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MÜRSEL

hammed Abdülkadir el-Bitiþtî’nin ¥ucciy-
yetü’l-mürsel £inde’l-mu¼addi¦în ve’l-
u½ûliyyîn ve’l-fušahâß (Kahire 1402/1982)
ve Haldûn Muhammed Süleym el-Ahdeb’in
el-¥adî¦ü’l-mürsel mefhûmuhû ve ½ý¼-
¼ýyyetühû (Cidde 1404/1984) adlý eser-
leri zikredilebilir. Salahattin Polat Mürsel
Hadisler ve Delil Olma Yönünden De-
ðerleri (Ankara 1985), Ömer Abdülazîz el-
Cuðbeyr el-¥asene’l-Ba½rî ve ¼adî¦ü-
hü’l-mürsel (Amman 1412/1992) adýyla
doktora çalýþmasý; Muhammed Mustafa
el-Gadâmisî el-Mürsel mine’l-¼adî¦ ve
ârâßü’l-eßimmeti fîhi (Rabat 1396), Abdü-
lazîz Sirâc Belîle el-Mürsel ve ¼ucciyye-
tühû (1402/1982, Câmiatü Ümmi’l-kurâ
[Mekke]), Hammâdî el-Yûsufî Merâsîlü’l-
Muva¹¹aß bi-rivâyeti Ya¼yâ b. Ya¼yâ el-
Leysî (1982, el-Câmiatü’z-Zeytûniyye [Tu-
nus]), Hassa Abdülazîz es-Sagýr el-¥adî-
¦ü’l-mürsel beyne’l-šabûl ve’r-red
(1408/1988, Külliyyetü’t-terbiyye li’l-be-
nât [Mekke]) ve Þerîf Hâtim b. Ârif el-Av-
nî el-Mürselü’l-Åafî ve £alâšatühû bi’t-
tedlîs (I-IV, Riyad 1418/1997) ismiyle yük-
sek lisans çalýþmasý yapmýþlardýr. Mürsel
hadis hakkýndaki þu makaleler de önem-
lidir: Hasan Muzaffer Rýzk, “el-Kavlü’l-faþl
fi’l-.amel bi’l-hadîsi’l-mürsel” (Mecelletü’l-
Câmi£ati’l-Ýslâmiyye, sy. 62 [Medine 1404],
s. 29-42); Sâmir Hâþim el-Amîdî, “el-Ha-
dîsü’l-mürsel beyne’r-red ve’l-kabûl” (Tü-
râ¦ünâ, XIII/2-3 [Kum 1418], s. 107-190);
Sâbir Nasr Mustafa Osmân, “Hucciyyetü’l-
mürsel .inde’l-uþûliyyîn ve ehli’l-hadîs”
(Mecelletü’þ-þerî£a ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiy-
ye, XVI/46 [Küveyt 1422/2001], s. 63-120);
Abdullah b. Nâsýr eþ-Þekârî, “Hakýkatü’l-ha-
dîsi’l-mürsel ve envâ.uhû .inde’l-muhad-
disîn ve’l-fukahâ, ve’l-uþûliyyîn” (ed-Dir£iy-
ye, V/17 [Riyad 1423/2002], s. 195-256);
Abdülkerîm el-Vüreykât, “Esbâbü irsâli’l-
hadîs .inde’r-ruvât” (Dirâsât: £Ulûmü’þ-þe-
rî£a ve’l-šånûn, XXIX/1 [Amman 1423/
2002], s. 42-55); Mahmûd Sâlih Câbir, “el-
Hadîsü’l-mürsel .inde’l-Ýmâm eþ-Þâfi.î ve
tatbîkatühü’l-fýkhiyye” (a.g.e., XXX/2 [Am-
man 1424/2003], s. 310-325).
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yetmiþ yedinci sûresi.
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Mekke döneminde, muhtemelen nübüv-
vetinin 4. yýlýnda Hz. Peygamber Mina’da
bulunuyorken nâzil olmuþtur. Adýný ilk âye-
tinde geçen “mürselât” (gönderilenler) ke-
limesinden alýr. Müfessirler bu kelimenin
âlemin idaresiyle görevli melekleri, rüz-
gârlarý, peygamberleri veya Kur’an âyetle-
rini ifade ettiðini belirtirler. Ayrýca yine ilk
âyetinde yer alan kelimeden dolayý Urf (örf)
sûresi olarak da isimlendirilir. Yeminle baþ-
layan sûrelerden olup elli âyettir. Fâsýlasý
“��� �����” tertibinde yer alan ، � ، � ، � ، א

(Câmi£u’t-ta¼½îl, s. 94 vd.). Ahmed b. Han-
bel’in mürseli kabul ettiði, etmediði ve
þartlý kabul ettiði þeklinde üç farklý görüþ
bulunmasýna karþýlýk Ýbn Receb el-Hanbelî
onun sika olmayanlardan rivayette bulu-
nanlarýn mürselini zayýf saydýðýný belirt-
mektedir (Þer¼u £Ýleli’t-Tirmi×î, s. 243). Öte
yandan Ýmam Þâfiî çeþitli þekillerde des-
teklenen mürselleri makbul saymýþtýr (er-
Risâle, s. 461-467). Bazý âlimler mürsel ha-
dislerin sadece faziletli ameller konusun-
da delil olacaðýný söylemiþ, bazýlarý da bir
konuda mürsel hadis dýþýnda baþka delil
bulunmadýðý zaman mürselin re’ye tercih
edileceðini belirtmiþtir. Bir kýsým kaynak-
larda bu sonuncu görüþ Ebû Hanîfe, Mâ-
lik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd
es-Sicistânî, Nesâî ve Ýbn Ebû Hâtim’e nis-
bet edilmiþtir.

