
Muhammed b. Ali ei-Masercisl gibi alim
ler anılabilir. Hayatının sonuna doğru Ka
hire'ye yerleşti ve İmam Şafii' nin ders 
verdiği yerde hocalık yaptı. 9 Receb 340 
( 11 Ara lı k 951) veya 21 Receb 340 (23 
Aralık 951) tarihinde orada vefat etti ve 
İmam Şafii'nin kabri yakınına defnedildi. 
Muvaffakuddin b. Osman ( ö. 6 1 5/ ı 2 ı 8) 

kabrinin ziyaretgah olduğunu belirtir. el
Mühe;ı;;ı;eb (Şi razi), el -V asit (Gazzall). er
Ravza'da (Nevevl) sıkça anıldığını ve Şl
razl'nin el-Mühe;ı;;ı;eb'de Ebu İshak kün
yesiyle Mervezl'yi kastettiğini belirten Ne
vevl onun Şam ulemasının imamı , mez
hebin şeyhi olduğunu , Horasan ve Irak 
Şafii alimlerinin tarikinin (mezhep imamı
nın gö rüş 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 öğrenci si Müzenl'nin ese
rini yak l aşık sekiz cil t te şe rh etti ğ i ve bu 
esere ait en güze l şe rhlerden bi ri o lduğu 

kayded ilir). Kitfıbü't-Tavassut beyne 'ş

Şfıfi'ive'l-Müzeni(Müzenl'nin ad ı geçen 
eserde Şafii'ye itiraz l a rıy l a ilg il i olarak yaz
dığ ı bu eserde bazan onun gö rü ş ünü des
teki emi ş, bazan da karşı çıkmı ştır). el -Fu
şul ii ma'rifeti'l-uşul, eş-Şurut ve 'l
ve§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~atü 'l-fu ~aha'i'ş-Şa
fi'iyye (nş r. G. Vitestam). 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. Mürşidü '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-İctihad ue taba~atü mücte
hidi eş-Şa{i'iyye, Bey rut 1409/1988, s. 144-
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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) 

Ensab alimi, edip ve fakih . 
_j 

Hz. Hüseyin'in soyundandır. Hakkında 
en geniş bilgiyi 614 (1217) yılında Merv'
de kendisiyle görüşen çağdaşı Yaküt ei
Hamevi vermekte. daha sonraki kaynak-

lar da bu bilgileri tekrarlamaktadır. Ya
küt'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 üçün
cü dedesi E bO Ali Ahmed b. Muhammed 
buradan ayrılarak Merv'e yerleşmişti. 
Mervezl, kendi ifadesine göre 22 Cema
ziyelahir S72'de (26 Ara lı k ı ı 76) Merv'de 
doğdu . İlk öğrenimine burada başladı ve 
Kadı Müntehabüddin Muhammed b. Sü
leyman 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 , Ramhür
müz. Tüster ve Hemedan gibi yerlerdeki 
ulemadan faydalandı. Başta en sa b olmak 
üzere Arap dili ve edebiyatı. hadis. usul, 
fıkıh ve nücüm konularında tanındı. Ho
calan arasında Fahreddin er-Razi, Mutar
rizl. Muhammed b. Sa'd ed-Dibacl. Fah
reddin Muhammed b. Muhammed ei
Maherevl. İsmail b. Muhammed ei-Kaşa
nl. Abdürrahlm b. Abdülkerim es-Sem'a
nl. 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 ho
cası 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 el
Fa]]ri adlı eserini kaleme aldı. Hacası ki
tabı 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 etme
sinden (Mu'cemü'l-üdeba', Vl, ı 48) ken
disiyle görüştüğü 614 ( 1217) yılı ile ve
fat ettiği 626 ( 1229) yılı arasındaki bir 
tarihte öldüğü anlaşılmaktadır. Merve
ıl'nin mezhebi hakkında bilgi bulunma
makla 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
şan el-Fa]]ri ii ensfıbi't-Tfılibiyyin adlı 
eserinden başka aynı konuda çeşitli eser
ler yazdığı bilinmektedir. Hz. Peygam-
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ber'le ve kendi zamanına kadar gelen so
yu ile ilgili bu muhtasar eser, önsözde de 
belirtildiği gibi müellifin hacası Fahred
din er-Razl'nin bu konuda kendisinden 
bir kitap yazmasını istemesi üzerine ka
leme alınıp ona sunulmuştur. Razi'nin la
kabına 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 ol
duğu kaydedilen Ha?iretü'l-Jsudsve bu
nun yirmi ciltlik muhtasarı Büstfınü'ş
şeref, Gunyetü'Hfılib ii nesebi ali Ebi 
Tfılib, el-Mucez fi'n-neseb, Zübdetü't
Tfılibiyye, Ij ulfışatü 'l-İ treti'n-nebeviy
ye ii enşfıbi'l-Museviyye, el-Ma'fırif 
ve'l-el]sdb, Nesebü sfıdeti'l-Merfıvize, 
el-Mü§elleş fi'n-neseb. Mervezl ayrıca 
ensaba dair çeşitli eserleri şecereli hale 
(m üşecce r) getirmiştir (Yaküt, VI, 145-
146) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü Talib ei-Mervezi, ei-Fal]ri {i ensabi 't-Ta
libiyyin ( n ş r. MehdT er-Recai ). Kum 1409, s. 
105, 134, 140, ayrıca bk. tür. yer.; Fahreddin er
Razi, eş-Şeceretü '1-mübareke {i ensabi 't-Tali
biyye ( nşr. MehdTer-RecaT), Kum 1409, s. 106; 
Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba', VI, 142-150; ibnü'I
FuvatT. Teli) iş u Mecma'i 'l-adab (nşr. Mustafa Ce
va d). Dıma şk ı 962 , IV/ 1, s. 406-407;Safed1, ei
Va{i, IX, ı 08-11 O; Süyüti. Bugyetü '1-uu'at, ı, 

446 ; Tem1m1, et-Taba~atü's-seniyye, ll , 183-
184; A'yanü 'ş-Şi'a, lll, 3 19-320; Aga Büzürg-i 
Tahran1. e?·leri'a ila teşa nifi'ş-Şra, Beyrut 
1403/1983, XVI, 125; Zirikl1. ei-A'Iam (Fethul 
lahl. 1, 312; Ayetu llah es-Seyyid Şihabüddin ei
Mar'aşi, eçl-Dau'ü '1-bedri {i t:ıayati şaf:ıibi'I-Fal]

ri (Ebu Tali b el -MervezT. ei -Fai:Jr1 {i ensabi ' t
Talibiyy in içinde). s. 5-22; Mehdi Selmasi, 
"Ebu Talib Mervezl", DM Bi, V, 629-630. 
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Ebu Abdiilah Muhammed b. Nasr 
b. Yahya ei-Mervezi 

(ö . 294/906) 

Şafii fakihi ve muhaddis. 
_j 

202 (817) yılında Bağdat'ta doğdu . Ba
bası Mervli olduğu için Mervezi nisbesiyle 
anılır. Gençliğini Nlşabur'da geçirdi. İlim 
tahsili için Horasan, Rey, Bağdat. Basra. 
Küfe. Dımaşk, Medine ve Kahire'ye seya
hatlerde bulundu. Aralarında Yahya b. 
Yahya et-Temimi, Muhammed b. Muka
til , 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'-
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