
MESVERET 

böyle bir çalışma mevcut değildir. Meş
veret ile (fotokopi) Fransızca nüshasının 
eksik birer koleksiyonu İslam Araştırma
ları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır. 
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Iii AzMi ÖzcAN 

MEŞVERET MECLiSi 

(bk. MECLiS-i MEŞVERET). 

MEŞYEHA 

(bk. FEHRESE). 

META 
(ttMJf) 

Dünyada insanların 
istifade etmesine elverişli nimet 

ve imkanlar için kullanılan 
bir Kur'an tabiri. 

_j 

_j 

_j 

Sözlükte "gelişme, en iyi duruma gel
me, uzama, büyüme" gibi anlamlara ge
len mütfı' masdanndan isim olan meta' 
kelimesi (çoğul u emtia), "insanın elde 
edip yararlanmak istediği her türlü mad
di değer ve ihtiyaç maddesi demektir. 
Daha dar anlamda özellikle hububat nevi 
saklanabilir gıda maddeleri ve giyim ku
şam gibi orta ömürlü, kap kacak, alet 
edevat ve mefruşat türü uzun ömürlü 
kullanım değerine sahip dayanıklı şeyler 
için kullanılır. Meta ve aynı kökten müt'a 
kelimeleri, erkeğin eşinin geçimini sağla
mak üzere ona vermekle yükümlü olduğu 

398 

maddi değeri ve özellikle hanımını boşa
ması halinde ona ödeyeceği nafakayı ifa
de etmekte, ayrıca "mehir" manasma da 
gelmektedir. Kadınla erkeğin belirli mad
di menfaat karşılığında gerçekleştirdiği 
sınırlı süreli evliliğe "müt'a nikahı", aynı 
yılın hac ayları içinde umreyi ve haccı ay
rı ayrı niyet ve ihramla yapmak suretiyle 
eda edilen hacca da "temettu' haccı" de
nilmektedir (Ragıb el-isfahanl, el-fVlü{re

dtit, "mt<a" md.; ibnü'l-Eslr. IV. 292-293; 
Lisanü '1-'Arab, "mfa" md.; Te ha nevi, II , 
1334) 

Meta kelimesi Kur'an-ı Kerim'de biri 
çoğul şeklinde olmak üzere otuz beş 
ayette geçmekte. ayrıca otuz beş ayette 
aynı kökten çeşitli isim ve fiiller yer al
maktadır. Hadislerde de benzer kullanım
Iara sıkça rastlanır (Wensinck, el-Mu' cem, 
"m tea" md.). Bazı ayetlerde ve ilgili hadis
lerin çoğunda meta. herhangi bir değer 
yüklenmeksizin dünya hayatının normal 
ihtiyaç maddeleri için kullanılmıştır. Me
sela Hz. Adem ve eşi şeytan tarafından 
aldatıldıktan sonra bulundukları yerden 
çıkarılıp arza indirilmiş ve orada kendileri 
için "yer! eşecek bir yer ve ihtiyaç madde
leri" (meta) bulunduğu bildirilmiştir (el
Bakara 2/36). Yine. boşanmış kadınlara 
faydalanacakları uygun şeyler verilmesini 
emreden ayette de (el-Bakara 2/241) ke
lime bu anlamda geçmektedir (ayrıca bk. 
el-A'raf 7/24; en-NOr 24/29; el-Ahzab 33/ 
53). Bir ayette. Allah'tan af dileyip tövbe 
edenlere ödül olarak verilecek maddi ni
metlerin "güzel bir meta" nitelemesiyle 
anıldığı görülür (Hud Il/3) Hz. Peygam
ber de en hayırlı dünya metaının faziletli 
bir zevce olduğunu belirtmiştir (Müslim, 
"Raç!a<", 59; ibn Mace, "Nikal:ı", 5). 

