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MÜRSÎ

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.

˜ ™

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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siye’nin yerli halkýndan birçok kimseyi þe-
hir dýþýna sürüp yerlerine paralý hýristiyan
askerlerini yerleþtirdi ve onlarýn ihtiyaçla-
rýný karþýlamak üzere yeni evler, kilise ve
çarþý yaptýrdý. Yaklaþýk yirmi beþ yýl onun
elinde kalan þehir daha sonra uzun bir
mücadelenin ardýndan Muvahhidler’in
kontrolü altýna girdi (567/1172). 620’de
(1223) burada Muvahhidler’den Ebû Mu-
hammed Abdullah, el-Âdil unvanýyla hali-
feliðini ve kýsa süre içinde onun öldürül-
mesinin ardýndan Hûdîler’den Seyfüddev-
le Muhammed b. Yûsuf b. Hûd, Muvah-
hidler’e karþý ayaklanarak emirliðini ilân
etti (625/1228). Ayrýca Kurtuba, Ýþbîliye
(Sevilla), Gýrnata, Mâleka (Malaga) ve Meri-
ye’yi (Almeria) kendisine baðlayan Seyfüd-
devle’nin 635’te (1238) vefatýyla þehir ký-
sa bir süre Hafsîler’in elinde kaldý.

639 (1241) yýlýnda Kastilyalýlar tarafýn-
dan kuþatýlan Mürsiye, dýþarýdan yardým
alamamasý üzerine direnme gücünü kay-
bederek yapýlan bir antlaþma çerçevesinde
teslim oldu (10 Þevval 640 / 2 Nisan 1243).
Bir yýl sonra Mürsiyeliler istilâcýlarý dýþarý
atýp Nasrîler’e baðlýlýklarýný bildirdilerse de
Kastilyalýlar çok geçmeden þehri yeniden
hâkimiyetleri altýna aldýlar (9 Zilkade 641 /
19 Nisan 1244). 663’te (1264-65) Nasrî yö-
neticilerinin teþvikiyle halk bir defa daha is-
yan etti. Ancak iki yýl sonra Kastilyalýlar’ýn
çaðrýsý üzerine yardýma gelen Aragon Kra-
lý I. Jaime þehri ele geçirdi. Kastilya Kralý X.
Alfonso, müslümanlarý kýrk gün içerisinde
þehir merkezinden çýkararak evlerine hý-
ristiyan aileleri yerleþtirdi. Surlarýn dýþýn-
da çeþitli sýkýntýlara mâruz kalan müslü-
man nüfusun önemli bir bölümü Gýrnata’-
ya göç etti; geriye sadece dinî ve sosyal
kýsýtlamalara mâruz býrakýlmýþ çiftçiler kal-
dý. 1499’dan itibaren Ýspanya genelinde
baþlatýlan zorla hýristiyanlaþtýrma politika-
sý neticesinde bu müslümanlardan ya Mað-
rib’e göçmeleri ya da vaftiz olmalarý isten-
di ve sürgünü göze alamayanlar hýristiyan
kabul edildi. Fakat bunlarýn önemli bir bö-
lümü Hýristiyanlýklarýndan þüphe edildiði

için 1609-1611 arasýnda sürgüne tâbi tu-
tuldu.

Coðrafyacý Ýdrîsî’nin verdiði bilgilere gö-
re þehrin çevresinde meyve aðaçlarýyla do-
lu birçok bahçe ve çiftlik vardý, bu sebep-
le buraya halk arasýnda “el-Bustân” deni-
liyordu. Meyve-sebze üretimi yanýnda ci-
vardaki zengin gümüþ yataklarý da iþleti-
liyordu. Mürsiye göz alýcý renklerdeki ka-
liteli ipekli kumaþlarýyla ülke içinde ve dý-
þýnda ün kazanmýþtý; o derecede ki, “Süva-
ri Tilimsân’da, gelin Mürsiye’de hazýrlanýr”
sözü Endülüs’te ve Maðrib’de darbýmesel
haline gelmiþti. Burada üretilen seramik-
ler de Piza, Cenova ve Venedik gibi Ýtalyan
þehir devletlerine ihraç ediliyordu.

