
den geçirilerek bazı düzeltmelerin yapıl
dığı bir eserdir. Klasik kaynakların haber 
verdiği son iki kitap günümüze ulaşma
mıştır. 

Bunların dışında Mecriti'ye aidiyeti tar
tışmalı olan bazı eserler bulunmaktadır. 
Genelde gizli ilimler, cefr, sihir ve•simya 
konularındaki bu eserlerin ona ait olma
dığı söylenebilir. Mecriti'nin biyografisini 
yazan Said ei-Endelüsi. ibn Ebu Usaybia 
ve ibnü ' I - Kıfti gibi müelliflerin onun bu 
alanlarla ilgili herhangi bir çalışmasını 
zikretmemeleri ve bu eserlerin bir kısmı
nın Mecriti'nin vefatının ardından kaleme 
alındığının anlaşılması gibi sebepler bu 
kanaati doğrular niteliktedir. Ona atfedi
len eserlerin başında , 400 ( 1 009) yılından 
sonra yazılan ve simyaya dair olan Rüt
betü 'l-J:ıakim ile kozmoloji , astroloji, bü
yü , gizli ilim konularını içeren ve 12S6'da 
X. Alfansa'nun emri üzerine Picatrix 
adıyla Latince'ye çevrilen Giiyetü 'l-J:ıa
kim gelmektedir. Fuat Sezgin, bu iki ese
r in Ebu Mesleme Muhammed b. ibra
him el-Mecriti'ye ait olduğunu kaydeder 
( GAS, IV. 294-298). Resô.'ilü İl]vô.ni 'ş-Şa
fô. ' nın sonunda yer alan Risô.letü'l-Cô.
mi'a, Kitô.bü '1-AJ:ıcô.r ve Sırrü 'l-kimyô. ' 

gibi eserler de Mecriti'ye nisbet edilmek
tedir. 
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ME CÜ SILiK 
(~~1) 

Zerdüştiliğin 

eski İran inanç ve gelenekleriyle 
karışmasından oluşan din. 

MecGsilik, Zerdüşt'ün tebliğ ettiği , mo
noteist bir teoloji içeren inanç ve düşün
celerin eski iran inanç ve gelenekleriyle 
mezcedilmesinden oluşan bir dindir. Bu 
din. Sasaniler döneminde yönetici sınıfla 
da yakından irtibatlı olan rahip sınıfı Me
ci' den (MecOş) hareketle islam kaynakla
rında Mecüsilik, Batı kaynaklarında ise 
Zerdüşt'ün isminden dolayı Zoroastria
nism veya Ah ura Mazda isminden hare
ketle Mazdeizm olarak adlandı rılır. Ayrıca 

ateş kültüyle ilgili inanç ve ritüelleri sebe
biyle Ateşperestlik adıyla da bilinir. Kur
'an'da bir yerde (el-Hac 22/ 17) "MecGsi
ler" anlamına gelen mecfıs (teki li meci1-
sl) kelimesi geçmektedir. MecGs terimi
nin eski Farsça kökenli olduğu erken dö
nemlerden itibaren müslümanlarca bilin
mekteydi (MevhGb b. Ahmed ei-Cevallki. 
s. 320) . Bununla birlikte bu kelimeyi "me
nece" fiil kökünden türetmeye çalışanlar 
da olmuştur (Jeffery, s. 259) . Ayrıca mecGs 
kelimesinin Keldani veya Med kökenli ol
duğu ileri sürülmüştür (Mustafavi . XI. 35 ). 
Batılı araştırmacılar. mecüs teriminin Es
ki Farsça'dan Arapça'ya doğrudan veya 
Süryanice (mecOsa) aracılığıyla geçmiş ola
bileceğini söylerler (Jeffery, s. 260) . 

Kurucusu. Meclisiliğin kurucusu Zer
düşt Batı'da Zoroaster olarak bilinir. Zo
roaster, Farsça'da "güzel develere sahip 
olan" anlamındaki Zarathushtra'nın Yu
nanca'ya geçmiş şeklidir. Zerdüşt'ün ne 
zaman ve nerede doğduğu konusu tartış
malıd ır. Eski Yunan kaynakları onun do
ğumunu milattan birkaç binyıl öncesine 
götürmektedir. Buna göre Truva savaşın
dan (baz ı kaynaklara göre Eflatun 'dan) 
6000 yıl önce yaşamıştır. Diğer taraftan 
modern çalışmalar Zerdüşt'ün yaşadığı 
zaman konusunda iki farklı var sayım 
üzerinde durmaktadır. Bunlardan ilkine 
göre Zerdüşt milattan önce 1600-1400 
yılları arasında yaşamış olmalıdır. Bu gö
rüşün temel dayanağı , ona atfedilen aat
halar'daki ifadelerle Hinduizm'in kutsal 
kitaplarından olan Vedalar arasındaki ben
zerliklerdir. Daha çok itibar edilen ikinci 
görüş ise Zerdüşt'ün milattan önce VII-VI. 
yüzyıllarda yaşamış olduğu yönündedir. 
Bunun en önemli desteği Zerdüşt'ün ha
yatına ilişkin yaygın i ran geleneğidir. Bu
na göre Zerdüşt, Büyük iskender'in iran 
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seferinden (m . ö. 330) 258 yıl önce yaşa
mıştır. Şu halde Zerdüşt milattan önce 
588 yıllarında hayatta olmalıdır. Bu tarih 
ise milattan önce VI. yüzyıldaki Ahameni
ler dönemine tekabül etmektedir. Aves
ta'ya ve Yunan kaynaklarına göre Zerdüşt 
Doğu iran 'da yaşamıştır. Nitekim Kral 
Viştaspa'nın (m .ö. YI. yüzyıl) saltanat 
sürdüğü Horasan bölgesi de buradadır. 
Bazı kaynaklar ise Zerdüşt'ün iran 'ın ku
zeybatısında yer alan Maveraünnehir böl
gesinde hayvancılıkla uğraşan yarı göçe
be kabHelere mensup olduğunu, Doğu 
iran 'a daha sonradan gidip yerleştiğini 
ileri sürmektedir. 

Gelenekte Zerdüşt'e atfedilen aatha
lar'daki sınırlı bilgiler dışında Zerdüşt'ün 
hayatıyla ilgili fazla bilgi bulunmamakta
dır. Babası Poyruşaspa'nın rahip olduğu 
söylenir. MecGsi kaynaklarına göre Zer
düşt. küçüklüğünden itibaren diğer ço
cuklardan farklı olarak sürekli bir arayış 
içerisindeydi. Nitekim yirmi yaşına geldi
ğinde onda önemli değişiklikler görülme
ye başlandı; sık sık dağlara ve ıssız yerlere 
giderek inziva hayatı sürmeye çalışıyordu . 

Otuz yaşındayken Tanrı' nın temsilcisi me
lek Vohu Manaile (iyi düşünce) karşılaştı. 

Kendisine ilk vahiyleri getiren V oh u Mana 
onu ruhsal olarak yüce tanrı Ah ura Maz
da'ya götürdü. Zerdüşt, Ahura Mazda'yı 

"bilge rab" olarak nitelem ektedir. Bu va
hiy tecrübesini sonraki yıllarda diğerleri 
izledi; böylece yaşadığı dönemin politeist 
kültürüne karşı monoteizmi temel alan 
yeni bir inancı telkin etmekle görevlendi
rilen Zerdüşt etrafına bu inancı yaymaya 
başladı. 

