
Efendi'ye silsilede yer verilmemektedir. 
Ahmed Efendi'nin ölüm tarihini Taşköp
rizade Cemaleddin 963 (1556). Hulvl970 
(1562-63) olarak kaydeder. Bunlardan Ah
med Efendi'nin çağdaşı olan Taşköpriza
de'nin verdiği tarih doğru olmalıdır. 

Eserleri. 1. el-Bdbus fi tercemeti'l
Kiimus (el-Babüsü '1-uasrt fi tercemeti'l
Kamüsi'l-muhrt). Firüzabadl'nin el-1\ii
musü '1-muJ:ıi('inin Türkçe'ye yapılan ilk 
tercümesidir. Ulema nezdinde büyük 
rağbet gördüğü kaydedilen sözlükte bil
hassa tıp, eczacılık ve baytarlıkla ilgili ke
lime ve terimierin Türkçe karşılıklarının 
bulunmasına özen gösterilmiştir. Karşı
lıklar genellikle Denizli yöresi ağzından 
seçilmiştir. Türkçe kelimeler içinde imlası 
güç olanlar harekelenmiştir. "Müfredat" 
(kelimeler) ve "mürekkebat" (terkipler) ola
rak iki bölüme ayrılan eserin müfredler 
bölümünde kelimeler köklerinin son har
fine göre alfabe sırasıyla dizilmiştir. Kö
kün son harfi "bab". ilk harfi "fasıl" şek
linde adlandırılıp alfabetik olarak dizil
miş, türemişler ilgili köklerin altında ve
rilmiştir. Mürekkebler bölümünde terkip
ler fasıl adı verilen ilk harflerine göre al
fabe sırasına göre dizilm i ştir. Sözlüğün 

9SO (1543) tarihli müellif nüshası İstan
bul'da Atıf Efendi Kütüphanesi'nde ka
yıtlıdır ( nr 2692). eserin ayrıca çeşitli nüs
haları bulunmaktadır (Süleymaniye K tp., 
Beşir Ağa, nr. 626, E sad Efendi, nr. 3196, 
Hamidiye, nr. 1362, 1363, Yazma Bağışlar. 
nr. 154; TSMK. Hazine . nr. 11 69, lll. Ah
med. nr. A2703; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 
1224 ). Z. Dürrü'l-etldk fi'l -mu]:rantardt 
(Süleymaniye Ktp. Bağdat! ı Vehbi Efen
di. nr. 2063/2) Astronomiye dair otuz bir 
bölümden meydana gelen eserin girişin
de müellif, konuyla ilgili olarak daha ön
ce yazılmış eserlerdeki gereksiz bilgileri 
ayıklayıp bazı ilaveler yaptığını belirtmek
tedir. Merkezzade Ahmed Efendi'nin kay
naklarda 'İşmetü'l-enbiyd' ve tuJ_ıfetü'l
aşfiyd' adlı telif, Ensdbü 's-Sem'dni adlı 

muhtemelen tercüme iki eserinin daha 
olduğu kaydedilmektedir. 
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MERKÜNİYYE 
(;;.;;,Spl) 

Miladi ll. yüzyılda ortaya çıkan 
ve günümüzde müntesibi bulunmayan 

ilk heretik hıristiyan mezhebi. 
L _j 

Marcion tarafından kurulan bu mezhep 
Batı kaynaklarında ona izafetle Marcion
ita (Marcion'a tabi olanlar), Marcionite, 
Marcionista (Lat.) ve Marcionites (İng.). 
İslam kaynaklarında Merkiiniyye veya 
Merkıyiiniyye olarak adlandırılmaktadır. 

