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yedi meşhur şahsiyet Sldl Ebü'lHaccac Yusuf b. Ali es-San haci, Kadi İyaz,
Ahmed b. Ca'fer es-Sebtl. Sldl Muhammed b. Süleyman el-Cezull. Sldl Ebu Paris Abdülazlz et-Tebba', Ebu Muhammed Abdullah el-Gazvanl. Sldl Abdurrahman b. Abdullah es-Süheyll başta olmak
üzere birçok alim ve sufinin kabirierini
barındıran bir ziyaretgahtır. İfrenl, Dürerü'l-J:ıicfıl ii menfı]fıbi seb'ati ricfıl
adlı eserinde bu yedi alimin biyografilerine yer vermektedir.
Merakeş'te Atlas dağlarından inen kabilelerle Sahra bölgesinden gelen göçebeler, Mağribli Berberller'le Araplar ve Batı
Afrika'dan göçen siyahller kaynaşmış vaziyette olup şehir Fas şehirleri içinde Afrika kimliğinin en fazla hissedildiği yerdir.
Ticaretin çokcanlı olduğu Merakeş'te Murabıtlar'dan beri çeşitli el sanatları devamlı gelişmiş ve deri işlemeciliği, dövme
demir ve bakır işçiliği, dokumacılık gibi
alanlarda burası dünya çapında ün kazanmıştır. Günümüzde Merakeş'te meş
hur alim Kadi İyaz adını taşıyan bir üniversite bulunmakta ve şehrin milletlerarası
bağlantısı Merakeş Minare Havaalanı ile

küşi.

ei-Cami'atü'l- Yüsufiyye bi-Merraküş fi
tis'i mi'e sene, Rabat 1356/1937, tür. yer.; İb
nü'l-Muvakkit, es-Sa'adetü '1-ebediyye fi't·ta'rf(
bi- meşahiri'l-f:ıatreti'I-Merraküş iyye (n ş r. Hasan Ce ilab - Ahmed Mütefekkir). Merakeş 1423/
2002; Les sources inı~dites de l'histoire du Maroc(ed . E. Leroux). Paris 1905-1953; H. Terrasse. Histoire du Maroc d es origines a l'etablissement du protectorat (ran çais, Casabianca
1949-50, 1-11, tür.yer.; G. Deverdun. lnscriptions
arabes de Marrakech, Ra bat 1956; a.mlf.. Marrakech desorigines a 1912, Ra bat 1959-66, 1-11;
Hasan Ahmed Mahmüd. Kıyamü devleti 'l-Murabıtfn , Kahire 1956, tür.yer.; P. Pascon. Le
Haouz de Marrakech, Ra bat 1959; Abbas b. İb
rahim. el-i' lam, ı, 57-1 00; İbrahim Harekat. elMagrib 'abre't-tarfl], Darülbeyza 1405/1984, 1,
222-223; ll, 387-398; Jamil M. Abu'n-Nasr. A
History of the Maghrib in the lslamic Period,
Cambridge 1987, s. 310,370-371,382, 391·
392; M. Brett. "Marrakech", Dictionary o{ the
Middle Ages (ed. /. R. Strayer). New York 1987,
VIII, 150-151; ism et Abdüllatif Dendeş. Devrü 'lMurabıtfn {1 neşri'l-islam fi garbi i{rikıyy a,
Beyrut 1408/1988, s. 98, 104, 105, 131 , 142143, 147, 167, 223; Merraküş mine 't-te'sfs ila
al]iri'l-'aşri'I-Muvaf:ıf:ıidf, Darülbeyza 1989; J.
Ganiage. Histoire contemporaine du Maghreb
de 1830 a nosjours, Paris 1994, s. 393, 398,
410,414,537-543,553,560,574, 576; ~erre
de Cemivaı. "Merakeş", iA , VII, 738-751; a.mlf..
"MamlkuQ!ı", EF (Fr.). VI, 573-582.
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MUHAMMED RAZÜK

