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miyye (Cezayir I 329); el-Lüma' 'ald na?:
mi'l-bida' (Cezayir I 330) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Serkis, Mu'cem, II , 1291 ; Adil Nüveyhiz, Mu'
cemü a'lami 'l-Ceza'ir; Beyrut 1400/1980, s. 
286-287; Hifnavl. Ta'rifü '1-/].alef bi-ricali 's-selef. 
Beyrut 1402/1982, ll, 453-457 ; Arnmar et-Ta
libl, İbn Badis: f;layatühü ve aşaruh, Beyrut 
1403/1983, 1, 19-25; Milzin Salah Mutabbakanl, 
Cem'iyyetü 'l- 'ulema'i '1-müslimine'l-Ceza'iriy
yin ve eşeruha '1-ışla/:ıi fl'l-Ceza'ir, Cezayir 1985, 
s . 92; A. Christelow, Muslim Law Courts and 
the French Colonial State in Algeria, Princeton 
1985, s. 24,206,213,216, 230-234,255-256, 
263; Ebü'I-Kasım Sa'dullah, Eb/:ıaş ve ara' fi ta
ril].i' l-Ceza'ir; Beyrut 1990, ll , 193-195; a.mlf., 
el-f;lareketü 'l-vataniyyetü 'l-Ceza'iriyye, Beyrut 
1992, ll, 135, 140, 144, 147-148, 188,294, 386; 
a.mlf .. Tari/]. u 'l-Ceza'iri 'ş-şel~:ti{i, Beyrut 1998, 
lll , 34,91, 125, 128, 129, 130, 287, 390; IV, 373, 
467, 471 , 533; V, 232, 235, 314, 489; VI , 38, 
209, 220-223, 241, 331-332; VII , 146, 153-
154, 157, 173, 196-197, 279-280; VIII, 45, 77, 
98 , 165, 210-211,249, 259; R. Bencheneb, 
"al-Madjğjawi " , EJ2 [İng. ), V, 1029-1030. 

L 

~ 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. 
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Eserinin adını Hadô.iku'ş-Şekilikkoyma

sının sebebini Şe]fii'Wı bir fidanlık kabul 
etmesiyle. yani orada biyografisi verilen 
kişileri daha geniş olarak ele almasıyla 
açıklayan Mecdi kendi eserinin öteki ter
cümelerle kıyaslanmamasını, yaptığı çe
virinin onlardan üstün olduğunu ifade 
eder ( a.g. e., s. ı ı-ı 2). Eser İstanbul'da 
yayımianmış ( 1269). bunun faksimile neş
ri bir önsöz ve indeks ilavesiyle Şekaik-ı 
Nu'maniye ve Zeyilleri adlı külliyatın 
birinci kitabı olarakyeniden basılmıştır 
(nşr. Abdülkadir Özcan, istanbul 1989; ay
rıca b k. eş-ŞEKAİKU'n-NU'MANİYYE). 
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!il ABDÜLKADiR ÖZCAN 

MECDÜDDEVLE 
(4l.9..Uf ~ı 

Ebu Talib Kehfü'l-ümme 
Mecdüddevle Rüstem b. Fahriddevle All 

(ö. 420/1029'dan sonra) 

Büveyhi hükümdan 
(997-1029). 

_j 

Babası Fahrüddevle'nin Şaban 387'de 
(Ağustos 997) ölümü üzerine dört veya 
sekiz yaşında iken tahta çıkarıldı. Annesi 
Seyyide (Ümmü'l-mülQk ŞTrTn) saltanat nai
bi olarak devlet yönetimini ele geçirdi. 

Rey ve Ci bal'de hüküm süren B üveyhi
ler'in başında küçük yaşta bir hükümda-

rın bulunması. Cürcan ve Taberistan'ın 
eski Ziyari Hükümdan Kabüs b. Veşm
gir'e topraklarını yeniden kazanma hu
susunda cesaret verdi. Kabüs, Horasan'
daki uzun sürgün hayatına son vererek 
Büveyhiler'e karşı bir askeri harekat baş
lattı. Büveyhller. Ka büs'un kuwetleri kar
şısında mağlüp olarak Taberistan ve Cür
can'dan çekilmek zorunda kaldılar (388/ 
998). Mecdüddevle, 397 ( 1 007) yılında ye
ni vezir Hatir Ebü Ali b. Ali'nin yardımıyla 
iktidarı annesi Seyyide'nin elinden almak 
için teşebbüse geçti ve annesini bir kale
de hapsetti. Fakat Seyyide buradan kaça
rak Hasanveyhller'in hükümdan Bedr b. 
Hasanveyh ile Mecdüddevle'nin kardeşi, 
Hemedan ve Karmisin (Kirmanşahan) Valisi 
Şemsüddevle'yi harekete geçirmeyi ba
şardı. Rey kuşatıldı, savaşı kaybeden Mec
düddevle annesi tarafından tahttan uzak
laştırılarak bir kalede tevkif edildi. Onun 
yerine kardeşi Şemsüddevle tahta çıka
rıldı. Ancak bir yıl sonra Seyyide Mecdüd
devle'nin yeniden tahta geçmesine izin 
verdi. Mecdüddevle resmen hükümdar 
olmakla beraber siyasi irade bundan son
ra da Seyyide'nin elinde kaldı. 400 ( 1 009-
1 O) yılından itibaren Mecdüddevle, Irak 
ve Fars Büveyhi Emiri Bahaüddevle'nin 
üstünlüğünü tanıdı. Bahaüddevle'nin ri
cası üzerine Halife Kactir-Billah ona Mec
düddevle ve Felekü'l-ümme lakaplarını 
verdi. Bahaüddevle'nin ölümünden (403/ 
1 012) sonra Mecdüddevle nisbeten ba
ğımsız bir siyaset izledi. 

