MERZÜBANNAME
tem olarak göstermiştir. Bu yayının birkaç basımı yapıldıktan sonra Muhammed Ruşen tarafından ayrıntılı bir inceleme ve geniş dil açıklamalarıyla birlikte
iki ciltlik mükemmel bir neşri gerçekleş
tirilmiştir (Tahran I 367 h ş.).
Merzübanname'nin en önemli tercümeleri Türkçe'ye olan çevirilerdir. Bunlardan ilki. XIV. yüzyılın ikinci yarısında
Sadreddin Şeyhoğlu tarafından Veravini'nin nüshası esas alınarak yapılmıştır.
XV. yüzyılda Şehabeddin İbn Arabşah. Fal;dh etü '1-l]uleta' ve müfakehetü 'z-zurefa' adıyla Arapça olarak yaptığı t~r~ü
mede (Bulak I 276; nşr. Muhammed Receb
en-Neccar. Küveyt I 997; Eymen Abdü lcebbar ei-Buhayr\'. Kah i re ı 421/200 ı) bu
Türkçe çeviriyi esas almıştır. İkinci Türkçe çeviriyi Urfalı Nüzhet Ömer Efendi (ö.
ı 778) yine Veravlnl'nin nüshasından hareketle Cevahirü '1-hikem adıyla gerçekleştirmiştir (TSMK, TY, nr. 369). Eserle ilgili en önemli çalışma. Zeynep Korkmaz
tarafından Şeyhoğlu'nun tercümesi esas
alınarak geniş bir incelemenin yanında
metnin transkripsiyonu. sözlük ve tıpkı
basımı yapılarak ortaya konmuştur (bk.
bibl.). Merzübdnname, Fransızca 'ya bazı
parçalar halinde Charles Schefer tarafın
dan Chrestomathie persane adıyla çevrilmiştir(Paris

1885).
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(ÜI ~l..:ı.c)

Ferra el-Begav'i'nin
(ö.

516/ 1122)

güvenilir hadis kaynaklarından
L derlediği hadisleri ihtiva eden eseri.

_j

Rivayetlerin önce konularına ve bablara
göre sıralandığı kitapta her babdaki hadisler kendi içinde sahih ve hasen olmak
üzere ikiye ayrılmış, az sayıdaki zayıf rivayetin durumu belirtilmiş. münker ve
mevzu rivayetlere yer verilmediği ifade
edilmiştir. Brockelmann'ın Begavl'nin
eserine aldığı hadisleri sahih, hasen. zayıf ve garlb diye üçe ayırdığın ı söylemesi
(iA, ll, 449) doğru değildir. Begavl başka
kaynaklarda görülmemekle birlikte SaJ:ıiJ:ıayn'dan seçtiği hadisler için "sah.ih"
(2434 hadis) , diğer hadis kitaplarından
seçtiği hadisler için de "hasen" (20 50 hadis) terimini kullanmıştır. Bu kitaplar Kütüb-i Sitte ile Darimi'nin es-Sünen, Malik'in el-Muvatta', Şafii'nin el-Mü sned,
Darekutnl'nin es-Sünen, Beyhaki'nin
Şu'abü'l-iman ve Endülüslü muhaddis
Rezln b. Muaviye es-Sarakustl'nin et-Tecrid li'ş-şıJ:ıaJ:ı ve's-sünen adlı eserleridir.
İslam aleminde büyük şöhret kazanan ve
üzerine kırktan fazla şerh yazılan Meşa
biJ:ıu's-sünne'de 4931 hadis vard ır (YOsuf Abdurrahman ei-Mar ' aşl\' neş ri) . Kati b
Çelebi eserin 4719 hadis ihtiva ettiğini ,
1OS1 hadisin hem ŞaJ:ıiJ:ı-i Bub.Qri hem
ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'de, 32S hadisin yalnız
Buharl'de, 87S hadisin sadece Müslim'de bulunduğunu söylemektedir (Keşfü '??Unun,

ıı.

