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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). 

166 

BİBLİYOGRAFYA : 

fvleraf:ıu'l

eroaf:ı'ın 

ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 
Halet Efendi, 
nr. 487) 

Ahmed b. Ali b. Mes'Cıd, Meral;u'l-erval; : 
"SarfCümlesi ", İstanbul 1317; Bedreddin el
Ayni. Melal;u'l-elval; (1 şerl;i Meral;i 'l-erval; 
(nşr. AbdüsseWlr Cevad, el-Mevrid içinde). IV 1 
2, Bağdad 1975, s. 195-228; IV/4 (I 975), s. 227-
254; V/2(1976). s. 171-196; V/3(ı976). s. 189-
204; V/4 ( ı976). s. 195-214; SüyCıti, Bugyetü'l
vu'at, I, 347; Abdüllatif b. Muhammed Riyaziza
de, Esma'ü '1-kütüb (n ş r. Muhammed Altund). 
Kahire 1395/1975, s. 287; Keşfü'?-?Unün , ll , 
1651; Brockeımann, GAL, ll, 21, 24-25; Suppl., 
ll, 14; Serkis, Mu'cem, ı, 374, 906 ; Zirikli, el
A'lam (Fethuılah). ı, 175; Nihai Atsız, "Kemal
paşa-Oğlu ' nun Eserleri", ŞM, VII (ı 972), s. 122. 

L 

Iii K ENAN DEMİRAYAK 

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 



Kütübiyye Camii- Merakes 

surlar büyürneyi engellemeye başladı. Bu
nun üzerine Ebu Yusuf şehrin güneyine 
ona bitişik yeni bir kasaba kurdu ve 585 
(1189) yılında buraya taşındı. Onun yap
tırdığı binalar arasında birnaristan da 
bulunmaktadır. Abdülvahid ei-Merraküşl. 

bu yapıyı kendi türünün yegane numu
nesi ve halifenin hastalara gösterdiği il
ginin sembolü kabul eder. Bugün Mağrib 
sanatının en güzel örneklerinden sayılan 
Kütübiyye Camii de bu sultan tarafından 
son şekline kavuşturulmuştur (bk. KÜ
TÜBİYYE CAMii ). Ebu Yusufel-Mansur 
dönemi Merakeş'in ikinci altın çağı olarak 
görülür; şehrin düşüşü onun vefatından 
sonra başlamıştır. Şehir. Muvahhid Hü
kümdarı Abdülvahid er-Reşld ile Yahya 
b. Nasır arasındaki iktidar mücadeleleri 
sırasında çeşitli şekillerde zarar gördü. 

M erini Sultanı Ebu Yusuf Ya'küb 1 o Mu
harrem 668'de (9 Ey! ü 1 ı 269) Merakeş'e 
girerek yedi ay kaldı. M erinller'in hükü
met merkezini Fas şehrine nakletmele
rinin ardından b uranın Murabıtlar ve Mu
vahhidler devrindeki ilmi önderliği koru
namadı; imar ve inşa faaliyetleri de geri
ledi. Merlnl sultanlarından Merakeş'e hiz
met edenlerin sayısı çok azdır. Bu döne
me ait en önem li eserler İ bn Salih Camii 
ile Mevasln Çeşmesi'dir. Ebu YusufYa'
küb saltanatının ilk günlerinde bir med
rese yaptırmaya başladı. fakat bitireme
diği inşaatı Ebü'I-Hasan Ali tamamladı. 
M erinller devrinde Merakeş idari merkez 
olmaktan çıktığı için merkeze uzak diğer 
büyük şehirler gibi nüfuzlu valiler tara

fından idare edildi. Daha sonra bu görev 
şehzadelere verildi ve bunlardan bazıları 
Fas'ta oturan sultaniara karşı ayaklandı
lar. 

