
(telifi 800/ 139 7) adlı eserinde, Delhi sul
tanlarından I. Gıyaseddin Tuğluk Şah ' ın 

( 1320-1 325 ) henüz hükümdar olmadan 
önce oğlu Cevne Han (Muhammed b. Tuğ
luk) ve yeğeni FirOz Şah Tuğluk' la birlik
te EbO Ali Kalender'i ziyaret ettiğinden 
bahsedilir. XI. (XV II .) yüzyılda yazılan eser
Ierde ise onun Panipatlı olduğu. büyük 
bir ihtimalle tahsilini burada yaptığı sı
rada tıpkı ünlü şair Fahreddin-i Irakr gi
bi kalenderlerle karşılaşıp onların dün
yayı hiçe sayan yaşantıianna imrenerek 
öğrenimini yarıda bıraktığı ve kitapları
nı nehire attığından söz edilir. Kalen
deriere katıldıktan sonra ibadetleri de 
ihmal ettiği anlaşılmaktadır. Bu bilgile
rin yanı sıra onun Anadolu'ya gidip Şern

seddin-i Tebrizi ve Mevlana ile görüş
tüğüne ilişkin rivayetler zaman bakımın
dan gerçekle bağdaşmaz ; zira Mevla
na ile olsa bile 645'te ( 1247) vefat eden 
Şemseddin-i Tebrizi ile buluşması müm
kün değildir . Ayrıca EbO Ali Kalender'in 
Mevlana ve etrafındakilerden bahseden 
kaynakların hiçbirinde adı geçmemek
tedir. 

Hayatları ve davranışları birbirine ben
zediği, ikisi de ilmi bırakıp kalender ol
dukları için büyük bir ihtimalle Fahred
din-i Irakr ile ilgili bilgiler EbO Ali Kalen
der'in hal tercümesine sokulmuştur. 

Anadolu'ya geçen EbO Ali Kalender de
ğil Fahreddin-i Irakf'dir. Nitekim Irakr. 
Şems ile olmasa bile Mevlana ile görüş
müştür (EflakT, ı. 360. 399. 400 ; 11. 594). 
EbO Ali Kalender ' in büyük Çişti şeyh

Ierinden Kutbüddin Bahtiyar-ı Kaki'nin 
(ö . 633 / 123 5) manevi varisi olduğundan 
ve Nizameddin Evliya (ö. 725/ 1325 ) ile 
görüştüğünden de bahsedilir. Vefatın

da Karnal'e defnedilen EbO Ali Kalen
der'in mezarı daha sonra Panipat'a nak
ledildiği için bu iki şehir halkı onun na
aşının kendi şehirlerinde bulunduğunu 

iddia eder ve ölüm gününde her iki şe
hirde de aynı günde anma törenleri dü
zenlerler. 

Farsça bir mesneviyi de ihtiva eden ve 
birçok defa basılan Divan 'ı (Lahor 1915; 
Siyalküt 1933) dışında ihtiyarüddin adlı 
bir şeyhe yazdığı ilahi aşktan bahseden 
mektupları (Mektabat ) ile Meşnevi-i Ke
lôm-ı Kalender (Meerut 1890) ve Mes
nevi-i Bu 'Ali Şah Kalender (Dehli 1265; 
Leknev 131 O, 1315; Lahor 1872 ; Kanpür 
187 1, 1872, 1880) adlı iki mesnevisi vard ı r. 

lfikemname, lfükümname veya lfik
metname adlarıyla anılan başka bir ese
rinden daha söz edilirse de bu eserin 
ona ait olup olmadığı tartışmalıdır. 
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EBO ALİ el-KALI 

(bk. KALİ ) . 

EBO ALİ ei-MERZOKi 

( .}_,_;_,.ll ~ -'""! ) 

Ebu Ali Ahmed b. Muhammed 
b. ei·Hasen ei·Merzı1kl 

(ö. 421 / 1030) 

Basra dil mektebine mensup 
alim, edip ve münekkit. 