Misyon faaliyetlerinin ilk zamanların
da Zerdüşt'ün fazla başarılı olamadığı ve 
içinde yaşadığı toplum tarafından tepkiy
le karşılandığı kaydedilmektedir. Nitekim 
ilk on yıl içerisinde yalnızca bir kişinin (ku
zeni) kendisine inandığı söylenir. Bu başa
rısızlık üzerine daha doğudaki Kral Viştas
pa'nın ülkesine gitti , Viştaspa'nın Zer
düşt'ün öğretilerini kabul etmesi yeni din 
için tam anlamıyla bir dönüm noktası ol
du. Zerdüşt, Kral Viştaspa'nın maiyetiyle 
birlikte yeni dine girmesini sağladığı gibi 
kraliyet hfınedanıyla akrabalık ilişkileri de 
kurdu; kız kardeşi Povriçista'yı kralın da
nışmanlarından Samasp ile evlendirdi, 
kendisi de kralın bir diğer danışmanının 
kızıyla evlendi. Böylece Viştaspa'nın yanın

da büyük bir saygınlık kazanan Zerdüşt 
inanç sistemini yaymak için yoğun bir ça
banın içine girdi. Bu arada komşu siyasi 
iktidarların Viştaspa ile yaptığı savaşlarda 
da taraf olmak durumunda kaldı. Bu şe-
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kilde yapılan savaşlara ve elde edilen za
ferlere Zerdüştlliğin kutsal metinlerinde 
yer verildi. Savaşlardan birinde komşu 'fu
ranlılar karşısında Kral Viştaspa ve ordu
su yenildL Bazı kaynaklara göre Zerdüşt 
bu savaş esnasında öldü veya öldürüldü. 

Çoğu milartan sonra IX. yüzyıla ait Peh
levlce metinlerden oluşan sonraki dönem 
MecGsl kaynaklarında Zerdüşt'ün haya
tıyla ilgili birçok mitolojik bilgi ve menkı
be ortaya çıkmıştır. Buna göre annesi on 
beş yaşında iken ona mucizevi bir şekilde 
hamile kalmış. bütün alem onun doğu
munda neşe ile dolmuş ve yeryüzünde 
insan şeklinde serbestçe dolaşan şeytan
lar yer altına kaçmıştır. Zerdüşt gülerek 
doğmuş, yüce tanrı Ahura Mazda ile ko
nuşmuş ve kendisini günaha teşvik eden 
Ehrimen'den yüz çevirmiştir. Bir Turan 
prensi olan Herod onu öldürmeye çalış
mıştır. Aynı rivayetlere göre Zerdüşt ra
hiplik, savaşçılık ve çiftçilikte, ayrıca tıp 
sanatında maharetin en ideal örneğiydi. 
Viştaspa'nın yürüttüğü kutsal savaşa ka
tılmış. kutsal ateşi bulmuştur. Zerdüşt'

le ilgili aniatıların birçoğunun çeşitli din
lerde din kurucusu, peygamber, dini ön
der ve kahraman yahut tanrısal varlıklar 
hakkında anlatılanlardan adapte edildiği 
aşikardır. Herod'un onu öldürmeye çalış
ması ile yahudi geleneğinde Musa'nın öl
dürülmeye çalışılması, yine hıristiyan ge
leneğinde Kral Herod'un Isa'yı öldürmeye 
çalışması hikayeleri arasında açık bir pa
ralellik görülmektedir. 

Tarihi Gelişimi. MecGsllik tarihi gelişi
mi açısından dört ana döneme ayrılır. 1. 
Zerdüşt'le başlayan ilk inanç dönemi; z. 
Kabaca Dara (Darius) sonrasında başlayan 
ve milartan sonra lll. yüzyılın ilk yarısına 
kadar devam eden dönem; 3. Milattan 
sonra VII. yüzyıla kadar süren Sasanller 
hanedam dönemi; 4. Sasanller'in yıkılışı 
ile başlayan ve günümüze kadar devam 
eden dönem. 

İlk dönemde MecGsilik -daha yerinde bir 
ifadeyle Zerdüştilik- , Gathalar'da bulunan 
Zerdüşt'ün öğretilerine bağlı kalarak tan
rı inancı açısından monoteist bir özellik 
göstermiştir. Bu dönemde çok tanncılı
ğa ve paganist kült ve ritüellere karşı çı
kılarak peygamber Zerdüşt'ün yüce tanrı 
Ahura Mazda'dan aldığı vahiyler doğrul
tusunda öğretiler savunulmuştur. Bu öğ
retilerin merkezinde, her şeyin yüce rab
bi olan Mazda'ya imana dayalı bir inancı 
ifade eden Mazdeyasna inancı bulunmak
taydı (Taraporewala, s. 2). Bu devirdedin 
evrensel boyutta yayılma temayülü gös
termiş , özellikle Darazamanında İran sı-

280 

nırları dışında Anadolu ve Avrupa'ya ka
dar yayılmıştır. Kitab-ı Mukaddes çeşitli 
İran krallarından bahsetmektedir. Özel
likle İsrailoğulları'nı Babil sürgününden 
kurtaran Kral Cyrus, Tanrı'nın "meslhim" 
ve "çobanım" iltifatına mahzar olan ol
dukça müsbet bir şahsiyet olarak Kitab-ı 
Mukaddes'te yer alır (İşaya, 44/28, 45/1 ). 

Persler zamanında Zerdüştlliğin yayıldığı 
geniş alanlarda asıl Zerdüştllik'ten uzak 
bazı heretik ekaller de oluşmaya başla
mıştır. Ahamenller döneminde impara
torluğun batı bölgelerinde kurulan ve Hı
ristiyanlığın başlangıcına kadar varlığını 
sürdüren çeşitli kolonilerin rahipleri olan 
Medler bunlar arasındadır. Medler, Yu
nan kaynaklarınca "Zerdüştlliğin ortodoks 
olmayan taraftarları" diye adlandırılmış
tır. İmparatorluğun batı bölgelerindeki 
kolonilerde yaşayan bu grup. Zerdüşt'ün 
öğretileriyle yaşadıkları bölgenin inanç ve 
gelenekleri arasında senkretik bir yapı 
oluşturmuşlardır. Ararnice konuşan Me
eller daha çok astrolojiyle uğraşmışlardır. 
Nitekim Yeni Ahid kaynakları da yeni do
ğan Hz. Isa'yı görmeye gelen doğulu bilge 
kişiler olarak bunlara işaret etmektedir 
(Matta, 2/l- 12) . İkinci dönemde Persler'in 
zayıflayıp yıkilması ve İran dahil Zerdüş
tller'in yaşadığı bölgelerin büyük ölçüde 
Yunan hakimiyeti altına girmesiyle gerek 
Zerdüşt öncesi İran dini inançları gerek
se İran civarındaki çeşitli dinsel gelenek
lerle Helenistik inanç ve ritüeller Zerdüştl
liği etkilemiş. böylece Zerdüştllik saf mo
noteist yapısından uzaklaşmaya ve senk
retik bir yapı arzetmeye başlamıştır. Me
cGsllik geleneksel düalist yapısına ise tam 
anlamıyla Sasanller döneminde kavuş
muştur. M ecusilik'teki düalist ortodoksi
nin özellikle milartan sonra IV. yüzyılda ll. 
ŞapGr devrinde tesis edildiği ve düalizmi 
konu alan Pehlevlce metinlerio bu döne
min teolojik anlayışının ürünü olduğu dü
şünülmektedir (Zeahner, The Teachings 
of the Magi, s. ı ı ) . Milatta n sonra 226 
yılında Sasanller hanedanının iş başına 
geçmesiyle M ecusilik yeniden toparian
maya başlamış. 272'de imparatorluk baş
rahibi Kartir'in çabalarıyla imparatorlu
ğun resmi dini ilan edilmiştir. Bu devirde 
iyi ve kötü düalizmine dayalı teolojik dokt
rinler genel kabul görmeye başlamış ve 
MecGslliğin sözlü geleneği yazıya geçiril
meye çalışılmıştır. Ayrıca aynı dönemde 
MecGsllik, Sasanller'in siyasi ve askeri gü
cüne paralel olarak Irak, Bahreyn, Uman 
ve Yemen (bk. EBNA) gibi bölgelerde yö
neticilerin ve toprak ağalarının dini olarak 
tanınmış. İran dışındaki yerli kabileler 

