
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) 

L 
Şafii müctehidi ve kadı. 

_j 

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 
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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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el-Cami'u'l-kebir (el-Cami' fi'l-me?heb) 
adlı eserleri kaleme aldığı belirtilir. Ne
vevl ve is nevi son kitabın değerli bir eser 
olduğunu söylerken Sübkl'nin naklettiği
ne göre Ebu Hafs el-Mutawil de el-Mü?:

heb ii ?:ikri şüyuJ:.ıi'l-me?:heb adlı ese
rinde bu kitabın Şafii fıkhının meselelerini 
çözmede temel kaynak. mezhebin usul 
ve fürüunu, nas ve vecihlerini toplayan 
önemli bir çalışma olduğunu kaydeder. 
Bu eserlerin günümüze ulaşınamasına 
karşılık Ebu Hayyan et-Tevhldl'nin riva
yet ettiği, Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ali arasın 

da Sakife'de olanlarla ilgili mektuplaş
ınayı içeren bir risale Ebu Hayyan'ın üç 
risalesi içinde Risaletü 's-Sakife başlığıy
la yayımlanmıştır (Şelaş resa'il, nşr. ibra
him ei-Keylanl. Dımaşk 195 ı. s. 5-26). An
cak ibn Ebü'I-Hadld, Şer]Ju Nehci'l-be
laga'da naklettiği bu risalenin (X. 27 ı-

285) aslında Ebu Hayyan'a ait olduğunu, 
el-Beşô.'ir'de kendi görüşlerini birçok 
yerde hocasına nisbet ettiği gibi bu risa
leyi de ona nisbet ettiğini ileri sürer (X, 

285-287). 
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MERVEZİ, Ahmed b. Ali 
(I..S3,yı.~ı ~ ~ ~n 
Ebu Bekr Ahmed b. Ali 

b. Said el-Mervezi el-Kureşi 
(ö. 292/905) 

Hadis hafızı. 
_j 

Muhtemelen zoz (816-17) yılında doğ
du. As! en Mervli olup Ebu Bekir el-Merve
zl diye tanınır. Ümeyyeoğulları'nın mev
lası olduğu için ümevl veya Kureşi nisbe
leriyle de anılır. Kendisiyle aynı dönemde 
yaşayan Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed 
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el-Mervezl ile zaman zaman karıştırılmış
tır (Sezgİn, 1, 317). Merv'den Bağdat'a göç 
ettiği ileri sürülmüş, Bağdat, Humus ve 
Dımaşk'ta muhaddislerden hadis almış
tır. Hocaları arasında Ahmed b. Hanbel. 
Yahya b. Main, Ali b. Medlnl. Ali b. Ca'd. 
Ebu Hayseme Züheyr b. Harb, Ahmed b. 
ibrahim ei-Mevsıll , Bündar diye meşhur 
olan Muhammed b. Beşşar gibi muhad
disler yer almış; kendisinden Taberanl, 
Nesa!. Ebu Avane. ibn Cevsa, aynı zaman
da eserlerinin ravisi ibnü'n-Nasıh ve di
ğerleri hadis rivayet etmiştir. Humus'ta 
kadılık, Dımaşk'ta Ebu Zür'a Muhammed 
b. Osman el-Kadi'nin yerine kadı naibliği 
(veya kadı lık) görevlerinde bulunan Mer
vezl (MizzT, 1, 408; Zehebl, A'lamü 'n-nübe
la', XIII. 528) hayatının son yıllarını geçirdi
ği Dımaşk'ta 15 Zilhicce Z9Z'de (ı 8 Ekim 
905) vefat etti ve Kadı Ebu Hafs Ömer b. 
Hasan'ın kıldırdığı cenaze namazının ar
dından defnedildi (Mizzl, 1, 4ıO). Nesa! 
onu "sika" olarak değerlendirmiş. ayrıca 
"muhaddislerin güveniliri , ilim dağarcı
ğı " gibi sözlerle anılmıştır (Hatlb, IV, 304; 

Zehebl. A'lamü'n-nübela', XIII , 528) ibn 
Hacer el-Askalanl de onu pek çok şeyh i ve 
rivayeti bulunan faziletli bir kişi diye nite
ler (Teh?fbü't-Teh?fb, 1, 62). 

