
basının yanına kardeşi Ebü't-Tayyib Ah
med ile beraber gitti (272/885). 280'de 
( 893) babası tarafından vekaleten mali
yenin yönetimine getirildi. onun öldürül
mesinin ardından Harun b. Humare
veyh'in veziri oldu. Tolunoğulları yıkıldı
ğında (292/905) çok sayıda adamıyla bir
likte tutuklanarak Bağdat'a götürüldü ve 
301 (913) yılına kadar burada kaldı. itibar 
kazandıktan sonra MGnis'le Mısır'a gide
rek yönetirnde söz sahibi oldu. Dlvanü'l
harac'ın başında bulunan kardeşi Ebü't
Tayyib Ahmed ölünce onun yerine geçti. 
304'te (916) amcası Ebu Zünbür'un bu 
vazifeye getirilmesi üzerine Fustat'ta 
oturdu ve ailenin servetini yönetti. 318'
de (930) Mısır maliyesinde tekrar görev 
alan Ebu Bekir nüfuzunu dostu Vali Ebu 
Mansur Tekin'in ölümüne kadar korudu 
(321/933). Muhammed b. Tekin zamanın
da da geniş yetkilere sahipti. 322'de (934) 
Abbasi Halifesi Razi- Billah tarafından ib
nü'I-Furat ailesinden Ebü'I-Feth Fazı b. 
Ca'fer'in vezir tayin edilmesinden sonra 
Muhammed b. Tuğç el-ihşid Mısır valili
ğine getirildi (323/935) Ebu Bekir el-Ma
zerai validen gizlendiyse de ibnü'I-Furat 
Fustat'a gelince tutuklanıp malları müsa
dere edildi. Şam ve Mısır'daki day'alarına 
el konuldu, kendisi de Şam'a götürüldü. 
Bir süre Remle'de tutuklu kalıp ardından 
Mısır'a döndüyse de ibnü'I-Furat'ın 327'
de (939) ölümüne kadar göz hapsinde tu
tuldu. Serbest kaldıktan sonra Muham
med b. Tuğç el-ihşid ona geniş yetkiler 
vererek itibarını iade etti. Mısır'da gözü 
olan ve bunu açığa vurmaya başlayan 
Muhammed b. Rai(5 ile savaşmak üzere 
Suriye'ye giden ihşid'in ölümü üzerine ye
rine Ebu Bekir'in teklifiyle on beş yaşla
rındaki oğlu Ebü'I-Kasım Onücür geçti: 
Muhammed b. Ali yapılan vezirlik teklifi
ni kabul etmeyip kendisi müdebbir, oğlu 
Ebu Ali Hüseyin vezir oldu. Ancak Vezir ibn 
Hinzabe'nin (Ebü'I-Fazl Ca'fer ibnü'l-Furat) 
entrikası neticesinde çıkan bir isyan es
nasında durumu bozuldu ve 335'te (946-
47) hapse atıldı. Ertesi yıl Onücür'un va
sisi Ebü'l-Misk Kafür, Seyfüddevle el-Harn
dani ile savaştıktan sonra Mısır'a dönün
ce serbest kaldı ve devlet işleri kendisine 
havale edildi. Aynı yılın şaban (mart) ayın
da görevden alındıysa da kendisine ve oğ
luna ait day' alar iade edildi. Muhammed 
b. Ali 11 Şewal 345 ( 16 Ocak 957 Cuma) ta
rihinde Fustat'ta öldü. Mazerailer'in ser
vet. nüfuz ve itibarda zirveye ulaşmış en 
önemli mensubu olan Muhammed b. Ali'
nin daha önce bu aileden kimsenin sahip 
olmadığı kadar çok serveti vardı. Haraç 

dışında yıllık geliri 400.000 dinara ulaşı
yordu. 301-322 (914-934) yıllarında ve 
340'tan (951-52) sonra beşyıl aralıksız 
hacca gitmiş (toplam yirm i yed i hac). 
her haccında Mekke ve Medine halkına 
1 50.000 dinar gibi büyükyekün tutan pa
ra ve ayrıca gıda yardımı yapmıştır. Ehl-i 
beyt ve sahabe nesli için özel divan kur
muş ve surreler hazırlamıştı. Bu divanda 
geçimini temin ettiği kimselere ayrılan 
tahsisat60.000'i (dinar!?!) buluyordu. 
Hayatı boyunca 10.000 (veya ı 000) köle 
azat ettiği söylenir. 

