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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-
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sul Köprüsü gibi birkaç köprü ve bunlarýn
yaný sýra çeþitli çarþýlar yaptýrmýþtýr.
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Ebû Abdillâh Muhammed
b. Muhammed

b. Alî el-Mücârî el-Endelüsî
(ö. 862/1458)

Kýraat ve hadis âlimi.
˜ ™

Endülüs’te Gýrnata (Granada) bölgesinde-
ki Vâdîâþ (Guadix) þehrinin kuzeydoðusun-
da bir yerleþim yeri olan Mûcer’e (Mojar)
nisbet edildiðine göre burada doðduðu-
nu söylemek mümkündür; nisbesi Mûcârî
olarak da okunmuþtur (Ebû Ca‘fer el-Be-
levî, s. 425). Bir vezir oðlu olan Mücârî tah-
silini Gýrnata’da yaptý. Ebû Muhammed
Abdullah b. Muhammed b. Cüzey’den tef-
sir, hadis, usul ve nahiv okuyarak icâzet
aldý. Ebû Abdullah Muhammed b. Muham-
med el-Kay‘âtî el-Kinânî’nin derslerini otuz
yýl boyunca takip ederek kendisinden ký-
raat, nahiv ve fýkýh gibi alanlarda fayda-
landý. Yine kýraat, fýkýh ve Arapça okudu-
ðu, ayrýca kendisinden hadis rivayet ettiði
Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Haffâr
ile usûl-i fýkýh ve nahiv dersleri aldýðý el-
Muvâfašåt sahibi Ýbrâhim b. Mûsâ eþ-Þâ-
týbî, Ebû Yahyâ Ýbn Âsým ve Ebû Abdul-

lah Ýbn Allâk da onun Gýrnata’daki hoca-
larý arasýnda yer alýr.

Mücârî, daha sonra tahsilini ilerletmek
ve hac farîzasýný eda etmek maksadýyla
seyahate çýktý. Önce Tilimsân’a gitti; bu-
rada Ebû Osman Saîd b. Muhammed el-
Ukbânî et-Tilimsânî, Ýbn Merzûk el-Hafîd
ve diðer bazý âlimlerden fýkýh, ferâiz, tefsir,
mantýk, hesap ve hendese gibi alanlarda
istifade etti. 798 (1396) yýlýnda Bicâye üze-
rinden Tunus’a geçti; 799’da (1397) Mýsýr’a
gitti. Bicâye’de Ebü’l-Kasým el-Meþezzâ-
lî, Tunus’ta Ýbn Arafe, Kahire’de Ömer b.
Raslân el-Bülkýnî, Zeynüddin el-Irâký gibi
âlimlerden çeþitli konularda faydalandý
Bulkýnî onu kendi medresesinde çocuklarý-
na ve torunlarýna Arapça dersleri vermek-
le görevlendirdi.

Gýrnata’ya döndükten sonra burada ta-
lebe yetiþtirmekle meþgul olan Mücârî’-
den özellikle kýraat ve hadis alanýnda pek
çok kiþi istifade etti. Mâlikî fakihi Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Muhammed es-Sa-
rakustî, kendisinden kýrâat-i seb‘a okuyan
Abbas b. Ahmed eþ-Þâvî, Gýrnata Camii
hatibi kadý Ebû Ömer Muhammed b. Man-
zûr el-Kaysî onun talebelerinden bazýlarý-
dýr. “Râviye, rahhâl, mukrî, fakýh, hâtime-
tü’r-ruvât bi’l-Endelüs” gibi ifadelerle aný-
lan Mücârî, talebelerinden Ebû Abdullah
Muhammed b. Ahmed el-Ci‘dâlle’nin tes-
bitine göre 2 Cemâziyelâhir 862’de (17 Ni-
san 1458) vefat etti (a.g.e., s. 201). Þem-
seddin es-Sehâvî’nin bu tarihi 856 (1452)
olarak zikretmesi doðru deðildir. Bernâ-
mec’i için talebelerinden Ebü’l-Hasan Ali
b. Ebü’l-Kasým el-Beyâzî’ye verdiði icâzet-
nâmenin 858 (1454) tarihini taþýmasý da
(Bernâmec, s. 81) Þemseddin es-Sehâvî’-
nin tesbitinin yanlýþ olduðunu göstermek-
tedir.

