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MA'RÜF-i KERHI 
(.?yOl ...s~_,...) 

Ebü'l-Mahfuz Ma'rfıf b . Hrfızan e l-Kerhi 
(ö. 200/ 815-16 [?]) 

Iraklı zahid ve siifi. 
_j 

Bağdat'ın Kerh mahallesinde doğdu 
(Hatlb. xııı. ı 99) Samerra yakınındaki 
Kerh-i Bacedda veya Şehrizor civarındaki 
Kerh-i Cüddan'dan olduğu da kaydedil
mektedir (Yakut, IV, 255). Hıristiyan veya 
bir rivayete göre Vasıtlı Sabit bir ailenin 
oğlu olan Ma'rufun çocukluğunda ailesi 
tarafından hıristiyan bir hacaya teslim 
edildiği, teslls inancına karşı çıktığı için 
hacası kendisini dövünce ailesini terkedip 
kaçtığı, yıllar süren bu ayrılığı sırasında 
sekizinci imam Ali er-Rıza ile karşılaştığı. 

onun vasıtasıyla müslüman olduğu. eve 
döndüğünde evlat hasretiyle yanan anne 
ve babasının da ona uyup müslüman ol
dukları bütün kaynaklarda belirtilmek
tedir. Bazı kaynaklarda babasının adının 
Ali olarak geçmesi (Süleml, s. 84) onun 
islamiyet'i kabul ettikten sonra bu adı 
almış olabileceğini akla getirmektedir. 
Ma'rufun zühd hayatına yönelmesi, Da
vud et -Ta'i'nin müridi Ebü'I-Abbas İb
nü's-Semmak vasıtasıyla olmuştur. 

Kufe'de vaazını dinlediği İbnü's-Sem~ 
mak'ın Allah'tan yüz çeviren kimseden 
Allah'ın da yüz çevireceğini. Allah'abütün 
kalbiyle yönelen kimseye O'nun rahme
tiyle yöneleceğini ve bütün mahlukatı 
ona yönelteceğini ifade eden sözlerinden 
çok etkilendiğini, Allah'a yönelip efendisi 
imam Ali er-Rıza'nın hizmeti dışında bü
tün meşguliyetini ve malını terkettiğini 
söylemesi Ma'ruf-i Kerh'i'nin Ali er- Rıza 

ile münasebetinin sürekli olduğunu gös
termektedir. Nitekim Alier-Rıza'nın kapı

cısı olduğu. Şii bir grup onu ziyaret eder
ken meydana gelen izdiham sırasında 
kemiklerinin kırılıp bir süre sonra öldüğü 
kaydedilmektedir (a.g.e., s. 84). Zehebl. 
muhtemelen Ali er-R ıza'nın kap ıcısının 

adının da Ma'ruf olduğunu söyleyerek bu 
rivayeti doğru kabul etmez(A'lamü'n-nü
bela', ix. 343). Onun imam Alier-Rıza'nın 
kapıcısı olduğuna dair Sünni kaynakla
rında da yer alan bu bilgi Şii çevrelerinde 
genel kabul görmekle birlikte bazı Şii mü
ellifleri tarafından eski Şii tabakat kitap
larında Ma'rufun adının geçmemesi se
bebiyle şüpheyle karşılanmıştır. Bir kısım 
eserlerde Ma'ruf'un imam Ca'fer es-Sa
dık'ın yakınlarından olduğu kaydedilmek
teyse de bu rivayet onun Ma'ruf-i Mekki 

adlı biriyle karıştırılmasından kaynaklan
maktadır (Ma'sum Ali Şah. II, 289). Kendi
sinden naklettiği bir sözünden (Feridüd
din Attar, s. 294) Ma'ruf'un Davud et-Tai 
ile de görüştüğü anlaşılmaktadır. Nitekim 
bu sözü kaydeden Attar'dan önceki kay
naklarda da onun Davud et-Tai ile görüş

tüğü belirtilmektedir. 

