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med Haseneyn el-Adevl'nin de bulunduğu 
alimlerden ders aldı. Öğrenimini tamam
lamak üzere iken Kahire Darülulilmu'na 
geçti ve 1909'da buradan mezun oldu. 
Okullarda bir süre ders verdikten sonra 
Feyyilm'daki öğretmen okulunda idare
cilik yaptı. Bugünkü Hartum Üniversite
si'nin temelini oluşturan Oordon Memo
rial College'da İslam hukuku dersleri ver
mek için görevlendirildi. Ardından Kahi
re Darülulilmu'nda Arap dili ve İslam hu
kuku hocalığına getirildi. Aynı dönemde 
Ezher Üniversitesi Arap Dili Fakültesi'nin 
belagat ve edebiyat bölümünde belagat 
ilimleri hacası olarak görevlendirildi ve 
pek çok öğrenci yetiştirdi. 

Eserleri. Meragi'nin en önemli eseri 
Tefsirü'l-Meragi'dir (I-XXX. Kah i re ı 946, 
ı 974; Beyrut ı 984). Kur'an-ı Kerim'in her 
cüzünün müstakil bir cilthalinde tefsirin
den meydana gelen eser. bazı müellifler 
tarafından yanlışlıkla tefsir alimi ve Ez
her şeyhi Muhammed Mustafa el-Me
ragi'ye ( ö. 1945) nisbet edilmektedir. Tef
sirin belli başlı kaynakları arasında Tabe
ri'nin Cami'u'I-beyan'ı, Zemahşerl'nin 

el-Keşşdfı, Fahreddin er-Razl'nin Metd
ti}J.u'l-gayb'ı ve Aıusl'nin Rı1J:ıu'l-me'a
ni'si yer almaktadır. Ayrıca M. Reşld Rı
za'nın derlediği Tefsirü'l-menar'dan ya
pılan nakillere sıkça rastlanmaktadır. 
Tefsirü 'l-Meragi, en önemli temsilcileri 
Muhammed Abduh ve Reşld Rıza olan 
içtimal-edebi tefsir ekolüne ait bir eser 
kabul edilmektedir. Bununla birlikte özel
likle kainatın yaratılması vb. konulardan 
bahseden ayetler açıklanırken ilmi tefsir 
anlayışına bağlı kalın m ış ve bilimsel konu
lara temas edilmiştir. Bu çerçevede mü
ellif bazı mucizevi olayları maddi sebep
lerle yorumlamaya çalışmıştır. Hz. Musa 
ve Firavun kıssasında Kızıldeniz'in yarıl
masını (el-Bakara 2/50) med-cezir olayı 
şeklinde açıklamış. Fll silresinde sözü edi
len taş atan kuşları ise (el-Fll ı 05/3) has
talık ve mikrop taşıyan sinekler şeklinde 
yorumlamıştır. Sade bir dille kaleme alı
nan ve daha çok dirayet tefsiri niteliği 
taşıyan eserde rivayet yönünün de ihmal 
edilmediği ve ayetlerin zaman zaman 
Kur'an ve Sünnet, sahabe ve tabiln gö
rüşleriyle açıklandığı görülmektedir. Di
ğer taraftan içtimal tefsir özelliğinin bir 
yansıması olarak ayetlerin işaret ettiği 
toplumsal sorunlara da temas edilmiştir. 

Tefsirü '1-Meragi'nin tamamlanmamış 
bir Türkçe çevirisi mevcuttur ( Te{sfrü 'i· 
Mertlgi ve Tercümesi, tre. A. Fikri Yavuz 
v.dğr., l-ll, istanbul ı 989). Cemaleddin San
careser üzerinde yüksek lisans tezi hazır-
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lamış. Abdülbaki Güneş ise bir çalışma
sında tefsirinden hareketle Meragi'nin 
Kur'an'a bakişını ve tefsir yöntemini de
ğerlendirmiştir (bk bibl) 

