
linde anılması doğru değildir (Yaküt , V, 
23 ı , 239). Meyyaniş'ten Mekke'ye göç ede
rek oraya yerleşti ve "muhaddisü Mek
ke, şeyhü'l-Harem , el-mücavir" diye anıl
dı. Mekke'de Mescid-i Haram imamlığı 
yapan ve fetva veren Meyyanişl fakih ve 
sika kabul edilen bir muhaddistir. Kendi
si gibi Mescid-i Haram imamlığında bu
lunan kızı tarafından torun u Ebu Abdul
lah Süleyman b. Ham b. İbrahim el-Aska
lanl el-Kinanl ile yine kızı tarafından to
runu olan ve kendisinden hadis dinleyen 
Ebu Ali Sadreddin Hasan b. Muhammed 
b. Muhammed el-Bekrl el-Hanefi de bi
rer muhaddis ve fakihtir. Meyyanişl. Mı

sır'daki bazı ilim merkezlerine seyahat
ler yaparak bir kısım alimlerden eserleri
nin rivayet icazetini aldı. Mazerl, Silefi, 
Haremeyn kadısı Ebu Muzaffer Muham
med b. Ali b. Hüseyin eş-Şeybanl gibi mu
haddislerden hadis rivayet etti. Muham
med b. Ahmed b. Yetlm el-Endereşl va
sıtasıyla İmam Malik'in 'Avali ve Fakihl'
nin Al]baru Mekke adlı eserini rivayet 
etti. Kendisinden, Ferra el-Begavl'nin 
Me'alimü't-tenzil ve Şer]J.u's-Sünne 

adlı eserlerini rivayet etmesiyle tanınan 
muhaddis Ebü'l -Mecd Mecdüddin Mu
hammed b. Hüseyin el-Kazvlnl, Ebü'l
Kasım Abdurrahman b. Fütuh b. Benin 
el-Mekkl, Ebü'l-Kasım Abdurrahman b. 
Abdülmecld es-Safravl gibi alimler fayda
lan dı ve rivayet ettiği eserlerin icazetini 
aldı. Meyyanişl'nin , mezar taşındaki bilgi
lerden hareketle Mekke'de 9 Muharrem 
S83'te (2 ı Mart ı ı 87) vefat ettiği ileri 
sürülmüşse de (Fas!. 1ı. 335) kaynakların 
çoğu S81'de (I 185) öldüğünü zikretmek
tedir. 

Eserleri. Meyyanişl'nin Md la yese'u '1-
mu]J.addişe cehlüh adlı eseri hadise yeni 
başlayan talebelerin mutlaka bilmesi ge
reken hususları ele alan küçük bir risale
dir. Daha önce yazılan usul kitaplarının 
aksine bilgiler burada senedsiz olarak ve
rilmiştir. İbn Hacer'in Şer]J. u Nul]beti'l
fiker'inin girişinde adı zikredildiği için ha
dis usulü eserleri arasında sayılan risale, 
yaygın usul bilgilerine aykırı görüşler ihti
va etmesi sebebiyle bu kaynaklarda eleş

, tirilmiştir. Meyyanişl eserinde bir iki is
tisna dışında bab başlığı vermeden ilmin 
fazileti, hadis tahammül ve eda yolları , 

hadislerinmanaile rivayeti, gramer hata
sı olan hadislerin nakli, rivayeti makbul 
ve merdud olanlar. sahih ve sahih hadi
sin dereceleri, Buhar!, Müslim ve İmam 
Malik'in eserlerindeki hadislerin sayısı, 
mükSirGn sahabiler gibi konularla hasen, 
meşhur, müfred, garlb, şaz, müsned, 

mürsel, mevkuf, münkatı', maktu', mu'
dal terimleri üzerinde kısaca du rm uştur. 

Meyyanişl'nin daha önce uygulanan yön
tem ve ölçüleri tesbit ve hadis usulüne 
dair sonuçlar çıkarma anlamında yanlış
lıklar yaptığf söylenmiş , merfü ve garlb 
terimlerini şaz olan görüşler doğrultu

