
MECDÜDDEVLE 

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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MECDÜDDİN el-BAGDADI 

ı 

( I.S.:ı l~l ..:,..ı. ...lll~ ) 

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 



(Nefef:ıat, s. 428). Ancak Bertels. Cami'nin 
Mecdüddin ei-Bağdadl ile Mecdüddin İs
feraylnl'nin mezarlarının yerini karıştır
dığını ileri sürer. Ona göre İsferayin ' deki 
ka bir Mecdüddin el- İsferaylnl'ye aittir (Ta
şavvufve Edebiyyat-ı Taşavvuf, s. 453-

459). 

Eserleri. 1. Tu]J.fetü '1-berere fi'l-me
sa'ili'l- 'aşere. Eserde salikierin seyrü sü
!Cık esnasında dikkat etmesi gereken hu
suslar, giyim kuşam adabı, şeyhlik ve mü
ridliğin vasıfları, şeyh -mürid ilişkileri, 
halvet ve uzletin keyfiyeti, kal be gelen ha
vatırın özellikleri, hırka giyme, sCıfinin di
nin emir ve yasaklarından kurtulacağı bir 
mertebeye ulaşıp ulaşamayacağı, yöne
ticilerle ilişkilerin tasawuf açısından de
ğerlendirilmesi gibi on mesele üzerinde 
durulmuş, sonunda sema konusuna da 
yer verilmiştir. Birçok yazma nüshası bu
lunan eserin (mesela bk. Süleymaniye 
Ktp, Murad Buhar!. nr. 205; Ayasofya, nr. 
ı 695; Karaçelebizade H üsameddin, nr. 
353) Berlin nüshasının (nr. 3088) bazı kı

sımları, Fritz Meier tarafından Necmed
dln-i Kübra'nın Feva'i]J.u'l-cemal ve fe
vati]J.u 'I-celal adlı kitabıyla birlikte neş
redilmiştir (Wiesbaden I 957). Kitabı ayrı

ca Muhammed Bakır Said! Farsça'ya ter
cüme ederek yayımiarnıştır (Tahran ı 368 

hş . ) . Z. Selvetü'l-müridin ii feza'ili ?;ik
ri rabbi']-'alemin (Kitabü '1-Erba'fn) . Zik
rin faziletiyle ilgili hadislerin derlendiği 
kırk bölümlük bir eserdir (M. Taki Dani ş 

PejCıh, Fihrist, XVI, 365-366) 3. Risale 
der Sefer. Avam, havas ve ehassu'l-ha
vassın seyrü sü!Cıküne dair olan risale 
Keramet Ra'na Hüseynl tarafından neş
redilmiştir (Mecmü'a-i Sül].anranfha ve 
Malı:aleha der Bare-i Felsefe ve 'İrfan-ı is
lamii çinde [nşr. Mehdi Muhakkık - Her
man n Lando ltJ, Tahran 1349/1971, s. 
182-190) 

Bunların dışında müellifin "es-Seyr ve't
tayr", "Risale fi 'l-'uzle ve'I-J:ıalve", "Risale 
fi'l-'uzle" adlı birer sayfalık üç Farsça risa
lesi Köprülü Kütüphanesi'ndeki bir mec
mua içinde yer almaktadır (nr. ı 589, vr. 
423'-424b). Müridierine nasihat amacıyla 
veya kendisine gelen mektuplara cevap 
olarak kaleme aldığı mektuplardan Nec
meddln-i Kübra'nın gönderdiği mektuba 
cevabı ile müridierinden Şemseddin Şi
habü'I-İslam 'a yazdığı iki mektubu Mu
hammed Ta ki Dan iş Pejuh tarafından ya
yımlanmıştır (ljır/ı:a-i HezarmTI].T, s. 161-

162. I 68- ı 7 4) Şerefeddln -i Belhl'nin so
rularına cevap olarak yazdığı uzunca bir 
mektubunu ise Belhl'nin mektubuyla bir-

likte Fritz Meier Almanca özeti ve bir de
ğerlendirme yazısıyla birlikte neşretmiş
tir ("Ein briefwechsel zwischen Saraf ud
din-i Balhi und Mağd ud-din-i Bagdadi", 
Melanges Offerts a Henry Corbin [ed . Sey
yid Hüseyin N as rJ, Tahran I 977, s. 32 I-