Meragl'nin Arap dili ve edebiyatıyla il
gili bazı eserleri de şunlardır: Teh~ibü 't

tav.Zil:ı (l-ll, Kah i re I 90 I. I 92 I). 'Ulr1mü'l
belaga (Kah i re ı 9 ı 5). Hidayetü't-talib 
ila Jsava'idi'I-lugati'l- 'Arabiyye fi'n
naJ:ıv ve'ş-şarf (Kahire I 927), Bu}J.uş ve 
ara' ii 'ullimi'l-belaga (Kahire I 940), Ta
ri]].u 'ulr1mi'l-belaga ve't-ta'rif bi-rica
JiM (Kahire 1950). Müellifin ayrıca Dü
rusü'd-diyane ve'l-a]].ldJs (Kahire 1926). 
el-Veciz ii uşuli'l-fılsJ:ı (Kahire ı 937) adlı 
çalışmaları vardır. Meragi, Abdülkahir 
el-Cürcanl'nin Esrarü 'l-belaga (Kahire 
ı 367) ve Delô.'ilü'l-i'caz (Kahire I 369) 
isimli eserlerini tahkik ederek neşret
miştir. 
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Muhammed b. Mustafa 
b. Muhammed el-Meragi 

(1881-1945) 

T efsir ve fıkıh alimi, 
fikir ve mücadele adamı, 

Ezher şeyhi. 
_j 

7 Reblülahir 1298'de (9 Mart 1881) Mı
sır ' ın Said bölgesindeki Circa'ya (Girga) 
bağlı Meraga köyünde doğdu. Kur'an-ı 
Kerlm'i ezberledikten sonra ilk dini bilgi
leri babasından aldı. Ardındal}_Ezher'e gir
di. Ali es-Salihl'den Arap edebiyatı tahsil 
etti ve onun edebi üslilbundan etkilendi. 

Daha sonra Muhammed Abduh'u tanıdı , 

onun tefsir, tevhid ve belagat konuların
daki derslerine devam etti. Zamanla ya
kın dostu olan Muhammed Abduh fikri 
ve ilmi kişiliğinin gelişip olgunlaşmasın
da önemli rol oynadı. 

1904 yılında tahsilini tamamlayan ve 
Ezher'den "alimiyye" diplaması alan Me
ragi 1 Kasım 1904'te Sudan'ın Dongola 
şehrine kadı tayin edildi. 1906'da Hartum 
kadısı oldu. 1907'de şer'l mahkeme mü
fettişlerinin seçimi konusunda Sudan ka
dılkudatı ile aralarında ihtilaf çıkınca gö
revinden ayrılıp Mısır'a döndü ve Vakıflar 
Bakanlığı'nda din öğretimi müfettişliğine 
getirildi. Ancak bu defa Sudan kadılku
datlığı görevi için yapılan teklifi kabul ede
rek 1 Ağustos 1908'de oraya gitti (Ebü 'l
Vefa el-Meragi, s. 1 1 7; Fehd b. Abdurrah
man bu tarihi 1909 olarak vermektedir ll. 
ı 891) Sudan'daki görevi sırasında hakim
Jerin yetişip mesleki tecrübe kazanması ve 
adiiye teşkilatının kurulup gelişmesinde 
önemli hizmetler veren, İslam hukukunun 
en iyi şekilde uygulanması. kadılık mesle
ğinin itibarlı hale gelmesi için çaba gös
teren Meragi 1919'da Mısır'a döndü ve 9 
Ekim'de şer'l mahkemeler teftiş heyeti 
başkanı oldu. Adalet Bakanlığı'nın çeşitli 
kademelerinde görev yaptıktan sonra 
1923'te Yüksek Şeriat Mahkemesi baş
kanlığına getirildi. 1924'te Meclisü kiba
ri'J-ulema'ya katılarak Ezher'e döndü. Bu
lunduğu makamlarda hem fakih hem de 
bir uygulayıcı olarak öteden beri üzerinde 
durduğu ıslahata yönelik ciddi çalışmalar 
gerçekleştirdi. Başkanlığını yaptığı bir ko
misyon tarafından hazırlanan ahval-i şah
siyye hakkındaki kanun taslağının 1920 
yılında kanuniaşmasında önemli rol oyna
dı . Mısır mevzuatındaki boşanmaya dair 
hükümlerintadil edilip talakın yemin sa
yılmaması. üç talakın bir talak kabul edil
mesi, tarunun dedeye mirasçı olmasına 
imkan tanınması gibi hususlar yine onun 
ıslahatçı gayretleriyle gerçekleşti. 

