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Kur’ân-ý Kerîm’in elli sekizinci sûresi.
˜ ™

Medine döneminde nâzil olmuþtur. Yir-
mi iki âyettir. Mücâdele, Kad semia ve Zý-
hâr sûresi olarak da anýlýr. Ýlk âyetinde ge-
çen “tücâdilüke” (seninle tartýþan) ifade-
sinden maksat Evs b. Sâmit el-Ensârî’nin
hanýmý Havle bint Sa‘lebe’dir. Evs’in, Câhi-
liye geleneðine uyarak “zýhâr” diye anýlan
bir tür boþama ile Havle’yi boþamasý ve
artýk kendisinin annesi gibi mahremi ko-
numunda bulunduðunu söylemesi üzeri-
ne Havle, Resûl-i Ekrem’e gelerek boþan-
mak istemediðini söylemiþ ve kendisiyle
tartýþmaya girmiþtir. Bu olay sebebiyle nâ-
zil olan sûrenin adý sözü edilen hanýma iþa-
retle “Mücâdile”, Resûlullah’la yaptýðý tar-
týþma dolayýsýyla “Mücâdele” diye belirlen-
miþtir. Sûrenin fâsýlasý � ، � ، � ، � ، � harf-
leridir.

Sûrenin muhtevasýný zýhâr, yahudiler ve
münafýklarla ilgili âyetler olmak üzere üç
bölümde incelemek mümkündür. Birinci
bölümde Câhiliye döneminin âdeti olan zý-
hâr adlý boþamanýn iptal edildiði, bu tarz-
da boþama ifadesi kullanan kocanýn kefâ-
retle mükellef tutulduðu ifade edilir (âyet
1-4; ayrýca bk. ZIHÂR). Ýkinci bölümde, Al-
lah’a ve resulüne muhalefet edip meþrû
sýnýrlarý aþanlarýn onur kýrýcý yenilgiye mâ-
ruz kalacaklarý, iþledikleri ve yapýp da unut-
tuklarý kötü fiillerin cezasýnýn gizliyi ve âþi-
kâreyi bilen Allah tarafýndan verileceði bil-
dirilmiþ (âyet 5-7), ardýndan onlarýn müs-
lümanlarý endiþeye sevketmek amacýyla
gizli istiþarelerde bulunmalarý ve Hz. Pey-
gamber’i övgü görünümlü yergi ifadele-
riyle selâmlamalarý eleþtirilmiþ, bu arada
müslümanlarýn da dikkatli olmalarý isten-
miþ ve cami âdâbýyla Resûlullah’la özel ko-
nuþma âdâbý hakkýnda tavsiyelerde bulu-
nulmuþtur (âyet 8-13). Sûrenin üçüncü

bölümü mümin göründükleri halde yahu-
dileri dost edinen münafýklar hakkýndadýr.
Ne müslüman ne de yahudi olan bu tipler
yalan yere yemin etmek ve bunu kalkan
olarak kullanmak suretiyle insanlarý Allah
yolundan saptýrmaya çalýþýrlar. “Þeytanýn
fýrkasý” diye nitelendirilen münafýklarýn
da kâfirler ve yahudiler gibi onur kýrýcý
âkýbete mâruz kalacaklarý ifade edilir. Bu
bölümde hak-bâtýl mücadelesinde Al-
lah’ýn ve peygamberinin mutlaka galip
geleceði hususunun O’nun tarafýndan ta-
yin edildiði belirtildikten sonra (âyet 21)
son âyette Allah’a ve âhiret gününe iman
edenlerin babalarý, oðullarý, kardeþleri ve
akrabalarý dahi olsa Allah’a ve resulüne
düþmanlýk besleyenleri asla sevemeyece-
ði, Allah’ýn kalplerine imaný nakþettiði bu
müminlerin Allah’tan yana olduklarý, Al-
lah’ýn onlardan, onlarýn da Allah’tan hoþ-
nut bulunduklarý ifade edilmiþtir.

Medine döneminin son yýllarýnda nâzil
olduðu anlaþýlan Mücâdile sûresinden müs-
lüman toplumun yaþadýðý bazý problem-
leri tesbit etmek mümkündür. Zira Me-
dine civarýnda anlaþmalý vatandaþ statü-
sünde bulunan yahudi kabileleri hem Mek-
ke müþrikleriyle hem de Medine’deki mü-
nafýklarla gizli iliþkiler içinde bulunuyor,
Resûlullah’a ve ashabýna karþý psikolojik
mücadele yürütüyordu. Sûre bu tür boz-
guncu faaliyetleri ifþa etmek suretiyle
müslümanlarý bilgilendirmekte ve uyar-
maktadýr. Sûrenin 21. âyeti samimi mü-
minlere büyük bir müjde vermekte, 22.
âyeti ise fertlerin ve kitlelerin Allah nez-
dinde makbul olacak iman derecesinin tes-
biti için þaþmaz bir ölçü belirlemektedir.

