
bulunmadığına dikkat çekerek insanlığı 
uyarmıştır (DİA, N, 182-183). 
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Şair ve edip. 
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Muhtemelen 290'da (903) Remle'de 
doğdu. Kendisinin uydurduğu ve "katip, 
şair, edip, cevad, müneccim" kelimeleri
nin ilk harflerinden oluşan "Küşacim" 
(Keşacim) lakabıyla tanınır. Tıpta, özellik
le hayvan ve kuş hastalıklarının teşhis ve 
tedavisindeki başarısı sebebiyle KOşa
cim'in başına "tabip" (veya tayr) kelime
sinin ilk harfini ilave ederek lakabını 
"Taküşacim" şeklinde ananlar varsa da 
bu şekil pek kabul görmemiştir (İbnü'l
imad, III. 38). KOşacim'in Sind-İran kö
kenli Şii bir aileye mensup olduğu, baba
sının Afganistan 'ın güneyindeki Sicistan 
bölgesine yerleştiği, burada Şamistiyan 
adlı bir köyün mektebinde bir süre hoca
lık yaptığı rivayet edilmektedir. 

Küşacim ilk tahsiline Remle'de başla
dıktan sonra öğrenimine Dımaşk'ta de
vam etti. Ailesi burada oturduğu ve tah
silinin önemli bir kısmını bu bölgede ta
mamladığı için Se'alibi onu Dımaşk şair
leri arasında zikreder ( Yetfmetü 'd-dehr; 

ı, 358-360). Halep'te hadis ve fıkıh tah
sili yaptı. ardından Mısır'a geçerek uzun 
süre orada kaldı. Gençlik döneminde Mu
sul'a gidip Hamdani Emiri Ebü'l-Heyca 
Abdullah b. Hamdan'ın hizmetine giren 
Küşacim devrin tanınmış bazı şairleriyle 

tanışma fırsatı buldu. Daha sonra mai
yeti arasına girdiği Halep Emiri Seyfüd
devle el-Hamdani'nin sarayında Müte
nebbi, EbO Firas el-Hamdani, Ebü'l-Fe
rec el-İsfahani, İbn Haleveyh, İbn Nüba
te el-Hatib ve Sanavberi gibi önemli şair 
ve ediplerle görüştü. Alim, şair ve edip
terin hamisi Seyfüddevle'ye bir süre ne
dimlik yapmasının yanında yemeklerinin 
hazırlanması ve kütüphanesinin düzen
lenmesiyle de ilgilendi. Bazı şiirlerinde 
geçen yemek tarif ve tasvirleri o günle
rin bir anısı olarak divanında yer almak
tadır (Dfuan, s. 39, 290). KOşacim'in ölüm 
tarihi hakkında kaynaklarda 330 (942) 
ile 360 (971) yılları arasında değişen 
farklı tarihler verilmektedir. Ancak İb
nü'I-İmad'ın onu 360 (971) yılında vefat 
edenler arasında anması, daha sonraki 
müelliflerin ihtiyatlı davranarak 350 
(961) ve daha çok 360 şeklinde iki farklı 
tarih vermelerine sebep olmuştur. 

Methiye, hicviye ve mersiye gibi klasik 
şiir konularının yanı sıra bahçe, çiçek, 
ağaç ve yemiş tasvirleriyle dikkat çeken 
şair, Arap edebiyatında tabiat tasviri ko
nusunda en başarılı sanatkarlardan biri 
sayı lır. Küşacim , dedesi Sin di vasıtasıy
la aileye intikal eden Şia-İmamiyye aki
desini benimsemiş. kasidelerinde Ehl-i 
beyt'e duyduğu sevgiyi ve Hz. Hüseyin 
ile taraftarlarının Kerbela'da şehid edil
mesini duygulu bir üslOpla işlemiştir (Of
uan, s. 3-5, 97-101). Mes'Odi ondan öv
güyle söz etmiş ve şiirlerine oldukça ge
niş yer vermiştir (MürQcü'?·?eheb, VIII, 
3 ı 8, 3 ı 9, 394, 396, 399,404, 406) İbnü'l
İmad da zamanının "reyhanetü'l-edeb"i 
diye tanımladığı şairin üstün ilim ve sa
nat gücü sebebiyle "Küşacim ilmi" şek
linde darbımesellere konu olduğunu söy
ler (Şe?erat, lll, 37). KOşacim'in eserleri, 
başta Seri er-Reffa olmak üzere kendi
sinden sonra gelen şair ve ediplere örnek 
olmuştur. 

