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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.
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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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ma eserler katalogunu Yûsuf Zeydân ya-
yýmlamýþtýr (Fihrisü maÅ¹û¹ati Ebi’l-£Ab-
bâs el-Mürsî, I-II, Ýskenderiye 1997-2000).

Sûfîlerin bilgilerinin tahkike dayandýðýný
ve diðer insanlarýn akýllarýnýn bu bilgileri
kaldýracak yetenekte olmadýðýný söyleyen
Mürsî, üstadý Ebü’l-Hasan eþ-Þâzelî’ye uya-
rak eser telif edecek ilmî yeterliðe sahip
olmasýna raðmen bu yolu tercih etmemiþ
ve eser yazmamýþtýr. Ancak müridi Ýbn
Atâullah el-Ýskenderî, Le¹âßifü’l-minen fî
menâšýbi’l-Mürsî ve Ebi’l-¥asan adlý
kitabýnda, Þa‘rânî ªabašåtü’l-kübrâ ve
Envârü’l-šudsiyye adlý eserlerinde onun
dinî ve tasavvufî konulardaki sözlerine ge-
niþ yer vermiþtir.

Derslerinde fýkýh ve hadis kitaplarýnýn ya-
nýnda Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn, er-Ri£âye,
Æ†tü’l-šulûb, el-Mevâšýf gibi tasavvuf
kitaplarýný okutan Mürsî tasavvufu zâhir
ilimleriyle meczeden bir anlayýþa sahiptir.
Onun kendisine intisap etmek isteyenle-
re geçimlerini çalýþarak temin etmelerini
tavsiye ettiði, hükümdarlarla görüþmek-
ten titizlikle kaçýndýðý belirtilmektedir. Ba-
zý kaynaklarda Ebû Medyen el-Maðribî’-
nin, kendisine intisap etmek isteyen Me-
rakeþ hâkimi Sultan Ya‘kub’a Mürsî’ye git-
mesini söylediði kaydedilmektedir. Ancak
Mürsî, Ebû Medyen’in ölümünden (594/
1198) çok sonra dünyaya geldiðine göre
bu bilginin doðru olmasý mümkün deðil-
dir. Öte yandan bu bilgi Mürsî’nin hüküm-
darlarla görüþmediðine dair rivayetle de
çeliþmektedir. Bu yanlýþlýk, Rav²ü’r-reyâ-
¼în müellifi Yâfiî’nin Ebü’l-Abbas el-Me-
rînî’yi Ebü’l-Abbas el-Mürsî þeklinde kay-
detmesinden kaynaklanmýþtýr. Þâzeliyye
silsilesi Ebü’l-Hasan eþ-Þâzelî’den sonra,
“Tarikimiz ne doðuya ne batýya mensup-
tur, sadece Hasan b. Ali’ye mensuptur, o
kutublarýn ilkidir” diyen Mürsî vasýtasýyla
devam etmiþtir. Ýbn Atâullah el-Ýskende-

rî, Æa½îdetü’l-bürde müellifi Muhammed
b. Saîd el-Bûsîrî ve Ya‘kub Arþî onun ye-
tiþtirdiði çok sayýda mürid arasýnda en ta-
nýnmýþlarýdýr.
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Ýspanya’da yaklaþýk beþ asýr
Ýslâm hâkimiyetinde kalan,

halen bir il ve özerk bölge merkezi
olan tarihî þehir.
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Ýspanya’nýn güneydoðusundaki Mürsi-
ye (Murcia) sulamalý bir tarým alanýnda ve
Segura (Ar. Þekure/Vâdilebyaz) ýrmaðýnýn
kýyýsýnda kurulmuþtur. Ýslâm kaynaklarýn-
da müslümanlar tarafýndan kurulduðu be-
lirtilmekteyse de adýnýn Villa (etrafý sur-
larla çevrili büyük çiftlik) Murtea’dan gel-
mesi sebebiyle çekirdeðinin Romalýlar’a ait
olduðu söylenebilir; ancak müslümanlar
burayý yeniden imar etmiþ ve büyük bir
þehre dönüþtürmüþtür. Mürsiye IX. yüz-
yýlýn ilk çeyreðinde, Tüdmîr eyaletinin (Kû-
re) merkezi olan Ello’da Kayslý ve Yemenli
kabileler arasýnda baþlayan ve yedi yýldan
fazla süren savaþlar yüzünden yönetimin
zorlaþmasý ve istikrarýn kaybolmasý üze-
rine, Endülüs Emevî Emîri II. Abdurrah-
man’ýn emriyle Vali Câbir b. Mâlik tarafýn-
dan 210 (825) veya 216 (831) yýlýnda yeni-
den inþa edildi ve bölgenin idare merkezi
buraya taþýndý. Emîr Abdullah b. Muham-

ye baþladý. O sýrada Tunus’ta bulunan Þâ-
zeliyye tarikatýnýn pîri Þeyh Ebü’l-Hasan
eþ-Þâzelî’yi bu yýllarda tanýdý. Mürsî’de is-
tidat gören Þâzelî onu müridliðe kabul et-
ti. Kadý Ýbnü’l-Berâ ile arasýnda meydana
gelen bir anlaþmazlýk yüzünden Ebü’l-Ha-
san eþ-Þâzelî Tunus’u terketmek zorunda
kalýnca Mürsî de þeyhiyle birlikte Ýskende-
riye’ye gitti. Bu olayýn ardýndan þeyhinin
vefatýna kadar (656/1258) onun yanýndan
hiç ayrýlmadý. Þâzelî hayatýnýn sonlarýna
doðru Mürsî’yi halife tayin etti; irþad yet-
kisini ve tarikatý sürdürme görevini ona
verdiðini belirtti.

Mürsî, þeyhinin vefatýndan sonra genel-
likle Ýskenderiye’de ve zaman zaman git-
tiði Kahire’de kurduðu ilim meclislerinde
onun yolunu sürdürerek fýkýh, hadis, tef-
sir ve ahlâka dair dersler okuttu. Zâhir ule-
mâsýnýn da katýldýðý bu derslerde bulunan
müridi Ýbn Atâullah el-Ýskenderî onun ders
anlatýrken Kitâbü’l-Me½âbî¼ (hadis), el-
Ýrþâd (usûlü’d-din), et-Teh×îb (fýkýh), el-
Mu¼arrirü’l-vecîz (tefsir) gibi eserlerden
faydalandýðýný belirtir. Ýbn Atâullah’ýn ver-
diði bu bilgiden, “Biz fýkýhçýlarla ayný bilgi-
leri paylaþýyoruz, ancak onlar sahip olduk-
larýmýz konusunda bize ortak deðiller” di-
yen Mürsî’nin zâhir ilimlerinde derin bilgi
sahibi olduðu anlaþýlmaktadýr.

Ýskenderiye’de otuz yýl ilim ve irþadla
meþgul olan Mürsî 25 Zilhicce 685 (11 Þu-
bat 1287) tarihinde burada vefat etti ve
Bâbülbahr Kabristaný’na defnedildi. 705
(1306) yýlýnda Ýskenderiyeli tüccar Zeynüd-
din b. Keysân gördüðü bir rüya üzerine
kabrin yanýna onun adýna bir mescid yap-
týrmýþ, tarih boyunca çeþitli onarýmlar ge-
çiren mescidin 1927’de Evkaf Nezâreti ta-
rafýndan yeniden inþasýna karar verilmiþtir.
1944 yýlýnda tamamlanan bina þehrin en
güzel mescidi olup yanýna bir de kütüp-
hane inþa edilmiþtir. Kütüphanenin yaz-
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