arasında yayılma istidadı göstermiştir. O 
devirde Batı Hindistan ve Çin'de de MecG
sl toplulukların bulunduğu bilinmektedir. 

Sasanller'in yıkilması ve iran'ın İslam 
hakimiyetine girmesiyle başlayan son dö
nemde M ecusilik hızla gerileme sürecine 
girmiştir. Müslüman yöneticiler Kur'an'
daki bir ayette hıristiyanlar, yahudiler, Sil
biller ve müşriklerle beraber anılan Me
cGsller'e (el-Hac 22/l7) cizye karşılığı is
lam hakimiyetinde yaşama hakkı tanımış
tır. Bu konuda Hz. Peygamber'in, "Onlara 
Ehl-i kitap muamelesi yapın" şeklindeki 

hadisinden başka ( el-Muvatta', "Zekat", 
42) bizzat kendisinin Yemen ve Hecer Me
cGslleri'ne yönelik yaptığı uygulama dik
kat çekicidir. Buna göre ResGl-i Ekrem. 
kadınlarını nikahlamamak ve kestiklerini 
yememek kaydıyla M ecusiler'in cizyeye 
bağlanmasına izin vermiştir (Hamldullah, 
Mecmü'atü 'L-veşa'iki's-siyasiyye, s. 72). 
Dört halife döneminde de bu uygulama 
devam etmiştir. Müslüman hukukçu
lar. kendilerine has müstakil hükmü bu
lunmayan konularda MecGsHer'e genel
likle gayri müslimlere ilişkin müşterek 
ahkamı uygulama temayülü göstermiş
lerdir. Ehl-i kitap'tan sayılıp sayılma
dıklarının önem taşıdığı diyet gibi ba
zı hususlarda ise farklı görüşler ortaya 
çıkmıştır (bk. DİYET; EHL-i KİTAP; GAY

Rİ MÜSLİM). İslami dönemde M ecusi
ler'in büyük kısmı Müslümanlığı veya Hı
ristiyanlığı kabul etmek suretiyle din de
ğiştirmiştir. Din değiştirmede ve özellikle 
müslüman olmada gerekyerel yöneticile
rin telkin ve teşviki gerekse cizyeden kur
tulmaya veya İslam imparatorluğunda 
siyasal ve sosyal açıdan bazı imkanlar el
de etmeye yönelik amaçları etkili olmuş
tur. EmevHer'in son dönemlerinde ortaya 
çıkan Bihaferld b. Mahfervedln örneğin
de olduğu gibi bazı Mecüsl ileri gelenleri 
telkin üzerine müslüman olmuş, ancak 
eski inanç ve geleneklerini hala devam et
tirdikleri gerekçesiyle cezalandırılmıştır 
(İbnü'n-Nedlm, II, 822) . Bu arada müslü
man olan bir kısım Mecüsller ilmi açıdan 
önemli eserler vermişlerdir. Bermekller 
devrinde İslamiyet'i benimseyen İbn Hur
dazbih bunlardandır (a.g.e., ı, 326). Alı
nan cizyenin korunması amacıyla onların 
müslümanlaşmasının yerel yöneticilerce 
engellenmeye çalışıldığı dönemler de ol
muştur. Emevller ve Abbasller devrinde 
zaman zaman MecGsller'e karşı takibat 
yapılmış. ateş tapınakları yıkılmış ya da 
mescide dönüştürülmüştür. Bu yüzden 
bazıları İran dışına (özellikle Hindistan) 
göç etmek zorunda kalmıştır. 



islami devirde MecGs'iliğe karşı birçok 
reddiye yazılmıştır. Bu dönem MecGsl di
ni literatürünün derlenmesi açısından 
da önemlidir. Bilhassa IX. yüzyılda Den
kord, BCındehişn, Fendname-i Zer
düşt ve Dcitistcin-ı Dinig, Dcitistcin-ı 
MinCıg-ı ljıred gibi Pehlevlce metinler 
derlenmiştir (Bausa ni . s. 15-16). Ayrıca 

islami devirde bazı MecGsl ekaller ortaya 
çıkmıştır. Şehristanl ve Abdülkahir ei
Bağdadl gibi müellifler çeşitli MecGsl fır
kalarından bahsederler. Şehristanl el
Milel ve'n-niJ:ıal'inde (II, 54-72) KeyG
mertiyye (KeyGmersiyye). Zürvaniyye. Ze
radeştiyye ve Seneviyye'yi, Abdülkahir ei
Bağdadl de (el-Far~. s. 214) Zürvaniyye, 
Meshiyye, Hürremdlniyye ve Bihaferldiy
ye'yi zikreder. 

i smaililik ve Müslimiyye gibi mezheple
ri n taraftarları olan bazı kişiler MecGsl 
lik'Ie ilişkili inanç ve beklentilerini sürdür
müşlerdir. Mesela bir ilStrolog ve filozof 
olan Daydan lakaplı Muhammed b. Hüse
yin. islami dönemden sonra MecGs'iliğin 
yeniden yaygınlaşacağını ilan etmiş, Müs
limiyye taraftarı olan i sh ak adında bir ki
şi de Zerdüşt'ün ölmediğini ve kendisinin 
Zerdüşt tarafından tayin edilen bir elçi ol
duğunu ileri sürmüştür ( İ bnü'n-NedTm. 
I, 469-470; II , 823-824) . 

