de meþgul olmuþ,
olamamýþtýr. Maðsleri Baðdat’ta rietleri zayýf bulunî’nin onun Hanbelî
l uzattýðýný söylerafi kaynaklarýnda

Mu£cemü’l-üdebâß,

sýndan kaynaklana, Mücâþiî’nin Mâetmekte olup (HeKuzey Afrika’da o
hebinin yaygýn olmektedir.
me£âni’l-Æur ßân
âna ve i‘rab açýsýnetlerin tefsir edilmed, Sîbeveyhi, Ali
â b. Ziyâd el-Ferâ, Ahfeþ el-Evsat,
Mâzinî, Ýbn Kuteymed b. Cerîr et-TaFârisî, Rummânî,
âlimlerin izah ve
nulmuþ, âyetlerin
açýklanmasýna, kýahliline geniþ yer
þhâd yoluna baþyapýlan nakillerin
kitapta Ehl-i sünþ ve bid‘at ehlinin
Tabersî’nin Mecirinin sadece bireserine atýfta burilmeden yapýlan
r. Topkapý Sarayý
e (III. Ahmed, nr.
an eser Mustafa
oktora çalýþmasý
mýþtýr (1994, MÜ
üsü). 2. el-Ýþâre
e bir üslûpla telif
r çalýþmadýr (nþr.
yad 1402/1982). 3.
¼v (nþr. Hasan Þâ). 4. Þer¼u £Uyûda Þer¼u £Unvâen kitap, Ebû MuAhmed el-FezâTemel meselelerin
landýðý eseri Hana 1985) ve Abdül88) yayýmlamýþtýr.
â£ati’l-edeb ve’nlik bu eseri Nîþâeyn el-Cüveynî’nin
kendisine baþýnduðu belirtilir. 6.
Rummânî’ye ait
vel fi’t-târîÅ. Müarýna doðru Bað-
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dat’ta telif ettiði, otuz ciltten fazla olduðu kaydedilen eserin otuz cildini Yâkut elHamevî Baðdat’taki Selçuklu vakfiyesinde
gördüðünü söyler (Mu£cemü’l-üdebâß, XIV,
92). 8. Þeceretü’×-×eheb fî ma£rifeti eßimmeti’l-edeb. Yâkut el-Hamevî, Arap filolojisi âlimlerinin biyografilerini içeren eseri
biyografi yönünden zengin, fakat haberlere 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 ciltlik el-Ýksîr fî £ilmi’t-tefsîr, yirmi ciltlik elBurhânü’l-£Amîdî, Þer¼u Bismillâhirra¼mânirra¼îm, Ma£ârifü’l-edeb (sekiz
ciltlik, nahve dair), el-£Avâmil ve’l-hevâmil (harflerle ilgili), el-Fu½ûl fî ma£rifeti’l-u½ûl ve es-Sîre adlý kitaplarý olduðu
kaydedilir.
BÝBLÝYOGRAFYA :
Mücâþiî, el-Ýþâre ilâ ta¼sîni’l-£ibâre (nþr. Hasan
Þâzelî Ferhûd), Riyad 1402/1982, s. 23; a.mlf.,
Nüketü me£âni’l-Æurßâni’l-£a¾îm (nþr. Mustafa
Altundað, doktora tezi, 1994), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 76, 78; a.mlf., Þer¼u £Uyûni’li £râb (nþr. Hannâ Cemîl Haddâd), Zerkå (Ürdün)
1406/1985, s. 38; Kemâleddin el-Enbârî, Nüzhetü’l-elibbâß (nþr. Ýbrâhim es-Sâmerrâî), Zerkå (Ürdün) 1405/1985, s. 263; Ýbnü’l-Cevzî, el-Munta¾am (Atâ), XVI, 263; Yâkut, Mu£cemü’l-üdebâß,
I, 48; XIV, 90-98; XVII, 269; a.mlf., Mu£cemü’lbüldân, IV, 953; Ýbrâhim b. Muhammed es-Sarîfînî, TârîÅu Nîsâbûr: el-MünteÅab mine’s-Siyâš
(nþr. M. Kâzým el-Mahmûdî), Kum 1362 hþ., s.
596-597; Ýbnü’l-Kýftî, Ýnbâhü’r-ruvât, II, 248,
299-301; III, 52; Abdülbâký b. Abdülmecîd el-Yemânî, Ýþâretü’t-ta£yîn fî terâcimi’n-nü¼ât ve’l-lu³aviyyîn (nþr. Abdülmecîd Diyâb), Riyad 1406/
1986, s. 224-225; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,
XVIII, 528-529; Safedî, el-Vâfî, XXI, 381-384; Ýbn
Hacer, Lisânü’l-Mîzân, Beyrut 1390/1971, IV,
249; V, 209; Süyûtî, Bu³yetü’l-vu£ât, II, 183; Dâvûdî, ªabašåtü’l-müfessirîn (Lecne), I, 425-426;
Keþfü’¾-¾unûn, II, 1027, 1174, 1179, 1418; Brockelmann, GAL Suppl., I, 157, 200; Hediyyetü’l£ârifîn, I, 693; Î²â¼u’l-meknûn, I, 85, 116, 178;
II, 507, 544, 677; Abduh Abdülazîz Kalkýle, el-Belâ¹u’l-edebî li’l-Mu£iz b. Bâdîs, Riyad 1403/1983,
s. 189-190.
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Mekke’ye yerleþen
veya bir süre ikamet eden kimse
anlamýnda terim.