930'da (ı 524) Sa'dller'den Ahmed ei
A 'rec Merakeş ' i savaşsız ele geçirdi ve 
burayı yeniden başşehir yaptı; bu sayede 

şehir yeniden canlandı. Ancak Hasan ei
Vezzan kuruluşundan 500 yıl sonra gör
düğü Merakeş'in eski ihtişamlı dönemini 
kaybettiğini ve bedevi saldırıları yüzün
den büyük ölçüde boşalarak arazisinin 

ekilmediğini söyler ( Vaşfü İfrif!:ıyye, ı. I 28-
129, ı 35) . Sa'dller devrinde Merakeş . en 
parlak günlerini Sultan Ahmed el-Man
sur zamanında ( ı 5 78- ı 603 ) yaşadı ve Ba
tı İslam dünyasının kültür merkezi haline 
geldi. Ahmed ei-Mansur tarafından 986 
(1578) yılında Portekiz'e karşı kazandığı 
Vadilmehazin savaşının zafer hatırası ola
rak on altı yılda yaptırılan Kasrülbedl Sa
rayı . Gırnata'daki Elhamra Sarayı örnek 
alınarak yapılan mimari tarzıyla İslam 
dünyasının en önemli eserlerinden biri 
kabul edilmiştir. Ancak Merakeş'in şöhre
tini asırlarca sürdürebilecek nitelikteki 
bu saray, Filall Sultanı Mevlay İsmail ta
rafından 1119'da (ı 707) yıktınlarak mal
zemeleri yeniden kullanılmak üzere Mik
nas'a götürüldü. 

Merakeş 1669'da hakimiyetlerini bu
güne kadar sürdüren Filalller (Alevi şerif

leri) tarafından ele geçirildi. Yağmalanan 
ve idare merkezinin Miknas'a taşınması 
sebebiyle ihmal edilen şehir o tarihten 
itibaren özellikle saltanat kavgaları sıra
sında vuku bulan el değiştirmeler yüzün
den çeşitli yıkımiara uğradı ve bu durum 
XVIII. yüzyılın ortalarına kadar sürdü. 
Mevlay Muhammed'in saltanat dönemi 
( 1757- ı 790) Merakeş' in en mesut devir
lerinden bir ini oluşturur. Merakeş' i baş

şehir yapan Mevlay Muhammed, burada 
bir saray ve bazı yeni binalar yaptırdığı 
gibi birçok tarihi eseri de tamir ettirdi. 
Onun ölümünün ardından şehir yine mü
cadelelere sahne oldu ve sıkıntılı günler 
yaşadı ; XIX. yüzyılda idare merkezi tek

rar buraya taşındı. Günümüzde turistler 
tarafından ziyaret edilen eserler bu son 

Merakes'te 
bir pazar yeri 

MERAKES 

asırlara aittir. Şehrin surları 1. Hasan dö
neminde onarıldı (1873) . Dönemin vezir
lerinden Ebu Hammad'ın on dört yılda 
yaptırdığı Kasrülbahiye Sarayı M ağri b sivil 
mimarisinin en güzel örneğidir. 30 Mart 
1912'de Sultan Abdülhafız ile imzaladık
ları antlaşma uyarınca himaye dönemini 
başlatan Fransızlar 7 Eylül'de Merakeş'e 

girdiler ve şehrin idaresini buranın yerli 
si Tihami ei-Cilavi Paşa'ya vererek onun 
sayesinde nüfuzlarını Merakeş çevresin
deki bütün Serberi kabilelerine kabul et
tirdiler. Fransızlar'ın himayesinde güçle
nen ve aşırı derecede zenginleşen bu yerli 
sömürge valisinin maliarına bağımsızlı
ğın ilanından sonra el konulmuştur; hala 
şehirde onun adını taşıyan bir saray bu
lunmaktadır. Fransızlar'ın sömürge ida
relerine Rabat'ı merkez seçmeleri Mera
keş'i tekrar ikinci plana düşürmüştür. 

Günümüzde Merakeş- Tansift- Havz 
idari biriminin (cihet) merkezi ve nüfus 
bakımından ülkenin dördüncü büyük şeh

ri olan Merakeş iki kesime ayrılmakta ve 
bunlardan 12 km. uzunluğundaki surlarla 
kuşatılmış eski şehre Medine veya Kasba 
(Kasaba) . Fransız idaresi sırasında kuru
lan hurma ve portakal bahçeleriyle ünlü 
yeni kesime Ciliz , İnciliz veya Ceviliz de
nilmektedir. Nüfusu 2004 yılı başlarına 
ait tahminlere göre 850.000'i aşan Me
rakeş önemli bir turizm merkezidir. Tu
ristlerin en fazla ziyaret ettikleri yerlerin 
başında Sahatü 'I-Murabıtin. Sahatü ca
mii'I-Fena, Sahatü'I-Muvahhidin, Sahatü'l
meşvere ve Sahatü'l-hürriyye kesimlerin
de yer alan İbn Yusuf Medresesi. Kütübiy
ye Camii, Kasba Camii. Darü SI Said (mü
ze). Babü Dükkale Camii ve Çeşmesi, İbn 
Salih Camii, Mevasin Camii ve Çeşmesi, 
Fena Camii, Sa'dl türbeleri , Bahiye Sarayı , 