Zerdüşt hayatta iken Zerdüşt'ilik, Taci
kistan ve BeiGcistan'ı da içine alan Harizm 
bölgesinde yayılma imkanı buldu. Ayrıca 
Kral Viştaspa'nın yardımıyla gönderilen 
misyonerlerle civar bölgelerde de yayıl
ması için çalışıldı. Ancak bu dönemde Viş
taspa'nın hakimiyet alanına giren yöre
ler hariç iran'ın genelinde eski irandini 
inançları yaygındı . Zerdüşt'ün ölümünün 
ardından onun öğretileri iran'da kabul 
görmeye başladı ve çok geçmeden i ran ' ın 
genelinde bu yeni din yaygın hale geldi. 
Yeni dini n sağladığı canlılığ ı da arkasına 
alan Kral Dara imparatorluk sınırlarını 
hızla genişletmeye koyuldu. Özellikle Asur 
ve Babil imparatorluklarının mirasına 
Persler'in hakim olmasıyla Zerdüşt'ilik bü
tün bu bölgelerde yayılma imkanı buldu. 
Daha sonraki dönemlerde Hindistan'dan 
Anadolu ve Avrupa'ya, Horasan bölgesin
den Arap yarımadasına kadar oldukça ge
niş bir bölgede taraftar edinen yeni din, 
tabii olarak yavaş yavaş kendi özgün tea
lojik doktrinlerini kaybetmeye ve yayıldığı 
bölgelerin yerli inanç sistemleriyle karşı
lıklı bir etkileşim süreci yaşamaya başladı. 
Neticede bu süreç. Zerdüşt'ün öğretile
rinin irtibatta bulunan geleneksel dinler 
ve kültürler çerçevesinde yorumlanarak 
Zerdüşt'iliğin senkretik bir dini gelenek 

şeklinde ortaya çıkmasını sağladı. Günü
müzde sayıları hayli az olan MecGsller'in 
önemli bir bölümü iran dışında, özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gi
bi ülkelerde yaşamaktadır. iran'da kalan
lar Geber (Gebr) adıyla bilinmektedir. Hin
distan'daki MecGs'iler ise Gucerati dili ko
nuşan küçük bir topluluktan ibarettir. 

Kutsal Metinler. MecGs'iliğin kutsal me
tinleri iki grupta toplanmaktadır. ilk grup, 
Avesta ile Pehlevke bazı dokümanlardan 
oluşan yazılı literatürdür; ikinci grup da 
Ahamenller ve Sasan'iler dönemlerine ait 
yazıtlardan oluşan epigrafik dokümanlar
dır. MecGsl kutsal kitabı Avesta birkaç ana 
bölümden oluşan bir metin dir. Bu bölüm
ler Yesna. Visperad, Yeşt, Videvdad (Ven
didat) ve Hurde Avesta (küçük Avesta) ola
rak bilinir. En eski metinler yetmiş iki kı
sım dan meydana gelen Yesna'da bulu
nur. Yesna'nın on altı kısmı geleneksel 
olarak Zerdüşt'e atfedilir ve aatalar (ila

hiler) diye adlandırılır. 

MecGsl geleneği, orüinal Avesta'nın Viş

taspa tarafından 12.000 öküz derisi üzeri
ne altın mürekkeple yazıldığını (veya yaz
dırıldığını). bunun iki nüshasından birinin 
Şiz kraliyet hazinesine. diğerinin Stahr 
arşivine konulduğunu kabul eder. Bir ina
nışa göre Stahr nüshası. Büyük isken
der'in iran'ı istilası esnasında (m.ö. IV. yüz
yı l) çıkan yangında yok olmuş, Şiz nüsha
sı ele geçirilerek Yunanca'ya çevrilmiştir. 

Bu orüinal Avesta metninden ancak üçte 
birlik bir kısım hafızalarda kalarak son
raki dönemlere aktarılmıştır. Yine gele
neğe göre yazılı fragınanlarından ve ha
fızalarda kalan sözlü malzemeden hare
ketle Avesta'nın yazılı bir nüshasının der
lenınesi çalışmaları Eşkaniyan Kralı Val
kaş ( 5 ı-75 ı ve Sasanl hanedanının kuru
cusu Erdeşlr Papakan (226-241) tarafın

dan başlatılmış. neticede Kral ll. ŞapGr 
döneminde (31 0-379) derleme tamam
lanmıştır (Bausani. s. 11-12). Diğer taraf
tan yapılan bilimsel çalışmalar, eldeki ya
zılı Avesta metninin milattan sonra IV. 
yüzyıl öncesine gitmediğini göstermekte
dir (a.g.e., s. 13) . Doğuiran diyalektlerin
den bir dile sahip olan Avesta. muhtevası 
itibariyle milattan önce Vll. yüzyıl ile mi
lattan önce IV veya lll. yüzyıllar arası bir 
dönemi kapsamaktadır. Sasan'iler devriy
le ilk islami dönemlerde birçok Pehlevke 
metin yazılmıştır. MecGsl rahiplerince ka
leme alınan ve adeta Avesta'nın yorumu 
olan bu metinler genel olarak Zend diye 
adlandırılmaktadır ve daha çok Sasani
Ier'in son yüzyılındaki teolojik görüşleri 
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yansıtır. Pehlevlce metinlerin çoğunluğu 
milattan sonra IX. yüzyıla aittir. Bunlar 
arasında, Avesta'nın kayıp kitaplarının bir 
özetiyle Zerdüşt'e dair çeşitli efsanelerin 
yer aldığı Denkard ve evrenin yaratılışıy
la ilgili kozmogonik bir metin olan BCın
dehişn oldukça önemlidir. 

