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!il ADEM YERİNDE 

MECCA.Vi 
(ı,S,~f) 

Abdülkadir b. Muhammed 
b. Abdilker!m el-Mecdıvi 

(1848-1914) 

Cezayir ıslah hareketinin öncülerinden, 

L 
alim ve eğitimci. 

_j 

Tilimsan'da doğdu. Mağrib-i Aksa'nın 
kuzeybatısında yaşayan Meccave kabilesi
ne mensuptur. Babası Fas'ta tahsilini ta
mamlamasının ardından Tilimsan'da yir
mi beş yıl kadılık yapmış, daha sonra Fas'a 
dönerek Karaviyyln Camii'nde ders ver
miş, kadılık ve müderrislik yaptığı Tan
ca'da vefat etmiştir. Abdülkadir el-Mec
cavl Tilimsan, Tan ca ve Tıtvan'da (T1ttavln) 
öğrenim gördükten sonra Fas'a gidip Ka
raviyyln'de tahsilini tamamladı. Hocaları 
arasında Muhammed b. Medeni Genn un, 
Muhammed el-Alevi, Salih eş-Şavl, Ah
med b. SGde ve Ca'fer b. İdrls el-Kettanl 
anılmaktadır. Ardından Tilimsan'a dön
dü ve 1 286 ( 1869) yılında gittiği Kostan
tlne'de (Kosantlne) önceSldl el-Kettanl Ca
mii'nde (ı 28711870 veya l290/ı873). daha 
sonra din alimi ve kadı yetiştirmek üzere 
Fransızyönetiminin açtığı okullardan Ket
taniyye Medresesi'nde ( 1295/1878) mü
derrislik yaptı. Burada iki dilde yayımla
nan haftalık el-Müntel]ab gazetesine 

yazılar yazdı. 1877'de Kahire'de basılan 
ve Cezayir'e az miktarda sakulabilen İr
şadü'l-müte'allimin adlı eserinde dini ve 
milli değerlere bağlı kalarak çağdaş ilimle
ri ve yabancı dilleri bilmenin. çağdaş eği 

tim metotlarını uygulamanın gereğine 
işaret edip milli uyanışa giden yolun bun
dan geçtiğini dile getirdi. Bu küçük kitap, 
milliyetçi çevrelerin büyük takdirini ka
zandığı ölçüde Fransız sömürge yönetimi 
ve basını ile onları destekleyen bazı Ceza
yirliler'in tepkisine yol açtı. Sömürge yö
netiminin Cezayir halkının Fransız vatan
daşlığını ve aile hukukunu benimsemesine 
yönelik telkin ve baskılarına karşı 1891 'de 
şehrin önde gelenleri ve u lemanın sosyal. 
ekonomik ve özellikle Arapça öğretimi. 
İslami yargı ve eğitimi kapsayan kültürel 
talepleriyle ilgili olarak Fransız yönetimi
ne sunduktan tarihi mektubun yazılma

sında öncü rol oynadı. Bu konuda hemen 
bir netice alınamadıysa da sonraki yıllar
da bu yöndeki faaliyetlerin etkisi kendini 
gösterdi. 1906'da İslam hukukunun ko
difikasyonu için oluşturulan. on altı Fran
sız yöneticisiyle hukukçusunun yer aldığı 
heyetle bulunan altı Cezayirli'den biri 
Meccavl idi. 

Kostantlne'de yirmi yıla yakın sürdür
düğü müderrislikgörevinden sonra 1315'
te (1897) Cezayir 'e giden Meccavl. yine 
resmi bir okul olan Cezayir Medresesi'nin 
(Sealibiyye Medresesi) yüksek kısmında ders 
verdi. Burada Abdülhamld b. Badls ile 
Tayyib el-Ukbl ve Muhammed Beşir el
İbrahim! gibi Cezayir ıslah ve bağımsızlık 
hareketi liderlerinin hacası olan Hamdan 
el-Venlsl, yine İbn Badls'in hocalarından 
ve Kastantine Maliki müftüsü Mev!Gd b. 
MevhGb. Kastantine Hanefi müftüsü Ab
dülkerlm Başterzl, Cezayir Hanefi kadısı 
HammG İbnü 'd - Derracl, Cezayir Maliki 
müftüsü ve Sealibiyye müderrislerinden 
Muhammed Said İbn Zekrl, Mahmud Ka
hO!. Ahmed el-BGanl, Muhammed BO Şe
rlt'in de aralarında bulunduğu birçok öğ
renci yetiştirdi. Cezayir'de Sldl Ramazan 
Camii'nde hatiplik yaptı. Zilkade 133Z'de 
(Ekim 1914) Kostantlne'de vefat etti. Di
ğer kaynakların aksine R. Bencheneb Ce
zayir' de öldüğünü belirtir. Verdiği müca
deleden dolayı zehirtenerek öldürüldüğü 
de söylenmektedir. 

