
iltica eden Ebü Taşffn. Merfnller'den sağ
ladığı kuwetlerle Tilimsan üzerine yü
rüdü. Gfran'da meydana gelen savaşta 
babası ll. Ebü Hammü yeniidi ve öldü
rüldü. Böylece Ebü Taşffn tahtı tekrar 
ele geçirdi (ı Zilhicce 791/2 ı Kasım ı 389). 

Ebü Taşffn Merfnller'in himayesinde tah
ta çıktığı için onlara tabi olarak adına 
hutbe okuttu ve para bastırdı. 17 Receb 
795 (29 Mayıs 1393) tarihinde ölen Ebü 
Taşffn'in kabri Brosselard tarafından Ti
limsan'daki eski bir hisar mezarlığında 
tesbit edilmiştir. Ebü Taşffn son derece 
ihtiraslı, gaddar ve sefih bir insandı. Ha
talarını unurturmak için güzel sanatları 
ve edebiyatı teşvik ve himaye etmiştir. 
Mevlid kandilleri babasının zamanında 
olduğu gibi onun döneminde de büyük 
törenlerle kutlanmıştır. 
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EBÜTEMMAM 

( tl;; Y.ı ) 
Ebıl Ternınarn Hablb 
b. E vs b. Haris et-Tal 

(ö. 231/846) 

Meşhur Arap şairi 
ve hamase müellifi. 

_j 

Kendisinden nakledilen bir rivayete gö
re 190 (805-806) yılında Taberiye gölünün 
kuzeybatısında Havran bölgesinin Cey
dOr kasabası köylerinden Casim'de doğ
du. Bu sebeple Havranf, CeydOri, Casimi 
nisbeleriyle de anılır. Ayrıca 172 (788), 
182 (798). 191 (807), 192 (808) yıllarında 
doğduğuna dair rivayetler de vardır. Ba
basının Tedus (Theodose) adında bir hıris
tiyan olduğu söylenmektedir. EbO Tern
ınam bu adı sonradan Evs'e çevirmiş ve 
kendisinin Tay kabilesinden olduğunu ile
ri sürmüştür. Bazıları bu durumunu hiciv 
konusu yapmışsa da EbO Temmam şiir-

lerinde Tay kabilesine mensup olmakla 
övünmüş ve methettiği kimselerin ço
ğunu bu kabileden seçmiştir. 

Fakir bir ailenin çocuğu olan şair ba
basıyla birlikte Şam'a göç ederek ora
ya yerleşti. Burada bir dokumacının ya
nında çalışırken bir yandan da ders hal
kalarına devam etti ve bu sırada şiirle 

ilgilenmeye başladı. Daha sonra Humus'a 
gidip Dikülcin ve Utbe b. Abdülkerim et
Tai gibi şairlerden faydalandı. 208 (823) 
yılında gittiği Mısır'da bir taraftan Fus
tat'ta Amr b. As Camii'nde sakalık ya
parken diğer taraftan edip ve şairlerin 
meclislerine katıldı ve sanatını daha da 
geliştirdi. Yazdığı şiirler sanat çevrele
rinde takdir görünce kısa zamanda şöh
rete kavuştu. 

Şiir söylemeye muhtemelen Şam'da 
başlamış olan EbO Temmam, ilk kasi
desini Mısır'da asayiş ve vergi işlerini 

yürüten Ayyaş b. Lehia 'ya sunmuştur. 
Kindi'nin el- Vüldt ve'J-~uddt'ında onun 
211-214 (826-829) yıllarında söylediği 

bazı beyitler bulunmaktadır. 214'te (829) 
Suriye'ye dönen şairin Vezir Hasan b. 
Sehl hakkında söylediği bir kasidesinden 
yirmi altı yaşında Bağdat'ı da ziyaret et
tiği anlaşılmaktadır. Bağdat'ta fazla kal
madan Musul'a döndü. Ayrıca çağdaşı 
olan şair Buhtüri'nin kendisini Humus·
ta ziyaret ettiği ve bazı şiirlerini düzelt
mesi için ona verdiği bilinmektedir. 

