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Ma’aalAşâiravaalHilâfiyyâtBaynaalAşâira
Ma’aalMâturîdiyya”AdlıEseri(haz.ÜlkerÖk-
tem,doktora tezi, 1993), AÜSosyalBilimler
Enstitüsü,s.5-8;İsmet,Tekmiletü’şŞekåik,
V,127-129;SicilliOsmânî,III, 377; Osmanlı
Müellifleri,II, 27-28; Hediyyetü’l£ârifîn,I, 483;Ziriklî,elA£lâm,IV,103;ÖmerNasuhiBilmen,
BüyükTefsirTarihi,İstanbul1974,II,715;ÜlkerÖktem, “Mest cizâde’nin Fi lo zof la ra ve Fel-
sefeyeBakışı”,Prof.Dr.SüleymanHayriBolay
ArmağanKitabı, An ka ra 2005, s. 569-575; a.mlf., “Hilâfiyyât,Mestcizâdeve‘Hilâfiyyât’ı”, 
AÜİFD,XLVIII/2(2007), s. 21-36; ÖmerAydın,
TürkKelâmBilginleri,İstanbul2004,s.73-74;a.mlf.,“Mestcizâde’nin‘Hilâfiyyât’İsimliEseri
ninKelâmİlmindekiYeriveÖnemi”,İÜİlâhi
yatFakültesiDergisi,sy.9,İstanbul2004,s.
45-63;SeyitBahçıvan,“Mestcîzâde £Ab dullåh 
Efen di ve kitâbühû el-Mesâlik fi’l-Åi lâ fiy yât”,
£Âlemü’lmaÅ¹û¹âtve’nnevâdir,XI/1, Ri yad 

1427/2006, s. 91-120.

ÿYusufŞevkiYavuz

– —MESTÛRE

(bk. MAH ŞEREF HAN).
˜ ™

– —MEÞREFÎ
( المشرفي )

Ebû Hâmid Zeynülâbidîn (Muhammed)
el-Arabî b. Abdilkådir b. Alî

b. Mes‘ûd el-Hasenî el-Meþrefî
el-Mu‘askerî el-Fâsî

(ö. 1313/1895)

Cezayirlitarihçi,edipveþair.
˜ ™

Cezayir’inbatısındakiMuaskerbölgesindeGarîs’ebağlıKertköyündedoğdu.Meşârifdiyeanılanulemâailesinemensuptur.BazıkaynaklardadedesinenisbetleArabîb.AlidiyedeanıldığıgibibabasınınadıAli,dedesininkiAbdülkådir,doğumyerideGarîsolarakkaydedilir.Doksanyaşlarındavefatettiğinedairbilgiden(İbn
Sûde,İt¼âfü’lmü¹âli£,I,330;M.Muhyid-
dinel-Meşrefî,XXI,7155)1223(1808)yılıdolaylarındadoğduğuanlaşılmaktadır.Abbasb.İbrâhim,el-¥üsâmü’l-Meşre-
fî’yi1285’te(1868)yazdığısıradaelliyaşınayaklaştığınadairkaydadayanarak
1230’ların (1820) ortalarında doğmuşolacağınıyazar(elİ£lâm,IX,28).Ancakbugörüşdiğerkaynaklardaverilenhayatınınçeşitlisafhalarıylailgilibilgilerleçelişmektedir.İlkdinîbilgilerifakiholanbabasındanalanMeşrefîköyündehıfzınıtamamladı.Derkåviyye’ninkurucusuMuhammedArabîedDerkåvî’nintalebelerindenŞeyhArabîetTavîlelVâsıtîaracılığıylabutarikataintisapetti.DahasonragittiğiMuasker’dearalarındaMuhammedb.AbdullahSakkåt(Sakt)elMeşrefî,EbûRe’selMu

