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el-Hidaye adlı eseriyle tanınan 
Hanefi fakihi. 

_j 

Maveraünnehir'de Fergana bölgesine 
bağlı Merginan şehrinin Riştan köyünde 
doğdu. Hz. Ebü Bekir'in soyundan olup 
çeşitli alimler yetiştiren bir aileye men
suptur. Leknev!, el-Hidaye'nin matbu 
nüshasının başına koyduğu biyografide 
Merginanl'nin 8 Receb 511'de (5 Kasım 
ı ı ı 7) doğduğuna dair bir rivayet nakle
der. Zirikil'nin verdiği 530 (1136) yılının , 

Merginanl'nin kendilerinden ders aldığı 
hocaları Sadrüşşeh!d'in 536 (1141-42). 
Necmeddin en-Nesefi'nin 537 yılında öl
dükleri dikkate alındığı takdirde yanlış 
olduğu anlaşılır. 

Merginan!, Şemsüleimme es-Serahsl'
den ders alan anne tarafından dedesi Ebü 
Hafs ömer b. Ali ez-Zenderamasl, Nec
meddin en-Nesefi, Sadrüşşeh!d , Alaed
din es-Semerkandl'nin öğrencisi Ziyaed
din Muhammed b. Hüseyin ei-Benden!d, 
Şemsüleimme es-Serahsl'nin öğrencisi 
Osman b. Ali ei-B!kend!, Ebü Muhammed 
Ziyaeddin Said b. Es' ad ei-Merginan! ve 
Kıvamüddin Ahmed b. Abdürreş!d el-Bu
har! gibi hocalardan okudu. Başta fıkıh 
olmak üzere hadis, tefsir, Arap dili ve ede
biyatı alanlarındaki bilgisiyle tanındı. Kay
naklarda "imam, hafız, muhakkik" gibi 
sıfatlarla anılmakta, çağdaşları Kad!han, 
Burhaneddin Mahmüd b. Ahmed el-Bu
har!, Zah!rüddin Muhammed b. Ahmed 
el-Buhar! ve Ahmed b. Muhammed ei
Attab! gibi alimler tarafından ilm! dira
yeti dile getirilmektedir. Taşköprizade. 
kendisini Hanefi mezhebi içerisinde as
hab-ı terdhten sayarken Leknev! onun 
mezhepte müctehid kabul edilmesinin 
daha doğru olacağını , son dönem Os
manlı alimlerinden Seyyid Bey ise kitap
larının meselede müctehid olduğuna şa
hitlik ettiğini belirtmektedir. Mergina
nl'nin öğrencileri arasında oğulları Cela
leddin Muhammed ve Nizameddin Ömer 
yanında Şemsüleimme ei-Kerderl, Cela
leddin Mahmüd b. Hüseyin ei-Üsrüşen! 
ve Ta'limü'l-müte'allim müellifi Zernüd 
gibi alimler bulunmaktadır. 14 Zilhicce 
593'te (28 Ekim 1197) vefat eden Mer
ginan! Semerkant'ta defnedildi. 

Merginanl. el-Hidaye 'de fıkıh konula
rının tasnifiyle ilgili olarak önceki Hanefi 
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hukukçularının sistematiğine bağlı kal
makla birlikte zaman zaman farklı düzen
lemeler de yapmış. mesela nafakaya dair 
hükümler nikah bölümünde ya da müs
takil bir bölüm halinde ele alınırken Mer
ginan! bu konuya talak kısmında temas 
etmiştir. Onun diğer hukukçulardan farklı 
görüşler benimsediği de görülmektedir. 
Kocanın iktidarsızlığı durumunda söz ko
nusu edilen bir yıllık bekleme süresinde 
güneş takviminin esas alınması gerekti
ği şeklindeki görüşe karşılık (Serahsi , V. 
ı O ı) Merginan! ay takvimini dikkate al
mıştır (ei-Hidaye, ll. 27). 

