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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-
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ler arasýndaki irtibat ve insicamý da yorum
için bir karîne olarak deðerlendiren Mücâ-
hid’in bazan mecazi tefsir yaptýðý da ol-
muþtur. Nitekim Bakara sûresinin 81. âye-
tinde geçen “suçu onu kuþatýrsa...” ifade-
sini, “Ýnsanýn iþlediði günahlar birikir, kal-
bini karartýr ve gittikçe kalbin her tarafýný
kaplar” þeklinde açýklamýþtýr. Ayný þekilde
Müddessir sûresinin 4. âyetindeki “Elbi-
seni temizle” cümlesini, “Yaptýðýn amelle-
ri sâlih kiþilerin amelleri gibi yap” diye yo-
rumlamýþtýr. Öte yandan kaynaklarda Mü-
câhid’in bazan hatalý tefsirler yaptýðý ve
âdeta sýrf re’y ile hareket ettiði ileri sürül-
müþtür. Meselâ Ra‘d sûresinin 43. âyetin-
de geçen, “yanýnda kitabýn bilgisi bulunan”
þahýstan kastedilenin Medine’de ihtidâ
eden Abdullah b. Selâm olduðunu söyle-
miþ, bunu duyan Saîd b. Cübeyr sûrenin
Mekke’de nâzil olduðunu hatýrlatarak Mü-
câhid’in yanýldýðýný belirtmiþtir.

Mücâhid b. Cebr’e nisbetle yayýmlanan
iki tefsir Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de kayýtlý
(nr. 2075) yazma nüshaya dayanmaktadýr.
Bunlardan ilkini gerçekleþtiren Abdurrah-
man Sûretî mevcut yazmayý tahkik etmiþ,
ayrýca Taberî’nin tefsirinde ve diðer tef-
sirlerde bulunan bilgilerden Mücâhid’e nis-
bet edilenleri almýþ, nüshada tefsiri yer al-
mayan bazý sûrelerin açýklamasýný da bu
þekilde oluþturmuþtur (Tefsîru Mücâhid,
Devha 1976; I-II, Beyrut, ts.). Ýkinci neþir
M. Abdüsselâm Ebü’n-Nîl’e ait olup dokto-
ra tezi olarak hazýrlanmýþtýr. Araþtýrmacý
ilk yayýnýn eksiklerini gidermeye çalýþmýþ,
yazmadaki bilgileri ilk neþirde olduðu gi-
bi zenginleþtirmiþtir (Tefsîrü’l-Ýmâm Mücâ-
hid b. Cebr, Nasr 1410/1989). Ýsmail Cer-
rahoðlu, bu neþirlerde kullanýlan yazma-
daki tefsir rivayetlerinin Mücâhid’e nisbe-
tini zayýf görmekte, ayný þeyin ilk nâþir ta-
rafýndan yapýlan eklemeler için de söz ko-
nusu olduðunu belirtmektedir.
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Ebû Mansûr Mücâhidüddîn
el-Hâdîm Kåymâz

b. Abdillâh ez-Zeynî er-Rûmî
(ö. 595/1199)

Begteginliler’in
Erbil ve Musul nâibi.

˜ ™

Zeynüddin Ali Küçük b. Begtegin’in âzat-
lýsý olduðu için Zeynî nisbesiyle anýlýr. Ali
Küçük tahta çýktýktan sonra onu çocuklarý
Muzafferüddin Kökböri ile Yûsuf Yinal Te-
gin’e atabeg tayin etti ve Erbil’in idaresini
ona býraktý. Mücâhidüddin, Ali Küçük’ün
ölümünün (563/1168) ardýndan yerine ge-
çen büyük oðlu Kökböri’yi hapse atarak
tahta Yûsuf Yinal Tegin’i çýkardý. Daha son-
ra serbest býrakýlan Kökböri, Musul Ata-
begi II. Seyfeddin Gazi’nin hizmetine gir-
di ve Harran kendisine iktâ edildi. Böylece
Erbil, Kökböri’nin ayrýlmasý üzerine Musul’a
tâbi oldu ve Yûsuf Yinal Tegin Mücâhidüd-
din’in vesâyeti altýnda yönetimi üstlendi.
Musul ordusu Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin kar-
þýsýnda bozguna uðrayýnca (571/1175) II.
Seyfeddin Gazi, Mücâhidüddin’i yanýna ça-
ðýrýp saltanat nâibi yaptý ve bütün devlet
iþlerini ona býraktý.

