MERVERRÜZI, EbO Hamid
el-Cami'u'l-kebir (el-Cami' fi'l-me?h eb)
eserleri kaleme aldığı belirtilir. Nevevl 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 eserinde 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 rivayet 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. ibrahim ei-Keylanl. Dımaşk 195 ı. s. 5-26). Ancak ibn Ebü'I-Hadld, Şer]Ju Nehci'l-b elaga'da naklettiği bu risalenin (X. 27 ı285) aslında Ebu Hayyan'a ait olduğunu,
el-Beşô.'ir'de kendi görüşlerini birçok
yerde hocasına nisbet ettiği gibi bu risaleyi de ona nisbet ettiğini ileri sürer (X,
adlı

285-287).
BİBLiYOGRAFYA :

ibnü'n-Nedim . el-Fihrist (Teceddüd). s. 268;
Ebu Hayyan et-Tevhidi, Meşalibü'l-uezireyn
(nşr. İbrahim el -KIIanl) . Dımaşk 1961, s. 137,
151, 191, 192, 313; a.mlf., el-Beşa'irue'?·?e·
tıf.i.'ir(nşr. Vedad el-Kadi). Beyrut 1408/1988,
i-VIII, tür.yer.; Ebü Asım ei-Abbadi. Taba~atü'l
fu~ahfı'i'ş-Şafi'iyye (nş[ G. Vitestam). Leiden
1964, s. 76;Şiraz1, Taba~atü'l-fu~ahi.i.',s . 114;
Nevevi, Teh?ib, l/2, s. 164, 211; a.mlf.. el-Mecmü', ı. 70; Yaküt. Mu'cemü'l-büidan (Cü ndi).
V, 132; ibn Ebü'I-Hadid, Şer!J u f'lehci'l-belfıga
(nşr. M. Ebü' l-Fazl İbrah im). Kahire 1386/1967,
X, 271-287; ibn Hallikan, Ve{eyat, ı. 69; Sübki.
Taba~at, lll, 12-13; isnevı. Taba~atü 'ş-Şafi'iy
ye, ll , 377 -378; ibn Ka di Şühbe. Taba~atü 'ş-Şa
fi'iyye, I, 137 -138; Musannif. Taba~atü 'ş -Şa
fi'iyye (nşr. Adil Nüveyhiz). Beyrut 1402/1982,
s. 86-87; Sezgin, GAS, I, 497; M. Hasan Heyto.
el-İctihi.i.d ue taba~atü müctehidi eş-Şi.i./i.'iyye,
Beyrut 1409/1988, s. 156-157; M. Cevad Hücceti Kirmanı. "Ebu l:lamid Merverrudi". DMBi,
V, 321-322.
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AHMET ÜZEL

MERVEZİ, Ahmed b. Ali
(I..S3,yı.~ı ~ ~ ~n

Ebu Bekr Ahmed b. Ali
b. Said el-Mervezi el- Kureşi
(ö. 292/905)

L

Hadis

hafızı.
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Muhtemelen zoz (816-17) yılında doğ
du. As! en Mervli olup Ebu Bekir el-Mervezl diye tanınır. Ümeyyeoğulları'nın mevlası olduğu için ümevl veya Kureşi nisbeleriyle de anılır. Kendisiyle aynı dönemde
yaşayan Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed
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el-Mervezl ile zaman zaman karıştırılmış
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 muhaddisler yer almış; kendisinden Taberanl,
Nesa!. Ebu Avane. ibn Cevsa, aynı zamanda eserlerinin ravisi ibnü'n-Nasıh ve diğerleri 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 Mervezl (MizzT, 1, 408; Zehebl, A'lamü 'n-nübela', XIII. 528) hayatının son yıllarını geçirdiği Dımaşk'ta 15 Zilhicce Z9Z'de (ı 8 Ekim
905) vefat etti ve Kadı Ebu Hafs Ömer b.
Hasan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedildi (Mizzl, 1, 4ıO). Nesa!
onu "sika" olarak değerlendirmiş. ayrıca
"muhaddislerin güveniliri, ilim dağarcı
ğı " gibi sözlerle anılmıştır (Hatlb, IV, 304;
Ze hebl. A'lamü'n-nübela', XIII , 528) ibn
Hacer el-Askalanl de onu pek çok şeyh i ve
rivayeti bulunan faziletli bir kişi diye niteler (Teh?fbü't-Teh?fb, 1, 62).
tır (Sezgİn, 1, 317).

