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1994). Muhammed Beşir Zafir ei-Ezhe
rl'nin Tal:ı~irü'l-müslimin mine'l-eJ:ıa

dişi'l-mevzu'a 'ala seyyidi'l-mürselin 
(bk. bibl), Haşim Ma'rQf ei-Hüseynl'nin 
el-Mevzu'at fi'l-aşar ve'l-a]J.bar: 'Arz 
ve dirô.se (Beyrut 1393). Abbas Ahmed 
Sakr ve Ahmed Abdülcevad'ın Süyuti'nin 
el-Cô.mi'u'l-kebir'i ile Münavi'nin el-Ca
mi'u '1-ezher'inden derlediği 819 rivayeti 
ihtiva eden el-EJ:ıô.dişü'l-mevzu'a (Bey
rut 1409/1988), ei-Emirü'I-Kebir es-Sün
bavl'nin 432 rivayeti alfabetik olarak sıra
ladığı en-Nu]J.betü'l-behiyye ti'I-eJ:ı{ı

dişi'l-mek~(i.be 'alô. ]J.ayri'l-beriyye (nşr. 
Züheyr eş-Şavlş, Beyrut 1409/1988) adlı 

eserleri burada zikredilebilir. Halk arasın
da yaygın olan güvenilir rivayetlerin ya
nında oldukça zayıf, hatta uydurma riva
yetleri de bir araya getiren çok sayıda ki
tap bulunmakta olup Bedreddin ez-Zer
keşl'nin et-Te~kire ti'l-el:ıô.dişi'l-müşte
hire (nşr. Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut 
1986), Şemseddin es-Sehavi'nin 1356 ri
vayetten meydana gelen el-Ma/pjşıdü'/

l;ıasene*, Şemseddin İbn To lun 'un 1169 
r ivayeti bir araya getiren eş-Şe~re ti'l 
eJ:ıô.dişi'l-müştehire (nşr. Kemal b. Bes
yOn! ZağiQI, 1-11, Beyrut 1413/1993). İsmail 
b. Muhammed ei-Acluni'nin 3281 rivaye
tl derleyen Keşfü'l-!Jafa'*, Muhammed 
ei-Hut ei-Beyrutl'nin 1784 rivayeti ihtiva 
eden Esne'l-metô.lib ti el:ıadişe mu]J.te
liteti'l-meratib (Kahire 1346; Beyrut 1403/ 
1983) ve Muhammed b. Ahmed b. Carul
lah es-Sagirl ei-Yemeni'nin 2717 rivayeti 
derlediği en-Nevô.tiJ:ıu'l-'atıre ti'l-eJ:ıô.

dişi'l-müştehire (nşr. Muhammed Abdül
kadir Ahmed Ata, Beyrut 1412/1 992) adlı 

çalışmaları bu türün en çok bilinen çalış
maları dır. MevzQ hadisler konusunu et
raflıca araştıran çalışmalar da yapılmış 
olup M. Yaşar Kandemir'in Mevz(i. Ha
disler (Ankara 1975) ve Ömer b. Hasan b. 
Osman b. Peliate'nin el-Vaz' ti'l-J:ıadiş 
(I-lli, Dımaşk 1401/1981) adlı eserleri bu
rada anılabilir. 
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On kategoriden biri, 
bir önermede yüklemin öznesi 

ve konusu, her türlü sureti 
kabul yeteneğine sahip ilk madde 

anlamında mantık 
ve felsefe terimi. 

_j 

Arapça vaz' kökünden gelen mevzü' 
kelimesi. üzerinde düşünülen ve söz ko
nusu edilen maddi-manevi her şey. her 
olay, duyularla algılanan ve işaretle gös
terilen her nesne için, ayrıca ağızdan çı
kan bir kelimenin anlam olarak karşılığı
nın bulunduğunu ifade etmek üzere kul
lanılmaktadır. 

