
ve Ali b. Hamza ei-Kisaf'den önce zikre
dilmiştir. Giriş kısmında kıraat imamla
rıyla onların senedleri, rivayet ve tarik
leri hakkında önemli bilgilerin yer aldığı 
eserin bilinen yazma nüshaları Nuruos
maniye (nr 86, ı 17 varakl, Kütahya Va
hid Paşa (nr 2819, vr. 85"-142"), Marma
ra Üniversitesi ilahiyat Fakültesi (nr. 72, 
149 varakl ve Riyad Melik SuOd Üniversi
tesi (nr. 688, 125 varakl kütüphanelerin
dedir. Z. Kitô.bü't- Temhfd if ma 'riieti't
tecvfd. Kapağında müellifın kendi el ya
zısıyla icazet kaydı bulunan ve ilk kari
ler hakkında önemli bilgiler veren (Ateş, 
V 1 ı , 36l eserin bir nüshası Kastamonu 
il Halk Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(nr. I 525, 88 varak). 3. el-Hô.df ilô. ma 'ri
ieti'l-me~atı' ve'l-mebô.di'. el-Hô.di if 
'ilmi'l- me~iitı' ve'l- mebô.di' adıyla da 
bilinen eserin nüshaları Süleymaniye (La

leli, nr. 69), Topkapı Sarayı Müzesi (lll. Ah
med, nr. 150, 230 varakl ve Dublin Chester 
Beatty (nr 3595, I 88 varakl kütüphanele
rindediL 4. Şerhu ma'l].teleie ffhi aşhô.
bü Ebi Mu~wmmed Ya'~üb b. İsfıa~ el
Hadramf. Meşhur on imamdan Ya'klib 
ei-Hadramf'nin talebelerinin kıraat konu
sunda ihtilaf ettikleri meseleleri tesbit ve 
izah eden, bu vesile ile çeşitli kişilerin hal 
tercümeleri hakkında bilgi veren (Ateş, 

V 1 ı , 37l eserin bir nüshası Konya Yusuf 
Ağa Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr 
4820 / 2, s. 241-404l 5. Kitô.bü'l-İntisô.r 
if ma'riieti kurra'i'l -müdüni ve'J-e'uı
sô.r. ibnü'l-Cezeri, bazı kaynaklarda adı 
Tabakiitü'l-~urrô.' olarak geçen ve yir
mi cilt olduğu kaydedilen bu eserden 
söz ederken onun bir yaprağını dahi ele 
geçiremediğini, eserin muhtemelen Cen
giz Han istilası sırasında kaybolmuş ola
bileceğini ifade etmektedir (Gayetü'n-ni

haye, 1, 204l 6. Kırô.'atü Ebi Ij.aniie en
Nu'mô.n. Yazma bir nüshası Antalya El
malı Halk Kütüphanesi'ndedir (nr 2548, 
vr. 40"-45"l 7. el-İktiiô.' ~rô.' atü imô.
mi'l-~urra' Ebi 'Amr b. el- 'Alô.' . Yaz
ma bir nüshası Madras'tadır (nr. 55, 219 
varak [bk el-Fihrisü 'ş - şamil: matıtutatü ' l

kıra'a~ ı, 115[) 

Bunlardan başka şu eserlerin de He
medani'ye ait olduğu belirtilmektedir: 
Mübhicü'l- esrar if ma 'riieti ihtilô.fi'l
'aded ii'l-al].mô.s ve'l-a 'şô.r 'ala nihô.
yeti'l -fcô.z ve'l-il].tisô.r, Dürretü't- tô.c 
if ievô.'idi 'l-fıac, el-Edeb if hisô.ni'l
hadfş (Brockelmann, ı. 724l. Ebü'l-Ala'
nın, kıraat imamlarının her birinin kıra
atiyle ilgili olarak telif ettiği birer ciltlik 
müstakil kitapları ile Ma, ô.tü '1- ~ur' ô.n 
ve elli ciltlik Zô.dü '1- müsô.iir adlı eser-

lerinden de kaynaklarda söz edilmek
tedir. 
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~ TAYYAR ALTlKULAÇ 

EBÜ'I -AIA el-MAARRİ 
( i.S__;s.ll • YI.)\ _,1 ) 

Ebü'l-Ala' Ahmed b. Abdiilah 
b. Süleyman el- Maarr! 

(ö. 449/1057) 

Meşhur Arap filozof ve şairi . 
_j 

26 Rebiülewel 363 (25 Aralık 973) ta
rihinde Halep'le Humus arasında bulu
nan Maarretünnu'man'da doğdu. Baba 
tarafı TenOh kabilesine mensuptur. De
desi, babası ve amcası bu bölgede kadı
lık yapmışlardır. Anne tarafı ise Halepli 
Beni Sebike'dendir. Dört yaşlarında iken 
çiçek hastalığına yakalanarak gözleri
ni kaybeden Ebü'l-Ala'nın çocukluk ve 
gençlik dönemiyle tahsili ve hocaları hak
kında fazla bilgi bulunmamaktadır. iık 
öğrenimini babasının yanında yaptı. Bir 
ara Halep'e giderek ibn Haleveyh'in ta
lebesi Muhammed b. Abdullah b. Sa'd'
dan dil ve edebiyat, Yahya b. Mis'ar et
TenOhi'den hadis okudu. Günümüze in
tikal eden eserlerinden onun lugat, ede
biyat, gramer, fıkıh ve tarih tahsili yap
tığı anlaşılmakta, ancak bu ilimleri ne 
zaman, nerede ve kimlerden okuduğu 
kesin olarak bilinmemektedir. Yirmi ya
şından sonra Irak ve Suriye bölgesinde 
kendisinden bir şey öğrenecek kimse 

EBÜ' 1- ALA el- MAARR1 

bulamadığım söylediğine göre bu yaşlar
da tahsilini tamamlamış olmalıdır. 

