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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
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zamanımıza ulaşmıştır.

Bu kısım Fritz
Krenkow (Kah i re ı 354) ve AbdüsseW\r
Ahmed Ferrik (Kahire I 379/1960) tarafın
dan neşredilmiştir. Kaynaklarda eJ-MüveşşaJ:ı'tan yapılmış nakilleri, İbrahim esSamerral Mine'z-zd'i' min Mu'cemi'ş 
şu'ard' li'l-Merzübdni (Beyrut I 405/
ı 984) ve İhsan Abbas M ülte~atdt Mi ne '1-~ısmi'1-mef~iid min Mu'cemi'ş
şu'ard' (al-Abf:ıath, XXXIII 1Beyrut I 985 J,
s. 3-36) adlı kitabında derlemiştir. 4. Eş'd
rü'n-nisd'. Tamamının 500 veya 600 varak olduğu tahmin edilen eserden Abdülkadir el-Bağdadl Ijizdnetü '1-edeb'inde
iktibasta bulunmuştur (I. ı O; IV, 565) Kitabın altmış şairin şiirlerini ihtiva eden
üçüncü kısmına ait elli dokuz varakl zamanım ıza intikal etmiş olup Sami Mekkl
el-Anı ve Hilal Nacl tarafından yayımlan
mıştır (Bağdad 1396/1976; Beyrut 1415/
1995ı

5. Al]bdrü's-Seyyid e1-Himyeri.

Müellifin Al].bdrü'ş-şu'ard', el-Müstenir
veya el-Müfid adında daha geniş teliflerinden bir parça olduğu tahmin edilen
eseri Muhammed el-Emini neşretmiştir
(Necef I 385/1965) 6. Al].bdru şu'ard'i'ş
Şi'a. Yirmi yedi Şii şairin bazı beyitleriyle
bunlar hakkındaki isnadsız haberleri ihtiva eden ve el-Müfid adlı kitabın bir
kısmı olduğu tahmin edilen eseri, Seyyid
Muhsin el-Emin el-Amm tarafından yapı
lan ihtisarıyla birlikte Muhammed Hadi
el-Emini yayımiarnıştır (Necef ı 388/1968 ı.
7. Şi'ru Yezid b. Mu'dviye (nşr. Selahaddin el-Müneccid, Beyrut 1982). İlk defa
Merzübc?ml tarafından derlenerek bir divan haline getirilen esere daha sonra Yezld'e ait olmayan şiirler de ilave edilmiş
tir. 8. Tafzilü'l-kildb 'ald keşirin mimmen lebise'ş-şiydb (Brockelmann, GAL,
ı, ı 2 5) Merzübanl'nin kaynaklarda adı
geçen başka eserleri de vardır (ibnü'nNedlm, s. 146- 149; Yakut, xvııı. 268-272 ;
ibnü'l-Kıftl, lll, 180-184; Safedl, lV, 235237)
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X. yüzyılda yazılmış
Farsça bir ahlak kitabı.

L

Taberistan Hükümdan Şervln'in oğlu
miladi X. yüzyıl sonlarında
yazdığı ahlaKi ve siyasi öğüt veren bir kitap olup aslı Taberistan bölgesinde konuşulan ve Eski Farsça'nın bir lehçesi olan
Taberlce'dir. Ancak bu dille yazılmış nüsha günümüze ulaşmamıştır. Sadece daha
sonra yapılan iki Yeni Farsça versiyonu
bilinmektedir. Bunlardan ilkinin yazarı
olan Muhammed b. Gazi Malatyevl eseri
tas h i h edip Yeni Farsça ile Ravzatü '1'u~ii1 ismi altında önce kati bi. daha sonra veziri olduğu Selçuklu Sultanı Rükneddin ll. Süleyman Şah'a sunmuştur (598/
ı 20 ı -1202 ı. Ardından muhtemelen 608622 (1211-1225) yılları arasında Merzü bdnndme'yi zamanın Farsça'sına çeviren
Sa'deddin Veravlnl bunu Azerbaycan Atabegi Reblbüddin'e ithaf etmiştir. Bu metinler arasında farklılıklar vardır. Veravlnl. eserin birinci bölümünde kitabın EnCı
şirvan'ın kardeşi Merzüban b. Şervln'e ait
olduğunu söylerken Malatyevl Ziyarller'den Kabüs b. Veşmglr'e atfetmiştir. Bunun yanında bölgenin tarihini yazan İbn
İsfendiyar, Tdril].-i Taberistdn adlı eserinde Merzübdnndme'nin yazarını Merzüban b. Rüstem b. Şervln olarak gösterir. İ bn İsfendiyar, onun Taberistan halk
Merzüban'ın

şiiri tarzında yazılmış

bir

divanı olduğunu

Nikiname

nü bir müddet yaşadığı İsfahan'daki Nizamiye Medresesi'nde tertip etmiştir. İlk
bölümde Merzüban'ın hikayesi yer almaktadır. Merzüban b. Rüstem , zamanın hükümdarının münzevi bir hayat süren ve
akıllıca nasihatleri, yararlı tavsiyeleri ihtiva eden bir kitap yazmak için izin isteyen kardeşi olarak tanıtılmıştır. Eser, kendisiyle hükümdar ve veziri arasında geçen
bir tartışma dolayısıyla nakledilen hikaye
ve kıssalara dayanır. Diğer sekiz bölümde hükümdarlar ve çevresinde meydana
gelen meseleler ele alınıp çareleri çeşitli
hikayelerle anlatılmıştır. Bu yönüyle bütün fasıllar, Kelile ve Dimne'deki gibi
hikaye kahramanları hayvanların konuş
turulması şeklinde düzenlenmiştir.

Mer-

zübdnndme, Fars edebiyatının sanat
ağırlıklı sQslü anlatıma sahip nesrinin örneklerinden biridir. Bu anlatırnın arasın
da konuyla ilgili yer alan şiirlerle metin
daha da güçlendirilmiştiL
Birçok yazma nüshası bulunan Merzübdnndme'yi Veravlnl'nin versiyonundan ilk defa neşreden ( Leiden !90 9ı Mirza Muhammed Han Kazvlnl, bazı eleşti
rilerden sonra eserin yazarını Merzüban
b. Rüstem b. Şehriyar b. Şervln b. Rüs-

Merzübanname'nin ilk
nr. 3682)

sayfası

(Süleymaniye Ktp., Fatih,

adında

da kaydeder.

Merzüban, kendisinde güzel ve etkili
söz söyleme yeteneği gören Şehriyar'ın
isteği üzerine bu kitabı yazmaya başla
mış ,

Kelile ve Dimne, Til.tindme, Binbir Gece Masallan gibi kıssadan hisse

özelliğini taşıyan mensur hikaye ve masallara yer verdiği bir ahlak ve öğüt kitabı ortaya koymuştur.

Veravlnl'nin versiyonu dokuz bölümdür.

Ravzatü '1- 'u~ül'e kıyasla, Veravlnl'nin de
ifadesine göre aslında yer alan bazı hikaye
ve bölümlerin burada bulunmadığı anlaşılmaktadır. Veravlnl kitabın bir bölümü-
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