—

™

Sözlükte “bir arada bulunma, komþuluk,
yakýnlýk” anlamýndaki mücâveret masdarýndan türeyen mücâvir terim olarak “Mekkeli olmayýp bu þehirde misafirlik sýnýrlarýný aþacak bir müddetle kalan kimse” demektir. Mücâveret “bir mescidde itikâfa
girmek” (Buhârî, “Ý.tikâf”, 2, 4, 19; “Hayýç”,
2, 5), “ilim tahsil etmek için mescidlerde
444

bulunmak” mânasýný da ifade etmekte,
Mekke’de kalmak daha çok Mescid-i Harâm’da bulunmak ve ibadetle meþgul olmak amacýyla yapýldýðýndan kelimenin kullanýmýnda söz konusu maksadýn öne çýktýðý anlaþýlmaktadýr. Mücâveret ayrýca özellikle gayri menkul mülkiyeti ve irtifak hakký gibi komþuluk kavramý ve sýnýrlarýnýn
önem taþýdýðý bahislerde incelenmiþtir
(bk. ÝRTÝFAK; KOMÞU; ÞÜF‘A).
Mekke’nin yerlisi olmayanlarýn bu kutsal þehre yerleþmesi konusuna erken dönemlerden itibaren büyük bir ilgi gösterilmiþ ve bu kiþiler “mücâvir, cârullah, el-mücâvir 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 taþýmadýðýyla 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 konuyla irtibatlý olarak anlaþýlabilir. Ancak
Hz. Ömer ve Ýbn Abbas gibi bazý sahâbîlerin Mekke’de ikamet edilmemesi yönündeki ifadeleri mücâveretin muhacir sahâbîlerle sýnýrlý bir mesele olmadýðýný göstermektedir. Nitekim tâbiîn neslinden itibaren mücâvirlik bütün müslümanlarý ilgilendiren bir husus olarak ele alýnmýþtýr.
Bunun mekruh olduðunu ifade eden müctehidlerin baþýnda Ebû Hanîfe gelmektedir. Kaynaklarda, bazý Hanefî ve Þâfiî fakihlerinin benimsediði bu görüþün diðer
mezheplere mensup, ihtiyat prensibine
göre hareket eden birçok fakih tarafýndan
da benimsendiði ifade edilmektedir. Ayrýca Mâlik b. Enes’in, müslümanlarýn hac
vazifesini ifa ettikten sonra Mekke’den ayrýlmalarý gerektiðine dair ifadelerine dayanan Ýbn Rüþd el-Ced mücâveretin Mâlik’e
göre de mekruh olduðu sonucuna varmýþtýr. 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 yoðunlaþmaktadýr. Gazzâlî’den Ýbnü’l-Hümâm’a kadar birçok âlim, Harem’de uzun
süre kalan kimsenin bu bölgenin kutsiyetine yakýþmayacak davranýþlarda bulunabileceðini yahut bölgeye ve özellikle Kâbe’ye karþý hissettiði saygýnýn azalabileceðini belirtmiþtir. Bazý âyetlerden hareketle (meselâ bk. el-Hac 22/25) Harem’de iþlenen günahlarýn daha büyük ve dolayýsýyla karþýlýklarýnýn âhirette daha aðýr olacaðý445
