MESALiKÜ'I-EBSAR
one di Domenichino Doria da Genova",
Atti della R. Accademia d ei Lincei. Classe
di scienze morali, storiche e filologiche,
serie lll , Xlji883L s. 67-103, 306-308),
Etienne-Marc Quatremere Asya bölümlerini Fransızca'ya çevirmiştir ( "Notice
de ]' ouvrage qui a po ur titre : Mesalek
ala b sar fı memalek al-amsar. Voy ages des
yeux dans !es royaumes des differentes
contrees jMs. arabe de la Bibliotheque du
Ro i, no. 58 3]", noticeset extraits des MSS
delaBN,XIIII 18381. s. 151-384). Rusşar
kiyatçısı W. de Tiesenhausen Altın Orda
Hanlığı ile ( Sbornik materialou, otnosyaschikhsya k istorii Zolatoi Ordy, St Petersburg I 884). Charles Schefer de Çin ile
ilgili bölümleri tercüme ve tahkik etmiş
lerdir ("Notice sur !es relations des peuples musulmans avec !es Chinois, depuis
l ' extension de l'islamisme jusqu'a la fin
du XV' siecle", Centenaire de l'Ecole des
Langues Orientales Vivantes, Paris I 895,
s. ı -43) . Mısırlı Ahmed Zeki Paşa, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'ndeki yazmanın ı. cildinin önemli bir kısmını neşret
miştir (Kahire 1924). Eserin Anadolu'ya
dair bölümü Franz Taeschner (al-'Umari's
Bericht über Anatalien in selnem Werke
Masalik al-absar fi mamalik al-amsar, Leipzig 1929), Mısır. Şam , Hicaz ve Yemen'le
ilgili bölümleri Eymen Fuad Seyyid (Kahire I 985) tarafından yayımlanmıştır. Kitabın siyere dair kısmını Muhammed lsa
el-Hariri ( es-Siretü 'n-Nebeviyye rı Mesaliki'l-ebşar, Beyrut 1417/ 1997), Vli(Xlll)
ve VIII. (XIV.) yüzyıllardaki Arap kabileleri
(Beyrut 1406/ 1985) ve Memlükler Devleti'yle (Beyrut ı 407/ 1986) ilgili bölümlerini
Dorothea Krawulsky neşretmiştir. Hasan
Hüsni Abdülvehhab eserin Kuzey Afrika
ve Endülüs'e ( Vaşfu İ{rfis:Lyye ve'l-Magrib
ve'l-Endelüs, Tunus 1341 ), Selahaddin elMüneccid Dımaşk'a ("Vaşfü Dımaş~ fı
Mesaliki'l-ebşar" , MMMA, IV 1 I 9581. s.
ı ı 3- ı 26), Muhammed Salim b. Şedid elAvfi Hint yarımadasına (Memleketü '1-Hind
ve's-Sind, Ri ya d 14 I 1/1 990), Mustafa EbO
Dayf Ahmed İfrikıye'ye (Memalikü İfrT/ı:Lya
ma vera'i'ş-şaf:ıra', Darülbeyza ı 409/ 1988)
dair kısımlarını. Abdülhamid Salih Hamdan eserdeki hayvan, bitki ve madenlerle
ilgili bölümleri (Kah i re I 996) yayımlamış
tır. Kitabın Hindistan'a dair kısmı 1943'te Leipzig'de de neşredilmiştir (lbn Fadlallah al 'Omari's Bericht über lndien in
selnem Werke Masalik al-Absar fi Marnalik al-Amsar) .
Fagnan. Mesalikü '1-ebşar'ın
ilgili kısımlarını Fransızca 'ya çe(Extraits inedits relatifs au Magh-

reb, Al ger I 924 ---+ Frankfurt I 993, s. 69120), Eva Rodhe Lundquist, Selahaddin-i
EyyObi ve Haçlılar'a ait kısımları ingilizce'ye tercüme edip notlar ilavesiyle neş 
retmiştir ( Saladin and the Cr usaders:
Selected Annals from Masalik al-absar,
Lund 1992). Maurice Gaudefroy- Demombynes eserin Kuzey Afrika'ya ait kısımla
rını notlar ilavesiyle Fransızca'ya (Masalik
El Absar rı Mamalik El Amsar: l'Afrique,
moins l'Egypte, Paris 1927 ---+ Frankfurt
ı 993), Klaus Lech , Moğollar'la ilgili bölümünü yayımiayı p notlar ilavesiyle Almanca 'ya (Das Mango/ische Weltrei ch: al'Umari 's Darstellung der mongolischen
Retche in se in em Werk Masalik al-absar fi
mamalik al-amsar, Wiesbaden 1968) tercüme etmiştir. Anadolu beylikleri hakkın
daki kısım Yaşar Yücel tarafından Türkçe'ye çevrilmişti r (" Mesalikü '1-Ebsar' a
Göre Anadolu Beylikleri", Anadolu Beylikleri Hakkmda Araşt1rmalar, Ankara
199 ı , ı, 183-203). Fuat Sezgin, genelde istanbul nüshalarını esas alarak eserin yirmi yedi cilt halinde tıpkı basımını yapmış
(Frankfurt 1988- I 989) , ayrıca üç ciltlik bir
indeks hazırlamıştır (Frankfurt 200 ı).
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Cemaatle kılınan namazın
birinci rek'atını kaçıran
kimse anlamında fıkıh terimi.

