
MERVANTLER 

siler'in ilk dönemlerinde Harici fikirleri 
benimsemiş olan Diyarbekirliler IX. asır
dan itibaren Hanbeli ve Maliki, Selçuklu 
hakimiyetinden itibaren de Hanefi mez
heplerini kabul ettiler; Mervan11er dev
rinde ise Abbas! halifelerinin desteğiyle 
Şafiiliğin yerleşmeye başladığı görülmek
tedir. Nasrüddevle zamanında Şafii fakihi 
Ebu Abdullah Muhammed b. Beyan ei
Kazerün1 Diyarbekir'e giderek mezhebi
ni yaymaya başlamıştı. İbnü'I-Eslr, Şafii 
mezhebinin bölgede onun döneminde 
yerleştiğini söyler (el-Kamil, IX, 67) Han
beli fakihi Ebü'I-Hasan Ali ei-Amidl aslen 
Bağdatlı olmasına rağmen Halife Kaim
Biemrillah 'ın isteği üzerine 450 ( 1 058) yı
lında Amid'e giderekölümüne (467/1074) 
kadar burada ders vermiştir. Amid'deki 
Mesüdiye Medresesi'nde bulunan 590 
(1194) tarihli kitabede şehirde dört mez
hep fakihinin ders verdiği zikredilmekte
dir. 
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MERVERRÜZİ, Ebu Ali 
(ı.S~.9J.9rıJI ~ ~1) 

Ebu All ei-Hüseyn b. Muhammed 
b. Ahmed el-MerverrQzl 

(ö . 462/1069) 

Şafii müctehidi ve kadı. 
_j 

Şafii uleması arasındaki şöhretine rağ

men hayatı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. 
Nisbesinden, Horasan bölgesinde Mur
gab nehrinin yukarı kısmında küçük bir 
şehir olan Merverrüzlu olduğu anlaşılmak
tadır. Bu şehir kısaca Merrüz şeklinde te
laffuz edildiğinden nisbesi Merrüzi ola
rak da kaydedilmektedir. Kadılık yapma
sından dolayı daha çok Kadı Hüseyin diye 
tanınmıştır. Çağdaşı Ebu Asım ei-Abbad1 
( ö. 458/1 066 ı. Şafii u lemasının biyografi
sine dair eserinde kendisinden birkaç ke
limeyle söz ederek onun "ilmin süsü" ve 
derin kavrayış sahibi olduğunu belirtir. 
Kendisine en yakın müelliflerden Şafii 
fakihi ve tarihçi Abdülgafir ei-Faris1 ( ö. 
529/1135) Merverrüzl'yi "Horasan fakihi" 
diye niteleyerek Nlşabur'da hadi.s tahsil 
ettiğini, çağının onunla tanındığını; kün
yesini Ebu Muhammed olarak kaydeden 
Sem'an1 ise devrinin imamı olduğunu, 
kendisinden dolayı Merverruz'un ulema 
yatağı ve fukaha uğrağı haline geldiğini 
kaydeder. Sonraki kaynaklarda zikredil
diğine göre Abdullah b. Ahmed ei-Kaffal 
ei-Mervezl'den fıkıh okudu ve önde gelen 
talebeleri arasında yer aldı. Ebu Nuaym 
Abdülmelik b. Hasan ei-İsferay1n1, Ebu 
Bişr Ahmed b. Muhammed el-Herevi ve 
başkalarından hadis rivayet etti. Başta 
fıkıh olmak üzere dini ilimlerde uzman
laştı, bölgede adını duyurdu. Kaynaklar
da muhakkik ve müdekkik bir alim oldu
ğu, "Habrü'l-ümme" (ümmetin büyük alimi) 
lakabıyla anıldığı kaydedilir. Yetiştirdiği 
talebeler arasında imamü'I-Haremeyn 
ei-Cüveynl, Abdurrahman b. Me'mün ei
Mütevell1, Ferra ei-Begav1. Hasan b. Ab
dullah en-N1h1, Ebü'I-Fazl Abdülkerlm b. 
Yunus ei-Ezcahl, Sa'd b. Abdurrahman el
Esterabadl, Abdürrezzak b. Hassan el
Menü, Ebü'I-Ferec Abdurrahman b. Ah
med es-Serahs1 gibi alimler bulunmak
tadır. Merverrüz1 23 Muharrem 462 (11 
Kasım 1069) tarihinde Merverrüz'da ve
fat etti. 

