ARAP
körfezi

şeyhleriyle yapılan anlaşma

ge-

reğince bu bölgede ingiliz hakimiyetinin kurulmasını 1839'da Aden'in yine İn

gilizler tarafından işgali takip etti. Buna karşılık Fransızlar 1830' da Cezayir'i.
1891'de Tunus'u işgal ettiler. 1912 yı
lında Fas Fransa ' nın himayesine girdiği
gibi İtalyanlar da Libya'yı zaptettiler. ı.
Dünya Savaşı'ndan sonra Arap ülkelerinde Osmanlı hakimiyeti son buldu : Suriye ve Lübnan 'da Fransa, Filistin, Ürdün ve Irak'ta da ingiliz mandaları kuruldu. Yalnız Hicaz dahil Orta Arabistan
Batı ' nın işgaline uğ ramadı.

Bugün dünyada yirmi bir bağımsız
Arap devleti ve 200 milyona yakın Arap
vardır.
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H AKKI

D uRsuN YIL DI Z

II. YAZI

Klasik Arapça'nın birçok meseleleri,
ona bağlı olarak doğmuş bulunan, onun
ihtiyaçlarına göre şekillenip gelişmiş olan
Arap yazısı ile alakalıdır.
a) Araplar önceleri, Güney Arabistan'da geliştirdikleri müsned denilen bir yazı kullanmışlardır. Sonra müsnedin yerini bugüne kadar gelen Arap yazısı almıştır. Bu yazı, bitişik Nabat yazısından
gelişmiştir. Nitekim XVIII. asrın ilk yarı-
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sında

G. J. Klehr. Arap yazısı ile Nabat
alaka bulunduğunu ileri
sürdü (17 24) . Daha sonra Th. Nöldeke, .
Arap yazısının Na bat yazısından gelişm i ş
olduğunu söyledi (1 865 ). Bugün İslami
yet'ten önceki ve islam ' ın ilk asrına ait
kimbelerin tedkiki, Arap yazısının Nabat
yazısından iştikak ettiğini , hatta onun
gelişmiş bir devamı olduğunu ortaya
koymaktadır. Böylece Arap yazısı Nabatl ve Araml halkalarıyla Fenike yazısına
yazısı arasında

bağlanmaktadır.

Miladi lll. asrın son l arı ile IV. asrın baş
cereyan ettiği anlaşılan bitişik
Nabatl yazısından Arap yazısına geçişin
muhtelif safhalarını müşahedeye imkan
sağlayan kitabelerin en eskisi, Araplar'a
ait olduğu halde Nabat kultürünün hakim olduğu bir devrenin damgasını taşımakla dili de yazısı da Nabatl olan birinci Ümmü'I -Cimal (m. 250) ve en-Nemare (m 328) kitabeleridir. Arapça, Süryanl dili ve Yunanca olmak üzere üç dilde yazılmış bulunan Zebed kitabesi (m.
51 2). bu xazının Araplar' ca benimsendiğin i, bununla beraber artık ei-Arabiyye'nin yani klasik Arapça ' nın yazı dili olarak kendini kabul ettirdiğin i gösterir.
Aynı asra ait olduğu tahmin edilen ikinci Ümmü'I-Cimal kitabesi bir yana bı ra
kılırsa, islam' ın doğuşu sırasında Arap
yazısı, Üseys (m. 528) ve Harran kİta
belerinin yazısından herhalde pek farklı
larında

değildi.

ei-Belazürl (ö. 2791 892 ), ei -Cehşiyarl
33 1/ 942), es-SOl! (ö 33 5/ 946 veya
336 / 947 ) ve İbnü'n-Nedlm (ö 385/ 995)
gibi şahsiyetlerden başlayarak islam müellifleri, Arap yazısının Enbar'dan Hlre'ye
ve oradan da Hicaz'a geçtiğine dair rivayetler naklederler. Bu rivayetlerde adı
geçen şahsiyetler ve anılan yerlerle Hi. ca:z ahalisinin buralarla olan muhtelif
alaka ve münasebetlerinin tedkiki bizi,
yazının , Nabat ülkesinin bir bölgesi olan
Havran'dan Enbar ve Hlre'ye ve turalardan Dümetülcendel üzerinden Hicaz'a
geçtiği neticesine götürmektedir. Bununla beraber Hicazlılar' ın Nabat ülkesi
illerinden Suriye ile olan devamlı ticarı
alakaları göz önüne alınırsa , Şimall Arap
yazısının yukarıda zikredilenden ayrı ve
daha kısa bir yolla Havran, Petra, el-Ula
üzerinden Hicaz'a geçmiş olması gere.kir. Eski rivayetlerin Enbar ve Hlre üzerinde ısrarla durmaları , yazının buralarda yani Lahmller'in muhitinde VL asrın
ortalarında bir tekamül safhası geçirmiş olduğuna delalet eder.
(ö

Cahiliye devrinin sonları ile İslam ' ın dogünümüze intikal eden
herhangi bir vesikaya halen sahip deği
liz. Halbuki tarihi kaynaklarda okuma
yazma bilen bazı simalar hakkında açık
kayıtlar vardır. Mesela İbnü'n-Nedfm ' in
bildirdiğine göre. ei-Me'mün ' un kütüphanesinde Hz. Peygamber' in ceddi AbdülmLittalib b. Haşim' i n hattıyla bir vesika mevcuttu. Mekke'nin ticaret merkezi o l u şu , Mekkeliler arasında yalnız
Şimall Arap yazısının yayılmasını değil.
sayıları az da olsa, Yemen 'de kullanılan
müsnedi bilenlerin bulunmasını da gerektiriyordu. ei-Belazürl. bu devrede okuma ve yazma bilen on yedisi erkek ve
yedisi kadın yirmi dört kişinin isimlerini
verir.
ğuşu sırasından

İslamiyet' ten önce Araplar arasında
yazı

herhalde

sanıldığından

çok

kullanı

lİyordu. Nitekim bu devirde Müsevner'in
ve hıristiyanların elinde İbrani ve Sürya-

nl dillerinde kitaplar bulunuyordu. Hatta bu arada bazı Arapça metinlerio bulunduğu da düşünü l ebilir. Bu dini ve hikeml metirilerin dışında ticarı hesapların , alacak vereceklerin yazıldığı vesikalar, köle mülkiyeti senetleri, şahıs lar ve
kabileler arasında yapılan antlaşmala 
ra, emanlara dair vesikalar ve mühim
vesileler için yazılmış mekt uplar, mühür
ve mezar kitabeleri vb. vardı. Miladi VI I.
asır başlarında Arap yazıs ı. Enbar ve Hire 'den sonra Hicaz'da hissedilir bir üslüp farkı kazanmış bulunuyordu.
b) İslamiyet'le yazı birden bire yepye- ·
ni ve aydınlık bir safhaya girdi. İslami 
yet, hattı ve kitabeti zaruri kılan , kullanma sahasını genişleten arnilieri beraberinde getirmişti. Yazı. İslam'ın tesis
ettiği , bütün maddi manevi cepheleriyle
yeni içtimal nizamın en ehemmiyetli tesbit, tescil, telkin ve neşir vasıtası olarak
iş lendi , gelişti riid i ve hicreti takip eden
yarım ası r içerisinde, daha önce geçen
üç asırlık hayatındakinden büyük bir tekamüle mazhar oldu. İ lk nazil olan ve
"Oku ı · ilahi emri ile başlayan beş ayetlik vahiy ile hala canlılığını muhafaza
eden bir kutsl ehemmiyet kazandı. Da- ·
ha sonra nazil olan müteaddit ayetlerle de "kitabet" daima ilahi bir kaynağa
bağlanıyor, kullanılması emrolunuyor, yaZI müslümanların hayatında zaruri olarak yerini alıyordu . Vahyin yazıya tevdii
yazının işaret edilen kutsi ehemmiyetini
arttınrken Hz. Peygamber bilginin yazı
ile tesbit ve muhafazasını emrediyor, çocuklara okuma yazma öğretmenin babalar için kaçınılmaz bir vazife olduğu-
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ARAP
nu belirtiyordu. Resülullah ·ın yazı yazma adabına ve besmelede bazı harflerin yazılış şekil ve tarz iarına dair tavsiyeleri de malumdur. Bu teşvikler yanın
da. Bedir Gazvesi'nde esir edilen ve yazı bilen müşriklerin, ensarın çocukların
dan onar kişiye okuma yazma öğretme
lerinin esirlikten kurtuluşları için fidye
sayı l ması gibi tedbirler de a l ındı. Böylece Medine, İslami devrede hattın ilk gelişme merkezi oldu. Nitekim bugün. baş
ta vahyin yazılmasında olmak üzere Hz.
Peygamber'e katiplik eden kırktan fazla sahabinin kimler olduğunu bilmekteyiz. Hatta bunlardan bazıları ahidnameler. hükümdarlara gönderilecek mektuplar vb. gibi belli mevzu ve saha larla ilgili vazifelerde hususiyetle çalışıyorlardı.
Hatta aralarında Fars. Rum. Kıbt ve Habeş dillerini, Medine'de bu dillerin sahiplerinden öğrenmiş olup Hz. Peygamber'e bu dillerle yazılmış vesikaları tercüme eden Zeyd b. Sabit gibi muhtelif
dilleri ve yazıları bilenler de vardı. Sahabe içerisinde İbra ni ve Süryani dil ve
yazılarına va kıf olanların bulunduğu da
muhakkaktır.

Bu devrede henüz Arapça'yı tesbit ve
ifadede çok kifayetsiz bir seviyede bulunan yazının kusurları şiddetle hissedilmişti. Bu kusurları ilk defa teh likeli
neticeleriyle gören sahabe arasında baş
ka yazıları bilenlerin bulunması, Arap ya-

Hicazi üslupta

yazılmış

bir

leri Müzesi , Şa m ·Evrak ı, nr. 85)

Mus h af-ı şeri f (Tück oe isl•m Esec ·

zısının ıslah

ve ikmali için alınacak tedbirlerde çok faydalı olmuştur .
Hulefa-yi Raşidin devrinde dini ve idari hayatta. günlük muamelatta yazının
ehemmiyeti artmaya devam etmiş, nihayet Hz. ömer zamanında (634 -644) resmi mektepler açılmış. muallimler tayin
edilmiştir.

c) Hz. Peygamber'in hayatında muhtelif malzeme üzerine yazılmış olan Kur'an-ı
Kerim. Hz. Ebü Bekir'in hilafetinde (632634 ı . vahiy katiplerinden Zeyd b. Sabit
tarafından bir araya getirilerek mütecanis sayfalar (suhuf) halinde yazılmıştı.
Bilhassa İslam fetihlerinde Kur' an-ı Kerim'i hıfzetmiş olanların birçoğunun şe
hid olması . muhtelif yerlerde bazı kıra
at ihtilaflarının görülmesi üzerine Hz.
Osman (644-656), Zeyd b. Sabit'in yazdı
ğı ve Hafsa bint Ömer'in elinde bulunan
"suhuf"tan "mushaf' halinde bir nüsha
istinsah ettirdi ve daha sonra da bu
mushaftan muhtelif yerlere gönderilmek
üzere istinsah ettirdiği mushaflardan
birini yanında alıkoyarak diğerlerini Kü fe 'ye, Basra'ya, Şam'a ve bazı rivayetlere göre ayrıca Mekke'ye. Yemen'e ve
Bahreyn'e birer rehber kari* ile birlikte
gönderdi. Bu nüshalar parşömen üzerine tek renk (siyah) mürekkeple yazılmış
tı; nokta ve harekeleri yoktu ; üzerlerinde tezyini unsur bulunmuyordu; süre
adlarını. süreleri. ayetleri. cüzleri vb. ayı
ran işaretler taşımıyordu . Böylece İsla
mi devirde kitap haline getirilen ilk metin Kur' an-ı Kerim oldu. Bu tedvin hareketinin gayesi Kur'an-ı Kerim'in bozulmadan tesbiti. muhafaza sı ve yayıl
ması idi.
Anılan mushaflar. kadim müelliflerin
Mekki ve Medeni diye adlandırdıkları
hatla yaz ı lmışlardı. Bu s ı fatlar Arap ya zısının hususiyetle şeki l bakımından iş 
lenme merhalelerini nerelerde geçirdiğini göstermektedir. Kuzey Arap yazısı .
Enbarl. Hiri safhasını müteakip Hicaz'a
intikal ederek önce Mekke'de ve hicretten sonra Medine'de gelişti. Birbirinden
pek farklı olmadığı anlaşılan Mekki ve
Medeni tarzların en bariz hususiyeti.
İbnü ' n-Nedim'in yalnız elif harfi ile ilgili
olarak verdiği çok kısa bir tavsif ve bir
besmeteden ibaret örnek sayesinde tanınmakta. bu sayede bir taraftan Hicazi tarz yazıyı tan ı ma imkanını bulmakta, diğer t araftan artık muhtelif kültür
merkezlerinde aynı yazının farklı hususiyetler kazandığını anlamaktayız. Fakat bütün bunlara rağmen harfler ana
hatlarıyla bir asır önceki şekillerine ya -
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Hicazi üslü pta yazılmış bir diğer Mus h a f - ı seri f (Tück ""k
lam Eserl eri Müzesi. Şam Evrakı. nr. H6)

kınilkiarını
zı

ve birçok kelime Nabatl yasisteminin imla hususiyetlerini koru-

maktaydı.

Bu arada mühim bir hususa işaret
edilmelidir. Bazı araştırıcıların. daha Cahiliye devrinden başlayarak muhafazas ı
gereken bilgi ve hatıraların. hususiyetle manzum edebi mahsullerin tescil ve
tesbit için yazılmış olması gerektiğine
dair ina·ndırıcı deliilere dayanan kanaatleri de doğrudur ; birçoklarının ileri sürdüğü gibi. Araplar' ın. bunların muhafa- ·
za ve intikalini son derecede gelişmiş
hafızalarına borçlu oldukları da bir hakikattir. Çünkü bu devredeki yazıyla yazılmış basit metinlerin okunuşunda. türlü ihtimallerden kastedilen şekli seçmek
mümkün olabi liyorsa da uzun ve güç
metinlerin doğru okunması için önceden
bilinmesi herhalde zaruri idi. Bu haliyle
yazı ancak hafız;;ıya yardımcı bir vası
taydı. Yazının ıs l ahı ıÇın alınan tedbirler
daha ziyade mesahife tatbik edilmiş,
dil ve edebiyata dair metinlere hiç değilse iki asır sonra geçebilmiştir.
Daha İslam'ın doğuşu sırasında Arap
ve farklı yazı malzemelerinin tesiriyle şek i l bakımından iki tarz ı doğmaya baş l am ı ştı.
Harflerin şekilleri nde sert köşel erin hakim o l duğu tarz, taş üzerine kazılan kitabelere. parşömene yazılan ciddi ve mühim vesikalara. bu arada bilhassa mesahife tahsis edildi. Papirus ve benzeri
malzerneye yazılan. fazla itinadan ziyade sürat isteyen günlük muamelata ait

yazısının , kullanılma sahatarinın

ARAP
vesikalarda da yine aynı yazı . yumuşak,
kavisli hatların hakim olduğu yuvarlak
karakterli ikinci bir üslüp kazanıyordu.
Önceleri sanat değeri taşımayan ikinci
tarz, merkezde ve taşrada süratle geni ş leyen devl_
e t teşkilatında , Hz. Peygamber'in katiplerinden olan ilk halifelerin
ve valilerin divanlarında gittikçe ehemmiyet kazandı ; aynı zamanda Arap yarımadasının dışına taşarak İslamiyet'le

birlikte yayıldığı anavatanından uzak ülkelerde daha önce kullanılan yazıların
yerini almaya başladı.
ç) Arap yazısında, kısa sesiilere delalet eden harf veya işaretierin bulunmayışının ve şekilleri birbirine benzeyen
harflerin ayırt edilmesini sağlayan noktaların henüz kullanılmamasının mahzurları gittikçe ciddileşerek hissediliyordu . Yazının bu kusurlarını giderecek
çarelerin aranmasına , önce Kur'an-ı Kerim ' in metninin doğru tesbiti, her türlü
bozulmayı önleyecek şekilde muhafazası gayretleriyle başlandı. Bu sahada atı
lan ilk adım Ebü'l- Esved ed- Düeli' nin
iö . 69 / 688-891 -aynı zamanda Arapça'nın
nahvinin teessüsü için de başlangıç sayılan- mushafın harekelenmesi hususundaki hizmetidir. Konuşmada her türlü
dil hatası ve fasih lehçeden ayrılma demek olan lahnin artması, Kur'an-ı Kerim· in kıraatinde de hatalı okuyuşların
duyulması üzerine Irak Valisi Ziyad b.
Ebih'in (ö 53 / 673 1 talebiyle Ebü'l-Esve_d zeki, anlayışlı, dili fasih bir katibe,
kendisi okumak suretiyle bir mushafa.
fethaya delalet etmek üzere harfin üzeriı::ıe bir nokta. kesre için harfin altına
bir nokta, zamme işareti olarak harfin
önüne bir nokta. bunların tenvinli şekil
leri için de ikişer nokta koydurmuştu.

Ebü'l-Esved'in hizmeti ehemmiyetini,
sonuna kadar tayin
ettiği bir usul ile dikkatle harekelemiş
olmasından almaktadır . Bu, Kur'an tarihi, Arapça ' nın nahvinin ve Arap yazısının
tarihi bakımından mühim bir hadisedir.
Esasen noktalarla harekeleme manasın
da nakt ve benzer harfiere birbirini
ayırmak için nokta koymak demek olan
i'cam, Ebü'l- Esved' den önce de Araplar' ca meçhul değildi. Çünkü sahabe arasında bilenlerin bulunduğu ibrani ve
Süryani yazılarında , harflerin altına ve
üstüne konan ı:ıoktalarla yazıyı hareketerne usulü mevcuttu. Hatta mesahifin
naktını ve ayetterin beşer beşer, onar
onar işaretlenmesini sahabe ile t abiinin
ilk neslinden olanların başlattıkianna
delalet eden rivayetler vardır. Fakat onlar Kur'an-ı Kerim 'in bütün lafızlarını içine alan bir sistem tesis ve tatbik etmemushafı başından

mişlerdi.

Yaptıkları

şey ,

" kolaylaştırıcı

teşebbüsler "

mahiyetindeydi. Sonra tabiin tarafından bu teşebbüsler usul ve
kaideleri belli bir nizarn haline getirildi.
Nasr b. Asım el-Leysi (ö. 89/ 707) veya Yahya b. Ya'mer'in de (ö 129 / 746)
"naktü'l-mesahif"te öncülük ettiklerine
dair rivayetler, Ebü'l-Esved'den sonra
onun çalışmalarını bilhassa bu iki şahsi
yetin ikmal ile devam ettirdiklerine delalet eder. Öyle görünüyor ki Ebü'l- Esved'in aldığı tedbir yaygınlaşmış değil
di. Ebü Ahmedel-Askeri'nin belirttiğine
göre. Kur'an-ı Kerim kırk küsur yıl Hz.
Osman· ın istinsah ettirdiği mushaflardan
okunagelmiş , Abdülmelik b. M e rvan ' ın
hilafetinde (685-705), bilhassa Irak 'ta kı
raatte tashif *in artması üzerine vali elHaccac (ö . 95 / 714 ), katiplerinden mesahifte benzer harflere. bunların birbi-

Abdülmelik b. Merva n zam a nın a 1685-7051 ait bir menzil
kit.3besi (Türk ve isla m Eserleri Müzesi. Envanter. nr. 251 1)

edilebilmelerini sağlayacak
yani noktalar konulmasını istemiş ve bunu Nasr b. As ı m yapmıştı.
Böylece Ebü'l-Esved'den sonra ya z ının
ikinci ve ciddi bir ıslah safhas ı yine mesahife bağlı olarak cereyan etmiş bulunuyordu.
Noktalı harfiere gelince. harflerin noktalanmasını çok eski bir tarihe (Enbar ve
Hire devresi nin ba şla rına ) kadar çıkaran
rivayetler ve bazı Cahiliye devri şairle ri
nin yazıyla ilgili ifadeleri bir tarafa bıra 
kılırsa. Hz. Peygamber'in za manın da bazı harflerin noktalarının kon ulduğuna
dair açık bilgi va rdır. Nitekim Hz. Peygamber, katibi Muaviye'ye "rakş" tavsiye etmiş ve Muaviye'nin bunun ma hiyetini sorması üzerine de her harfe onu
temsil eden noktalarını koyması olduğu
nu belirtmişti. Bir başka tavsiyesinden
o tarihlerde Y ve ü harflerinin noktalarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Mevcut bazı vesi kalar hicri I. asrı n ilk ya rı
sında , Nasr b. Asım ve Yahya b. Ya'mer 'den çok önce noktalı harflerin bulunduğunu teyit etmektedir. Mesela 22 (643)
~. j· ;., . .:ı (başta
tarihli bir papirusta
ve ortada) ve 58 (678) tarihli bir kitabede Y· ü. -.:.. . ..s (başta ve ortada) harflerinin noktaları konulmuştur. Anca k hemen işaret edilmelidir ki bu harfler her
zaman değil de yalnız lüzumlu görülen
yerlerde noktalanıyordu. Hatta vahyin
yazılmasında , başlangıçta -k ısmi de olsa- nakt kullanılmış, sahabiler mushafı
bunlardan tecrit etmişlerdir. Daha sonra lahn ve tashif endişesiyle mushaf önce harekelenmiş , sonra da harfleri nokrinden

ayırt

işaretler

t·

Ebü Abdii la h
Muhammed
b. Abbas
el -Yezidi'nin
e l-Ema/i
eserinin
il k iki sayfası
adl ı

(Süleymaniye

Kıp ..