_j

Sözlükte " başkalarını geride bırakmak,
geçmek" anlamındaki sebk masdanndan
ism-i mef'Ol olan me sbfık kelimesi "geçilen. geride kalan kimse" demektir. Fıkıh
terminolojisinde mesbOk ilk rek'atı kaç ı r
dıktan sonra imama uyan kimseyi ifade
eder; Şafii ve Hanbeli mezhepler inde ise
nisbeten farklı içerikte kullanılan bir terimdir (aş . bk ). Birinci rek'ata yetişip
rek'atların tamamını imamla birlikte kı
lana müdrik , cemaatle namaz sırasında
bir mazeretten dolayı ayrılıp tekrar döndüğünde bir rüknü kaçıranada lahik denilir. Cemaatle namazda imama uyanların (muktedl) çeşitli durumlarını ifade
eden bu terimler fıkıh terminolojisinin
geliştiği sonraki dönemlerde ortaya çı k
mış olup bunların Kur'an ve hadislerde
-sözlük anlamları dışında- yukarıda belirtilen kavramsal çerçevede kullanımlarına
rastlanmaz. MesbOkla ilgili dini hükümler Hz. Peygamber'in açıklamalarına ve
uygulamalarına dayanmaktadı r.

İftitah tekbirini imamla beraber almak
daha faziletli olmakla bi r likte (Tirmizi,
"Şalat", 64 ı ResOl-i Ekrem , huşOa engel
olacağı için namaza yetişrnek amacıyla
koşmamayı tavsiye etmiştir (Buhar!,
"E&an", 20, 2 ı) . Ayrıca cemaatle kılma
nın fazileti dolayısıyla namazın hangi kıs
mında olursa olsun imama uymaya teş
vikte bulunmuş (Tirmizi, "Şalat", 414),
cemaatle namaz ın bir r ek'atına erişen
kimsenin o namaza yetişmiş sayılacağını
belirtmiştir (Buhar!, "Meva~Itü'ş-şalat",
28, 29; Mü slim, " Mesacid" , 161, 165) . Bu
hadisler ve Hz. Peygamber'in uygulaması
ışığında ulaşılan fıkhi sonuçlara göre imama rükOda iken yetişen kimse iftitah tekbirini kıyam vaziyetinde alır. sonra rükfıa
gider. Bazı alimler bu kimsenin iftitah ve
rükO için ayrı ayrı tekbir getireceği, Hanefiler ve Malikiler ise başlangıç tekbirinin yeterli olacağı. isterse rükO için de ayrıca tekbir alabileceği kanaatindedir. imama uyan kimse iftitah tekbirini rükOa
vardıktan sonra söylerse namaza başla
mış olmaz. imam rükOdan başını kaldır
madan yetişip onunla birlikte rükO yapan
kişi o rek'ata erişmiş sayılır ve onu kaza
etmesi gerekmez. Ancak Şafiiler'e göre
imamla birlikte rükOda duruş süresi bu
rek'ata yetişmiş sayılma açısından özel

MESBÜK
bir önem taşır. Yine Şafii mezhebinde Fatiha sOresinin okunması hem imam hem
cemaat için farz kabul edildiğinden imama rükOa varmadan yetişen kimsenin
Fatiha'dan bir miktar okuması gerekir.

verir. Hanefi uygulamasında imam Muhammed'in görüşünün esas alındığı anlaşılm aktad ı r (Serahsl, 1, 189-190; Nuh b.
Mustafa, Risale fi f:ıakkı 'l-mesbak, s. 274276; ibn Abidln, 1, 596-597)