Ebu Ali Hüseyin b. Muhammed b. Ali. 
Ebu Bekir Muhammed b. Ali'nin oğlu
dur. Seyfüddevle ei-Hamdani'nin Dımaşk' ı 

ele geçirdiği haberi üzerine Kafür'un em
rinde Şam'a gittiği, babasının teklifiyle 
Onücür tarafından vezirliğe getirildiği. 
ancak kısa bir süre sonra aziedildiği (Sa
fer 3351 Eylül 946) bilinmektedir. 

Mazerai (MaderaT) nisbesini taşıyan di
ğer kişiler arasında Tolunoğulları döne
minde Mısır'da katiplik yapan Ebu is hak 
ibrahim b. Ahmed (ö. 313/925); müsned 
sahibi bir muhaddis olup Ali b. Harb et
Tat. Ebu Kılabe er-Rekaşl. Yusuf b. Said. 
Muhammed b. Abdülmelik ed-Dakiki gibi 
hocalardan hadis dinleyen. kendisinden 
Kadı Ebu ömer Kasım b. Ca'fer el-Haşimi. 
Ebü'l-Hasan Ali b. Kasım en-Neccad. Ah
med b. Ali es-Süleymani'nin rivayette bu
lunduğu Ebü'l-Hasan Ali b. ishak b. Mu
hammed b. Bahterl (ö 334/945-46); Ha
life Muktedir- Billah tarafından Mısır 01-
vanü'l-haracı'na tayin edilen (Rebiülevvel 
311/Temmuz 923). ancakasker arasında 
çıkan kargaşa sonucu görevden uzaklaş
tırılan Ebü'l-Hüseyin Muhammed b. Hü
seyin b. Abdülvehhab: Bağdatlı bir mu
haddis olup Ağleb b. Temlm. Avn b. Ma'
mer. Bişr b. Mufaddal ve başkalarından 
hadis öğrenen. kendisinden Muhammed 
b. Harun el-Fellas ei-Mahreml. Abbas b. 
Muhammed ed-Dür!, Ahmed b. Harb ei
Muaddil. Ahmed b. ishak b. Salih ei-Vez
zan'ın rivayette bulunduğu Abdurrahman 
b. Abdülazlz b. Mazera eş-Şebbüye ei-Me
dainl: katiplikyapan ve N esai'den rivayet
leri olan Ebü'I-Hasan Muhammed b. Ali 
b. Ahmed b. Ali anılabilir. 
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Iii KASIM KIRBlYlK 

M AzERi 
( IS)jlııJI) 

Ebü Abdiilah Muhammed b. Alt b. Ömer 
et-Temimi es-Sıkılii el-Mazeri 

(ö. 536/1141) 