İbn Teymiyye, Ma'ruf-i Kerhi'nin Kerh 
dışına çıkmadığın ı ileri sürerek Ali er-Rı
za vasıtasıyla müslüman olup ondan hır
ka giydiğ ine ve Davud et-Tai'nin sohbet
lerine katıldığına dair bilgilerin doğru 
olmadığını söylemiş (Minhacü's-sünne, 
vıı ı. 44). Ebu Nuaym el-İsfahanive Ebü'l
Ferec İbnü' l -Cevz'i gibi müelliflerin bu tür 
bilgilere yer vermemiş olmasını da da~a
nakları arasında zikretmiştir. Ancak lb
nü'l-Cevz'i. Mentl]fıbü Ma'rCıf el-Kerl.Jf 
ve ahbtlruh adlı eserinde onun Ali er- Rı
za v~sıtasıyla müslüman olduğunu kay
detmekte ve Davud et-Tai'nin sohbetle
rine katıldığını da Muhammed b. Hüse
yin es-Sülemi'den naklen zikretmektedir 
(s . 5 ı, 57) . öte yandan Ma'ruf'un Kerh dı
şına çıktığı kaynaklarda belirtilmektedir. 
Zeheb'i de Sülemi'nin bu kaydının doğru 
olmadığını belirterek İbn Teymiyye ile ay
nı kanaati paylaşmıştır (A'lamü 'n-nübe
la, ı x. 339). Onun Davud et-Ta! ile görüş
mediğini ileri süren Şii müellifleri de var
dır (Abdülhüseyin Zerrlnkub, s. I 14). 

Ma'ruf-i Kerhi'nin 200 (815 -16) veya 
201 (816 -17) yılında Bağdat'ta vefat et
tiği belirtilmekle birlikte 204 (819-20) ta
rihini verenler de vardır. Zaviyesinin bu
lunduğu yere defnedilen Ma'ruf-i Ker
h'i'nin kabrinin çevresinde kendi adıyla 
anılan bir kabristan oluşmuş ve mezarı
nın üzerine bir cami inşa edilmiştir. 

Ma'ruf-i Kerhi'nin manevitasarrufunun 
ölümünden sonra devam ettiğine inanıl
dığından kısa bir süre içinde kabri ziyaret
gah haline gelmişti r. İlk kaynaklardan iti
baren nakledilen. "Ma'rufun kabri tecrü
be edilmiş bir ilaçtır" sözü (Süleml. s. 85; 
i b n ü ·I -Cevzi, Menalqbü Ma' riı.f el-Kerl].i, 

s. 200) yaygındır. Tasawufta veli kabirie
rini ziyaret edip şifa bulma geleneği muh
temelen Ma'ruf'un kabrinin gördüğü bu 
ilgiden sonra başlamıştır. XVII. yüzyılda 
Bağdat'! ziyaret eden Evliya Çelebi türbe 
etrafında oluşan kültürden bahsetmek
tedir. 

Tasawuf tarihinin en büyük şahsiyet
lerinden olan Mar'uf-i Kerhi'nin önemi da
ha çok Kadiriyye, Halvetiyye, Nakşiben
diyye . Rifaiyye. Desukıyye . Mevleviyye, 
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Safeviyye, Ni'metullahiyye, Nurbahşiyye, 
Bektaşiyye gibi Sünni ve Şii birçok tarika
tın silsilesinin kendisiyle devam etmesin
den kaynaklanmaktadır. Bu silsilelerin ilki 
Ali er-Rıza. Musa el-Kazım. Ca'fer es-Sa
dık. Muhammed el-Bakır. Ali Zeynelabi
d'in ve Hüseyin b. Ali vasıtasıyla Hz. Ali'ye 
ulaşır. On iki imamdan yedisinin yer aldığı 
"silsiletü'z-zeheb" denilen bu silsileyi sa
dece Nakşibend'iler (Muhammed Parsa. s. 
28). Ca'fer es-Sadık'tan sonra Kasım b. 
Muhammed b. Ebu Bekir ve Selman-ı Fa
risi vasıtasıyla Hz. Ebu Bekir' e de ulaştı

rırlar. Diğer silsile Davud et-Tal. Hab'ib el
Acemi ve Hasan- ı Basri vasıtasıyla yine 
Hz. Ali'ye varır . Üçüncü bir silsile de Fer
kad es-Sebah'i, Hasan-ı Basri. Enes b. Ma
lik vasıtasıyla Hz. Ali'ye ulaşır (İbnü'n-Ne
dim. s. 260) 

Ma'ruf-i Kerhi'nin talebelerinden en ön
de geleni. birçok silsilenin kendisiyle de
vam ettiği Cüneyd-i Bağdadi'nin şeyhi 
Seri es-Sakati'dir. Ayrıca Ma'ruf'tan son
ra müridieri Şehabeddin Ahmed Tebriz!. 
israfil el - Mağribi. Ebu Hamza Muham
med el-Bağdad'i ile de farklı silsileler oluş
muştur. 