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ný söyleyen âlimler, bir müslümanýn Kâbe’ye karþý daha önce duyduðu saygýnýn azalmasýnýn bile günah olacaðýný ileri sürerler.
Nitekim Ýbn Abbas’ýn Mekke’de günah iþlemenin aðýr sorumluluðundan kaçmak
için Tâif’e taþýnmasý, Hz. Ömer’in ve Saîd
b. Müseyyeb’in Mekke’de iþlenen günahlarýn karþýlýklarýnýn daha aðýr olacaðý hakkýndaki ifadeleri ve Ýbn Mes‘ûd’un Mekke’de kullarýn fiillerinin yaný sýra niyetlerinden
de sorumlu tutulacaðýna dair rivayeti (Taberânî, IX, 222) mücâveretin mekruh olduðunun ileri sürüldüðü metinlerde zikredilmektedir. Harem’e saygýnýn gereðini
yerine getiren insanlarý örnek göstermek
yahut böyle bir hayat tarzýnýn muhtemel
olduðunu belirtmek suretiyle mücâverette bir sakýnca olmayacaðýný söylemek de
bu âlimlere göre doðru deðildir. Zira insanlarýn birçoðu bölgenin kutsiyetine yakýþmayacak davranýþlardan korunamaz.
Dolayýsýyla takvâ ehli bazý þahsiyetlere atýfta bulunularak mücâveretin câiz, hatta
müstehap olduðu sonucuna varýlamaz.

Mücâvirliğin câiz
mekruh
olduğu
görüşünün
Mücâvirliðin
olmadýðý
görüþünün
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Mekke’de
lâm’ýn
ilkilk
yýllarýndan
itibaren
Mekke’de
baþ
baş gösteren
mesken
sıkıntısı
ve hayat
gösteren
mesken
sýkýntýsý
ve hayat
pahapahalılığı
de irtibatlı
olduğu
anlaşılmaklýlýðý
ile deileirtibatlý
olduðu
anlaþýlmaktadýr.
Zira
câiz vecâiz
müstehap
kabul
tadır.mücâvereti
Zira mücâvereti
ve müstehap
etmek
bu þehirdeki
nüfusu arttýracak,
hac
kabul etmek
bu şehirdeki
nüfusu arttıveya
gelen müslümanracak,umre
hac maksadýyla
veya umre maksadıyla
gelen
larýn
ibadet yapmasýný
Gazmüslümanların
ibadetzorlaþtýracaktýr.
yapmasını zorlaştızâlî’nin
göre
Harem göre
bölgesinderacaktır.ifadesine
Gazzâlî’nin
ifadesine
Harem
ki
ev sahiplerinin
evlerini kiraya
vermelebölgesindeki
ev sahiplerinin
evlerini
kiraya
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hükmüne
dair tartýþmalar
da mücâvermelerinin
hükmüne
dair tartışmalar
da
veretle
doðrudan
alâkalýdýr.
mücâveretle
doğrudan
alâkalıdır.

