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ný söyleyen âlimler, bir müslümanýn Kâbe’-
ye karþý daha önce duyduðu saygýnýn azal-
masýnýn bile günah olacaðýný ileri sürerler.
Nitekim Ýbn Abbas’ýn Mekke’de günah iþ-
lemenin aðýr sorumluluðundan kaçmak
için Tâif’e taþýnmasý, Hz. Ömer’in ve Saîd
b. Müseyyeb’in Mekke’de iþlenen günah-
larýn karþýlýklarýnýn daha aðýr olacaðý hak-
kýndaki ifadeleri ve Ýbn Mes‘ûd’un Mekke’-
de kullarýn fiillerinin yaný sýra niyetlerinden
de sorumlu tutulacaðýna dair rivayeti (Ta-
berânî, IX, 222) mücâveretin mekruh ol-
duðunun ileri sürüldüðü metinlerde zik-
redilmektedir. Harem’e saygýnýn gereðini
yerine getiren insanlarý örnek göstermek
yahut böyle bir hayat tarzýnýn muhtemel
olduðunu belirtmek suretiyle mücâveret-
te bir sakýnca olmayacaðýný söylemek de
bu âlimlere göre doðru deðildir. Zira in-
sanlarýn birçoðu bölgenin kutsiyetine ya-
kýþmayacak davranýþlardan korunamaz.
Dolayýsýyla takvâ ehli bazý þahsiyetlere atýf-
ta bulunularak mücâveretin câiz, hatta
müstehap olduðu sonucuna varýlamaz.

Mücâvirliðin câiz olmadýðý görüþünün Ýs-
lâm’ýn ilk yýllarýndan itibaren Mekke’de baþ
gösteren mesken sýkýntýsý ve hayat paha-
lýlýðý ile de irtibatlý olduðu anlaþýlmaktadýr.
Zira mücâvereti câiz ve müstehap kabul
etmek bu þehirdeki nüfusu arttýracak, hac
veya umre maksadýyla gelen müslüman-
larýn ibadet yapmasýný zorlaþtýracaktýr. Gaz-
zâlî’nin ifadesine göre Harem bölgesinde-
ki ev sahiplerinin evlerini kiraya vermele-
rinin hükmüne dair tartýþmalar da mücâ-
veretle doðrudan alâkalýdýr.

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. Han-
bel’e göre mücâveretin mekruh oluþu sa-
dece Mekke’den hicret eden sahâbîler için
söz konusudur. Ali el-Karî de Hanefî mez-
hebinde fetvaya esas olan görüþün Ebû Yû-
suf ve Þeybânî’nin görüþleri olduðunu be-
lirtir. Mücâveretin müstehap olduðunu sa-
vunan fakihler, bir yandan Mescid-i Ha-
râm’da yapýlan ibadetlerin sevabý ve Ha-
rem bölgesinin faziletine dair âyet ve ha-
disleri, öte yandan sahâbe ve tâbiîn dö-
nemindeki mücâveret uygulamasýný delil
olarak ileri sürmektedir. Bu çerçevede,
Bakara sûresinin Kâbe ile ilgili 125. âyetin-
deki “âkifîn” (kalanlar, ikamet edenler) ke-
limesinin mücâveretin cevazýna delil olup
olamayacaðý tartýþýlmýþ, bazýlarý buna “Mek-
keliler”, bazýlarý “mücâvirler” anlamýný ver-
miþtir. Mücâveretin müstehap olduðunu
kabul eden müelliflerin büyük bir kýsmý,

bu hükmün mücâverete niyet eden kiþi-
nin Harem’de yaþamanýn gereklerini ye-
rine getirme hususunda kendinden emin
olmasý þartýna baðlý olduðunu özellikle be-
lirtmektedir.

Mücâveret kavramý daha sonra Medi-
ne’de ikamet için de kullanýlmýþtýr. Mek-
ke’de mücâveretin mekruh olduðuna dair
delillerin bu bölgeye gösterilmesi gereken
hürmetle doðrudan iliþkili olduðundan yo-
la çýkan Ýbnü’l-Hümâm, Ebû Hanîfe’nin bu
konudaki görüþünün Medine için de ge-
çerli olmasý gerektiðini ifade eder. Ancak
Hanefî mezhebinde Ýbnü’l-Hümâm’ýn bu
fikrinin tercih edilmediði anlaþýlmaktadýr.
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Müccâa b. Mürâre b. Sülmâ el-Hanefî
(ö. 41/661’den sonra)

Sahâbî.
˜ ™

Yemâme’deki Necid bölgesinde yaþayan
Benî Hanîfe kabilesine mensuptur. Baba-
sý bu kabilenin önde gelen þahsiyetlerin-
dendi. Müccâa 10 (631) yýlýnda Sülmâ b.

