
gamber döneminden itibaren müellifin 
vefatma kadar yaşamış alimierin ölüm ta
rihlerini tesbit etmek üzere kaleme alın
mış iki ciltlik bir eser olup İbn Hacer'in 
Teh?,ibü 't- Teh?,ib'inin kaynakları arasın
dadır (ll, 14 7; IV, 1 42; V, 288; IX, 243). 3. 
Şemô.'ilü '1-'ulemô.' ('ubbad). Eserin adı
nın Keşfü'z;-z;unıln'da Şemô.'ilü'l-et]fı

yô.' ve vefeyô.tü'l- 'ulemô.' şeklinde ve
rilmesi ikinci sıradaki kitapla aynı eser 
olabileceği ihtimalini akla getirmekte. Zi
rikll'nin el-A'lô.m'da (1, 293) müellifın en 
meşhur eserinin adını Tô.ri{ıu vefeyô.ti'l
'ulemô.' diye zikredip muhteva olarakTô.
ri{ıu 's-sinin için verilen bilgileri kaydet
mesi de bu ihtimali güçlendirmektedir. 
4. Nesimü'l-mühec. Fazlurrahman Ba
ki , Zehebl'nin A'lô.mü'n-nübelô.' (XVII, 
5 7 ı) ve Sübki'nin Taba]fiitü 'ş-Şô.ti'iyye 
(IV. 264) adlı eserleri başta olmak üzere 
birçok kaynakta bu şekilde harekelenen 
kitabın adındaki ikinci kelimenin "men
hec" olması gerektiğini söylemektedir 
(/C, XXXIV/3 1 19601. s. 1 97) Müellifin ay
rıca el-Üns ve's-selve (sülvan) adlı bir 
eserinin bulunduğu zikredilmiştir. 
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~ ABDÜLKADiR ŞENEL 

KARS 

Doğu Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Kars çayı vadisiyle yüksek platodan ay
rılmış bir tepenin üzerinde ve bu tepenin 
eteklerindeki düzlükte yer alır. Birbirin
den farklı iki kısımdan oluşan şehrin eski 
bölümü Kars çayının açtığı derin vadinin 
kenarında bulunmakta olup buranın ana 
merkezini Kars Kalesi oluşturur. Başlıca 
tarihi yapılar bu kısım dadır. Yeni mahal
leler eski kısım la istasyon arasında yer al-

maktadır. Kars adının Gürcüce kari (kapı) 
kelimesinden geldiği, buranın Ermenis
tan ile Gürcistan arasında bulunması se
bebiyle "kapıdaki şehir" anlamında Ka
riskalaki şeklinde anıldığı ileri sürülür. 
Ayrıca bu adın Türkçe Karsak kelimesine 
dayandığı ve Bulgar Türkleri'nin Karsak 
boyunun bölgedeki hakimiyetinin (m .ö. 
11 . yüzy ıl) bir hatırası olduğu da öne sü
rülmüştür (iA, vı. 36 ı) . Kars adına Bi
zans literatüründe ilk defa Konstantinos 
Porphyrogennetos'un eserinde rastlanır. 
Ortaçağ mahalli kroniklerinde burası için 
Karuts veya Karuc adının kullanıldığı be
lirtilir. Bizans kaynaklarında kullanılan 
Kars adı Arap kaynaklarında da aynı şe
kilde yer alır. Şehri İbnü'l-Eslr ve Yaküt el
Ham evi Kars. Fariki ise Gars adıyla zikre
der. Osmanlı kaynaklarında da Kars imla
sıyla geçer. Osmanlı coğrafyacılarının eser
lerinin pek çoğunda burası "Türkmen ül
kesi" nde muhkem bir kaleye sahip şehir 
olarak gösterilmiştir. 