"Yetiştiğinizi kılınız, yetişemediğinizi

Normal durumlarda mesbOkyetişeme
kaza etmek için imarnın selamını bekler, daha önce kalkması tahrimen mekruhtur. imam. ister mesbOkun
kendisine uymasından öncesine ister sonrasına ait bir hata sebebiyle sehiv seedesine gidecek olursa mesbOkun da bu secdeyi yapması gerekir. Bundan dolayı m esb Ok, selam verilince hemen kıyama kalkmayıp sehiv secdesi yapılmayacağını anlayacak kadar bir süre bekler. Bu esnada
"Allahümme salli'' ve "Allahümme barik"
ile diğer duaları okumaz; bir görüşe göre
kelime-i şehadeti tekrarlar. sahih kabul
edilen diğer bir görüşe göre ise Tahiyyat'ı yavaş yavaş okuyarak imarnın selamını bekler. Unutarak imamla birlikte
selam verirse kalkıp namazını tamamlar
ve bunun için sehiv secdesi yapması gerekmez; fakat imamla birlikte selam vermesi gerektiğini düşünüp selam verirse
bu kasıtlı selam olduğu için namazı bozulur. Mazereti olan. mesela imarnın selam vermesini beklernesi halinde namazını tamamlamadan güneşin doğması
gibi bir durumdan endişe eden mesbOk
ise teşehhüd miktarı oturduktan sonra
kalkar. Ancak -imam namazını tamamlamadan mesbOk yalnız başına namaz
kılamayacağından- imam henüz teşehhüd
miktarı oturmamışken kalkar ve yetişe
mediği bir rek'atı tamamlayarak imamla
birlikte selam verirse namazı sahih olmaz.
Eğer ayağa kalkmasının ardından imam
sehiv seedesine giderse geri döner. dönmezse namazının sonunda sehiv seedesini yerine getirir. MesbOk, namazın kaçırdığı kısmını kaza ederken kural olarak
tek başına namaz kılan kimse konumunda olduğundan bu sırada sehiv secdesi
gerektiren bir hatası olursa onun için de
sehiv secdesi yapar. Fakat bazı durumlarda mesbOk imama uyan kişi gibi telakk.i
edilmiştir. Mesela tek başına kıldığı kı
sımda başkalarının ona uyması caiz değildir; yine EbO Hanife'ye göre münferit.
kurban bayramında farz namazların ardından teşrik tekbiri okumazsa da mesbOkun imamla birlikte bu tekbiri getirip
sonra ayağa kalkması gerekir.

kaza ediniz" mealindeki hadisi (Buhar!,
"Ezan", 20. 21; Ebu Davud, "Şalat", 55)
esas alan bütün mezhepler, ilk rek'ata yetişemeyen kimsenin kaçırdığı rek'atları
imam selam verdikten sonra kalkıp tamamlaması gerektiği noktasında birleş

mekle birlikte bu kısmın kaza mı yoksa
bina mı (eda) olduğu hususunda ve diğer bazı ayrıntılarda görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

Hanefiler'e göre mesbOk. namazın kakural olarak tek başına namaza duran kimse (münferit) gibi tamamlar. Dolayısıyla imama yetiştiği rek'atta
kıraat açıktan ise Sübhaneke duasını okurnam ış olacağından bunu da selamdan
sonra tek başına kaza etmeye başladığı
ilk rek'atta okur ve eOzü besmele çekerek kıraate başlar.
MesbOkun yetiştiği kısım, Hz. Ali 'nin
uygulamasını esas alan EbO Hanife ve
EbO Yusuf'a göre hükmen namazın sonu,
Abdullah b. Mes'Od'unkini esas alan imam
Muhammed'e göre ise kıraat bakımın
dan namazın başı. teşehhüd bakımından
sonu kabul edilir. Esastaki bu ihtilafın
neticesi olarak mesela akşam namazının
son rek'atına yetişen kimse. EbO Hanife
ve EbO Yusuf'a göre imam selam verdikten sonra diğer ikisini kaza etmek üzere
ayağa kalkar. aralarında oturmaksızın her
birinde Fatiha ve sO re okuyarakiki rek'atı
tamamlar. İmam Muhammed' e göre ise
kalkıp Fatiha ve süre okumak suretiyle
bir rek'at kıla rak oturur. Tahiyyat'ın ardından kalkıp Fatiha ve sO re okuyar ak bir
rek'at daha kılar ve son ka'de ile namazı
nı bitirir. Yine EbO Hanife ve EbO Yusuf'a
göre dört rek'atlı bir namazın dördüncü
rek'atında ima ma uyan kimse selamın arkasından kalktığında her birinde Fatiha
ve süre okuyarak aralarında oturmadan
iki rek'at daha kılıp oturur; Tahiyyat'tan
sonra kalkıp sadece Fatiha okuyarak bir
rek'at daha kılar ve son ka'de ile namazını
bitirir. imam Muhammed' e göre ise imaçırdığı kısmını