Darülmahzen Sarayı, Cilavi Sarayı ve sur
lar gelmektedir. "Seb'atü rica!" de Mera-
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keşli yedi meşhur şahsiyet Sldl Ebü'l
Haccac Yusuf b. Ali es-San haci, Kadi İyaz, 
Ahmed b. Ca'fer es-Sebtl. Sldl Muham
med b. Süleyman el-Cezull. Sldl Ebu Pa
ris Abdülazlz et-Tebba', Ebu Muham
med Abdullah el-Gazvanl. Sldl Abdurrah
man b. Abdullah es-Süheyll başta olmak 
üzere birçok alim ve sufinin kabirierini 
barındıran bir ziyaretgahtır. İfrenl, Dü
rerü'l-J:ıicfıl ii menfı]fıbi seb'ati ricfıl 
adlı eserinde bu yedi alimin biyografileri
ne yer vermektedir. 

Merakeş'te Atlas dağlarından inen ka
bilelerle Sahra bölgesinden gelen göçebe
ler, Mağribli Berberller'le Araplar ve Batı 
Afrika'dan göçen siyahller kaynaşmış va
ziyette olup şehir Fas şehirleri içinde Af
rika kimliğinin en fazla hissedildiği yerdir. 
Ticaretin çokcanlı olduğu Merakeş'te Mu
rabıtlar'dan beri çeşitli el sanatları de
vamlı gelişmiş ve deri işlemeciliği, dövme 
demir ve bakır işçiliği, dokumacılık gibi 
alanlarda burası dünya çapında ün ka
zanmıştır. Günümüzde Merakeş'te meş
hur alim Kadi İ yaz adını taşıyan bir üniver
site bulunmakta ve şehrin milletlerarası 
bağlantısı Merakeş Minare Havaalanı ile 
sağlanmaktadır. 

Merakeş'te yaşamış olan büyük alim
ler arasında yukarıda adları geçen yedi 
kişiden başka Ebu Mervan Abdülmelik 
İbn Zühr, Ebu İshak İbrahim ed-Dan!, Mu
hammed b. Kasım İbn Ebu Bekir el-Ku
reşl el-Maleki, İbnü'l-Benna el-Merrakü
şl. Hasan b. Ali el-Merraküşl. Ali b. ömer 
el-Merraküşl. İbn Tufeyl, İbn Rüşd . Ab
dülvahid. el-Merraküşl, İbn Abdülmelik. 
İbnü'l-Muvakkit, İfrenl , Mencur. İbnü'l
Kadl, Fiştali ve Abdülvahid es-Sicilmasl 
sayılabilir. 
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~ MUHAMMED RAZÜK 

el-MEAASIL 

( .ft- f_rı.Jf ) 

Ebfı Davfıd es-Sicistani'nin 
(ö. 275/889) 

mürsel hadisleri ihtiva eden eseri. 
L ~ 

223 ravi (mürsil) tarafından rivayet edi
len 544 mürsel hadisi içermektedir. Ese
rin müstakil bir kitap mı, es-Sünen'in son 
bölümü veya tekmilesi mi olduğu husu
su tartışılmış ve es-Sünen'in tekmilesi 
olduğu. sonraki dönemlerde ayrıca istin
sah edildiğinden müstakil bir eser zanne
dildiği ihtimali ağırlık kazanmıştır. Nite
kim Ebu Davud'un es-Sünen'i tanıtmak 
için Mekkeliler'e yazdığı mektupta kita
bını on sekiz cüze ayırdığı nı. bu cüzlerden 
birinde mürsel hadisleri konularına göre 
tertip ettiğini belirtınesi (Risaletü Ebl Da

