
Arundel, Or., nr. 18; John Rylands Library, 
Manchester, Turki sh Manuscripts, nr. 62; 
İÜ Ktp., TY. nr. 899; Süleymaniye Ktp., La
la İsmail , nr. 483) . İstanbul Kitaplık
lan Türkçe Yazma Divanlar Katalo
ğu'nda (İstanbul 1947, I, 87) divanın baş
ka nüshalarının varlığından da söz edil
mektedir. Eserin tenkitli neşri Mine Mengi 
tarafından yayımlanmıştır (Ankara 1995). 
2. Şehrengiz. Mesihi'nin en ünlü eseri
dir. Divanın birçok nüshasında ve çeşitli 
şiir mecmuaları içinde yer alan eser esas 
olarak Edirne'nin ve Edirneli güzelierin 
tanıtıldığı 1 78 beyitlik bir mesnevidir. 
Şöhretini edebi değerinden çok şehren
giz türünün edebiyatımızdaki en eski ör
neklerinden oluşuna borçludur. Agah Sır
rı Levend, mesnevinin İstanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi'ndeki nüshasında (nr. 
ı 532) bulunan "Azlmet- kerden-i Sultan 
Selim Han der Şehr-i Edirne" başlığından 
hareketle yazı !ış tarihini 1 S 12 olarak kay
deder. Eserde Edirneli gençlerin birkaç 
beyit içerisinde kısa tanıtımları yapılır. 
Ayrıca baş tarafında bir münacat ile ge
ce ve gündüz tasvirinin yer aldığı bir bö
lüm. sonunda da kısa bir hatime vardır. 

3. Gül-i Sad-berg. Eski kaynaklardan 
yalnızca Latifi Tezkiresi'nde hakkında 
bilgi verilen bu eser 1 00 adet mektuptan 
meydana gelmiş bir münşeat mecmuası
dır. Latlfi, Gül-i Sad-berg'in Şeyh Mah
mud b. Edhem'in Gülşen-i İnşa'sına 
benzediğini kaydeder. Sanatkarane bir 
üslupla kaleme alınan Gül-i Sad-berg'
de Arapça ve Farsça kelime, ibare ve cüm
lelerin sıkça kullanılması dikkati çeker. 
Gerek bu özelliği gerekse mektupların ço
ğunda görülen kalıp şeklinde anlatım 
biçimlerinden kaynaklanan benzerlikler, 
Gül-i Sad-berg'deki mektupların en 
azından bir kısmının Arap ve Fars kaynak
ları örnek alınarakyazılmış olab ileceği 
izlenimini vermektedir. Eserde yer alan 
metinler şefkatname, talepname, irsal
name, şevkname, tehniyetname, i'Iam
name. şikayetname. cevapname, şükür
name. taziyetname. ıyadetname ve da
vetname olmak üzere on iki çeşit mek
tup türünde yazılmıştır. Eserin bazı nüs
halarında bu başlıkların tertibi farklılık 
göstermektedir. V. L. Menage tarafından 
Paris nüshası üzerinde yapılan inceleme 
ile Çetin Derdiyok'un hazırladığı doktora 
tezinin karşılaştırılmasında bu durum 
daha açık şekilde görülmektedir. Gerek 
nüshaların değişik hacimlerde düzenlen
mesi gerekse bunlarda birbirinden ayrı 
mektupların yer alması Mesihi'nin eseri 
üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü or-
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ilk ve son 
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taya koymaktadır. Ayrıca Millet Kütüp
hanesi'ndeki bir mecmua içinde (Ali Emi
ri Efendi, Manzum, nr. 685, vr. 169b·l70' ) 
İşret-name-i Mesihi (Saki-name·i Mesi
hi) başlığını taşıyan seksen yedi beyitlik 
bir mesnevi bulunmaktadır. Ancak bu 
mesnevinin hangi Mesihi'ye ait olduğu 
konusunda kesin bir kanaate varılama
mıştır ( Mengi, Erdem, V lll 7 [ 19901, s. 
419-436) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sehi, Tezkire, s. 103; a.e. (Kut) . s. 268; Aşık 
Çelebi. Meşairü 'ş·şuara, Süleymaniye Ktp., Aş ir 
Efendi , nr. 268, vr. 166' ; Latifi. Tezkire, s. 309· 
311; Beyani. Tezkire, Millet K tp. , Ali Emiri, nr. 
757, vr. 192' ; Kınalızade , Tezkire , ll, 898-902; 
Riyazi. Riyi'izü 'ş-şuara, Nuruosmaniye Ktp ., nr. 
3724, vr. 134 '; Keş{ü '?·?UnO.n, ll, 1505; Ham
mer, GOD, 1, 297; Gibb, HOP, ll , 226; Mine Men
gl. The Divan o{ the Fi{teenth Century Ottoman 
Poet Mesihi (doktora tezi, 1969) , University of 
Edinburgh; a.m1f., Mes1h1 D1vanı, Ankara 1995; 
a.m1f .. "Mes\hl'nin Hayatı, Şairliği ve Eserleri", 
TDe., VI ( 1974). s . 109·119; a.mlf .. "The Fif
teenth Century Ottoman Poet Mesihi and His 
Works ", Erdem, 11 / 5, Ankara 1986, s. 357 -369; 
a .mlf., "İş retname-i Mesihi üzerine", a.e., VI/ 
17 1 1990). s. 419-436; "Mesihi", Büyük Türk 
Klasikleri, İstanbul 1985, ll , 231; İrfan Morina. 
Priştineli Mesihi, Priştine 1987; i. Çetin Derdi
yok, XV. Yüzyıl Şairlerinden Mesihi'nin Gül·i 
Sad·berg'i (doktora tezi, 1994). Çukurova Üni· 
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; V. L. Me
nage. "An Ottoman Manuel of Provincial Cor
respondence" , WZKM, LXVlll (1976). s. 31-45; 