Literatür. Mürsel hadisleri bir araya ge-
tiren ilk çalýþma Ebû Dâvûd es-Sicistânî’-
nin 544 mürsel hadisi içeren Kitâbü’l-
Merâsîl’idir (bk. el-MERÂSÎL). Abdullah b.
Müsâid ez-Zehrânî eser üzerine yüksek li-
sans tezi hazýrlamýþtýr (1408, el-Câmiatü’l-
Ýslâmiyye [Medine]). Mürsel hadis nakle-
den râvilerin biyografilerini toplamak mak-
sadýyla önce Berdîcî küçük hacimli Kitâ-
bü Beyâni’l-mürsel’ini yazmýþ, daha son-
ra Ýbn Ebû Hâtim konuyu geniþ bir þekil-
de ele aldýðý el-Merâsîl’inde 492 (veya 476)
râvi ve 1000’e yakýn mürsel rivayeti topla-
mýþtýr. Hatîb el-Baðdâdî’nin Temyîzü(Be-
yânü ¼ükmi)’l-mezîd fî mutta½ýli’l-esâ-
nîd ve et-Taf½îl li-mübhemi’l-merâsîl’i
de bu konudadýr (DÝA, XVI, 457). Bu husu-
su hem teknik açýdan geniþ bir þekilde ele
alan hem de mürsel hadis nakleden 1039
râviyi alfabetik sýrayla tanýtan yegâne ça-
lýþma Alâî’nin Câmi£u’t-ta¼½îl fî a¼kâ-
mi’l-merâsîl’idir (nþr. Hamdî Abdülmecîd
es-Selefî, Baðdad 1397/1978; Beyrut 1407/
1986). Zeynüddin el-Irâký esere bir ta‘lik
(Ragýp Paþa Ktp., nr. 236), Sýbt Ýbnü’l-Ace-
mî de bir hâþiye yazmýþ (Alâî, s. 94), Ömer
b. Hasan Fellâte de kitap üzerine bir yük-
sek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1392, Câmia-
tü Ümmi’l-kurâ [Mekke]). Ýbnü’l-Irâký’nin
Tu¼fetü’t-ta¼½îl fî ×ikri ruvâti’l-merâ-
sîl’i mürsel râviler hakkýnda yazýlmýþ en
kapsamlý çalýþmadýr (nþr. Abdullah Nevvâ-
re, Riyad 1419/1999). Müellif bu eserinde
büyük ölçüde Ýbn Ebû Hâtim ve Alâî’nin
kitaplarýndan faydalanmýþ, yaptýðý ilâve-
leri rumuzlarla göstermiþtir.

Mürsel hadis konusunu teknik açýdan ele
alan çalýþmalar arasýnda Muhammed Ha-
san Hîtû’nun el-¥adî¦ü’l-mürsel ¼ucciy-
yetühû ve e¦eruhû fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî
(Beyrut 1390/1970, 1409/1989), Fevzî Mu-
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Sûrenin ikinci bölümünde Allah’a karþý
gelmekten sakýnanlara (müttakiler) sunu-
lacak özenilir hayat tarzýna temas edilir.
Ardýndan konu yine suçlulara intikal eder,
onlarýn geçici dünya hayatýndan zevk al-
maya önem verdikleri ve belirgin nitelikle-
rinden birinin Allah’ýn huzurunda boyun
eðmemek olduðu ifade edilir. Ýkinci bölüm,
“Peki onlar bu beyana inanmazlarsa hangi
söze inanacaklar?” meâlindeki âyetle so-
na erer (âyet 41-50). Mürselât sûresinde
inkârcýlarýn ebedî hayattaki hüsranlarýnýn
büyüklüðünü vurgulamak üzere, “Dinî ger-
çekleri yalan sayanlarýn o gün vay haline!”
mânasýndaki cümle on defa tekrarlanmak-
tadýr.

