dîler’e karþý Muralifeliðini ilân etinden AbdurrahV. Abdurrahman),
sonra da Abbâdîfe II. Hiþâm olduulan Halef el-Husbu suretle Emeðýný yine gösterdi.

ýndan itibaren Beve Mürsiye (Muredef alan bir gee baþladý. Bir süsýllý emîr Lebîb’le
n halk tarafýndan
r tamamýyla ona
emîrlerinin, Âmirî
Abdurrahman elBelensiye’de tahüzerine iki yýl idaþehirden vazgeç029) dolaylarýnda
Züheyr’in kontroüzerine yürüdü ve
n mücadele eden
attâb’ýn iþ baþýna
rak Benî Tâhir’in
dü. 429 (1037-38)
nsûr’un Meriye’yi
þelenen Mücâhid
ve Lurka’ya (Lorrekât baþlattý ve
sýra Þûzer’i de hâcak Abdülazîz elaralý hýristiyan aslü ordusuyla yapzaptettiði toprakr oldu (433/1042).
devle Ali’ye Dânine alan, geniþ bir
n bir emirlik býraeri görüþlü, saðvlet adamý kimliti, bütün Batý Ake kendisini Mogetiyanlar arasýnda
ve kahramanlýkþi olarak uzun yýlti.

kaynaklarda onun
gâverliði yanýnda
Arap dili ve edeahibi olduðuna ve
dýðýna dikkat çe’t-tavâif arasýnda
nun sarayýnda gör (Dabbî, s. 472Ýbn Abdülber enLugavî, Ýbn Sîde,
eþîk, Ýbn Bürd el-
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Asgar ve Ýbn Garsiyye bunlardan bazýlarýdýr. Mücâhid topraklarýnda ilmin yayýlmasý için özel bir çaba harcamýþ, bu çabanýn
bir sonucu olarak hür insanlar kadar köle
ve câriyeler de ilmî faaliyetlere katýlmýþtýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :
Humeydî, Ce×vetü’l-muštebis (nþr. M. Tâvît etTancî), Kahire 1386/1966, s. 352-354; Ýbn Bessâm eþ-Þenterînî, e×-¬aÅîre, I/1, s. 22-24; III/1, s.
224 vd.; Dabbî, Bu³yetü’l-mültemis, Kahire 1967,
s. 472-473; Abdülvâhid el-Merrâküþî, el-Mu£cib
fî telÅî½i aÅbâri’l-Ma³rib (nþr. M. Saîd el-Iryân –
M. el-Arabî), Dârülbeyzâ 1950, s. 110; Ýbnü’l-Ebbâr, el-¥ulletü’s-siyerâß (nþr. Hüseyin Mûnis), Kahire 1963, II, 43, 47, 117, 128; Ýbn Ýzârî, el-Beyânü’l-mu³rib, s. 116, 143 vd.; Ýbnü’l-Hatîb, A£mâlü’l-a£lâm (nþr. E. Lévi-Provençal), Beyrut 1956,
s. 190-195, 217-220; Ýbn Haldûn, el-£Ýber, IV, 164167; Makkarî, Nef¼u’¹-¹îb, VIII, 135 (Ýndeks); R.
Dozy, Historia de los Musulmanes de España,
Madrid 1985, IV, 20, 33, 51, 52; R. Chabas, “Mochéhid hijo de Yúsuf y Ali hijo de Mochéhid”, Homenaje a D. F. Codera, Saragossa 1904, s. 411434; F. Codera, “Mochéhid, conquistador de Serdeña”, Centenario della nascita di Michele Amari, Palermo 1910, s. 115-133; A. Prieto y Vives,
Los Reyes de Taifas, Madrid 1926; C. Sarnelli
Cerqua, Mücâhid el-£Âmirî: Æåßidü’l-üs¹ûli’l£Arabî fî ³arbiyyi’l-ba¼ri’l-mütevassý¹ fi’l-šarni’l-Åâmisi’l-hicrî, Kahire 1961; M. Abdullah Ýnân,
Düvelü’¹-¹avâßif, Kahire 1970, s.187-200; Ýsâm
Sâlim Sîsâlim, Cüzürü’l-Endelüsi’l-Mensiyye,
Beyrut 1984, s. 136-161; M. J. Rubiera Mata, La
Taifa de Denia, Alicante 1985; D. Wasserstein,
The Rise and Fall of the Party-Kings, Princeton
1985, bk. Ýndeks; a.mlf., “Mujahid”, EI 2 (Ýng.),
VII, 292-293; M. de Epalza, “El Origen politico
del estado de Denia en el siglo XI: el Califa AlMu’aiti y el Rey Muyáhid”, Actas del I. Congress
d’Estudis de la Marina Alta, Alicante 1986, s.
157-163; Crónica anónima de Los Reyes de Taifas (nþr. F. Maillo Salgado), Madrid 1991, s. 4143; E. Lévi - Provençal, “Mücâhid”, ÝA, VIII, 782783.

ÿMehmet Özdemir

–

MÜCÂHÝD b. CEBR
(  )

—

Ebü’l-Haccâc Mücâhid
b. Cebr el-Mekkî el-Mahzûmî
(ö. 103/721)
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Tâbiîn neslinin
önde gelen müfessirlerinden.