Halife Me'mOn, 830-833 yıllarında yap
tığı Bizans seferinden dönünce EbO Tem
mam'ın Şam'da okuduğu bir kasideyi pek 
beğenmemiş, Mu'tasım- Billah zamanın
da şair daha fazla itibar kazanmasına 
rağmen bu hükümdar da onu ilk dinle
diğinde sesini çirkin bulmuştur. AmmO
riye'nin fethinden sonra EbO Temmam 
Samerra'da kendisini tekrar ziyaret et
mek istediği zaman sesinin çirkin oldu
ğunu hatıriayarak onu kabul etmemiş, 
ancak yanında güzel sesli bir ravisi oldu
ğu söylenince huzuruna getirtmiştir. EbO 
Temmam bundan sonra Bağdat ve Sa
merra'da büyük şöhret kazanmıştır. 

EbO Temmam daha sonra Horasan Va
lisi Abdullah b. Tahir'in yanına gitti; vali 
onu birçok edip ve şairle birlikte karşı
ladı. Ebü Temmam kendisine kasidesini 
sunduğu zaman şairin üzerine 1000 di
nar saçtı. Ancak EbO Temmam'ın böy
le bir caizeden ve valinin kendisine kar
şı aşırı ilgisinden sıkıldığı rivayet edilir 
(A'yanü'ş-Şr'a, N, 467-471). Şair Hora
san'da kaldığı sürece birçok katip, ku
mandan ve devlet büyüğüne, ayrıca dö
nüş yolu üzerinde bulunan bazı valilere 
kasideler yazmış, bu arada Hemedan'da 
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Ebü' ı- Vefa b. Selerne ·nin yanına uğra
mış, kış yüzünden orada bir süre ikamet 
etmek zorunda kaldığından Ebü'l-Vefa'
nın zengin kütüphanesinde beş şiir mec
muası telif etmiştir. Bunlardan en önem
lisi şaire büyük şöhret kazandıran el
Hamdse'dir. 

Seyahati çok seven EbO Temmam, çe
şitli bölgelerde görev yapan devlet bü
yükleriyle görüşüp onlara kasideler tak
dim etmek üzere birkaç defa seyaha
te çıkmıştır. V asi k- Billah'ın halifeliğinin 

(842-847) ikinci yılında Musul'a giden ve 
Vezir Muhammed b. Abdülmelik b. Zey
yat'ın katibi Hasan b. Vehb'in delaletiy
le şehre posta amiri (sahibü'l-berfd) ta
yin edilen şair, bu görevde iken oğlunun 
rivayetine göre 231 'de (846), diğer riva
yetlere göre ise 228 (842-43), 229 (843-
44) veya 232 (846-47) yılında vefat etti. 
Ölümü üzerine Hasan b. Vehb ve Muham
med b. Abdülmelik b. Zeyyat birer mer
siye yazmışlardır. İbn Hallikan Musul'
da onun kabrini gördüğünü söylemekte
dir ( Ve{eyat, II, ı 7). 

Ebü Temmam biraz kekeme olmakla 
birlikte fasih konuşurdu: ayrıca hazırce
vap ve nüktedan olup kuwetli bir hafı
zaya sahipti. Aynı zamanda eser veren 
pek az şairden biridir. Bu sebeple İbnü'l
Enbarf, edip ve nahivcileri konu alan Nüz
hetü'l- eli b bd, adlı eserinde şair olarak 
sadece ona yer vermiştir. 

Dört tabakaya ayrılan Arap şairlerin
den dördüncü tabakaya mensup olanla
rın (müvelledün veya muhdesün) şiirleriy
le istişhad edilmesi pek uygun görülme
mekle beraber Zemahşeri, müvelledOn 
şairlerinin ikinci tabakasının önderi ka
bul edilen EbO Temmam'ın şiirlerini es
ki şairlerin şiirleriyle aynı ayarda kabul 
ederek bir beytini tefsirinde (el-Keşşat, 
ı. ı 70) şahid olarak kullanmıştır. EbO 
Temmam Arapça'ya tercüme edilen ya
bancı kültür ürünlerinden de faydala
narak sanat gücünü geliştirmiş, orüina
liteyi ifadeden çok muhtevada aramış
tır. Bundan dolayı şiirlerinde mantıki do
kuya ve ince kinayelere en fazla yer ve
ren şairlerdendir. Belki de sanattaki li
rizmi yakalamak için cinas. mutabakat 
ve istiareye gereğinden çok yer veriyor
du. Bazıları bu durumu eleştirmiştir. Bu 
sebeple Ebü Temmam'ı takdir edenler
le tenkit edenler arasında derin görüş 
ayrılıkları vardır. Mesela gelenekçiler onu. 
bedii sanatlara lüzumundan fazla yer 
vererek eski Arap şiir üslObunun dışına 
çıkınakla suçlamışlar, yenilikçiler ise eski 
mazmunlardan kurtulup şiire yeni kav-
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ramlar kazandırdığını ileri sürerek ken
diler ine örnek almışlardır. 

