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MERZÜKi, Muhammed 
( .j~j_rıJI ~) 

Muhammed el-MerzCıkı 
(1916-1981) 

Tunuslu şair ve yazar. 
_j 

22 Eylül 1916 tarihinde Tunus'un güne
yinde bulunan Douz şehri yakınlarındaki 
Avlne köyünde doğdu. Kuzey Afrika'nın 
eski kabilelerinden şiir alanında ün yap
mış Merazlk kabilesine mensup bir aile
den gelmektedir. Ailesi kendisinin önder
liğinde Tunus'un bağımsızlığı için müca
dele etmiştir. İlk öğreniminden sonra 
başşehir Tunus'a giden Merzüki Zeytüne 
Üniversitesi ile Haldüniyye Enstitüsü'nde 
eğitimin i tamamladı. 

9 Nisan 1938'de Fransız sömürgeciliği
ni protesto etmek amacıyla düzenlenen 
öğrenci hareketlerinden sonra hapse atıl
dı (Fontaine. ll , 191); 1940'ta güneydeki 
Kı bil köyünde üç yıl mecburi i ka mete tabi 
tutuldu (Muhammed BOzlne, s. 580) Bu 
olaylar Merzüki'de vatan sevgisi, güney 
vahalarına yönelik özlemle halk edebiya
tma karşı bir tutku oluşturdu. Bu etken
ler. hayatı boyunca onun ilgisini halk ede
biyatı ile bedevi adet ve geleneklerine 
çekti. Merzüki 1944-1956 yılları arasında 
çalışmalarını gazetecilik ve radyo yayın
ları alanında yoğunlaştırdı. 1957'de Kül
tür Bakanlığı'na bağlı el-Ma'hedü'l-vata
nl li'l-asar ve'l-fünün'un halk edebiyatı bö
lümünde çalışmaya başladı. 1962 yılında 
aynı bölümde yönetici oldu ve hayatının 
sonuna kadar bu görevini sürdürdü. 14 
Kasım 1981'de başşehir Tunus'ta vefat 
etti. Merzüki, Hasan Hüsni Abdülvehhab 
ve Muhammed Tahir b. Aşür'dan sonra 
1979 yılında Tunus'ta Burgiba takdir ödü
lünü alan üçüncü kişidir. 

Eserleri. 1. Eşi"atü '1-cemdl. Eskilere 
ve yenilere göre güzellik ve sevgi hakkın
daki makalelerden oluşmaktadır (Tunus 
1936). z. Dümu' ve 'avfıtıf. Gençlik şiir
lerini içeren divanıdır (Tunus I 946 ). 3. Ce

zô.'ü'1-]]ô.'ine. Hikayeler kitabıdır (Tunus 
1947) . 4. Fi sebili'1-]J.urriyye. On sekiz 
hikayeden oluşmaktadır (Tunus ı 956) s. 
Beyne'z-zevceyn. Hikaye koleksiyonu 
olup ülkedeki sosyal ve kültürel problem
leri ele almaktadır (Tunus 1957). 6. et
Tahir e1-lfaddfıd: lfayô.tühu türô.şühu 
(Cllanl b. Hac Yahya ile birlikte, Tunus 
1963) 7. Be]fayô. şebfıb (Tunus 1966) . 8. 
e1-Edebü'ş-şa'bi ii Tunis (Tunus 1967). 
9. E]J.ô.dişü's-semer. Hikaye üslübuyla ka
leme alınmış gece sohbetlerinden oluş-