cuttur(nr.446).6. Ta£ lî šåt £alâ emâ kin 
muÅ te li fe min Minhâci’s-sün ne.İbnTeymiyye’nineserininbazıkısımlarınadüşülennotlardanoluşmuştur(Süleymani-
yeKtp.,ÂşirEfendi,nr.559).7. Ri sâ le fî 
me£âni’n-nefs (SüleymaniyeKtp.,Esad
Efendi,nr.3579/2;ÂtıfEfendi,nr.2797).8. 
Ri sâ le fi’l-mu£ar ref bi’l-lâm (Süleyma-
niyeKtp.,Fâtih,nr.5349;EsadEfendi,nr.
3579).9.İÅtilâfü’s-SeyyidveSa£diddîn
fîmesâßileşettâ.SeyyidŞerîfelCürcânîileSa‘deddinetTeftâzânîarasındakibazımeseleleredairihtilâflarıiçerir(İstanbul
1278).10. Ri sâ le fî £alâšåti’l-me câz.Belâgattabirilgivekarîneilegerçekanlamıdışındakullanılankelimeveyaterkibiifadeedenmecazınbeştemelunsurundanbiriolan“alâka”kavramınıelealanbirrisâledir(SüleymaniyeKtp.,EsadEfendi,
nr.3579/4;Fâtih,nr.5416/2).11. Î²â ¼u 
£ibâre ti’l-Mül teša fî sec de ti’s-sehv.İbrâhimelHalebî’yeaiteserinsehivsecdesikonusuüzerineyapılanbirşerhtir(İÜKtp.,
nr.3726).12. Ri sâ le fi’l-¼üsn ve’l-šub¼ 
(BeyazıtDevletKtp.,VeliyyüddinEfendi,
nr.2128-2130).

BİBLİYOGRAFYA:MestçizâdeAbdullahEfendi,elMesâlikfi’l
Åilâfiyyâtbeyne’lmütekellimînve’l¼ükemâß
(nşr. Seyit Bahçıvan),Beyrut 1428/2007, s.
41-47, 69, 162-163, 222; Mestcizâde’nin“Al
HilâfiyyâtBaynaalHukamâ’Ma’aalMuta
kallimînvaalHilâfiyyâtBaynaalMu’tazila

önemlibirçalışmadır.DönemindemezheplerinyayıldığıcoğrafyalarıveMâtürîdîâlimlerininmedreselerindeokutulaneserlerinlistesinivermesiaçısındanayrıbirdeğertaşır.İstanbulkütüphanelerindepekçoknüshasıbulunankitapSeyitBahçıvantarafındanyayımlanmıştır(Beyrut
1428/2007).ÜlkerÖktemeserhakkındadoktoratezihazırlamışvetezemetninTürkçe tercümesini de eklemiştir (bk.
bibl.).2.¥âşiye£alâ¥âşiyeti’t-Tâlişî
£alâŞer¼i’l-Me¹âli£.SirâceddinelUrmevî’yeaitMe¹âli£u’l-en vâradlıklasikmantıkkitabınaHüsâmeddinHasanelKâtî’ninyaptığışerheMuhyiddinetTâlişîtarafındanyazılanhâşiyeüzerinebirhâşiyedir.Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’ndeçeşitliyazmanüshalarımevcuttur(Esad
Efendi,nr.1946;Fâtih,nr.3290).3.¥âşi-
ye £alâ Envâri’t-tenzîl ve es râ ri’t-teßvîl.KådîBeyzâvî’nintefsirineyapılanşerhinYûnussûresininsonunakadarolanhâşiyesidir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya,
nr.304;NuruosmaniyeKtp.,nr.549).4. 
¥âşiye£ale’d-Dürreti’l-fâÅireli’l-Câmî.AbdurrahmanıCâmî’yeaiteseriçinyazılanşerhinhâşiyesidir(SüleymaniyeKtp.,
EsadEfendi,nr.955/2).5. Ta£ lî šåt £alâ 
ba£²i’l-mevâ²ı£minMenâhici’l-edille.İbnRüşd’üneserininbazıbölümlerinedüşülennotlardanibaretolupKonyaYûsufAğaKütüphanesi’ndebirnüshasımev

