
Muhammed b. Ali ei-Masercisl gibi alim
ler anılabilir. Hayatının sonuna doğru Ka
hire'ye yerleşti ve İmam Şafii' nin ders 
verdiği yerde hocalık yaptı. 9 Receb 340 
( 11 Ara lı k 951) veya 21 Receb 340 (23 
Aralık 951) tarihinde orada vefat etti ve 
İmam Şafii'nin kabri yakınına defnedildi. 
Muvaffakuddin b. Osman ( ö. 6 1 5/ ı 2 ı 8) 

kabrinin ziyaretgah olduğunu belirtir. el
Mühe;ı;;ı;eb (Şi razi), el -V asit (Gazzall). er
Ravza'da (Nevevl) sıkça anıldığını ve Şl
razl'nin el-Mühe;ı;;ı;eb'de Ebu İshak kün
yesiyle Mervezl'yi kastettiğini belirten Ne
vevl onun Şam ulemasının imamı , mez
hebin şeyhi olduğunu , Horasan ve Irak 
Şafii alimlerinin tarikinin (mezhep imamı
nın gö rüş ü nü tesbitte yo l ve yöntem) ona 
dayandığını söyler (Teh?fb, 1/2, s. ı 75) . 

Eserleri. ŞerJ:ıu Mu]]taşari'l-Müzeni 
(imam Şa fii' nin öğrenci si Müzenl'nin ese
rini yak l aşık sekiz cil t te şe rh etti ğ i ve bu 
esere ait en güze l şe rhlerden bi ri o lduğu 

kayded ilir). Kitfıbü't-Tavassut beyne 'ş

Şfıfi'ive'l-Müzeni(Müzenl'nin ad ı geçen 
eserde Şafii'ye itiraz l a rıy l a ilg il i olarak yaz
dığ ı bu eserde bazan onun gö rü ş ünü des
teki emi ş, bazan da karşı çıkmı ştır). el -Fu
şul ii ma'rifeti'l-uşul, eş-Şurut ve 'l
ve§fı 'iJs , el- Veşfıyfı ve J:ıisfıbü 'd-devr, 
Kitfıbü'l-IjuşıJ.ş ve'l-'umum. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'n-Ned1m, ei-Fihrist (Teceddüd). s. 266; 
Ebü Asım ei-Abbad1. Taba~atü 'l-fu ~aha'i'ş-Şa
fi'iyye (nş r. G. Vitestam). Leiden 1964, s. 68-69; 
Hat1b, Tarii:Ju Bagdad, VI, ll ; Ş1raz1. Taba~a 

tü 'l-fu~aha',s. 11 2, 114, 11 5, 11 6,117, 11 8; 
Muvaffakuddin b. Osman. Mürşidü 'z-züuuar ila 
~ubüri 'l-ebrar(nşr. M. FethT EbO Beki r). Kahi re 
1415/1995, s. 482; Yaküt. Mu 'cemü '1-büldan 
(Cünd!). V, 136; Nevev1, Teh?ib , 1/2, s. 175; 
a.mlf .. ei-Mecmü', 1, 70; ibn Hallikan, Ve{eyat, 1, 
26-27; isnev1. Taba~atü'ş-Şa{i'iyye, ll , 375; ibn 
Kadi Şühbe. Taba~atü'ş-Şa{i'iyye, ı , 105-106; 
Musannif. Taba~atü'ş-Şa{i'iyye (nşr. Adil Nü

. veyh iz). Beyrut 1402/1982, s. 66- 68, 96, 100; 
M. Hasan Heyto. ei-İctihad ue taba~atü mücte
hidi eş-Şa{i'iyye, Bey rut 1409/1988, s. 144-
145. Iii AHMET ÖZEL 
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MERVEZI, Ebu Talib 
( .Sjj.rJI ..,...ı ll:> }-11) 

Ebu Talib Azizüddin İsmail 
b. Hüseyn b. Muhammed ei-Mervezi 

el-Alevi ei-Hüseyni 
(ö. 614/ 1217'den sonra) 

