
MESREBÜ'I-ERVAH 

eserini sık sık kullanan Baki!. Kuşeyrl'nin 
risalesini bir yerde zikretmiş. genellikle 
"Şeyhler dediler ki ... "; "Ariflerden biri bu
yurdu ki ... " gibi ifadelere yer vermiştir. 

"Aslü'I-aşk" tabirini açıklarken de (s. 135) 

Herakleitos'un bir sözünü iktibas etmiş
tir. 

Bakll'nin, kendinden önce kırk maka
mı ele alan Ebu Sald-i Ebü'I-Hayr'ın Çihil 
Ma~iim' ı ile 100 makamı inceleyen Hace 
Abdullah Herevi'nin M enazilü's-sa'irin 
adlı eserine atıfta bulunmaması dikkati 
çekmektedir. Ondan çok sonra bin makam 
esasına dayanan Cami'u'l-'uşul adlı ese
rini kaleme alan Gümüşhanevi de Meş
rebü'l-ervô.J:ı' ı hiç zikretmemiştir. 

Fena, beka, intizar. tevacüd, hakikat, 
ruh , mahabbet. müşahede gibi birçok 
terim eserin değişik bölümlerinde farklı 
tariflerle tekrar ele alınmıştır. ilk bakışta 
bir karışıklık gibi görünüyorsa da bu du
rum terimierin değişik makamlarda fark
lı anlamlar kazandığını göstermektedir. 
Sakli'nin hicap terimini üç ayrı yerde ele 
alırken melamet konusuna yer vermeme
si dikkat çekicidir. 

Meşrebü 'l-ervô.J:ı 'ta terimler genellik
le beş on satırlık birer hacim içinde açık

lanmış . aşk. ilmü'I-esma. usul, hal, sema. 
vecd, vakt, rahmet. vera' gibi terimiere 
biraz daha geniş yer verilmiştir. Terimie
rin büyük çoğunluğu tek kelime olduğu 
halde bir kısmı birden çok kelimeden 
meydana gelmiştir. Eserde vatar, vesm. 
leyse, silah, refaif, ezlz gibi çok az kulla
nılan makamlara da yer verilmiş; ticaret. 
iktisat. istihsan , istinbat, kıyas. miras, 
kıta! , helal, haram. ribh , kısas. illet, ma
IQI, istislam ve nesih gibi ilk bakışta fıkıh 
ilmine ait gibi görünen terimler tasawufi 
makam olarak açıklanmıştır. Kitapta te
rimler yorumlanırken genel bilgiler veril
miş. belli sQfi veya tasawufi zümrelerin 
görüşleri tercih edilmemiştir. Şeytanın 
marifeti tabirini açıklarken Muaviye'yi 
şeytan la özdeşleştirmesi müellifin şahsi
yetini belirlemeye yarayan bir ipucu ola
rak değerlendirilebilir. 

Tasawufi düşüncenin bütün felsefi ve 
psikolojik meselelerine temas edilmesi 
kitabın aniaşılmasını zorlaştırmaktadır. 

Muhtemelen bu sebeple eser sQfiler ara
sında yaygınlık kazanmamıştır. Ancak 
esere bir bütün olarak bakıldığında bir
birine yakın olan terimierin Meşrebü'l
ervaJ:ı'ın aniaşılmasını kısmen kolaylaştır

dığı söylenebilir. Kitabında bir dervişin 
yaşayabileceği bütün tasawufi halleri tes
bit etmeye ve bunların birbiriyle olan il
gisini ortaya koymaya çalışan Baki! ayrı-
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ca Meşrebü'l-ervaJ:ı 'ta kısaca tanıttığı 

bu terimierin bir kısmı için müstakil eser
ler de kaleme almıştır. Şathiye konusu 
için ŞerJ:ı-i ŞatJ:ıiyyô.t (Tahran 1966) ve aş
ka dair 'A bherü'l-'ô.şı~in (Tahran- Paris 
1958) bunların başında sayılmalıdır. Irak-ı 

Acem bölgesinde kullanılan Arapça ile ka
leme alınan eserin 81 2 ( 1409) yılında Ah
med b. is hak ei-Hüseynl tarafından istin
sah edilen tek nüshası Nazif Hoca tara
fından neşredilmiştir (istanbul 197 4 ). 
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li NAZiF H OCA 

MEŞREPzADE 
MEHMED ARiF EFENDi 

(bk. ARiF EFENDi, Meşrepzade). 

el-MEŞRİ~ 
(J_r...JI) 

Cizvitler'in kurduğu 

.J 

ı 

Beyrut Saint Joseph Üniversitesi'ndeki 
Katolik rahipler tarafından yayımlanan 

L 
ilmi dergi. 