Dini ilimler yanında Arap dili ve edebi
yatı, astronomi, matematik. iktisat gibi 
ilim dallarında. ayrıca Batı kültürü konu
sunda bilgi sahibi olan Meccavl eserleri
nin çeşitliliğine de yansıyan ansiklopedik 
bir alim özelliğine sahipti. Uzun zaman 
müderrislikyapan Meccavl kaleme aldığı 
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bazı eserlerde eğitimle ilgili görüş ve tec
rübelerine yer vermiştir. Dönemindeki 
diğer bir kısım alimler gibi Cemaleddin-i 
Efganl ve Muhammed Abduh'un fikirleri 
doğrultusunda Selefi ve geleneksel ıslah çı 
tavrıyla bid'atlara ve tasawuf ehlinin bazı 
uygulamalarına karşı çıkmıştır. lslahçı fi
kirleri savunan haftalıkel-Magrib gaze
tesiyle ( 1903-1913) on beş günde bir çı
kan el-İJ:ıya' dergisinde ( 1906- ı 907) ya
zılar yazmış. Fransız okullarından mezun 
olan Cezayirli gençlerin 1894'te kurduğu, 
eğitim ve kültürel faaliyetleri yanında Ce
zayir 'in bağımsızlığını da hedef alan ei
Cem'iyyetü'r-Reşldiyye gibi kuruluşların 
kültür faaliyetlerine katılarak onları des
teklemiştir. Muhafazakar- ıslah çı bir çiz
gide yer almakla birlikte bu yaklaşıma sa
hip alimierin çoğunun aksine Fransızca 
eğitime, Batı uygarlığının birtakım ku
rumlarını benimsemeye ve modern bi 
limlerin öğrenilmesine karşı değildi. Öğ
rencilerinden Mevlüd b. Mevhüb'un sos
yal problemleri dile getirdiği kasidesine 
1912'de yazdığı el-Lüma' 'aJQ na;r.mi'l
bida' adlı şerhin mukaddimesinde ıslah 
ve kalkınmanın yolunun eğitimden geç
tiğine, çocuklar ve kadınların eğitiminin 
önemine dikkat çekmiş. yalnız dini ilim
leri öğrenmenin artık yetmeyeceğini. mo
dern bilimleri de öğrenmek gerektiğini 
belirtmiştir. Kendisinin, arkadaşları ve 
öğrencilerinin İslami eğitim ve öğretim 
konusundaki çabaları ferdi planda kaldı

ğından önemli bir başarı elde etmediyse 
de 1931 'de kurulan Cem'iyyetü'l-ulemai'l
müslimln'in ortaya çıkmasında etkili ol
muştur. 

Eserleri. İrşadü'l-müte'allimin (Kahi
re ı 294); Naşi]J.atü'l-müridin (Tunus, ts.); 
Şer]]. 'aJQ Man;r.ılmeti Mu]J.ammed el
Mecradi es-SeJQvi ( Kostantin e 1878); 
Şer]J.u'l-Lô.miyeti'l-Mecradiyye fi'l-cü
mel (Anna be I 894); Şer]J.u Kaşideti Mu
]J.ammed el-Menzili et-Tunisi (Cezayir. 
ts.); Naşi]J.atü'l-il]van: Şer]]. 'ala man
;r.ılmeti Adabi'l-müridin li-Mu]J.ammed 
el-Menzili (Tunus 1313); Kitô.bü'l-İiade 
li-men yatlubü'l-istiiade (Cezayir ı 90 ı); 
Şer]J.u Şevahidi İbn Hişam (Kostantl
ne, ts.); Nüzhetü't-tarf fi'l-me'ô.ni ve'ş
şarf (Cezayir, ts .); Şer]J.u'l-Cümeli'n-na]J.
viyye (Cezayir, ts.}; ed-Dürerü 'n-na]J.
viyye 'ale'l-Man;r.ılmeti'ş-Şebraviyye 

(Cezayir, ts.); Şer]J.u Man;r.ılmeti İbn Ga
zi fi't-tev]pt (Kostantlne, ts.); el-Feride
tü's-seniyye fi'l-a'mali'l-ceybiyye (Ce
zayir I 321); el-Mirşad ii mesa'ili'l-i]fti
şad (Cezayir ı 904, Ömer Berlhmat ile bir
likte}; el-İ]ftişadü's-siyasi (Cezayir, ts.); 
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Risdle ii mesô.'ili'l-kesb ve'l-i./]tiydr(Ce
zayir, ts .); Tu]Jfetü'l-a./]ydr fi'l-cebrve'l
i./]tiydr (Cezayir, ts.); el-Kavô.'idü'l-keld
miyye (Cezayir I 329); el-Lüma' 'ald na?:
mi'l-bida' (Cezayir I 330) . 
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~ AHMET ÖZEL 

MECDİ, Mehmed 
(ö. 999/ 1591) 

Osmanlı edip ve şairi, 
b iyografi yazarı. 

