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Ebü'l-Mehasin Cemalüddin Yusuf 
b. Muhammed b. Abdiilah el-Merdavi 

(ö. 769/1367) 

Hanbeli fakihi, kadılkudat. 
_j 

Yaklaşık 700 ( 1301) yılında Dımaşk'ta 
doğdu. Ebu Bekir İbn Abdüddaim. Kadıl
kudat Takıyyüddin Süleyman b. Hamza, 
Şemseddin İbn Müsellem, Fatıma bint 
Abdurrahman el-Ferra. Hediyye bint As
ker ve Necmeddin el-Kuhfaii gibi hoca
lardan hadis, fıkıh. usul ve Arap diliyle il
gili dersler aldı. Tahsilini tamamladıktan 
sonra el-Camiu'I-MuzafferY'de ders akut
tu ve fetva vermeye başladı. Talebeleri 
arasında damadı Şemseddin İbn Müf
lih 'in adı anılmaktadır. Kadı Ala ed din İb
nü'I-Münecca'nın Ramazan 750 'de (Ka
sım 1349) ölümü üzerine Şam Hanbeli ka
d ısı (kadılkudat) oldu ve bu görevini Ra
mazan 767 (Mayıs 1366) tarihine kadar 
sürdürdü. Öğrencilere karşı yumuşak, 
idarecilere karşı sert tavırlarıyla tanınan 
MerdavY'nin giyim kuşam gibi bazı husus
larda sıra dışı davranışlar sergilediği kay
dedilir. Merdavi 8 Reb'iülewel 769'da (2 
Kasım 1367) Salihiye'de vefat etti ve Ka
siyun Mezarlığı'nda Muvaffakuddin İbn 
Kudame'nin türbesine gömüldü. 

Eserleri. 1. el- Vdzı]J.u '1-celi ii na]fzi 
]J.ükmi İbn Ka<Ji'l-Cebel el-ljanbeli. 
Merdavi bu eserin i, Hanbeli alimi İbn Ka
di'I-Cebel'in el-Münd]fale ve'l-istibddl 
bi'l-ev]fat adlı eserinde belirttiği, harap 
olmamış vakıfların satılamayacağına dair 
görüşlerine reddiye olarak yazmış ve her
hangi bir masiahat sebebiyle vakfın sa
tışının caiz olacağını savunmuştur (nşr. 
Muhammed Süleyman el-Eşkar. Küveyt 
1409/1989; fvlecma' fi'l-munakale ue'l-is
tibdal bi'l-eukaf içinde) . 2. Kifdyetü'l
müsta]fni' ii edilleti'l-Mu]fni'. İbn Ku
dame'nin el-Mu]fni'inin şerhi niteliğin
de olan eser kaynaklarda E]J.ddişü'l-a]J.
kdm, Mu{J.taşaru E]J.ddişi'l-a]J.kdm ve 
el-İntişdr adlarıyla da anılmaktadır (nşr. 
Abdullah b. Muhammed b. Ayid ez-Zeh
rani [yüksek lisans tezi .1-11!, I 4 I I/1990], 
Camiatü ümmi'l-kura külliyyetü'ş-şeria. 
Mekke). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Yusuf b. Muhammed el-Merdavi, el-Vazıf:ıu'l
ce/1 fi na~zi /:ıükmi İbn ~açli'l-Cebel el-l;fan
beli(Mecmu' fi'l-müna~ale ve'l-istibdal bi'l
ev~af içinde, nşr. M. Süleyman el-Eşkar). Kü
veyt 1409/1989, s. 125-136; İbn Kadi'l-Cebel, 
el-Müna~ale ve'l-istibdal bi'l-ev~af(a.e. için-

178 

de). s. 47-48; Zehebi, el-Mu'cemü'l-mul:;taş 
(nşr. M. Habib el-Hile). Taif 1408/1988, s. 301; 
İbn Hacer, ed-Dürerü'l-kamine, IV, 470; İbnü'l
lraki, e?-Zeyl 'ale'l-'İber(nşr. Salih Mehdi Ab
bas), Beyrut 1409/1989, I, 100, 193, 244-245; 
ll, 294-295; Burhaneddin İbn Müflih, el-Ma/!:şa
dü'l-erşed(nşr. Abdurrahman b. Süleyman el
Useymin), Riyad 1410/1990, lll, 145-147; Seha
vi, eçi-l)av'ü'l-lami', X, 332; Nuaymi, ed-Daris 
fi taril:;i'l-medaris (nşr. Ca'fer el-Haseni), Dımaşk 
1370/1951, ll, 42-43; Ebü'l-Yümn el-Uleymi. el
Menhecü'l-a/:ımed (nşr. Abdülkadir el-ArnaOt
Hasan İsmail Merve). Beyrut 1997, V, 128-130; 
a.mlf., ed-Dürrü'l-münaçiçiad fi ?ikri aş/:ıabi'l
İmam A/:ımed (nşr. Abdurrahman b. Süleyman 
el-Useymin). Kahire 1412/1992, ll, 542; İbn To
lun, el-~ala'idü '1-cevheriyye fi taril:;i'ş-Şali/:ıiy
ye (nşr. Muhammed Ahmed Dehman). Dımaşk 
1401/1981, ll, 494-496; İbn Humeyd, es-Sü/:ıu
bü'l-vabile 'ala çiara'i/:ıi'l-l;fanabile (nşr. Bekir 
b. Abdullah Ebu Zeyd- Abdurrahman b. Süley
man el-Useymin). Beyrut 1416/1996, lll , 1177-
1179. 
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MERDAVIC b. ZİYAR 
(J~j 0! ~5,~.fl) 

Ebü'I-Haccac Merdavic b. Ziyar 
b. Verdanşah ei-Cili 

(ö. 323/935) 

Ziyarl hanedanının kurucusu 
ve ilk hükümdan 

(928-935). 
_j 

Baba tarafından Arı kökenli GiBiler'in 
(Cil[) Dahil bölgesinde yaşayan asil bir ko
lu na, anne tarafından Ruyan ispehbedle
rine mensuptur. Zamanın diğer hanedan
ları gibi Ziyarller de sonraları. İslam önce
si tanınmış bir nesebe bağlanmak iste
ğiyle Ziyar'ın babası Verdanşah'ın Sasanl 
imparatoru Hüsrev zamanında Gilan kralı 
olan Argüş Ferhadan'ın soyundan geldi
ğini iddia etmiştir. 

