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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 [?] )
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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
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tasavvuf ve tarikat terimi.
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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-
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Mekâtîbü’r-Resûl, Beyrut, ts. (Dâru Sa‘b), I, 138-
139; III, 456-457.

ÿMehmet Efendioðlu

– —
MÜCEDDÝD

(bk. TECDÝD).
˜ ™

– —
MÜCEDDÝDÝYYE

( �� �� א����� )

Nakþibendiyye tarikatýnýn
Ýmâm-ý Rabbânî’ye

(ö. 1034/1624)
nisbet edilen kolu

(bk. NAKÞÝBENDÝYYE).
˜ ™

– —
MÜCEMMÝ‘ b. CÂRÝYE

( ���������������� )

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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, III, 420; IV, 226; Tirmizî, “Siyer”, 6,
“Fiten”, 62; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 144, “Ýmâre”,
24; Ýbn Mâce, “Cenâ,iz”, 33; Vâkýdî, el-Me³åzî, I,
617-618; II, 657, 1046, 1047, 1058; Ýbn Hiþâm,
es-Sîre, IV, 174; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, II, 355; Be-
lâzürî, Ensâb, s. 276; Ýbn Abdülber, el-Ýstî£âb (Bi-
câvî), III, 1363; Ýbnü’l-Esîr, Üsdü’l-³åbe, V, 66-67;
Ýbn Hacer, el-Ý½âbe (Bicâvî), V, 776-777; a.mlf.,
Teh×îbü’t-Teh×îb, X, 47.

ÿMehmet Efendioðlu

– —
MÜCERREBÂT

א�������� ) )

Tecrübeye dayanan,
tekrar edilen deneyler sonunda

verilen hüküm anlamýnda
mantýk terimi

(bk. ZARÛRÝYYÂT).
˜ ™

– —
MÜCERRED

א������ ) )

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-
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MÜCERRED

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ebû Dâvûd, “Ýmâre”, 20; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt,
V, 549-550; Buhârî, et-TârîÅu’l-kebîr, VIII, 44; Be-
lâzürî, Fütû¼ (nþr. Abdullah Enîs et-Tabbâ‘ – Ömer
Enîs et-Tabbâ‘), Beyrut 1407/1987, s. 120, 123,
126-127; Ýbn Ebû Âsým, el-Â¼âd ve’l-me¦ânî (nþr.
Bâsim Faysal Ahmed el-Cevâbire), Riyad 1411/
1991, III, 310; Taberî, TârîÅ, Beyrut 1411/1991,
II, 277-283; Ýbn Düreyd, el-Ýþtišåš, s. 348; Ýbn
Kani‘, Mu£cemü’½-½a¼âbe (nþr. Ebû Abdurrah-
man Salâh b. Sâlim el-Musarrâtî), Medine 1418/
1997, III, 112-113; Merzübânî, Mu£cemü’þ-þu£a-
râß (nþr. F. Krenkow), Beyrut 1402/1982, s. 472;
Ýbn Abdülber, el-Ýstî£âb (Bicâvî), IV, 1458; Ýbnü’l-
Esîr, Üsdü’l-³åbe, IV, 285-286; Ýbn Hacer, el-Ý½â-
be (Bicâvî), V, 768-770; VI, 353-354; Muhammed
Hamîdullah, el-Ve¦âßišu’s-siyâsiyye, Beyrut 1405/
1985, s. 157-159; Ali b. Hüseyin Ali el-Ahmedî,
Mekâtîbü’r-Resûl, Beyrut, ts. (Dâru Sa‘b), I, 138-
139; III, 456-457.

ÿMehmet Efendioðlu

– —
MÜCEDDÝD

(bk. TECDÝD).
˜ ™

– —
MÜCEDDÝDÝYYE

( �� �� א����� )

Nakþibendiyye tarikatýnýn
Ýmâm-ý Rabbânî’ye

(ö. 1034/1624)
nisbet edilen kolu

(bk. NAKÞÝBENDÝYYE).
˜ ™

– —
MÜCEMMÝ‘ b. CÂRÝYE

( ���������������� )

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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, III, 420; IV, 226; Tirmizî, “Siyer”, 6,
“Fiten”, 62; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 144, “Ýmâre”,
24; Ýbn Mâce, “Cenâ,iz”, 33; Vâkýdî, el-Me³åzî, I,
617-618; II, 657, 1046, 1047, 1058; Ýbn Hiþâm,
es-Sîre, IV, 174; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, II, 355; Be-
lâzürî, Ensâb, s. 276; Ýbn Abdülber, el-Ýstî£âb (Bi-
câvî), III, 1363; Ýbnü’l-Esîr, Üsdü’l-³åbe, V, 66-67;
Ýbn Hacer, el-Ý½âbe (Bicâvî), V, 776-777; a.mlf.,
Teh×îbü’t-Teh×îb, X, 47.

