
fa atıfta bulunulan eserde Ş1a. Hariciler 
ve Mu'tezile'den başka MarGnl. Sabil, Me
cGsl ve Hürremiyye inançlarından da söz 
edilmektedir. 14. Kitfıbü'l-Ka:lfıyô. ve't
tecô.rib. İklimierin belirli bölgelerdeki in
san. hayvan ve bitki örtüsüne etkileri. su
ların hayvanlar üzerindeki tesiri. maden 
ve minerallerin kaliteleri. hayvan ve bitki 
genetiği gibi konularda önemli bilgiler içe
ren kitap Mes'Gdl'nin kendi gözlem ve tec
rübelerine yer verdiği dikkat çekici eser
lerinden biridir. 1 s. Kitô.bü Sırri'l-J:ıayô.t. 
Genel olarak ruh ve nefisten bahsedilen 
eserde Hıristiyanlık'taki teslls. Şla ve Hür
remiyye'deki gaybet düşüncesine de yer 
verilmektedir. Müellifin 313'te (925) 11k
rlt'te bir hıristiyanla yaptığı tartışmadan 
bahsetmesi eserin bu tarihten sonra ya
zıldığını göstermektedir. 16. Kitô.bü 'z
Zülei. Eserde ruh. nefis kozmoloji, has
talıklar. müzik ve hayvan gibi çeşitli ko
nulara yer verilmektedir. 17. Risô.letü'l
beyô.n ii esmô.'i'l-e'immeti'l-kat'iyye 
mine'ş-Şi'a . On iki imarnın hayatı, ne
sepleri, vefatları ve türbeleri gibi husus
lara geniş yer veren bir eser olduğu anla
şılmaktadır. 18. ljadô.'iku'l-e~hô.n ii al]
bô.ri ehli (ali) beyti'n-nebi ve teierru
kıhim ii'l-büldô.n. 

Mes'Gdl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
Kitô.bü '1-Mebô.di' ve't-terakib, Kitfı
bü'I-İntişô.r, Na?mü'l-cevahir ii ted
biri'l-memalik ve'I-'asô.kir, Kitô.bü Tıb
bi'n-nüius, Na?mü '1-edille ii uşuli'l
mille, Kitô.bü 'ş-Şafve fi'l -imô.me, Ki
tô.bü'l-İstibşar fi'l-imame, Kitô.bü'd 
De'avi'ş-şeni'a, Kitô.bü '1-Va ci b fi'I-iü 
ruzi'l-Ievô.zim, Kitfıbü'l-Mesa'il ve'l
'ilel ii'l-me~ô.hib ve'l-milel, Kitfıbü Ija
zô.'ini'd-din ve sırri'l-'ô.lemin, Na?mü'l
a'lô.m fi uşuli'l-af:ıkô.m, Kitdbü'l-İbô.ne 
'an uşilli'd-diyô.ne, Kitfıbü'n-Nühô. ve'l
kemQJ, Kitô.bü'r-Ru'usi's-seb'iyye, Ki
tdbü'l-İstirca' fi'l-keJQm, Me?ahirü'l
al]bô.r ve tara'iiü'l-Ô.§Ô.r ii al]bô.ri ali'n
nebi, Kitô.bü 'z-Zô.hi. 

Bazı kaynaklarda Mes'Gdl'ye nisbet 
edilen Kitfıbü 't-Tô.ril] ii al]bôri'l-ümem 
mine'I-'Arab ve'l-'Acem (ibnü'n-Nedlm , 
s. 171; Yaküt, Xlll, 94). Kitô.bü Al]bô.ri'l
ljavô.ric (a.g.e., a.y.). Kitabü'r-Resô.'il 
(İbnü'n-Nedlm, s. 171: Yaküt, Xlll, 94). Fi 
AJ:ıvô.li'l-imame (Brockelmann, GAL, 1, 
145). Kitô.bü'l-Mesalik ve'l-memalik 
(İbn Ebu Usaybia. s. 90, 124) adlı eserlerin 
müellife nisbetinin yanlış olduğu veya yu
karıda zikredilen çalışmaların farklı isim
lerle kaydından ibaret bulunduğu düşü
nülmektedir. Öte yandan İ§bôtü'l-va-

şıyye li'l-İmô.m 'Ali b. Ebi Talib adıyla 
Mes'Gdl'ye izafe edilerek yayımlanan ki
tabın (Necef, ts.; Beyrut 1409/1988; Kum 
141 711996) ona aidiyeti tartışmalıdır (Ta
rif Khalidi, s. 163-164; EJ2[İng. J. VI, 787). 

