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iMRUÜLKAYs b. ABis 
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İmruülkays b. Abis (Anis) 
b . el-Münzir el-Kindi 

(ö. 25/645) 

Muhadram şairlerden, 
sahabi. 

_j 

Hadramut bölgesindeki Terlm'de hıris
tiyan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kin
de kabilesinin Beni Temlik koluna men
suptur. Asıl adının Handec olduğu da söy
lenmiştir (Zehebl, I, 28) İyi bir binici olan 
İmruülkays'ın bir şiirinden onun Temlik 
adlı bir kadınla evlendiği anlaşılmaktadır 
(Hasan es-SendObl. s. 346). Muhtemelen 
1 O. yılda (631) kabilesinden bir heyetle 
birlikte Hz. Peygamber' e gelerek müslü
man olmuş ve geri dönmüştür. Hz. Ebu 
Bekir devrinde meydana gelen ridde olay
larında halifeye yardımcı olan İmruülkays 
isyan eden amcasının oğlu Eş' as b. Kays'a 
karşı cephe almış ve yazdığı bir şiiri e du
rumu halifeye bildirmiştir (İbn Hablb, s. 
186 ı. Asilerin toplandığı Hadramut yakın
larındaki Nüceyr Kalesi'nin fethine katıla
rakyararlıklar göstermiş, düşman safları 

arasında bulunan bir amcasını da bizzat 
kendisi öldürmüştür. 

Rebla b. Aydan el-Hadraml ile araların
da çıkan bir arazi ihtilfıfında Resul-i Ek
rem'in hakemliğine müracaat edilmiş. 
Rebla'nın yalan yere yemin edeceği anla
şılınca ResQiullah'ın bu durumda iken fe
ragat edenin cenneti kazanacağını müj
delernesi üzerine haklı olduğu halde ara
ziyi Rebla'ya bırakmıştı (İbn Abdülber, 1, 

ı 04 ı . İmruülkays, Yermük Savaşı'na (ı 5/ 
636) ve daha sonraki savaşlara da katıldı: 
bir müddet Şam bölgesinde Beysan'da 
kaldı. Hz. ömer devrinde Arnvas'ta veba 
salgını çıkınca ( 18/639 veya ı 7/638ı kabile
sine döndü. Ömrünün son yıllarına doğru 
Küfe'ye gitti ve orada vefat etti. 

önemli bir muhadram şairi olan İmru
ülkays'ın şiirlerinden çok azı günümüze 
kadar gelebilmiş. bazı beyitleri akrabası 
olan İmruülkays b. Hucr'a nisbet edilmiş
tir. Pek çok eserde dağınık halde bulunan 
şiirlerinden seksen beyit kadarını Luvls 
Şeyh o bir araya getirmiş, daha sonra Arap 
edebiyatında İmruülkays adını taşıyanlar
la ilgili çalışmasında Hasan es-Sendübl bu 
sayıyı 1 OO 'e yaklaştırmıştır. İbn Man
zOr'un Lisanü'l-'Arab'da on iki beytini 
örnek (şah id ı olarak kullandığı İmruülkays 
(Yasin el-EyyObl, s. 66) şiirlerinde genel-

likle ridde olaylarını, karısı Temlik'i ve Hz. 
Osman zamanında ilgi duyduğu bir kadı
nı konu edinmiştir. 
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Ebu Vehb (Ebü'l-Haris 1 Ebu Zeyd) 
Hunduc b. Hucr 

b. el-Haris Akilü'l-Mürar 
(ö. 540 dolayları) 

Cahiliye devrinin 

L 
tanınmış Arap şairi. 

_j 

Necid'de doğdu. Kinde'nin son hüküm
dan Hucr'ün oğludur. Soyu Güney Arabis
tan'da yerleştikleri kabul edilen Kahtanl
ler'e dayanır. Kabilesinin Yername bölge
sinde M uşakkar denilen yerde veya Him
yerller zamanında Hadramuna yerleşti
ği bilinmektedir. Asıl adının Hunduc, Adi 
veya Müleyke olduğu kaydedilmektedir. 
İmruülkays onun lakabı olup "şiddet ada
mı, Tanrı Kays'ın kulu, Kaysoğulları kabi
lesinden bir kişi" anlamlarına gelir. Bizans 
kralının hediye ettiği zehirli gömleğin et
kisiyle vücudunu yara ve çıbanlar kapla
dığından "zü'l-kurQh" (yaralı adam) ve ba
basının intikamını almak için yardım ta
lep etmek üzere kabile kabile, ülke ülke 
dolaşması ya da serseri bir hayat yaşama
sı sebebiyle "el-melikü'd - dıllll" (şaşkın 1 

sapkın kral) lakaplarını da almıştır. 