Mantık terimi olarak mevzQ iki farklı 
anlamda geçer. 1. On kategoriden biri olan 
cevherin konumunu, onun ne durumda 
bulunduğunu belirten terimdir. Mesela 
Ahmet cevher olarak alınırsa onun ne ko
numda olduğu sorusuna "ayaktadır" veya 
"oturuyor" yahut "yatıyor" şeklindeki ce
vaplar ya da konum bildiren daha başka 
nitelikler cevherin mevzuunu belirtir. Bu 
anlamda mantık metinlerinde mevzGun 
yerine vaz' veya nusbe terimleri de kulla
nılmaktadır (Harizml, s. 218-219). Z. Bir 
önerme ister tümel (küi!T) ister tikel (cüz'l) 
ister olumlu (mOcibe) ister olumsuz (salibe) 
olsun onda iki teri m bulunmak zorunda
dır; bunlardan birine mevzQ (konu, özne). 
diğerine mahmQI (yüklem) denir. Nitekim, 
"Ahmet katiptir" önermesinde Ahmet 
mevzQ yani nitelikleri ve özellikleri taşı
yan, katip ise ona yüklenen, onu niteleyen 
konumundadır. Şu halde mevzQ başka bir 
şeyle nitelenendir; ancak niteleyen nite-

lenene ait olabileceği gibi olmayabilir de. 
Mesela, "İnsan canlıdır" veya, "İnsan taş 
değildir" önermelerinde olduğu gibi (Sey
feddin el-Amidl. s. 322) . Bir önermede bu
lunması gereken bu iki terim arasındaki 
ilişki felsefede cevher-araz, kelamda 
sıfat - mevsuf, nahivde mübteda -haber, 
fıkıhta mahkumün bih -mahkumün aleyh, 
belagatta müsned-müsnedün ileyh te
rimleriyle ifade edilmektedir; günümüz
de ise buna konu -yüklem veya özne-yük
lem ilişkisi denilmektedir. 

Felsefe terimi olarak mevzQ dar mana
da, "henüz güç (potansiyel) halindeki şe
kilsiz maddenin herhangi bir görünümle 
(sOret) ortaya çıkması, şekle bürünmesi ve 
formun taşıyıcısı" anlamına geldiği gibi 
geniş manada "maddenin uğradığı fiziki, 
kimyevl, biyolojik her türlü değişim ve dö
nüşümün üzerinde gerçekleştiği mahal" 
anlamına da gelmektedir. İbn sına'ya gö
re herhangi bir şey kendinde bulunma
yan bir gelişmeyi ve bir olguyu kabul et
me özelliği taşıyorsa buna heyGia, eğer o 
gelişme ve olguyu bizzat üzerinde bulun
duruyarsa buna da mevzQ denir (el-f:lu

dD.d, s. 245). Bütün bunlardan sonra mev
zu. nitelikleri ve arazları üzerinde taşıyan, 
maddedeki her çeşit değişimi yüklendiği 
halde değişmeyen ve kendi kendine var 
olan bir şey yani cevherdir. 
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Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi'nin 
(ö. 597 /1201) 

hadis diye 
uydurulan rivayetlere dair eseri. 

_j 

Müellif eserinin mukaddimesinde ha
dis diye uydurulan rivayetleri talebeleri
nin arzusu üzerine bir araya getirmeye 
karar verdiğini, devrin fakihlerinin dini 



hükümlerde mevzQ haberleri kullanma
larının ve kıssacıların bunları hadismiş gi
bi rivayet etmelerinin de bu kararda et
kili olduğunu söylemiş, eski alimierin sa
hih ve zayıf haberleri birbirinden ayırma
Ianna rağmen sonraki nesillerin onların 
eserleriyle yetinen taklitçiler durumuna 
düştüğünü belirtmiştir. Ayrıca müslü
manların hadisleri nakletmek suretiyle 
dini korumadaki sorumluluklarından. ha
dislerin sıhhat bakımından derecelerin" 
den. iyi niyetli kimselerin hadis rivayetin
de yaptığı hatalardan. bilerek hadis uydu
ranların maksatlarından ve kıssacıların 
konuya etkilerinden söz etmiş. daha son
ra, "Kim benim ağzımdan bilerek hadis 
uydurursa cehennemdeki yerine hazır
lansın" meillindeki hadisin rivayetlerine 
geniş yer ayırmış. müdelles ve münker 
rivayetler konusuna girmiş. eserinde ke
sinlikle mevzQ olan rivayetleri derlediğini . 

uydurma olduğu ilk bakışta anlaşılan bir
çok haberi ise almadığını söylemiştir. 