Merverrüz1, mezhep imamının usul ve 
kaidelerine bağlı kalarak ictihad yapan 
"ashabü'l-vücüh" müctehidlerden sayıl
makta, et-Ta'li]fa'sında da görüldüğü 
üzere kendisinden mezhebin diğer önde 

gelen alimlerinin görüşlerine aykırı jeti
hadlar nakledilmektedir (bazı görüşleri 
için bk. Sübkl, IV, 359-365). Nevevi'nin 
kaydettiğine göre müteahhir Horasan 
ulemasının eserleriyle (Mütevelll'nin et
Tetimmeve et-Teh?fb'i, Cüveynl'ninNiM
yetü 'l-matlab'ı gibi) Gazzal1'nin kitapla
rında "kadı" kelimesi mutlak olarak kul
lanıldığında Ebu Ali ei-Merverrüz1, Irak 
Şafii ulemasının kitaplarında ise Ebu Ha
mid Ahmed b. Bişr ei-Merverrüz1 kaste
dilir. Buna karşılık İbnü's-Salah eş-Şehre
zOr! Ebu İshak eş-Şiraz1 ve Iraklı alimie
rin fıkıhla ilgili hususlarda mutlak olarak 
kadı kelimesiyle Ebü't-Tayyib et-Taberl' 
yi, imamü'I-Haremeyn ei-Cüveyn1 ve Ho
rasanlı alimierin ise Ebu Ali ei-MerverrG
zl'yi kastettiklerini belirtir. 

Eserle ri. 1. et-Ta'li]fa (et-Ta'll~u'l-ke

bfr). Mezhepler arası mukayeseli bir fıkıh 
kitabı olup imam Şafii'nin öğrencisi Mü
zenl'nin el-Mu]].taşar'ının geniş bir şer

hidir. Müellif, eserinin ilmin önemi, Şafii 
ve önde gelen talebeleri, taklid ve icma 
konularını kapsayan girişinde ilirnde de
rinleşen üç kişinin bulunduğunu söyler; 

· Malik'in ahbarda güçlü, re'y ve istinbat
ta zayıf, Ebu Hanife'nin re'y ve istinbatta 
güçlü, ahbarda zayıf, Şafii'nin ise her iki 
alanda da güçlü olduğunu ve bu sebeple 
onun mezhebini seçtiğini belirtir. Merver-

Ebü Ali ei-Merverrüzi'nin et-Ta'lff!:a adlı eserinin ı. cildinin 
ilk sayfası (TSMK, III . Ahmed, nr. 718) 



rOz'i. imam Şafii ve öğrencileriyle daha 
sonraki Şafii uleması yanında Ebu Hanife 
ve talebeleri, Malik, Ahmed b. Hanbel, 
Evzai, ibn Şihab ez-Zühr'i. Davud ez-Za
hiri. Ebu Sevr. Hasan-ı Basri. ishak b. Ra
huye ve diğer birçok alimin görüş ve de
lillerine yer vermiş , eleştirilerde buluna
rak kendi kanaatini belirtmiştir. Kitap, 
özellikle imam Şafii ve öğrencilerinden 
nakledilen görüş ve rivayetlerin değerlen
dirilmesi bakımından önem taşır. Nev~vl 
bu eserin çok faydalı ve ayrıntılı bilgiler 
ihtiva ettiğini, fakat nüshaları arasında 
farklılıklar bulunduğunu belirtirken isne
v'i. MerverrOzl'nin birbirinden farklı iki 
Ta'li]s'i olduğunu söyler ve bunun onu 
yazan öğrencilerin ihtilaflarından kaynak
landığına işaret eder. ibn Hallikan'dan 
naklen müellifin, öğrencisi Ebü'l-Feth 
Sehl b. Ahmed el-Ergiyani için söylediği, 
"Hiç kimse onun gibi benim tarikime 
(mezhep imamının görüşünü tesbitte yol 
ve yöntem) ta'likte bulunamadı; bana ait 
iki Ta'lils vardır" sözünü buna delil gös
terir ( Tabal).at, ı . 408; İbn Hall i kan, ll, 434; 
burada sondaki ifade yoktur). Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlı bu
lunan (lll Ahmed, nr. 718) ve taharetle 
kısmen namaz bahislerini kapsayan I. cil
de ait tek nüsha Ali Muhammed Muav
vaz ve Adil Ahmed AbdülmevcQd tarafın
dan neşredilmiştir (l-ll. Mekke, ts. [1416/ 
1995[) z. el-Fetava. Fukaha arasında 
meşhur olup bir nüshası Bibliotheque 
Nationale'de kayıtlıdır (nr. 983). 3. Şer]Ju 
Fünl'i İbni'l-Ijaddad. ibnü'l-Haddad el
Kinanl'nin eserine yazdığı şerhtir. 4 . Ta
ri]fatü '1-]]ilaf. Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de 

