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22 Eylül 1916 tarihinde Tunus'un güneyinde bulunan Douz şehri yakınlarındaki
Avlne köyünde doğdu. Kuzey Afrika'nın
eski kabilelerinden şiir alanında ün yapmış Merazlk kabilesine mensup bir aileden gelmektedir. Ailesi kendisinin önderliğinde Tunus'un bağımsızlığı için mücadele 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 edebiyatma karş ı bir tutku oluşturdu. Bu etkenler. hayatı boyunca onun ilgisini halk edebiyatı ile bedevi adet ve geleneklerine
çekti. Merzüki 1944-1956 yılları arasında
çalışmalarını gazetecilik ve radyo yayın
ları alanında yoğunlaştırdı. 1957'de Kültür Bakanlığı'na bağlı el-Ma' hedü'l-vatanl li'l-asar ve'l-fünün'un halk edebiyatı bölümünde 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 ödülünü 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. Cezô.'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 problemleri ele almaktadır (Tunus 1957). 6. etTahir 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 kaleme alınmış gece sohbetlerinden oluş-

maktadır (Tunus 1973). 10. Dimô.' 'a1e'1]J.udud (Tu n us 1975) 11. lfassune e1Leyli. Bu adla anı l an 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 elMerzOki ile birlikte, Tunus 1979) .14. e1Mehdiyye 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'IHasan el-Husrl el-Kayrevani'nin divanını
(CTI'anl b. Hac Yahya ile birlikte. Mektebetü'l-menar. 1963; Tunus 1974). imildüddin el-İsfahani'nin ljaridetü'1-]faşr adlı
eserinin Mağrib ve Endülüs'e ait kısmını
(Cllanl b. Hac Yahya ve Muhammed elArüsl ile bi ri ikte, 1-11, Tunus 1966-197 ı).
Ümeyye b. Ebü's-Salt'ın yaklaşık 1400 beyitlik şiirini içeren Divô.nü'1-lfakim'ini
(Tunus 1974) ve halk şairi Feytür!Telliş'in
divanını (Tunus 1976) yayımlamıştır. Merzüki tiyatroyla da ilgilenmiş ve sekiz tiyatro eserini sahneye koymuştur.
BİBLİYOGRAFYA :

Ferid Ghazi. Le roman et la nouuelle en Tu ·
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Guneymi eş-Şeyh , Tarif:ıu'l-'Arabi 'l-f:ıadiş ue'lmu'aşır.Jbaskı yeri yokJ 1989, s. 386; M. Sa lih
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el-'Amel, Tunus, 11 Ocak 1982, Muhammed
el-Merzüki özel sayısı.
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Sasaniler döneminde valilere,
İslami dönemde
yüksek dereceli mahalli memurlara
verilen unvan.

Arapça'da merzubana dönüşmüş . ayrıca
bundan merzebe (birini bir yere merzüban 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 (309-3 79) VI. yüzyılın
başlarına kadar kullanılmıştır. Nusaybin'i
en az 7000 kişilik bir topluluğun başında
bulunan bir merzüban yönetiyor. 504505 yıllarında Bizanslılar tarafından kuşatılan Amid'i de merzüban unvanlı bir
kumandan savunuyordu. Hüsrev EnQşirvan (531-579). idari teşkilatı yeniden
örgütlernesi sırasında ülkeyi dört büyük
eyalete bölünce merzübanlar en yüksek
dereceli askerl-sivil memurlar haline geldiler. Bunlar askeri vali konumunda idiler; ancak hükümdarın izni olmadan birbirlerine yardım edemiyorlardı. IV. Hürmüz (579-590) ve ll . Hüsrev Perviz'in (591628) hükümdarlık dönemlerinde bu dört
eyalerteki diğer yüksek rütbeli subaylara
da bazan merzüban denildiği görülmektedir.

VII. yüzyılda merzüban unvanı dört büyük eyaletin valilerinden başka Hire. Hecer ve el-Cezlre gibi sınır boylarındaki idari bölgelerle Herat. Badgis, Püşeng gibi
önemli şehirlerin valileri ve aynı zamanda
müslümanların Sasanl topraklarını fethi
sırasında savunmaları organize eden. anlaşmaları yapan Sür. İsfahan, Meysan.
Rey, Erdebil, Kirman. Fars gibi şehirlerin
mahalli liderleriyle Taberistan ispehbedleri için de kullanı l mıştır. MerVerrüz'un islam dönemindeki mahalli memurları da
bu unvanı taşıyordu . 1OS (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 Hükümdarı Merzüban b. Rüstem bu adı taşıyanların önde gelenleridir. Şiir dilinde
mecazen hükümdara. Mecüsller'in reisine ve kükremiş aslana da merzüban denildiği görülür.
BİBLİYOGRAFYA :
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Eski Farsça merz "sınır" ve pan "bekçi"
kelimelerinin birleşmesiyle elde edilen
isim (modern Farsça'da merzbfm 1merzvan 1 merzeban) "sınır bekçisi, sınır kumandanı. uç beyi" gibi anlamlar taşır.

