MECZUP
işgali sırasında Miknas çevresindeki iruggan köyüne göç etmiş ve 922'de (1516)
orada vefat etmiştir.

Abdurrahman ei-MeczOb, Fas'ın kuzeyinde Habt bölgesinin merkezi olan Kasrülkeblr'de (Aicazarquivir) bir süre kaldık
tan sonra Miknas'a yerleşti. Burada ve
çevresinde feyiz aldığı şeyhler arasında
özellikle EbO Osman Said b. EbO Bekir eiMeşteral. Ebü'r-Revayin Muhammed ve
EbQ Hafs ömer el-Hattab ez-ZerhOnl'nin
adları anılır. Tasavvuf terbiyesinde en
önemli şeyhi EbQ Hafs Ömer olup kendisine MeczQb lakabını da o vermiştir. Ebu
Hafs Ömer ve diğer şeyhlerinin silsilesi
Şazeliyye'nin CezQiiyye kolunun kurucusu
Muhammed b. Süleyman ei-CezQII'ye veya ZerrOkıyye kolunun kurucusu Ahmed
ZerrOk'a ulaşır. MeczQb'un ilk şeyhinin ,
manevi bir işaretle Fas'a gidip bir defa
görüştüğü Dewar lakaplı Ebü'I-Hasan Ali
b. Ahmed es-Sanhad olduğu kaydedilir.
Devvar'ın şeyhi İbrahim ez-ZerhOnl eiFahham da Ahmed ZerrOk'tan feyiz almıştır.

MeczQb, seyrüsüiOkünü tamamladık
tan sonra şeyhi EbQ Hafs ömer'in işare
tiyle Ha bt bölgesinde küçük bir yer olan
BOziri'de bir tekke açarak irşada başladı.
Şeyhl'nin, "MeczQb'dan başka meczup
kalmaz" sözü onun bu lakapla anılmasına
yol açmıştır. Kendisinden hiç bahsetmeyen çağdaşı İbn Asker ei-Mağribl bazı
şeyhlerinin biyografisini verir ve bunlardan Ebü'r-Revayin için, "Melametiyye tariki üzere idi": Ali b. Ahmed ed-Dewar için
de, "BehiOI. meczup ve Melametiyye tariki üzere idi" diyerek her ikisinin de bazı
garip hallerini kaydeder (Devl:zatü'n-naşir, s. 79-81 ). Onun cezbeli hali üzerinde
bu iki şeyhinin etkisi olduğu açıktır. Vecd
halinde iken bazı garip davranışlarda bulunur. anlaşılmaz sözler söyler. güçlü bir
şiir yeteneğine sahip olurdu; söylediği ruballer bütün Mağrib'de darbımesel haline
gelmiştir. MeczQb'dan nakledilen ve daha
çok zikir meclislerinde okunan şiirlerin
hepsi tasavvufi muhtevaya sahip olup
sosyal ve siyasal içerikli şiirlerin ona nisbeti şüphelidir (de Premare, s. ı Oı vd.).
Muhammed Mehdi el-Fas!, CezGII ve halife! erine dair Mümti'u'l-esma' adlı eserinde MeczOb'un hiçbir amel ve hal iddiası olmayan, feyiz hali galip, gayb ve esrardan haber veren bir kimse olduğunu
belirterek onun , "Bütün insanlar aslında
meczuptur, fakat yalnız beni bununla
andılar" sözünü nakleder (a.g.e., s. 229).
Hayatının sonuna doğru kendisinde sükOn halinin daha galip olduğu söylenen

MeczQb'un zahir hal ve histen tamamen
dini görevlerini tam olarak
yerine getirdiği, eşleri ve çocukları olduğu. zaviyesinde beş vakit namazın düzenli
olarak kılındığı, zikri oturarak yaptırdığı.
birinin kalkıp taşkınlık yapması veya raksetmesi durumunda zikre son verdiği
kaydedilir (a.g.e., s. 221, 222).
kopmadığı.