Mes'Gdl ve eserleri üzerinde çeşitli ça
lışmalar yapılmıştır. Tarif Khalidi'nin Is
lamic Historiography: The Histories of 
Mas'üdi'si (New York 1975). Ahmad M. 
H. Shboul'un al-Mas'üdi and His World: 
A Muslim Humanist and His Interest 
in Non - Muslims'i (London 1979). Hadi 
Hüseyin HamGd'un Menhecü'l-Mes'u
di ii baf:ı§i'l-'aka'id ve'l-fırakı 'd-diniy

ye 'si (Bağda d 1984). Süleyman Abdullah 
ei-Müdeyd es-Süveykit'in Menhecü'I
Mes' udi fi kitabeti't-tdril]'i ( 1407/1986) 
ve Abdülfettah Muhammed Vüheybe'nin 
Cograiiyyetü '1-Mes'udi beyne 'n-na?a
riyye ve'l-vô.kı' adlı eseri (İskenderiye 
1415/1995) bunlar arasında zikredilebilir. 
Mes'Gdl'nin vefatının 1000. yılı anısına 
Ocak 1958'de Aligarh İslam Üniversitesi 
tarafından uluslararası bir sempozyum 
düzenlenmiş. burada sunulan on dokuz 
tebliğ yayımlanmıştır (al-Mas'üdi Mille
nary Commemoration Volume 1 ed. S. 

Maqbul Ahmad- A. RahmanJ, Aligarh 
M us li m University 1960). Fuat Sezgin, 
Mes'Gdl ve eserleri hakkında Avrupa'da 
yazılan bazı makaleleri Studies on Quda
ma b. Ga'iar (d. alter 932) and al
Mas'üdi (d. 956) adlı kitapta toplamış
tır (Frankfurt 1992) 
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Aşık Çelebi'nin 
(ö . 979/1572) 

Türk edebiyatı tarihinde 

_) 

_) 

en ön sırada gelen şairler tezkiresi. 
L _ı 

Türk edebiyatında ilk defa Ali Şlr Ne
va!' nin ( ö. 906/150 1.) Çağatay sahası için 
kaleme aldığı Mecô.lisü'n-neiais adlı tez
kiresiyle ortaya çıkan bu tür Edirneli Sehl 
Bey'in (ö. 955/1548) Heşt Bihişt'iyle Ana
dolu'daki ilk örneğini vermiştir. Latlfi ve 
Ahdl'nin eserlerinden sonra Anadolu'da 
yazılan dördüncü şairler tezkiresi olan 
Meşô.irü 'ş-şuara ebced harflerinin sıra
lanışına göre düzenlenmiş olup 976'da 
( 1568) tamamlanmıştır. Fat'in Efendi'nin 
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Hatimetü'l-eş 'ar'ına kadar (yazılışıl 853 ) 

kaleme alınan yirmi altı tezkireden hiç
biri verdiği bilgilerin zenginliği bakımın
dan bu eser seviyesine ulaşamamıştır. 

Aş ı k Çelebi, Latlfi' den bahsederken 
9SO'den ( 1543-44) sonra İstanbul'da bu
lundukları sırada Sehi Tezkiresi'nin şöh
ret bulması üzerine benzer birer eser yaz
maya karar verdiklerini, kendisinin alfa
betik, arkadaşının kronolojik sıralamayı 
seçtiği halde telif e başlayınca Latifi'nin 
alfabetik tertibe yönelmesi üzerine şev
kinin kırıldığını. bu sebeple uzun müddet 
çalışmalarına ara verdiğini belirtmekte
dir (vr. 107•). Nitekim Latifi, tezkiresini 
9S3'te ( ı 546) bitirdi ği halde Aşık Çelebi 
eserini ondan yirmi üç yıl sonra tamam
layabilmiştir. Ayrıca Latifi, tezkiresinde 
Aşık Çelebi'den bahsederken bu konuya 
hiç temas etmemiş. sadece onun Rav
zatü'ş-şüheda tercümesinden söz et
miştir. Aşık Çelebi ise Latifi'yi anlatırken 
eserini beğendiğini , fakat şairlerin çoğu
nu Kastamonulu olarak göstermesinden 
dolayı kitaba "Kastamonuname ve Alet-i 
Hengame" adının verildiğini söylemek
tedir. 