Mestçizâde Abdullah Efendi’nin elMesâlikfi’lÅilâfiyyâtbeyne’lmütekellimînve’l¼ükemâß  adlı eserinin ilk ve son say

faları  (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1458/1)
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Sey yid el-¥a san (fîsîreti’şşeyÅaynel
¥asanvevâlidihiA¼medb.Mu¼ammed
etTimkedeştî). er-Ri¼le tü’s-Sû siy yeolarakdaanılır.SûsbölgesininTemgrût’tansonraikinciönemlizâviyesiolanTimkedeştZâviyesi’neyaptığıseyahatedairmüşahedelerineveŞeyhAhmedb.MuhammedesSûsîileoğluEbûAliHasanhakkındamâlûmatayerverdiğiesereXIX.yüzyılMağribtarihi,Sûsbölgesiveburadakizâviyeler,Mağribulemâsıylailgilikısabiyografiler,halkarasındayayılanBatıicatlarıhakkındadabilgieklemiştir(Rabat
UmumiKtp.,nr.579K;el-Hizânetü’l-Ha-
seniyye,nr.5616).4.ªır½u’l-aÅbârbimâ
ce râ âÅire’l-er ba£în mi ne’l-šar ni’¦-¦âlis 
£aşerli’l-müslimînema£a’l-küffârvefî
£utuv vi’l-¥âc £Ab dil šå dir ve eh li dâßi-
re ti hi’l-füccâr.YedibölümvebirhâtimedenoluşaneserdeFransa’nınCezayir’esaldırmasını, onlarla Türkler arasındameydanagelençarpışmaları,EmîrAbdülkådirilecihadüzerinebiatyapılmasını,CezayirileVehrânçevresindemüslümanlarlaFransızlararasındacereyanedensavaşları,Fransızlar’ınbütünCezayir’iişgaletmelerini,zaruretenonlarınhâkimiyetialtındayaşayanlarıkınamavehıristiyanolmaklaithametmemeselesini,İslâm’dadevletbaşkanlığınıveilgilihükümlerielealanmüellifkabileveaileçevresininetkisindekalmasıbakımındanEmîrAbdülkådir’insiyasetinieleştirmiştir(Ebü’l-Kåsım
Sa‘dullah,TârîÅu’lCezaßiri’¦¦ešåfî,V,574;
VII,361-363;RabatUmumiKtp.,nr.496K,
müellifhattı;el-Hizânetü’l-Haseniyye,nr.
1476,6533).5. Risâle fî eh li’l-ba½bûri’l-
¼u¦âle.MandayönetimisırasındaFransızlar’ınhimayesinikabuleden,pasaportlarınıalanvekendileriyleişbirliğiyapanlarıeleştirmek,bunundinenmeşrûolmadığınıaçıklamakiçinkalemealınmıştır
(Menûnî,Me½âdirü’l£Arabiyye,II,138).AbdülhakŞeref,“Mevšıfü’l£ArabîelMeşrefîmine’lhimâyeti’lkonsiliyyeminÅilâlinâziletihîerRisâlefîehli’lba½bûri’l¼u¦âle”adıylabirmakaleyazmıştır(Mecelle
tü’lƒaldûniyye,sy.5[Tiyâret/Cezayir
2011],s.225-244).6.Meşmûmü£arrâ-
ri’n-necd ve’l-³ay ¹â ni’l-mu£îd li-is tin-
şâši’l-vâlîveenfâsi’l-mevlâes-sul¹ân.FasşehrininvalisinekarşıZerhûnhalkınınisyanındansonravalininisteğiüzerineyazılmıştır.Müellifsiyasetkuralları,I.Hasan,Fasvalisi,FilâlîlervehükümdarlarıhakkındabilgiverdiğieserindeI.Hasan’ınsözkonusuolayüzerineZerhûneşrafınagönderdiğimektuba,Fasşehriningüzelliklerine,BenîGardîsgibitanınmışailelereveöndegelenşahsiyetlerine,1870Fran