Konularına göre düzenlenen eser "Kita
bü't-Tevl)ld" ile başlamış olup iman, ilim. 
salat gibi elli bölümde muhtelif bablar ve 
fasıllar altında 1850 kadar haber incelen
miştir. Haberlerin önce senedi ve metni 
verilmiş. ardından sen ed de yer alan ravi
lerden kusurlu olanların durumu açıklan
mış. yer yer metin ten ki di yapılmıştır. 
Kitapta tenkit edilen haberler özellikle 
Ukayll'nin eçl-l)u'afô.'ı. İbn Hibban'ın Ki
tô.bü'l-Mecn1J:ıin'i, Taberarıi'nin Mu'
cem'leri, İbn Adi'nin el-Kô.mil'i, Ebü'I
Feth ei-Ezdl'nin ed-Du'atô.'ı . Darekutnl'
nin el-Fevô.'idü'l-efrô.d, el-Mü'telif ve'l
mul]telif ve es-Sünen'i. İbn Şahin'in 
eserleri. Hakim en-Nisabüri'nin TariJ;u 
Nisô.bur'u ve diğer eserleri, İbn MerdQ
ye'nin eserleri. EbQ Nuaym ' ın ljilyetü'l
evliyô.', Tô.riJ;u İşbahô.n ve diğer eser
leri, Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki ve Ha
tib el-Bağdadl'nin eserleri ve Cüzekanl'
nin el-Ebô.til ve 'l-menô.kir ve 'ş-şıJ:ıô.J:ı 

ve'l-meşô.hir' i başta olmak üzere birçok 
kaynaktan derlenmiş olup bunların ten
kidi sırasında Yahya b. Main. Ahmed b. 
Hanbel. Ebü'l-Hasan el-İcll. EbQ Zür'a er
Razi. Nesa!, İbn Hibban. İbn Adi. Dare
kutni ve Hatib ei-Bağdadi gibı alimierin 
görüşlerinden faydalanılmıştır. 

Müellif. eserine aldığı rivayetlerin uy
durma olduğundan şüphe etmemekle 
beraber birçok hadis alimi zayıf. hasen. 
hatta bazı sahih hadisleri de mevzQ kabul 
ettiğini ileri sürerek onu eleştirmiştir. 

Bilindiği kadarıyla İbnü'I-Cevzl'yi bu ko
nuda önce İbnü's-Salah eş-Şehrezurl suç
lamış. daha sonra Bedreddin İbn Cemaa, 

Ebü'I-Fida İbn Kesir. İbnü 'I-Mülakkın ve 
Ömer b. Raslan ei-Bulkini gibi alimler de 
Şehrezürl'nin görüşlerine katılmıştır. İb
nü'I-Cevzi'nin. seneddeki ravilerden biri
nin zayıflık veya yalancılıkla itharn edil
mesine aldanıp o hadisin başka bir tarik
ten gelip gelmediğini araştırmaması, bu 
yanılgının önemli sebeplerinden biri ola
rak kabul edilmiş; uydurma denecek ka
dar zayıf rivayetleri derlediğ i el-'İlelü '1-
mütenô.hiye fi'l-e./:ıddişi (ai]bari)'l-vô.
hiye adlı eserindeki birçok rivayeti el
Mevzu'ô.t'ta da zikretmesi ise onun dik
katsizliğiyle açıklanmıştır. Süyütl'ye göre 
eserde mevzQ sayılmaması gereken 300 
kadar hadis vardır. Bunlardan biri ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Müslim'de, biri Hammad b. Şakir'in riva
yeti olan ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]]ô.ri'de, otuz sekizi 
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'inde, do
kuzu Ebu DavQd"un es-Sünen'inde. otuzu 
Tirmizi'nin el-Cô.mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde , onu 
Nesal'nin es-Sünen'inde, otuzu İbn Ma
ce'nin es-Sünen'inde. altınışı da Hakim 
erı-Nisabürl'nin el-Müstedrek'inde yer 
almıştır (et-Ta'akkubat, s. 60) Zehebl'ye 
göre bir hadisin diğer tariklerini araştır
madan bir rivayetteki bazı zayıf ve yeter
siz ravilere veya bir ravisi hakkındaki ye
tersiz tenkitlere bakarak onun uydurma 
olduğunu söylemesi. İbnü'I-Cevzl'nin . ha
dislerin sahihini sahih olmayandan ayır
ma konusunda yeterli bilgisi bulunmadı
ğını göstermektedir. Nitekim bu eserin 
muhtelif nüshaları arasındaki farklar göz 
önüne alındığında bu tür rivayetlerin ya 
iki defa yazıldığı veya müellifirı sonraları 
esere önemli ilaveler yaptığı anlaşılmak
tadır ( el-MeuzO.'at, ı . 125-126). 

