ei-MEVZOAT
Cevzi'nin el-Mevzu'dt'a almadığı, genellikle tarih ve tabakat türü eserlerde geçen bazı uydurma rivayetlerin yine onun
tertibine uygun olarak senedieriyle bir
araya getirilip tenkitli veya tenkitsiz olarak iktibas edilmesinden ibarettir. 6. Süyuti, en-Nüketü'l -bedi'dt 'ale 'l -Mevzu'dt (nşr. Amir Ahmed Haydar, Beyrut
ı 4 ı ll ı 99 ı ). Rivayetleri çeşitli tarik ve şa
hidleriyle birlikte ele alan bu eser, SüyOti'nin mevzu hadisiere dair çalışmalarının
en hacimlisidir. Müellif bu eserini, senedinden sahabi dışındaki ravileri hazfederek et-Ta'a]f]fubdt 'ale'l-Mevzu'dt (etTa'Lik 'ale'L-Mevzü'at Li'bni'l-Cevzi; Leknev I 303; Lah or I 303) adıyla ihtisar etmiş, 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-ş eni'ati'l

mevzu'a (nşr. Abdülvehhab AbdüllatlfAbdullah Muhammed es-Sıddlk 1Ebü' IFazl ibnü's-SıddikL HI, Kahire I 375, I 378,
ı 383, ı 399/1979; Beyrut ı 40 ı). İbn Arrak,
Süyuti'nin zikredilen eserlerini ihtisar
ederek9S4'te (I 547) tamamladığı bu çalışmasını Kanuni Sultan Süleyman'a takdim 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 verilerek 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 Süyuti'nin itiraz etmediği, ardından İbnü'I
Cevii'nin mevzu kabul ettiği, fakat SüyOti'nin ona katılmadığı, daha sonra da İb
nü'I-Cevzi'nin eserinde bulunmayıp Süyuti'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 yapmıştır (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]fte(lab min Kitdbi'l-Mevzu'dt mine'leJ:ıddişi'l-mertu'dt adlı bir muhtasarı Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde (nr. 619) bulunmaktadır (Kasım Dobraca, 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
en önemlisi, Zehebi'nin 991 rivayeti ihtiva eden Tel{lişu
Kitdbi'l-Mevzu'dt adlı çalışmasıdır (nşr.
EbO Temim Yasir b. İbrahim b. Muhammed, Ri ya d ı 4 ı 9/1998) . Zehebi, Tertibü '1Mevzu'dt diye de anılan eserine Kitdbü'l-Mevzu'dt'taki rivayetlerin bir kıs
mını almamış, İbnü ' I-Cevzi'nin hadisler
hakkındaki tenkitlerini ihtisar etmek yerine onları kendi üs!Obuyla kısaca vermiş,
bazan da hiçbir eleştiride bulunmamıştır.
Zehebi ayrıca EJ:ıadiş mu{ltdre min Mevzu'dti'l-Cevre]fiini (Cüze~ani) ve'bni'lCevzi adlı çalışmasında (nşr. Abdurrahman b. Abdülcebbar ei-Firyeval, Medine
ı 404) doksan dokuz ri vayeti bir araya getirmiştir. (EbO) Bedr b. Selame'nin Mu{ltaşaru Mevzu'dti İbni'l-Cevzi adlı eserinin 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 Firkah ve ed-Dürerü 'l-maşnu'at fi'l-e]J.adişi 'l-mevzu'dt ismiyle Seffarini de ihtisar etmiş, İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin elMendrü'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) .

r

yapılan muhtasarların
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Edebiyatçı ,

yazar ve mütercim.
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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, Madame de Stail, Madame de Sevigne gibi
Fransız yazarlarının hayatını okudu ve onlardan çok etkilendi. 1908 yılında ailesiyle
birlikte Kahire'ye göç etti; burada çeşitli
okullarda Fransızca dersleri verdi. Babasının 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 Arapça yayını olarak Brada'nın Le re tour du
flot adlı romanını Rücu'u'l-mevce ismiyle 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 büyük bir üne kavuştu. Evi salı günleri zamanın Mısır, Suriye ve Lübnanlı edip, şair,
ilim ve siyaset adamlarının devam ettiği
bir edebiyat mahfıli haline geldi. Bu toplantılara Melek bint Hifnl Nasıf. Mustafa
Sadıker-Ratii, Taha Hüseyin, Abbas Mahmud el-Akkad, Selam e Musa, Ya'küb Sarrlıf. Lutfi es-Seyyid, Ahmed Şevki, Hafız
İbrahim gibi meşhur kişiler katılıyordu .
Mey Ziyade bu dönemde el-Ehrdm, elHilal, el-Mu]fattam, el-Mu]ftetaf, Progres egyptien ve Egyptian Mail gibi