366) Ahmed Münzevl, Köprülü Kütüp
hanesi'ndeki bir mecmua içinde bulunan 
yarım sayfalık Farsça mektubun (nr. ı 589, 

vr. 422b) Fahreddin er-Razl'ye yazıldığını 
söylüyorsa da (Fihrist, !lll. s. 1026 [bura
da mektubun bulunduğu va rak 413 şeklin

de gösterilmiştir[) mektubun başında Gazi 
Şerefeddin'e cevap olarak kaleme alındığı 
kayıtlıdır. Mecdüddin'in, halifesi Radıy
yüddin AliLala'ya yazdığı Farsça icazetna
me Muhammed Taki Daniş PejCıh tarafın
dan yayımlanmıştır (ljır/ı:a-i Hezarmfi].T, s. 
165-168) NCıreddin Ömer' e yazdığı Farsça 
icazetnamenin bir nüshası ise Süleyma
niye Kütüphanesi'ndedir (Şehid Ali Paşa, 
nr. 2800, vr. 25'-27'). 

Kaynaklarda Farsça gazel ve ruballeri
ne yer verilen Mecdüddin'in bir divanının 
bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca ken
disi, Tu]J.fetü '1-berere'nin girişinde ve so
nunda ali isnadlı hadisleri topladığı Züb
detü '1-'avali ve ]J.ilyetü '1-emali adlı ese
rini bitirmek üzere olduğunu belirtmek
te, bir mektubunda da (Münzevl, !lll, s. 
1 384) el-Müsafiriyye isimli eserinden 
söz etmektedir. 
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Iii REŞAT ÖNGÖREN 

MECELLE-i AHKAM-ı ADLiYYE 
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MECELLE-i AHKAM-ı ADLIYYE 
( 4..ı..:: fıs:>l ~ ) 

Osmanlı Devleti'nde 
1868- 1876 yılları 
arasında hazırlanan 

ve daha çok borçlar, eşya 
ve yargılama hukuku esaslarını 

içeren kanun. 
.J 

Tanzimat'tan itibaren Osmanlı Devle
ti'nde gerek adli teşkilat gerekse kanun
Iaştırma alanında köklü reformların ya
pıldığı bilinmektedir. Bu çerçevede önce 
borçlar, kısmen eşya ve şahıs hukuku hü
kümleri 1868-1876 yıllarında Mecelle-i . 
Ahkfım-ı Adliyye, daha sonra aile huku
ku hükümleri 1917'de Hukuk- ı Aile Ka
rarnamesi adıyla kanunlaşmıştır. Her iki
si de İslam hukukuna dayalı olarak hazır
lanan ilk kanunlar olması dolayısıyla sa
dece Osmanlı hukuk tarihi bakımından 
değil İslam hukuk tarihi bakımından da 
dikkate değer bir öneme sahiptir ve İslam 
ülkeleri tarafından hazırlanan kanunlara 
öncülük ve örneklik etmiştir. 

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ha
zırlanıp kanunlaştırılmasını etkileyen hu
kuki, iktisadi ve siyasi sebepleri n mevcut 
olduğu şüphesizdir. Her şeyden önce Tan
zimat sonrasında klasik adli yapı önemli 
ölçüde değişmiş, tek hakimli şer'iyye 
mahkemelerinin yanı sıra toplu hakimli 
ticaret. hukuk ve ceza mahkemeleri ku
rulmaya başlanmıştı. Genelde nizarniye 
mahkemeleri olarak anılan bu mahke
melerin üyelikleri için başlangıçta yeterli 
hukuk bilgisine ve klasik fıkıh literatürü
ne vakıf kimseler bulunamamıştı. Bu se
beple üyelerin yararlanabileceği . Türkçe 
kanun metinlerinin yazılması ihtiyacı or
taya çıkmıştı. Bu ihtiyaç, özellikle ticaret 
mahkemelerinin ticaritecrübeden öte bir 
birikimi ve hukuk bilgisi bulunmayan üye
leri için daha ileri boyutlara ulaşıyordu. 
Her ne kadar 1850 tarihli Ticaret Kanun
name-i Hümayunu var idiyse de davanın 
ticareti ilgilendirmeyen ayrıntıları husu
sunda önemli problemler ortaya çıkıyordu 
(Ali Haydar. I, 3). Çünkü söz konusu ka
nunname rehin , kefalet, vekalet. havale 
gibi alanlarda herhangi bir hüküm içer
memekteydi. Tanzimat döneminde gerek 
duyulan hukukçu ihtiyacını karş.ılamak için 
klasik medreselerin yanı sıra 1854 yılında 
Muallimhane-i Nüwab adıyla bir hukuk 
mektebi açılmış , Galatasaray Mekteb-i 
Sultanisi'nde de 1869'da bir hukuk şube
si kurulmuştu. Ancak bunların gelişmesi 
ve ihtiyaca cevap vermesi için epeyce bir 
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