Eser ilk defa el-Mevzu'at adıyla Ab
durrahman Muhammed Osman (i-lll, Me
di ne ı 386/ı 966: Beyrut ı 403/1983: Kahi
re ı 407/1986 ı tarafından. daha sonra ise 
sekiz yazma nüshasına dayanılarak el
Mevz u' ô. t mine '1 - eJ:ıô.dişi'l-mertU'ô.t 

adıyla NOreddin Boyacılar (1-111. Riyad 
ı 4 ı 8/1 997) tarafından yayımlan ni ı ş. bu 
n eş re daha sonra eklenen fihrist cildinde 
rivayetler alfabetik olarak gösterilmiş. ay
rıca tenkit edilen raviler hakkında eserin 
çeşitli yerlerinde kullanılan ifadeler bir 
araya getirilmiş_tir. İbnü 'I-Cevzi ve eseri 
hakkında Mahmud Ahmed ei-Kaysiyye 
en-Nedvl el-İmô.m İbnü '1-Cevzi ve ki
tdbühu el-Mevzu 'at adıyla bir doktora 
çalışması yapmıştır (Lahor 1403/1983). 

Kitô.bü'l-Mevzu'ô.t'ı tenkit etmek 
maksadıyla kaleme alınan eserlerin baş
lıcaları şunlardır: 1. Zeynüddin el-lraki, el
Kelô.m 'ale'l-eJ:ıô.dişi'lleti tüküllime fi
hô. bi'l-vaz' ve hiye ii Müsnedi'l-İmô.m 
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AJ:ımed. Iraki bu risalesinde Ahmed b. 
Hanbel'in el-Müsned'inde olup İbnü'l 
Cevzl'nin tesbit edemediği dokuz hadisin 
de mevzQ olduğunu ileri sürmüştür. İbn 
Hacer ei-Askalani hocasının bu eserini el
Kavlü'l-müsedded'ine almış ve burada
ki hadislerden bir kısmını savunmuştur 
(Beyrut 1404/1984, s. 7-17: el-Müsned [nşr. 
Abdullah Muhammed ed-Derviş]. Beyrut 
ı 4 ı ı;ı 99 ı, X, 492-502) z. İbn Hacer el-As
kalani. el-Kavlü'l-müsedded fi'~-~ebbi 
'an Müsnedi AJ:ımed (baskıları için bk. 
DiA, XIX, 519) İbnü'I-Cevzl'nin Ahmed b. 
Hanbel'in e1-Müsned'inde mevzQ oldu
ğunu ileri sürdüğü hadislerden on beşi
nin mevzQ olmadığını ispat etmek üzere 
kaleme alınmıştır. Onun bu konuda et
Ta'lik 'a1e'l-Mevzu'ô.t li'bni'l -Cevzi 
(Ta'akkubat 'ale'l-MeuzO.'at) adlı bir çalış
ması daha vardır. 3. SüyQtl, el-Kavlü'1-
müsedded ve ~eylühu 'aleyh. Müellif. 
İbn Hacer ei-Askalani'nin adı geçen eseri
ne yazdığı bu zeyilde el-Müsned'de mev
zQ olduğu söylenen diğer on beş hadisi 
savunmuş. daha sonra e1-Kav1ü '1-mü
sedded ve zeyillerinde bulunan hadisleri 
el-Kavlü '1-J:ıasen fi'~-~ebbi 'ani's-sünen 
adlı kitabında toplamış. onlara birkaç 
rivayet daha ekleyerek mevzQ olmad ığı 