Reisül küttiib,
nr. 904. vr. l b· 2 • )

talanmıştır.
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Ebü'l-Esved'in harekeye delalet etmek
üzere koyduğu noktalar yuvarlaktı ve
siyah mürekkeple yazılan metne bunlar
bir ilave sayıldığı için ayrı renkle (kırmızı
mürekkeple) konuyordu. Harflerin tefriki
için kanacak işaretierin daha önce de
kısmen mevcut noktalarla gösterilmesinin karışıklığa yol açacağı düşünülerek
bunlar ufkl ve daha yaygın şekliyle sağ
dan sola doğru alçalan hafif meyilli çizgiler halinde konuldu ve harfin asır bünyesinden sayıldığı için siyah mürekkeple yazıldı. Kur'an-ı Kerim'in doğru oku~
nabilmesi, tabiati:yle doğru yazılmasına
bağlıydı. Bunu temin için alınan tedbirler yazının ıslahını temin etti. Bu arada nokta şeklindeki harekeler -harflerin noktaları hariç- ve doğru okumayı
sağlama ve kolayiaştırma gayesiyle ilave edilen her türlü işaret için metinden
farklı renkte mürekkep kullanıldı. Nitekim hicrr ı. asrın sonları ve müteakip
asrın başlarından itibaren islam dünyasının bazı merkezlerinde. hususiyetle kOfi hatla yazılan mushafların yazı işaret
lerinde muayyen renklerde mürekkepler kullanılmıştır. Başlangıçta bir müddet mesahifte Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshalarındaki yazısında bulunmayan bu
işaretie rin başka renklerle de olsa ilavesinde tereddüt gösterenler, bunlardan sakınanlar olmuştur. Nitekim bu
hususta müteaddit sorularla karşılaştı
ğın! söyleyen Malik b. Enes (ö ı 79/ 795).
bunu doğru bulmadığını . ancak çocukların talimi için yazılanlarda bir mahzur
görmediğini söylemişti.

d) Kur'an -ı Kerim'in metnini Hz. Osman zamanında yazıldığı şekliyle muhafaza etmek ve böylece . onun herhangi bir ilaveyle bozulmasına yol açmamak gibi samimi ve asil bir ihtiyat, tashlfi ve lahni önleyecek tedbirlerin alın
ması gayretleriyle önceleri bir arada yürüdü. Fakat hususiyetle mesahifın naktına bazı şartlarla cevaz veren Malik b.
Enes'in muasırı el-Halil'in (ö . ı 751 791)
yazının ıslahı hususundaki büyük hizmeti, çok geçmeden, işaret edilen ihtiyatın dayandığı tereddüt ve endişeleri
sildi. Onun yazıyla ilgili çalışmaları, öteden beri tekrarlanan bir rivayete göre,
yuvarlak noktalardan ibaret ilk harekeler yerine elif, vav ve uzatılmış-yatık ya
harflerinin küçük şekillerinden istifade
edişi, imla işaretleri için bazı kelimelerin remzi mahiyetindeki yine küçük ve
kısaltılmış harfleri kullanışı (mesela sedde için şin harfinden istifade edişi). tamamlayıcı i:üzi tedbirler gibi görülmektedir.
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Bu arada onun hizmetine dair en açık
bilgi, mesahifte ilk defa hemzeleri. teş
did*, revm* ve işmam * ı işaretiemiş olması . bugün elimizde bulunmayan Kitôbü 'n-Na~t ve 'ş -şekl'i ile naktü'lcmesahife dair ilk eseri yazmış bulunmasıdır.
Fakat el-Halll'in sadece mevcut sistemi
ve işaretlerini tamamlayıcı teşebbüslerle
kalmadığı muhakkaktır. Filoloji tarihindeki mevkii henüz Iayıkıyla anlaşılama
mış olan el-Hain. dil ve edebiyatın muhtelif sahalarındaki çalışmalarına. son derecede isabetli ve bugüne kadar değeri
ni korumuş bulunan ortak hareket noktaları tesbit etmişti. Nitekim Arap nazmının ritim bakımından iç yapısını tahlil ve tesbit için arüzu ele alışı, gramer çalışmalarında Arapça · nın bünyesini kolaylıkla tedkik edebilmek için çareler
arayışı, yazıyı Arapça ' yı tesbitte yanlış
okumaya meydan vermeyecek bir imla
sistemiyle ve işaretleriyle ıslahı, bir arada düşünülmüş ve aynı temellere oturtulmuş faaliyetlerdir.
Böylece Arap yazısı artık bir yazı sistemi olarak noksanlarını tamamlamış
bulunuyordu. Arapça'nın hususiyetlerini
tesbit edebilecek ve aksetiirebilecek
şekilde geliştirilmiş olan bu alfabeyle
ve imla kaideleriyle yazılmış bir metni
yanlış okumak mümkün değildi , noktasız harflerin de işaretleri vardı. Bugün
kullanılan Arap yazısı, mevcut harekeleri ve imla işaretleriyle, bahsedilen külfetli şeklin makul bir tarzda sadeleşti
rilmesinden doğmuştur. Bununla beraber bu harekeler ve imla işaretleri kullanılmadığı zaman yukarıda bahsedilen
güçlük hala yaşamaktadır.
e) Daha islam'ın doğuşunda , şekil bakımından aynı yazının iki ayrı tarzının
doğmaya

başladığına

işaret edilmişti.

Bunlardan sert köşelerin ve düz hatların hakim olduğu tarz, Küfe'deki geliş
me devresinden sonra kOfi diye anılmış ,
çeşitli üslüplarıyla V. (Xl.) yüzyıla kadar.
bilhassa mushaflarda kullanılmıştır. Daha sonra başlık yazısı olarak kitaplarda.
. kitabe yazısı olarak mimari eserlerde,
muhtelif eşya üzerinde tezyin unsuru
olarak dar bir sahaya çekilmiştir. ikinci
tarz olan. yani kavisli hatların hakim olduğu . neshfden zamanla ayrı üslüplar
doğdu. Bu tarzda birbirine bağlı olarak
ortaya çıkan üslüplar. islam medeniyetinin hala bütün canlılığı ile yaşayan bir
sanat şubesinin ana unsurunu teşkil etti. Her iki grubun dışında kalan üçüncü
bir tarz Mağrib yazısıdır. Bu tarzın , önce SO (670) yılında kurulan ve çok geç-

meden bir ilim ve sanat merkezi haline
gelen Kayreva n ·da. mesahife mahsus
kOfi esas alınmak suretiyle bir alim tarafından icat edildiği intibaını vermektedir (iA, ı. 508 ). ilk ortaya çıktığı yere
göre Kayrevan hattı diye anılan bu tarzdan tali birtakım üslüplar da gelişmiş
tir: Endülüs veya Kurtuba yazıları. Fas.
Cezayir ve Sudan yazıları gibi. Topluca
Mağrib hattı diye anılan bu tarz. harflerin dizisi. bazı harflerin noktalarının yerleri. bazı harekelerin şekillerinde ayrı
lıklar taşır. Bunlardan bazıları Arap yazısının ilk fetih yıllarındaki -dolayısıyla
ilk intikal yıllarındaki- şeklinden kalmış
hususiyetlerdir.
f) Arap alfabesinin en eski tertibi bugünkünden farklıydı. Menşeinden gelen
eski dizi, şekilce birbirine benzeyen harfler bir araya getirilerek değiştirildi. Bu
suretle yapılan eski bir dizi Mağrib'de
bugüne kadar muhafaza edilmiştir ki
halen mevcut alfabetik tertip bunun biraz daha değiştirilmiş şeklidir.
Latin yazısından sonra yeryüzünde en
çok yayılmış alfa be olan Arap yazısı. bugün islamiyet sayesinde Çin hudutların
dan Afrika ' nın Atiantik sahillerine ve Akdeniz ·kıyılarından Malezya adalarına kadar uzanan geniş sahada büyük ölçüde
kullanılan yazı olup Suriye'den göç edenler tarafından Brezilya ' nın bazı güney
vilayetlerine de götürülmüştür.
g) islam'ın doğuşunda ve daha sonmalzemesi olarak başlıca t;ış
ve tahta levhalar, kemikler. kumaşlar.
deri ve parşömen , papirus ve arkasın
dan da kağıt kullanılmıştır. Pahalı bir
madde olan parşömen. kıymetli vesikalar ve hususiyle mushaflarda tercih edilmiş ve Mağrib'de IV. (X.) yüzyılın sonları
ve V. (Xl.) yüzyılın başlarına kadar kitaplarda kullanılmıştır. Abbasller'in başlan
gıcına kadar en mühim kırtasi malzeme olan papirus da ancak IV. (X.) yüzyılın ilk yarısında yerini kağıda bırak
mıştır. Kağıt imaline, Talas Muharebesi'nde ( 133 1 75 ı) esir edilen Çinliler' den
faydalanılarak Semerkant'ta başlanmış,
miladi VIII. asrın sonlarına doğru Bağ
dat'ta. sonra Mısır'da kurulan imalathaneleri kısa zamanda diğer merkezdekiler takip etmiştir. IX. (XV.) yüzyılın baş
larından itibaren de Endülüs 'ten Hindistan'a kadar uzanan islam dünyasına kağıt sanayii yayılmış, hatta ispanya ve Sicilya yoluyla Avrupa 'ya geçmiş bulunuyordu. Ancak kağıt imalinin ciddi şekil
de yayılması hakkındaki bu tarihi bilgi
doğru olmakla beraber miladi VIII. yüzraları yazı
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ARAP YAZISININ GELiŞME SAFHALARlNDAN ÖRNEKLER
1- Sam' ın günevinde bu lunan mi ladi 250 yılı na ait Birinci ümmü'I-Cimal kitabesi ısuheyıe v•s;n e ı ·CübCd, Aslü'l l]aUi'l· •Arabr ue tetauuuruha. Bagdad 1977, s. 19th). 2- Sam'ı n gü n eydoğusunda en-Nemare' de bu lunan mi l.3di 328
tarihli mezar taşı (Süheyle Yasin ei-Cübari, Aşlü'l-l]agn- 'Arabf ve le!auuuruha, Bagdad 1977, s. 191"). 3- Halep'in güneyinde bu l unm uş, mil3di 512 y ı lına ait Zebed kiti3besi (Selahaddin el -Müneccid, DirlJslJl {i Mrftıfl· l]aUrl· 'Arabf. Beyrut
1972, s. 21). 4- Sam'ın güneydoğusunda bulunan, mi ladi 528 tarih li üsevs kitabesi ISüheyıe y,,;n eı - CübCd, Aşlü'/
l]atıt'l · 'Arabr ue tetauuuruha, Bagdad 1977, s. 192b) . 5- Sam'ın gü neyinde bu lunan, mil3di 568 tarihli Harra n kit .3besi
(Sel!haddin el-Müneccid, Dirasal {f Uirfl)i'l-cArabr, Beyrut 1972, s. 21). 6 - Mllfıdi VI. yüzy ı la ait ikinci Ümmü'I-Ci m31 kitfı 
besi (Seltiıhaddin el-MOneccid, Dir.§.s.§.t {f tarrl)i'l-l]aUi'f. 'Arabf, Beyrut 1972, s. 22). 7- Hz. Peygamber' in Münzir b. 53vfı'ya
gönderdiği islam·a davet mektubu (Sel!haddin el-Müneccid , Dir.ds.§.L {i ld rftıi'f-IJaHi'f- CArabf. Beyruı ı 972. s. 34) . 8 - Kah ire'de Darü'l-asari'I-Arabiyye'de bulunan 31 1651-521 ta rihli bir mezar tası (el-Mevrid. XV/4. Bagdad 1986. ,_ 32/
7). 9 - Tfıif yak ın ında, 58 (678) ta rih!\ Muaviye Seddi kit§bes i (SelShaddin el-Müneccid, Dir.§.sal {r tarrtıi'l·l)a~Vl· ' Arabi,
Bey<uı 1972, s. 1021. 10- Abdülmelik b. Mervan 165-86/685-7051 zaman ı na ait bir Menzi l kitabesi ISüheyıe v•s;n eı 
Cüböri, Aşfü"l-IJaUi'I·'Arabf ue ıet.auuuruha, Ba~dad 1977, s. 208"). 11- Antik Knidos sehrinde l. (VJU yüzyıla ait mermere hakkedi i m iş hatıra kayıt l arı - Datça 1 M u ğ l a .
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ARAP
yılın başlarında

Hicaz ve Mağrib'de ken dir, keten ve pamuktan kağıt yapıldığı
na dair rivayetlerle yazı malzemeleri ve
eski vesikalara dair kayıtların dikkatle
tetkiki, Arapl a r'ın kağıdı VIII. yüzyıldan
önce de tanıdıklarını, muhtemelen Hindistan veya İran yolu ile gelen kağıttan
faydalandıklarını göstermektedir.
yaAvrupa kağıdı bir müddet yerli kağıtla birlikte kullanılmış, IX.
(XV.) yüzyıl sonlarında ise bu sahadaki
rekabeti Avrupa kağıdı kazanmıştır. Yazının şekilce gelişmesinde bu malzemenin tesiri olmuştur.
Ortaçağ ' ın sonlarına doğru Doğu'da

yılmaya başlayan

III. DİL

Arapça Sami diller ailesindendir. Bu
dil ailesinin eski Mısır dilini de içine alan
bir Hami-Sami köke bağlı olduğu düşü
nülmektedir. Sami diller doğu (Babil ve
Asur dillerinilil bağlı olduğu Akadca) ve
batı (Fenike, NabatT ve İbrani dillerini
içine alan Ken'anf diller ve Aramf dilinin
yer aldığı kuzeybatı grubu ile eski ve yeni
lehçeleriyle Habeşçe, güney ve kuzeybatı
Arapçası 'nın teşkil ettiği güneybatı Samf
diller grubu) olmak üzere iki büyük kala
ayrılır.

Güney Arapçası'nın en eski şekil veya
lehçelerini bazı kitabelerle tanıyo ruz ki
bunlar Minae (Maan, daha sonraki söyleniş iyle Main), Seba (veya Sebe'), Kateban ve
Hadramut kitabelerinde (aşağı yukarı
m.ö. VIII. -m .s. VI.) görülen eski lehçelerdir. Bunların bir nevi devamı olan bugünkü bazı lehçeler de (mesela MehrT,
Şhavrf, Sokotrf vb.) aynı grupta toplanır.
Bu tasnifte, Kuzey Arapçası tali grubunda, klasik Arapça (ei-Arabiyye) çekirdek olmak üzere onun bağlı bulunduğu
eski ve yeni lehçeler toplanır. Sadece
Arapça, Arap dili denildiği zaman, umumiyetle klasik Arapça ve ge niş manasıyla da klasik Arapça ile birlikte onun
bağlı olduğu veya ona bağlı olan lehçeler manzumesi kastedilir.
Bütünü ile bu Arapça 'nın tarihi, geliş
me ve yayılma safhaları bazı ara devreler birleştirilmek suretiyle sadeleştiril
miş bir plan içerisinde şöyle hulasa edilebilir: 1. Eski Arapça, 2. Klasik Arapça
ve ona kaynak olan eski edebi lehçeler
(Vl.-VII. yüzyıllar), 3. Orta Arapça, 4. Yeni
(modern) Arapça, s. Bu son iki safhada
edebi yazı diline müvazi olarak devamlı
gelişen mahallf lehçeler.
1. Eski Arapça. Eski

siyetleri ve
bilgilerimiz
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geçirdiği

bazı

Arapça'nın

husu-

safhalar hakkında
eski kitabelere, bir de-

receye kadar da Araplar'la münasebetleri olmuş kavimlerin metinlerinde geçen kabile, şahıs ve yer adiarına dayanmaktadır.

Bugün en eski Arapça vesika, milattan önce 853-626 yılları arasında AsurIular'ın Aribiler'e (Arubu veya Urbu) karşı
yaptı kları savaşlara dair Asuri metinlerinde geçen kırk kadar has isimdir.
Araplar'a ait en eski kitabeler, tahminen milattan önce VI. yüzyılın ortalarına
kadar çıkan ve müsned denilen Güney
Arabistan yazısından gelişmiş bir hatla
yazı lmış, sayıları çok fakat dilin yapısı
ve hususiyetlerini aksettirebilecek uzunluk ve zenginlikte olmayan metinlerdir.
Bunlardan Medainü Salih'in biraz güneyinde, Kuzey Hicaz'da el-Ula ve civarın
da Didani ve Lihyani kitabeler (m.ö ıı.
veya I.-m.s. IV. veya V. yüzyıllar), Sina, Ürdün ve Güney Filistin'de, hatta Mısır'da
bulunan binlerce Semüdi kitabe ile baş
ta Suriye'de Şam'ın güneydoğusunda volkanik bir bölge olan es-Safat'ta, ayrıca
Ürdün'de, Kuzey Hicaz'da bulunan ve
sahiplerinin .Semüdiler'le yakın akrabalıkları anlaşılan Safatı kitabeler, Arapça'nın, Güney Arabistan kültürünün hakim olduğu uzun devreden kalma vesikalar olup çoğu ticaret yolları üzerinde
kayalara kazılmış isimlerden ve kısa hatıra kayıtlarından (grafitti) ibarettir.
Daha sonra Arapça' nın teşekkülüne
müessir olan Arami kültürü IV. yüzyıl
dan itibaren tesirini kaybetmeye başla
mıştır. Araplar kendi kitabelerinde Nabat dil ve yazısını kullanırlarken daha
sonra bitişik Na bat yazısından Arap yazısı doğmuş ve Nabat dilinin yerini de
Arapça almıştır. Bu bakımdan milad! 328
tarihli en-Nemare kitabesine. Nabat dilinde olmakla beraber, daha önceki devirlerden kalan vesikaların Arapça' smdan farklı ve klasik Arapça'ya çok yakın
bir Arapça'dan bazı unsurlar taşıdığı için
ayrı bir ehemmiyet verilir. "Bütün Araplar' ın meliki" İmruülkays'ın mezar taşındaki bu kitabenin yazısı da Nabati
yazıdan Arap yazısının doğuşuna doğru
meydana gelen gelişmeleri aksettirme
bakımından (250 tarihli Ümmü'l-Cimal kitabesinden sonra) halen mevcut en eski
vesikadır. Böylece artık mevcudiyeti anlaşılan klasik Arapça miladi S12 tarihli
Zebed. 528 tarihli Üseys ve 568 tarihli
Harran kitabelerinde açıkça ortaya çık
maktadır.

2. Klasik Arapça. Klasik Arapça tabiriyle bugün mevcut en eski edebi metinlerde, Kur'an-ı Kerim'de ve hadiste

gördüğümüz,

daha sonraları da Arapyerlerde din. şiir, edebiyat ve ilim dili olarak ana çatısı değiş 
meden devam eden, lehçeler üstü Arapça kastedilir. Bu dil muhtelif bölgelerde, daha İslamiyet öncesinden bugüne
kadar mevcut farklı lehçelerin yanında
kendisine mahsus bir gelişme seyri çizça'nın yayıldığı

miştir.

Arapça'dan bahseden eski müellifler
klasik lehçeyi el -Arabiyye, eski büyük
lehçeleri luga (mesela lugatu Kureyş) , konuşma dilini avam dili (lugatu'l-amme.
lugatü'l-avam) diye adlandırmışlardır.
Kesin olarak söylenebilir ki miladi VI.
gramer (bilhassa morfoloji) ve lugat bakımından farklılık gösteren lehçeler ve bunlardan ayrı, kabileler arası ortak bir edebi lehçe (koine)
mevcuttu. Kelime hazinesi olarak kendi
kabilelerinin lehçesinden faydalanmakla beraber şairler eserlerinde bu ortak
lehçeyi (ei-Arabiyye) kullanıyorlardı. Nitekim bu ortak edebi lehçe, onu yaşa
tan ve devam ettiren şairler ve onların
şiirlerini ezberleyip yayan raviler tarafından kuzeyde Gassaniler'in ve Lahmiler'in sarayiarına kadar bütünArap yarımadasına yayılmış bulunuyordu.
yüzyılın ortalarında

Eski İslam alimleri. hususiyetlerine
bakarak klasik Arapça'nın hangi büyük
lehçe veya lehçelere dayandığını araştır
mışlar, ancak daha sonraki alimler Kureyş lehçesinin bu dilin esası olduğunu
kabul etmişlerdir. Bununla beraber kla sik Arapça'da farklı nisbetlerde bazı lehçe veya lehçe gruplarının hissesi vardır.
Edebi dile en yakın lehçeler hakkındaki
malzeme kıraate dair eserlerde bulunmaktadır. VI- VII. yüzyıllardaki lehçeler
hakkında .eski müelliflerin müşahedele
rini umumiyetle ,garib ve nadir (çok yayılmamış, az bilinen, az kullanılmış olan)
kelime ve tabiriere dair eserlerle ilk lugat ve gramerlerde bulmaktayız. Bu sahadaki bilgilerin en eskisini ise Arap filolojisinde ilk lugat çalışmalarını Kur'ani
tedkiklere bağlı olarak başlatan İbn Abbas'a (ö. 68/687-88) borçluyuz. Onun tefsire dair çalışmaları yanında bilhassa
Kur'an-ı Kerim'deki nadir kelimeler hakkında bir çalışması, gerek eski lehçeleri,
gerekse bunların Kur'an - ı Kerim diline
yani klasik Arapça 'ya yakınlıklarını tayine yardım edecek en mühim kaynaklardan biridir.
Lisani ve edebi malzemeyi derleyen,
kaidelerini tesbit eden ilk dil
alimleri, bu lehçeleri klasik dile yakınlık
larına, fasih oıuŞ derecelerine göre sınıf-
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landı rmışla r ve çalışmal arında bu değer
lendirmeyi daima göz önünde bulundurmuşlardı r~ Nitekim bu alimler şehi rde
oturanların dillerine, Arap yarımadasının
kuzeyinde ve güneyinde yaşayan bedevi
kabilelerin lehçelerine, yabancı larla temasları bulunmaları ve dolayısıyla dillerinin saflığını kaybetmiş olması düşün
cesiyle güvenmediler. Bu alimlerce dilleri fasih kabul edilen lehçeler. İslam'ın
doğuşunda Tay hariç çoğu Mudar asıllı
olan Hicaz ve Necid 'de, Fars körfezi sahillerine doğru Necid'in doğusunda yaşayan kabilelerle bunlara komşu olanların lehçeleriydi. Bununla beraber Kureyş
lehçesini de içine alan Hicaz lehçesi ile
doğudaki Temim'e bağlı kabilelerin lehçeleri arasında da farklar va rdı ve klasik dil bazan bir grubun, bazan diğeri
nin hususiyetlerini taşımaktaydı.

Klasik

temsil eden metinler
şunlardır : Kadim şairlerin (cahiliyyünun,
muhadramün ve islamf devrin ilk şairle ri
nin, aş. bk.), şii rleri , Kur'an-ı Kerim, Hz.
Peygamber'in ve ilk halifelerin resmi muhaberatı, hadis, eyyamü'l-Arab 'a dair
mensur parçalar ve emsal.
Arapça'yı

Fasih Arapça · ile nazil olan Kur' an - ı
Kerim edebi mükemmeliyetini kabul et tirmiş , yüksek belagatı karşısında Araplar' ı hayrete düşürmüştü. Kur'an-ı Kerim daha Hz. Peygamber zamanında yazıyla tesbit edilmiş ve çok geçmeden kitap haline getirilmiştir. Gerek kısmen
veya tamamen ezberlenerek, gerekse
mushaf halinde süratle yayılan, aynı zamanda dilin bütün hususiyetlerini aksettirecek genişlikte bulunan Kur'an-ı Kerim, fasih ve edebi Arapça· nın en mükemmel numunesi, miyarı olmuş ve bu
hüviyetini devam ettirmiş, dil ve edebiyata dair çalışmaların da hareket noktası o lmuştur.
Yu ka rıda belirtilmeye ça lı şıl<;l ığ ı gibi
Cahiliye devrinde ve İslam'ın zuhuru sı
rasında yazı, Arapça'yı layıkıyla tesbite
ve aksettirmeye müsait değildi. Şekille 
ri aynı olan harfleri henüz birbirinden
noktalarla ayrılmayan ve kısa seslilere
delalet eden harekeleri vb. bulunmayan.
muhtelif şekillerde okunabilen bu yazı
bilhassa nadir kelimeleri ifade şekille
rini ihtiva eden edebi mahsullerin nesilden nesile intikalinde ancak hafıza
ya yardımcı bir vasıta idi. Sözlü rivayet
esastı. Bunun neticesi olarak İslam ön. cesinden az miktarda dil ve edebiyat
malzemesi kalabildi. Cahiliye devrinin
tahminen son 150 yı lına ait olup daha
çok hafızadan hafızaya intikal eden şiir-

!erin, emsalin, ahbarın , eyyamü'l-Arab'a
dair mensur parçaların , ensaba dair bilgilerin yazıya a ktarılmasına hicretin 1.
yüzyılında daha Hulefü-yi Raşidin devrinden itibaren teşvikle baş l anmış , Emeviler devrinde sınırları genişletilmiş , hicri il, lll. yüzyıllarda bu tedvin faaliyeti büyük bir gayretle devam etmiş ve
daha sonra, toplanan malzemenin tamamlanıp yeniden tasnif ve tedvini yapıl mıştır.

