
miştir. MevdCıd'un İmadüddin Zengl, Sey
feddin Gazi ve İzzeddin Mesud olmak üze
re üç oğlu vardı. Kızlarından Azizetüddin 
Ahşevra Hatun. Salihiye'de Hanefiler için 
Maridaniyye Medresesi'ni. oğlu izzeddin 
Mesud'dan olan torun u Terken Hatun da 
Dımaşk'ın KasiyCın mahallesinde Şafii

ler için Atabekiyye Medresesi'ni yaptır
mıştır. 
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Ebü'I-Feth Şihabü'd-din ve'd-devle 
ve Kutbü'l-mille Mevdüd 

b . Mes' Gd-i Gaznevi 
(ö. 440/1048) 

Gazneli hükümdan 
(1041 - 1048). 

_j 

Muhtemelen401-402 (1010-1011)yılla
rı arasında doğdu. Sultan Mesud. büyük 
oğlu MevdCıd'u ilk olarak Türkmenler' i 
kontrol altında tutmak için Dihistan böl
gesinde görevlendirdi (426/ 1 035) . Ardın
dan Selçuklular'ın faaliyetlerini önlemek 
amacıyla MevdCıd'u ve başkumandan Ali 
Daye'yi kuvvetli bir orduyla Belh'e gön
derdi (Zilhicce 427 1 Ekim 1036). MevdCıd 
ve Ali Daye bir süre Belh'te kaldıktan son
ra Gazne'ye döndüler (Cemazi ye levve l 

4291 Şubat ı 038) . Sultan Mesud oğlu Sa
id'in Reblülevvel 430'da (Aralık ı 038) ölü
mü üzerine MevdCıd'u veliaht tayin etti. 
MevdCıd babasının yanında Dandanakan 
Savaşı'na katıldı (ı 040) . Savaşın ardından 
Sultan Mesud, Kuzey Afganistan'da du
ruma hakim olmak için veziri Ahmed b. 
Abdüssamed ile MevdCıd'un kumandasın
da 4000 kişilik bir kuvveti Selçuklular'la 
savaşmak üzere Belh'e doğru yolladı (Mu
harrem 4321 Eylül ı 040). MevdCıd, Selçuk
lular'la yaptığı mücadeleyi kazanamayın
ca Çağrı Bey Belh şehrine hakim oldu . 

MevdCıd, babasının ölümünü ve yerine 
amcası Muhammed'in geçtiğini haber 
alınca hemen amcasının üzerine yürümek 
istedi. Fakat Ahmed b. Abdüssamed önce 
Gazne'yi alması gerektiğini söyledi, Mev
dCıd da beraberindeki askerlerle Gazne'
ye geldi. Gazne halkı onu karşılayıp itaati
ni bildirdi. MevdCıd kış aylarını muhtemel 
bir savaş için hazırlık yaparak Gazne'de 
geçirdi. Sultan Muhammed de kış sonun
da Gazne'yi almak için Peşaver'den hare
ket etmişti. MevdCıd ve Muhammed'in 
orduları bugünkü eelalabad yakınlarında 
DunpOr'da karşılaştı. Neticede MevdQd, 
Muhammed'in ordusunu çetin bir savaş
tan sonra mağiCıp etti (3 Şaban 432 1 8 
Nisan 1041). 

Gazneli tahtına oturduktan sonra Ah
med b. Abdüssamed'i vezirlik görevinde 
bırakan MevdQd henüz Gazneliler Devleti 
üzerinde kesin hakimiyet kuramamıştı. 
Nitekim babasının öldürüldüğünü Mül
tan'da iken haber alan MecdCıd da sultan
lığını ilan etti ve büyük bir orduyla Lah or 
yolunu izleyerek Gazne'ye doğru ilerledi. 
Ancak kurban bayramını Lahor'da geçir
dikten sonra çadırında ölü bulundu (ı O 
Zi 1 hicce 4321 ll Ağustos ı 041 ). Böylece 
Hindistan da MevdCıd'un eline geçti. Ho
rasan'ın doğusunda ve Sistan'da Selçuk
lular'la mücadele etmek zorunda kalan 
MevdQd, Kaymaz ei-Hacib kumandasında 
bir orduyu Slstan 'a gönderdi. Sistan'da 
Selçuklular adına hüküm süren Ebü'I-Fazl 
Nasr b. Ahmed Gazneli ordusunu yendi 
(432/1 041 ). MevdCıd ikinci bir orduyu Sls
tan'a sevkedince Ebü'I-Fazl, Horasan'da 
bulunan Selçuklu Ertaş'ın yardımıyla Gaz
neli kuvvetlerini yine bozguna uğrattı 
(Zilkade 433 / Temmuz 1042). Sultan Mev
dCıd daha sonra kumandanlarından Tuğ

