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bir eksik nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde ( Amcazade Hüseyin Paşa, nr. I O
l 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 bö
lümlerine ait nüshalar için b k. Şer/w '1-Hi
daye, neşredenin girişi, I, 93-95; Beyanü 's
sebebi'l-mücib, neşredenin girişi, s. 12). 
6. 2a'atü'l-Kur'ani'l-Kerim. Kur'an'da 
geçen ve içinde za harfi bulunan kelime
lerin dört beyitte bir araya getirildiği bir 
manzume olup Ebü't-Tahir İsmail b. Ah
med b. Ziyadetullah et-Tüclbltarafından 
yapılan şerhi, Ebü'I-Kasım Sa'd b. Ali ez
Zencanl'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 1/1991 ). Mehdevl'nin 
beyitleri ayrıca Muhammed b. Ali b. Mü
sa el-Mahalli tarafından şerhedilmiş olup 
bu şerhin bir nüshası Medine'de Arif Hik
met Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 
39). 7. Hica'ü meşa]J.ifi'l-emşar. Hz. Os
man'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'l
mahtutati'l-'Arabiyye içinde (XXIX/I ı Kü
veyt 1985 1. s. 127-162), daha sonra Er
ba'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-Ki
tabi'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 kale
me alındığı belirtilmiştir). Ki tab ii 'ade
di' 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 
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zikrettiği "musannifü't-Tefslri'l-keblr ve's
sagir" ifadesinin, kitabın bazı nüshaların
da "tefslr" kelimesi yerine müstensih ha
tası olarak "teyslr" diye yazılmasından 
kaynaklandığı belirtilmektedir ( Şerl:tu '1-
Hidaye, neşredenin girişi, ı . 96-97). He
diyyetü'l-'arifin'de de (1, 75) İbn Beşkü
val'in eş-Şıla adlı eseri kaynak gösterile
rek Mehdevl'nin et-Teysir fi'l-]fıra'at adlı 
bir kitabının olduğu belirtilmiş, ancakeş

Şıla'da böyle bir bilginin bulunmadığı gö
rülmüştür. 

Saidei-Fellah el-Mehdevi ve CühUdü
hu fi't-tefsir ve'l-]fıra'at adıyla bir dok
tora tezi (ı 987, ei-Külliyyetü'z-Zeytuniyye 
li' ş-şeriat ve usuli'd-dln, Tunus). Hazim Sa
Id Haydar el-Muvattı]J. ii ta'lili'l-]fıra'at 
li-Ebi'!- 'Abbas el-Mehdevi başlığıyla 
yüksek lisans tezi ( 1408, el-Camiatü' l- is
lamiyye, Medine) hazırlamış, Abdülkerlm 
b. Muhammed el-Hasan Bekkar da el
Mehdevi ve menhecühu ii kitabihi'l
Muvattı]J. ii ta'Wi vücuhi'l-]fıra'at adıyc 
la bir çalışma yapmıştır ( D ımaşk ı 990). 
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MEHDEVİYYE 
(4i~~f ) 

Hindistan'da bir dini hareket. 
.J 

İslam tarihinde mehdilik inancı çerçe
vesinde farklı coğrafyalarda ortaya çıkan 
hareketlerden biri olup Hindistan'ın en 
eski İslami akımları arasında sayılır. Hare
ketin kurucusu Seyyid Muhammed Cavn
pür1847 (1443) yılında Cavnpur'da (Ca un-

pOr) doğdu . Şeyh Danyal Çiştl'nin medre
sesinde öğrenimine başlayıp on iki yaşın 

da geleneksel programı tamamlayarak 
"esedü'l-ulema" unvanını aldı. Bazı arka
daşlarıyla birlikte gittiği Mekke'de haccını 
tamamladığı sırada mehdlliğini ilan etti 
(901/1496) . Ertesi yıl Hindistan'a döndü
ğünde aynı iddiayı Ahmedabad ve Barh
li'de tekrarladı. daha sonra Gucerat böl
gesindeki Celur'a göç etti. Hindistan'da
ki hükümdarlar, kadılar ve ileri gelenlere 
yazdığı mektuplarda kendisinin Allah ta
rafından seçilmiş son veli ve Hz. Peygam
ber'in halifesi olduğunu belirterek onları 
kendi öğretilerini kabule davet etti. Dün
yayı terk, dürüst insanlarla dostluk, halk
tan 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 sonra Meh
devller oğlu Seyyid MahmQd'a tabi oldu
lar. Onun halifeliği zamanında Cavnpürl'
nin mehdiliğine inanmayanların kafir ola
cağı esası benimsendi. Bu düşünce, 918 
(1512) yılında Seyyid Mahmud'un Guce
rat idarecileri tarafından hapsedilip iş
kence görmesine ve hapishanede ölme
sine sebep oldu. CavnpQrl'nin ikinci hali
fesi ve damadı olan Seyyid Handemir za
manında Mehdevller'in durumu daha da 
kötüleşti. Aleyhte verilen fetvalar ve iş 