__j 

__j 

Muhtemelen 360 (970-71 ) yılında is
fahan'da doğdu . MerzOkr nisbesi dede
lerinden biriyle ilgili olabilir. Çocukluğu 
ve gençliği hakkında fazla bilgi yoktur. 
Tahsil ini isfahan'da yaparken bir yan
dan da dokumacılıkla meşgul oldu. Ze
ki, çalışkan ve kabiliyetli olduğundan dil 

EBU ALi ei-MERZÜKl 

ve edebiyat sahalarında erken yaşlarda 
kendisini yetiştirdi ve çevresinin takdi
rini kazandı. Hocaları arasında. kendi
sinden STbeveyhi'nin el-Kitab'ını oku
duğu EbO Ali el- Farisi ile hadis rivayet 
ettiği Abdullah b. Ca 'fer b. Faris bulun
maktadır. 

Şii Büveyhi ailesinin çocuklarına bir 
süre hocalık yaptığı için MerzOkf'nin de 
Şii olduğunu söyleyenler vardır. Başka 
talebeleri bulunup bulunmadığı konu
sunda kaynaklarda bilgi yoktur. Büvey
hiler zamanında alim ve edip olarak ta
nınan Sahib b. Abbad'ın, vaktiyle kendi
si için ayağa kalkmayan MerzOki'ye. ve
zir olduktan sonra iyi davranmadığı kay
dedilmektedir. Ancak onun, isfahan es
nafından üç meşhur alim yetiştiğini , bun
lardan birinin dokumacı MerzOkr oldu
ğunu söylediği de bilinmektedir. MerzO
kr Zilhicce 421 'de (Ara lı k 1030) Bağdat ' 

ta vefat etti. 

Eserleri. 1. ŞerJ:ıu Divani'l-lfamô.se. 
EbO Temmam'ın el-Jfamôse'sine yaz
dığı şerhtir. el -lfamase üzerine birçok 
şerh yazılmakla birlikte bunlardan en 
çok beğenileni MerzOki'nin eseri olmuş
tur. Zira bu şerhte, el-Hamase 'ye alı

nan şiirlerin açıklaması yanında şairleri 
hakkında da başka kaynaklarda az rast
lanan bilgiler verilmiştir. Bilhassa bu 
şerhin mukaddimesiyle ibn Kuteybe'nin 
eş - Şi ' r ve 'ş -şu 'ara, adlı eserine yazdı
ğı mukaddime. edebi tenkitle ilgili ori-

Ebu Ali ei· Merzukl" nin Şerhu DiuiJ.ni"l·/jamiJ.se ad l ı eserinin ilk ve son savfa l a rı (Köpcuıu Ktp .• m . 13081 
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jinal görüş ve prensipler ihtiva etmesi 
sebebiyle oldukça önemlidir. Şerhin na
şirlerinden Ahmed Emin, Arap dilinde 
bu mukaddimenin bir benzerini görme
diğini ve mukaddimenin eskilerin kitap
larında mevcut, şiirin kolay aniaşılmayan 
temel özelliklerini (amOdü'ş-şi'r) çok gü
zel anlattığını söylemektedir. Nitekim 
Merzüki bu mukaddimede, Ebü Tem
mam'ın eJ-l:famase'sine aldığı şairleri 

ve şiirlerini seçerken bazı ölçüler tesbit 
etmiş, bunlardan hareketle şiirin temel 
özelliklerini ve çeşitlerini ele almış, son
ra da nazımla nesrin mukayesesini ya
parak nesrin nazımdan daha değerli ve 
üstün olduğu sonucuna varmıştır. Nesir 
olarakindirilen Kur'an-ı Kerim'in mana
sı yanında lafzının da mücize olması bu 
fikrin doğruluğunu kanıtlayan en güçlü 
delildir. Bu arada Merzüki nasir ve şair
terin bir mukayesesini yaparak şairterin 
nasirlerden daha çok olduğunu söyler. 
Ayrıca bir edibin hem nazım hem nesir 
sahasında temayüz edemediği , sanatın 