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak bazý kay-
naklarda yer alan, “Mücâdile sûresini oku-
yan kimse kýyamet gününde Allah’ýn ta-
raftarlarý arasýnda kaydedilir” meâlindeki
hadisin (meselâ bk. Zemahþerî, IV, 79) sa-
hih olmadýðý anlaþýlmaktadýr (Muhammed
et-Trablusî, II, 723). Mücâdile sûresi hak-
kýnda yapýlan çalýþmalar arasýnda Abdül-
mün‘im en-Nimr’in el-Æurßân ve’l-¼ayât:
fî tefsîri sûreti’l-Mücâdile’si (Kahire 1407/
1987) ve Fülve bint Nâsýr’ýn Sûretü’l-Mü-
câdile: Dirâse mev²û£iyye ta¼lîliyye’si
(1409/1989, yüksek lisans tezi, Külliyyetü’t-
terbiyye li’l-benât [Riyad]) sayýlabilir.
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Sâlikin nefis, þeytan
ve düþmanla mücadele etmesi

anlamýnda tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “güç ve gayret sarfetmek, bir
iþi baþarmak için elinden geleni yapmak”
anlamýndaki cehd kökünden türeyen mü-
câhede kelimesi tasavvufun ilk dönemle-
rinden itibaren terim olarak kullanýlmýþ-
týr. Terimin içeriðini, mücâhedenin üç tü-
ründen bahseden ve bunlarý direncini ký-
rana kadar insanýn þeytanla, ibadetleri Al-
lah’ýn emrettiði þekilde yerine getirinceye
kadar nefsiyle ve cephede düþmanla cihad
etmesi þeklinde sýralayan ilk sûfîlerden
Hâtim el-Esam belirlemiþ görünmektedir
(Sülemî, s. 95). “Allah uðrunda hakkýyla
mücâhede ediniz” (el-Hac 22/78) ve, “Al-
lah yolunda mallarýnýz ve canlarýnýzla cihad
ediniz” (et-Tevbe 9/41) meâlindeki âyetler
mücâhedenin üç türünü de kapsamakta-
dýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “Cehd”
md.).

Tasavvufta cihad ve mücâhede denilin-
ce genellikle kötülüðü emreden nefse (Yû-
suf 12/53) ve þeytana karþý verilmesi ge-
reken savaþ; mücahid, müctehid ve ehl-i
ictihad denilince de böyle bir savaþ yürü-
ten sâlik anlaþýlýr. Ýnsanýn en azýlý düþmaný
nefsi olduðuna göre (Aclûnî, I, 143) ona
karþý açýlan savaþýn da en büyük savaþ ol-
masý gerekir. Cephede düþmanla yapýlan
savaþý küçük cihad (cihâd-ý asgar) olarak
isimlendiren mutasavvýflar nefse karþý ve-
rilen savaþa da büyük cihad (cihâd-ý ekber)
demiþtir.

Ebû Osman el-Maðribî, nefsiyle sýký bir
mücâhedeye giriþmeyen sâlikin tasavvuf
yolunda yeni bir þey öðrenemeyeceðini
belirtir. Allah’a hitaben kendisine nasýl ula-
þýlabileceðini sorduðunda, “Nefsini býrak
da öyle gel” cevabýný aldýðýný, bunun üze-
rine gömleðinden çýkan yýlan gibi nefsin-
den ve benliðinden sýyrýldýðýný, nefsini ri-
yâzet körüðüne koyup mücâhede ateþiy-
le kor haline getirdiðini ve on iki yýl melâ-
met çekiciyle döverek sahip olduðu merte-
beye ulaþtýðýný söyleyen Bâyezîd-i Bistâmî
ile bazan kendini ayaklarýndan bir aðaca
asarak, bazan da bir kuyuya baþ aþaðý sar-
karak çile çýkardýðý, Kur’an okuduðu ve bu
durumda namaz kýldýðý rivayet edilen Ebû
Saîd-i Ebü’l-Hayr’ýn nefis mücâhedeleri
meþhurdur. Sehl et-Tüsterî’nin tasavvufta
benimsediði ve mensuplarýna tavsiye et-
tiði metot nefis mücâhedesiydi. “Mücâhid
nefsiyle mücâhede eden kiþidir” (Müsned,
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VI, 20; Tirmizî, “Feçâ,ilü’l-cihâd”, 2) hadisi-
ne iþaret eden Hücvîrî’ye göre nefisle mü-
câhedenin düþmanla savaþmaktan daha
üstün kabul edilmesinin sebebi daha zor
olmasýdýr. Hücvîrî, nefisle mücâhede ve
onu yönetmenin bütün din ve mezhepler-
de önemli olduðunu, büyük sûfîlerin mut-
laka sýký bir mücâhede döneminden geç-
tiklerini, çevrelerinde toplanan cemaate ýs-
rarla nefse uymamayý ve ona muhalefeti
ilke edinmelerini tavsiye ettiklerini belirtir
(Keþfü’l-ma¼cûb, s. 252). Ebû Muhammed
el-Cerîrî de, “Tasavvuf barýþ deðil savaþtýr”
derken mücâhedenin devamlý olmasý ge-
rektiðine iþaret etmiþtir.

