
daha modern bir idareye kavuşmamız için 
her devlet gibi bizim de gelişme araçları
mızın temininde tam bağımsızlığa ve ser
bestliğe sahip olmamız hayat ve bekamı
zın esas temelidir. Bu sebeple siyası, adlı, 
malı ve diğer gelişmelerimizi engelleyici 
kayıtlara karşıyız. Tahakkuk edecek borç
larımızın ödenme şartları da bu esaslara 
aykırı olmayacaktır (Mec/is-i MebQsan Za

bıt Ceridesi, 1, 143-145). 

Galip devletlerin barış tek.liflerine kar
şı Osmanlı Parlamentosu'nun cevabı ola
rak ilan edilen Mısak-ı Mim tepkiyle kar
şılandı. İtilaf devletleri 16 Mart'ta İstan
bul'u resmen işgal ettiler. Meclisi basarak 
ileri gelen mebusları ve aydınları tutuk
layıp Malta'ya sürdüler. 18 Mart'ta çalış
malarına ara veren Meclis-i Meb'Gsan 11 
Nisan'da padişah tarafından feshedildi. 
Milletin temsilcileri 23 Nisan'da Ankara'
da Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla 
toplanarak ülke yönetimine el koydular. 
Mısak-ı Mim yeni Türk Devleti'nin ilkeleri
ni belirleyen. gerçekleşmesi için sonuna 
kadar çalışılacak mim ülkü, hedef ve kut
sal and oldu. 1920'lerde Mısak-ı Mim bel
gesine dayanılarak hazırlanan Yeni Mı
sak-ı Mim Haritası'nda İskenderiye - Port 
Said hizasına kadar olan bugünkü Suriye, 
Lübnan, Filistin ve Irak toprakları üzerin
de hak iddia edilmektedir. Ayrıca Adalar. 
Kıbrıs ve Batum da yeni Türkiye'nin sınır
ları içinde gösterilmektedir. Ancak siyası 
gelişmeler bu hedeflere tam olarak ula
şılmasını engellemiştir. Batum, 16 Mart 
1921 'de imzalanan Moskova Antlaşması 
ile Gürcistan'a bırakılırken San Remo Kon
feransı, Lübnan ve Suriye'yi Fransa man
da yönetimine verdiğinden (Nisan 1920) 
Fransa Büyük Lübnan Devleti'nin kurul
duğunu ilan etti (Eylül 1921 ). Türkiye Bü
yük Millet Meclisi hükümetiyle Fransa 
arasında 20 Ekim'de imzalanan Ankara 
İtilafnamesi'yle bugünkü sınır çizilerek 
Suriye ve Lübnan Fransa'ya bırakıldı. Özel 
statü ile Fransız yönetimine verilen Hatay 
23 Haziran 1939'da anavatana katıldı. 24 
Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Ant
laşması ile Osmanlı Devleti tasfiye edilir
ken Mısak-ı Mim sınırları içinde gösterilen 
Irak, Filistin, Kıbrıs, Ege adaları ve Batı 
Trakya da yeni Türkiye Devleti sınırları dı
şında bırakıldı. Mecliste kabul edilen ve 
meclis tutanaklarında kayıtlı bulunan Mı
sak-ı Mim metninde mütareke çizgisinin 
içinde ve dışında kalan toprakların bölün
mez bir bütün olduğu yazıldığı halde ko
nuyla ilgili eserlerin çoğu "dışında" keli
mesine yer vermemekte ve bugünkü sı
nırların Mısak-ı Millı sınırları olduğu şek-

!inde yanlış bir kanaatin oluşmasına se
bep olmaktadır. Aslında Mısak-ı Millı'de
hedef geniş tutulmuş. fakat şartlar ge
reği elde edilebilenlerle yetinilmiştir.
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MİS'AR b. KİDAM 
( ı°l..>.S" .:.,.; r-") 

Ebu Seleme Mis'ar b. Kidam 
b. Zuheyr el-Hilali el-Amirı

(ö. 155/772) 

