ye çevril
miş ve şerhedilmiştir (TSMK, Hazine. nr. 
606. mütercim nüshası). 

2. Osmanlı dönemi. Osmanlı matema
tikçileri İslam alimlerinin mesaha alanın
daki birikimini tevarüs etmiş (b k HENDE

SEl. bu mirası işleyerek nazari ve arneli 
katkılarda bulunmuştur. XVI II. yüzyılın 
başlarından itibaren modern mesaha an
layış ve teknikleri Batı Avrupa kaynakla
rından aktarılmaya başlanmış. bunun so
nucunda klasik İslam ve Osmanlı mesa
ha anlayış. kavram ve teknikleri bütünüy
le terkedilmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk 
dönemlerinde kurulan medreselerde Da
vGd-i Kayseri gibi Osmanlı alimleriyle baş
layan eğitim . öğretim ve telif hareketi 
Anadolu Selçukluları devrinin oluşturdu
ğu birikim üzerinde inşa edilmiş ve geliş
miştir. Mehmed Şah Fenarl. Ünmu~e
cü'1-'ulUm tıbd]fan li'1-mefhum adlı ilim
lerin tasnifine dair eserinde, Taşköpriza

de Miftdl,ıu's-sa'dde'de mesaha hakkın
da tanım ve temel kavramlar seviyesinde 
kısa bilgiler vermişlerdir. Benzer bilgiler 
Sadreddinzade Şirvanl'nin e1-Kavd'idü'1-

' l,ıd]faniyye 1i-Al,ımedi'1-]]dniyye'sinde 

de mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Hami
diye, nr. 774, vr. I 09b- I I ıa). Ali Kuşçu. Ri
sd1e der 'İ1m-i Ifisdb'ın üçüncü makale
siyle er-Risd1etü'1-Mul,ıammediyye fi'1-
l,ıisdb'ın bir mukaddime ve üç makaleye 
ayırdığı ikinci bölümünde mesahayı ince
lemiştir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 
2733/2, vr. ı 54b- ı 68b) Geometrik şekillerin 
ve mesahaya ilişkin temel kavramların ta
nımları yanında yüzeylerin alanları ve ci
simlerin hacimlerini ele alan Ali Kuşçu. 
ayrıca şekil ve cisimlerin alan ve hacim 
formüllerinin yanında bazı temel trigo
nometrik fonksiyonlarla ilgili formülleri 
de vermiştir. Fatih Sultan Mehmed döne
minde telif edilen ve kendisine sunulan 
müellifi meçhul e1-İ]fnd' ii 'i1mi'l-misd
l,ıa adlı kitap mesaha alanında Osmanlı
lar'da telif edilen önemli çalışmalardan 
biridir. Üç kısımdan oluşan eserin birinci 
kısmında yüzeylerin . ikinci kısmında ci
simlerin mesahası. üçüncü kısmında me
saha konusunda nadir problemler ele 
alınmaktadır. Eserin en önemli özellikle
rinden biri de ıı: sayısı incelenirken konuy
la ilgili olarakArchimedes'e atıf yapılması 

ve doğru çizginin eğri çizgiye oranlanıp 
oranlanamayacağının tartışılmasıdır (S ü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 7 I 5). Mesaha 
alanında ilk müstakil Türkçe eser Edirneli 
şair Emri Çelebi tarafından 968'de (I 560-

6 I) Mecmau '1-gardib fi'1-misdha adıyla 
kaleme alınmıştır (Berlin Staatsbibliothek, 
Ms ., Or., Oct. nr. 30 14). Büyükoranda 
Türkçe yazılan muhasebe matematik ki
taplarında mesaha konusu da ele alınır
dı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
yaşayan divan muhasiplerinden Yusuf b. 
Kemal Bursevl'nin Cdmiu'1-hisdb adlı 
eseri bunlardan biridir (Süleymaniye Ktp., 
La la ismail, nr. 288, vr. 7Jb-82a). Ali b. Veli 
de Tuhfetü'1-a'ddd 1i-zevi'r-rüşd ve's
seddd isimli Türkçe eserinin dördüncü 
makalesinde mesaha konusunu dört fa
sıl da geniş bir şekilde incelemiştir (Da
rü'l-kütübi'I-Mısriyye, Kavala, Riyaza, Tür
k!, nr. I, vr. 181 a-207b, müellif nüshası). 