(bab)meydanageleneserinilkdörtbölümündeözetleHz.Âdem’denİslâmiyet’indoğuşunakadargeçenolaylarlailgilibilgiaktarılır.Müellif,1849ve1877yıllarındaCezayir’eyaptığıseyahatlerineaitmüşahedelerinedeyerverdiğibeşincibölümdeİslâm’ınzuhurundankendizamanınakadarİslâmtarihini,Cezayir’deOsmanlıdevriniveFransızişgalidöneminigenişçeelealır.Cezayir’dekiOsmanlıyöneticilerininuygulamalarındanolumsuzifadelerle(Ab-
dülhak Şeref, Kâne’tTârîÅiyye, sy. 20
[2013],s.27)veªır½u’l-aÅbâr’dayazdığınınaksineEmîrAbdülkådir’denövgüylesözetmesidikkatçeker.AltıncıbölümdeMağrib’deFilâlîlerdöneminiI.Hasanzamanına(1873-1894)kadargetirenMeşrefî,FasveCezayir’inmüteahhirînulemâsınınbiyografilerine,Cezayir’inçeşitlibölgeleriveşehirleriyleilgilimâlûmatayervermiştir(Ebü’l-KåsımSa‘dullah,Târî
Åu’lCezâßiri’¦¦ešåfî,VII,403-407;Rabat
UmumiKtp.,nr.2659K).AbdülhakŞerefbirmakalesindebuseyahatnâmeyiincelemiştir (bk.bibl.).FransızşarkiyatçısıHenriPérès,birsempozyumtebliğinde
(Revueafricaine,LXXVI/362-363,Alger
1935,s.259-270),bueserleV.MuhammedBayram’ınØaf ve tü’l-i£tibâradlıeserininilgilibölümlerinedayanarakFransızişgaliniCezayiriçinolumlugöstermeyeçalışmıştır(bukonudakibirdeğerlendirme
içinbk.Ebü’l-KåsımSa‘dullah,TârîÅu’l
Cezâßiri’¦¦ešåfî,VII,404-405).2. el-¥ü sâ-
mü’l-Meşrefî li-ša¹£i lisâni’s-sâbbi’l-
£acrefî en-nâ¹ıš bi-Åurâfâti’l-ca£sûs
sey yißi’¾-¾an Ekensûs.Muhammedb.AhmedEkensûs’unel-Ceyşü’l-£aremre-
mü’l-Åumâsîadlıtarihineyönelikeleştirileriçereneserbirmukaddime,yedibölüm vebir hâtimedenmeydanagelir.EserdeüçüncübölümdenitibarensırasıylaI.İdrîs,müellifzamanındaMağrib’inçeşitlişehirlerindekibellibaşlızâviyeler,FasKadısıAbdülhâdîb.AbdullahelAlevî,SultanEbûZeydb.HişâmveIV.Muhammedzamanındaüstderecedekibazıdevletgörevlileri, IV.Muhammed’ingenişbiyografisi,oğluveliahtI.Hasanveonundevrindekiüstdüzeydevletgörevlileri,sonuçbölümündedeFasşehriveşehrinXIX.yüzyıldakitanınmışşahsiyetlerihakkındabilgiverilir(RabatUmumiKtp.,nr.
1207,2276K).AbdülhakŞerefCezayirVehrânÜniversitesi’ndeeseridördüncübölümünsonunakadardoktorateziolarakneşrehazırlamıştır(2012).3. Nüz he tü’l-
eb ½âr li-×evi’l-ma£ri fe ve’l-is tib ½âr tenfî 
£ani’l-mütekâsile’l-vesenefîmenâšıbi
A¼ med b. Mu¼am med ve ve le dihî es-

