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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 



sünneti yaşamada da son derece titiz 
olan Merrüzi halkın büyük saygısını ka
zanmıştı. Yine Hallal, Bağdat'tan gaza
ya çıkarken Samerra'ya kadar yaklaşık 
50.000 kişinin onarefakat ettiğini söyler. 

Merrüzl, dönemin ilmi ve fikri tartış
maları çerçevesinde hocası Ahmed b. 
Hanbel'in görüşlerini savundu ve bu çer
çevede başta halku'l-Kur'an olmak üzere 
çeşitli itikadl konulardaki yaklaşımları se
bebiyle mutasawıf Haris el-Muhasibl, Şa
m Hüseyin b. Ali el-Kerablsl, Mu'tezill Bişr 
b. Gıyas ve İbnü'l-Allaf gibi alimiere karşı 
çıktı. İbn Kayyim el-Cevziyye, Ahmed b. 
Hanbel'in vefatından sonra kendi men
suplarından Muhammed b. Davüd el-Ma
sisi ve başkalarının Kur'an'ı telaffuz et
menin mahlük olmadığını ileri sürerek 
bu görüşü ona isnat ettiklerini, önde ge
len talebesi Merrüzi'nin ise bu iddiaya 
karşı çıkıp konuyla ilgili bir kitap (mektup?) 

kaleme aldığını Hallal'den naklen belirtir 
(Muhammed b. el-Mevsıll. s. 53 ı; krş . Ebu 
Bekirei-Hallal, s. 23ı, 265-266). 

Merrüzi dini. ahlaki ve hukuki çeşitli 
meseleleri ihtiva eden Kitabü'I- Vera'ı 
Ahmed b. Hanbel'e sorduğu sorulara 
onun verdiği cevaplarla ondan ve başka
larından naklettiği bazı rivayetleri derie
mek suretiyle telif etmiştir (Kah i re ı 340; 

nşr. Zeyneb İbrahim el-KarGt, Beyrut ı403/ 
ı 983; nşr. Muhammed Said Besyüni, Bey
rut ı 986; nşr. Se m ir b. Emin ez-Züheyri, 
Ri ya d ı 4 ı 8/ı 997). Ahmed b. Hanbel'den 
nakledilen rivayetlerin ağırlıkta olması se
bebiyle Zeyneb İbrahim el-Karüt ve Mu
hammed Said Besyünl neşirlerinde eser 
ona nisbet edilmiştir. Ebü Bekir el-Hal
lal'in. Merrüzi'nin kendilerine Kitdbü'I
Ma]fami'l-maJ:ımCıd'u bir defa okuduğu
nu. bu kitaba bakmadığını ve onu alma
dığını. Kirman'a gidip döndüğünde ise 
hocasının öldüğünü belirtmesinden (es

Sünne, s. 2 ı 7) Merrüzi'nin bu adla bir 
eseri olduğu anlaşılmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebu Bekir ei-Hallaı. es-Sünne ( nşr. Atıyye ez
Zeh riln!}, Riyad 1410/]989, s. 217,231,265-
266, ayrıca bk. İndeks; Hatib. Tarll].u Bagdad, 
IV, 423-424; İbn Ebu va·ıa. Tabaf!:atü '1-Hanabi
Le, 1, 56-63; İbnü'I-Cevzi. Menaf!:ıbü '/-İmam Nı
med b. Hanbel (nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin 
et-Türki-Ali M. ömer). Kahire 1399/]979, s. 
611; Yaküt, Mu'cemü'l-büldiin(Cünd!}, V, 131, 
132; Muhammed b. ei-Mevsıli. Mul].taşarü'ş-Şa
va'ikı'l-mürsele(n şr. Zekeriyyil Ali Yusuf). Kahi
re 1981 , s. 531; Zehebi. A'lamü 'n-nübela', XIII, 
173-176; a.mlf., Te?kiretü 'l-f:ıuf{J?,II, 631-633; 
Safedi, el-Vafi, VII, 393; Burhaneddin İbn Müf
lih. el-Makşadü 'l-erşed (nşr. Abdurrahman b. Sü
leyman el-Useymin). Riyad 1410/1990, I, 156-
158; Ebü'I-Yümn ei-Uieymi, el-Menhecü '1-af:ı-

med {f teracimi aşf:ıabi'l-İmam A/:ımed ( nşr. Ab
dülkadir ei-Arnaut- Mahmud el-Arnaut). Beyrut 
1997, I, 272-274; M. Ahmed Ali Mahmud, el
ljanabile {f Bagdad, Beyrut 1406/1986, s. 
150, 159, 173; Ahmed Bekir Mahmud, İs ham {f 
tarl/].i'l-me?hebi'L-Ijanbelf, Dımaşk 1411/1990, 
s. 21; Ferhat Koca, İslam Hukuk Tarihinde Se
le{f Söylem: Hanbelf Mezhebi, Ankara 2002, 
s. 54, 5B, 138, 139, 164, 166, 220 . 