yazma bir nüshası bulunan eseri (Brockel
mann. GAL Suppl., ı. 669) Muhammed 
en-Neclml'nin neşre hazırladığı kaydedil
mektedir ( et-Ta'lii).a, neşredenlerin girişi, 
ı. 72) s. Esrarü'l-fı]fh. 6. Şerf:ıu Tel]]işi 

İbni'l-Kas (tamamlanmamış). isnevl son 
iki kitabın kendisinde bulunduğunu söy
ler. 
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Ebu Hamid Ahmed b. Bişr b. Amir 
el-Amiri el-Merverruzl 

(ö. 362/973) 
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Şafii müctehidi ve kadı. 
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Beni Amir kabilesine mensup olup Ho
r asan bölgesinde Murgab nehrinin yukarı 
kesimindeki MerverrQz (MervürrOz) şeh

rinde doğdu; bu yere kısaca MerrQz de
nildiğinden n is besi Merrüzi olarak da anı
lır. Bazı kaynaklarda Mervezl şeklinde zik
redilirse de bu nisbe Murgab'ın aşağı kıs
mında daha büyük bir şehir olan Merv ile 
(Mervüşşahican) ilgilidir. Şlrazl ve ibn 
Hallikan'ın baba adını Amir. dede adını 
Bişr şeklinde göstermeleri yanlıştır. Mem
leketinde ve isferayin'de tahsil gördük
ten sonra öğrenimini Basra'da sürdürdü. 
Kaynaklarda hocalarından Ebu ishak ib
rahim b. Ahmed el-Mervezl ve Ebu Ali 
Hüseyin b. Salih ibn Hayran'ın adları ge
çer. Ebu Hayyan et-Tevhldl onun Ebü'l
Hasan ibnü'l-Kattan'ın (Ahmed b. Mu
hammed el-Bağdadl) meclisinde bulun
duğunu kaydeder ( el-Beşa'ir ve';;:-;;:el]a'ir, 

vııı. 124) 

Basra'ya yerleşen MerverrOzl öğretim
le meşgul oldu ve muhtemelen burada 
bir süre kadılık görevinde bulundu. Bun
dan dolayı "kadı" lakabıyla anılır. Kaynak
larda Şafiiler'in önde gelen alimlerinden 
olduğu belirtilerek ilim ve saygınlığından 
söz edilmekte, çeşitli konulardaki görüş

leri yanında hikmetli sözlerine yer veril
mektedir. Önde gelen talebelerinden Ebu 
Hayyan et-Tevhldl'nin bildirdiğine göre 
Mu'tezile ulemasından ibn Mugallis ile 
münazara yapmış (a.g.e., VI. 35-36). Ve
zir Ebü'l-Ferec izzüddevle Muhammed b. 
Abbas'ın meclislerinde tartışmalara ka
tılmıştır (Meşalibü'l-vezlreyn, s. 151 ). Yine 
Ebu Hayyan et-Tevhldl onun siyer ve ah
bar konusunda derin bilgi sahibi, hafızası 
güçlü, istinbat ve cedelde mahir olduğu
nu belirtir ( el-Beşa'ir ve';;:-;;:el]a'ir, ı ı. ll) . 
MerverrOzl, mezhep imamının usul ve 
kaidelerine bağlı kalarak ictihad yapan 