22 Mayıs 1928'de Ezher şeyhi olan Me
ragi öğretim seviyesinin yükseltilmesi için 
çalıştı ve ıslahatçı faaliyetlerini sürdürdü. 
Geri kalmış müslüman milletleri eğitmek, 
onlara sağlam bir tevhid şuuru aşılamak, 
İslam alimlerinin bıraktığı ilmi mirası ih
ya etmek. gayri müslim toplurnlara hu
rafelerden arındırılmış olarak İslam'ı sun
mak, mezhepler arasındaki farkları asga
riye indirmek gibi hususlar onun Ezher'i 
geliştirmek için ön plana çıkardığı faali
yet alanlarıydı. Meragi bu çalışmaları sı
rasında birçok akım ve meslek mensu
buyla, ayrıca ülke idaresine hükmeden iş-



galcilerle mücadele etmek zorunda kaldı. 
Çeşitli engellerle karşılaşması yüzünden 
1 O Ekim 1929'da Ezher şeyhliğinden is
tifa etti. 1935 yılında öğrenci ve öğretim 
elemanlarının tekrar görevine dönmesi 

için gösteriler düzenlemesi üzerine 27 
Nisan 1935'te eski görevine getirildi ve 
hayatının sonuna kadar bu görevini sür
dürdü. 23 Ağustos 194S'te İskenderiye'
de ıstirahat maksadıyla bulunduğu has

tahanedevefat eden Meragi'nin cenaze
si önce evinin bulunduğu Hulvan'a götü
rüldü; daha sonra Kahire'ye nakledilerek 
Ezher Camii'nde Seyyide Nefise Kabrista
nı 'nda toprağa verildi. Şahsiyetli, vakartı 
bir ilim ve fikir adamı olan Meragi yumu
şak tabiatlı. mütevazi ve gerçeği söyle
mekten çekinmeyen bir kişiydi. Kral Fa
rQk'un, boşadığı hanımının bir başkasıy
la evlenınesini engelleyecek bir fetva is
temesi üzerine Meragi ona karşı çıkmış 
ve isteğini kabul etmemiştir. 

Mısır'ın siyasi açıdan çok kritik bir dö
neminde görev yapan Meragi siyasi tar
tışmalara katılmış. ülkenin iç ve dış siya
setinde etkili olmuştur. Sudan başkadılı
ğı sırasında İngilizler'in Sudan genel vali
si Sir Reginald Wingate'in. hilafetin Ku
reyşliler'e ait olduğu meselesini de gün
deme getirip Osmanlı hilafetinin gayri 
meşru olduğu iddiasıyla Mekke'de baş 
kaldıran Şerif Hüseyin'i yeni halife olarak 
ilan etme planiarına karşı çıkmıştır. Me
ragi, Wingate'e yazdığı mektupta halife
lik hakkındaki fikirlerini açıklamıştır. Ona 
göre hilafet meselesi tamamen dünyevl 
bir konu olup dinle ancak belli bazı bağ

ları vardır. Hz. Peygamber. Arap kabileleri 
arasında bir iktidar mücadelesine yer 
vermemek için halifenin Kureyş'ten olma
sını istemiştir. Fakat daha sonraki dö
nemlerde ulemanın çoğu artık halifenin 
Kureyş'ten olması zorunluluğunun kal
madığını ifade etmiştir. Meragi, mektu
bunu Osmanlı halifelerini savunmak için 
değil meseleye tarihi ve din! bir açıklık ge-
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tirrnek için kaleme aldığını özellikle belirt
mekle birlikte ortaya koyduğu gerekçe
ler Osmanlı hilafetinin din! açıdan meş
ruiyetini güçlendirmiştir. Bu arada müs
lümanların Osmanlı olmayan bir kişiyi de 
halife olarak seçebileceklerini söylemiş. 
ancak bunun zorluğuna dikkat çekmiştir 
(Meragi'nin mektubu için bk. Kedouri , s. 
208-21 2; bu konuda ayrıca b k. Enver ei
Cündl, el-imam el-Meragi, s. ı 12 vd.). 