Zaviyesinin bulunduğu BOziri'de hastalanan MeczQb isteği üzerine Miknas'a
götürülürken 9 Zilhicce 976 tarihinde
(25 Mayıs 1569) Mirşaka'da öldü. Üç gün
sonra da Miknas'ta Babülsa dışına defnedildi. Halifesi Ebü'I-Mehasin ei-Fasl'nin
yaptırdığı türbesi ziyaretgah olup bugün
ei-Meşhedü'I-İsmaill'nin haremi içinde
kalmıştır. Sözlü gelenekte ve yazılı kaynaklarda MeczOb'a birçok keramet ve keşif isnat edilir: vuku bulmadan önce birçok olayı haber verdiği, karada ve denizde insanların imdadına yetiştiği , her yıl
Arafat'ta görüldüğü söylenir. MeczQb'un
derledikleriyle kendi sözlerinden oluşan
ve zikir meclislerinde okunan bir hizbi

ei-Fasl'nin İbtihdcü'I-Jwlub bi-J:.ıaberi'ş
ŞeyJ:.ı Ebi'I-MeJ:ıdsin ve şeyJ:.ıihi'l-Mec
?;lib'u ile onun biyografisine dair diğer
eserlerde (bk. EBÜ'I-MEHASİN ei -FASI)
MeczQb'un hayatı ve menakıbına dair bilgiler yer alır.
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MeczQb'un önde gelen müridieri arasında Ebü'I-Hasan Ali b. Ka sım el-Kantari
ei-Kasrl, EbQ Abdullah Muhammed b. Ali
en-Neyyar ei-Kasrl. Kaddar lakaplı Muhammed b. Yahya ei-BOhaslbl, Muhammed el-Lecal anılır. MeczQb ölünce yerine
Abdullah b. Hüseyin ei-Megarl. onun da
altı ay sonra vefatı üzerine Ebü'I-Mehasin el-Fas! geçti. İki oğlu Muhammed esSeb' ve Ayyad da babalarının bu halifesine
intisap ettiler.
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Mazhar olduğu cezbe sonucu
süliik etmeden Hakk'a eren veli
anlamında tasavvuf terimi.

_j

Sözlükte "kendine çekmek, yaklaştır
mak" anlamındakicezb (cezbe) kökünden
türeyen meczub kelimesi tasavvufta, bir
daha kendine gelmernek üzere Allah'ın
aniden kendine çektiği. dost edindiği ve
daimi surette huzurunda bulundurduğu
velileri tanımlamak için kullanılmıştır.

MeczQb'un şiirleri Henry de Castries'in
Les moralistes populaire de l'Islam.
Le s gnomes de Si di Abd-er-Rahman
el-Medjedoub adlı eserine (Paris 1896)
konu olmuş, NOreddin Abdülkadir b. İb
rahim el-Kavlü'I-me'sur min kelami'ş
ŞeyJ:.ı 'Abdirra]J.mdn el-Meq;ub'da (Rabat. ts.) onun 127 rubalsini derleyerekşer
hetmiş, J. Scelles-Millie ve Buhar! Halife,
Les quatrains de Medjdoub le sarcastique, poete maghn~bin du xvı· siecle
adlı eserinde (Paris 1966) bunların Arapça metinlerini vermiş ve açıklamalarla
birlikte Fransızca'ya çevirmiştir. Tayyib esSıddıki şiirlerini Divanü Sidi 'AbdirraJ:ı
mdn el-Mec?;lib adlı eserde toplamış
(Rabat 1979) Muhammed b. AzzQz da
sözlerini derleyerek Arapça metin ve ispanyolca tercümesiyle birlikte yayımla
mıştır (Pensamientos y maximas deSidi
Abdurrahman el-Maxdub, Madrid I 955).

Dini duygu ve heyecaniara genellikle
cezbe denir ve bu anlamda her dindar
kişi ve siUik az çok cezbe sahibidir. Mutasawıflar, bir anda Hakk'ın katına ulaşan
meczupların bu yüce mertebeyi kendi
gayretleriyle kazanmadıklarını. bunun
kendilerine Hakk'ın bir lutfu olduğunu
söylerler. Cezbe aklı baştan alan bir hal
olduğundan meczuplar ömür boyu kendilerinden tamamen veya kısmen geçmiş
bir durumda yaşarlar. Günlük işlerini yönetip düzenleyemedikleri gibi dini emir
ve yasaklara zahiren tam olarak riayet etmezler. Dini yükümlülüğe temel oluştu
ran akli dengeye tam anlamıyla sahip olmadıklarından di nin emir ve yasaklarıyla
da yükümlü sayılmayan meczuplara me'huz (kendinden alınmış), mesiUb (akıldan
soyu lmu ş). ma'tuh (bunak). mağiUb (yenilmiş), valih (çılgın). behlill (saf). divane
ve mecnun gibi unvanlar da verilir.