Tasavvufta Hakk’a ermek için ahyâr, eb-
râr ve þüttar olmak üzere üç tarikten (me-
tot) bahsedilir. Bunlardan ikincisi olan eb-
râr tarikini benimseyenler Hakk’a ermek
için riyâzet, mücâhede ve çileyi esas alýr-
lar. Bu yola mücâhede ve riyâzet ehlinin
yolu adý da verilir. Bu yolda az yemek, az
uyumak, az konuþmak ve münzevi bir ha-
yat sürmek esastýr.

Mücâhede takvâ, istikamet veya keþif
mertebesine ermek için yapýlýr. Haramdan
sakýnmak ve günahtan korunmak maksa-
dýyla gerçekleþtirilen nefis mücâhedesinin
bir adý da takvâ mücâhedesidir; bu bütün
müminlere farzdýr. Ýstikamet mücâhedesi
takvâ mücâhedesi temelinde gerçekleþti-
rilir ve onun ileri bir mertebesidir. Bütün
müminler bu mücâhedeye teþvik edilmiþ-
tir. Gönüllü olarak yapýlan bedenî ve malî
ibadetler mücâhedenin bu kýsmýna girer.
Keþif ehli olmak maksadýyla gerçekleþti-
rilen zor ve çileli bir hayatý gerektiren ke-
þif mücâhedesi ise farz veya sünnet de-
ðildir; bu mücâhedeye yerine getirilmesi
güç birtakým þartlara riayet edilmesi ha-
linde izin verilebilir (Gazzâlî, III, 72; IV, 395-
403). Ancak tehlikeleri ve sakýncalarý bu-
lunduðundan bu yola girilmemesi ihtiya-
ta daha uygundur.

Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî mücâhedenin
dört türünden bahseder. Ona göre “Allah
mücâhede ehlini oturanlardan çok büyük
bir ecirle üstün kýlmýþtýr” meâlindeki âyet-
te (en-Nisâ 4/95) mutlak mücâhedeye, “Al-
lah yolunda mücâhede ederler” âyetinde
(el-Mâide 5/54) mukayyed mücâhedeye,
“Uðrumuzda mücâhede edenleri elbette
kendi yollarýmýza eriþtireceðiz” meâlinde-
ki âyette (el-Ankebût 29/69) keþif için ya-
pýlan mücâhedeye, “Allah için hakkýyla ci-
had ediniz” âyetinde (Hac 22/78) hakiki
mücâhedeye iþaret edilmiþtir (el-Fütû¼ât,
II, 290). Hücvîrî de, “Uðrumuzda mücâhe-
de edenleri elbette kendi yollarýmýza eriþ-
tireceðiz” ifadesinin (el-Ankebût 29/69),

“Yollarýmýzý gösterdiklerimiz uðrumuzda
mücâhede ederler” þeklinde yorumlanabi-
leceðine dikkat çekmiþ ve, “Talep eden bu-
lur” önermesi kadar, “Bulan talep eder”
önermesinin de doðru olduðunu belirtmiþ-
tir (Keþfü’l-ma¼cûb, s. 255).

Tasavvufî çevrelerde baþlangýçtan beri
mücâhedeyi yanlýþ anlayan ve yanlýþ uygu-
layan kiþi ve zümreler olagelmiþ, bu ko-
nuda aþýrý gidenler kâmil mürþidler tara-
fýndan uyarýlmýþtýr. Meselâ ilk sûfî müel-
liflerden Ebû Nasr es-Serrâc el-Lüma£da
ölçüsüz bir þekilde mücâhede yapanlarýn
düþtükleri hatalara geniþ yer ayýrmýþtýr
(s. 523-530). Mücâhedenin aþýrý þekilleri
tasavvuf karþýtý çevrelerde þiddetle eleþ-
tirilmiþtir (meselâ bk. Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-
Cevzî, s. 199-205).
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Ebü’l-Ceyþ (Ebü’l-Hasen) Mücâhid
b. Abdillâh el-Muvaffak el-Âmirî

(ö. 436/1044-45)