askerî,Ahmedb.Tihâmî,Abdülkådirb.Mustafab.Ahmer,Müstegånim’deSeyyidMuhammedb.Sâbir,Muhammedb.ÂşirveAbdülkådirb.Kandûz,Tilimsân’daMuhammedb.Sa‘detTilimsânî,MuhammedelFahhârgibiâlimlerinbulunduğubirçokhocadançeşitliilimlerokudu.HacseyahatlerisırasındaiçlerindeMısırveHicazulemâsınındayeraldığıâlimlerdenicâzetaldı(Kettânî,II,577-578).1240’ta
(1824)gittiğiVehrân’daaltıyılkalaraktahsilinitamamladı.Fransızlar’ınülkeyiişgaletmesiüzerine(1830)köyünedönüpdersokutmayabaşladı.BuaradaMecâcebölgesinegidereköğrenimgörmekistediysedeumduğunubulamadangeridöndü.ªır½u’l-aÅbâradlıeserindeverdiğibilgilerdenFransızgüçlerinekarşıEmîrAbdülkådirelCezâirî’denöncebabasınınöncülüğündemücadeleettiklerianlaşılmaktadır.EmîrAbdülkådir’inmukavemetininsonbulmasının(1843)ardından1844’teMağrib’egidipFasşehrineyerleşti.Buradadersokutmaklameşguloldu.SultanI.Hasan’ınyakınmaiyetindebulunuponunbazıseyahatlerineeşliketmesinerağmenbirkısımeserlerinde,yabancıkabuledilerekFasulemâsındanikincisınıfmüderrismuamelesigördüğünden,vakıflarınmaddîimkânlarındanmahrumbırakıldığındanşikâyeteder.Hacseyahatisırasındailki1265(1849),ikincisi
1294’te(1877)olmaküzereikidefaCezayir’egitti.1313’te(1895)Fas’tavefatedenMeşrefî,Bâbülfütûh’undışındaŞeyhİbnHirzihim’intürbesiyakınındadefnedildi.Bazıkaynaklardaölümtarihi1311(1893)olarakkaydedilir.Meşrefî’ninbazıeserlerisertüslûbunuyansıtantenkitvereddiyemahiyetindedir.Yöneticilerekarşıhakkısöylemektençekinmediği,güzelvesüratliyazıyazdığıbelirtilir.Cezayir’inkültürtarihiyleilgilihacimlieserindeMeşrefî’yesıkçaatıftabulunanEbü’lKåsımSa‘dullah’agöretarihedairgenişmâlûmatıyanındaMeşrefî,ilmîbakımdanileribirçevredeyetişmişvearaştırmametotlarınıöğrenmişolsaydıalanındabenzersizeserlerortayakoyabilecekti(TârîÅu’lCezâßiri’¦¦ešåfî,VII,
403).AbdülhakŞeref,Meşrefî’ninel-¥ü-
sâmü’l-Meşrefîadlıeseriüzerinehazırladığıdoktoratezindenbaşkael-£Ara bî b. 
£Abdilšådirb.£Alîel-Meşrefî:¥ayâ-
tü hû ve â¦â ruhadıylabireserkalemealmıştır(Cezayir2011).

Eser le ri. 1. ¬aÅîre tü’l-evâÅir ve’l-ev-
vel fîmâ ye teŠam me nu (yenta¾im) min 
aÅ bâri’d-dü vel (erRi¼letü’lCezâßiriyye,
Ri¼letü’şŞeyÅelMeşrefî).Altıbölümden
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a.mlf., Me¾âhiru yaša¾ati’lMa³ribi’l¼adî¦, 
Beyrut1405/1985,I,327;a.mlf., Fihrisü’lmaÅ
¹û¹âti’l£Arabiyyeti’lma¼fû¾a fi’lƒizâneti’l
£âmmebi’rRabâ¹,Dârülbeyzâ1999-2000,VI,
183; AbdülhayelKettânî, Fihrisü’lfehâris, II, 
577-579; Ziriklî, elA£lâm (Fethullah),IV,224;MuhammedHaccî, Fihrisü’lƒizâneti’l£ilmiy
yeti’½Øubey¼iyyebiSelâ, Kü veyt 1406/1985, 