Merakeş'te yaşamış

olan büyük alimgeçen yedi
kişiden başka Ebu Mervan Abdülmelik
İbn Zühr, Ebu İshak İbrahim ed-Dan!, Muhammed b. Kasım İbn Ebu Bekir el-Kureşl el-Maleki, İbnü'l-Benna el-Merraküşl. Hasan b. Ali el-Merraküşl. Ali b. ömer
el-Merraküşl. İbn Tufeyl, İbn Rüşd . Abdülvahid. el-Merraküşl, İbn Abdülmelik.
İbnü'l-Muvakkit, İfrenl, Mencur. İbnü'l
Kadl, Fiştali ve Abdülvahid es-Sicilmasl
ler

arasında yukarıda adları

sayılabilir.
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es-Sicistani'nin

275/889)

mürsel hadisleri ihtiva eden eseri.

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 derveya es-Sünen'ine böyle bir bölümü niçin ekiediği sorusu. onun mürsel
hadislerin delil olarak kullanılıp kullanıl
mayacağı hususundaki görüşüyle bağlan
tılıdır. Mekkeliler'e yazdığı mektupta Süfyan es-Sevr!, Evzai, Malik b. Enes gibi
alimierin mürsel hadisle ihticac ettiklerini, 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 olmadığı 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 toplamaya 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 tarikleri bulunduğunu tesbit etmek amacıyla
naşirlerin yaptığı tahrkler yeterli değil
dir. Konunun aydınlanması için daha geniş çaplı araştırmalar yapmaya ihtiyaç
lediği

vardır.
~

223 ravi (mürsil) tarafından rivayet edilen 544 mürsel hadisi içermektedir. Eserin müstakil bir kitap mı, es-Sünen'in son
bölümü veya tekmilesi mi olduğu hususu tartışılmış ve es-Sünen'in tekmilesi
olduğu. sonraki dönemlerde ayrıca istinsah edildiğinden müstakil bir eser zannedildiği ihtimali ağırlık kazanmıştır. Nitekim Ebu Davud'un es-Sünen'i tanıtmak
için Mekkeliler'e yazdığı mektupta kitabını on sekiz cüze ayırdığı nı. bu cüzlerden
birinde mürsel hadisleri konularına göre
tertip ettiğini belirtınesi (Risaletü Ebl Davud es-Sicistanl ila ehli Mekke, s. 51). yine bu mektubunda es-Sünen'in 4800 kadar 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 sonunda yer alması (Köprülü Ktp., nr. 363),
el~Merôsil'i neşreden Abdülaiiz İzzeddin
es-Seyrevan'ın neşrine esas aldığı Ezher
Kütüphanesi'ndeki üç nüshadan birinin

el-Merfısil'i hadislerin isnadlarını hazfederek yayımiayan Ali ei-Mağribl etTrablusi(Kahire 1310, bu baskı oldukça
hatalıdır). Abdülazlz İzzeddin es-Seyrevan
(Beyrut 1406/ 1986) ve Abdülmu'tl Emin
Karaci'den (Beyrut 140611986) sonra eserin en güzel neşrini Şuayb ei-Arnaut yapmıştır (Beyrut 1408/1988). Naşir, neşrine
esas aldığı Köprülü Kütüphanesi'ndeki
yazmanın (nr. 294/2) son yaprağında bulunan bir kayıttan hareketle bu nüshanın
İbn Hacer el-Askalanl'nin el yazması olduğunu ileri sürmektedir (ne ş re denin 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.ietü '1- eşrfıi bi-ma'riieti'l-etrfıi adlı eserinin (bk. bibl.) son kısmını mürsel hadislere ayıran Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizzl, Kütüb-i Sitte'deki mürselleri ravilerine göre alfabetik olarak bir araya getirmiş, Ebu Davud'un el-Merfısil'indeki rivayetleri de on kadarı hariç aynen iktibas etmiştir. Mizzl bu eserinde, Ebu Davud'un el-Merfısil'indeki 544 rivayet dı-

MERCANf
şında aynı türden 712 rivayete daha yer
vermek suretiyle en fazla mürsel rivayeti toplayan kişi olmuştur.