XVII-XIX. yüzyıllar arasında İslam dün
yasında matematik sahasında temel ders 
kitabı olan Bahaeddin Arnili'nin Risd1e-i 
Bahd'iyye (ljulaşatü '1-f:ıisab) adlı eseri
nin bir mukaddime ve üç fasıldan meyda
na gelen altıncı babı (s. 84- ı 06) mesahaya 
ayrılmıştır. Iju1dşatü'1-l,ıisdb'ın yedinci 
babıda geometriyle ilgilidir. Bu babda ka
nal yapımı için yer ölçümü, yükseklikie
rin ölçümü. nehirlerin genişliği ve kuyula
rının derinliğinin ölçülmesi. ayrıca ölçüm 
işlerinde kullanılan ölçüm aletleri ve tek
nikleri incelenir. Eserin şerhlerinde altıncı 
ve yedinci bablar bütün ayrıntıları ile ele 
alındığı gibi Muhammed b. Muhammed 
Bursevl M evievi sadece bu iki babı Me'd-
1imü's-simdl,ıa ii şdl,ıati'1-misdl,ıa adıyla 
şerhetmiş (Süleymaniye Ktp., Hafld Efen
di, nr. 467/6), Mehmed Selim Hoca da me
saha bölümüne şerh yazmıştır (TSMK, 
Reva n Köşkü, nr. I 721/2, vr. 30b-40a). Ku
yucaklızade Mehmed Atıf Efendi. eserin 
tamamını Nihdyetü'1-e1bdb ii terceme
ti Hu1dsati'1-hisdb adıyla Türkçe'ye çe
virmiş ve şerhetmiştir (Süleymaniye Ktp., 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 572 I). 

XVIII. yüzyıldan itibaren başlayan Batı
lılaşma hareketleri sırasında Avrupa'da 
gelişen mesaha alanındaki kavram ve tek
nikler Osmanlı kültürünü de etkilemiştir. 
Eğinli Nurnan Efendi, Tebyinü a'mdli'1-
misdha adlı Türkçe eserinde Batı Avru
pa kaynaklı bilgiler kullanmış ve bunların 
önemine vurgu yapmıştır ( Kandilli Rasat
hanesi Ktp., nr. 86, müellif nüshası). Bu 
dönemde Avrupa'da geliştirilen geometri 
bilgilerinden istifade eden diğer bir mate
matikçi de Müftlzade-i Yenişehri olarak 
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tanınan Hendesehane hacası Mehmed 
Said Efendi'dir. Onun Risd1etü '1-misd
ha'sı mesafelerin ölçümü için Avrupalı bir 
mühendisin icat ettiği aletin geometrik 
çizimi, izahı ve kullanımından bahseder 
(TSMK, Hazine, nr. I 753/4, müellifnüsha
sı). Diğer bir eseri de uzaklıkların ölçümü 
için tasarlanan sinüs aletinin yapımı ve 
geometrik kullanımını anlatan Risdle-i 
Sinüs li-misdhati'1-bu'd'dur (TSMK, Ha
zine, nr. 609/1, müellif nüshası). Bir çalış
ma da Osman b. Abdülmennan Mühte
dl'nin 1770-1774 yılları arasında hazırla
dığı, topçuluk ve balistiğe dair konuları da 
içine alan geometriyle ilgili Hediyyetü'1-
Mühtedi adlı Türkçe eserdir. Büyük oran
da Almanca ve Fransızca kaynaklardan 
hareketle meydana getirilmiş tercüme
telif niteliğinde bir çalışma olan kitabın 
en önemli özelliği bu konuda Avrupa dille
rinden yapılan ilk tercümelerden biri ol
masıdır (Askeri M üze Ktp., nr. 3027, mü
ellif nüshası). Eser son dönemlere kadar 
yaygın biçimde kullanılmış. Abdülfettah 
b. Muhammed b. Abdurrahman el-Benna 
ed-Dimyatl tarafından Hiddyetü '1-Müh
tedi 1i-i]fadi's-sirdci'1-müntafi adıyla 
Arapça olarak 1311'de (ı 893-94) telhis 
edilmiştir (Darü' l-kütübi'l-Mısriyye , Riya
za, nr. 628, müellif nüshası). 