Ensab alimi, edip ve fakih . 
_j 

Hz. Hüseyin'in soyundandır. Hakkında 
en geniş bilgiyi 614 (1217) yılında Merv'
de kendisiyle görüşen çağdaşı Yaküt ei
Hamevi vermekte. daha sonraki kaynak-

lar da bu bilgileri tekrarlamaktadır. Ya
küt'un kaydettiğine göre atalarından 
İmam Ca'fer es-Sadık' ın oğlu Muhammed 
ed-Dibac'ın tarunu Hüseyin b. Ali Bağdat'
tan Kum'a göç etmiş. Mervezl'nin üçün
cü dedesi E bO Ali Ahmed b. Muhammed 
buradan ayrılarak Merv'e yerleşmişti. 
Mervezl, kendi ifadesine göre 22 Cema
ziyelahir S72'de (26 Ara lı k ı ı 76) Merv'de 
doğdu . İlk öğrenimine burada başladı ve 
Kadı Müntehabüddin Muhammed b. Sü
leyman ei-Fakihi'den ders aldı. Çıktığı hac 
yolculuğu sırasında S92'de (ı ı 96) Bağ

dat'a ulaşınca yolculuğa devam etmeyip 
bir süre bu şehirde öğrenimini sürdürdü. 
Bu arada uğradığı Harizm. Herat. Nlşa

bur. Cürcan. Rey, Yezd. Şiraz , Ramhür
müz. Tüster ve Hemedan gibi yerlerdeki 
ulemadan faydalandı. Başta en sa b olmak 
üzere Arap dili ve edebiyatı. hadis. usul, 
fıkıh ve nücüm konularında tanındı. Ho
calan arasında Fahreddin er-Razi, Mutar
rizl. Muhammed b. Sa'd ed-Dibacl. Fah
reddin Muhammed b. Muhammed ei
Maherevl. İsmail b. Muhammed ei-Kaşa
nl. Abdürrahlm b. Abdülkerim es-Sem'a
nl. Muhammed b. Mes'Gd ei-Mes'Gdl. 
Abdullah b. Ömer es-Saftar anılabilir. 

Mervezl'nin Merv'e ne zaman döndüğü 
bilinmemekle birlikte 598'de (ı 202) Şl

raz'da (el-Fal]rf, s. ı 05, 140), 603'te (ı 207) 

Harizm'de olduğu (a.g.e., s. ı 34 ) ve ho
cası Razi'nin vefat tarihi olan 606'dan 
(ı 2 ı O) önce Merv'e geldiği anlaşılmakta
dır. Fahreddin er-Razi Merv'e geldiğinde 
onun önde gelen öğrencileri arasında yer 
alan Mervezi hocasının isteği üzerine el
Fa]]ri adlı eserini kaleme aldı. Hacası ki
tabı çok beğendi, kendisinin bu konuda 
onun talebesi olduğunu belirtti. Mervezl 
Merv'de kadılıkyaptı ve ders verdi. Vefat 
tarihi kesin olarak bilinmemekte, Yaküt 
el-Hamevi'nin ondan rahmetle söz etme
sinden (Mu'cemü'l-üdeba', Vl, ı 48) ken
disiyle görüştüğü 614 ( 1217) yılı ile ve
fat ettiği 626 ( 1229) yılı arasındaki bir 
tarihte öldüğü anlaşılmaktadır. Merve
ıl'nin mezhebi hakkında bilgi bulunma
makla birlikte Takıyyüddin et-Temiml. 
muhtemelen fıkıh öğrendi ği hocalarından 
Maherevl'nin Hanefi olmasından dolayı 
onu da Hanefi alimlerinin biyografisine 
dair eserine almıştır. O dönemde daha 
çok Türk asıllı hanedanların elinde kalan 
Merv'de kadılık yapması da bu ihtimali 
güçlendirmektedir. 

