
şında aynı türden 712 rivayete daha yer 
vermek suretiyle en fazla mürsel rivaye
ti toplayan kişi olmuştur. 
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hükümdar tarafından verilen makam 
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L veya unvanla bunların alametle ri. _j 

Sözlükte "derece, basamak; rütbe, pa
ye" anlamlarındaki mertebe kelimesinin 
çağulu olan m eratib, Hindistan'da ku
rulan İslam devletlerinde sultanın sahip 
bulunduğu ya da hanedan üyelerine ve 
sivil- askeri yüksek b ürokrasi mensupia
rına verdiği makam veya unvanlarla bun
ları sembolize eden nişan . alem. bayrak 
gibi eşyalar için kullanılır. Bu uygulama 
Hindistan'a XII. yüzyılın sonlarında Orta 
Asya'dan gelmiştir. Delhi Sultanlığı döne
minde XIII. yüzyıldan XIV. yüzyılın ortala
rına kadar meratib kelimesinin "askeri 
ve sivil rütbe" anlamına geldiği kaynak
larda belirtilmekte ve her meratibin ken
dine has bir alarnet ve nişanı olduğu be
lirtilmektedir. Mesela fil sahibi olmak sa
dece hanedan mensupianna ait bir im
tiyazdı. Vezir Mühezzebüddin Nizamül
mülk, hanedana ait bu i mtiyazı çiğneyip 

kendisi de sarayının kapısında bir fil bu
lundurduğu için tepki çekmiş, bu durum 
Minhac-ı Sirac ei-CGzcanl'ye göre vezirin 
1243'te görevden alınmasında etkili ol
muştur. İsaml de Cuzcani'nin bu kaydını 
doğrular mahiyette Emin Hasan Gangu'
nun (Aiaeddin Hasan Behmen Şah) Delhi 
Sultanlığı 'na karşı baş kaldırdığında bir 
fil edindiğini . ancak aralarında fil görme
ye alışkın olmayan atlarının ürkerek ka
çıştığını söyler. CGzcanl. sultanın devlet 
adamlarına bahşettiği unvan ve makam
ların sembollerini sayar, bu arada sultan 
tarafından sarılı halde kumandan veya 

beylerine verilen alemin açılıp dalgalandı
rılmasının ayaklanma anlamını taşıdığını 
(bayrak açma) belirtir. İsa ml ve Sereni gibi 
tarihçiler. bazı güçlü devlet adamlarının 
sultaniara baskı yaparak en seçkin unvan 
ve makamlarla bunların alametlerini ele 
geçirdiklerini yazmaktadır. 

Bazan alimler de alem. kös ve ikta gibi 
makam göstergesi olan şeylerle ödüllen
dirilirdi. Nitekim Sultan Alaeddin Halad, 
Sa'd Mantıki adlı bir alime böyle bir rütbe 
vermişti. İbn BattGta, meratib kelimesi
nin kullanıldığı unvanlar hakkında daha 
net açıklamalar yaparak matematik il
minde ve hat sanatında Sultan Muham
med Tuğluk'un takdirini kazanan bir Hin
du'ya kumandanlar gibi kös ve alem ve
rildiğini söyler. XIV ve XV. yüzyıllarda kale
me alınan Farsça lugatlar da bu tür sem
bol ve nişanların mahiyetinin aniaşılma
sına yardımcı olmaktadır. FlrGz Şah Tuğ
luk'un döneminde (ı 35 ı- ı 388) hazırlanan 
Lisanü'ş-şu'ara'dan özellikle kösün ma
hiyetini ve kimlere verildiğini öğrenmek 
mümkündür. XV. yüzyıl lugat alimlerin
den Bedreddin İbrahim de kösün çokyük
sek bir asal et ve makam alameti olduğu
nu. seferlerde çalmarak onunla ihtişam 
gösterisinde bulunulduğunu yazmakta
dır. Taril]-i Fin1z Ş ahi müellifi Şemsed
dln-i Sirac Afif. meratib kavramının Del
hi sultaniarına ve kumandanianna ait un
vanlar için kullanıldığına işaret etmekte
dir. Onun verdiği bilgiye göre İslam inanç
larına çok bağlı olan FırGz Şah, hanedam 
temsil eden meratib-i sultanllerden kuş 
ve hayvan resimlerini çıkarttırmıştır. Del
hi Sultanlığı'ndan sonra gelen diğer dev
letler de genel olarak aynı adeti devam 
ettirmiştir. Bu gelenek Dekken'deki Beh
menller'de ve Babürlüler'de çok yaygın
laşmış . ancak Hindistan'da İngiliz haki
miyetinin kurulmasıyla birlikte ortadan 
kalkmıştır. 
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Ebü'l-Hasen Şihabüddln Harun 
b. Bahaiddln b. Sübhan 

el-Kazan! el-Mercan! 
(1818-1889) 

Kazanlı tarihçi 
ve ıslahatçı din alimi. 

