
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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( ~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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_j 

Sözlükte "acımak, şefkat göstermek" 
anlamında masdar, "acıma duygusu. bu 
duygunun etkisiyle yapılan iyilik, lutuf" 
anlamında isim olarak kullanılan merha
met ve aynı m anadaki rahmet kelimeleri 
öncelikle Allah'ın bütün yaratılmışlara yö
nelik lutuf ve ihsanlarını ifade etmekte, 
bunun yanında insanlarda bulunan, on
ları hemcinslerinin ve diğer canlıların sı
kıntıları karşısında duyarlı olmaya ve yar
dım etmeye sevkeden acıma duygusunu 
belirtmektedir. islami kaynaklarda mer
hamet kavramı genellikle rahmet kelime
siyle ifade edilir. Ancak Türkçe'de merha
met hem Allah'a hem insanlara. rahmet 
ise özellikle Allah'a nisbet edilerek kulla
nılır. Kaynaklarda Allah'ın rahman ve ra
him isimleri açıklanırken evrendeki bü
tün oluşlar gibi insanlardaki merhamet 
duygusunun da Allah'ın insanlığa lutfu 
olduğu belirtilir (mesela bk. Fahreddiner
Razl, Me{atil:ıu'l-gayb, ı. I66-ı7ı;Leua

mi'u'l-beyyinat, s. ı 19). Gazzalibir kimse
ye gerçek anlamda merhametli denile bil
mesi, dolayısıyla acıma duygusunun ah
laki bir değer taşıması için onun acıdığı 
kişinin ihtiyacını gücü ölçüsünde karşıla
ması. bunu da h ür iradesiyle yapması ge
rektiğini belirtir ( el-Ma)s:şadü '1-esna, s. 
38). Hemen bütün tariflerinde acıma. 
yufka yüreklilik (rikkatü'I-kalb), ilgi ve şef
kat (teattuf. in'itaf), elem duyma (teellüm) 
gibi kavramlarla psikolojik yönüne vurgu 
yapılan merhamet insanlar arasındaki 
duygu birliğinin. dayanışma ve payü:ışma-
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nın başta gelen arnillerinden sayılmak
tadır. Evlat sevgisi, ana babaya saygı ve 
itaat, sıla-i rahim, yaşlılara. yoksullara, 
hastalara. sakatlara, yetimlere, kimsesiz
Iere yardım etme gibi erdemierin mer
hamet duygusunun yansımaları olduğu 
kabul edilmektedir. 

Kaynaklarda rahmet 1 merhamet kav
ramına insanlara nisbet edildiğinde duy
gusal bir anlam yüklenirken Allah'a nis
bet edildiğinde O'nun fiili sıfatı olarak ka
bul edilmesi, dolayısıyla Allah hakkında 
duygusal manada değil O'nun yaratlıkla
rına in'am ve ihsanı. af ve mağfireti ola
rak anlaşılması gerektiğine dikkat çekil
mekte. buna gerekçe olarak da duygula
rın değişkenliği ve bu yönüyle beşeri bi
rer kusur sayılması gösterilmektedir (Ra
gı b el-isfahanl, el-Mü{redat, "ri:ım" md.; 
Tehanevl, I, 588;Gazzall, s. 38-39) . Esasen 
şefkat ve merhamet gibi duygular Allah'ın 
insanların içine koyduğu birer iyilik aracı 
olup asıl amaç muhtaç ve çaresizlere yar
dım edip sıkıntılarını gidermektir. Bu açı
dan bakıldığında bir kimseye acıyan kişi. 
eğer bu acımanın verdiği elemden ken
disini kurtarmak ve rahatlamak için ona 
yardım ederse merhametle kemale ulaş
mış sayılmaz; çünkü merhametle kemal, 
kişinin kendisini değil muhtaç ve çaresiz 
olanı rahata kavuşturmayı amaçlaması
dır (Gazzall, s. 39; Fahreddin er-Razi, Le
uami'u'l-beyyinat, S. Iı9). 