belirtilen 120'den fazla hadisi bir araya 
getirmiştir. 4. Süyüti, el-Le'ali'l-maş
nu'a fi'l-eJ:ıô.dişi'l-mevzu'a (el-MeuzO.'a
W '1-kübra; Haydarabad- Dekken ı 303: ı

II , Kahire I3ı7, 1352, 1383: Beyrut 1401, 

ı 403: nşr. Ebu Abdurrahman Sal ah b. Mu
hammed b. Uveyza, 1-11, Beyrut 1417/1996). 

İbnü'I-Cevzl'nin pek çok zayıf hadisi, hatta 
bazı sahih ve hasen rivayetleri almasın
dan dolayı onun yanıldığı noktaları ortaya 
koymak için kaleme alınmıştı r. el-Mev
zu'ô.t'ın tertibini koruyan SüyQti eleştire
ceği haberi senediyle birlikte kısaltarak 
almış. o rivayet hakkında İbnü'I-Cevzl'nin 
tenkidini verdikten sonra kendi eleştiri

sini de eklemiştir. Eseri Ebü'l-Hasan Ali 
b. Ahmed ei-Hureyşi ei-Fasi'nin ihtisar et
tiği zikredilmiştir (Ömer b. Hasan Osman 
Fellate, lll, 4 79). Ra'd Şemseddin el-Kilan! 
de kitap üzerinde e1-EJ:ıô.dişü '1-mevzu'a: 
Sittü mi'e J:ıadiş münte~at mine'1-Le'ô.-
1i'1-maşnu'a adlı bir çalışma yapmıştır 
(Bağdad 1408). RiyazAbdullah Abdülhadi 
Kah i re 1352 baskısını esas alarak esere 
ed-Dürerü'1-mecmu'a bi-tertibi eJ:ıô.di
şi'l-Le 'ô.li '1-maşnu'a fi'l-eJ:ıô.dişi'1-mev
zu'a adıyla bir fihrist hazırlamıştır (Bey
rut 140811988). S. Süyütl, Zeylü '1-Le'ô.li'l
maşnu'a (Leknev ı 303) Bu kitap. başlığı
nın yansıttığı gibi el-Le'ô.1i'l-maşnu'a'
nın devamı mahiyetinde olmayıp İbnü'l-
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Cevzi'nin el-Mevzu'dt'a almadığı, genel
likle tarih ve tabakat türü eserlerde ge
çen bazı uydurma rivayetlerin yine onun 
tertibine uygun olarak senedieriyle bir 
araya getirilip tenkitli veya tenkitsiz ola
rak iktibas edilmesinden ibarettir. 6. Sü
yuti, en-Nüketü'l -bedi'dt 'ale 'l -Mev
zu'dt (nşr. Amir Ahmed Haydar, Beyrut 
ı 4 ı ll ı 99 ı ) . Rivayetleri çeşitli tarik ve şa
hidleriyle birlikte ele alan bu eser, SüyO
ti'nin mevzu hadisiere dair çalışmalarının 
en hacimlisidir. Müellif bu eserini, sene
dinden sahabi dışındaki ravileri hazfede
rek et-Ta'a]f]fubdt 'ale'l-Mevzu'dt (et
Ta'Lik 'ale'L-Mevzü'at Li'bni'l-Cevzi; Lek
nev I 303; Lah or I 303) adıyla ihtisar et
miş, burada mükerrerleriyle birlikte 343 
hadisi savunmuş veya eleştirmiştir. 7. 
Ebü'I-Hasan İbn Arrak, Tenzihü'ş-şerfa
ti'l-merfıl'a 'ani 'l-a{lbdri'ş-şeni'ati'l
mevzu'a (nşr. Abdülvehhab Abdüllatlf
Abdullah Muhammed es-Sıddlk 1 Ebü' I
Fazl ibnü's-SıddikL HI, Kahire I 375, I 378, 

