
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-Mü
veşşaJ:ı'tan yapılmış nakilleri, İbrahim es
Samerral 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 1 Beyrut I 985 J, 

s. 3-36) adlı kitabında derlemiştir. 4. Eş'd
rü'n-nisd'. Tamamının 500 veya 600 va
rak olduğu tahmin edilen eserden Abdül
kadir el-Bağdadl Ijizdnetü '1-edeb'inde 
iktibasta bulunmuştur (I. ı O; IV, 565) Ki
tabın altmış şairin şiirlerini ihtiva eden 
üçüncü kısmına ait elli dokuz varakl za
manımıza 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 telifle
rinden 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 ih
tiva 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. Selahad
din el-Müneccid, Beyrut 1982). İlk defa 
Merzübc?ml tarafından derlenerek bir di
van haline getirilen esere daha sonra Ye
zld'e ait olmayan şiirler de ilave edilmiş
tir. 8. Tafzilü'l-kildb 'ald keşirin mim
men lebise'ş-şiydb (Brockelmann, GAL, 
ı, ı 2 5) Merzübanl'nin kaynaklarda adı 
geçen başka eserleri de vardır (ibnü'n
Nedlm, s. 146- 149; Yakut, xvııı. 268-272 ; 

ibnü'l-Kıftl, lll, 180-184; Safedl, lV, 235-

237) 
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MERZÜBANNAME 
( <\.Qw~jyı) 

X. yüzyılda yazılmış 
Farsça bir ahlak kitabı. 

Taberistan Hükümdan Şervln'in oğlu 
Merzüban'ın miladi X. yüzyıl sonlarında 
yazdığı ahlaKi ve siyasi öğüt veren bir ki
tap olup aslı Taberistan bölgesinde konu
şulan ve Eski Farsça'nın bir lehçesi olan 
Taberlce'dir. Ancak bu dille yazılmış nüs
ha 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 son
ra veziri olduğu Selçuklu Sultanı Rükned
din ll. Süleyman Şah'a sunmuştur (598/ 

ı 20 ı -1202 ı. Ardından muhtemelen 608-

622 (1211-1225) yılları arasında Merzü 
bdnndme'yi zamanın Farsça'sına çeviren 
Sa'deddin Veravlnl bunu Azerbaycan Ata
begi Reblbüddin'e ithaf etmiştir. Bu me
tinler arasında farklılıklar vardır. Veravl
nl. eserin birinci bölümünde kitabın EnCı
şirvan'ın kardeşi Merzüban b. Şervln'e ait 
olduğunu söylerken Malatyevl Ziyarller'
den Kabüs b. Veşmglr'e atfetmiştir. Bu
nun yanında bölgenin tarihini yazan İbn 
İsfendiyar, Tdril].-i Taberistdn adlı ese
rinde Merzübdnndme'nin yazarını Mer
züban b. Rüstem b. Şervln olarak göste
rir. İ bn İsfendiyar, onun Taberistan halk 
şiiri tarzında yazılmış Nikiname adında 
bir divanı olduğunu 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, Bin
bir Gece Masallan gibi kıssadan hisse 
özelliğini taşıyan mensur hikaye ve ma
sallara yer verdiği bir ahlak ve öğüt kita
bı 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 anla
şılmaktadır. Veravlnl kitabın bir bölümü-

MERZÜBANNAME 

nü bir müddet yaşadığı İsfahan'daki Ni
zamiye Medresesi'nde tertip etmiştir. İlk 
bölümde Merzüban'ın hikayesi yer almak
tadır. Merzüban b. Rüstem, zamanın hü
kümdarının münzevi bir hayat süren ve 
akıllıca nasihatleri, yararlı tavsiyeleri ih
tiva eden bir kitap yazmak için izin iste
yen kardeşi olarak tanıtılmıştır. Eser, ken
disiyle hükümdar ve veziri arasında geçen 
bir tartışma dolayısıyla nakledilen hikaye 
ve kıssalara dayanır. Diğer sekiz bölüm
de hükümdarlar ve çevresinde meydana 
gelen meseleler ele alınıp çareleri çeşitli 
hikayelerle anlatılmıştır. Bu yönüyle bü
tün fasıllar, Kelile ve Dimne'deki gibi 
hikaye kahramanları hayvanların konuş
turulması şeklinde düzenlenmiştir. Mer
zübdnndme, Fars edebiyatının sanat 
ağırlıklı sQslü anlatıma sahip nesrinin ör
neklerinden biridir. Bu anlatırnın arasın
da konuyla ilgili yer alan şiirlerle metin 
daha da güçlendirilmiştiL 

Birçok yazma nüshası bulunan Mer
zübdnndme'yi Veravlnl'nin versiyonun
dan ilk defa neşreden ( Leiden !909ı Mir
za Muhammed Han Kazvlnl, bazı eleşti
rilerden sonra eserin yazarını Merzüban 
b. Rüstem b. Şehriyar b. Şervln b. Rüs-

Merzübanname'nin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Fatih, 

nr. 3682) 
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tem olarak göstermiştir. Bu yayının bir
kaç basımı yapıldıktan sonra Muham
med Ruşen tarafından ayrıntılı bir ince
leme ve geniş dil açıklamalarıyla birlikte 
iki ciltlik mükemmel bir neşri gerçekleş
tirilmiştir (Tahran I 367 h ş.). 