Ahmed b. Hanbel başta olmak üzere 
Yahya b. Main. Bişr el-Hafi gibi dönemin 
önemli simalarının Ma'ruf-i Kerh'i'yi ziya
ret edip kendisiyle bazı konuları istişare 
ettikleri. Ma'ruf'un ilirnde yetersiz oldu
ğunu söyleyen birine Ahmed b. Hanbel'in, 
"İlimle elde edilmek istenen şey Ma'
ruf'un ulaştığı mertebedir" cevabını ver
diği , onun duası makbul sayılan abdal züm
resinden olduğunu söylediği kaydedil
mektedir. Süfyan b. Uyeyne ve Abdülveh
hab el-Verrak'ın da Ma'ruf'un büyüklüğü 
ve kerametleriyle ilgili sözleri vardır. Gaz
zal'i İJ.ıytı'ü 'ulCımi'd-din'de Ma'ruf'un çe
şitli sözlerini nakletmiş, Mevlana Celaled
din-i Rumi Meşnevi'de (ll , 71) onun bü
yüklüğünün imam Ali er-Rıza gibi bir za
ta hizmet etmesinden kaynaklandığına 
işaret ederek. "Ma'ruf. Hz. Peygamber'in 
haremine bekçi oldu da aşk halifesi kesil
di, nefesleri Tanrı nefesi oldu" demiştir. 

Ma'ruf-i Kerh'i zahidliğiyle tanınmış. du
ası kabul edildiğine inanıldığı için daha 
sağlığında zaviyesi herkesin rağbet etti
ği bir yer haline gelmiştir. Müridi Seri es
Sakati'ye, "Allah'tan bir şey dilersen Ma'
ruf'un hürmetine diyerek iste" şeklindeki 
nasihati. tasawuf tarihinde şeyhlerden 
istimdad ve tevessül geleneğini başlatan 
ilk örnek olması bakımından önemlidir. 
Onun Ali er-Rıza'dan huruf ilmini öğren

diği nakledilir. Sülem'i ve Hücviri. Ma'-
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rüf'u fütüwet ehli süfiler arasında say
mıştır. Fütüwet ehlinin alametlerini ve
fatı olmak, karşılık beklemeden övmek ve 
istenıneden vermek şeklinde ifade eden 
Ma'rüf-i Kerhl tasawufu, "Hakikatleri el
de etmek ve halkın elindekilerden ümidi 
kesmektir" şeklinde tarif etmiştir. Ayrıca 
onun ilahi aşktan ilk söz edenlerden oldu
ğu nakledilir. Aşkın ancak Allah'ın lutfu 
olduğunu. kazanılan bir şey olmadığını 
söylemesi tasawuf düşüncesi üzerinde 
ciddi etki yapmıştır. 

Ma'rüf-i Kerhl hadis rivayetinde de bu
lunmuştur. Bekir b. Huneys, Rebl' b. Sa
blh, Abdullah b. Musa ve İbnü's-Sem
mak'tan hadis almış, kendisinden Halef b. 
Hişam. Seri es-Sakatl, Zekeriyya b. Yahya 
el-Mervezl, Yahya b. Ebu Talib rivayette 
bulunmuştur. İbnü'l-Cevzl onun rivayet 
ettiği yedi hadisin tahrlcini yapmıştır. 

