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VEZÎR el-MAÐRÝBÎ

mektubundan günümüze ulaþan tek mek-
tubudur (nþr. Saîd Seyyid Ýbâde, Kahire
1398/1978; Resâßilü Ebi’l-£Alâ el-Ma£arrî
içinde, nþr. Ýhsan Abbas, Beyrut 1402/1982,
I, 251-255). Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin Vezîr
el-Maðribî’ye yazdýðý mektup da Risâle-
tü’l-menî¼ (er-Risâletü’l-menî¼iyye) adýy-
la neþredilmiþtir. 7. Sîretü’n-nebî (el-Mun-
ta¾am fî sîreti Resûlillâh) (Süleymaniye
Ktp., Ayasofya, nr. 3260, 3261, 3262, 3263).
Eserin, Ýbn Hiþâm’a ait es-Sîretü’n-nebe-
viyye’nin Vezîr tarafýndan istinsah edil-
miþ bir nüshasý olup yanlýþlýkla kendisine
nisbet edildiði söylense de (Ýhsan Abbas,
s. 33) Vezîr esere bazý önemli notlar ilâve
ettiði için bu nüsha es-Sîretü’n-nebeviy-
ye li’bni Hiþâm bi-Þer¼i’l-Vezîri’l-Ma³-
ribî adýyla yayýmlanmýþtýr (nþr. Süheyl Zek-
kâr, I-II, Beyrut 1412/1992). 8. ÝÅti½ârü’l-
øarîbi’l-mu½annef. Ebû Ubeyd Kasým b.
Sellâm’ýn nâdir kelimelere dair lugatýnýn
muhtasarýdýr (Abdullah M. el-Habeþî, II,
1283). 9. el-Me½âbî¼ fî tefsîri’l-Æurßân
(ƒa½âßi½ü £ilmi’l-Æurßân, Ýmlâßât fî tefsîri’l-
Æurßân). Müellifin verdiði tefsir dersleri-
nin kitap haline getirilmiþ þekli olabileceði
söylenmektedir (Ýhsan Abbas, s. 100; ayrý-
ca bk. Î²â¼u’l-meknûn, I, 430; Hediyyetü’l-
£ârifîn, I, 308; el-Fihrisü’þ-þâmil, I, 81). 10. el-
Meß¦ûr fî müla¼i’l-Åudûr. Ýbnü’l-Adîm’in
iktibaslar yaptýðý (Bu³yetü’¹-¹aleb, IX, 4294)
bu esere ait bazý kýsýmlar Ýhsan Abbas ta-
rafýndan neþredilmiþtir (el-Vezîrü’l-Ma³ri-
bî içinde, Amman 1988, s. 227-233). Mü-
ellife el-Men¦ûr adýyla nisbet edilen ese-
rin de bu kitap olduðu belirtilmektedir (Ýh-
san Abbas, s. 33; ayrýca bk. Keþfü’¾-¾unûn,
II, 1573; Hediyyetü’l-£ârifîn, I, 308). 11. Dî-
vân. 15.000 beyit ihtiva ettiði kaydedil-
mektedir (Keþfü’¾-¾unûn, I, 814). Ýhsan Ab-
bas, Ambrosiana Kütüphanesi’nde bulu-
nan ve Brockelmann tarafýndan Maðribî’-
ye nisbet edilen eserin bir müntehabât ol-
duðunu, içinde Maðribî’ye ait sadece bir-
kaç kýta bulunduðunu belirtmektedir (el-
Vezîrü’l-Ma³ribî, s. 33). Öte yandan Vezîr’e
nisbet edilen þiirlerin büyük bir kýsmýnýn
Dýmaþk’taki Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de
bulunduðu zikredilmiþtir (el-MüneÅÅal,
neþredenin giriþi, s. 15). 12. Kitâbü’þ-Þâ-
hid ve’l-³åßib. Arapça kelimelerin esas
anlamlarý ile yan anlamlarý ve bunlara dair