rul'u Slstan'a gönderdiyse de Ebü'I-Fazl 
onunla bir barış antiaşması yaparak Sis
tan'ın Selçuklu hakimiyetinde kalmasını 
sağladı. 

Hindistan'da üç raca birleşerek Gazne
Iii er' e karşı harekete geçtiler ve müslü-
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manların elinde bulunan H ansi, Thanesar, 
Nagarkot ve diğer bazı yerleri geri aldılar. 

Birleşik Hint ordusu Lah or' u da yedi ay 
boyunca kuşatma altında tuttu. Takviye 
kuvvetlerin yardımıyla racalar geri püs
kürtüldü (435/1043-44) . Oğulları Mansur 
ve MahmCıd'u Lah or ve Peşaver'de görev
lendiren Sultan MevdCıd. Hintliler'in sal
dırılarını önlemek için Hindistan'a askeri 
birlikler göndermeye devam etti. Netice
de MevdCıd devrinde Gazneliler'in Hindis
tan'da sona ermek üzere olan nüfuzları 
yeniden güçlendi. 

MevdCıd ' un bütün arzusu babasının 
Selçuklular'a bırakmak zorunda kald ı ğı 

yerleri geri alarak Gazneli Devleti'ne ihti
şamını yeniden kazandırmaktı. Nitekim 
güneybatı sınırlarının korunmasını sağ

layınca Kuzeybatı Afganistan'da Selçuk
lular'ı durdurdu ve geçici olarak geri çe
kilmeye mecbur etti. Sultan MevdCıd He
rat' ı kurtarmış, Ceyhun nehri üzerinde 
önemli bir köprübaşı olan Tirmiz de bir
kaç yıl daha onun elinde kalmıştı. Ancak 
MevdCıd'un Horasan'a sevkettiği kuvvet
ler bu sırada Bel h şehrinde üstenmiş olan 
Alparslan'ın ordusuna yeniidi (Muharrem 
4351 Ağustos 1043) Çağrı Bey oğlu Al
parslan'la Tirmiz üzerine yürüyerek şehri 
Gazneliler'den aldı. Öte yandan Sistan'da 
bulunan Ertaş, 437'de (ı 045-46) Gazne'yi 
ele geçirmek için büyük bir orduyla ha
rekete geçtiyse de Gaznetiter karşısında 
başarısızlığa uğrayarak geri döndü. 

Sultan MevdQd, Selçuklular'a karşı tek 
başına bir sonuç alamayacağını anlayın
ca çevredeki diğer hükümdartarla uzlaş
maya çalıştı. İsfahan'da bulunan KakCıyl
ler ve Karahanlılar'la ittifak yaptı. Onlara 
katılmak üzere Gazne'den Belh'e hareket 
ettiyse de az sonra hastalanarak Gazne'
ye dönmek zorunda kaldı ve 20 Receb 
440'ta (29 Aralık ı 048) burada vefat etti, 
Cemaziyelahir 440'ta ( Kasım 1048) öldü
ğü de kaydedilir (EJ2 [İn g. J. VI, 872). Mev
dCıd cömertliği ve okçuluktaki maharetiy
le tanınmıştı. BlrOnl el-Cemô:hir ii ma'
rifeti'l-cevô:hir ve el-Kitô:bü'l-Mu'an
ven bi'd-DestUr adlı eserlerini Sultan 
MevdQd'a ithaf etmiştir. 
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(1 903- ı 979) 