Paleolitik çağiara ait izlere de rastlanan 
Kars çevresi İlkçağ'larda Hititler, Urartu
lar ve Sasanller'in hakimiyetinde kaldı. 
İlk İslam fetihleri esnasında Kars yöresi
nin bir bölümü Arap hakimiyetine geç
mişse de bölgede Bizans'la girişilen reka
bet sonucu Araplar'ın kesin hakimiyeti 
ancak VIII. yüzyılda gerçekleşebildi. Bu 
dönemde Araplar'ın da desteğiyle Kars'a 
Bagratlılar hakim oldu. Bagratlılar soyun
dan lll. Aşot, 962'de beyliğinin merkezini 
Ani'ye taşıdıktan sonra kardeşi Muşeg'e 
merkezi Kars olmak üzere Vanand bölge
sini verdi. 

Arslan b. Selçuk'un oğlu Kutalmış 1 049 
ve 1 053 yıllarında düzenlediği iki seferde 
de Kars'ı ele geçiremedi. 450'de (1058) 
Çağrı Bey'in oğlu Yakütl'nin emrindeki 
Selçuklu kuwetleri Kars'ın kenar mahal
lelerini ele geçirip yağmaladı, ancak şehri 
zaptedemeden Ani üzerine yürüdü. 456'
da (1064) Alparslan 'ın Ani üzerine hare-

XVII. yüzyılın 
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keti esnada Kars'ta hüküm süren Vanand 
Prensi Gagik, Alparslan'a ve Selçuklu aile
sine itaatini bildirdi. Bu suretle Kars her
hangi bir askeri harekat olmadan Selçuk
lu topraklarına katıldı . Gagik ise Alpars
lan 'ın bölgeden çekilmesinden sonra Bi
zans imparatoru ile anlaşarak Kayseri ya
kınlarındaki Zamantı suyu çevresinde ba
zı kasabaların kendisine verilmesi karşı
lığında ülkesini Bizans Devleti'ne dahil et
ti (Yinanç, s. 5 ı) . 1 074'te Gürcü Krallığı'na 
bağlı olan şehir Sultan M elikşah zamanın
da kesin olarak Selçuklu hakimiyeti altına 
alınmıştır (4 72/ 1 080). 

Selçuklular'ın zayıflamasından sonra 
Kars ve .çevresi Gürcüler ile Türk beylik
leri arasında rekabet sahası durumuna 
geldi. Bu dönemde şehrin bir müddet 
Saltuklular'ın hakimiyetinde kaldığı ve İz
zeddin Saltuk'un veziri FlrQz tarafından 
kalesinin tamir etiirildiği Kars Kalesi'nde 
bulunan 548 ( 1153) tarihli bir kitabeden 
anlaşılmaktadır. İbnü'l-Ezrak İzzeddin için 
Kars hakimi tabirini kullanmaktadır (Mey
ya{arikTn ve Amid Tarihi, s. 127) Şehir, 
VI. (XII. ) yüzyıl ortalarında Ani emirleri 
olan Şeddadller'in hakimiyet alanına da
hil oldu. Ancak bu durum uzun sürmedi 
ve Kars. Ahlatşahlar'ın elinde bulunduğu 
sıralarda yine Gürcüler tarafından istila 
edildi (Ebü'l-Ferec. ll , 487). Celaleddin Ha
rizmşah, Moğollar karşısında dayanama
yarakAzerbaycan'a çekildiği esnada böl
ge Gürcüler'in elinde bulunuyordu. Onun 
Kars ve çevresini yeniden fethetmesi 
(623/1 226) İslam dünyasında sevinç uyan
dırdı. Ancak ölümünden sonra şehir yeni
den Gürcüler'in eline geçti. 636' da ( 1239) 
Curmagan Noyan kumandasındaki Moğol 
ordusu Gürcistan seferi sırasında Kars'ı 
alarak tahrip etti. Şehir 1336 yılına kadar 
İlhanlılar ' ın , ardından da mahalli hane
danların idaresinde kaldı. 1356'da kısa 
bir süre Altın Ordu hakimiyetine girdiyse 
de 759'da (1358) Celayirliler tarafından 
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ele geçirildi. 782'de ise (1380) Karako
yunlu idaresi altındaydı . 788'de (1386) 
Timur tarafından alındığında Firuzbaht 
adlı biri tarafından yönetiliyordu. Timur 
vergi ödemesi şartıyla Firuzbaht'ın ida
resine dokunmadı, hatta Anadolu üzeri
ne seferler yaptığı sıralarda bir müddet 
Kars'ta ikamet etti. Timur'un ölümünden 
sonra ortaya çıkan karışıklık döneminde 
Karakoyunlular Kars'ı yeniden hakimiyet
lerine aldılar ve onardılar. Şehir 871'de 
(1467) Akkoyunlu Hükümdan Uzun Ha
san tarafından ele geçirildi. 907' de ( 1501 ) 
Akkoyunlu Devleti 'nin Safeviler tarafın
dan yıkılmasıyla Kars bir müddet Avşar 
Türkmenleri 'nden Sevündük Han Korçu
başı ' nın elinde kaldı. Kanuni Sultan Sü
leyman ' ın lrakeyn Seferi sırasında (940/ 
ı 534) Pasin. Şüregel, Oltu gibi kalelerin 
Osmanlılar tarafından ele geçirildiği es
nada Kars Kalesi'nin de Osmanlılar'a bağ