.J 

1897 yılında Arap dili ve edebiyatı ali
mi Luvls Şeyho tarafından kurulmuştur. 

ilk sayısı 1898'de çıkan derginin amacı 
başta Lübnan olmak üzere Doğu toplum
larının dini, tarihi ve kültürel yapısını in
celemek, edebiyat, felsefe ve hıristiyan 
düşüncesi tarihinin yanı sıra jeoloji, ast
ronomi , matematik ve tıp tarihiyle ilgili 
araştırmalar yapmak ve bu alanlarla ilgili 
yazma eserleri neşretmek şeklinde belir
lenmiştir. 

Derginin editörlüğünü 1927'de ölü 
müne kadar Luvls Şeyho yapmış, bu gö
revi daha sonra Henri Lammens. Rene 
M outerde ve lgnatius Abd u h Halife yü
rütmüştür. Başlangıçta ayda iki sayı ola
rak yayımlanan derginin yayım periyo
dunda çeşitli dönemlerde değişiklikler 
yapılmıştır. 1908 yılından itibaren aylık, 

1934'ten sonra üç ayda bir, 1951 'den son
ra yılda altı sayı çıkan dergi 1991 'den iti
baren yılda iki sayı olarak yayımına devam 
etmektedir. el-Meşri~ 1915-1919, 1942-
1 944 ve 1 971-1 991 yılları arasında yayı

rnma ara vermiştir. Derginin tekrar yayı-
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ei-Meşri ~' in il k say ıs ının iç kapag ı 

ma başladığı 1991 yılı aynı zamanda Ciz
vit tarikatının kuruluşunun 450., bu tari
katın kurucusu lgnatius Layola' nın doğu

munun da SOO. yıl dönümüne rastladığ ı 

için yeni dönemin ilk sayısında Cizvitler'Ie 
ilgili özel bir dosya neşredilmiştir. Dergi
nin 1898-1950, 1951-1970 ve 1991-2000 
yıllarına ait indeksleri yayımlanmıştı r. 

el-Meşri~'te ilk dönemde, özellikle ma
teryalizm ve ateizm gibi düşünce akımla
rının kilise aleyhindeki iddialarına cevap 
veren ve kilisenin görüşlerin i savunan 
makalelerin neşredildiği görülmektedir. 
1927-1950 yılları arasında edebiyat. mo
dern dönem Arap şiiri. tarih ve islami
yat'la ilgili yazılar artmış , 195 1'de lgna
tius Abd u h Halife'nin derginin yönetimi
ne gelmesinden sonra daha farklı alan
lardaki makaleler de yayımlanmaya baş
lanmıştır. Yine bu dönemde bazı şarki

yatçılar tarafından telif edilen Fransızca 
makaleler neşredilmiştir. Özellikle 1991 
yılından sonra insan hakları. din . eğitim 
ve ilahiyat gibi konularda özel dosyalar 
hazırlanmıştır. 

Dergide Arap edebiyatı . ilah iyat. tarih, 
hıristiyanlık tarihi ve felsefenin yanı sıra 
arkeoloji, sanat tarihi, fizik. botan ik, coğ
rafya, matematik, iktisat ve tıp la ilgili 
makaleler de basılmıştır. Ayrıca başta 
Arap edebiyatı olmak üzere felsefe. ta-



rih ve Hıristiyanlık'la ilgili çeşitli yazma 
eserler yayımlanmıştır. 1950'1i yıllardan 
itibaren İslami ilimiere dair yazma eser
lerin de neşredildiği görülmektedir. el
Meşri]f, bazı makalelerin ve yazma eser 
neşirlerinin kitap hacmine yaklaşması se
bebiyle klasik dergi standardının dışına 
çıktığı için eleştirilmiştir. Arap edebiya
tıyla ilgili olarak dergide yayımlanan 260'
tan fazla yazma eserin bir kısmı daha 
sonra müstakil kitap halinde basılmıştır. 
Luvis Şeyho, Arap edebiyatı alanında 
özellikle hıristiyan Arap yazarları tarafın
dan telif edilen eserlerin neşrine önem 
vermiştir. 