Tezkiresinin başına oldukça uzun bir 
mukaddime koyan Aşık Çelebi önce şiir 
ve şairden bahsetmiş . ardından Sultan 
Osman'dan başlayarak Orhan Gazi, 1. Mu
rad, Yıldırım Bayezid, Süleyman Çelebi, 
Mehmed Çelebi. ll. Murad, Fatih Sultan 
Mehmed, ll. Bayezid. Yavuz Sultan Se
lim, Kanuni Sultan Süleyman ve ll. Selim 
gibi Osmanlı padişahlarına yer vermiştir. 
Bu sultanlar devrinde yaşayan şairlerle 
kaleme alınan es(:!rler üzerinde de duran 
Aşık Çelebi, ı. Murad zamanında Ahmed 
adlı bir şairin Süheyl ü Nevbahar'ından, 

Yıldırım Bayezid döneminde Süleyman 
Çelebi'nin M evlid'inden. Emir Süleyman 
devrinde Ahmedl ve Hamzavl mahlaslı iki 
kardeşten ve onların İskendername adlı 
eserinden söz etmiştir. Ayrıca Ahmed-i 
Dal ve Şeyhoğlu'nun Ferahname'sinden 
(Hurşfd ü Ferahşad olmalı). ŞeyhlveHüs

rev ü Şirin'inden, Hümaml ile onun Hur
şid ü Cemşid'inden ve Yazıcızadeler'den 
bahseder. ll. Selim'i anlattıktan sonra 
kendinden söz eder. Burada tezkiresini 
nasıl hazırladığını açıklayan Aşık Çelebi, 
Devletşah tezkiresiyle Cami'nin Baharis
tan'ını, Neval'nin M ecôlisü'n-nefais' iyle 
Hakim Şah ei-Kazvlnl'nin bunu Farsça'ya 
tercüme ederken yaptığı zeyli, nihayet 
Sehl'nin Heşt Bihişt'ini görüp kendisinin 
de böyle bir eser yazmak istediğini ve La
tifi ile aralarında geçen olayı nakleder. Ar-
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dından kitabını yazarken dikkat ettiği hu
susları altı "haslsa"da topladığını söyler. 
Bunlar sırasıyla insanın bir eseri kimse
den bir şey almadan sadece kendi topla
dığı bilgilerle yazması ve bu tür eserler
deki dilin kişinin kendine has olmasını ge
rekli sayması, daha önce yazılanların kim
ler için telif edildiği konusunda bilgi ve
rerek kendisinin bu eseri ll. Selim için yaz
dığını ifade etmesi, şairlerin yanı sıra ma
rifet sahibi kişilerden de bahsedeceğini 
belirtmesi. tezkiresini tamamladığı sıra
da Kütahya'da bulunan Şehzade Selim'e 
gidip sunmayı düşünürken o esnada ll. 
Selim'in tahta çıkması üzerine eserin ba
şına onun adını kaydettiğini söylemesi, 
Latifi'nin tezkiresinden farklı olması için 
düzenlernede ebced tertibini tercih et
mesidir. 

Tezkirede tanttılan şair sayısı farklı nüs
halara göre 360 ile 424 arasında değiş
mektedir. Aşık Çelebi'nin önce Tevarih-i 
Şuara adını verdiği. daha sonra Meşai

rü 'ş-şuara olarak adlandırdığı eser sa-

Meşairü 'ş-şuara'nın ilk sayfası (Millet Ktp., Ali Emiri Efen
di , Tarih, nr. 772) 

dece bir şairler tezkiresi değil dönemin 
sosyal hayatını, eğlence yerlerini. zevkle
rini, nükte anlayışını ortaya koyması ba
kımından da önemli bir kaynak niteliğin
dedir. Tanıdığı şairler hakkında orijinal ve 
ayrıntılı bilgiler veren müellifin nesirde 
ortaya koyduğu üslup da eserin değerini 
arttırmaktadır. 

