MERDUD
üçe çıkaranlar olduğu gibi Yahya b. Muhammed ei-Münavl zayıf hadisiere dair
risalesinde merdud hadisin kapsamına
girmeye müsait zayıf hadis çeşitlerini nazari olarak 129 kısma ayırmış. bunlardan
seksen bir çeşidinin örneği bulunmasa da
vukuunun mümkün olduğunu söylemiştir
(SüyGtl, I, I 79) . Ancak hadis usulü eserlerinde üzerinde durulan merdud hadis
çeşidi on beş civarındadır.
"MerdGdü'l-hadls" ile bu kökten gelen
cerh lafızları Zeynüddin el-lraki'ye
göre cerhin üçüncü. Şemseddin es-Sehavl'ye göre dördüncü mertebesinde bulunur. Bu lafızlardan biriyle cerhedilen ravinin hadislerinin prensip olarak alınma
yacağı, yazılmayacağı ve dini konularda
delil kabul edilmeyeceği söylenmekle beraber birçok zayıf hadis çeşidinin genel
adı olan merdud hadisin dini meselelerde
delil olup olmayacağı konusunda kesin bir
görüş bulunmamaktadır. Zayıf hadis çeşitleri derece ve değer bakımından birbirinden farklı olup bazan bir kısmının kusurlarını çeşitli yollarla gidermek mümkündür. Ayrıca belli şartlardaki zayıf hadislerle bazı durumlarda amel edilebileceğine dair görüşler bulunmaktadır.
diğer
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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' kelimesi erken dönemlerden beri "bir sözü,
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bir haberi bir kimseye nisbet etme" mil( Müsned,
V, 153: Müslim, "Iman", 312 , "Taharet" ,
87; Abdürrezzak es-San'anl, IX, 290), zamanla "bir sözü , bir haberi ResGl-i Ekrem'e nisbet etme" şeklindeki terim anlamını kazanmıştır (Müslim, "Eşribe", 77) .
MerfG diye nitelenen bir rivayetin senedinin bulunup bulunmaması, sahih veya
uydurma olması arasında fark yoksa da
bir rivayete merfG dendiğinde onun kesinlikle Hz. Peygamber'e aidiyeti belirtilmiş olur.
nasına kullanılmaya başlanmış

Bir hadis ResGiullah'a açıkça veya donisbet edilebilir. "Hz. Peygamber şöyle buyurdu, şöyle yaptı" diye nakledilen rivayetler merfG olduğu gibi bir
sahabiden "yerfauhG (yerfau'l-hadise) : onu/
hadisi yükseltiyor"; "yeblüguhG (yeblügu
bi'l-hadisi): onu 1 hadisi ulaştırıyor " ; "yenmlhi (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: rivayet olarak" diye nakledilen hadisler de
açık merfG sayılır. Ancak yukarıdaki ifadeleri söyleyen tabii ise onun bu tür rivayetleri mürsel olur.
Sahabinin "es-sünnetü keza" (Bu konuda sünnet şöyled i r): "mine's-sünneti keza"
(Şöyle yapmak sünnettendir): "ümirna ve nühlna" (Şunu yapmamız emredildi, şunu yapmamız yasaklandı) şeklindeki sözleri, Hz.
Peygamber'in vefatından sonra söylenmiş olsa da alimierin çoğunluğuna göre
hükmen merfG sayılır. Bu sözleri, hayatın 
da genel olarak veya belli bir konuda ResGI-i Ekrem'den başka amiri bulunmayan bir sahabinin söylemesi halinde onun
merfG olacağında görüş birliği bulunduğu gibi bunları nakleden hadislerin müsned sayılmasında da hadisçiler arasında
i htil at yoktur.
Sahablnin, "Hz. Peygamber zamanında
şöyle derdik, şöyle denirdi, şöyle yapardık, şunda bir sakınca görmezdik" şek
lindeki sözleri de alimierin çoğunluğu tarafından 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 zamanında" kaydını gerekli görmediğinden
bazı alimler o takdirde hadisin mevkuf
olacağını söylemişlerdir. Bu tür ifadelerin merfG veya mevkuf sayılabilmesi için
söz konusu meselenin çoğu zaman bilinip
bilinmemesine bakılacağını söyleyenler
Iaylı şeklide

