
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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MECDÜDDEVLE 
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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 
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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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le'nin dini sınırı aşan böyle bir davranışı 
atalarının ad eti olarak açıkladığını bildir
miştir. Deylemli askerlerin Rey halkını ra
hatsız etmeleri ve Mecdüddevle'nin ha
yatını bile tehdit etmeye başlamaları onun 
devlet işleriyle ilgilenmemesinin sonucuy
du. İbnü'I-Eslr'e göre Mecdüddevle kitap 
okumaya meraklıydı (el-Kamil, IX, 420). 
Utbl de onun kendini saraya kapatarak 
kitap incelemek ve not almakla meşgul 
olduğunu kaydetmektedir (et-Taritıu'l-Ye
mini, II, 194). Gazneli Mahmud ile Mec
düddevle arasında geçen bir konuşmada 
bu iki hükümdarın okuduğu kitaplar için
de Taberi'nin Taril;].'i ile Firdevsl'nin Şah
namesi'nin de adı geçmektedir (ibnü'I
Eslr. IX. 371). Dil ve edebiyat alimi İbn Fa
ris Mecdüddevle'nin hacası olmuştur. İbn 
Sina. 405 (1014-15) yılında Cürcan'dan 
Rey'e geldiğinde Seyyide ve Mecdüddevle 
ile buluşmuş ve melankoliye yakalanmış 
olan Mecdüddevle'yi tedavi etmişti. Onun 
Kitabü'l-Me'ad adlı eserini Hey'de bu 
hükümdar adına kaleme aldığı rivayet 
edilmektedir (İbn EbG Usaybia, s. 440, 
457) . Mecdüddevle döneminde Batıniier 
ve İsmailller gibi aşırı fırkalar dahil olmak 
üzere değişik fikir ve dini anlayışiara men
sup gruplar rahat bir şekilde faaliyetleri
ni sürdürdüler. Sünni bir siyaset güden 
Gazneli Mahmud'un. Rey'i ele geçirmesi
nin meşruiyetini ispat etmek için halifeye 
gönderdiği fetihnarnede yer verdiği, Mec
düddevle'nin Batıni olduğu şeklinde yo
rumlanabilecek ifadeleri doğrulayan bil
giler bulunmamaktadır (Güner. s. 207-
210) 
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Ebu Said Mecdüddin Şeref b. Müeyyed 
b. Ebi'l-feth ei-Bağdadi 

(ö. 616/1219 [?]) 

L 
Kübreviyye tarikatı şeyhi. 

_j 

556 (1161) yılında Bağdat'ta dünyaya 
geldi. Harizm'in Bağdadek köyünde doğ

duğunu söyleyenler de vardır. Kendisiyle 
görüşmüş olan Ferldüddin Attar. Te~ki
retü'l-evliya' adlı eserinin mukaddime
sinde adını İmam Mecdüddin Muhammed 
Harizml şeklinde kaydeder. Anne ve baba
sının tabip olduğu , Harizm şahının Abbasl 
halifesinden bir doktor istemesi üzerine 
ailenin bu ülkeye gittiği, kardeşi Saha
eddin Muhammed'in Harizmşah Tekiş'in 

başkatibliğine kadar yükseldiği, Mecdüd
din'in Kübreviyye tarikatının kurucusu 
Necmeddln-i Kübra'nın hizmetine girdi
ği, şeyhi tarafından ilk olarak abdestha
ne temizliğiyle görevlendirildi ğini duyan 
annesinin oğlunun yerine bu iş için on te
mizlikçi gönderebileceğini söylediği, ken
disi de tabip olan şeyhin tedavinin bizzat 
hastaya uygulanması gerektiğini belirte
rek bu isteği reddettiği ve Mecdüddin'in 
de tabip olduğu nakledilmektedir. Çağ
daşı Avfi'nin kaydına göre Mecdüddin, 
Necmeddln-i Kübra'nın on beş yıl hizme
tinde kaldıktan sonra hilafet almış (Lü
bab, s. 280) ve irşad faaliyetinde bulun
ması için Harizmşah Tekiş onun adına Ha
rizm'de bir tekke yaptırmıştır. Mecdüd
din'in bir ara Horasan bölgesinde de faa
liyet gösterdiği Necmeddln-i Kübra'nın 
kendisine yazdığı mektuplardan anlaşıl
maktadır (M. Taki Dan iş PejGh,ijır(<a-i He
zarmıtıı, S. ı 60- ı6 ı) . 