398 ( 1 007) yılı sonlarında Bağdat'a gi
den Ebü'I-Ala dil, edebiyat. fıkıh ve ke
lam ilminde tanınmış alimlerle görüştü. 
Bir süre Darülilim *e devam etti. Onun 
düşünce hayatında fırtınalar koparacak 
olan felsefi eserleri burada tanıdı. Yak
laşık bir buçuk yıl sonra annesinin vefa
tı üzerine memleketine döndü ve uzlete 
çekildi. Bundan sonra da hep yalnız ya
şadı; et, süt ve yumurta yemedi. Körlü
ğünOn yanı sıra ayrıca münzevi olarak 
yaşamasından ötürü kendisine "rehinü'l
mahbiseyn" (iki bakımdan mahpus) denil
miştir. Buna rağmen uzak bölgelerden 
gelen talebeleri ona yalnızlığını hissettir
mediler. Sonraları el -Hamô.se şarihi ola
rak tanınan Hatib et-Tebrizi bunlardan 
biridir. Büyük bir yekün tutan risaleleri 
de döneminin alim ve ediplerinin kendi
siyle irtibat halinde olduğunu göster
mektedir. 

Ebü'l-Ala'nm. o dönemde Haçlılar'ın 
elinde bulunan Antakya ve Trablus'a gi
derek bazı alimlerden ders aldığına dair 
haberler asılsızdır. Onun Bağdat'ı ziya
reti esnasında Şerif el-Murtaza tarafın
dan hakarete uğradığı iddiası da doğru 
değildir. Zira Şerif el-Murtaza gibi edep 
ve nezaketiyle tanınan bir kimsenin ama 
bir ziyaretçiye hakaret etmesi düşünü
lemez. Ayrıca Ebü'l-Ala'nın Şerif el-Mur
taza' nın babası için söylediği m ersiye di
vanındaki en değerli şiirlerinden biri ola
rak kabul edilir (Salctü'z-zend, s. 196-204) 

Maddi sıkıntı içinde olmasına rağmen 
resmi görev almayan Ebü' l-Ala Maar
retünnu'man'da vefat etti. Mezarı ba
şında yetmişten fazla şairin mersiye oku
duğu rivayet edilmektedir (bu mersiye
lerden bazı parçalar için bk. Yaküt, lll, 126-
127; Safedi, Vll, 101; M. Selim el-Cündi, 
I, 446-449) 

Ebü' l-Ala kısa boyu, zayıflığı ve çirkin
liği sebebiyle hayatı boyunca aşağılık duy
gusundan kurtulamadı. Başkalarına gü
vensizliği, hayata karşı karamsarlığı ve 
bütün eserlerinde görülen aşırı tevazuu 
bu psikolojinin bir tezahürüdür. Kör ol
duğunu bildikleri halde başkalarının ken
disini görmesini istemezdi. Mağrur. alın
gan ve çabuk öfkelenen bir kişi olmakla 
birlikte utangaç, ince ruhlu ve yalnızlığı 
seven bir yapıya sahipti. Kendisinin de 
belirttiği gibi bu özellikleri hayatını şiirle 
kazanmasına engel oldu (Sa~tü'z-zend, 
s. 18) Bir vakıftan gönderilen yıllık 30 
dinarta geçinmek zorundaydı. Esasen 
dünyaya önem vermediği için değersiz 
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EBÜ' 1- ALA el- MAARRl 

elbiseler giyer, daha ziyade mercimek, 
incir ve arpa ekmeği yerdi (Hatib, IV, 241 ). 
Ebü'I-Aia toplumdaki fakih, kelamcı, sü
fi ve idarecileri ısrarla tenkit eder. on
ların cehaletini ortaya koymaktan bü
yük bir zevk alırdı. Bu tutumu başına 
birçok dert açınakla birlikte onun İslam 
dünyasında tanınmasını ve talebelerinin 
artmasını sağlamıştır. 

Felsefi Görüşleri. Ebü'l-Aia, herhangi 
bir felsefe akımını benimsemeyen ser
best bir düşünür ve akılcı bir filozof sa
yılmalıdır. Yirmi yaşından itibaren ken
dini düşüneeye ve sanata adamış, hatta 
bazı konularda başkalarının düşünmesi 
gereken şeyleri de kendisi düşünmek 
durumunda kalmıştır (el-Lüzumiyyat, ll, 
76). Hatili et-Tebrizf'ye, "Dirayet istiyor
san benden al, rivayet istiyorsan başka
sına gitmen gerekir" (İbnü'l-Kıfti, I, 104) 
demesi de bunu gösterir. 

Bilginin kaynağı ve değeri konusunda 
koyu bir rasyonalist olan Ebü'l-Ala, duyu 
bilgisinin insana zan ve şüpheden baş
ka bir şey kazandırmadığını savunurdu. 
Ayrıca geleneklere. fakih, muhaddis, ta
rihçi ve kelamcı gibi din otoritelerinin 
ileri sürdükleri şeylere itibar etmez. haşr, 
cennet. cehennem, ceza, mükafat ve hac 
gibi büyük çoğunluğun tartışmasız ka
bul ettiği meseleleri tartışırdı. Dini ha
yattan ziyade ahlaki hayata büyük önem 
veren Ebü'l- Ala yapmacık ve şekli din
darlığa şiddetle karşıdır. 

Ebü' 1-Ala felsefi görüşlerini şiirleriyle 
örmüş, çoğunlukla da bunları sembol 
ve mecazlarla ifade etmiştir. Bu yüzden 
bazı yeni araştırmacılar onun filozof sa
yılmaması gerektiğini ileri sürmüşler

dir. Halbuki bir eserin felsefi sayılabil
mesi için onun nesir halinde olması gibi 
bir şart yoktur. Nitekim Parmenides fel
sefesini şiirle anlattığı gibi Anaximandros 
ortaya çıkıncaya kadar Yunan felsefi kül
türü hep manzum şekildedir. Daha son
raki dönemde Empedokles'in de felse
fesini şiirle ifade ettiği bilinmektedir. 
Heraklitos, "anlaşılmaz karanlık filozof" 
diye anılacak kadar çokça mecaz kullan
mıştır (Burnet, s. 22). 