ÿMehmet Efendioðlu

– —
MÜCERREBÂT

א�������� ) )

Tecrübeye dayanan,
tekrar edilen deneyler sonunda

verilen hüküm anlamýnda
mantýk terimi

(bk. ZARÛRÝYYÂT).
˜ ™

– —
MÜCERRED

א������ ) )

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-
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MÜCERRED

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ebû Dâvûd, “Ýmâre”, 20; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt,
V, 549-550; Buhârî, et-TârîÅu’l-kebîr, VIII, 44; Be-
lâzürî, Fütû¼ (nþr. Abdullah Enîs et-Tabbâ‘ – Ömer
Enîs et-Tabbâ‘), Beyrut 1407/1987, s. 120, 123,
126-127; Ýbn Ebû Âsým, el-Â¼âd ve’l-me¦ânî (nþr.
Bâsim Faysal Ahmed el-Cevâbire), Riyad 1411/
1991, III, 310; Taberî, TârîÅ, Beyrut 1411/1991,
II, 277-283; Ýbn Düreyd, el-Ýþtišåš, s. 348; Ýbn
Kani‘, Mu£cemü’½-½a¼âbe (nþr. Ebû Abdurrah-
man Salâh b. Sâlim el-Musarrâtî), Medine 1418/
1997, III, 112-113; Merzübânî, Mu£cemü’þ-þu£a-
râß (nþr. F. Krenkow), Beyrut 1402/1982, s. 472;
Ýbn Abdülber, el-Ýstî£âb (Bicâvî), IV, 1458; Ýbnü’l-
Esîr, Üsdü’l-³åbe, IV, 285-286; Ýbn Hacer, el-Ý½â-
be (Bicâvî), V, 768-770; VI, 353-354; Muhammed
Hamîdullah, el-Ve¦âßišu’s-siyâsiyye, Beyrut 1405/
1985, s. 157-159; Ali b. Hüseyin Ali el-Ahmedî,
Mekâtîbü’r-Resûl, Beyrut, ts. (Dâru Sa‘b), I, 138-
139; III, 456-457.

ÿMehmet Efendioðlu

– —
MÜCEDDÝD

(bk. TECDÝD).
˜ ™

– —
MÜCEDDÝDÝYYE

( �� �� א����� )

Nakþibendiyye tarikatýnýn
Ýmâm-ý Rabbânî’ye

(ö. 1034/1624)
nisbet edilen kolu

(bk. NAKÞÝBENDÝYYE).
˜ ™

– —
MÜCEMMÝ‘ b. CÂRÝYE

( ���������������� )

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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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-
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si’nde icra edildiðini, ancak daha önceleri
Ýstanbul’daki Þahkulu Dergâhý’nda, Dime-
toka’da ve Kerbelâ’da da uygulandýðýný
söyler. Balým Sultan’dan itibaren Hacý Bek-
tâþ-ý Velî Dergâhý’nda mücerred babasý
unvanýyla bir zatýn bulunmasý gelenek ol-
muþtur. Tâlibin sað kulaðý delinip bir men-
gûþ (küpe) takýlýr, bu sýrada mengûþ ter-
cümaný okunur: “Bismi Þah. Gezme âlem-
de yürü olma serseri / Cân ü dilden ol mu-
hibb-i Haydarî / Gûþ mengûþ eyleyip gulâm
ol erenler þâhýna / Ol Aliyyü’l-Murtazâ’nýn
Kanberî’nin kanberi / Ber-cemâl-i Muham-
med Kemâl-i Þah Hüseyn ü Alî Allah illal-
lah. Hû dost!” Rivayete göre Balým Sultan
zamanýnda derviþlerden birini dýþarýda te-
lef etmiþler. Kasaba halký bu duruma çok
üzülen Balým Sultan’dan derviþlerin üze-
rinde Bektaþî olduðunu belirten bir alâ-
met konulmasýný rica etmiþ, bunun üzeri-
ne kýrk derviþin kulaklarý delinerek men-
gûþ takýlmýþtýr (Ahmed Rifat, s. 186). Men-
gûþ demir, pirinç, gümüþ veya Necef ta-
þýndan çeþitli þekillerde yapýlýrdý. Ömür bo-
yu bekâr yaþayan mücerredler dergâhlar-
da ve zâviyelerde inzivaya çekilir, bazan
arzularý üzerine seyahat etmelerine izin
verilir, bazan da kusurlarýndan dolayý uzun
bir yolculuða mecbur edilerek cezalandý-
rýlýrdý.