Mecdüddevle, 405 (1014-15) yılında 
kardeşi Şemsüddevle tarafından ikinci 
defa tehdit edildi. Bedr b. Hasanveyh'in 
ölümünün ardından onun topraklarının 
bir kısmını ele geçirerek gücünü arttıran 
Şemsüddevle Rey'i de zaptedip üstünlü
ğünü pekiştirrnek için saldırıya geçti. Şeh
re kolayca hakim olunca Mecdüddevle ve 
annesi Seyyide Rey'den ayrılmak zorunda 
kaldılarsa da bir süre sonra Şemsüddevle 
Rey'i boşaltmaya mecbur oldu, Mecdüd
devle ve Seyyide Rey'e döndüler. 407'de 
(1016-17) Büveyhi Devleti'nde yıldızı par
layan ve zamanla güçlenen İbn Fulaz, 
Kazvin'in kendisine verilmesi isteğiyle is
yan etti. Ziyari Menuçihr b. Kabus' un 
gönderdiği kuwetlerle İbn Fülaz Rey'e 
yürüyünce Seyyide ve Mecdüddevle ona 
Kazvin yerine İsfahan ' ı vererek sorunu 
çözdüler. 

Seyyide'nin 419 ( 1 028) yılında ölümü, 
Mecdüddevle'nin tek başına devleti yö
netme sorumluluğunu taşıyamayacağını 
kesin olarak ortaya koydu. Zira otuz yılı 

MECDÜDDEVLE 

aşkın bir zaman boyunca yönetim faaliye
tinden uzakta zevku safa içinde yaşadığı 
için devleti yönetemez duruma düşmüş

tü. Sultan Mahmud-ı Gaznevi Rey'e yürü
meyi birçok defa düşünmüş. fakat Seyyi
de iş başında bulunduğu sürece bunu 
gerçekleştirmemişti. Beyhaki'nin kaydet
tiğine göre Gazneli Mahmud, Rey ve Ci
bal'in bir kadın tarafından yönetilmiş ol
ması sebebiyle Büveyhiler'den Horasan 
için gerçek bir tehlikenin mevcut olma
dığı düşüncesini taşımıştır. Çünkü eğer 
Rey şehrini bir erkek idare etmiş olsaydı 
Nişabur'da devamlı karargah kurmuş bir 
orduyu muhafaza etmek gerekecekti (Ta

rfl], s. 289) 

Mecdüddevle'nin. halkını rahatsız eden 
Deylemli askerlere karşı yardım talebi 
Mahmud-ı Gaznevi'nin eline onun ülkesini 
zaptetmek için önemli bir fırsat vermiş 
oldu. Sultan Mahmud. Hacib Ali kuman
dasında 8000 kişilik bir orduyu Mecdüd
devle'yi tutuklama emriyle gönderdi. 
Kendisi de muhtemelen Selçuklular'ın 
Mecdüddevle'ye yardım göndermesini 
önlemek amacıyla Cürcan'a hareket etti. 
Mecdüddevle ilginç bir şekilde kendini 
düşmanın ellerine teslim etti. Oğlu Ebü 
Dülef ve 1 00 kişiden oluşan askerleri ve 
yakın çevresiyle birlikte Gazneli ordusunu 
şehrin dışında karşıladı. Kendisi ve oğlu 
Gazneli karargahına götürülüp gözetim 
altına alındı, arkasından Gazneli subay
ları sevkedilerek şehrin kapıları ele geçi
rildi. Bunu haber alan Gazneli Mahmud 
hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Rey 
şehrine girdi ( 420/1 029). Rey, Gazneli
ler'in Kuzeybatı iran'daki askeri harekatı 
için bir merkez haline geldi. Şehri oğlu 
Mesud'un idaresine bırakan Gazneli Mah
mud. Horasan'a döndüğünde ona diğer 
Büveyhi topraklarının fetih görevini de 
verdi. Gerdizi'nin kaydettiğine göre Mec
düddevle ve oğlu Ebü Dülef önce Hindis
tan'a, oradan Gazne'ye götürüldü. Mec
düddevle Sultan Mesud'dan iyi muamele 
gördü ve burada vefat etti (Zeynü'l-al]

bar, S. 72, 77). 

ilim ve kültüre önem veren Mecdüd
devle bizzat bunlarla meşgul olan bir 
hükümdar olarak dikkati çeker. Devlet 
işlerinin annesi tarafından yürütülmesi, 
ona bu yönde kendini geliştirmesi için ye
terince zaman sağlamış olmalıdır. Kay
naklarda Mecdüddevle'nin elliden fazla 
kadından otuzu aşkın çocuğunun bulun
duğu kaydedilmektedir. Gazneli Mahmud, 
Halife Kadir-Billah'a yazdığı mektupta bu 
kadınların hür olduğunu ve Mecdüddev-
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