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işaretederbiçimdemehâsinvebununyanındamesâvîkelimeleriyeralmakta-dır(Buhârî,“Zekât”,13,“Rišåš”,38;Ebû
Dâvûd,“Edeb”,53;Tirmizî,“Cenâßiz”,34). NitekimHz.Peygamberöleninarkasın-danhayattaikenyaptığıgüzelişlerdenbahsedilmesini,kötüfiillerindenisesözedilmemesiniöğütlediğihadisindebuke-limelergeçmektedir(Müslim,“Mesâcid”, 
57;ayrıcabk.HASENE;SEYYİE).Birkonuyuiyivekötüyönleriyleelealanedebîveahlâkîyazımgeleneğineİslâmöncesindeözellikleeskiİran’darastlan-dığıvemüslümanlarınbuliteratürdenyararlandığıbelirtilir.Ziraiyilikvekötü-lükkavramları,İrancoğrafyasınınkadîmkültürlerindenolanZerdüştîlik’intemelkonusudur,Arapedebiyatıdabulitera-türdenfaydalanmıştır.DahasonraMu‘te-zilekelâmcıları,İslâmakîdesinisavunmakamacıyla yaptıkları fikrî tartışmalardamutlakhakikati izâfî olandanayırmakiçindiyalektikmetodukullanırkenGrekfilozoflarındanveözelliklesofistlerdenet-kilenmiştir(EI°[İng.],V,1223).Münazara-larındadiyalektikyöntemikullananvebudoğrultudaeserleryazanilkmüslümanâlimCâhiz’dir.Câhiz,yabancıunsurlarındaetkisiyleulûhiyyethususundadüalistvedeterministkesimlerecevapvermekiçinvarlıklarınçiftyönlükarakterözelli-ğineyervermiştir.KonuyuAllah’ıniyiveâdilolduğuteziüzerinetemellendirenCâhizdünyadaiyilikvekötülüğünizâfîol-duğunu,bunlarıninsaniçinenuygunor-tamı(aslah)oluşturmakamacıylabirlikteyaratıldığınıdüşünür;maymun,domuz,hadımedilmişkişi,ateşvb.örneklerüze-rindenmeseleyiedebîveahlâkîbirşekil-deelealır(Ki tâ bü’l-¥a ye vân,I,106107;
IV,3536;V,5;değerlendirmeiçinbk.EI° 

[İng.],V,1225).BöyleceCâhizvarlıkların,özündeAllah’ınfiiliolmalarıbakımındaniyiolduklarınıvurgulayarakSeneviyye’ninherşeyindeğeriningöreceliolduğutezinireddeder;mensububulunduğuMu‘tezilemezhebininadaletvetevhidilkelerinides-tekleyenaçıklamalaryapar(Ki tâ bü’l-¥a-

ye vân,I,204207;EI°[İng.],V,12241225). Câhiz,Ki tâ bü’l¥a ye vân’dadolayısıylayerverdiğibuyöntemienetkilibiçimde
elMe ¼â sin ve’le²dâdadlıeserindeelealır.Buradadilinehâkimolma,sırsakla-ma,istişare,teşekkür,doğruluk,af,sabır,sevgi,dostluk,arkadaşlık,iyimserlik,vefa,cömertlik,yiğitlik,vatansevgisi,Allah’agüven,nasihat,zühdgibiahlâkîfazilet-lerivebunlarınzıtlarınıinceler.Çiftyönlütabiatınvarlığınadikkatçekmekiçinkö-

tan bul 1989, s. 32; W.MontgomeryWatt, Pey-
gam ber ve Dev let Ada mı Hz. Mu ham med (trc.
ÜnalÇağlar),İstanbul2001,s.106;M.Lecker, 
The “Cons ti tu ti on of Me di na” Mu ham mad’s 
First Le gal Do cu ment, Princeton2004;AhmetYaman,“TarihîveHukukîYönüyleMedineSöz
leşmesi/Vesikası”, Mo dern Tür ki ye’de Si yasî 
Dü şün ce: İs lâm cı lık (haz.YasinAktay),İstanbul
2004, s. 514516; R.B.Serjeant,“The‘Constituti
onofMedina’”, IQ, VI II/12 (1964), s. 316; a.mlf.,
“SözdeMedineAnayasasındaYerAlanVesika
larınTahlilveTercümesi” (trc.MuratÇiftkaya), 
Bil gi ve Hik met, sy.5,İstanbul1994,s.6890;M.Gil,“TheConstitutionofMedina:AReconsiderati
on”, IOS, IV (1974), s. 4446; A.Goto,“TheCons
titutionofMedina”, Ori ent, XVI II, Tok yo 1982, s. 

