MEHDEVI
ve tasvir etmiş, şüphe ile hareket etmeyi
prensip haline getirmiştir.
Mehcer

edebiyatının

üzerinde kurul-

duğu temel dini hürriyettir. ifade ve düşünce hürriyeti, bunun yanında dini hürriyet beraberinde birçok tartışmayı da
getirmiştir. Din ve din adamlarına karşı
açıkça görüşlerini ilk ortaya koyan Ci b ran
Hanı Cibran ve Emin er-Reyhanl'dir. Bunlar bazı yazılarından dolayı dinsizlikle suçlanmıştır. Eleştirilerini Doğu halkının buna hazır olmadığı bir dönemde ve çok ağır
biçimde yapmaları sebebiyle her ikisi de
Katolikler'ce protesto edilmiştir. Mlhall
Nuayme dini konularda Cibran gibi düşünmesine rağmen din adamlarına ölçüsüzce saldırmamıştır.
Hayatın ve toplumun çeşitli yönlerini ince bir his! e tasvir ve tahlil etmek, mehcer
edebiyatını Ortadoğu Arap edebiyatın dan
ayıran en önemli özelliklerden biridir. Arap
mehcer edebiyatı Ortadoğu Arap edebiyatının gelişmesi, zenginleşmesi ve modern dünya edebiyatları arasında yerini
alması bakımından bir itici güç olmuştur.
Bu hareket Arap edebiyatından ayrı bir
edebiyat değil onun bir parçasıdır. Genelde insanlığa, özellikle de Ortadoğu insanı
na bir mesaj niteliği taşıyan mehcer edebiyatı bugün artık sadece geçmişte edebiyata kazandırdığı eserlerle etkisini devam ettirmektedir.
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MEHDEvi
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Ebü'l-Abbas Ahmed b. Arnmar
b. Ebi'I-Abbas el-Mehdevi
(ö. 440/1048-49 [?])
L

Tefsir ve

kıraat

alimi.

_ı

Aslen Kayrevan yakınlarındaki Mehdiye'den olup 430 (1 039) yılı civarında Endülüs'e yerleşti. Diğer kaynakların aksine
Mu'cemü'l-üdeba'da (V, 39) künyesi ve
isim zinciri Ebü'l-Kasım Ahmed b. Muhammed b. Arnmar b. Mehdi b. İbrahim
şeklinde verilmekte, ayrıca Hamldl nisbesiyle zikredilmektedir. Mehdevl, annesi
tarafından dedesi Mehdi b. İbrahim'den
ve İbn Süfyan'dan Kur'an ve kıraat dersleri aldı; Mekke'de Ebü'l-Hasan Ahmed
b. Muhammed el-Kantarl'den bu ilirnde
faydalandı; Ebü'l-Hasan el-Kabisl'den rivayette bulundu. Kendisinden Endülüs'te Ebü'l-Velld Ganim b. Velid el-Malik!,
Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah elMutarrifi ve diğerleri istifade ettiler. Fı
k.ı hta Maliki olarak bilinen Mehdevl'nin
ölüm tarihini Safedi 440 ( 1048-49) diye
verirken Zehebl "430'dan (ı 039) sonra"
demekle yetinmiş, Süyutl ise Taba]fiitü'l-müfessirin'de (s. ı 9) 430 yılı civarı ,
Bugyetü'l-vu'at'ta (ı, 35 ı) 440 (1048-49)
şeklinde kaydetmiştir.

Özellikle kıraat ilmi ve Arap dilindeki
üstünlüğüyle tanınan Mehdevl, İbn Mücahid'in Kitabü.s-Seb 'a'sında kıraatleri

yedi ile sınırlandırmasına karşı çıkmış,
onu gereksiz bir iş yaparak kafaları karış
tırmakla suçlamıştır. Zira konunun uzmanı olmayanlar, İbn Mücahid'in kitabın
da yer alan yedi kıraati Kur'an'ın nazil ol-