Ebü Temmam·ın şiirlerini eleştiren ilk 
müellif İbnü'l-Mu'tez ' dir (ö 296 / 908) 

Daha sonra onu takdir edenlerden biri 
olan Ebü Bekir es -Süli (ö 335 1 946) A l]
bdru Ebi Temmdm adlı eserini kaleme 
almış , Hasan b. Bişr el-Amidi ise (ö. 37 ı 1 
98 ı) el-M uvdzene'de şiir sanatındaki 

yerini Buhtüri ile mukayese etmiştir. Ya
şadığı dönemden günümüze kadar ede
biyat kitaplarında önemli bir yer işgal 
eden Ebü Temmam Arap edebiyatı ala
nındaki çalışmaların birçağuna konu ol
muş, hayatı, sanatı ve eserleri hakkında 
çeşitli araştırmalar yapılmıştır (M. Abdül
mün'im Hafacf, el-Buf:ıüşü ' l -edebiyye, s. 
76 - 8 ı ). 

Abbasi devrinin en ünlü şairlerinden 
olan Ebü Temmam'dan büyük ölçüde et
kilenen Mütenebbi ve Ebü'I-Aia ei-Ma
arri gibi şairterin şöhretine rağmen onun 
sanatına karşı gösterilen ilgi daha son
ra da devam etmiştir. Beşşar b. Bürd 
ile başlayıp Müslim b. Velid'le gelişen . 

nazmın ileri derecede bedif sanatlar üze
rine kurulması hususu Ebü Temmam ile 
zirveye ulaşmıştır ( İ bnü ' I- Mu'tez. Taba
~atü 'ş - şu'ara,, s. 235 ). Ancak bu durum 
edebi tartışmalara yol açmış, Ebü Tem
mam garib lafızları. tasvirleri ve bedif 
sanatları çok kullandığı için şiiri bozmak
la itharn edilmiştir. Halbuki tarih, kelam, 
felsefe ve mantık gibi ilimiere vakıf olan 
şair. bunları şiirlerinde ustaca kullanma
sı sebebiyle şiir sanatına yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Ebü Temmam kasidele
rinde birtakım tarihi olaylara, mesela 
Ammüriye'nin fethi, Babek'in ve Afşin ' in 

idamı gibi konulara yer vermiş, övdüğü 
kimselerin kabilelerini ve onlarla ilgili 
olayları anlatmış, cömertlik ve kahra
manlık gibi hasletleri dile getirmiştir. 

Hikemi şiirleri darbımesel haline gelmek
le beraber felsefenin etkisinde kalması 
bazan şiirlerinin zor aniaşılmasına se
bep olmuştur. 

Arap şiirinin her dalında eser veren 
Ebü Temmam'ın en başarılı şiirleri kasi
deleridir. Özellikle nesib • e getirdiği ye
nilikler İbnü' r- Rümi ve Mütenebbi gibi 
şairler tarafından benimsenmiştir. Mer
siyeleri de methiyeler! kadar başarılı olup 
(Ebü Hilal el-Askeri, II , 1771 İbn Humeyd 
et-Tüsi için yazdığı mersiye bu türün en 
güzel örneklerinden biridir. i 'tizar ve itab 
türü şiirlerde de son derece başarılı olan 
Ebü Temmam'ın en güzel i'tizarlarından 
biri, mensup olduğu Tay kabilesini ku
zey Araplar'ına tercih etmesi yüzünden 
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kendisine kızıp bir müddet huzuruna 
kabul etmeyen İbn Ebü Duad'a yazdığı 
şiirdi r. 