Ebü'I-Ala'nın şiirle ifade ettiği derin 
ve karmaşık düşüncelerini anlayamayan 
bazı araştırmacılar onu küçümserneye 
yeltenmişlerdir. Mesela Emin ei-Hüli, 
Ebü'I-Aia'yı felsefenin kullandığı yön
temle bağdaşmayan, akıl ve mantığa 

olan güveni sarsan, aklın gücünü sınır
layan ve tabiatta geçerli kanunların zo
runluluğunu inkar eden bir kimse ola
rak tanıtmaktadır (Re'y {i Ebi '!- cAla', s. 
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ı 17, 176) R. A. Nicholson. Aişe Abdur
rahman ve Hamid Abdülkadir de bu
na yakın değerlendirmeler yapmakta ve 
onun düşüncelerini neden böyle kapalı 
ve dalaylı bir üslüp içinde gizleme gere
ğini duyduğunu araştırmaktadırlar. Bu 
arada Ebü'I-Aia'nın karamsar bir dün
ya görüşüne sahip olmasını ve evlenme
mesini cinsi iktidarsızlıkla izaha çalış

maktadırlar. Ancak bu durum hiçbir za
man objektif olarak ortaya konamaya
cak bir husustur. 

Eski müellifler Maarri'yi daha çok di
ni- siyasi açıdan değerlendirirken çağ

daş araştırmacılar modern yöntemle onu 
bütün yönleriyle kritik etmekte. netice
de konuyla ilgili yeni problemler orta
ya çıkmaktadır. Ebü'l- Ferec İbnü'l- Cev
zı. söylediği bazı şiirlerden dolayı Maar
ri'yi şiddetle tenkit ederek küfre girdi
ğini söylemektedir (el-Muntii?am, XVI, 26-
27) Ayrıca onun el-Fuşul ve'l- gayat'ı 
Kur'an'a nazire olarak yazdığım ileri sü
renlerin yanında (aş b k) Risaletü'l- guf
ran 'ın İslam 'ı hafife alan ifadeler ve Maz
deizm'e ait fikirler ihtiva ettiğini söyle
yenler de vardır. İbn Kesir ise yukarıda 
anılan kitabını el-Fusul ve'l- giiyat if 
mu cô.ra:i.ati's- süveri ve'l- ô.ydt adıyla 
kaydetmektedir (el-Bidaye ue'n-niha
ye, Xll, 74) . Öte yandan Yaküt'un Mucce
mü'l-üdebô' adlı eserinde Ebü'I -Ala'nın 
şiir ve nesir halindeki bazı ifadelerini tah
rif ettiği de bilinen bir gerçektir. Ona 
karşı takınılan bu olumsuz tavırların te
melinde felsefi, siyasi ve sosyal mesele
ler hakkında yeterli birikime sahip ol
madan klasik yazarların Maarri'yi sade
ce dini açıdan değerlendirmeye kalkış
maları yatmaktadır. Ebü'l-Ala ' nın eser
lerini okuyanlar, halkın dikkatini onun ih
tilalci görüşlerinden saptırmak için inanç
larına hücum edildiğini kolayca anlaya
caklardır. İdarecileri bozgunculuk, gasp. 
istibdat ve fasıklıkla itharn eden şair, 

din adamlarını da dinle ilgili görüşlere 
körü körüne bağlanınakla suçlamıştır. 

Bundan dolayı her iki taraf da Ebü' l-Ala'
yı cemiyetten tecrit etmek, fikirlerini ya
saklamak ve kendileri için tehlikeli ol
duğunu sandıkları görüşlerini tesirsiz 
hale getirmek amacıyla onu dinsizlikle 
itharn etmişlerdir. 

Ebü'l-Ala'ya göre halkın vekili duru
mundaki yöneticiler, velinimetleri olan 
halka zulmetmekte ve onları aldatarak 
mallarını gasbetmektedirler. Kendisine, 
o dönemde Mısır'da yönetimi ellerinde 
bulunduran Fatımiler'in imarnın bilgi ve 
teşri' kaynağı olduğunu iddia ettikleri 

hatırlatıldığı zaman onların yalan söyle
diğini, akıldan başka önder bulunmadı
ğını. bu görüşlerin yöneticilerin çıkarla
rı için uydurulduğunu ifade etmiştir (el
Lüzamiyyat, I, 51 ). Ona göre Fatımiler 

kötülüğün yaygınlaşmasını isteyen. Pey
gamber'in yaptıklarını ortadan kaldıra
cak bir imarnın gelmesini bekleyen kim
selerdir (el-Lüzumiyyat, II , 448) Bu tutu
mu. Fatımiler' in da i' d -duatının kendisiy
le yazışmasının ve inancından dolayı ona 
zarar vermeye çalışmasının sebebini de 
ortaya koymaktadır. Şu halde Alfred von 
Kremer'in, Ebü'I-Aia'yı bir ahlak filozo
fu olarak takdim edip olağan üstü de
hasıyla onun aydınlanma çağındaki bir
çok münewerden daha ileri fikirlere sa
hip olduğunu söylemesi hiç de mübala
ğalı bir görüş sayılmamalıdır (Nicholson, 
A Uterary History oftheArabs, s. 316). 

