
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. 
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~ 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 
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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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Iii PHILIP CHARLES SADGROVE 

L 
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MERSED b. EBÜ MERSED 
(~yı ı..sıl ~~yı ) 

(ö. 3/625) 

Muhacirinden Enes b . Ebu Mersed'in 
babası olan sahabi 

(bk. ENES b. EBÜ MERSED). 

MERSİN 

Akdeniz bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

_j 

Akdeniz kıyısında aynı adı taşıyan kör
fezin kenarında yer alır. Çevresinin tarihi 
çok eski dönemlere kadar inmekle birlikte 
Mersin XIX. yüzyıldan itibaren gelişmeye 
başlayan ve şaşırtıcı bir hızla büyüyen ye
ni şehirlerden biridir. Yöredeki yerleşme
leri n en eskisi, 1936 yılından beri Yümük
tepe höyüğünde yapılan kazılar sonucun
da ortaya çıkarılan ve Kalkolitik döneme 
ait katları da bulunan yerdir. Bu prehis· 
torik kazı alanı günümüzden kırk-elli yıl 
önceki yayınlarda bile Mersin'in 3,5 km. 
kadar kuzeybatısında gösterilirken (İA, 
VII. 769) bugün şehrin mahalleleri arasın
da (Demirtaş mahallesinin Alsancak mahalle
sine komşu olan kesiminde) kalmıştır. 

Yümüktepe'deki kadar eski olmasa da 
civardaki başka bir yerleşim yeri olarak 
halkın Viranşehir adını verdiği, Mersin'in 7 
km. kadar güneybatısında bulunan mev
kide Roma- Bizans kalıntılarına rastlanı
Ian Soloi (Pompeipolis) şehrinden. nihayet 
bugünkü Mersin'in bulunduğu yerde ku
rulmuş olan antik Zephrium şehrinden 
söz edilebilir. Fakat bunların hiçbiri eski 
Mersin olarak addedilemez veya Mersin 
onların devamı olarak gösterilemez. Zira 
günümüzdeki Mersin, bu antik şehirle-
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rin çeşitli sebeplerle tarih sahnesinden 
silinmesinden çok sonra bir köy olarak 
(Beaufort. s. 263) yeni bir yerleşme yeri 
şeklinde ortaya çıkmıştır. Suranın ne za
man kurulduğu hakkında kesin bilgi yok
tur, adına ilk defa Evliya Çelebi'nin Seya
hatname'sinde rastlanır. Evliya Çelebi. 
1082'de ( 1671) bu yöreden geçerken şim
diki Mersin'in güneybatısında Mersinoğ
lu adlı bir Türkmen köyü h de geeelediğini 
kaydeder (Seyahatname, IX. 327). Onun 
bahsettiği köy Mersin'in yerinde olma
makla beraber köyün adını koruyarak yer 
değiştirmiş olması mümkündür. Daha 
sonraki kaynakların (mesela bk. Texier. s. 
727-728) bugünkü Mersin şehrininyerin
de Mersin adlı köyden söz etmesi yer de
ğiştirme ihtimalini kuwetlendirir. Gerek 
Evliya Çelebi'nin Mersinoğlu adlı köyden 
bahsetmesi gerekse bunun bir boy ve oy
mak adı olarak kaynaklarda geçmesi (Or
hon lu . s. 36). Mersin adının Akdeniz ikli
minin simgesi haline gelmiş olan ve bu 
yörede çokyetişen mersin ağacıyla (myr
tus) ilgili olduğu yolundaki görüşü doğru
lamaz. 