de vardır. Buna göre çoğu zaman bilinebilecek bir şeye dair rivayetler merfG, aksi
halde ise mevkuf sayılır.
Diğer din mensuplarından bilgi nakletmeyen bir sahabinin geçmiş ve gelecek
zamanla veya yapılması özel bir sevap
yahut ceza gerektiren işlerle ilgili açıkla
maları hükmen merfG kabul edilir. Çünkü bunlar akılla bilinemeyecek, ictihad konusu olmayacak bilgilerdir (bk. MEVKUF).
Sahabinin sebeb-i nüzGIIe ilgili tefsirleriyle küfür ve isyan sebebi gösterdiği şey
leri birçok alim hükmen merfG saymış 
tır. Bununla beraber -yukarıda belirtildiği şekilde- haberin hükmen merfG olduğunu gösterdiği kabul edilen lafızlarla
nakledilmiş hadislerin açık ifadelerle ResGiullah'a nisbet edilmesi yine de uygun
görülmemiştir (Şemseddin es-Sehavl, ı.

154-155).

Bir hadisin merfG olduğunu dalaylı şe
kilde anlatmanın bazı sebepleri vardır. Sahablnin hadisi Hz. Peygamber'e nisbet
ederken kullandığ ı ifade veya Hz. Peygamber'in kullandığı lafız hatırlanmaya
bilir, hadisin merfG olduğunda şüphe bulunabilir yahut hadisi kısaltına gereği duyulabilir. Hadisin merfG olduğunu dalaylı
olarak anlatmada, dinin ikinci kaynağı
olan sünnet ve hadisin ResGl-i Ekrem'e
nisbet edilmesinin büyük sorumluluk gerektirdiği anlayışı da etkili olmuştur. Bu
sebeple birçok ravi, bir haberi Hz. Peygamber'e nisbet etmektense onu bir sahablye nisbet etmenin daha kolay olduğunu belirtmiştir. Ancak bütün hadisçilerin 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 halde diğer ravilerin bunun aksini yaptığını
belirtmektedir (Ala!, s. 44). öte yandan
sahabiler çok defa ResGl-i Ekrem'in hadislerini iktibas ederek kendi sözleri gibi
kullanırlardı. Bu ve benzeri sebeplerle hadis kitaplarında zaman zaman bir sözün
bir yerde Hz. Peygamber' e, başka bir yerde bir sahablye nisbet edildiği görülebilmektedir. Bununla beraber sonraki dönemlerde bir kısım söz ve fiilierin yanlış
lıkla veya bilerek ResGlullah'a nisbet edildiği de bir gerçektir. Bu tür nisbetleri
yanlışlıkla ve çokça yapanlara "raffa"', bilerek yapanlara "vazza"' denilmiştir. Sahabe ve tabiln sözlerinin sonradan Hz.
Peygamber'e nisbet edildiği ve bunun
İmam Şafii'nin merfG hadisi öne çıkarma
gayretlerinden sonra arttığı iddiası ciddi

MERGiNAN
hiçbir delile dayanmamakta olup bilerek
veya yanlışlıkla ref' olayı saha be döneminden itibaren alimierin farkında olduğu bir
durumdu. Nitekim İmam Şafii'den çok
önce yaşamış olan Ali b. Zeyd b. Cüd'an
(ö. ı 31/748). Yezld b. Ebu Ziyad, İbrahim
b. Müslim el-Hecerl (Süfyan b. Uyeyne'nin
hocası) ve Velid b. Müslim ed-Dımaşki'
nin raffa' olduklarına işaret edilmiştir.
Hadisçiler merfCı kelimesini başka milnalarda da kullanmıştır. Hatlb el-Bağdadl
gibi bazı alimler, Hz. Peygamber'e özellikle sahabinin nisbet ettiği söz ve fiiliere
merfCı denileceğini ifade etmişlerdir. İb
nü'n-Nefis gibi bazı alimiere göre ise
merfCı Resul-i Ekrem'e muttasıl bir senedle izafe edilen hadistir (b k. MÜSNED).
MerfCı

kelimesi açıkça veya dalaylı bir
şekilde mürsel karşılığında kullanıldığın
da "muttasıl merfu" kastedilir. Ebu Davud'un. "Bu hadisi merfu olarak sadece
lsa rivayet etti. Halbuki o diğer ravilerde
mürsel olarak bulunmaktadır" sözü ile
11rmizl'nin, "Bu hadisi merfCı olarak sadece lsa b. Yunus'un rivayetinden biliyoruz" sözünde kelime bu manaya gelmektedir (Şemseddin es-Sehavl, ı. 118) Hadisçiler arasında merfu yerine "eser" kelimesi yaygın bir şekilde kullanılmıştır.
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Özbekistan' ın
Fergana idari bölümünde

şehir.

