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31 Mart 1877tarihindeTa hra n 'd adoğ
du. Babası , Tahran'daki DostAli Han Medresesi müderrislerinden ve Name-i Danişveran adlı ansiklopedinin yazı heyetinden Molla Ağa lakabıyla tanınan Abdülvehhab Kazvinl'dir. Mirza Muhammed
ilk eğit imini babasından aldı. Onun ölümünden sonra Muhammed Abdürrabbabadi ei-Kazvinl'den ve diğer müderrislerden ders alarak sarf. nahiv, edebiyat
ve Arap şiirinde yetkili bir alim oldu. Bu
arada Terbiyet gazetesine Arapça'dan
makaleler tercüme ederek yayın hayatı
na girdi.
Muhammed Kazvini1904'te küçük kardeşi Ahmed'in daveti üzerine ingiltere'ye

gitti. Edward Granville Browne'ın "Gibb
memorial series" adıyla çıkarılan islam
eserleri dizisinin neşrinde çalışma teklifini kabul ederek iki yıl Londra'da kaldık
tan sonra Gibb vakfiyeleri hesabına yayımlanan bazı eserleri basıma hazırlamak
için gittiği Paris'te Bibliotheque Nationale'de bulunan nadir yazmalarla meşgul
oldu. Londra ve Paris'teki çalışmaları neticesinde önemli bazı kitapların tenkitli
neşrini hazırladı . 1. Dünya Savaşı'nın baş
lamasından bir yıl sonra. iran - Alman Cemiyeti başkanı ve Kave dergisi naşiri Seyyid Hasan Takizade'nin davetiyle gittiği
Berlin'de altı yıl kaldı. Burada Kraliyet Kütüphanesi'nde (Die Königlichen Bibliothek}
Arapça ve Farsça yazmaları inceleme fır
satı buldu, çeşitli ilim adamları ile tanıştı
ve adı geçen dergide yazılar yazdı. Fakat
onun zihnini en çok meşgul eden şey,
1912'de ilk cildini önemli dipnotlar eklemek suretiyle yayımladığı Ata Melik ei-Cüveyni'nin Cihangüşa adlı kitabının neş 
rini tamamlamaktı. 1920'de Paris büyükelçisi olan Muhammed Ali Han Fürugi'nin sağladığı imkanlarla Paris'e dönerek
çalışmaların ı sürdürdü. Bu sırada oraya
gelen i ran Saray Nazırı Temürtaş Han da
Kazvini'nin çalışmalarının hükümet tarafından desteklenmesini sağladı. Berlin'den Paris'e dönüşünde bir İtalyan hanım
la evlendi ve ondan bir kızı oldu. Paris'teki
ikameti esnasında Cihangüşa'nın ll ve
lll. ciltlerini neşretme imkanı buldu. ll.

Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine Paris'ten ayrılarak eşi ve kızı ile birlikte Ekim
1939'da Tahran'a döndü. Beraberinde getiremediği şahsi kütüphanesini savaştan
sonra Tahran'a getirtıneye muvaffak oldu. Kazvini27 Mayıs 1949'da Tahran'da
vefat etti ve şehrin güneyinde Abdülazim
Zaviyesi yakınındaki müfessir Ebü'I-Fütuh er-RaZı'nin mezarının yanına gömüldü.
Avrupa'da kaldığı uzun süre içinde ingilizce, Fransızca ve Almanca'yı öğrenen.
islam ilimleriyle meşgul olan. şarkiyatçı
larla yakın dostluklar kuran, Arapça ve
Farsça baz ı metinler hususunda onlara
yardımcı olan Muhammed Kazvini ilim
aleminde itibar kazanmıştı. Vladimir Minorski,lfududü'l-'alem adlı coğrafya kitabının neşrinde büyük yardımlarını gördüğü için eseri ona ithaf etmiştir. Kazvini'nin özellikle Paris'teki ikametgahı, islami ilimlerle uğraşan çeşitli milletiere
mensup alimierin görüşme mahalli olmuştu. Kendisine mektupla sorulan ilmi
soruları mutlaka cevaplandıran Kazvini'nin mektuplarından bir kısmının risale
hacmine ulaştığı bilinmektedir (Togan,
1/J-4 11954], S. ] 71).