Mülûkü’t-tavâiften
Dâniye Emirliði’nin kurucusu

ve ilk hükümdarý
(1014-1045).
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Rum, Ýspanyol veya Slav asýllý (Saklebî)
olduðu rivayet edilir. Âmirîler’in sarayýn-
da yetiþtiðinden kaynaklarda el-Fityânü’l-
Âmiriyyûn arasýnda sayýlmýþ, ayrýca hadým
Sakalibe’den (huddâmü’l-hýsyân) ayrýlma-
sý için “fahl” (tam erkek) sýfatýyla tanýmlan-
mýþtýr. Kurtuba’da (Cordoba) Hâcib Ýbn
Ebû Âmir el-Mansûr’un himayesinde iyi
bir eðitim gördüðü, özellikle dinî ilimler ve
Arap edebiyatýnda yetiþtiði bilinmektedir.

Bazý rivayetlerde onun Belensiye (Valencia)
yahut Balear adalarýnda (el-Cezâirü’þ-Þar-
kýyye) Âmirîler adýna valilik yaptýðý belir-
tilmektedir. XI. yüzyýlýn baþlarýnda Âmirî-
ler’in iktidardan uzaklaþtýrýlmasý üzerine
bu aileye baðlý diðer Saklebî kumandan ve
idareciler gibi Kurtuba’dan ayrýlarak Doðu
Endülüs’te Balear adalarýný da içine alan
Dâniye Emirliði’ni kurdu (405/1014; kay-
naklarda 400, 402 ve 403 tarihleri de ve-
rilmektedir). Mücâhid, Dâniye’de “el-Mu-
vaffak” lakabýyla hükümranlýðýný ilân et-
mekle beraber Emevîler’e olan baðlýlýðýný
sürdürdü. Bu sülâleden Ebû Abdullah el-
Muaytî diye tanýnan bir fakihi Müntasýr-
Billâh lakabýyla halife ilan etti ve onun adý-
ný da taþýyan sikkeler bastýrdý (405/1015);
halife de kendisine Zülvizâreteyn lakabýný
verdi.

Mücâhid, Dâniye’nin coðrafî konumu se-
bebiyle dikkatini daha çok Akdeniz’in hýris-
tiyan hâkimiyetindeki adalarýna çevirdi.
Dâniye ve Balear adalarýndaki tersaneleri
yenileyerek güçlü bir donanma kurdu ve
Dâniye’yi Endülüs’ün en büyük iki deniz
üssünden biri haline getirdi. 406 (1015-16)
yýlýnda 120 gemi ve 1000 süvarinin katýldý-
ðý bir seferle Sardinya adasýnýn büyük bir
kýsmýný fetheden Mücâhid, burada müs-
lümanlarýn varlýðýný kalýcý kýlmak amacýy-
la yeni ve büyük bir þehrin kurulmasý için
emir verdi. Ancak yaklaþýk on ay sonra pa-
palýðýn teþvikiyle hazýrlanan bir Haçlý do-
nanmasýnýn saldýrýsý ve savaþ sýrasýnda çý-
kan þiddetli rüzgârýn müslüman gemile-
rinin önemli bir bölümünün batmasýna se-
bep olmasý sonucu, karaya dönüp aile
mensuplarýný yanýna alamadan çok az sa-
yýda gemiyle Sardinya’yý terketmek zorun-
da kaldý. Bazý hýristiyan kaynaklarýnda Mü-
câhid’in bundan sonra ada üzerine 1019
yýlýnda bir sefer daha düzenlediði belirtil-
mektedir.

Dâniye’ye döndüðünde Mücâhid, Muay-
tî’nin kendisine çizilen görev alanýnýn dý-
þýna çýkýp bütün yetkileri ele geçirdiðini ve
bazý icraatlarýyla þehirde huzursuzluk mey-
dana getirdiðini görerek onu Maðrib’de-
ki Bicâye’ye sürdü. Ardýndan Sardinya’da
esaret altýnda kalan ailesini kurtardý; fa-
kat Sardinyalýlar, onun adaya tekrar sal-
dýrmasýný önlemek amacýyla oðlu Ali’yi el-
lerinde tutmaya devam ettiler. Latince öð-
renen ve hýristiyan terbiyesiyle yetiþen Ali
on yedi yaþýna ulaþtýðýnda kurtarýlabildi ve
Mücâhid onun yokluðunda verdiði kararý
deðiþtirip kendisini veliahtlýða getirdi. Mü-
câhid 408 (1017) yýlýnda, baþýný Hayrân el-
Âmirî’nin çektiði diðer Saklebî emîrler gi-
bi, Kurtuba’yý ele geçirip hilâfet iddiasýn-
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VI, 20; Tirmizî, “Feçâ,ilü’l-cihâd”, 2) hadisi-
ne iþaret eden Hücvîrî’ye göre nefisle mü-
câhedenin düþmanla savaþmaktan daha
üstün kabul edilmesinin sebebi daha zor
olmasýdýr. Hücvîrî, nefisle mücâhede ve
onu yönetmenin bütün din ve mezhepler-
de önemli olduðunu, büyük sûfîlerin mut-
laka sýký bir mücâhede döneminden geç-
tiklerini, çevrelerinde toplanan cemaate ýs-
rarla nefse uymamayý ve ona muhalefeti
ilke edinmelerini tavsiye ettiklerini belirtir
(Keþfü’l-ma¼cûb, s. 252). Ebû Muhammed
el-Cerîrî de, “Tasavvuf barýþ deðil savaþtýr”
derken mücâhedenin devamlý olmasý ge-
rektiðine iþaret etmiþtir.