Mücârî’nin günümüze ulaþan tek eseri
Bernâmec’i olup onun Gýrnata’dan on dört,
Tilimsân’dan beþ, Bicâye’den iki, Tunus’tan
bir ve Mýsýr’dan on iki olmak üzere kendi-
lerinden istifade ettiði toplam otuz dört
hocasýnýn biyografisini ihtiva etmektedir.
Eser, Muhammed Ebü’l-Ecfân tarafýndan
tahkik edilerek Bernâmecü’l-Mücârî adýy-
la neþredilmiþtir (Beyrut 1982).
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Ebü’l-Hasen Alî b. Faddâl
el-Mücâþiî el-Kayrevânî

(ö. 479/1086)

Tefsir ve Arap dili âlimi.˜ ™

Kayrevanlý olup Hecer’de (Bahreyn) doð-
duðuna dair bazý kaynaklarda yer alan
bilgi doðru deðildir. Þair Ferezdak’ýn to-
runlarýndan olduðu için Ferazdaký, soyu
Mücâþi‘ b. Dârim yoluyla Temîm kabilesi-
ne uzandýðý için Mücâþiî yanýnda Temîmî
nisbeleriyle de anýlmýþtýr. Mücâþiî tahsilini
muhtemelen Kayrevan’da yapmýþtýr. Mek-
kî b. Ebû Tâlib’den Kurtuba’daki evinde
ders aldýðýna göre tahsil için deðiþik mer-
kezlere seyahatler yapmýþ olmalýdýr. Kay-
revan’daki siyasî huzursuzluklar öðrenimi-
ni tamamladýktan sonra Mücâþiî’nin bura-
yý terketmesine sebep oldu. Kayrevan’dan
muhtemelen Hilâlîler’in (Benî Hilâl) isti-
lâsý yüzünden ayrýlarak Ýslâm coðrafyasýnýn
en doðusunda yer alan Gazne’ye kadar
gitti. Yolculuðu sýrasýnda Mýsýr, Suriye ve
Irak’taki önemli merkezleri ziyaret etmiþ
olmalýdýr. Talebesi Abdülgafir b. Ýsmâil el-
Fârisî, onun Nîþâbur’a ilk defa 460’lý (1068)
yýllarýn baþýnda uðradýðýný belirtir (Ýbrâhim
b. Muhammed es-Sarîfînî, s. 597). Gaz-
ne’de devlet adamlarýndan yakýn ilgi gö-
ren Mücâþiî, onlardan gelen talepler üze-
rine çeþitli konularda eserler yazdý. 470’-
te (1077-78) Nîþâbur’a geri döndü. Öm-
rünün sonlarýna doðru Baðdat’a geçti ve
burada Nizâmülmülk’ün iltifat ve ikramý-
na mazhar oldu, onun himayesinde nahiv
ve lugat dersleri verdi, Maðrib ricâlinden
aldýðý hadisleri rivayet etti. Nîþâbur ve
Baðdat’taki derslerine devam eden tale-
beleri arasýnda Abdülgafir el-Fârisî, Ahmed
b. Muhammed el-Meydânî, Harîrî, Ebû Ga-
lib Þücâ‘ b. Fâris ez-Zühlî es-Sühreverdî,
Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed el-Kat-
tân, Ebü’l-Berekât Hibetullah b. Mübârek
es-Sakatî, Ýbnü’þ-Þecerî, Ebü’l-Hüseyin Mü-
bârek b. Abdülcebbâr et-Tuyûrî gibi isim-
ler yer alýr. Mücâþiî 22 Rebîülevvel 479’da
(7 Temmuz 1086) Baðdat’ta vefat etti ve
Bâbülebrez’e defnedildi. Safedî ve Ýbn Tað-
rîberdî’nin Gazne’de öldüðüne dair verdik-
leri bilgi doðru deðildir.

Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin özel-
likle Arap dilindeki engin birikimi sebe-
biyle takdir ettiði Mücâþiî nahiv ve tefsir
sahasýnda iyi yetiþmiþ bir âlim olmasýnýn
yanýnda Arap þiiri, kýraat, siyer ve tarihle
de ilgilenmiþtir. Nahivde Basra ekolüne
mensup ise de bu ekole baðlýlýkta aþýrý git-
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memiþtir. Hadis ilmiyle de meþgul olmuþ,
ancak bu dalda baþarýlý olamamýþtýr. Mað-
rib ricâlinden aldýðý hadisleri Baðdat’ta ri-
vayet etmiþse de rivayetleri zayýf bulun-
muþtur. Süyûtî ve Dâvûdî’nin onun Hanbelî
olduðunu ve Þâfiîler’e dil uzattýðýný söyle-
meleri, ilk dönem biyografi kaynaklarýnda
verilen bilginin (Yâkut, Mu£cemü’l-üdebâß,
XIV, 97) yanlýþ anlaþýlmasýndan kaynaklan-
mýþ olmalýdýr. Ýsmâil Paþa, Mücâþiî’nin Mâ-
likî fakihi olduðunu kaydetmekte olup (He-
diyyetü’l-£ârifîn, I, 693) Kuzey Afrika’da o
dönemlerde Mâlikî mezhebinin yaygýn ol-
masý bu bilgiyi desteklemektedir.

Eserleri. 1. Nüketü me£âni’l-Æurßân
(en-Nüket fi’l-Æurßân). Mâna ve i‘rab açýsýn-
dan müþkil görünen âyetlerin tefsir edil-
diði eserde Halîl b. Ahmed, Sîbeveyhi, Ali
b. Hamza el-Kisâî, Yahyâ b. Ziyâd el-Fer-
râ, Ma‘mer b. Müsennâ, Ahfeþ el-Evsat,
Asmaî, Ebû Osman el-Mâzinî, Ýbn Kutey-
be, Müberred, Muhammed b. Cerîr et-Ta-
berî, Zeccâc, Ebû Ali el-Fârisî, Rummânî,
Mekkî b. Ebû Tâlib gibi âlimlerin izah ve
görüþlerine atýfta bulunulmuþ, âyetlerin
lugat ve nahiv açýsýndan açýklanmasýna, ký-
raatlerin dil yönünden tahliline geniþ yer
verilmiþ, sýk sýk þiirle istiþhâd yoluna baþ-
vurulmuþtur. Selef’ten yapýlan nakillerin
önemli bir yer tuttuðu kitapta Ehl-i sün-
net anlayýþý benimsenmiþ ve bid‘at ehlinin
görüþleri reddedilmiþtir. Tabersî’nin Mec-
ma£u’l-beyân adlý tefsirinin sadece bir-
kaç yerinde Mücâþiî’nin eserine atýfta bu-
lunulmuþsa da isim verilmeden yapýlan
alýntýlar oldukça fazladýr. Topkapý Sarayý
Müzesi Kütüphanesi’nde (III. Ahmed, nr.
115) bir nüshasý bulunan eser Mustafa
Altundað tarafýndan doktora çalýþmasý
olarak neþre hazýrlanmýþtýr (1994, MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü). 2. el-Ýþâre
ilâ ta¼sîni’l-£ibâre. Sade bir üslûpla telif
edilmiþ küçük hacimli bir çalýþmadýr (nþr.
Hasan Þâzelî Ferhûd, Riyad 1402/1982). 3.
el-Mušaddime fi’n-na¼v (nþr. Hasan Þâ-
zelî Ferhûd, Kahire 1980). 4. Þer¼u £Uyû-
ni’l-i£râb. Bazý kaynaklarda Þer¼u £Unvâ-
ni’l-i£râb olarak da geçen kitap, Ebû Mu-
hammed Ubeydullah b. Ahmed el-Fezâ-
rî’ye ait eserin þerhidir. Temel meselelerin
soru-cevap þeklinde açýklandýðý eseri Han-
nâ Cemîl Haddâd (Zerka 1985) ve Abdül-
fettâh Selîm (Kahire 1988) yayýmlamýþtýr.
5. Ýksîrü’×-×eheb fî ½ýnâ£ati’l-edeb ve’n-
na¼v. Müellifin beþ ciltlik bu eseri Nîþâ-
bur’da Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin
isteði üzerine yazdýðý ve kendisine baþýn-
dan sonuna kadar okuduðu belirtilir. 6.
Þer¼u Me£âni’l-¼urûf. Rummânî’ye ait
eserin þerhidir. 7. ed-Düvel fi’t-târîÅ. Mü-
câþiî’nin ömrünün sonlarýna doðru Bað-

