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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). 
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b. Abdullah Ebu Zeyd- Abdurrahman b. Süley
man el-Useymin). Beyrut 1416/1996, lll , 1177-
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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-



lerini Deylemli ve Gllli askerleri korumak 
için savaşlarda ön safiara yerleştirmesinin 
etkili olduğu rivayet edilmektedir (EbG 
Bekir es-SGII, s. 62) . Suikastta yer alanlar 
arasında sonraki yıllarda Bağdat'ta eml
rü'l-ümera olan Tüzün ve Beckem'in de 
bulunduğu belirtilmektedir (a.g.e., s. 20, 
62; Mes'Gdl, IV, 383; İbn Miskeveyh, 1, 31 5; 
Gerdlzl, s. 23; Muhammed b. Abdülmel ik 
el-Hemedanl, Xl, 297; İbnü ' l-Eslr, Vlll. 30 1 ). 
Merdavk'in katlinin hilafet sarayında 
planlandığına dair söylenenler ise İbn 
Miskeveyh'in de belirttiği gibi büyük bir 
ihtimalle uydurmadır ( Tecaribü '1-ümem, 
ı . 310). 

Başarılı bir kumandan ve fırsatları de
ğerlendirmesini bilen bir lider olan Mer
davic özellikle Deylemli askerler üzerinde 
ciddi bir otorite kurmuş ve onları kendi
sine bağlamayı başararak (a.g .e. , ı. 316) 
Deylem'deki hakimiyetini Güney İran'a 
kadar genişletmiştir. Bir ara Rey'de iken 
Dal Ebu Hatim er-Razi'nin tesiriyle İsma
illliği benimsemişse de daha sonra bun
dan vazgeçmiş ve İsmailller'i şiddetle ten
kit etmiştir (Güner, s. !87; Stern, BSOAS, 
xx ı ı ı 11960 ı. s. 65-66). Merdavic'in Abbas! 
karşıtlığının arkasında Zeyd!- Şla kültürü
nün etkisinden çok Deylemliler'in IV. (X.) 
yüzyıla kadar İslam'a girmemeleri sebe
biyle eski İran 'a ve onun ihtişamına dair 
bilinçlerinin canlı kalmasının rol oynadı
ğını söylemek gerekir. Bununla beraber 
Merdavic iktidarını kurarken gerçekçi bir 
politika uygulayarak Abbas! hilafetini ta
nımış ve sikkelerinde halife! erin ismine 
yer vermiştir. Çağdaşları tarafından son 
derece gaddar bir kişi olarak nitelendiri
len Merdavlc'in Cibal vilayetlerinin zaptı 
sırasında binlerce insanı öldürttüğü söy
lenmektedir (Mes'Gdl, IV, 379, 380, 38 !; 
İbn Miskeveyh, ı . 379). Gerek çağdaşı olan 
gerek daha sonra gelen tarihçiler, onun 
Abbas! hilafetini yıkıp eski İran Devleti'ni 
canlandırmak için planlar yaptığını yaz
maktadır. Fakat ani ölümü hayallerinin 
de sonu olmuştur. Onun ölümü. Bağdat 
Abbas! sarayında inşad edilen bir şiirde 
MecGsllik ateşinin sönmesi şeklinde de
ğerlendirilmiştir (Ebu Bekir es-SOl!, s. 22). 

Merdavic, uzun sayılmayacak iktidarı 
süresinde yoğun bir askeri faaliyet için
de bulunduğundan ilim ve kültürle fazla 
ilgilenememişse de Ebu Bekir er-Razi ile 
İsmaili alimlerinden Ebu Hatim er-Razi 
arasındaki meşhur tartışmanın Rey'de 
Merdavic'in huzurunda yapıldığı rivayet 
edilir (Güner, s. ! 87; Stern. BSOAS, XXIII 

1 ı 960 1. s. 65-66) . Merdavic'den sonra kar
deşi Veşmgir ve bunun soyundan gelen-

ler Ziyari hanedanını Hazar denizi bölge
sinde bir güç olarak tutmaya devam et
tiler. 
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Zayıf rivayetleri ifade etmek üzere 

L 
kullanılan hadis terimi. 