Hicri il. yüzyılın ikinci yarısına kadar
Arap yaz ı sının çok kifayetsiz oluşu, uzun
müddet birçok hususiyeti hafızada korunarak sözlü yolla intikali, bu eserlerin
başlangıçta taşıdıkları lehçe hususiyetlerinin hiç değilse bir kısmını kaybetmelerine sebep olmuş, aynı zamanda
klasik Arapça'nın sarf, nahiv, lugat ve
edebi ku llanılış şekillerinin sistemli ve
gayretli bir tarzda tayin ve tesbit edildiği 11-IV. (Vll I-X. ) yüzyıllarda bir dereceye kadar standart bir hale getirilmiştir.
Bu metinlere dayanılarak dilin kaideleri tesbit edilirken, lehçeleri fasih sayı
lan, şehir muhitinden, yabancı temas ve
tesirinden uzak kalmış kabilelere mensup bedevilerin dilinden kelimeler derlenmesi, edebi dilin lugatında büyük lehçelerin kelime hazinesinin bir araya getirilmesi neticesini doğurmuştur. Klasik
lugatlarda görülen, bir kelimenin kısa
seslilerinin değişik birkaç çeşit söylenişi, zıt manaya gelen kelimeler, aynı kelimenin muhtelif manalar taşıması. eş
yanın ve canlıların değişik hal ve şekil
lerini karşılayan kelimelerin, müteradiflerin bolluğu başlıca bundan ileri gelmektedir.
3. Orta Arapça. İslamiyet'in Arapça üzerindeki tesiri büyük ve devamlı olmuş
tur. Kur'an- ı Kerim fasih Arapça'nın çatısın ı, esaslarını tesbit için münakaşasız
ve mükemmel bir numune olmuştur. Diğer taraftan İslamiyet'le birlikte bu dilin vatanında eskisinden farklı bir düşü
nüş ve yaşayış tarzı. eski bedevi hayatından maddi ve manevi yönleriyle çok
ayrılan bir şehir hayatı , bir cemiyet yapısı doğmaya ve gelişmeye başladı. Yaşayış tarzındaki ve hayat anlayışındaki,
düşünce, duygu ve zevklerdeki bu değişmenin pek tabii olarak dilde de birtakım tesirleri olacaktı. Üstelik Arapça
çok geçmeden eski hudutlarından taşa
rak asıl vatanından çok uzaklara, baş
. ka dillerin konuşulduğu ülkelere yayıldı.
Bunun net icesi olarak da önce İslami
yet' in ve dilin sahiplerinin hayatına, daha sonra bütün yönleriyle İslam medeni-

yet ine, bu medeniyet çevresinde serpilen, büyüyen. çoğalan ilimler ve sanatlara bağlı olarak Arapça günümüze kadar
devam edegelen, halen de devam etmekte olan bir gelişme safhası yaşadı.
Miladi VII. yüzyıl başlarında Arapça'Arap yarımadasının kuzeyine kadar uzanırken İsiam' ın yayılmasıy
la ve fetihlerle hızla genişlemeye başla
dı. Arapça'nın ilk yayıldığı bölgeler arasında bulunan Suriye'de ahalinin çoğu,
bu dile akraba olan Arami dilini konuşuyordu. Esasen Gassani sarayının dili
olan Arapça bu bölgede kolayca yayıldı
ve günümüze kadar bu toprakların milli
dili oldu. Kültür, siyaset ve kilise dilinin
Yunanca, konuşma lisanının Kıpti dili olduğu Mısır' a da Arapça aynı şekilde yernın sahası,

leşti.

Kuzey Afrika'da kıyı bölgelerde Latince kültür diliydi. İç kısımlarda da Berberi dili hakimdi. Bunların yanında Latince, Yunanca ve Kartacalılar'dan kalma
Sami dil unsurlarından mürekkep bir dil
de konuşuluyord u . Kuzey Afrika'ya birbirini takip eden Arap gruplarının iskanı ile Arapça şehirlerden başlayarak yayıldı ve neticede Berberi dili yalnız bazı
iç bölgelerde varlığını koruyabildi. Arapça Afrika'dan Endülüs'e (İspanya) geçti.
Bazı Akdeniz adalarını da içine alan bu
saha doğuda Irak ve İran üzerinden Asya içlerine doğru uzanarak Pireneler ve
Atlas Okyanusu'ndan Siriderya ve İndus
kıyılarına kadar genişlemişti. Doğuda
Irak'ta, İran'a yakın bölgelerde eski tarihlerden beri Fars dili ve kültürü ile temas halinde bulunan Araplar İslam imparatorluğunun İran üzerinden genişle
yen fetihleriyle Türk ve Hint kültür sahalarına kadar ilerlediler. Bu geniş yayılma sahasının ~eşitli bölgelerinde günlük konuşma dili gittikçe farklılaşan lehçeler şe klinde devam ederken klasik
Arapça müşterek ilim ve sanat dili olarak kaldı. Aynı zamanda bu yazı ve edebiyat dili çok uzak bölgelerdeki lehçelerin birbirler inden tamamen kopmalarını
da önledi.
Bir taraftan yeni iskan bölgelerine gelen Arap unsurlarının ekseriyetinin dili
olan eski lehçelerin, diğer taraftan bu
bölgelerde yerini ald ığı veya komşu olduğu dillerin, değişik temasların ve farklı şartların tesiriyle Arapça· nın birçok
le_hçe ve şiveleri doğmuştur. Büyük kıs 
mı halen yaşayan bu lehçe ve şiveler
umumiyetle doğu lehçeleri grubu ve
batı lehçeleri grubu olmak üzere iki kı
sı mda toplanır. Doğu lehçeler i grubun283
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da Arabistan lehçeleri (kuzeyde Hicaz. Necid ve Suriye çölü lehçeleri ile güneyde Yemen, Aden, Somali lehçeleri, Hadramut, Datina, Uman lehçeleri, Zengibar, Komor lehçeleri vb.); Irak lehçeleri, Suriye- Lübnan
ve Filistin lehçeleri; Mısır lehçeleri (Kahire. Yukarı Mısır, Sudan, Çad havzası, Bornu
ve Vaday lehçeleri); batı lehçeler grubunda ise Libya ve Trablus Arapçası, Tunus
lehçesi; Cezayir ve Büyük Sa hra lehçeleri; Fas lehçesi; Hassani (Moritanya ve Timbüktü) lehçesi, Endülüs, Patellaria (VIII.
yüzyıldan takriben l500'e kadar) ve Sicilya (IX. yüzyıldan yine takriben 1500'e kadar) lehçeleri ile Malta dili vardır.

ban-ı 'Arabf,

Tahran 1347 hş.; Mehdf Mu-

hakkık,

The Problem of Persian Elements
in Classical Arabic, Tahran 1971) felsefe-

ye, muhtelif riyazi ve tabii ilimiere dair eserlerin Arapça'ya nakledildiği kesif
tercüme hareketleri sırasında Yunanca
ve Süryani dilinden gelen tesirler bu tarz
temasların neticeleridir.

Bir kısmı yazı diline kadar uzanan bu
tesirler kültür tarihi bakımından da
ehemmiyetlidir. Nitekim Arap kültürü
ve İslam medeniyetinin gelişme devresinde Arapça'nın bilhassa Farsça'dan (bu
hususta bir fikir edinmek için bk. Eddi Şir,
el-Elftl?ü'l·Farisiyyetü'l-mu 'arrebe, Beyrut
1908; bilhassa S.Muhammed Ali İmam-ı

en çok alışverişte bulundillerden biri de Türkçe' dir. Ehemmiyetli izler bırakmayanlar bir tarafa,
Türk - Arap temasları daha Halife Hz.
Ömer' in hilafetinin son yıllarından itibaren gittikçe artarak devam etmiştir
(Türk-Arap münasebetlerinin başlangıcın
dan IX. yüzyıl sonlarına kadarki safhası
için bk. Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve
Türkler, istanbul 1976). lll. (IX.) yüzyılda
Türkler'in büyük gruplar halinde İslami
yet' i kabulü, Abbasi sarayında askeri
güçlerinin ve nüfuzlarının artışı, Selçuklular'ın kuruluşundan sonra Türkler'in
İran üzerinden Arapça'nın asıl vatanına
doğru akışı ve nihayet Anadolu'ya yerleşen Türk hakimiyetinin bütün Arap
dünyasını uzun müddet içine alışı, her
iki dilde de kaçınılmaz tesirler bırakmış
tır. Nitekim Fas'tan lrak'a kadar uzanan bölgelerde konuşulan bütün lehçelerde olduğu gibi yazı dilinde de Türkçe'den geçmiş unsurlar hala yaşamak
tadır (Irak lehçesindeki Türkçe kelimeler
için bk. H. Ali Mahfuz, "el-Elfazü't- Türkiyye fi lehecati'l- 'Iraipyye", M~~e/letü't·
Türaşi'ş-şa 'br, Bağdad 1964, sy. 6; İhsan
Sıddik Vasfi, "el-Müfredatü't- Türkiyye
fi'l-lugati'l- 'ammiyyeti'l- 'Ir&Ipyye", Kardaşlik [ei-İI]a], 1974, sene XIII, sy. 9, s. 23; sy. 10-11 , s. 7-8 ; sy. 12, s. 2-4. Suriye,
Lübnan, Ürdün ve Sudan lehçelerindeki
Türkçe kelimeler için bk. E. Saussey, "Les
mots turcs dans la dialecte arabe de
Damas", MIFD, 1929, I, 77-129; F. Abdurrahim, "el-Kelimatü't-Türkiyye fi lehecati'l- 'Arabiyyeti'l-hadişe", MMLADm., 1969,
XLIV, 875-882; 1970, XLV, 143-150; Muhammed Selaha.ddin ei-Kevakibi, !'el-Kelimatü'd-dablle 'ale'!- 'Arabiyyeti'l-aşi
le", a.e., 1973, XLVIII, 519-550; 1975, L,
484-493, 737-758; 1976, Ll, 23-31; Mısır
lehçesindeki tesirler için bk. E. Littmann,
"Westöstl. Abh ... R. Tschudi überreicht",
Wiesbaden 1954, s. 107-127; Cezayir lehçesindeki Türkçe kelimeler için bk. Mohammed Ben Cheneb, Mots turks et persans conserves dans le parler algerien,
Cezayir 1922 ; yazı dilindeki Türkçe kelimeler için bk. V. A. Gordlevskiy, "K. voprosu
o vilianii turetskogo yazıkana arabska",

Şüşterf,

V. A. Gordlevskig i2branmyye soçineniye,

İslamiyet'ten önceki devirlerden beri
pek tabii olarak Arapça'ya bazı dillerin
tesirleri olmuştur. Daha çok kelime alma şeklindeki bu tesir Arap dilinin sonraki yayılması. sınırlarının genişlemesi,
coğrafya ve kültür temaslarının artması
nisbetinde büyümüştür. Arapça'ya geçmiş yabancı unsurların tesbitine dair çalışmaların çok eski bir tarihi vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim dilinde, yani fasih
lehçede diğer lehçelerden Arapça'ya akraba veya yabancı dillerden geçmiş kelimeler üzerinde daha hicri I. yüzyılın ilk
yarısında durulduğu görülmektedir (İbn
Abbas, Garfbü'l·!fur, an).

Arapça'ya girmiş (dahil), Arapçalaşmış
(muarreb) kelimeler hakkında daha sonraları müstakil eserler yazılmıştır ki bunların en tanınmışları, Ebü Mansür el-Cevalikl'nin (ö . 540/ 1145) el-Mu 'arreb'i
ile (bu eserin IX. IXV.J yüzyıl müelliflerinden Cemaleddin Abdullah b. Muhammed
el-Uzri tarafından genişletilmiş ve ıslah
edilmiş şekli henüz basılmamıştır) Şeha
beddin Ahmed el-Hafaci'nin (ö. !069/
1659) Şita,ü1-galfl'idir.
Yakın akrabalığı olan bazı Sami diller
bir yana bırakılırsa, Arapça'da uzun tarihi seyri boyunca tesiri görülen dillerin
belli başlıları arasında şunlar sayılabilir:
Pehlevi ve daha sonraki şekliyle Farsça,
Yunanca, Latince, Sanskritçe, Şimali Afrika'da BerberTier'in dili, muhtelif Roman dilleri (bilhassa ispanyolca, italyanca,. Fransızca ve İngilizce).
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Moskova 1961, Il, 138-154; Ahmed Ateş,
"Arapça Yazı Dilinde Türkçe Kelimeler
Üzerine Bir Deneme", I, Reşit Rahmeti
Arat İçin, Ankara 1966, s. 26-31, Il, Türk
Kültürü Araştırma/an, Ankara 1965, yıl 2,
sy. l-2'den ayrı baskı; bu hususta etraflı
bilgi ve bibliyografya için bk. Şamil Fahri
Yahya, Arapça'nın Muhtelif Lehçelerinde
Türkçe Unsurlar, İÜ Ed. Fak., 1986 doktora tezi olup henüzba sılmamıştır).
Türkler'in zanian zaman Arap dil ve
edebiyatının gelişmesinde menfı tesirleri olduğu hususundaki bazı görüşler,
dil ve edebiyatın tarihi akışındaki dalgalanmaları, yükselme. duraklama veya
gerilemeleri, satıhtaki birtakım tarihi
sebeplere veya zaman bakımından aynı
devreye tesadüf eden hadiselere bağla
yıverme gayretleriyle izah edilebilir. Mesela AbbasTier'in kudretlerinin zayıfla
ması ve lll. (IX.) yüzyılda Türk askeri nüfuzunun saraya hakim oluşunun fikri
seviyede umumi bir düşüşe yol açması,
saray dilinin bile eski saflığını kaybederek halk konuşma dili unsurlarıyla dolması hükmü (J . Fück, 'Arabiya, Fr. tre., s.
112/ Ar. tre., s. 129; a.mlf., E/ 2 1Fr.l. I, 588
b ) bu tarz görüşlerdendir. Halbuki lll.
(IX.) yüzyıl, eski klasik metinterin titiz
ve sistemli bir şekilde derlemdiği, Arapça'nın gramerinin sağlam temellere oturtulduğu, diğer taraftan "muhdes" (yeni)
şairterin en büyüklerinin yetiştiği, bilhassa yeni bir nesir dilinin büyük eserler verdiği devirdir'. Yine Fück'e göre X.
(XVI.) yüzyılda Arapça'nın konuşulduğu
memleketlerin Osmanlılar tarafından fethi de bu yerlerde ve hatta o zamana kadar Arap kültürünün merkezi olan Mı
sır'da edebi faaliyetin en düşük seviyesine inmesi neticesini doğurmuştu. Bunun sebebi ise Osmanlı hükümdarlarının
Arap dili ve edebiyatını korumaya hususi bir alaka göstermemeleriydi (Fück,
a.e., Fr. tre. s. 192/ Ar. tre. 230-231; E/ 2
IFr.l. ı. 590) . Bu kanaat de yanlıştır. Çünkü Osmanlılar yalnız Arapça'nın vatanı
olan ülkelerde değil, imparatorluğun yayıldığı her yerde açtıkları medreselerde
Türkçe yerine Arapça okutmuşlar, Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere her
üç dildeki sanat ve ilim eserlerini desteklemişlerdir. Osmanlı devrinde Türk
müelliflerinin Arapça olarak kaleme aldıkları sayısız eser, bu dile karşı beslenen atakanın en açık delilidir.
Eski Arabistan'ın bedevi hayatının şiir
dili, yukarıda kısaca bahsedilen arnillerle islam medeniyetinin en çok işlenmiş
ilim ve sanat dili olmuştu. Bu zengin dilin

ARAP
İslam medeniyeti çerçevesinde gelişen
bütün ilim ve sanat sahalarına dair ıstı 
lahları içine alan geniş bir lugatı yoktu.
İbn ManzOr'un (ö 711 / 131 1) Lisanü'l'Arab ' ı, ez-Zebidfnin (ö. 1205 / 1790) Tacü'l- 'arus'u gibi kendilerinden önceki
çalışmaları bir araya getiren büyük lugatlarla bunların tertip edildikleri zamanların muhtelif mevzulardaki eserlerini anlamak mümkün değildir. Çünkü
klasik dilin fasih sayılan malzemesinden derlenen bu lugatlara İslami, şehir
hayatına bağlı ve yeni (muhdes ve müvelled) kelimelerin, tabir ve ıstılahiarın pek
azı girebilmişti. Lugatlardaki bu boşlu
ğu kısmen çeşitli sahalar için tertip edilen ıstılah lugatları karşılamaya çalışı
yordu. Devamlı değişme içerisinde bulunan hayatın getirdiği yeni kelimeler
yanında eski kelimeler türlü yollarla yeni manalar kazanıyordu. Nitekim ez-Zemahşeri (ö 538/ 1144). edebi dilde eski
kelimelerin kazandığı yeni manaları Esasü'l-be]{iga'sında tesbit etmek istedi.
Fakat bu ve daha sonraki bazı gayretler klasik lugatlardaki boşluğun pek küçük bir kısmını doldurabilmiştir. Hatta
R. Dozy'nin SuppJement aux dictionnaires Arabes'ı (l-ll, Leiden 1881) ve buna ek olarak verdiği diğer çalışmaları
gibi eserler de işaret edilen eksikliği tamamıyla giderememiştir.

4. Modern Arapça. XIX. yüzyılın başın
dan itibaren Arap dünyası ile Avrupa
arasında yakın bir temas devri başla
dı. Umumiyetle Napolyon'un Mısır Seferi ( 1798) yeni safhan ın başlangıç tarihi
kabul edilmiştir. Beraberinde birtakım
alimler getiren Napolyon, Mısır'da Arapça eserler basılmak üzere bir matbaa,
rasathane, kimya laboratuvarı, tiyatro,
kütüphane kurmuş, iki mektep açmış,
iki Fransızca gazete çıkartmıştı. Bu tarihten kısa bir müddet sonra ( 1805) Mı
sır valisi olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa,
Avrupa mekteplerindeki tedris usullerinin ve programlarının tatbik edildiği
muhtelif derecelerde ve çok sayıda yeni
mektepler açtı. Bunlar arasında eczacı,
maden. ziraat ve veteriner. ebe, lisan ve
tercüme, muhasebe, sanat mektepleri
gibi meslek mektepleri, hendese mektebi ve tıbbiye gibi yüksek mektepler
vardı. Bir kısım dersler için getirtilen
Fransız hocaların kendi dilleriyle verdikleri dersler Arapça'ya tercüme ediliyordu. Diğer taraftan 1826' dan itibaren çeşitli sahalar için Avrupa'ya ve hususiyle
Fransa'ya talebe gönderilmeye başlan
dı. Bunların sayısı 1848'de 339'a yüksel-

miş

bulunuyordu. Mehmed Ali Paşa aymatbaaya ve tercüme hareketlerine de ehemmiyet verdi ve yarısı Arapça, yarısı Türkçe olan el- Vekiiyi-i Mıs
riyye adlı bir gazet e çıkarttı.
Bu yenilik hareketlerinde, kurulan yeni müesseselerde başlangıçta Fransa örnek alınmış, Mısır'da başlayan bu Avrupa tesiri zamanla diğer Arap memleketlerine de yayılmıştır.
Bütün bu temaslar ve tesirler. yeni ve
Arapça'da yabancı mefhumların ifadesi
zaruretini doğurdu; ilim, teknik ve sanatın muhtelif sahala rındaki ıstılahiarı
karşılamakta güçlük çekildi. Nitekim etTahtavl (ö. 1873) gibi ilk mütercimlerin
bir taraftan yabancı kelimeler kullandık
ları. diğer taraftan yeni mefhumları yeni tabir ve ıstılahlarla karşılamaya çalış
tıkları görülür. Arapça'ya Avrupa dillerinden yabancı kelimelerin akışını önlemek, bilhassa ıstılahlar inevzuunda duyulan büyük sıkintıyı gidermek için bu
dilin imkanlarından faydalanmanın yollarını arayanlar farklı teklifler ileri sürdüler; ilim ve tekniğin çeşitli kollarıyla
meşgul olanlar kendi sahalarının ıstılah
Iarın ı tesbit etmeye çalıştılar. Fakat birbirinden ayrı çalışan şahıs ve müesseselerin değişik teklifleri dilde bir karışıklı 
ğa . yol açtı. Bunu önlemek için Ilim ve sanat dili olarak Arapça 'nın geçirdiği geliş
menin göz önünde tutulması ve böylece
çalışmalarda, dolayısıyla yeni yazı dilinin
rıca

lugatında birliğin sağlanması gerektiğini

ortaya koydu. Bu yoldaki bazı teşebbüs
lerden sonra 1919'daŞam'da ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabl adıyla bir akademi
kuruldu. 1921'den itibaren çıkan mecmuası ve diğer neşriyatı ile faaliyette
bulunan bu akademiyi, 1932'de Mısır' da
kurulan Kraliyet Dil Akademisi (Mecmau'llugati'I-Arabiyyeti 'I-Melikiyye ve bugünkü
adıyla Mecmau'l-lugati'I-Arabiyye), 1947'de
Irak'ta tesis edilen ei-Mecmau'l- ilmiyyü'l-lraki takip etti. Rabat'ta 1973'te
neşrine başlanılan el-Lisanü'l- 'Arabi ile
Fas da büyük ölçüde bu çalışmalara katıldı. Bu ilmi kuruluşlar, mecmualarında
ve neşrettikleri diğer eserlerde bir taraftan dil ve edebiyata ait eski metinlerin neşrine, diğer taraftan ilim, teknik
ve sanatın her şubesinde gerekli ıstı
lahların tesbitine yalnız bir memlekette değil , muhtelif Arap ülkelerinde müş
terek yazı dilinin, bugünkü klasik Arapça· nın gelişmesinde birlik teminine çalışmaktadırlar.
Adı geçen resmi kuruluşların, üniversitelerin, bunlar dışındaki ilmi topluluk-

ların veya şahısların gayretleri bugün
mü him neticeler vermiş bulunmaktadır.
Dile dair eski metinlerin tesbiti ve ilmi
neşirlerine büyük ölçüde yer veren. böylece klasik dilin yeni şartlar içinde akışı
nı sağlayan bu gayretiere rağmen dildeki çalkantının bugün tamamıyla durulduğu söylenemez. Nitekim aynı memlekette bile bazı müelliflerin aynı mefhumu başka ıstılahlarla karşıladıkları veya aynı kelimeyi değişik mefhumlar için
kullandıkları görülebilmektedir. Modern
Arapça· nın yazı dilinde bugün üzerinde
en çok durulan şey ıstılahiarda birleş
me meselesidir. Hususi sahalar için hazırlanmış müstakil eserlerden sonra üzerinde ittifak edilen kelimelerin Lisanü'l'Arab'ın son neşrinde (Beyrut ı 970) ilave olarak yer alışı, beklenen istikrarın
mühim bir belirtisi sayılabilir. Arap yazı
diline bu son safhada Batı dillerinin tesiri sadece lugat bakımından olmamış
tır. Bazı ifade şekillerinde. tabirlerde,
hatta mahdut da olsa cümle yapısında
aynı tesir görülür (bazı misaller için bk.
İbrahim es-Samerrai, Dirasat fi'L-Luga, Bağ
dad 1961, s. 241-256). Buna tam bir klasik kültür almamış muharrirlerde, bilhassa gazetelerde, radyo vb. de rastlanmaktadır. Kısaca bugün de bütün Arap
memleketlerinin kullandığı ve klasik dilin devamı olan müşterek bir yazı dili
vardır. Esaslarını muhafaza ederek gelişen ve muhtelif Arap ülkelerinin maziden miras olarak taşıdıkları ortak kültürlerinin en sağlam bağı olan bu dil,
son safhasındaki gelişmesiyle, çok geçmeden eskiden olduğu gibi tekrar büyük bir ilim, fikir ve sanat dili olma yolundadır.