Aşık Çelebi devri n tanınmış şahsiyetle
rinden Müeyyedzade'nin tarunu olması , 

Muhyiddin Fenari ile olan yakınlığı ve ba
basının arkadaşlarıyla münasebeti se
bebiyle birçok hususta emsallerine göre 
farklı bilgiler edinmiştir. Bundan dolayı 
eserde istanbul'un o devirdeki sosyal ha
yatıyla edebi muhitleri hakkında zengin 
bilgiler bulmak mümkündür. Müellifin 
sahiplerini yakından tanıdığı konaklar, 
bahçeler, hamamlar, buralarda yapılan , 

çağuna kendisinin de katıldığı toplantı

lar, özellikle şiir meclisleri tezkirede yeri 
geldikçe anlatılmaktadır. İstanbul'da şair 
Zatl'nin, Galata'da Rahlkl'nin dükkanları . 

bedestendeki sahaf dükkanları. bazı tek
keler. devlet büyüklerinin konakları şair
lerin bir araya geldiği yerler olarak tasvir 
edilmektedir. Aşık Çelebi sadece Mahvl, 
Sun'l ve Şeyda gibi genç şairlerle değil 
zamanın üstatlarıyla da tanışarak edebi 
bilgisini arttırdığ ı gibi onlar hakkında 
edindiği malumatı da eserine aktarmış

tır. Nitekim Zatl ile olan dostluğu tezki
resinin geniş bilgi ve hatıralarla zengin
leşmesine imkan sağlamıştır. Aşık Çele
bi 'nin Taşlıcalı Yahya ve özellikle Hayall 
Bey'le münasebetleri ve dostluğu ölümü
ne kadar sürdüğünden onlar hakkında 
verdiği bilgiler de çok kıymetlidir. Ayrıca 
eserin hemen her sayfasında yer alan 
ayetler. hadisler ve kelamıkibarlardan 
başlayarak atasözleri, deyimler. tasvirler, 
benzetmeler. hicivler, nükteler ve fıkra
lar ona ayrı bir değer katar. Müellifin ha
yatı üzerinde tesirleri olan kişiler yanında 
riyakarlık, iftira, kıskançlık ve düşmanlık

larıyla onun hayatında önemli rol oyna
yan bir kadı hakkında doldurduğu sayfa
lar eserin en canlı bölümlerini oluştur
maktadır. Kitap dili, üslGbu, benzetmeler. 
nükte ve hicivler bakımından diğer şuara 
tezkireleri arasında ayrı bir yere sahiptir. 
Bazan söz konusu ettiği kişilerin şiirle
rinden çok onların özel hayatına eğilmesi 
müellifın devrin insan tiplerini de tanıt

mak istediğini düşündürmektedir. 

Aşık Çelebi ömrünü bu bölgede geçir
diği için tezkirede yer alan şair ve müel
liflerin büyük çoğunluğunu Rumeli vila
yetlerinden yetişenler oluşturmaktadır. 



Anadolu'da yetişenterin adları ise pek az
dır. Aşık Çelebi'nin özelliklerini vurgula
yarak haklarında daha geniş bilgiler ver
diği şairler Ferdi (vr. ı 88•- ı 92•). Feridun 
Ağa (vr. ı 92b- ı 95•). Fevri Efendi (vr. 203•-
2 ı 2•). Gazali (vr. 29 ı •-298b). Hayali Bey(vr. 
270b-277•). Kad,ri Efendi (vr. 223•-226b). 
Lamii(vr. I08b-ı ı ı •), Meali(vr. ı ı ı b. J J7•). 
Ni hali (vr. ı 41 b_ ı 45•) ve Rıza yi (vr. 234•-
237•) gibi isimlerdir. 