Hadis hafızı. 
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Tebeu't-tabiın neslindendir. Irak bölge
sinin muhaddis ve alimlerinden olması 
sebebiyle "şeyhü'l-lrak", başının büyük
lüğü dolayısıyla "Revası" (Ruası), gözüne 
perde indiği için "Ahvel" diye anılmıştır. 
Dayısı Seleme b. Osman'dan, Avn b. Ab
dullah, Adı b. Sabit. Amr b. Mürre, Umeyr 
b. Saıd, Katade b. Diame. Ebü İshak es
SebTI, Ata b. Ebu Rebah gibi muhaddis
lerden hadis dinlemiştir. Küfe Mescidi'n
de hadis rivayet ettiği belirtilen Mis'ar,
henüz ilim yolculuklarının (rihle) yaygın
lık kazanmadığı bir dönemde yaşadığı
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için hadis öğrenmek üzere yolculuk yap
mamış, sadece Katade b. Diame'den ha
dis dinlemek maksadıyla seyahat etmiş
tir. Halife Ebu Ca'fer el-Mansur, ilmine ve 
dindarlığına hayran olduğu Mis'ar'ı -belki 
aralarındaki akrabalık bağı sebebiyle- vali 
tayin etmek istemiş, fakat Mis'ar bu gö
revi kabul etmemiştir. Hayatı eviyle mes
cid arasında geçtiği söylenen Mis'ar şiir 
söyler, hatta bazan namazlardan sonra 
şiir okur ve insan nefsinin zaman zaman 
böyle şeylere ihtiyaç duyduğunu belirtir
di. Hadis rivayeti yanında Kur'an talimiyle 
de meşgul olurdu. Kendisinden hocaları 
Süleyman b. Tarhan ve İbn İshak ile Süf
yan es-Sevrı, Abdullah b. Mübarek, Süf
yan b. Uyeyne, Şu'be b. Haccac, Yahya b. 
Saıd el-Kattan, Vekı' b. Cerrah ve diğer
leri rivayette bulunmuştur. 

Mis'ar b. Kidam, 155 (772) yılında KG
fe'de vefat etmiş olup bu tarih 152 (769) 
ve 153 (770) olarak da zikredilmiştir ( İbn 
Hibban, vıı, 507) Süfyan es-Sevrı. Şıa'dan 
İbn Hay diye bilinen Hasan b. Salih ve Şe
rık b. Abdullah'ın, Mürcie'den olduğu ge
rekçesiyle onun cenaze namazına iştirak 
etmediği kaydedilir. Talebelerinden Mu
hammed b. Bişr, Mis'ar'ın 1000 civarında 
hadis rivayet ettiğini, bunlardan on tanesi 
dışında tamamını kendisinden yazdığını 
söylemesine rağmen kaynaklarda onun 
hadislerini ihtiva eden bir eserinden söz 
edilmemiş, ancak Kütüb-i Sitte başta ol
mak üzere pek çok kaynakta rivayetleri 
yer almıştır. Her biri hadis ravisi olan 
oğullarından Kidam, Muhammed ve Ah
med sika sayılmış, Abdullah ise Ebu Ha
tim er-Razı tarafından metrükü'l-hadıs 
diye nitelendirilmiştir. Kardeşi Beşşar b. 
Kidam el-Hilalı de güvenilir bir ravidir. 

Süfyan b. Uyeyne, Ahmed b. Hanbel. 
Ebü'l-Hasan el-İclı. Yahya b. Maın ve Ebu 
Zür'a er-Razı gibi hadis tenkitçileri Mis
·ar'ın sika olduğunu belirtmiş; Hişam b.
Urve ve Yahya b. Saıd el-Kattan o devirde
KGfe'de Mis'ar gibi güvenilir bir kişinin
bulunmadığını söylemiştir. Şu'be b. Hac
cac az hata yaptığı ve ezberi kuvvetli ol
duğu için ona "mushaf" dendiğini ifade
etmiş, görüşlerinin doğruluk ölçüsü ka
bul edilmesi sebebiyle "mızan" diye anıl
mıştır. Ahmed b. Hanbel, Süfyan es-Sevrı
ve Mis'ar'dan gelen rivayetlerde tearuz
bulunup ihtilafa düşüldüğünde daha
mütk.ın, hadisi ceyyid ve senedi daha alı
olması sebebiyle Mis'ar'ın görüşünün ter
cih edilmesi gerektiğini, hadis hafızı Hu
reybı de Mis'ar dışında herkesin aleyhin
de konuşulduğunu belirtmiştir.
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Bazı kaynaklarda Mis'ar'ın Mürciı oldu
ğu kaydedilir. Fakat bu. Ebu Hanife hak
kında da ileri sürülen iddianın benzeri 
olup Mis'ar, o dönemde imanın artıp ek
silmesi tartışmalarıyla bağlantılı olarak 
amelin imandan bir cüz olduğu görüşünü 
benimseyen ehl-i hadısin kanaatini pay
laşmadığı için bu eleştiriye maruz kalmış. 
bu görüşünden dolayı Mu'tezile, Zeydiy
ye ve Mürcie gibi fırkalar tarafından öne 
çıkarılmıştır. Bununla birlikte güvenilirli
ği ve hadis rivayetindeki titizliği sebebiy
le rivayetlerinin sıhhati konusunda her
hangi bir tereddüt gösterilmemiştir. 
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MİS'AR b. MÜHELHİL 
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Ebu Dülef Mis'ar 
b. Mühelhil el-Hazred el-YenbGı

(ö. 390/1000 [?]) 