Maliki fakihi, hadis ve kelam alimi. 
L ~ 

Seksen üç yaşında vefat ettiğine dair 
kayıtlara göre 453 (1061) yılında doğmuş 
olmalıdır. Sicilya adasının güneydoğu sa
hilinde bulunan Mazer (Mazara) şehrinde 
dünyaya geldiği kabul edilen Mazerl'
nin. Normanlar'ın 1 072'de bu adayı ele 
geçirmesinden önce Kuzey Afrika'daki 
Mehdiye (Tunus'ta) şehrine göç ettiği dü
şünülmektedir. Sicilya çevresinin en meş
hur Maliki alimlerinden olan M azeri haya
tının büyük bir kısmını Mehdiye'de geçir
di. Kaynakların öncelikle zikrettiği hocala
rı Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed el-Lah
mi ve Ebu Muhammed Abdülhamid b. 
Muhammed ibnü's-Saiğ'dir. Mezhep içi 
tercihleri ve Malikifıkhını. daha sistema
tik ve kapsamlı kaidelere irca edilmiş hale 
getiren belirli sorularla yeniden ifade et
me hususunda Lahmi'den. Maliki fıkhını 
fıkıh usulü diliyle açıklama hususunda İb
nü's-Saiğ'den etkilenmiştir. Felsefe. ma
tematik ve tabii ilimler tahsil eden Ma
zerl'nin bu dallardaki hocaları hakkında 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. Fıkhın ya
nı sıra tıp sahasında da yaşadığı coğrafya
da tanınan Mazerl'ye insanların hem fetva 
sormak hem deva aramak için başvurdu
ğu kaydedilmektedir. Yirmi yaşından önce 
Mehdiye'de ders vermeye başlayan Maze
ri'nin en tanınmış öğrencileri Ebu Hafs el
Meyyanişl. ibnü'I-Haddad ei-Mehdevl ve 
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MAZERT 

EbG Yahya Zekeriyya b. Haddad'dır. Mey
yanişi. Mazeri'nin görüş ve eserlerinin Do
ğu topraklarında yayılmasına öncülük 

· ederken İbnü'l-Haddad hocasının Meh
diye'de miras bıraktığı ilim halkasını sür
dürmüştür. Ebü'l-Hasan İbn Azime, EbG 
Bekir İbn Hayr, EbG Bekir İbn EbG Cemre, 
İbnü'n-Nahvi ve ihtilaflı olmakla beraber 
İbn Tümert ile EbG Bekir İbnü'l-Arabi de 
öğrencileri arasında zikredilmektedir. 
Kadi İyaz ile filozof İbn Rüşd ise kendisiy
le buluşmadan ondan icazet almışlardır. 
M azeri Rebiülewel S36'da (Ekim 1141) 
vefat etti ve Tunus'un Manastır şehrin
de defnedildi. Hayatı hakkındaki modern 
çalışmalar arasında Hasan Hüsni Abdül
vehhab ve Muhammed eş-Şazeli Neyfer'in 
monografileriyle Tahir b. Muhammed el
Ma'mGri'nin Zeytüne Üniversitesi'nde ha
zırladığı doktora tezi kaydedilebilir. Ayrıca 
doğum yeri olan Sicilya'nın Mazara del 
Vallo şehrinde adını taşıyan bir araştırma 
merkezi kurulmuş ve Quaderni del Cor
so al-Imam al-Mazari adıyla bir araştır
ma dizisinin yayımına başlanmıştır. 

Birçok istila, siyasal ve toplumsal kriz 
ortamında yaşayan M azeri, Ziri sultanla
rıyla ilişkisi bulunduğu halde hayatı bo
yunca müftülük dahil herhangi bir resmi 
görev kabul etmemiştir. Bazı araştırma
cılar tarafından Maliki tarihindeki Karavi 
ve lraki anlayışlarını şahsında mezceden 
bir kişi olarak kabul edilse de çağdaşları 
ve eserleri göz önüne alındığında lraki 
metoduna daha yakın görünmektedir. 
Nitekim bölgesindeki en önemlikelam 
alimlerinden biri olması ve Kadi Abdül
vehhab'ın et-Tel]fin adlı eserini şerhet
mesi onun lraki anlayışıyla yakın ilişkisine 
işaret etmektedir. Sistematik ve dirayet 
ağırlıklı hadis çalışmalarının da fıkıh sa
hasındaki bu tavrı ile paralel olduğu söy
lenebilir. İbn Arafe'nin kanaatinin aksine 
Kadi İyaz, Burhaneddin İbn FerhGn, İbn 
Dakikul'id gibi birçok Maliki fıkıh ve ta
bakat müellifi Mazeri'yi müctehid olarak 
kabul etmektedir. Farz namazlarda bes
ınele okumak gibi Maliki mezhebinin bazı 
ayıncı alametlerine muhalefet ettiği zik
redilse de müctehid olmasına rağmen 
fetvalarının çoğunu Maliki fıkhının meş
hur kavillerine göre verdiği belirtilmekte
dir. Bir kitapta toplamadığı fetvaları bir
çok Maliki eserinde ve özellikle Burzüli ve 
Venşerisi'nin kitaplarında yer almaktadır. 