İnanç Esasları . Zerdüşrten günümüze 
kadar MecGsl inançlarında birçok deği
şiklik olmuştur. MecGsl dini metinlerinde 
tanrı inancı açısından monoteizmden po
liteizm ve düalizme kadar farklı inanç 
özellikleri yer almıştır. Gathalar'da göz
lemlenen erken dönem MecGs'iliğinde ev
rensel bir monoteizm dikkati çekmekte
dir. Peygamber Zerdüşt başlangıçtan beri 
var olan bir tek üstün gücün. Ah ura Maz
da'nın varlığını savunmuştu . Ahura Maz
da her şeyi bilen, mutlak iyi ve adil olan 
tek tanrıydı. Bu düşüncesiyle Zerdüşt ya
şadığı dönemde iran'da yaygın olan na
turalistik politeizmi reddetmiş. politeist 
gelenek içinde oldukça önemli olan Mitra 
gibi tanrısal varlıklara inanç sisteminde 
yer vermemiştir. Bütün varlıkların Ah ura 
Mazda'dan zuhur ettiğine inanan Zerdüşt 
var oluşun başlangıcını, yüce tanrıdan zu
hur eden ya da onun tarafından yaratı
lan yedi asli ilahi varlıkla açıklamıştır. Bu
na göre Ahura Mazda öncelikle kendisi
nin kutsal ruhu Spenta Meinyu ile diğer 
altı ilahi varlığı yaratmıştır. Ameşa Spenta 
(kutsal ölümsüz) olarak da adlandırılan bu 
altı yüce varlık Vohu Mana (iyi düşünce). 
Aşa Vahişta (iyi gerçek). Spenta Armeyti 
(iyi sadakat), Hşatra Veirya (cazip hüküm
ranlık) , Haurvatat (bütünlük) ve Ameratat 
(ölümsüzlük) şeklinde gösterilir. Bu ilahi 
varlıklar aynı zamanda bilge rab Ah ura 
Mazda'nın soyut veeheleri olarak da görü
lür (ER, xv. 582). Bunlardan sonra Apam 
Napat, Sraoşa. Aşi ve GGş Urvan gibi diğer 
ilahi varlıklar yaratılmıştır. Bu sonuncu
lar Yazatalar ya da "tapınmaya değer var
lıklar" olarak da nitelenir. Adeta bir su
dür süreciyle Ah ura Mazda'dan tezahür 
eden bütün ilahi varlıklar bir bakıma yü
ce tamıyı çevreleyen melekler konumun
dadır. Zerdüşt. iyilikle (aşa) kötülüğün 
(drug) metafizik boyutta değil ahlaki bo
yutta var olduğunu düşünmüştür. Kötü
lüğe ve yalana rağbet eden ruhlar Ah ura 
Mazda'nın düşmanlarıdır. Kötü ruhlar 
arasında en başta geleni Ehrimen'dir 
(Angra Meinyu) . Kötü karakterli ruhlara 
genel bir isim olarak Devalar da (devler) 
denilmektedir. Diğer taraftan hakikati ya
ni Aşa'yı tercih eden ve doğru karakter 
taşıyan ruhlar için Ah uralar ismi kullanıl
mıştır. 
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Zerdüşt tarafından Ah ura M azda inan
cına dayalı olarak kurulan bu teolojik sis
tem Batılı ilim adamlarınca Mazdeizm 
şeklinde adlandırılmıştır. Zerdüşt'ün kur
maya çalıştığı bu tek tanncı inanç siste
mi fazla uzun ömürlü olmamış, doğa ta
pınmacılığına dayalı Mitracı politeist ge
leneği tamamıyla alt edememiştir. Aha
menller döneminde Ah ura Mazda ön pla
na çıkarılmakla birlikte sonradan Baga 
denilen diğer tanrısal varlıklardan da vaz
geçilmemiştir. Böylece Zerdüşti rahipler, 
vaaz ve dini uygulamalarında Zerdüşt'ün 
bahsettiği meleğe benzer ilahi varlıklar
la birlikte geleneksel İran politeizminin 
Mitra ve Anahita gibi tanrısal varlıkları
na da yer vermişlerdir. Ayrıca ileriki dö
nemlere ait kaynaklardaAhura Mazda'
nın hanımlarından bahsedilmiş , bundan 
başka Vohu Mana ve Armeyti'nin babası 
olarak nitelendirilmiştir. 

Sonraki devirlerde bazı Zerdüştiler kö
tülük problemini, kaderin efendisi ve za
manın kaynağ ı olan ilahi varlık olduğuna 
inanılan Zürvan'la ilişkili biçimde açıkla
maya çalışmışlardır. Buna göre Ahura 
Mazda ile Ehrimen'in. iyi ve kötü talihin 
dağıtıcısı olan, ezeli ve ebedi bir güç ola
rak her şeyi var eden zamanın yani Zür
van'ın yarattığı iki kardeş olduğu ileri sü
rülmüştür. Günümüz bilim adamlarınca 
Zürvanizm diye adlandırılan bu akım, ge
leneksel Mecfisi düalizmi öncesi heretik 
bir akım şeklinde bir müddet Zerdüştl
ler arasında etkili olmuştur. 

Daha önceki dönemlerde de düalizmin 
referansı olabilecek inanç ve düşünceler 
mevcut bulunmakla birlikte günümüzde 
Mecfisiliğin en çarpıcı özelliği olarak bili
nen Ah ura Mazda (Ohrmazd) - Ehrimen 
(Angra Mainyu) düalizmi Silsanller devri ve 
sonrasında ortaya çıkmıştır. Pehlevke 
Mecfisi metni Bundehişn bu düalizme da
yalı var oluşu oldukça açık bir şekilde an
latır. Buna göre başlangıçtan itibaren iki 
asli tanrısal varlık mevcuttu. Bunlardan 
Ah ura Mazda kudret ve iyiliklerle çevrili 
ışık dünyasında iken Ehrimen. karanlık
larta çevrili olan derin çukurlarda kana su
samış bir halde yaşıyordu. Her iki tanrı

sal varlık kendi alemlerinde bir dizi ya
ratma eylemi gerçekleştirmiştir. Böyle
ce Ah ura M azda zamanı, ilahi varlıkların 
özünü, Ameşa Spenta'yı ve diğer ilahi var
lıkları. Ehrimen de benzer şekilde kendi 
ruhsal varlığıyla altı kötü varlığı ve diğer 
kötüleri yaratmıştır. Ardından Ahura 
Mazda dünyayla ilgili olarak göğü, suyu, 
yeri. bitkileri. sığırı ve insanı . Ehrimen de 
canavarları vb. kötü varlıkları halketmiş-
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tir (Bausani, s. 37-40). Bu düalizmde, her 
ikisi de yaratılmamış bütün iyilikleri n ya
r atıcısı ve sorumlusu olan bir iyi tanrı ile 
bütün kötülüklerin yaratıcısı ve sorum
lusu olan bir kötü tanrının varlığı esastır. 
Bu iki güç ve onlara bağlı olan Aşa ve Drug 
arasında çetin bir mücadelenin var oldu
ğuna inanılır. 

Ahura Mazda yaratmayı iki aşamada 
tamamlamıştır; önce her şeyi ruhi (me
nog). ardından maddi (getlk) olarak var et
miştir. Varlıkların maddi olarak ortaya 
çıkmasıyla iyi-kötü savaşı aktivite kazan
mıştır. Mecfisl inancına göre Ehrimen 
metal alemini yararak su yoluyla yeryüzü 
dünyasına çıkmış. buradaki bazı bölgele
ri çöle çevirmiş, Ahura Mazda'nın yarat
tığı ilk insanla bağayı öldürmüş ve kutsal 
ateşi dumanla kirletmiştir. Ah ura Mazda 
bütün insanlığın prototipi olarak Geyfi
mert adında bir varlık halketmiştir. Ge
yfimert. Ahura Mazda ve Sfendermat'ın 
yani yeryüzünün oğlu olarak tanımlanır. 

Daha sonra öldürülen Geyfimert'in t o
humları (zürriyeti) yeryüzüne dökülmüş 
ve bundan ilk insan çifti olan ve Adem'le 
Hawa'ya tekabül eden Meşye ile Meşya

ne doğmuştur (Eiiade. II, 317-318) . 

Mecfisilik'te kozmik zaman tıpkı Mani
heizm ve Sabiilik'te olduğu gibi üç döne
me ayrılır. Bunlardan ilki yaratılış döne
mini içermektedir. Tanrı yeryüzünü, yer
yüzündeki varlıkları , insanı ve yaratıcı iyi
liğin sembolü olan bağayı bu devirde ya
ratmıştır. İkinci zamanda kötü tanrı Eh
rimen'in saldırısı gerçekleşmiş ve Ehri
men'den kaynaklanan kötülükyeryüzüne 
karışmıştır. Bu ikinci dönem iyilikle kötü
lük arasındaki aktif mücadele dönemidir. 
Bu devirde insan, Ehrimen ve beraberin
deki Devalar ve diğer karanlık güçlere 
karşı Ahura Mazda'ya, Ameşa Spenta
Iar'a ve diğer iyi güçlere (Yazatalar) yöne
Ierek korunup kurtulabilir. Bu dönemin 
sonunda iyilikle kötülük arasında son bir 
savaş yapılacak ve kötü güçler alt edile
cektir. Üçüncü ve son devir ise kötülüğün 
yok edileceği ve adeta yeniden ilk döne
me dönüleceği restorasyon ya da iyilikle 
kötülüğün birbirinden ayrılma devridir. 
Kötülüğün hakimiyetinin nihai olarak or
tadan kalkacağı bu dönemde insanlar 
e bediyen mutlak iyilik içinde yaşayacak
Iardır. 