S. Mahalli Lehçeler. Arapça 'nın gerek
orta gerekse modern devresinde edebi
yazı diline müvazi bir akış içerisinde olduğuna ve dağılışiarına yukarıda işaret
edilmişti. Birbirinden uzak yerlerde farklı şartlar içinde yaşayan lehçeler, öteden
beri edebiyata çok küçük nisbette aksetmiştir. Modern edebiyatın gerçek hayata yakın olma zorundaki tiyatro, roman ve hikaye gibi edebf nevileri bu nisbeti biraz da olsa artırmıştır. Arapça'nın
konuşulduğu bazı memleketlerde müş
terek yazı dilinin yerine mahallf lehçenin ikamesi fikrinin düşünüldüğü de olmuştur. Ancak lehçeler arasındaki farklılaşmayı hızlandıracak, Arap dünyasının
geçmişteki ve bugünkü değerlerinden
ortaklaşa faydalanabilme kapısını kapayacak ve nihayet siyasi sınırların bölemediği bir kültür birliğini parçalaya-
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ARAP
cak olan bu

düşüncelerin

revaç göremeBu arada Arap yazısının kelimeleri farklı okumaya müsaade edişi yüzünden matbuatın Iayıkıy
Ia yapamadığı bir hizmeti, bugün hızla
yayılan sesli neşir vasıtalarının üzerine
almış bulunmasına, böylece radyo ve televizyonun lehçeler arasındaki farklılaş
mayı hiç değilse bir ölçüde yavaşlataca
ğına işaret edilmelidir.
yeceği muhakkaktır.

IV. EDEBiYAT

1. Arap edebiyatı. muhtelif yönleriyle
geçirdiği safhaları

ve tarihi tekamülü
devrelere ayrı
lır. Yukarıda işaret edildiği gibi, birbirinden çok uzak ve geniş bölgelere yayılm ış olan Arapça'nın zamana ve çevreye göre değişen şartlar altında verdiği
çok sayıda edebi mahsullerin tasnifini
kolaylaştırmak için farklı görüşlere sahip olanlar tarafından birtakım devreler kabul ediltniştir. Bu devreler kısaca
şöyle zikredilebilir: Cahiliye devri veya
İslamiyet'ten önceki Arap edebiyatı: ilk
İslami devir edebiyatı (ilk dört halife ve
Emevfler devri); Abbasiler ve Endülüs
Erneviieri devri edebiyatı: ll. (VIII.) yüzyıl ortaları -VIII. (XIV.) yüzyıl ortaları; Abgöz önüne

alınarak bazı

ei-Ferezdak divan ı : Al i b. isa en-Nahvi tarafından istinsah
ve ei·Cehsivari'nin verrakı Ahmed b. Ahmed tarafınd an
mukabele ed i lm iştir (Z3hiriyye Ktp., Amm , nr. 8800, s. 2)

basfler'den sonra Xl. (XVII.) yüzyıl sonlarına kadar uzanan devre: XIX. yüzyıldan
bugüne kadar gelen yeni Arap edebiyatı denilen devre. Bunlar da kendi içlerinde tali devrelere, çevre ve edebi nevilere göre bölümlere ayrılabilir.

z. Anonim

eserler bir tarafa bırakılır
sa Arap edebiyatının bugün elde bulunan en eski eserleri, miladi V. yüzyıla kadar çıkan şiirlerdir. ~u numuneler bugün mevcut halleri, dil ve üslüp hususiyetleri, nazım tekniği vb. gibi bakımlar
dan uzun bir geçmişte gelişmiş bir sanat geleneğine dayandıklarını kabul ettirecek olgunluktadır.
Eski müellifler, birbirini takip eden
devirleri ve nesilleri göz önütıe alarak
şairleri tabakalara, dolayısıyla Arap şiir
tarihini devrelere ayırmışlardır. Bu taksim, eski müelliflerin dil ve edebiyat çalışmalarıyla yakından ilgilidir. Yukarıda
bahsedilen fasih Arapça'nın kaidelerini
tesbit eden ve lugat hazinesini meydana
getirmek, için kelime derleyen dil alimleri, dile ait eski malzemeyi değerlendi
rip ondan faydalanırken bu tabakalara,
çalışmalarında ölçü olarak kullandıkları
birtakım değerler verdiler. Daha çok devirlere dayanan, kendi içerisinde de nesil nesil tabakalara bölünen ana gruplar şunlardı r: 1. Cahiliyyün. Cahiliye devri. yani İslamiyet'ten önceki devir şair
leri. z. Muhadramün. Sanat hayatlarının
bir kısmını Cahiliye. bir kısmını İslami
devirde geçirmiş olanlar. 3. İslamiyyün.
İslami devrin ilk şairleri. Bunlar bir ewelki nesli takip eden ve aşağı yukarı Ernevfler devrinin (41-132/661~750) sonları
na kadar geçen devrede yaşamış bulunan şairlerdir. 4. Müvelledün veya muhdesün, yani bedevinin aksine yerleşik,
şehirli veya yeni şairler. Muhdes şairle
rio ilki Beşşar b. Bürd (ö 167 /783) sayılmıştır. s. Zamanla muhdes şai rler de
geride kalınca müellifler kendi zamanlarındaki şairlere umumiyetle asriyyün
yani muasırlar demişlerdir. Anılan ilk üç
gruptaki şairler Arapça'nın lugat hazinesini ve gramer kaidelerini tesbitte, dil
ve edebiyat alimlerinin şiirlerini şahid
olarak kullandıkları kudema (kadimler.
eskiler) denilen sanatkarlardır. Nitekim
Emevfler devrinin el-Ahtal, el-Ferezdak
ve Cerir gibi büyük şairleri eski şiir geleneğini ve fasih Arapça'yı sürdürmüş
lerdir.
. a) Cahiliye diye anılan İslamiyet 'ten
önceki devirde şiirin içtimal hayatta
ehemmiyetli bir yeri, çok büyük ve hayati bir tesiri vardı. Bu şii rle rin kısmen
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de olsa

hafızalarda yaşatılıp

sını, bunların topluluğun
rına

ve hayata

korunmaortak duygula-

sıkı sıkıya bağlı olması

sağlamıştır. Şairin

eserinin kaynağı. çok
defa kendi duyguları ile çevresiniri duygularının birleştiği noktalardır. İster eş
Şenfera

ve

Teebbeta-Şerran

(m. VI. yüzgibi fakir ve yağmacı bir
haydut. ister Kinde Melikliği'nin talihsiz varisi İmruülkays gibi bir prens veya
Amr b. Külsüm gibi bir kabile reisi olsun, şair daima arasında yetiştiği topluluğun üzerinde hassasiyetle durduğu
birtakım hasletleri temsil ve ifade ederdi. Kabile veya kabileler birliğinin sözcüsü olarak siyasi müzakerelere katılan
heyetlerde şairin yeri ve vazifesi vardı.
Kabile, hayatının, hissiyatının. geçmiş
teki övünülecek şeylerinin. zaferlerinin.
düşmaniarına karşı beslediği kin ve intikamın, onları küçültücü hicivlerin, etrafını çeviren tabiatın en güzel ifadesini
şairin sihirli sözlerinde bulur ve bütün
bunları ondan beklerdi. Bu sebeple de
onun şiirinin korunmasına ve yayılması
na çalışırdı. Bilhassa seyyidinin (reis) bu
sihirli ve tesirli silahla mücehhez olması
kabile için büyük bahtiyarlıktı. Bu kabileden şair çıktığı zaman bayramlarda,
düğünlerde oldugu gibi şenlik düzenlenir, ziyafet verilirdi. Çünkü manevi değerlerin koruyucusu olan büyük şairler
yetiştirmiş olmak onlar için gurur ve şe
ref, buna karşılık şairlerden mahrum
bulunmak, sadece bahtsızlık değil aynı
zamanda utanç ve ayıplanma vesilesiydi.
yılın başları)

Dil bilhassa bu sun:!tle işlenegeldiği
gibi, eski Arap cemiyetinde diğer bilgiler de şiire aksettiği nisbette yaşamış
ve nesilden nesile aktarılabilmiştir. Nitekim Halife Ömer b. el-Hattab (ö 23/
644). bu eski topluluğun en eski bilgi
kaynağının şiir olduğuna işaret etmişti .

İbn Abbas'ın da tekrarladığıtıa bakılırsa
eskiden beri yaygın olduğu anlaşılan bu
fikir üzerinde daha sönraları haklı olarak ısrarla duran eski müellifler. şiirin
.bahis mevzuu Arap topluluğundaki yerini ve ehemmiyetini belirtmişler, onun
Araplar' ın bütün bilgilerini derleyen. içine alan, şan ve şereflerini koruyan, geçmişteki büyük başarılarını. hatıralarını
unutulmaktan kurtarıp yaşatan ana kaynakları (divanu ilmihim. divanü'I-Arab) olduğunu anlatarak eski tarihlerine dair rivayetlerden, soylarına. neseplerine,
adet ve geleneklerine. atlara. yıldızlara,
tabiat hadiselerine kadar çeşitli sahalardaki bilgilerinin şiir sayesinde korunabildiğini söylemişlerdir .

.

ARAP
Çok eskiden beri şairin kendisiyle alış
dostluk kurduğu bir cine sahip

kanlık,

bulunduğuna inanılıyordu. İslamiyet'ten

sonra da bir süre yaşayan bu inanış, eski şairin ilham kaynağını, irtibat halinde
bulunduğu bu cin vasıtasıyla bu dünyanın ötesinde sihirli bir aleme bağlıyor.
böylece onda tabiat üstü bir kuwet görüyordu. Bu sihirli gücü onun bilhassa
hicivlerinin tesirini arttırıyordu .
Eski Arap cemiyetinde bitip tükenmek
bilmeyen kabile mücadelelerinde ölenlerin ardından ağlayan . hatıralarını mersiyelerinde yaşatan , ölenlerin yakınlarını
intikama teşvik eden kadın şai r lerin de
ayrı bir yeri ve vazifesi vardı.
Cahiliye devrinde Arabistan'da edebive bilhassa şii r i teşvik eden vesileler ve çevreler, hatta sanatkarların birbirleriyle yarıştıkları müsabakalar vardı.
Bir . geleneği olduğu anlaşılan bu merasimler, her yıl kabileler arası savaşların ,
kavgaların kesildiği bir nevi mütareke
devresi sayılan belli günlerde Zülmecaz,
Zülmicenne, Ukaz ve DOme'tülcendel vb.
gibi yerlerde kurulan panayırlarda yapı
lı rdı. Zamanın en büyük şairinin hakemlik ettiği bu müsabakalar, şiirlerin yayıl
masını ve yeni sanatkarla rın tanınması
nı sağlardı. Miladi VI. yüzyıldan herhalde daha eski bir tarihten beri bazı şair
ler kabilelerinden ayrılarak birtakım koruyucular yanında gezgin övücüler haline gelmişlerdi. Bu şartlar altında da şa
irler, büyük nüfuz sahibi bir kimsenin
yanında. yeni bağlarını kesmediği kabilesinin menfaatlerini korum a ktaydı. Böyle şairleri çeken, şehir hayatının oldukça teşekkül · ettiği merkezlerin başında
miladi VI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ei-Mütelemmis, Taraf e. en-Nabigatü'z-Zübyanf ve Hassan gibi şairlerin
topland ıkları Lahmf ve Gassanf meliklerinin muhitleri zikredilebilir. Çölden. bedevi muhitinden gelen ş ii r g el en eği buralarda, bedevi şairin fazla sert ifadelerini yumuşatabilecek şehir hayatından
doğmuş farklı bir hassasiyet ve zevk,
yabancı tesiriere açık bir muhit bulmuş
tu. En parlak devrini Lahmf meliki lll.
en-Nu'man ' ın devr-inde yaşayan Hfre'nin
602'de sönüşünden sonra, bilhassa Hicaz'ın muhtelif yerlerinde teşekkül eden
merkezlerde şiir yine rağbet görmekte
devam etti.
yatı

b) İslamiyet'le bu sanat yeni bir safhaya girmiştir. Müşri kler Hz. Peygamber'e karşı mücadelelerinde bu eski silahtan faydalanmak istemişlerdi. Fakat sadece Hz. Peygamber'in affını de-

ğil takdirini de elde ettiği meşhur kasidesi ile Arap edebiyatında unutulmaz
bir yer kazanmış olan Ka'b ve bilhassa
Hassan gibi şairler, bu eski sanatı İsla
miyet'in himaye, hatta teşvikiyle devam
ettirdiler. Hz. Peygamber' den sonra ilk
halifelerin de şiirden çok iyi anlayan şah
siyetler olduğu bilinmektedir. Bu arada
Hz. Ömer ve Hz. Ali hususiyetle anılma
lıdır.
Şiirin Araplar için zikredilen ehemmiyeti bir yana. İslamiyet'le beraber baş
ka bir ilgi vesilesi daha doğdu : Kur'an
ve hadisin dil inceliklerini anlamak, gramer ve lugat güçlüklerini a çıklamakta
eski şiirden faydalanıldı.
Bu devreden sonra şiir ehemmiyetini
korumakla beraber gelişen içtimal şart
lara bağlı olarak şairin mesleği ve hayattaki yeri değişti. Bu şartlar onların
eski siyası nüfuz ve tesirlerini kaybetmelerine sebep oldu.

gibi yazının
sebebiyle yazılı bile olsa
şiir. uzun zaman daha çok hafızaya dayanan sözlü rivayet yoluyla yayıldı ve korundu. Bu yüzden edebi mahsullerin
bunları bozulmadan koruyabilecek bir
yazıya aktarılmasına kadar büyük bir
kısmı unutuldu. Ayrıca bunlar dilden dile nakledilirken ister istemez bazı zaruri
değişikliklere uğradı. Eski şai rlerin hususi bir ravisi. hatta bazan ravileri vardı. Şaire refakat eden ravi onun şiirini
ezberler ve gerektiği zaman inşad ederdi. Ravilik şiir sanatının gelenek halindeki mektebi mahiyetindeydi. Nitekim ravilerin birçoğu zamanla nesillerinin belli başlı şairleri olmuş , onlar da kendilerinden sonraki nesillerin sanatkarlarını
yanlarında ravi olarak taş ı mışlard ı r.
c)

Yukarıda işaret edildiği

kifayetsizliği

ç) Her kabilenin. sanatkarlarının şiir
lerini, neseplerine dair bilgileri . emsalini, mefahirini (övündükleri hasJetleri ve hatıra l a rı, mühim ve b aşa rılı hadiseleri vb.)
yazdıkları bir divanı (ana kita bı ) vardı.
Bazı Cahiliye şairlerinin ifadelerine göre
çok eski bir mazisi olduğu anlaşılan bu
tarz eserlerin tedvfninde Hz. Ömer'in
emir ve teşvikiyle yeni bir safhanın açıl
dığı , Emevfler devrinde sayılarının çok
arttığı , hatta IV. (X.) yüzyıl sonlarına kadar mevcut olup ei-Amidf'nin (ö. 370/
98 1) bu kabile divanlarının seksen kadarından istifade ettiği bilinmektedir (bk.
AHBAR). en-Nu'man b. ei-Münzir ' in tertip ettirdiği bu eser, herhalde bahsedilen kabile divanları tarzında bir eserdir.
Cahiliye devrinde mevcudiyetini bildiğimiz bir kitap da Mecelletü Lo}f.mô.n

olup Lokman ' ın hikmetlerini ihtiva ediyordu. İslamiyet'ten önce bedevi Araplar arasında yazı pek az, şehir muhitlerinde yerleşik Araplar arasında ise sanıldığından çok kullanılıyordu (yk. bk.).
Bununla beraber Cahiliye devrinden zamanımıza yazılı bir eser intikal etmemiş
tir. Hfre meliki en-Nu'rnan b. ei -Münzir' in (5 80-620) büyük şairlerin şiirleriy
le mensup olduğu hanedandan gelmi ş
şahsiyetler ve kendisi hakkındaki methiyeleri toplatıp yazdırdığına ve bu mecmuanın 1. (VII.) yüzyılın ortalarında ele
geçtiğine. hatta KOfeli alim ve ravilerin
bu mecmuadan faydalandıklarına dair
bir rivayet vardır.
Kısaca, İslamiyet'ten önceki 'Arap edebiyatından.

bu münferit teşebbüslerin
mahsulü gibi görünen eserlerden baş
ka yazılı edebi metniı:ı intikal edip etmediğini bilmiyoruz. Edebi mahsullerin tedvfnine Hulefa-yi Raşidfn devrinde baş
lanmış ve bu hareket sistemli olarak kütüphanelerin de doğduğu Emevfler devrinde diğer sahalardaki tedvfn ve telif
hareketlerine müvazi olarak devam etmiştir.

Yu l<arıda zikredilen ve yalnız bir şai
rin manzumelerini nakil ve rivayet eden
ravileri. bir kabilenin bütün şai rlerini,
hatta bütün Arap şairleri nin eserlerini
ezberleyip rivayet eden "raviye "ler yani
büyük raviler takip etmişti r. Hammad
(ö 156/ 773); ei-Mufaddal ed-Dabbf (ö
170 / 786) ve Halef el-Ahmer (ö . 175 /
79 1) gibi büyük ve alim ravilerin sözlü
ve yazılı kaynaklardan topladıkları malzemeyi kendileri veya talebeleri tesbit
etmişti r .

Bu rivayet, derleme ve tedvfn faaliyetlerinin yanı sıra , çoğu zaman aynı mecrada akan gramer ve lugat çalışmaları .
isimlerini eski kaynaklardan, bi.ı arada

Ebü
T e mma m· ın

Dfuiinü
eşca:r'ını n

unvan
saYfası
(Süleymaniye
Ktp., Fat ı h,
nr. 3772)
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bilhassa İbnü'n-Nedim'in III. (IX.) yüzyı
lın sonlarına kadar yazılmış Arapça eserleri tanıtan el-Fihrist (telifi : 377 / 987)
adlı kitabından öğrendiğimiz. fakat pek
azı günümüze kadar muhafaza edilebilmiş bulunan eserlerin yazılması'nı sağ
lamıştır. Bunlar muhtelif şairlerin şerhli
veya şerhsiz divanları, bir kabileye mensup şairlerin eserlerini bir arada toplayan mecmualar ile muhtelif şairlerden
seçilmiş şiir mecmuaları, şairler hakkın

da biyografik bilgi ve şiirlerinden örnekler veren eserler vb.dir.
d) Eb O Amr eş-Şeybani (ö 2 ı 31 828)
ve es-Sükkeri (ö 275 / 888) gibi alimlerin, herhangi bir kabileye mensup şair
lerin eserlerini toplayan büyük mecmualar tipindeki çalışmaları günümüze kadar gelebilmiş değildir. Bu tarz çalışma
lardan sadece Hüzeyl kabilesi şairlerine
dair bir tek numune kalmıştır.
Divanların yanında mühim bir yer alan,
muhtelif şairlerden seçilmiş şiir mecmualarının en tanınmışı, eski Arap şiirinin
en güzel kasidelerinden seçilmiş olup
kazandığı rağbet ve şöhretin neticesi,
muhayyile mahsulü birtakım rivayetlerle
nakledilen Hammad er-Raviye'nin derIemiş olduğu el-Mu 'alla~iit'tır. Bu eser
umumiyetle, şerhli veya şerhsiz, yedi
(bazan on) kasideden ibaret mecmualar
halinde intikal etmiştir ve ihtiva ettiği
kasideler Cahiliye devrinin şu şairlerine
aittir: imruülkays,Tarafe, Züheyr, Lebid,

Sadreddin Basri 'nin

e l-l:famaselü'l-Başriyye adlı

den bir sayfa (N uruosmaniye Ktp., nr. 3804, vr. 147b)

eserin-

Amr b. KülsOm, Antere (veya eı~Haris b.
ei-Hillize). en-Nabigatü'z-Zübyani (veya
ei-A'şa). Bazan bunlar arasında Abid'in
bir kasidesine de yer verilir.
Bu tip eserlerin en mühimleri, ei-Mufaddal ed-Dabbfnin Mufadçialiyyat'ı, eiAsmafnin el-Aşma 'iyyat'ı ile Ebu Zeyd
ei-Kureşfnin yedişer kasidelik yedi bölümünden ilki el-Mu 'alla~iit'a ayrılmış
bulunan Cemheretü eş 'ari1- 'Arab'ıdır.
Mecmua şeklindeki eserlerden bazıların
da da şiirlerin mevzulara göre tasnif
edildiği görülür. Bu tarzda tertip edilmiş
mecmuaların ilki, aynı zamanda muhdes şairlerin belli başlılarından biri olan
Ebu Temmam'ın (ö. 232/846) Kitôbü'lijamase 'sidir. Bu eser Cahiliye devrinden EmevTier'in sonu, Abbasiler'in baş
larına kadar gelmiş ve çoğu miladi 650 ·
yılından önce yaşamış şairlere ait parçaları ihtiva eder. EbO Temmam'ın daha az bilinen ve daha güç şiirlerden gene aynı tarzda tertip ettiği el- Va]J.şiy
yôt adlı bir eseri daha vardır. Bunları
birbirinden ayırmak için ikincisine el- lfamasetü'ş-şugra denmiştir. ei-Arabiyye 'nin en güvenilir numuneleri arasın
da yer alan ilk eserin bölümleri. bazı eski müelliflerin kitaplarında olduğu gibi,
"büyük bab, kısım" manasında "kitab"
başlığını taşır. İlk babı "Kitabü'I-J:Iamase" (yiğitliğe, bahadırlığa dair şiirleri ihtiva eden bölüm) başlıklı olduğu için bu
adla anılan eser, daha sonraları tertiplenen bazı mecmualara örnek teşkil etmiş ve adeta bir antoloji nevinin dağ
masına yol açmıştır. Nitekim aynı asrın
şairlerinden ei-Buhtüri (ö. 284 / 897) ve
daha sonra birçok müellif, hemen hemen aynı ad altında bu tarz mecmualar
tertip etmişlerdir. Yukarıda anılan ilk
şiir mecmualarında _
manzumelerin bütünü verilirken bu eserlerde bir bütünün en güzel parçaları seçilmiş ve bazan bölümün mevzuu ile ilgili tek bir
beyitle iktifa edilmiş, bazan uzun bir şi
irin muhtelif parçaları, bunlara birinci
derecede hakim olan fikirlere göre ayrı
ayrı yerlere konulmuştur.
Arap

şiir

larından

tarihinin en mühim kaynakbiri de, umumiyetle ilk numu-

neleri tabakatü'ş-şuara, ahbaru'ş - şua
ra. kitabü'ş - şi'r ve'ş-şuara, mu'cemü'ş
şuara veya bunlara yakın bir ad taşıyan,
sonraları daha değişik isimler altında
telif E\dilen eserlerdir. Şairleri devirleri-ne, değerlerine ve bazan da alfabetik
olarak adiarına göre tertip eden bu
eserler, ihtiva ettikleri biyografik bilgi
ve tenkidi mülahazalarla zikredilen şiir
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Abdülmelik b. Muhammed es-Sealibi'ye ai t Yetfmelü 'd·
dehr adlı eserin 569'da 11 1731 istinsah edilmiş bir nüshasının son sayfas ı (Süleymaniye Ktp., U.leli , nr. 1959 )

mecmualarından

birçok bakımlardan ayda ihtiva ettikleri bol metinlerle onlara en çok yaklaşan teliflerdir.
Bu sahada yazılmış ilk eserlerden bugün elimizde bulunanların başlıcaları,
İbn Sellam el-Cumahi'nin (ö 231 / 846)
Cahiliye devri şairlerinden Emeviler'in sonuna kadar geçen devrede yetişmiş şa
irleri içine alan Tdba~iitü'ş - şu 'ara' adlı eseri, şair halife İbnü'I-Mu'tezz'in (ö .
296/908) Abbasi devrinde yetişen şair
ler hakkında en mühim eserlerden biri
olan Taba~iitü 'ş - şu 'ara , i'l- mu]J.deşin 'i,
İbn Kuteybe'nin (ö. 276/889). şiirin ve
şairliğin mahiyeti hakkında günümüzde
bile değerini koruyan fikirler ihtiva eden
çok ehemiyetli uzunca bir mukaddimeden sonra, başlangıçtan lll. (IX.) yüzyılın
ortasına kadar gelen şairlerin hal tercümelerine dair bilgiler ve şiirlerinden
parçalar veren ve tarzının en karakteristik numunesi olan eş-Şi'r ve'ş-şu'a
ra' isimli eseridir. Ebü:ı-Ferec ei-İsfaha
ni'nin (ö. 356 / 967) tarih ve kültür tarihi bakımından olduğu kadar, başlangıç
tan lll. (IX.) yüzyıla kadar gelen devrenin edebiyat tarihi için de emsalsiz bir
kaynak olan Kitôbü'l-Egiini'si de burada zikredilmelidir. ei-Merzübani'nin (ö.
384/994), bu gruptaki eserlerden olup
şairleri isimlerine göre alfabetik olar(lk
sıralayan ve kısmen günümüze kadar
muhafaza edilmiş bulunan Mu 'cemü'ş
şu 'ara' adlı eseri de bu cümledendir.
es -Sealibi'nin (ö 429 / 1037) pek bol
sayıdaki eserlerinin birçoğu, bilhassa hicri IV. (X.) yüzyıl ile V. (Xl.) yüzyılın başları
na ait geniş ve rakipsiz malzemeyi ihtiva
eder. Bu müellif. Yetimetü'd-dehr'inde muasırları ile kendisinden bir ewelki
rılıyorsa
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neslin şairlerin i . Harizm. Horasan. Sicist an'dan Endülüs'e kadar memleketlerine göre gruplandırarak zikreder ve hal
tercümelerine dair kısa bilgilerle birlikte
şiirlerinden bol numuneler verir. Yetfm etü'd-dehr, bizzat müellifin, daha sonra da başka larının yaptığı zeyilleriyle bilhassa iran. Horasan. Maveraünnehir gibi
islam dünyasının doğu ülkelerinde gelişen Arap edebiyatının rakipsiz kaynağı
olmu ştur.