Mürsiye, Ýslâmî dönemde ekonomi ya-
nýnda ilmî hayatta da aktif bir merkez ola-
rak temayüz etmiþ, burada özellikle nahiv,
kýraat, tefsir, hadis, fýkýh gibi ilimlerin öð-
retimi yapýlmýþtýr. Ebü’l-Abbas Ýbnü’r-Re-
þîk ile Muhammed b. Müferric b. Ebü’l-
Âfiye ve Safvân b. Ýdrîs kitâbet ve inþâda;
Muhammed b. Yebka el-Ümevî, Ebû Be-
kir Ýbn Ebû Cemre ile Ebû Muhammed el-
Huþenî fýkýhta; Ýbnü’t-Teyyânî diye bilinen
Temmâm b. Galib, Ýbn Sîde, Ebû Âmir el-
Belevî ve Ýbn Vehbûn dil ve edebiyatta; Ýb-
nü’l-Cennân, Kelâî ve Ebû Bekir Muham-
med b. Galbûn el-Ensârî hadiste; Ýbn
Seb‘în, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî ve Ebü’l-
Abbas el-Mürsî tasavvufta ileri gitmiþ Mür-
siye kökenli ilim ve fikir adamlarýnýn en ön-
de gelenleridir. Tarihçi ve hadis âlimi Ah-
med b. Yahyâ ed-Dabbî hayatýnýn yarýsýn-
dan fazlasýný Mürsiye’de geçirmiþ ve bu-
rada ölmüþtür. Kadî Ýyâz ve Kartâcennî de
Mürsiye’de bir süre kalýp ilim tahsil etmiþ-
tir. Mürsiye’nin bilimsel birikimi hýristiyan
hâkimiyeti altýnda da bir süre varlýðýný ko-
rumuþ, hatta Kastilya Kralý X. Alfonso,
bundan hýristiyan öðrencilerin de yararla-
nabilmesi için bir okul açtýrarak müderris-
liðine hekimliði yanýnda mantýk, felsefe,
mûsiki ve matematik alanlarýnda da ün
yapmýþ olan Muhammed b. Ahmed el-
Mürsî er-Rakutî’yi getirmiþtir.

med b. Abdurrahman dönemindeki (888-
912) siyasî parçalanma sonucunda Dey-
sem b. Ýshak þehirde, Güney Endülüs’te
merkezî idareye karþý mücadele veren
Ömer b. Hafsûn’un da yardýmýyla Emevî
hânedanýna þeklen baðlý, kendi ordusuna
ve hazinesine sahip bir yönetim oluþturdu
ve bir süre sonra ödemesi gereken vergi-
yi göndermemek suretiyle baðýmsýzlýðýný
ilân etti. Ancak III. Abdurrahman’ýn yolla-
dýðý ordu karþýsýnda yenildi ve þehir tek-
rar Emevî yönetimi altýna girdi (304/916).
Ardýndan Ya‘kub b. Ebû Hâlid ve Âmir b.
Ebû Cevþen gibi mahallî liderlerin baþlat-
týðý ayaklanmalarý da bizzat III. Abdurrah-
man bastýrdý (312/925); bundan sonra yüz-
yýlý aþkýn bir süre bölgede huzurlu günler
yaþandý.

