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MERAAKÜŞİ, İbn Musa 
(~l_j..ıJI'..S"'yı~l) 

Ebü'l-Mehasin Cemalüdd!n Muhammed 
b. Musa b. All el-Merraküş! el-Mekkl 

(ö. 823/1421) 

Hadis alimi. 
_j 

3 Ramazan 787'de (8 Ekim ı 385) Mek
ke'de doğdu. Aslen Merakeşli olupMir'a
tü'1-cenan müellifi Yiltil'nin torunudur. 
Küçük yaşta Kur'an'ı ezberledi, Mekke 
ve Medine'de İslami ilimlerle ilgili temel 
bilgileri aldı. Hadis. fıkıh , fıkıh usulü, he
sap. Arapça. aruz. meanl ve beyan ilim
lerini öğrenerek edebiyatın hem nazım 
hem nesir türlerinde başarı sağladı. Bil
hassa hadis ilmindeki bilgisiyle tanındı. 
İlelü'l-hadls ve ricalü'l-hadls konularındaki 
derin bilgisi, an ve n azil rivayetleri diğer
lerinden ayırmadaki ustalığıyla Hicaz böl
gesinde tanınmış bir alim ve hadis hafızı 
oldu. 814'te ( ı4ı ı) seyahate çıkarak Me
dine, Kahire. İskenderiye, Kudüs. Şam. 
Halep, Hama. Humus. Ba'lebek, Gazze, 
Nablus ve Remle gibi ilim merkezlerini 
dolaştı. Cemaleddin Muhammed b. Ab
dullah İbn Zahlre, İbnü'l-lraki. Takıyyüd
din el-Fasl, Sıbt İbnü'l-Aceml, Selahaddin 
el-Akfehsl gibi alimlerden hadis ve fıkıh, 
babalığı Maliki fakihi Ham b. Harun es
Sanhacl el-Cezairl'den Arapça öğrendi. 
Kıraat alimi İbnü'l-Cezerl ve FirGzabadl'
den faydalandı. İbn Hacer el-Askalanl'nin 
belirttiğine göre 814-815 (1411-1412) 
yıllarında ondan Nul]betü '1-fiker ile şerhi 
Nüzhetü'n-naz,ar'ı yazdı (el-Mecma'u'l
mü'esses, lll, 342). Zeynüddin el-lraki. NG
reddin el-Heyseml. İbn HaldOn gibi alim
lerden mektupla icazet aldı. 

İbn Hacer el-Askalanl ve diğer biyog
rafi yazarlarının belirttiğine göre Merra
küşl az konuşması. aza kanaat etmesi, 
kazaneını ve ilmini Allah yolunda sarfet
mesi, kitaplarını başkalarının istifadesi
ne sunması. zamanını değersiz şeylerle 
geçirmemesi gibi m eziyetleri yanında sö
zü yerli yerinde kullanmada ve maksa
dını güzelce ifade etmede de başarılı idi. 
Defalarca gittiği Yemen'e yerleşerek 820 
(1417) yılından itibaren Zeb'id'deki el
Medresetü't-Taciyye'de ders vermeye 
başladı. Şöhretini duyup ona ilgi göste
ren Yemen Hükümdan en-N asır Ahmed'e 
bir kaside yazarak teşekkür etti. Orada 
kaldığı süre içinde her yıl hacca gitti. 823 
(1420) yılında Yemen'den hac için kara 
yoluyla yaptığı çetin yolculuk sonunda ra
hatsızlanarak 28 Zilhicce 823'te (3 Ocak 
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142 ı) Mekke'de vefat etti ve Cennetü'l
mualla'ya defnedildi. Onun ölümü üzerine 
yazılıp mezarı başında okunan uzunca bir 
m ersiye LaJ:ız,ü '1-e1J:ıaz,'da bulunmakta
dır (Takıyyüddin İbn Fehd, s. 277-279) 

Eserleri. 1. Tal]ricü meşyel]ati Ebi 
Bekir b. Jjüseyin b. 'Ömer e1-Kureşi e1-
Meragi. Merraküşl sekiz cüzden mey
dana gelen bu eserini, hacası Meragi'nin 
seksen küsur yıllık öğrenim ve öğretim 
hayatında birçok alimden sema yoluyla 
elde ettiği rivayetlerinden deriemiş olup 
eserin onun hayatında istinsah edilen bir 
nüshası Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de kayıt

