
lerini Deylemli ve Gllli askerleri korumak 
için savaşlarda ön safiara yerleştirmesinin 
etkili olduğu rivayet edilmektedir (EbG 
Bekir es-SGII, s. 62) . Suikastta yer alanlar 
arasında sonraki yıllarda Bağdat'ta eml
rü'l-ümera olan Tüzün ve Beckem'in de 
bulunduğu belirtilmektedir (a.g.e., s. 20, 
62; Mes'Gdl, IV, 383; İbn Miskeveyh, 1, 31 5; 
Gerdlzl, s. 23; Muhammed b. Abdülmel ik 
el-Hemedanl, Xl, 297; İbnü ' l-Eslr, Vlll. 30 1 ). 
Merdavk'in katlinin hilafet sarayında 
planlandığına dair söylenenler ise İbn 
Miskeveyh'in de belirttiği gibi büyük bir 
ihtimalle uydurmadır ( Tecaribü '1-ümem, 
ı . 310). 

Başarılı bir kumandan ve fırsatları de
ğerlendirmesini bilen bir lider olan Mer
davic özellikle Deylemli askerler üzerinde 
ciddi bir otorite kurmuş ve onları kendi
sine bağlamayı başararak (a.g .e. , ı. 316) 
Deylem'deki hakimiyetini Güney İran'a 
kadar genişletmiştir. Bir ara Rey'de iken 
Dal Ebu Hatim er-Razi'nin tesiriyle İsma
illliği benimsemişse de daha sonra bun
dan vazgeçmiş ve İsmailller'i şiddetle ten
kit etmiştir (Güner, s. !87; Stern, BSOAS, 
xx ı ı ı 11960 ı. s. 65-66). Merdavic'in Abbas! 
karşıtlığının arkasında Zeyd!- Şla kültürü
nün etkisinden çok Deylemliler'in IV. (X.) 
yüzyıla kadar İslam'a girmemeleri sebe
biyle eski İran 'a ve onun ihtişamına dair 
bilinçlerinin canlı kalmasının rol oynadı
ğını söylemek gerekir. Bununla beraber 
Merdavic iktidarını kurarken gerçekçi bir 
politika uygulayarak Abbas! hilafetini ta
nımış ve sikkelerinde halife! erin ismine 
yer vermiştir. Çağdaşları tarafından son 
derece gaddar bir kişi olarak nitelendiri
len Merdavlc'in Cibal vilayetlerinin zaptı 
sırasında binlerce insanı öldürttüğü söy
lenmektedir (Mes'Gdl, IV, 379, 380, 38 !; 
İbn Miskeveyh, ı . 379). Gerek çağdaşı olan 
gerek daha sonra gelen tarihçiler, onun 
Abbas! hilafetini yıkıp eski İran Devleti'ni 
canlandırmak için planlar yaptığını yaz
maktadır. Fakat ani ölümü hayallerinin 
de sonu olmuştur. Onun ölümü. Bağdat 
Abbas! sarayında inşad edilen bir şiirde 
MecGsllik ateşinin sönmesi şeklinde de
ğerlendirilmiştir (Ebu Bekir es-SOl!, s. 22). 

Merdavic, uzun sayılmayacak iktidarı 
süresinde yoğun bir askeri faaliyet için
de bulunduğundan ilim ve kültürle fazla 
ilgilenememişse de Ebu Bekir er-Razi ile 
İsmaili alimlerinden Ebu Hatim er-Razi 
arasındaki meşhur tartışmanın Rey'de 
Merdavic'in huzurunda yapıldığı rivayet 
edilir (Güner, s. ! 87; Stern. BSOAS, XXIII 

1 ı 960 1. s. 65-66) . Merdavic'den sonra kar
deşi Veşmgir ve bunun soyundan gelen-

ler Ziyari hanedanını Hazar denizi bölge
sinde bir güç olarak tutmaya devam et
tiler. 
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Zayıf rivayetleri ifade etmek üzere 

L 
kullanılan hadis terimi. 
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Sözlükte "reddedilmiş" anlamına gelen 
merdfıd kelimesi, teri m olarak " senedinde 
kopukluk bulunması veya ravilerinden . 
birinin ya da birkaçının zayıf olması gibi 
sebeplerden dolayı sağlam olmama ihti
mali yüksek rivayet" manasında kullanıl-

MERDUD 

maktadır. "Sahih ve hasen hadisin özel
liklerini taşımayan rivayet" diye de tarif 
edilmiştir. Makbul hadisin karşıtı olan 
merdud reddedilmesi gereken bütün za
yıf hadis çeşitlerini ifade etmektedir. Bir
birine muhalif iki hadisten tercihe şayan 
görülmeyeni gösteren şaz ve münker te
rimleriyle birlikte "merdud şaz" ve "mer
dud münker" şeklinde kullanıldığı da gö
rülmektedir. 