· a .mlf., "The Gül-i Şad-berg of MesiJ::ıl", Osm.Ar., 
VII-VIII ( 1988). s . 11-32; Fehim Bayraktareviç, 
"Mesihi'nin Dünya Edebiyatında Yer Alan Ba
hariye 'si" (tre. İ smail Eren). TDED, XXII 1 1977). 
s. 213-219; İsmail Eren. "Bahariye'nin Fran
sızca, Rusça ve Sırpça Çevirileri", a.e., XXII 
( 1977) , s . 221-227; Abdülkadir Karahan. "Mesi
hi", İA, VIII, 124-126; Th. Menzel -[E. G. Am· 
bros]. "Mesıi).l", EJ2 (ing.). VI, 1026-1027; Mus
tafa Kutlu. "Mesihi. İsa", TDEA , VI , 276-277. 

li! MiNE MENGİ 

. 

r 

L 

r~·;#',dl,~.( u;.:~.P.{ .... ....!'(.~ ' 
11it,UJ •;~I$!~v_.!ı.fl. uW~,..,..I,?Jd, . 

~ - . . tb>J~c.Ji.i] ~ . ~·"<-:!<'Jf';ıj!J .. 
~;4.11~~;;.,.-u;J uı~rr-)!.>f...tı?-;.1:.' 
''~ .<B v..V ~~-J1ıL .- 'Al! ·:-J.~;i: ·ı· ~V'' ' ~ U'J ' 

~~i.f.;#Jg {(j;;jiJ;;.;k}.).; . . 
~ ..)ı.• · •• t ... T' 

! •J r.J •ıJı•fr. .::.:vJ,;;t.fj.ı~;;; ,, 

ı, '.r.'~~t'/;,~ --/i1fi.Vı•'J1, 
w~~ .. )-A'-'}::,i.6 ))u' ı~ftq.~~~ 

• !{':~~( \;;JJ~ "-ıJ ıt 
• tı1)1~~1r.tfjJJ..;;t> 

1 • 

· ~ 

MESiHi, Ebu Sehl 
(~f J+.ı ,;il 

Ebu Sehl İsa b. Yahya 
el-Mesih! ei-Cürcani 

(ö. 401!1010-ll [?]) 