Bunların yanında başta gramerler, lugatlar ve diğer f ilolojik eserlerden. şi
ir tenkit ve tah liline da ir teliflerden,
"edeb"e dair kitaplardan tarihe ve tefsirlere kadar çok çeşitli sahalardaki eserler farklı ölçülerde eski şiirin intikaline
hizmet etmişlerdir.

Bununla beraber daha İbn Sellam elCumahi, zamanında eski şiirin büyük
kı smının zayi olduğundan yakın ı r ( Taba·
katü'ş-şu 'ara'. s. 23) Kalan kısmın derlendiği eserlerden de yine pek az ı günümüze kadar gelebilmiştir. Bu eserlerden bize kalabilen kısmının kaybolana
nisbetini anlamak için Ebü Amr eş-Şey
bani' nin seksen küsur kabilenin şiirle
rini toplad ığ ı mecmualardan bugün elimizde hiçbirisinin bulunmadığı . bu alimin ve daha başkalarının çalışmalarına
dayanarak es-Sükkeri'nin tedvin ettiği,
herhangi bir kabilenin bütün şairlerinin
ş iirlerini ihtiva eden bu tarz mecmualardan günümüze sadece bir tanesinin
kaldığını hatı rlamak kafidir.
e) Daha miladi VI. yüzyıldan itibaren
en mühim malzemesi olan, gelişmiş ve lugat hazinesi son
derecede zengin bir dile sahipt iler. Arap
yarımadasında, yukarıda belirtildiği gibi. mevcudiyeti bilinen muhtelif lehçelere rağmen en eski numunelerinde de
şair le rin umumiyetle müşterek bir şiir
dili ku llan dıkl arı görülmektedir. Klasik
Arapça'nın dayandığı, fasih kabul edilen
edebi lehçelerden beslenmiş olan bu şiir
dili, bilhassa lugat bakımından çok zengindi. Bu sebeple eski şair l er eşya ve
mevcuda'tı ifade ederken zihnin tasnife
ve umumileştirmeye gidişini bildiren kelimelerden ziyade etrafiarında müşahe
de ettikleri şeyl erin muhtelif hal ve vaziyetlerdeki fark lı görünüşleri için ayrı
kelimeler kullanmışlardır. Onların dilinde baz ı hayvanlar. tabiat unsurları ve
eşyanın muht elif hal, şeki l ve evsafta
olanlarına delalet etmek üzere pek çok
müstakil kelimenin ve bunların müteradiflerinin bulunması bu yüzdendir. Çok
kere bu vaziyet fiilierde de görülür.
şairler sanatlarının

Lahmi ve Gassanf saraylarından ve Hicaz'daki şehir hayatının kısmen hakim
olduğu , sanatkarların pek yadırgamadı
ğı muhitlerden. İslamiyet'i müteakip teşekkül eden daha medeni şeh i r muhitlerine giren şai rlerin ister istemez eserlerinin muhtevasında olduğu kadar dillerinde de bir değişme oldu. Nitekim
zamanla şairler lehçelerinden gelen. fazla yayılmamış, az kullanılan kelimeleri
terkettiler. güç ve tekellüflü olandan.
basit ve daha yaygın olana yöneldiler.
Eski şairler uzak bir mazide gelişmiş
hatta an'aneleşmiş bulunan nazım kaidelerini, şiirin esaslarını. tatbiki olarak öğ
ren iyorlard ı. ll. (VIII.) yüzyılın ikinci yarı
sına kadar nazmı birtakım prensipiere
bağlayarak izah eden nazari bir kaynak
yoktu . Nazım tekniğini sistemli bir bilgi haline getiren el-Halil olmuştur (bk.
ARÜZ).

Arap nazmının en küçük nazım parbeyittir. Kadim devirden beri bir
beytin şekilce olduğu gibi manaca da
bir bütün teşkil etmesi adeta bir zaruretti. Bu husus şairi, fikrini mahdut bir
hüküm çerçevesi içinde ifadeye ve teksife zorlamıştır. Bu kaidenin ancak bazı belli hallerde ve hususi ifade şekille
rinde dışına çıkabilen şair için "tazmin"
(bir hükmün, bir cümlenin beyitten taşma
s ı) kusur telakki edilmiştir. Eski şiirle
rin beyit tertipleri birbirinden farklı rivayetlerle intikal etmesinin başlıca sebebi beyitlerin bu tarz yapı s ıdır. Bu telakki İran ve Türk şiirinde, bilhassa gazellerde daha kuwetle yaşamıştır.
çası

f) Cahiliye devrinde ve bu devrin şiir
an'anesinin devam ettiği I. (VII.) yüzyılın
ilk yarısında birbirinden açıkça ayrılan
iki nazım nevi vardı: recez ve kasid. Recez. yapısı itibariyle diğerlerinden · çok

farklıd ı r.

Arüzun yine aynı adı . taşıyan
bahriyle nazmedilir. Recezde bir beyit,
mı s ra diyebileceğimiz iki şatrdan mürekkep değildir. Bir başka ifadeyle mıs
ra uzunluğunda ve birbiri ile kafiyeli kı 
sa beyitler halindedir. Arap şiirinin en
eski şekli kabul edildiği halde Cahiliye
devrinden pek az recez muhafaza edilebilmişti r. Çünkü bu şekil, deveci ezgileri (h ıd a veya huda), savaşçıla rın birbirlerine meydan okumaları, kadınların muhariplere serzenişleri, ninnileri vb. gibi
ani ilham ların irticalen ifadesinde kullanılırdı. Bunlar umumiyetle kısa şiirlerdi.
en - Nabiga, Züheyr, Antere. Tarafe. Alkame gibi birçok büyük şairde receze
tesadüf edilmez. Başlangıçta yüksek sanat şekli sayılmayan recezi, kaside tipinde dahili planı olan uzun şiirler haline kavuşturan şair el -Ağleb b. Cüşem el - İcli
(ö. 2 ı 1 642) olmuştur. Bu yeni tip recezlere urcüze denmiştir. Sonraları gittikçe
rağbetgören bu tarz bazı sanatkarların
eserlerinde büyük ölçüde yer aldı ; hatta zamanla, el-Accac (ö. 97 / 715-16) ve
oğlu Ru'be (ö 145 / 762) gibi ilhamlarını
yalnız urcüzelerle terennüm eden racizler (recez şair l eri) yetişti. Diğer taraftan
bu şekil mahalli dil unsurlarını bol ve ra hat kullanma an'anesine de bağlı kalmıştır . Bu sebeple recezlerde nadir kelimelere çok yer verilmiştir.
Recezin eriştiği bu parlak devir uzun
zaman devam etmedi. Abbasi devrinin
başlarından itibaren bu şeklin kullanış
sahası adeta sınırlanarak hikaye, fıkra,
tasvir, öğretici eserler vb. gibi bazı mevzulara tahsis edildi. Bununla beraber urcGze. başta mesnevi olmak üzere bazı
ehemmiyetli nazım şekillerinin doğma 
sını sağladı. Mesnevi şekline Arap şiirin
de müzdevic şi i r veya müzdevice denmiştir. UrcGzelerin birer mısra uzunlu-
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ğundaki kısa beyitlerinin iki şer ikişer
kafiyelenmesinden ibaret olan müzdevice, uzun manzumelerin yazılabilme
sine imkan vermiştir. Mesnevi şeklinin
öteden beri eski iran şiirinden geldiği
söylenirse de bu nazım şeklinin Arap
edebiyatında tabii bir gelişme ile doğ
duğunu gösteren deliller va rdır. Nitekim daha Cahiliye devrinde mevcut olduğu anlaşılan bu şekil , hicri ll. asrın ilk
yarısında hayli yaygındı (N. Çetin, Eski
Arap Ş iiri, s. 68-69) ll. (VIII. ) yüzyıldan itibaren rağbet görmeye başlayan bu tarz,
Ebu Nüvas (ö . 198 / 813), Ebü'I-Atahiye
(ö. 211 / 826). ibnü'I-Mu'tez gibi muhdes
şairlerin eserlerinde yer almıştır. ibn Abd
Rabbihi ' nin (ö. 328 / 940), Endülüs Ernevileri'nden lll. Abdurrahman b. Muhammed'in 301-322 (913-934) yılları arasın
daki gaza ve fetihlerine dair 445 beyitlik şiiri, bu tarzın tarihi-destani mevzularda Firdevsi'nin (ö . 416/ 1025 ) eserinden önce de kullanıldığın ı göstermesi
bakımından mühimdir.

Şiir için kullanılan eski tabirlerden
kasid ise, ikişer mısra (şatr ) uzunluğun
da ve birbiri ile kafiyeli beyitlerden müteşekkil, tam ve meczu* vezinlerle nazmedilen manzumelere delalet etmiştir.
Aynı kökten iştikak eden kaside, kasid
şeklinde fakat uzun bir şiir olup sadece
şekle ait bir hususiyeti değil , aynı zamanda muayyen mevzuların dahili bir
tertip ve nizarn içinde işlenınesini de gerektiren bir edebi nevidir. Arap şiirinin
en eski numunelerinde yüksek sanat
eserleri bu tarzda söylenmişlerdir. Kasi-

denin tabii bir gelişme sonunda zamanla kazandığı bu plan başlangıçta kati
değildi. islami devrin ilk şairleri ve daha
sonra nazariyatçılar kasideyi, eski bedevi şairlerin tasvir unsuru olarak kullandıkları tabiat ve eşyaya göre sınır
landırarak şekil ve muhteva planı bakı
mından sert hükümlere bağladılar. Bununla beraber hayatı ve tabiatı selefierinin çizdiği tablolarında görmek ve onların benzerlerini vermek isteyen sanatkarların yanı sıra , başlangıçta karşı laş
tıkları yadırganmalara rağmen

Ebu Nüvas, Ebü'l-Atahiye ve ei-Mütenebbi gibi kasidenin iç yapısını ve muhtevasının
unsurlarını arzu ve mizaçiarına göre değiştirenler de kendilerini büyük sanat
güçleri sayesinde kabul ettirdiler.
Klasik kasidenin iç yapısı, muhteva planı ekseriya üç merhalelidir. Şiire , terkedilmiş bir konak yerinin (talel. çağulu atla!) tasviriyle başlayan şair, birinci kı 
sımda ayrılık ve hatıra temleriyle sevgilisinden ve aşkından bahseder. Nesib
denen bu kısmı , çölde geçen uzun, yorucu, tehlikeli bir yolculuğun ve şairin
bu yolculukta bindiği devenin, rastladı
ğı bir çöl hayvanının tasviri takip eder.
Üçüncü kısım kasideye hüviyetini veren
as ı l mevzua (medih. hiciv vb.) ayrılır. Daha miladi VI. yüzyılın başlarında klasik
kasidenin bu iç planı şiirde gelenek haline gelmiş bulunuyor du.
Eski şairlerden kaside gibi dahili bir
planı olmayan kısa manzumeler de intikal etmiştir. Bunların bazıları uzun şiir
lerden kalmış parçalardır. Fakat bir kıs-

ibnü'I- Mu'tezz'i n 3 92 11 0021 tarihli D 1uan ü'l·eş'!ir'ından iki sayf a (Sü leymaniye Ktp., Ulelı , m. 1728, vr.

z b.3 b)

ınının aslında

da böyle kısa şiirler olduNitekim sonraları da
aşki, dini, felsefi vb. bir mevzuu işleyen
kıtaların söylenmesine devam edilmiştir.
Kasidenin nesib kısmından ayrı. müstakil aşk şiirleri nazmetmeye t egazzül denirdi. iran ve Türk edebiyatla rındaki manasıyla gazel Arap şiirinde yoktur. Bu
tarz. klasik şeklini iran edebiyatında kağu sanılmaktadır.

zanmıştı r.

Harünürreşid zamanında bir cariye
halk dilinde şiirler söyleme modasını açtı. Ayrıca bend manasında kıtalardan
mürekkep nazım şekilleri doğmaya baş
ladı. Bağdat'ta bilhassa ramazan gecelerinde halk diliyle söylenen şarkılar kı
ta şeklinde idi. Bu kıtalardan kurulu şe
killer Endülüs'te büyük gelişme gösterdi. Muhtelif şekilleri bulunan m uvaşşa h 
lar ve ibn Kuzman'ın edebi neviler arasına yükseltmek istediği zecel bu cümledendir. Bu hareketler nazmı şekil bakımından zenginleştirirken klişeleşen eski şiir dilinin sert kayıtlarını da yumuşatıyordu.

g) Eski Arap şairi ilhamını ifadeye müsait ruh halini idrak ettiği zaman teferruata kadar inen bir müşahede kudretine sahip gözlerini iç alemine değil müşahhas aleme çeviriyordu. Zamanla bu
davranış oldukça değişti. Şairler yine harici alemden aldıkları ilhamı . selefierinin eserlerinden seçilmiş unsurları , birtakım ince ve muayyen hendesi nisbetlerle tanzim suretiyle inşa ettikleri kendi sanat dünyalarında işleyip ifade edebilmek için gözlerini dışarıya kaparnayı
tercihe başladılar.
Gerçek sanatın her devir ve muhitteki tezahürlerinde olduğu gibi eski Arap
şiirinde de zemini beşeri duygular teş
kil ediyordu. Pek tabii olarak zaman ve
muhite bağl ı birtakım arniller bu duyguların hem tezahürlerini, hem de ifade
tarz ve şekillerini hususileştirmiş ; onlara kendi aralarında öncelikler vermişti.
Bu arada Cahiliye devri şairinin cemiyette işgal ettiği yer, onun sanatının mevzuunda çok müessir olmuştur.
Klasik Arap

şiirinin

belli

başlı

mevzu-

ları şunlardır: övme (medh ) ve övünme

(fahr), mersiye söyleme (ri sa'), hicvetme
(hica ). kadından ve aşktan bahsetme (nesib. t egazzül. teşebbüb ), özür, af ve şefkat
dilerne (i'tizar. isti 'taf). tasvir (vasf. t eş bih ) .
yiğitlik. kahramanlık. bahadırlık (hamase). ayrıca zühd, edeb ve hikem. kadın
ve şaraba vb. dair hafif mevzular (mülah
ve lehv).
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Bunlardan ilk üçü klasik kasidenin en
mühim mevzularıydı. Methedilen şahsın
övülecek vasıfları, taşıdığı taç, ziynet gibi arızi şeyler değil cesaret. kahramanlık, cömertlik. himaye ve yardım. hissiyatma hakim olma (hilm) vb .. daha sonraları bilhassa adalet. iffet gibi zati meziyetleridir. Fahrın esaslarını da aynı sı
fatlar teşkil eder. Şair şahsı. cedleri ve
kabilesiyle övünürken bu sıfatiarın tezahürlerini sayıp dökerdi. Böylece muhitin en çok ehemmiyet verdiği iki şey.
cesaret ve cömertlik. şiirde büyük bir
yer işgal etmişti. Yiğitlik. kahramanlık
şiirlerine , garipleri sofraya davet için çöl
gecelerinde yakılan ateş temleriyle cömertliği işleyen manzumelere eski şiir
mecmualarında müstakil bablar ayrılma
sı bu yüzdendir. en- Nabigatü'z- Zübyani'nin içten bağlı olduğu hamisine özür
dilemek için söylediği meşhur kasideleri i'tizar nevinin ilk örnekleri sayılmıştır.
Esas noktalarında medihle birleşen bu
şiirlerin müstakil bir nevi haline gelerek
devam etmesinde. her halde en-Nabiga'nın büyük sanat kudreti amil olmuş
tur. Ona bu tarzda, sonraki şairlerden
yalnız el- Buhtüri' nin erişebildiği kabul
edilir.
Risa· da ölümü üzerine acı duyulan bir
kimsenin yukarıda anılan sıfatlarla övülmesidir. Bu tarz şiirlerde ekseriya kadın şairler temayüz etmiş , bir taraftan
gidene ağlarken diğer taraftan yakınla
rını onun intikamını almaya çağırmış
lardır.

Hicvin en eski şekli muhtemelen irticali recezdi. Kaside şeklindeki hicivlerin
dahili planı nesib-hiciv veya nesib-hicivfahr şeklindedir. Verilen, hakaret edilen
şahısta sayılan sıfatlar korkaklık , cimrilik vb. gibi medih ve fahrdakilerin zıd
dıdır . Hicvin içtimal hayatla çok sıkı bir
bağı vardı. iki şahıs veya zümrenin düş
m anlı k ve mücadelesinde k ullanıla n bu
en korkunç silahın hedefi şeref ve haysiyetti. Bu silah mukabeleyi de gerektiriyordu. Nakiza da (çoğulu nakaiz) bu arada zikredilmelidir. Şairlerin birbirlerine
nazireler şeklinde söyledikleri bu hicivJer daha Cahiliye devrinde de mevcuttu; fakat en meşhur numuneleri Erneviler devrinde Cerir ile ei-Ferezdak ve
ei-Ahtal mücadelesinin hatıralarıdır.
Aşk şiirlerini , yukarıda işaret

edildiolan nesib
ile kadınlara düşkünlükten ve aşktan
bahseden manzumeler teşkil ediyordu.
Cahiliye devri sanatkarları bu mevzuda
umumiyetle gerçekçi ve bazan pervasız-

ği

gibi. kasidenin bir

parçası

dırlar . Daha sonra en çok değişen hususlardan birisi aşk telakkisi ve onun
ifade tarzı olmuştur. Daha Emevller devrinde bu mevzu, kasideyi asıl gayeye
sevkeden bir vesile olmaktan kurtular ak bir kısmı bedevf, diğe r bir kısmı şe
hirli iki grup sanatkarın eserlerinin asıl
rengini teşkil etti: Cemil, Küseyyir ve
Kays b. ei-Mülewah'ın temsil ettikleri
temiz. hazin ve ulvi aşk, tasawufi eserlerde ve romantik hikayelerde geliştiril
dL ibn Ebi Rebia gibi şehirliler ise yeni
şehir hayatının zevke bağlı maddi aşkı
nı şuh bir ifade ile terennüm ettiler.

Tasvir de kasideye bağlı olup eskiden
beri mevcuttu. Tasviri parçalar arasın
da tabiat. çöle mahsus av hayvanlarının,
bedevi hayatında mühim yeri olan deve
vs. nin, çok defa zengin ve güç bir Jugat
malzemesiyle yapılmış en ince teferruata kadar inen tasvirleri vardır. Bunlarda
bugün gerçek şiirin zevkini bulmak zordur. Bununla beraber bazan hareket halinde tabiat ve hayat levhalarının pek
canlı ifadelerine de rastlanır.
Cahiliye devri şiirinde din az ve müphem bir yer tutar. Bunun yerini, mt.ikemmel insan tipinin hasJetlerinden bahseden edebe ait parçalarla ölüm karşısın
da beşerin aczini ifade ve hayat tecrübelerini aksettiren öğütler. hikemi sözler alır . Dünyevi hazları terk ile Allah ·a
yönelişi (zühdü) anlatan şiirler sonraları
sık sık işlenmiştir. Tasawufi şiirler ise
ancak Ömer b. ei-Farız ' ın (ö 63 2/ 1235 )
eserlerinde ilk büyük mümessiline eri-

Yukarıda inkişafına temas edilen ve
belli başlıları anılan na z ım şe k ille rine IV.
(X.) yüzyıldan itibaren ilave edilen ir an
menşeli rubai de (veya dübeyt) anılı rsa
Arap şiiri, gerek şe k il gerek se muhteva
bakımından kayda d eğer bir değişikliğe
uğramaksızın hemen hemen XIX. yüzyı
la kadar devam etmişti r.

3. a) Araplar arasında na z mın yanın
da nesir de bir sanat olar ak çok esk iden beri işlenmiştir. Fakat esk i Ar ap
nesrinden şiire nisbetle çok az yactigar
kalmıştır. Çünkü nesir. bir dereceye kadar aynen muhafaza ve tekrarını gerektiren nazım kadar bozulmalara karş ı dayanıklı değildi r. Bununla ber aber kalan
örnekler, daha islamiyenen önce kelimelerin seçilişinden ifade tarz ına kada r
bazı zevk ve sanat endi ş ele r inin mahsulü olmakla konuşma dilinden ayrılan
bir edebi nesrin birkaç yönde gelişmi ş
bulunduğunu göstermektedir.
Bu eski örnekler in ba şında atasözlerine benzeyen darbımeselle r gelir. Her
atasözü darbımesel , daha doğrusu mesel değildir. Mesel ( çoğulu emsal ). " kıs
sa. hikaye " demek olup Türkçe'ye masal şeklinde geçmiştir. Da rbımesel ise
bi r hal veya hadiseye uygu n mesel (kıs 
sa, hikaye) getirmek. anlatmaktı r . Cer eyan etmiş veya benzeri yaşanabilir hayali bir kıssa. ekseriya ne gibi neticeler
doğurabileceğini anlatmak için nakledi-

şebilmiştir.