lanmış olması kuwetle muhtemeldir. Bu
nunla birlikte Kars. Osmanlı hizmetine 
girmiş olan Dulkadırlı Mehmed Han tara
fından kesin olarak 944'te (1537) Osman
lı topraklarına dahil edilmiştir (Aydın. s. 
89). Uzun mücadeleler ve istikrarsızlıklar 
döneminde Kars şehri ve kalesi büyük öl
çüde harap olduğundan Osmanlılar za
manında hızlı bir tamirata girişildL 955'
te (1548) Kars Kalesi'nin tamiri ve güç
lendirilmesi sırasında Safeviler şehre sal
dırdılar ve kaleyi yeniden tahrip ettiler. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şeh
zade Bayezid'in isyan edip Safev!ler'e sı
ğınmasından sonra onun Osmanlı Dev
leti'ne teslim edilmesine karşılık olarak 
yüklü miktarda altınla birlikte Kars şeh
rinin İran'a verilmesi vaad edildi. Ancak 
Osmanlılar Kars'ın teslimi hususunda ya
vaş davrandılar. Bununla birlikte 972'
de (1565) yapılan sınır tashihinde Kars 
İran 'a bırakıldı . 984'ten (1576) az önce 
yeniden Osmanlı topraklarına dahil oldu. 
Kars gerekAnadolu'dan İran, Azerbaycan 
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ve Gürcistan üzerine yapılacak seferlerde 
gerekse adı geçen yerlerden Anadolu'ya 
yapılacak saldırılarda önemli bir stratejik 
konuma sahip olduğundan sık sık baskı
na ve tahribata uğradı. 987'de (1579) bü
yük bir ordu ile Kars'a gelen Lala Musta
fa Paşa, kalenin ve şehrin tamirine çalıştı 
bu sırada şehirde cami, okul, hamam, su 
yolu, değirmen ve evler yapıldı. 

Şehir, 1013'te (1604) Şah Abbas tara
fından ele geçirildikten sonra ağır bir 
şekilde tahrip edildi. 1 025'te ( 1616) ve 
1 046'da ( 1636) Osmanlılar Kars'ın yeni
den im arına çalıştılar. 1049 (1 639) Os
manlı- İran anlaşmasının ardından uzun 
bir sükunet dönemine girildi. 1074 Şewa
lindeki (Mayıs 1664) deprem şehri olduk
ça etkiledi, birçok cami, ev yıkıldı. Nadir 
Şah , yeniden başlayan Osmanlı- İran mü
cadelesi sırasında 1147 (1734) yılında iki 
defa. 1157'de (1744) bir defa burayı ku
şattıysa da ele geçiremedi. 