Tasavvufta Hakk’a ermek için ahyâr, eb-
râr ve þüttar olmak üzere üç tarikten (me-
tot) bahsedilir. Bunlardan ikincisi olan eb-
râr tarikini benimseyenler Hakk’a ermek
için riyâzet, mücâhede ve çileyi esas alýr-
lar. Bu yola mücâhede ve riyâzet ehlinin
yolu adý da verilir. Bu yolda az yemek, az
uyumak, az konuþmak ve münzevi bir ha-
yat sürmek esastýr.

Mücâhede takvâ, istikamet veya keþif
mertebesine ermek için yapýlýr. Haramdan
sakýnmak ve günahtan korunmak maksa-
dýyla gerçekleþtirilen nefis mücâhedesinin
bir adý da takvâ mücâhedesidir; bu bütün
müminlere farzdýr. Ýstikamet mücâhedesi
takvâ mücâhedesi temelinde gerçekleþti-
rilir ve onun ileri bir mertebesidir. Bütün
müminler bu mücâhedeye teþvik edilmiþ-
tir. Gönüllü olarak yapýlan bedenî ve malî
ibadetler mücâhedenin bu kýsmýna girer.
Keþif ehli olmak maksadýyla gerçekleþti-
rilen zor ve çileli bir hayatý gerektiren ke-
þif mücâhedesi ise farz veya sünnet de-
ðildir; bu mücâhedeye yerine getirilmesi
güç birtakým þartlara riayet edilmesi ha-
linde izin verilebilir (Gazzâlî, III, 72; IV, 395-
403). Ancak tehlikeleri ve sakýncalarý bu-
lunduðundan bu yola girilmemesi ihtiya-
ta daha uygundur.

Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî mücâhedenin
dört türünden bahseder. Ona göre “Allah
mücâhede ehlini oturanlardan çok büyük
bir ecirle üstün kýlmýþtýr” meâlindeki âyet-
te (en-Nisâ 4/95) mutlak mücâhedeye, “Al-
lah yolunda mücâhede ederler” âyetinde
(el-Mâide 5/54) mukayyed mücâhedeye,
“Uðrumuzda mücâhede edenleri elbette
kendi yollarýmýza eriþtireceðiz” meâlinde-
ki âyette (el-Ankebût 29/69) keþif için ya-
pýlan mücâhedeye, “Allah için hakkýyla ci-
had ediniz” âyetinde (Hac 22/78) hakiki
mücâhedeye iþaret edilmiþtir (el-Fütû¼ât,
II, 290). Hücvîrî de, “Uðrumuzda mücâhe-
de edenleri elbette kendi yollarýmýza eriþ-
tireceðiz” ifadesinin (el-Ankebût 29/69),

“Yollarýmýzý gösterdiklerimiz uðrumuzda
mücâhede ederler” þeklinde yorumlanabi-
leceðine dikkat çekmiþ ve, “Talep eden bu-
lur” önermesi kadar, “Bulan talep eder”
önermesinin de doðru olduðunu belirtmiþ-
tir (Keþfü’l-ma¼cûb, s. 255).

Tasavvufî çevrelerde baþlangýçtan beri
mücâhedeyi yanlýþ anlayan ve yanlýþ uygu-
layan kiþi ve zümreler olagelmiþ, bu ko-
nuda aþýrý gidenler kâmil mürþidler tara-
fýndan uyarýlmýþtýr. Meselâ ilk sûfî müel-
liflerden Ebû Nasr es-Serrâc el-Lüma£da
ölçüsüz bir þekilde mücâhede yapanlarýn
düþtükleri hatalara geniþ yer ayýrmýþtýr
(s. 523-530). Mücâhedenin aþýrý þekilleri
tasavvuf karþýtý çevrelerde þiddetle eleþ-
tirilmiþtir (meselâ bk. Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-
Cevzî, s. 199-205).
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Ebü’l-Ceyþ (Ebü’l-Hasen) Mücâhid
b. Abdillâh el-Muvaffak el-Âmirî

(ö. 436/1044-45)

Mülûkü’t-tavâiften
Dâniye Emirliði’nin kurucusu

ve ilk hükümdarý
(1014-1045).