Merzübanname'nin en önemli tercü
meleri Türkçe'ye olan çevirilerdir. Bun
lardan ilki. XIV. yüzyılın ikinci yarısında 
Sadreddin Şeyhoğlu tarafından Veravi
ni'nin nüshası esas alınarak yapılmıştır. 

XV. yüzyılda Şehabeddin İbn Arabşah. Fa
l;dhetü '1-l]uleta' ve müfakehetü 'z-zu
refa' adıyla Arapça olarak yaptığı t~r~ü
mede (Bulak I 276; nşr. Muhammed Receb 
en-Neccar. Küveyt I 997; Eymen Abdü l
cebbar ei-Buhayr\'. Kah i re ı 421/200 ı) bu 
Türkçe çeviriyi esas almıştır. İkinci Türk
çe çeviriyi Urfalı Nüzhet Ömer Efendi (ö. 
ı 778) yine Veravlnl'nin nüshasından ha
reketle Cevahirü '1-hikem adıyla gerçek
leştirmiştir (TSMK, TY, nr. 369). Eserle il
gili en önemli çalışma. Zeynep Korkmaz 
tarafından Şeyhoğlu'nun tercümesi esas 
alınarak geniş bir incelemenin yanında 
metnin transkripsiyonu. sözlük ve tıpkı
basımı yapılarak ortaya konmuştur (bk. 
bibl.). Merzübdnname, Fransızca 'ya bazı 

parçalar halinde Charles Schefer tarafın
dan Chrestomathie persane adıyla çev
rilmiştir(Paris 1885). 
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MESABiHU's-SÜNNE 
(ÜI ~l..:ı.c) 

Ferra el-Begav'i'nin 
(ö. 516/ 1122) 

güvenilir hadis kaynaklarından 
L derlediği hadisleri ihtiva eden eseri. _j 

Rivayetlerin önce konularına ve bablara 
göre sıralandığı kitapta her babdaki ha
disler kendi içinde sahih ve hasen olmak 
üzere ikiye ayrılmış, az sayıdaki zayıf ri
vayetin durumu belirtilmiş. münker ve 
mevzu rivayetlere yer verilmediği ifade 
edilmiştir. Brockelmann'ın Begavl'nin 
eserine aldığı hadisleri sahih, hasen. za
yıf ve garlb diye üçe ayırdığın ı söylemesi 
(iA, ll, 449) doğru değildir. Begavl başka 
kaynaklarda görülmemekle birlikte Sa
J:ıiJ:ıayn'dan seçtiği hadisler için "sah.ih" 
(2434 hadis) , diğer hadis kitaplarından 
seçtiği hadisler için de "hasen" (20 50 ha
dis) terimini kullanmıştır. Bu kitaplar Kü
tüb-i Sitte ile Darimi'nin es-Sünen, Ma
lik'in el-Muvatta', Şafii'nin el-Müsned, 
Darekutnl'nin es-Sünen, Beyhaki'nin 
Şu'abü'l-iman ve Endülüslü muhaddis 
Rezln b. Muaviye es-Sarakustl'nin et-Tec
rid li'ş-şıJ:ıaJ:ı ve's-sünen adlı eserleridir. 
İslam aleminde büyük şöhret kazanan ve 
üzerine kırktan fazla şerh yazılan Meşa
biJ:ıu's-sünne'de 4931 hadis vardır (YO
suf Abdurrahman ei-Mar 'aşl\' n eş ri) . Kati b 
Çelebi eserin 4719 hadis ihtiva ettiğini , 

1 OS1 hadisin hem ŞaJ:ıiJ:ı-i Bub.Qri hem 
ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'de, 32S hadisin yalnız 
Buharl'de, 87S hadisin sadece Müslim'
de bulunduğunu söylemektedir (Keşfü '?

?Unun, ıı. 1698) 

MeşabiJ:ıu's-sünne'deki hadislerin sa
habi veya nadiren tabii ravisi dışında se
nedleri hadis ilminde ilk defa olmaküzere 
bu eserde terkedilmiştir. Şa]J.iJ:ıayn ha
disleri dışındaki bütün rivayetleri hasen 
olarak nitelemesi yüzünden Begavl'ye cid
di itirazlar yöneltilmiş, İbnü's-Salah ('Ula
mü ' 1-f:ıadiş, s. 34) ve Nevevi (et-Talr:rib, ı. 