Ebû Hüreyre’den nakledilen bir hadise
göre Hz. Peygamber, “Sizden biri Mürse-
lât sûresini okuyup da, ‘Peki onlar bu be-
yana inanmazlarsa hangi söze inanacak-
lar?’ âyetine gelince, ‘Allah’a iman ettik’
desin” buyurmuþtur (Ýbn Kesîr, VII, 175,
194). Diðer bazý rivayetler de Resûl-i Ek-
rem’in, “Beni Hûd, Vâkýa, Kýyâme, Mürse-
lât, Ýze’þ-þemsü küvvirat (Tekvîr), Ýze’s-se-
mâün þekkat (Ýnþikak) ve Ýze’s-semâün fe-
tarat (Ýnfitâr) sûreleri ihtiyarlattý” dediði
(Abdürrezzâk es-San‘ânî, III, 368), nama-
zýn bir rekatýnda Mürselât sûresiyle ardýn-
dan gelen Nebe‘ sûresini birlikte okuduðu
kaydedilir (Buhârî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 6,
28; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 275-279;
krþ. Ýbrahim Ali, s. 306-307, 342-343). Bazý
kaynaklarda yer alan, “Mürselât sûresini
okuyan kimsenin siciline müþrikler grubu-
na girmediði hususu kaydedilir” meâlinde-
ki hadisin (meselâ bk. Zemahþerî, IV, 205;
Beyzâvî, IV, 368) mevzû olduðu kabul edil-
miþtir (Muhammed et-Trablusî, II, 725).
Mina’da Mescid-i Hayf’ýn güneyindeki Sâih
daðýnýn eteðinde Mürselât sûresinin nâ-
zil olduðu, Mescid-i Mürselât diye de aný-

lan maðara (garü’l-Mürselât) bugün mevcut
deðildir.
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Ebü’l-Abbâs Þihâbüddîn Ahmed
b. Ömer el-Ensârî el-Mürsî

(ö. 685/1287)

Þâzelî þeyhi.
˜ ™

616’da (1219) Endülüs’ün Mürsiye (Mur-
cia) þehrinde doðdu. Soyu ensardan Sa‘d
b. Ubâde’ye ulaþýr. Tahsilini Mürsiye’de ta-
mamladýktan sonra ticaretle meþgul olan
babasýnýn yanýnda çalýþmaya baþladý. Hýris-
tiyan saldýrýlarýnýn þehri tehdit ettiði dö-
nemde babasý ailesiyle birlikte 640 (1242)
yýlýnda hacca gitmeye karar verdi. Bindik-
leri gemi Tunus açýklarýnda fýrtýnaya ya-
kalanýp battý. Annesini ve babasýný bu sý-
rada kaybeden Mürsî ve kardeþi Cemâled-
din çetin bir mücadeleden sonra Tunus
sahiline ulaþmayý baþardý. Kardeþi Tunus’-
ta babasýnýn mesleðini sürdürürken Mür-
sî, fakih Muhriz b. Halef Zâviyesi’nde ço-
cuklara okuma yazma ve Kur’an öðretme-

� ، � ، � ،  harfleridir. Nüzûl sebebiyle il-
gili herhangi bir bilgi tesbit edilememiþ-
tir. Ýnsanda sorumluluk duygusunu güçlen-
diren âhiret hayatýný etkili ifadelerle tasvir
ettiði göz önünde bulundurularak nübüv-
vetin ilk yýllarýnda ilâhî vahye ve onun in-
san davranýþlarýný disiplin altýna alan ilke-
lerine karþý gösterilen inatçý direniþler se-
bebiyle nâzil olduðunu söylemek mümkün-
dür.

Mürselât sûresinin muhtevasýný bir gi-
riþ ve iki bölüm halinde ele almak müm-
kündür. Giriþ niteliðindeki ilk beþ âyette
Sâffât ve Zâriyât sûrelerinde olduðu gibi
ardarda bazý güçler üzerine yapýlan yemin-
ler dikkat çekmektedir. Müfessirlere göre
bu âyetlerde üzerlerine yemin edilen “mür-
selât, âsýfât, nâþirât, fârikat, mülkýyât” ke-
limeleri melekler, rüzgârlar, Kur’an âyetleri
veya insanlarýn kalplerine doðan düþunce-
leri ifade etmektedir (Elmalýlý, VII, 5519).
Sözü edilen kavramlarý bilimin kaydettiði
geliþmelerden yararlanarak tabiat güçle-
rindeki bazý etkileþimlerle açýklamak da
mümkündür. Sûrede daha sonra bu ye-
minlerin yöneldiði konu olarak geleceði ha-
ber verilen kýyametin mutlaka gerçekleþe-
ceði belirtilir (âyet 1-7).

Birinci bölüm, kýyametin kopmasý sýra-
sýnda vuku bulacak kozmik deðiþikliklere
temas eden âyetlerle baþlar. Ardýndan ký-
yamet “yevmü’l-fasl” (hakla bâtýlýn, haklý
ile haksýzýn ayýrt edileceði gün) tabiriyle
nitelendirilir; ölümün insan türü için aksa-
mayan bir kanun olduðu vurgulanýr; insan
yaratýlýþý ve yaþayýþýnýn hassas, ölçülü ve
sýnýrlý dengelere baðlý þekilde düzenlendi-
ði ifade edilir; onun barýndýðý yer küresinin
de bir düzen içinde seyrettiði belirtilir. Da-
ha sonraki âyetlerde âhiret hayatýnda suç-
lulara uygulanacak azap niteliðindeki iþ-
lemlere ve cehennemin kýsa tasvirine yer
verilir; cehennem ehline özür dilemek için
bile izin verilmeyeceði bildirilir (âyet 8-40).
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Mürselât sûresinin ilk âyetleri
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