İmruülkays'ın hayatı hakkında bilinen
ler ll. (VIII.) yüzyılda yaşayan KOfeli alim
lerin rivayetlerine dayanmaktadır. Baba
sının sarayında binicilik, ok atma ve sa
vaşmayı öğrenerek yetişen İmruülkays, 
annesi Rebla'nın mensup olduğu Tağlibo
ğulları kabilesine sık sık gidip geldiğinden 
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Arap edebiyatında kahramanlığıyla tanı
nan dayısı Mühelhil b. Rebla'dan ders ala
rak şiirde yüksek bir seviyeye ulaştı. Ba
şında bulunduğu Esedoğulları kabilesinin 
kadıniarına şiirle sataşmaya başladığını 

öğrenen babası önce onu uyardı; kendi
sini dinlemeyip aşk şiirleri söylemeye de
vam etmesi üzerine de azatlısı Rebla'ya 
oğlunu öldürmesini ve gözlerini kendisi
ne getirmesini emretti. Ancak Rebla, im
ruülkays'a kıyamayıp vurduğu bir ceyla
nın gözlerini Hucr'e götürdü: Hucr'ün piş
man olduğunu ve çok üzüldüğünü görün
ce de onu öldürmediğini söyledi. İmruül
kays önceki davranışlarını yine sürdürün
ce babası onu kabilesinden kovdu. Kelb, 
Bekr ve Tay oymaklarından kendisine ka
tılan bir grupla birlikte kabHelere saldırıp 
ganimet alan ve günlerini eğlence ile ge
çirmeye başlayan İmruülkays, babasının 
bir isyan sonucu Esedoğulları tarafından 
öldürüldüğünü Yemen'de iken duydu ve 
onun intikamını almaya yemin etti. İmru
ülkays'ın bu kararını öğrenen Esedoğulla

rı bir barış heyeti gönderdi, fakat İmru
ülkays onları devrin intikam alameti olan 
siyah sarıkla karşıladı. İmruülkays, Bekr 
ve Tağlib kabilelerinden aldığı kuwetle 
düşmanlarını mağiQp ettiyse de bu gali
biyet, Esedoğulları'ndan hiçbir kimsenin 
sağ kalmasını istemeyen İmruülkays'ı tat
min etmedi. Ancak müttefikleri kendisi
ne daha fazla yardım etmeyi reddettiler 
ve onu savaştan vazgeçirmeye çalıştılar. 
Kabileler arasında dolaşıp tekrar yardım 
toplayan İmruülkays, akrabası olan Him
yer kralının verdiği ve diğer kabilelerden 
sağ ladığı kuwetlerle Esedoğulları'na sal
dırarak onları yenilgiye uğrattı. Bunun 
üzerine Hlre Hükümdan Münzir b. Ma
üssema, imruülkays'a karşı Kisra EnOşir
van'dan yardım istedi. Enüşirvan, Hlre 
hükümdarının Esedoğulları'nı koruma 
teklifini kabul ederek yardım gönderdi. 
imruülkays, bu yeni güçle başa çıkamaya
cağını anlayınca Teyma Emlri Semev'el'e 
sığındı. Semev'el, Gassanl Meliki Haris b. 
Cebele'nin kendisine yardım edebileceği
ni söyledi. Haris'in yanına giden İmruül
kays, onun aracılığı ile Bizans Kralı lusti
nianos'tan yardım almak üzere istanbul'a 
hareket etti (yaklaşık 538) . Iustinianos, 
imparatorluğunun sınırlarını tehdit eden 
Berberller'Ie uğraştığı için İmruülkays'ın 
isteğini kabul etmedi. Eli boş dönen im
ruülkays, Ankara'da Elmadağ yakınları
na geldiğinde hastalandı ve kısa bir sü
re sonra 540 yılı civarında öldü (İmruül
kays'ın ölümüyle ilgili çeşitli rivayetler için 
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bk. Şinkitl, s. 20-21 ; Ömer Ferruh, 1, 116-

117). 