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 elArnaut neşretmiştir ( Beyrut 1390/ 1970,

müellife Kitabü'l- Ve ra' adıyla bir eser
nisbetedilmişsede(Sezg in,l , 317) bu kitap, onun dönemindeki bir başka muhaddis 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).
BİBLİYOGRAFYA :

Ahmed b. Ali ei-Mervezl. Müsnedü Ebi Bekr
eş-Şıddi~ (nşr. Ş u ayb el-ArnaOt). Beyrut 1406/
1986, neşredenin girişi, s. 9-12; Hatib, Taril)u
Bagdad, IV, 304; Mizzi. Teh?ibü 'i-Kemal, ı , 407411; Zehebi, A'iamü'n-nübela', XIII, 527-528;
a.mlf., Te?kiretü ' 1-f:ıuffti;;:, ll , 663; ibn Hacer,
Fet!Ju'l-bi.i.ri(H atlb). 1, 21, 337; a.mlf., Teh?i·
bü't-Teh?ib, I, 62; a.mlf., Mu'cemü'l-müfehres
(nşr. M. ŞekkOr el-Meyadlnl), Beyrut 1418/1998,
s. 62, 91-92; Süyuti, Te nvirü'l- f:ıaualik, Mısır
1389/ 1969, I, 85; Elbani. Mai)tütfıt, s. 141; Sezgin. GAS (Ar.). I, 317; Nejdet Arman , Ebü Bekr
el-Meruezi ve Kitabü'l-Cum'a ve fadlihi.i. isimli
Hadis Cüzü (yüksek li sans tezi, ı 988). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 4-9, 28-31, 34-35; Ebü
Ubeyde Meşhur b. Hasan - Ebu Huzeyfe Raid b.
Sabri. Mu'cemü'l-muşanne{ati'l-uaride fi Fet/Ji'l-bari, Riyad 1412/1991, s. 370; Cezzar. Medal)ilü 'i-m ü'elli{in, lll, 1509- 151 O; Kettan i, erRisaietü'l-müstetrafe (Özbek). s. 165; M. Yaşar
Kandemir, "Ahmed b. Hanbel", DİA, ll, 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

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-Mervezl'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 Sitte'de yer almış. sahih veya hasen olarak
nitelendirilmiştir. NejdetArman. Köprülü
Kütüphanesi'ndeki nüshasını (nr. 15 84,
vr. 76'-83b) esas alarak eseri tahrlc etmiş
tir (bk. bibl.). 3.lfadişü Ebi B ekr elMervezi. 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). Müsnedü 'Ömer (ibn Hacer, Fetf:ıu'l-barf, 1,
337) ve Müsnedü <A'işe adlı eserlerinin
olduğu zikredilmiştir. Bazı

kaynaklarda

İBRAHiM HATİBOGLU

(ö. 340/951)
L

Şafii

müctehidi.

_j

Horasan bölgesinde Murgab nehrinin
kesiminde yer alan Merv (Mervüşşa
hican) şehrindendir. Ebu Muhammed ibn
Abdan el-Mervezl, Ebu Said Hasan b. Ahmed 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 diğer bölgelerde yayıldı. EbO Asım el-Abbadi, İslam dünyasının her tarafından kendisinden ders almak için öğrencilerin geldiğini ve Şafii mezhebinde önderlik mevkiinde 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 Abdülazlz b. Abdullah ed-Darekl, Ebü'l-Hasan
aşağı

MERVEZI, Muhammed b. Nasr
Muhammed b. Ali ei-Masercisl gibi alimler anılabilir. Hayatının sonuna doğru Kahire'ye yerleşti ve İmam Şafii' nin ders
verdiği yerde hocalık yaptı. 9 Receb 340
( 11 A r a lı k 951) veya 21 Receb 340 (23
A ralık 951) tarihinde orada vefat etti ve
İmam Şafii'nin kabri yakınına defnedildi.
Muvaffakuddin b. Osman (ö. 6 15/ ı 2 ı 8)
kabrinin ziyaretgah olduğunu belirtir. elM üh e;ı;;ı;eb (Şi razi), el - Vasit (Gazzall). erRavza'da (Nevevl) sıkça anıldığını ve Şl
razl'nin el-M ühe;ı;;ı;eb'de Ebu İshak künyesiyle Mervezl'yi kastettiğini belirten Nevevl onun Şam ulemasının imamı , mezhebin şeyhi olduğunu , Horasan ve Irak
Şafii alimlerinin tarikinin (mezhep imamı
nın gö rü ş 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 öğrenc i si Müzenl'nin eserini yak l aşık sekiz cil tte şe rh e tti ğ i ve bu
esere ait en güze l şe rhl e rd en bi ri o l duğu
kayded ilir). Kitfıbü't-Tavassut beyne 'ş 
Şfıfi'ive'l-Müzeni(Müzenl'nin ad ı geçen
eserde Şa fii'ye itiraz l a rı y l a ilg il i olarak yazdığ ı bu ese rde bazan onun gö rü ş ünü desteki e mi ş, bazan da karşı ç ıkmı ştır). el -Fu şul ii ma'rifeti'l-uşul, eş-Şurut ve 'lve§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~at ü 'l-fu ~aha'i'ş-Şa
fi'iyye (n ş r. G. Vitesta m). 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. Mürş idü '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-İcti h ad ue taba~atü müctehidi eş -Şa{i'iyy e, Bey ru t 1409/1988, s. 144 145.
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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)
L