dat’ta telif ettiði, otuz ciltten fazla oldu-
ðu kaydedilen eserin otuz cildini Yâkut el-
Hamevî Baðdat’taki Selçuklu vakfiyesinde
gördüðünü söyler (Mu£cemü’l-üdebâß, XIV,
92). 8. Þeceretü’×-×eheb fî ma£rifeti eßim-
meti’l-edeb. Yâkut el-Hamevî, Arap filolo-
jisi âlimlerinin biyografilerini içeren eseri
biyografi yönünden zengin, fakat haber-
lere itina edilmediði ve þahýslarýn vefat
tarihleri belirtilmediði için faydasý az bir
kitap olarak deðerlendirir (a.g.e., I, 48).
Mücâþiî’nin bunlardan baþka otuz beþ cilt-
lik el-Ýksîr fî £ilmi’t-tefsîr, yirmi ciltlik el-
Burhânü’l-£Amîdî, Þer¼u Bismillâhir-
ra¼mânirra¼îm, Ma£ârifü’l-edeb (sekiz
ciltlik, nahve dair), el-£Avâmil ve’l-he-
vâmil (harflerle ilgili), el-Fu½ûl fî ma£ri-
feti’l-u½ûl ve es-Sîre adlý kitaplarý olduðu
kaydedilir.
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Mekke’ye yerleþen
veya bir süre ikamet eden kimse

anlamýnda terim.˜ ™

Sözlükte “bir arada bulunma, komþuluk,
yakýnlýk” anlamýndaki mücâveret masda-
rýndan türeyen mücâvir terim olarak “Mek-
keli olmayýp bu þehirde misafirlik sýnýrla-
rýný aþacak bir müddetle kalan kimse” de-
mektir. Mücâveret “bir mescidde itikâfa
girmek” (Buhârî, “Ý.tikâf”, 2, 4, 19; “Hayýç”,
2, 5), “ilim tahsil etmek için mescidlerde

bulunmak” mânasýný da ifade etmekte,
Mekke’de kalmak daha çok Mescid-i Ha-
râm’da bulunmak ve ibadetle meþgul ol-
mak amacýyla yapýldýðýndan kelimenin kul-
lanýmýnda söz konusu maksadýn öne çýktý-
ðý anlaþýlmaktadýr. Mücâveret ayrýca özel-
likle gayri menkul mülkiyeti ve irtifak hak-
ký gibi komþuluk kavramý ve sýnýrlarýnýn
önem taþýdýðý bahislerde incelenmiþtir
(bk. ÝRTÝFAK; KOMÞU; ÞÜF‘A).

