MERCAN!
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 Tatareası iki defterden biri olmalıdır: bunlardan biri Mekke ve Medine. diğeri istanbul, İzmir ve Mısır izienimlerini içermektedir. Rızaeddin b. Fahreddin'in Rihletü'l-Mercfıni adı altında yayımladığı Tatarca kitapçık(Kazan 1897, 1898) söz konusu hatırattan yapılmış seçmelerin seyahatname tarzında tertibinden ibarettir. 11. el-lfikmetü'l-bfıligatü'l-cinniy
ye fi şerf:ıi'l- 'A]fa'idi'l-lfanefiyye (Kazan 1888). Arapça eserde Selef alimlerinin usulü ortaya konmaya çalışılmakta ve
akaid konusundaki akli ve nakli deliller incelenmektedir. 12. Ijizfımetü'l-f:ıavfışi
li-izfıf:ıati'l-gavfışi (Kah i re 1306, 13221324; Kazan ı 307/1889). Sadrüşşerla'nın
fıkıh usulüne dair et-Tavzil; 'ale't-Tenkif: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 '1J:;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 müceddidlerden sayd ı ğı Abdünnaslr Kursavi'nin Buhara 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 Gelelırten 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 enNücumü'z-zfıhire'sinin Arapça muhtasarıdır (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-'ademi te~kiyeti Ehli'ş-şalib, Şerl;u mu]fad-
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müfrede, el-Meşelü'1-a'lfı, Kitfıb ii mesfı'ili'n-naf:ıv adlı eserleri olduğu kaydedilmektedir.

İmamiyye Şiası'nda
fetvasına başvurulan
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AHMET KANLIDERE

müctehid.

en yetkili
_j

Sözlükte "taklid için müracaat edilecek
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 verilen unvanı ifade eder. Sıradan mürnin
(amml) fürQ-i fıkıh ve dinin ayrıntılı hükümleri 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 görülmektedir. 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 yönetimi de onlara verilebilir. Müctehidin
merci makamına yükseldiğini gösteren
zahiri bir işaret de "ayetullah" unvanına
eklenen "uzma" (en üstün) sıfatıdır.
Merci görevi yapabilecek bir müctehidde bulunması gereken şartlar şunlardır:
Erkek olmak (kadınlar müctehidlik mertebesine 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 dönemde bütün bu şartları taşıyan birden
fazla müctehid bulunduğunda mukallidin 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 tavsiyesiyle çelişmeyen - tavsiyesine uyabilirler.
Buna "taklidin tali şekli" denilebilir. Merci arayışındaki kişi. eğer bir müctehidin
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en alim olduğuna karar veremeyip tahminde bulunur ve ondan daha iyisine de
ulaşamazsa o müctehidi taklit etmek zorundadır. Birkaç müctehidi aynı derecede diğer fakihlerden daha alim görürse
taklit edeceği mercii bunlar arasından
seçmesi gerekir.
Bu prensipler büyük oranda teoriktir.
Müctehidin merci-i taklld olarak ortaya
çıkmasında diğer pratik faktörler daha etkili olmuştur. Bunlar arasında en önemlisi öğrenim. siyasi çıkar veya akrabalık
bağıyla bir müctehide bağlı daha alt seviyedeki alimierin onu bu makama tavsiye
etmeleridir. Ayrıca bir müctehidin siyasete yakınlığı veya uzaklığı da merci olarak
tercih edilmesine etkide bulunabilir. Coğ
rafi veya etnik faktörler de bazan önemli
rol oynar. Mesela Azerbaycanlılar ' ın çoğu
merci olarak Ayetullah Şerlatmedarl'yi
takip eder; bununla birlikte iran ' ın diğer
bölgelerinde de onun siyasi ve içtimal
tercih bakımınd an çoğu muhafazakar takipçileri vardır. Seyyid Muhammed Hüseyin Fazlullah ' ı merci kabul edenler daha
çok Lübnanlılar' dır. Hint- Pakistan Şilieri'
nin hemen hemen tamamı . Irak, Körfez
ülkeleri, Lübnan ve Suriye'deki Şiiler ' in
çoğu Ayetullah Ebü'l-Kasım HGI'yi, onun
1992'deki vefatından sonra da Ayetullah
Seyyid Ali Sistani'yi izler. Bir dönemde birçok merciin bulunm a sı mümkün görülmekle birlikte bazı zamanlarda bir müctehidin bütün Şii dünyası için tek merci-i
taklld (merci-i taklld-i mutlak) olarak kabul
edildiği de bilinmektedir. Şeyh Muhammed Hasan Necefi. Şeyh Murtaza Ensarl,
Hasan eş-Şirazl, Mirza Ebü'l-Hasan isfahanl ve Ayetullah Hüseyin Burücirdl bunlardandır. Merci-i takiidierin neredeyse
hepsi Şii ilimlerinin geleneksel merkezleri
olan Necef, Kerbela ve Kum gibi şehirler
de otu rmuştur ; bunun tek istisnası Şlra
zl'dir ki 1875-1895 yılları arasında Samerra'da ikamet etmiş ve görevini oradan
yürütmüştü r.