Eserleri. Mervezl'nin günümüze ula
şan el-Fa]]ri ii ensfıbi't-Tfılibiyyin adlı 
eserinden başka aynı konuda çeşitli eser
ler yazdığı bilinmektedir. Hz. Peygam-
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ber'le ve kendi zamanına kadar gelen so
yu ile ilgili bu muhtasar eser, önsözde de 
belirtildiği gibi müellifin hacası Fahred
din er-Razl'nin bu konuda kendisinden 
bir kitap yazmasını istemesi üzerine ka
leme alınıp ona sunulmuştur. Razi'nin la
kabına nisbette müellifin el-Fa]]ri adını 
verdiği kitap Mehdi er-Recai tarafından 
neşredilmiştir (Kum 1409). Mervezi'nin 
diğer eserleri de şunlardır : el-Fa]]ri'de 
atıflarda bulunduğu , altmış cilt kadar ol
duğu kaydedilen Ha?iretü'l-Jsudsve bu
nun yirmi ciltlik muhtasarı Büstfınü'ş
şeref, Gunyetü'Hfılib ii nesebi ali Ebi 
Tfılib, el-Mucez fi'n-neseb, Zübdetü't
Tfılibiyye, Ij ulfışatü 'l-İ treti'n-nebeviy
ye ii enşfıbi'l-Museviyye, el-Ma'fırif 
ve'l-el]sdb, Nesebü sfıdeti'l-Merfıvize, 
el-Mü§elleş fi'n-neseb. Mervezl ayrıca 
ensaba dair çeşitli eserleri şecereli hale 
(m üşecce r) getirmiştir (Yaküt, VI, 145-
146) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü Talib ei-Mervezi, ei-Fal]ri {i ensabi 't-Ta
libiyyin ( n ş r. MehdT er-Recai ). Kum 1409, s. 
105, 134, 140, ayrıca bk. tür. yer.; Fahreddin er
Razi, eş-Şeceretü '1-mübareke {i ensabi 't-Tali
biyye ( nşr. MehdTer-RecaT), Kum 1409, s. 106; 
Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba', VI, 142-150; ibnü'I
FuvatT. Teli) iş u Mecma'i 'l-adab (nşr. Mustafa Ce
va d). Dıma şk ı 962 , IV/ 1, s. 406-407;Safed1, ei
Va{i, IX, ı 08-11 O; Süyüti. Bugyetü '1-uu'at, ı, 

446 ; Tem1m1, et-Taba~atü's-seniyye, ll , 183-
184; A'yanü 'ş-Şi'a, lll, 3 19-320; Aga Büzürg-i 
Tahran1. e?·leri'a ila teşa nifi'ş-Şra, Beyrut 
1403/1983, XVI, 125; Zirikl1. ei-A'Iam (Fethul 
lahl. 1, 312; Ayetu llah es-Seyyid Şihabüddin ei
Mar'aşi, eçl-Dau'ü '1-bedri {i t:ıayati şaf:ıibi'I-Fal]

ri (Ebu Tali b el -MervezT. ei -Fai:Jr1 {i ensabi ' t
Talibiyy in içinde). s. 5-22; Mehdi Selmasi, 
"Ebu Talib Mervezl", DM Bi, V, 629-630. 
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( .Sjj.rJf ~~~ı 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Nasr 
b. Yahya ei-Mervezi 

(ö . 294/906) 