Pakistanlı alim ve düşünür, 
L Cemaat-i İslami teşkilatının lideri. _j 

3 Receb 1321'de (25 Eylül ı 903) Hindis
tan'ın Haydarabad ( şimd iki Maharashtra) 
eyaJetine bağlı Evrengabad kasabasında 
doğdu . Kendisine büyük dedesi Ebü 'l
A'la'nın (ö. 935/1 529) adı verildi. Hz. Hü
seyin'in soyundan geldiği için Seyyid Ebü'l
A'la olarak anıldı (Yunus İbrah im es-Sa
merral, s. 704) . Aslen Heratlı olup soyu 
Çiştiyye şeyhlerinden MevdQd-i Çiştl'ye 
ulaşmaktadır. Annesi Rukiye Begüm. 
Alemgir Evrengzlb zamanında Orta As
ya'dan Hindistan'a göç eden Türk asıllı 
bir ailenin kızı dır. İlk öğrenimine avukat · 
olan babası Seyyid Ahmed Hasan'dan 
Farsça, Urduca, Arapça, mantık, fıkıh ve 
hadis dersleri alarak başladı. 1914 'te Batı 
tarzında ve geleneksel İslami usule göre 
eğitim veren Medresetü'l-fevkaniyye'nin 
sekizinci sınıfına kaydoldu. 191 5'te ailesi
nin Haydarabad'a taşınmasının ardından 
eğitimini buradaki darülulfımda sürdür
dü. Kısa bir müddet sonra babasının sağ
lığının bozulması üzerine okuldan ayrılıp 
ailesinin geçimine katkıda bulunmaya ça
lıştı. eğithnine kendi çabasıyla okul dışın
da devam etti. 1918'de Delhi'ye taşına
rak burada çeşitli dergilerde yazılar yaz
maya başladı. 1919'da kardeşi Ebü'l-Hayr 
ile birlikte CebelpOr'da Kongre Partisi'ne 
yakın kişilerin çıkardığı Tô.c isimli hafta
lık gazetenin editörlüğünü üstlendi. 1920 
sonlarında sömürge idaresini tenkit etti
ği bir yazısından dolayı gazete kapanınca 
Delhi'ye döndü. 1921 yılı başlarında Cem-
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'iyyet -i U lema-i Hind'in çıkardığı M üslim 
( 1925'ten itibaren Cem'iyyet) adlı gaze
tenin editörlüğünü yaptı. Cem"iyyet'teki 
bir seri yazısı el-Cihô.d fi'l-İslôm adıyla 
kitap haline getirildi (A'zamga rh 1930) . 
Bu yazılarında Hinduizm, Budizm. Yahu
dilik ve Hırist iyanlık'taki kutsal savaşla 
İslami cihadı karşılaştırıp cihadın güç
süzlerin (müstaz'af) sömürü. baskı ve zu
lümden kurtuluşunu sağlayan olumlu ve 
ahlaki yönlerini ortaya koydu. 1920'li yıl
larda Hindistan Hilafet Hareketi'ne katı
lan Mevdfıdl yazılarında çoğunlukla müs
lümanların içinde bulunduğu kötü duru
mu ele aldı. Hilafet hareketinin başarısız
lıkla sonuçlanmasının arkasından viıku 
bulan Hindu-müslüman çatışmaları Mev
dfıdl'nin fikir hayatında derin izler bıraktı. 
Bir ara, İngilizler ' in Hindistan ' ı i şgaline 
karşı çıkarak burada yaşayan müslüman
ların Afganistan'a göç etmesi gerektiği
ni savunan Hindistan Hicret Hareketi'ne 
katıldı. Bu arada Ebüzziyad Niyazi'den 
"ders-i nizaml" denilen farklı bir yöntem
le Arapça. fıkıh , edebiyat. mantık ve ke
lam okudu; ardından FetihpQrl Medrese
si'nden de icazet aldı. Ayrıca ingilizce öğ
rendi. 