rnın selamının ardından kıyama kalktı
ğında Fatiha ve süre okuyup kıldığı rek'attan sonra vacip olan ilk ka'deyi yapar,
Tahiyyat okur. ardından kıyama çlurur.
Fatiha ve süre okuyup rek'atı tamamlar;
Tahiyyat için oturmadan ayağa kalkar.
sadece Fatiha okuyarak bir rek'at daha
kılar ve son ka'deyi tamamlayıp selam

diği rek'atları

Şafii

mezhebine göre mesbOk terimi,
-ilk rek'atta bile olsa- başlangıç tekbiriyle
imarnın rükOu arasında Fatiha'yı okuyacak kadar bir zaman bulamayan kişiyi
ifade eder. Herhangi bir rek'atta iftitah

tekbiriyle imarnın rükOu arasında Fatiha'yı okuyacak kadar bir süreye yetişen
kimseye ise "m uvafık" denir. MesbOk
imama rükOa gitmesinden az önce uyarsa hemen Fatiha'ya başlar, imam rükOa
gidince o da Fatiha 'yı bitirmeden rükOa
gider. Eğer imam rükOda iken ona uyarsa iftitah ve rükO tekbiri alarak rükOa
gider ve Fatiha okumaz. Her iki durumda imarnın okuduğu Fatiha onun için de
geçerli olur. İftitah tekbirinin ardından
ayrıca rükO tekbirini almadan rükOa giderse namazı yine sahihtir, ancak sünneti
terketmiş olur. Birinci rek'atı kaçıranın
yetiştiği rek'at kendisi için ilk rek'at sayıldığından tamamladığı kısım bina niteliğindedir. Buna göre mesela sabah namazının ikinci rek'atında imama yetişir
se imamla beraber Kunut duasını okuduğu gibi ayrıca kendisinin ikinci rek'atında
Kunut'u tekrar eder.
Malikller'e göre mesbOk, imamla birlikte kılamadığı rek'atları tamamlamak
üzere ayağa kalktığında kıraati kaza. fiilIeri ise bina eder. Dolayısıyla kaçırdığı
rek'atlar kıraat açısından onun için ilk
rek'atlardır. imamla birlikte kıldıkları ise
son rek'atlardır. Bu bakımdan yetişerne
diğ i rek'atları kıraatin açıktan veya gizli
oluşunu göz önünde bulundurarak kaza
eder; imarnın açıktan okuması gereken
rek'atlarda açıktan. gizli okuması gereken rek'atlarda gizli okur. Fiilieri bina etmesi, kıraat dışında kalan Kunut vb. fiiller açısından imamla birlikte kıldığı rek'atları namazın başı. kaçırdıklarını da sonu sayarak namazını tek başına kılıyor
muş gibi tamamlaması anlamına gelir.
Mesela mesbOk yatsı namazının son rek'atına yetişse imam selam verince kalkar.
Fatiha ve süreyi açıktan okuyarak bir
rek'at kılar, teşehhüd için oturur, üçüncü rek'ata kalkar. yine Fatiha ve süreyi
açıktan okuyup bir rek'at daha kılar. Ardından dördüncü rek'ata kalkar. gizlice
Fatiha'yı okur. Namazın kalan rükünlerini tamamlayarak selam verir. Sabah namazının ikinci rek'atında imama uyan
mesbOk Kunut duasını birinci rek'atı kaza ederken de okur. Son rek'atın rükOundan sonra ima ma yetişen kimse mesbOk
hükmünde değildir, cemaatle namazı kaçırmış sayıldığından kalkıp münferit olarak namazını kılar.
Hanbelller'e göre mesbOk Hanefi ve
Malikller'deki lahik terimini de kapsar.
Yani imama birinci rek'attan sonra uyan
kişiye mesbOk dendiği gibi imamla birlikte namaza başlayıp sonra bir kısmını
kaçıran kişiye de mesbOk d enilir. MesbO-
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kun imama yetiştiği rek'atlar namazının
son kısmı kabul edildiğinden namaza baş
ladığında eOzü besmele çekmez, kaza
etmeye başladığında çeker. imamla birlikte kılamadığı rek'atı o rek'atın normal
vaktinde kılındığı zamanki şekliyle kaza
eder; yani normalde o rek'atta Fatiha'dan sonra süre okumak gerekiyorsa kazasında da okur. gerekrniyorsa okumaz;
kaza ettiği rek'at kıraatin açıktan olduğu
bir rek'atsa isterse açıktan isterse gizli
okur. MesbOk. kaza edeceği rek'ata imam
sağ tarafına selam verip diğer tarafına
vermeden önce kalkar. Bir kimse imam
ilk selamı vermeden önce iftitah tekbirini alırsa cemaate yetişmiş sayılır.
Cuma ve bayram namazlarının bir kıs
mını kaçıranlar için bazı farklı hükümler
bulunmaktadır. Hanefi mezhebine göre
imam selam vermeden önce cuma narnazına yetişen kimse cemaate yetişmiş olur;
imarnın selamının ardından kendisi namazını tamamlar. imam Muhammed.
Malik ve Şafii'ye göre ise cu maya yetişmiş
sayılabilmek için en az bir rek'atı imamla
birlikte kılmak gerekir. Bu sebeple imam
ikinci rek'atın rükOundan doğrulduktan
sonra ona uyan kimse namazını öğle namazı olarak dörde tamamlar. Bayram namazının ilk rek' atında zait tekbirierin ardından imama uyan kimse iftitah tekbirini aldıktan sonra Sübhaneke duasını
okumaz. hemen zait tekbiriere geçer.
Eğer imam rükOda iken yetişmişse bu
takdirde ayakta tekbir alıp imama uyar.
hemen rükOa gider ve rükO tesbihlerinin
yerine zait tekbirleri ellerini kaldırmaksı
zın orada getirir. Yetiştiremezse zait tekbirler ondan düşmüş olur. imama ikinci
rek'atta yetişen kimse, imam selam verince kılamadığı birinci rek'atı kaza etmek için kalktığında zait tekbirleri kıra
atten sonraya bırakır.
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MESCİD-i AKSA