Dünyanın gidişatı . var oluştan kıyame
te kadar süre açısından birbirine eşit dört 
devre ayrılan 12.000 yıl olarak hesapla
nır. Bu dört devirden sonuncusunda Zer
düşt peygamber olarak yeryüzüne gön
derilmiştir. Zerdüşt. Gathalar'da kendi-

sini "manthra" (peygamber) olarak adlan
dırmıştır. Aynı nitelerneyi Zerdüşt'ten 
sonra yaşayan bazı Mecfisi ileri gelenleri 
de kendileri için yapmaktadır (Zeahner, 
The Dowen and Twilight o{Zoroastrian
ism, s. 77) . Dolayısıyla Mecfisllik'te pey
gamberliğin Zerdüşt sonrası da devam 
edeceğine inanılmaktadır. Medısi inan
cına göre dördüncü dönem ahir zamana 
tekabül etmektedir. Bu zamanın sonları
na doğru kurtarıcı Saoşyant gelecektir. 
Zerdüşt'ün soyundan olan ve bir bakire
den doğacağına inanılan Saoşyant ile yer
yüzünde iyiliğin hakimiyeti tekrar tesis 
edilecektir. 

Mecfisilik'te ölüm ve ölüm ötesi hayat
la ilgili inançlar oldukça gelişmiş durum
dadır. Ölüm sonrasında ruh sırasıyla yıl
dızları, ayı ve güneşi geçerek ilahi aleme 
ulaşabilmektedir. Ruh dünyadaki inanç
Iarı ve davranışları açısından sorgudan 
geçirilir. Sreoşa, Mitra ve Raşnfi tarafın
dan yapılan bu sorgulamada kişinin arnel
Ieri bir terazide tartılır. Bu terazi adeta 
bir köprü gibidir. Eğer kişinin iyilikleri ağır 
basarsa Chinvat adı verilen bu ayrışma 
köprüsü genişleyeceği için oradan geçe
rek yukarıdaki cennete gider; günahları 
ağır basarsa o zaman da köprü adeta bir 
bıçak ağzı gibi daralacağından aşağıdaki 
cehenneme düşer (ER, XV, 585 ). Bedenin
den ayrılarak cennete giden ruhlar orada 
güzel bir kız sfiretindeki kendi eşiyle bu
Iuşup birleşir. Zira Mecfisl düşüncesine 
göre yeryüzündeki her canlının ve hatta 
ruhani varlıkların ilahi illernde bir sfireti 
ya da eşi vardır. Fravaşi öğretisi olarak 
da bilinen bu inanca göre yeryüzündeki 
maddi varlık geçicidir; asıl olan ruhun ila
hi alemdeki bedeniyle birleşmesidir. Cen
netteki eşiyle birleşen ruh orada ebedi 
yen mutluluk içerisinde yaşar. Ehrimen 
tarafından yönetildiğine inanılan cehen
nem ise bir arınma mekanıdır ; burada 
arınan ruhlar da sonunda cennete gire
cektir. Bu ferdi yargılamadan başka toplu 
bir kıyamet, haşir ve hesaba da inanılır. 

Temel İbadetler. Mecfisilik'te yedinci 
yaratılışla özdeşleştirilen ve ilahi varlık
lardan Aşe Vehişta tarafından korundu
ğuna inanılan ateş tanrının yarattığı saf, 
temiz ve iyi bir varlık olarak görülür. Bu 
sebeple erken dönemlerden itibaren ateş 
Mecfisi tapınaklarında önemli bir yer tu
tar. Özellikle Silsanller devrinde ortaya çı
kan ikonaklazm hareketinde tapınaklar
dan temizlenen tanrı sfiretlerinin yerini 
kutsal ateş almış, ateşin kullanımı yaygın

laşmıştır. Ateş motifı eski İran paralarında 
da kullanılmıştır. Yaygın olarak inanıldığı-



nın aksine MecOsllik'te ateş bir tapınma 
objesi yahut bir tanrı değil tanrısal saflı

ğın, temizliğin ve iyiliğin sembolüdür. Bu 
sebeple MecOsllik'te ateşle ilgili temizlik 
kurallarına riayet etmek oldukça önemli
dir. Ateşte kullanılan yakıtlar temiz ve ku
ru olmalıdır. MecOslliğin İran genelinde 
etkin olduğu dönemde her toplumsal ta
bakanın kendine has bir büyük kutsal ate
şi vardı. Bunlardan Ad Or Fernbag rahipler 
sınıfının, AdOr Guşnasp askerlerin , AdOr 
Burzen Mihr ise çiftçilik ve hayvancılıkla 
uğraşan halkın kutsal ateşiydi (Boy ce, s. 
8 7). Tapınaklarda değişik ateş türleri var
dır. Mesela Ateş Vahram (Behram) tapı
nakta yirmi dört saat yanan önemli ateş
tir; önem açısından daha alt derecede 
olan ateşler de vardır. Tapınakta kutsal 
ateş önünde yapılan dualar esnasında ra
hipler nefeslerinin ateşi kirletmemesi için 
yüzlerinde beyaz bir örtü kullanırlar. 

M ecusilik'te on beş yaşına gelen her ço
cuk için dine giriş töreni (Nevzat) düzen
lenir. Bu törende çocuklar duatarla dini 
elbise (südre) giyip kutsal kuşak(kusti) ta
karlar. Her Mecüsl abdeste benzeyen bir 
temizlik işleminin ardından güneş doğar
ken, öğle vakti, öğleden sonra, güneş ba
tarken ve gece olmak üzere beş vakitte 
çeşitli dualar (gah) okur. Dualar arasında 
Ah Ona Veirya ya da Ahunvar denilen dua 
oldukça önemlidir. Bu dua her MecOsl ço
cuğuna ilk öğretilen dualar arasındadır. 
Ayrıca her MecOsl Frevarane adı verilen 
iman formülünü (amentü) günlük olarak 
tekrarlar. MecOsller'in bayramları arasın
da en önemlisi, yıllık olarak kutlanan ye
di büyük bayramdan biri olan ve Nevruz 
(No Ruz) adı verilen yeni yıl bayramıdır. 
Tabiatın dirilişi anısına kutlanan Nevruz 
aynı zamanda dünyanın ve insanın yara
tıldığı gün olarak kabul edilir. Genellikle 
Gehembar adıyla bilinen diğer altı bay
ram ise Hşatra Veirya ve göğün yaratılışı 
anısına kutlanan Meydyoy Zaremaya (orta 
bahar), Ahura Mazda ve insan için kutla
nan Homaspathmaedaya (Fravaşiler bayra
mı), Meydyoy Şema (orta yaz), Meydyeyrya 
(orta kış), Peydişahya ve Ayetrima bayram
larıdır. Bu bayramlar Ah ura Mazda, Ame
şa Spentalar ve onlar tarafından var edi
len ya da korunan kutsal yaratıklar adına 
kutlanır. Bunlardan başka sonbaharda 
hasat zamanı kutlanan Mihrican da önem
li bir bayramdır. 