Eserleri. 1. Bidayetü 'l-mübtedi(Kahi 
re ı 355/ 1 936). Muhammed b. Hasan eş
Şeybanl'nin el-Cami'u 'ş-şagir'i ile Ku
dürl'nin el-Mul]taşar'ında mevcut me
selelerin bir araya getirildiği eseri Ebü 
Bekir b. Ali el-Hamiii en-Naz;mü'l-men
şur (Dürrü '1-mühtedi ve ?Ui].fü '1-muktedi) 
adıyla nazma çekmiş. Ebü Bekir el-Had
dad bu manzumeyi Siracü'z;-z;aıam ve 
bedrü't-tamam adıyla şerhetmiştir (Sü
leymaniye Ktp., Laleli , nr. ı 051; ayrıca b k. 
Suppl., ı. 646). z. el-Hidaye* (Kahire ı 282; 
n şr. Muhammed Muhyiddin Abdül hamld, 
1-IV. Ka h i re ı 38511966). Müellifin Bida
yetü'l-mübtedi üzerine yaptığı bir şerh 
olup Hanefi mezhebinin en tanınmış ve 
en çok güvenilen metinlerinden biridir. 
Üzerinde pek çok şerh, haşiye ve ihtisar 

çalışması yapılan kitap çeşitli dillere çev
rilmiştir. 3. Mul]tarat (mul]tar)ü 'n-ne
vazil. Fıkha dair olan eserin ibadetlerle 
ilgili bölümü Mahmüd Muhammed İs
mail tarafından Medine el-Camiatü'I-İsla
miyye külliyyetü'ş-şer!a'da yüksek lisans 
tezi olarak n eş re hazırlanmıştır ( ı 4 ı 4/ 
ı 994; eserin bazı yazma nüshaları için bk. 
Süleymaniye Ktp., Giresun Yazmaları , Tü
yatak, nr. 3604; Ayasafya, nr. 92, 142 1. 1422, 

1423; Bağdatlı Vehbi Efendi , nr. 505; Çar
Iulu Ali Paşa , nr. 255; Esad Efendi, nr. 970) . 

4. et-Tecnis ve'l-mezid fi'l-fetava . Kla
sik fıkıh kitaplarının sistematiğine sahip, 
vakıat türü hacimli bir eserdir (bazı yaz
ma nüshaları içi n bk. Sü leymaniye Ktp ., 
Süleymaniye, nr. 587; Karaçelebizade Hü
sameddin , nr. ı 94; Şe h id Ali Paşa, nr. 9 ı 3; 

Dama d ihrahim Paşa. nr. 680, 68 ı; Laleli, 
nr. 832). s. Kitab fi'l-fera'iz (Süleymaniye 
Ktp., Reşid Efendi, nr. 380, vr. 89b-90•; Kay
seri Raşid Efendi Ktp .. Raş id Efendi , nr. 
26 ı 70) . 6. Kitabü'l-lfac (Menasikü '1-J:ıac). 
Kaynaklarda Merginanl'nin hacca dair bir 
eserinden söz edilmekte olup çeşitli fıkıh 
kitaplarının hacla ilgili bölümlerini bir 
araya getiren bir mecmuanın içerisinde 
bu adla yer alan metnin (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 942, vr. 2 ı b-54b). yapı
lan karşılaştırmada hac konusunda müs
takil bir kitap değil el-Hi daye'nin "Kita
bü'l-Hac" bölümünden ibaret olduğu gö-

Burhaneddin ei-Merginani'nin Muotaratü'n-neuilzil ad lı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Çorlulu Ali Paşa, nr. 255) 



rülmüştür. 7. Kifô.yetü'1-müntehi. Mü
ellif, Bidayetü '1-mübtedi'ye şerh olarak 
başladığı bu eserin yaklaşık seksen cüzlük 
bir hacme ulaşması ve çok dağınık olması 
sebebiyle okuyucuyu bıktıracağından en
dişe ederek çalışmasını tamamlamaktan 
vazgeçmiş ve daha kısa bir şerh olan e1-
Hidaye'yi kaleme almıştır. Merginanl, e1-
Hidaye'de ayrıntısına giremediği bazı 
meseleler için bu şerhe atıfta bulunur. 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Aş ir Efen
di, nr. 129; izmir, nr. 166; Yazma Bağış l ar, 