s. 349; Ebü’lKåsımSa‘dullah, Eb¼â¦veârâßfî
târîÅi’lCezâßir,Beyrut1990,II,175-191;a.mlf., 
TârîÅu’lCezâßiri’¦¦ešåfî,Beyrut1998,I,273,
346,421,504;II,13,349,378;IV,396;V,106,
574;VII,tür.yer.;VIII,44,131,165,204,220-
221,233;ayrıcabk.İndeks;AbdüllatîfHüsnî, el
U½ûlü’lfikriyyelineşßeti’lva¹aniyyeti’lMa³ri
biyye, Dârül beyzâ 1991, s. 19, 23, 32, 178, 

182, 195, 219-220; YahyâBûAzîz, A£lâmü’lfikr
ve’¦¦ešåfefi’lCezâßiri’lma¼rûse,Beyrut1995,
II, 232-233; M.Abdullah İnân v.dğr., Fehâri
sü’lƒizâneti’l¥aseniyye, Ra bat 1421/2000, I, 

543-544; II, 719-720, 948-949, 1046-1048; Y.S.Allûş–AbdullaherRecrâcî, Fihrisü’lmaÅ¹û¹âti’l
£Arabiyyeti’lma¼fû¾a fi’lƒizâneti’l£âmme
bi’rRabâ¹, Ra bat 1421/2001, II/2, s. 159-160; YûsufAbdurrahmanelMar‘aşlî, Ne¦rü’lcevâhir
ve’ddürerfî£ulemâßi’lšarni’rrâbi££aşer,Beyrut
1427/2006, I, 865; AbdülhakŞeref, “el-Cezâßir fî 

£uyûni’r-ra¼¼âle ti’l-Cezâßiriyyîn Åilâle’l-šar ni’t-

tâsi££aşer:erRa¼¼âletü’lMeşrefîünmû×ecen”, 
Kâne’tTârîÅiyye, sy. 20 (2013), s. 25-30 (http://
www.kanhistorique.org/Archive/2013/Issue20/Al-
machrafi[04.11.2014]);M.MuhyiddinelMeşrefî, 
“elMeşrefî,el£Arabîb.£Alî”, Ma£lemetü’lMa³
rib, Ra bat 1426/2005, XXI, 7155.

ÿAhmetÖzel

– —MEVKŒFÂTÎ ABDULLAH

(bk. ABDULLAH ÜSKÜDÂRÎ).
˜ ™

– —MEVLEVÎ, Molla Abdürrahîm
( ما عبدالرحيم مولوى )

Abdürrahîm b. Saîd Mevlevî-yi
Hüseynî-i Tâvg†zî

(ö. 1300/1883)

Iraklýâlim,mutasavvýfveþair.
˜ ™

1221’de(1806)KuzeyIrak’taHalepçe’ninTâvg†zî(Tâvugg†zî/Tavukgözü)nahiyesinebağlıSerşâteiHavârûköyündedoğdu.BâbâMerdûhRûhânîbutarihiverirkenMuhammedEmînZekîonun1222’de,AbdülkerîmMüderrisise1225’te(1810)doğduğunukaydeder.CâfaşiretininTâvg†zîkolundan,İranKürdistanı’ndakiMerîvânkazasınınköylerindenÇûrluolanatasıEbûBekirMuhammedMusannifiŞâhûyîyiÇûrî’den(X./XVI.yüzyıl)dolayıÇûrîlerdiyeanılanbiraileyemensuptur.Nesebi,Hz.Hüseyin’insoyundangelenveMedine’denVII.(XI II.)yüzyıldabölgeyegelipyerleşenSeyyidMuhammedZâhidb.MahmûdelMedenî’ye(PîrHızır-ıŞâhû/Şaho)ulaşır.İlkeğitiminibabasıMollaSaîd’denaldı.