MecOslliğin ahlak sistemi iyi söz, iyi dü
şünce ve iyi davranış ilkesine dayanır. Her 
ne kadar sonraki dönemlerde aksi uygu
lanmış olsa da Zerdüşt kanlı kurban tö
renlerine karşı çıkmış. politeist Mitra kül-

tüyle özdeşleşen boğa kurbanlarını red
detmiştir. Zerdüşt. kanlı kurbanın yerine 
Haoma içeceğini ve kişinin ibadetlerine 
bir şahit olarak da ateş sembolizmini kul
lanmıştır. 

Çok eski dönemlerde ölü gömme ade
tinin varlığını gösteren işaretler bulun
makla birlikte sonraları tıpkı Tibet Bu
distleri'nde olduğu gibi MecOsllik'te de 
cesetlerin açıkta bırakılarak etierin vahşi 
hayvanlar ve kuşlar tarafından yenilmesi 
adeti yaygınlaşmıştır. Ruh bedenden ay
rıldıktan sonra ceset kirli sayılır ve onun 
toprağa gömmek, suya atmak ya da ateş
te yakmak suretiyle temiz olan toprağı, 
suyu veya ateşi kirletmesine izin verilmez. 
Cesetler eski dönemlerde ıssız dağ başla
rında, yakın zamanlarda ve günümüzde 
ise Dahma adı verilen özel binalarda çıp
lak şekilde açıkta bırakılır. Nihayet etten 
tamamıyla sıyrılıp kuruyan kemikler top
lanarak haşir gününde yeniden dirilmesi 
inancıyla toprağa gömülür. Cesede yalnız
ca cenaze taşıyıcıları gibi bazı özel kişiler 
yaklaşabilir; bu kişilerin de özel bazı arın
ma ayinlerini yapmaları gerekir. Ölülerin 
arkasından dua edilir ve bu sayede ruh
ların cennete gireceğine inanılır. 

MecOsllik'te ateşle ilgili temizlik kural
ları yanında su ile ilgili kurallar da önemli
dir. Suyu ve su kaynaklarını kirJetrnek gü
nah sayılır. Benzer temizlik kuralları top
rak için de geçerlidir. Toprağa çöp gibi pis 
şeyleri gömmek hoş karşılanmaz. Bunun 
yerine çöplerin özel yerlerde yok edilme
ye çalışılması öğütlenir. MecOsllik'te kan 
da bir kirlenme unsuru olarak kabul edi
lir ve bu bağlamda adet gören kadınlar 
toplumdan tecrit edilir; hatta bazan bun
ların normal günlük işlerini yapmaları da 
yasaklanır. 

Rahiplik Sistemi ve Mabed. MecOsllik'
te toplumsal yapı çeşitli sınıflardan olu
şur. MecOslliğin iran'da hakim din oldu
ğu eski dönemlerde toplumda kraliyet 
hanedanı, rahipler, askerler ve halk (çift
çilik ve hayvancılıkla uğraşanlar) birbirin
den ayrılmış vaziyetteydi. Rahipler, as
kerler ve halkın kutsal büyük ateşleri fark
lıydı. Bu çerçevede kraliyet hanedanının 
da kendine has kutsal ateşi vardı . Bir kral 
tahta çıktığında onun kutsal ateşi salta
natı boyunca sürekli yakılı tutulurdu. 

Rahiplerin mensup olduğu sınıfların en 
önemlisi Med rahip grubudur. İran impa
ratorluklarının hakimiyeti altındaki batı 
bölgelerinde yerleşik MecOsl kolonilerinde 
etkin olan Medler, eski Yunan gibi Batı 
dünyasında MecOslliğin bu adla adeta 
özdeşleşmesine sebep olmuştur. Erbad 
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(Herbad), Môbad (Magbad) ve Bagnepad 
gibi rahip grupları da dikkati çekmekte
dir. Bunlardan Môbadlar'ın ateş tapınak
larındaki başrahipler olduğu bilinmekte
dir. Ayrıca Ansahrig ve Bandag adıyla bili
nen laik görevliler tapınaktaki ateşin sön
memesi için vazife yapar. Rahiplik baba
dan oğula geçmektedir. Rahiplerin giysi
leri başa takılan külah benzeri bir başlık, 
bir elbise, ağzı kapatacak şekilde yüze ta
kılan bir peçe ve bir kuşaktan oluşmakta
dır. Bu giysiler zorunlu olarak beyazdır. 
Temizlik ve saflığı simgeleyen beyaz ra
hip rengi olarak bilinir. Rahipler cenaze ve 
evlenme törenleri, inisiyasyon (dine giriş) 
ayinleri vb. törenleri idare ederken bu
nun karşılığında belirli bir ücret alarak 
geçimlerini sağlarlar. 

Erken dönem MecOslliğinde tapınmak 
amacıyla kullanılan kutsal mekanlar ya da 
sunak yerleri (a ltarlar) fazlaca görülme
mektedir. Ancak zamanla bilhassa Me
cüslliğin toplumda hakim din haline gel
mesiyle tapınaklar ve sunak yerleri oluş
maya başlamıştır. "Ateşkede" adı verilen, 
içerisinde kutsal ateşin yakılı olduğu ta
pınaklar iran'ın her tarafında inşa edil
miştir. Ateş tapınakları genellikle biri kut
sal ateşin yakılı tutulduğu kısım , diğeri 

inananların ibadetlerini yerine getirdik
leri daha büyük bir kısım olmak üzere iki 
bölümden oluşmaktadır. Sasanller'in yı
kılışından sonra ateşkedeler hızla yok ol
muştur. Bugün İran, Azerbaycan ve Hin
distan'da çeşitli ateşkedelerin var oldu
ğu bilinmektedir. 
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ı 
MECZÜB, 

ı 

Muhammed b. Kamerüddin 
( ..,.,,~, w-ı..Uf~ ~ ~) 

Muhammed b. Kameriddin b. Hamed 
b. Muhammed el-Meczub 

(ö. 1247/1831) 

L 
Sudanlı dini lider ve Şazeli şeyhi. 

_j 

121 o· da ( 1795-96) annesinin memleke
ti olan Metemme'de doğdu. Nil-Atbara 
kavşağının güneyindeki Damer şehrinde 
din önderleri yetiştiren ve XIX. yüzyılın 
başlarından itibaren "Mecazib" diye ta
nınan bir aileye mensuptur. MeczQb'un 
ailesi, Sennar Devleti'nin merkezi oto
ritesinin ortadan kalkmasıyla geniş bir 
alanda idari özerklik elde etmiş, yerli ka
bileler ve çevredeki tüccar aileleriyle kur
dukları ittifaklar sayesinde ekonomik ba
kımdan da güçlenmiş, açtıkları okullarda 
halka dini hizmetlerin yanı sıra sağlık hiz
metleri sunmuş, yerleşik halkla göçebe
ler arasında meydana gelen meselelerin 
çözümünde önemli roller üstlenmiştir. 

