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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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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.
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Tecrübeye dayanan,
tekrar edilen deneyler sonunda

verilen hüküm anlamýnda
mantýk terimi
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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-
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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Kelâbâzî, et-Ta£arruf, s. 111; Herevî, Menâzil, s.

249; Gazzâlî, Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn, Kahire 1939,
II, 24; Þehâbeddin es-Sühreverdî, £Avârifü’l-ma£â-
rif, Beyrut 1965, s. 526; Ýbrâhim b. Mûsâ eþ-Þâ-
týbî, el-Ý £ti½âm (nþr. M. Reþîd Rýzâ), Kahire, ts. (el-
Mektebetü’t-ticâriyyetü’l-kübrâ), I, 328-332; An-
karavî, Minhâcü’l-fukarâ, Bulak 1256/1840, s.
272; Ahmed Rifat, Mir’âtü’l-makåsýd, Ýstanbul
1309, s. 183-192; Ahmed Rýfký, Bektâþî Sýrrý, Ýs-
tanbul 1325, II, 13, 16, 25; Besim Atalay, Bekta-
þilik ve Edebiyat, Ýstanbul 1921, s. 23; Enver
Behnan Þapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi,
Ýstanbul 1964, s. 320-321; Abdülbaki Gölpýnarlý,
Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Ata-
sözleri, Ýstanbul 1977, s. 227, 240; Abdülfettâh
Ebû Gudde, el-£Ulemâßü’l-£uzzâb elle×îne â¦erü’l-

£ilme £ale’z-zevâc, Beyrut 1983; Seyyid Sâdýk-ý Gû-
herîn, Þer¼-i I½¹ýlâ¼ât-ý Ta½avvuf, Tahran 1368,
III, 9-20; J. K. Birge, Bektaþilik Tarihi (trc. Reha
Çamuroðlu), Ýstanbul 1991, s. 184; Bedri Noyan,
Bektâþilik Alevîlik Nedir, Ýstanbul 1995, s. 130.
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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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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :
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rif, Beyrut 1965, s. 526; Ýbrâhim b. Mûsâ eþ-Þâ-
týbî, el-Ý £ti½âm (nþr. M. Reþîd Rýzâ), Kahire, ts. (el-
Mektebetü’t-ticâriyyetü’l-kübrâ), I, 328-332; An-
karavî, Minhâcü’l-fukarâ, Bulak 1256/1840, s.
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Bektâþilik Alevîlik Nedir, Ýstanbul 1995, s. 130.
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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)



447

MÜCERREDÜ MAK…LÂT

448

MÜCERRED

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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taþî Dergâhý’nda titizlikle uyulmaktadýr.
Türkiye’de dedebaba olarak kabul edilen
Bedri Noyan bu kurala uymayýp evlenmiþ-
tir.
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Mekânda yer kaplamayan,
görülemeyen, soyut varlýklar,

algýlanamayan þeyleri
gösteren kavramlar için kullanýlan

felsefe ve mantýk terimi
(bk. MUFÂRÝK…T).˜ ™
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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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mi gibi konular yer alýr. Onuncu fasýlda Al-
lah’ýn insanlara lutfettiði en büyük nime-
tin hayat veya iman ya da her ikisinin ol-
duðu yolundaki telakkiler zikredilir.