Kars 1828, 1855 ve 1877'de Rus işgali
ne uğradı . 1878 Berlin Antiaşması sonu
cunda Rusya'ya bırakıldı. Böylece Osman
lı Devleti, Kafkasya sınırında önemli bir 
stratejik mevkiye sahip olan şehrini kay
betmiş oldu. Ruslar Kars'ı, merkezi Tiflis 
olan Zakafkasya genel valiliğine bağlı bir 
vilayet durumuna getirdiler. Tiflis-Güm
rü demiryolunu Kars'a kadar uzattılar. 3 
M art 1918' de imzalanan B rest- Litovsk 
Antiaşması ile Kars, Ardahan ve Batum 
Osmanlı Devleti'ne verildi. Ancak Ruslar 
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geri çekilirken yerlerini Ermeniler'e bırak
tıklarından Türk ordusu 23 Nisan 1918'
de ileri harekata geçerek Kars'ı Ermeni
ler'den aldı. 

Mondros Mütarekesi imzalandıktan 
sonra Türk ordusunun 1914 sınırlarına 
geri çekilmesi hükmü gereği Kars boşal
tıldı. Bu esnada Kars'ta bulunan Yakub 
Şevki Paşa şehri teslim etmemek için di
renmişse de İstanbul'un işgal edilmesine 
bahane oluşturacağı bildirildiğinden da
ha fazla karşı koyamamıştı. Kars ve çev
resini Ermeni ve Gürcü saldırılarına karşı 
korumak ve bölgenin haklarını milletle
rarası alanda savunmak amacıyla Karslı
lar tarafından 5 Kasım 1918'de Kars İslam 
ŞOrası kuruldu. ŞCıra. 17-18 Ocak 1919'da 
topladığı kongre ile adını Cenub-ı Garb! 
Kafkas Hükumet-i Muvakkata-i Milliyesi 
olarak değiştirdi. 12 Nisan 1 91 9' da Kars· 
İngiliz işgaline uğradı. Hükümet dağıtıl 
dığı gibi üyeleri tutuklanarak Malta'ya 
sürgüne gönderildi. İngilizler Kars'ın de
netimini Ermeniler'e bıraktılar. ı. Türki
ye Büyük Millet Meclisi kurulduktan bir 
müddet sonra, XV. Kolordu kumandanı 
Kazım Karabekir Paşa'yı doğu cephesi 
kumandanlığına tayin etti. Kazım Kara
bekir Paşa 30 Ekim 1920'de Kars'a girdi. 
Ermeniler'le 3 Aralık 1920'de imzalanan 
Gümrü Antiaşması ile bölge Ermeni teh
didinden kurtulmuş oldu. Moskova (ı 6 
Mart ı 92 ı ) ve Kars (ı 3 Ekim ı 92 ı) antlaş
malarıyla yapılan son sınır tashihleri sa
yesinde Kars yeni Türk devletinin sınırla 

rı dahilinde kaldı . Cumhuriyet devrinde il 
merkezi oldu. 

Kars Osmanlılar tarafından fethedildik
ten sonra Erzurum beylerbeyiliğine bağlı 
bir sancağın merkezi durumundaydı. Kars 
Kalesi oturulamayacak kadar harap oldu
ğundan Kars sancak beyi bir ara Bardız 
(günümüzde Gazi ler) ya da Döşkaya'da 
ikamet etmek zorunda kaldı. 967 ( 1560) 
yılında Kars sancak beyi olan Kazan Bey'in 
ölümünün ardından Kars sancağı Dulka
dıroğlu Ali Bey'in oğlu Şah Mehmed Bey' e 
verildi. Kars'ın merkez olduğu Kars san
cağı, 988'de (1580) Erzurum eyaletinden 