Arap seyyahı ve şairi. 
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Doğum ve ölüm tarihleri hakkında ke
sin bilgi bulunmamakla birlikte iV. (X.) 
yüzyılın başlarında dünyaya geldiği ve 
390 ( 1000) yılı civarında öldüğü tahmin 
edilmektedir. Onun Hazrecı ve Yenbuı nis
beleri ensara mensubiyetini ve Medine' -
nin batısında yer alan Yenbuunnahl mev
kiiyle ilgisini belirtmektedir. Ebu Dülef 
el-Yenbuı olarak da anılır. Hayatının bir 
kısmını Samanıler'in saraylarında geçir
di. Mis'ar'ın, Vezir Ebu Abdullah el-Ceyha
nı zamanında saraya şair veya katip ola
rak alınmış olması muhtemel görülmek
tedir. Biyografisiyle ilgili ilk kayda Sa
manıler'den Nasr b. Ahmed'in (914-943) 
hükümdarlığının sonlarına doğru rastla
nır. Şair. 331 (943) yılında Buhara Sama
nı emırinin kızını krallarına istemek üze
re gelen bir Çin heyetini ülkelerine götür
mesi için Nasr b .  Ahmed tarafından reh
ber olarak tayin edildi. Onun dönüş sıra
sında Hindistan'ı ziyaret ettiği anlaşıl
maktadır. Sealibı'ye göre Mis'ar'ın seya-
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hat ettiği yerlerdeki ileri gelen kişilere Sa
hib b. Abbad'ın mektuplarını götürmesi 
seyahatlerinin ciddi bir gezi niteliği taşı
dığını göstermektedir. Büveyhı Veziri Sa
hib b. Abbad ile dostluk kurdu. Fakir halk 
tabakasından olan ve Benı Sasan adı ve
rilen gezgin-şair isteyicilerin insanlardan 
bağış toplayabilmek için söyledikleri de
yişleri ve argo terminolojisini içeren mi
zah türündeki "el-Kasıdetü's-Sasaniyye"
sini ona ithaf etti. Bu konuya özel ilgi du
yan İbn Abbad kasideyi çok beğendi . Ka
sidede yer alan anlaşılması zor birçok ta
bir ve kelimeyi açıklamak için bizzat Mis
'ar şiirine bir şerh yazdı. İbn Abbad'ın özel 
ilgisi sebebiyle böyle bir kaside yazdığı, 
ayrıca kendisinin mizahtan hoşlanan bir 
yapıya sahip olmasının da bunda etkisi
nin bulunduğu, bu temayı dilencilik ama
cıyla değil edebı bir çeşni olarak işlediği 
ifade edilmektedir. Onun Samanıler'in sa
ray şairi olması da bu görüşü teyit et
mekte ve kasidedeki bazı ifadeler Şiı oldu
ğunu göstermektedir. Mis'ar'ın 1 SO beyte 
yaklaşan kasidesinde dilenci türlerini. in
sanlardan para koparmak için yaptıkları 
kurnazlıkları ve çeşitli ülkelerdeki gezin
tilerini dile getirmiştir. Kasidesine nükteli 
bir gazelle başlamış ve para peşinde koşa
rak doğuda Çin'e, batıda Tanca'ya. kuzey
de Avrupa ülkelerine, güneyde Arap yarı
madasına kadar yaptığı yolculukları an
latmıştır. Ayrıca kendi dönemindeki yaşa
yışı en ince ayrıntılarına kadar tasvir et
miştir. Bu sebeple kaside edebi yönden 
olduğu kadar tarihi, coğrafi, sosyolojik ve 
folklorik açıdan da önemlidir. 