˜ ™

Rum, Ýspanyol veya Slav asýllý (Saklebî)
olduðu rivayet edilir. Âmirîler’in sarayýn-
da yetiþtiðinden kaynaklarda el-Fityânü’l-
Âmiriyyûn arasýnda sayýlmýþ, ayrýca hadým
Sakalibe’den (huddâmü’l-hýsyân) ayrýlma-
sý için “fahl” (tam erkek) sýfatýyla tanýmlan-
mýþtýr. Kurtuba’da (Cordoba) Hâcib Ýbn
Ebû Âmir el-Mansûr’un himayesinde iyi
bir eðitim gördüðü, özellikle dinî ilimler ve
Arap edebiyatýnda yetiþtiði bilinmektedir.

Bazý rivayetlerde onun Belensiye (Valencia)
yahut Balear adalarýnda (el-Cezâirü’þ-Þar-
kýyye) Âmirîler adýna valilik yaptýðý belir-
tilmektedir. XI. yüzyýlýn baþlarýnda Âmirî-
ler’in iktidardan uzaklaþtýrýlmasý üzerine
bu aileye baðlý diðer Saklebî kumandan ve
idareciler gibi Kurtuba’dan ayrýlarak Doðu
Endülüs’te Balear adalarýný da içine alan
Dâniye Emirliði’ni kurdu (405/1014; kay-
naklarda 400, 402 ve 403 tarihleri de ve-
rilmektedir). Mücâhid, Dâniye’de “el-Mu-
vaffak” lakabýyla hükümranlýðýný ilân et-
mekle beraber Emevîler’e olan baðlýlýðýný
sürdürdü. Bu sülâleden Ebû Abdullah el-
Muaytî diye tanýnan bir fakihi Müntasýr-
Billâh lakabýyla halife ilan etti ve onun adý-
ný da taþýyan sikkeler bastýrdý (405/1015);
halife de kendisine Zülvizâreteyn lakabýný
verdi.

Mücâhid, Dâniye’nin coðrafî konumu se-
bebiyle dikkatini daha çok Akdeniz’in hýris-
tiyan hâkimiyetindeki adalarýna çevirdi.
Dâniye ve Balear adalarýndaki tersaneleri
yenileyerek güçlü bir donanma kurdu ve
Dâniye’yi Endülüs’ün en büyük iki deniz
üssünden biri haline getirdi. 406 (1015-16)
yýlýnda 120 gemi ve 1000 süvarinin katýldý-
ðý bir seferle Sardinya adasýnýn büyük bir
kýsmýný fetheden Mücâhid, burada müs-
lümanlarýn varlýðýný kalýcý kýlmak amacýy-
la yeni ve büyük bir þehrin kurulmasý için
emir verdi. Ancak yaklaþýk on ay sonra pa-
palýðýn teþvikiyle hazýrlanan bir Haçlý do-
nanmasýnýn saldýrýsý ve savaþ sýrasýnda çý-
kan þiddetli rüzgârýn müslüman gemile-
rinin önemli bir bölümünün batmasýna se-
bep olmasý sonucu, karaya dönüp aile
mensuplarýný yanýna alamadan çok az sa-
yýda gemiyle Sardinya’yý terketmek zorun-
da kaldý. Bazý hýristiyan kaynaklarýnda Mü-
câhid’in bundan sonra ada üzerine 1019
yýlýnda bir sefer daha düzenlediði belirtil-
mektedir.

Dâniye’ye döndüðünde Mücâhid, Muay-
tî’nin kendisine çizilen görev alanýnýn dý-
þýna çýkýp bütün yetkileri ele geçirdiðini ve
bazý icraatlarýyla þehirde huzursuzluk mey-
dana getirdiðini görerek onu Maðrib’de-
ki Bicâye’ye sürdü. Ardýndan Sardinya’da
esaret altýnda kalan ailesini kurtardý; fa-
kat Sardinyalýlar, onun adaya tekrar sal-
dýrmasýný önlemek amacýyla oðlu Ali’yi el-
lerinde tutmaya devam ettiler. Latince öð-
renen ve hýristiyan terbiyesiyle yetiþen Ali
on yedi yaþýna ulaþtýðýnda kurtarýlabildi ve
Mücâhid onun yokluðunda verdiði kararý
deðiþtirip kendisini veliahtlýða getirdi. Mü-
câhid 408 (1017) yýlýnda, baþýný Hayrân el-
Âmirî’nin çektiði diðer Saklebî emîrler gi-
bi, Kurtuba’yý ele geçirip hilâfet iddiasýn-
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da bulunan Þiî Hammûdîler’e karþý Mur-
tazâ-Billâh unvanýyla halifeliðini ilân et-
miþ olan Emevî sülâlesinden Abdurrah-
man b. Muhammed’e (IV. Abdurrahman),
onun öldürülmesinden sonra da Abbâdî-
ler tarafýndan kayýp halife II. Hiþâm oldu-
ðu iddiasýyla tahta oturtulan Halef el-Hus-
rî’ye biat etti (414/1023); bu suretle Eme-
vî sülâlesine olan baðlýlýðýný yine gösterdi.