Merdud kelimesi, bir hadis çeşidi ola
rak ortaya çıkmadan önce de aynı kökten 
gelen başka tabirlerle birlikte cerh lafzı 
olarak kullanılmıştır. Ebu Hatim'in nak
lettiğine göre Fellas. ömer b. Riyah el
Abdi'nin güvenilir bir kişi olmadığını ifa
de etmek için "hüve reddün = O merdud
dur" demiştir (ibn Hacer ei-Askalanl, Teh

?fbü't-Teh?fb, VII, 393). Çokyaygın olma
makla birlikte bu kökten "rudde hadlsü
hu = Hadisi reddolunmuştur" ; "reddQ 
hadlsehu = Hadisini reddetmişlerdir" ve 
"merdudü'l-hadls = Hadisi reddedilmiş
tir" şeklinde değişik cerh lafızları ortaya 
çıkmış ve IV-VI. (X-XII.) yüzyıllarda kullanıl
mıştır. Ramhürmüzi. Hakim en-Nisaburi 
ve Hatib el-Bağdadl gibi mütekaddimln 
hadis usulcüleriyle onlardan sonra gelen 
İbnü's-Salah, Nevevi, Ebü'I-Fida İbn Kesir 
ve Zeynüddin el-lraki gibi usul alimlerinin 
eserlerinde merdud teriminin geçmeme
sine karşılık İbn Hacer el-Askalani'nin ha
disleri taksim ederken ona yer vermesi, 
merdudu hadis çeşidi olarak ilk defa 
onun kullandığım ve daha sonra yaygın
laştığını göstermektedir. İbn Hacer. yap
tığı taksirnde mütevatir dışında kalan 
haberleri makbul ve merdud olmak üze
re ikiye ayırmış. sahih hadisiere makbul. 
herhangi bir illet sebebiyle zayıf sayılan 
hadisiere de merdud ismini vermiş. bu
nunla bütün zayıf hadis çeşitlerini kastet
miştir ( Nüzhetü'n-na?ar, s. 47, 77 vd.) . Bu
na göre senedinden bir veya birkaç ravisi 
düşen muallak, münkatı', mu'dal, mür
sel, müdelles gibi hadislerle ravilerinden 
birinin veya birkaçının ahiakl ve dini ku
surları (adalet) ya da zabt yönünden cer
hedilmeleri neticesinde ortaya çıkan met
ruk, münker, muallel, müdrec. maklub, 
muztari b, musahhaf ve muharref gibi za

yıf hadis çeşitlerinin tamamı merdudun 
kapsamına girmektedir. 

Bu terimin kapsamına dahil edilen za
yıf hadis çeşitlerinin sayısı hakkında farklı 
rakamlar ortaya atılmış. İbn Hibban'a da
yanarak İbnü's-Salah bunların kırk dokuz 
kısım ('Ulümü'l-f:ıadfş, s. 4!). Zeynüddin 
el-lraki kırk iki kısım (Fetf:ıu'l-mugiş, s. 49-
5!) olduğunu söylemiş. bu sayıyı altmış 
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üçe çıkaranlar olduğu gibi Yahya b. Mu
hammed ei-Münavl zayıf hadisiere dair 
risalesinde merdud hadisin kapsamına 
girmeye müsait zayıf hadis çeşitlerini na
zari olarak 129 kısma ayırmış. bunlardan 
seksen bir çeşidinin örneği bulunmasa da 
vukuunun mümkün olduğunu söylemiştir 
(SüyGtl, I, I 79) . Ancak hadis usulü eser
lerinde üzerinde durulan merdud hadis 
çeşidi on beş civarındadır. 

"MerdGdü'l-hadls" ile bu kökten gelen 
diğer cerh lafızları Zeynüddin el-lraki'ye 
göre cerhin üçüncü. Şemseddin es-Seha
vl'ye göre dördüncü mertebesinde bulu
nur. Bu lafızlardan biriyle cerhedilen ra
vinin hadislerinin prensip olarak alınma