Mazeri. gelişme dönemi Maliki fıkhının 
en önde gelen fakihlerinden biri olduğu 

gibi İbnü'l-Hacib sonrası devrin eserlerin
de ve özellikle muhtasar literatüründe 
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görüşlerine en çok başvurulan alimler 
arasındadır. Maliki fıkhının klasik döne
mini belirleyen Halil b. İshak'ın el-Mu]]ta
şar'ında "kavl" kelimesinin yalnız Maze
ri'nin görüşlerine atıfta bulunmak için 
kullanılması onun Maliki mezhebindeki 
yerini gösteren en önemli delillerdendir. 
el-Mu]]taşar'da bu kelime, Mazeri'nin 
diğer fakihlerin ortaya koyduğu görüşler 
hakkındaki yorum ve tercihlerini, söz ko
nusu kelimeden türetilen fiiller ise Ma
zeri'nin şahsına ait tercih ve görüşlerini 
ifade etmektedir. Maliki fıkıh birikimini 
doğru yansıtma bakımından Lah mi ve İbn 
Rüşd el-Ced ile birlikte en güvenilir üç 
müelliften biri kabul edilen Mazeri, "eş
şeyh eHakih" olarak adiandınidığı birkaç 
eser dışında müteahhirin Maliki litera
türünde "imam" lakabıyla anılmaktadır. 
Eş'ari düşüncesine bağlılığını kelam eser
lerinin yanı sıra fıkıh eserlerine de yansı
tan Mazeri, bu çalışmalarında çağdaş ı 

olan Malikiler'e nisbetle Mu'tezile'ye çok 
daha anlayışlı yaklaşması ve önde gelen 
Eş'ari alimlerinin bazı görüşlerini tenkit 
etmesiyle dikkat çekmektedir. 

Fatımi iktidarına ve bununla bağlantılı 
olarak felsefe ve tasawuf düşüncesine 
karşı Kuzey Afrika'daki Sünni devletlerin 
ve Maliki fakihlerinin birlikte sürdürdüğü 
mücadelede önemli bir rol oynayan, Ziri 
Hükümdan Temim b. Badis'in ricası üze
rine İhvan-ı Safa'ya bir reddiye yazan Ma
zeri bir eserinde İslam filozoflarına karşı 
da bir eser kaleme aldığını ima etmekte
dir (İtaf:ıu 'l-maf:ışül, s. 268). 

Eserleri. Mazeri'nin, çoğu verdiği ders
ler esnasındaki imialarından oluşan eser
leri onun şahsi tecrübe ve hatıralarına da 
yer veren açık ve akıcı bir üs!Gba sahiptir. 
1. Şer]Ju't-Tel]fin. Kadi Abdülvehhab'ın 
et-Tel]fin'i üzerine kaleme aldığı bu eser, 
ihtiva ettiği hilafiyyat bilgisi ve üs!Gbu ile 
başta İbn Rüşd olmak üzere birçok Maliki 
fakihini etkilemiştir. Mazeri, et-Tel]fin'i 
paragrafiara bölerek her paragrafta işle
nen konuları kapsayan sorular ve farazi 
fıkhın neticesi olan meseleler üretmek
te, bu meseleler arasında furGk, eşbah 
ve nezair ilişkilerini tesbite çalışmaktadır. 
Kitabın diğer mezhepleri n görüş ve delil
lerini değerlendirmesi ve yer yer Maliki 
mezhebi dışındaki mezheplerin yaklaşım
larını onaylaması Kuzey Afrika literatü
ründe ilk defa görülen bir husustur. Esas 
alınan metnin yaklaşık son üçte birlik bö
lümü müellifı tarafından şerhedilmeye
rek eksik bırakılan eserin başından namaz 
bahislerinin sonuna kadar olan kısmı tah-