Müctehidler arasından en alimini belirlemek mümkün değilse veya tesbit edip
kendisine müracaatta bulunmak imkanı
olmazsa daha alt seviyedeki bir kişi (mefdQI) merci seçilebilir. Takltd-i meyyit (merci öldükten sonra onun yazılı f et vaianna göre
hareket etmek) caiz değildir. Ancak ölen
alimin ilim bakımından yaşayanlardan çok
daha üstün olduğu kesin olarak biliniyorsa fetvaları na uyu labilir. Aynı anda birkaç
mercii n taklit edilmesi. ancak aralarından
hangisinin daha alim olduğunun ayırt edi-

lernemesi durumunda caizdir; fakat en
alim belirlenebildiğinde ona dönmek gerekir. Başka bir merci-i takilde uymaya
başladıktan sonra önceki mercie kısmi
dönüş dliz sayılmaz. Merci seçimi mutlaka ferdi olmalıdır; kadın kocasının , yetiş
kin genç de ailesinin merciine bağlanmak
zorunda değildir.

valarında yapacağı değişiklikleri

Bir alim genellikle "tavzlhu'l-mesail"
denilen ve "risale-i ahkam . risale-i amell"
diye bilinen bir fetva kitabı neşrederek
merci olduğunu ilan eder. Fürü-i fıkhın
ana konularını özet şeklinde kapsayan bu
eserlerde taklidle ilgili kurallar kısaca zikredildikten sonra ibadet ve muamelata
dair meselelere yer verilir. Söz konusu el
kitaplarının baş sayfasınd a " mutabık ba
fetva-yi ... " ibaresi yer alır. Fakat bu. risalede incelenen konuların fetva alınmak
için sorulan sorulardan oluştuğu anlamı
na gelmez; sadece kitabın içindekilerin
müellifin fıkhl görüşlerini yansıttığını ifade eder. Bazı eserlerde, kendisi am el eden
kişinin dini sorumluluğunu yerine getirmiş olacağını belirten "el-amel bi-hazihi'rrisale eş-şerlfe müczin ve mübriün ezzimme inşaallah u teala" vb. bir ibare yer
alır. i badetiere ve muamelata dair fetvalarda bir merciden diğerine çok az fa rklı
lık görülmesi anılan eserlerin neredeyse
kelimesi kelimesine birbirine benzemesi
sonucunu doğurmuş. bu tarza ve geleneğe aşinalığı bulunmayanlar bunu intihal
olarak yorumlamışlardır. Merciin kendi
seçkin bakış açısını temsil eden ve bir soruya cevap niteliği taşıyan görüşleri ise
genelde "mesail-i difa"' (saldırılara karş ı
müslüman to prakl a rın savunma ko nul a rı ) veya "mesail-i müteferrika" başlıkları altın
da asıl metne ek olarak verilir (Hum eyni.
Risale-i Af:ıkam, s. 326-335). Bu tür kitapların en seçkinleri arasında Muhammed Kazım Tabatabal Ye zdl'nin el-' Urvetü'l- vüş]fci's ı . Ebü 'l-Hasan el-i sfahanl'nin Vesiletü 'n-n ec dt'ı . Muhammed
Hüseyin Tabatabal'nin Tav:iif.ıu'l-m e 
sa 'il'i, Humeyni'nin Risa l e-i A f.ı k am
veya Tav:iif.ıu'l-m e sa'il'i , HGI'nin Minhacü 'ş-şalif.ıin, el-M esa'ilü 'I-m üyesser e ve el -Me sa'ilü 'l-münt el]ab e'si
anılabilir. Halk bu kitaplara müracaat
ederek taklid vazifesini yerine getirir
ve gerektiği takdirde içindekileri anlamak için başkalarından yardım isteyebilir. Risalede yer almayan dini konularda ya bizzat merciin kendisine veya
onun yetkili vekiline başvurmak gerekir.
Mukallid, merciin zaman içerisinde fet-