yacağı, yazılmayacağı ve dini konularda 
delil kabul edilmeyeceği söylenmekle be
raber birçok zayıf hadis çeşidinin genel 
adı olan merdud hadisin dini meselelerde 
delil olup olmayacağı konusunda kesin bir 
görüş bulunmamaktadır. Zayıf hadis çe
şitleri derece ve değer bakımından birbi
rinden farklı olup bazan bir kısmının ku
surlarını çeşitli yollarla gidermek müm
kündür. Ayrıca belli şartlardaki zayıf ha
dislerle bazı durumlarda amel edilebile
ceğine dair görüşler bulunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü's-Salah, 'Ulümü'l-/:ıadiş, s. 41; Iraki, 
Fetf:ıu 'l-muglş, s. 49-51; İbn Hacer el-Askalan1, 
Nüzhetü'n-n~ar f1 tavZl/:ıi Nul]beti'l-fiker (nşr. 
NCireddin I tr), Dımaşk 1413/ 1992, s. 47, 77 vd.; 
a.mlf., Teh?ibü't-Teh?ib, Beyrut 1404/1984, VII, 
393; Süyut1, Tedribü'r-rtwi (nşr. Abdülvehhab 
Abdüllat1f), Beyrut 1399/1979, I, 62, 179; Emir 
es-San'an1, TavZl/:ıu '1-e{kar(nşr. Sa lah b. Muham
med b. Uveyza], Beyrut 1417/1997, ı , 222-229; 
Leknev1, er-Re{' ve't-tekmll, s. 153; a.mlf., 4-afe
rü'l-emani (nşr. Abdülfettah Ebu Gudde), Bey
rut 1416, s. 80, 178-204; Abdullah Siraceddin, 
Şerf:ıu '1-Mafl?ümeti'l-Beyküniyye, H alep 1398, 
s. 61-66; Tecrid Tercemesi,Mukaddime, I, 112, 
397-398; Talat Koçyiğit, Hadis lstılahlan, An
kara 1980, s. 215-216; Subh1 es-Salih, Hadis 
ilimleri ve Hadis Istılahlan (tre. M. Yaşar Kande
mir). Ankara 1981, s. 116; Ahmed Ömer Haşim, 
~ava~dü uşüli 'l-f:ıadiş, Beyrut 1404/1984, s. 
86-94; Mücteba Uğur, Ansiklopedik Hadis Te
rimleri Sözlüğü, Ankara 1992, s. 217, 320. 

r 

L 

Iii MEHMET EFENDİOGLU 

MERFÜ 
(öS.rJf) 

Hz. Peygamber' e nisbet edilen 
söz ve haber anlamında 

hadis terimi. 
_j 

Merfü' kelimesi sözlükte "yukarı kaldır
mak, yükseltmek" anlamına gelen ref' 
masdanndan ism-i mef'Gidür. Ref' keli
mesi erken dönemlerden beri "bir sözü, 
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bir haberi bir kimseye nisbet etme" mil
nasına kullanılmaya başlanmış ( Müsned, 
V, 153: Müslim, "Iman", 312 , "Taharet" , 
87; Abdürrezzak es-San'anl, IX, 290), za
manla "bir sözü, bir haberi ResGl-i Ek
rem'e nisbet etme" şeklindeki terim anla
mını kazanmıştır (Müslim, "Eşribe", 77) . 
MerfG diye nitelenen bir rivayetin sene
dinin bulunup bulunmaması, sahih veya 
uydurma olması arasında fark yoksa da 
bir rivayete merfG dendiğinde onun ke
sinlikle Hz. Peygamber'e aidiyeti belirtil
miş olur. 

Bir hadis ResGiullah'a açıkça veya do
Iaylı şeklide nisbet edilebilir. "Hz. Peygam
ber şöyle buyurdu, şöyle yaptı" diye nak
ledilen rivayetler merfG olduğu gibi bir 
sahabiden "yerfauhG (yerfau'l-hadise) : onu/ 
hadisi yükseltiyor"; "yeblüguhG (yeblügu 
bi'l-hadisi): onu 1 hadisi ulaştırıyor " ; "yen
mlhi (yenmi'l"hadise): onu 1 hadisi nisbet 
ediyor" ; "yüsnidühG: onu isnat ediyor" ; 
"ye' şüruhG: onu naklediyor"; "rafaahG: 
onu yükseltti"; "ravahu: onu rivayet etti"; 
"merfGan: merfG olarak"; "rivayeten: ri
vayet olarak" diye nakledilen hadisler de 
açık merfG sayılır. Ancak yukarıdaki ifa
deleri söyleyen tabii ise onun bu tür riva
yetleri mürsel olur. 

Sahabinin "es-sünnetü keza" (Bu konu
da sünnet şöyled i r): "mine's-sünneti keza" 
(Şöyle yapmak sünnettendir): "ümirna ve nü
hlna" (Şunu yapmamız emredildi, şunu yap
mamız yasaklandı) şeklindeki sözleri, Hz. 
Peygamber'in vefatından sonra söylen
miş olsa da alimierin çoğunluğuna göre 
hükmen merfG sayılır. Bu sözleri, hayatın 

da genel olarak veya belli bir konuda Re
sGI-i Ekrem'den başka amiri bulunma
yan bir sahabinin söylemesi halinde onun 
merfG olacağında görüş birliği bulundu
ğu gibi bunları nakleden hadislerin müs
ned sayılmasında da hadisçiler arasında 
i h til at yoktur. 