Esedi-i TGsi, Lugat-ı Fürs (nşr. M. Debir-i Siyaki). Tahran 1397/1977, s. 144; M. Hüseyin-i Tebrizi. Burhan-ı lfatı' (nşr. Muhammed Muln), Tahran 1342 hş., IV, 1987; Steingass, Dictionary,
s. 12ı4; Ferheng-i Farsi, lll, 4010; Taberi. Tarif:ı (Ebü 'I-Fazl). lll, 595, 596; MevhGb b. Ahmed
ei-Cevaliki, el-Mu'arreb (nşr. Ahmed Muhammed
Şakir), Tahran 1966, s. 317; İbn Hallikan. Vefeyat,lll, 281; IV, 354-356; A. Christensen. /'Iran
sous les sasanides, Copenhague 1936, bk. in-
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deks; R. N. Frye, "Political History of Iran Under the Sasanians" , CH!r., 111/1, s. 142, 145,
147, 152, 172; J. H. Kramers, "Merzüban ", İA ,
VII, 787; J. H. Kramers- [M. Morony], "Marzpan", E/ 2 (Fr.). vı , 618-619; Dihhuda, Lugatname, XXV/A, s. 159-160. r;ı.ı
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MERZÜBA.Ni
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Ebü Ubeydillah Muhammed
b. İmran b. MCısa b. Said el-Merzübani
el-Horasani el-Bağdadi
(ö. 384/994)

Arap
L

edebiyatı,

tarih, ahbar alimi
ve ravisi.
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296'da (909) Bağdat'ta doğdu. Dedelerinden birine nisbetle Merzübanl veya
İbnü'l-Merzüban olarak tanınır. Aslen Hor asan lı olan babası Horasan valisinin hilafet merkezi Bağdat'taki temsilcisiydi.
Merzübanl başta Ebu Bekir es-SGII olmak
üzere Ebü Bekir İbnü'I-Enbarl. İbn Düreyd ve Niftaveyh'ten Arap dili ve edebiyatma. şiir ve şair le rle ahbara dair, Ebü
Bekir İbn Ebü Davüd es-Sicistanlve Ebü'lKasım ei -Begavl'den hadis sahasında
dersler aldı. Daha sonra dini ve siyasi
olaylardan uzak kalarak öğretim ve telifle meşgul oldu . Bağdat'taki geniş evi bir
nevi mektep haline geldi. Zaman zaman
evinde kalan ilim mensupları için eliiye yakın yatak bulundurduğu nakledilir (Hatlb. lll . 136: Yaküt. XVIII . 269). Sık sık verilen ziyafetlerin yanı sıra ilim ve edebiyat
meclislerinin de düzenlendiği bu evde dönemin ileri gelen ilim adamlarıyla hocalarının da iştirak ettiği oturumlarda birçok ilmi ve edebi meselenin tartışıldığı
belirtilir (ibnü'l-Cevzl. VII, 177) .
İcazetli olduğu kitaplardan kaynak
belirtmeden bir sema kaydı olan "ahberena" slgasını kullanmak suretiyle nakillerde bulunması, neblz içmesi ve Mu'tezili olması yüzünden, Merzübanl'nin bazı
eleştirmenlerce sika kabul edilmemesine rağmen Hatlb el-Bağdadl ve İbnü'l
Cevzl gibi alimierin çoğu bu kusurların
onun yalancı sayılmasını gerektirmeyeceğini. rivayetlerinde sika olduğunu, kendisine yapılan hücumların gerçek sebebinin onun Şla 'ya meyletmesinden ileri