İslam'ın başlangıcından itibaren Hz. 
Peygamber' e ve dine karşı cephe alanla
rın başında müreffeh bir hayat süren, 
kendilerini soylu ve üstün kabul eden 
zengin aristokrat kesimler yer alıyor, bun
lar büyük ölçüde yoksul ve mazlum kişi
lerden oluşan müslümanları küçümsü
yorlardı. Bu sebeple meta kelimesinin yer 
aldığı ayetterin çoğunda kelimenin put
perest dünya görüşünün en önemli ahla
ki problemlerinden olan maddeperestlik 
bağlamında kullanıldığı görülmekte, in
sanın söz konusu değerlerin cazibesine 
kapılıp hayatını sadece bunları elde et
me uğruna tüketmek yerine kendisine 
ahiret mutluluğunu ve nimetlerini kazan
dıracak işlere yönelmesi gerektiği bildi
rilmektedir. Buna göre, "Dünya hayatı al
datıcı bir metadır" (Al-i imran 3/185; el
Hadld 57/20); "Dünyanın metaı azdır, Al-

lah'a karşı saygısı olanlar için ahiret da
ha hayırlıdır" (en-N isa 4/77; ayrıca bk. et
Tevbe 9/38; er-Ra'd 13/26). Al-i İmran sü
resinin 14. ayetinde nefsani arzulara ve 
özellikle kadınlara. oğullara, yığın yığın 
biriktirilmiş altın ve gümüşe. özel yetiş
tirilmiş soylu atlara, sağmal hayvaniara 
ve ekiniere düşkünlüğün çekici kılındığı 
belirtildİkten sonra bütün bunların dün
ya hayatının metaı olduğu, halbuki insa
nın Allah katındaki güzel yeri ve üstün 
mertebeyi hedeflernesi gerektiği bildiril
mekte, böylece hem meta kavramının 
içeriğine ışık tutulmakta hem de maddi 
değerler karşısında takınılacak tavrın öl
çüsüne işaret edilmektedir. Kur'an bir 
yandan. kendilerini dünyanın geçici men
faatierinin cazibesine kaptırarak bunla
rın ötesinde değer tanımayanların kapıl

dıkları derin yanılgıya dikkat çekmek, di
ğer yandan da toplumda dini ve insani 
sorumluluk bilincini geliştirmek, ayrıca 
maddi sıkıntı içinde yaşayan ve bundan 
dolayı aşağılanan müslümanları teselli 
edip asıl saygınlığın ahiret kurtuluşuna 
ulaşmak amacıyla çaba harcamak oldu
ğunu. her kişinin ölümü tadacağını ve Al
lah katında herkesin yaptığının karşılığını 
eksiksiz bulacağını, kendilerini ateşten 
koruyacak işler yapanların büyük kurtu
luşa ereceklerini hatıriatmakta ve dünya 
hayatının aldatıcı bir metadan ibaret bu
lunduğunu bildirmektedir (Al-i imran 3/ 
185) Pek çok kaynakta yer alan bir hadis
te (mesela bk. fVlüsned, Il, 303 . 334, 372; 
Müslim, "Birr", 60), dünyada iken bazı ha
yırlı arneller işlemekle birlikte başkaları
nın haklarını gasbettiği için ahirette tam 
bir ziyana uğrayacak olanlar "ellerinde 
parası ve metaı kalmamış müflisler" diye 
nitelen miştir. 

Meta kavramı maddi ve geçici nimet 
ve imkanları içerdiğinden İslami kaynak
larda konunun ahiakla münasebeti, bu 
nimet ve imkanlar karşısında takınılması 
gereken tutumun ölçüsüyle ilgili görüş
ler genellikle dünya kelimesi çerçevesin
de ortaya konmuş, başta Gazzall olmak 
üzere bilhassa mutasawıflar tarafından 
bu hususta zengin bir literatür oluşturul
muştur (geniş bilgi için bk. DÜNYA). 

Fıkıh literatüründe meta özellikle gi
yim kuşam. mefruşat ve süs eşyaları gibi 
insanların ihtiyaçlarını doğrudan gideren 
dayanıklı malları ifade eder. Dolayısıyla 
kullanılarak tüketilen dayanıksız şeyler 
kelimenin kapsamına girmez. Fertterin 
ağırlıklı olarak kendileri için üretim yap
tığı tabii geçimlik ekonomilerden piyasa 