Ebü Temmam'ın kasideleri içinde yer 
alan gazellerinden başka bazı gazelleri 
de mevcuttur: fakat bunlar diğerleri ka
dar güzel değildir. Ayrıca zühde dair şi
irler! ve bazı hicviyeleri varsa da bunlar 
da fazla başarılı kabul edilmemektedir. 

Ebü Temmam'ın şiirlerinde islami kav
ramiara çokça rastlanır. Kasidelerine ba
karak onun bir cihad ve kahramanlık şa
iri olduğu söylenebilir. Cihadla ilgili şi

irlerinde cihadın faziletlerini anlatmış, 

Bedir. Hendek. Huneyn gazveleri ve Mek
ke'nin fethi gibi ilk savaşlara telmihte 
bulunmuştur. Muhtemelen Kur'an ' ı ez
berlemiş olan Ebü Temmam·ın Kur'an-ı 
Kerim ve hadislerden büyük ölçüde et
kilendiği görülmektedir. Cihadı anlatır
ken birçok ayetten iktibaslar yapmıştır. 
Onun Kur'an'dan yaptığı iktibaslarla dar
bımesel haline gelen şiirlerinin çokluğu 

na dikkat çeken Necfb Muhammed ei
Behbiti (EM Temmam et· Ta , r, s. 67), Ebü 
Temmam kadar Kur 'an'dan etkilenen bir 
başka şair tanımadığını söylemiştir. is
lam hukukunun muhtelif konularına da 
temas eden Ebü Temmam'ın şiirlerinde 
islami temaların çokça görülmesi. bazı 
kaynaklarda onun inanç ve dini duygu
larının zayıflığıyla ilgili rivayetlerin doğ
ru olmadığını ortaya koymaktad ır. 

Eserleri. 1. Divan. Ebü Temmam'ın di
vanı ilk defa Ebü Bekir es -Sülf tarafın
dan toplanarak harf sırasına konmUş, 

daha sonra Ali b. Hamza el-isfahani eseri 
bablara göre tasnif etmiştir. Divan Bom
bay'da ( 1856). Kahire'de ( ı 292, ı 299, ı 94 1. 
1942, ı9 5 7) , Beyrut'ta (1 889 ) ve Dımaşk' 

ta ( ı 967) yayımlanmış, bazı beyltieri R. 
P. Dewhurst tarafından ingilizce'ye ter
cüme edilmiştir. Ebü Temmam'ın diva-

Ebü Temm;im 
divanını n 

ilk sayfas ı 

(SO\eymaniye. Ktp., 

Fauh, 
nr . 3772) 

nı üzerine çeşitli dönemlerde on bir ka
dar şerh yazılmıştır. Bunların en önem
lileri Ebü Bekir es-Sülf. EbO MansOr ei
Ezheri, Hasan b. Bişr ei-Amidi. Ebü' I
Aia ei-Maarri. Hatib et-Tebrizi ve İb
nü' l- Müstevfi tarafından kaleme alı

nan şerhlerdir. Hatib et-Tebrizf'nin şer
hi. Muhammed Abduh Azzam tarafın

dan dört cilt halinde neşredilmiştir (Ka
hire 1951 -1957). İbnü ' l-Müstevfi' nin şer
hinden bazı kısımları da ihtiva eden bu 
neşir divanın en mükemmel baskısıdır. 
EbO Bekir es-SOii'nin şerhini Halef Re
şid Nu'man yayımiarnıştır (I-ll, Bağdad 
1977- 1978). 2. el -lfamase*. Tam adı el
Hamdsetü '1- kübrd · dı r. Arap şiirinin mü
kemmel örneklerinden oluşan eser EbQ 
Temmam·ın en meşhur kitabı olup onun 
ince zevkini ve geniş şiir kültürünü gös
termekt edir. 465 şairden şiirler ihtiva 
eden el-Hamase on bab halinde düzen
lenmiştir. İlki 18S6'da Kalküta 'da olmak 
üzere muhtelif tarihlerde basılan kitap 
Muhammed Abdülmün'im Hafaci (1-11 , 
Kahire ı 9551. Abdülmün'im Ahmed Sa
lih ( Bağda d 1 980) ve Abdullah Abdürra
him Asilan (Riyad ı 40 ı 1 198 ı ı tarafın
dan neşredilmiş, ayrıca Batı dillerine de 
tercüme edilmiştir. el-Hamdse üzerine 
yazılmış birçok şerh mevcuttur (bk. Şer