1698)

MeşabiJ:ıu's-sünne'deki

hadislerin sahabi veya nadiren tabii ravisi dışında senedleri hadis ilminde ilk defa olmaküzere
bu eserde terkedilmiştir. Şa]J.iJ:ıayn hadisleri dışındaki bütün rivayetleri hasen
olarak nitelemesi yüzünden Begavl'ye ciddi itirazlar yöneltilmiş, İbnü's-Salah ('Ulamü '1-f:ıadiş, s. 34) ve Nevevi (et- Talr:rib, ı.
ı 65). sünen müelliflerinin eserlerinde hasen rivayetlerin dışında sahih ve zayıf ha?islerin de bulunabileceğini söylemiştir.
lbn Hacer el-Askalanl, Süyutl ve Zeynüddin el-lraki gibi muhaddisler de Begavl'yi
eleştirmiştir. Ancak Muhyiddin el-Kafiyeci gibi bazı Hanefi alimleri bu kullanı
rnın bir teri m olması dolayısıyla eleştiriyi
hak etmediğini söylemiştir (el-Mul]taşar,
s. ı 14). öte yandan Ebu Hafs Siracüddin
Ömer b. Ali el-Kazvlnl eserde geçen hadislerden bazılarının mevzu olduğunu iddia etmiş, bu iddiaya Al al en - Na]fdü'ş
şaJ:ıiJ:ı lima ü'türiçla 'al eyhi min eJ:ıadi-

şi'l-Meşabil}. adlı eserinde (nşr. Mahmud
Said MemdOh, Beyrut 1990). İbn HacerelAskalani de el-Ecvib e 'an ehadis vaka'at ii MeşabiJ:ıi's-sünne ve ~usifet bl'lvat' adıyla yazdığı bir risalede (.DiA, XIX,
522; n ş r. Abdurrahman Muhammed Ahmed e l- Kaşkarl, Medine 1405/1 985) cevap
vermiştir. Her iki çalışma. İbn Hacer'in
Hidayetü'r-ruvdt ila tal]rici eJ:ıddişi'l
MeşabiJ:ı ve'l-Mişkat adlı eseriyle birlikte yayımlanmıştır (n ş r. M. Nasırüddin
ei-Eibanl - Ali b. Abdülhamld ei-Haleb\',
1-VI, Kah i re 1422/200 ı). Ayrıca Meşabi
J:ıu 's-sünne'de mevzu olarak nitelendirilen hadislerin aslında uydurma değil
muhtemelen ricalinin zabt kusuru dolayısıyla zayıf olabileceği ve bunların başka
tariklerle desteklenip hasen derecesine
çıkabileceği söylenmiştir (Zofar, XXXIII/3

119891. s. 190-192). MeşabiJ:ıu's-sünne

Bulak'ta ( ı 294) ve Kahire'de (ı 3 ı 8) Miş 
kat ile birlikte. ayrıca Yusuf Abdurrahman el-Mar' aşil, Muhammed Selim İbra
him ve Cemal Harndi ez-Zehebl tarafın
dan hadislerinin tahrlci ve fihristi yapıl
mak suretiyle dört cilt halinde ( Beyrut
14071 1987) yayımlanmıştır.
İbn Hacer ei-Askalanl'nin hocası Sadreddin Muhammed b. İbrahim b. İshak
es-Süleml el-Münavl Keşfü '1-menahic
ve't-tena]fiJ:ı ii tal]rici'l-eJ:ıadişi'l-Me
şabiJ:ı'inde (Sü leymaniye Ktp., Fatih. nr.
I 133; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 286;
Bursa Uluca mi Ktp .. nr. 734) kitaptaki hadisleri tahrlc etmiştir. İbn Hacer. bu eserden de faydalanarak Hidô.yetü'r-ruvdt'ında hem her iki eserin tahrlcini yapmış hem de bu eserlerde geçen hadislerle
ilgili önemli tesbit ve tashihlerde bulunmuştur (neşredenlerin girişi, ı. 41-42) .

Mahmud b. Ahmed b. Muhammed elFarisl Esma'ü ricali'l-MeşabiJ:ı'inde
(eseri AbdürraOf Zafer, iskoçya Glasgow
Üniversitesi'nde doktora tezi olarak tah ki k
etm i ş tir) ve Ebü'l-Vefa Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Bahşl Tercemetü 'ş-şaJ:ıabe ruvdtü '1-MeşabiJ:ı 'inde
(Brockelmann, GAL Suppl., 1, 62 ı) MeşabiJ:ıu's-sünne'de geçen sahabi ve tabil ravilerin hal tercümelerini kaydetmiştir. Ebü'l-Ferec Muhammed b. Davud b. Yusuf et-Tirmizi de ŞerJ:ıu müş
kilati Kitdbi'l -Meşab il}. adlı eserinde
(iü Ktp ., AY. nr. ı 287) kitaptaki anlaşıl
ması zor yerleri konu edinen bir çalışma
yapmıştır.