Bektaþîler’e göre evlenmemek zâhirde
mücerretliktir, gerçek mücerred zâhiren
ve bâtýnen tecrid üzere olmalýdýr. O ilim ve
irfan sahibidir, kendini her þeyden temiz-
ler, arýndýrýr; nûr-ý Hak olur. Bedeni ateþe
girse yanmaz, katletseler elem duymaz,
helâk olsa gam yemez. Cenâb-ý Hakk’ýn

celâl ve cemal tecellilerini ayný þekilde gö-
nül rahatlýðýyla karþýlar. Halka muhtaç ol-
maz. Mücerretlik, bu hükümleri yerine
getirdikten sonra “dünya sevgisinden ge-
çip Allah’a gönül vermek, þeriat, tarikat,
mârifet, hakikat sýrlarýný bilip Hz. Muham-
med ve ashabýnýn itikadý üzere olmak” di-
ye tanýmlanmýþ, dünya zevklerine dalan-
larýn boþ yere mücerred olup günaha gir-
memeleri özellikle vurgulanmýþtýr (a.g.e.,
s. 184-192).

Bektaþîlik’te en üst mertebede bulunan
dedebaba Hacý Bektâþ-ý Velî Dergâhý’ndaki
mücerredler arasýndan seçilir. Diðer der-
gâhlara þeyh tayin edilirken bunlar tercih
edilir. Ancak mücerred olmayanlar içinde
daha uygun biri varsa o da dedebaba se-
çilebilir. Dedebabanýn mücerred olmasý
kuralýna bugün Arnavutluk Tiran’daki Bek-
taþî Dergâhý’nda titizlikle uyulmaktadýr.
Türkiye’de dedebaba olarak kabul edilen
Bedri Noyan bu kurala uymayýp evlenmiþ-
tir.
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Ýbn Fûrek’in
(ö. 406/1015)

Eþ‘arî’nin kelâma dair
görüþlerine yer verdiði eseri.˜ ™

Tam adý Mücerredü Mašålâti’þ-ÞeyÅ
Ebi’l-¥asan el-Eþ£arî’dir. Müellif, mukad-
dimede Eþ‘arî’nin kelâmî görüþlerinin esas-
larýný ve delillerini eserlerinden derlediði-
ni, kitaplarýnda bulunan ifadeleri aynen
aldýðýný, bulamadýðý konularda ise onun
yöntemini uygulayarak kendisine ait bazý
görüþleri kaydettiðini belirtir. Eþ‘arî’nin
deðiþik kitaplarýnda yer alan ayný konu-
daki farklý görüþlerinden hangisinin tercih
edilmesi gerektiðine de iþaret ettiðini bil-
dirir. Ýbn Fûrek eserini, Muhammed b. Mu-
tarrif el-Esterâbâdî adlý bir kiþinin Eþ‘arî’-
nin görüþlerini bir araya toplamasý ve ona
ait olanlarla olmayanlarý birbirine karýþtýr-
masý üzerine kaleme aldýðýný söyler. Ken-
disinin Eþ‘arî’ye nisbet ettiði görüþlerin as-
hâb-ý hadîs grubuna mensup kelâmcýlarýn
(nüzzâr) ittifak ettiði hususlar olduðunu,
bu kelâmcýlarýn ihtilâf ettiði görüþleri ise
baþka bir kitapta inceleyeceðini bildirir.