şerhidir (el-Hizânetü’l-Haseniyye, nr.
5271,müellifhattı).15. Dîvân (Rabat
UmumiKtp.,nr.204K,vr.3-105,müellif
hattı;Rabatel-Hizânetü’l-Haseniyye,nr.
2420,5310).Meşrefî’nindivanı,çoğuSultanI.Hasan’ınövgüsünedairolmaküzereFaslıbazıdevletadamlarıvekraliyetailesindenkimselerhakkındakimethiyelerinivememleketiCezayir’leilgilişiirleriniihtivaeder(İbnSûde,DelîlümüßerriÅi’l
Ma³ribi’laš½â,II,392;Ebü’l-KåsımSa‘dul-
lah, TârîÅu’lCezâßiri’¦¦ešåfî,VIII,220).16. 
Künnâşetü’l-£Arabîel-Meşrefî.Eserdetarihveedebiyatadairokumanotları,müellifevebaşkalarınaaitşiirler,habervetarihlerbulunur(RabatUmumiKtp.,
nr.294;başkabirkünnâşesi:nr.471).17. 
Taš yîd fî ×em mi’l-be le diyyîn min eh li 
Fâs (İbnSûde,DelîlümüßerriÅi’lMa³ribi’l
aš½â,II,450).MuhammedGålîb.Mekkîb.SüleymanelEndelüsîelFâsî’nin,es-
Seyfü’l-meşrefîli-ša¹£ilisâni’l-Meşrefîadıylakalemealdığıreddiye(a.g.e.,II,494)bueserleilgiliolmalıdır.18. ed-Dür rü’l-
meknûn fi’r-red £ale’l-£allâme Cen nûn.Bueserindemüellifintarikatehlinisavunupmuhaliflerişiddetleeleştirdiğivetenkidindeşer‘îsınırlarıaştığıkaydedilir(İbn
Sûde,a.g.e.,II,455;Ebü’l-KåsımSa‘dul-
lah, TârîÅu’lCezâßiri’¦¦ešåfî,VII,100).19. 
£Acîbü’×-×âhib ve’l-câßî fî fa ²î ¼a ti’l-
øålî el-Leccâßî.MuhammedGålîb.MuhammedelİmrânîelHasenîelLeccâî’ninEmîrAbdülkådirelCezâirî’yeyönelikeleştirilerinecevaptır(İbnSûde,Delîlümüßer
riÅi’lMa³ribi’laš½â,II,489;Ebü’l-Kåsım
Sa‘dullah,TârîÅu’lCezâßiri’¦¦ešåfî,VII,
99).20. Va rašåt fî revâci’s-sik ke bi’z-
ziyâde.Yabancı sermayeninMağrib’egirmesiüzerineçoktartışılanfaizkonusuylailgiliolmalıdır(Ebü’l-KåsımSa‘dul-
lah, TârîÅu’lCezâßiri’¦¦ešåfî,VII,203).Meşrefî’ninkaynaklardadiğerbazıeserleridezikredilir(eserleriiçinayrıcabk.
Ebü’l-KåsımSa‘dullah,Eb¼â¦veârâß,II,
178-191).
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211-212; Abdüsselâmb.AbdülkådirİbnSûde, De
lîlümüßerriÅi’lMa³ribi’laš½â, Dârül beyzâ 1960, 
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İt¼âfü’lmü¹âli£bivefeyâtia£lâmi’lšarni’¦¦âli¦
£aşerve’rrâbi£ (nşr.MuhammedHaccî),Beyrut
1417/1997, I, 330; Abbasb.İbrâhim, elİ£lâm, III, 
52; IX, 27-28; ÂdilNüveyhiz, Mu£cemüa£lâmi’l
Cezâßir,Beyrut1400/1980,s.303-304;Menûnî, 
elMe½âdirü’l£ArabiyyelitârîÅi’lMa³rib, Mu-

ham me di ye 1410/1980, II, 91, 101-102, 103-

104, 122, 124, 130, 138, 161, 162, 163-166; 