Eser çeşitli dillere çevrilmiştir. Bunlardan 1080 (1699) yılında yapılan Tercümetü Mesabihi's-sünne adlı Türkçe çevirisi (Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah
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Efendi. nr. 44), Sinaneddin Yusuf b. Hüsameddin ei-Amasl'nin Müntehabat-ı
Mesabih Tercümesi (Süleymaniye Ktp.,
Hasan Hüsnü Paşa, nr. 239) ve müellifi
bilinmeyen Tercüme-i ba'zi'l-ehadisi'ş-şerife min Mesabihi's-sünne adlı
kısmıtercüme (Süleymaniye Ktp., Hacı
Mahmud Efendi, nr. 658) anılabilir.
MeşabiJ:ıu's-sünne

üzerine yapılan en
Hatib et-Tebrizl'nin Miş
katü'l-MeşabiJ:ı'idir. Hatib et-Tebriz! bu
eserinde Begavl'nin sahih ve hasen diye
ikiye ayırdığı hadisleri yeniden düzenleyip
ilavelerde bulunmuş. onun hadisleri seçme şartlarını dikkate alarak esere üçüncü bir bölüm eklemiş, müellifin kapalı bı
raktığı yerleri açıklamış ve hadislerin ravilerini zikretmiştir. Tebrizl'nin eserin her
üç bölümüne ilave ettiği hadislerin sayısı
1511 'dir (Ali el-Karl. neşredenin g iri şi, 1,
56) . Mişkôtü'l-MeşabiJ:ı Hindistan'da
( ı 257, ı 3 ı 9), Delhi'de (ı 300. ı 890), Bombay'da (ı 2 7 ı). mukaddimesinde Abdülhak b. Seyfeddin ed-Dihlevl'nin Beyanü
ba'zı muştalaJ:ıati'l-J:ıadiş, sonunda Hatib et-Tebriz!' nin el-İ km al ii esma'i'rrical (KWlbü Esma'i ricali'L-Mişkat) adlı
eseriyle birlikte (nşr. Seyyid Muhammed
Abdülmetln. Delhi 1345), bu nüsha esas
alınarak Terburg'da (ı 3 ı 5/1 898), ayrıca
Mir}fatü'l-mefatiJ:ı ve Muhammed İdr'is
meşhur çalışma

ei-Kandehlevl'nin e t-Ta'li]fu'ş -şabiJ:ı 'ala
Mişkati'l-MeşabiJ:ı'i ile beraber (DiyGbend I 354), yine Ebü'l-Hasan Ubeydullah
b. Muhammed Abdüsselam ei-Mübarekfür'i'nin Mir'atü '1-m efatil:ı şerJ:ıi Mişkô
ti'l-MeşabiJ:ı adlı eseriyle birlikte (I-lll,
Dımaşk 1381) yayımlanmıştır. Eserin, Nasırüddin el-Eibani tarafından hadislerin
kaynakları tashih edilerek ve sıhhatlerine
dair değerlendirmeler yeniden gözden
geçirilerek yapılan neşri de önemlidir
(1-111, Dımaşk ı 380/1961 ).
Mişkôtü 'l-MeşabiJ:ı çeşitli

dillere çevBunlardan A. N. Matthews'ın
Mischat al-Masabih (l-ll , Calcutta ı 8091810), Mevlana Fazlülker'im'in al-HadisAn English Translation and Commentary of Mishkat-ul-Masabih (Calcutta
1938-1939) adlı İngilizce tercümeleri, Muhammed Kutub Han ed-Dihlev'i'nin Hintçe
tercümesi (Lahor 1902) ve Mustafa Uysal'ın Türkçe çevirisi (izah/ı Miş ka tü '1-Mesabih Tercümesi, Konya, ts.) zikredilebilir.
Eser ayrıca Mishkat al-Masabih adıyla
James Robson (I-IV, Lah o re ı 963- ı 966) ve
Nasırüddin ei-Eibani neşri esas alınarak
yine aynı adla Abdülham'id Sıddıki ( Lahore ı 976- ı 979) tarafından İngilizce'ye tercüme edilmiştir.
Eser üzerine ilk şerh, Tib'i tarafından
el-Kaşif 'an J:ıa]fa'i]fi's-sünen (Şerf:ıu 'trilmiştir.

Tercüme-i ba'zi'f·ehadisi 'ş·şeri{e min Mesabihi 's-sünne'nin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 658)

Tlbi 'ala

Mişkati'L-Meşabf/:ı) adıyla yazıl

mıştır (nşr.