Zeyd! Hükümdan Hasan ei-Utrüş'un 
(914-91 7) ardından çıkan iç savaşlar esna
sında Taberistan 'ı ele geçirmek isteyen 
Estar b. Şireveyh, o sıralarda Samanller'in 
yanında bulunan Merdavic b. Ziyar'dan 
hizmetine girmesini istedi. Böylece Es
far' ın ordu kumandanı olan Merdavlc 
(315/927) Taberistan'a yürüdü ve Rey'den 
gelen Dal Hasan b. Kasım'ı Amül yakının
da yenerek öldürdü (316/928). Esfar ile 
Merdavic, Taberistan'ın büyük bir kısmını 
işgal ettikten sonra arkasından Rey, Kaz
vin, Zencan. Ebher, Kum ve Kerec gibi 
diğer bazı Cibal vilayetlerini zaptettiler. 
Aynı yıl içerisinde Merdavic, Esfar'ın hal
ka aşırı şekilde zulmetmesinin yol açtığı 
tepkiyi kendi lehine değerlendirerek Zen
can'da bağımsızlığını ilan etti ve Esfar'ı 
Kazvin'den uzaklaştırıp (muhtemelen 

319'da da [93 I 1 ortadan kaldırıp) tahtını 
ele geçirdi. Daha sonra Güneybatı İran '
daki Abbasi ha lifeli ği topraklarına hakim 
olmak için girişimde bulundu ve Halife 
Muktedir- Billah'ın gönderdiği orduyu He
medan'da mağlup ederek Dinever. Kar
misin (Kirmanşah) ve İsfahan'a hakim ol
du ( 3 ı 9/931). Ardından Halife Muktedir
Billah'a elçi yollayıp bu toprakların mu
kataa yoluyla kendisine verilmesini iste
di. Yaptığı teklif bazı şartlarta kabul edildi 
ve halife onun hakimiyetini anayiayıp hil
'at ve bayrak gönderdi. Bu önemli başa
rılardan cesaret alan Merdavic 321 (933) 
yılında Deylemli lider Makan b. Kaki'nin 
üzerine yürüdü ve onu yenerek Taberis
tan'ın geri kalan kısımlarını ve Cürcan'ı 
ele geçirdi. Bunun üzerine, kısa bir süre 
sonra Büveyhi Devleti'ni kuracak olan 
Ebü'I-Hasan Ali b. Büveyh ile (imadüddev
le) kardeşi EbO Ali Hasan (Rüknüddevle), 
Makan b. Kaki'nin ordusundan ayrılıp 
Merdavic'in hizmetine girdiler. Aynı yıl 
Merdavic, Samani Emiri Nasr b. Ahmed 
kendisine karşı harekete geçince Rey'in 
elinde kalması şartıyla Cürcan'ı ona bı
rakmayı ve yıllık vergi ödemeyi kabul etti 
(İbnü'I-Esir, VIII, 263). 

Merdavlc Samanller'le uğraşırken Ke
rec'e vali tayin ettiği Ebü'I-Hasan Ali b. 
Büveyh halifeye bağlı Fars bölgesine ha
kim olarak Şiraz'a yerleşip müstakil ha
reket etmeye başladı (322/934) . Bunun 
üzerine Merdavlc Rey'den İsfahan'a gel
di ve Huzistan'ı ele geçirmek için buraya 
bir ordu gönderdi. Merdavlc'in amacı Ali 
b. Büveyh'in Irak'a geçip halifeyle buluş
masını engellemek ve onu Huzistan'daki 
askerleriyle kendi kuwetleri arasında sı
kıştırarak etkisiz hale getirmekti. Ram
hürmüz'e giren Merdavic'in kuwetleri 
Abbas! kumandanı Yaküt'u yenip bölge
nin merkezi Ahvaz'ı ele geçirdi (Şevval 
322/Eylüi-Ekim 934). FakatAli b. Büveyh, 
Merdavlc'in Ahvaz'ı ele geçirdiğini duyun
ca tehlikeyi anladı ve onun adına hutbe 
o kutup kendisini metbO tanıdı; yıllık vergi 
ödemeyi kabul ettiği gibi ayrıca teminat 
olarak kardeşi Ebu Ali ei-Hasan'ı da İsfa
han'a rehin gönderdi. 

Merdavic Rebiülevvel 323'te (Şubat 
935) İsfahan'da, eski İran bayramlarından 
Sezak'ın kutlanması sırasında hizmetinde 
bulunan bir grup Türk askeri tarafından 
öldürüldü. Suikastın düzenlenmesinde 
onun, ordusunda sayıları 4000'i geçen 
Türkler'e karşı son derece kötü davran
masının. birçoklarını öldürtüp (EbO Be
kir es-SO li, s. 20, 62; Mes'Odi, IV, 382; İbn 
Miskeveyh, 1, 3 I 3; Gerdizl, s. 22-23) kendi-