d uğu bildirilen yedi harf zannetme yanıl
gısına düşmüştür. Mehdevi'ye göre kıraat
imamlarının ravilerini iki ile sınır l andır
mak ve kıraat farklılıklarını bu iki ravinin
naklettiklerinden ibaretmiş gibi göstermek de doğru değildir (Enderabl, s. 3 ı32). İbn Atıyye el-Endelüsl. Kurtubl ve
Ebu Hayyan el-Endelüsltefsirlerinde, Ebu
Şam e el-Makdisl el-Mürşidü '1-veciz'de,
İbnü 'l-Cezerl başta en-Neşr olmak üzere
diğer bazı kitaplarında, İbn Hacer el-Askalani Fetl;u'l-bari'de, bir kısım müellifler tefsir ve kıraate dair eserlerinde Mehdevi'nin kitaplarından yararlanmışlardır
(örnekler için bk. Şerf:ıu'l-Hidaye, neşre
denin girişi, ı. 79-82).
Eserler i. t. el-Hidaye ila me~ahibi'l
]furra'i's-seb'a (el-Hidaye fi'l-l<:.urra'i'sseb'). İbnü'l-Cezerl'nin en-Neşr'inin kaynakları arasında yer alan eser bizzat müellifin belirttiğine göre (a.g.e., I, 3) meş
hur yedi kıraate dair muhtasar bir çalış
madır. Mikrofilmi çekilemeyecek kadar
yıprandığı anlaşılan bir nüshasının günümüze ulaştığı belirtilmektedir (a.g.e.,
neşredenin girişi, I, 86). 2. Şerl;u'l-Hida
ye (Ta' lilü '1-/<:.ıra' ati 's-seb', el-Muva.Zzı/:ı fl
ta'llli {vücühi]'l-l<:.ıra'at) . Bir önceki eserin
şerhi olan bu çalışmasında müellif yine
muhtasar olarak kıraatierin illetlerini açık
lamıştır (nşr. Hazi m Said Haydar. I-II. Riyad I 4 I 6/1 995; eser üzerinde yapılan diğer çalışmalar için aş. bk.). 3. el-Kifaye
fi şerl;i ma]fiiri'i'l-Hidaye. Günümüze
ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. Müellifın Hica'ü meşdl;ifi'l-emşar ve Beydnü 's-sebebi'l-mılcib li'l:Jtildfi '1-]fıra
'at adlı eserlerinin bu kitabın bölümleri
olduğu ileri sürülmüştür (a.g.e., neşrede 
nin girişi, I, 99, ıoıı. 4. et-Tafşilü'l-cami'
li- 'ulılmi't-tenzil (Tefslrü'l-Mehdevl). Bu
çalışmanın Enfal suresinin sonuna kadar
olan I. cildinin bir nüshası Beyazıt Devlet
(nr. 605), Enbiya suresinin 71. ayetinden
Ankebut suresinin sonuna kadar olan IX.
cildinin nüshası Süleym aniye (Yazma Bağışlar, nr. ı 05ı) kütüphanelerinde, Tefsirü'l-Kur'an ve Tefsirü'l-Mehdevi adlarıyla kayıtlı diğer nüshaları ise Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 504, 505) bulunmaktadır (çeşitli bölümlerine ait nüshalar için bk. a.g.e., neşredenin girişi, I. 8990; Brockelmann, GAL Suppl., 1, 730; Hasan Hüsnl Abdülvehhab, s. 122). s. etTal;şil li-feva'idi Kitabi't- Tatşili'l-ca
mi' li- 'ulılmi't-tenzil. Bir önceki eserin
muhtasarı olan ve Emir Mücahid el-Amirl'nin isteği üzerine yazılan eserin bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (Emanet Hazinesi, nr. 562). iki tam,