Meşairü'ş-şuara'nın önemli nüshaları 
şunlardır: 1. Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'ndeki nüsha (Yeni ler, nr. 129) . 
Müellif hattıyla olup 971 (1563-64) yılın
da kaleme alınan müsveddedir. Eser 
976'da (ı 568) tamamlandığına göre bu 
nüsha tam değildir, fakat müellif hattıy
la oluşu önemini arttırmaktadır. Hatız-ı 
Şirazi ile başlayan nüshada eserin adı 
Tezkiretü'ş-şuara ve meşairü'z~zurefa 
şeklinde kayıtlı olmakla beraber Teva
rih-i Şuara olarak da geçer (vr. 35•). z. 
Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'ndeki nüs
ha (Aziz Mahmud Hüdayl, nr. ı ı 57, 205 
va rak). Müellif hattıyla 975'te (ı 567) ta
mamlanan ve müsvedde ile temiz arasın
da bir özellik taşıyan bu yazma da 423 
şair tanıtılmaktadır. British Library'deki 
nüsha (Or., nr. 6434) bu veya bundan ge
len başka bir nüshadan kopya edilmiş gibi 
görünmektedir. 3. British Library nüsha
sı (Or., nr. 6434). 977'de (1569-70) istin
sah edilen yazmada 424 şair bulunmak
tadır. Mehmed b. Murad adlı bir kişinin 
istinsah ettiği bu kopya. faksimilesiyle 
birlikte Aşık Çelebi'nin hayatına ve eser
lerine dair bir önsöz. nüsha farklarını 
veren notlar ve indeksi e G. M. Meredith
Owens tarafından yayımlanmıştır (Me
şa 'irü 'ş-şuara or Te? kere of 'Aşık Çelebi, 
London ı 971 ). 4. Süleymaniye Kütüpha
nesi'ndeki nüsha ( Aşi r Efendi , nr. 268, 
390 varak). 978'de ( 15 70-71) istinsah 
edilen bu yazmada 41 7 şair yer almak
tadır. S. Millet Kütüphanesi 'ndeki nüs
ha (Ali Emir! Efendi, Tarih, nr. 772). Şa
irlerin hayatı kısmında pek çok eksikli
ğe rastlanmakla birlikte Aşık Çelebi'nin 
kendi minyatürü dahil olmak üzere min
yatürlü olması bakımından önemli sayıl
maktadır. İstanbul Kütüphaneleri Ta
rih- Coğrafya Yazmalan Kataloğu'nda 
Aşık Çelebi tezkiresinin yedi nüshası be
lirtilmekteyse de (s. 579-581) Meredith
Owens yaptığı neşirde eserin yirmi yedi 
nüshasını tesbit ettiğini bildirmektedir 
(s . XX-XXl ll) . Filiz Kılıç ise hazırladığı dok
tora tezinde eserin otuz nüshasını belir
lemiş . bunlardan beşini esas alarak tez-

kirenin tenkitli metoini ortaya koymuş
tur (bk. bibl.). 
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~ ÜRHAN ŞAiK GöKYAY 

MEŞAKKAT 

( .~~ •• ıı) 

Genelde dini ve hukuki hükümlerin 
tabii uzantısı olan zorlukları, 

özelde yükümlülüğün kaldırılmasına 
veya hafifletilmesine sebep olan 

sıkıntıyı ifade eden bir fıkıh terimi. 
L ~ 

Sözlükte "yarmak, iki parçaya ayırmak" 
anlamındaki şakk masdanndan türeyen 
meşakkat "zorluk. güçlük. darlık ve sıkın

tı" demektir. Meşakkat yerine Arapça'da 
ayrıca harac, külfet. kürh. sufibet, usr ve 
cehd gibi yakın anlamlı kelimeler de kul
lanılmaktadır. Meşakkat. bir şey insana 
zorla yaptınlmak suretiyle hariçten gelir
se kerh, insanın hoşlanmadığı halde bir 
şey yapmış olması sebebiyle kendi nefsin
den gelirse kürh adını alır (Ragıb el-isfa
hanl, el-Müfredat, "krh" md.). Kur'an-ı Ke
rim'de sadece bir yerde meşakkatle aynı 
anlamda ve aynı kökten gelen şıkk (ken
dini parala mak) kelimesi geçmektedir (en
Na hi 16/7) . Hadislerde ise çeşitli isim ve 
fiil kalıplarında ve sözlük manalarında kul
lanılmıştır (Wensinck, el-Mu'cem, "şl515" 