Şafii fakihi ve muhaddis. 
_j 

202 (817) yılında Bağdat'ta doğdu . Ba
bası Mervli olduğu için Mervezi nisbesiyle 
anılır. Gençliğini Nlşabur'da geçirdi. İlim 
tahsili için Horasan, Rey, Bağdat. Basra. 
Küfe. Dımaşk, Medine ve Kahire'ye seya
hatlerde bulundu. Aralarında Yahya b. 
Yahya et-Temimi, Muhammed b. Muka
til , Şeybiln b. Ferruh , İshak b. Rahuye, 
Abdülvahid b. Gıyas , Hişam b. Ammar. 
Muhammed b. İsmail el-Buhar!, Rebl' b. 
Süleyman ei-Muradl ve Amr b. Zürare'-
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nin bulunduğu alimlerden hadis dinledi. 
Bu arada Kahire'de Şafii alimlerinden 
mezhep fıkhını tahsil etti ve Müzenl'den 
Şafii'nin eserlerini okudu. Öğrencileri ara
sında Ebu Abdullah İbn Abdülhakem, İb
nü'I-Ahrem, İbnü'I-Ciabl, Muhammed b. 
İshak es-Serrac, İbnü'I-Münzir en-Nisa
burl ve İbnü'ş-Şarki yer almaktadır. 260 
(873-7 4) yılında ilmi seyahatlerini ta
mamladıktan sonra Nlşabur'a yerleşen 
Mervezl öğretim ve te'lif faaliyetlerinin 
yanında ticaretle de meşgul oldu. 275'te 
(888) Semerkant'ayerleşti ve Muharrem 
294'te (Ekim- Kasım 906) burada vefat 
etti. 

Döneminin önde gelen Şafii hukukçu
larından ve muhaddislerinden olan, Ab
dullah b. Mübarek, Yahya b. Yahya ve is
hak b. Rahuye ile birlikte Horasan bölge
sinin dört büyük aliminden biri olarak 
kabul edilen Mervezl "ashilbü'l-vücuh" 
diye nitelendirilen müctehidler arasında 
yer alır. Özellikle hilaf ilminde geniş bilgi 
sahibiydi; onun sahabe ve tabiln alimle
rinin fıkhl ihtilaflarını çok iyi bildiği nak
ledilmektedir. Mervezl ayrıca feraiz ala
nında müstakil eser yazan ilk müellifler 
arasında gösterilir. 

Eserleri. 1. İJJ.tilafü'l-'ulemd' (nşr. Sey
yid Subhl es-Sam erra!, Bağdat 1401/1981; 
Beyrut ı 406/ ı 986). İb-tilatü '1-fuls.ahd' (nşr. 
Muhammed Tahir Hakim, Riyad 1420/ 
2000) olarak da bilinen ve hilaf türünün 
belli başlı örnekleri arasında yer alan 
eserde Ebu Hanife. imam Malik, imam 
Şafii ve Ahmed b. Hanbel'in görüşlerinin 
yanı sıra Evzai. İbn Şübrüme, İbn Ebu 
Leyla, Ebu Sevr gibi günümüzde mönte
sibi bulunmayan mezhep imamlarının da 
görüşlerine yer verilmektedir. Ayrıca he
men her konuda Süfyan es-Sevrl'nin gö
rüşlerinin zikredilmesi eseri bu alimin fi
kirleri açısından temel kaynak durumu
na getirmektedir. Müellif zaman zaman 
imam Malik, Ahmed b. Hanbel. Süfyan 
es-Sevr!, İbn Ebu Leyla gibi müctehidle
rin görüşlerini desteklemiştir. İbnü'n-Ne
dlm'in, Kitabü İ1J.tilafi'l-tu]fahd'i'l-ke
bir ve Kitabü İ1J_tilati'l-tu]fahd 'i'ş-şagir 
adlı iki eserini kaydettiği Ahmed b. Nasr 
ei-Mervezl ile (el-Fihrist, s. 266) Muham
med b. Nasr ei-Mervezl muhtemelen ay
nı şahıstır. Z. es-Sünne. Sünnetin yeri, 
önemi, Kur'an ayetlerini tahsis ya da nes
hedip etmeyeceği gibi daha çok usul-i 
fıkıhla ilgili konuları ihtiva etmektedir 
(nşr. Salim b. Ahmed es-Selefl, Beyrut 
I 408/ I 988). 3. Ta'?:imü ]fadri'ş-şaldt ( nşr. 
Abdurrahman Abdülcebbar ei-Füreyval, 
l-ll, Medine 1406/1986). Bazı kaynaklarda 
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Mervezl'ye nisbet edilen el-Müsned adlı 
eserle (mesela bk. Sezgin, Il, 182; Brockel
man n, lll, 159) bu kitabın aynı eser oldu
ğu ifade edilmektedir (Mervezl, İi)tilafü'l
fukaha', neşredenin girişi, s. 47; Makrlzl, 
Kitabü Kıyami ramaian, neşredenlerin gi
rişi, s. I 1) . 4. el-Vera' (Sezgin, ll, 182). 