_j 

1818'de Kazan yakınındaki Yabıncı kö
yünde doğdu . Atalarının bu civardaki Mer
can köyünden olmaları sebebiyle Mercanl 
nisbesiyle tanındı. Dedesi Molla Sübhan 
yirmi beş yıl kadar imamlıkyaptıktan son
ra ticaretle meşgul oldu. Babası Molla Ba
haeddin eğitimini Buhara'da aldı; burada 
Emir Haydar Töre'den itibar gördü. Ar
dından Yabıncı'da ve 1821 'de ailesiyle bir
likte taşındığı Taşkiçü köyünde imamlık 
ve müderrislik yaptı. Tahsiline babasının 
medresesinde başlayan Mercan! Arapça, 
Farsça, kelam. mantık ve fıkıh usulü ders
leri okudu. 1838'de dini ilimlerde ilerle
mek amacıyla Maveraünnehir yolculuğu
na çıktı. Yedi ay süren seyahati esnasın
da Troytsk şehrinde ıslahatçı Tatar alimi 
Abdünnaslr Kursavi'nin fikirlerine mut
tali oldu; ilk anda tepki gösterdiği ve ba
zı hususlarda Ehl-i sünnet yoluna aykırı 
bulduğu bu görüşler kendi ifadesine gö
re Mercan! üzerinde önemli bir etki yaptı 
(Şeref, Mercan!, s. 30). Buhara'ya vardı
ğında fşan Türkman i Med resesi'ne yer
leşti. 1844 yılında gittiği Semerkant'ta 
Şirdar Medresesi'ne yerleşerek Kadı EbG 
Said b. Abdülhay es-Semerkand'i'den ica
zetname aldı. Tarihe ve belki tasawufa 
duyduğu ilgiyi de borçlu olduğu bu alim
den çok şey öğrendiğini, onun kütüpha
nesindeki Selef alimlerinin eserlerini 
inceledikten sonra Kursavi'nin fikirlerini 
daha iyi takdir ettiğini söyler (a.g.e. , s. 
46-50) 

Mercan!' nin yaşadığ ı f ikri dönüşüm Se
merkant yılları sırasında gerçekleşti; bun
da şahsi temaslarının ve Kadı EbG Said, 
Hudaybirdi b. Abdullah ei-BeysGnl. Ab
dülmü'min Hoca b. Özbek Hoca ei-Efşen
d gibi hocalarının etkisi oldu (Mercan!, Il , 
43, 169; Şeref, Mercan!, s. 31-34) . Semer
kant'ta iki yıl kaldıktan sonra tekrar Bu
hara'ya döndü. O dönemde Kursavi'nin 
Buhara'da yasaklanmış olan eserlerini 
elde edip okumaya başladı. Çalışkanlığı 
ve ilmi konulara hakimiyeti sayesinde ule
manın ve dini otoritelerin takdirini ka
zandı. 

1849'da vatanına dönen Mercanl. Ka
zan 'da Ulema Meclisi'nin huzurunda sı-
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MERCAN! 

navdan geçtikten sonra bu şehirdeki I. 
Mahalle Camii'nde imam- hatipliğe ve 
müderrisliğe başladı. imtihan sırasında 
mantık. kelam ve felsefe konularına he
yettekilerin bazılarından daha hakim ol
duğu görülünce şöhreti Kazan ve çevre
sine yayıldı. Görevinin ilk beş yılı sorun
suz geçti. Başarısını kıskanan bazı Kazan 
mollaları imamlık belgesinin iptaline se
bep oldularsa da 1. Mahalle halkının deste
ğiyle belgesini yeniden kazanarak ( 1855) 

aynı medresede yirmi iki yıl hizmet etti. 
1859'da Diniye Nezareti'nde matbu mus
hafların tashihiyle görevlendirildi. Bir yıl 
sonra el çektirildiği bu göreve daha son
ra yeniden getirildi ( 1867). Aynı yıl ah und
luk ve muhtesiblik makamına yükseltil
di. Kamer! ay başlarının ve dini bayram
ların astronomik ölçümlere göre belirlen
mesi gerektiğini savunan Mercan!, 1874'- -
te bazı mollalara ramazanın başlangıç ta
rihini yazılı olarak bildirince bid'atçılıkla 
suçlandı : orucu bir gün erken başlattığı 
yönünde muhaliflerince müftülüğe yapı

lan şikayet üzerine imam-hatipliği altı 
aylığına askıya alındı. 

