
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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len (rubalnin mülhakları) , fiil kalıpları dörtlü 
kök fiilin beşli türemişiyle (humas! me
z!d : <:r..u ~ ...J.f.W) altılı türemişi (südas! 
m ez! d : ~.ı>' ~ ._,ıı..;..;ı) ve buna dahil edi
len fiil kalıpları ele alınmıştır. 

Eserinin birinci bölümünü yedi kısma 
(fasıl) ayıran müellif bunların her birinde 
düzenli (sahlh-i salim) bir fiilden türeyen 
mazi, muzari, emir ve nehiy fiilieriyle 
ism-i fi:lil, sıfat-ı müşebbehe, ism-i tafdil, 
mübalağalı ism-i fail, ism-i mef'ul, ism-i 
zaman. ism-i mekan ve ism~i alet kalıp
larının çekimini yapmıştır. Diğer altı bö
lümde düzensiz fiiller olan muzaaf, meh
muz. misal. ecvef. nakıs ve lefifin zaman
lara ve şahıslara göre çekimleri veril
miş. çekim sırasında meydana gelen harf 
düşmesi (hazif), harf değişim ve dönü
şümleri (i'lal, ibdal , kalb) gibi değişiklikler 
sebepleriyle açıklanmış. bu fiillerden tü
reyen fiil ve isim kalıplarının çekimi yapıl
mıştır. Eser, "aksam-ı seb'a" adı verilen 
ve kök harfleri içinde illet harfi bulunup 
bulunmamasına göre fiil ve türevlerini 
yedi kısımda inceleyen sisteme göre dü
zenlenmiştir. 

Merfı]J.u'l-ervfı]J. müstakil olarak veya 
adı geçen sarf risaleleriyle birlikte defa
larca basılmıştır (istanbul ı 233, I 286, 
1291; Bulak 1240, 1249, 1262, 1282; Delhi 
1293; Lahor 1906; 1276,1280, 1282;Kahi
re 1299, 1344). Eser üzerineyazılan çok 
sayıda şerh arasında Dunkuz (Dikgöz) la
kabıyla tanınan Şemseddin Ahmed'in 
Şer]J.u'l-Merfı]J.'ı (istanbul 1306; Kahire 
1309). Bedreddin ei-Aynl'nin Melfı]J.u'l
elvfı]J. ii şer]J.i Mera]J.i'l-erva]J.'ı (bk. 
bibl.) ve Kemalpaşazade'nin el-Felô]J. ii 
şer]J.i'l-Mera]J.'ı (istanbull289) sayılabi
lir (diğer şerhler için bk. Brockelmann, 
GAL, Il , 24-25; Suppl., ll, 14). 
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MERAK EŞ 
( ._;.JI~) 

Fas'ta tarihi bir şehir. 

Merakeş (Merraküş) adının menşei hak
kında kesin bilgi yoktur. Arap müellifle
rinin yaptıkları etimolojik tahliller hayal 
mahsulü rivayetlere dayanmaktadır ( iA, 
VII, 743). Fas'ın güneyindeki geniş ve düz 
Havz ovasında deniz seviyesinden 465 m. 
yükseklikte kurulan Merakeş'in kuruluş 
çalışmaları. yaygın kabule göre Murabıt 
Emlri Ebu Bekir b. ömer tarafından 454'
te ( ı 062) başlatılmış ( 4 59/ I 06 7 veya 462/ 
I 070 yıllarında başlatıldığı da rivayet edi
lir). Yusuf b. Taşfin zamanında muhte
melen 470'te ( 1077-78) tamamlanmış ve 
Murabıtlar'ın başşehri olmuştur. Şehrin 
kuruluşunun Dern dağında yaşayan Ber
berl asıllı Masmude kabilelerini (Masa
mide) kontrol altında tutmak amacına 
dayandığı ve bunun için başlangıçta Lem
tuneliler'in barındığı bir ordugah- şehir 
olarak planlandığı sanılmaktadır. Surla
rın yapılması Masmude saldırılarının yo-

ğunlaştığı Ali b. Yusuf b. Taşfin dönemi
ne (ı ı 06-114 3) rastlar. Rivayete göre sur 
inşa etme fikri Ali b. Yusuf'un. oğlu Taşfın 
için biat almak üzere davet ettiği Endü
lüslü Maliki fakihi ve kadısı ibn Rüşd'ün 
(ö. 520/ 1126) tavsiyesine dayanmaktadır. 

Ali b. Yusuf ayrıca şehrin ortasına kendi 
adıyla anılan (ibn Yusuf) büyük bir cami 
ve bir medrese yaptırmıştır. Daha sonraki 
asırlarda yenilenen ve çeşitli değişiklikle
re uğrayan medreseye son zamanlarına 
kadar Senegal. N[jerya ve Cezayir ile diğer 
Mağrib şehirlerinden öğrenciler gelirdi. 
Burada bulunan yazmaları sömürge dö
neminde Vali 11haml ei-Cilavl Paşa kendi 
adına yaptırdığı sarayına nakletmiştir. 

Ali b. Yusuf zamanında birinci altın çağını 
yaşayan Merakeş. bu dönemde özellikle 
güvenli bir bölgede ve ana yolların kavşa
ğında bulunmasından dolayı kervanların 

uğrak yeriydi ve tüccarlar kadar sanat
karlar için de cazip bir şehir haline gel
mişti. Deri işlemeciliği bugün de olduğu 
gibi buradaki en gözde mesleklerdendi; 
hatta sur kapılarından birine Babüddeb
bagin adı verilmişti. AYnı zamanda sabun
cu luk, bakırcılık ve dokumacılık sanatları 
da gelişmişti. 

Murabıtlar'ın başşehri Merakeş'i, Mu
vahhidler'in kurucusu ibn Tumert'in 524'
te (I 130) başarısızlıkla sonuçlanan kırk 
günlük muhasarasından on yedi yıl sonra 
halefi Abdülmü'min on bir ay süren ku
şatmayla ele geçirdi (I 8 Şevval 541 1 23 
Mart ı I 4 7) . Ardından Abdülmü'min'in Se
la'da bulunduğu bir sırada İbn Tumert'in 
yakınları tarafından başlatılan isyan kısa 
sürede bastı rı ldı ( 54 71 ı I 52 veya 549/ 
1154). Şehir Muvahhidler'in çöküş döne
minde Abdülmü'min ve ibn Tumert aile
leri arasındaki mücadeleye sahne oldu. 
Merakeş'i başşehir edinen Muvahhid hü
kümdarları burayı batıda bulunan islam 
ülkelerinin (Fa s, Cezayir, Tunus. Endülüs) 
merkezi olmaya layık bir seviyeye ulaştır
mak için çeşitli mimari eserlerle süsledi
ler ve özellikle Endülüs'ten getirdikleri 
İbn Tufeyl. ibn Rüşd. Ebu Mervan Abdül
melik ibn Zühr gibi çok sayıda filozof, 
alim ve ediple bir ilim ve irfan yuvası ha
line soktular. Rivayete göre bu dönemde 
Merakeş'in nüfusu yarım milyona ulaş
mıştı. Muvahhid hükümdarları şehrin 
mesken problemiyle bizzat ilgilendiler. 
Halife Ebu Yusuf ei-Mansur. kendi kabi
lesi Sanhace ile Heskure kabilesi için özel 
bir mahalle inşa ettirdi. Bu mahallenin 
kuruluşu tamamlandıktan sonra o taraf
taki yıkık surlar yeniden yapıldı. Ardından 
başka kabileterin de şehre yerleşmesiyle 