Ensab alimi, edip ve fakih .
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Hz. Hüseyin'in soyundandır. Hakkında
en geniş bilgiyi 614 (1217) yılında Merv'de kendisiyle görüşen çağdaşı Yaküt eiHamevi vermekte. daha sonraki kaynak-

lar da bu bilgileri tekrarlamaktadır. Yaküt'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 üçüncü dedesi EbO Ali Ahmed b. Muhammed
buradan ayrılarak Merv'e yerleşmişti.
Mervezl, kendi ifadesine göre 22 Cemaziyelahir S72'de (26 A ra lı k ı ı 76) Merv'de
doğdu . İlk öğrenimine burada başladı ve
Kadı Müntehabüddin Muhammed b. Süleyman 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 , Ramhürmüz. Tüster ve Hemedan gibi yerlerdeki
ulemadan faydalandı. Başta en sa b olmak
üzere Arap dili ve edebiyatı. hadis. usul,
fıkıh ve nücüm konularında tanındı. Hocalan arasında Fahreddin er-Razi, Mutarrizl. Muhammed b. Sa'd ed-Dibacl. Fahreddin Muhammed b. Muhammed eiMaherevl. İsmail b. Muhammed ei-Kaşa
nl. Abdürrahlm b. Abdülkerim es-Sem'anl. 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 hocası 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 elFa]]ri adlı eserini kaleme aldı. Hacası kitabı 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 etmesinden (Mu'cemü'l-üdeba', Vl, ı 48) kendisiyle görüştüğü 614 ( 12 17) yılı ile vefat ettiği 626 ( 1229) yılı arasındaki bir
tarihte öldüğü anlaşılmaktadır. Merveıl'nin mezhebi hakkında bilgi bulunmamakla 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-

el-Fa]]ri ii ensfıbi't-Tfılibiyyin adlı
eserinden başka aynı konuda çeşitli eserler yazdığı bilinmektedir. Hz. Peygamşan

ber'le ve kendi zamanına kadar gelen soyu ile ilgili bu muhtasar eser, önsözde de
belirtildiği gibi müellifin hacası Fahreddin er-Razl'nin bu konuda kendisinden
bir kitap yazmasını istemesi üzerine kaleme alınıp ona sunulmuştur. Razi'nin lakabına 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 olduğu kaydedilen Ha?iretü'l-Jsudsve bunun yirmi ciltlik muhtasarı Büstfınü'ş
şeref, Gunye tü'Hfılib ii nesebi ali Ebi
Tfılib, el-Mucez fi'n-neseb, Zübdetü'tTfılibiyye, Ij ulfışatü 'l-İ treti'n-nebeviy-

ye ii

enşfıbi'l-Museviyye, el-Ma'fırif

ve'l-el]sdb, Nesebü sfıd e ti'l-Merfıvize,
el-Mü§elleş fi'n-neseb. Mervezl ayrıca
ensaba dair çeşitli eserleri şecereli hale
(m ü şecce r) getirmiştir (Yaküt, VI, 145146) .
BİBLİYOGRAFYA :

Ebü Talib ei-Mervezi, ei-Fal]ri {i ensabi 't-Talibiyyin ( n ş r. Me hdT er-Recai ). Kum 1409, s.
105, 134, 140, ayrıca bk. tür. yer.; Fahreddin erRazi, eş-Şecere tü '1-mübareke {i ensabi 't-Ta libiyye ( nşr. MehdTer-RecaT), Kum 1409, s. 106;
Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba', VI, 142-150; ibnü'IFuvatT. Teli) iş u Mecma'i 'l-adab (nşr. Mustafa Ceva d). Dıma ş k ı 962 , IV/ 1, s. 406-407;Safed1, eiVa{i, IX, ı 08-11 O; Süyüti. Bugyetü '1-uu'at, ı,
446 ; Tem1m1, et- Taba~atü's -se niyye, ll, 183184; A'yanü 'ş-Şi'a, lll, 3 19- 320; Aga Büzürg-i
Tahran1. e?·leri'a ila teşa nifi'ş-Şra, Be y rut
1403/ 1983, XVI, 125; Zirikl1. ei-A'Iam (Fethul lahl. 1, 3 12; Ayetu llah es-Seyyid Şihabüddin eiMar'aşi, eçl-Dau'ü '1-bedri {i t:ıayati şa f:ıibi'I-Fal]
ri (Ebu Tali b el -M ervezT. ei -Fai:Jr1 {i ensabi ' tTalibiyy in içinde). s. 5-22; Mehdi Selmasi,
"Ebu Talib Mervezl", DMBi, V, 629-630.
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MERVEZI, Muhammed b. Nasr

ı

( .Sjj.rJf ~~~ ı

Ebu Abdiilah Muhammed b. Nasr
b. Yahya ei-Mervezi
(ö . 294/906)
Şafii

L

fakihi ve muhaddis.
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202 (817) yılında Bağdat'ta doğdu . BaMervli olduğu için Mervezi nisbesiyle
anılır. Gençliğini Nlşabur'da geçirdi. İlim
tahsili için Horasan, Rey, Bağdat. Basra.
Küfe. Dımaşk, Medine ve Kahire'ye seyahatlerde bulundu. Aralarında Yahya b.
Yahya et-Temimi, Muhammed b. Mukatil, 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'bası
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