117; MustafaKelebek,“İslamHukukFelsefesi
AçısındanMedineVesikası”, Cum hu ri yet Üni-
ver si te si İlâhi yat Fa kül te si Der gi si, sy.4,Sivas
2000, s. 334352; AhmetGüneş,“MedineVesika
sınınİslamHukukuAçısındanKaynakDeğeri”, 
EKEV Aka de mi Der gi si, XII/34, Er zu rum 2008, s. 

211222; MehmetErdem,“MedineVesikası’nın
MaddelendirmeŞekliveTürkçeÇevirilerÜzerine
BazıMülahazalar”, The Jo ur nal of Aca de mic 
So ci al Sci en ce Stu di es, V/8, Stras bo urg 2012, 

s. 525542; M.ÂkifAydın,“Anayasa”, DİA, III, 
153154.
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Birkonununiyivekötüyanlarýile
buhusustayazýlanedebî

veahlâkîeserlereverilenad.
˜ ™

Sözlükte“güzelolmak,güzellik”anlamı-
na ge len hüsnile“çirkinolmak,çirkinlik”anlamındakisû’kelimelerininçoğulkalıp-larınınbirliktekullanılmasındanmeyda-
na ge len me hâ sin ve me sâ vîifadesiedepveahlâkliteratüründebirduygu,davra-nışveyadurumuniyivekötüyanlarıilebukonuyuelealaneserleriçinkullanılır.Kur’ân-ıKerîm’dehüsnvesû’köklerin-dentüretilenfiilveisimkalıbındabirçokkelimeyeralmaklabirliktemehâsinvemesâvîkullanımına rastlanmaz.Râgıbel-İsfahânî,genelolarakâyetlerdegeçenhüsnkelimesininakıllaşeriataçısındanahlâkîveestetikdeğeriolanşeyleri,sû’kelimesininisebununzıddıolanveinsan-lararasındahoşkarşılanmayan,âhirettedekazançsağlamayanfiillerinitelediğinibelirtir(el-Müf redât, “¼sn”,“svße”md.le 
ri).İbnü’l-Cevzî,Kur’an’dagüzelolanyadaiyiliğikötülüğündenfazlabulunanşeylere“hasene”,bunlarınkarşıtlarınada“sey-yie”denildiğinivebuikitabiringenelde“tevhid-şirk,zafer-hezimet,bolluk-kıtlık,âfiyet-belâ,iyisöz-kötüsöz,iyiiş-kötüiş”şeklindealtımânadakullanıldığınıkayde-der(Nüz he tü’l-a£yün,s.259260).Hadis-lerdedahaçokhuyvedavranışgüzelliğine

Bazıyahudiler,BenîKaynukå‘çarşısındaalışverişyapanmüslümanbirkadınıra-hatsızetmiş,budurum,birkaçkişininölümüyleneticelenenmüslüman-yahudiçatışmasınasebebiyetvermiştir.Anlaş-mayıbozanvekalelerindesavaşdüzenialanBenîKaynukå‘kuşatmasonundaHz.Peygamber’inhükmünerızagösteriptes-limolmuş,700savaşçıyaönceidamcezasıverilmiş,dahasonraaffedilipalacaklarınıtahsiletmelerineveşehirdençıkıpgitme-lerineizinverilmiştir.AnlaşmayıbozanikinciyahudikabilesiBenîNadîrolmuştur.Hz.Peygamberbirgün,müslümanlarlayahudilerinberaberödemelerigerekenbirdiyetparasınıalmakiçinNadîroğulla-rı’nagitmiş,buesnadaNadîroğulları,Pey-gamber’iöldürmeyeteşebbüsetmiştir.UhudGazvesi’ndenaltıaysonracereyanedenbuolayüzerineHz.Peygamber,Na-dîroğulları’nıonbeş-yirmigünmuhasa-raaltınaalmış,teslimolanNadîroğullarıMedine’dençıkarılmışveHayber’esür-günedilmiştir(4/625).SonolarakHendekGazvesi’nde(5/627)Mekkelimüşrikleredestek verme teşebbüsünde bulunanBenîKurayzadavesikayıihlâletmiştir.BunlardaSa‘db.Muâz’ınverdiğihükümdoğrultusundacezalandırılmıştır.Medinevesikasıhakkındaikiyükseklisansteziha-zırlanmıştır(MustafaÖzkan,Me di ne Ve si-