_j 

Sözlükte "reddedilmiş" anlamına gelen 
merdfıd kelimesi, teri m olarak " senedinde 
kopukluk bulunması veya ravilerinden . 
birinin ya da birkaçının zayıf olması gibi 
sebeplerden dolayı sağlam olmama ihti
mali yüksek rivayet" manasında kullanıl-

MERDUD 

maktadır. "Sahih ve hasen hadisin özel
liklerini taşımayan rivayet" diye de tarif 
edilmiştir. Makbul hadisin karşıtı olan 
merdud reddedilmesi gereken bütün za
yıf hadis çeşitlerini ifade etmektedir. Bir
birine muhalif iki hadisten tercihe şayan 
görülmeyeni gösteren şaz ve münker te
rimleriyle birlikte "merdud şaz" ve "mer
dud münker" şeklinde kullanıldığı da gö
rülmektedir. 

Merdud kelimesi, bir hadis çeşidi ola
rak ortaya çıkmadan önce de aynı kökten 
gelen başka tabirlerle birlikte cerh lafzı 
olarak kullanılmıştır. Ebu Hatim'in nak
lettiğine göre Fellas. ömer b. Riyah el
Abdi'nin güvenilir bir kişi olmadığını ifa
de etmek için "hüve reddün = O merdud
dur" demiştir (ibn Hacer ei-Askalanl, Teh

?fbü't-Teh?fb, VII, 393). Çokyaygın olma
makla birlikte bu kökten "rudde hadlsü
hu = Hadisi reddolunmuştur" ; "reddQ 
hadlsehu = Hadisini reddetmişlerdir" ve 
"merdudü'l-hadls = Hadisi reddedilmiş
tir" şeklinde değişik cerh lafızları ortaya 
çıkmış ve IV-VI. (X-XII.) yüzyıllarda kullanıl
mıştır. Ramhürmüzi. Hakim en-Nisaburi 
ve Hatib el-Bağdadl gibi mütekaddimln 
hadis usulcüleriyle onlardan sonra gelen 
İbnü's-Salah, Nevevi, Ebü'I-Fida İbn Kesir 
ve Zeynüddin el-lraki gibi usul alimlerinin 
eserlerinde merdud teriminin geçmeme
sine karşılık İbn Hacer el-Askalani'nin ha
disleri taksim ederken ona yer vermesi, 
merdudu hadis çeşidi olarak ilk defa 
onun kullandığım ve daha sonra yaygın
laştığını göstermektedir. İbn Hacer. yap
tığı taksirnde mütevatir dışında kalan 
haberleri makbul ve merdud olmak üze
re ikiye ayırmış. sahih hadisiere makbul. 
herhangi bir illet sebebiyle zayıf sayılan 
hadisiere de merdud ismini vermiş. bu
nunla bütün zayıf hadis çeşitlerini kastet
miştir ( Nüzhetü'n-na?ar, s. 47, 77 vd.) . Bu
na göre senedinden bir veya birkaç ravisi 
düşen muallak, münkatı', mu'dal, mür
sel, müdelles gibi hadislerle ravilerinden 
birinin veya birkaçının ahiakl ve dini ku
surları (adalet) ya da zabt yönünden cer
hedilmeleri neticesinde ortaya çıkan met
ruk, münker, muallel, müdrec. maklub, 
muztari b, musahhaf ve muharref gibi za

yıf hadis çeşitlerinin tamamı merdudun 
kapsamına girmektedir. 

Bu terimin kapsamına dahil edilen za
yıf hadis çeşitlerinin sayısı hakkında farklı 
rakamlar ortaya atılmış. İbn Hibban'a da
yanarak İbnü's-Salah bunların kırk dokuz 
kısım ('Ulümü'l-f:ıadfş, s. 4!). Zeynüddin 
el-lraki kırk iki kısım (Fetf:ıu'l-mugiş, s. 49-
5!) olduğunu söylemiş. bu sayıyı altmış 
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