Mecdüddin'in irşad faaliyetleri Tekiş'
ten sonra oğlu Alaeddin Muhammed za
manında da genişleyerek devam etti. 
Necmeddln-i Kübra müridi Necmeddln-i 
Daye'nin eğitimi için onu görevlendirdi 

(Cam!, s. 435) . Hamdullah ei-Müstevfi. 
Harizm'de Mecdüddin'in vaazlarını takip 
edenler arasında sultanın annesinin de 
bulunduğunu, çok güzel olduğu belirtilen 
bu kadının zaman zaman şeyh i ziyaret et
tiğini. bunu fırsat bilen bazı kötü niyet li 
kimselerin, sarhoş olduğu bir sırada Sul
tan Alaeddin Muhammed' e annesinin Ha
n efi mezhebine göre şeyhle evlendiğini 
söylediğini, sinirlerine hakim olamayan 
sultanın şeyhin nehirde boğdurulmasını 
emrettiğini ve Mecdüddin'in bu emir üze
rine öldürüldüğünü kaydeder ( Tarrtı- i Gü
zide, s. 668) . Sonraki bazı kaynaklarda da 
yer alan bu öldürülme gerekçesi araştır
macıların bir kısmı tarafından şüpheyle 

karşıianmış ve daha başka sebeplerin söz 
konusu olabileceği ileri sürülmüştür. 

Abdurrahman-ı Cami ve Handmlr'e gö
re Mecdüddin'in öldürülmesinin sebebi , 
bir müşahedesini müridierine aktararak 
kendisinin şeyhinden daha üstün olduğu
nu ima etmesi ve bunu duyan Necmed
dln-i Kübra'nın onun hakkında "deryada 
ölsün" şeklinde bedduada bulunmasıdır. 
Rivayete göre Mecdüddin şeyhinden özür 
dilemiş, ancak şeyhi ona bu özrü ile ima
nını kurtardığını, fakat başını kurtarama
diğını söylemiştir. Öte yandan yine aynı 
müelliflerin ifadesine göre Mecdüddin' in 
ölüm haberi Necmeddln-i Kübra'ya ulaş

tığında müridinin başına karşılık Alaed
din 1\/luhammed'in elinden mülkünün gi
deceğini bildirmiş . bunu duyan sultan 
pişman olarak altın dolu bir leğenin üs
tüne bir kılıçla bir kefen koyup şeyhin hu
zuruna çıkmış . altınları Mecdüddin'in di
yeti olarak getirdiğini, eğer kabul etmez
se kısasa razı olacağını belirtmiş. şeyh ise 
müridinin diyeti olarak mülkünü kaybe
deceğini tekrarlamı ştır. Bir süre sonra 
Alaeddin Muhammed, Cengiz Han ile ya
pılan savaşta yenilmiş ve bu olayın ardın
dan Harizmşahlar hanedam tarihe karış
mıştır. Avfi. Mecdüddin'in öldürülmesi 
üzerine Muhammed b. Bedl' en-Nesefi'
nin söylediği Farsça on beyitlik mersiyeyi 
kaydeder. 

Mecdüddin ei-Bağdadl'nin ölüm yılıyla 

ilgili olarak kaynaklarda 606, 607 ( 121 0-
11), 613 (1216). 616 (1219) ve 617 (1220) 
gibi değişik tarihler verilmiştir. 616 yılını 
kaydeden müelliflerden Alaüddevle-i Sim
nan( ayını da Cemaziyelahir (Ağustos) ola
rak belirtmiştir ( Muşannefat-ı Farsi, s. 
317). Cami, şeyhin Nlşaburlu olan eşinin 
isteği üzerine bu şehre götürülüp def
nedildiğini, daha sonra kabrinin 833'te 
(1430) İsferayin'e nakledildiğini söyler 