Tatar bayları tarafından onun için Ka
zan'da bir medrese ve talebeler için bir 
yurt inşa edildi. Mercan! Medresesi veya 
Medrese-i Aliye adıyla anılan okul 1881 '
den itibaren öğrenci kabul etmeye başla
dı. Mercanl'nin vefatma kadar ders okut
tuğu bu kurum o dönemde Kazan'ın en 
iyi medresesi oldu. Bu arada 1876'da ye
ni açılan Tatar Muallim Mektebi'nde isla
mi ilimler akutmaya başlaması soydaşları 
arasında eleştirildL Mirza Aleksandr 
Kazım Bey, Friedrich Wilhelm Radloff, 
llya Nikolayeviç Berezin ve Josef M. E. 
Gottwaldt gibi şarkiyatçılarla dostluk ku
rarak saygılarını kazanması ve yerel oto
riteleri e iyi ilişkiler geliştirmesi , hakkın

daki şüpheleri arttırdı. Ayrıca Kazan Üni
versitesi Arkeoloji Cemiyeti'ne üye olması 
ve cemiyetin bir kongresinde tebliğinin 
okunınası şehrin din adamları tarafından 
yadırgandı. Muhalifleri onun Rus misyo
nerlerle birlikte çalıştığını ve müslüman 
mekteplerine zorunlu Rusça öğretimin 
konulmasına sebep olduğunu ileri sür
düler. 

1880'de hac için yola çıkan Mercan!, İs
tanbul'da bir müddet kalarak Şeyhülis
lam Uryanlzade Ahmed Esad Efendi, Ad
liye Nazırı Ahmed Cevdet Paşa ve Hariciye 
Nazırı Asım Paşa ile görüştü. Bazı kitap
larını Beyazıt Devlet (Hamidiye) Kütüp
hanesi'ne bağışladı. Mekke şerifi Avn b. 
Muhammed b. Avn da kendisine itibar 

170 

gösterdi (Rızaeddin b. Fahreddin. Rihle
tü'l-Mercani, s. 6-7). 

Mercanl. göreve başlarken temel isla
mi eğitimini tamamlamamış Tatar öğ
rencilerin kabul edilmemesi yönündeki 
şartının çiğnenmesi üzerine 1884 yazında 
Tatar Muallim Mektebi'nden ayrıldı . Ha
yatının son dönemlerine kadar telif faali
yetlerini sürdürdü. Eserlerinin kamuoyu
na tanıttimasında Rus Türkologu Nikolay 
Fyodoroviç Katanov'un emeği geçti. 28 
Nisan 1889 tarihinde ölen Mercan! ertesi 
gün Kazan'da defnedildi. 

Onun asıl şöhreti ölümünden sonra ya
yıldı: özellikle XX. yüzyılın başından itiba
ren Cedldci ve terakkiperver aydınların 
öne çıkmasıyla örnek şahsiyet olarak su
nulmaya başlandı . Yusuf Akçura Merca
nl'yi Türkler ' in çağdaş dini teceddüt 
hareketinin önderi (Mercani, s. 425). 
Tatar tarihçisi Hadi Atlas! Müslüman
lığın Luther'i (a.g.e, s. 461). Rızaeddin 

b. Fahreddin ise M. Reşld Rıza ve Mu
hammed Abduh ayarında büyük bir ıs
lahatçı ( Bolğar va Qazan Töreklare, s. 
162) olarak takdim eder. 1883'te gazete 
çıkarmak için Kazan'a geldiğinde ulema
dan sadece Mercan!' den destek gören 
Gaspıralı İsmail Bey gazetesi Tercüman'
da birçok defa Mercanl'nin hizmetlerini 
ve eserlerini övmüştür. Basında çıkan bu 
yazıların Mercanl'nin imajının düzeltilme
sinde önemli rolü vardır. Stalin dönemi
nin başlarında kendi zamanına göre ileri 
düşüncelere sahip fakat artık fikirleri es
kimiş bir din adamı olarak görülen Mer
can! (Çobanzade. S. 54-56) 196Q'ların SO

nundan itibaren yeniden aydınlanma
cı yazarlardan biri olarak tanıtıldı. Fa
kat sadece tarihçi yönü öne çıkarıldı. 
Soğuk savaş yıllarında Batı'da ve Türki
ye'de yaşayan birçok yazar ise onun Ta
tar milli kimliğinin tarih yazıcılığının ku
rucusu olarak görme eğilimindeydi. Son 
yıllardaki bazı araştırmalar bu abartılı 
yaklaşımlardan bir kısmını düzeltmiştir. 
Mercan! modern Tatar milli kimliğinin ku
rucusu olmanın ötesinde bir islam ısla
hatçısıdır. Onun İ dil- Ural müslümanları 
için öngördüğü ideal model XIX. yüzyıl Av
rupası değil VII. yüzyılın İslam toplumu
dur (Kemper. Sufis und Gelehrte, s. 429-