sunda tanımlaması. Buhar! ve Müslim'in 
el-Cami'u'ş-şa]J.i]J.'lerindeki rivayet şart
larını Hakim'in şaz görüşü istikametinde 
belirlemesi gibi tutumları yüzünden ten
kit edilmiştir (SüyGtl, I, 7 ı). Nisbeten geç 
bir dönemde yazılmasına rağmen eserde 
hadis ilmine teşvik amacıyla zayıf ya da 
mevzu rivayetlere yer verilmesi de eleş
tirilmiştir (Mahmud et-Tahhan , s. 473) . 
Müellifin S79'da (ı ı 83) Mekke'deyazdığı 
bu risale Su b hi es-Samerral'nin tahkikiyle 
neşredilmiştir (Bağdad ı 387/1 967) Sa
merral, eserin mukaddimesinde sünnet, 
hadis ilimleri ve hadis usulüne dair kitap
lar hakkında bilgi vermiş, müellif ve ese
rini kısaca tanıtmıştır. Eser üzerinde Ebu 
Ca'fer Ömer b. Abdülmecld el-Makdisl'
nin iza]J.u Md la yese'u'l-mu]J.addişe 
cehlüh adıyla yaptığı bir şerhten söz 
edilmektedir (Kettanl, s. 3 ı 5) . Çeşitli kü
tüphanelerde yazma nüshaları bulunan 
eser. Leonard Librande tarafından Su b h! 
es-Sam erra! neşri ve M ilan yazması esas 
alınarak İngilizce'ye tercüme edilip yayım
lanmıştır (bk. bi bL). 

Meyyanişl'nin ayrıca ŞlrGye b. Şehredar 
ed-Deyleml'nin Firdevsü '1-al]bar'ı üzeri
ne yazdığı Ta'li]ftit 'ale'l-Firdevs ( Ches
ter Beatty Library, nr. 5 169) ve el-İl]tiyar 
fi'l-müla]J. ve'l-al]bar (Chester Beatty 
Library, nr. 497 ı) adlı eserleri bulunmak
tadır. Onun zühd ve rekaike dair Rav
:i:atü'l-müşta]f ve'Hari]f ile'l-Kerimi'l
ljalla]f ve mevzu rivayetler de ihtiva 
eden el-Mecalisü '1-Mekkiyye isimli 
çalışmalarının olduğu da kaydedilmek
tedir. 
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Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed 
b. Muhammed Meyyare el-Fasi 

(ö. 1072/1662) 

Maliki fakihi. 
_j 

15 Ramazan 999'da (7 Temmuz ı59ı) 
Fas'ta doğdu ve burada yaşadı. İbn Aşir 
el-Fasl, Şehabeddin Ahmed b. Muham
med el-Makkarl, Ahmed b. Ali es-Sus! ve 
Ebü'l-Hasan Ali b. Ömer el-Battul'den 
ders aldı. Devrinde bazı kaynaklarda "za
manının Malik'i" diye nitelendirilecek ka
dar meşhur oldu. Talebeleri arasında Ebu 
Salim el-Ayyaşl. Ebü'l-Abbas Muhammed 
b. Ahmed el-Ebbar. Ebu Hamid Muham
med el-Arabl, Cessus lakaplı Abdüsse
lam b. Hamdün, EbG Abdullah Muham
med el-Murabıt ed-Delal'nin adları anıl

maktadır. Aslen bir yahudi ailesine men
sup olan Meyyare, Fas aristokrasisinin ta
ass u bu sebebiyle resmi bir görev alama
mış. ailesinin geçimini düğünlerde kadın
lara takı kiralamak suretiyle sağlamaya 
çalışmıştır (Muhammed Hacci, ı, ı 22, I 78, 
274) Meyyare 3 Cemaziyelahir 1072 (24 
Ocak 1662) tarihinde Fas'ta vefat etti. 

Eserleri. 1. ed-Dürrü'ş-şemin ve'l
mevridü'l-ma'in ii şer]J.i'l-Mürşidi'l
mu'in. Hacası İbn Aşir el-Fasl'nin Maliki 
mezhebine dair manzum bir ilmihal olan 
eserinin şerhidi r (Fas ı 283, ı 289, ı 292, 
ı3ıo. 1318;Tunus ı29 3;kenarındaTetal'
nin ljıtatu's-sedad ve'r-rüşd li-şer/:ıi Mu
i):addimeti (Man?ümeti) İbn Rüşd'ü ile, 
Kahire ı305, ı306, ı309, ı3ı4, ı330, 1373). 
Esere Muhammed Mehdi b. Muhammed 
el-Vezzanl (el-Kevakibü'n-neyyare ve'l
cevahirü '1-mu/]tare, I-ll, Fas ı 322) ve İb
nü'l-Mukaddem (en-Nücümü 's-seyyare 