Bu düşünceleri sebebiyle Ebü ' I-Aia'nın 

muhalifleri artmış, kendisine yöneltilen 
iftiralar ve eserlerinde yapılan tahrifler 
çoğalmıştır. İbnü' I-Verdi. Ebü'l-Aia'nın. 
"Ben kendisine iftira edilen biriyim" de
diğini nakletmektedir ( Tetimmetü ' l -Mul]
tasar {f al]bari 'l-beşer, I, 360) . Ebü'I-Aia, 
bazı kimselerin el-Lüzumiyyat'taki bir 
kısım şiirlerini tahrif ettiklerini görünce 
bunlara reddiye olmak üzere Zecrü'n
ndbih ve Necrü'z -Zecr adlarıyla iki kitap 
yazarak yapılan tahrifleri ortaya koymuş
tur. İbnü' 1- Adim'in belirttiğine göre, Ha
lep Emiri Muizzüddevle Sümal b. Salih'e 
yazıp gönderdiği Risôletü'd - dabcayn' 
da kendisini küfür ve dinsizlikle itharn 
eden iki kişiyi şikayet etmiştir (el-inşa{ 
ue't - taf).arrf, s. 526-527) 

Eserleri. Ebü'l-Aia irili ufaklı, manzum 
ve mensur yetmişten fazla eser bırak
mıştır. Eserlerini yazdırdığı Ali b. Abdul
lah b. Ebü Haşim el- İsfahanf'ye kitapla
rının bir listesini yaptırmıştır (Yaküt, lll. 
145-162). Bu listede her eserin hacmi, 
mahiyeti ve muhtevası hakkında bilgi ve
rilmektedir. Ebü'I-Aia'nın kitaplarının ve 
şiirlerinin pek azı günümüze ulaşmıştır. 

A) Manzum Eserleri. 1. Salf.tü'z-zend. 
Ebü'l - Aia'nın daha çok hayatının ilk dö
neminde yazdığı şiirlerin toplandığı bu 
divanda, herhangi bir sıra gözetilmeden 
bir araya getirilmiş olan kaside, mersi
ye ve günlük hayata ait 3000'den fazla 
beyti ihtiva eden 113 şiir bulunmaktadır. 
Tema olarak basit olayları konu edinen 
ve üslüp itibariyle tumturaklı olan bu 
şiirlerde daha çok Mütenebbf'nin tesiri 
sezilmektedir. Divandaki en güçlü şiirle
ri mersiyeleridir. TaM Hüseyin. bu eser
de Hanefi fakihi E bO Hamza için söylen-



miş bir mersiyenin Arap edebiyatının en 
güçlü mersiyelerinden biri olduğunu ka
bul eder. Divanın sonunda zırh tasviriyle 
ilgili şiiriere yer verdiği için "ed-Dir'iy
yat" adını taşıyan bir bölüm vardır. Eser 
Şakir Şükayr (Beyrut 1884). Nihad Rıza 
IBeyrut ı 965 J. İbrahim ez-Zeyn (Beyrut 
1965) ve Ahmed Şemseddin (Beyrut 1410/ 

19901 tarafından yayımlanmıştır. Saktü'z
zend'e çeşitli alimlerce şerhler yazılmıştır. 

Bunların ilki, bizzat şairin garib kelime
leri açıklamak suretiyle yaptığı pav'ü 's
Sakt adlı çalışmadır. Bu şerh. Şakir Şü

kayr tarafından yayımlanan Saktü'z
zend'in zeylinde neşredilmiştir (Beyrut 
1884) Daha sonra Ebü'I-Ala'nın talebe
si Ebu Zekeriyya Yahya b. Ali et-Te b rizi 
ile İbnü's-Sid ei-Batalyevsi (Tebriz 1276) 

ve Kasım b. Hüseyin el-Harizmi'nin (Teb
riz ı 286) yazdığı üç şerh. TaM Hüseyin 
başkanlığında kurulan bir heyet tarafın
dan tahkik edilerek Şünlfw Saktj 'z -zend 
adıyla beş cilthalinde yayımlanmıştır (Ka
hire 1945 - ı 948) Ayrıca E bO Ya'küb Yüsuf 
b. Tahir ei-Huveyyi'nin Şerl).u't-tenvir 
cald Sai!-ti'z-zend adıyla yaptığı şerh ile 
(Bulak 1286: Kahire 1304, 1324 / 1906 : Teb
riz 1276) Abdülkadir Canbaz'ın cArfü'n
ned ii şerl).i Saktfz-zend'i (baskı yeri ve 
tarihi yok). Ahmed Şemseddin'in Sal!-tü'z
zend adını verdiği şerhi (Beyrut 1990) 

sayılabilir. Ahmed İbrahim Şerif'in de 
Sal!-tü'z-zend li-Ebi']- <Ald' el-Macar
ri adında bir araştırması bulunmaktadır 
(Süse 1985). z. Lüzılmü md Id yelzem 
( el-Lüzamiyyat). 11.000 beyitten oluşan 
bu divan Maarri'nin bilgi, ahlak. madde. 
Allah, ruh, siyaset ve sosyal hayatla ilgi
li görüşlerini ihtiva etmektedir. Bu ba
kımdan eser bir divandan ziyade bir fel
sefe kitabı mahiyetindedir. Rivayete gö
re Ebü 'l -Aia'nın divanına bu ismi verme
sinin sebebi, Arap aruzuna göre kafiye 
beytin son kelimelerinin son harflerinin 
(revf) aynı olmasından ibaretken bura
da onun revide kafiye için iki harf kul
lanmayı tercih etmiş olmasıdır. "Lüzü
mü ma la yelzem" aslında cedel ilmin
de bir terim olup Ebü'I-Aia onu felsefi 
amaçla kullanmıştır. Bu da ya hasmın 
kendi anlayışına göre gereksiz olduğu
nu kabul ettiği şeylerin gerekliliği veya 
hasmın inançlarına uygunluğu sebebiy
le doğru düşüncelerin lüzumlu ve zaru
ri olmadığına inanmasının gerekliliğidir. 
Şairin tabii olmayan bu kabil zorlamaları 
birçokları tarafından tenkit edilmiş, hat
ta bu eseri sırf lugat bilgisini göstermek 
için yazdığı ileri sürülmüştür. TaM Hü
seyin, onun asıl fikirlerini halktan giz-