ı 383, ı 399/1 979; Beyrut ı 40 ı). İbn Arrak, 
Süyuti'nin zikredilen eserlerini ihtisar 
ederek9S4'te (I 547) tamamladığı bu ça
lışmasını Kanuni Sultan Süleyman'a tak
dim etmiştir. Kitabın mukaddimesinde 
mevzu hadisin tar'ifi, nasıl tanıoacağı ve 
hükmü üzerinde durulmuş, "men keı;e

be 'aleyye" hadisi hakkında İbnü'l-Cevzi'
nin derlediği bilgiler özetlenmiş, hadis 
uyduranlar genel özellikleriyle tanıtılmış 
ve adları alfabetik bir liste halinde verile
rek kısa tenkitleri yapılmıştır (I, ı 9-33). 
el-Le'dli'l-maşnu'a'nın tertibine uygun 
biçimde kaleme alınan eserde genellikle 
önce İbnü'I-Cevzi'nin mevzu sayıp Süyu
ti'nin itiraz etmediği, ardından İbnü'I
Cevii'nin mevzu kabul ettiği, fakat SüyO
ti'nin ona katılmadığı, daha sonra da İb
nü'I-Cevzi'nin eserinde bulunmayıp Süyu
ti'nin tesbit ettiği haberler zikredilmiştir. 
Salih Ma'tOk kitap üzerinde et-Te~kire
tü'l-meşfıl'a fitertibi eJ:ıddişi Tenzihi'ş
şeri'ati'l-mertu'a adıyla bir çalışma yap
mıştır (Beyrut 1407). 

Kitdbü'l-Mevzu'dt birçok defa ihtisar 
edilmiştir. Eserin 14 Zilhicce 626'da ( 3 
Kasım ı 229) tamamlanan, fakat kimin 
tarafından yapıldığı bilinmeyen el-Mu]f
te(lab min Kitdbi'l-Mevzu'dt mine'l
eJ:ıddişi'l-mertu'dt adlı bir muhtasarı Sa
raybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'n
de (nr. 619) bulunmaktadır (Kasım Dob
raca, ı, 310-31 !).Abdullah b. Muhammed 
b. Selim b. Davud b. Yusuf en-Nevaci'nin 
748'de (I 34 7) kaleme aldığı Mu{ltaşaru 
Mevzu'dti İbni'l-Cevzi adlı eserin bir 
nüshası da aynı kütüphanede kayıtlıdır 
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(nr. 33 ı 3). Kitdbü'l-Mevzu'dt üzerine 
yapılan muhtasarların en önemlisi, Ze
hebi'nin 991 rivayeti ihtiva eden Tel{lişu 
Kitdbi'l-Mevzu'dt adlı çalışmasıdır (nşr. 
EbO Temim Yasir b. İbrahim b. Muham
med, Ri ya d ı 4 ı 9/1998) . Zehebi, Tertibü '1-
Mevzu'dt diye de anılan eserine Kitd
bü'l-Mevzu'dt'taki rivayetlerin bir kıs
mını almamış, İbnü 'I-Cevzi'nin hadisler 
hakkındaki tenkitlerini ihtisar etmek ye
rine onları kendi üs!Obuyla kısaca vermiş, 
bazan da hiçbir eleştiride bulunmamıştır. 
Zehebi ayrıca EJ:ıadiş mu{ltdre min Mev
zu'dti'l-Cevre]fiini (Cüze~ani) ve'bni'l
Cevzi adlı çalışmasında (nşr. Abdurrah
man b. Abdülcebbar ei-Firyeval, Medine 
ı 404) doksan dokuz ri vayeti bir araya ge
tirmiştir. (EbO) Bedr b. Selame'nin Mu{l
taşaru Mevzu'dti İbni'l-Cevzi adlı ese
rinin Ebu Zer ei-Halebi'nin hattıyla olan 
bir nüshası Halep'te et-Tekyetü'I-İhlasiy
ye'de bulunmaktadır (Muhammed Ragıb 
et-Tabbah. vııı ı ı 928 1. s. 369). Kitabı Fir
kah ve ed-Dürerü 'l-maşnu'at fi'l-e]J.a
dişi 'l-mevzu'dt ismiyle Seffarini de ihti
sar etmiş, İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin el
Mendrü'l-münif fi'ş-şa]J.i]J. ve'z-za'if 
adlı eserinin de Kitdbü'l-Mevzu'at'ın 
muhtasarı olduğu ileri sürülmüştür (DİA, 
XX, 121) . 
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li] M. YAŞAR KANDEMİR 