465; Frank. s. 149-150). MuhtemelenArap
ça ağırlıklı medrese eğitimi almasının da 
etkisiyle müslümanların ortak iletişim 

ve ilim dili olarak Arapça'yı görür, Türk
çe'nin ilmi ıstılahiarı karşılamada yeter
siz kaldığını düşünürdü (Mercan!. ll. 44-

46; Rızaeddin b. Fahreddin. s. 6-7). 

Mercan!, geri kalmışlığı temelde di nin · 
yanlış yorumlanmasına ve dört mezhe
bin imamları gibi özgün fikirli alimierin 
yorumlarının sonrakiler tarafından don
durularak hür düşüneeye engel kalıplar 
haline dönüştürülmesine bağlıyordu. ilmi 
geriliği aşmanın ve toplumu değiştirme
nin en önemli dinamiğini medrese öğre
timinin ıslahında görüyordu. Yüzyıllardan 
beri İslam dünyasında tartışılmaz bir yeri 
olan Buhara medreselerinde bilineni tek
rarlamaya dayalı eğitim anlayışının ha
kim olmasından ve uzun zamanda az şey 
öğretilmesinden yakınıyordu . Kelamcıla

rın İslamiyet'in saf akldesini spekülatif 
Grek düşüncesiyle bulandırdığını, müslü
manların terakkisi için Selef'in dinamiz
minin ve akldevi saflığının yakalanması 
gerektiğini düşünüyordu. Mercanl'nin 
programı şu temeller üzerine oturmak
tadır : İslam dünyasındaki fikri durgun
luğun aşılabilmesi ve yeni meseleler üze
rinde fikir yürütülebilmesi için ferdi ic
tihad kapısının açılması. taklitçiliğe son 
verilmesi (özellikle bu görü ş ü zındıklık. 

dehr!lik ve din tahrifç ili ğiyle itharn edil
mesine yol açmıştır). tedrlsattan skoras
tik muhtevalı eski yararsız kitapların çı
karılması, medrese programına Kur'an, 
hadis ve İslam tarihi derslerinin konul
ması. ayrıca matematik, tarih, coğrafya 
gibi bilimlerin ve Rus dilinin okutulması, 
İslam'ın köklerine dönülerek müslüman
ların dinamik ve taassuptan uzak Asr-ı 
saadet esaslarına göre yetiştirilmesi. di
nin hurafelerden, yabancı unsurlardan ve 
taassuptan temizlenmesi. 

Buhara'daki öğretim usullerini tenkit 
edip ıslah yollarını göstermekle birlikte 
kendi medresesinde bunları uygulayama
dı (Şeref.Mercanf, s. 107-110). Mercan! 
bir müddet sonra ideallerinden vazgeç
mek zorunda kaldı, belki de talebeleri 
kaçırmamak için çok eleştirdiği mantık 
ve kelam derslerine ağırlık vermeye baş
ladı. Aslında bütün karşıtlığına rağmen 
kendisi de kelam konularıyla ilgilenmek
ten geri kalmadı (Burhaneddin Muham
med el-Mercan!, Mercani, s. 590-59 ı) . 

Mercanl'nin asıl önemi ıslahatçılıkla 
modernizm arasındaki geçiş noktasında 
durmasından gelmektedir. Onun gibi say
gın bir din aliminin İslamiyet ile modern
liği uzlaştıran yeni yorumları 1870'lerden 
itibaren modernlikle daha fazla yüz yüze 
gelen. fakat dine de bağlı kalmaya çalışan 
Rusya müslümanlarının hayat tarzına uy
gun düşüyordu. Ayrıca 1870'te. müslü
man mektep ve medreselerinde Rusça 



dersinin mecburi tutulması hakkındaki 
kanunun kabul edilmesi tartışmalara yol 
açmış. Mercan! birçok ulemanın tepkisi
ne karşılık Tatarlar'ın ilerlemesinin dini 
ilimler yanında Rusça'yı da iyi bilen din 
adamı ve öğretmenierin yetişmesine 
bağlı olduğunu savunmuştu. Özellikle fen 
bilimlerini öğrenmenin ve sorumlu mev
kilerde bulunan Tatarlar'ın Rusya'nın ka
nun ve nizamlarından haberdar olması
nın resmi dili bilmekten geçtiğini söylü
yordu. Ancak Ruslar'ın geleneklerini al
maktan, kendi aralarında Rusça konuş

maktan ve ana dile Rusça kelime karış
tırmaktan sakınılması gerektiğini de be
lirtiyordu (Şeref, Mercani, s. ı 26-127). 