Marcion miladi 1. yüzyılın sonlarında 
Sinop'ta doğdu . Babası Sinop piskoposu 
olan Marcion'un gençliğinde ruhban ha
yatı yaşadığına dair bilgiler bulunmakla 
birlikte onun yaklaşık 140 yılında Roma'ya 
yaptığı yolculuk (f'/ew Catholic Encyclo
pedia, IX. 193-194) esnasında hıristiyan 
olduğu da ileri sürülmektedir. Marcion 
orada piskopos seviyesinde bir din ada
mı olmuş, yüklü miktarda bağış yaparak 
kendini Katalik kilisesine kabul ettirmiş
tir (Tertullian, The Prescription, lll, 257) 

Marcion, Roma'da Katalik doktrinlerine 
aykırı öğretilerini yaymaya çalışan Cerdo 
adlı Suriyeli bir gnostik hıristiyan ın itikadl 
yorumlarını benimsemiş, Cerdo'nun fikir
lerini etrafındakilere anlatmanın yanında, 
Isa'nın mesajı karşısında Ah d-i Atık'in du
rumunun tartışılacağı bir toplantı teklif 
edince bu talebi kabul edilmemiş. ayrıca 
görüşleri hıristiyan dogmalarına aykırı 

bulunduğundan bağışladığı parası da 
kendisine iade edilmek suretiyle Roma 
kilisesi tarafından yaklaşık 144 yılında 
aforoz edilmiştir. Marcion bir süre kilise 
çevresinden kendisine destek aramış ve 
Tertullian'a göre pişman olduğunu bildi
rip kiliseyle uzlaşmaya çalışmışsa da bek
lediği karşılığı bulamamış (a.g .e., lll, 257). 
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bunun üzerine taraftar kitlesini genişlet
mek için Roma'yı terketmiştir. Kilise ba
balarından lrenaeus onu "şeytanın ağzıy
la konuşan kişi" (AgainstHeresies, ı. 352), 
Justin "şeytanlar tarafından öne sürülen 
bir sapık" (The First Apology, ı. 182) ola
rak nitelemiş , Tertullian ise onun hakkın
da. "Pontus'ta hiçbir şey Marcion'un ora
da doğmuş olmasından daha üzücü de
ğildir" ifadesini kullanmıştır (The Fiue 

Books, III, 271-272). 

ll. yüzyılın sonlarına doğru Roma İmpa
ratorluğu'nun özellikle Ege, Akdeniz ve 
Mezopotamya gibi doğu bölgelerinde 
Marcion'a bağlı bazı kilise toplulukları or
taya çıkmış, lll. yüzyılın başlarında ise bu 
mezhep Roma kilisesinin rakibi konumu
na gelmiştir. Merkiiniyye sonraki dönem
lerde Batı'da varlığını sürdüremezken 
Doğu'da bir müddet daha devam etmiş
tir. Kilise babalarından Theodaret mek
tuplarında V. yüzyılda yaşayan Merkiinl
ler'den bahsetmekte ve onlardan 1 000'
den fazla kişiyi ihtida ettirdiğini bildir
mektedir (The Ecclesiastical History, lll. 
291-2 92) Aynı yüzyılda Ermeni piskopo
su Eznik'in de bu mezhep taraftariarına 
karşı reddiye yazdığı bilinmektedir (ERE, 
VIII. 409) 

Hıristiyanlık tarihindeki en önemli he
retik hareketlerden biri olan ve V. yüzyı
lın ortalarına kadar Roma İmparatorluğu 
sınırları içinde yaygınlık kazanan Merkii
niyye mezhebinin zamanla Maniheizm'in 
içinde eridiği tahmin edilmektedir. Mar
don'dan daha açık bir gnostik düalizmi ve 
zühd hayatını savunan Mani'nin öğretile
rinin Merklinller tarafından kendilerine 
yakın görülmüş olması muhtemeldir. Öte 
yandan Marcion'un bazı öğretileriyle Ma
ni'yi etkilediği de bilinmektedir (Gündüz, 
s.l32-!37) 

Marcion. ferdin kurtuluşunu Isa Me
sih'e iman etmeye bağlamasına rağmen 
inançlarında düalizmi esas alması ve zühd 
hayatına önem vermesi sebebiyle kilise 
babaları tarafından gnostik bir heretik 
olarak nitelendirilmiştir (Tertullian. The 
Fiue Books, lll. 277). Düalist karakteriyle 
Marcion'un teolojisiRoma kilisesinin inanç 
esaslarına karşı bir antitez teşkil etmek
teydi. Onun günümüze kadar gelmemiş 
olan, ancak bazı bölümleri kilise babaları
nın kendisine karşı yazdıkları reddiyeler
de aktarılan Antitez adlı bir risalesi var
dı. Mardon'un tanrı anlayışında iki ilahi 
prensip söz konusudur. Birincisi Ahd-i 
Atik'te tasvir edilen ve evrenin yaratıcısı 
(Demiurgos) olan tanrıdır. Onun en belirgin 
özelliği doğruluk ve katı bir adalet sahibi 
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olmasıdır. Marcion kötülüklerin de yara
tıcısı olan bu tanrının savaştan zevk aldı
ğını ve kötü niyetli olduğunu iddia eder 
(lrenaeus. 1, 352). Marcion'un kabul ettiği 
diğer ilahi varlık yaratıcı tanrıdan daha 
üstün. merhametli. bağışlayıcı ve mutlak 
iyi olan tanrıdır. O her zaman var olması
na rağmen tanınmamış. fakat insanoğ
luna kendini oğul Isa'da bilinir hale getir
miştir (Tertullian, The Five Books, lll, 284-