Mekke’nin yerlisi olmayanlarýn bu kut-
sal þehre yerleþmesi konusuna erken dö-
nemlerden itibaren büyük bir ilgi gösteril-
miþ ve bu kiþiler “mücâvir, cârullah, el-mü-
câvir bi-Mekke, el-mücâvir bi-Haremillâh”
gibi tabirlerle anýlmýþtýr. Sahâbe devrinde
mücâveret öncelikle, muhacir sahâbîlerin
yýllar sonra Mekke’ye dönerek burada uzun
süre ikamet etmelerinin Hz. Peygamber’in
hicret emrine muhalefet anlamý taþýyýp ta-
þýmadýðýyla ilgili bir mesele halinde ortaya
çýkmýþtýr. Mekke’ye gerek hac veya umre
gerekse ticaret maksadýyla gelen birçok
sahâbînin bu þehirde mümkün oldukça az
kalmaya çalýþtýðýna dair rivayetler bu ko-
nuyla irtibatlý olarak anlaþýlabilir. Ancak
Hz. Ömer ve Ýbn Abbas gibi bazý sahâbî-
lerin Mekke’de ikamet edilmemesi yönün-
deki ifadeleri mücâveretin muhacir sahâ-
bîlerle sýnýrlý bir mesele olmadýðýný göster-
mektedir. Nitekim tâbiîn neslinden itiba-
ren mücâvirlik bütün müslümanlarý ilgi-
lendiren bir husus olarak ele alýnmýþtýr.
Bunun mekruh olduðunu ifade eden müc-
tehidlerin baþýnda Ebû Hanîfe gelmekte-
dir. Kaynaklarda, bazý Hanefî ve Þâfiî fa-
kihlerinin benimsediði bu görüþün diðer
mezheplere mensup, ihtiyat prensibine
göre hareket eden birçok fakih tarafýndan
da benimsendiði ifade edilmektedir. Ay-
rýca Mâlik b. Enes’in, müslümanlarýn hac
vazifesini ifa ettikten sonra Mekke’den ay-
rýlmalarý gerektiðine dair ifadelerine daya-
nan Ýbn Rüþd el-Ced mücâveretin Mâlik’e
göre de mekruh olduðu sonucuna varmýþ-
týr. Bu görüþü savunan fakihlerin delilleri,
Mekke’nin Harem bölgesinde müslümanýn
sahip olmasý icap eden hal ve davranýþlarý
ile (bk. HAREM) Ýslâm’ýn ilk nesillerinin bu
bölgeyle ilgili uygulamalarý üzerinde yo-
ðunlaþmaktadýr. Gazzâlî’den Ýbnü’l-Hü-
mâm’a kadar birçok âlim, Harem’de uzun
süre kalan kimsenin bu bölgenin kutsiye-
tine yakýþmayacak davranýþlarda buluna-
bileceðini yahut bölgeye ve özellikle Kâ-
be’ye karþý hissettiði saygýnýn azalabilece-
ðini belirtmiþtir. Bazý âyetlerden hareket-
le (meselâ bk. el-Hac 22/25) Harem’de iþ-
lenen günahlarýn daha büyük ve dolayýsýy-
la karþýlýklarýnýn âhirette daha aðýr olacaðý-
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sul Köprüsü gibi birkaç köprü ve bunlarýn
yaný sýra çeþitli çarþýlar yaptýrmýþtýr.
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Ebû Abdillâh Muhammed
b. Muhammed

b. Alî el-Mücârî el-Endelüsî
(ö. 862/1458)