Nihayet ll. (VIII. ) yüzyıldan itibaren divanlarda ayrı bir bölüm teşkil edebilecek kadar yer alan şarap şiirleri ile av
şiirleri de bu arada zikredilmelidir. ilk
defa Ebu Nüvas'ın divanında müstakil
bir bab olarak görülen av şiirlerinin çoğunda av köpeği , doğan ve at tasvir edilm işti r. Eski bedevi şai rl erde de yaban
öküzleriyle (bakar vah şi) av köpeklerinin
mücadelesi sahnelerinin tasviri görülürse de Ebu Nüvas'ta bulduğumuz ve sonra ibnü'l-Mu'tezz'in geliştirdiği tarz yeni bir başlangıç sayılmaktadır.

EbO Hi iaı eı · Askeri'ye ait Cemheretü'l ·emşal'in 585 111891
tarihli bi r nü shas ı n ı n son sayfas ı (Köprülü Ktp., nr . 1233)

Arap şiirinde islamiyet'ten önce ve onu
takip eden birkaç yüzyılda işlenen mevzuların temlere kadar inen teferruatlı
bir listesini örnekleriyle birlikte, mesela ei-Buhtüri'nin eJ-Hamôse'sinde. Ebu
Hilal ei-Askeri'nin Dfvanü 'l-me cônf'sinin bab ve fasıllarında , es-Sealibi'nin bölümleri mevzulara dayanan mecmualar
şeklindeki eserlerinde vb. görmek mümkündür.
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lir.

Şu

halde bir meselde mutlaka bir
ile çoğu zaman kıssanın sonunda
yer alan ve onun ana f ikrini ifade eden.
kıssayı hatırlatmaya kafi gelebilecek bir
cümle. hatta bazan tabir şeklinde yaşa
yacak olan bir ibare bulunur. Kıssa bilindiği için yalnız bu ibare söylenir. Çoğu temsil, teşbih ve mecaza dayanan bir
i' cazın hakim olduğu bu sözler bir hükmün. bir fikr in kısa bir cümlede tam tesirli ifadesini sağ layan bir üsiObun örkıssa

neği olmuştur.

Emsal, lugat ve gramer bakımından
ehemmiyet. bazılarının tarihi hadiselere ve mühim şahsiyetlere bağlı olarak doğmuş olması. bir kısmının alelade hayatla ilgili olmakla beraber her za man karşılaşılabilecek hadiseleri ve ka rakterleri mizah ve hiciv unsurlarıyla,
bazan ibret ve nasihat telkin eden hikeml bir eda ile ifade etmeleri gibi hususiyetleri sayesinde daima alaka uyandır
mıştır. Bu sebeple Araplar emsalin tedvlnine çok eski bir tarihte başlamışlar
dır. Nitekim bir rivayete göre Cahiliye
şairlerinden Bişr b. Ebi Hazi m· e i sn ad
olunan bir beytin ikinci satırını teşkil
eden bir mesel. anonim k abile divanlarından olduğu anlaşılan "BenO Terolm'in
kitabı"nda bulunmuştu (bk. AHBAR). Mi- .
ladf VII. yüzyılın başlarında yazılı olarak
mevcut olduğu anlaşılan Mecelletü Lo~
man 'da her halde temsili kıssalarla veciz sözler vardı. Bununla beraber İslami
devrede emsale ait eser verdikleri tesbit edilebilen şahsiyetler. Halife Muaviye
zamanında bilgilerine başvurulan ensab
alimi sahabi Suhar el-Abdi ile Yemenli
ahbar alimi Abld b. Şeriyye ve bunlarla
muasır olan İlakatü'l -Kila bfdir. Muhtelif mevzulardaki eserlerin birçoğunda
emsale hususi bir bölüm ayrılmış, ayrıca müstakil eserler tertip edilmiştir.
Darbımesellerin izahı sırasında nakledilen kıssalarla hikaye üsiObunun da gelişmesine yardımcı olan, bu sahada yazılm ı ş mevcut ve müstakil eserlerin belli
başlıla rı, el-Mufaddal ed-Dabbf'nin Emşalü'l- cArab, EbO Ubeyd el- Herevi'nin
(ö. 223 /8 37) daha önceki eserlerin muhtevasının terkibi mahiyetindeki Kitabü '1Emşal'i. ei-Mufaddal b. Selerne'nin (ö.
291 /904) el-Fal]ir adlı eseri. İbnü'I - En
barf'nin (ö. 328 /940) ez-Zahir'i, Hamza
ei-İsfah anf'nin (ö. 351/962 j?J) ed-Dürretü1-fal]ire'si, EbO Hilal ei-Askerf'nin
(ö. 400/ 1009'dan sonra) Cemheretü'lemşal adlı çalışması, EbO Ubeyd ei-Bekrf'nin (ö. 4871 ı 094) yukarıda anılan ikinci eserin şerhi olan Faşlü1-kemal'i. eltaşıdığı
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Meydanfnin (ö. 518/1124) bu sahada en
tanınmış eser olan

ile

Mecma cu'l-emşal'i

ez-Zemahşerf'nin (ö.

538 / 1144) el-

Müsta~sa 'sı dır.
Birtakım masalların ve bu arada bilhassa temsilf bir tarafı olan fa biların da
Araplar arasında eski bir mazisi vardır.
Ancak bunlar şiir ve darbımeseller gibi
alaka görmemiş, bazı telmihler ve iktibaslar sayesinde pek mahdut ölçüde intikal edebilmiştir. Darbı mesellerin menşeleri hakkında nakledilen hadise veya
hikayeler, şiirlerin hangi vesilelerle söylenmiş olduklarına ait rivayetler yanın 
da nesrin gelişmesini hazırlayan daha
büyük bir amil. eyyamü'I-Arab'a (Araplar'ın savaş günleri) dair rivayetlerdir. Çoğu Cahiliye devrinde, bir kısmı İslam'ın
ilk zamanlarında cereyan etmiş kabileler
arası küçük veya büyük mücadelelerin
bu vesilelerle söylenmiş şiirlerle birlikte nakledilen menkıbevf rivayetleri. semer denen gece sohbetlerinin en renkli
mevzuu idi. Araplar' a dair eski bilgiler
(ah bar) nakledenler ve daha sonra bu sahanın alimleri eyyamü'I -Arab hakkın-

Zemahşeri' nin el·Müstal!:şa adlı

(TSMK, lll. Ahmed, nr. 2725, vr. 19a)

eserinden bi r sayfa

daki rivayetleri topladılar. Mesela EbO
Ubeyde (ö 210/ 825), zamanına kadar gelen bilgileri. biri yetmiş beş, diğeri 1200
güne dair iki eserde toplamıştı. Bugün
elimizde bulunmayan bu eserler sonraki
alimierin çoğunun kaynağını teşkil etmiştir. Bir taraftan şiire. diğer taraftan
tarihe olan sıkı alakası sebebiyle muhtelif tipte eserlerde. mesela Kittibü'l-Egani'de. eski şiir mecmualarının şerhlerin
de dağınık halde verilen bu · bilgilere elcİkdü'l-ferid (IV/X yüzy ı lın ilk yarısı) gibi eserlerde hususi bablar ayrılmıştır.
eş-Şimşatf'nin (IV / X yüzyılın son yarıs ı)
Kitabü'I-Envar'ı. bir araya getirdiği ri vayetler ve şiirlerle eyyamü'I-Arab'a dair başlıca kaynaklardan birid ir.
b) Her toplulukta olduğu gibi Araplar
da çok eskiden beri birtakım
menkıbeler. masal ve hikayeler anlatıl
makta idi. Bunların bilhassa bahsedilen
gece sohbetlerinde ayrı bir yeri olmalı
dır. Bu an ' ane devam etmekle beraber
İslamiyet'in doğuşundan sonra halka
hatta orduda askerlere ahlak ve şecaat
telkin eden menkıbeler, eski peygamber kıssaları anlatan kussas (kıssacılar)
vazifelendirilmişti. Hikaye tarz ve üsiObu. eski bir an'anenin devam ı olarak ve
sözlü yolla devam ederken İ slam'ın yayı
lışıyla Araplar'ın daha yakın temas kurdukları yabancı kaynaklardan da beslenmek imkanını buldu . Nitekim İbnü'n
Nedlm'in el-Fihrist'inden (8 makale] öğ
renildiğ ine göre daha IV. (X.) yüzyılın son
yarısında hikaye ve masal tarzına girebilecek kitapların sayısı 200' ün üstündeydi ve bunların arasında Hezar Efsane, Kittibü Sindbtidi'l-hakim, Kelile
ve Dimne ve yine kahramanları hayvanlar olduğu anlaşılan hikayeler. Pehlevi dilinden tercüme edilen İran veya
Hint kaynaklı eserler ile Yunanca'dan
tercüme edilenler vardır. Arap menşeli
ve çoğu belli şahısların maceraları etrafında teşekkül etmiş aşkla ilgili hikayelerse anılan yekünün yarısını geçmektedir. Bunlardan biri. bütün İslami edebiyatların müşterek klasik mevzularından
olan MecnOn ve Leyla'dır. Daha Arap ça'ya çevrilmeden önce ei-Mes'Odf'nin
de (ö 345/957) bahsettiği Hezar Efsane'nin (bin masal) içine aldığı hikayelerin
neler olduğunu açıkça bilmiyoruz. Ancak
İbnü'n -Nedlm ' in kısaca naklettiği çerçeve hikayenin kadrosu içinde gelişen Elf
Ieyle ve Ieyle (binbir gece) masalları tarzının. bütün edebiyatlarda mevcut sayılı
şaheserleri arasında yer almıştır. Bu hikayeler manzumesi kıssahanların dilinarasında
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de şekillenip yayılırken bazı devir ve muhitlerde. mesela önce Bağdat'ta daha
sonra Mısır' da muhtelif kimseler tarafından muhtevaca genişletilmiş, üslüp
yönünden işlenmiş, nihayet miladi XIV.
yüzyılda hemen hemen son şeklini alm ı ş olduğu bugün mevcut rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Uzun ve kısa iki
ayrı Pehlevi versiyonu tercüme edilmiş,
hatta daha lll. (IX.) yüzyıldan önce Arapça 'ya nazmen nakledilmiş olan Kitdbü
Sindbdd'da, gerek müstakil rivayetler
şeklinde gerekse Binbir Gece içerisinde zaman ı mıza kadar gelmiştir.
c) Uzun zaman destani rivayetler halinde muhayyilelerde işlenerek yaşamış
kahramanlık menkıbelerinin de sayısı
az değildi. Bunların çok tanınmışların
dan biri olan Siretü cAnter'de (Anter"in
hayat ve şahsiyet i ) Cahiliye devri şairle
rinden Antere'nin yiğit ve savaşçı bedevi şahsiyeti, islam'dan önceki Arap tarihine ait rivayetlerden islamı devirde Suriye, Irak, iran. Kuzey Afrika ve ispanya'daki fetihlere. Haçlı seferlerine kadar uzanan zaferler içinde yaşar. Birbirinden cazip, renkli ve heyecan verici
maceraların Binbir Gece'de olduğu gibi yer yer şiirlerle süslenerek, akıcı . sürükleyici, hareketli bir tahkiye üslübuyla anlatıldığı bu uzun eser. dünyanın en
büyük kahramanlık destanlarından biri
sayılmaktadır. Bu nevi edebi mahsüller
içerisinde halk arasında ve edebi çevrelerde daha yaygın olan Seyf b. Ziyezen' in
destani men kıbesi, Güney Arabistanlı bir
prensin islamiyet'ten önce Habeşistan
lılar'a karşı mücadelesinin hikayesi olup
aşağı yukarı IX. (XV.) yüzyılda Mıs ı r'da
teşekkül etmiştir. islami devir kahramanları ve tarihi hadiselerin hayali masal ve menkıbe unsurlarıyla kaynaşma 
sından doğan destani roman ların en
mühimi ise, Emeviler'in ll. (VIII.) yüzyıl
ortalarında Bizans'a karşı açtıkları seferlerde ün kazanmış kumandanların
dan Abdullah ei-Battal'ın şahsiyeti etrafında teşekkül etmiştir. Onun menkı
beleri. gene bir destani kahraman olan
Zatü'I-Himme'nin (veya Zülhimme) şah
siyetiyle birleşmiş olan şekliyle VI. (XII.)
yüzyılın ortalarından beri okunuyordu.
Türkler arasında Seyyid Battat Gazi di·
ye tanınan ve çok benimsenmiş bu islami kahramanın tarihf-menkıbevi romanının Türkçe'de VI. (XII. ) yüzyıldan beri mevcut olduğu anlaşılmaktadır.
ç) Görüldüğü gibi bahsedilen eserler.
isimleri bilinmeyen bir hatta birkaç şah 
sın ka leminden geçmiş olsalar bile, ço-

ğu

esas itibariyle konuşma dilinden. kıs
üstübundan tamamen ayrılmamışlardır. Müellifleri veya mütercimleri bilinen hikaye tarzındaki eserlerden biri Kelile ve Dimne tercümesidir. Bu Hint menşeli meşhur eser Pehlevi tercümesinden Süryanf diline ve Arapça'ya çevrilmişti. Pehlevi dilinden daha
birçok eserler tercüme ettiğini bildiğimiz
Eban b. Abdülhamid'in (ö 200/ 8 15-16)
Arapça manzum tercümesinden sadece
bazı kısa parçalar kaldı. Fabl tarzının bu
eşsiz numunesi. çok eski bir Süryani diline yapılmış tercümesi. hatta Sanskritçe versiyonları bulunmasına rağmen ibnü'I - Mukaffa'ın (ö 142 / 759 J?J) Arapça
tercümesine bağlı olarak çok eski bir
tarihten itibaren bütün dillere çevrildi,
Doğu ve Batı edebiyatlarında büyük tesirler bıraktı ve benzerleri kaleme alındı.
ibnü'I-Mukaffa'ın tercümesi Arap nesrinde, yalnız tahkiye üslübundaki başa
rısıyla deği l birtakım fikir silsilelerini
kolaylıkla ifade eden sade, sağlam üslübuyla da bu nesrin tekamülünde bir
merhale sayılır.
d) Klasik dilin hudutlarının teşekkü 
lünde Kur'an ve hadisin rolüne yukarıda
işaret edilmişti. Cümle yapısında ideal
modelleri verişi yanında üslübunun tahliline dair erken devirde başlayan çalış
malarla Kur'an bedi, beyan ve belagatın
en ince noktalarına kadar araştırılması
na uzanan bir gayrete yol açmıştır.
Hz. Peygamber'in mektupları ve hutbeleri, muhtelif siyasi vesikaları da sağ 
lam dil yapısıyla Kur' an-ı Kerfm'i takip
etti. ilk dört halifeden başlayarak Ernevi ve sonra Abbasi halifelerinin, araların
da ei-Haccac (ö 95 / 713) gibi meşhur
hatipler bulunan emir ve valilerin, cuma
günleri veya diğer vesilelerle irad ettikleri hutbe ve hitabelerden edebiyata
değerli belagat örnekleri kaldı. Bu arada eş-Şerff er-Radi ta rafından V. (Xl.)
yüzyılda tertip edilip Ali b. Ebi Talib'e
isnad edilen Nehcü'J-beJQga'daki dinisiyasi hitabeler ve mektuplarla birlikte
veciz hikemf sözler hiç değilse kısmen
mevsuk olmalıdır.
Edebi nesrin hazırlanışı yolundaki büyük hamleterin bir kısmı Emeviler devrinde gerçekleşmiştir. Bu devirde hikaye, hitabe vb. gibi neviler maziden getirdikleri hususiyetlerle gelişirken çeş it
li islami ilimierin doğmaya başlaması,
eski bir idari tecrübesi, gelişmiş bir ilim
ve fikir mazisi olan ülkelerle iç içe temas. Yunanca'dan ve Pehlevi dilinden
yapılmaya başlanan tercümeler. Arapsahanlarının

lar' ın ve Arapça'nın yabancısı bulunduğu
ilim şubelerinin kapılarının aralanması
gibi hareketler, bir taraftan dilin muhtelif mefhumlarla zenginleştirilmesini sağ
larken diğer taraftan yeni bir ilim ve fikir üslübunun temellerini attı. Bu devirde artık kütüphane de kurulmuştu.
Emeviler'in kütüphanelerinde Kur'an'dan
başka hadise, şiire , Araplar'ın ahbarına
ait kitaplar yanında simyaya, astrolojiye,
tıbba, hatta felsefeye dair olanlar vardı.
Emeviler devrinde başlayan tercüme hareketleri Abbasfler devrinde hareketli, sistemli, ciddi bir şekil aldı. Nitekim
Halife ei-Me'mün zamanında (813-833)
Bağdat'ta bir akademi mahiyetinde kurulan Beytülhikme. Sehl b. Harün gibi
edipterin idaresinde felsefe, riyazi ve tabii ilimler gibi sahalarda Arapça'ya çevrilecek eserlerin tesbit ve teminiyle bunların ehliyetli mütercimlere taksimini.
muhtelif tercümeterin dil ve üslüp birliğini sağlamakla vazifeli heyetleri, hatta böylece hazırlanan eserleri yazacak
müstensihleri. mücellitleri içine alan bir
müessese idi. Bu tarzda anonim denilebilecek pek çok tercüme yapılmıştı. Fakat muhtelif sahalarda ve çeşitli dillerden tercümeleri, aynı zamanda bizzat
telifleri bulunan alim mütercimlerin de
sayısı çoktur. Mesela bunlardan biri. eiMütevekkil'in tabibi Huneyn b. ishak (ö .
260 / 873) olup Calfnüs, Hipokrat. Aristo,
Eflatun, Dioskorides ve Batlamyus'tan
birçok eser tercüme etmişti. Onun oğlu
ishak b. Huneyn (ö 298 / 910). Sabit b.
Kurre (ö . 288/ 90 1), çeşitli sahalarda tercüme ve telifleri bulunan Kusta b. Lüka (ö 300/9 12 I?Jl. büyük nasir ve edip
ibnü'I-Mukaffa', tıp ve eczac;ılıkla ilgili
eserler nakletmiş ve hicri ll. asrın son
yarısında yaşamış olan ibn Vahşiyye de
bunlar arasındad ı r.

Başlıca Yunanca, Latince. Süryani ve
Peh levi dilleri ile Hintçe'den yapılan bu
tercümeler tıp, astronomi, fizik, kimya,
nebatat, hesap, geometri, felsefe. mantık, müzik, siyaset, edebiyat vb. saha·
lardaki eserlerdi.

Tanınan yeni bilgiler. açılan yeni ufuklar, münewerleri alaka duydukları yeni ihtisas sahalarına çekti. Muhtelif yönlerden gelen yeni bilgiler, müsait zemin
buldukları islam medeniyeti çerçevesinde hızla serpilmek suretiyle Ortaçağ islam kültürünün esas unsurları haline
geldi. Nitekim işaret edilen hazırlık devresinin sonlarında tercüme ve nakil hareketlerine müvazi olarak ilmi ve felsefi
eserlerin telifi başlamıştı. Böylece eski
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kültürlere yeni bir medeni çevrede yayükselme ve gelişme imkanı veren ve antik kültürle Rönesans arasın
da sağlam bir köprü kuran büyük alimler. mütefekkirler ve filozoflar birbirini
takip etti. Bu yeni safhayı temsil eden
ve eserleri bilhassa Batı'nın ilim dili olan
Latince'ye çevrilen şahsiyetlerin belli baş
lıları şunlardır: Riyazf ilimler tarihinin
büyük sfması. cebirin l;ıabası. hey'ete
(astronom iye). coğrafyaya dair değerli çalışmaları bulunan Muhammed b. Musa
ei-Harizmf {ö 235 / 850 [?[);onun muasırlarından çok cepheli bir alim ve tabiat
felsefecisi olan ei-Kindf (ö. 256/ 870'ten
sonra); Ortaçağ'larda Batı'da Alfraganus
diye anılan ünlü hey'et alimi ei-Ferganf
{ö . 247 / 86ı'den sonra); çalışmaları yine
aynı sahaya büyük mesafeler kazand ı
ran ve Batı'da adı Albumasar şeklinde
yayılmış bulunan EbG Ma'şer ei-Belhf {ö .
272 / 886) ; büyük riyaziyeci ve tabip Sabit b. Kurre: Ortaçağ'ların en büyük tabibi, kimyacı ve filozof Muhammed b.
Zekeriyya er-Razf {ö 313/925). Albatanius diye anıldığı Avrupa'da tesirleri çok
büyük olan astronom el- Bettanf {ö . 3 ı 71
929) ; islam felsefe mektebinin gerçek
kurucusu, Batı'nın Alfarabius'u "muallim-i sanf", felsefe ve mantığın yanı sı ra
riyaziye ve bilhassa mOsiki sahalarıyla
da meşgul olmuş bulunan Türk asıllı
meşhur ei-Farabf (ö . 339 / 950); onun fikirlerine insicamlı ve sistemli bir bütünlük kazandıran büyük filozof. mantık ve
tıp alimi, Avrupa'nın Avicenna diye tanı
dığı İbn Sfna {ö 428 / ı 037); tabii ilimler. riyaziye, astronomi. coğrafya. jeoloji, jeodezi, eczacılık vb. gibi sahalardaki
geniş bilgisi, ilmf tecessüsü ve araştırıcı
zihniyetiyle ilim dünyasının ancak son
asırlarda erişebildiği bir ilim adamı hüviyeti gösteren ei-Bfrünf {ö. 443 / ı 05 ı);
felsefenin ve tasawufun İslami düşü
nüş karşısındaki yerini ve değerini tayin
eden. başta meşhur İhyô. 'ü culUmi'ddin 'i olmak üzere eserlerinde, il mf i hatasından sağlam ve berrak düşünüş tarzından gelen vuzuhla islami kültürün
muvazeneli. ölçülü bir terkibini veren büyük miltefekkir ei-Gazzalf vb.
şama,

e) Halifelerin ve valilerin katiplerinin
elinde resmi hutbelerin üsiGbuna dayanan bir nesir gelişmeye başlamıştı . Ernevfler'in katiplerinden Abdülhamfd b. Yahya {ö . ı 32 / 750). bu resmi kitabet tarzı
nın ilk mühim sfmasıdır. Gerek sentaksı gerekse vokabüleriyle Araplar 'ın eski
hayatına bağlı olarak gelişmiş olan bir
dilin. alışılmam ı ş mevzuların ifadesini
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karşılaması çok maharetli bir ustalığı
gerektiriyordu. İlk nilsirler bu güçlüğü
yenmeye çalıştılar. Abdülhamfd. bilhassa
İbnü'I -Mukaffa' ve onun ardından gelenler fasih dilin hudutlarında, sistemli
bir fikrin ifadesini sağlayabilecek kolay
gibi görülen fakat aslında çok güç bir
nesir gerçekleştirdiler.
Hicretin ilk yüzyıllarında ortaya çıkan
mensur eserlerin bir kısmı da zamanla
kazandığı çeşitli manalarıyla edebe (çoğuıu adab) dair teliflerdir. Toplulukta örf
ve adet hükmünü kazanmış iyi hareket
ve münasebet tarzları demek olan edep,
bir taraftan ahlak ve terbiye esasları,
muaşeret bilgileri manasını kazanırken
diğer taraftan insanı üstün bir muaşe
ret seviyesine yükseltecek bilgileri ifade
etmeye başlamıştı. Böylece edebin münewer olabilmek için gerekli bütün bilgileri içine alan geniş manasma bağlı olarak bir edebi nevi doğdu . Daha İbnü'I
Mukaffa'ın bazı eserlerinde {el·Edebü 'ş·
şagfr, el · Edebü'l· kebfr) görüldüğü gibi
edebe dair eserlerin bir kısmı ahiakın
tehzibine, terbiyeye hasredilirken aynı
müellifin el-Edebü'l-veciz'i ve Kelile
ve Dimne tercümesiyle hükümdarların
halka ve halkın onlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini ele alarak "adabü'l-mülük", "adabü'l-vüzera" vb. adlar taşıyan, sonraları "siyasetname" diye anılacak olan bir grup eserin, bir telif tarzının çığırını açtı. Hükümdar, vezir. emfr. vali vb. gibi İdarecilerin, bu
arada bilhassa idari teşkilat ve siyasi
hayatta lüzumlu ve nüfuzlu bir unsur
olup daha sonraları "münşf" sıfatını taşıyacak katipierin (çoğulu küttab) iyi yetişmelerini sağlayacak bilgiler veren. onlara vazifelerini öğreten. bütün bunları
çok defa fıkralar, hikayeler, tarihi misallerle çekici, oyalayıcı bir tarzda anlatan böyle eserler, genişleyen İslam imparatorluğunda resmi vazifeliler dışın
da kalan ve sayıları gittikçe artan diğer
münewerlerin de ilgisini çekti. Böylece
edep kitaplarının hitap ettiği zümrenin
sınırları genişledi. Muhtevalarının ağırlı
ğını dil, edebiyat ve tarihe dair mevzular teşkil eden bu tür eserlerin kadrosuna. yukarıda temas edildiği gibi, tercümeler yoluyla tanınan yeni bilgi sahaları da girdi.
Araplar'ın mazideki ve zamanındaki
yaşayışlarını, adetlerini, geniş Abbasf İm
paratorluğu' nda cereyan eden kültür
alışverişlerini iyi bilen, müstesna zekası
ve müşahede kudretiyle zamanının hayat sahnelerini. çeşitli karakterleri, hu-

susi hayatlara kadar inen açık çizgilerle
ve ustalıkla resmeden ve Kitô.bü't- Tô.c'ı
ile adabü'l-mülük tarzının eski numunelerinden birini veren edip ve alim eiCahiz (ö . 2551 869), el-Beyô.n ve't-tebyin, Kitô.bü '1 -lfayevô.n gibi eserleriyle umumi kültür veren edep tarzının ilk
büyük mümessilidir. Bu sahada onu İbn
Kuteybe (ö 276/ 889) ve ei-Müberred (ö
285 1 898) takip etti. İslam camiasma giren toplulukların eski kültürlerinin Arapça 'ya aktarılmasında, Araplar'ın Arap
asıllı olmayanları hor görmelerine karşı
aksülamel olarak türlü şekillerde ortaya çıkan ŞuGbfliğin de tesiri vardır. Bilhassa Sasanf kültürünün birçok unsurları bu hisle canlı tutulmuştu. İbn Kuteybe, başlangıçta birbirine yabancı olan
bu kültür unsurlarının telif ve imtizacını
sağladı.