_j 

Edirne'de doğdu . Babasının adı Abdul
lah 'tır. ilmiye ailesine mensup olmasın
dan dolayı "Çelebi" unvanıyla anılır. Döne
min alimlerinden Kaf Ahmed Çelebi'nin 
danişınendi olarak onun yanında yetişti 
ve kısa sürede temayüz etti. Erken ya~
larda edebiyatla meşgul oldu, şiirler yaz
dığı gibi okuduğu Arapça ve Farsça eser
Iere tenkitlerde bulundu. Bir tavsiyeye 
uyarak Taşköprizade'n in Arapça eş-Şe
lfii'i]fu 'n-nu'mdniyye'sini Türkçe'ye çe
virmeye başladı. KaramanT Ahaveyn Meh
med Çelebi'nin bir rivayete göre Sultan 
Bayezid Medresesi müderrisliğinden (Aşık 
Çelebi, vr. ı ı 7b; Kınalızade , ll, 854), diğer 
bir rivayete göre Sahn müderrisliğinden 
(Ata!, s. 334) mülazımı olan Mecdl Çelebi 
kadılık görevini tercih ederek Rumeli ka
zaskerliğine bağlı Ösek'te ve diğer bazı 
kaza merkezlerinde kadılıkyaptı ve gün
lük 1 SO akçe kapasiteli kadılığa kadar 
yükseldi. Daha sonra İstanbul'a geldi ve 
burada vefat etti. Ölümüne, "Mecdl'ye 
rahmet ede Rabb-i medd" mısraı ile tarih 
düşürülmüştür. Mezarı İstanbul'da Edir
nekapı dışındaki Emir Buhar! Tekkesi ci
varındadır. 
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Tercüme ve telif birkaç eseri bulunan 
Mecdl Çelebi aynı zamanda şair olup ço
ğunluğu gazellerinden meydana gelen 
bir divançesi vardır. Ayrıca Seyfiyye adın
da Arapça edebi bir risalenin müellifidir 
(Süleymaniye K tp., E sad Efendi, nr. 34 I 5/ 
5, vr. 28b-30b). Tezkirelerde "kalemiyye" 
tarzında yazıldığından söz edilen ( Aş ık 
Çelebi, vr. ı ı 7b; Beyani, s. 250) Şem'iyye 
adlı risalesinin herhangi bir nüshasına 
rastlanmamıştır (örnek parça için b k. Kün
hü '1-Ahbfir'ın Tezkire Kısmı, s. 324) . Çağ

ctaşı Aşık Çelebi tarafından "benzersiz bir 
şair, akranından üstün alim, nesri kuv
vetli bir münşl" olarak nitelenir. Edirne'de 
kendisiyle defalarca görüşen ve sohbet
lerinde bulunan tezkire sahibi Ahdl ise 
nazma aşırı meylinin olduğunu, Anadolu 
şairlerinin divanlarından yaptığı seçme
lerle bir camiu'n-nezair meydana getir
diğini ifade eder ( Gülşen-i Şuara, s. ı 75 
vd.) . En önemli tercümesinin Abdülkadir 
el-Kureşl'nin el-Cevdhirü'l-muc;J.ıyye ii 
taba]fiiti'l-Ijanefiyye çevirisi olduğu be
lirtilmektedir (Osmanlı Müellifleri, lll, 

ı 39) . Şiirde hemşehrisi Emri Emrullah'ın 
tesirinde kaldığı bildirilen Mecdl'nin özel
likle kaside ve gazel türlerinde şiirleri var
dır. Bir nüshası Millet Kütüphanesi'nde 
bulunan (Ali Emlrl Efendi , Manzum, nr. 
398) divançesindeki gazelleri ş O hane ve 
aşıkane bir üs!Opla kaleme alınmıştır. Ga
zellerinden başka nükteli kıtaları ve zari
fane muammaları da olan şairin bir kırk 
hadis tercümesi bulunduğunu AIT Mus
tafa Efendi kaydeder (Künhü 'l-Ahbfir 'ın 

Tezkire Kısmı, s. 324). 

Mehmed Mecdl, asıl şöhretini eş-Şe
]fii'i]fu'n-nu'mô.niyye'nin tercümesi olan 
H ad dik u 'ş-Şekiiik ile yapmıştır. Daha zi
yade Tercüme-i Şekaik (Şekaik Tercüme
si) olarak anılan eser aslı kadar ün kazan
mıştır. Kendi ifadesiyle, kadılık mesleği
nin verdiği meşgaleler yüzünden tercü
me ve ikmal çalışmalarını ancak 1 S87yı
lında tamamiayabilen Mecdl. eserini dev
rin padişahı lll. Murad'a takdim etmiştir 
(Şekaik Tercümesi, s. 13, 527) . Haddi
ku'ş-ŞekiiikTaşköprizade'nin eserine da
yalı yeni bir çalışma olarak kabul edilebilir. 

Mehmed Mecdf'nin Şekaik Tercümesi'nin ilk iki sayfası ılstanbul 1 2681 
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