L

Siriderya nehrinin güneyindeki küçük
M ergilan-Say'ın kıyısında
muhtemelen IX. yüzyılın sonlarında kurulmuştur; nüfusu 1SO.OOO'dir (2004) IV.
(X.) yüzyılda Fergana havzasının Nesya essüfla (Aşağı Nesya) bölgesindeki en önemli şehirlerden biri olan Merginan (bugün
M ergi lan). aynı yüzyıl coğrafyacılarından
Muhammed b. Ahmed ei-Makdisltarafın
dan camisi çarşıdan uzak küçük bir şehir
olarak tanıtılır. V. (Xl.) yüzyı ldan itibaren
önem kazanmaya başlayan Merginan ilk
Samani sikkelerinin basıldığı yer olarak
bilinmektedir. Burada Doğu Karahanlı hükümdarlarından Tuğrul Karahan Mahmud
ile oğlu Tuğrul Tegin ömer de sikke bastırmıştır. VI. (XII.) yüzyılda yaşayan Abdül kerim b. Muhammed es-Sem'anl ve
VII. (XIII.) yüzyılda yaşayan Yaküt ei-Hamevl de kendi dönemlerinde Merginan'ın
Fergana havzasının en ünlü şehirlerinden
biri olduğunu söylemektedir. Babürlü hanedanının kurucusu ve ilk hükümdan Babür ise ( 1526-1530) Merginan'ı Endican'ın
güneybatısında ürünü bereketli, nar ve
eriği fevkalade güzel, avı ve kuşu bol bir
şehir olarak tanıtır ( Vekayi', I, 2- 3). Daha
sonraki kaynaklarda Merginan'ın Mergilan imlasıyla yazıldığı görülmekte ve bu
değişikliğin bölgede oturan Tacikler'in
üzerine Özbekler'in gelmesiyle ortaya çık
tığı sanılmaktadır (İA, vıı. 760). Merginan Moğollar'ın, 11murlular'ın, Şeybanl
ler'in . Hocalar ' ın ve 1711 yılından itibaren
Hakand Hanlığı'nın hakimiyetinde kaldı:
Hakand Hanlığı döneminde ipek ve pamuk üretimiyle meşhur oldu.
ırmaklardan

Buhara'da hüküm süren Mangıt haneMuzaffereddin Han (ı 860- ı 885)
tahta çıktığında Ruslar'ın teşvikiyle Merginan'ı Hakand Hanlığı'ndan aldı; ancak
şehir daha sonra Ruslar tarafından herhangi bir direnişle karşılaşmadan işgal
edildi (Eylül 1875). Ruslar'ın kuklası Hokand Hanı Nasreddin'e karşı halkın han
seçtiği Polat Bey isyan ettiğinde ayaklanmayı kanlı bir biçimde bastıran Rus kumandanı Skobelev (8 Şubat 1876) esir aldığı Polat Bey'i Merginan'da idam ettirdanından

di. 1877'de Merginan'ın yaklaşık 12 km.
güneyine Yeni Mergilan şehri kuruldu ve
1907'den 1924'e kadar Skobelev adıyla
anıldı. 1885 ve 1898 isyanlarında önemli
merkezlerden biri olan Merginan, bütün
Türkistan'ı Rus istilasından kurtarmak
amacıyla başlatılan Basmacı Hareketi sı
rasında da öne çıktı ve Ruslar'la Ermeniler'den teşekkül eden Sovyet ordusu tarafından 7000 kişisi öldürüldükten sonra
Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlandı ( 1918). 1924'te Merginan şehri M ergilan ve Yeni Mergilan da
Fergana adıyla Özbek Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti sınırları içinde kaldı: her ikisi
de halen, 1991'de Sovyetler Birliği'nden
bağımsızlığını kazanan Özbekistan'ın
başlıca şehirlerindendir.
Ortaçağ'da

el

dokuması kumaşları

ile
olan Merginan şehri
bugün de ipek sanayiinden dolayı önem
taşımaktadır. Ortaçağ'da Merginanl nisbesiyle anılan pek çok alim ve özellikle
Hanefi fakihi yetişmiştir. Bunlar arasın
da Burhaneddin ei-Merginanl, Ali b. Abdülazlz ei-Merginanl, Burhaneddin el-Buhar!, Nizameddin ei-Merginanl. Zeynüddin ei-Merginanl ve Hasan b. Ali ei-Merginanl'nin adları zikredilebilir.
şöhret kazanmış
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