Edep kitaplarında müelliflerinin en
ziyade meylettikleri sahaya ve zevklerine göre ağır basan tarafları vardır. Mesela ei-Cahiz'in el-Beyô.n ve't-tebyin'inde dil ve edebiyat ile devrin içtimal hayatı, ei-Müberred'in el-Kô.mil'inde gramer ve edebiyat ön plandadır. İbn Kuteybe, Endülüslü alim İbnü's-Sfd ei-Batalyevsf'nin {ö. 52J / ı!27) çok ehemmiyetli şerhi ile ayrı bir değer kazanacak
olan Edebü'l-kô.tib'inde, katip zümresine daha çok lisanf bilgiler verirken bahsedilen sahanın belli başlı örneklerinden olan yalnız katipiere değil bütün
münewerlere hitap eden eserlerinden
cUyı1nü'l-al]bô.r'ında önceki müelliflerin

ibn Kuteybe ' nin Edebü'[.Jciitib ad li eserinden bir sayfa
(SUieymanlye Ktp ., Laleli , nr. 1665, vr. 73 a)
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dağınık

olarak verdikleri bilgiler. onun,
bütün eserlerine hatta nesrinin yapısı
na en küçük bir kopukluk veya gevşeme
göstermeden hakim olan mantıki teselsül ve sağlam nizarn sayesinde tertip
ve tasnife kavuştu. Böylece muhadarat
adı da verilen, mevzulara göre tasnif
edilmiş manzum-mensur parçaları, çeşitli nakil ve rivayetleri içine alan edep
kitaplarının şekli doğmuş oldu. Muasırı
Abdullah b. Abdilaziz ei-Bağdadi, lll. (IX.)
asır ortalarında, daha çok mesleki bilgiler ihtiva etmesi bakımından Edebü'lkc'itib'i tamamlayan bir eser verdi: Kitc'ibü'l-Küttc'ib. Abbasiler devrinin meşhur
ediplerinden Türk asıllı es-SQii'nin muhteva planı bu son iki eserin terkibi mahiyetinde olan Edebü'l-küttc'ib, müellifin bilgisi kadar tecrübesinin de mahsulüdür.
Daha sonra. yukarıda adı geçen eserler zincirine İbn Abd Rabbihi yeni ve mükemmel bir halka ekledi. Geniş bir kültür, sağlam bir zevk, muvazeneli bir ölçü
içerisinde çoğu zamanımıza kadar gelmemiş kaynaklardan faydalanarak telif ettiği el- cİ~dü'l-ferfd'i sistematik bir
ansiklopedi mahiyetindedir. Bu arada esSealibi'nin, çoğu dil ve edebiyata bağlı.
umumi kültür veren çok sayıda eser kaleme aldığını da kaydetmek gerekir.
Zamanla katipler, münşiler için yazı
lan eserler gelişen devlet teşkilatına.
bilgi ve ihtiyacın sınırlarına bağlı olarak
tekrar tekrar ele alındı. Bir bakıma bu
katip sınıfı için yazılmış olmakla beraber
şekil ve muhtevaca el- cİkdü'l-ferid'in
temsil ettiği tarzda yer alması gereken
abidevi iki büyük eser. en-Nüveyri'nin
(ö 732 / 1332) Nihc'iyetü'l-ereb'i ile eiKalkaşendi'nin (ö 821 / 1418) Subhu'la cşa'sıdır.
.
.
f) Sayılan edebi nevilerin dışında asıl
sanatkarane nesrin gelişmesini sağla
yan başka arniller de vardı. İçtimai hayattaki değişiklikler, refahın artışı zevkte ve sanatın bütün şubelerinde tesirini
göstermişti. Diğer taraftan idari teşki
latta muhtelif meseleler için ayrı ayrı
kitabet divanlarının kuruluşu, değişik
mevzular dolayısıyla farklı sahalar için
hazırlıklı katipierin yetişmesini gerektiriyordu. İbnü'I-Mukaffa' belagatın . "duyduğu zaman cahilin benzerini söyleyebileceğini sandığı" sözde bulunduğunu
belirtmişti. Bu anlayışla ll. (VIII.) yüzyıl
da erişilen ve en belli başlı vasfı vuzuh
ve i'caz olan nesir üslübu ei-Cahiz. İbn
Kuteybe, ei-Müberred ve es-SQii gibi
ediplerin kaleminde birbirine çok yakın,

fakat farklı düşünceleri fikir silsilesinin
tabii ve mantıki akışı içerisinde aksettirebilen bir hareket kazandı. Bu merhaleden sonra muhtevanırı yanında şekil
gittikçe üzerinde durulan. ehemmiyet
kazanan bir sanat unsuru olmaya baş
ladı. Düşüncenin ifadesinde faydalı görülen bir ölçüde sözün tekrarına, manayı kaybetmeden uzatılmasına doğru gidilirken aralarına emsal, vecizeler. beyitler vb. serpiştirilmiş, uzunlukları ve
fasılaları birbirine denk seeili ibarelerle
söze ve manaya dayanan sanatlarla süslenmeye. fikir özentili bir üslüp içinde
sunulmaya çalışıldı. Nihayet İbnü'I-Amid
(ö 360 / 970) ve onu takip eden İbn Abbad (ö 385/995), Ebu Bekr ei-Harizmi
(ö . 383 / 993), Bediüzzaman ei-Hemedani (ö. 398/ ı 008), es-Sealibi gibi edipler.
hemen hemen yalnız mevzun olmamakla nazımdan ayrılan güç bir sanat nesri
ortaya koydular. Bu nesir bilhassa iki
edebi nevide işlendi: resail (edebi mektuplar. müfredi risale) ve makamat (müfredi makame).
Ehemmiyetli ve orüinal bir edebi nevi
olan makamat. hikaye kahramanı olarak seçilen gösterişsiz, kalender, kayıt
sız dolaşan bir şahsın her biri başka bir
macerasını anlatan hikayeler (makameler) mecmuasıdır. Bu hikayelerde gaye
mevzudan çok üslüptur. Sanatkar makamede mevzuu geliştirirken ustalıkla
ayarladığı vesilelerle dilin inceliklerine
hakimiyetini, lafza ve manaya dayanan
türlü edebi sanatları kullanıştaki maharetini ortaya koyar. Tarihi IV. (X.) yüzyıl
başlarına kadar çıkarılmak istenilen bu
edebi nevin ilk klasik numunesini Bediüzzaman el- Hemedani vermiş, dile tasarrufu ve sanat gücü ile bu tarzın en
başarılı eserini verdiği kabul edilen eiHariri'nin (ö. 516 / 1122) el-Ma~iimc'it'ı
ise birçokları tarafından şerhedilmiş, çeşitli dillere çevrilmiş bir eserdir.
önceleri manayı, maksadı örtmeyen,
ona cazip bir çerçeve, güzel bir zemin
olan bu üslüp zamanla vasıta olmaktan
çıktı, gaye haline geldi; şekil içinde boğulan mana gittikçe zayıflamaya başla
dı. Bu aradaKadi ei-Fazıl (ö 596 / 1200).
İmadeddin ei-Katib ei-İsfahani (ö. 5971
120 ı ı. inşaya dair el-Meşelü's-sc'i, ir adlı eserin sahibi İbnü ' I-Esir (ö 637 1 1239).
sec'e ve edebi sanatlara aşırı düşkün
lükleriyle nesri bir sanat oyunu haline
getirdiler. Hatta bu üslüp, resail ve makameler gibi sanat gayesi ile yazılan edebi nevilerin hududundan taşarak mesela ei-Utbi (ö 427 1 1035) ve ei-Katib el-

İsfahani'nin tarihi eserlerinde olduğu gibi vuzuh ve sadelik isteyen sahalara da
yayıldı.

g) Daha Cahiliye devrinde manzum
eserlerin tenkidinde zevke dayanan bir
değerlendirme vardı. "Kim Araplar'ın en
büyük şairidir?", "Araplar'ın söylediği
en güzel şiir, en güzel beyit hangisidir? "
ve benzeri sualler uzun zaman soruldu.
Aralarında sanatkarların da bulunduğu.
zevkine. bilgisine. kanaatine güvenilir
şahsiyetlerin bu sorulara verdikleri cevaplar. en basit ve kestirme şekillerden
mukayeseye dayanan derecelendirmeyi
bazı sebeplerle açıklayan görüşler ortaya atıldı. Şairlerin muhtelif mevzulardaki üstünlüklerine dikkat çekildi. Hatta
bazıları sanatkarların mizaçlarıyla eserleri arasında ba(J kurarak onların bazr
mevzularda daha başarılı oluşlarını bununla izah ettiler. Sanatkarlar, tabiatları icabı eserlerini uzun vadeli bir çalışma
ile işleyip pürüzlerini gidererek nazmedenler (mütekellifler) veya kolaylıkla ve
irticalen söyledikleri şiirlerini tekrar gözden geçirmeyenler (matbu'lar) olmak üzere iki grupta değerlendirildiler. Kur'an-ı
Kerim'in üsiQbuna dair araştırmalar. dil
sahasındaki çalışmalar. nesrin ikinci bir
söyleyiş sanatı olarak gelişmesi. nazım
kaidelerinin. şekle dair değerlendirme
lerde doğruyu yanlıştan ayıracak ölçü
demek olan kaidelerin tesbiti. edebi tenkide daha emin bir yol açtı. Nitekim. ara
merhaleler bir yana bırakılırsa, İbn Sellam ei-Cumahi Taba~iitü'ş-şu cara' adlı eserinin önsözünde bilhassa dil üzerinde duran bir tenkit numunesi verdi. eiCahiz'in zikrettiği şairler ve şiirler hakkındaki hükümlerinde sistemli tenkide
doğru oldukça mühim bir mesafe alın
dı. lll. (IX.) yüzyılın sonlarında öncekilerden çok farklı bir tenkit doğdu. Eski şa
irlerle yeniler arasındaki mühim bir üslüp farkına bağlı olan bu tenkidin hareket noktası bedi' denen ve belagatın bir
bölümünün mevzuunu teşkil eden manaya ve lafza dayanan sanatların ustalıkla kullanılışıdır. İlk defa İbnü'I-Mu'tez
Kitc'ibü'l-Bedtinde bu mevzuu ele aldı.
Bu arada işaret edilmesi gereken bir
husus, Aristo'nun şiir sanatına ve belagata dair iki eserinin (Poetika ve Retorika) tercümesidir. Bu eserlerden ilki,
İshak b. Huneyn'in Süryani versiyonundan Metta b. Yunus tarafından IV. (X.)
yüzyıl başlarında Arapça'ya nakledilmiş
ve Arap şiir anlayışına fazla yabancı tarafları bulunan ve sonraki yüzyıllarda
Metta ' nın tercümesinden iki defa kısal-
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tılan

bu eserden çok ikincisinin tesiri ol-

muştur. İkinci eser de İshak b. Huneyn
tarafından

Arapça'ya

çevrilmişti.

İbnü'l - Mu'tezz'in sadece tanıtınakla ik-

tifa ettiği bedf', gittikçe şiir sanatının
aslf bir unsuru oldu. Filolog Sa'leb'in (ö.
291/904) ~ava cidü'ş-şi cr' inde bu açık
ça görülmektedir. Daha sonra Kudame
b. Ca'fer (ö 320/932'den sonra). şiir tenkidine dair Na]f.dü'ş-şi cr adlı eserinde
bedfe dahil sanatları açık, mantıkf bir
tertibe soktu ve şiir tenkidine sistemli
bir yön verdi. Onun muasırı İbn Tabataba el-Alevf (ö 322/934). aynı mahiyette
bir eser olan Cİyarü'ş-şi cr'i yazdı.
Bu arada birkaç büyük şairin sanattenkit ve münakaşalar, onların kusurla rını göstermek veya müdafaalarını yapmak şiir tenkidini
daha belirli ölçülere çekti. Edebi an' anenin dışına çıktıkları için devirlerinde yadırganan, kudema yani klasikler arasına
alınmayan, değerli bulunmayan birçok
muhdes sanatkarın büyüklüğünü ilk defa farkedenlerden olan es-SOli'nin Ebü
Ternınarn hakkında yazdıkları, el-Amidi'nin Ebü Temmam ile el-Buhtürf'yi mukayese eden ve mukayeseli tenkidin başarılı bir örneğini veren el-Muvazene'si,
Ebü'l-Hasan el-Cürdinf'nin (ö. 392/1002)
şair el-Mütenebbi hakkındaki tenkit ve
münakaşalara dair el- Vesata'sı bu sahadaki eserlerin belli başlılarıdır.
Daha sonraları da bu tarz eserlerin
telifine devam edildi. el-Merzübanf'nin
el-Müveşşafı'ı; EbO Hilal el-Askeri'nin
nazım ve nesir sanatlarının tahlili tenkidinin esaslarını veren Kitabü 's- Sına cateyn'i; İbn Reşik'in (ö 456/1064) zamanına kadar yazılanların başarılı bir terkibi olup ulaşılan seviyeyi tek başına gösterebilecek olgunlukta bulunan el- cUmde'si; Abdülkahir el-Cürcanf'nin (ö 471 /
1078) meşhur Esrarü'l-beJaga'sı gibi mükemmel eseriere ulaşıldı.
ğ) İslamiyet'ten sonra Arap edebiyatında filoloji, çok erken bir devrede çeşitli şubeleriyle başlamış , izahı güç bir
hızla gelişmiştir. Kur'an-ı Kerim'in doğ
ru anlaşılması. her türlü bozulma tehlikelerine karşı korunabilmesi, yukarıda
mahiyeti açıklanan klasik Arapça'nın lugat hazinesinin derlenmesini, yapısının,
gramerinin tesbitini, hatta üslOp araş 
tırmalarını gerektirmiştir. Bu sebeple
Arap edebiyatında filolojiye ait çalışma
lar Kur'a n-ı Kerim'in yazılması, kitap haline getirilmesiyle başlamış ve bu arada
gramer Kur'an -ı Kerim'de yazının ıslahı
çalışmalarına bağlı olarak doğmuştur.
ları etrafında çıkan
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Nitekim gramerle sıkı sıkıya bağlı ilk
mühim çalışma, Ebü'I -Esved tarafından
Kur'an'da kelime sonlarının harekelenmesi (yani harf şeklinde müstakil karşılık
ları bulunmayan kısa seslilerle bilhassa
kelime sonundaki çekim eklerinin ayrı işa
retlerle gösterilmesi) olmuştur.
Lugat manası ve ıstılah olarak kullanı
lış sebebi bir yana, nahiv kelimesi baş
langıçta morfoloji ve sentçıksı içine alan
geniş manasıyla gramer karşılığı olarak
kullanılıyordu. Ancak lll. (IX.) yüzyılda
morfoloji, sarf adıyla hemen hemen ayrı bir ihtisas sahası haline geldi ve nahiv daha çok sentaksı ifade etti. Lugat
ise daha başlangıcından itibaren bunların yanında sınırları daha belirli bir mevzuidi.
Arap dili nahvinin başlangıcına dair
rivayetler arasında, bunlardan birinde Ali b. Ebi Talib'in verdiği talimat
üzerine ve onun gösterdiği yönde yine
Ebü'l-Esved'in kısa bir taslak hazırladı
ğı da ileri sürülür.
Bütünü ile Arap filolojisinin kuruluşu
ve bu arada gramer ve lugat çalışmala
rı, klasik dil ve edebiyat malzemesinin
derlenmesi gayretleriyle bir arada hicri
ilk yüzyılın başlarında kurulan iki yeni
çeşitli

Muhammed b. Yezid eı - Müberre d'in
ilk iki sayfas ı (Köprülü Ktp., nr. 1507)

j

ei·Muktedab'ının

şehirde,

önce Basra'da sonra onunla birlikte Küfe'de gerçekleşti. Bu iki muhitteki dil ve edebiyat çalışmaları. farklı
prensipleri, meseleleri kendilerine mahsus bir görüşle ele alış ve inceleyiş tarzları. dolayısıyla ihtilafları , münakaşala
rı olan iki filoloji mektebinin doğmasını
neticelendirdi. Bu çalışmalari sırasında
Basralılar ile, önceleri onlardan istifade
ederek yetişen ve ll. (VIII.) yüzyıl sonlarında ayrı bir grup teşkil eden KOfeliler
hararetli bir yarışma içindeydiler. Her
iki mektebin çalışmaları da semaa (din lemeye, ağızdan derlemeye) ve kıyasa dayanıyordu. Fakat Basra mektebi mens upları. yalnız titizlikle seçtikleri fasih
bedevilerden dil ve edebiyat malzemesi
derliyor, seyrek rastlad ıkları nadir veya
şaz şekilleri değil çok ve sık rastlanan ları kıyasa esas alarak kaidelere gidiyorlar, KOfeliler ise semaın kaynağın ı seçmekte aynı titizliği göstermedikleri gibi
nadir ve şaz da olsa d uydu k ları her şek
li kıyas l arına mesnet yapa biliyorlardı.

Dil
yana

bir
nahve dair kitap yazmış olması muhtemel ilk alim Abdullah
b. Ebi İshak'tır (ö 127 /745 ). Mevcut eski teliflerde ondan ve Isa b. Ömer esSekaff'den (ö IL / VIII yüzy ıl ortaları) nakiller yapılmıştır. Bu sahada kaleme alın
mış ve isimleri tesbit edilebilen en eski
iki eserin müellifi de Isa b. Ömer es-Sekafi' dir. Bunları hemen takip eden bir
dehanın Arap filolojisine en az yüz yı ll ık
bir merhale kazand ırdığı şüphesizdir. Ele
ald ı ğı mevzuların hudutlarını çizen. ıstı
lahiarını hazırlayan. onları sistemli disiplinler olmalarını sağlayacak bir yola
sevkeden bu müstesna alim el-Halil b.
Ahmed el-Ferahidi'dir. el-Halil lugat ve
gramer çalışmalarına da yön verdi. Onun
nahve dair bilgilerini talebesi Sibeveyhi'ye (ö 180/796 J?l) borçluyuz. Sibeveyhi, Arapça'nın gramerini çok defa küçük
noktalarına kadar tesbit eden meşhur
el-Kitab'ında Isa b. Ömer es-Sekaff'nin
bir eserini kadro olarak almış, muhtevasını hacası el -Halil'in ve bir dereceye
kadar da başkalarının bilgileriyle geniş
letm iştir. Müellifi de dahil birkaç neslin
alimlerinin çalışmaları sonunda kararIaşmış bilgilerin, itibar edilen fikirlerin
insicamlı bir muhassalası olan bu eser,
zamanına kadar yazılan nahve dair kitapların en büyüğü ve günümüze kadar
gelebilenlerin en eskisi olup daha sonraki çalışmalarda ve yüksek seviyeli nahiv tedrisatında esas kabu l edilmiştir .
el-Müberred'in el-Muktedab'ı gibi büçalışma la rının hazırlık safhaları

bırakılı rsa.
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yük ve daha tertipli eseriere rağmen
şöhret ve itibarı sarsılmayan el- Kitiib,
lll. (IX.) yüzyıl başlarından itibaren şer
hi, izahı. ihtisar ve ikmali ve bazan tenkit ve tashihi mahiyetinde yüzlerce eserin hareket noktası. bu sahadaki çalış
maların devamlı ve verimli akışının ana
mecraı oldu; Arapça'nın ve İslamiyet'in
hakim olduğu yerlerde asırlarca değeri
ni korudu .
Dil meselelerinin belli kanun ve kaidelere bağlanarak izahında. mantığın
kıyas usulünden daha ilk çalışmalardan
beri pek tabii olarak faydalanılıyordu.
Ancak el-Kitiib'da bu husus henüz son
şeklini alabilmiş değildi. el-Müberred
bunu da ha belirli bir seviyeye ulaştır
mış, İbnü' s-Serrac (ö 316 / 929) el -Kitab 'dan çıkardığı malzemeyi mantıkçı
ların tasnifine göre tertip ederek yazdı
ğı el-Uşul'ü ile. el-Müberred'in an'aneleştirdiği kıyasa daha kati bir yön vermiştir. Daha sonra. 120'den çok şerhe
mevzu olan meşhur el-Cümelü'l-kübra'sında Arapça'nın nahvini ana çizgileriyle hulasa edebilen ve bir başka eserinde nahiv meselelerinin sebepleri üzerinde duran ez-Zeccaci (ö. 337 / 949) ve
es-Siraff (ö 368/ 979) gibi alimler, gramer meselelerinin izahında Arapça'nın
mantıki nizarnını göstermeye çalışmış
lardır.