Mervezl'nin Makrizi tarafından ihtisar 
edilen Kıyamü'l-leyl (nşr. İbrahim Mu
hammed ei-Ali,Zerka 1413/1993), Kitabü 
Kıyami ramazan (nşr. M. Ahrned Aşar
Cemal Abdülmün'im ei-KGml, Kahire 
1994) ve Kitabü Şalati'l-vitr (nşr. M. Ah
med Aşar-Cemal Abdülmün'im ei-KGml, 
Kahire 1993) isimli eserleri. ayrıca Mub-
taşaru Kıyami'l-leyl ve Kıyami rama
zan ve Kitabi'l-Vitr adıyla bir arada 
neşredilmiştir (nşr. Abdüttevvab ei-Mül
tanl, Lahor 1320/1902; Beyrut 1983); nşr. 
AbdüşşekGr el-Eseri, Sangala Hill [Pakis
tan]. 1389/1969). Mervezl'nin kaynaklar
da adı geçen diğer eserleri de şunlardır: 
el-Fera'iz, el-İcma', el-fman, el-İntitd' 
bi-cülıldi'l-meyte, Ref'u'l-yedeyn fi'ş
şalat, er-Ru]J., eş-Şıyam, Su'aldtü Mu
]J.ammed b. Naşr, el-Kasame, el-Küsuf, 
er-Red 'ala İbn Kuteybe. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Mervez!, il]tila{ü 'l-fu~ahfi' (nşr. M. Tahir Ha
kim). Riyad 1420/2000, neşredenin girişi, s. 
23-53; ibnü'n-Ned!m, el-Fihrist (Teceddüd), s. 
266; Nevev!, Teh?fb, 1, 92-94; Zeheb!, A'liimü 'n
nübelii', XIV, 33-40; a.mlf., Te?kiretü'/-f:ıuffii?, 
ll, 650-653; ibn Fazlullah el-Ömer!, Mesiilik, VI, 
144-145; Safed!. el-Viifi, V, lll; Sübki, Taba
~iit, ll, 246-255; Makr!z!, Kitiibü /<:ıyiimi rama
zi'in (nşr. M. Ahmed AşGr- Cemal Abdülmün'im 
el-KGm!). Kahire 1994, neşredenlerin girişi, s. 
7-12; ibn Kadi Şühbe, Taba~iitü'l-fu~ahfi'i'ş
Şiifi'iyye (nşr. Ali M. Ömer), Kahire, ts. (Mekte
betü's-sekiifeti'd-d!niyye), 1, 52-53; Keşfü'?·?U· 
nün, ll, 1468-1469; Hediyyetü'l-'iirifin, ll, 21; 
Fuat Sezgin, Taril;u't-türiişi'l-'Arabi (tre. Mah
mOd Fe h m! Hicazı- Fehm1 Ebü'l-Fazl). Kahire 
1978, ll, 181-182; Brockelmann, GAL (Ar.). lll, 
159; M. Hasan Heyto. el-ictihfid ve taba~iitü 
müctehidf eş-Şiifi'iyye, Beyrut 1409/1988, s. 
70-72; Mevsem b. Mün!r en-Nefi!, el-imam Mu
f:ıammed b. Naşrel-Mervezi, Riyad 1416,1,43-
1 08; Cl. Gilliot. "Textes arabes anciens edites en 
Egypte au cours des annees 1994 a 1996", 
MIDEO, XXIII ( 1997). s. 388-389. 
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liiikl HALİTÜNAL 

MERYEM 
(~yı) 

Hz. Isa'nın annesi. 