maktadır (Tunus 1973). 10. Dimô.' 'a1e'1-
]J.udud (Tu n us 1975) 11. lfassune e1-
Leyli. Bu adla anı lan halk destanının açık
lamalı neşridir (Tunus 1976). 12. e1-Cô.
ziyetü '1-Hilô.1iyye. Bu halk hikayesinin 
tekrar kaleme alınmış şeklidir (Tunus 
1978) 13. Şevretü'1-Merfızi]f (Ali el
MerzOki ile birlikte, Tunus 1979) .14. e1-
Mehdiyye ve şô.'iruhô. Temim (Tunus 
1980) 15. A]J.med Mellfı]f: Şfı'irü'1-]J.ik
meti ve'1-me1]J.ame ( 1980). 16. Bur]fı
biyyô.t min şi'ri'1-kifô.]J. (Tunus 1981 ). 
17. Ma'a'1-bedevi ii ]J.allihim ve ter]J.ô.
lihim (Tunus I 983). Merzüki ayrıca Ebü'I
Hasan el-Husrl el-Kayrevani'nin divanını 
(CTI'anl b. Hac Yahya ile birlikte. Mekte
betü'l-menar. 1963; Tunus 1974). imildüd
din el-İsfahani'nin ljaridetü'1-]faşr adlı 
eserinin Mağrib ve Endülüs'e ait kısmını 
(Cllanl b. Hac Yahya ve Muhammed el
Arüsl ile bi ri ikte, 1-11, Tunus 1966-197 ı). 
Ümeyye b. Ebü's-Salt'ın yaklaşık 1400 be
yitlik şiirini içeren Divô.nü'1-lfakim'ini 
(Tunus 1974) ve halk şairi Feytür!Telliş'in 
divanını (Tunus 1976) yayımlamıştır. Mer
züki tiyatroyla da ilgilenmiş ve sekiz ti
yatro eserini sahneye koymuştur. 
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MERZÜBAN 
( ı.)~jyı) 

İran'da 
Sasaniler döneminde valilere, 

İslami dönemde 
yüksek dereceli mahalli memurlara 

verilen unvan. 
_j 

Eski Farsça merz "sınır" ve pan "bekçi" 
kelimelerinin birleşmesiyle elde edilen 
isim (modern Farsça'da merzbfm 1 merz
van 1 merzeban) "sınır bekçisi, sınır ku
mandanı. uç beyi" gibi anlamlar taşır. 

MERZÜBAN 

Arapça'da merzubana dönüşmüş . ayrıca 

bundan merzebe (birini bir yere merzü
ban olarak tayin etmek) fiili türetilmiştir. 

Merzübanın Sasani döneminde sınır 
bölgesi kumandanianna bir unvan olarak 
verilmesi miladi IV. yüzyıla rastlar. "Bet 
Aramaya -şehrinin- Merzpanı" unvanı Il. 
Şapür zamanından ( 3 09-3 79) VI. yüzyılın 
başlarına kadar kullanılmıştır. Nusaybin'i 
en az 7000 kişilik bir topluluğun başında 
bulunan bir merzüban yönetiyor. 504-
505 yıllarında Bizanslılar tarafından ku
şatılan Amid'i de merzüban unvanlı bir 
kumandan savunuyordu. Hüsrev EnQ
şirvan (531-579). idari teşkilatı yeniden 
örgütlernesi sırasında ülkeyi dört büyük 
eyalete bölünce merzübanlar en yüksek 
dereceli askerl-sivil memurlar haline gel
diler. Bunlar askeri vali konumunda idi
ler; ancak hükümdarın izni olmadan bir
birlerine yardım edemiyorlardı. IV. Hür
müz (579-590) ve ll . Hüsrev Perviz'in (591-
628) hükümdarlık dönemlerinde bu dört 
eyalerteki diğer yüksek rütbeli subaylara 
da bazan merzüban denildiği görülmek
tedir. 

VII. yüzyılda merzüban unvanı dört bü
yük eyaletin valilerinden başka Hire. He
cer ve el-Cezlre gibi sınır boylarındaki ida
ri bölgelerle Herat. Badgis, Püşeng gibi 
önemli şehirlerin valileri ve aynı zamanda 
müslümanların Sasanl topraklarını fethi 
sırasında savunmaları organize eden. an
laşmaları yapan Sür. İsfahan, Meysan. 
Rey, Erdebil, Kirman. Fars gibi şehirlerin 
mahalli liderleriyle Taberistan ispehbed
leri için de kullanı l mıştır. MerVerrüz'un is
lam dönemindeki mahalli memurları da 
bu unvanı taşıyordu . 1 OS (723) yılında 
Müslim b. Said el-Kilabi. Zerdüştller'den 
vergi tahsil etmek için İranlı Behram Sis'i 
Merv'e merzüban olarak göndermişti. 
Merzübanın özel isim olarak kullanılışma 
da rastlanır. Yemen'in İran kökenli valisi 
Merzüban b. Vahriz ile Taberistan Hü
kümdarı Merzüban b. Rüstem bu adı ta
şıyanların önde gelenleridir. Şiir dilinde 
mecazen hükümdara. Mecüsller'in reisi
ne ve kükremiş aslana da merzüban de
nildiği görülür. 
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