Hanzale es-Sühaymî baþkanlýðýnda Medi-
ne’ye gelen Benî Hanîfe heyetinde yer al-
dý. Rahhâl b. Unfüve el-Hanefî, Müseyli-
metülkezzâb ve babasý Mürâre b. Sülmâ
gibi önemli kimselerin bulunduðu on ya
da on yedi kiþilik bir heyetle Resûl-i Ek-
rem’in yanýna giderek müslüman oldu ve
birkaç gün Medine’de kaldý. Resûlullah’-
tan ilgi gören heyet Remle bint Hâris en-
Neccâriyye’nin evinde aðýrlandý. Bu esna-
da Müccâa, Hz. Peygamber ile sýk sýk gö-
rüþerek 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 göster-
diði Müccâa’nýn isteði üzerine Necid ta-
raflarýndaki Gavre, Gurâbe ve Hubel mev-
kilerinde bulunan sahipsiz araziler kendi-
sine iktâ edildi. Aralarýnda düþmanlýk bu-
lunan müþrik Benî Zühl kabilesine baðlý
Sedüsoðullarý tarafýndan öldürülen karde-
þinin diyetini alabilmek için yardým istedi.
Ancak Resûlullah, müþriklerden diyet alý-
namayacaðýný söyleyerek Zühloðullarý ile
yapýlacak ilk savaþta elde edilecek gani-
metlerin beþte birinden diyeti ödeyeceði-
ni 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 son-
ra Müseylimetülkezzâb öncülüðünde Ne-
cid taraflarýnda baþ gösteren irtidad ha-
reketlerine karþý çýktý. Hz. Ebû Bekir dev-
rinde mürtedlerle yapýlan savaþlarda Hâ-
lid b. Velîd’in baþarý kazanmasýnda önem-
li katkýlarý oldu. Savaþýn ardýndan Benî Ha-
nîfe kabilesinin ödeyeceði tazminat konu-
sunda Hâlid b. Velîd nezdinde kabilesini
savundu ve hemþehrilerinin en az tazmi-
natla kurtulmasýný saðladý. Daha sonra
muhtemelen yaþlýlýðý veya rahatsýzlýðý se-
bebiyle savaþlara katýlmadý. Ancak onun
Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali dev-
rinde Medine’ye geldiði ve onlardan itibar
gördüðü bilinmektedir. Þair olarak da ta-
nýnan Müccâa, Hz. Peygamber’den pek az
sayýda hadis nakletmiþ olup bilinen tek râ-
visi 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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Mücemmi‘ b. Câriye
b. Âmir el-Evsî el-Ensârî

(ö. 60/680 [?] )

Sahâbî.
˜ ™

Evs kabilesine baðlý Amr b. Avf oðulla-
rýndandýr. Babasý, münafýklarýn ileri gelen-
lerinden ve Mescid-i Dýrâr’ýn kurucularýn-
dan 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‘a-
türrýdvân’da bulundu. Hayber Gazvesi’ne
iþtirak etti. Mescid-i Dýrâr’ýn yýkýlýþý esna-
sýnda buranýn imamlýk görevini yürüttü-
ðü için kendisinin de münafýk olduðu ile-
ri sürüldü, ancak münafýklarýn bu mescidi
açma konusundaki asýl amaçlarýný bilme-
diðine dair yemin edince ithamdan kur-
tuldu.

Ýyi bir hâfýz olan Mücemmi‘ b. Câriye,
Kur’an metnini derleyen Medineli altý sa-
hâbîden biridir. Resûlullah’ýn vefatýndan

kýsa bir süre önce birkaç sûre dýþýnda Kur-
’an’ýn tamamýný bir araya toplamýþ ve bir
nüsha meydana getirmiþti. Hz. Peygam-
ber’den sonraki dönemlerde daha çok Kur-
’an eðitim ve öðretimiyle meþgul oldu. Hz.
Ömer’in hilâfeti yýllarýnda Kubalýlar mes-
cidlerinde imam olmasýný istediklerinde
Mescid-i Dýrâr’da imamlýk yapmasý yüzün-
den halife önce müsaade etmediyse de da-
ha sonra izin verdi. Mücemmi‘in Hz. Ömer
tarafýndan Kur’an öðretmek için Kûfe’ye
gönderildiði ve orada Abdullah b. Mes-
‘ûd’un kendisinden ders aldýðý rivayet edil-
mektedir. Mücemmi‘ 60 (680) yýlý civarýn-
da Medine’de vefat etti. Hz. Peygamber’-
den on hadis rivayet eden Mücemmi‘den
oðlu Ya‘kub b. Mücemmi‘, kardeþinin oðlu
Abdurrahman b. Yezîd b. Câriye, Ýkrime
b. Seleme b. Rebîa ve Ebü’t-Tufeyl Âmir
b. Vâsile nakilde bulunmuþtur. Rivayetleri
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i, Ebû Dâ-
vûd, Tirmizî ve Ýbn Mâce’nin es-Sünen’-
lerinde yer almaktadýr.
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Bekâr yaþamayý tercih eden
sâlik anlamýnda