nr. 3546) bu adla kayıtlı olan eserin ger
çekte e1-Hidaye olduğu tesbit edilmiş
tir. Kaynaklarda Merglnanl'nin e1-Mezid 
fi fün1'i'1-fjanefiyye, Müntel;fa'1-mer
fu', Neşrü'1-me?,heb ve Şer]Ju'1-Ca
mi'i'1-kebir isimli kitaplarının olduğu da 
belirtilmektedir. 

Bazı yeni araştırmalarda M erginani'nin 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Nafiz Pa
şa, nr. 302) Mul]tô.rü '1-fetô.vô. adında bir 
eserinin bulunduğu söylenmekteyse de 
( Kavakcı, s. ı 34) söz kon us u eser ona ait 
olmayıp Abdullah b. Mahmud el-Mevsıll'
nin e1-Mul]tô.r 1i'1-fetvô. isimli kitabıdır. 
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I.!!I!J FERHAT KocA 
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MERHABA 
( ~yı ) 

Bolluk, rahatlık, huzur 
ve afiyet temennisi içeren 

bir selamlama sözü. 
_j 

Sözlükte " genişlik, bolluk" anlamına ge
len ruhb kökünden masdar olup mecazi 
olarak "rahatlık, ferahlık, huzur" mana
sında da kullanılmaktadır. Lugat kitap
larında merhaba sözünün bir kimsenin 
misafiri karşılarken. "Buyur, evimiz senin 
için geniş ve rahat bir yer olacak, burada 
dostluk bulacaksın, kendini rahat hisset" 
anlamında bir selamlama tabiri olduğu, 
ayrıca, "Allah sana bolluk ve rahatlık. hu
zur ve afiyet versin" manasında dua ola
rak da kullanıldığı belirtilmektedir (Ragıb 
el-isfahanl, el-Müfredfı.t, " rl:ıb" md. ; Lisfı
nü'l-'Arab, "rl:ıb" md.) . İbn Hacerel-Aska
liınl'nin kaydettiğine göre Ebu Hilal el
Askeri, merhaba şeklindeki selamlamayı 
ilk kullanan kişinin miladi VI. yüzyılda ya
şamış olan Himyeri hükümdar ailesinden 
Seyf b. Züyezen olduğunu belirtmiştir 
(Fetf:ıu'l-bfı.rf, 1, 215). 

Merhaba sözü Kur'an-ı Kerim'de Sad 
süresinin 59 ve 60. ayetlerinde, inkarcı ve 
saptırıcı önderlerle onların peşinden gi
den kitlelerin ahiretteki yargılanmaları 
sırasında aralarında geçecek çekişmeler 
ve karşılıklı suçlamalar anlatılırken geç
mekte. burada önderlerin kendilerine ta
bi olanlar aleyhinde "la-merhaben bihim" 
diyerek beddua edecekleri, yönetilenlerin 
ise kendilerini bu duruma düşürenlerin 
önderleri olduğunu söyleyerek onlara aynı 
beddua ile karşılık verecekleri bildirilmek
tedir. Bu ayetlerde merhaba tabirinin 
geçtiği ifadeler tefsirlerde "Cehennem
de yerleri dar olsun. rahat yüzü görme
sinler. rezil rüsva olsunlar" diye açıklan
maktadır (mesela bk. Taberl, XXIII , 179-

180; Şevkanl, IV, 506; M. Tahir b. Aşa r, 
XXIII, 287-290). 