Aile ve kabile geleneklerine uymayan 
davranışları ve babasının intikamını al
mak için Zü'l-halasa adındaki putun önün
de ok falı çektiğinde falın olumsuz çıkma
sı üzerine okiarı putun başına fırlatması 
gibi isyankar tavırları imruülkays'ın hür 
fikirli bir kimse olduğunu göstermekte
dir. Onun Alkame b. Abede, Abld b. Ebras 
ve Amr b. Kamla gibi şairlerle görüştüğü 
yolundaki rivayetler şüphelidir. 

imruülkays'ın şiirleri. IL (VIII.) yüzyılın 
sonlarına doğru Kufeli Ebu Amr eş-Şey
banl ve Halid b. Külsum ile Basralı alim
lerden Asmal ve Muhammed b. Hablb ei
Bağdadl tarafından derlenmiştir. lll. (IX.) 

yüzyılda ibnü's-Sikkit ve Sükkerl bu derle
rnelere dayanan iki metin kaleme almış
lardır. ibnü'n-Nedlm. ayrıca Ebü'I-Abbas 
ei-Ahvel'in yazdığı bir metinden söz et
mektedir. Şiirlerin sıhhati üzerinde duran 
Asmal, Ebu Amr b. Ala'nın naklettiği bazı 
şiirler dışında diğerlerinin Hammad er
Raviye tarafından uydurulduğunu söyler. 
Bunun yanında imruülkays lakabıyla anı
lan çok sayıda şair bulunduğundan bu la
kap altında geçen şiirlerin kime ait oldu
ğunu tesbit etmek güçtür. ibn Sellam ei
Cumahl'nin, FuJ:ıulü 'ş-şu'arô.' adlı ese
rinde diğer şairlerden pek çok şiir iktibas 
ederken imruülkays'tan sadece iki şiir al
ması bu hususla ilgilidir. 

Şiirleri üzerindeki bu şüphelere rağmen 
imruülkays büyük bir şöhrete sahip ol
muştur. Bu şöhreti Basralı alimierin onu 
klasik kasideye ilk şeklini veren, kasideyi 
ilk uzatan, sevgilisinin göç ettiği yerlerde 
durup ağlayarak hissiyatını dile getiren 

·ilk şair olarak nitelemelerinden kaynak-
lanmış olmalıdır. Hz. Peygamber'in im
ruülkays'ın şairliğini takdir edip onun şair
lerin öncüsü ve bayraktan olduğunu söy
lemesi. Hz. Ali'nin de şiirlerini beğenip öv
mesi şöhretini daha da arttırmıştır. im
ruülkays'ın üstünlüğünü kabul edenler, 
onun bir beyitte birkaç teşbih kullanma
sından ve pek çok temayı ustalıkla işle
mesinden hayranlıkla söz etmişlerdir. ibn 
Sellam ei-Cumahl, Resul-i Ekrem'in dede
leri Abdülmüttalib ile Hişam b. Abdüme
naf zamanında şiiri ilk defa uzatıp kaside 
haline getiren şairin imruülkays'ın dayısı 
Mühelhil b. Rebla olduğunu kaydeder. Bu
nunla birlikte kaynakların çoğunda imru
ülkays klasik kaside formunu ilk defa or
taya koyan. Arap şiirini belli kurallara 
bağlayan ve özellikle kafiye için esaslar 
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koyan şair olarak tanıtılmaktadır. Yedi 
meşhur muallaka arasında ilk sırayı alan 
uzun kasidesine iki kişiye hitapla başla
ması. arkadaşlarını durdurup sevgilisinin 
göç ettiği yerde yok olmaya yüz tutmuş 
izler ve kalıntılar önünde kendisiyle birlik
te ağlamaya davet etmesi imruülkays'tan 
kalma bir gelenektir. Onun şiirlerinin ilk 
şekliyle korunduğu şüphelidir. Şair tasnif
lerinde daima ilk sırada yer almasına rağ
men bazı hayranları ile Kufeli alimierin ço
ğu A'şa Meymun b. Kays'ı, Hicazlılar ise 
Züheyr b. Ebu Sülma'yı ona tercih etmiş
ler. Asmal ve bir kısım Basralılar ise im-

. ruülkays'ı Nabiga ez-Zübyanl'den üstün 
sayınışiard ır. 