Mülûkü’t-tavâif devrinde Mürsiye, ön-
ce Âmirîler’in iktidardan uzaklaþtýrýlmasý-
nýn ardýndan bir süre burada idareci ola-
rak bulunan Saklebî kumandaný Vâsýl ta-
rafýndan müstakil bir þekilde yönetildi; da-
ha sonra Meriye’de baðýmsýzlýðýný ilân eden
yine Saklebî asýllý Hayrân el-Âmirî’nin eli-
ne geçti. Hayrân, þehri bir ara Belensiye
hâkimi Abdülazîz b. Abdurrahman el-Man-
sûr’a býrakmak zorunda kaldýysa da ardýn-
dan geri aldý ve Meriye’ye baðladý (413/
1022). Þehrin bu durumu Hayrân’ýn yerine
geçen Saklebî Züheyr zamanýnda da (1029-
1038) devam etti; onun ölümü üzerine tek-
rar Belensiye’ye baðlandý. Wasserstein
436’da (1044-45) þehrin hâkimi olarak Mü-
câhid el-Âmirî’yi gösterir (The Rise and
Fall of the Party Kings, s. 91). Mürsiyeliler,
daha sonra yönetimi kendi aralarýndan
Benî Tâhir’e mensup Ebû Bekir Ahmed b.
Ýshak adlý bir Arap soylusuna verdiler. Þeh-
ri 471 (1078) yýlýnda bir Abbâdî ordusunun
baþýnda gelen Ýbn Ammâr el-Endelüsî ele
geçirdi ve burada baðýmsýzlýðýný ilân etti.
Ancak sýnýrlarýný geniþletmek amacýyla se-
fere çýktýðý bir sýrada yönetime kendi ku-
mandaný Ýbn Reþîk el-Kuþeyrî el koydu.
484’te (1091) þehir mülûkü’t-tavâife son
vermek niyetiyle Endülüs’e geçen Murâ-
býtlar tarafýndan zaptedildi ve Endülüs’-
teki harekâtlarý için ana üs haline getirildi.
Murâbýtlar’ýn güç kaybettikleri dönemde
Benî Ganiye’nin elinde kalan Mürsiye, 1145-
1147 yýllarý arasýnda üç defa yönetim de-
ðiþikliði geçirdi. 1147’de, Ýspanyol kökenli
bir lider olan ve bir süre Ýbn Ýyâz’ýn Mürsi-
ye valiliðini yapan Ýbn Merdenîþ, Doðu En-
dülüs’ün büyük bölümünü ve bu arada
Mürsiye’yi ele geçirerek hâkimiyetini ilân
etti. Hýristiyan krallýklarla yakýn iliþki içeri-
sine girerek onlarýn desteðini saðladý. Mür-
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Sâlike
Hak yolunda rehberlik yapan kimse,

velî, er, eren, pîr
(bk. ÞEYH).˜ ™
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Hindistan’ýn
Batý Bengal eyaletinde bir þehir

ve idarî bölge.˜ ™

Ganj nehrinin kollarýndan Bhagirathi’nin
doðu yakasýnda XVI. yüzyýlýn sonlarýnda
Bâbürlü Hükümdarý Ekber Þah zamanýn-
da kurulmuþ olan þehrin önceki adý Mak-
sûdâbâd’dýr (Mahsûsâbâd). Riyâ²ü’s-se-
lâ¹în müellifi Gulâm Hüseyin Selîm bu is-
mi Maksûd Han adlý bir tüccara nisbet et-
mekte ve onun yaptýðý yatýrýmlarla bura-
nýn kýsa zamanda tanýnmýþ bir ticaret mer-
kezi haline geldiðini söylemektedir. XVII.
yüzyýlda özellikle ipek ticaretiyle tanýnan
Maksûdâbâd Ýngiliz, Fransýz ve Hollandalý
tüccarlarýn bölgedeki önemli üslerinden bi-
riydi. Seyyah Tavernier 1666’da buradan
büyük bir kasaba diye bahseder.