kenceler sebebiyle Gucerat'ta barınama

yan cemaat yirmi değişik bölgeye dağıl

dı. Bunun üzerine Handemlr, Mehdevller'e 
yapılan muamelelerden sorumlu olan ule
mayı ortadan kaldırmak üzere adamla
rından dört kişiyi görevlendirdi. Ahmeda
bad'da heyecan doğuran bu durum Mu
zaffer Şah Gucerati tarafından haber alı
nınc.a Aynülmülk kumandasındaki askeri 
birlikler Mehdevller'in üzerine sevkedil
dL Gucerat kuwetleriyle yapılan savaşta 
Mehdevller yenilgiye uğrayıp bölgeyi ter
ketmek zorunda kaldılar (930/1 524 ). 

Bir süre faaliyet gösteremeyen Mehde
vller, 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 muvaf
fak oldular. İlki Afgan, diğeri Bengal asıllı 
olan bu iki şeyh vaazlarında mensupları

nı katı bir zühd hayatı yaşamaya ve mülk 
edinmemeye yönlendirdiler. Bu arada i da-



recilerin müdahalesine izin vermeyip on
larla karşı karşıya geldiler. Bu yüzden çe
şitli sıkıntılara ve işkenceye maruz kaldı
lar. Şeyh Alal, İslam Şah'ın huzurunda 
kamçılandığı esnada öldü. Şeyh Abdullah 
Niyazi mensuplarıyla birlikte Afganistan'a 
geçti ve orada vefat ettiği 1 000 ( 1592) 
yılına kadar Mekran merkez olmak üzere 
çok sayıda kimsenin Mehdevlliğe girme
sini sağladı. 

Bu iki şeyhin ölümüyle zayıflayan Meh
devller, Ekber Şah zamanında Patan ve 
Gucerat'ın bazı kesimlerinde Şeyh Abdür
reşld ve Şeyh Miyan Mustafa Guceratl'
nin gayretleriyle biraz toparlandılar. Ule
ma ile aralarındaki ihtilaflara rağmen 
Alim Han, Mlr EbO Türab, MOsa Han Pa
tani ve İ 'timad Han gibi nüfuzlu kişiler 
sayesinde zarar görmediler. Bir ara alt 
kademedeki idareciler tarafından hapse
dilen Guceratl serbest bırakı ldığında 

FetihpOr Sikri'ye giderek burada Ekber 
Şah'ın saray nakkaşı Abdüssamed Şirin
kalem'le yakın ilişki kurdu, ancak dönü
şünde Biyane'de . öldü. Bundan sonra 
Mehdevller arasında hareketi yönetecek 
seviyede liderler ortaya çıkmadı. Şah Ci
han döneminde Evrengzlb'in Gucerat va
liliği sırasında onun hizmetine giren Sey
yid RacO ve arkadaşlarının Mehdevl ol
dukları anlaşılınca şehirden çıkarıldılar. 

Ahmedabad'da cerayan edensilahlı mü
cadelede Seyyid RacO ve arkadaşları öl
dürüldü. 

Mehdevller'in önemli bir kolu olarak ka
bul edilen, daha çok Kirman ve Güney Be
lOcistan civarında bulunan Zikrller, hare
ketin kurucusu Seyyid Muhammed Cavn
pOrl'nin düşüncelerini kısmen değiştirdi
ler. Göçebe olan ve mahalli tabirle "dai
revale" (daireciler) adıyla da bilinen bu kim
seler, Hz. Peygamber'in emirlerinin meh
dinin gelişiyle iptal edildiğini söyleyerek 
oruç tutmanın ve namaz kılmanın gerek
siz olduğunu, zikrin her türlü ibadetin 
üzerinde bir değer taşıdığını ileri sürdü
ler. Zikrane adıyla anılan ve yönü Kabe'
ye dönük olmayan mabedierinde günde 
altı defa toplanıp zikreden grup mensup
ları, hac için Mekke'ye gitmeyip Mekran 
Türbet mevkiindeki KOh-i Murad'da bu
lunan mabedi ziyaret ederler. Buradaki 
bir kuyu da (çah-ı zemzem) onlar tarafın
dan kutsal sayılı r. 

Hindistan'daki Mehdevller günümüz
de küçük gruplar halinde Andra Pradeş , 

MeysOr, Tamil Nadu, Kerela, Maharaştra 

ve Gucerat'ta bulunur. Pakistan'ın Hindis
tan'dan ayrılmasından sonra eski Sind'
de, şimdiki ŞahdadpO r'da ve Karaçi'de 

de Mehdevller daire kurdular. Bunlar di
ğer gruplardan farklı olarak siyasi konu
lardan uzak durur ve faaliyetlerini kur
dukları Mehdevl daireleri ile sınırlı tutar
lar. 
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MEHDi 
( ..s~f ) 

liJ MusTAFA Öz 

Dünyanın son zamanlarında 
ortaya çıkıp doğru inancı 

ve adaleti yeryüzüne hakim kılacağına 
inanılan kurtarıcı . 