!emek için bu külfete katlandığını söy
lemektedir. 1940' 1 ı yılların başında el
Lüzılmiyydt'ı tarih sırasına göre tertip 
etmek isteyen Abdülvehhab Azzam ile 
Ömer Ferruh bunun imkansız olduğunu 
görerek bu işten vazgeçmişlerdiL Ebü' 1-
Ala, eJ-Liizumiyydt'taki garib kelimele
ri açıklamak için Rdhatü '1- Lüzılm adıy
la bir şerh yazmışsa da "100 forma" ol
duğu söylenen libnü'I-Adfrn, s. 537) bu 
eser günümüze kadar gelmemiştir. el
Lüzılmiyydt hakkında İlyas Sa'd O ali'
nin Hadfkatü's-saddl!-ati ve's-şıddfl!- if 
Lüzılmiyydti Ebi'l- cAl d' el-Ma carrf (Dı
rnaşk ı 982). Mustafa es-Sa'deni'nin el
Bind'ü'l-lafzf fi Lüzumiyydti'l-Macar
ri (İskenderiye ı985) ve Kemal el- Yazi
cl'nin Ebü 'l- <Ald' ve Lüzılmiyydtühu 
(Beyrut ı 988) adlı araştırmaları bulun
maktadır (eserin başlıca neşirleri şunlar
dır Bombay I 303: Kahire ı 306, eksik bas
kı: nşr. Aziz Zend, Kahiı·e ı89I-ı895; nşr. 

EmTn AbdülazTz ei-Hancf, Kahire I 332; nşr. 

Karnil KTlanf, Kah i re ı 923- ı 924; nşr. İbra

him A'rabT, Beyrut ı 953: nşr. İbrahim el 
Ebyari - Ta ha Hüseyin. ı- ı ı. Kah i re ı 955-

I 959; Beyrut ı 96 I, Beyrut ı 983) el-Lüzıl
miyydt'tan yapılan muhtelif seçmeler 
arasında İbnü's -Sid ei-Batalyevsi'nin Şer
hu'l-Mul]tdr min Lüzılmi md Id yel
zem (nşr. Harnid AbdülrnecTd, 1-1 1, Kahire 
1970- ı 984, ı 99 ı ı : Halid Hattab'ın Dfvdnü 
Ebi'l- <Ald' el-Macarri ev münta{wbd
tü'l-Lüzılmiyydt (İskenderiye 1912); Ab
dullah Mugıre- Ahmed Nesim'in el-El
zem min Lüzılmi md 16 yelzem (Kahire 
1323 / ı 905); Yuhanna Kumeyr'in Ebii'l
cAla' el -Macarri fi Lüzumiyydtihl di
rdse, ş(r muJ:ıtdr (Beyrut I 94 7) adlı eser
leri zikredilebilir. İngiliz şarkiyatçısı J. 
Cariyle eserden bazı parçaları İngilizce ve 
Latince'ye (Cambridge 1796), Emfn er
Reyhani de The Luziimiyiit of Ab u '1-
cAlii' (New York-London 1920) ve The 
Quatrains of Abu'l- cAlii' Selected from 
his Luziim mii la Yolzam and Saqt az
Zand (New York-London ı904) adlarıyla 

İngilizce'ye çevirmiştir. Ayrıca H. Baer
lein The Diviin of Abu'l- cAlii' (London 
ı 909) ve R. A. Nicholson The Medilation 
of Ma carri, Sudi es in Islami c Poetry 
(Cambridge ı 92 ı) adlarıyla eseri tercüme 
etmişlerdir. el-Lüzumiyydt'tan bazı kı
sımlar Alfred von Kremer tarafından Ein 
Freidenker des Islam ve Philosophische 
Gedichte des Abii']- CAl ii' Ma carrl adıy
la Almanca 'ya çevrilerek yayımlanmıştır 
(ZDMG [ı8781. sy 29, 30, 3ı, 38) Eseri A. 
S. Yurtman Ebü'l- 'Ald' el-Maarrf Diva
nından Seçmeler adıyla Anadolu Türk-
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çesi'ne (istanbul ı 942). Musa Carullah da 
el-Lüzılmiyydt adıyla kuzey Türkçe'si
ne (Kazan 1907) tercüme etmiştir. Ayrı
ca Dan i el Buca n bazı parçaları Sırpça

Hırvatça'ya çevirmiştir (Bosna 1984). 

B) Mensur Eserleri. 1. el - Fuşıll ve'l-ga
ydt fi temcidilldh ve'l -mevdci?. Tarih 
boyunca adı el -Fuşıll ve'l- gaydt fi mu
hdzdti's-süver ve'l- dydt veya el -Fusul 
ve'l-gaydt fi mucdraiati's-süver ve'l
dydt şeklinde tahrif edilip Kur'an'a na
zlre olarak yazılmış bir kitap olduğu ile
ri sürülmüştür. Eser Muhammed Hasan 
Zenatl tarafından yayımlanmıştır (Kahi
re l356/ı938: Beyrut 1982) Ebü'I-Aia 
bu kitaptaki garib kelimeleri ve bilme
celeri çözmek için İl!-lidü'l- gaydt ve es
Sddin adıyla iki şerh yazmıştır. Ancak 
bunların günümüze gelip gelmediği bilin
memektedir. Z. Mülka's-sebil fi'l-vac? 
ve'z- zühd. Gaflet içinde bulunan insan
iarın faniliğinden bahseden eser nesir
nazım karışımı olup Hasan Hüsni Abdül
vehhab et-TOnisi (el·Mu/(:tebes, Dımaşk 

1329-13 30) ve Kamil Kilani (Kah i re ı 942, 

Risaletü 'l ·gu{ran içinde, s. 327-35ı) tara
fından neşredilmiştir. 3. Zecrü 'n -ndbih. 
Ebü'I-Aia bu eseri. kendisini dinsizlikle 
itharn edenlere reddiye olarak yazmıştır. 
Emced et-Trablusi eserden bazı seçme
ler yaparak yayımıarnıştır (Dımaşk 1965, 

ı 982) Muhaliflerinin Zecrü'n-ndbih'te 
bulunmayan bazı beyitleri delil göstere
rek Ebü'l-Ala'yı tekfir etmeleri üzerine 
müellif bu defa yine reddiye mahiyetinde 
olan Necrü 'z- Zecr'i kaleme almıştır. 