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bir eksik nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Amcazade Hüseyin Paşa, nr. I Ol 2; Mu ra d Buhar!, nr. ı 8; Yusuf Ağa, nr. 4
ı En'am suresinin sonuna kadar olan ı.
ci lt)) kayıtlıdır (diğer bazı ci ltieri ve bölümlerine ait nüshalar için b k. Şer/w '1-Hidaye, neşredenin girişi, I, 93-95; Beyanü 'ssebebi'l-mücib, neşredenin girişi, s. 12).
6. 2a'atü'l-Kur'ani'l-Kerim. Kur'an'da
geçen ve içinde za harfi bulunan kelimelerin dört beyitte bir araya getirildiği bir
manzume olup Ebü't-Tahir İsmail b. Ahmed b. Ziyadetullah et-Tüclbltarafından
yapılan şerhi, Ebü'I - Kasım Sa'd b. Ali ezZencanl'nin el-Far]f beyne':v~a' ve'(l(iad adlı çalışmasıyla birlikte Muhammed
Said ei-Mevlevl'nin tahkikiyle ve Kitabü
2a'ati'l-Kur'ani'l-Kerim ismiyle neşre
dilmiştir (Beyrut 141 1/199 1). Mehdevl'nin
beyitleri ayrıca Muhammed b. Ali b. Müsa el-Mahalli tarafından şerhedilmiş olup
bu şerhin bir nüshası Medine'de Arif Hikmet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr.
39). 7. Hica'ü meşa]J.ifi'l-emşar. Hz. Osman'ın istinsah ettirip çeşitli merkeziere
gönderdiği mushaf nüshalarının imla
özellikleriyle bu nüshalar arasındaki bazı
yazım farklılıklarının ele alındığı eser
Muhyiddin Abdurrahman Ramazan'ın
tahkikiyle Mecelle tü Ma'hedi'l-mah tutati'l-'Arabiyye içinde neşredilmiştir
(XIX/I [Kahire 1393/ 1973].s. 53-141). 8.
Beydnü's-sebebi'l-mucib li'l]tilafi'l-]fı
ra'at ve kesreti 't-turu]f ve'r-rivayat.
Kur'an'ın yedi harf üzerenazil olduğunu
bildiren hadisin (bk. el-AHRUFÜ's-SEB'A)
ve konuyla ilgili diğer bazı rivayetlerin ele
alındığı risale, Hatim Salih ed-Damin'in
tahkikiyle önce Mecelletü Ma'hedi'lmahtutati'l-'Arabiyye içinde (XXIX/I ı Küveyt 1985 1. s. 127-162), daha sonra Erba' atü kütüb ii 'ulUmi'l-Kur'an adıyla
yayımlanan (Beyrut ı 418/1 998) diğer üç
risale ile birlikte neşredilmiştir. 9. Cüz'
mu]J.taşar fi'l-beyani 'ani'n -nut]fı bi]J.urufi'l-mu'cem. 10. Nüb~e mine'l-Kitabi'l-Müsemma Na]J.leti'l-lebib bi-al]bôri'r-ri]J.le ile'l-]J.abib (son iki eser için
bk. Brockelmann, GAL Suppl., I, 730).
Kaynaklarda Mehdevl'ye nisbet edilen
diğer eserler de şunlardır: el-Burhan
'an 'ulUmi'l -Kur'an (Mekke'de kaleme alındığı belirtilmiştir). Ki tab ii 'adedi' l-ay, Riyyü '1- 'atış ve ünsü '1-va]J.iş.
Keşfü':v~unun'da (1, 520) Ca'berl'den
naklen Mehdevl'nin et-Teysir fi'l-]fıra'dt
adlı bir eserinin bulunduğu belirtilirse de
bunun doğru olmadığı, Ca'berl'nin Ken zü'l-me'ani ii şerJ:ıi ljırzi'l- emani adlı
eserinin sonunda Mehdevl ile ilgili olarak