/w Dfuani Hamaseti Ebi Temmam, naşirin 
mukaddimesi, 1, 1 ı - 3 9) . 3. el-ljamdsetü 's
sugrd (e l · Vahşiyyat) . Kitapta, pek az bi
linen şairlere ait ekserisi altı beyti geç
meyen kısa parçalar toplanmıştır. Bu eser 
de on bab olup Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi 'ndeki (l ll Ahmed, nr. 26 ı 4) 

yegane nüshasına dayanılarak Abdülaziz 
ei-Meymeni ve Mahmud Muhammed Şa
kir tarafından yayımlanmıştır (Kahire 
ı963. 1970, ı 987l 4 . Fuhulü'ş-şu'ara, . 
İl]tiyarü 'ş - ş u ' ara , i' I -tuhul adıyla da 
anılan ve konulara göre tertip edilmiş 
bu eser Cahil iye. muhadramun • ve is
lami dönem şairlerine ait şiirleri ihtiva 
etmektedir. Bir nüshası Meşhed'de bu
lunmaktadır (Sezgin, l l, 72) . 

EbO Temmam'ın kaynaklarda zikredi
len diğer eserleri de şunlardır: 1. el-İl]
tiydrü 'l- ~abd , ili'l- ekber. Her kabileden 
seçilmiş bir kasideyi ihtiva ettiği kayde
dilmektedir. 2. el -İl] tiydrü 'l- ~abd, ili'l
asgar. Muı1tdrdtü şu 'ard, i'l- ka bd, il 
ve Mul]tdru eş 'ari' I- ~abd, il adlarıyla 
da anılan eser. çok az tanınmış şairler
den seçilmiş parçaları içine almaktadır. 

3. İl]tiydrü '1-mu~atta 'at. Muhtelif be
yitleri ve bazı kasidelerden seçilmiş par
çaları ihtiva eden eserin el -ljamdsetü 'l
kübrd ' nın tertibinde olduğu söylenmek
tedir (Sezgin. ll , 90). Şairin ayrıca İl]tiydr 



mücerred min eş'ari'l-muhdeşin adlı 
bir kitabı olduğu belirtilmektedir. Ne
~a 'ii u Cerir ve '1- Al]tal adlı eserin Ebü 
Temmam · a nisbet edilmesi ise doğru 
değildir. 
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EBÜ TÜRAB 
( yi_;;Y.I) 

Hz. Ali'nin lakabı. 
_j 

"Toprağın babası, toprağa bulanmış 

kimse" anlamındaki bu lakap Hz. Ali'ye 
Resül-i Ekrem tarafından verilmiştir. Sa
hih hadislerde rivayet edildiğine göre bir 
gün Hz. Peygamber öğle vakti kızı Fatı
ma'nın yanına gittiğinde Hz. Ali'yi evde 
göremedi. Sahabilerden biri onun Mes
cid-i Nebevfde uyumakta olduğunu ha
ber verince Resül-i Ekrem oraya gitti. 
Uyumakta olan Hz. Ali'nin üzerindeki hır
kanın sıyrıldığını. vücudunun toprağa bu
landığını gördü. Elbisesindeki toprağı 

eliyle silkelerken. "Kalk Ebü Türab, Kalk!" 
diye seslendi. O günden sonra "Ebü Tü
rab" diye de çağrılan Hz. Ali kendisine 
böyle hitap edilmesine çok sevinirdi. Bir 
başka rivayete göre ise hicretin 2. yılın
da yapılan Zül'uşeyre Gazvesi'nde bir ko
nak yerinde Hz. Ali ile Arnmar b. Yasir, 
hurma ağaçlarının bakımını yapan Beni 
Müdtic halkının çalışmalarını seyreder
ken uyuya kaldılar. Yanlarına gelen Re
süt-i Ekrem Hz. Ali'nin elbisesinin topra
ğa bulandığını görünce ona dokunarak, 
"Kalk Ebü Türab!" diye seslendi (Müsned, 

IV, 263; Hakim, lll, 140-141) 