lıdır (Mustalah, nr. 97). Z. Tal]ricü meşye
l]ati Ta]fıyyiddin e1-Fô.si. Müellif eseri
ne hocasının Muhammed adlı şeyhleriyle 
başlamış olup müellifin bu adı taşıyan 
alimiere dair birkaç "kürrase" yazdığı be
lirtilmektedir. 3. Tal]ricü meşyel]ati'1-
Fin1zabôdi. Takıyyüddin İbn Fehd bu 
eseri FlrGzabadl'den okumak için Ye
men'e gittiğini ve onu kıraat yoluyla oku
duğunu söylemektedir (a.g.e., s. 275). 4. 
Erba'Cıne J:ıadişen mütebayinetü '1-is
nô.d ve'1-mütCın. Kütüb-i Sitte musan
niflerine ulüvv-i nisbi yoluyla muvafakat 
eden hadislerden meydana gelen eseri 
müellifin temize çekemediği belirtilmek
te. ayrıca bir başka kırk hadisinin bulun
duğu kaydedilmektir. 

Merraküşl'nin bunlardan başka hadis 
usulüne dair Mul]taşar adlı bir eseri, İb
nü'l-Cevzl tarzında kaleme aldığı Mev
.iCı'at'ı. yarım kalmış bir Tari]] u '1-Me
dine'si bulunduğu, ders aldığı hocalarını 
ayrı bir meşyehada topladığı. Nul]be
tü '1-fiker'i şerhetmeye başladığı, fakat 
bu çalışmalarını tamamlayamadığı bildi
rilmektedir. Müellif kendi eserleri dahil 
olmak üzere çok sayıda kitabını Zeb'id'e 
nakletmiş. ancak Mekke'de ani vefatı 
üzerine bunlar kaybolmuştur. Onun ayrı
ca pek çok manzumesinden söz edilmiş, 
İbnü'l-Cezerl'den istediği manzum icazet 
talebiyle İ bnü'l-Cezerl'n in ona gönderdi
ği manzum cevabı bazı kaynaklarda yer 
almıştır (a.g.e., s. 280-28 ı). 
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MERRÜZI 
( i.S::ı~_j..ıJI) 

Ebu Bekr Ahmed b. Muhammed 
b. el-Haccac el-Merruz! 

(ö. 275/888) 

Ahmed b. Hanbel'in talebesi, 
muhaddis ve fakih. 

_j 

200 (815-16) yılı dolaylarında doğdu. 
Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ba
bası Harizmli. annesi Merverruzludur. Ho
rasan bölgesinde Murgab nehrinin yukarı 
kısmında küçük bir şehir olan bu yer Mer
rGz şeklinde de söylendiğinden Merrüzi 
nisbesiyle anılmıştır. İlk eğitimini muh
temelen memleketinde ve çevre şehir
lerde alan Merrüzi daha sonra Bağdat'a 
gitti. Burada uzun süre Ahmed b. Han
bel'den ders aldı ve önde gelen talebele
rinden biri oldu. Ayrıca Harun b. Ma'rGf. 
Muhammed b. Minhal ed-Darlr. Kavar'ir'i, 
Süreye b. Yunus. Osman b. Ebu Şeybe'
den ve başkalarından hadis dinledi. Mer
rüzi'den ders alanlar arasında Ebu Bekir 
el-Hallal. Muhammed b. Mahled el-At
tar. Hasan b. Ali el-Berbeharl. Ebü'l-Ka
sım ei-Hırakl ve babası Ebu Ali Hüseyin 
b. Abdullah el-Hırakl, Ahmed b. Abdullah 
el-Hazza gibi alimler bulunmaktadır. Ebu 
Ali el-Hırakl hocasına yakınlığı sebebiyle 
Merrüzi'nin halifesi diye anılmış ve ona 
sorduğu sorulara aldığı cevapları derie
yerek Kaşaşu men hecerehCı AJ:ımed 
adlı bir eser kaleme almıştır. Kaynaklar
da ilim ve takvasından övgüyle söz edi
len. güvenirliliğinde şüphe bulunmayan 
biri olarak anılan Merrüzi 6 Cemaziyel ev
vel 275 (16 Eylül888) tarihinde Bağdat'
ta vefat etti ve Ahmed b. Hanbel'in me
zarı yanında defnedildi. 

E bO Bekir el-Hallal, Merruzl'nin Ahmed 
b. Hanbel'in en önde gelen öğrencisi oldu
ğunu ve kendisinden çok sayıda mesele 
rivayet ettiğini, öldüğünde hocasının ce
nazesini yıkadığını belirtir. Hallal, es-S ün
ne adlı eserindeki rivayetlerin çoğunu 
hacası Merrüzi vasıtasıyla naklettiği gibi 
Hanbeli fıkhının ilk temel kitabı sayılan 
el-Cami'de de hacasından birçok rivaye
te yer vermiştir. Sünnet bilgisi yanında 