nakledilen görüþler hakkýnda önemli bir
kaynak sayýlmaktadýr (Dâvûdî, I, 156). Ve-
zîr el-Maðribî’ye nisbet edilen diðer eserler
de þunlardýr: Eþ£ârü’n-nisâß, el-Ýmâßü’þ-
þâ£irât, el-Ýl¼âš bi’l-iþtišåš (Dâvûdî, I,
156; Î²â¼u’l-meknûn, I, 117; Hediyyetü’l-
£ârifîn, I, 308), Ziyâdâtü Fihristi’n-Ne-
dîm, el-£Ýmâd fi’n-nücûm (Hediyyetü’l-
£ârifîn, I, 308), Mašåmâtü’z-zühhâd, AÅ-
bâru Benî ¥amdân ve eþ£ârühüm (Dâ-
vûdî, I, 156), Fe²âßilü’l-Æurßân, Risâle
fi’l-šåŠî ve’l-¼âkim (Hediyyetü’l-£ârifîn, I,
308), Risâle fi’r-red £ale’l-yehûdi’l-ce-
bâbire ve ilzâmihim el-cizye, Risâle fî
£iddeti fünûn, MuÅta½arü’l-E³ånî (Ab-
dullah el-Habeþî, I, 208). Müellifin bunlar-
dan baþka Ebû Temmâm, Buhtürî, Mü-
tenebbî ve Ali b. Ubeyde er-Reyhânî gibi
þair ve ediplerin þiir ve nesirlerinden yap-
týðý derlemeleri vardýr (Hediyyetü’l-£ârifîn,
I, 308; DÝA, XXXV, 44).
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Bilecik yakýnýnda
XVII. yüzyýlýn ortalarýnda inþa edilen

menzil külliyesi.˜ ™

Sadrazam Köprülü Mehmed Paþa ta-
rafýndan 1070’te (1660) yaptýrýlan külliye
cami, han ve hamam yapýlarýndan oluþ-
maktaydý. Bunlardan hamam günümüze