MERVERROZI, EbO Hamid 

fıkıh alimlerinden (ashabü'l-vücOh) kabul 
edilir. Birçok öğrencisi arasında Ebu Mu
hammed el-istahrl. Ebü'l-Kasım ed-01-
neverl, Ebü'l-Feyyaz Muhammed b. Hü
seyin el-Basri, ibn Ebu Hamid et-TQsl, 
Ebu ishak el-Mihranl. Ebu ömer el-Bis
taml. Ebu Ali el-Hemedanl gibi alimierin 
adı geçmektedir. Ebu Hayyan et-Tevhldl, 
360 (971) yılında Bağdat'ta MerverrQzl'
nin meclisinde filozof Ebü'l-Hasan el
Amirl'yi gördüğünü kaydeder (a.g.e., lll. 

93) Yine Ebu Hayyan'ın belirttiğine göre 
hayatının sonlarına doğru iki yıl Bağdat'
ta kalan MerverrQzl tekrar Basra'ya dön
dü ve burada vefat etti. Ebu Muhammed 
künyeli fakih ve edip bir oğlu olduğu zik
redilir. 

Ebu Hayyan hocasının fıkıh. kelam. ta
sawuf ve diğer konulardaki görüş ve ri
vayetlerine el-Beşa'ir ve'g;-g;e]]a'ir adlı 
eserinde geniş yer verir (ı. 89-90. 14 7 -148; 
ll, 47-48, 116-117, 236; lll, 152, 173; IV, 

229, 234; V, 73-7 4, 126; VI. 149- 150, 193-
194; VII, 178,245, 262-263; VI!!, 137). Fık
hın temelinin ResOlullah'ın sünnetini bil
mek, söz ve fiilierinden hüküm çıkarmak 
olduğunu söyleyen MerverrQzl hadisten 
çok kıyas. re'y ve istihsana başvurması 
sebebiyle Ebu Hanife'yi eleştirerek iki öğ
rencisi Şeybanl ile Ebu Yusuf ve bunların 
devletle ilgileri olmasaydı mezhebinin si
linip gideceğini ileri sürer (a.g.e., VII, 62). 
Tasawuf ehlinin zühd anlayışını da ten
kit ederek zühdün kudret ölçüsünde emir 
ve nehiylere uymak, havf ve reca arası bir 
durumda bulunmak ve hayır konusunda 
iyi niyetle kalbi ısiaha çalışmaktan ibaret 
olduğunu belirtir (a.g.e., ı. ~03) . Genelde 
fıkıh ulemasına karşı müsamahalı bir tu
tum izlerken kelamcıları şiddetle eleşti
rir ve onları Allah'ın diniyle oynamak ve 
şüpheleri yaymakla itharn eder (a.g.e., 

VII, 63) 

Nevevl, künye benzerliği olan Ebu Ha
mid el-isferayinl'nin mezhep kaynakların 
da "şeyh", MerverrQzl'nin ise "kadı" laka
bıyla anıldığını. el-Müheg;g;eb (Şirazl) ve 
er-Ravza'da (Nevevl) çokça anılmasına 
karşılık Gazzall'nin el-V asit, el-Veciz ve 
Şlrazl'nin et-Tenbih'inde zikredilmediği
ni belirtir. Nevevi ayrıca, "kadı" kelimesi
nin Horasan ulemasının eserleriyle Gaz
zall'nin kitaplarında mutlak olarak zikre
dilmesi halinde Ebu Ali el-MerverrOzl'nin, 
Irak Şafii ulemasının kitaplarında zikre
dilmesi halinde ise Ebu Hamid el-Mer
verrOzl'nin kastedildiğini söyler. 

Eserleri. Kaynaklarda MerverrQzl'nin 
el-İşraf 'ald uşuli'l-fı]sh, el- Cami'u'ş
şagir, Şerf:ıu Mu]]taşari'l-Müzeni ve 
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