Kýraat ve hadis âlimi.
˜ ™

Endülüs’te Gýrnata (Granada) bölgesinde-
ki Vâdîâþ (Guadix) þehrinin kuzeydoðusun-
da bir yerleþim yeri olan Mûcer’e (Mojar)
nisbet edildiðine göre burada doðduðu-
nu söylemek mümkündür; nisbesi Mûcârî
olarak da okunmuþtur (Ebû Ca‘fer el-Be-
levî, s. 425). Bir vezir oðlu olan Mücârî tah-
silini Gýrnata’da yaptý. Ebû Muhammed
Abdullah b. Muhammed b. Cüzey’den tef-
sir, hadis, usul ve nahiv okuyarak icâzet
aldý. Ebû Abdullah Muhammed b. Muham-
med el-Kay‘âtî el-Kinânî’nin derslerini otuz
yýl boyunca takip ederek kendisinden ký-
raat, nahiv ve fýkýh gibi alanlarda fayda-
landý. Yine kýraat, fýkýh ve Arapça okudu-
ðu, ayrýca kendisinden hadis rivayet ettiði
Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Haffâr
ile usûl-i fýkýh ve nahiv dersleri aldýðý el-
Muvâfašåt sahibi Ýbrâhim b. Mûsâ eþ-Þâ-
týbî, Ebû Yahyâ Ýbn Âsým ve Ebû Abdul-

lah Ýbn Allâk da onun Gýrnata’daki hoca-
larý arasýnda yer alýr.

Mücârî, daha sonra tahsilini ilerletmek
ve hac farîzasýný eda etmek maksadýyla
seyahate çýktý. Önce Tilimsân’a gitti; bu-
rada Ebû Osman Saîd b. Muhammed el-
Ukbânî et-Tilimsânî, Ýbn Merzûk el-Hafîd
ve diðer bazý âlimlerden fýkýh, ferâiz, tefsir,
mantýk, hesap ve hendese gibi alanlarda
istifade etti. 798 (1396) yýlýnda Bicâye üze-
rinden Tunus’a geçti; 799’da (1397) Mýsýr’a
gitti. Bicâye’de Ebü’l-Kasým el-Meþezzâ-
lî, Tunus’ta Ýbn Arafe, Kahire’de Ömer b.
Raslân el-Bülkýnî, Zeynüddin el-Irâký gibi
âlimlerden çeþitli konularda faydalandý
Bulkýnî onu kendi medresesinde çocuklarý-
na ve torunlarýna Arapça dersleri vermek-
le görevlendirdi.

Gýrnata’ya döndükten sonra burada ta-
lebe yetiþtirmekle meþgul olan Mücârî’-
den özellikle kýraat ve hadis alanýnda pek
çok kiþi istifade etti. Mâlikî fakihi Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Muhammed es-Sa-
rakustî, kendisinden kýrâat-i seb‘a okuyan
Abbas b. Ahmed eþ-Þâvî, Gýrnata Camii
hatibi kadý Ebû Ömer Muhammed b. Man-
zûr el-Kaysî onun talebelerinden bazýlarý-
dýr. “Râviye, rahhâl, mukrî, fakýh, hâtime-
tü’r-ruvât bi’l-Endelüs” gibi ifadelerle aný-
lan Mücârî, talebelerinden Ebû Abdullah
Muhammed b. Ahmed el-Ci‘dâlle’nin tes-
bitine göre 2 Cemâziyelâhir 862’de (17 Ni-
san 1458) vefat etti (a.g.e., s. 201). Þem-
seddin es-Sehâvî’nin bu tarihi 856 (1452)
olarak zikretmesi doðru deðildir. Bernâ-
mec’i için talebelerinden Ebü’l-Hasan Ali
b. Ebü’l-Kasým el-Beyâzî’ye verdiði icâzet-
nâmenin 858 (1454) tarihini taþýmasý da
(Bernâmec, s. 81) Þemseddin es-Sehâvî’-
nin tesbitinin yanlýþ olduðunu göstermek-
tedir.