Müellif eserini daha sonra zenginleþtirme-
yi düþündüðünü söylese de (s. 86) buna
fýrsat bulup bulamadýðý bilinmemektedir.
Kendisine nisbet edilen Kitâbü Benî Esed,
Kitâbü ¬übyân, Kitâbü Ta³lîb gibi eser-
lerin aslýnda Edebü’l-Åavâ½½’ýn birer par-
çasý olduðu söylenmektedir (Ýhsan Abbas,
s. 32-33). Ýbn Mâkûlâ ve Zehebî tarafýn-
dan kullanýlan eserin (neþredenin giriþi, s.
32-33) ilk kýsmý yayýmlanmýþtýr (nþr. Ha-
med el-Câsir, Mecelletü’l-£Arab, VIII/3 [Ra-
mazan 1393 / Ekim 1973], s. 161-170; sy. 5-
6 [Zilhicce 1393 / Ocak 1974], s. 413-421;
IX/7-8 [Safer 1395 / Þubat-Mart 1975], s.
613-623; sy. 9-10 [Rebîülevvel-Rebîülâhir
1395 / Nisan-Mayýs 1975], s. 738-748; Ri-
yad 1400/1980). 3. el-Înâs fî (bi-) £ilmi’l-
ensâb. Birbirine benzeyen kiþi, kabile ve
yer isimlerinin okunuþuna dair olup mü-
ellifin en çok raðbet gören eserlerinden-
dir; Muhammed b. Habîb’in MuÅtelifü’l-
šabâßil ve müßtelifühâ adlý kitabýný ta-
mamlamak için kaleme alýnmýþtýr (nþr. Ýb-
râhim el-Ebyârî, Kahire 1400/1980; MuÅ-
telifü’l-šabâßil ve müßtelifühâ ile birlikte,
nþr. Hamed el-Câsir, Riyad 1400/1980). 4.
Kitâb fi’s-Siyâse. Meyyâfârikýn Emîri Ah-
med b. Mervân için telif edilen risâle mü-
ellifin en deðerli eseri ve o döneme ait si-
yasetnâmelerin önemli örneklerinden biri
kabul edilmiþtir (neþredenin giriþi, s. 27,
45). Neþrinden sonra hakkýnda birçok yazý
yazýlan eserde (el-MüneÅÅal, neþredenin
giriþi, s. 16) sultanýn kendisi, yakýn çevre-
si ve tebaasý için yapmasý gereken þeyler
ayrýntýlý biçimde incelenmektedir (nþr. Sâ-
mî ed-Dehhân, Dýmaþk 1367/1948). 5. Me-
câlisü Îliyâ Mu¹râni Nu½aybîn. Vezîr’in
417 (1026) veya 418 (1027) yýlýnda Nusay-
bin’de görüþtüðü Baþpiskopos Ýlia (Elias)
Ýbnü’s-Sünnî (Ýbn Þînâ) ile Hýristiyanlýk ve
Müslümanlýk baðlamýnda çeþitli konular
üzerine yaptýðý yedi oturumu kapsayan
tartýþmalarý içermektedir (nþr. Luvîs Þey-
ho, Mecelletü’l-Meþriš, XX/1 [Kânunusâni
1922], s. 33-44; sy. 2 [Þubat 1922], s. 112-
122; sy. 3 [Mart 1922], s. 267-272; sy. 4
[Nisan 1922], s. 366-377; sy. 5 [Mayýs 1922],
s. 425-434; nþr. Halîl Semîr, Islamo Christi-
ana, V [1979], s. 31-117). 6. Risâletü’l-Ve-
zîri’l-Kâmil Ebi’l-Æåsým el-Ma³ribî ilâ
Ebi’l-£Alâ el-Ma£arrî. Müellifin birçok
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dekorludur. Kavsaranýn köþeleri kývrýmlý
rûmî dolguludur ve üstte mihrap âyeti ya-
zýlýdýr. Taþ minberde mukarnas ve rozet
süslemeler görülmektedir. Harimin kuze-
yinde ahþap mahfil yer almakta ve min-
ber aksýnda öne çýkma yapmaktadýr. Ku-
zeybatý köþesinde bulunan kesme taþtan
örülü minare kare kaide üzerinde yüksek
pabuçluklu, çokgen gövdeli ve tek þerefe-
lidir. 1965’te yenilenen minareye son ce-
maat yerinden ulaþýlmaktadýr.

Köprülü Kervansarayý (Vezir Haný / Hân-ý
Cedîd) yaklaþýk doðu-batý doðrultusunda-
ki ana yola paralel þekilde yerleþtirilmiþ-
tir. 101,50 × 27,20 m. ölçüsünde dikdört-
gen bir alanda yer alan yapý üç bölümden
oluþmaktadýr. Orta bölümün duvarlarýnýn
alt kýsmý ile ön cephe bir sýra kesme taþ,
üç sýra tuðladan meydana gelen alma-
þýk, diðer duvarlar ise moloz taþ örgülü-
dür. Yapýnýn yol tarafýndaki uzun cephe-
si eþit aralýklarla sýralanan duvar payan-
dalarý ile hareketli bir görünüm kazan-
mýþtýr. Cephenin ortasýnda iki pâyeye
oturan tuðladan sivri kemerli üç açýklýkla
orta bölüme geçilmektedir. Orta bölüm
yan bölümlere göre daha küçük olup di-
kine dikdörtgen bir alan halindedir. Bura-
da iki yanda yer alan kesme taþtan basýk
kemerli kapýlarla yan bölümlere geçilmek-
tedir. Kervansarayýn barýnma birimlerini
oluþturan bu kýsýmlar büyük dikdörtgen
planlýdýr. Duvarlarda eþit aralýklarda ocak-
lar ve niþlerle üst kýsýmlarda mazgallar
bulunmaktadýr. Ocaklarýn önünde insan-
larýn barýnmasý için sekilerin yer aldýðý
anlaþýlmaktadýr. Sekilerin önünde vaktiy-
le mevcut olan dikmeler ahþap çatýyý taþý-
maktaydý. Yan duvarlarýn durumu ahþap
çatýnýn çift tarafa meyilli yapýldýðýný gös-
termektedir. 1913 yýlýnda bu çatý yýktýrýla-
rak yapý terkedilmiþ ve zaman içinde ha-
rap olmuþtur. Duvarlarýn saðlam bölüm-