Hadislerde de merhaba sözü sıkça geç
mektedir. Hz. Peygamber'in, kızı Fatı
ma'yı. amcası Ebu Talib'in kızı ümmüha
nl'yi, müslüman olmak için huzuruna ge
len Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi. diğer sa
hablleri, çeşitli ziyaretçilerini. yabancı he
yetleri merhaba diyerek karşıladığına dair 
çok sayıda rivayet bulunmaktadır (mese
la bk. Müsned, 111. ı 39, 216, 425; VI , 282, 

341; Buhar!, "Iman", 40, "<ilim", 25, "Sa
lat", 4, "Mena15Jb", 25, "Edeb", 97; Müslim, 
"Feza'ilü ·ş-şal:ıabe" , 98, 99) ResOlullah 

MERHABA 

Arnmar b. Yasir'i, "Merhaba, iyi olan ve 
iyiliğiyle tanınan kişi! " diyerek selamlamış 
(Müsned, ı. 126, 130), peygamber olma
dan önceki dönemde kendisiyle ticaret 
ortaklığı yapan Saib b. Ebü's-Saib'e de, 
"Merhaba kardeşim ve ortağım. dürüst
lükten sapmayan. eğilip bükülmeyen ki
şi!" şeklinde iltifatta bulunmuştur (Müs

ned, ııı. 425; ibn Mace, "Ticarat", 63). Sa
lih kişiler vefat ettiğ inde manevi aleme 
yükseltilen ruhlarının, "Merhaba, güzel 
ve temiz bedenden gelen güzel ve temiz 
ruh! Övülmüş olarak gir; müjdeler olsun 
sana!" sözleriyle karşılanacağı, kötülerin 
ruhları bedenlerinden ayrıldığında onla
ra da. "Çık git buradan ey kirli bedenden 
gelen kirli ruh! Sana merhaba yok" (rahat 
yüzü görmeyeceksin) denileceği bildirilir 
(Müsned, ll, 364; VI, 140; ibn Mace, "Zühd", 
31 ). Özellikle mi'rac olayını ayrıntılarıyla 
anlatan hadiste. Resülullah'ın Cebrail ile 
birlikte dünya semasından başlamak üze
re yedi kat semanın her birine ulaştığın
da merhaba sözüyle karşılandığı; birinci 
semadaki Adem. ikinci semadaki Isa ve 
Yahya ile diğer sema katlarındaki Yusuf. 
İdrls. Harun. Musa ve İbrahim peygam
berlerin kendisini. "Bir kardeş ve pey
gamber olarak merhaba sana!" sözüyle 
selamladıkları bildirilmektedir (Buhar!, 
"Bed'ü ' l-bali).", 6; Nesa!, "Şalat", ı) Bu 
hadisler dolayısıyla müslümanların birbi
rini merhaba diyerek selamlamaları sün
net kabul edilmiş ve bu sözle merhaba
laşma . "selamün aleyküm" (es-selamü aley
küm) ifadesiyle birlikte İslam toplumların
da en sık kullanılan selamiaşma şekli 
olarak bir gelenek halini almıştır (b k. 
SELAM). 

Muhtemelen mi 'raca dair hadisten 
esinlenerek bilhassa İslami Türk edebi
yatında na'tlar. mevlidler. mi'raciyyeler ve 
tevşlhlerde Hz. Peygamber'e tazim ola
rak merhaba sözünün sıkça tekrarlandı
ğı görülür. Bunların en güzel örneklerin
den biri, Süleyman Çelebi'nin asıl ismi Ve
siletü'n-necô.t olan Mev1id'indeki "Mer
haba" bahridir. Ayrıca bazı ramazan ila
hllerinin, "Merhaba ya merhaba ya mer
haba". "Merhaba merhaba şehr-i rama
zan merhaba" şeklindeki mısralarla be
zenmiş olması örneğinde görüldüğü gibi 
merhaba sözü önemli gün ve gecelerin 
kutlanmasında da tazim ifadesi olarak 
kullanılmıştır. Ebu Hilal el-Askeri. Divô.
nü'1-me'ô.ni adlı eserinde Arap edebiya
tında merhaba tabirinin kullanıldığı edebi 
metinlerden bazı örnekler vermektedir 
(ll , 219-222) 
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