Eserleri. 1. Şerl; -i lfal-i EbU Süleyman
Sicistôni. Ebu Süleyman'ın biyografisiyle birlikte başta Şıvanü '1-l;ikme olmak üzere bazı eserleri hakkında
bilgiler içerir (Paris 1933). z. Ma]:rale-i Tari]Ji ve İnti]:radi Rdci' be Kitab -ı Nefsetü'l-Maşdur. NGreddin Muhammed
Münşi'nin eseri hakkında bir incelemedir
{Tahran 1308 hş.) . 3. Bist Ma]:rale-i Kazvini. Kazvini'nin çeşitli dergilerde çıkan yirmi makalesinden ibarettir {Tahran 1313
hş.). 4. Şerl; -i lfal-i Memdul;in -i Şey]]
Sa' di. Diğer müelliflerin yazıları ile birlikte Sa'dindme adlı eserin içinde yayımlan
mıştır (Tahran 1316 hş./1937}. S. Terceme-i Al; val-i Mes'ud-i Sa' d-i Selmdn.
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alan eser E. Granville Browne tarafından
ingilizce'ye tercüme edilmiştir (JRAS
11905]. s. 693-7 40; a.e. 11906]. s. 11-51 ).
6. Şerl;-i AJ;val-i Şey]] Ebü'l-Fütal; erRazi. Müfessi r Ebü'I-FütGh er-Razl'nin
hayatını, eserlerini, şiirlerini ve tefsirinde
geçen nadir kelimeleri konu edinen çalış
ma müfessirin Rul;u'l-cinan adlı tefsirinin sonunda yayımlanmıştır (Kum ı 404,
s. 615-656). 7. Vefeyat -ı Mu'aşırin. Kazvini'nin. çağdaşlarından vefat edenlerin
biyografilerini ve kendileriyle ilgili hatıra
larını içeren eser Yadigar mecmuasında
tefrika edilmiştir (Tahran 1326-1327). 8.
Ydddaşthôy-i Kazvini. Müellifin çeşit
li konulara dair notlarının ölümünden
sonra derlenmesiyle meydana gelen
eser altı cilthalinde Tahran Üniversitesi
yayınları arasında çıkmıştır (Tahran 13321341 hş ).
Kazvini'nin mukaddime ve dipnotlar ilavesiyle tenkitli n eşi rlerini gerçekleştirdiği
çalışmalar da şunlardır: 1. Muhammed
Avfi, Lübôbü'l-elbôb. i ran edebiyatında
ilk şu ara tezkiresi olan eserin ikinci cildini E. Granville Browne daha önce yayım
Iarnıştı (Le iden ı 906) . z. Nizarni-i ArGzi,
Çehar Ma]:rale (Leiden 1909}. 3. Merzüban b. Rüstem. Merzübanndme. Eserin
Sa'deddin Veravini tarafından bazı ilavelerle birlikte o günkü Farsça'ya aktarılma
sından ibarettir (Leiden 1917}. 4. Şern 
seddin Muhammed b. Kays er-Razi, elMu'cem ii me'ayir-i eş'ari'l-'Acem (Leiden 1909; Tahran 1338). S. Divan-ılfa
fı?-1 Şirazi. Kasım Gani ile birlikte gerçekleştirilen en güvenilir baskıdır (Tahran
1320 h ş./ ı 941 ı 6. Ata M elik Cüveyni, Ta~
ri}J-i Cihôngüşa (Leiden 1912-1927; diğer
çalışma ve neşirleri için bk. Abbas ikbal-i
Aştiya ni, ed-Dirasatü 'l-edebiyye, Vlll -2
11964]. S. 126-129) .
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