Ebü'I-Mehasin'in torununun oğlu Abdurrahman b. Abdülkadir b. Ali b. Yusuf

İbn Haldun, meczupların bir bakıma
delilere benzedikleri halde velayet maka-
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mında bulunduklarını

ve sıddlkların hallerine sahip olduklarını belirttikten sonra
fıkıh alimlerinin onların vellliğini kabul etmediğini, ancak bunun yanlış bir hüküm
olduğunu, zira ibadetin veliliğin mutlak
şartı olmadığını, Allah ' ın vellliği dilediğine
lutfettiğini

söyler. Ona göre meczuplar
hükümlere tam anl amıyla uygun olmasa da ibadet ederler. Doğuştan saftır
lar, kendilerine göre iyi işlerin yapılması
nı teşvik eder, kötü işleri engeller, hiçbir
kayıt altında bulunmadıklarından bazan
gaybdan haber verirler (Mu~addime, s.
ı 53; Şifa'ü 's-sa'il, s. ı07) . HücvlrT, meczupların kulluk görevlerini yerine getirmekten azat edildiklerini ileri sürer (Keş
fü'l-mal;cüb, s. 33 ı ) Takıyyüddin İbn Teymiyye de güçlü bir sevgi ve zikir sebebiyle
içine aşk ateşi düştüğü için aklı başından
giden kişinin söz ve hallerinde mazur olduğunu, bu durumda iken söylediği sözler
ve davranışları sebebiyle kınanamayaca
ğını . Allah'ın meczuplara akıl ve hal verdiğini , sonra akıllarını başlarından alıp onları cezbe halinde bıraktığım, dinin emir
ve yasaklarına uymaktan da muaf tuttuğunu söyler (Mecmü'u fetava, X, 43 ı) .
şer!

Mutasawıfların büyük bir kısmı salikin
tasawuf yolunda ancak cezbe ile ilerle- ·
yebileceği görüşündedir. Tasawufta bir
tarikata intisap ederek sülükünü tamamlamamış ve cezbe halini yaşamamış saliklere "mücerred salik" (salik-i gayr-i meczGb), tasawuf yoluna girmeden ve yolun
gereklerini yerine getirmeden ani bir cezbeye mazhar olan salikiere "mutlak meczup" (meczGb-ı gayr-i salik) . tasawuf yoluna girip bu yolun çilesini çektikten sonra
cezbe halini yaşamış olanlara "salik meczup" (salik-i meczGb). yaşadıkları bir cezbe
halinin ardından tasavvuf yoluna girip kararlı bir şekilde bu yolun gereklerini yerine getirenlere "meczup salik" (meczGb- ı
sa lik) denir. Gerçek meczup bunların ikincisidir. ancak mürşide ulaşmadığından
kendisi ermiş olmakla birlikte irşad yetkisi yoktur.
Meczupları hakiki meczuplar, bunlara
benzerneye çalışanlar ve meczupluk taslayanlar diye üçe ayıran Abdurrahman-ı
Cami. hakiki meczupların Hakk'a erdikten sonra bir daha geriye dönüp insanlara rehberlik yapamadıklarını , kendilerinden geçmiş ve fani olmuş bir şekilde yaşadıklarını; meczup olmayan. fakat samimi olarak meczuplara benzerneye çabalayanların bazan Hak'tan gelen ışıklar ve
raihalar sebebiyle kendinden geçip meczuplar gibi hareket ettiklerini. ancak bazan ışık ve koku kesildiğinden karanlıkta
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nefisleriyle baş başa kaldıklarını ; meczupluk taslayanların ise dinin emir ve yasaklarına uymamak için cezbe halinde göründüklerini, Hakk'ın iradesiyle hareket ettikleri için sorumlu olmadıklarını ileri sürdüklerini ve bunların ibahl zındık olduğu
nu söyler (Lamii, s. ı 5, ı 9-20). Bunlarla
meczup arasındaki fark tabii şekilde titreyen elle bilinçli olarak titretilen ele benzetilmiştir. Serrac bu tür meczupluğu bir
sapkınlık olarak görür (el-Lüma' , s. 525).
Gelecekle ilgili olarak verdikleri haberlerin bazan doğru çıkması. bazan da hikmetli sözler söylemeleri meczupların halkın gözündeki itibarını arttırmış. bu da
dini hükümlere ve ahlak kurallarına uymayan söz ve davranışlarının mazur görülmesine sebep olmuştur. Şa'ranl. büyük veiTier olarak tanıttığı meczupların
bu tür söz ve davranışları hakkında bilgi
verir (Taba~at, Il, ı 41-143, ı 73 , ı 84- ı 87) .
Ünlü meczup Ma'şük-ı Tüsl'nin içki içtiği.
şair Senal'yi de içki içen bir meczubun
irşad ettiği nakledilir(bk. Lamii, s. 349,
666).
Bütün İslam aleminde rastlanan meczuplar bulundukları çevrelerde büyük
sayg ı görmüş. meczup sıfatı birçok sütinin unvanı olarak kullanılmış. ölen meczuplara türbeler yap ı larak kabirieri ziyaretgah haline getirilmiş. adiarına m escidler ve camiler yapılmıştır. Bazı meczupların diğerlerinden daha üstün olduğunu
belirtmek için onlara "kutbü'l-meczübln"
denilerek ruhaniyetlerinden feyiz alınma
sı gerektiğine ve keramet sahibi olduklarına inanılınıştır (bk. BEHLÜL) . Ayaşlı Şa
kir Efendi ve Neyzen Tevfik son devrin tanınmış meczupları arasında zikredilebilir.
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veya