Muhammed ei-MeczQb, Damer'e gide
rek Ali b. Ahmed Ab Jadari'den Kur' an, 
Ezrak b. Ahmed Ab Jadari'den fıkıh ders
Ieri aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra 
Kur'an hacası olarak doğduğu kasabaya 
döndü. 1820'de irşad faaliyetleri için böl
geye gelen Şeyh Mutıammed Osman Mir
gani ile karşılaştı ve ondan İdrisiyye tari
katının piri Ahmed b. İdris'in görüşlerini 
öğrenme fırsatını buldu. 1821'de Hicaz'a 
dönmek isteyen Mirgani ile birlikte o da 
gitmeye karar verdi. Ancak Mirgani ile 
aralarındaki anlayış farklılığı daha yolun 
başında birbirinden ayrılmalarına sebep 
oldu. 

Ahmed b. İdris ile buluşmak için Mek
ke'ye gidip sohbetlerine katılan Muham
med MeczQb, müridin şeyhine muhab
betle birlikte Hz. Peygamber'e mutlak 
bağlılık içinde olması gerektiğini söyleyen 
Ahmed b. İdris'ten çok etkilendi ve onun 
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tesiriyle cezbeye kapılarak Medine'ye ge
çip Resul-i Ekrem'e yakın olmak istedi. 
Medine'de kaldığı yaklaşık sekiz yıl boyun
ca Ahmed b. İdris ile irtibatını sürdürdü. 
Burada muhtemelen geçimini Hz. Pey
gamber'i öven ilahiler söyleyerek sağladı. 

MeczGb 1829 yılı Ocak ayında Hicaz'dan 
ayrıldı ve Kızıldeniz'de Afrika'nın liman 
şehri Sevakin'e giderek tekkesini kurdu; 
çevresinde önemli sayıda derviş grubu 
oluştu. Sevakin'de iki yıl kalıp Damer'e 
dönmek üzere Şubat 1831 'de yola çıkan 
MeczGb, Damer'e vardıktan kısa bir süre 
sonra 8 Temmuz 1831 'de vefat etti. Mu
hammed el-MeczQb'un Sevakin'deki men
supları ölümünün ardından Hicaz'da ya
nında bulunan müridierinden Emin ei
Kitayabi'ye biat ettiler. Onun da kısa bir 
süre sonra vefatı üzerine yerine Şeyh Ya
sin b. Abdülkadir Salim er-Rıdvani geçti. 
Şeyh Yasin görevini 1854'te MeczQb'un 
yeğeni Tahir b. Tayyib b. Kamerüddin'e 
devretti. Tahir ve oğlu Doğu Sudanlılar'ın 

1881 'de başlayan Mehdi isyanını destek
lemelerini sağladılar, kendileri de bizzat 
harekete katıldılar. Ancak isyan bastırtlın
ca Şeyh Tahir ve ailesinin Doğu Sudan'da 
etkisi azalmıştır. 

MeczQb, Sudan'da XVIII ve XIX. yüzyıl
larda ulemanın temsil ettiği geleneksel 
din anlayışının ötesinde İslami bilgi ve uy
gulamaların yaygınlaşmasın ı sağlayan 

dini-sosyal reform hareketinin en önemli 
temsilcilerinden biridir. Hayatı boyunca. 
bir yandan ulema çevrelerinde gelişen il
mi gelenekten edindiği bilgileri bu gele
neğin çok fazla etkileyemediği geniş halk 
kitleleri arasında yaymaya çalışmış. bir 
yandan da onların manevi dünyasını ge
liştirmeyi amaçlamıştır. 

Muhammed MeczQb ve mensupları Şa
zeli olduklarını söyledikleri ve kendilerini 
bu isimle niteledikleri halde Şeyh Mec
zGb'dan sonra tarikata MeczGbiyye de 
denilmiştir. MeczQb'un Ahmed b. İdris'e 
intisap etmiş olmakla birlikte Şazeliyye 
kazetini babası Kamerüddin'den aldığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim tarikat silsilesi
ni kaydettiği bir eserinde şeyhi olarak ba
basını göstermektedir (Hofheinz, Arabic 
Uterature of Africa, 1, 252-253). 

Şazeli şeyhi olan dedesi Faki Hamed'in 
Damer'de büyük saygı gösterilen türbe
sinin yerini XX. yüzyılda MeczGb'un tür
besi almıştır. 1915'ten başlayarak her yıl 
27 Muharrem'de Damer'de icra edilen 
tören MeczGb adına yapılmaktadır. 1985'
ten itibaren 29 Receb'de Sevakin'de ya
pılan benzeri bir törende MeczGb'un ila
hileri okunmaktadır. Yeğeni Şeyh Tahir 

el-MeczGb onun hakkında el-Vesile ile'l
mat]ub ii ba'zı me'ştehere min mena
]f.ıbı ve keramati veliyyillah eş-Şey]] 

el-Mec~ub adlı bir menakıbname kale
me almıştır (Kahire I 332). 

Muhammed ei-MeczGb'un tasawuf 
anlayışında nazari yönü ağır basan me
tafizik yaklaşımlar ikinci planda yer alır. 
Sohbetlerinde müridierinin dürüst ve ah
laklı olmalarını ve sorumluluklarının bi
lincinde olarak hareket etmelerini öğüt
leyen MeczGb'a göre tasawufta önemli 
olan, müridierin bir tarikat ve zaviye çev
resinde örgütlenmeleri ve ibadetleri ye
rine getirirken ruhen canlı olmalarıdır. 
Muhammed el-MeczGb'un divanı, evrad 
mecmuaları ve mevlidlerinin yanı sıra ta
sawuf, hadis, fıkıh, fıkıh usulü, gramer 
gibi çeşitli konularda otuz sekiz kadar 
eseri bulunmaktadır. 
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MECZÜB, Sidi Abdurrahman 

ı 
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Ebu Zeyd (Ebu Muhammed) 

Abdurrahman b. Ayyad b. Ya'küb 
ei-Meczüb el-Hilall ei-Fered 

(ö. 976/1569) 

L 
Faslı meczup sufi. 

_j 

909 Ramazanında (Şubat-Mart 1504) 
Fas'ın (Mağrib) Atiantik sahilinde bulu
nan AzemmGr'a bağlı Beni Amgar'ın bir 
ribatı olan Tit (Titünfıtr. Aynülfıtr) köyünde 
doğdu. Fatımiler zamanında Kuzey Afri
ka'ya yerleşen Beni Hilal Arap kabilesinin 
kollarından olup Dükkale kabileler birliği 
içinde yer alan Evladü Ferec'e mensup
tur. Kaynaklarda zikredilen Sanhad nis
besi, aynı bölgede yaşayan Sanhace Ser
beri kabilesiyle de bir alakası olduğuna 
işaret etmektedir. Babası muhtemelen. 
914'te (1508) Portekizliler'in AzemmGr'u 