Abdülgaffar Muhibbu llah
Karaçi 141 3 / 1992) . Muhammed Rif'at Zencir, Tibl'nin şerhine dair
müstakil bir çalışma yapmıştır (Kuala
Lumpur ı 998) . Mişkôtü'l-MeşabiJ:ı hakkındaki en önemli çalışma ise Ali el-Karl'nin Mir]fatü '1-mefatil:ı adlı eseridir. Ali
el-Karl mükerrer rivayetleri çıkararak hadisleri senedieriyle birlikte kaydetmiş,
merfQ veya mevkuf olduklarını belirtmiş,
muhtasar rivayetlerin tamamını zikretmiş ve Tebriz!' nin gar'ib yahut zayıf olarak nitelediği rivayetleri yeniden değer
lendirmiştir (Ali el-Karl, ı . 79-90). Eser
Kahire'de (l-V, 1309/1892), tashih, tahkik
ve fihristlerle birlikte Beyrut'ta (nşr. Sıdki
Muhammed Cemi! ei-Attar. I-Xl, Beyrut

vdğr., I-XII,

1414/ ı 994) neşredilmiştir.
Mişkatü'l-MeşabiJ:ı üzerine Alemüddin es-Sehavl ve Seyyid Şerif ei-Cürcan'i'nin haşiyeleri. İbn Hacer ei-Heytem'i'nin
FetJ:ıu'l-ilah ii şerJ:ıi'l-Mişkat, Abdülaz'iz b. Muhammed ei-Ebheri'nin Minhacü '1-Mişkat adlı çalışmaları vardır.
Abdülhak b. Seyfeddin ed-Dihlev'i de
Eşi"atü'l-Lema'at adıyla Farsça (Leknev
1873), daha sonra Lema'atü't-ten]fiJ:ı ii
şerJ:ıi Mişkati'l-Meşabil:ı adıyla Arapça
bir şerh yazmıştır. Müellifin ayrıca Esma'ü ricali Mişkati'J-MeşabiJ:ı'i vardır
( DİA , IX, 292) . Mişkatü'l-MeşabiJ:ı'in pek
çok şerh ve tahrici arasında Ekımetüddin
Yusuf b. İbrahim b. Muhammed eş-Şir
van'i'nin Hidayetü 'ş-şabil:ı ii şerJ:ıi Miş
kôti'l-MeşabiJ:ı, Nurülhasan b. Sıdd'ik
Hasan Han'ın er-RaJ:ımetü'l-mühdat ila
men yüridü ziyadate'l-'ilm 'alô eJ:ıadi
şi'l-Mişkôt (Del hi 130 ı), Seyyid Ahmed
Hasan ed-Dihlev'i'nin Ten]fiJ:ıu 'r-ruvat ii
taJ].rici eJ:ı(ıdişi'J-MeşabiJ:ı ve'J-Mişkôt
(l-ll, Del hi ı 334: Leknev, ts.). Muhammed
İdris el-Kandehlev'i'nin et-Ta'li]fu'ş-şabiJ:ı
'ala Mişkati'l-MeşabiJ:ı ( D ım aşk 1354),
Ebü'l-Hasan Ubeydullah b. Muhammed
Abdüsselam el-Mübarekfur'i'nin Mir'a-

tü'l-mefatii:ı şerJ:ıi Mişkôti'l-MeşabiJ:ı

(I-VII, Pakistan, ts. [el-Mektebetü'l-eseriy-

eserleri sayılabilir. Ayrıca Mişkô
üzerine Hint alt kıtasında
yapılan çalışmalar hakkında müstakil
araştırmalar yapıldığı, Abdülhay el-Hasen'i'nin eş-Şe}fdfetü'l-İslamiyye fi'l-Hind
adlı eserinde (s. ı 35) Hint ulemasının MeşabiJ:ı ve Mişkôt'a verdikleri öneme işa
ret ettiği belirtilmelidir. Bunların dışında
şu çalışmaları da kaydetmek gerekir: Abdülmü'min b. EbG Bekir ez-Za'feranl, elYenabt ii şerJ:ıi'l-Meşabil:ı (Süleymaniye Ktp., ŞehidAli Paşa, nr. 501: iü Ktp., AY.
ye 1)

adlı

tü'l-MeşabiJ:ı
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nr. 608); Alaeddin Ali b. Selahaddin esSehGml. Menhe1ü'1-Yenô.bi' ii şerl;i'1Meşô.bil; (Süleymaniye Ktp., Ayasofya,
nr. 57; Fatih, nr. 969); Muzhirüddin Hüseyin b. Mahmud ez-Zeydani. e1-Metô.til;
ii şerl;i (f:ıalli) '1-Meşô.bil; (Süleymaniye
Ktp., Ayasofya, m 9 ı 9, Hekimoğlu, nr. 248;
Beyazıt Devlet K tp ., Bayezid, nr. ı ı 33; Nuruosmaniye Ktp., nr. ı ı ı 2); Muzhirüddin
Hüseyin b. Mahmud ez-Zeydanl ve Zeynülarab Ali b. Abdullah b. Ahmed en-Nahcuvanl. Şerl;u '1-Meşô.bil; (yazma n üshaları için bk. Zofar, XXXıll/3 ı ı 989], s. ı 94ı 95) zikredilebilir. Eser hakkında yapılan
diğer şerhler ve çalışmalar için Yusuf Abdurrahman ei-Mar'aşll bilgi vermektedir
(Ferra ei-Begavl, neşredenin girişi, I. 6374; Zofar, XXXıll/3 ı ı 989], s. ı 94-197;
ayrıca bk. Brockelmann, GAL, 1, 448-449;
Suppl., ı. 620-622).
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Iii