Þâfiî, Ahmed b. Hanbel, Ebû Yûsuf ve
Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî’ye göre
bir kiþinin Mekke’de ikametinin sakýncalý
olduðuna dair zann-ý galib oluþmadýkça
mücâveret müstehaptýr. Ahmed b. Hanbel’e göre mücâveretin mekruh oluþu sadece Mekke’den hicret eden sahâbîler için
söz konusudur. Ali el-Karî de Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüþün Ebû Yûsuf ve Þeybânî’nin görüþleri olduðunu belirtir. Mücâveretin müstehap olduðunu savunan fakihler, bir yandan Mescid-i Harâm’da yapýlan ibadetlerin sevabý ve Harem bölgesinin faziletine dair âyet ve hadisleri, öte yandan sahâbe ve tâbiîn dönemindeki mücâveret uygulamasýný delil
olarak ileri sürmektedir. Bu çerçevede,
Bakara sûresinin Kâbe ile ilgili 125. âyetindeki “âkifîn” (kalanlar, ikamet edenler) kelimesinin mücâveretin cevazýna delil olup
olamayacaðý tartýþýlmýþ, bazýlarý buna “Mekkeliler”, bazýlarý “mücâvirler” anlamýný vermiþtir. Mücâveretin müstehap olduðunu
kabul eden müelliflerin büyük bir kýsmý,
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bu hükmün müc
nin Harem’de ya
rine getirme hus
olmasý þartýna ba
lirtmektedir.

Mücâveret kav
ne’de ikamet için
ke’de mücâvereti
delillerin bu bölge
hürmetle doðrud
la çýkan Ýbnü’l-Hü
konudaki görüþü
çerli olmasý gerek
Hanefî mezhebin
fikrinin tercih edi
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bu hükmün mücâverete niyet eden kiþinin Harem’de yaþamanýn gereklerini yerine getirme hususunda kendinden emin
olmasý þartýna baðlý olduðunu özellikle belirtmektedir.
Mücâveret kavramý daha sonra Medine’de ikamet için de kullanýlmýþtýr. Mekke’de mücâveretin mekruh olduðuna dair
delillerin bu bölgeye gösterilmesi gereken
hürmetle doðrudan iliþkili olduðundan yola çýkan Ýbnü’l-Hümâm, Ebû Hanîfe’nin bu
konudaki görüþünün Medine için de geçerli olmasý gerektiðini ifade eder. Ancak
Hanefî mezhebinde Ýbnü’l-Hümâm’ýn bu
fikrinin tercih edilmediði anlaþýlmaktadýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, I, 314; Buhârî, “Ý.tikâf”,
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1407/1986, II, 282-310; Taberânî, el-Mu£cemü’lkebîr (nþr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî), Beyrut,
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(Dârü’l-fikr), III, 178-179; Ýbn Nüceym, el-Ba¼rü’rrâßiš, VIII, 443; Muhammed b. Abdullah el-Haraþî, Þer¼u MuÅta½arý ƒalîl, Bulak 1317, III, 107;
VIII, 176, 177; Ýbn Âbidîn, Reddü’l-mu¼târ (Kahire), II, 524, 627; Muhammed b. Mükerrem elKirmânî, el-Mesâlik fi’l-menâsik (nþr. Suûd b. Ýbrâhim b. Muhammed eþ-Þüreym), Beyrut 1424/
2003, II, 1027-1029; Sâlih el-Ezherî, Cevâhirü’liklîl, Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife), I, 6.
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Müccâa b. Mürâre b. Sülmâ el-Hanefî
(ö. 41/661’den sonra)
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Yemâme’deki Necid bölgesinde yaþayan
Benî Hanîfe kabilesine mensuptur. Babasý bu kabilenin önde gelen þahsiyetlerindendi. Müccâa 10 (631) yýlýnda Sülmâ b.