el-Meşri]f'te yayımlanan ve daha sonra 
müstakil olarak da basılan eserler arasın
da Asmai'nin KiWbü'n-Nebô.t, Kitôbü'n
Nal;l ve'l-kerm, Kitabü'd-Darat; Ebü 
Zeyd ei-Ensari'nin Kitdbü'l-Matar, Ki
tdbü'l-Libe' ve'l-leben; Buhtüri'nin el
ljamase; İbn Abbad er-Rundi'nin er-Re
sa'ilü'ş-şugrd; Hakim et-Tirmizi'nin ljat
mü'l-evliya' isimli kitapları ile İzzeddin 
b. Şeddad'ın el-A <ıa]fu '1-l;atire'sinin Ava
sım'la ilgili kısmı zikredilebilir. Kitap hac
mindeki araştırmalar arasında ise Michel 
Hayek'in "er-Rahibe Hindiyye" (LIX ı ı 966ı, 

s. 525-734) ve lgnatius Abduh Halife'nin 
"KitabüVİimi't-tabi'i li-Yüsuf b. Şem'ün 
el-l;laşrüni ei-Marüni" (LXII ı ı 968 ı. s. 493-
894) adlı makaleleri dikkat çekmektedir. 

Dergide Luvis Şeyho, Henri Lammens, 
Butrus de Vregille, Antün Salihanl. Luvis 
Ma'lüf gibi Cizvit rahiplerinin yanı sıra 
aralarında Joseph Schacht. lgnatü Julia
novic Kratchkowskij, Fritz Krenkow, Re
gis Blachere, Charles Pellat. Martiniana 
Roncaglia, Henry Negre, Georg Graf'ın 
bulunduğu bazı şarkiyatçıların ve Habib 
Zeyyat. Fuad Efram ei-Bustani, Mahmud 
Şükri ei-Aiüsi, Emir Şekib Arslan, Yusuf 
İlyan Serkis. Şi bil ei-Mellat gibi ilim adam
larının araştırmaları ve makaleleri yayım
lanmıştır. 
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li M . KAMiL YAŞAROGLU 

L 

MEŞRİKİLER 
(4.9.)1,.;..oJ1) 

Kuzey Afrika'ya ve Endülüs'e 
göç ederek yerleşen Arapla r 'la 

onlardan etkilenip 
Araplaşmış olanlara verilen ad . 

_j 

İslam dünyasının batı kısmını (Mağrib) 
teşkil eden Kuzey Afrika ve Endülüs'te 
yaşayan müslümanlara Megaribe, doğu 
kısmında (Meşrik) yaşayanlara da Meşa

rika (Meşrikiler) denilmektedir. Ancak İs
lam coğrafyaetiarı Mağrib'in sınırlarının 
tesbiti konusunda görüş birliğine vara
mamıştır. Bu konudaki üç farklı rivayet 
değerlendirildiğinde İslam coğrafyacı
larının Mısır'ın batısında kalan bölgelere 
Mağrib adını verdiği anlaşılmaktadır. Ku
zey Afrika tarihçileri, bu iki bölgeyi ayıran 
sınır olarak genellikle Libya'nın Trablus
garp şehrini kabul etmişlerdir. İki bölge
nin halkları arasında ortaya çıkan farklı
lıklar sebebiyle meşrik ve mağrib keli
meleri erken dönemden itibaren coğrafi 
manadan ziyade sosyokültürel bir anlam 
kazanmıştır. Bu farklar. Endülüs'te daha 
belirgin olmak üzere Batı İslam dünyasın
da bölgenin Araplar tarafından fethini ta
kip eden ilkyarım asrın sonlarında kendini 
göstermeye başlamıştır (EP ıFr.L VI, 702). 

Batı İslam dünyasında Meşrikiler ismiy
le Doğu İslam dünyasından dini. siyasi, 
askeri ve ticari sebeplerle Kuzey Afrika'ya 
ve Endülüs'e gelip yerleşen kişiler kaste
dilmekte, onların çocukları ve torunları 
ise Mağribli kabul edilmektedir Ziri Emiri 
Muiz b . Badis'in izniyle İfrikıye'ye göç 
eden ve sayıları 50.000 ile 100.000 ara
sında değişen Beni Hilal kabilesi bölge 
halkı tarafından Meşrikiler içinde sayıl
mamıştır. 