Merciden rehberlik etmesi istenen konular dalaylı veya dolaysız şekilde siyasi
alana girdiğinde merci potansiyel olarak
büyük bir siyasi güç konumuna gelir. Bununla birlikte birçok merci ya tabiatları gereği veya takvanın bunu yasakladığı
inancıyla politikadan uzak durmuştur.
iran'da Kaçarlar döneminde bazı merciIerin doğrudan siyasete müdahale ettiği görülür. Molla Ali Kani'nin bir fetvası
1889'da Reuter imtiyazının . Hasan eş-Şl
razl'nin fetvası da bir ingiliz şirketine verilen tütün hasat ve satış tekelinin 1891 'de iptal edilmesine yol açmıştır. i ran Meş
rutiyet Devrimi sırasında 1905'ten 1909'a
kadar anayasal hareketin lehinde ve aleyhinde sayısız fetva çıkarılmıştır. Ayetullah
Burücirdl'nin 1946-1961 yılları arasında
süren merci-i taklld-i mutlaklık görevi
İran tarihinin olağan üstü çalkantılı bir
dönemine denk gelmiş ve kendisinden
siyasi alanda yaptığından daha fazla
rehberlik etmesi beklenmiştir. Burücirdl'nin vefatından sonra Kum. Necef ve
Meşhed'de merciliğe layık birçok ayetullah bulunmasına rağmen merci-i taklld-i
mutlak olarak belli bir isim üzerinde uzlaşma sağlanamamı ş tır. Muhafazakar
eğilimli ulema Burücirdl'nin siyaset dışı
tutumunu devam ettirmek isterken daha radikal olanlar islam adaletini hakim
kılmak için siyasete ağırlık verilmesini
savunmuştur. Bu sebeple mercilik müessesesinin ve fonksiyonlarının yeniden gözden geçirilmesi düşüncesi ön plana çık
mış ve 1962'de konuyla ilgili bir dizi etkin
makale içeren Bal,ı şi d er Bare -i M erci'iyye t v e Rill,ıdniyye t adlı bir kitap yayımlanmıştır. Bu eserde Mehdi Bazergan
siyasi bilincin, kültürel ve bilimsel karmaşanın giderek arttığı bir çağda merci-i
taklldin rolünü tartışmaya açıyor (Ba f:ı ş i
der Bare-i Merci'iyy et, s. ı 03- ı 29). Ayetullah Seyyid Mahmud Talekanl fetva
neşrini merkezlle ştirmenin olumlu ve
olumsuz yönlerini sorguluyordu ( a.g.e.,
s. 201 -2 13). Seyyid Murtaza Cezairl. kıs
men daha yeni bir dü ş ünce olan en alimin
taklit edilmesi fikrini irdeleyerek eskiden
alimierin en meşhur görüşünün mute-

de takip
etmek zorundadır. Bütün bir taklid süreci, bilgide mukallidden üstün olmasından
dolayı mercie bahşedilen otorite üzerine
kurulmasına rağmen ne kapsamlı el kitapları ne ferdi fetvalar merciin fikirlerini
dayandırdığı şey konusunda bir delil sunar.
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sayıldığını

dile getiriyor ve merciin
kendisine aktarılacağı bir
heyet kurulmasını teklif ediyordu (a.g.e.,
s. 216-23 ı). Bazı yazarlar da günümüz
problemlerinin tek bir müctehidin kavrayamayacağı kadar karmaşık olduğunu, bu
sebeple merci-i taklld-i mutlak fikrinin
bırakılıp onun yerine her müctehidin belli
bir alanda uzmaniaşmasını ve sadece o
alanda taklit edilmesini öneriyordu. Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabal ise deneme kabilinden de olsa önde
gelen fakihin geniş kapsamlı siyasi otoritesini (ve layet-i fa ki h) ima ediyordu ki
(a.g.e., s. 71-100) bu düşünce on yedi yıl
sonra kurulacak olan İran İslam Cumhuriyeti'nin anayasal temelini teşkil edecekti. Merciin siyasete mesafeli durmasını
savunarak Burücirdl'nin çizgisini sürdürenler genelde Necef'te Ayetullah Seyyid
Muhsin TabatabaL ondan sonra da Ayetullah Ebü'l-Kasım HGI etrafında toplanırken İran'daki siyasi gelişmeler bir
merci olarak Humeyni'yi ön plana çıkar
mıştır. 1963'ten İran İslam Devrimi'ne kadar gelen süreçte Humeyni bu terimi,
siyasiısiahat ve devlet yönetimini de fakihin yetki alanı içine alacak şekilde yeniden yorumlayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin anayasal temeli haline getirmiştir.
Bu anlayış. 2-3 Aralık 1979'da yapılan referandumla kabul edilen anayasanın 107.
maddesinde şu şekilde ifadesini bulmuş
tur: "S. maddede belirtilen vasıflara sahip (çağın şartlarını bilen. adil, dindar. cesur.
yetenekli, yönetme kabiliyeti olan) bir fakih
insanların çoğunluğu tarafından merci ve
rehber sayıldığı takdirde -yüce merci-i
taklld ve devrim lideri Ayetullahi'l-uzma
İmam Humeyni'nin durumunda olduğu
gibi- o kişi yönetme ve onun gerektirdiği
bütün yükümlülükleri icra etme yetkisine sahiptir." Böylece taklid geleneği bir
merci-i taklldi en yüksek idari güç makamına yükseltmekle sonuçlandı . Bununla
birlikte Humeyni zamanın yegane mercii
değildi. Diğer merciierin kendi bağlıları
na verdikleri fetvalar bazan onun veli-i
fakih olarak verdiği kararlarla çelişmek
teydi. Özellikle 1980-1981'deki toprak dağıtımı konusunda böyle bir durum ortaya
çıkmış. idari otoriteye sahip merciin fetvasının diğer merciierin aynı konudaki
farklı fetvalarından önce geleceği belirtilerek (Humeyni, İstift[ı'at, I. ı 9) durumu açıklığa kavuşturma zarureti doğ
fonksiyonlarının