tasavvuf ve tarikat terimi.
˜ ™

Sözlükte “bir þeyin kabuklarýný soyarak
onun özüne ulaþmak” mânasýndaki tec-
rîd kelimesi, tasavvufta “sâlikin dünya ve
âhiret nimetlerini bir yana býrakýp Allah’a
yönelmesi ve sadece O’na gönül vermesi”
anlamýnda kullanýlmýþtýr (Kelâbâzî, s. 111;
Herevî, s. 249; Þehâbeddin es-Sührever-
dî, s. 526). Hz. Mûsâ’ya, “Nalýnlarýný çýkar”
(Tâhâ 20/12) þeklindeki ilâhî hitabý sûfîler,

“Kendini dünya ve âhiretten tecrîd edip sa-
dece bana baðlan” diye yorumlamýþlardýr
(Ankaravî, s. 272). Bu anlamda mücerred,
“dünya ve âhiret kaygýsýný bir yana býrakýp
Allah’a gönül veren ve sadece O’na bað-
lanan derviþ” demektir. Sûfîler sâlikin gön-
lünde Allah’tan baþka bir þeye yer verme-
mesine tecrîd, Allah’a gönül verdiði için
kendinden geçip tek (ferd) olan Allah’tan
baþka hiçbir þeyi düþünmemesine de tef-
rîd adýný vermiþlerdir. Bu baðlamda tec-
rîd ve tefrîd birbirini tamamlamaktadýr.

Tasavvuf yoluna giren bir kiþinin Allah’a
tam mânasýyla yönelmesi, O’ndan baþka
her þeyden kendisini tecrîd etmesi, bazý
zâhid ve mutasavvýflarda evlenmemek ve
evlât sahibi olmamak gerektiði kanaatini
meydana getirmiþtir. Bu kanaati taþýyan-
lar evlenmeyi tecrîde engel olarak gör-
müþlerdir (bk. A‘ZEB). Sekiz ünlü zâhidden
biri olan Âmir b. Abdullah’ýn et yememe-
yi ve evlenmemeyi zühdün gereði gördü-
ðü, ilk sûfîlerden Biþr el-Hâfî’nin de bekâr
yaþamayý tercih ettiði kaydedilmektedir.
Ancak bu anlayýþ sûfîliðin bir ilkesi olarak
görülmemiþtir. Bekârlýðý dinle ilgilendire-
rek evlenmeyen Âmir eleþtirilmiþ, hatta
Þam’a sürülmüþtür. Biþr el-Hâfî, bekâr ya-
þadýðý halde evli olan Ahmed b. Hanbel’in
kendisinden üstün olduðu kanaatindeydi
(Gazzâlî, II, 24). Bu anlayýþ fütüvvet ehli
ve ahîler arasýnda da görülür. Sühreverdî,
£Avârifü’l-ma£ârif isimli eserinde tasav-
vufla ilgili bu meseleyi “müteehhil” ve
“mücerred” baþlýklarý altýnda incelemiþtir.

Bekâr yaþama (mücerretlik) sadece sûfî-
lere has bir uygulama deðildir. Nitekim
Takýyyüddin Ýbn Teymiyye gibi bazý âlimler
evli olmanýn faziletine inanmalarýna rað-
men bekâr yaþamayý tercih etmiþlerdir.
Abdülfettâh Ebû Gudde, el-£Ulemâßü’l-
£uzzâb adlý eserinde Ýbn Cerîr et-Taberî,
Zemahþerî, Nevevî ve Ýbn Teymiyye gibi hiç
evlenmemiþ yirmi âlimin hayatýný anlatýr.
Fârâbî ve Ebû Bekir er-Râzî de bekâr ya-
þamýþ ünlü filozoflardýr.

Bekârlýk, Balým Sultan tarafýndan örgüt-
lenen Bektaþîlik’te önemli bir makam ha-
line gelmiþtir. Bektaþîliðin Çelebîler kolu
Hacý Bektâþ-ý Velî’nin evli ve çocuk sahibi
olduðu, Babalar kolu onun evlenmediði,
ancak yol evlâtlarý bulunduðu görüþünde-
dir. Ýkrar veren bekâr tâlip evlenmeyece-
ðine dair söz verirse mücerred olur. Mü-
cerred olan derviþin sözünde durmayýp ev-
lenmesi hoþ karþýlanmaz. Ahmed Rifat,
mücerred âyininin sadece Hacýbektaþ’ta-
ki pîrevinde bulunan Balým Sultan Türbe-