Eserin on birden itibaren sekiz fasýl de-
vam eden ikinci bölümünde ulûhiyyet ba-
hisleri iþlenmiþtir. Bu bölümde âlemin ya-
ratýlmýþlýðý, dolayýsýyla ilim, irade ve kud-
ret sahibi bir varlýðýn mevcudiyeti, isim-
sýfat -mevsuf iliþkisi, ilâhî sýfatlarýn çeþit-
leri, Kur’an ve Sünnet’te geçen ilâhî isim
ve sýfatlarýn mânasý, kelâm ve irade sýfat-
larý, Allah’ýn gözle görülmesinin imkâný ve
müminlerce âhirette görüleceðine inan-
manýn gerekliliði gibi hususlar incelenir.
On dokuzuncu fasýldan yirmi altýncý faslýn
sonuna kadar devam eden üçüncü bölüm
kader konusuna tahsis edilmiþ olup bura-
da insanlara ait ihtiyarî fiillerin Allah tara-
fýndan yaratýldýðý, istitâat, lutuf, salâh ve
aslah, tevellüd bahislerinin yanýnda yine
kader konularýndan olan ecel ve rýzýk mese-
leleri, tecvîr ve ta‘dîl mevzularý iþlenmiþtir.
Altý fasýldan oluþan dördüncü bölümde es-
mâ ve ahkâm bahislerinden iman, küfür,
bunlarla nitelenen kiþiler, günahlar ve de-
receleri, imanda istisna, va‘d ve vaîd ile þe-
faat meseleleri üzerinde durulmuþ, ardýn-
dan bir fasýldan oluþan beþinci bölümde
kabir hayatý, mîzan, sýrat, havz-ý kevser ve
hesaba çekilme konularýna temas edilmiþ-
tir. Kitabýn altýncý bölümü de bir fasýl olup
nübüvvete dairdir. Burada nebî ve resul
kelimeleri açýklandýktan sonra peygamber
göndermenin vücûb deðil lutuf olduðu be-
lirtilmiþ, peygamberin vasýflarýndan söz
edilmiþ, nübüvvetin ispatýnda mûcizenin
önemi ve Resûl-i Ekrem’in daha çok Kur-
’an mûcizesi hakkýnda fikir yürütülmüþ-
tür. Eserin yedinci bölümünü teþkil eden
otuz beþinci fasýlda imâmet konusu iþlen-
miþtir. Ýbn Fûrek, Eþ‘arî’ye nisbet ettiði te-
lakkilere göre temelini risâletin meydana
getirdiði imâmetin gerekliliði aklen deðil
dinen sabittir. Ýsmet sýfatý risâlette þartsa
da imâmette þart deðildir. Ýmam uygun
adayýn bulunmasý halinde Kureyþ’ten ol-
malý ve belli vasýflarý taþýyan kiþiler (ehlü’l-
hal ve’l-akd) tarafýndan seçilmelidir. Ýlk dört
halifenin üstünlüðü hilâfet sýralarýyla iliþ-
kili olup hepsi meþrudur. Hz. Ali’nin hilâfe-
ti nasla deðil biatla oluþmuþtur. Kendisiyle
diðer ashap arasýnda ortaya çýkan ihtilâf-
larda Ali haklý olmakla birlikte karþýsýnda
yer alanlar da bir ictihada dayanarak ha-
reket etmiþtir.

Mücerredü Mašålât’ýn otuz altýncý fas-
lý kelâmla usûl-i fýkýhta müþterek olan ko-
nulara ayrýlmýþtýr. Burada, muhtemelen
Ebû Hanîfe’den esinlenerek iki ilim ara-

sýnda ortak bir kavram olan “fýkýh” keli-
mesinden hareketle dinî hükümlerin bi-
linmesinde kitap, sünnet, icmâ ve kýyas-
tan söz edildikten sonra muhkem ve mü-
teþâbih, hakikat ve mecaz ve ef‘âl-i nebî-
nin baðlayýcýlýðý üzerinde durulmuþ, usûl-i
fýkhýn bahislerine iþaret edilmiþ ve nesih
konusuna bakýþ yapýlmýþtýr. Kitabýn üçte
birinden fazla bir hacme sahip bulunan
sekizinci bölüm çeþitli konulara ayrýlmýþ-
týr. Bu bölümde atomun (cüz-i lâ yetecez-
zâ) varlýðý, cisim ve onun hakkýnda verilen
hükümler, beka - fenâ, oluþlar- renkler,
mevcûd-ma‘dûm, arazlarýn cevherde bu-
lunma zorunluluðu, kümûn-zuhûr, halâ-
melâ, zaman-mekân, yerin hareketsiz bir
þekilde boþlukta durmasý ve bunun sebep-
leri gibi konular hakkýnda bilgi verilmiþtir.

Eser, Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’nin zamaný-
mýza ulaþmayan otuz iki kitabýndan isti-
fade edilerek hazýrlanmýþ olmasý bakýmýn-
dan önemlidir. Eþ‘arî’nin Mašålât ve el-
Lüma£ adlý kitaplarýna atfen verilen bilgi-
ler (s. 87, 93) bugün elde bulunan bu ki-
taplarda aynen mevcuttur (Mašålât, s.
214; el-Lüma£, s. 57). Bununla birlikte 330
sayfalýk eserin sadece yetmiþ sekiz sayfa-
sýnda görülen kitap atýflarý, Mücerredü
Mašålât’ýn muhtevasýnýn en çok dörtte
birinin Eþ‘arî’ye ait kitaplara dayandýðýný,
diðer kýsýmlarýnýn ise isnad kullanmaksý-
zýn, “Þöyle bir kanaate sahipti” gibi ifade-
lerle ona izâfe edildiðini göstermektedir.
Süleymaniye (Fâtih, nr. 2894), Âtýf Efendi
(nr. 1372) ve Köprülü (nr. 856) kütüphane-
lerinde yazma nüshalarý mevcut olan Mü-
cerredü Mašålât Ârif Hikmet Kütüpha-
nesi’ndeki nüshasý (Tevhîd, nr. 253) esas
alýnarak Daniel Gimaret tarafýndan neþ-
redilmiþtir (Beyrut 1987).
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Allah’ý cisim olarak düþünenleri
veya O’na cismanî özellikler