Gezgin bir şair ve edip olarak tanınma
sına rağmen Mis'ar b. Mühelhil'in yaptığı 
yolculuklar şüphe ile karşılanmıştır. İki ha
misine ithaf ettiği ve yolculuklarında gör
düğü yerleri anlattığı iki risalesinde şai
rin abartıya kaçtığı kabul edilmektedir. 
Mis'ar, birinci risalesinde Buhara'dan Sen
debil'e dönerken Türk Hükümdarı Kalın . 
b. Şakir'den bahsetmekte. ziyaret etti
ğini ileri sürdüğü Türk kabileleri hakkın
da düzensiz bilgi vermektedir. Sendebil'
den sonra Malaya'daki Kra'ya geçmekte,
ardından Hindistan'daki çeşitli yerler hak
kında bilgi aktarmakta ve konuyu Sıstan'a
getirmektedir. Buna göre Mis'ar Sende
bil'de kaldığını. sonra Çin, Malaya ve Hint
yoluyla İran'a döndüğünü iddia etmişse
de onun Buhara'dan Çin'e kadar yaptığı
yolculuklar hakkında şüpheler vardır. Mis
'ar ikinci risalesinde Batı ve Doğu İran'a
yaptığı seyahatlere yer vermiştir. Bu se
yahatler için anlattıklarında da bazı tu
tarsız ifadelere rastlanmaktadır. Mesela

Batı İran'daki yolculuğunu anlatırken Do
ğu İran'la ilgili bilgiler aktarmıştır. Aynı 
zamanda İran'daki bazı madenlerden ve
arkeolojik buluntulardan da söz etmiştir. 

Şairin risalelerindeki bazı bilgilerin yan
lışlığı bunların bir kısmının kendisi tara
fından uydurulmuş olduğu izlenimini ver
mektedir. Brockelmann. Mis'ar'ın risale
sindeki coğrafi kayıtlarında güvenilirlik 
bulunmadığını ifade etmekte, Grigoriev. 
Marquart ve 1923 yılında Meşhed İmam 
Rıza Kütüphanesi'nde Mis'ar'ın eserlerini 
de içine alan bir coğrafya mecmuası bu
lan Zeki Velidi Togan. Buhara- Sendebil 
Sıstan dışında kalan ve ilk risalede geçen 
yerlerin hayalı olduğunu belirtmektedir. 
Ancak çağdaşı İbnü'n-Nedim'in Mis'ar'ı 
büyük bir gezgin ve coğrafyacı şair olarak 
tanıtması ( el-Fihrist, s. 4 ı o, 413) bu ko
nuda en ciddi kaynak niteliğindedir. Ayrı
ca onun bu risaleleri. Yaküt el-Hamevi'
nin Mu<cemü '1-büldfın'ı ile Zekeriyya el
Kazvını'nin 'Aca'ibü '1-ma]].lü.]fat ve Aşa
rü '1-bilad adlı eserlerinin temel kaynak
ları arasında yer almaktadır. Mis'ar'ın "di
lenci şair" kimliği göz önüne alınacak 
olursa risalelerinde anlattığı yolculukla
rında gerçek bir seyyah özelliği ve titizliği 
aramanın doğru olmayacağı düşünülebi
lir. 

Eserleri. 1. er-Risaletü'l-Cı.la (Rif,ıle 
ile'ş-Şın). Mis'ar'ın, Çin'e yaptığı seyahat
ten söz ettiği bu eserinde seyahatten 
sonra hafızasında kalanları ve hayalinde 
bulunanları dile getirmiş olduğu izleni
mini vermektedir. Alman şarkiyatçısı 
Rohr-Sauer tarafından neşredilen risa
leyi (Bonn 1939) C. van Schlozer Latince'
ye çevirmiştir (Beri in 1845). 2. er-Risale
tü 'ş-şdniye (Rif,ıle fı vasatı Asiya). Seya
hatine Azerbaycan'ın güneyindeki Şız şeh
rinden başlayıp kuzeye doğru hareketle 
Bakü, Tiflis, Erdebil ve Şehrizor'a vardı
ğını. ardından doğuya yönelerek Karmısın 
(Kirmanşah), Hemedan. Taberistan. Kü
mis, TOs, Nişabur ve Karata'ya ulaştığını 
anlatır. Buraların tasvirinden sonra Hu
zistan şehirleriyle İsfahan'ın tasvirini ya
par. Risaleyi Vladimir Fedorovich Minorsky 
Arapça metni. İngilizce tercümesi ve yaz
dığı şerhle birlikte yayımlamış (Kahire 
1955), Ebü'I-Fazl Mir Seyyid Alinaki Taba
tabfil bu neşri Farsça'ya çevirmiştir (Se
fername-i Ebu Dülef der Iran ba Ta'lfl� 
u Taf,ı�i�at-ı Viladimir MinQrskf, Tahran
1342 hş./1963-64). Eser. Butrus BOlgha
kuf ve Enes Halidof tarafından Arapça
metni ve Rusça tercümesiyle birlikte ay
rıca neşredilmiştir (Moskova 1960; Kahire
1970). Kaynaklarda Mis'ar'a nisbet edi-


