
bih" adıyla kısa pasajlar halinde işlenmiş 
olup çok yeme. çok konuşma, bencillik ve 
kendini beğenme, itidalsizlik. ihsan, seha
vet ve himmet, kerem ve fütüwet. mü
rüwet. vefa ve haya, hilim. dostluk, siya
set ada bı, fasık alimierin zararları, mal. 
dünya ve nefis. güzel söz ve konuşma 
adabı, sultanlarla ilişkilerin adabı, doğru 
yolda gitmenin faydası, içkinin zararları, 
gençlik ve yaşlılık. kamil mürşidin öne
mi. seferin yararları. beden ve ruh sağlı
ğını korumanın yolları gibi pek çok konuda 
pratik bilgiler. öğütler ve kurallar içeren 
hikmetli sözlerden oluşmaktadır. Eserde 
genellikle seeili bir üslup hakimdir. 

MahbCıbii'l-kulilb'un altısı Türkiye kü
tüphanelerinde olmak üzere (iü Ktp., TY, 
nr. 4149, 5757; Süleyman iye Ktp., Lala is
mail, nr. 25 1, 252, Esad Efendi, nr. 1 700; 

DTCF Ktp, Muzaffer Özak, nr. 1/226) yirmi 
altı nüshası tesbit edilmiştir. Bunların en 
eskisi 961 (1554) yılında istinsah edilen, 
Paris Bibliotheque Nationale'de kayıtlı 
nüshadır (nr. 747, yazmalar hakkında ay
rıntılı bilgi için b k. MahbO.bü '1-kulub 1 nşr. 

Zuha l Kargı Ölmez!, s. 8-16). İstanbul 
(1289), Buhara (1907), Taşkent ve Mos
kova'da ( 1948) basılan eserin ilk ilmi neşri, 
Vozlyublennıyserdetz: 'Ali-Şir Nevô.i' 
MahbCıbü'l-kulilb adıyla Andrey Nikola
yeviç Kononov tarafından gerçekleştiril
miştir (Moskova- Leningrad ı 948). Agah 
Sırrı Levend, Ali Şir Nevai başlıklı dört 
ciltlik seri çalışmasının son cildinde çoğu 
birinci bölümden olmak üzere eserin bazı 
kısımlarını Latin harfleriyle yayımiarnıştır 
( Divanlar ile Hamse Dışındaki Eser/er, s. 

227-276). Zuhal Kargı Ölmez. MahbCı
bü'l-kulilb (inceleme-Metin-Sözlük) adlı 
doktora çalışmasında eserin edisyon kri
tiğini yapmıştır (bk bibl) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ali Şir Nevai, Mahbıibü'l-kulfıb: inceleme
Metin-Sözlük (haz. Zuhal Kargı Ölmez, doktora 
tezi, 1993), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilim
ler Enstitüsü; Ahmet Bican Ercilasun. "Ali Şir 
Nevai' nin Mahbubu'l-kulub'unda Devlet An
layışı", XVI. Milletlerarası Altaisli k Kongresi 
Bildiri/eri, Ankara 1979, s. 103-112; A. Zeki 
Velidi Togan, "Ali Şlr" , iA, !, 355. 
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(ö. 990/1582) 

Hindistan'da 
Surller ve Babürlüler döneminde 

L 
şeyhülislamlık yapan alim. 

_j 

Asıl adı Abdullah olup soyunu ensar
dan Medineli bir aileye dayandıran bir 
sülaleye mensuptur. Dedesi. XVI. yüzyıl 
başlarında Sultan İskender-i Ludl zama
nında kurulan Sultanpur'a yerleştiği için 
Sultanpurl nisbesiyle de anılır. Mahdu
mülmülk İslami ilimlerdeki eğitimini Sul
tanpur'da tamamladı ve burada Arapça 
öğrendi. Telif ettiği 'İşmetü'I-enbiyô.' ve 
Şerf:ıu Şemô.'ili'n-nebi (Tirmizl'nin Şe
mail' ine şerh) gibi kitapları döneminin 
yaygın olarak okunan eserleri arasınday
dı. 'İşmetü'l-enbiyô.'ın Babür Şah'ın oğ
lu Kamran Mirza'ya ithaf edilmiş olması 
onun Babürlü sarayı ile yakınlık kurduğu
nu göstermektedir. Esasen Mahdumül
mülk unvanının da kendisine Hümayun 
tarafından verildiği söylenir. Hümayun'un 
Hindistan'dan çıkarılmasından (ı 540) 