larda geçmekte. Mescid-i ömer b. Hattab ve Mescid-i Sa' d b. Muaz'ın (Mescid-i
Fatıma) XX. yüzyılda yapıldığı tahmin
edilmektedir. Muhammed İlyas Abdülganl. anılan altı mescidin biraz güneyinde
XX. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen
Mescid-i Beni Haram'ın araya diğer yapı
lar girmeden önce onlarla bir bütünlük
arzettiğini, Mesacid-i Seb'a adının da bu
dönemde ortaya çıktığını ileri sürmekte.
bazı yazarların ise yedinci mescid olarak
Hendek yakınındaki Mescidü'r-raye'yi
gösterdiklerini belirtmektedir (el-Mesacidü ' l-eşeriyye, s. ı 36- ı 38).
1. Mescid-i Feth. Feth süresi veya,
fetih istiyorsanız işte fetih geldi"
mealindeki ayet ( ei-Enfal 8/19) burada
nazil olduğu için m escide bu adın verildiği
nakledilmektedir. Ancak genellikle kabul
edilen rivayet, Hendek Gazvesi sırasında
Hz. Peygamber'in mescidin bulunduğu
yerde Medine'yi mu hasara eden düşman
ların yenilmesi için dua ettiği ve bundan
dolayı mescide bu adın verildiği şeklinde
dir. Yine bu sebeple m escide M escid-i Ahzab denildiği gibi etrafındaki diğer mescidlerden daha yüksek bir yerde yapıldığı
için Mescid-i A'Ia da denilmiştir. Hendek
Savaşı esnasında namazgah niteliğinde
olan bu alana daha sonra tek revaklı bir
mescid inşa edilmiştir. Ömer b. Abdülazlz, Medine valiliği sırasında m escidi eski
planına uygun biçimde yeniden yaptır
mıştır. XV. yüzyıl müelliflerinden SemhGdl, EyyGbller döneminde Seyfeddin Hüseyin b . Ebü'I-Heyca tarafından tekrar
inşa ettirilen mescidin inşa tarihini (575/
ı ı 79) kıble yönündeki bir kitabenin üzerinde gördüğünü belirtmektedir ( Vefa'ü'l·
vefa', lll. 837). Son olarak Sultan Abdülmecid'in 1270'te (ı 853-54) yeniden yaptırdığı mescid yaklaşık 8.5 m. boyunda,
3,5 m. genişliğinde ve 4,5 m. yüksekliğ in"Eğer
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MESA.CiD-i SEB'A
(~l~l...c.JI)

L

Medine'nin kuzeyindeki
yedi mescide verilen isim.

_j

Medine'de Sel' dağının kuzeybatısında
bulunan ve mesacid-i feth diye de anılan
yedi mescidden dördü (Mescid-i Feth, Mescid-i Selman-ı Farisl. Mescid-i Ali b. EbG Talib,
Mescid-i EbG Bekir es-Sıddlk) klasik kaynak-
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Mesacid-i
Seb'a'dan
bir görünüş

Mesacid·i Seb'a'nın yol ve çevre düzenlemesi yapıldıktan
sonraki hali

de olup inşaatında bazalt taşı kullanılmış
Mescide Suudller döneminde yapılan
biri kuzey, diğeri doğu tarafında, her biri
yirmi yedi basamaklı iki merdivenle çık! lmaktadır. Binada tezyinat yoktur. Mihrabın eni yaklaşık 1 m .. yüksekliği 2 metredir. Eyvanın kuzey duvarı küçük bir avluya açılmaktadır.
tır.

2. Mescid-i Selman-ı Farisl. Adını. Hz.
Peygamber' e Hendek Savaşı'ndan önce
hendek kazılmasını tavsiye eden Selman-ı
Farisi'den almıştır. ömer b. Abdülaziz'in
Medine valiliği sıra sında inşa edildiği sanılan bu mescid de Seyfeddin Hüseyin b.
Ebü'I-Heyca tarafından 577'de (ı 181) ye-