'ala şer/:ıi Meyyare, yazmaları için b k. Ab
dülazlz Binabdullah, s. 82 , ı 43) birer ha
şiye, Ca'fer b. İdrls el-Kettanl girişine bir 
şerh yazmıştır (Fevzi Abdürrezzak, s. ı 07) . 
2. Mul]taşarü'd-Dürri'ş-şemin (Fas 
1289,1292, ı3ı3, I3ı8, ı330;Tunus 1293, 
ı 30ı , nşr. Abdülvehhab Saade, Tunus 
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1989; Kahire 1301.1303,1305, 1317, 1323, 
1373; Muhammediyye, ts.). el-Mürşidü'l
mu'in'in küçük şerhi olarak da anılmak
ta olup üzerine ibnü'l-Hac Muhammed 
Tali b bir haşiye yazmıştır (lfaşiye 'ala Şer
f:ıi'L-Mürşidi'L-mu'ln, 1-11, Fas 1293, 1308, 
1315). 3. el-İt]san ve'l-iJ:ıkô.m ii şerJ:ıi 
TuJ:ıfeti'l-J:ıükkô.m (af:ıkam). Ebu Bekir 
ibn Asım'ın Maliki fıkhına dair manzum 
eserinin şerhi olup Ebu Ali ibn RahMI'in 
Mşiyesiyle birlikte basılmıştır (1-11, Fas 
1294, 1299; Kahire 1301,1305,1306, 1310, 
1315; nşr. AbdüllatlfHasanAbdurrah
man, 1-11, Beyrut 1420/2000). 4. Fetf:ıu '1-
'alimi'l-]J.allô.]s fi şerJ:ıi Lô.miyyeti'z
ZeJslsa]s (Şerf:ıu Lamiyyeti 'z-Ze/i:l!:a/i:). 
Ebü'l-Hasan Ali b. Kasım ez-Zekkak'ın 
Maliki fıkhına dair manzum eserinin şer
hi olan eser Ahmed b. Ali eş-Şeddadl'nin 
haşiyesiyle birlikte yayımlanmıştır (Fas 
1298). Kitaba ibnü'r-Ragay Muhammed 
Yalş eş-Şavl de bir Mşiye yazmıştır (nüs
haları için bk. Abdülazlz Binabdullah , s. 
149). 5. Büstô.nü fikeri'l-mübhec fi tek
mili 'l-Menhec (İkmalü'L-Menhec, Tek
mllü'L-Menhec). Ebü'l-Hasan ez-Zekkak'ın 
el-Menhecü '1-münte]J.ab ilô. uşuli'l

me~heb adlı manzum eserinin tekmilesi 
olan eser. yine Meyyare tarafından yapı
lan şerhi ve Ahmed el-Mencur'un el
Menhec şerhiyle birlikte basılmıştır (1-11, 
Fas 1305). Ahmed b. Muhammed es-Si
cilmasl de eser için bir şerh kaleme al
mıştır (yazma nüshası için bk. a.g.e. , s. 98). 
6. Zübdetü'l-evtô.b fi']J.tişô.ri'l-ljattô.b . 

Ham b. ishak el-Cündl'nin Maliki fıkhına 
dair el-Mu]J.taşar'ına Hattab'ın yazdığı 
şerhin muhtasarıdır (Darü'l-kütübi'n-Na
sıriyye, nr. 520; Hizanetü'l-Karaviyyln, nr. 
1158; ayrıca bk. a.g.e., s. 143). 7. İltilsd
tü'd-dürer mimmô. kütibe 'ale'l-Mu]J.
taşar. Halil b. ishak'ın eseri için kaleme 
aldığı şerhtir (Darü'l-kütübi'n-Nasıriyye, 

nr. 2490; Hizanetü'l-Karaviyyln , nr. 456; 
ayrıca bk. a.g.e., s. 143). 8. TuJ:ıfetü'l-aş
J:ıab ve'r-rete]sa bi-ba'zi mesa,ili bey'i'ş
şaf]sa (Fas, ts .; Tunus, el-Mektebetü'l-va
taniyye, nr. 281 jmüellif nüshasıj; ayrıca 
bk. Muhammed Hacci, 1, 306-307). 9. Na
şiJ:ıatü'l-mugterrin ve kifayetü'l-muz
tarrin fi't-tefri]s beyne'l-müslimin bi
ma lem yenzilüh(i rabbü'l-'ô.lemin ve 
lô. ca>e bihi'r-resulü'l-emin (Rabat el
Hizanetü'l-amme, nr. 923/K; Rabat el-Hi
zanetü'l-melekiyye, nr. 7248; eserin muh
tevası için ayrıca bk. Kadirl, lll , 345; Mu
hammed Hacci, 1, 178-179, 279-280). Fas'
ta yerli tacirlerin, islamiyet'i kabul etmiş 
yahudilere diğer müslümanlardan farklı 
muamele uygulayarak onları pazarlara 
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sokmamaları üzerine kaleme alınmıştır. 