Bu özel anlamıyla Meşrikiler'in ilk tem
silcileri fetih ordularının kumandan ve 
askerleridir. Kuzey Afrika tarihçileri fetih 
orduları içinde yüzlerce sahabinin Kuzey 
Afrika'ya geldiğini söylemekte ancak çok 
azının ismini zikretmektedir. Ebü Bekir 
el-Malik!, Kuzey Afrika tatihi Ukbe b. Na
fi'in ordusunda yer alan yirmi dokuz sa
habiyi tanıtırken Ahmed b. Halid es-Se
lavi bu sayıyı kırk beşe çıkarmıştır (el-is

til).şa, ı. 14 ı- ı 46) Fakat sahabilerin çoğu 
daha sonra geldikleri şehirlere dönmüş, 
bazıları ise Kayrevan başta olmak üzere 
Kuzey Afrika'daki merkeziere yerleşmiş
tir. Kayrevan'da kalanlardan biri şehrin 
batı kısmında kendi adını taşıyan mezar
lıkta medfun Ebü Zem'a ei-Belevi'dir. 
Musa b. Nusayr'ın ordusunda Endülüs'e 

M ESRiKiLER 

giren M üneyzir ei-İfriki burada yerleştiği 
tesbit edilen tek sahabidir (Makkari, lll, 5). 

Müslüman Araplar, fetih sürecinden 
itibaren IX. yüzyılın başlarına kadar Mağ
rib'de yeni şehirler kurmuşlar veya eski 
kentlere yerleşmişlerdi. Genelde aileleriy
le birlikte gelen askerler. resmi görevliler, 
din alimleri ve taeiri er Mağrib halkının İs
lamlaşmasında büyük rol oynayarak böl
geyi Meşrik'a benzettiler. Musa b. Nusayr, 
Kuzey Afrika'nın yerlileri olan Berberiler'in 
İslam'a girmesini kolaylaştırmak ve onla
rın İslam'ı öğrenmesini sağlamak için bü
yük gayret sarfetti. Bu maksatla bazı 
kişileri özel tebliğci olarak görevlendirdi. 
Berberiler'in önemli bir kısmı Salih b. 
Mansur el-Himyeri gibi çok etkili tebliğci
ler vasıtasıyla İslam'a girdi. İbn İzarl. Mü
sa b. Nusayr' ın yerli halka Kur'an'ı ve İsla
mi kuralları öğretecek on yedi Arap mu
allim vazifelendirdiğini söyler ( el-Beya

nü'l-mugrib, 1, 42) . Bunların en azından 
bir kısmı Endülüs fatihi Tarık b. Ziyad'ın 
ordusunda Endülüs'e girmiş olmalıdır. 

Musa'nın Tanca valiliğine tayin ettiği Tarık 
b. Ziyad'ın da Serberi askerlere İslami
yet'i öğretecekArap muallimler görevlen
dirdiği belirtilmektedir (Makkarf. ı. 239). 

Kuzey Afrika ve Endülüs tarihçileri Ku
zey Afrika'ya gelen tabiin neslinden bazı 
şahıslar hakkında bilgi vermişlerdir. Bun
ların başında Emevi Halifesi Ömer b. Ab
dülaziz'in tebliğ maksadıyla gönderdiği 
on fakih gelmektedir. Ebü'l-Arab ve Ma
li ki, çoğu Kayrevan'a yerleşen bu on fa
kih ile tabiinden on altı kişi hakkında bilgi 
vermişlerdir. Daha sonra tebliğ ve irşad 
amacıyla çok sayıda alim gelmiş, bunla
rın bir kısmı bölgeye yerleşmiştir. Medi
ne'nin yedi fakihinden Süleyman b. Yesar 
ve meşhur müfessirlerden Yahya b. Sel
lam gibi geçici olarak buraya gelen alim
ler de vardır. Kuzey Afrika ve Endülüs ta
rihçilerinin eserlerinde Meşrik'tan Endü
lüs'e gelen tabiin hakkında da bilgi bulun
maktadır. İbn Beşküval, et-Tenbih ve't
ta<yin li-men del;ale'l-Endelüs mine't
tabi'in adıyla bir eseri kaleme almışsa da 
günümüze ulaşmamıştır. Makkari, onun 
bu eserinde yirmi sekiz kişi hakkında bilgi 
verdiğini belirtmiş, kendisi de Endülüs'e 
gelen tabiinden on iki şahsı tanıtmıştır 
(Ne{Q.u't-tfb, I, 288; lll, 6-7,69, 73). 

İbnü'I-Faradi, İbn Beşküval, İbnü 'I-Eb
bar gibi bölge tarihçileri tabiinin ardın
dan Mağrib'e gelen meşhur Meşrikiler 
hakkında bilgi vermişlerdir. Meşrikiler'in 
bir kısmının İslam'ın ışığını Endülüs'e ta
şımayı amaçladığını, bunların önemlileri
nin bile sayılamayacak kadar çok olduğu-
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