Eserleri. 1. Müsnedü Ebi Bekr eş-Şıd
dik. Muhtelif sahabilerin Hz. Ebu Bekir'
den rivayet ettiği 140 hadisi ihtiva eden 
ve ravisi ibnü'n-Nasıh tarafından birkaç 
hadis daha ilave edilen eseri Şuayb el
Arnaut neşretmiştir ( Beyrut 1390/ 1970, 

139 1/ 1971 , 1393/1973, 1399/1979, 1406/ 

1986). Kitap, Ahmet Davudoğlu tarafın
dan Müsnedü Ebi Bekr es-Sıddik (Ha
dfs-i Şerf{ler) adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir 
(İ stanbul 1981 ). 2. Kitabü'J-Cum'a ve 
tazliha. Yine ibnü'n-Nasıh tarafından 
rivayet edilen eser Ebu Bekir el-Merve
zl'nin kırk dört hacasından aldığı. cuma 
günü ve cuma namazı hakkında altmış 
beş hadis ihtiva etmekte olup bunlar baş
ta Şa]Ji}Jayn olmak üzere Kütüb-i Sit
te'de yer almış. sahih veya hasen olarak 
nitelendirilmiştir. NejdetArman. Köprülü 
Kütüphanesi 'ndeki nüshasını (nr. 1584, 

vr. 76'-83b) esas alarak eseri tahrlc etmiş
tir (bk. bibl.). 3.lfadişü Ebi Bekr el
Mervezi. Bilinen tek nüshası Zahiriye 
Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (MecmG', nr. 
I 10, vr. 82'-89•). 

Ebu Bekir el-Mervezl'nin ayrıca Kitô.
bü'l-'İlm (ibn Hacer, Fetf:ıu 'l-barf, ı. 21). 

Müsnedü 'Oşman (SüyGtl, 1, 85). Müs

nedü 'Ömer (ibn Hacer, Fetf:ıu'l-barf, 1, 
337) ve Müsnedü <A'işe adlı eserlerinin 
olduğu zikredilmiştir. Bazı kaynaklarda 

müellife Kitabü'l-Ve ra' adıyla bir eser 
nisbetedilmişsede(Sezgin,l , 317) bu ki
tap, onun dönemindeki bir başka muhad
dis olan Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed 
el-Mervezl'nin, hocası Ahmed b. Hanbel' e 
sorduğu zühd ve takvaya dair soru ve 
cevapları ihtiva etmektedir ( n şr. Semlr b. 
Emin ez-Züheyrl, Ri ya d 1418/1997) . Aynı 

adla Ahmed b. Hanbel' e de izafe edilen 
eserin daha önce de muhtelif neşirleri 
yapılmıştır (DİA, ıı . 78). 
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MERVEZİ, Ebu İshak 
(I..Sj_9yı.ll JL::....ıl.9-!i) 

Ebu ishak İbrahim b. Ahmed 
b. İshak el-Mervezi 

(ö. 340/951) 

Şafii müctehidi. 
_j 

Horasan bölgesinde Murgab nehrinin 
aşağı kesiminde yer alan Merv (Mervüşşa
hican) şehrindendir. Ebu Muhammed ibn 
Abdan el-Mervezl, Ebu Said Hasan b. Ah
med el-istahrl ve Bağdat'ta Ebü'l-Abbas 
ibn Süreye'den ders aldı; bu hacasından 
sonra Şafiiler'in önde gelen alimi oldu. 
Rivayette güvenilirliği ve ilirnde dirayeti 
konusunda ittifak mevcut olup öğrenci
leri vasıtasıyla Şafii mezhebi Irak'ta ve di
ğer bölgelerde yayıldı. E bO Asım el-Abba
di, İslam dünyasının her tarafından kendi
sinden ders almak için öğrencilerin gel
diğini ve Şafii mezhebinde önderlik mev
kiinde yetmiş kişiniri onun meclisinden 
yetiştiğini belirtir. Tanınmış öğrencileri 
arasında Ebu Hamid el-Merverruzl, ibn 
Ebu Hüreyre, Ebu Zeyd Muhammed b. 
Ahmed el-Mervezl. Ebü'l-Kasım Abdüla
zlz b. Abdullah ed-Darekl, Ebü'l-Hasan 