285, 440-442). Mesih Isa'nın "Baba" dedi
ği tanrı yaratıcı tanrı değil mutlak iyi olan 
tanrıdır. Bu iyi tanrı insanların kurtulu
şunu sağlayan Ahd-i Cedld'in tanrısıdır 
(Gündüz. s. 140). 

Marcion'un Mesih anlayışı da düalist 
bir keyfiyete sahiptir. Ahd-i Atik'te gele
ceği belirtilen Mesih yaratıcı tanrı tarafın
dan gönderilecek olan İsrailoğulları'nın 
Mesih'i olup onun Isa Mesih'le hiçbir ala
kası yoktur. israiloğulları'nın Mesih'i onu 
gönderen tanrı gibi hukuk ve adaletin katı 
bir takipçisi olacakken iyilik tanrısının Me
sih'i merhametli bir kurtarıcıdır (Tertul
lian, The Five Books, lll , 323). 

Araştırmacılar. Marcion'un birbirine zıt 
sıfatiara sahip bulunan iki tanrı anlayışının 
temelde Pavlus'un şeriat ve Mesih'in me
sajı (İn cil) tasawurunun aşırı bir yorumu 
olduğunu ifade etmektedir. Nitekim Pav
lus'un Mektupları'nda şeriat- İncil, ruh
beden ve ışık- karanlık zıtlığına işaret eden 
yaklaşırnlara rastlanmaktadır (Galatya
lılar' a Mektup. 4/22-31; 5/16-22; Romalı

lar'a Mektup, 8/6-7; Korintoslular'a ikinci 
Mektup, 5/ 6-8; ay rı ca bk. Gündüz, s. 1 43). 

Marcion, Ahd-i Atlk'i yaratıcı tanrının 
mesajı olarak görür ve onun yerine iyilik 
tanrısının mesajını (inci!) koyar. Marcion. 
Pavlus'un geleneğine dayalı Hıristiyanlığı 
Ahd-i Atik'in etkisinden kurtarma gayre
tiyle Luka ineili'nin bir versiyonu ile Pav
lus'un on mektubundan oluşan bir Mar
cion ineili derlemiştir. Ancak bu metinle
ri oluştururken kendi anlayışına göre Isa 
Mesih 'in öğretilerine uygun düşmeyen ya 
daAhd-i Atik' e ait gördüğü kısımları çı
karmıştır (Tertullian. The Five Books, lll , 
351-354) . Bugün elde mevcutdört İncil'in, 
Pavlus'un mektuplarının ve hatta Ahd-i 
Atik metinlerinin Ahd-i Cedld metinleriyle 
birlikte kutsal kitap olarak kabul edilme
si anlayışının büyük ölçüde Marcion'un 
kutsal metinle ilgili farklı yaklaşımların
dan sonra geliştiği bilinmektedir. 

Yaratıcı gibi yaratılan alemin de eksik 
ve olumsuz özellikler taşıdığı ve mükem
mel olmadığı anlayışından hareketle Mar
cion zühde dayalı bir hayat tarzını esas 
almış. evlenmemeyi ve et yememeyi be-
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nimsemiştir. Nitekim Pavlus da kurtuluş 
için cinsel hayattan uzak durutmasını 
emretmiŞ ve ancak zina tehlikesine karşı 
evliliğe izin vermiştir (Korintoslular'a Bi
rinci Mektup, 7/1-8). 

