
MA'RÜF-i KERHl 

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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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'-

Ma'rüf-i Kerhi 

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 



eyvan biçiminde bir sivri kemer, mihrap 
önünde ise beşik tonazla örtülüdür. Do
ğudaki beşi k tonozlu dar bölüm, kuzeyde 
Ma'ruf-i Kerhl'nin mezar odasına ulaşan 
dehlizin merdiven boşluğuna, güneyden 
türbe gövdesine açılmaktadır. Türbe se
bebiyle harimin mekan bütünlüğü bozul
muş, mihrap ana eksen üzerinde olması
na rağmen kıble cephesi düzensiz bir gö
rünüm kazanmıştır. Tuğla örgülü mihrap 
n işi geometrik motiflerle süslenmiş bir 
kavsarayla sonuçlanmaktadır. Etrafı ayet 
yazılı geniş bir kitabe kuşağı ile çevrilmiş
tir. Sanat özelliği olmayan ahşap minber 
son onarımda konulmuştur. Cami, batı 
duvarındaki zeminden kubbeye kadar 
yükselen kemer içinde, doğu duvarında 
giriş kapısı üzerinde ve kubbe kasnağın
da açılan pencerelerle aydınlatılmakta
dır. Orta mekanı örten ve pandantiflerle 
geçişi sağlanan kubbe duvar. ve yarım pa
yelere yaslanan kemerler üzerine oturtul
muştur. Kasnakta çin ili, ku b be merkezin
de kalem işi ayet kitabeleriyle 1312 (1894) 
tarihi mevcuttur. Kubbe dıştan miğfer bi
çiminde şekiilen dirilmiş, üzeri yeşil renkli 
desensiz çinilerle kaplanmıştır. 

Caminin güneydoğu köşesinde yer alan 
Ma'rfıf-i Kerhl Türbesi alttaki cenazelikle 
birlikte iki katlı olarak düzenlenmiştir. Kü
çük ölçekteki kare planlı türbe gövdesi 
tromplara yaslanan yüksek kasnaklı bir 
kubbeyle örtülmüştür. Bu kubbe de içten 
ve dıştan bitki süslemeli çinilerle kaplan
mıştır. Kuşakta geniş bir ayet kitabesi 
yer almaktadır. Türbenin kıble duvarında 
bir mihrap n işi , batıda cami harimin e açı
lan bir hacetpenceresi bulunmaktadır. 
Mekanın ortasına yerleştirilen Ma'ruf-i 
Kerhl'nin sandukası ahşaptan yapılmış
tır ve üstünde metal bir şebeke mevcut
tur. Cami-türbe kompleksinin mimarisin-

Ma'ruf-i Kerhi Külliyesi'nin minare şerefesi altlığındaki inşa 
kitabesi 

Ma'ruf-i Kerhi 
Külliyesi'nin 

planı 

de taş ve tuğla malzeme kullanılmış, dol
gu duvar tekniğinde örülen alt yapı ile ör
tü sistemi içten ve dıştan harçla sıvan
mıştır. Yapıda az sayıda pencere olmasına 
rağmen aydınlık ve ferah bir mekan et
kisi vardır. 

Caminin kuzeybatı köşesindeki tuğla 
minare Bağdat'ın en eski minareleri ara
sında yer almaktadır. Sekizgen kaide üze
rinde yükselen silindirik gövdesi ve tipik 
şerefesiyle Selçuklu üslfıbunu yansıtmak
tadır. İki silme kuşak dışında gövde süs
lemesiz bırakılmıştır. Şerefenin altı, eşit 
aralıklarla diziimiş iki değişik boyuttaki 
mukarnas dizisiyle donatılmıştır. Mukar
nas dizisinin altında, hücrelerin genişliği 
oranında şekiilendirilmiş rumi ve pal m et
lerden oluşan ince işlemeli bitki kompo
zisyonları mevcuttur. Geniş panolardan 
biri 612 ( 1215) tarihini taşıyan kitabelik 
şeklinde düzenlenmiştir. Düz tuğla örgü
lü petek ve şerefe korkuluğundaki çinili 
süsleme kuşakları ile dilimli ve yeşil çinili 
külah minarenin uzaktan dikkati çeken 
unsurlarıdır. Eski fotoğraflarda Osmanlı 
döneminde külahın çiçek motifli çinilerle 
kaplı olduğu görülmektedir. 

Ma'ruf-i Kerhl Külliyesi'nin tamamı gü
nümüze kadar gelmemiş olsa da Selçuk
lu döneminden kalan minaresi, Osmanlı 
mimarisinin üslfıp ve belgelerini üzerin
de taşıyan cami ve türbesiyle Bağdat'taki 
Türk mimari eserlerinin önemli bir örne
ğini teşkil etmektedir. Kubbelerdeki çini 
kaplamalar mahall1 geleneğin bir yansı
masıdır. Tarihi kaynaklarda caminin tür
beye sonradan eklendiği kaydedilirse de 
plan ve mimari özellikleri günümüze ula
şabilen bu iki yapının aynı anda tasarian
diğını göstermektedir. 
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!il ABDÜSSELAM ULUÇAM 

MA'RÜF er-RUSAFi 
( ..JI.c }1 ...;~_,.,..., ) 

Ma'ruf b. Abdilgan1 Mahmud er-Rusafl 
(1875-1945) 

Iraklı şair ve edip. 
_] 

Bağdat'ın güneyindeki Rusare semtin
de doğdu. Babası Kerkük'te yerleşmiş 
olan Cebbare aşiretine mensup bir jan
darma, annesi Fatıma bint Casim, Şem
mer kabilesine mensup Karagül aşiretin
dendi. Rusafi, Kur'an'ı ezberledikten son
ra girdiği Bağdat Askeri Rüşdiyesi'nin 
dördüncü sınıfında kalınca buradan ayrı
lıp dönemin alim ve ediplerinden Mah
mud Şükrl ei-Aiusl'den ders almaya baş
ladı. Dini ilimlerle Arap dili ve edebiyatı 
alanında Aifısi'den başka Abbas el-Kas
sab ve Kasım ei-Kays'i'nin yanında on üç 
yıl kadar süren bu özel tahsil devresinden 
sonra Bağdat'taki ilk ve orta dereceli 
okullarda öğretmenlik yapmaya başladı. 
Bir taraftan da yazdığı şiirleri Mısır'da 
özellikle el-Mü'eyyed gazetesiyle el
Mu]ftetaf dergisine gönderiyordu. Şekil 
ve muhteva bakımından beğenilen şiirleri 
sayesinde şöhreti Arap ülkelerine yayıldı. 
Meşrutiyet'in ardından İkdam gazetesi 
sahibi Ahmed Cevdet Bey, gazetenin 
Arapça olarak çıkarmayı düşündüğü eki
nin yönetimi için Rusafi'yi İstanbul'a da
vet etti. Ancak Rusafi İstanbul'a gittiğin
de projeden vazgeçilmiş olduğunu öğren
di. Buna rağmen bir süre İstanbul'da ika
met etti: bu müddet zarfında Otuzbir 
Mart Vak'ası'na şahit oldu. Ardından Se
lanik'e gitti, orada yaklaşık bir ay kadar 
kaldıktan sonra ülkesine dönerken Lüb
nan'a uğradı ve o zamana kadar yazdığı 
şiirlerini ihtiva eden divanını Beyrut'ta 
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