ka sı,2002,AÜSosyalBilimlerEnstitüsü;
NagihanKocadağ,Hz. Pey gam ber Dö ne-
min de İs lam ve Di ğer le ri Me di ne Ve si ka-
sı’nın Sos yo lo jik Ana li zi,2007,MÜSosyal
BilimlerEnstitüsü).
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Müs ned, I, 271; Müslim,“£Itš”, 17; İbnİshak, 
es-Sîre, s. 295; Vâkıdî, el-Me³åzî, I, 176; İbnHi-şâm, es-Sîre°, II, 501504; EbûUbeydKåsımb.Sellâm, Ki tâ bü’l-Em vâl (nşr.M.HalîlHerrâs), Ka
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lâm Ta ri hi (trc.HüseyinCahid),İstanbul1924,III,
117157; J.Wellhausen, Arap Dev le ti ve Su ku tu 
(trc.FikretIşıltan),Ankara1963,s.2vd.;SalihTuğ, İs lâm Ül ke le rin de Ana ya sa Ha re ket le ri, 
İstanbul1969,s.2947;Hamîdullah, İs lâm Pey-
gam be ri (Tuğ), I, 204228; a.mlf., el-Ve ¦âßi šu’s-
si yâ siy ye, Bey rut 1403/1983, s. 5764; a.mlf., 
İs lâm Hu ku ku Etüd le ri (trc.KemalKuşcuv.dğr.), 
İstanbul1984,s.34;a.mlf., İs lâm Ana ya sa Hu-
ku ku (ed.VecdiAkyüz),İstanbul1995,s.96102;HayreddinKaraman, Mu ka ye se li İs lâm Hu ku ku, 
İstanbul1986,I,6873;AhmetAkgündüz, Es ki 
Ana ya sa Hu ku ku muz ve İs lâm Ana ya sa sı, İs
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me£âş (Resâßilü’l-Câ¼i¾içinde,nşr.Abdüsselâm
M.Hârûn), Ka hi re 1399/1979; a.mlf., el-Me ¼â sin 
ve’l-e² dâd (nşr.M.Süveyd), Bey rut 1991, tür.yer.; İbnü’l-Mu‘tez, Risâle fî me ¼â si ni Ebî Tem mâm 
ve me sâ vißih (nşr.AbdülkerîmHabîb), Am man 

1415/1995; İbrâhimb.Muhammedel-Beyhak¢, 
el-Me ¼â sin ve’l-me sâ vî (nşr.M.Süveyd), Bey rut 

1408/1988; Sâhibb.Abbâd, el-Keşf  £an mesâvi 
şi£ri’l-Mü te nebbî (nşr.HüsâmeddinelKudsî), 
Ka hi re 1349; EbûMansûres-Seâlibî, el-Le¹âßif 
ve’¾-¾arâßif, Bey rut 1412/1992; İbn Reşîš el-Kayrevânî, el-£Um de (nşr.M.Karkazan), Bey rut 

1408/1988, III; İbnü’l-Cevzî, Nüz he tü’l-a£yün, 
s. 259260; Münzirî, et-Ter³¢b ve’t-terhîb, Ka

hi re, ts. (Dârü’ttürâs), IIV, tür.yer.; Cemâleddinel-Vatvât, øure rü’l-Åa½âßi½i’l-vâ²ı¼a ve £ure rü’n-
ne šåßi ½i’l-fâ²ı¼a, Bey rut, ts. (DâruSa‘b);I.Ge-ries,“alMa¼åsinwa’lmasåw¢’”, EI° (İng.), V, 

12231227.
ÿOsmanDemir

– —MEHMED ALÝ PAÞA, Damad
(1813-1868)