Meragi, hilafetin Türkiye'de ilgasından 

sonra ortaya çıkan durumu müzakere et
mek için 25 Mart 1924'te bir araya gelen 
Mısır uleması arasında yer almış. toplantı 
sonunda kaleme alınan karar metninde 
hilafet makamının artık boş olduğu. do
layısıyla müslümanların Osmanlı halife
sine itaat zorunluluğu bulunmadığı ifa
de edilerek yeni bir halifenin belirlenmesi 
için bütün müslümanların temsilcilerinin 
katılacağı bir toplantı düzenlenmesi çağ
rısında bulunulmuştur (Kedouri, s. ı 83; 
Görgü n. s. 23). Kral Fuad'ın 1936'da vefa
tından sonra tahta geçen oğlu Faruk'un 
hacası ve en yakınındaki kişilerden biri 
olarak onun halifeliği üstlenebileceğini 
düşünen Meragi'nin bu yönde teşebbüs
leri olmuşsa da bunlardan bir sonuç çık
mamıştır (Kedouri, s. 203vd.). Meragi, iki 
ülke arasında 1936'da yapılan ittifak ant
laşmasına dayanarak Mısır'ı İngiltere'nin 
yanında ll. Dünya Savaşı'na sokmak iste
yen İngilizler'e karşı da mücadele etmiş
tir. 

Eserleri. Meragi hacimli çalışmalar yap
maya fırsat bulamamışsa da pek çok ma
kalesi ve eseri mevcut olup bazıları şun
lardır : 1. Ba]Jş ii tercemeti'l-Kur'ani'l
Kerim ve a]Jkamiha (Kahire ı 355/1 936; 
Beyrut ı 401/198 ı) z. ez-Zemaletü'l-in
saniyye. Londra'da dinlerle ilgili bir kon
feransa sunulmak üzere kaleme alınmış
tır (Kah i re I 936 ). 3. el-Va]Jdetü '1-İsld
miyye ve'l-va]Jde ve's-siyade ve nil
rü'J-İsldm(Kahire ı 355) . 4. ed-Dürilsü'd
diniyye (Kahire ı 938- ı 940) . Meragi'nin 
ramazan aylarında Kahire ve İskenderiye 
camilerinde verdiği vaazlardan oluşan 
eserin bir önceki eser gibi bazı sürelerin 
tefsirini ihtiva ettiği ve Kral Faruk'un bu 
vaazları dinlediği zikredilmiştir. s. Tet
sirü silreti'l-Ijucurat (Kah i re ı 940). 6. 

Tefsiru silretey Lo]fman ve'J-)q_şr (Ka
hire 1943). 7. Bu]Jilş ti't-teşrfi'l-İslami 
ve esanidi ]fanilni'z-zevac ve't-tala]f 
(Kah i re I 346) . 8. el-Fet]Ju'l-mübin ii ta
ba]fati'l-uşilliyyin (Kahire ı 950). 9. ez

Zevac ve't-tala]f ii cemi'i'l-edyan (Ka
hire I 966). 10. Ijadişü ramazan. Furkan, 
Lokman. Hucurat, Hadld ve Asr süreleri-
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nin tefsiridir (Kah i re ı 982). 11. Kitabü'l
Evliya' ve'l-ma]Jcilrin. Yazma nüshası
nın Ezher Kütüphanesi'nde bulunduğu 
belirtilmektedir (Ali Abdü lazlm. Il. 42) 
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Ahmed b. Ali b. Mes'fıd'un 
(ö. VIII . [XN.] yüzyılın başları) 

Arapça sarf kitabı. 
_j 

Müellifin hayatı hakkında kaynaklarda 
bilgi bulunmamaktadır (krş . SüyOtl, ı. 

347; Brockelmann, GAL, ll , 21; Zirikll, I, 
ı 75). Sadece el-Meral; adıyla da bilinen 
eser, Osmanlı medreselerinde ders kita
bı olarak okutulan ve "sarf cümlesi" diye 

tanınan, Emsile, Bina, Maksud ve (Tas
rif-i) İzzi'yi de içine alan risaleler grubu
nun son halkasını oluşturur. 

Girişte sarf ilminin önemine temas 
eden müellif kitabını yedi bölüme (bab) 
ayırmıştır. Birinci bölümde masdar ve 
masdar kalıpları, üçlü kök fiilin (sülasl mü
cerred) altı kalıbı ve bunların bazı Arap 
kabileleri tarafından farklı kullanılışı, üç
lü kök fiilden türeyen (mezld) on iki fiil ka
lıbı, dörtlü kök fiille (rubal mücerred) on
dan türeyen (rubill mezld) ve ona dahil edi-
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