Mücârî’nin günümüze ulaþan tek eseri
Bernâmec’i olup onun Gýrnata’dan on dört,
Tilimsân’dan beþ, Bicâye’den iki, Tunus’tan
bir ve Mýsýr’dan on iki olmak üzere kendi-
lerinden istifade ettiði toplam otuz dört
hocasýnýn biyografisini ihtiva etmektedir.
Eser, Muhammed Ebü’l-Ecfân tarafýndan
tahkik edilerek Bernâmecü’l-Mücârî adýy-
la neþredilmiþtir (Beyrut 1982).
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Ebü’l-Hasen Alî b. Faddâl
el-Mücâþiî el-Kayrevânî

(ö. 479/1086)

Tefsir ve Arap dili âlimi.˜ ™

Kayrevanlý olup Hecer’de (Bahreyn) doð-
duðuna dair bazý kaynaklarda yer alan
bilgi doðru deðildir. Þair Ferezdak’ýn to-
runlarýndan olduðu için Ferazdaký, soyu
Mücâþi‘ b. Dârim yoluyla Temîm kabilesi-
ne uzandýðý için Mücâþiî yanýnda Temîmî
nisbeleriyle de anýlmýþtýr. Mücâþiî tahsilini
muhtemelen Kayrevan’da yapmýþtýr. Mek-
kî b. Ebû Tâlib’den Kurtuba’daki evinde
ders aldýðýna göre tahsil için deðiþik mer-
kezlere seyahatler yapmýþ olmalýdýr. Kay-
revan’daki siyasî huzursuzluklar öðrenimi-
ni tamamladýktan sonra Mücâþiî’nin bura-
yý terketmesine sebep oldu. Kayrevan’dan
muhtemelen Hilâlîler’in (Benî Hilâl) isti-
lâsý yüzünden ayrýlarak Ýslâm coðrafyasýnýn
en doðusunda yer alan Gazne’ye kadar
gitti. Yolculuðu sýrasýnda Mýsýr, Suriye ve
Irak’taki önemli merkezleri ziyaret etmiþ
olmalýdýr. Talebesi Abdülgafir b. Ýsmâil el-
Fârisî, onun Nîþâbur’a ilk defa 460’lý (1068)
yýllarýn baþýnda uðradýðýný belirtir (Ýbrâhim
b. Muhammed es-Sarîfînî, s. 597). Gaz-
ne’de devlet adamlarýndan yakýn ilgi gö-
ren Mücâþiî, onlardan gelen talepler üze-
rine çeþitli konularda eserler yazdý. 470’-
te (1077-78) Nîþâbur’a geri döndü. Öm-
rünün sonlarýna doðru Baðdat’a geçti ve
burada Nizâmülmülk’ün iltifat ve ikramý-
na mazhar oldu, onun himayesinde nahiv
ve lugat dersleri verdi, Maðrib ricâlinden
aldýðý hadisleri rivayet etti. Nîþâbur ve
Baðdat’taki derslerine devam eden tale-
beleri arasýnda Abdülgafir el-Fârisî, Ahmed
b. Muhammed el-Meydânî, Harîrî, Ebû Ga-
lib Þücâ‘ b. Fâris ez-Zühlî es-Sühreverdî,
Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed el-Kat-
tân, Ebü’l-Berekât Hibetullah b. Mübârek
es-Sakatî, Ýbnü’þ-Þecerî, Ebü’l-Hüseyin Mü-
bârek b. Abdülcebbâr et-Tuyûrî gibi isim-
ler yer alýr. Mücâþiî 22 Rebîülevvel 479’da
(7 Temmuz 1086) Baðdat’ta vefat etti ve
Bâbülebrez’e defnedildi. Safedî ve Ýbn Tað-
rîberdî’nin Gazne’de öldüðüne dair verdik-
leri bilgi doðru deðildir.

Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin özel-
likle Arap dilindeki engin birikimi sebe-
biyle takdir ettiði Mücâþiî nahiv ve tefsir
sahasýnda iyi yetiþmiþ bir âlim olmasýnýn
yanýnda Arap þiiri, kýraat, siyer ve tarihle
de ilgilenmiþtir. Nahivde Basra ekolüne
mensup ise de bu ekole baðlýlýkta aþýrý git-