kik edilerek yayımlanmıştır (bk. bibl) . 
Eserin baştan sehiv ve namazı bozan hu
suslarla ilgili bölüme kadar olan kısmı ay
rıca Medine el-Camiatü'l-İslamiyye'de Ze
ki b. Muhammed Abdurrahman Buhari 
tarafından doktora tezi olarak neşre ha
zırlanmıştır ( !4141!993). z. iza]Ju 'l-ma]J
şıll min Burhani'l-uşul (Şerf:ıu 'i-Burhan, 
el-İmla' 'ale'l-Burhan). Mazeri'nin ders 
halkalarında okuttuğu bir metin olan İma
mü'l-Haremeyn el-Cüveyni'nin el-Burhan 
ii uşılli'l-fı]fh adlı kitabının icma bahsine 
kadar gelen bölümünün şerhidi r. Eş'ari 

kelamını Maliki fıkıh usulüyle mezceden 
ilk eserlerden biri olan iza]Ju'l-ma]Jşıll 
bir yandan daha sonraki el-Burhan şerh
lerini etkilemiş, öte yandan Maliki mez
hebi tarihinde yeni bir dönemin öncüle
rinden biri olmuştur. Mazeri eserde Cü
veyni'yi Meşşai felsefesinden ve Mu'tezi
le'den etkilendiği, Eş' ari düşüncesine mu
halefet ettiği gerekçesiyle eleştirmekte, 
Malik b. Enes ve E bO Hanife'ye dair bazı 
ifadelerini haksız bulmaktadır. Eserin ya
yımında (b k. bi bL) esas alınan tek nüs
hasının baştan bir kısmı ile aradan bazı 
varakları eksiktir. 3. el-Mu'lirn bi-teva'i
di Müslim. Mazeri'nin, Müslim'in el
Cam'iu'ş-şa]Ji]J' ini okuttuğu dersler es
nasında talebelerin aldığı notlardan olu
şan ve onun ilk çalışmalarından biri oldu
ğu kabul edilen eser fıkhü'l-hadis literatü
rünün en güzel örneklerindendiL Müs
lim'in bilinen ilk şerhi olan ve onun eksik 
bıraktığı hususların tamamlanmasına yö
nelik bir dizi eserin kaleme alınmasına yol 
açan el-Mu'lim müellifin Eş'ari yönünü 
de yansıtmaktadır (b k. ei-cAMiu· s-SAHIH, 

Müslim). 4. el-Keşf (en-Nüket) ve'l-in
bd' 'ani 'l-mütercem bi'l-İ]Jya'. Yaşadığı 
coğrafyada Eş'ari düşüncesinin önderle
rinden biri olmasına rağmen Gazzali'ye 
ve özellikle İ]Jya'ü 'ulUmi'd-din adlı ese
rine karşı Kuzey Afrika ve Endülüs Maliki 
çevrelerinde oluşan tepkiye katılan Ma
zeri, Gazzali'nin talebeleriyle görüşerek 
İ]Jya'da tenkit ettiği bazı hususların is
tisnai hata değil Gazzali'nin karakterinin 
ve düşüncesinin birer yansıması olduğu
nu anladıktan sonra bu hususta bir eser 
kaleme almaya karar vermiştir. Günümü
ze ulaşmadığı zannedilen eserin başka 
kaynaklar tarafından iktibas edilen pa
sajlarından anlaşıldığı kadarıyla Mazeri'
nin İ]Jyô.'ü "ulUmi'd-din'e yönelttiği eleş
tiriler Gazzali'nin Meşşai, Batıni ve tasav
vuf düşüncesinden etkilenmesi, bu etki
nin naslara, dini hakikatiere ve fıkha yak
laşırnma yansıması, zayıf hadislerle am el 
etmesi ve özellikle ilham gibi kişisel dini 