md.). Terim olarak meşakkat dini ve hu
kuki hükümterin içerdiği , bunların tabii 
uzantısı olan zorlukları da kapsamakla 
birlikte özelde yükümlülükterin kaldırıl

masına veya hafifletilmesine sebep olan 
ve normal şartlarda tahammül sınırını 
aşan sıkintıyı ifade eder. Fıkıh literatürün
de genellikle harac ve zaruret kelimeleri-

MEŞAKKAT 

nin meşakkat içeren durumları belirtmek 
üzere kullanıldığı, dolayısıyla meşakkatin 
bu terimiere göre daha kapsamlı olduğu 
görülür. Meşakkatle ruhsat arasında bir 
sebebiyet ilişkisi vardır, yani meşakkat 
bazı hallerde bir ruhsat sebebi oluşturur 
(bk. RUHSAT) 

Dinin koyduğu hükümterin insanlara 
meşakkat vermeyi hedefiernediğini belir
ten birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. 
"Allah size kolaylık diler. zorluk dilemez" 
( el-Bakara 2/185); "0, dinde size zorluk ve
recek bir hüküm koymamıştır" (el-Hac 
22/78; ayrıca bk. el-Maide 5/6) mealindeki 
ayetlerden ve Hz. Peygamber'in. "Din ko
laylıktır" ( Buhilrl, "İman". 29); "Ben kolay
laştırılmış Haniflik'le gönderildim" (Müs
ned, V, 266; VI, 116, 233) mealindeki ha
dislerinden. yine onun iki şey arasında 
muhayyer bırakıldığında günah olmadık
ça kolay olanı tercih ettiği şeklindeki riva
yetlerden (Buhar!, "MenaJ5ıb ", 23; Müs
lim, "Feza,il", 77). bunların yanı sıra Kur
'an'da ve Sünnet'te yer alan pek çok ruh
sat hükrnünden. özellikle geçmiş ümmet
ler için geçerli olan bazı zor hükümterin bu 
ümmetten kaldırıldığını bildiren ayetler
den (el-Bakara 2/286; ei-A' rilf 7/15 7) bu 
husus açıkça anlaşılmaktadır. Öte yan
dan dinen tavsiye edilmekle beraber ke
sin bir şekilde yapılması istenmeyen fiil
ler hakkında Hz. Peygamber'in yaptığı 
bazı açıklamalarda bunların kesin birer 
veeibe kılınmamasının insanlara meşak
kat vereceği gerekçesine dayandığı be
lirtilmiştir (örnekler için bk. Buharl. "Te
mennl", 9; Müslim. "Taharet", 42, "Mesa
cid" , 219, 225). Yine ResGl-i Ekrem'in na
maz kıldırma ve vaaz verme sürelerini 
ayartarken cemaatin. askeri harekata dair 
görevlendirme yaparken askerin duru
munu dikkate aldığına dair rivayetlerdeki 
ifadeler (Buhar!, " İman ", 26, "<ilim", 12. 
"E;ı:an", 65, 163; Müslim, "Münafil5in",82-
83). onun başkalarını ilgilendiren olaylar
da takdir yetkisini kullanırken meşakkat 
kriterine önem verdiğini göstermektedir. 
Hz. Peygamber' i örnek alan sahabiler de 
onun kolaylaştırıp güçlük çıkarınama tav
rını sürdürmüşlerdir (Buhar!, "cAmel fi'ş 
şalat". ı ı) . Alimler arasında İslam dinin
de insanları sıkıntıya sokma hedefi taşı
yan hükümterin mevcut olmadığı yönün
de icma oluşmuştur. Fakat meşakkatin 
kaldırılması (refu'l-harac) ilkesi şer! hü
kümlerin bazı sıkıntılar içermediği anla
mına gelmemektedir. Aksine bütün dini
hukuki yükümlülükterin bir tür meşak
kat ihtiva etmesi kaçınılmazdır. Nitekim 
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