MEYDAN CAMii

M ey Ziyade 1929'da babasının. birer yıl
ara ile annesinin ve çok sevdiği yazar Cübra n 'ın ölümüyle sarsıldı, arka arkaya gelen bu ölümler onu ruhen çökertti. 1932
yılında Fransa, İngiltere ve Roma'ya seyahate çıktı. fakat bu gezilerinden daha
çok yıpranmış olarak döndü. 1935'te vesayet altında bulundurup servetinden yararlanmak amacıyla akrabaları tarafından
Lübnan'daki Usfüriye Hastahanesi'ne götürüldü, iki yıl sonra buradan alınarak
Beyrut'taki Rebiz Hastahanesi'ne nakledildL Delirdiğini iddia edenlere cevap olmak üzere 1938 yılında Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nde "Risaletü'l-edlb ile'lhayati'I-Arabiyye" başlıklı bir konferans
verdi. Bunun üzerine vesayeti kaldırıldı,
Lübnan'dan ayrılıp Kahire'ye döndü. Ancak Feliks Faris ile Emin er-Reyhanl'nin
ölümlerini duyunca büyük bir şok geçirdi
ve 19 Ekim 1941'de Meadl Hastahanesi'nde öldü.
Yazılarıyla toplumun ıslah edilmesini
hedefleyen Mey Ziyade'nin hemen hemen
bütün yazdıklarının değişmez özelliği sosyal içerikli oluşudur. Düşünceleri genellikle ılımlı ve açık olmakla birlikte içine
dönük ve melankolik yapısının etkisiyle
teliflerinde kolaylıkla aniaşılmayan derinliklerin mevcudiyeti sezilir. Yazılarında
duygusal yönün daha ağır bastığı, okuyucularının aklına hitap ederken bile duygusal ve estetik tesir yoluyla amacını gerçekleştirmeye çalıştığı görülür.

yeti, sosyal nazariyesi ve Arap kadınının
durumunun geliştirilmesi konularında
eleştiri ve değerlendirmeler yapmaktadır. 3. SevaniJ:ıu fetat(Kahire ı 922: Beyru t ı 9 75). Sosyal konulardaki denemeleriyle hayat felsefesine dair görüş ve hatı
r alarının toplandığı eseridir. 4. Kelimat
ve işarat (Kah i re 1922; Beyrut ı 975). Sosyal adalet. yoksulluk sorunu ve çözüm
yollarını ele alan edebi, ilmi ve felsefi konferanslarıyla konuşmalarını içermektedir.
s. el-Müsavat (Kah ire ı 922: Beyrut ı 975).
Aristokrasi, kölelik, devrimci sosyalizm .
demokrasi, anarşizm, nihilizm. sosyal
adalet, sosyal sınıfların doğuşu gibi konuları ihtiva etmektedir. 6. 2ulümat ve
eşi"a (Kahire 1.923) . Cübran Ham Cübran'ın etkisiyle yazdığı r omantik, lirik
mensur şiirlerinden meydana gelmektedir. 7. ŞaJ:ıô,it ('an eşl]aş) (Kah i re ı 924 :
Beyrut ı 975) . Edebi tenkide dair bir mukaddime ile iki bölümden meydana gelen eserin birinci bölümü bazı Arap ve
Fransızlar'a dair yazdığı makaleleri, ikinci
bölüm Denizci Sinbad'ın maceralarını içerir. 8. Resa,ilü Mey (der. Madelaine Arkaş, nşr. Cemi! Cebr, Kahire ı 948). Eserde,
insan hayatının sorunları üzerine müellifin kadınlara nasihatlerini içeren muhayyel mektupları bir araya getirilmiştir. Mey
Ziyade'nin M ey ve Cü b ran (Cem l l Ce br,
Beyrut ı 950). Atyôt min J:ıayati M ey (Tahir et-Tanahl, Kah i re 1974) ve M ey Ziyade (Antuvan ei-Kavva l , Beyrut ı 993, s.
ı 37- ı 45) gibi eserlerde de dağınık olarak
mektupları bulunmaktadır. 9. Resa,ilü
M ey (der. Cem ll Ce br, Kah i re ı 954 ). Cü bran Ham Cübran. Emin er-Reyhanl, Selma Saiğ ile müellifin evindeki sohbetlere
katılan alim, edip, şair ve sanatkarlarla
yazışmalarını ihtiva eder. 10. 'A,işe Teymur: Şa'iretü'Hali'a (Beyrut ı 975).