İbnü'l-Cevzl, Mena]fıbü Ma'ruf el
Ker{ıi ve a{ıbdruh adıyla yirmi yedi bö
lümden oluşan bir eser kaleme almıştır. 
Tasavvufa ve süfilere birçok eleştiri yö
nelten İbnü'l-Cevzi'nin Ma'rüf'un fazilet
lerini anlatan böyle bir eser yazması, onun 
görüşlerini sürdüren İbn Teymiyye'nin 
Ma'rüf-i Kerhl'yi eleştirmemesine sebep 
olmuştur. Muhtemelen her ikisini de et
kileyen Ahmed b. Hanbel'in onun hakkın
daki olumlu tavrıdır. 

Ma'rüf-i Kerhl'nin eser telif ettiğine dair 
kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ona 
nisbet edilen Fütıl]J.-i Erba'in isimli risale 
İbrahim Edhem Giridi tarafından tercü
me edilip neşredilmiştir (İstanbul ı 3 ı 2). 
Kırk bölümden oluşan risalede ilahi aşk 
konusu ele alınmaktadır. 
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L 

Bağdat'ta 
Ma'rii.f-i Kerhi'nin kabri etrafında 

şekillenen külliye. 
_j 

Bağdat'ta aynı adla anılan mahallede 
Eski Halife Mezarlığı içinde bulunmakta
dır. Ma'rQf-i Kerhl ZOO (815-16) yılında 
ölünce bugünkü türbesinin bulunduğu ye
re gömülmüş, daha sonra uzun bir za
man içinde etrafında külliye gelişmiştir. 
Kaynaklarda IX. yüzyılda çok sayıda ziya
retçisi olduğu belirtilen türbenin ne za
man yapıldığı kesin olarak bilinmemek
tedir. 4S9'da (1067) tamir edildiği, 612'
de (1215) Halife Nasır- Lidlnillah tarafın

dan yenilenip yanına bir cami eklendiği 
kaydedilir. 1 086'da ( 1675) Osmanlılar'ın 
Bağdat valisi Abdurrahman Paşa, 11 O 1'-
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Külliyesi-
Bağdat 1 

Irak 

de (1690) ömer Paşa, 1310'da (1892-93) 
Hasan Paşa ve 131Z'de (1894) ll. Abdül
hamid tarafından tamir ettirilmiş ve bir
takım ilaveler yapılmıştır. 1954'te külliye
nin zaviye, han ve misafirhane bölümleri 
yıkılarak yerleri mezarlık haline getiril
miştir. Külliye, 1967 ve 197 4 yıllarında 
Irak Vakıflar Bakanlığı'nca yapılan resto
rasyon sırasında bugünkü şekliyle yeni
den düzenlenmiş, cami -türbe kompleksi 
dışında özgün yapı özelliğini kaybetmiş
tir. 

Günümüzde mezarlığın ortasında ka
lan külliyeye SOO metreyi aşan bir yolla 
ulaşılmaktadır. Külliyenin ilk bölümünü 
yeni yapılan iki katlı. dikdörtgen planlı 
tekke hücreleriyle temizlik ve mutfak bi
rimleri oluşturmaktadır. Alt katta iki ta
raflı sekiler üzerinde mezar sandukaları 
yer almaktadır. Bu bölümün devamında
ki cami- türbe kompleksinin etrafı kalın 
duvartarla çevrilmiştir. Cami ve türbeye 
kuzeyden yüksek sivri kemerli bir taçka
pıyla girilmektedir. En dıştaki çinili ayet 
kitabesi 197 4'te yenilen miştir. Kemerin 
üstünde betondan bir saçak uzanmakta
dır. İki kanatlı ahşap kapıyia kemer ara
sında bulunan altı satırlık kartuşlu çini 
kitabede 131 z (1894) tarihiyle Sultan Ab
dülhamid'in adı ve tuğrası yer almaktadır. 
Kemeri çeviren silme tuğladan örülmüş, 

üçgen boşluklara kıvrık dallar ve araları
na yazılar serpiştirilmiştir. 

Ma'rüf-i Kerhl Camii kıbleye göre dik 
düzenlenmiş dikdörtgen planlı bir yapı
dır. Giriş bölümünün iki yanında minare
ye ve mahfile çıkılan merdivenler yer al
maktadır. Harim mekanı yarım duvar ve 
kemerle iki sahna ayrılmıştır. Daha geniş 
olan batı bölümü ortada kubbe, kuzeyde 