ve tabiiliğin edebi eserlerin değeri üze
rindeki tesiri gibi meseleler üzerinde du
rur ve Eb O Temmam' ın seçme zevkinin 
şairlik zevkinden daha üstün olduğunu 
söyler. Şükri Paysal mukaddimeyi bu öne
mi sebebiyle ayrıca neşretmiş, neşrinde 
faydalandığı Merzüki'nin el-Hamdse şer
hi nüshalarını da tanıtmıştır (MMİADm. , 

XXVII, 75-103) . Muhammed Tahir b. Aşür 
ise bu neşri tenkit ederek ŞükrT Paysal'ın 
görmediği İstanbul (Köprülü nr. 1308) ve 
Tunus (Mektebetü'I -Camii 'l-a'zam, nr 
4534, 4535) nüshalarını tanıtıp mukaddi
meyi bunlarla karşılaştırmıştır (MMİADm., 

XXIX, 387-395, 544 -552; XXX, 71-86, 281-

287, 411-426, 572-589; XXXI , 59-76) Da
ha sonra Ömer ei-Es'ad, Merzüki ile İbn 
Kuteybe 'nin mukaddimelerini birlikte 
tanıtıp karşılaştırmış, ancak ŞükrT Pay
sal ile Muhammed Tahir'in yazılarından 
bahsetmemiştir (Mecelletü 'l-Bahşi ' l- 'ilm[, 

I, 141-152). ŞerJ:ıu Divani'l-lfamase, Ah
med Emin ve Abdüsselam M. Harun tara
fından dört cilt halinde yayımlanmıştır 
(Kahire ı 951-1953) . Eserin sonuna sözlük, 
gramer meseleleriyle ilgili bir bölüm ve 
örneklere dair indeksler eklenmiştir. z. 
el-Ezmine ve'l-emkine (Haydarabad 
1332 / 1914). Merzüki'nin enva"a dair 
bu önemli eserinde meteoroloji ve astro
nomi konuları ele alınmaktadır. Önceki 
müelliflerin bu hususta verdikleri bilgi
lerin daha geniş bir şekilde ele alındığ ı 

eser altmış üç fasıldan oluşmakta , bi
rinci fasılda astronomi konuları Kur'an-ı 
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Kerim ve hadisler ışığında incelenmek
tedir. Diğer fasıllarda zaman kavramı, 

mevsimlere göre yağmur ve rüzgarlar, 
önemli günler, gece- gündüz, yıldızlar, ay, 
güneş, bulutlar, sular, bitkiler ve diğer 
tabiat olayları ele alınmaktadır. 3. el
~avl fi elfazi'ş-şümrJJ ve 'l- 'umum. Di
le dair olan bu çalışması İbrahim es-Sa
merrai tarafından neşredilmiştir (Resa 'il 

fi ' l-luga, Bağdad 1964, s. 69-99) . 4. ŞerJ:ıu 

FaşiJ:ıi Sa 'I eb. Eserin 534 ( 1140) yılında 
istinsah edilen bir nüshası Köprülü Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (nr 1323, 

196 varak) . s. Garibü'l-Kur'an. Medine'
deki Mahmudiye Kütüphanesi'nde bir 
nüshası mevcuttur (nr. 29) . 6. el-Emali . 
Lugat ve nahivle ilgili olan eserin baş ta
rafı eksik bir nüshası Birmingham Kü
tüphanesi'ndedir (Mingana, nr. 1336/ ı , 

vr. 1a-54b) 7. Şerhu'l-Mufad_d_aliyyat. 