C) Risaleleri. Ebü' 1- Ala· nın risaleleri 
onun çeşitli vesilelerle yazdığı mektup
lardan ibarettir. Bir kısmı çok kısa, bir 
kısmı da hayli uzun olan bu risaleler biz
zat Ebü' 1- Ala tarafından müstakil birer 
eser kabul edilmiştir. Bunların belli başlı
ları şunlardır: 1. Risaletü'l-gufran*. Çağ

daşı Halepli Ebu MansOr Ali b. Karih ·e 
yazdığı uzun bir mektuptur. Eser İbra 
him el-Yazıcı (Kahire 1321/ 1903). Kamil 
Kilani (Kahire 1923) ve daha başkaları ta
rafından yayımlanmakla beraber bunla
rın hepsi eksik olup tam neşrini Aişe Ab
durrahman Bintüşşati. gerçekleştirmiş
tir (Kahire 1950). Z. Risdletü's-sdl).il ve'ş
şdhic. Atla katırın konuşmaları şeklin

de düzenlenen bu risale Kelile ve Dirn
ne'ye benzemektedir. Kelile ve Dimne 
hayvan hikayeleri tarzında olduğu hal
de bu eser devrinin tarihf, siyasi ve sos
yal olaylarını hayvanların dilinden nak
letmektedir. Hemen bütün eserlerinde 
olduğu gibi bu risalede de çok ağdalı bir 
dil kullanan Ebü' ı- Ala eserdeki garib 
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kelimeleri, mecazları ve tevriyeleri açık
lamak üzere Lisanü's-saJ:ıil ve'ş-şahic 
adıyla bir kitap yazmıştır. Risiiletü's-sa
hil Aişe Abdurrahman tarafından yayım
lamıştır (Kahire ı 3951 ı 975, 1403/ ı 983). 
Ebü'I-Aia ayrıca Kelile ve Dimne tar
zında el- I~.ii, if adlı bir eser yazmış ve 
bunu Menarü'l-~ii'it adıyla şerhetmiş
tir. 3. Risaletü'l-mela,ike. Bu risalede 
Ebü' 1- Ala ihtiyarlığından söz ederek ar
tık ölüm meleğiyle çekiştiğini söylemek
te ve talebelerio kendisine sorduğu sar
fa dair soruları alaylı bir üslüpla melek
lere sorup cevabını oı11ara verdirmekte
dir. Eseri AbdülazTz el-Meymeni Ebü 'l
'Alii, ve ma ileyhi adlı çalışmasının so
nunda müstakil bir risale halinde (Kahi
re 1344 / ı 925), Kamil Kilani Risiiletü'l
gufran içinde (Kahire 1923, s. 441-474) ya
yımlamış. ayrıca Muhammed Selim ei
Cündi tarafından da neşredilmiştir (Dı
maşk 1944; Beyrut 1981 ). İ. Kraçkovsky 
risaleyi Rusça tercüme ve şerhiyle bir
likte yayımlanmıştır (Leningrad ı 932) . 4. 

Risaletü 'l-hena, (Risale fi'l-hent/ ). Eser 
Kamil Kilani (Kah i re ı 944 ; Beyrut ı 966) ve 
İhsan Abbas (Resa,ilü Ebi ' /· 'Ala, el·Ma'ar· 
rf içinde, s. 73 -81 , Beyrut 1402/ 1 982) ta
rafından neşredilmiştir. 5. Risaletü'ş-şe

yatin. Sarf ilmine ait konularla aruz me
selelerinden ve şairlere ilham veren me
lek ve şeytanlardan bahseden risalenin 
belli bir adı bulunmadığı halde konusu 
dikkate alınarak naşiri Kamil Kilani ta
rafından bu şekilde adiandınimıştır (Ka
hire 1923 ; Risaletü'l-gufran ile bir arada, 
s. 475-506). 6. Risaletü'l-igrid (er-Risa· 
letü 'l·igridiyye). İbnü's-SikkTt'in Işlô]Ju'l
mantık adlı eserinin Ebü'I-Kasım Hüse
yin b. Ali ei-Mağribi tarafından yapılan 
hulasası hakkındaki bu risaleyi Kamil Ki
lanı (Risaletü 'l-gu{ran ile bir arada, Kahi
re 1923, s. 574 -610) ve İhsan Abbas (Re· 
sa,ilü Ebi'l· 'Ala, el·Ma'arrf'de ei-Bekrba
zi' nin şerhi ile birlikte, s. 189-250) yayım
lamıştır. Maarrfnin bu risaleye Şer]Ju'r
Risaleti'l- igridiyye veya Tefsiru risa
leti 'l- i grid adıyla yazdığı şerh i Said Sey
yid İbade neşretmiştir (Kahire ı 978). 7. 