saAlmanyasavaşına,kâtiplerinniteliklerine,güzelyazıveyazımalzemelerigibikonularadairmâlûmatadayervermiştir
(el-Hizânetü’l-Haseniyye,nr.12082,mü-
ellifhattı).7. el-Ye vâ š¢ tü’s-se mî ne tü’l-
veh hâ ce fi’t-ta£rîf bi-Sîdî Mu ¼am med 
b. £Alî Mev lây Me câ ce (Yâš†tetü’nne
sebi’lvehhâcefi’tta£rîfbiSîdîMu¼ammed
b.£AlîMevlâyMecâce).EserdeCezayir’deMecâcebölgesindeXI.yüzyılınortalarındayaşayan,kendiadıylaanılanzâviyedeirşaddabulunan,ÂbehlûllakaplıŞeyhMuhammedb.AlielMecâcî’ninbiyografisi,hocaları,kerametleri,evlâtveahfadıhakkındabilgiaktaranmüellifMağribveCezayir’deki İdrîsîler’in neseplerindendebahsetmiştir(nşr.Hamdâdûb.Ömer–
ArabîBûAmâme,Beyrut2012).8. Tem-
hî dü’l-mecâl ve mâ verâßehâ mi ne’l-
ma£mûrveı½lâ¼u¼âli’s-sevâhilve’¦-
¦u ³†r (Ri¼letüşimâli’lMa³rib).SultanI.Hasan’ın17Şevval1306(16Haziran1889)tarihindeFas’tanbaşlayarakçeşitlikabileleri,Şefşâven,Tıtvân,Tanca,Asîle,ArâişveZerhûngibikuzeyşehirlerinidolaşıptekrarFas’adöndüğüseyahatinedairdir
(el-Hizânetü’l-Haseniyye,nr.2420K).9. 
Ri¼ le ilâ ne vâ ¼î Fâs.168beyitlikbirmanzumedir (Rabat Umumi Ktp., nr.
1264K/15).10.Fet¼u’l-mennânfîşer¼i
Æa½îdetiİbni’l-Vennân(elMevâhibü’s
seniyyefîşer¼i’şŞemašmašıyye).İbnü’lVennânAhmedb.MuhammedelHimyerîetTüvâtî’ninFilâlîHükümdarıIII.MuhammedhakkındayazdığıkasideninşerhiolupmüellifeserindekendizamanındaçayvetütünkullanımıileyinekendizamanınakadarFilâlîDevleti’ninkısatarihinedeyervermiştir(RabatUmumiKtp.,nr.629C;
el-Hizânetü’l-Haseniyye,nr.12427;el-Hi-
zânetü’z-Zeydâniyye,nr.1041).11. Aš vâ-
lü’l-mü ¹â£în fi’¹-¹a£n ve’¹-¹avâ£în.Vebahastalığınınmahiyetinden,tedavivekorunmayollarından,MağribveCezayir’deXIX.yüzyıldameydanagelenvebaolaylarındanveölenkişilerdenbahseder(el-Hi-
zânetü’l-Haseniyye,nr.2054,müellifhat-
tı).12. er-Ri¼ le tü’l-£arî ²a fî edâßi’l-fa rî-
²a.Müellifinhacseyahati izlenimleriniiçerir(AhmediyyeKütüphanesi’ndebir
parçasıbulunmaktadır;İbnSûde,II,353).
13.¥âşiye£ale’l-Mekkûdî.İbnMâlik’in
el-El fiy ye’sineAbdurrahmanb.AlielMekkûdî’ninyazdığışerhinhâşiyesidir(el

Hizânetü’s-Subeyhiyye,nr.312).14. el-
Fet¼ve’t-teysîrfîşer¼iša½îdetin¼avet
menhüm£alâšademi’l-beşîri’n-ne×îr.FelçolanbaşvezirMuhammedb.ArabîelCâmiî’ninşifabulmasıiçinniyazdabulunduğu“Gavsiyye”adlıuzunurcûzesinin