Kur'an-ı Kerim'de merhamet kelimesi 
bir ayetle geçerken (el-Beled 90/ı7) rah
met 114 defa tekrar edilmiştir. Ayrıca 
260 kadarayetle Allah'ın rahman ve ra
him isimleriyle aynı kökten olan çeşitli fiil 
ve isimler yer almakta, bu ayetlerin bü
yük kısmında Cenab-ı Hakk'ın müminle
re, genel olarak insanlara ve diğer varlık
lara yönelik lutuf ve ihsanlarından söz 
edilmektedir (b k. RAHMET). Bazı ayetler
de merhamet kavramı insanlar arasında
ki acıma duygusunu ve bu duygudan kay
naklanan iyiliği ifade etmektedir. Mesela 
Hz. Peygamber'in müminlere karşı çok 
şefkatli ve merhametli olduğu (et-Tevbe 
9/1 28). yine ResGiullah'ın ve müminlerin 
birbirlerine karşı merhametli, inkarcıla
ra karşı sert ve tavizsiz oldukları (el-Feth 
48/29). Allah'ın karı-koca arasına sevgi 
ve merhamet koyduğu (el-Hadld 57/27) 
bildirilmekte, eviatlara yaşlı ana babala
rının üzerine merhamet kanatlarını ger
meleri emredilmektedir (el-isra 17/24). 
Hadislerde de rahmet ve merhamet hem 
Allah'ın kullarına lutuf ve ihsanı hem de 
insanların birbirlerine ve diğer canlılara 

karşı şefkat. ilgi ve yardımları için kulla
nılmaktadır. Ayrıca gerek Kur'an'da ge
rekse hadislerde başka ifadelerle de in
sanlar birbirlerine ve diğer canlılara şef
kat ve merhamet göstermeye teşvik 
edilmiştir. Özellikle Mekke döneminin ilk 
yıllarında zenginlik, asalet gibi maddi ve 
dünyevl imkanların en yüksek değer öl
çüsü olarak kabul edildiği, aciz ve kimse
sizlere karşı ilgisizlik ve acımasızlığın hü
küm sürdüğü bir ortamda inen ayet ve 
surelerde ağırlıklı olarak Allah'ın birliği. 
kudreti ve lutufkarlığı ile ahiret konula
rının yanında nesep, servet ve sosyal sta
tü farkı gözetmeden herkese karşı sevgi 
ve merhamet duygularıyla yaklaşmayı, 
bilhassa yoksulları ve kimsesizleri ko
ruyup gözetmeyi, nihayet toplumda bir 
merhamet ve sevgi ahlakı geliştirmeyi 
hedefleyen hükümler geniş yer tutar. Bu 
dönemde nazil olan Beled suresinde (90/ 
5-1 7) Mekke'nin mağrur ve kibirli aristok
ratları eleştirilirken sahip oldukları şeyle
rin birer ilahi lutuf olduğuna işaret edil
dikten sonra gerçek insanlık değerini ka
zandıran iyiliklerin bazı örnekleri insanları 
esaret zincirinden kurtarmak (krş. Fah
reddin er-Razi, Me{atrl:ıu'l-gayb,XXX.1 , 184-
185; Elmalılı, Vlll, 5842-5843) , yetimi ve 
yoksulu doyurmak. iman edip birbirine 
sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden 
olmak şeklinde sıralanmıştır. Pek çok 
ayette kimsesiz ve çaresizler karşısında 
ilgisiz kalanlar. acımasız davrananlar (me
sela bk. el-Fecr 89/1 7-26; el-Leyl92/7- I ı; 
el-Maun ı 07/l-7). haksız yollarla yetimle
rin mallarını yiyenler (en-Nisa 4/10). kız 
çocuklarından utanç duyanlar (en-Nahl 
16/58-59) ve onları acımasızca öldürenler 
(et-Tekvlr 8 I /8-9). "Allah'ın doyurmadığını 
biz mi doyuracağız?" diyenler (Yasin 36/ 
4 7) ağır şekilde eleştirilmiştir. Mürninler 
için bir ahlak örneği olarak gösterilen Hz. 
Peygamber'e özellikle çevresindeki yok
sul ve kimsesizlere merhametli davran
ması, onları incitmekten sakınması, sıkın
tılarını giderme imkanı bulamadığı du
rumlarda bile güzel sözle gönüllerini al
ması öğütlenmiş, aksine davranması ha
linde zalimlerden olacağı uyarısında bulu
nulmuştur (el-En'am 6/52; el- isra 17/28; 
el-Kehf 18/28; Abese 8011 -4). Resul-i Ek
rem'in müminlere karşı engin merhame
tini ve düşkünlüğünü özetleyen ifadeler 
(et-Tevbe 9/ı28) aynı zamanda müslü
manlar için de bir ahlak modeli ortaya 
koymaktadır. Rest11ullah'ın insanlara karşı 
yumuşak davranması "Allah'tan bir rah
met" olarak değerlendirilmekte (Al-i im
ran 3/159). gerek bollukta gerekse darlık-