Mercanl'nin ilahiyat sahasındaki farklı 
yorumları iddia edildiği gibi dogmaları 
sarsıcı nitelikte değildi; fakat gelenekçi 
ulema, değerleri koruma endişesi içinde 
doğru kabul ettiği mevcut yorumlar dı
şındaki bütün görüşleri bid'at. Mercanl'
nin gayretlerini ve fikirlerini yozlaşma ha
reketi olarakgördü (Zeki Velidi, Mercani, 
s. 582). Kazan ulemasının çoğu Merca
nl'ye muhalif idi. Fakat ulema arasında 
onun hakkında olumlu düşünenler de 
vard ı . Mesela Şeyh Muhammed Murad 
Remzi, Mercanl'nin bid'at ihdas etmeme 
konusunda duyarlı olduğunu, söylenen
lerin aksine eski alimleri kötülerneyi he
deflemediğini, onun müteahhirln kelam
cılara muhalefetinin bazı küçük mesele
lerden ibaret kaldığını ifade etmekteydi 
(Mercani,s. 515-516). 

Tasawufu İslam'ın önemli bir boyutu 
olarak gördüğü. Buhara döneminde ta
sawuf ve ruh terbiyesiyle ilgilendiği bili
nen Mercan! önceleri Nakşibendiyye'ye 
intisap etmiş, ülkesine döneceği yıl Şeyh 
Abdülkadir b. Niyaz Ahmed ei-Farükl ei
Hindl'den ruh terbiyesi için icazetname 
ve irşad hattı almıştır. Şeher Şeref. onun 
sohbetlerinde ve kitaplarında tasawuf
tan ve mutasavvıflardan övgüyle bah
sett i ğini, zaman zaman süfilerin fi
kirlerini fakihlerin ve kelamcılarınkin
den üstün tuttuğunu, Semerkant'ta 
istinsah ettiği eserler arasında Gaz
zall, Muhyiddin İbnü'I-Arabl. Şehabed
din es-Sühreverdl ei-MaktGI gibi alimle
re ait kitapların da bulunduğunu belirtir. 
Ayrıca M ereani'nin Gazzall'yi dini doğ
ru anlayan en büyük İslam alimlerinden 
biri olarak nitelediğini vurgular (Mer
can[, S. 51-56, 71-73). Zeynullah Resü-
11. Tünterli Ali İşan. Astrahanlı Mahmud 
İşan Dağıstani gibi Tatar süfileri onu hi
maye ettiler (a.g.e., s. 620-621) Ancak 
Mercan!' nin belli bir tarikata tamamen 

bağlanma konusunda çekinceleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü eleştirel bakışını 
bu alana da yöneltmekten çekinmemiş. 
mesela Nakşibendiyye silsilesinin Sel
man-ı Farisi yoluyla Hz. Ebü Bekir'e bağ
lanmasının ilmi temeli bulunmadığını 
savunmuştur. Ayrıca intisap için tarikat 
önermesini isteyen bir öğrencisine en iyi 
mürşidin Kur'an olduğunu söylemiş. onu 
okuyup anlamını kavramaya çalışmasını 
tavsiye etmiştir. Bir Nakşibendl mürşidi 
sayılması da (Bennigsen- Wimbush, s. 
38) Türk hayatında milli uyanışın vazge
çilmez şartı olan sekülerleşme sürecinin 
başlatıcısı olarak görülmesi de (Hostler, 
s. 120) aşırı uçtaki iddialardır. 