M. G. Arenal eseri bir makalesinde incele
miştir ("Nasihat al-Mugtarrin of Muha
mad Mayyara Jd. 1072/1662] : A Callee
tion of Fatwas on the Bildiyyin of Fez", 
The Maghreb Review, XVI/1-2 1 London 
1991]. s. 84-94). 10. Na?:mü'l-le,ô.live'd
dürer (ei-Hizanetü'l-melekiyye, nr. 855, 
12512; el-Hizanetü'l-amme, nr. 931/K, 
3702/Z). 
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(bk. ÖLÜ). 

MEZ, Adam 
(1869-1917) 

İsviçreli şarkiyatçı. 
_j 

Almanya'nın güneyindeki Freiburg im 
Breisgau'da doğdu. ilk ve orta öğrenimini 
burada tamamladıktan sonra Strasburg'
daki Kaiser Friedrich Wilhelm Üniversi
tesi 'nde şarkiyat okudu ve 1892'de Har
ran'ın islam öncesi tarihi üzerine dokto
ra yaptı. 189S'te Basel Üniversitesi'nde 
Sami dil ve edebiyatları doçenti oldu ve 
buradaki asıl kurucusu sayıldığı lslam
wissenschaft bölümünde ders vermeye 
başladı. Bir ara ilmi araştırmalarda bu-

lunmak üzere Mısır ve lrak'a gitti; 29 
Aralık 1917'de Basel'de genç denilebile
cek bir yaşta öldü. Mez daha çok, ölü
münden sonra Die Renaissance des 
Islams adı altında yayımlanan islam me
d eniyetinin IV. (X.) yüzyıldaki durumunu 
ele aldığı ünlü kitabıyla tanınmakta ve 
islam kültür tarihçiliğinin Batı'daki öncü
lerinden sayılmaktadır. 

Eserleri. 1. Geschichte der Stadt Har
ran in Mesopotamien bis zum Biniall 
der Araber(Strasburg 1892, doktora tezi) . 
z. Abulkasim ein bagdcrder Sittenbild 
von Muhammad ibn ahmad abulmu
tahhar alazdi (Heidelberg 1902). Ebü'l
Mutahhar Muhammed b. Ahmed el-Ez
di'nin ljikayetü Ebi'l-I~asım adlı eseri
nin uzun bir Almanca giriş ve sözlük ila
vesiyle neşridir. 3. Die Renaissance des 
Islams. Mez'in en önemli eseri olup Her
ınann Reckendorf tarafından yayımian
mış (Heidelberg 1922) ve ispanyolca(Sal
vador Vila, EL renacimiento del Islam, Mad
rid 1936), ingilizce (Salahuddin Khuda 
Buksh- D. S. Margoliouth, The Renais
sance of Islam, London 1937), Arapça 
(Ebu Rlde, el-lfa<jaretü'L-İslamiyye fi'l
/i:ami 'r-rabi' el-hicrl ev 'aşru 'n-nehçla fi 'i
İslam, 1-11. Kahire 1359-1360, 1366, 1377/ 
ı 957). Farsça (Ali Rıza Zekavetl Karagözlü, 
Temeddün-i İslaml der ~am-i Çeharum-i 
Hicrl, Tahran 1 983) ve Türkçe (Cemal Köp
rülü, İslam'ın Kalkınma Çağı, Ankara, ts. , 
sadece ilk yedi bölümden oluşan 1. fasi
kül; Salih Şaban, On uncu Yüzyılda İslam 
Medeniyet!: islam'ın Rönesansı, istanbul 
2000) tercümeleri yapılmıştır. Mez bu 
eserinde islam kültürünün X. yüzyıldaki 
durumunu ayrıntılı biçimde ele almakta 
ve yönetim, maliye, iktisadi, dini, ilmi, hu
kuki' ve sosyal hayat, dil ve edebiyat, sa
nayi, ticaret. kara ve deniz taşımacılığı 
gibi çok geniş bir yelpazeye yayılmış ko
nularda islam toplumunun belli bir dö
nemdeki yaşantısını büyük ölçüde birinci 
elden kaynaklara dayanarak incelemek
tedir. Eser özellikle farklı konularda önem
li malzemeler aktardığı için büyük bir de-
ğer taşır. · 

Mez'in makalelerinden bazıları şunlar
dır : "Das arabische Sprichwort" (Allge
meine Zeitung, Beilage 4 1 M ünehen 1904]. 
s. ı 48- ı 50); "Geschichte der Wunder Mu
hammeds. Resume" ( Verhandlungen des 
2. Kongresses {ür allgemeine Religions
geschichte, Basel 1905, s. 235-238); "Über 
einige sekundare Verba im Arabischen" 
( Orientalische Studien Theadar Nöldeke 
zum siebzigsten Geburtstag, ed. C. Bezold, 
Giessen 1906, 1, 249-254 ); "Von der mu-