Hanzale es-Sühaymî baþkanlýðýnda Medine’ye gelen Benî Hanîfe heyetinde yer aldý. Rahhâl b. Unfüve el-Hanefî, Müseylimetülkezzâb ve babasý Mürâre b. Sülmâ
gibi önemli kimselerin bulunduðu on ya
da on yedi kiþilik bir heyetle Resûl-i Ekrem’in yanýna giderek müslüman oldu ve
birkaç gün Medine’de kaldý. Resûlullah’tan ilgi gören heyet Remle bint Hâris enNeccâriyye’nin evinde aðýrlandý. Bu esnada Müccâa, Hz. Peygamber ile sýk sýk görüþerek Ýslâm’ý anlamaya ve bu konuda
bilgi edinmeye çalýþtý; Kur’an dinlemek ve
öðrenmek için Mescid-i Nebevî’deki ders
halkalarýna katýldý.
Güçlü bir hatip, iyi bir siyaset adamý ve
kabilesi arasýnda itibarlý bir þahsiyet olmasý
sebebiyle Resûl-i Ekrem’in yakýnlýk gösterdiði Müccâa’nýn isteði üzerine Necid taraflarýndaki Gavre, Gurâbe ve Hubel mevkilerinde bulunan sahipsiz araziler kendisine iktâ edildi. Aralarýnda düþmanlýk bulunan müþrik Benî Zühl kabilesine baðlý
Sedüsoðullarý tarafýndan öldürülen kardeþinin diyetini alabilmek için yardým istedi.
Ancak Resûlullah, müþriklerden diyet alýnamayacaðýný söyleyerek Zühloðullarý ile
yapýlacak ilk savaþta elde edilecek ganimetlerin beþte birinden diyeti ödeyeceðini belirtti ve buna dair kendisine bir yazý
verdi (Ebû Dâvûd, “Ýmâre”, 20). Medine’den ayrýlýrken ona ve arkadaþlarýna 5’er
ukýyye gümüþ ihsanda bulunuldu.
Müccâa, Yemâme’ye döndükten sonra
kabilesi arasýnda Ýslâm’ý yaymaya çalýþtý.
Resûlullah’ýn vefatý esnasýnda ve daha sonra Müseylimetülkezzâb öncülüðünde Necid taraflarýnda baþ gösteren irtidad hareketlerine karþý çýktý. Hz. Ebû Bekir devrinde mürtedlerle yapýlan savaþlarda Hâlid b. Velîd’in baþarý kazanmasýnda önemli katkýlarý oldu. Savaþýn ardýndan Benî Hanîfe kabilesinin ödeyeceði tazminat konusunda Hâlid b. Velîd nezdinde kabilesini
savundu ve hemþehrilerinin en az tazminatla kurtulmasýný saðladý. Daha sonra
muhtemelen yaþlýlýðý veya rahatsýzlýðý sebebiyle savaþlara katýlmadý. Ancak onun
Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali devrinde Medine’ye geldiði ve onlardan itibar
gördüðü bilinmektedir. Þair olarak da tanýnan Müccâa, Hz. Peygamber’den pek az
sayýda hadis nakletmiþ olup bilinen tek râvisi oðlu Sirâc b. Müccâa’dýr. Kaynaklarda
onun Muâviye b. Ebû Süfyân döneminde
(661-681) vefat ettiði belirtilmiþse de ölüm
tarihi hakkýnda kesin bilgi yoktur.
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Nakþibendiyye tarikatýnýn
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Mücemmi‘ b. Câriye
b. Âmir el-Evsî el-Ensârî
(ö. 60/680 [?] )
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Evs kabilesine baðlý Amr b. Avf oðullarýndandýr. Babasý, münafýklarýn ileri gelenlerinden ve Mescid-i Dýrâr’ýn kurucularýndan Câriye b. Âmir el-Evsî’dir. Mücemmi‘,
Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden
sonra henüz çocukluk çaðýnda iken Ýslâm’a
girdi. Hudeybiye seferine katýldý ve Bey‘atürrýdvân’da bulundu. Hayber Gazvesi’ne
iþtirak etti. Mescid-i Dýrâr’ýn yýkýlýþý esnasýnda buranýn imamlýk görevini yürüttüðü için kendisinin de münafýk olduðu ileri sürüldü, ancak münafýklarýn bu mescidi
açma konusundaki asýl amaçlarýný bilmediðine dair yemin edince ithamdan kurtuldu.
Ýyi bir hâfýz olan Mücemmi‘ b. Câriye,
Kur’an metnini derleyen Medineli altý sahâbîden biridir. Resûlullah’ýn vefatýndan
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