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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-



ta mallarından hayra harcayanlara, kin ve 
öfkelerini bastıraniara ve insanları affe
denlere genişliği gökler ve yer kadar olan 
bir cennet vaad edilmektedir (Al-i im ran 
3/133-134). 

Hz. Peygamber'in, " İnsanlara merha
met etmeyenıere Allah da merhamet 
etmez" (Buharl, "TevJ:Ud" , 2, "Edeb", 18: 
Müslim, "Fezifil ", 66): "Merhamet etme
yene merhamet edilmez" (Buharl, "Edeb", 
18: Müslim, "Feza'il" , 65) şeklindeki ha
disleri İslam ahlakının karakteristik ifa
delerindendir. ResOluilah mürninleri bir
birini sevmekte, birbirine acımakta , or
ganlarından biri hastalandığında diğer
lerinin de bu yüzden elem çekip uykusuz 
kaldığı vücuda benzetmiştir (Buharl. 
"Edeb" , 27: Müslim, "Birr", 66) Hiçbir za
man çocuklarını öpmediklerini söyleyen
lere, "Allah kalpterinizden merhamet duy
gusunu çekip almışsa ben ne yapabil i
rim?" diyerek üzüntüsünü belirtmiş (Bu
harl , "Edeb", 18: Müslim, "Feza'il" , 164), 
müslümanların her alanda ilişkilerini sev
gi, merhamet, yardımlaşma ve dayanış
ma yönünde geliştirmelerini , sıkıntılarını 

paylaşmalarını emretmiştir (mesela bk. 
Buharl , "İman", 7, "Mezalim" , 3, "Edeb", 
57; Müslim, "Zikir" , 38 , "Birr" , 32, 58: Tir
mizi, "Birr" , 1 8 ) . Aynı duyarlılığı hayvan
lar konusunda da göstererek zor durum
daki bir hayvanı kurtaran kişinin bu saye
de cenneti hak ettiğini (Müsned, ll , 375 : 
Buh arl, "Me zalim", 23, "Enbiya' ", 54: 
Müslim , "Selam" , 153 -155), bir hayvanı 
ölüme terkedenin de cehennemlik oldu
ğunu (Müsned, ll, 159, 261 ,3 17: Buharl, 
" Bed'ü'l-l;ı.all5" , 16, "Enbiya'", 54: Müslim, 
"Küsfıf", 9, "Tevbe" , 25, "Selam", 151-
152, "Birr" , 133-1 35) bildirmiş. atış tim
mi yaparken canlı hayvanı hedef alanları 
lanetlemiştir (Buhilrl, "Zeba' iJ::ı " , 25: Müs
lim, "Şayd" , 58, 60) . Hadis mecmuaların

da ve diğer ilgili kaynaklarda yüzlerce ör
neğ i bulunan bu tür hadisler İslamiyet'in 
bir merhamet dini olduğunu gösteren 
belgeler olup bu ahlak anlayışı sonraki is
lami kaynaklara da yansımıştır. Fahred
din er-Razi, Beled suresinin 17. ayetini 
açıklarken yoksullar ve mazlumlara yar
dım edip destek olmayı teşvik yanında kö
tülüğe yöneleniere acıyıp onların kötülük 
yapmalarını engelleme yönündeki çaba
ları da bu ayetteki "merhameti tavsiye" 
içinde değerlendirmiştir (MefatifJ.u '1-gayb, 
XXXI, I 86-187) . Gazzall de esrna-i hüsna
nın şerhine dair eserinde Allah'ın rahman 
isminin kula yansımasını Allah ' ın gaflete 
dalmış kullarına dahi merhametle mua
mele etmek, şiddete başvurmadan , yu-

m uşak bir üslupla vaaz ve nasihat yapa
rak onları gafletten kurtarmak, isyankar
lara eziyet etmek yerine merhamet naza
rıyla bakmak; rahmet isminin yansıma
sını da kişinin gücü yettiğince malıyla , 

mevki ve itibariyle muhtaç durumdaki 
her insanın imdadına yetişmek, çevre
sinde ve memleketinde yetişebildiği her 
fakirin ihtiyacını karşılamak, bunlara gü
cü yetmiyorsa onun için dua edip üzün
tüsünü izhar ederek sıkıntı ve ihtiyacına 
ortak olduğunu kendisine hissetiirmek 
şeklinde açıklamıştır ( ei-Makşadü '1-esna, 
S. 39-40) . 
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Zeynüddln Mer'i b. Yusuf b. Ebi Bekr 
b. Ahmed b. Ebi Bekr ei-Kermi 

(ö. 1033/ 1624) 