Eserleri. Makale, deneme, inceleme,
roman. şiir, mektup gibi telifleri, konferans ve çevirileri olan Mey Ziyade'nin baş
lıca eserleri şunlardır: 1. Fleurs de reve
(Kah i re ı 911 ). Alphonse de Lamartine'den
etkilenerek yazılan ve ona ith af edilen romantik. mensur ve manzum Fransızca bir
koleksiyon olup Lübnanlı Cemi! Cebr tarafından Ez ahir (Ez har /:ı u im) adıyla Arapça'ya çevrilmiştir (Beyrut 1952). 2. BaJ:ıi
şetüJbadiye(Kahire 1920; Beyrut 1975).
Bu isim 1886-1918 yılları arasında yaşa
yan Mısırlı edebiyatçı Melek bint Hifnl Nasıf' ın takma adıdır. Kadın hakları savunucularından olan Melek bint Hifnl Nasıf
bu konudaki makalelerini en-Nisa,iyyat
adlı kitabında toplamıştır. Mey Ziyade bu
eserinde Melek bint Hifnl Nasıf'ın şahsi-

M ey Ziyade'nin çevirileri de şunlardır:
1. İbtisamat ve dümu' (Kah i re ı 91 ı,
ı 92 1). el-ljubbü'l-Almani adıyla da anı
lan eser Friedrich Max Müller'in Deutsche
Jiebe adlı romanının tercümesidir. 2. Rücu'u'J-mevce (Kahire ı 925; Beyrut 1975).
Brada'nın Le re tour du flot isimli romanının çevirisidir. 3. el-ljub fi'l- 'aıab (Kah i re ı 9 5 2) . İngiliz yazarı Co nan Doyle 'ın
The Refugecs adlı romanının tercümesidir. Müellifin eserleri el-Mü ,ellefatü'lkamile Ji-Mey Ziyade ismiyle bir araya
getirilmiştir (derleme ve tahkik : Selma
Haffarei-Kezberl, l-ll, Beyrut ı975, ı982) .
AntGn ei-Kawal yazarın makale, mektup,
konferans ve konuşmalarından seçmeleri
Nuşuş {ıarice'l-Mecmu'a: Mey Ziyade
adlı eserde toplamıştır (Beyrut 1993).

gazete ve dergiler için makale ve inceleme yazıları kaleme aldı. 1916'da kaydolduğu Kahire Üniversitesi'nde felsefe tarihi, Arap edebiyatı ve ahlak gibi dersler
okudu. I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından o zamana kadar gazetelerde
çıkan yazılarını toplayarak çeşitli adlarla
yayımladı.
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Şehrin merkezinde Meydan mahallesinde yer alan yapı Hatuniye Camii olarak da
tanınmaktadır. Vaktiyle cami, medrese ve
imaretten oluşan bir külliye halinde iken
bunlardan medrese tamamen ortadan
kalkmış, imaret ise harabe haline gelmiş
tir. Caminin, taçkapısı üzerinde yer alan
kitabeden 890 (1485) yılında Sultan ll.
Bayezid'in annesi Gülbahar Hatun adına
yaptınldığı anlaşılmaktadır. Vakıflar Genel
Müdürlüğü'nde mevcut olan külliyenin
vakfiyesi 898 ( 1492) tarihlidir. Caminin
önündeki şadırvan ise XX. yüzyılın başın
da inşa ettirilmiştir.

Kesme taştan yapılan caminin harimi
kare planlı ve tek kubbelidir. İki yanda yine
kare planlı ve kubbeli birer oda halinde
tabhane mekanları yer alır. Mukarnaslı ve
baklavalı başlıklara sahip sütunlara oturan sivri kemerli açıklıklı ve beş kubbeli
son cemaat yerinde mermer kullanılmış
tır. İki renkli taşlı. oldukça dikkat çeken
ihtişamlı taçkapı üstte Bursa kemeri altında mukarnaslı yaşmaklı olup altta yay
kemerli açıklığa sahiptir. Yanları sütunçelerle yumuşatılmış olan kapının iki ta-
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