muştu.

Uzun zaman rehberlikte Humeyni'nin
vekili gözüyle bakılan merci-i taklld Aye-
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tullah Hüseyin Ali Muntazırl. 1988 yazın
da devrimi ve teşhis ettiği eksiklikleri açık
ça eleştirince kendisini bu makamdan
hayli uzaklaştırmış oldu. Ancak Humeyni
Haziran 1989'da öldüğünde İran'daki diğer merciierden hiçbiri siyasi yetenek bakımından onun yerini doldurabitecek durumda değildi. Günümüzde bu makamda
oturan Seyyid Ali Hamaney bir müctehid
olmakla beraber o sırada henüz merci
olarak ortaya çıkmamıştı. Bunun üzerine
anayasanın 107. maddesi değiştiriterek
rehberin tanınmış bir merci olması şartı
kaldırılmış ve değişiklik28 Temmuz 1989'da yapılan referandumla kabul edilmiştir.
Humeyni'den sonra hayattaki tek büyük
merci olan Ayetullah Ali Araki'nin Kasım
1994'teki ölümüyle Ayetullah Hamaney
İran'daki birçok alimin desteğiyle merciliğini ilan etmiştir. Böylece -artık anayasal
bir gereklilik olmasa da- yine siyasi sistemin liderliğiyle mercilik görevi birleşmiş
oldu. Merci olarak Hamaney'in bu makama getirdiği yenilik, kendisine teknik uzmanlık konu larında tavsiyelerde bulunacak bir fetva konseyi tayin etmesi olmuş
tur. İran'da mesele resmen bu şekilde çözüme kavuşturulmuş görünse de merci-i
taktidin seçimi, yetkileri, devletle ve diğer mercilerle ilişkileri Şii düşünce çevrelerinde hala etkin biçimde tartışılmak
tadır.
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HAMİD ALGAR

MERCiDABIK MUHAREBESi
Osmanlılar

ile Memlükler

ı

arasında

922 (1516)
L

yılında yapılan savaş.

_j

Suriye ve Mısır'ın Osmanlılar'ın eline
geçmesiyle sonuçlanacak bir dizi savaşın
ilki ve en önemlisi olan bu meydan muharebesi. Hz. Davüd'un makamının bulunduğuna inanılan Dabık sahrasında cereyan etmiştir. Burası Halep'in yaklaşık
38 km. kuzeyinde Antakya'dan Menbic'e
giden yol üzerinde, Kuveyk ırmağı kenarındaki Dabık adlı yerleşme biriminin yakınında yer alır. Merc Arapça'da "otlak.
çayırlık, düz yer" anlamına gelmekte olup
"Dabık sahrası. Dabık çayırlığı" karşılığın 

da buraya Merc-i Dabık denmiştir. Bazı
hadislerde Rumlar'ın buraya kadar gelmesiyle kıyamet alametlerinin belireceği
şeklinde atıf yapılan Dabık'ın tarihi oldukça eskiye gider. Bölgenin Asuriler tarafından Dabigu diye adiandınidığı belirtilir. Em eviler (Mervanller) ve Abbasiler döneminde Bizans'a karşı yapılan akınlarda
askeri bir üs haline gelen Dabık, Arap
kaynaklarına göre Halife Süleyman b. Abdülmelik'in Bizans'a yönelik seferi sıra
sında Suriye ordularının ana karargahı
olmuşt ur. Halife de bir süre Dabık'ta bulunmuş ve 99'da (71 7) yine burada vefat
etmiştir. Harunürreşld'in aynı sahrada
karargah kurduğu, Mirdasiler'den Mahmud'un 457 Recebinde (Haziran 1065)
amcası Atıyye'yi burada mağ!Gp edip Halep'e girdiği. 491'de (!098) Franklar An-