ayrılarak ayrı bir beylerbeyilik haline ge
tirildi ve ilk beylerbeyi de Silistre sancağı 
beyi Hızır Bey oldu. Kars şehri "paşa san
cağı" olarak ey aletin merkezi .durumuna 
geldi. Kars beylerbeyiliği bu durumunu 
XIX. yüzyılın başlarına kadar korudu. Bu 
yüzyılın ortalarından itibaren Erzurum 
eyaletine bağlanarakyeniden sancak sta
tüsüne döndürüldü. 

Kars şehri ve çevresi uzun süreli savaş
ların devamlı etkisi altında kaldığından 
büyük nüfus ve gelir kaybına uğramıştır. 
1 560'tan sonra civardaki aşiretlerin böl
geye gelip yerleşmeye başlamasıyla yavaş 
yavaş şenlendi. Çevredeki bu gelişmeler 
Kars şehrinin de gelişmesinin yolunu aç
tı. 1 SSO'Ii yılların hemen başlarında yapı
lan tahrirde Kars mahalleleri sadece kale 
içinde bulunan cami veya mescid isimle
riyle kaydedilmiş (TK, TD, nr. 175, s. 29 
vd.). ancak nüfus ve vergi miktarları ya
zılmamıştır. Bu tahrire göre Kars'ta kale 
içinde yer alan mahalleler Cami-i Keblr. 
Cami-i Saglr. Cami-i Bayram Paşa. Cami-i 
İbrahim Paşa . Mescid-i Musa. Mescid-i 
İsmail ez-Zaim. Mescid-i Molla Mehmed, 
Mescid-i Kara Bey ve Mescid-i Cafer Ye
niçeri idi. Kars'ın bu dönemdeki nüfusu 
hakkında bilgi yoktur. Askeri bir özelliğe 
sahip olduğundan XVI. yüzyılın son çeyre
ğindeki sava ş yıllarında burada sivil is
kanın çok az old uğu tahmin edilebilir. 
1 057'de ( 1647) Kars ' ı gören Evliya Çele
bi şehirde 3000 ev bulunduğunu yazar. 
1694'te bir Batılı seyyah ise burada askeri 
bir garnizonun yer aldığını. Safevi sınırını 
kontrol ettiğini. şehrin büyük olmasına 
karşılık nüfusun çok az olduğunu belirtir. 
Şehrin nüfusu hakkında sağlıklı bilgilere 
XIX. yüzyılda ulaşılabilmektedir. 

1831'de yapılan ilk nüfus sayımında 
Kars'ta 17.580 erkek nüfus tesbit edil
miştir. Ancak bu rakamın şehre ait olma
dığı açıktır. 1828'de uğradığı Rus işga
linin ardından tahrip edilmiş olan şehri 
1842'de gören bir seyyah Kars'ta 12.000 

Kars'tan 

bir görün ü ş 

dolayında nüfusun var olduğunu belir
tir. 1872'de 519'u hıristiyan olmak üzere 
11 .629 erkek nüfus bulunuyordu. Rus iş
gali doneminde 1897'de yapılan sayım
larda Kars sancağının genel nüfusunda 
anormal bir artış gözlenmektedir. Bu hu
susa. Rusya'nın kolanizasyon politikasının 
bir sonucu olarak bölgeye göç ettirilen 
Alman . Osetin. Rum. Malakan. Ermeni, 
Polonez gibi gayri müslim topluluklar se
bep olmuştur. Buna karşılık müslüman 
nüfusta görülen düşüş. Rus işgali sıra
sında bölgeden çok sayıda Türk'ün Ana
dolu'ya göç etmesinden kaynaklanmıştır. 