Tabip ve filozof. 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Cür
can'da doğduğu. aslen hıristiyan olduğu 
ve Bağdat'ta yetiştiği bilinmektedir. Ha
rizm'de bulundu; ilim ve edebiyatın ha
misi olarak tanınan Me'munller'in sara
yında İbn Sina, Blrunl. İbnü'I-Hammar, 
Ebu Mansur es-Sealibl ve İbn Irak gibi 
alimlerle birlikte büyük itibar gördü. Bu 
dönemde kaleme aldığı kitaplardan bir 
kısmını himayelerine girdiği Me'munl yö
neticilerine ithaf etmiştir. Gazneli Mah
mud. Ebü'I-Abbas Me'mun b. Me'mun'
dan meclisindeki alimleri kendi sarayına 
göndermesini istediği zaman diğer alim
ler davete uyarken İbn Sina ile Mesihi git
memeye karar verdiler ve Harizm'de kal
mayı tehlikeli gördükleri için de Mazende
ran'a doğru yola çıktılar. Fakat çölde ya
kalandıkları kum fırtınasında Mesihi öl
dü (Nidhami-i Arüdi, s. 119-121). Klasik 
kaynaklar tarih belirtmeden onun kırk 
yaşlarında öldüğünü zikretmektedir (İb
nü'I-Kiftl, s. 266; İbn EbG Usaybia, s. 436). 
Bağdatlı İsmail Paşa ise vefat yılı olarak 
401 (1010-11) tarihini vermektedir (He

diyyetü'L-'arifin, ı. 806) ; ancak bu tarih 
diğer araştırmacıların verdiği bilgiler çer
çevesinde muhtemel görülmekteyse de 
(b k. Ghada Ka r ml. 11/2, s. 273) kesin de
ğildir. 

Mesihi felsefe, mantık. matematik, fi
zik ve tıp gibi ilimierin (uiGmü'l-evail) ta-
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mamında en üst seviyelere çıkmış bir 
alimdi. Nizarnl-i ArOzl, onunla İbn Sina'yı 
birlikte zikrederek her ikisinin de felsefe
de Aristo'nun halefi olduğunu belirtmek
tedir (ChaharMaqtila, s. 118-119). Mesi
hi'nin Aristo'nun halefi olduğu yolundaki 
bu açıklama her ne kadar abartılıysa da 
onun felsefedeki yerini göstermesi bakı
mından önemlidir. Fakat Mesihi, kendisi 
hakkında Ali b. Zeyd ei-Beyhaki'nin "tıp 
yönü baskın gelen filozof" tabirini kullan
masından da anlaşıldığı gibi (Tarif] u f:ıü
kema'i'l-islam, s. lll). daha çok tıp ala
nındaki çalışmalarıyla ünlüdür. Ayrıca tıb
ba dair çok sayıdaki eserin yazarı olması
nın yanında onun bu sahada İbn Sina'nın 
hacası olduğunun nakledilmesi (a.g.e., 
s. 436) ve İbn Sina'nın da bazı eserlerini 
kendisine ith af etmesi (a.g.e., a.y.) Mesi
hi'nin tıp alanındaki üstün yönünü açık
ça ortaya koymaktadır. Mesihi, yalnız te
orik ve pratik tıptaki yetkinliği dolayısıy
la değil, aynı zamanda eserlerinde kolay 
anlaşılır bir dil kullanması ve ele aldığı ko
nuları başarılı bir biçimde düzenlemesiyle 
de klasik müelliflerin takdirlerini kazan
mıştır. Ancak yazdığı eserle klasik dönem 
tıp dünyasında büyük yankılar uyandıran 
ünlü tıp alimi Ali b. Abbas ei-Mecfıs1'nin 
( ö. 384/994) istisnai bir tutum la onun 
Kitfıbü'l-Mi'e adlı eserinin tertibini gü
zel bulmayarak şiddetle eleştirdiğini 
belirtmek gerekir (Kamilü 'ş-şına'ati Hıb· 
biyye, 1, 4). 

Eserleri. 1. Kitfıbü'l-Mi'e fi't-tıb (fi'ş
şına'ati't-tıbbiyye). Müellifin en önemli 
çalışması olup ansiklopedik düzenle 1 00 
bölüm (kitab) halinde kaleme alınmıştır. 

Her bölüm müstakildir ve anlaşılması ba
kımından diğerlerine bağlı değildir. Muh
temelen türünün en eski örneği olan ki
tap G. Sarton'a göre İbn Sina'nın el-Ka
nun'una model teşkil etmiştir. Çok sayıda 
yazma nüshası bulunan esere tıp alimi 
İbnü't-Tilmlz bir haşiye yazmış, Nu'man 
b. Ali Rızaei-İsram de el-lfavfışi'n-Nu'
maniyye ve'1-ma]faşıdü'Hıbbiyye baş
lığıyla bunun özetini çıkarmıştır (nşr. Kad
ri Şeref!. Haydarabad 1959). Gade Kerml 
ve Mahmfıd el-Hac Kasım Muhammed 
birer makalesinde eseri incelemiştir (bk. 
bibl.). Z. Kitdbü't-Tıbbi'l-külli. Tıbbın 