imruülkays'ın muallakası diğer mualla
kalarla birlikte Hüseyin b. Ahmed ez-Zev
zenl. Hatlb et-Tebrlzl. ibnü'n-Nehhas el
Halebl ve Ebu Bekir ibnü'I-Enbarl gibi 
alimler tarafından şerhedilmiş. bu şerh
Ierin Batı'da da neşirleri yapılmış. ayrıca 
XVIII ve XIX. yüzyıllarda L. Warner. Sir 
William Jones, A. T. Hartmann, Theodor 
Nöldeke, Murkes ve Gandz gibi şarkiyat
çılar tarafından Latince. ingilizce. Fran
sızca, Almanca. isveççe ve Rusça'ya ter
cüme edilmiştir. Muallakasının bu şerh

lerdeki beyit sayısı yetmiş yedi ile seksen 
sekiz arasında değişmektedir. Şair, mu
allakasının baş tarafında aşk hatıralarına 

dair hissiyatını dile getirmiş. amcasının 
kızı ve sevgilisi Fatıma'ya olan hasretini 
ve onunla geçirdiği macerayı anlattıktan 
sonra kasidesini kaygılı bir gece, tehlikeli 
yolculuk, at, av, bulut ve sel tasvirleriy
le tamamlamıştır. 

imruülkays'ın muallakasının da yer al
dığı divanı ilk defa 1837'de Baran Mac
Guckin de Slane ve 1870'te Wilhelm Ahl
wardt tarafından neşredilmiş, Baran Mac
Guckin de Slane neşri daha sonra Mısır, 
Iran ve Hindistan'da çeşitli defalar basıl
mıştır. Divanın ilmi neşrini Hasan es-Sen
dubl (Kah i re 1349; Beyrut 1958), Muham
med Ebü'I-Fazl ibrahim (Kahire 1958, 

1964) ve Hanna ei-Fahurl (Beyrut 1409/ 

1989) gerçekleştirmiştiL Bunların en mü
kemmeli 1 399 beyit ihtiva eden Muham
med Ebü'I-Fazl neşridir. 
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11!1!1 AHMET SAVRAN 

İMSAK 
( !lı...ıyı) 

Oruçlunun belli b ir zaman içinde 
kendini bazı şeylerden 

alıkayınasi anlamında fıkıh terimi. 
L ~ 

Sözlükte "bir şeyi tutmak. sımsıkı sarıl

mak. alıkoymak; bir şeyden el çekmek, 
kendini tutmak" gibi manalara gelen 
imsak, terim olarak "ikinci fecrin (fecr-i 
sadık) doğuşundan güneşin batışına ka
dar yeme, içme ve cinsel ilişkiden nefsi 
alıkoymak" demektir. Bu aynı zamanda 
savm (oruç) kelimesinin de terim anlamı
dır. Bazı fıkıh ·kitaplarında bu şekilde ta
nımlanan savm diğer bazılarmda soyut 
olarak "belirli şeylerden belirli bir zaman
da (belirli şartlarla) kendini alıkoymak" 
diye tarif edilmiş ve orucun rüknünün 
imsak olduğu belirtilmiştir. im sak daha 
dar anlamda oruca başlamayı, başlangıç 
anını, karşıtı olan iftar da geniş anlamda 
orucu herhangi .bir zamanda bozmayı, 
dar anlamda ise güneşin batışında meşru 
şekilde oruca son vermeyi ifade etmekte
dir. imsak kelimesi sözlük anlamında çe
şitli türevleriyle Kur'an-ı Kerim'de ve ha
dislerde geçmekte. sahur ve imsak vak
tiyle ilgili bazı hadislerde ise mana olarak 
yer almaktadır (Müslim. "Şıyam", 39-44; 

EbG DavGd, "Şavm", 18). 

Fıkıh alimlerinin çoğunluğu, imsakin 
ikinci fecrin doğuşuyla başladığını ve gü
neşin batışına kadar devam ettiğini ka
bul etmiştir. Bunlardan fecrin ilk doğuş 
anını sınır kabul edenler ihtiyatı. aydınlı
ğın biraz yayılıp beli rm esini benimseyen
ler de kolaylığı esas almışlardır (el-Feta
va'l-Hindiyye, 1, 51 , 194; ibnAbidln, ll , 371; 

Çiçek, sy. 7-1011989-921. s. 187-188). Zira 
Hz. Peygamber sahurun mümkün olduk
ça geciktirilmesini tavsiye etmiş. ashabın 
uygulaması da bu yönde olmuştur. imsak 