BİBLİYOGRAFYA :

Ebu Davüd, ei-Meras11(n ş r. Ş uayb el -Arnaut),
Beyrut 1408/1988, ayrıca bk. neşredenin girişi ,
s . 12-13; a.e. (n ş r. Abdülazlz izzeddin es-Seyrevan). Beyrut 1406/1986; a.mlf., Risaletü Ebi
Dava d es-Sicistanı ila ehli Mekke f[ vaşfi sünenihf (n ş r. Abdülfettah E bO Gudde, Şelaşü resa'il fi 'ilmi muştalaf:ıi 'l-f:ıadfş içinde). Beyrut
1417/1997, s. 27 -54; Mizzi. Tuf:ı{etü 'i-eşraf bima'ri{eti'l-etra{ (n ş r. Abdü ssa med Şerefe ddin).
Haydariibiid 1401/1981, XIII, 131-457(nr ı8 3 90ı9626)

ı

L
ı

Iii

SALAHAITiN PüLAT

MERASİM

ı

(b k. TEŞRİFAT) .
_j

MERATİB

ı

( ..,_.J iyı)

Hint-İsliim kült üründe

L

hükümdar tarafından verilen makam
veya unvanla bunların alametle ri. _j

Sözlükte "derece, basamak; rütbe, paye" anlamlarındaki m ertebe kelimesinin
çağulu olan m eratib, Hindistan'da kurulan İslam devletlerinde sultanın sahip
bulunduğu ya da hanedan üyelerine ve
sivil- askeri yüksek b ürokrasi mensupiarına verdiği makam veya unvanlarla bunları sembolize eden nişan . alem. bayrak
gibi eşyalar için kullanılır. Bu uygulama
Hindistan'a XII. yüzyılın sonlarında Orta
Asya'dan gelmiştir. Delhi Sultanlığı döneminde XIII. yüzyıldan XIV. yüzyılın ortalarına kadar meratib kelimesinin "askeri
ve sivil rütbe" anlamına geldiği kaynaklarda belirtilmekte ve her meratibin kendine has bir alarnet ve nişanı olduğu belirtilmektedir. Mesela fil sahibi olmak sadece hanedan mensupianna ait bir imtiya zd ı. Vezir Mühezzebüddin Nizamülmülk, hanedana ait bu i mtiyazı çiğneyip
kendisi de sar ayının kapısında bir fil bulundurduğu için tepki çekmiş, bu durum
Minhac-ı Sirac ei-CGzcanl'ye göre vezirin
1243'te görevden alınmasında etkili olmuştur. İsaml de Cuzcani'nin bu kaydını
doğrular mahiyette Emin Hasan Gangu'nun (Aiaeddin Hasan Behmen Şah) Delhi
Sultanlığı ' na karşı baş kaldırdığında bir
fil edindiğini . ancak aralarında fil görmeye alışkın olmayan atlarının ürkerek kaçıştığını söyler. CGzcanl. sultanın devlet
adamlarına bahşettiği unvan ve makamların sembollerini sayar, bu arada sultan
tarafından sarılı halde kumandan veya

beylerine verilen alemin açılıp dalgalandı
ayaklanma anlamını taşıdığını
(bayrak açma) belirtir. İsa ml ve Sereni gibi
tarihçiler. bazı güçlü devlet adamlarının
sultaniara baskı yaparak en seçkin unvan
ve makamlarla bunların alametlerini ele
geçirdiklerini yazmaktadır.
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rılmasının