ekonomilerine geçişle birlikte meta kav
ramı mübadele değeri olan ticaret malla
rını belirtecek şekilde bir anlam genişle
mesine uğramıştır. "Urüz". "ayn" ve "sil'a" 
kelimeleriyle aynı anlamda kullanılan me
ta özellikle nakit mefhumunu dışlamak
tadır; ancak mübadelelerde para yerine 
kullanılması durumunda "meta nakit" 
(günümüzde "mal para") şeklinde adlan
dırılmaktadır. islam hukuku kaynakla
rında hac. zekat. nikah. alım satım , iflas, 
şirket, mudarebe. yeminler gibi bölüm
lerde genellikle "insanların ihtiyaçlarını 
doğrudan gideren dayanıklı eşya" anla
mında yer alan meta kavramının içeriği. 
talak bahislerinde boşanan kadına müt'a 
olarak verilecek şeylerin mahiyeti tartı
şılırken bazı fakihlerce hizmetçiyi ve bi
neği de kapsayacak şekilde genişletilmek
tedir. 
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Iii MUSTAFA ÇAGR!CI 

ı 
METAF 
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(bk. TAVAF)_ 
L _j 

ı 
METAFiZiK 

ı 

Var olması bakımından 
varlığı konu edinen, fizik ötesi sebepler 

ve bilginin ilkelerini araştıran 

L 
felsefe disiplini_ 

_j 

Terimin bir felsefe disiplininin adı olu
şunda, bu disiplinin konusu, problemleri 
ve terminolojisinin bir bütünlük içinde be
lirlenmesinde Aristo'nun Metafizika adlı 
eseri yönlendirici bir rol oynamıştır. Ro
doslu Andronikos. Aristo'nun bu eserine 
"Fizika'dan sonra gelen" anlamında Meta 
ta Physika adını vermiş. zaman içinde bu 

isim fizik ötesi varlık ve bilgi alanını ifade 
eden bir terime dönüşmüştür. Aristo bu 
eserinde araştırma alanını ilk felsefe (pro
te philosophia). teoloji (theologia, theologike) 
ve bazan da hikmet (sophia) olarak adlan
dırmaktaydı (Metaphysics, 980 3 -983'. 

I 0263
; krş. Peters, s. I 56, I 93). Ancak filo

zofun metafiziği bir teoloji olmanın öte
sinde var olması bakımından varlığı konu 
edinen bir ontoloji olarak ele aldığı bilin
mektedir (Metaphysics, I 003•. krş. Peters, 
s. ı 4 ı) . Terimin İslam 'ın klasik çağından 
itibaren ifade ettiği anlam da Aristo ve 
Metaiizika adlı kitabıyla ilgili olmuştur. 
Eser. tercüme faaliyetleri esnasında fi
zik ötesi kastedilerek Md ba'de't-tabfa 
adıyla Arapça'ya çevrilmiş ve terim meta
fizik disiplininin adı olarak da islam dün
yasında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak 
klasik çağın müslüman filozofları Aristo'
nun yer verdiği ilk felsefe (felsefe- i Qla). 
teoloji (ilm-i ilahT. ilahiyyat). hikmet (el-hik
me. el-hikmetü'l-mutlaka) tabirlerini de me
tafizik karşılığı olarak kullanmışlardır (b k. 
FELSEFE-i ÜIA; MA BA'DE't-TABIA). 

Tarihi gelişimi bakımından metafiziğe 
özgü araştırmanın başlangıcı Parmeni
des'e kadar gitmektedir. Çünkü o. varlık 
felsefesini tabiat filozofu gibi empirik ve
rilere değil mantığın ilkelerine ve kavram
ların analizine dayandırmıştır. Öğrencile
rinden Zenon. gerçeği fizikçi yaklaşımıyla 
kavramanın mantıksal problemlerini dile 
getirerek onun metafiziği ne eleştirel kat
kılarda bulunmuştur. Anaxagoras. Par
menides'in varlığın birliği tezine tama
men zıt bir görüşe ulaştığı ve yönteminde 
gözleme de yer verdiği halde onun koz
molojisi esas itibariyle Parmenides'inki 
gibi a priori nitelik arzeder. Levkippus ve 
Demokritos gibi filozofların atomculuğu 
ise fiziksel bir teori olarak değerlendirilir. 
Ünlü idealar teorisiyle neredeyse özdeş 
olan Ef!atun metafiziği. fizikçi yaklaşım

dan vazgeçip tümellere yönelme ve on
lardaki eşyaya dair hakikati tahkik et
me yöntemine dayanmaktadır. Öğrenci
si Aristo metafiziğin merkezine varlık ve 
birlik kavramlarını yerleştirmiştir. Disip
lin in konusunu var olması bakımından 
varlık (to on he on) şeklinde belirleyen fi
lozof ( Metaphysics, ı 003•; krş. Peters. s. 
ı 4 ı) problemlerini de eserinin "Beta" ki
tabında sistematik biçimde sıralamıştır 
(Metophysics, 994b-998•). Bu problemler 
arasında sebepleri kendi açılarından in
celeyen diğer ilimlerle metafiziğin ilişkisi 
özel bir vurguyasahip görünmektedir. 
Onun tahlil ettiği bütün bir varlık zinciri 
içinde muharrik gök akılları ve "kendisi 