L _j 

Sözlükte "doğru yolu bulmak; yol gös
termek, rehberlik etmek" anlamındaki 
hüda (hedy. hidayet) kökünden türemiş 
bir sıfat olup "hidayete erdirilmiş, kendisi
ne doğru yol gösterilmiş kişi" demektir. 
İleride gelecek bir kurtarıcı (mesih, meh
di) inancı büyük dinlerde olduğu gibi ilkel 
dinlerde de görülmekte, bu inanç bir ba
kıma tarihte ve günümüzde bazı dinl-si
yasi hareketlerin güç kaynağını oluştur

maktadır. Kavramın içeriğindeki ahir za
man, hükümdarlık, dini yenileme, kurta
rıcılık gibi ana özellikleri değişmemekle 
birlikte içinde bulunduğu din in karakteri
ne göre ayrıntılarda farklılıklar görülmek
te, bu kavramı ifade eden kelimeler de 
diniere ve kültürlere göre değişmektedir. 
Mesela Avrupalı araştırmacılar, Yeni Gine 
ve çevresindeki halklarda görülen meh
dilik hareketleri için kargo kültü, Kuzey 
Amerika yerlileri için ghost -dane tabirini 

MEHDi 

kullanmışlardır. Eski Amerika yerlilerin
den Aztekler mehdilerine quetzalcoatl, 
Eski Mısırlılar arneni demişlerdi. Kavram 
için Hinduizm kalki. Budizm maytreya 
(maitreya, mettaya), M ecusilik saoşyant, 
yahudi ve hıristiyanlar mesih kelimesini 
kullanırlar. Mehdi, farkl ı kültür ve diniere 
göre dünya tarihinin sonunda (ahir za
man) Tanrı tarafından yeryüzüne gönde
rilecek ve yeryüzünü hakimiyetine alacak 
bir hükümdar, insanlara doğru yolu gös
terecek bir peygamber, dini bir lider veya 
Hinduizm'de olduğu gibi bir tanrıdır. 

İslam Öncesi Din ve İnançlarda . Mehdi 
kavramının kökleri ve gelişmesi konusun
da Batı lı araştırmacılar iki görüş ortaya 
koyarlar. Bunlardan birincisi mehdi inan
cının Sumerler'de doğduğu , Babilliler'de 
ve Mısırlılar'da geliştiği ve bu iki kanal
dan dünyaya yayıldığ ı düşüncesidir ki ilk 
örnekleri Kral I. Sargon'da (m ö 2350 yıl
ları) ve Hammurabi'de (m.ö. ı 728- 1686) 
görülmektedir. İkinci görüş mehdi inan
cının her dinin kendi içinde, kendi tarihi, 
psikolojik ve sosyolojik şartlarına göre 
doğup geliştiğidir. Mesela Hinduizm'de 
mehdiliğin menşei Tanrı Vişnu'nun Kalki 
ismiyle müstakbel avatarasma ve Hint 
zaman tasavvuruna dayanırken İslami
yet'te Hulefa-yi Raşidln devrinin arkasın
dan başlayan iç savaşların tarihi, siyasi 
ve psikolojik tezahürleri buna sebep ol
muştur. 

Dinlerin çoğunda insanlığın maddi ve 
manevi sıkıntılarını sona erdirecek, içti
mal ve dini hayatı ideal olgunluğa ulaştı
racak bir otoritenin geleceği inancı vardır. 

Geleceği beklenen ideal zamanın vakti ve 
süresi her dinde merak konusu olmuştur. 
Genelde bu süreç dünya hayatının sonla
rına doğru öngörülmüştür. Mevcut du
rumda ideal mutluluğu bulamadıklarına 
inanan insanlar kendi dönemlerini güz 
mevsiminin son zamanlarıyla karşılaştı
rırlar ve hayatın daha da kötüye gidece
ğinden endişe ederler. Ancak mevsimle
rin birbirini takibi, gece ve gündüzün pe
riyodik akışı gibi sosyal bozulmaların da 
kışı sayılan karanlık devri bir aydınlık ba
harın ve yazın yahut karanlık bir geceyi 
aydınlık gündüzün takip edeceği düşü
nülmüştür. Karanlık süreç tabii, içtimal 
ve dini hayattaki bozulmalar olarak tasvir 
edilir. Mesela Eski Mısırlıl ar ' a göre Nil 
nehri ve göller kuruyacak, içindeki balık
lar ve etrafındaki kuşlarla beraber kaybo
lacaktır. Güneş kendini insanlardan uzak
laştıracak, günde yalnız bir saat görüne
cek ve öğle vaktinin olduğunu kimse f ar-
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