™

21 (642) yýlýnda Mekke’de doðdu. Kays
b. Sâib’in kölesiydi. Kur’an’a dair ilk bilgileri Kays’tan aldý ve sahâbîlerin ileri gelenleriyle görüþme imkâný buldu. Baþta tefsir olmak üzere hadis ve fýkýh gibi alanlarda 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 önünde 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 olarak onun yerine tefsir derslerini üstlendi.
Ýkrime el-Berberî, Atâ b. Ebû Rebâh, Katâde 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 istifade ettiler. Mücâhid b. Cebr ayný zamanda Kur’an’da anlatýlan vak‘alarý ve bu
olaylarýn geçtiði yerleri araþtýrdý; Hârût ve
Mârût olayýný incelemek için Bâbil’e, Berhût 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 yaptýðý çalýþmalara ayýrdý, halkýn fetva mercii
oldu. Mekke’deki tâbiîn müfessirlerinin en
yaþlýsý olarak seksen iki yaþýnda vefat etti.
Süfyân es-Sevrî, Mücâhid’in geniþ tefsir birikimine sahip, güvenilir bir müfessir
olduðunu söyler; Katâde b. Diâme, onu
yaþadýðý devirdeki insanlar arasýnda tefsiri en iyi bilen kiþi diye zikreder. Ýmam Þâfiî ve Buhârî de Mücâhid’in tefsirine güvenmiþ, kendisinden gelen görüþ ve rivayetlere kitaplarýnda yer vermiþtir. Ýbn Sa‘d
ve Ýbn Hibbân onun hadis rivayetinde sika, þahsî hayatýnda müttaki, âlim ve fakih;
Nevevî, Zehebî ve Ýbn Hacer el-Askalânî ise
tefsirde öncü bir þahsiyet olduðunu belirtmiþlerdir.
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 tefsirin öðrencileri tarafýndan derlendiðine inanýlmaktadýr. Kendisinden tefsir rivayet eden
âlimlerin en meþhurlarý Abdullah b. Ebû
Necîh, A‘meþ ve Ýbn Cüreyc’dir. Onun tefsirde metodu Kur’an’ý Kur’an’la ve ardýndan sünnetle tefsir etmek þeklindedir. Câhiliye þiirinden, esbâb-ý nüzûlden ve Ýsrâiliyat’tan çokça faydalanmýþ, ancak Ýsrâiliyat konusunda eleþtirilmiþtir. Bunun yanýnda tefsirinde akla geniþ yer vermiþ, bu konuda kendisini tenkit edenlere, “Ben tefsire dair görüþlerimi Peygamber’in onlarca sahâbîsinden öðrendim” diyerek cevap
vermiþtir. Mücâhid’in bazý âyetlerden fýkhî hükümler çýkardýðý da görülmektedir.
Meselâ cuma namazýna dair, “Namaz kýlýndýktan sonra yeryüzüne daðýlýn ve Allah’ýn lutfundan -nasibinizi- arayýn. Allah’ý
çok anýn ki kurtuluþa eresiniz” meâlindeki âyetten (el-Cum‘a 62/10) zeval vaktinden cuma namazýnýn bitiþine kadar geçen
sürede ticaret yapmanýn ve çalýþmanýn
meþru olmadýðý sonucunu çýkarmýþtýr. Âyet-

ler arasýndaki irtibat ve insicamý da yorum
için bir karîne olarak deðerlendiren Mücâhid’in bazan mecazi tefsir yaptýðý da olmuþtur. Nitekim Bakara sûresinin 81. âyetinde geçen “suçu onu kuþatýrsa...” ifadesini, “Ýnsanýn iþlediði günahlar birikir, kalbini karartýr ve gittikçe kalbin her tarafýný
kaplar” þeklinde açýklamýþtýr. Ayný þekilde
Müddessir sûresinin 4. âyetindeki “Elbiseni temizle” cümlesini, “Yaptýðýn amelleri sâlih kiþilerin amelleri gibi yap” diye yorumlamýþtýr. Öte yandan kaynaklarda Mücâhid’in bazan hatalý tefsirler yaptýðý ve
âdeta sýrf re’y ile hareket ettiði ileri sürülmüþtür. Meselâ Ra‘d sûresinin 43. âyetinde geçen, “yanýnda kitabýn bilgisi bulunan”
þahýstan kastedilenin Medine’de ihtidâ
eden Abdullah b. Selâm olduðunu söylemiþ, bunu duyan Saîd b. Cübeyr sûrenin
Mekke’de nâzil olduðunu hatýrlatarak Mücâhid’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 Abdurrahman Sûretî mevcut yazmayý tahkik etmiþ,
ayrýca Taberî’nin tefsirinde ve diðer tefsirlerde bulunan bilgilerden Mücâhid’e nisbet edilenleri almýþ, nüshada tefsiri yer almayan 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 doktora tezi olarak hazýrlanmýþtýr. Araþtýrmacý
ilk yayýnýn eksiklerini gidermeye çalýþmýþ,
yazmadaki bilgileri ilk neþirde olduðu gibi zenginleþtirmiþtir (Tefsîrü’l-Ýmâm Mücâhid b. Cebr, Nasr 1410/1989). Ýsmail Cerrahoðlu, bu neþirlerde kullanýlan yazmadaki tefsir rivayetlerinin Mücâhid’e nisbetini zayýf görmekte, ayný þeyin ilk nâþir tarafýndan yapýlan eklemeler için de söz konusu olduðunu belirtmektedir.
BÝBLÝYOGRAFYA :
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