tecrübeleri neticesinde elde ettiği kana
atleri fıkıh sahasına taşıması noktaların
da toplanabilir (Sübkl, VI, 240-242; Zebl
dl. l, 28). S. Kat'u lisô.ni'n-nô.biJ:ı fi'l-mü
tercem bi'l-vô.zıf:ı. Kur'an'ın yedi harf 
üzere indirilmesi, tevatüren nakli gibi 
meselelere dair olan eser, önce müslü
manken daha sonra hıristiyan olan bir 
alimin iddialarına karşı cevap olarak telif 
edilmiştir (Şer/:ıu't-Telkin, ll, 680; el-Mu'

lim, lll, 264, 378). 6. el-İmlô.' 'alô. şey' 
min resô.'ili İ]].vô.ni'ş-Şafô.'. Bu kitabın, 
ismaili mezhebi ve Fatımi siyasetine kar
şı mücadelenin bir parçası olarak Sultan 
Tem'im b. Muizz'in Mazeri'den yazmasını 
rica ettiği eser olduğu düşünülmektedir 
(Makkarl, lll , !66) 7. en-Nüketü'l-~at'iy

ye fi'r-red 'ale'l-Ifaşeviyye ve'l-le?;ine 
ye~ülune bi -~ıdemi'l-aşvô.ti ve'l-J:ıu

ruf. Halku'l-Kur'an hakkındaki Eş'ari gö
rüşünü savunmak için kaleme alındığı 
kaydedilmektedir (İza/:ıu '1-ma/:ışul, neşre
denin girişi, s. 2 ı) . 8. Ta'I~ 'alô. ef:ıadişi'I

Ifdiı?- Ebi Bekr Muf:ıammed b. 'Abdil
lô.h b. Zekeriyya en-Nisô.buri. Mazeri'
nin, Buhari ve Müslim üzerinde çalışma
ları olan Cevzaki'nin hangi eserineta'lik 
yazdığı hususunda ihtilafvardır(Makkarl, 
lll, !66; bk. el-Mu'lim, neşredenin girişi, 1, 

89-90). Onun kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: Na?-mü'l-fe
ra'id ii 'ilmi'I-'a~a'id, Kitabü't-Ta'li~a 
'ale'I-Müdevvene, Keşfü'l-gıta' 'an 
lemsi'l-l_ıat{ı', el-İmla' 'ale'l-Bu]].ô.ri. Bi
yografik kaynakların yer vermediği bu son 
eser Şerf:ıu't-Tel~in'de zikredilmektedir 
(ll, 577-578). 
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MAZHAR 
(~f ) 

Hakk'ın sıfat, isim ve fiilierinin 
zuhur ve tecelli ettiği yer anlamında 

tasavvuf terimi 
(bk. TECEW; ZUHÜR). 

MAZHAR 
(_~) 

Dini musiki icrasında 
ritmi sağlamak için kullanılan, 

bendir olarak da anılan 
büyük boyda zilsiz def 

(bk. DEF). 

MAZHAR CAN-ı CANAN 
( uU~u~~ ) 

Şemsüddin Habibullah Mirza Mazhar 
Can-ı Canan b . Mirza Can 

b. Abdissübhan Dihlevi 
(ö. ll 95/1781) 

Nakşibendiyye' den 
Müceddidiyye silsilesinin 

yayılmasında önemli rol oynayan 
Hindistanlı mutasavvıf. 