Risaletü '1- menih ( er·Risaletü'l· menif:ıiy· 
ye). MaarrT' nin Vezir Ebü'l- Kasım el
MağribT'ye yazdığı bir mektup olup Ka
mil Kilani tarafından Risaletü '1- gufran 
içinde (s. 545 - 572), ayrıca İhsan Abbas 
tarafından Resa,il ile birlikte (s. 153-1 81) 
yayımlanmıştır. 8. Risiile ii ta 'ziyeti Ebi 
'Ali b. Ebi'r- ri cal ii veledihi Ebi'l- Ez
her (nşr. ihsan Abbas, Kahire, ts. ). 9. Ri
saletü 'l- al]reseyn (n şr. Kamil Kil ani, Mec· 
ma'u 'r · resa ,il içinde, Kahire 1942 ; nş r . 
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ihsan Abbas, S. 49-69). 10. Risiile ii ma 
ca, e 'ala tif 'al (nşr. Selahaddin ei-Mü
neccid, Şelaşü resti, il fi'l-luga içinde, Bey
rut ı 98 ı) 1 1. Re sa, il beyne Ebi'l- 'Ala, 
el-Ma'arri ve da'i'd-du'ati'l-Fap.miy
yin. Mısır'da dai'd-duat olan EbQ Nasr · 
b. EbQ İmran ile Ebü'l-Aia ei-Maarri ara
sında vejeteryanlıkla ilgili mektuplaşma
ları ihtiva eden .bu risaleler Kamil Kila
ni tarafından Risaletü '1- gufran içinde 
(s. 545-572, Kah i re ı 923), ayrıca Muhib
büddin ei-Hatib tarafından müstakil ola
rak (Kah i re ı 3491 ı 930) yayımlanmıştır. 

MaarrT'nin risalelerinin çoğu Resti 'ilü 
Ebi'l- 'Ala, el-Ma'arri adıyla Abdülke
rTın Halife (I-lll, Arnman 1976-1979), Ham 
el-HQri (Beyrut, ts., Darü 'l -kamüsi'l-ha
dTs) ve İhsan Abbas (Beyrut 1402/ ı 982) 
tarafından neşredilmiştir. Ayrıca Resa,i
lü Ebi'l- 'Ala, el-Ma'arri ma'a şerJ:ıihii 
adıyla Şahin Efendi Atıyye (Beyrut ı 894, 
1404/ 1984, 3. bs.) ve İt]Jafü 'l-fuiala, bi
resti, ili Ebi'l- 'Alii, adıyla Muhammed 
Abdülhakim el-Kadi ile Muhammed Ab
dürrezzak Arafat da (Kah i re ı 989) bu ri
saleleri yayımlamışlardır. D. S. Margo
liouth, risalelerin Arapça metinleriyle bir
likte İngilizce tercümelerini The Letters 
of Abu'l- 'Ala of Ma'arrat an-No'man 
adıyla neşretmiştir (Oxford ı 898 ; Bağda d 
ı 968) . Hüseyin Haseneyn'in de Resa,ilü 
Ebi'l- 'Ala, ve şi'ruhu adlı bir çalışma
sı bulunmaktadır (Kahire, ts. ). 

Ebü'I-Ala'nın bu risalelerinden baş

ka "800 forma" hacminde Divanü'r-re
sa,il'inden ve risalelerindeki garTb keli
meleri açıkladığı ljadimü'r-resa,il adlı 
bir kitabından söz edilmekte, fakat bu 
eserlerin günümüze gelip gelmediği bi
linmemektedir. Onun şiir ve nesirlerinden 
yapılan seçmeler Mul]tarat min Ebi'l
'Ala, el -Ma'arri adıyla yayımlanmıştır 
(Beyrut, ts.) 

D) Şerhleri. 1. 'Abesü '1- velid. Buhtü
ri divanının şerh ve tenkidine dair olan 
eser Muhammed Abdullah el-Medeni (Ka
hire ı 338/ 1920 ; Dımaşk I 355 1 1936) ve 
Nactıya Ali Devi e (Beyrut ı 978) tarafından 
yayımlanmıştır. Mustafa es-Sa'denT'nin 
bu eser üzerinde Na~dü'ş-şi'r ii 'Abe
si'l- velid adlı bir çalışması vardır (İsken

deriye 1990 !?ll 2. Divanü İbni Ebi'l-Ha
şine es -Sülemi (nş r. Muhammed Es'ad 
Ta! as, 1- ll , Dımaşk 1956-1 957) . 3. Şer]Ju 
Divani Hamaseti Ebi Temmam (nşr. Hü
seyin Muhammed Nakşe , 1-11 , Beyrut 141 I / 
199 1) . EbQ Temmam'ın şiirinin yorumuy
Ia ilgili olduğu söylenen, fakat elde bu
lunmayan altmış formalık ~ikra Habib 

adlı eserinin bu şerhle ilgisi olup olma
dığı bilinmemektedir. 4. Şerfıu Divani 
Ebi't- Tayyib el-Mütenebbi (Mu'cizu 
Ahmed) (nş r. Abdülmecid Diyab, !-lll, Kahi
re 1986). 5. Tefsiru ebyati'l -me'ani min 
şi'ri Ebi't- Tayyib el Mütenebbi (nşr. 
Macid Muhammed Mahmud es-Sawaf
Muhsin Gayyad Uceyl, Mekke ı 979). 

Ebü'l-Ala ei-Maarrfnin tahkik edilme
den yayımlanan eserlerinde onun yazı
ları ve şiirleri tahrif edilerek kendisine 
ait olmayan şiirler ona nisbet edildiği 
için bu baskıların ilmT bir değeri bulun
mamaktadır (altmı şa yakın eseri kaybolan 
Ebü' l-Ala ei-Maarri'nin ki taplarının tam 
bir listesi için bk. Yaküt el-Hamevi, lll, 145-
162; SafedT, VI I, 103- 104; AbdülazTz el
MeymenT, s. 262-280; Muhammed Tahir 
el-HımsT, s. 52-72) . 