Þehre bugünkü adýný veren Mürþid Kulý
Han (Kartalap Han; ö. 1727) aslen Brah-

man’dýr; çocuk yaþta müslümanlarýn eline
geçti ve Ýran’da eðitim gördü. Bâbürlüler’in
hizmetine girdikten sonra Evrengzîb’in sa-
rayýnda yükselerek 1705’te Bengal, Bihâr
ve Orissa’dan müteþekkil Bengal eyaleti-
nin nevvâbý oldu; yeni eyalet merkezi Mak-
sûdâbâd’ýn isminin Mürþidâbâd’a çevril-
mesi bu döneme rastlar. Mürþid Kulý Han
özellikle ticaretin geliþmesi için gayret gös-
terdi ve þehri mâmur hale getirdi. Onun
halefi Þücâüddin Muhammed Han zama-
nýnda da imar faaliyetleri devam etti ve
bir saray, tophâne, divanhâne, pek çok
idarî bina ile Ferahbâð olarak anýlan bir
park yapýldý. Fakat 1756’da Nevvâb Sirâ-
cüddevle’nin Ýngiliz Doðu Hindistan Þirke-
ti’nin idare merkezi Fort William’ý (Kalikâ-
tâ / Calcutta) zaptetmesi üzerine ertesi yýl
karþý saldýrýya geçen Ýngilizler, Plassey sa-
vaþýyla kaleyi geri aldýklarý gibi bütün Ben-
gal’in idarî ve malî yönetimini de ele ge-
çirdiler ve nevvâbý onun sarayýna yerleþtir-
dikleri bir genel valiye baðladýlar; 1773’te
de idare merkezini Kalküta’ya taþýdýlar.
Böylece herhangi bir iþlevi kalmayan nev-
vâblar Mürþidâbâd’da oturmaya devam
etmekle birlikte Ýngilizler’in bölgedeki ti-
carî faaliyetleri de Kalküta’ya yönlendirme-
leri sonucu þehir giderek önemini yitirdi.
1769-1770’te yaþanan büyük bir kuraklýk
ve kýtlýk yüzünden çok sayýda insanýn böl-
geden göç etmek zorunda kalmasý da bu
durumu etkiledi.

Mürþidâbâd’da pek çok mimari eser bu-
lunmaktadýr. Mürþid Kulý Han çeþitli yapý-
lar inþa ettirmiþtir. Bunlar arasýnda Çihil-
sütun Sarayý, dört tarafý medrese olarak
kullanýlan odalarla çevrili cuma camisi baþ-
ta gelenlerdir. Katra Mescid adýyla bilinen
bu cami yüksek bir zemin üzerinde yapýl-
mýþtýr ve Mürþid Kulý Han’ýn kendi inþa et-
tirdiði türbesi de bu caminin giriþindedir.
Bhagirathi ýrmaðýnýn karþý kýyýsýnda yer
alan Ýtalyan tarzýndaki Nizâmat Kale, Nev-
vâb Hümâyun Han tarafýndan Ýngiliz mi-
marlara yaptýrýlmýþtýr (1837); bugün kale-
nin de içinde bulunduðu ünlü Hezarduvari
Sarayý da kýsmen tahrip olmuþ durumda-
dýr. 1825 yýlýnda saray mensuplarýnýn ço-
cuklarý için inþa edilmiþ olan Nizâmat Oku-
lu günümüzde de faaliyetini sürdürmekte-
dir.

Mürþidâbâd halen Hindistan’da müslü-
manlarýn çoðunluðu teþkil ettiði birkaç
bölgeden biridir. Esasen müslüman nüfu-
sunun yoðunluðu sebebiyle 1947’de bölge
Doðu Pakistan sýnýrlarý içinde düþünülmüþ,
fakat daha sonra Ýngilizler Hindistan’a da-
hil etmiþlerdi. Merkezi Baharampûr olan

Ýslâmî dönemde Mürsiye’nin diðer En-
dülüs þehirleri gibi müslümanlar, hýristi-
yanlar ve yahudileri bünyesinde barýndýr-
mak suretiyle ortaya koyduðu bir arada ya-
þama tecrübesi, her yýl düzenlenen Mur-
cia Tres Culturas (Mürsiye üç kültür) adlý fes-
tivalle yâdedilmekte ve bir hoþgörü örne-
ði olarak bugünkü kuþaklara aktarýlmak-
tadýr. Murcia, halen Ýspanya’yý meydana
getiren on altý idarî birimden 11.317 km²
geniþliðindeki ayný adlý ilin merkezi olup
2005 yýlýnýn baþlarýna ait tahminlere göre
410.000 kiþilik bir nüfusu barýndýrmakta-
dýr. Þehrin eski kesimleri Segura ýrmaðý-
nýn kuzey, yeni kesimleri ise güney yaka-
sýnda bulunur. Buradaki tarihî ipek sana-
yii günümüzde de önemini korumaktadýr.
Monteagudo Þatosu Mürsiye’deki Murâ-
být devri askerî mimari örneklerinden bi-
ridir.
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