Mercanl'nin Buhara usulünü eleştiren 
kitaplarının ortaya çıkmasından sonra 
özellikle ilim tahsil etmek isteyen genç
lerin artık Buhara yerine İstanbul ve Mı
sır'a yöneldikleri söylenmektedir (Şeref. 
Mercani, s. 39-40). Onun sayesinde yay
gınlaşan dini ıslahatçı akım Cedldci ule
ma ile varlığını sürdürmüştür ve genç 
nesil medreselerin ıslahı için yeni usulün 
(usOI-i cedTde) gerektiği düşüncesine 
varmıştır (bk. CEDIDCİLİK ) 

Eserleri. 1. Gurietü'l-f:ıava]sin li- 'ur
feti'l-l].ava]sin (Kazan 1864). X-XII. yüz
yıl Orta Asya tarihiyle ilgili otuz altı say
falık Arapça bir risale olup Karahanlılar'a 
dair önemli bilgiler içerir. 2. Gılaletü'z
zaman ii tarihi Bulgar ve Kazan (Ka
zan 1878). Bulgar ve Kazan hanlarının ta
rihine dair olup bu konuda tanınmış bir 
eser olan Hüsameddin Bulgarl'nin Teva
rih -i B ulgariyye'sini eleştirmektedir. 
Mercanl'ye göre bu eser Xl. yüzyılda de
ğil XIX. yüzyılda yazılmış olup efsanevl ve 
yanlış bilgilerle doludur. Friedrich Wil
helm Radloff'un Rusça'ya tercüme edip 
1877 yılında Kazan'da toplanan IV. Arke
oloji Kongresi 'nde sunduğu bu risale da
ha sonra Tatarca aslı ve Rusça çevirisiyle 
birlikte basılmıştır ("Oçerki istorii Bul
garskago i Kazanskago hanstva", Trudi 
çetvertogo arheologiçeskogo s 'ez da v Ros
sii, Kazan ı 884, l/2, s. 40-58). Kayyum Na
sır! Gılaletü'z-zaman'a bir reddiye ya
zarak 1885'te kendi Kalindar'ında ya
yımlamıştır. 3. Veiiyyetü'l-eslaf ve ta
J:ıiyyetü'l-al].ldi. İslam tarihini, 6057 
meşhur şahsiyetin hayat hikayesini ve 
eserlerini içeren kronolojik sıraya göre 
düzenlenmiş yedi ciltlik Arapça bir kitap
tır. Mercanl'nin otobiyografisini de kap
sayan eserin ilk cildi Mu]saddimetü Ve
iiyyeti'l-esldf ve taf:ıiyyeti'l-al].ldi baş
lığıyla neşredilmiş (Kazan 1883), bazı par
çaları Müntel].abü '1-Vefiyye adı altında 
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yayımlanmıştır (Kazan 1297) 4. Müste
fadü'l-ahbdr ii ahvali Kazan ve Bul
gar (1, Kazan ı 303/1885, 1897; ll, Kazan 
ı 900) İ dil- Ural bölgesi müslümanlarının 
Bulgar Devleti'nin kuruluşundan XIX. 
yüzyıla kadarki tarihini anlatan Tatarca 
bir eser olup müellifin vefatından altı ay 
önce tamamlanmıştır. Birinci kısımda Rus 
işgalinden önceki dönem incelenmekte, 
Bulgarlar üzerinde yoğunlaşmakla birlik
te Hazar. Burtas. Başkırt. Kıpçak ve Rus 
kavimlerinden bahsedilmekte, Saray Dev
leti. Kazan. Astrahan, Kırım, Sibir hanlık
ları ile Nogay Ordası ve Kazak hanlarının 
tarihleri ele alınmaktadır. ll. ciltte Tatar 
toplumsal kurumlarının XVIII ve XIX. yüz
yıllardaki durumundan, buralarda görev 
yapan kimselerin hayat hikayelerinden ve 
Tatar tüccarından söz edilmektedir. Ese
rin sonraki baskısında (Möstafadel-ahbar 
(i ahvali Kazan va Bolgar, sadeleşti ren: 
A. N. Hayrullin, Kazan 1989) diğerhanlık

ların anlatıldığı bölümler çıkarılmış. bazı 
olaylar kısaltılarak verilmiştir. s. Keşiü'l
gıtd' 'ani'l-ebşar bi-agldti tevaril]i Bul
gar ve eka~ibiha 'ş-şariJ:ıa li-~evi'l-i'ti
bdr. Hüsameddin Bulgarl'nin Tevarih-i 
Bulgariyye adlı eserini tenkit eden Arap
ça bir risaledir. Tatareası Müstetadü '1-
ahbdr'ın ı . cildinin sonunda yayımlanmış
tır (s . 208-226). 6. el-Feva'idü'l-mühim
me (Kazan 1297). Rusya'da Kur'an basımı 
tarihi ve baskı hataları hakkındadır. Bu 
Arapça eserde yazarın, General Kauf
mann'ın Semerkant'ı işgali sırasında 