Mücâhid 411 (1020) yýlýndan itibaren Be-
lensiye, Turtûþe (Tortosa) ve Mürsiye (Mur-
cia) gibi çevre þehirleri hedef alan bir ge-
niþleme siyaseti izlemeye baþladý. Bir sü-
re Belensiye’yi Saklebî asýllý emîr Lebîb’le
birlikte yönetti. Lebîb’in halk tarafýndan
kovulmasý üzerine þehir tamamýyla ona
kaldýysa da diðer Saklebî emîrlerinin, Âmirî
ailesinden Abdülazîz b. Abdurrahman el-
Mansûr’a biat edip onu Belensiye’de tah-
ta oturtmak istemeleri üzerine iki yýl ida-
resi altýnda tuttuðu bu þehirden vazgeç-
ti. Muhtemelen 420 (1029) dolaylarýnda
Meriye (Almeria) Emîri Züheyr’in kontro-
lünde bulunan Mürsiye üzerine yürüdü ve
burada þehir yönetimi için mücadele eden
iki köklü aileden Benî Hattâb’ýn iþ baþýna
gelmesine yardýmcý olarak Benî Tâhir’in
liderini Dâniye’ye götürdü. 429 (1037-38)
yýlýnda Abdülazîz el-Mansûr’un Meriye’yi
ele geçirmesinden endiþelenen Mücâhid
Belensiye, Þâtýbe (Javita) ve Lurka’ya (Lor-
ca) doðru bir askerî harekât baþlattý ve
Þâtýbe ile Lurka’nýn yaný sýra Þûzer’i de hâ-
kimiyet altýna aldý. Ancak Abdülazîz el-
Mansûr’un, çok sayýda paralý hýristiyan as-
kerin de bulunduðu güçlü ordusuyla yap-
týðý karþý hücum sonucu zaptettiði toprak-
larý geri vermeye mecbur oldu (433/1042).
Öldüðünde oðlu Ýkbâlüddevle Ali’ye Dâni-
ye ve Balear adalarýný içine alan, geniþ bir
ticaret aðýna sahip zengin bir emirlik býra-
kan Mücâhid adaletli, ileri görüþlü, sað-
lam iradeli, cesur bir devlet adamý kimli-
ðiyle tanýnýyordu. Þöhreti, bütün Batý Ak-
deniz’de müslümanlar ve kendisini Moge-
tus adýyla tanýyan hýristiyanlar arasýnda
sürekli denizlerde gezen ve kahramanlýk-
lar yapan efsanevî bir kiþi olarak uzun yýl-
lar yaþamaya devam etti.

Mücâhid’e yer veren kaynaklarda onun
baþarýlý idareciliði ve cengâverliði yanýnda
özellikle hadis, kýraat ve Arap dili ve ede-
biyatý alanlarýnda bilgi sahibi olduðuna ve
aruza dair bir kitap yazdýðýna dikkat çe-
kilmekte, ayrýca mülûkü’t-tavâif arasýnda
en fazla âlim ve edibin onun sarayýnda gö-
rüldüðü belirtilmektedir (Dabbî, s. 472-
473). Ebû Amr ed-Dânî, Ýbn Abdülber en-
Nemerî, Ýbn Ma‘mer el-Lugavî, Ýbn Sîde,
Ebü’l-Abbas Ahmed b. Reþîk, Ýbn Bürd el-

Asgar ve Ýbn Garsiyye bunlardan bazýlarý-
dýr. Mücâhid topraklarýnda ilmin yayýlma-
sý için özel bir çaba harcamýþ, bu çabanýn
bir sonucu olarak hür insanlar kadar köle
ve câriyeler de ilmî faaliyetlere katýlmýþtýr.
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Ebü’l-Haccâc Mücâhid
b. Cebr el-Mekkî el-Mahzûmî

(ö. 103/721)