METAFiZiK 

hareket etmeyen ilk hareket ettirici" 
(Tanrı) teolojik varlık alanını oluşturmak
tadır . Ancak Tanrı. fizik evreni açıklama 
çabasının sonucu olarak Fizika'nın seki
zinci kitabında da ele alındığı ve ispatlan
dığı için (Physics, 250b-25~; krş. Kaya, s. 
ı 40-142, 2 ı 5-2 I 6) bu mesele sadece me
tafiziğin problemi değildir. Yeni Eflatun
culuğun öncü ismi olan Plotin, varlığı bir
lik kavramıyla neredeyse özdeşleştirerek 
her şey kendi birliğini "bir"den türettiği 
ve bu yüzden varlıkta bir hiyerarşi oluş
tuğu için onun metafiziği mistik ve çileci 
bir niteliğe sahiptir. Yeni Eflatuncu me
tafizik daha sonra Ortaçağ felsefesine ol
dukça güçlü etkilerde bulunacaktır (The 
Encyclopedia o{Philosophy, V, 289-293). 

Metatizika'nın Arapça'ya tercüme 
edilmesi (Kaya, s. 231-233), müslüman
ları müstakil ve sistematik bir felsefe di
siplini olarak metafizik ve onun termino
lojisiyle tanıştırmıştır. İlk islam filozofu 
Kindl, Aristo'nun kullandığı terime uygun 
şekilde Fi 'l-Felsefeti'l-ula adını verdiği 
kitabında metafiziğin bu adı alışıyla te
mel meselesinin ilk gerçek ve ilk sebep 
yani Tanrı oluşu arasında paralellik gör
müştür (Restı'il, 1, 98. 101) . Nitekim filo
zof teolojik metafiziğini "sebeplilik-ger
çek sebep" ve "birlik- gerçek bir" kavram
ları üzerine inşa etmiştir. Ebü Bekir er
Razl'nin Farabl, İbn Hazm, İbnü'I-Heysem 
gibi düşünürlerce eleştiriimiş olan Kitd
bü '1-'İlmi'l-ilahi adındaki metafizik kita
bı İslam dünyasındaki en marjinal görüş
leri kapsamaktadır (Resa'il felse{ıyye, s. 
ı 64- ı 90). İhvan-ı Safa ise metafiziğin 
araştırma alanını teoloji, akıl ve nefis gibi 
fizik ötesi varlıkların bilgisi, nebevl ve ah
laki yönleriyle siyaset metafiziği olarak 
belirlemektedir ( er-Resa'il, I, 267, 272-
273). 

Farabi'ye göre metafiziğin araştırma 
alanı var olmaları bakımından varlıklar 
ve onlara ilişkin şeyler. matematik, man
tık ve fizik gibi özel ilimlerde kullanılan ka
nıtların dayandığı ilkeler ve nihayet cisim 
olmayan, cisimde de bulunmayan varlık
lar şeklinde üç kısımdan oluşmaktadır 
(İf:ışa'ü 'l-'ulüm, s. ı 20- ı 23) Filozof, Aris
to'nun Metafizika'yı yazma amacını dile 
getirdiği ve metafiziği teolojiden (ilm-i 
tevhld) ibaret zannedenlere karşı açık bir 
uyarıda bulunduğu eserinde disiplinin tü
mel (küiiT) niteliğini de vurgulamıştır ( Ga
ra2u Aristotalfs, s. 34-36). Farabi'den son
ra yaşamış olan ve Kin d! ekolünün litera
türünü izlediği anlaşılan Harizml, termi
nolojiye dair ünlü kitabında Grekçe karşı
lığını "taviGcya" (theologia) şeklinde ver-
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