MEVZÜATÜ'l-ULÜM 
(,.,.wı..::.ıı._,...,~ ) 

Taşköprizade Kemaleddin 
Mehmed Efendi'nin 

(ö. 1030/1621), 

-, 

babasının yazdığı Miftal;w's-sa'ade adlı 
eserin ilavelerle Türkçe'ye tercümesi 

(bk. MiFTAHU's-SAAI>E). 
L _j 

r 

L 

ı 

L 

ı 

L 

MEVZUN 

(bk. VEZNI). 

MEY 
(~) 

Saliki kendinden geçiren 
ilahi aşk anlamında 
bir tasawuf simgesi 

(bk.SEKR). 

MEY ziYADE 
( ö.:ı~j Cso ) 

(1886-1941) 

Edebiyatçı, yazar ve mütercim. 

_j 

-, 

_j 

-, 

_j 

Nasıra'da doğdu . Babası Lübnanlı bir 
Maruni olan eğitim ci İlyas Ziyade, annesi 
Filistin asıllı Ortodoks Nüzhet Muammer'
dir. Rahibe okullarında Fransızca olarak 
eğitim gördü. İçine dönük bir yaratılışa 
sahip olan Mey (Marl) Ziyade öğrenciliği 
sırasında Alphonse de Lamartine, Alfred 
de Musset, Pierre Loti, George Sand, Ma
dame de Stail, Madame de Sevigne gibi 
Fransız yazarlarının hayatını okudu ve on
lardan çok etkilendi. 1 908 yılında ailesiyle 
birlikte Kahire'ye göç etti; burada çeşitli 
okullarda Fransızca dersleri verdi. Baba
sının el-Ma]J.ruse adlı gazeteyi devralıp 
1909 yılından itibaren yayımlamaya baş
laması üzerine Arapça'sını ilerletip yazıla
rını bu dilde yazmaya başladı ve ilk Arap
ça yayını olarak Brada'nın Le re tour du 
flot adlı romanını Rücu'u'l-mevce ismiy
le neşretti. Arapça'nın yanı sıra Fransız
ca, İngilizce, İtalyanca ve Almanca bilen, 
yazılarında "Kenar, Aide, İsis Copia" gibi 
takma adlar kullanan Mari. daha sonra 
Mari'nin ilk ve son harflerinden oluşan 
Mey (Meyy) kısaltınasını takmaadolarak 
seçmiş ve Arap edebiyatında M ey Ziyade 
olarak tanınmaya başlamıştır. 

1911 yılından itibaren çeşitli dergi ve 
gazetelerde çıkan yazıları sebebiyle bü
yük bir üne kavuştu. Evi salı günleri za
manın Mısır, Suriye ve Lübnanlı edip, şair, 
ilim ve siyaset adamlarının devam ettiği 
bir edebiyat mahfıli haline geldi. Bu top
lantılara Melek bint Hifnl Nasıf. Mustafa 
Sadıker-Ratii, Taha Hüseyin, Abbas Mah
mud el-Akkad, Selam e Musa, Ya'küb Sar
rlıf. Lutfi es-Seyyid, Ahmed Şevki, Hafız 
İbrahim gibi meşhur kişiler katılıyordu . 
Mey Ziyade bu dönemde el-Ehrdm, el
Hilal, el-Mu]fattam, el-Mu]ftetaf, Pro
gres egyptien ve Egyptian Mail gibi 