Sahablnin, "Hz. Peygamber zamanında 
şöyle derdik, şöyle denirdi, şöyle yapar
dık, şunda bir sakınca görmezdik" şek
lindeki sözleri de alimierin çoğunluğu ta
rafından hükmen merfG sayılırken böyle 
bir hadiste dile getirilen sözden ve işten 
ResGl-i Ekrem'in bilgisi bulunduğunu 
gösteren bir açıklama varsa onun merfG 
olacağında ittifak edilmiştir. Birçok alim 
bu tür ifadelerde "Hz. Peygamber zama
nında" kaydını gerekli görmediğinden 
bazı alimler o takdirde hadisin mevkuf 
olacağını söylemişlerdir. Bu tür ifadele
rin merfG veya mevkuf sayılabilmesi için 
söz konusu meselenin çoğu zaman bilinip 
bilinmemesine bakılacağını söyleyenler 

de vardır. Buna göre çoğu zaman bilinebi
lecek bir şeye dair rivayetler merfG, aksi 
halde ise mevkuf sayılır. 

Diğer din mensuplarından bilgi naklet
meyen bir sahabinin geçmiş ve gelecek 
zamanla veya yapılması özel bir sevap 
yahut ceza gerektiren işlerle ilgili açıkla
maları hükmen merfG kabul edilir. Çün
kü bunlar akılla bilinemeyecek, ictihad ko
nusu olmayacak bilgilerdir (bk. MEVKUF). 
Sahabinin sebeb-i nüzGIIe ilgili tefsirle
riyle küfür ve isyan sebebi gösterdiği şey
leri birçok alim hükmen merfG saymış

tır. Bununla beraber -yukarıda belirtildi
ği şekilde- haberin hükmen merfG oldu
ğunu gösterdiği kabul edilen lafızlarla 
nakledilmiş hadislerin açık ifadelerle Re
sGiullah'a nisbet edilmesi yine de uygun 
görülmemiştir (Şemseddin es-Sehavl, ı. 

154-155). 

Bir hadisin merfG olduğunu dalaylı şe
kilde anlatmanın bazı sebepleri vardır. Sa
hablnin hadisi Hz. Peygamber'e nisbet 
ederken kullandığı ifade veya Hz. Pey
gamber'in kullandığı lafız hatırlanmaya
bilir, hadisin merfG olduğunda şüphe bu
lunabilir yahut hadisi kısaltına gereği du
yulabilir. Hadisin merfG olduğunu dalaylı 
olarak anlatmada, dinin ikinci kaynağı 
olan sünnet ve hadisin ResGl-i Ekrem'e 
nisbet edilmesinin büyük sorumluluk ge
rektirdiği anlayışı da etkili olmuştur. Bu 
sebeple birçok ravi, bir haberi Hz. Pey
gamber'e nisbet etmektense onu bir sa
hablye nisbet etmenin daha kolay oldu
ğunu belirtmiştir. Ancak bütün hadisçi
lerin bu konuda aynı titizliği gösterdiği 
söylenemez. Nitekim İmam Şafii, hacası 
İmam Malik'in , merfG mu mevkuf mu 
olduğu konusunda tereddüt edilen bir 
hadisi mevkuf saymayı tercih ettiği hal
de diğer ravilerin bunun aksini yaptığını 
belirtmektedir (Ala!, s. 44). öte yandan 
sahabiler çok defa ResGl-i Ekrem'in ha
dislerini iktibas ederek kendi sözleri gibi 
kullanırlardı. Bu ve benzeri sebeplerle ha
dis kitaplarında zaman zaman bir sözün 
bir yerde Hz. Peygamber' e, başka bir yer
de bir sahablye nisbet edildiği görülebil
mektedir. Bununla beraber sonraki dö
nemlerde bir kısım söz ve fiilierin yanlış
lıkla veya bilerek ResGlullah'a nisbet edil
diği de bir gerçektir. Bu tür nisbetleri 
yanlışlıkla ve çokça yapanlara "raffa"', bi
lerek yapanlara "vazza"' denilmiştir. Sa
habe ve tabiln sözlerinin sonradan Hz. 
Peygamber'e nisbet edildiği ve bunun 
İmam Şafii'nin merfG hadisi öne çıkarma 
gayretlerinden sonra arttığı iddiası ciddi 