Astronomi, tıp. mantık, mOsiki, şiir, in
şa. kitabet ve hitabet sahalarında ken
dini kabul ettiren Küşacim konuları ele 
alırken gösterdiği titizlikle tanınmıştır. 

Ayrıca iyi bir hattat olup bir kasidesinde
ki ifadesinden çeşitli kıraat farklarını içe
ren bir mushaf istinsah ettiği anlaşılmak
tadır (Tahir el-Cezairl, s. 2 ı 8). Küşacim 
avcılıkla da uğraşmış. bu alandaki ustalı
ğını el-Meşayid ve'l-matfırid adlı ese
rinde ortaya koymuştur. 

Eserleri. 1. Divan. KOşacim'in şiirleri 
ilk defa çağdaşlarından Seri er-Reffa 
tarafından derlenmiştir. Ancak Seri bu 
nüshaya kendilerini sirkatle suçlamak 
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için Halidiyyan'ın bazı şiirlerini de kat
mıştır. Divanın günümüze kadar gelen 
nüshaları, EbO Bekir Muhammed b. Ab
dullah el-HamdOni'nin konularına göre 
tertip ettiği kasideleri ihtiva etmekte
dir. HamdOni, divana şairin oğlu Ebü'l
Ferec'in rivayet ettiği bazı şiirleri de 
eklemiştir. İlk defa Beyrut'ta basılan 
eser (I 3 I 3/1895) Hayriyye Muhammed 
MahfOz (Bağdat ı 970) ve Nebevl Abdül
vahid Şa'lan (K ahi re I 997) tarafından 
neşredilmiştir. 2. Edebü'n-nedim. Ne
dimlerin fazilet. ahlak, hizmet ve görev
lerinden bahseden risale Bu tak'ta (ı 298/ 
1881). Edebü'n-nüdema' ve leta'ifü'z
zurefa' adıyla İskenderiye'de (ı 329/19 ı ı) 
basılmıştır. 3. el-Meşfıyid ve'l-matarid. 
Avcılığın faziletiyle av silah ve gereçle
rinden. tuzak çeşitlerinden, şahin ve 
atmaca gibi av kuşlarından, bunların 
yetiştirilmesi, hastalıklarının teşhis ve 
tedavisinden, geyik, tavşan , tilki, arslan 
vb. hayvanların özelliklerinden söz eden 
eser, avcılıkla ilgili başka kaynaklarda 
bulunmayan bir kısım şiirler de ihti
va ettiğinden Arap edebiyatında ayrı bir 
önem taşımaktadır. Kitabı Muhammed 
Es' ad Tates yayımiarnıştır (Bağdat ı 954) 
4. en-Nüzeh. Yine avcılığa dair olup el
Meşayid'e göre daha muhtasar olan 
eser at ve doğanlar hakkındadır (Sezgin, 
lll, 378). S. el-Beyzere. Avcılıkta kulla
nılan yırtıcı hayvan ve kuşların hastalık 
ve tedavisine dairdir (Küveyt ı 985). Ese
rin atları ve hastalıklarını anlatan bir bö
lümünün yazma nüshası mevcuttur ( Broc
kelmann. GAL Suppl., I, ı 37). KOşacim'in 
kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de 
şunlardır: Kenzü'l-küttfıb (katiplerin bil
mesi gerekli terimleri ihtiva eder). Kitfı

bü't-TabiJJ (aşçılık sanatına dairdir). et
Tardiyyfıt fi'l-]faşfı'id ve'l-eş'ar (av şiir
leri). Ijaşfı'işu'Hareb, er-Resa'il. 
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