XIX. yüzyılın birinci yarısı ortalarında 
yapılan ilk nüfus sayımında Tarsus'a bağlı 
birçok küçük yerin nüfusu verildiği halde 
Mersin'in adı geçmez. Bu durum henüz 
bu yıllarda Mersin'in kayda değer bir yer 
olmadığını gösterir. Buna karşılık 1836'ya 
doğru burayı ziyaret eden Charles Texier 
Mersin köyünün Tarsus'un iskelesi haline 
geldiğini söyler. Bundan sonra Mersin bir 
iskele yeri olarak önem kazandı ve geliş
meye başladı. XIX. yüzyılın ortalarına ge
lindiğinde Mersin artık sadece Tarsus'un 
değil bütün Adana ovasının başlıca iskele
si durumuna gelmişti. Eskiden Tarsus'un 
nehir limanı Adana ovasının iskelesi rolü
nü aynarken bu Jimanın önünün Tarsus 
(Berdan) çayının alüvyonlarıyla dolması so
nucunda XIX. yüzyılın başlarına kadar ge
miler Tarsus çayı ağzının batısında sığ bir 
koy kenarındaki Yeniköy önünde demir
liyordu. Bunun dışında Adana ovasının 
ürünlerini gemilere yüklemek için Mer
sin'in 14 km. kadar doğusundaki Kazanlı 
köyü ile bunun biraz batısındaki Karadu
var ( Eskiçağ'daki Anchiale. günümüzde 
Mersin Büyükşehir Belediyesi s ınırl arı içi
ne alınmış olan Karaduvar mahallesi) is
keleleri de kullanıldı. Fakat önlerindeki 
suları sığ olan bu iskele yerlerinin hepsi 
de buharlı gemiler devreye girince kulla
nılamaz hale geldi. Bu sebeple akarsula
rın taşıdığı alüvyonlardan uzakta önün
deki deniz alanı derin olan Mersin köyü 
iskele yeri olarak tercih edildi. Önceleri 

Mersin. Adana eyafetinin Tarsus kazasına 
bağlı bir köy durumundaydı ve bu köy is
kelesinin başlıca etkinliği. Toros dağların
dan hayvan sırtında getirilip yelkenli ge
milere yüklenen odun ve kereste ticare
tinden ibaretti. Zamanla Adana ovasında 
tarımsal üretimin artmasıyla orantılı bi
çimde Mersin'de liman faaliyeti gelişti ve 
bunun sonucunda köy giderek büyüme
ye başladı. 1852'de Tarsus kazasına bağlı 
bir nahiyenin merkezi oldu. Mersin iske
lesinin artan ticari yoğunluğu sebebiyle 
13 Muharrem 1274 (2 Eylül 1857) tarihli 
emirle burada her hafta cuma günü pa
zar kurulması kararlaştırıldı. Bu durum 
Mersin'in bir köy olmaktan çıkıp kasaba 
haline geliş sürecini de başlatmış oldu. 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç sa
vaş yıllarında ( 1861-1865) başta ingiltere 
olmak üzere Avrupa sanayi ülkeleri pa
muk ihtiyaçlarını Amerika dışından te
min etmek zorunda kalınca Adana ova
sında yerli tipler dışında yeni tohumlarla 
pamuk üretimi arttı. Bu pamukların dün
ya piyasasına gönderilmek üzere getiril
diği Mersin Limanı büyük önem kazandı. 
Yerleşme yeri büyürken idari durumun
da da değişiklik oldu. 1864'te Tarsus'tan 
ayrılarak üç nahiyenin bağlı olduğu bir ka
zan ın merkezi haline geldi. Bu tarihten 
itibaren devletin resmi kayıtlarına girip 
Bezmialem Valide Sultan vakıfları tahsi
satma aktanldı (26 Cemaziyelewel 1282 1 
16 Ekim 1865). 1875'te Mersin'e gelen in
giliz piskoposu Davis. buranın 1800'lü yıl
ların başında birkaç kulübeden ibaret bir 
yer iken Kırım savaşından sonra gelişme 
göstererek Çukurova'nın (seyyahın deyi
miyle Kilikya) ürünlerinin ihraç edildiği 
bir liman şehri olduğunu yazar (Silici. s. 
39). Dış ticarete bağlı liman faaliyetinin 
gelişmesi, Mersin'de Avrupa ticaret kuru
luşları temsilcilerinin çoğalmasını (Mer
sin'deki ilk çırçır fabrikas ı 1864'te İngiliz
ler tarafından kuru ldu) ve bir ticaret mer
kezi olmasını sağladı. Mersin'de birçok 
ülkenin konsoloslukları açıldı. İngiliz ve 
Fransız konsolosluklarını XIX. yüzyılın son 
on yılına gelindiğinde Amerika Birleşik 
Devletleri. Avusturya, Hollanda, İspanya, 
İtalya, Rusya ve Yunanistan konsolosluk
ları takip etti. 

Mersin'in ekonomik hayatındaki diğer 
bir gelişme Mersin-Tarsus-Adana demir
yolunun yapılmasıdır. 19 Ocak 1884 tari
hinde temel atma merasimi yapılan bu 
demiryolunun döşenmesine 1885 Martın
da başlanabilmiş. Tarsus'a kadar olan kıs
mının resmi açılışı4 Mayıs 1886'da. Ada
na'ya kadar olan tamamının resmi açılışı 