vud es-Sicistanl ila ehli Mekke, s. 51). yi
ne bu mektubunda es-Sünen'in 4800 ka
dar hadis ihtiva ettiğini, bunlardan 600 
kadarının mürsel olduğunu söylemesi 
(a.g.e., s. 52) ve el-Merfısil'deki hadis 
sayısının bu rakama yakın olması. eserin 
bazı yazma nüshalarının es-Sünen'in so
nunda yer alması (Köprülü Ktp., nr. 363), 
el~Merôsil'i neşreden Abdülaiiz İzzeddin 
es-Seyrevan'ın neşrine esas aldığı Ezher 
Kütüphanesi'ndeki üç nüshadan birinin 

son varağında "Haza ahirü'l-merasll min 
Kitfıbi's-Sünen" kaydının bulunduğunu 

söylemesi eserin es-Sünen'in tekmilesi 
olduğunu göstermektedir. 

Ebu Davud'un böyle bir kitabı niçin der
lediği veya es-Sünen'ine böyle bir bölü
mü niçin ekiediği sorusu. onun mürsel 
hadislerin delil olarak kullanılıp kullanıl
mayacağı hususundaki görüşüyle bağlan
tılıdır. Mekkeliler'e yazdığı mektupta Süf
yan es-Sevr!, Evzai, Malik b. Enes gibi 
alimierin mürsel hadisle ihticac ettikleri
ni, mürsel hadisleri delil olarak kullanma 
konusunu ilk tartışmaya açan kişinin 
İmam Şafii olduğunu belirttikten sonra. 
mürsel rivayetin kuvvet bakımından 
müsned gibi olmamakla beraber mürsel 
hadisiere zıt düşen müsned rivayetler ol
madığı veya herhangi bir konuda mürsel 
hadis dışında bir rivayet bulunmadığı 
takdirde mürsel hadisle am el edileceğini 
ifade etmektedir (a.g.e., s. 32-33). Ebü 
Davud'u mürsel hadisleri bir araya topla
maya sevkeden arnilin onun bu görüşleri 
olduğu anlaşılmakta. müellifin bütün 
mürselleri değil ayıklamaya tabi tuttuğu 
mürselleri eserine aldığı daha kuwetli 
bir ihtimal olarak kabul edilmektedir. Bu 
mürsellerden hangilerinin müsned tarik
leri bulunduğunu tesbit etmek amacıyla 
naşirlerin yaptığı tahrkler yeterli değil
dir. Konunun aydınlanması için daha ge
niş çaplı araştırmalar yapmaya ihtiyaç 
vardır. 

el-Merfısil'i hadislerin isnadlarını haz
federek yayımiayan Ali ei-Mağribl et
Trablusi(Kahire 1310, bu baskı oldukça 
hatalıdır). Abdülazlz İzzeddin es-Seyrevan 
(Beyrut 1406/ 1986) ve Abdülmu'tl Emin 
Karaci'den (Beyrut 140611986) sonra ese
rin en güzel neşrini Şuayb ei-Arnaut yap
mıştır (Beyrut 1408/1988). Naşir, neşrine 
esas aldığı Köprülü Kütüphanesi'ndeki 
yazmanın (nr. 294/2) son yaprağında bu
lunan bir kayıttan hareketle bu nüshanın 
İbn Hacer el-Askalanl'nin el yazması oldu
ğunu ileri sürmektedir (neş redenin girişi , 

s. 12-13). el-Merôsil'in Kütahya Vahld 
Paşa İl Halk Kütüphanesi'ndeki nüshası
nın (nr. 150) eseri yayımlayanlar tarafın
dan görülmediği anlaşılmaktadır. Tu]J.ie
tü '1-eşrfıi bi-ma'riieti'l-etrfıi adlı eseri
nin (bk. bibl.) son kısmını mürsel hadisle
re ayıran Yusuf b. Abdurrahman ei-Miz
zl, Kütüb-i Sitte'deki mürselleri ravileri
ne göre alfabetik olarak bir araya getir
miş, Ebu Davud'un el-Merfısil'indeki ri
vayetleri de on kadarı hariç aynen ikti
bas etmiştir. Mizzl bu eserinde, Ebu Da
vud'un el-Merfısil'indeki 544 rivayet dı-