sonra Suriler hanedanının kurucusu Şlr 
Şah Sur'dan saygı görmüş ve oğlu İslam 
Şah Sur döneminde şeyhülislamlığa tayin 
edilmiştir. Çağdaşı müelliflerden Şeyh 
Mübarek Nagavrl ve oğlu Ebü'l-Fazl ei
Ailaml. Mahdümülmülk'ü münafıklıkla 
itharn ederken Abdülkadir ei-Bedaunl 
onu tasawuf düşmanı olarak suçlamıştır. 
Bedaunl'nin verdiği bilgiler Mahdumül
mülk'ün tavizsiz bir Sünni olduğunu, özel-

MAHDÜMÜLMÜLK 

likle bid'atlara karşı yoğun bir mücadele 
verdiğini. bu hususta bazı kişileri sorguya 
çektiğini ve bazı tarikat mensupları ile 
müellifleri şiddetle cezalandırdığını gös
termektedir. Mahdumülmülk'ün bu yet
kiyi kendisine güvenen İslam Şah'tan al
dığı anlaşılmaktadır. 

Kurnaz ve hesabını bilen bir kişi olarak 
tanınan Mahdumülmülk varlıklı olmasına 
rağmen dini-mali sorumluluklarını yerine 
getirmemekle itharn edilmiş, bu yüzden 
Hümayun'un vefatından sonra Lahor Va
lisi Muhammed Han Sistani tarafından 
serveti elinden alınmışsa da daha sonra 
Ekber Şah zamanında yeniden şeyhülis
lamlık makamına getirilmiştir. Mahdu
mülmülk bu görevleri sırasında Hanefi 
fıkhı esaslarına göre verdiği fetvalarıyla 
tanınmıştır. Nitekim döneminde hac yolu
nun çok sıkıntılı olduğu gerekçesiyle hac
ca gitmenin zorunlu sayılmadığı yönün
deki fetvası kaynaklarda zikredilmekte
dir. Bu fetvada, deniz yoluyla hacca gide
cek olanların pasaportianna Portekizli
ler'in Meryem ve lsa tasvirlerini mühür 
olarak vurdukları belirtilerek bunun put
perestlik alameti sayılması dönemin zih
niyetini ortaya koyması bakımından dik
kat çekicidir. 

Ekber Şah'ın dini görüşlerindeki deği
şiklik sebebiyle Mahdumülmülk'ün Ekber 
ile arası açıldı. Ekber onu diğer bazı .din 
alimleriyle birlikte Hicaz'a sürdü (988/ 

ı 580). ayrıca malları müsadere edildi. Ek
ber'in din anlayışından dolayı Doğu Hin
distan'da bazı isyanlar ortaya çıkınca 
Mahdumülmülk Hindistan'a dönmek üze
re yola çıktı ve Ahmedabad'a ulaştığın
da vefat etti. Bedaunl kendisini Ekber 
Şah'ın öldürttüğünü kaydetmektedir. 

Kaynaklarda, Mahdümülmülk'ün yuka
rıda belirtilenlerden başka Minhô.cü'd
din (siyerle ilgi li ) ve lfô.şiye 'alô. Şer]J.i 
Molla (Molla Cami'nin ibnü'I-Hacib'in el
Kfı{iye 's ine yazdığı şerhe haşiye) adlı iki 
eserinden daha bahsedilmektedir. Onun 
iki talebesi Gazi Sadreddin Lahurl ve Mev
lana İlahabad suıtanpurl de din alimleri 
arasında yer alır. 
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