Tâbiîn neslinin
önde gelen müfessirlerinden.˜ ™

21 (642) yýlýnda Mekke’de doðdu. Kays
b. Sâib’in kölesiydi. Kur’an’a dair ilk bilgi-
leri Kays’tan aldý ve sahâbîlerin ileri gelen-
leriyle görüþme imkâný buldu. Baþta tef-
sir olmak üzere hadis ve fýkýh gibi alanlar-
da Abdullah b. Mes‘ûd, Ali b. Ebû Tâlib,
Sa‘d b. Ebû Vakkas, Ebû Hüreyre, Âiþe,
Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyr’-
den faydalandý; Abdullah b. Abbas’ýn önün-
de Kur’an’ý otuz defa hatmetti ve onunla
Kur’an’ý baþtan sona kadar üç kere tefsir
etti. Ýbn Abbas’ýn ölümünden sonra Mek-

ke tefsir ekolünün önemli bir öncüsü ola-
rak onun yerine tefsir derslerini üstlendi.
Ýkrime el-Berberî, Atâ b. Ebû Rebâh, Ka-
tâde b. Diâme, Amr b. Dînâr ve A‘meþ
kendisinden faydalandý. Kýrâat-i seb‘a
imamlarýndan Ebû Ma‘bed Ýbn Kesîr ile
Ebû Amr b. A‘lâ ondan kýraat alanýnda is-
tifade ettiler. Mücâhid b. Cebr ayný za-
manda Kur’an’da anlatýlan vak‘alarý ve bu
olaylarýn geçtiði yerleri araþtýrdý; Hârût ve
Mârût olayýný incelemek için Bâbil’e, Ber-
hût kuyusunu görmek için Hadramut’a
kadar gitti (Ebû Nuaym, III, 228; Ahmed
Ýsmâil Nevfel, s. 53-56). Hayatýnýn büyük
bölümünü Kur’an’ýn anlaþýlmasý için yap-
týðý çalýþmalara ayýrdý, halkýn fetva mercii
oldu. Mekke’deki tâbiîn müfessirlerinin en
yaþlýsý olarak seksen iki yaþýnda vefat etti.

Süfyân es-Sevrî, Mücâhid’in geniþ tef-
sir birikimine sahip, güvenilir bir müfessir
olduðunu söyler; Katâde b. Diâme, onu
yaþadýðý devirdeki insanlar arasýnda tef-
siri en iyi bilen kiþi diye zikreder. Ýmam Þâ-
fiî ve Buhârî de Mücâhid’in tefsirine gü-
venmiþ, kendisinden gelen görüþ ve riva-
yetlere kitaplarýnda yer vermiþtir. Ýbn Sa‘d
ve Ýbn Hibbân onun hadis rivayetinde si-
ka, þahsî hayatýnda müttaki, âlim ve fakih;
Nevevî, Zehebî ve Ýbn Hacer el-Askalânî ise
tefsirde öncü bir þahsiyet olduðunu be-
lirtmiþlerdir.

Abdullah b. Abbas’tan öðrendiði tefsiri
yazýya geçiren Mücâhid kendi öðrencileri
için de ayný metodu uygulamýþ ve yaptýðý
tefsiri onlara imlâ etmiþtir. Bugün elde
bulunan ve Mücâhid’e nisbet edilen tefsi-
rin öðrencileri tarafýndan derlendiðine ina-
nýlmaktadýr. Kendisinden tefsir rivayet eden
âlimlerin en meþhurlarý Abdullah b. Ebû
Necîh, A‘meþ ve Ýbn Cüreyc’dir. Onun tef-
sirde metodu Kur’an’ý Kur’an’la ve ardýn-
dan sünnetle tefsir etmek þeklindedir. Câ-
hiliye þiirinden, esbâb-ý nüzûlden ve Ýsrâi-
liyat’tan çokça faydalanmýþ, ancak Ýsrâili-
yat konusunda eleþtirilmiþtir. Bunun yanýn-
da tefsirinde akla geniþ yer vermiþ, bu ko-
nuda kendisini tenkit edenlere, “Ben tef-
sire dair görüþlerimi Peygamber’in onlar-
ca sahâbîsinden öðrendim” diyerek cevap
vermiþtir. Mücâhid’in bazý âyetlerden fýk-
hî hükümler çýkardýðý da görülmektedir.
Meselâ cuma namazýna dair, “Namaz ký-
lýndýktan sonra yeryüzüne daðýlýn ve Al-
lah’ýn lutfundan -nasibinizi- arayýn. Allah’ý
çok anýn ki kurtuluþa eresiniz” meâlinde-
ki âyetten (el-Cum‘a 62/10) zeval vaktin-
den cuma namazýnýn bitiþine kadar geçen
sürede ticaret yapmanýn ve çalýþmanýn
meþru olmadýðý sonucunu çýkarmýþtýr. Âyet-

(Jativa)