İslam'da üstün nitelikleri sebebiyle yü
celtilen, iffet ve itaat simgesi bir şahsiyet 
olarak gösterilen Meryem, Hıristiyanlık'
ta "tanrı doğuran" olarak nitelenmekte, 

hıristiyanların ibadet hayatında önemli 
bir yer tutmakta, onun da Hz. lsa gibi asli 
günahtan uzak olduğuna ve öldükten son
ra semaya yükseldiğine inanılmaktadır. 

Adı. Gerek apokrif inciller'den Prote
vangelium'a (Am i ot, s. 51) gerekse Kur
'an-ı Kerlm'e göre (Al-i imran 3/36) Mer
yem adı ona annesi tarafından verilmiş

tir. Meryem İbranice'de Miryam (Miriam), 
Süryanlce ve Ararnice'de Maryam. rev
rat'ın Yunanca tercümesinde (Septuagin
ta) Mariam şeklindedir. Eski Ahid'de Mir
yam kelimesi sadece Hz. Musa'nın kız kar
deşi için kullanılırken (Çıkış, 15/20; Sa
yılar, 26/59) Yunanca yazılmış olan Yeni 
Ahid'de Hz. Musa'nın kız kardeşi gibi Hz. 
lsa'nın annesi de çoğunlukla Mariam, ba
zan da Maria olarak adlandırılmakta, Ki
tab- ı Mukaddes'in Latince tercümesin
de (Vulgate) ise Maria şeklinde geçmek
tedir. Miryam kelimesinin menşei ve an
lamı tartışmalıdır. Kelimeyi birleşik kabul 
edenlerden bir kısmı, aslının mar (acı) ve 
yam (deniz) kelimelerinden oluştuğunu 
ileri sürmüşse de bunun doğru olmadığı. 
İbranice'de acı deniz için mar-yarn değil 
yarn-mar denilmesi gerektiği belirtilmek
tedir. "isyan" manasındaki merl ile bağ
lantılı olarak "onların isyanı" anlamına 
geldiği de söylenmiş. fakat bu görüş bir 
genç kıza böyle bir ismin verilemeyeceği, 
Nehemya'daki (9/17) kelimenin basit bir 
hece birleşmesi olduğu gerekçesiyle red
dedilmiştir. Ararnice'de "efendi" mana
sındaki mariden hareketle "denizin efen
disi, sahibesi", kokulu bir reçine adı olan 
"mür"ün İbranice'deki karşılığı olan mor 
ile "denizin hoş kokusu"; "damla" mana
sındaki mardan hareketle "denizin dam
lası" (stilla maris) anlamları da ileri sürül
mektedir. Bu sonuncusu zamanla "deni
zin yıldızı" (stella maris) şekline dönüşmüş 
ve çok yaygınlaşmıştır. "Sevilen" anlamın
daki Mısır kökenli meriden geldiği, "tan
rı" manasındaki Yah ile birleşerek "Tan
rı'nın sevgilisi" anlamını taşıdığı da belir
tilmektedir. Kelimeyi birleşik kabul etme
yeniere göre ise türediği köke göre "ümit, 
acı, yükseklik, isyan, efendi, sahibe. ay
dınlatan, gösteren, mağrur, şişman, gü
zel" gibi değişik manalar verilmiştir (DB, 
IV/I, s. 774-776; Patsch, s. 26-27; Ashe, s. 
51 ). İslami kaynaklarda Meryem kelime
sinin reym kökünden "istemek, bir yer
den ayrılmak" anlamında Arapça men
şeli bir kelime olduğunu söyleyenler bu
lunsa da aslının İbranice olup Arapça'ya 
Süryanlce'den geçtiği (Lisanü'l-'Arab, 
"rym" md.; MevhGb b. Ahmed ei-Cevallki, 
s. 586-587; Jeffery, s. 262) ve "ibadet eden" 