~ AHMET ÖZEL 

MERSAFİ 
(~yıJI) 

Hüseyn b. Ahmed b. Hüseyn el-Mersafl 
(ö. 1307 /1890) 

L Mısırlı Arap dili ve edebiyatı alimi. _j 

1230'da (ı 8 ı 5) Mısır'ın Kalyübiye vila
yetinde (muhafaza) Benha yakınındaki 
Mersafa'da doğdu. Üç yaşında görme du
yus unu kaybetti. Kur'an'ı ezberledikten 
sonra Ezher'e girdi. 1256-1261 ( 1840-
1845) yıllarında öğrenimini tamamlaya
rak Ezher'de ders vermeye başladı. Bu 
arada Arap dili ve edebiyatı konusunda 
uzmanlaştı. Kendisini geliştirmeye önem 
veren Mersafi körler okuluna gidip ka
bartma yazı tekniğini belledikten sonra 
Fransızca öğrendi. 1288 Saferinde (Ma
yıs ı 87 ı) Maarif Vekili Ali Paşa Mübarek 
tarafından öğretmen yetiştirmek üzere 
açılan Kah i re Darülulümu'na Arap edebi
yatı öğretmenliğine tayin edildi ve bu 
okulun kuruluş aşamasında önemli hiz
metler ifa etti. Aynı zamanda körler oku
lunda Arap edebiyatı dersleri vermeye 
başladı. 1298'de (ı 881) Ali Paşa Mübarek 
başkanlığında Mısırlı ve yabancı üyeler
den oluşan Yüksek Öğretim Komisyonu'
na üye seçildi. Mısır'ın içinde bulunduğu 
kriz ortamı bütün çağdaşları gibi Mersa
fı'nin de siyasi konularla ilgilenmesini ge
rektirdi. 1299'da (ı 882) Hi d iv Tevfik Pa
şa'nın, İngilizler'le iş birliği yaptığı gerek
çesiyle bir grup Ezher uleması tarafından 
Mısır' ı yönetemeyeceğine dair hazırlanan 
bir fetvayı Mersafı de imzaladı. 1305'te 
(ı 888) darülulümdaki görevinden ayrı
Ian Mersafı 4 Cemaziyelahir 1307'de (26 

Ocak ı 890) Kahire'de vefat etti. 

Mısır'ın en hareketli bir döneminde ya
şayan Mersafı edebiyatı hayatının merke
zine yerleştirmiştir. Ona göre edebiyat 
sadece dille yapılan bir faaliyet olmayıp 
güzel ahlak ve terbiyeyi de beraberinde 
getirir, böylece çeşitli toplumsal prob
lemlere çözüm bulma imkanı sağlar. 
Mersafı'den etkilenenler arasında döne
min önde gelen birçok siyasetçi ve ede
biyatçısı bulunmaktadır. Mahmud Sami 

MERSAFT 

Paşa el-Barüdl, Muhammed Hifnl Nasif, 
Ahmed Miftah, Ahmed el-İskender!, Ah
med Şevki, Muhammed Diyab, Muham
med Salih. Mustafa Tammüm, Mahmud 
Ömer, Sultan Muhammed, Ahmed Ham
Iavi ve Abdullah Fikri bunlardan bazıları
dır. 

Eserleri. 1. el-Vesiletü '1-edebiyye 
ile 'l-'uiCımi'I-'Arabiyye (1-11, Kah i re 1289-

ı 292). Kahire Darülulümu'nda verdiği 
derslerle ilgili notlardan oluşan eser önce 
Ravzatü '1-medarisi'l-Mışriyye dergi
sinde yayımlanmış. kitabın tahkikli neşri 
Abdülazlz ed-Desüki tarafından gerçek
leştirilmiştir (Kah i re ı 982, ı 991) I. ciltte 
dil ve edebiyatla bunların kapsamına gi
ren ilfmlerin tanımları, akıl-makul ilişkisi 
ve çeşitleriyle Arap ilimlerinin doğuşunu 
hazırlayan sebeplerin açıklandığı giriş kıs
mından sonra fıkhü'l - luga, nahiv ve sarf 
konuları işlenir. ll. ciltte belagat, aruz ve 
kafiye ilimleri geniş bir şekilde ele alınır. 
işlenen konular, Hz. Peygamber devrin
den başlayarak Emevller ve Abbasller dö
nemini de içine alacak şekilde arkadaşı 
Abdullah Fikri'ye kadar geniş bir alanı 
kapsayan nesir örnekleri, eski şairlerden 
itibaren Mahmud Sami Paşa el-Barüdl'
ye kadar birçok şairin şiirlerinden seçil
miş zengin misallerle açıklanmıştır. Mah
mud Sa'd, Mersafi'nin bu eserinde yer 
alan dini düşüncelerini inceleyen bir eser 
kaleme almıştır (bk. bi bl.). 2. Risaletü'I
kelimi' ş-şeman li't -terbiyeti 'ş-şaJ:ıiJ:ıa 
ve J:ıa]fi]fati'l-elifı?:i'l-'amme ed-da'ire 
'ald elsüni'ş-şübban (Kah i re ı 298). Mer
safı bu eserinde, yaşadığı dönemde siyasi 
alanda sıkça kullanılan ve yeni anlamlar 
yüklenmeye başlanan ümmet, vatan, hü
kümet, adalet, zulüm, siyaset, hürriyet 
ve terbiye kavramlarıyla bunlara bağlı 
olarak ortaya çıkan düşünceleri ele alır; 
rastgele kullanılmasından endişe duydu
ğu bu kavramları kendi döneminde veril
meye çalışılan manalardan ziyade Kur
'an'dan, ashaptan ve İslam tarihinden ör
nekler getirerek açıklar. 3. er-Risale fi'ş
şarf. Ahmed Mahir el-Bakar! tarafından 
Risfıletan fi 'ilmi' ş-şart li's-Sinbdti ve 'l
Merşafi adlı eserin içinde neşredilmiş
tir (İskenderiye 1409/1988) Basılmamış 

eserleri arasında Delilü'l-müsterşid fi 
fenni'l-inşa' (üç ci lt) ve Zehretü 'r-Re
sa'il bulunmaktadır. 
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