1. Dünya Savaşı'nda ve ardından Rus ve 
Ermeni işgalleri döneminde Kars'taki 
Türk ve müslüman nüfus soy kırımından 
kurtulmak için daha güvenli merkeziere 
göç etmiş. Kars'ın kurtuluşundan sonra 
ise yeniden eski yurtlarına dönmüştür. 

Kars. XVII. yüzyılda Erzurum yolu ile 
gelen Acem kervanlarının uğrak yeri ol
masına rağmen bedesteni yoktu. Buna 
karşılık Hint, Mısır, İran ve Çin mallarının 
bulunduğu 200 civarında dükkanı olan 
bir çarşıya sahipti. Ayrıca esnafın büyük 
çoğunluğu kale içinde yer alıyordu. Evli
ya Çelebi şehri gezdiğinde bağ ve bahçe
lerin olmayışı dikkatini çekmişti. XIX. yüz
yı l ın son çeyreğinde Kars'ta 600'den faz
la dükkan vardı. Kars esnafı çoğun l ukla 

şehrin ve kırsal kesimin ihtiyaçlarına yö
nelik üretim yapmaktaydı. Dış pazarlara 
yönelik üretim daha çok köylerde doku
nan halı, kilim, keçe gibi mallardan olu
şuyordu (Erzurum Vilayeti Salnamesi 
[1288] , s. 162) . 1870'te Şaranpol mahal
lesinde ticari mallar ve hayvan alışverişi 
için mayıs başından haziranın on beşine 
kadar süren bir panayır kurulmasına izin 
verildi (TK, TD, nr. 175 , s. 30) . 

III. Murad Kars Kalesi'ni tamir ettirdiği 
esnada burada cami. medrese ve hamam 
yaptırmıştı (TK, TD, nr. 175 , s. 30 , 11 3). 
Evliya Çelebi şehri ziyaret ettiğinde Kars'
ta kırk yedi adet mihraplı cami bulunu-
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yordu , ancak sadece sekiz tanesinde cu
ma namazı kılınıyordu. Onun bildirdiğine 
göre Hüseyin Kethüda Camii halk arasın
da Kızıl Kilise olarak da biliniyordu . Ayrı
ca Kaltakçı Camii mimari ve işçilik bakı
mından diğerlerinden farklıyd ı. Meydan 
semtinde bulunan Ulucami de kiliseden 
camiye çevrilenlerdendi. Bu dönemde 
Kars'ta iki hamam. on sekiz sıbyan mek
tebi ve bir medrese yer alıyordu . XIX. 
yüzyılın son çeyreğinde ise. kırk cami. bir 
rüşdiye. otuz sekiz medrese. yedi kilise. 
dört han ve beş hamam vardı (Erzurum 
Vilayeti Salnamesi [1293], s. 148). Şehrin 
sembolü durumunda olan Kars Kalesi 
uzun savaşlar ve sık sık yaşanan istila
lar yüzünden pek çok defa tamir gör
müştür. 

Günümüzde Kars şehri görünüş itiba
riyle tamamen birbirinden farklı iki ke
simden oluşur: Tepedeki eski kesim ve 
düzlükte yayılan yeni kesim . 1878'den 
sonra kurulan yeni kesim birbirini dik ola
rak kesen muntazam planıyla dikkati çe
ker. 19SO'de 21.130 olan nüfus 1960'ta 
32.141'e, 1980'de 58.799'a, 1997'de ise 
93.038'e yükselmiştir. Kars şehrinin mer
kez olduğu Kars ili Ardahan. Erzurum. 
Ağrı ve Iğdır iller iyle çevrilmiştir. Ayrıca 

doğudan Ermenistan ile sınırı vardır. 
Merkez ilçeden başka Akyaka, Arpaçay, 
Digor, Kağızman. Sarıkamış , Selim ve 
Susuz adlı yedi ilçeye ayrılır. 10. 126 
km 2 genişliğindeki Kars il inin sınırları 
içinde 1997 genel nüfus sayımına göre 
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322.973 kişi yaşıyordu, nüfus yoğunluğu 
ise otuz iki idi. Diyanet İşleri Başkanlığı'
na ait 2000 yılı istatistiklerine göre Kars'
ta il ve ilçe merkezlerinde yetmiş, kasa
balarda dört ve köylerde 389 olmak üze
re toplam 463 cami bulunmaktadır. İl 
merkezindeki cami sayısı otuz sekizdir. 
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KARTACENNI 
( : ~ ."'i) ~ .r 