ı 65). sünen müelliflerinin eserlerinde ha
sen rivayetlerin dışında sahih ve zayıf ha
?islerin de bulunabileceğini söylemiştir. 

lbn Hacer el-Askalanl, Süyutl ve Zeynüd
din el-lraki gibi muhaddisler de Begavl'yi 
eleştirmiştir. Ancak Muhyiddin el-Kafi
yeci gibi bazı Hanefi alimleri bu kullanı
rnın bir teri m olması dolayısıyla eleştiriyi 
hak etmediğini söylemiştir ( el-Mul]taşar, 
s. ı 14). öte yandan Ebu Hafs Siracüddin 
Ömer b. Ali el-Kazvlnl eserde geçen ha
dislerden bazılarının mevzu olduğunu id
dia etmiş, bu iddiaya Al al en-Na]fdü'ş

şaJ:ıiJ:ı lima ü'türiçla 'al ey hi min eJ:ıadi-

şi'l-Meşabil}. adlı eserinde (nşr. Mahmud 
Said MemdOh, Beyrut 1990). İbn Hacerel
Askalani de el-Ecvibe 'an ehadis vaka
'at ii MeşabiJ:ıi's-sünne ve ~usifet bl'l
vat' adıyla yazdığı bir risalede (.DiA, XIX, 

522; n ş r. Abdurrahman Muhammed Ah
med e l- Kaşkarl, Medine 1405/1 985) cevap 
vermiştir. Her iki çalışma. İbn Hacer'in 
Hidayetü'r-ruvdt ila tal]rici eJ:ıddişi'l
MeşabiJ:ı ve'l-Mişkat adlı eseriyle bir
likte yayımlanmıştır (n ş r. M. Nasırüddin 
ei-Eibanl - Ali b. Abdülhamld ei-Haleb\', 
1-VI, Kah i re 1422/200 ı). Ayrıca Meşabi

J:ıu 's-sünne'de mevzu olarak nitelendi
rilen hadislerin aslında uydurma değil 
muhtemelen ricalinin zabt kusuru dola
yısıyla zayıf olabileceği ve bunların başka 
tariklerle desteklenip hasen derecesine 
çıkabileceği söylenmiştir (Zofar, XXXIII /3 

119891. s. 190-192). MeşabiJ:ıu's-sünne 

Bulak'ta ( ı 294) ve Kahire 'de (ı 3 ı 8) Miş

kat ile birlikte. ayrıca Yusuf Abdurrah
man el-Mar' aşil, Muhammed Selim İbra
him ve Cemal Harndi ez-Zehebl tarafın
dan hadislerinin tahrlci ve fihristi yapıl
mak suretiyle dört cilt halinde ( Beyrut 
14071 1987) yayımlanmıştır. 

İbn Hacer ei-Askalanl'nin hocası Sad
reddin Muhammed b. İbrahim b. İshak 
es-Süleml el-Münavl Keşfü '1-menahic 
ve't-tena]fiJ:ı ii tal]rici'l-eJ:ıadişi'l-Me
şabiJ:ı'inde (Sü leymaniye Ktp., Fatih. nr. 
I 133; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 286; 

Bursa Ulucami Ktp .. nr. 734) kitaptaki ha
disleri tahrlc etmiştir. İbn Hacer. bu eser
den de faydalanarak Hidô.yetü'r-ru
vdt'ında hem her iki eserin tahrlcini yap
mış hem de bu eserlerde geçen hadislerle 
ilgili önemli tesbit ve tashihlerde bulun
muştur (neşredenlerin girişi, ı. 41-42) . 

Mahmud b. Ahmed b. Muhammed el
Farisl Esma'ü ricali'l-MeşabiJ:ı'inde 
(eseri AbdürraOf Zafer, iskoçya Glasgow 
Üniversitesi'nde doktora tezi olarak tah ki k 
etm i ştir) ve Ebü'l-Vefa Muhammed Ab
dullah b. Muhammed el-Bahşl Terce
metü 'ş-şaJ:ıabe ruvdtü '1-MeşabiJ:ı 'inde 
(Brockelmann, GAL Suppl., 1, 62 ı) Me
şabiJ:ıu's-sünne'de geçen sahabi ve ta
bil ravilerin hal tercümelerini kaydet
miştir. Ebü'l-Ferec Muhammed b. Da
vud b. Yusuf et-Tirmizi de ŞerJ:ıu müş
kilati Kitdbi'l-Meşabil}. adlı eserinde 
(iü Ktp ., AY. nr. ı 287) kitaptaki anlaşıl
ması zor yerleri konu edinen bir çalışma 
yapmıştır. 

Eser çeşitli dillere çevrilmiştir. Bunlar
dan 1080 (1699) yılında yapılan Tercü
metü Mesabihi's-sünne adlı Türkçe çe
virisi (Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah 