XIX. yüzyılın başında mesaha alanında 
eser veren en önemli ilim adamı Mühen
dishane-i Serri-i Hümayun'un başhacası 
Hüseyin Rıfk.ı Tamanl'dir. Tamanl. mesa
hayı da ilgilendiren İmtihdnü'1-mühen
disin, Mecmuatü'1-mühendisin ve Te1-
hisü'1-eşkd1 adlı Türkçe eserlerinde bir 
yandan sistematik olarak modern Batı 
Avrupa'da gelişen hendese-mesahaya 
dair bilgiler verirken bir yandan da yeni 
yetişen mühendisiere el kitabı hazırla
mıştır. 
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ei-MESAHiF 

(bk KiTABÜ'I-MESAHİF)-

MESAHiF-i OSMANİYYE 

(bk_ MUSHAF). 

MESAiL 
(Jl ı.....J I) 

Bir ilim dalının 
temeliendirilmesi gereken konuları 

veya önermelerL 

1 

_j 

1 

_j 

_j 

Sözlükte "sormak, istemek" anlamına 
gelen mes'ele kelimesinin çağulu olan 
mes~iil "sorulan veya irdelenen şey" de
mektir. Bir ilim dalının ana unsurları ara
sında yer alan ve ilgilendiği konuları teş
kil eden mesail (Te ha nevi, !, 688; Taşköp
rizade, II, ı 51). İslami ilimierin özellikle 
fı kıh ve kelama dair eserlerinde yaygın 
biçimde kullanılan bir terimdir. Fıkıhta 

hem fetvaya konu olan hususlar hem de 
mezhep içinde veya mezhepler arasında 
tartışılan ve kesin bir sonuca bağlanama
yan problemler mesail kavramıyla ifade 
edilir. Hemen hemen bütün İslami ilimler
de kullanılan bu terim, eski ve yeni eser-

264 

leri n adlarında da yer almakta. tek başı
na bir kitabın adı olduğu gibi genellikle 
eser isminin ilk kelimesini teşkil etmek
tedir. Bu tür eserlerin temel İslam ilimle
ri yanında diğer alanlarda da kaleme alın
dığı görülmektedir. Bunlar bazan soru
lan sorulara cevap olarak yazılmış bazan 
da belli şahıs veya şehir isimlerine nisbet 
edilmiştir (mesela bk. ibnü'n-Nedlm, s. 
ı 50) . Mesele kelimesi, daha çok ilk telif
lerde olmak üzere bir kitabın iç planında 
tekrarlanan başlık konumunda da görül
mektedir. Bu hususta Ahmed b. Han
bel'in eJ-Mesd'il'i. Ebu Haşim ei-Cübbal'
nin el-Mesd'ilü'l-Bagdddiyydt ii i'cd
zi'l-Kur'dn'ı, Ebü'I-Berekat ei-Enbarl'
nin el-İnşdt ii mesd'ili'l-]].ildf'ı. Ebu Ya'
la ei-Ferra 'nın el-Mesd'ilü'l-fı]fhiyye ve 
Mesd'ilü'l-imdn'ı , Fahreddin er-Razl'nin 
el-Mesd'ilü'l-]].amsunii uşuli'd-din' i ve 
Muhammed Arusl Abdülkadir'in el-Me
sd'ilü 'l-müştereke beyne uşuli'l-fı]fh ve 
uşuli'd-din'i örnek olarak zikredilebilir. 
Bazan da mesai! el-Cevdbü'l-mu]].tdr 
li-mesd'ili 'Abdilcebbdr adlı eserde ol
duğu gibi bir alimin görüşleri etrafında 
yapılan tartışmaları ifade etmek üzere 
kullanılmıştır (Sezgin, I, 79). 