ı

(~Yt~t)
Müslümanların

L en kutsal

sayılan

ilk

kıblesi,

üç mescidden biri.

_j

Asıl adı Ararnice Beth makdeşa. ibranlce Beth ha-mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup "mukaddes ev" demektir;
ilk kuruluşundan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamını kapsamına almış
tır (İA, VI, 953). Şehir için müslümanların
benimsediği Kudüs adı da aynı kökten
gelmekte ve aslında şehri değil mabedi
ifade etmektedir. Minhad mabedin on
yedi kadar adı olduğunu söyler (İt/:ıi'ifü'L
al]işşa, ı. 93 vd).

Mescid·i Aksa - Kudüs 1 İsrail

islam alimleri, Kur'an-ı Kerim'de eiMescidü 'l-aksa adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin (elisra 17ll) Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir (Nevevl, III . 327).
Arapça aksa "uzak" anlamındadır ve mabed in Mekke'ye uzaklığından dolayı bu
ad verilmiştir (Ta beri. Cami' u '/-beyan, XV.
5 vd.) MOsevlliğe göre mabed dünya yaratılmadan önce de vardı ve gökte idi. Rab
dünyayı onun gölgesinin düştüğü yerden
yaratmaya başlamış . ardından o noktada Hz. Adem 'iyaratmıştır(DİA ,XV I, ı27;
XXV I. 326). Bir hadise göre ise burası.
Mescid-i Haram'dan sonra içinde insanların Allah'a ibadet etmeleri amacıyla yapı
Ian en eski ikinci milbeddir (Buhar!. "Enbiya"', ı o. 40; Müslim, "Mesacid", ı. 2).
Bugün Kabe'ye çevresiyle birlikte Mescid-i
Haram denildiği gibi Mescid-i Aksa'ya da
çevresiyle birlikte Harem-i şerif denilmekte ve bununla eski Kudüs'teki kuzeyi
3Z 1, güneyi 283, doğusu 474 ve batısı
490 m. uzunlukta olan ve yer yer 30-40
m. yüksekliğe ulaşan surlarla çevrili bulunan, içinde Kubbetü's-sahre'nin de yer
aldığı kutsal mekan kastedilmektediL
Mescid-i

yerinin tesbiti ve
Hz. DavOd ile başlar. Ancak
Allah mabedin Hz. Süleyman tarafından
yapılacağını bildirir (ll . Sam uel, 7/ı -13 ; I.
Tarihler. ı 7/ ı- 2). Bunun üzerine DavOd,
oğlu Süleyman'a durumu anlatıp mabedi
inşa etmesini emreder ve mabed yapı
mıyla ilgili bütün malzemeleri ve elemanları ona teslim eder (I. Tarihler. 22/ı-ı6)
Ma bed için gerekli taş ve kereste Lübnan
dağlarından karşılanmış. SOr Kralı Hiram
Aksa'nın

planlanması