geldiğini söylemiştir. Çağdaşı İbnü'n-Ne

dlm de Merzübanl'yi ahbar alimleri arasında ifadesi düzgün, bilgisi geniş en son
ravi olarak tanıtır( el-Fihrist, S. 190). Arap
edebiyatının yanı sıra çeşitli ilimlerdeki
geniş kültürü sebebiyle "zamanın Cahiz'i"
olarak nitelendirilen Merzübanl'yi eser-
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lerindeki tertip ve tasnif güzelliği bakı
mından Cahiz'den üstün sayanlar da vardır (Hatlb, III, 135: Zehebl, XVI, 448). Merzübanl özellikle el-Mu]ftebes, Mu'cemü'ş-şu'ara' ve el-Müveşşal,ı gibi eserleriyle dönemine kadar yaşamış pek çok
şahsiyeti ve ilim adamım, ayrıca birçok ilml meseleyi zamanımıza aktararak Arap
dili ve edebiyatının belli bir devrinin tanınmasını ve incelenmesini kolaylaştır
mış, daha önce kaleme alınan eserleri
okuyup ilmi süzgeçten geçirmiş ve tenkidl bir metotla kendi eserlerinde aksettirmiştir. Öte yandan derin bir şiir bilgisine sahip olduğu ve intihal ile asli şiiri
birbirinden ayırt etmek için özen gösterdiği eserlerinden anlaşılmaktadır. Uzun
bir ömür süren Merzübanl'den Hüseyin
b. Ali es-Saymerl, Ebü'I-Kasım Ali b. Muhassin et-Tenühl, Ali b. Eyyüb ei-Kumml.
Ebu Muhammed ei-Cevherl, Şerif el-Murtaza gibi şahsiyetler rivayette bulunmuş
tur. Merzübanl Şewal384'te (Kas ı m 994)
Bağdat'ta vefat etti ve Amr er-Rüml caddesindeki evinin bahçesine defnedildi.
Eserleri. İbnü'n-Nedlm, Merzübanl'nin
bir hacme ulaşan elli kadar eserini muhtevalarıyla birlikte kısaca zikretmektedir. Bütün hayatı
nı Bağdat'ta geçiren Merzübanl'nin eserlerinin çoğu Moğol istilası neticesinde
kaybolmuştur. Günümüze ulaştığı bilinen
eserleri şunlardır: 1. el-Mu]ftebes fi al].bari'n-nül,ıat ve'l-üdeba' ve'ş-şu'ara'
ve '1-'ulema'. Zamanında biyografi alanında kaleme alınan eserler içinde on
sekiz ciltlik hacmiyle en genişi olup hem
Basralı hem Küfeli alimierin hal tercümelerini ihtiva ediyordu . VII. (XIII.) yüzyılda
Bağdat Nizarniye Medresesi Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunduğu kaydedilen
eserin üç hulasasından ilki. Necmeddin
Ebü'n-Nu'man Beşir b. Ebü Bekir Hamid

yaklaşık4S.OOO varaklık

Merzübani'nin

el-Mull:tebes

fi

atıbari'n-nül)at

ve'L-üdeba'
ve'ş-şucara'

ve'l-culema>
adlı eserinin
ilk iki sayfası
(Süleymaniye Ktp.,
Şehid Ali Paşa,
nr. 2515)

et-Tebrlzl (ö. 646/1248) tarafından Şihd
bü'l-]fabes min Kitabi'l-Mu]ftebes adıy
la dört cüz halinde yazılmış olup günümüze intikal edip etmediği bilinmemektedir. Ali b. Hasan b. Muaviye'nin el-Mul].tar min Kitdbi'l-Mu]ftebes ii al].bdri'nnal,ıviyyin adıyla hazırladığı ikinci muhtasarın tıpkı basımını Fuat Sezgin Süleymaniye Kütüphanesi nüshasına (Şehid
Ali Paşa, nr. 2515) dayanarak gerçekleş
tirmiştir (Frankfurt 141 0/1990). Tebrlzl'nin
ihtisarından yararlanıp hazırlanan üçüncü
muhtasar, Ebü'l-Mehasin Yusuf b. Ahmed
ei-Yağmurl tarafından NO.rü'l-]fabes elmul].taşar mine'l-Mu]ftebes adıyla yapılmıştır. Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde
(nr. 2887) bir nüshası bulunan muhtasarı
Rudolf Sellheim yayımiarnıştır (Wiesbaden 1384/1964 ). 2. el-Müveşşal,ı. Başta
Ebu Bekir es-SGII olmak üzere Asmal, İbn
Sellam et-Cumahl ve İbn Düreyd gibi edip
ve münekkitlerin belli başlı Arap şairleriy
le şiirleri üzerine yapmış oldukları tenkitterin ele alındığı bir eserdir. Şiirler dil,
belagat, üst üp ve aruz özellikleri bakımın
dan değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Kitapta Cahiliyyün, istamiyyün ve muhdesün olmak üzere üç kategoriye ayrılan
Arap şairlerinin hataları. kalitesiz şiirin
kusurları. şiirlerdeki intihaller, şairler
arasında mukayeseler, şiir sanatı hakkında bazı şairterin yaptığı tartışmalar

ve bu hususlarda kadim edip ve münekkitlerin ortaya koyduğu eleştiriler tenkitçi bir tarzda ele alınmıştır. Kahire'de
basılan eserin ( 1343) ilmi neşrini Ali Muhammed ei-Becavl gerçekleştirmiştir
(Kahire 1965) . Ayrıca Ahiarn ez-Zelm Mine'l-Müveşşal,ı li'l-Merzübani adıyla
bir eser yayımiarnıştır ( Dımaşk 1992) . 3.
Muccemü'ş-şucarfY*. SOOO kadar Arap
şairinin biyografisinin alfabetik sıraya
göre yer aldığı eserin sadece ikinci cüzü