( 1865) şehrin kütüphanesinden alınarak 
Petersburg Kütüphanesi'ne konulan kOfi 
hatlı mushafın ileri sürüldüğü gibi Hz. 
Osman'a ait olmadığına dair görüş ve dü
şünceleri de yer almaktadır. 7. Nô:pJ.re
tü'l-J:ıals ii farziyyeti'l- 'işfı ' ve in I em 
yegibi'ş-şafa]s (Kazan 1287/1870). Tata
ristan gibi kuzey ülkelerinde kısa gece
lerde yatsı namazının kılınması gerekti
ğini anlatan Arapça bir kitaptır. Mercan! 
bu eserinde kelamcıların iman ve mari
fetullah konusundaki bazı görüşlerini de 
eleştirmektedir. Molla Abdullah adında 
bir kişi esere Müzhirü'l-kelimeti'l-cfı

rilde hiye'lleti fi'n-Nfı?ilre adıyla bir 
reddiye yazmış (Kazan 1874). bu kitap da 
Mercan! aleyhtarlığını körüklemiştir. 8. 
lj a]s]su '1-ma'riie ve f:ıüsnü '1-idrfık bimfı 
yelzemü ii vücilbi'l-fıtr ve'l-imsfık (Ka
zan 1297/1880) Nfı?ilretü'l-f:ıakls'ın aley
hinde yazılan reddiyelere cevap niteliğin
de olup daha çok İslam hukuku mesele
lerini içermektedir. 9. el-Ber]su'l-vamiçl 
fi'r-red 'ale'l-bagiçl el-müsemma bi'n
na]siçl (Kazan 1305/1888). Bu Arapça e se-
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rin önemli bir kısmı fıkha dair olup geri 
kalanı müstakil meseleler hakkındadır. 
10. Kitab ii Menfısiki'l-hac. Mercanl'
nin hac yolculuğu sırasındaki hatıralarını 
kaydetti ği 120 -130 sayfalık Kazan Tatar
eası iki defterden biri olmalıdır: bunlar
dan biri Mekke ve Medine. diğeri istan
bul, İzmir ve Mısır izienimlerini içermek
tedir. Rızaeddin b. Fahreddin'in Rihle
tü'l-Mercfıni adı altında yayımladığı Ta
tarca kitapçık(Kazan 1897, 1898) söz ko
nusu hatırattan yapılmış seçmelerin se
yahatname tarzında tertibinden ibaret
tir. 11. el-lfikmetü'l-bfıligatü'l-cinniy
ye fi şerf:ıi'l-'A]fa'idi'l-lfanefiyye (Ka
zan 1888). Arapça eserde Selef alimleri
nin usulü ortaya konmaya çalışılmakta ve 
akaid konusundaki akli ve nakli deliller in
celenmektedir. 12. Ijizfımetü'l-f:ıavfışi 

li-izfıf:ıati'l-gavfışi (Kah i re 1306, 1322-

1 324; Kazan ı 307/1889). Sadrüşşerla'nın 

fıkıh usulüne dair et-Tavzil; 'ale't-Ten
kif:ı adlı eserinin haşiyesidir. 13. eJclja]f
]fu'l-mübin ii mef:ıfısini evçlfı'i'd-din 
(Kazan ı 307/1889, önceki eser[ e birlikte). 
14. et-Tari]fatü'l-müşlfı ve'l- 'a]fidetü '1-
J:;üsnfı (Kazan 1890). Kelamcılarlayaptığı 
münazaralardan hareketle İslamiyet'in 
felsefi unsurlarla bozulmamış saf anlayı
şını telkin eden Arapça bir eserdir. 15. el
'A~bü '1-iurfıt ve '1-mfı'ü 'z-zü1fı1ü'n-nfı
ii' li-gılleti revammi'1-ibrfız li- esrfıri 

şerf:ıi'1-Celfıl(istanbu1 1292, 1315, 1317, 

13 2 3) . Adudüddin el-İci'nin el-'A]fii'idü'l
'Açiudiyye'sine Dewanl'nin yazdığı şer
hin haşiyesidir. 16. 'A]fide mul]taşara 
(Mecmü'atü'r-resa'il içinde Kahire 1328/ 