lerinde üst örtüyü taþýyan ahþap konsol-
larýn izleri tesbit edilmektedir. Yapý planý
ve yerleþim düzeni bakýmýndan XVII. yüz-
yýlýn baþýnda Edirne’de inþa edilen Ek-
mekçizâde Ahmed Paþa Kervansarayý’nýn
planýný tekrar ettiðinden ayrý bir öneme
sahiptir. Yapýnýn bu kervansaraydaki gibi
bir ön avlusunun olup olmadýðý kesin bilin-
memektedir. Yakýn zamanda otel yapýlmak
için onarýlan yapý özgünlüðünü büyük öl-
çüde kaybetmiþtir.
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Miktarý tartýlarak belirlenen
mislî mal.

˜ ™

Sözlükte “ölçmek, tartmak; aðýrlýk, aðýr-
lýk ölçüsü” anlamýndaki vezn kökünden
nisbet ekiyle oluþturulan veznî (çoðulu
veznîyyât), fýkýhta sözlük anlamýna yakýn
þekilde çarþý ve pazarda aðýrlýk ölçü birim-
leriyle tartýlan mislî malý ifade eder. Lite-
ratürde veznî ile, ayný kökten türeyen ve

ulaþmamýþtýr. Külliyenin inþasýndan sonra
bölge Vezirhan adýyla tanýnmýþtýr. Etrafý
bir avlu duvarý ile çevrili olan camiye avlu-
nun kuzeyindeki basýk kemerli bir kapý ile
ulaþýlmaktadýr. Cami kesme taþ malzemey-
le inþa edilmiþtir ve önündeki son cemaat
yeriyle birlikte üzeri kiremit kaplý ahþap
çatý ile örtülüdür. Beþ birimli son cemaat
yerinde sol taraf iki, sað taraf tek kemerli
olarak düzenlenmiþtir. Sekizgen kesitli pâ-
yelere oturan sivri kemerlerden sol yanda
cami beden duvarýna baðlanan kemerle
cephede kapý aksýnda yer alan orta ke-
mer diðerlerinden daha küçük ele alýn-
mýþtýr. Son cemaat yerine yuvarlak kemer-
le açýlan harim 17,30 × 18,60 m. ebadýnda
kareye yakýn dikdörtgen planlýdýr. Çift sý-
ra pencerelere sahip olan yapýda alt sýra-
daki pencereler kemerli alýnlýklar altýnda
dikdörtgen açýklýklý, söveli ve lokma demir
parmaklýklýdýr. Üst sýradaki pencereler ise
sivri kemerli açýklýklý olup filgözü dýþlýkla-
ra sahiptir. Pencereler mihrap ve son ce-
maat yeri duvarýnda ikili düzende, yan du-
varlarda üçlü düzendedir. Beden duvarla-
rýnýn üzeri tuðladan üç sýra kirpi saçakla
çevrelenmiþtir. Harim ve son cemaat ye-
ri ahþap tavanlýdýr. Mihrap kalem iþleriy-
le süslüdür. Ýki yanda alt ve üst uçlarý pal-
metle sonlanan iri burmalý sütunçe þek-
linde bir bezeme ile sýnýrlanan mihrapta
üst kýsýmlar bitkisel dekorlu dikdörtgen
alanlarla çevrelenmiþtir. En üstte bitkisel
süslemeli bir tepelik yer alýr. Beþ kenarlý
niþte kavsara dilimlere ayrýlmýþ olup alt-
ta ortasýnda kandil motifi bulunan perde
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