Mücerredü Mašålât, Sünnî kelâm eser-
lerinin planýndan farklý bir þekilde tertip
edilmiþtir. Kitapta altmýþ altý fasýl mevcut
olup bunlarýn sekiz bölüm halinde tanýtýl-
masý mümkündür. Dokuz fasýldan oluþan
birinci bölümde bilgi bahsine yer verilmiþ-
tir. Burada bilginin tanýmýnýn yaný sýra ni-
telikleri, bilginin kaynaklarý olarak duyu-
lar, haber ve nazar, Muhammed b. Mutar-
rif el-Esterâbâdî’nin bu konuda Eþ‘arî’ye
nisbet ettiði görüþlerin ona aidiyetinin tar-
týþýlmasý, bilginin kaynaklarý hakkýnda müs-
lümanlar arasýnda ihtilâflý olan meseleler-
de Eþ‘arî’nin görüþü, hakikat ve mecazýn
anlamý, aklî deliller ve akýl yürütmenin öne-

Mücerredü
Mašålat’ýn
ilk iki sayfasý
(Köprülü Ktp.,
nr. 856)
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Ýstanbul’daki Þahkulu Dergâhý’nda, Dime-
toka’da ve Kerbelâ’da da uygulandýðýný
söyler. Balým Sultan’dan itibaren Hacý Bek-
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bir yolculuða mecbur edilerek cezalandý-
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Bektaþîler’e göre evlenmemek zâhirde
mücerretliktir, gerçek mücerred zâhiren
ve bâtýnen tecrid üzere olmalýdýr. O ilim ve
irfan sahibidir, kendini her þeyden temiz-
ler, arýndýrýr; nûr-ý Hak olur. Bedeni ateþe
girse yanmaz, katletseler elem duymaz,
helâk olsa gam yemez. Cenâb-ý Hakk’ýn

celâl ve cemal tecellilerini ayný þekilde gö-
nül rahatlýðýyla karþýlar. Halka muhtaç ol-
maz. Mücerretlik, bu hükümleri yerine
getirdikten sonra “dünya sevgisinden ge-
çip Allah’a gönül vermek, þeriat, tarikat,
mârifet, hakikat sýrlarýný bilip Hz. Muham-
med ve ashabýnýn itikadý üzere olmak” di-
ye tanýmlanmýþ, dünya zevklerine dalan-
larýn boþ yere mücerred olup günaha gir-
memeleri özellikle vurgulanmýþtýr (a.g.e.,
s. 184-192).

Bektaþîlik’te en üst mertebede bulunan
dedebaba Hacý Bektâþ-ý Velî Dergâhý’ndaki
mücerredler arasýndan seçilir. Diðer der-
gâhlara þeyh tayin edilirken bunlar tercih
edilir. Ancak mücerred olmayanlar içinde
daha uygun biri varsa o da dedebaba se-
çilebilir. Dedebabanýn mücerred olmasý
kuralýna bugün Arnavutluk Tiran’daki Bek-
taþî Dergâhý’nda titizlikle uyulmaktadýr.
Türkiye’de dedebaba olarak kabul edilen
Bedri Noyan bu kurala uymayýp evlenmiþ-
tir.
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ni, kitaplarýnda bulunan ifadeleri aynen
aldýðýný, bulamadýðý konularda ise onun
yöntemini uygulayarak kendisine ait bazý
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Mücerredü Mašålât, Sünnî kelâm eser-
lerinin planýndan farklý bir þekilde tertip
edilmiþtir. Kitapta altmýþ altý fasýl mevcut
olup bunlarýn sekiz bölüm halinde tanýtýl-
masý mümkündür. Dokuz fasýldan oluþan
birinci bölümde bilgi bahsine yer verilmiþ-
tir. Burada bilginin tanýmýnýn yaný sýra ni-
telikleri, bilginin kaynaklarý olarak duyu-
lar, haber ve nazar, Muhammed b. Mutar-
rif el-Esterâbâdî’nin bu konuda Eþ‘arî’ye
nisbet ettiði görüþlerin ona aidiyetinin tar-
týþýlmasý, bilginin kaynaklarý hakkýnda müs-
lümanlar arasýnda ihtilâflý olan meseleler-
de Eþ‘arî’nin görüþü, hakikat ve mecazýn
anlamý, aklî deliller ve akýl yürütmenin öne-
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