Hanbeli alimi. 
_j 

Filistin'de Nablus yakınlarında bulunan 
TGrkerm (TGikerm) köyünde doğdu . İlk öğ
renimini ve hıfzını burada tamamladı . İlim 
tahsili için önce Kudüs'e gitti , ardından 
Mısır'a geçerek Ezher'e girdi. Kudüs'te 
Muhammed b. Ahmed ei-Merdavl ve Kadı 
Yahya b. Musa b. Ahmed ei-Haccavl'den 
fıkıh , Kahire'de Muhammed Hicaz! b. Mu
hammed b. Abdullah ei-Vaiz ei-Ekravl el
Kalkaşendl , Şehilbeddin Ahmed b. Mu
hammed b. Ali el-Guneyml ve diğer bir
çok alimden hadis, tefsir, fıkıh okuyarak 
icazet aldı . Öğretim faaliyetine Kur'an ve 
tefsir dersleri verdiği Ezher Camii'nde 
başladıktan sonra İbn Tolun Camii 'nde 
Hanbeli fıkhı okuttu ve Sultan Hasan Ca
mii meşihatına tayin edildi. Son görevi 
sebebiyle halefi. tefsir ve Arap dili alimi 
Burhaneddin İbrahim b. Muhammed b. 
lsa el-MeymGnl eş-Şafii ile aralarında 
gerginlik yaşandığından MeymGnl göre
vine iade edildi. en-Nadiretü '1-garibe 
ve'l-vfı]fı'atü'l-'acibe adlı risalesini bu 
olay hakkında kaleme aldığı, MeymGnl'-

MER'f b. YÜSUF 

nin de Mer'l hakkında risale yazdığı söy
lenir. 

Bundan sonra ömrünü fetva vermek
le, ayrıca öğretim ve telifte geçiren Mer'l 
b. Yusuf'un eserleri daha kendisi hayat
ta iken uzak beldelere yayıldı. Eğitimde 
ön planda olmasına rağmen kaynaklarda 
öğrencilerinden açıkça söz edilmez; an
cak biyografi kitaplarından yeğeni Ebü'I
Abbas Ahmed b. Yahya b. Yusuf b. Ebu 
Bekir ile Mısır Kadısı Muhammed b. MG
sa b. Muhammed ei-Cemmazl el-Malik! 
ve Dımaşk Hanbeli müftüsü Abdülbaki 
b. Abdülkadir'in ona talebelikyaptığı an
laşılmaktadır. 

Mer'l b. Yusuf koyu bir Hanbeli taraf
tarı olup fıkhl nakillere. hadisin incelikle
rine vakıftı ve başka ilimiere dair geniş 
bilgi sahibiydi. Ayrıca çok verimli bir mü
ellif ve ictihadl bakış açısı olan bir fakihti. 
Selef akldesini ve usulünü benimser. bil
hassa eserlerinden etkilendiği Takıyyüd

din İbn Teymiyye'ye aşırı sevgi beslerdi. 
Bazı şiirleri ve hikmetli sözlerine Nefl)a
tü'r-reyl){ın e'de yer verilmiştir (b k. bi bl.) . 
Reblülewel1033'te (Ocak 1624) Kahire'
de vefat etti. 

Eserleri. Müellifin, çoğu risale türün
de yetmişten fazla çalışmasından bazıları 
şunlardır : 1. Bedi'u 'l-inşa' ve'ş-şıfat ti 'l
mükôtebfıt ve 'l-müraselôt. İnşfı'ü Mer'i 
diye tanınan eserin birçok baskısı yapıl
mıştır (Bul ak I242 : Kahire 1275, 1297 , 
I 298, ı 30 I, I 305 Jİnşa'ü '1-'Attar ile birlik
tel: nş r. Şeyh Abdürrezzak, Kah i re 1299: is
tanbul I 299). Z. Giiyetü'l-müntehd fi'l
cem' beyne 'l-İ]fnfı' ve 'l-Münteha tnşr. 
Muhammed Cemi! eş -Şattl- M. Züheyr 
eş-Şavlş, I-III , Dımaşk 1378). Haccavl'nin 
el-İ]fna'ı ile İbnü'n-Neccar ei-FütGhl'nin 
Hanbeli fıkhına dair Müntehe'J-irdddt'ın

dan geniŞ ölçüde istifade edilerek hazır
lanmıştır. 1026 (1617) ve 1 028'de ( 16 I 9) 
yazılan iki versiyonundan biri Necid'e, di
ğeri Şam'a gönderilmişti r. İ bnü ' I -İmad'ın 
"Kitabü'I-Vekale"ye. İsmail b. Abdülkerim 
el-Ciral'nin "Kitabü'l-Vekale"den "Kita
bü'n-Nikat:ı"a kadar gelebildiği eksik şerh
lerinden başka Mustafa es-SüyGtl, M e
tfılibü üli'n-nühfı ii şerl)i Giiyeti'l
münteha adıyla eseri başından sonuna 
kadar şerhetmiş ( nş r. M. Züheyr Şavi ş , I
VI, baskı yeri yok, I 38011 96 1 , 141 5/1994). 
Hasan b. Ömer eş-Şattl de kitap üzerine 
Minl)atü mevle'l-fetl) fi tecridi zevfı'i
di'l-Giiye ve 'ş-Şerl) isminde bir haşiye 
yazmıştır (1-VI, baskı yeri yok, 1380/ 1961 
1 Metalibü üli 'n-nühfl ile birli kte ı. 14 I 5/ 
1994 ). 3. Delilü 't-talib li-neyli'l-metalib. 
1 O 19 ( 161 O) yılında tamamlanan eser. İ b-
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