MELTHABADT
tedrek fi'r-ricfıl. Sem'anl'nin el-Ensfıb' ı
gibi eserlerden yararlanılarak sıhah ve sünen kitaplarının ricalini tanıtmayı amaçlayan bu çalışma tamamlanamamıştır
(Abdülhay ei-Hasenl, Yili, 76).

Feyii-i Hindl'nin Sevfıtı'u'l-ilhfım adlı
tefsirinin basımı sırasında eseri tashih
edip ona bir mukaddi me yazan Mellhabadl ayrıca içlerinde Uşulü'ş-Şfışive elFı]fhü'l-ekber'in de bulunduğu dini ilimler. tıp, mantık ve felsefeye dair on iki kadar Arapça eseri Urduca'ya çevirip şer
hetmiştir (diğer eserleri için bk. Abdülhay ei-Hasenl, VIII, 76; Emir Hasan N Orani
Nedvl, LXXVIll/12 [ 1981J, s. 12-13).
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Fatih Sultan Mehmed devri
divan şairi.
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Hemen bütün kaynaklarda Tokat'ta
doğduğu belirtilmekte, yalnız Aşık Çelebi

Sinoplu veya Kastamonulu olabileceğini
söylemektedir. Küçük yaştan itibaren iyi
bir öğrenim gören Mellhl tahsilini ilerletrnek için genç yaşta gittiği İran'da Arapça ve Farsça ile belagat ilmini öğrendi;
şiir ve edebiyat bilgisini geliştirdi. Bu arada Molla Cami ve Aydın lı Dede ömer ROşen! ile ders arkadaşı oldu, sohbetlerde
bulundu.
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Fetihten kısa bir süre sonra İstanbul'a
gelen Mellhl hayatında bir dönüm noktası
teşkil eden Sursalı Ahmed Paşa ile tanış
tı. Bir süre ona hocalık ederek edebi kişi
liğinin şekillenmesinde etkili oldu . Ahmed
Paşa ile yakınlığı vesilesiyle Fatih Sultan
Mehmed'in huzuruna çıktı ve onun musahibleri arasına girdi. Mellhl'nin bulunmadığı sohbetlerden Fatih'in zevk almadığı birçok tezkirede kaydedilir. Nitekim
All Mustafa Efendi Künhü'l-ahbfır'da,
"Onsuz olan meclisi taam-ı bl-nemek addederlerdi" demektedir.
İçkiye olan aşırı düşkünlüğü ve rindane
bir hayatı tercih etmesinden dolayı Mellhl bu güzel ortamı çabuk kaybetti. Şeyh
ROşenl, kendisine birkaç defa İran'dan
mektup yazıp kötü alışkanlıklarından vazgeçmesini tavsiye ettiyse bir etkisi olmadı. Molla Cami'nin tasawufa dair yazdığı
birkaç risaleyi kendisine gönderince Mellhl, "Bizde bu hediyeyi alacak liyakat kalmadı" diyerek kabul etmedi ve alışkanlık
larını sürdürmeye devam etti. Kaynaklarda belirtildiğine göre Mellhl'nin içkiye
olan zaafı üzerine onu çekemeyenlerin
yaptığı dedikodular Fatih Sultan Mehmed'in kulağına kadar gitmiş. sultan onu
içki içmeyeceğine dair tövbe ettirip yemin verdirmiş, buna rağmen Mellhl'nin
yeminini tutamadığını görünce de onu
affetmiştir. Fatih'in vefatından sonra iptilası bir katdaha artan Mel1h1, IL Bayezid devrinin ( 1481-1 512) başlarında ölmüştür.

Kaynaklar Mellhl'yi açık yürekli ve samimi. hayatı boyunca kendinden başka
kimseye kötülüğü dokunmamış bir şah
siyet olarak tanıtır. Hayata ve sultana
karşı sahtekarlıktan nefret duyan ruhunun. yaratanma karşı da çok açık olduğu
belirtilmektedir. işlediği günahlardan
ötürü ömrünün sonlarına doğru büyük
bir pişmanlık duyduğu ve bu yükü daha
fazla çekerneyerek öldüğü de rivayet
edilmektedir. Mel1hl'nin edebi kişiliğinden
hemen bütün tezkirelerde övgüyle söz
edilmiştir. Talebesi ve devrinin en önde
gelen şairi olan Sursalı Ahmed Paşa ile
boy ölçüşebilecek temiz bir dile ve sade
bir üs!Oba sahip olan Mel1h1, nüktedanlığı
ve hazırcevaplılığı ile de sohbetlerde aranan simalarından biri olmuştur.
Divan tertip etmeye imkan bulamadığı
anlaşılan şairin az sayıdaki şiirlerinde hakim olan tema sevgili ve aşktır. Kalender
ve derbeder kişiliği onu sanat yapmaktan
ziyade hissettiğini yazmaya sevketmiştir.
Şiirlerinde dikkat çekecek derecedeki samimiyet ve duygusallık bir bakıma onun

bu rindane dünya görüşünden kaynakMel1hl'nin şiirlerine başta
Sursalı Ahmed Paşa olmak üzere birçok
şair tarafından (mesela Keblrl, Cem, Cafer, Vasft, Meali, Zat!, Muhibbl, Sarrafl,
Fehml, Gedayl) nazlreler yazılmıştır. Meş
hur murabbaı ve bu murabbaın, "Gönül
ey vay gönül vay gönül ey vay gönül" mıs
raının şairi ölümsüzleştirmeye yetecek
mükemmellikte olduğu belirtilmektedir.
Bazı şiir mecmualarındaki birkaç şiirin
den başka Mellhl'nin herhangi bir eserine rastlanmamaktadır. Eğirdirli Hacı Kemal'in Cami u 'n-nezfıir'inde on, Edirneli
Nazml'nin Mecmau'n-nezfıir'inde (Manisa Çaşniglr Camii Ktp., nr. 19) iki ve İs
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlı (TY, nr. 154 7), yazarı bilinmeyen Cfı
miu'n-nezfıir'de mevcut on sekiz şiiri
Muharrem Ergin tarafından yayımlan
mıştır (bk. bibl.).
lanmaktadır.
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!;iii!~ SABAHATTİN KüÇÜK
MELİK
( clL.o.Jf)
Allah'ın

isimlerinden

(esma-i hüsna) biri.
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Sözlükte "malik ve sahip olmak, elinin
bulundurup tek başına tasarruf
etmek" manasındaki mülk (melk, mil k)
kökünden türemiş bir sıfat olan melik
"görünen ve görünmeyen alemierin sahibi" demektir. Ragıb el-İsfahanl. melik
isminde akıl sahibi canlılara emir ve yasaklarıyla hükmetme manası bulunduğuna dikkat çeker ve "insanların meliki"
(en-Nas 114/2) denmesine karşılık "nesnelerin meliki" vb. bir ifadenin kullanı
lamayacağını söyler (el-Müfredfit, "mlk"
md).
Mülk kavramı kırk ayette Allah'a nisbet
edilmektedir. Birçok ayette de kendilerine tanrılık nisbet edilen nesnelerin zarar
altında