nisbet edenleri ifade eden bir terim.
˜ ™

Sözlükte “gövdesi büyük olmak” anla-
mýndaki cesâme kökünden isim olan cism
“insan, hayvan vb.nin maddî varlýðýný oluþ-
turan þey, ceset, beden” demektir. Ayný

kökten türeyen tecsîm “bir þeyi cisim ola-
rak düþünmek, onun üç boyutlu olduðunu
kabul etmek” mânasýna gelir (Lisânü’l-
£Arab, “csm”, “csd” md.leri; Kåmus Tercü-
mesi, IV, 218). Buna göre mücessime tec-
sîm görüþünü benimseyen grup veya ki-
þileri ifade eder.

Allah’ýn sadece zihinde deðil gerçekte de
mevcut olduðunu belirtmek ve insan aklý-
nýn soyut bir varlýðý tasavvurdaki aczi kar-
þýsýnda zihinde bir fikir uyandýrmak üzere
Allah’a istivâ (arþ üzerinde karar kýlma), nü-
zûl (yukarýdan aþaðýya inme) gibi fiillerle yed,
vech, ayn (el, yüz, göz) gibi organlar nisbet
eden naslar sebebiyle ilk dönemlerden iti-
baren ulûhiyyet konusunda çeþitli anlayýþ-
lar ortaya çýkmýþtýr. Ýlâhî sýfatlarý, inkâra
götürecek þekilde te’vile tâbi tutan Muat-
týla’ya karþýlýk O’na cismanî nitelikler izâfe
eden Mücessime de aþýrý bir grup olarak
zuhur etmiþtir. Bu anlayýþýn doðmasýnýn
sebepleri arasýnda naslarý hakikat-mecaz
ayýrýmýna gitmeksizin zâhirine göre yorum-
lama, koyu bir antropomorfik anlayýþa da-
yalý ulûhiyyet fikrine sahip bulunan Yahu-
diliðin tesirinde kalma ve Kur’an’ýn tevhid
ilkesini aklî bakýmdan yeterince temellen-
dirememe þeklinde üç ana faktörden söz
etmek mümkündür (M. Ramazan Abdul-
lah, s. 511-512).

Müstakil bir fýrkayý belirtmekten ziyade
çeþitli gruplar içinde tecsîme dayalý anla-
yýþlarý kabul edenleri niteleyen mücessi-
me, bazý kelâm ve mezhepler tarihi kay-
naklarýnda “müþebbihe” terimiyle eþ an-
lamlý gibi kullanýlmýþtýr. Meselâ Mâtürîdî,
Allah’ý cisim olarak ananlardan söz eder-
ken mücessime yerine müþebbihe demeyi
tercih etmiþ (Kitâbü’t-Tev¼îd, s. 159, 187),
ayný þekilde Âmidî tecsîmle ilgili gördüðü
bütün þahýs ve gruplarý “Müþebbihe” baþ-
lýðý altýnda incelemiþtir (Ebkârü’l-efkâr, III,
92-94). Abdülkahir el-Baðdâdî, itikadî ko-
nularý þahsî telakkilerine göre yorumlayan
fýrkalar (ehl-i ehvâ) arasýnda saydýðý Müces-
sime’yi (el-Farš, s. 361) ayný baþlýk altýn-
da incelemiþ (a.g.e., s. 225), Þehristânî de
benzer bir yol takip etmiþtir (el-Milel, I, 5,
92-99). Buna karþýlýk Eþ‘arî  tecsîm telak-
kisini benimseyenleri “Mücessime” baþlý-
ðý altýnda ele almýþtýr (Mašålâtü’l-Ýslâmiy-
yîn, I, 281 vd.). Esasen Allah’a bazý cisma-
nî özellikler nisbet etmekle O’nu yaratýl-
mýþlara benzetmek arasýnda mantýkî bir
irtibat bulunmakla birlikte müþebbihe te-
riminin daha kapsamlý olduðunu belirt-
mek gerekir. Mücessime’nin en belirgin
özelliði Allah’ýn cismanî niteliklere sahip
olduðunu söylemesi veya O’na en, boy ve