368

zikrettiği "musannifü't-Tefslri'l-keblr ve'ssagir" ifadesinin, kitabın bazı nüshaların
da "tefslr" kelimesi yerine müstensih hatası olarak "teyslr" diye yazılmasından
kaynaklandığı belirtilmektedir ( Şerl:tu '1Hidaye, neşredenin girişi, ı . 96-97). Hediyyetü'l-'arifin'de de (1, 75) İbn Beşkü
val'in eş-Şıla adlı eseri kaynak gösterilerek Mehdevl'nin et-Teysir fi'l-]fıra'at adlı
bir kitabının olduğu belirtilmiş, ancakeş 
Şıla 'da böyle bir bilginin bulunmadığı görülmüştür.

Saidei-Fellah el-Mehdevi ve CühUdühu fi't-tefsir ve'l-]fıra'at adıyla bir doktora tezi (ı 987, ei-Külliyyetü'z-Zeytuniyye
li' ş-şeriat ve usuli'd-dln, Tunus). Hazim SaId Haydar el-Muvattı]J. ii ta'lili'l-]fıra'at
li-Ebi'!-'Abbas el-Mehdevi başlığıyla
yüksek lisans tezi ( 1408, el-Camiatü' l- islamiyye, Medine) hazırlamış, Abdülkerlm
b. Muhammed el-Hasan Bekkar da elMehdevi ve menhecühu ii kitabihi'lMuvattı]J. ii ta'Wi vücuhi'l-]fıra'at adıyc
la bir çalışma yapmıştır ( D ı maşk ı 990).
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Hindistan'da bir dini hareket.

.J

İslam tarihinde mehdilik inancı çerçevesinde farklı coğrafyalarda ortaya çıkan
hareketlerden biri olup Hindistan'ın en
eski İslami akımları arasında sayılır. Hareketin kurucusu Seyyid Muhammed Cavnpür1847 (1443) yılında Cavnpur'da (Ca un-

pOr) doğdu . Şeyh Danyal Çiştl'nin medresesinde öğrenimine başlayıp on iki yaşın 
da geleneksel programı tamamlayarak
"esedü'l-ulema" unvanını aldı. Bazı arkadaşlarıyla birlikte gittiği Mekke'de haccını
tamamladığı sırada mehdlliğini ilan etti
(901/1496) . Ertesi yıl Hindistan'a döndüğünde aynı iddiayı Ahmedabad ve Barhli'de tekrarladı. daha sonra Gucerat bölgesindeki Celur'a göç etti. Hindistan'daki hükümdarlar, kadılar ve ileri gelenlere
yazdığı mektuplarda kendisinin Allah tarafından seçilmiş son veli ve Hz. Peygamber'in halifesi olduğunu belirterek onları
kendi öğretilerini kabule davet etti. Dünyayı terk, dürüst insanlarla dostluk, halktan uzaklaşma, tevekkül, Allah'ın rızasını
arama . öşür ödeme , zikir ve hicret gibi
prensipler koyan Cavnpurl, hayatını köy
ve kasaba dışında kurulan ve "daire" adı
verilen kamplarda mensuplarıyla birlikte
geçirdi. 910 (1505) yılında Afganistan'ın
batısındaki Ferah'ta vefat etti (ayrıca bk.
SEYYİD MUHAMMED CAVNPÜRI).

CavnpOrl'nin ölümünden sonr a Mehdevller oğlu Seyyid MahmQd'a tabi oldular. Onun halifeliği zamanında Cavnpürl'nin mehdiliğine inanmayanların kafir olacağı esası benimsendi. Bu düşünce, 918
(1512) yılında Seyyid Mahmud'un Gucerat idarecileri tarafından hapsedilip iş
kence görmesine ve hapishanede ölmesine sebep oldu. CavnpQrl'nin ikinci halifesi ve damadı olan Seyyid Handemir zamanında Mehdevller'in durumu daha da
kötüleşti. Aleyhte v erilen fetvalar ve iş 
kenceler sebebiyle Gucerat'ta barınama
yan cemaat yirmi değişik bölgeye dağıl
dı. Bunun üzerine Handemlr, Mehdevller'e
yapılan muamelelerden sorumlu olan ulemayı ortadan kaldırmak üzere adamlarından dört kişiyi görevlendirdi. Ahmedabad'da heyecan doğuran bu durum Muzaffer Şah Gucerati tarafından haber alı
nınc.a Aynülmülk kumandasındaki askeri
birlikler Mehdevller'in üzerine sevkedildL Gucerat kuwetleriyle yapılan savaşta
Mehdevller yenilgiye uğrayıp bölgeyi terketmek zorunda kaldılar (930/1 524 ).
Bir süre faaliyet gösteremeyen Mehdevller, Sur! hükümdarlarından Şlr Şah ve
İslam Şah zamanında yeniden ortaya çık
tı. Şeyh Abdullah Niyazi ve Şeyh Ala! isimli
iki Mehdevl. Agra yakınındaki Biyane'de
bir daire kurarak kısa zamanda pek çok
kişiyi kendi taraflarına çekmeye muvaffak oldular. İlki Afgan, diğeri Bengal asıllı
olan bu iki şeyh vaazlarında mensupları 
nı katı bir zühd hayatı yaşamaya ve mülk
edinmemeye yönlendirdiler. Bu arada ida-