temel konularına giriş mahiyetindeki eser 
iki bölümden (makale) oluşur. Birinci bö
lüm otuz dokuz babdan. ikinci bölüm kırk 
bir babdan meydana gelmektedir. 3. Ki
tfıbü İ?;hdri l).ikmetillahi te'fılfı ii l)al
]fı'1-insfın . İbn Ebu Usaybia, insan organ
larının fızyolojisiyle bunların görev ve fay
dalarının ele alındığı eseri Mesihi'nin en 
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değerli ve yararlı çalışması olarak nitele
m ektedir. 4. Risale fi Mfıhiyyeti'1-cede
ri ve tedbirihi. Çiçek hastalığı ve buna 
karşı alınacak önlemler hakkındadır (Sez
gin, lll , 326). Mesihi'nin mevcut diğer 
eserleri de şunlardır: Risa1e ii Tal).]fi]fi 
emri'l-vebfı' ve'l-il).tirfızi 'anhu; Risfı
le ii Tal).]fi]fi suli'l-mizfıc md hüve ve 
kem eşndtuhd; Kitdbü Uşu1i 'ilmi'n 
nab? (bu eserlerin yazma nüshaları için 
bk. a.g.e., lll, 326-327); Eşnfıfü'l-'u1umi'l
l).ikemiyye (Muhammed Taki DanişpejOh 
tarafından neşredi.lmi ştir ; Tahran 1370); 
Feva'id fi'ş-şa'r; Risa1etü'1-edviye; Ne
vfıdirü '1-l).ükema' (bu üç eseri n yazma 
nüshaları için bk. Şeşen, s. 359-360); Er
kfınü '1- 'dJ em; Tell]işu 's-semfı' ve '1-
'fılem (Aristo'nun eserinin ihtisarıdır ; son 
iki eserin yazma nüshaları için bk. DMBi, 
V, 576, 577) . Mesihi'nin kaynaklarda ay
rıca Kitfıbü ti'1-'ilmi't-tabi'i, İl]tişaru 
Kitfıbi'l-Mecisti, Kitdbü Ta'biri'r-rü'yfı' 
adlı eserleri geçmektedir. 
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~ ÖMER MAHİR ALPER 

L 

MESIL 
(~1) 

Bir akarda biriken sularla 
atık suların geçiş yolu 

ve bunu sağlayan irtifak hakkı 
(bk. İRTİFAK). 

MESILE 
(~1) 

Cezayir'de bir şehir 

_j 

..., 

L ve bu şehrin merkez olduğu vilayet. _j 

Cezayir'in kuzeyinde Hudne dağı ile aynı 
adla bilinen tuzlu sığ bir gölün arasındaki 
ovada kurulmuştur. Son yıllarda yapılan 
arkeolajik kazılarda bugünkü Mes11e ci
varında Romalılar dönemine ait bir yer
leşim yeri bulunduğu tesbit edilmiştir. 

İlk Fatımi halifesi Ubeydullah el-Meh
di. Berberlliderlerinden Muhammed b. 
Haraz (Hazar) ez-Zenat1'nin Mağrib'de 
pek çok kişiyi katietmesi üzerine oğlu 
Ebü'I-Kasım Muhammed'i (Ka im -Biemril
lah) büyük bir orduyla Mehdiye'den Mağ
rib'e sevketti. Onun Mehdiye'den yola çık
tığını duyan düşman kuwetleri dağıldı. 
Ebü'I-Kasım . Zab ve Tahert seferleri dö
nüşünde Femüssahra (Tuhumüssahra) ola
rak bilinen stratejik mevki de bir ordugah 
şehir kurmaya karar verdi (3 ı 5/927) ve bu 
toprakların sahibi Beni Kemlan Fahsül
kayrevan'a sürüldü. Kaim- Biemrillah, in
şa işlerini takip etmesi için en güvendiği 
kumandanlardan Yemen asıllı Ali b. Ah
med b. HamdOn (Hamdan) ei-Endelüsl ei
Cüzam1'yi görevlendirdi. 

Ali b. Ahmed b. Hamdfın. şehrin kuru
luşunun tamamlan·masının ardından 
K ai m- Biemrillah tarafından Zab bölge
sine vali tayin edildi. Başlangıçta Ka im
Biemrillah'ın adına nisbetle Muhamme-