1910, s. 545-552). 17. Tenbihü ebnfı'i'l
'aşr 'ala tenzihi enbfı'i Ebi'n-Naşr. Her 
yüzyılda geleceğine inanılan müceddid
lerden saydığı Abdünnaslr Kursavi'nin Bu
hara ulemasıyla arasındaki ihtilafı ele alır. 
Michael Kemper eserin Arapça metnini 
Almanca tercümesiyle birlikte yayımla
mıştır ("Sihabaddin al-Marğani über Abü 
n-Naşr al-Qurşawis Konflikt mit den Gele
lırten Bucharas", Muslim Culture in Russia 

and Central Asia içinde, ed. M. Kemper 
v. dğr, Berlin 2000, lll, 353-383). 18. Mul]
taşarü 'n-Nücumi'z -zahire ii af:ıvfıli 

Mışr ve'l-Kiihire. İbn Tağrlberdl'nin en
Nücumü'z-zfıhire'sinin Arapça muhta
sarıdır (İnstitut lstorii, Yazıka i Literaturi 
imeni Galimdjana ibragimova, Kazanskiy 
Filial Akademiya Nauk[İYALİ KFANJ, f. 39, 

nr. 24). 

Mercanl'nin ayrıca Cevfımi'u'l-f:ıikem 
ve ~era'i'u'n-ni'am min ma]fiilfıti 'Ali 
b. Ebi Tfılib, Te~kiretü '1-münib bi-'ade
mi te~kiyeti Ehli'ş-şalib, Şerl;u mu]fad-
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dimeti'r-Risfı1eti'ş-Şemsiyye, Tef:ıarir 

müfrede, el-Meşelü'1-a'lfı, Kitfıb ii me
sfı'ili'n-naf:ıv adlı eserleri olduğu kayde
dilmektedir. 
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MERCİ-i TAKLiD 
(~e.rıl 

İmamiyye Şiası'nda 
fetvasına başvurulan en yetkili 

müctehid. 
_j 

Sözlükte "taklid için müracaat edilecek 
kişi" anlamına gelen merci-i taklid tabiri 
terim olarak İmamiyye Şlası'nın çoğunlu
ğu tarafından, XVIII. yüzyılın sonlarından 
itibaren benimsenen UsQII fıkıh ekolünce 
i etihad derecesine sahip yetkin alim e ve
rilen unvanı ifade eder. Sıradan mürnin 
(amml) fürQ-i fıkıh ve dinin ayrıntılı hü
kümleri hakkında, özellikle de yeni ortaya 
çıkan veya şüpheli olan durumlarda bu 
unvana sahip müctehidi takip etmek ve 
ona danışmak zorundadır. Bu tarz bir 
taklidin meşruiyeti hususunda hem akli 
hem nakli deliller ileri sürülmüştür. Şeyh 
Muhammed Kazım Tabatabal Yezdl ( ö. 

1919) döneminden itibaren namaz dahil 
bütün ibadetlerin ancak bir müctehidi 
taklidle geçerli olabileceği kabul edilmiş
tir. Taklid sadece dinen önemli sayılan 
arnellerde zorunlu olmakla birlikte bunun 
dışında kalan birçok konuda da merciin 
rehberliğine başvurulduğu görülmekte
dir. Yalnız usulü'd-din hususunda taklid 
caiz değildir. Merci olarak görev yapan 
müctehidler fürQ ve ahkam konularında 
rehberlik görevleri yanında zekat. hum us 
ve sehm-i imam gibi dinen farz kılınan 
ödemeleri de toplatır ve dağıtırlar. Cami, 
tür be ve medreselere bağlı vakıfların yö
netimi de onlara verilebilir. Müctehidin 
merci makamına yükseldiğini gösteren 
zahiri bir işaret de "ayetullah" unvanına 
eklenen "uzma" (en üstün) sıfatıdır. 

Merci görevi yapabilecek bir müctehid
de bulunması gereken şartlar şunlardır: 
Erkek olmak (kadınlar müctehidlik merte
besine erişebilirse de m ereilik makamına 
gelemezler; azınlığın görüşüne göre ise 
diğer kadınlara merci olabilirler), buiQğ, 
akıl. iman (Şii imam! olmak), taharet-i 
mevlid (nesebi sahih olmak). adalet (farzları 
yerine getirip haramdan sakınmak) . Aynı dö
nemde bütün bu şartları taşıyan birden 
fazla müctehid bulunduğunda mukalli
din bunların içerisinden en alim olanı

nı seçip ona uyması gerekir. Ancak sı
radan insanların bu seçimi yapması zor 
olduğundan iki dindar ve alim zatın -aynı 
vasıflara sahip diğer iki kişinin tavsiye
siyle çelişmeyen- tavsiyesine uyabilirler. 
Buna "taklidin tali şekli" denilebilir. Mer
ci arayışındaki kişi. eğer bir müctehidin 