Ebü'I-Hasen Henlüdd!n Hazim 
b. Muhammed b. Hasen 

b. Muhammed ei-Kartacennl 
(ö. 684/1285) 

Endülüslü edip, münekkit, 
belagat nazariyatçısı ve şair. 

_j 

608'de (1211-12) Endülüs'ün Kartaeen
ne (CarthagEme) şehrinde doğdu. Soyu Evs 
kabilesine dayandığından Evs'i ve Ensar'i 
nisbeleriyle de anılır. Babası Kartacenne 
kadısı idi. Kartacenn'i babasından Arap 
dili ve edebiyatı, fıkıh ve hadis dersleri 
aldı. Mürsiye'ye (Murcia) giderek 1\ırsün'i 
ve Arüz'i gibi alimierin derslerine devam 
etti. Maliki fıkhı. nahiv. hadis, ah bar. ede
biyat ve şiir alanlarındaki bilgisini geliş
tirdi. Tahsilini tamamlamak için gittiği 
Gırnata (Granada) ve İşbiliye'de (Sevilla) çe
şitli alimlerden icazet aldı. Arap dili ve ha
dis alimi Ebü Ali eş-Şelevb'in akli ilimler
deki üstün yeteneğini farkederek onu 
felsefe, mantık, hitabet ve şiire yönlen
dirdi. İbn Rüşd. Parabi ve İbn Sina'nın 
Aristo'nun mantık, şiir, edebi tenkit ve 
hitabete dair eserleri üzerine yazdıkları 
şerh, tefsir ve telhislerini inceleyerek bu 
alanlarda derinleşti. 632'de (1234) babası 
vefat etti. Ertesi yıl Emev'iler'in başşehri 
Kurtuba'nın (Cordoba) Kastilya- Leon Kralı 
lll. Pernando tarafından işgalini takip 
eden siyasi çalkantılar üzerine kardeşi 
Ebü Ali ile birlikte Pas'a göç etti. Muvah
hidler'in Merakeş em'iri Abdülvahid er-Re
ş'id'e sığınarak onun için methiyeler ka
leme aldı. Hükümdarın sarayında düzen
lenen ilmi ve edebi meclisiere katıldı. Ken
disi gibi Endülüs'ten Mağrib'e göç etmek 
zorunda kalan seçkin ve kültürlü kişilerle 
ilişkilerini sürdürdü. 

Kartacenn'i. Merakeş'te baş gösteren 
siyasi karışıklıklar yüzünden Bicaye'ye 
(Bougie). ardından Tunus'a gitti (639/ 
1241). Burada Ha fs 'i Em 'iri I. Ebü Zekeriy
ya Yahya'nın sarayına girdi ve onun için 
uzun bir kaside yazarak kendisine takdim 
etti (Divanü ljazim, s. 64-67). Ölümüne 
kadar 1\ınus'ta yaşayan Kartacenn'i. Haf
s'iler'den ı. Ebü Zekeriyya Yahya. ı. Mu
hammed el-Müstansır. Il. Ebü Zekeriyya 
Yahya ei-Vasil5. Ebü İshak İbrahim. İbn 
Ebü Umare. I. Ebü Hafs ömer dönemle
rini gördü. 24 Ramazan 684'te (23 Kasım 
1285) vefat etti. Methiyelerinin çoğu ı. 
Ebü Zekeriyya Yahya ve oğlu ı. Ebü Ab
dullah Muhammed el-Müstansır ile ilgili
dir. Ebü Hayyan el-Endelüs'i, İbn Rüşeyd, 

Ebü'l-Hasan Ali et-Ticani ile oğlu Ebü'l
Pazl Muhammed et-Ticanl. Ahmed b. Yü
suf el-Lebl'i, İbn Raşid el-Kafs'i onun öğ
rencilerinden bazılarıdır. 