_j 

..., 

_j 

..., 

_j 

1 Ramazan 1110'da (3 Mart 1699). 

ailesi Dekken'den Ekberabad'a (Agra) göç 
ederken Kalabağ adlı küçük bir kasabada 
doğdu . Muhammed b. Hanefiyye yoluyla 
Hz. Ali soyundan geldiğini ileri süren Mir
za Mazhar'ın ailesi. Afganistan'dan Hin
distan'a gidip Babürlü imparatoru Hü
mayun'un hizmetine giren ilk kabile olan 
Kaşgal kabilesine mensuptur. Ekber 
Şah'ın hükümdarlığı sırasında bir isyana 
karıştığı için gözden düşen aile. Mirza 
Mazhar'ın babası Mirza Can'ın Evrengzib 

MAZHAR CAN-ı CANAN 

döneminde askeri bir göreve tayin edil
mesiyle itibarını tekrar kazanmıştı. Can-ı 
Canan'ın babası bir Çişti şeyhine intisap 
ederek tasavvuf yoluna girince 111 O 
(1699) yılında bu görevinden istifa edip 
ailesiyle birlikte göç etmiş, Mazhar bu yol
culuk sırasında dünyaya gelmişti. Kendi
sine, babasının isminden kinaye olarak ve 
bir erkek çocuğun babasının asıl canı ol
duğunu ifade etmek üzere Can-ı Can adı 
verilmiştir. Bu adın Evrengzib'in tavsiyesi 
üzerine konulduğu da rivayet edilir. An
cak bu isim kısa bir süre sonra Can-ı Ca
nan (Glncanan) olarak değiştirilmiş, Fars
ça ve Urduca şiirlerinde kullandığı "Maz
har" mahlası zamanla adının bir parçası 
olmuştur. 

Mirza Mazhar, muhtemelen babasının 
son yıllarında veya onun 1130'da ( 1718) 
ölümünden kısa bir süre sonra Ekberil
bad'dan ayrılarak Delhi'ye gitti. Başlan
gıçta tasawufa pek az ilgi duyan Mazhar, · 
Abdürresoı Dihlevi'den tefsir ve imam-ı 
Rabbiini'nin tarunu Hacı Muhammed Ef
dal Siyalküti'den hadis ve fıkıh t ahsili gör
dü. Babasının mesleğini devam ettirme
yi düşünerek orduda bir görev almak için 
girişimde bulundu. Başvurusu reddedil
diğinde Çiştivel'ilerinden Kutbüddin Bah
tiyar Kaki'nin (ö . 633/1236), kendisine 
manen bütün gücünü manevi arayışa 
vakfetmesi tavsiyesinde bulunduğu kay
dedilmektedir. Mirza Mazhar. bunun üze
rine Nakşibendi -Müceddidl şeyhi N ür Mu
hammed el-Bedaüni'ye intisap etti ; Be
daüni'ye bağlılığı onun vefatından sonra 
da devam etti ve türbesinde altı yıl sürey
le inzivaya çekildi. Bedaüni son dönemle
rinde ona bir mürşid aramasını söylediği 
için Şah Muhammed Zübeyr, Şah Hafız 
Sa'dullah ve Muhammed Abid Sünami 
adlı üç Nakşi-Müceddidi şeyhine daha in
tisap etti. Şah Hafız Sa'dullah bir şair ola
rak kabiliyetini geliştirmesine yardımcı 
oldu; Muhammed Abid Sünami de ona 
K adi ri, Sühreverdi ve Çişti tarikatiarına 
intisap etmesi için ayrıca destek verdi. 
Böylece Mazhar. Nakşibendi - Müceddidi 

silsitesinin dört ana kolunu kendi şahsın
da birleştirmiş oldu. 

Sünami'nin vefatından ( 1160/17 4 7) son
ra yoğun bir şekilde irşad faaliyetine baş
layan Mazhar, dergahını Delhi'de kurarak 
Müceddid'iliğin merkezinin Sirhind'i de 
tehdit eden istikrarsızlığın hakim olduğu 
Pencap'tan Delhi'ye kaymasını sağladı. 
Halifelerini Gucerat, Pencap ve Dekken 
başta olmak üzere Hindistan'ın her tara
fına gönderdi. Bazan onların faaliyet mer
kezlerini bizzat ziyaret etti. 
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