kişiliği

bilinmeyen

hakkında kullanılan

hadis terimi.
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Sözlükte "bilmemek, tanımamak" ancehl (cehalet) kökünden türeyen bir isim dir. Teri m olarak hiç bilinmeyen veya yeterince tanınmayan raviyi ifade eden bir kavram olup ma'rufun karşı
tıdır. Bir ravi ismi, künyesi, lakabı, sanatı,
sıfatı ve nisbesi gibi özelliklerinden biri
veya birkaçı ile meşhur olmasına rağmen
herhangi bir amaçla onun tanınmadığı
bir özelliğiyle adlandırılıp farklı bir şahıs
izlenimi verilmeye çalışılması veya kısalt
ma için adının hiç belirtilmemesi (ibham)
ya da bir tek ravisinin bulunması halinde
meçhul olur. Mesela Muhammed b. Saib
b. Bişr ei-Kelbl bazan dedesine nisbetle
Muhammed b. Bişr. bazan Hammad b.
Saib. bazan da Ebü'n-Nadr, Ebu Said. Ebü
Hişam gibi farklı isim ve künyelerle adlandırılarak kimliği ve kişiliği belirsiz hale getirilmiştir. Bir haber nakledilirken. "Bana
adamın biri. bir şeyh ... haber verdi" gibi
bir ifade kullanılarak hocanın adının gizlenmesi veya Amr Zümür. Sem'an b. Meş
nec ei-Hezhaz. Bekir b. Karvaş. Yezld b.
Süheym, Cürey b. Küleyb ve Umeyr b. İs
hak gibi kimselerin tek ravilerinin bulunması rivayeti meçhul durumuna getirir
(ayrıca bk. CEHALET).
lamındaki

Hadis ilminde meçhul raviler iki kısma
1. Mechülü'l-ayn (cehaletü'l-ayn) . Bu
ifade ilk bakışta kimliği belirsiz kişi diye
aniaşılsa da terim olarak "adı belli olduğu halde hadis öğrenimi ve öğretimi bilinmeyen", kısaca "tek ravisi olan kimse"
manasma gelir (Hatlb e l -Bağdadl, s. 88) .
Böyle bir raviye "mechOlü'z-zat" da denilir. Hadisçiler. meçhul terimini genelde
mechülü'l-ayn anlamında kullanmakla
beraber Ebu Hatim er-Razi bununla cehaletü'l -vasfı (cehaletü'l-hal) kasteder ( Şern
seddin es-Sehavl.l . 320; Leknevl, s. 229230). MechOlü'l-ayn olan bir ravi. tanınan
iki alimin kendisinden hadis rivayet etmeayrılır.