Felsefe ve metot bilgisi zayıf olan bir 
kısım çağdaş Arap edebiyatı tarihçisi, 
eskilerin Ebü' l- Ala hakkındaki görüşle
rini aynen tekrarlayarak onu Hint, İran 
veya Yunan felsefesi etkisinde kalan. ori
jinaliteden yoksun biri olarak göstermek
tedir. Ebü'I-Aia ve felsefesi hakkında ba
şarılı araştırmalardan biri, Abdullah ei
Aiayili'nin kaleme aldığı el-Ma'arri ~a
like'l-mechul adlı kitaptır (Beyrut ı 980). 
Edebi tenkit açısından en iyi çalışma ise 
Tunuslu araştırmacı Hüseyin ei-Vadd'in 
el-Bin ye tü '1- kısaşiyye ii Risiileti '1 - guf
ran (Tunus ı 975) adlı eseri gösterilebilir. 
Ebü'I-Aia ei-MaarrT'nin lehinde ve aley
hinde birçok kitap yazılmıştır. Bunlar'dan 
bazıları şunlardır: EbQ Tahir es-Silen (ö . 

576/ 1 180), Al]biiru Ebi'l- 'Ala,; İbnü' I
Adim el-HalebT. el-İnsaf ve't-taharri 
ii det'i'z-zulmi ve't-t~cerri 'an Ebi'l
'AJa, el~Ma'arri (Ta'rf{ü 'l-kudema, bi· 
Ebi' i· 'Ala, içinde, Kah i re ı 965, s. 483-578) ; 
Süyüti, Kitabü 't- Teberri min ma 'arre
ti'l-Ma'arri ( n ş r . Mahmud Muhammed, 
Beyrut ı 989) ; Fetüh Hüseyin. 'Akidetü 
Ebi'l- 'Ala, (Kahire ı 91 Ol ; Ma'rüf er-Ru
safi, Ara,ü Ebi'l- 'Alii, el-Ma'arri (nşr. 

Abdülhamid er-Reşüdi, Bağdad 1 955); Se
IT m ei-CündT, el-Cami' ii al]biiri Ebi'l
'Ala, el -Ma'arri (1-11, !yer belli değil] ı 962); 
Hamid Abdülkadir, Felsetetü Ebi'l- 'Alii, 
(Kahire 1950) ve Felsefetü'ş -şek ve'l
lii,edriyye lede'l-Ma'arri ve'l-J:Iayyam 
(Kahire ı 95 3); Ganim ei-HuzaT. Ebü'l
'Ala, el-Ma'arri (Necef 1968) ; Marün Ab
bad. Ebü'l- 'Alii, el-Ma'arri: zevbe'a
tü'd- dühıJ.r (Beyrut 1970) ; Adnan Ubeyd 
el-AIT. el-Ma'arri beyne 'ş-şekki ve'l
iman (yüksek lisans tezi, Ezher Üniversi
tesi , ı 979); Salah Rıza. Neşru Ebi'l- 'Ala, 
eJ-Ma'arri(Kahire 1985); Velid Mahmud 



Halis, Ebü'l- 'Ala, el-Ma'arrf: nalnden 
(Bağdad I 982, Ayn [Ebüzabi[ I 986); Said 

Seyyid Ubade, Ebü'l - 'Ald, en-ndkıdü'l
edebi (Kah i re ı 987); Ubeyd el- Beriki, 

Ebü'l - 'Ald, el -Ma'arri mine't-temer
rüd ile'] - 'ademiyye (S use [Tunus[ I 987); 

Mustafa Receb, Felsefetü't- terbiye 'in
de Ebi'l- 'Ald, el -Ma'arrf (Kahire 1986); 

Taha Hüseyin, Şavtü Ebi'l- 'Ald, ( Kahi

re ı 986); ibrahim es-Samerrai, Ma 'a '1 -
Ma'arri el -lwjavf (Beyrut 1404 / 1984) ; 

Mustafa Salih, Keşşdfü meşddiri dirilse
ti Ebi'l- 'Ald, el-Ma'arrf (Dımaşk 1978); 

Muhammed Mustafa Bel hac, Şd 'iriy
yetü Ebi'l- 'Ald, ii nazari'l- kudemd, 
(Trablus 1984); Mustafa es-Sa'deni, el
Bind,ü'l-lafzi if Lüzumiyydti'l -Ma'ar
rf (iskenderiye I 985); Ahmed et-Tav m. 
Rehfnü'l-mahbiseyn Ebü'l- 'Ald, el
Ma 'arri (Tunus I 982), Abdülkerim el

Hatib, Rehinü'l-mahbiseyn Ebü'l - 'Ald, 
el-Ma'arri beyne'l-iman ve'l-ilhdd (Ri

yad 1400 / ı 980); Abdülkadir Zeydan. ~a

ddya'l - 'asr ii edebi Ebi'l- 'Ald, el
Ma 'arri (Kah i re 1986); Züheyr Gazi Za

hid, Lugatü'ş-şi'r 'inde'l-Ma'ard (Bey

rut ı 986); Abdülmecid Diyab, Ebü '1- 'Ald, 
el-Ma'arri ez-zdhid el-müiterd 'aleyh 
(Kahire ı 986); Muhammed Habib Ham

madi, el-Ma'arri ve cevdnib mine'l
Lüzumiyydt (Tunus ı 988, 5. bs.); Ata el

Bekri, el-Fikrü'd-dini 'inde Ebi'l- 'Ald, 
el-Ma'arri (Beyrut 1980); Muhammed 
Merasi, Ebü'l- 'Ala, sd,iren ve hd,iren 
(Tunus 1984); Habib RahQme, el-Ma'ar
ri (Tunus 1989); Muhammed Abdülhakim 

el - Kadi, İtfıdiü'l - iuiald, bi-resd,ili Ebi'l
'Ald, (Kah i re ı 989); Hammad Hasan E bO 

Şaviş, en-Nakdü'l-edebi el -hadis hav
le şi'ri Ebi'l~ 'Ald, el-Ma'~rri (B~yrut 
1989); Muhammed Tahir el-Hımsi, Me

~dhibü Ebi'l- 'Ald, fi'l-luga ve 'u1Umi
hd ( Dımaşk ı 986); Muhammed Abdülme

cid Tavil, el- 'Arui ve'l-~avdfi 'inde 
Ebi'l- 'Ald, eJ-Ma'arri(Kahire 1988) Ay
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