Günümüzde hıristiyanlar arasında yeni 
bir Marcionist eğilimin ortaya çıktığı, 
özellikle Protestan Baptist mezhebinin 
Marcionist geleneğin bir uzantısı olduğu 
ileri sürülmektedir. Bu bağlantı Baptist
ler'i XVI. yüzyılda Kuzey Avrupa'daki Lut
heran Anabaptistler'e, onları XIV. yüzyılda 
Güney Fransa'daki Alb!jens düalist hıris
tiyanlarına , Alb!jensler'i de IX. yüzyıldaki 
Armenia'da bulunan Pavlikanlar'a bağla
mak. Pavlikanlar'ın da Merkünl gelene
ğin içinde yer aldığını iddia etmek sure
tiyle kurulmaktadır. Ancak günümüzde 
Baptistler bu bağlantı iddiasını çoğunluk
la reddetmektedir. 

Merküniyye, bir hıristiyan mezhebi ol
masına rağmen İslam kaynaklarında da
ha çok düalist inanç sistemine sahip bu
lunan mezhepler arasında sayılmış. bazı 
kaynaklarda Hıristiyanlık'la ilişkisi üzerin
de de durulmuştur. Cahiz Merküniyye'yi 
sapkın bir hıristiyan mezhebi olarak ta
nımlamış ( el-Mul]tar, s. 66). Matürldl, 
Merküniyye'ye göre evrenin yukarıda nur. 
aşağıda zulmet olmak üzere iki kadim asıl 
ile ikisi arasındaki sonlu insandan oluştu
ğu , tabiatları birbirinden tamamen ayrı 
olan iki sonsuz unsurun insanda birleş
meyi meydana getirdiği şeklindeki alem 
anlayışını aktardıktan sonra bu birleş
menin kimin tercihiyle ve nasıl meydana 
geldiğini sorgulam ış . iki sonsuz varlık an
layışının çelişik olduğunu ve her şeyin ya
ratıcı ve idare edicisinin tek Tanrı olması 
gerektiğini vurgulamıştır (Kitabü't-Tev
f:ıid, s. 260-262). Mes'üdl, düalist inanç 
sistemine sahip bulunan mezhepler ara
sında saydığı Merkünller'in Harran bölge
sinde de bulunduğunu kaydetmektedir 
(et-Tenbih, s. 127) . İbnü ' n - Nedlm ise IV. 
(X.) yüzyılda Horasan'da Merküniyye'nin 
çok sayıda müntesibi bulunduğunu. bun
ların kendilerini Hıristiyanlık adı altında 
gizlediklerini, fakat düalist inanç sistem
lerine daha yakın olduklarını belirtirse de 
onları bir hıristiyan mezhebi olarak tanım
lar. İbnü'n-Nedlm ayrıca, Merkünller'in 
kendilerine ait bir İnciller'inin ve dini kay
naklarını kaleme aldıkları bir yazı sistem
lerinin bulunduğunu söyler ( el-Fihrist, s. 
402) . BlrCınl. Merküniyye'yi Isa ile Zer
düşt'ün öğretilerinin sentezinden oluştu
rulmuş bir mezhep olarak tanımlamak 
suretiyle bu mezhebin inanç sisteminin 
kaynaklarına işaret etmiş, inançlarının ve 

İnciller'indeki farklılıkların onları Hıristi
yanlık kapsamından çıkarmayacak ölçü
de olduğunu belirtir ( el-Aşarü '1-ba~ıye, 
s. 23, 207). Şehristanl. Merküniyye'nin iki 
kadim aslın yanında evrendeki imtizacın 
sebebi olan birleştirici bir asla daha inan
dığını aktardıktan sonra bu üçüncü aslın 
aydınlığın altında, karanlığın ise üstünde 
bir derecede bulunduğunu, onun gerçek
leŞtirdiği birleşme ve imtizaç sayesinde 
evrenin meydana geldiğini iddia ettikle
rini söyler. Onlardan bir kısmının birleş
menin zulmet ve üçüncü unsur arasında 
gerçekleştiğini , nurun ise bu karışırndan 
meydana gelen aleme Mesihi ruhu yani 
oğlunu gönderdiğine ve ona uyanların 
kurtuluşa ereceğine inandıklarını kayde
der (el-Milel, ı. 252). 
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