İsldm Ansiklopedisi'ndeki (IV, 57) "Ebü 
Türab" maddesinde, Nöldeke'nin bu la
kabın daha ziyade Ali'nin düşmanları ta
rafından takılan bir lakap olduğunu zan
nettiği belirtilmektedir. Onun "Ali düş
manları" sözüyle Em evi! er' i kastettiği 

bellidir. Nöldeke gibi bazı Batılı araş

tırmacıların, bu lakabın Hz. Ali'ye tati
fe yollu verildiğini kabule yanaşmadık
ları görülmektedir. Halbuki ŞaJ:ıil}.-i Bu
l]ari ve ŞaJ_ıiJ:ı-i Müslim 'deki rivayet! er, 
zaman zaman bu kabil şakalar yaptığı 
bilinen Hz. Peygamber'in, bununla çok 
sevdiği damadını küçük düşürmeyi he
def almadığını açıkça göstermektedir. 
Öte yandan bazı Şii kaynaklarında bu 
takaba daha başka yorumlar getirilme
ye çalışıldığı görülmektedir. Bunların 

bir kısmına göre Hz. Ali secde ederken 
yüzüne toprak bulaştığı için veya ahiret 
gününde başındaki toprakları ilk silke
cek yani hayata ilk döndürülecek kimse 
olduğu için yahut Hz. Adem'le aynı za
manda topraktan yaratıldığı için, hat
ta Hz. Peygamber'den sonra yeryüzüne 
hakim olacağı için ona Ebü Türab den
miştir. 

EBÜ TÜRAB en-NAHŞEBT 
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EBÜ TÜRAB en-NAHŞEBİ 
( ~\ y!_,JY.I) 

EbıJ. Türab Asker 
b. Husayn en-Nahşeb'i 

(ö. 245/859) 

Horasanlı ilk sı1filerden. 
_j 

Nahşeb'de (Nesef) doğdu. Tahsil haya
tına burada hadis ve fıkıh dersleri alarak 
başladı, Şafii fıkhındaki bilgisini ileriet
tL Daha sonra kendisini zühd ve ibade
te verdi. Mekke, Basra, Şam gibi mer
kezleri dolaştı; bu yolculukları sırasında 
çiteli bir hayat yaşadı. Zühd ve tasawu
fa yönelişinin sebebi hakkında bilgi ver
meyen kaynaklar onun Hatim el-Esam 
gibi ünlü süfilerin sohbetinde bulundu
ğunu ve Bayezid-i Bistami ile görüştü
ğünü kaydederler. İbnü'l-Cella 600'den 
fazla zahid ve süfi ile tanıştığını, bunla
rın içinde Ebü Türab gibisini görmediğini 
söyler (bk. Kuşeyri, s. 135). Ebü Türab'ın 
çevresinde seçkin zahidler ve abidler top
lanmıştı. İbnü'l-Cella. Hakim et-Tirmizi, 
Ali b. Sehl, Yüsuf b. Hüseyin er-Razi. Şah 
b. Şüca'-ı Kirmani, Ebü Hamza el-Hora
sani, Ebü Hamza el-Bağdadi, Ahmed b. 
Hadraveyh ve Hamdün el-Kassar onun 
sohbetinde bulunarak kendisinden fay
dalanan tanınmış süfiler arasında sayı
labilir. Hamdün el-Kassar gibi Metame
tlliğin kurucusu sayılan bir süfi ile Ah
med b. Hadraveyh gibi fütüwet yönü 
güçlü süfilere tesir etmiş olması, kendi
sinin de bu temayüllere sahip olduğunu 
göstermektedir. Yamalı hırka giyip tek
kede oturmayı ve halkın dinlemesi için 
yüksek sesle Kur'an okumayı bir çeşit 
dilencilik saydığım belirten bir sözünü 
nakleden Kuşeyri, onun füvüwetle ilgili 
bazı menkıbelerini kaydeder (er-Risale, 

s. 4 73-4 79). 

Ebü Türab 245 (859) yılında bir yol
culuk sırasında çölde vefat etmiş ve vü
cudu yırtıcı hayvanlar tarafından parça
lanmıştır. Ancak cesedinin uzun süre hiç 
bozulmadan kaldığına dair klasik kay
naklarda çeşitli menkıbeler de anlatılır. 
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