Aristo'nun şiir. belagat, edebitenkit ve 
hitabete dair görüşlerini İbn Sina ve Pa
rab'i'nin yorumlarından istifadeyle Arap 
edebiyatma yansıtan. bu konularda öz
gün görüşler ortaya koyan Kartacenn'i bu 
alanlardaki düşüncelerini Minhdcü '1-bü
legii' adlı eserinde toplamıştır (s. 69-71 ). 

Şiirlerinde, kendisinin ve ailesinin maruz 
kaldığı sürgün ve hicretlerin etkisiyle de
rin bir gurbet hissi, Endülüs'e tekrar dön
me özlemi yankılanır. Methiyelerinin gi
rizgahında yer alan nes'iblerinde ayrılık 
acılarını, müstakil gazellerinde ise ümit 
ve hayallerini dile getirmiştir. Methiyeleri 
tasvir, gazel ve söz sanatlarındaki ustalı
ğını kanıtlar. Söz sanatlarını yoğun olarak 
kullanması. fıkıh, hadis, felsefe. mantık 
ve astronomi gibi ilim dallarındaki biriki
mini şiirlerine yansıtması. eski Arap şiiri, 
Kur'an ve Arap emsalinden zengin ikti
bas ve tazminlere yer vermesi Kartacen
n'i'nin şiirlerinin belirgin özellikleridir. 

Eserleri. 1. Minhdcü'l-bülegii' ve si
rdcü '1-üdebd'. Arap şiiri. belagat ve ede
bi tenkide dair Aristo'nun Poetika ve 
Rhetorica adlı eserlerinin etkisiyle yazıl
mış orüinal bir kitaptır. Eserin zamanı
mıza ulaşmayan birinci kısmında lafız, 
ikinci kısmında mana. üçüncü kısmında 
nazım ve dördüncü kısmında üslüp me
seleleri incelenmiştir. Felsefi yorumlar ve 
mantık! çözümlemelerle örülmüş olan ki
tabın dili felsefe ve mantık terimleri se
bebiyle zor anlaşılır niteliktedir. Şiirde is
tidlal türlerinin ele alındığı ikinci kısmın 
üçüncü alt başlığı Abdurrahman Bedevi 
tarafından İla Tdhd lfüseyin fi 'idi mi
lddihi's-seb'in (Kahire 1962) adlı eserin 
içinde (s. 85-146) yayımlanmıştır. Kitabın 
birinci kısmı dışındaki bölümlerini Mu
hammed Hab'ib İbnü'l-Hoca neşretmiştir 
(Tu n us 1966; Beyrut 1981 ). z. el-Maifşure 
(el-Maif:şüretü'l-el{iyye). Recez vezninde 
kaleme alınmış 1 006 beyitlik hacmiyle 
maksüre türü kasidelerin en uzun u ve en 
iyisi kabul edilen eser İbn Düreyd'in el
Ma]fşure'sine naz'ire olarak nazmedil
miştir. Hafs'i Hükümdan I. Müstansır'ı 
kutlama ve övme amacıyla yazılan kaside 
müslümanların Endülüs'te hezimet se
bepleri, şairin kendi hayatından önem
li kesitler. çok sayıda özel isim ile medih, 
mev'iza, hikemiyat, tasvir, gazel, fahr gi
bi çeşitli temaları içermekte olup edebi
yat. tarih ve coğrafya alanlarında önemli 
bir belge niteliğindedir. Eser Şerif el-Gır-