Osmanlýsadrazamý.
˜ ™

Hemşin’dedoğdu.HacıKaraAlioğul-larındanHacıÖmerAğa’nınoğludur.Ba-basıylaİstanbul’agidip1824’tehemşerisiKaptanıderyâPabuççuAhmedPaşa’yain-tisapettivedonanmayakatıldı.1828’deEnderun’agirdi,1830’daII.Mahmud’unesvapçılığınagetirildi.Ertesiyılüçüncü,biryılsonradaikincimâbeyinciliğeterfietti.1839’daKavalalıMehmedAliPaşamücadelesindeNizip’tekiHâfızPaşaor-dusunuteftişetmekveorduyaparagö-türmekiçingönderildi.AncakNizipyenil-gisisebebiylegörevinitamamlayamadanİstanbul’adöndü.SultanAbdülmecid’intahtaçıkmasıüzerine(1Temmuz1839) mirlivâlıkrütbesiverilmesininardından
13Ağustos1839’daAsâkir-iMuntazama-iŞâhâneferikliğirütbesiyleDâr-ıŞûrâ-yıAskerî’yetayinedildi(BA,SadâretA.d,nr.
365,s.102). 30Kasım1840’taTophâne-iÂmireferikliğine,30Ocak1844’teGalata,LimanveKarantinanezâretleriyleTop-hâne-iÂmiremüşirliğinegetirildi.Top-hâneMüşirliği’ndeikenGalataveBeyoğlubölgesininasayişindensorumlukendisinebağlıPolisMeclisikuruldu(Nisan1845). BeyoğluTopçuAskerîHastahanesi’niinşaettirdivegörevalanınıilgilendirenyeninizamnâmelerhazırlattı.

26Nisan1845’teII.Mahmud’unkızıÂdileSultan’lanikâhlandı.Düğüntören-leri6Haziran’daÜsküdar’daHaydarpaşasahrasındagerçekleştirildi.Böylece“şe-ref-isıhriyyet”enâilolanMehmedAliPa-şa’nınkariyeridamatlıkunvanıylabirliktedeğiştive10Ağustos1845’tetayinedildi-ğiilkkaptanıderyâlığındaBahriyeMeclisikuruldu.20Temmuz1847’deazledilerek

eğilimleridoğrultusundakendineözgütasnifleryapmıştır.NitekimBeyhak¢’nineserinealdığıkonularınçoğuelMe ¼â sin 

ve’le² dâdileaynıdır,farklıolanbaşlık-lardaiçerikbakımındanbüyükorandabenzerlikarzeder.Öteyandaneserindekianekdotlar,gramatikbilgiler,tarihsel,şiirselveestetikbilgilerkültürtarihibakı-mındanönemliipuçlarıverir.DilveedebiyatâlimiEbûMansûres-Se-âlibî’nindeelLe¹âßif ve’¾¾arâßif fî me

¼â si ni’leşyâß ve e²dâdihâ ile Ye vâ š¢t 
fî ba£²i’lmevâš¢t fî med¼i kül li şeyßin 
ve zem mihî adlı eserlerinde Câhiz’inyönteminikullanarakeşyanıniyiyönleri-nivebunlarınzıtlarınıincelediğigörülür.Eserdeelealınan162konununönceiyitarafları,ardındanbunlarınzıtlarıüzerin-dedurulur.Buradakin,kanaat,teennî,hilmgibiahlâkîkonularınyanındaticaret,zenginlik,evlilik,akıl,dünya,hastalıkveramazanayıgibibaşkakonulardaişlenir.Seâlibî’yegöremehâsinvemesâvîbilgisiahlâkınyanındaedebiyattamaharetka-zanmakiçindeönemlidir.ButürdeeseryazanlardanbirideCemâleddinel-Vatvât’-tır.Onunøu re rü’lÅa ½âßi ½i’lvâ²ı¼a ve 
£ure rü’nne šåßi ½i’lfâ²ı¼a’sındaiyivekö tühuylaryukarıdaanılaneserlerdenfarklıbiryöntemlevedeğişikkavramlaraltındaincelenir.Buradasekizifazilet(hasâis),se-kizidebunlarınzıddıolan(nekåis)onaltıkonuçeşitlirivayetler,anekdotlarveşi-irlerlezenginleştirilerekedebîbirtarzdaelealınır.Bukonularcömertlik-cimrilik,akıllılık-ahmaklık,fesahat-tutukluk,hızlıkavrama-geçalgılama,cesaret-korkak-lık,affetme-intikamalma,kaynaşmaveuzlettir.Hükümdarveşairlerdensatrançoyununakadarçokfarklıkonulardaedebîvetarihîmâlûmatınyeraldığıeserdeve-rilenilginçbilgilereodönemleilgilibaşkakaynaklardarastlanmadığıbelirtilir(EI° 

[İng.],V,1227).BunundışındaIII.(IX.) yüzyıldayaşayanveedebiyateleştirisininustalarındanolanİbnü’l-Mu‘tezz’in,biredebîparçadakigüzellikölçüsüvekural-larınıelealdığıRisâle fî me ¼â si ni Ebî 

Tem mâm ve me sâ vißihî,ayrıcaİbnReşîšel-Kayrevânî’ninel£Um de fî me ¼â sini’ş
şi£r ve âdâbih,Sâhibb.Abbâd’ınelKeşf 
£an me sâ vißi şi£ri’lMü te nebbîadlıeser-leriedebîsanatlara,özellikleşiirtenkidi-nedairolupbunlardamehâsinvemesâvîbaşlığıaltındaçeşitlikonularincelenmek-tedir.