1928'de Haydarabad'a (Dekken) dönen 
Mevdfıdl1932'de Tercümô.nü 'l -Kur'ô.n 
dergisinin editörlüğünü üstlendi. Bu der
gi vefatma kadar onun fikirlerinin yayıl
masında önemli bir işlev gördü. 1938'de 
Muhammed İkbal'in daveti üzerine Pat
hankod'a bağlı Cemalpfır köyüne (Doğu 
Pencap) gidip bir eğitim ve araştırma ku
rumu olarak düşünülen darülislamın ku
ruluşunda görev aldı. Bu merkezde ilmi 
çalışmaların yanı sıra siyasi faaliyetlerde 
de bulunmak isteyince vakfın kurucula
rından bazılarıyla arası açıldı. 1939'da da
rülislamı bırakarak Lahor'a yerleşti. 

Mevdfıdl1930 ' lu yılların sonlarında , 

Hindistan'ın bütünlüğünü koruyarak in
giliz işgalinden kurtulmasını savunan Di
yu ben d merkezli Cem'iyyet-i Ulema-i 

Mevdüdi 

Hind'in Hint milliyetçiliği tavrına karşı çık

tı. öte yandan müslümanların bağımsız 
bir devlet kurmasını savunan Muham
med Ali Cinnah ' ın öncülük ettiği Hindis
tan Müslümanları Birliği'ne de İslami 
esaslara yeterince hassasiyet gösterilme
diği gerekçesiyle mesafeli durdu (Aziz Ah
med, s. 258) . Böylece her iki grupla da fi
kir ayrılığına düşen Mevdfıdl yeni bir ha
reket başlatmaya karar verdi ve kendisiy
le benzer düşünceleri paylaşanları top
lantıya çağırdı. Toplantıya katılan yetmiş 

beş alim ve aydınla birlikte 25 Ağustos 
1941'de Lahor'da Cemaat-i İslami teşki
latını kurdu. başkanlığına da kendisi se
çildi. 1942'de teşkilatın merkezi Pathan
kod 'a taşındı. 19 Nisan 1945'te Pathan
kod'daki darülislamda Hindistan çapın
daki 800 delegenin katıldığı genel kurul 
toplantısında yaptığı konuşmada İslami 
hareketin mahiyet ve geleceğini çeşitli 
boyutlarıyla ortaya koydu. 1947'de Pakis
tan'ın kuruluşunun ardından Cemaat-i is
laml'nin Hindistan ve Pakistan'da iki ayrı 
teşkilat haline getirilmesi üzerine Mev
dQdl Pakistan tarafında kalan Lahor'a 
yerleşti ve Cemaat-i İslaml-i Pakistan'ın 
Iiderliğini üstlendi. Teşkilat bundan son
ra Pakistan'ın yönetiminde İslami kural
ların geçerli olması için faaliyet gösterdi. 
1948 yılında İslami içerikli bir dizi radyo 
programı hazırlayan ve Lahor Hukuk Fa
kültesi'nde islam hukuku ve anayasasına 
dair konuşmalar yapan MevdQdl, İslami 
bir anayasa talebiyle u lema ve diğer müs
lüman gruplarla iş birliğine girişti. Ce
maat-i İslami'nin görüşleri, Pakistan ' ın 
kuruluşundan ilk anayasanın kabul edil
diği 1956 yılına kadar müslüman ittifa
kın taleplerini yönlendirdi. 1948 Martın

da cemaatin Karaçi'deki ilk genel konfe
ransında MevdQdl yeni kurulan Pakistan 
Devleti 'nin şu esaslar üzerine oturtulması 
gerektiğini açıkladı : Pakistan hükümeti 
mutlak hakimiyet sahibi Allah'ın iradesi
ne ve emirlerine uymalıdır; İslam huku
ku ülkenin temel yasasını oluşturmalıdır; 

islam hukukuna aykırı her türlü yasa ge
çersizdir; hükümet iktidarını ancak İslam 
hukuku çerçeves inde kullanabilir. Bu 
esasların ülke çapındaki bir kampanyaya 
dönüştürülmesi iktidarı rahatsız etti. Hü
kümetin politikalarını da eleştiren Mev
dudl ve teşkilatın önde gelenlerinden ba
zıları 4 Ekim 1948'de tutuklandı. Kamu
oyundan gelen büyük tepkiler sonunda 
28 Mayıs 1950'de serbest bırakılan Mev
dudl. 21 Ocak 1951 'de farklı görüşlerdeki 
İslami grupları bir araya getirmek düşün
cesiyle bunların yirmi bir temsilcisinin Ka-