Eserin Berlin Devlet Kütüphanesi'nde bir 
nüshası bulunmaktadır (nr 7446) . Bun
lardan başka Ebü Ali'nin. İbnü's-Serrac'ın 
nahve dair el-Mucez adlı eserinin şerhi 
olduğu sanılan ŞerJ:ıu 'l-Mucez'i ile Ki 
tabü ŞerJ:ıi'n - naJ:ıv, ŞerJ:ıu ~aşideü Ba
net Sü 'ad ve ŞerJ:ıu eş 'ari Hüzeyl adlı 
eserlerinin günümüze gelip gelmediği 

bilinmemektedir. 

Tahir Ahdar HamrOnT. Menhecü Ebi 
'Ali el-Merzuki fi şerJ:ıi'ş - şi'r (Tunus 
1984 ı adlı çalışmasında onun edebi ten
kitçiliğiyle şerhçil i ğini ele almıştır. 
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EBO ALİ en-NISABORl 
( I.S'.JY.L.::Jl ~ Y.l ) 

Ebu All el-Hüseyn b. All 
b. Yezld en-NisabO.rl 

(ö. 349 / 960) 

Hadis hafızı. 
_j 

277'de (890) doğdu . İlk gençlik yılla
rında kuyumculuk öğrenmeye başladı. 
Üstün zekasını farkeden bir alimin ilim 
yoluna girmesini tavsiye etmesi üzerine 
on yedi yaşından itibaren hadis tahsili
ne başladı. İlk hocası, o dönemde haya
tının son yıllarını yaşayan NTşabur'un ta
nınmış muhaddisi İbrahim b. Ebü Talib 
oldu. Memleketindeki muhaddislerden 
faydalandıktan sonra devrinin önemli 
ilim merkezlerini dolaşmaya başladı. He
rat, İsfahan, Basra, Küfe, Vasıt, Ahvaz. 
Nesa, Gazze, Cürcan, Mısır, Musul, Bağ
dat, Dımaşk, Mekke ve Medine'de İbn 
Huzeyme, Zekeriyya es-SacT, Abdan el
Ahvazi ve Nesa! gibi muhaddislerden is
tifade etti. Kendisine de Ebu Abdullah 
İbn Mende, Hakim en-NTsabürT. Ebü Ab
durrahman es-SülemT gibi alimler tale
belik ettiler. 

Ebü Ali, 303 (915) yılında başka hoca
lardan da faydalanmak üzere Bağdat'a 
gitmek istediği zaman onu çok takdir 
eden hacası İbn Huzeyme tahsilinin ye
terli olduğunu, NTşabur'da kendisine da
ha çok ihtiyaç bulunduğunu söyleyerek 
gitmesine rıza göstermedi. O da hacası 
izin verene kadar NTşabur'dan ayrılmadı. 
Talebesi Hakim en-NisabGrT. hocasının 

hadis rivayetinde güvenilir olduğunu, en
der bir hafıza gücüne sahip bulunduğu
nu, özellikle hadis müzakere ederken ge
niş kültürünün ortaya çıktığını söylemek
te ve onun bir benzerini görmediğini ifa
de etmektedir. KOfeli tanınmış hadis 
hafızı İbn Ukde de önceleri Ebü Ali'yi pek 
beğenmezken daha sonra hadisteki oto
ritesini görünce, "Sen gerçekten hafızsın 
ve beni geçmiş bulunuyorsun" diyerek 
takdirini ifade etmiştir. Hadis ve sahabe 
üzerine yazdığı eserleriyle ünlü diğer ta
lebesi Ebü Abdullah İbn Mende, ihtila
fü'l-hadis* bilgisi ve ilmi ciddiyet bakı
mından hocasının bir benzeri bulunma
dığını söylemektedir. DarekutnT'ye göre 
de Ebü Ali bir hadis otoritesidir. 

ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'den bahseden hemen 
her eserde Ebü Ali en-Nisabürf'nin bu 
eseri ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{ıô.ri'ye tercih ettiği ve 
yeryüzünde ondan daha sahih bir kitap 
görmediğini söylediği nakledilmektedir. 