Kelamda mesai! bu ilmin maksatları 
( makas ı d 1 bilinmesi amaçlanan problem
ler) demektir. Mesaili temellendirmek 
için ihtiyaç duyulan bilgilere vesail adı ve
rilir ki bunlar daha çok delil olarak kulla
nılır. Bu bilgiler kelam ilminin gelişme sü
reci boyunca kavramlaştırılmış ve birer 
önerme haline getirilmiştir. Tarihi süreçte 
değişikliğe uğramayan ve naslarda yer 
alan temel meseleler doğrudan doğruya 
kelam ilminin ana konularını teşkil eder. 
Buna karşılık içtimal. siyasi ve kültürel 
şartların etkisiyle bu ilme dahil edilen 
ikinci derecedeki mesail ise etkilendiği 
şartların değişmesiyle değişebilir. Kela
mın asli mesailin i islam dininde kesin 
naslarla sabit olan iman, ibadet ve amel 
alanına ilişkin ana ilkeler oluşturur. Bun
lar kıyamete kadar değişmeyecek olan 
esaslardır. Bu mesaili temellendirmeye 
yarayan her türlü beşeri bilgi vesail ko
numunda olup kelamın ilgi alanına girer. 
ancak vesail kelamın temel muhtevasının 
dışında kalır. Çünkü vesail gelişen ve de
ğişen bilgilere paralel olarak değişir. ye
rine yeni vesail oluşturulur. Bu durum. 
sosyal bilimler ve fen bilimlerine ait bilgi 
veya teorilerin değişmesinin zorunlu bir 
sonucudur. Nitekim klasik kelamda ev
renin esasını teşkil eden maddenin bölü
nemeyen atomlardan oluştuğu kabul edi
lirken günümüzde atom un bölünüp ener-

jiye dönüştürülmesiyle madde hakkındaki 
eski telakk.iler ve buna bağlı olarak geliş
tirilen kanıtlar geçerliliğini yitirmiştir. Bil
gilerin değişmesiyle Allah ' ın varlığını is
pat etmek için kullanılan fıtrat, hud us ve 
gaye delillerinin muhtevaları da değiş
mekte. bilgilerin açık ve kesin olmasına 
göre deliller arasında yapılan tercih sırası 
da farklılaşmaktadır. 

Klasik kelamda ilahi sıfatlarla ilgili yo
rumların iman esası şeklinde kabul edil
mesine karşılık yeni kelam döneminde 
bu yorumlar birer sıfat teorisi olarak gö
rülmekte ve Allah ' ın madde üstü aşkın 
bir varlık oluşunu vurgularnalarına göre 
onlara geçerlilik atfedilmektedir. Kader 
meselesinde Allah 'ın ilim, irade ve yarat
ma sıfatiarına dair eski yorumlarla insa
nın irade ve kudretine ( istitaat) ilişkin 
yorumlar yeni yaklaşımiara paralel biçim
de değişiklik göstermekte, bir taraftan 
kaderin varlığı kabul edilirken diğer ta
raftan insanın irade ve gücünün kendi 
fiilieri üzerinde etkisi bulunduğuna dik
kat çekilmektedir. 

Nübüwete dair mesail değişmemekle 
birlikte klasik kelam literatüründe pey
gamberliğin en önemli kanıtı olarak ge
nellikle hissi mucizelere ve bunların te
mellendirilmesi bağlamında cisimleri teş

kil eden cüzlerin (atom) temel yapıları 
açısından birbirine benzerliği nazariyesi
nin yanı sıra varlık ve olaylar arasındaki 
sebep-sonuç ilişkisin i n zorunsuzluğu te
zine ağırlık verilirken yeni kelam döne
minde hissi mucizelerin yerine akll-ma
nevi mucizelere vurgu yapılıp bilimsel 
yöntemle örtüşen sebep-sonuç ilişkisine 
önem verilmektedir. 

Kıyamet alametleri mesailinde yer alıp 
ahir zamanda ortaya çıkacağı ileri sürü
len deccal, ye'cuc ve me'cuc. dabbetü'l
arz gibi hususlar için kullanılan nakli de
lillerin bilgi değeri irdelenmekte ve bun
lardan haber-i vahidle nakledilenlerin ge
çersizliğ ine hükmedilmektedir. Yeni ke
lamda kıyametin kopması konusu da 
mevcut kozmalajik düzenin bozulmasını 
öngören bilimsel verilere dayalı bazı ihti
mallerle açıklanmaktadır. Klasik kelam
da ahiret akl d esi daha çok ahiret merha
leleri çerçevesinde incelendiği ve fikri te
melleri üzerinde durulmadığı halde yeni 
kelamda ahiret aleminin psikolojik açı
dan temeliendirilmesi daha önemli gö
rülmektedir. 

Klasik kelamda mesai! büyük ölçüde 
uluhiyyet, nübüwet ve sem'iyyata ilişkin 
konulardan ibaret olduğu halde yeni ke-