Bazan alimler de alem. kös ve ikta gibi
makam göstergesi olan şeylerle ödüllendirilirdi. Nitekim Sultan Alaeddin Halad,
Sa'd Mantıki adlı bir alime böyle bir rütbe
vermişti. İbn BattGta, meratib kelimesinin kullanıldığı unvanlar hakkında daha
net açıklamalar yaparak matematik ilminde ve hat sanatında Sultan Muhammed Tuğluk' un takdirini kazanan bir Hindu'ya kumandanlar gibi kös ve alem verildiğini söyler. XIV ve XV. yüzyıllarda kaleme alınan Farsça lugatlar da bu tür sembol ve nişanların mahiyetinin aniaşılma
sına yardımcı olmaktadır. FlrGz Şah Tuğ
luk'un döneminde (ı 35 ı- ı 388) hazırlanan
Lisanü'ş-şu'ara'dan özellikle kösün mahiyetini ve kimlere verildiğini öğrenmek
mümkündür. XV. yüzyıl lugat alimlerinden Bedreddin İbrahim de kösün çokyüksek bir asal et ve makam alameti olduğu
nu. seferlerde çalmarak onunla ihtişam
gösterisinde bulunulduğunu yazmaktadır. Taril]-i Fin1 z Ş ahi müellifi Şemsed
dln-i Sirac Afif. meratib kavramının Delhi sultaniarına ve kumandanianna ait unvanlar için kullanıldığına işaret etmektedir. Onun verdiği bilgiye göre İslam inançlarına çok bağlı olan FırGz Şah, hanedam
temsil eden meratib-i sultanllerden kuş
ve hayvan resimlerini çıkarttırmıştır. Delhi Sultanlığı'ndan sonra gelen diğer devletler de genel olarak aynı adeti devam
ettirmiştir. Bu gelenek Dekken'deki Behmenller'de ve Babürlüler'de çok yaygın
laşmış . ancak Hindistan 'da İngiliz hakimiyetinin kurulmasıyla birlikte ortadan
kalkmıştı r.
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b. Bahaiddln b. Sübhan
el-Kazan! el-Mercan!
(1818 -1889)
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1818'de Kazan yakınındaki Yabıncı köyünde doğdu . Atalarının bu civardaki Mercan köyünden olmaları sebebiyle Mercanl
nisbesiyle tanındı. Dedesi Molla Sübhan
yirmi beş yıl kadar imamlıkyaptıktan sonra ticaretle meşgul oldu. Babası Molla Bahaeddin eğitimini Buhara'da aldı; burada
Emir Haydar Töre'den itibar gördü. Ardından Yabıncı ' da ve 1821 'de ailesiyle birlikte taşındığı Taşkiçü köyünde imamlık
ve müderrislik yaptı. Tahsiline babasının
medresesinde başlayan Mercan! Arapça,
Farsça, kelam. mantık ve fıkıh usulü dersleri okudu . 1838'de dini ilimlerde ilerlemek amacıyla Maveraünnehir yolculuğu
na çıktı. Yedi ay süren seyahati esnasın
da Troytsk şehrinde ıslahatçı Tatar alimi
Abdünnaslr Kursavi'nin fikirlerine muttali oldu; ilk anda tepki gösterdiği ve bazı hususlarda Ehl-i sünnet yoluna aykırı
bulduğu bu görüşler kendi ifadesine göre Mercan! üzerinde önemli bir etki yaptı
(Şeref, Mercan!, s. 30). Buhara'ya vardı
ğında fşan Türkman i Med resesi'ne yerleşti. 1844 yılında gittiği Semerkant'ta
Şirdar Medresesi'ne yerleşerek Kadı EbG
Said b. Abdülhay es-Semerkand'i'den icazetname aldı. Tarihe ve belki tasawufa
duyduğu ilgiyi de borçlu olduğu bu alimden çok şey öğrendiğini, onun kütüphanesindeki Selef alimlerinin eserlerini
inceledikten sonra Kursavi'nin fikirlerini
daha iyi takdir ettiğini söyler (a.g.e. , s.
46-50)
Mercan!' nin yaşadığ ı f ikri dö n üşüm Semerkant yıll arı sırasın da gerçekleşti; bunda şahsi temaslarının ve Kadı EbG Said,
Hudaybirdi b. Abdullah ei-BeysGnl. Abdülmü'min Hoca b. Özbek Hoca ei-Efşen
d gibi hocalarının etkisi oldu (Mercan!, Il ,
43, 169; Şeref, Mercan!, s. 31-34) . Semerkant'ta iki yıl kaldıktan sonra tekrar Buhara'ya döndü. O dönemde Kursavi'nin
Buhara'da yasaklanmış olan eserlerini
elde edip okumaya başladı. Çalışkanlığı
ve ilmi konulara hakimiyeti sayesinde ulemanın ve dini otoritelerin takdirini kazandı.

1849'da vatanına dönen Mercanl. Kazan 'da Ulema Meclisi'nin huzurunda sı-

169