Mücâhidüddin, Selâhaddîn-i Eyyûbî ile
barýþ yapýlmasýný saðladý (572/1177) ve bu
konudaki gayretleri Selâhaddin tarafýn-
dan þükran ve takdirle karþýlandý. Bu ara-
da hasta olan II. Seyfeddin’den sonrasýný
düþünerek kendisine rakip gördüðü Vezir
Celâleddin b. Cemâleddin Cevâd el-Ýsfahâ-
nî’den kurtulma yollarý aradý ve onu Sey-
feddin Gazi’ye azlettirip hapse attýrmak
suretiyle etkisiz duruma getirdi (573/1178).
Ýki yýl sonra da Seyfeddin Gazi öldü ve ye-
rine, veliaht tayininde Mücâhidüddin’in et-
kili olduðu kardeþi Ýzzeddin Mes‘ûd b. Mev-
dûd geçti. Ardýndan Halep hâkimi el-Me-
likü’s-Sâlih Ýsmâil b. Nûreddin Mahmud
Zengî topraklarýnýn amcasýnýn oðlu Ýzzed-
din Mes‘ûd’a devredilmesini vasiyet ede-
rek öldü (577/1181). Mes‘ûd, bölgedeki hâ-
kimiyetini gittikçe geniþleten Selâhaddîn-i
Eyyûbî’nin kendisinden daha çabuk dav-
ranmasýndan çekinerek süratle gidip þeh-
ri teslim aldý. Fakat Mücâhidüddin, Selâ-
haddin’in bu önemli þehri bir gün ele ge-
çireceðini tahmin ettiði için Mes‘ûd’u,
kardeþi Sincâr hâkimi II. Ýmâdüddin Zen-
gî’nin Musul’a daha yakýn olan toprakla-
rýna karþýlýk Halep’i ona vermeye ikna et-
ti. Nitekim bir yýl sonra, bir ara Musul’u da
kuþatan Selâhaddin Halep’i zaptetti (18

Safer 579 / 12 Haziran 1183); ardýndan ha-
lifeye mektup yazarak Musul’un kendisi-
ne býrakýlmasý gerektiðini bildirdi. Bunun
üzerine Mücâhidüddin, Musul’da daha þid-
detli bir Eyyûbî kuþatmasýna karþý savun-
ma hazýrlýklarýna baþlamakla görevlendi-
rildi. Ancak bu sýrada Ýzzeddin Mes‘ûd onu
azledip hapse attý (579/1183). Olayýn he-
men arkasýndan Mücâhidüddin’in hapse-
dilmesini bahane eden Erbil hâkimi Yûsuf
Yinal Tegin ve arkasýndan bazý þehirlerin
hâkimleri ayaklanarak Selâhaddin tara-
fýnda yer aldýlar ve onu Musul’a saldýrma-
sý için teþvik ettiler. Durumun ciddiyetini
kavrayan Ýzzeddin Mes‘ûd, iki defa heyet
gönderip barýþ istediyse de Selâhaddin 581
(1185) yýlýnýn baþlarýnda Musul’a doðru
harekete geçti. Bu arada Ýzzeddin Mes‘ûd,
Mücâhidüddin’i de serbest býrakarak göre-
vine iade etmiþti. Gerek Mücâhidüddin’in
gördüðü hazýrlýk gerekse halkýn umulma-
dýk direniþi karþýsýnda Selâhaddin önce
baþlattýðý kuþatmayý kaldýrarak Ahlat’a yö-
neldiyse de arkasýndan geri döndü ve þeh-
ri tekrar kuþattý. Fakat bu defa da kendisi
aðýr bir hastalýða yakalanýp Harran’a çekil-
mek zorunda kaldý. Bunun üzerine Mücâ-
hidüddin’in gayretiyle oluþturulan bir he-
yet Harran’a gönderilerek barýþ saðlandý.
Ýmzalanan antlaþmaya göre ortak sýnýrýn
tesbitinden sonra Musul’da Selçuklu sul-
tanýnýn yerine Selâhaddin’in adý hutbeler-
de okunacak ve þehirde basýlacak sikke-
lerde yine onun adýna yer verilecekti.

Selâhaddin 589’da (1193) ölünce Mücâ-
hidüddin, Musul’un tekrar bölgenin liderli-
ðini elde etmesi için çalýþan Ýzzeddin Mes-
‘ûd’a yardýmcý oldu. Onun ayný yýl içerisin-
de ölmesi üzerine yerine kimin geçeceði
konusunda çekiþmeler baþlayýnca da oðlu
Nûreddin Zengî Arslanþah’a biat etmek
suretiyle aðýrlýðýný koydu. Nûreddin de onu
nâiblik makamýnda tutup ölümüne kadar
(Rebîülevvel 595 / Ocak 1199) devlet iþle-
rini kendisine býraktý.

Mücâhidüddin siyasî ve askerî baþarýla-
rýnýn yanýnda özellikle bayýndýrlýk faaliyet-
lerine de önem vermiþ, halký refah içinde
yaþatan idareciliði ve dindar, hayýr sever,
âlim, þair kiþiliðiyle tarihe geçmiþtir. Muh-
taçlara maaþ baðlatmýþ, yetimhaneler aç-
týrmýþ ve yönettiði yerlerde fakir býrakma-
mýþtýr. Musul’da kendi adýyla anýlan büyük
bir cami, bîmâristan, hankah, medrese ve
bir yetimhane, Erbil’de yine kendi ismiy-
le bilinen bir medrese ve bir hankah inþa
ettirmiþ, buralara çeþitli vakýflar baðlamýþ-
týr. Ayrýca Erbil’in ortasýnda etrafý bahçe-
lerle çevrili bir havuz, Dicle üzerinde Mu-