BİBLİYOGRAFYA:Râgıbel-İsfahânî, el-Müf redât, “¼sn”, “svße” 

md.le ri; Câhiz, Ki tâ bü’l-¥a ye vân, I, 106107, 

204207; IV, 3536; V, 5; a.mlf., el-Me£âd ve’l-

tümserlik,kadınlarınentrikaları,kıskanç-lıkvesürüngenlergibiilkbakıştakötügibialgılananvarlıkveolgularındagerçekteiyitaraflarınınbulunduğunubelirtir(me
selâbk.“Me¼âsinü’¹¹ıyere”ve“Me¼âsinü
mekri’nnisâß”,s.262264,330332).Câhizburadakadınlaraveevlilikleilgilikonularagenişçeyerverir;bubağlamdaağıtyakan,arsızlıkyapan,fazlakonuşankadınlarıniyiyönlerinindeolabileceğinidüşünmemiziister;buaradakadınınveevliliğiniyivefaydalıyönleriyleolumsuzyönleriüzerindedurur(a.g.e.,s.186242).Böylecevarlıkveolgularıdeğerlendirirkensadeceonlarınahlâkîbakımdaniyiyadakötüolmasınadeğilyaratılışındangelenolumluyahutolumsuzyanlarınadadikkatetmekge-rektiğinisöyler.Câhiz,İslâmahlâkıaçı-sındanövülenveyerilenhuylarıincelediği
elMe£âd ve’lme£âşadlırisâlesindebudiyalektikmetoduuygular.Eserdeiyivekötühuylarherhangibirtasnifetâbitu-tulmadanelealınır.Câhiz’inardındanbuahlâkîveedebîtürdezamanlaaynıyöntemiizleyenveay nıkonularıişleyenbirliteratüroluşmuş-tur.İlkdönemeserlerindevarlık,olgu,duyguvedavranışlardakiahlâkbakımın-daniyiyadakötükabuledilenhususlarıifadeetmekiçinmehâsinvemesâvîya-nında“mekârimvemesâlib,mezmûmvememdûh,terg¢bveterhîb”gibikar-şıtkavramlardakullanılmıştır.Budoğ-rultudakalemealınanİbnKuteybe’nin
£Uyûnü’laÅbâr’ı,İbrâhimb.Muham-medel-Beyhak¢’ninKi tâ bü’lMe ¼â sin 

ve’lme sâ vî’si,Ahmedb.Hüseyinel-Bey-hak¢’ninelÂdâb’ı,Harâitî’ninMe kâ ri
mü’laÅlâš ve me£âlîhâ ile Me sâ vi’l

aÅlâš ve me×mûmühâveMünzirî’nin
etTer³¢b ve’tterhîb’igibieserlerindeahlâkîerdemlerlebunlarınzıtlarıyinebellibirtasnifetâbitutulmadananlatılır.Dahasonrakidönemlerdeenetkiliolaneser,İbnKuteybe’nin£Uyûnü’laÅbâr’ınabenzeti-lerekyazılanBeyhak¢’ninKi tâ bü’lMe ¼â

sin ve’lme sâ vî’sidir.Herbaşlığınbellibirkonuyatahsisedildiğieserdeeşyanıniyivekötütaraflarıikibölümhalindeince-lenir;birşeyinyaikizıtyönüüzerindedu-rulur(meselâmehâsinü’l-gınâvemesâvi’l-gınâ) veyaikifarklışeyiniyiyadakötütaraflarıardardaverilir(meselâmehâsinü’r-resûlve
mesâvi’l-mütenebbî/mehâsinü’ş-şiddeveme-
sâvi’l-cübn).Âlemdezıtlıklarınbirlikteliğinivesonuçtabununinsaniçinfaydasağla-dığınıvurgulayanBeyhak¢eserindemetotvemuhtevadabüyükölçüdeCâhiz’itaklitetmiş,ayrıcadinî,siyasîvesosyokültürel