Basra mektebi mensupları arasında Sibeveyhi'den sonra da büyük alimler birbirini takip etti. el-Ahfeş (ö 207 1 822).
Ebü Ubeyde (ö 210 / 825). Ebü Zeyd el-

lbnü's·Sikkit'in /sla(ıu'l · mançık adlı eserinin V. lXII yüzvı·

la ait bir

nüshasının

ilk

sayfası (Hacı Selim Ağa Ktp., nr.

1218)

Ensari (ö 2 15 / 830). el-Asmai (ö . 216/
83 1). Ebü Ubeyd (ö 223 / 837). sarfla nahvin hudutlarını belirli bir şekilde ayıran
el -Mazini (ö 249 / 863). İbn Düreyd ve
yukarıda adı geçenler (ez-Zeccaci hariç)
bunlardandır. Umumiyetle er-Ruasi (ö
ı 87 /803) ile başlatılan Küfe mektebi mümessilleri ise el-Kisai (ö. 189/805). onun
talebesi ve bu mektebin en büyük siması el-Ferra (ö 207 / 823). Ebü Amr eş
Şeybani (ö 213 / 828). İbnü's-Sikkit (ö
244 / 858). Sa'leb (ö 29 ı / 904) vb.dir. İh
tilafları müstakil kitaplara mevzu olan
bu Basra ve Küfe mekteplerinin hararetli çalışmaları, Arapça'nın edebi mahsullerinin derlenmesi ve kaidelerinin tesbitinde büyük rol oynamış, Bağdat'ta teşekkül eden ve Ebü Aliel-Farisi (ö 377/
987). İbn Cinni (ö 392/ 1001), ez-Zeccaci
gibi alimierin temsil ettikleri yeni bir
mektep bu çalışmalara uzlaştırıcı bir yön
vermiştir. Bu üçüncü mektebe mensup
filologlarla daha sonra Mısır ' da. Endülüs'te vb. teşekkül eden mekteplerde
dil alimleri. daha ziyade hicri IV. yüzyılın
sonuna kadar toplanan malzemeyi. ya zılan eserleri kaynak edinmişler ve eski çalışmaları bazan yeni görüşler. yeni
tasniflerle tekrar ele almışlar. hulasa veya şerhetmişlerdir. Kurtubalı İbn Meda
(ö . 592 / ı ı 96), eski dilcilerin nahiv meselelerinin izahına temel olan görüşleri
ni reddetmişti. Onun modern dil anlayı
şına çok yakın fikirleri. yüzyılların alış
kanlığ ı ve büyük otoritelerin manevi baskısı altında layı k olduğu alakayı göremedi. Türkçe'ye dair eserler de yazmış
olan Kitabü'l -İdrak sahibi Gırnatalı Ebü
Hayyan (ö 745 1 ı 345). meşhur el-Elfiyye müellifi İbn Malik de (ö 672 / ı 274)
Endülüs mektebi mensuplarındandır.
Mısır mektebine bağlı olanlar arasın
da, meşhur el-Kafiye sahibi İbn Hacib
(ö 646 / 1249). Mugni'l-lebib müellifi
İbn Hişam (ö 761 1 ı 360) gibi şöhretler

yüti'nin (ö 91 ı 1 ı 505) el -İktirah 'ı ile bu
sahada yazılmış eski teliflerin belki en
mükemmeli olan el-Müzhir'i, Arap filoLojisine dair yeni çalışmaların belli başlı
kaynaklarından biridir.
ı) Bu arada filolojinin ana mevzuların
dan olan tenkitli metin tesisinin. bilhassa
hadis usulünden faydalanılarak çok erken bir devirde doğmuş olduğuna işaret
edilmelidir. lll-IV. (IX -X.) yüzyıllarda kaidelerinin teşekkül ettiği anlaşılan bu tenkitli metin ve tesisi (edisyon kritik) usulünün mahiyetini ve kaidelerini, şaşırtı
cı bir titizlikle tatbik edildiği bazı yazmaların müşahedesi başta olmak üzere.
şerhler vb. gibi eserlerin incelenmesinden çıkarmak mümkündür. Belli bir tarihten sonra eski hüviyetini kaybetmeye başlayan. hatta hem_en hemen unutulan bu usul, yalnız Arapça eseriere değil bazı mühim Farsça ve kısmen Türkçe eseriere de tatbik edilmiştir. Bugün
kullanılan ve Batı dillerinin metinlerine
bağlı olarak gelişmiş olan modern metin tenkidi ve tesisi usulünün. bahsedilen metotla bazı bakımlardan ıslah ve
ikmal edilmesinin mümkün olduğu bilhassa belirtilmelidir.
j} Lugatçılık önce Kur'an -ı Kerim'e.
sonra hadise bağlı olarak İslam'ın bu iki
ana kaynağın ı doğru anlama gayretiyle
başladı. Kur'an-ı Kerim'de geçen ve dilde çok yaygın olmayan kelimeleri, eş

Celaleddin es -Süyüti'ye ait ef·Müzh ir adlı eserin müellif
hattından istinsah edi lm is nüshas ı nın ilk sayfas ı
(TSMK, lll. Ahmed, nr. 2751)

vardır.

edilen dil çalışmaları
bu sahalarla alakah alimler tarafından yazılmış eserler içerisinde çok
ehemmiyetli bir grup, modern müelliflerin filoloji karşılığı olarak kullandıkları
fıkhü 'l- lugaya dairdir. İbn Cinni'nin el Ijaşa, is fi'n -nahv'inde hususi şeklini
bulan ve İbn Faris'in (ö . 395 / 1005) es Sahibi Ii fıkhi'l-luga ve süneni'l- cAr~
biyye Ii kelamiha adlı kitabıyla devam
eden bu nevi eserlerde dilin mahiyeti ele
alınmakta. bilhassa Arapça'nın ve Arapça edebi mahsullerin hususiyetleri. meseleleri üzerinde durulmaktadır. es -Süh)

Kısaca işaret

arasında
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(N . M. Çetin
koleksiyonu)

manalı

kelimeleri, aynı kelimenin muhtelif ayetlerde taşıdığı farklı manaları ve
yine hadiste geçen ve az kullanılan kelimelerin manalarını tesbite dair bu çalışmalarda şiir ve emsal gibi ladini edebi mahsuller izah unsuru idi. Sonra bunların yanı sıra. taranan metinlerin sını
rı genişletildi. Arapça'nın klasik sayılan
metinleri bir bütün olarak tarandı ve bir
nevi sistematik lugatlar yazıldı. Yeryüzü
ve arazi şekilleri, sular, insanlar, kuşlar,
arılar. koyunlar, atlar ve develer gibi tabiat unsurları. hayvanlar vb. ile ilgili kelimeler için bilhassa 11-IV. (VIII-X.) yüzyıl
larda yüzlerce lugat tertip edildi ki bunlar daha sonra İbn Side'nin (ö. 458/ ı 066)
el -Mul]assas'ı gibi geniş kadrolu teliflerde her mevzua bir bölüm ayrılarak
birleştirilmiştir.

Bahsedilen tarzdaki eserlerin tertibi
devam ederken ilk defa el-Halil alfabetik
diziyi düşündü . Bunda kelimelerin köklerini kuran sessizleri esas aldı. Arapça'nın yapısıyla alakah olan bu mühim
husus bazı istisnalarla lugatçılıkta hala
yaşamaktadır. el- Halil, ayrıca aynı sessizlerin yer değiştirmesiyle hasıl olan
kelimeleri bir araya topladı (kalb usulü).
Harflerin dizisinde mahreçlerini göz önüne alarak bunları en dipteki gırtlak seslerinden dudak seslerine doğru sıraladı.
Böylece dizide ilk yeri ayın harfi aldığı
için eser Kitô.bü'l- cAyn adını almıştır.
Mahiyetierine umumi olarak dil bahsinden temas edilen Arapça alfabetik
lugatlar. fazla yayılmamış olanları bir
tarafa bırakılırsa, şekil bakımından üç
grupta mütalaa edilebilir. Birinci gruptaki eserlerin müellifleri ei -Halil'in izinden gitmişlerdir. Mesela İbn Düreyd el.Cemhere'sinde, Ebü Ali el-1\311 (ö. 356 /
967) el-Bô.rt adlı eserinde, ei-Ezheri
(ö 370 / 980-81) et- Tehzib 'inde Kitô.bü'l- 'Ayn'{ örnek edin~işlerdir. İkinci
merhalenin öncüsü, ei-Bendenici'nin (ö
284 / 897) et-Ta~iye fi'l-luga'sı gibi bazı eserlerde görülen ve henüz olgunlaş298

mamış teşebbüsler bir yana, Türk asıllı
ei-Cevheri'dir (ö 400 / 1009'a doğru) . O,
eş-Şı~ô.~'ıyla daha kullanışlı bir yol açtı . Kelime köklerini önce son, sonra ilk
harflerine göre dizdi. Bu şekilde tertip
edilmiş lugatlar arasında İbn Manzür'un
eski çalışmaların mühim bir kısmını içinde toplayan Lisô.nü'l- cArab'ı, ei-Ffrüzabadfnin el-~amı1sü "l-mu~it'i gibi klasik
kabul edilmiş eserler vardır. el-Kam ı1s'a
dayanan aynı tarzdaki çalışmalardan ikisi çok mühimdir. Bu eserin Tô.cü'l~ carı1s
adıyla ez-Zebidi tarafından yapılmış şer
hi, adı geçen Lisô.nü '1- cArab 'la birlikte
klasik Arapça'nın en muteber lugatların
dan biridir. Mütercim Asım Efendi'nin
Kamus Tercümesi diye anılan el-Okyô.nı1sü'l-basit'i ise sadece bir tercüme
olmayıp aynı zamanda şerh, hatta tashihleri ihtiva eder. Türkçe için de son
derecede ehemmiyetli olan bu eser, yapılacak Arapça- Türkçe lugatlar için herhalde emsalsiz bir kaynak olacaktır.
Üçüncü tarzı ilk defa ez-Zemahşeri Esô.sü'l-belô.ga'sında verdi. Modern devrede, G. W. Freytag ' ın 1830-1837 yılları
arasında çıkan Arapça- Latince lugatın
dan Butrus ei-Bustani'nin Mu~itü'l-mu
~(i (1869) ve E. W. Lane'in 1863-1885
yıllarında neşredilen Arapça-İngilizce lugatından beri umumiyetle yerleşmiş olan
bu yol kullanılmaktadır.

k) Cahiliye devrinin manzum ve mensur edebi mahsullerini iki şeyden, ahbardan, eyyamü'l -Arab'a dair rivayetlerden ayırmak mümkün değildir. "Haberler" demek olan ahbarın manası oldukça
geniştir. Bu tabir zamanla hususileştiği
sahalarda yerini başka kelimelere bırak
mıştır. Önceleri bu kelime, Araplar' ın· eski mazisine dair destani - menkıbevi her
türlü rivayeti ifade etmekteydi. Bir kabilenin, bir şairin, hafızalarda iyi veya
kötü bir iz bırakmış bir kimsenin hayatına dair muhayyilelerde işlenerek masallaşmış bilgilere ahbar denirdi. Eyyamü'I-Arab diye anılan, İslam'dan önce
Arap kabileleri arasında geçmiş mücadelelerin belli başlı günlerine dair rivayetler, eski Araplar'a dair ahbarın hususi bir kısmını teşkil eder.
Maziye, dolayısıyla tarihe bağlılık Arapen göze çarpan hususiyetlerindendir. Bu sebeple uzun zaman hafızalarda
yaşattıkları tarihi bilgiler arasında ensaba (müfredi neseb) yani soy kütüklerine
dair bilgilere ayrıca ehemmiyet veriyorlardı. Cahiliye devrinin sonlarında ve İs
lam'ın zuhuru sırasında da devam eden
bu alakayı, yeniden şekillenen içtimal ve
lar'ın

idari hayatın getirdiği bazı şartlar kuvvetlendirdi. İlk dört büyük halife devrinden, bilhassa Hz. Ömer'in zamanın
dan başlayarak ensab büyük bir ehemmiyet kazandı. Sahabiler arasında ahbar ve ensab sahalarındaki bilgileriyle
tanınmış olanlar vardı. Bu sırada tarihi
bilgiler nakleden bir kitabın mevcudiyeti de bilinmektedir. Kabe'nin ahbarını
ihtiva eden bu kitaptan Vehb b. Münebbih (ö . ı 10/ 728 veya ı 14/ 732) faydalanmıştı.

İlk Emevi halifesi Muaviye (661 -680),
zamanının

kısmını Araplar'ın dieski hükümdarların tarihine dair rivayetlere ayırır, hatta bunları ihtiva eden defterler okuturdu. Halife Muaviye'nin San'a'dan getirtip dinlediği, Cahiliye devrinde hayli uzak bir
mazide duyduklarına. görüp yaşadık
larına dayanan rivayetlerinin yazılması
nı emrettiği, muammen1n*dan Abid b.
Şeriyye, Himyeriler'in tarihine dair rivayetleri Al]bılrü '1- Yemen ve eş cdruhô. ve
ensô.bühô. adlı eserinde toplamıştı. Aynı halife zamanında ensab sahasındaki
bilgilerine başvurulan iki şahsiyet, meş
hur sahabi Suhar el-Abdi ile bu mevzuda ismi darbımesel haline gelen Dağfel
b. Hanzale'dir (ö 65 / 685) .

büyük

ğer toplulukların,

Edebi mahsullerle birbirini tamamlayan ahbar ve ensab ile ilgili bilgiler Arabistan'ın kuzeyinde Irak'ta teşekkül eden
ilim merkezlerine mensup filologların en
çok alaka duydukları, gayret ve titizlikle
derledikleri mevzulardı. Bunlardan yalnız. sayısı 150'yi aştığı nakledilen eserlerinde, başta babası olmak üzere kendisinden önceki nesillerin rivayetlerini
tanzim eden İbnü'I-Kelbi (ö 206/ 821) ve
200'den çok eser verdiği anlaşilan Ebü ·
Ubeyde'nin geniş ölçüde tarihi bilgi ihtiva eden çalışmaları bile sonraki tarihçiler için hazırlanan malzeme hakkında
bir fikir verebilir.
Bütün bunlarda gerçek tarihin vasıf
aramak pek tabii olarak mümkün,
hatta doğru değildir. Büyük kısmı yalnız Arabistan'ın mazisiyle alakah olan
bu rivayetlerin sınırını, Kitab-ı Mukaddes'te mevcut veya ona bağlı olarak intikal etmiş menkıbeler bir dereceye kadar
genişletiyordu. Ka 'b ei-Ahbar (Jl.,=--')11; ö.
32 / 653), Ve hb b. Münebbih gibi simaların rivayetleriyle bu sınır daha da genişlerken istikbalde tarih olacak hadiselerin tesbit şekli de değişti. Kur'an-ı
Kerim ayetlerinin niçin ve ne zaman nazil olduğunun bilinmesi hususu, samimi
bir dindan hadiseleri sıhhat ve dikkatle
larını
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lbnü ' I-Esir'in el-Lü bab {i teh?ib i' l -Ensab ad l ı eserinin
müellif hatt ı ile mukabele edi l m i ş bir n üshas ın ı n son sayfa s ı (TSMK. ll l. Ahmed, nr. 2980)

bu eserler, derinlik ve devamlılık kazanan bir tarih hüviyetine büründü. Nitekim İbn İshak (ö ı 5 ı / 768) Kitdbü 'l-Megiizf'sini üç kısma böldü ve son iki kıs
mı (Ba'ş ve Megazi) Hz. Peygamber'e, ilk
kısmı (Mübtede) alemin yaratılışına ve Hz.
Adem'den itibaren diğer nebflere ayıra
rak Hz. Peygamber'in hayatını uzun bir
nebfler zincirinde son ve en mühim halka şeklinde yerine koydu. İbn Hişam'ın
(ö 218/ 833 ) es-Siretü'n-nebeviyye'si.
bu eserin birtakım kısaltmalar ve düzeltmelerle yeniden kaleme alınmış şek
lidir.
m) Diğer taraftan dini hayat, devletin
idari ve mali muamelatı -Hz. ömer zamanında yapıldığı gibi- daha hassas bir
takvimi, hadiselerin sıhhatle tesbiti zaruretini hissettirirken Arap yarımadası
nı gerilerde bırakan fetihlerin Araplar'ı
yeni topluluklarla temasa geçirişi, İslam
camiasma katılan yabancı asıllıların müş
terek bir kültür hareketinde birleşme
leri, İbnü'l- Mukaffa' ın İran hükümdarIarına dair tercümesi gibi yabancı kaynaklı bilgiler. tarihin ufkunu ve alaka sahasını

tesbite sevkeden arnilieri de beraberinde getiriyordu.
1) Aynı dikkat Hz. Peygamber' in sözlerine, hareketlerine. ferdin yaşayışında
İslam'ın tatbiki tezahürü olan hayatına
da çevrilmişti. Esasen onun hayatı İslam
tarihinin ilk safhasından başka bir şey
değildi. Hz. Peygamber'in hayatı önceleri megazl (askeri seferler) adını taşıyan
bir seri eserde ele alındı. Bugün bahsedilen sahada eser verdiğine dair bilgiler
bulunan veya daha sonraki siyer müelliflerinin iktibaslarından tesbit edilebilen şahsiyetler arasında, daha Hz. Peygamber hayatta iken doğmuş, hicri 1.
asrın ikinci yarısında veya biraz sonra
vefat etmiş olanlar va rdı r. Said b. Sa'd
ei-Hazreci, Urve b. Zübeyr b. Awam eiEsedf (ö 94/ 7 ı 3). Ebu Amr eş-Şa'bf (ö
ı 031 72 ı ı. Eban b. Osman b. Affan. çoğu aynı zamanda hadis ravisi veya fakih olan bu megazf müelliflerindendir.
Emevfler devrinde bu mevzuda telif edilen en geniş eser Musa b. Ukbe'nin elM egiizi'si idi.
Daha sonraki eserlerde Hz. P'eygamber'in. İslam'ın doğuşu ve İslam devletinin kuruluş tarihi demek olan hayatının
eweline diğer nebfler hakkındaki ahbar.
sonuna ilk halifelere dair bir kısım eklendi. Böylece Hz. Peygamber'in hayatından ve İslam'ın ilk asrından bahseden

genişletiyordu .

ei-Vakıdf'nin

(ö_

207 1 823 ) HarGnürreşfd'in hilafetine kadar gelen devri içine alan çalışmasında ,
işaret edilen buutları görmek mümkündür.
Böylece belli bir gelişme devresine giren tarihçilik, Arap edebiyatının en zengin şubelerinden, hatta İslam kültürünün ana unsurlarından biri olmuştur.
Çok geçmeden tarihçilerin dikkati sadece vukuata bağlanmaktan da kurtulmuş
tur. Mesela eserlerinde sağlam bir tenkit zihniyetini de aksettiren ei-Belazürf
(ö 279 1 892) idari teşkilata, içtimal şart
lara, kültür ve medeniyet tarihi unsurlarına da yer ayırdı. ei-Ya'kiibf (ö 292 / 905 'ten sonra) ve ei-Mes 'Qdf (ö_ 345 / 956) gibi bilgilerini uzun seyahatlerle toplamış
olanlar. tarihle coğrafya arasında, an'anesi Osmanlı müellif lerine kadar devam
edecek bir bağ kurmuşlardır. Yine bu
arada et-Taberf (ö _ 310/ 923), kendisinden önceki devirler hakkında umumiyetle ana kaynak olacak meşhur eserini vermiş bulunuyordu. Vekayii hicretten itibaren yıl yıl sıralayan bir umumi tarih
mahiyetindeki bu büyük eser. elimizdeki haliyle aslının bir hulasası olduğu halde 7700 sayfa (Leiden tab ' ına göre) tutmaktadır. et- Ta beri' nin eseri, daha sonraki tarihçiler için klasik tarih numunesi
oldu. Kurtubalı Arfb b. Sa'd'dan (ö_ 369/
979-80) başlayarak es-Salih Necmeddin
ei-EyyGbf'ye (ö 647/ 1249 l?l) kadar birçokları tarafından zeyilleri yazıldı.

İbn Miskeveyh (ö 42 ı 1 ı 030) ve İbnü'I
Esfr de IV. (X.) yüzyıldan önceki devirler
için tarihi malzemeyi büyük ölçüde etTaberf'den kısaltarak aldılar. İbnü'I-Esfr.
ikinci büyük umumi tarih olan el-Kamil'inde et- TaberT'den faydalanırken yer
yer vekayiin tertibini ıslah ve bazı boş
lukları elde edebildiği diğer kaynaklarla
ikmal etmiştir. Daha sonra böyle vekayi'name tarzında umumi tarih yazan İb
nü'I-Cevzf (ö 5971 ı200 ). Ebü ' I~Fida (ö .
732 / ı 331), İbn Kesir (ö 774 / ı 373) , İbn
HaldOn (ö 808 / 1406), el-Ayni (ö 855 /
ı45ı) gibi pek çok tarihçi birbirini takip
etti.

Bu umumi tarihierin yanında mahalli
tarihler de yazılmıştır. isabetli görüşle
riyle birçok kültür hareketini, telif tarzını başlatmış olan Hz. ömer. fethedilen
bölgelerin ve şehirlerin muhtelif yönleriyle "vasf" edilmesini istedi. Bunun üzerine Suriye. Mısır. Hicaz. Irak. Paris ve
Horasan hakkında bu beldeleri tanıtan
eserler yazıldı. Hz. Osman için de Ziyad
b. Ebfhi Vaşfü'l-Basra 'yı telif etmişti.
Mevzu itibariyle megazf kitaplarının bir
devamı olan bu telifler. alakah bulundukları yerlerin hem coğrafyasına hem tarihine dair bilgiler ihtiva ediyordu. Ernevfler devrinde böyle pek çok "fütGh" kitabı yazıldı. Bunlar ve günümüze kadar
gelebilen en eski numunesiei-Hasen eiBasrf'nin Feia, ilü Mekke 'si olan, şehir
ve beldelerin faziletlerine (üstünlüklerine) dair eserler mahalli coğrafyanın ve
mahalli tarihin mecrasını açmıştır. Bölgelere ait mahalli tarihi rivayetlerin toplanmasıyla başlayan bu çalışmalar, İbn
Abdi'I-Hakem'in (ö 257 / 871) Mısır ve
Mağrib fethine dair eserinde olduğu gibi, İslam devletinin genişleme safhasın
da daha sonra farklı şartlar altında mahalli devletlere bölünüşünde devam etmiştir. Nitekim bu ikinci safhada, Endülüs ve Kuzey Afrika'dan başlayara k
Orta Asya'ya kadar uzanan muhtelif yerlerde, telif edildikleri merkezin dahil olduğu bölgeye ağırlık veren eserler yazıldı. Saray ricalinin. memurların eline
geçen vak'anüvislik, eyalet ve hanedan
tarihlerinde müellifi resmi vesikalara,
hadiselerin birinci derecede içinde bulunan şahsiyetlere yaklaştırıyor, fakat diğer taraftan değişen nisbetlerle taraf
tutmaya zorlayabiliyor. eserlerindeki zaman ve mekan sınırlarını daraltıyordu .
Bununla beraber geniş bir sahada uzun
zaman yerli dillerdekilerin yanında yazı
lagelmiş, birbirlerini tamamlayan çok
sayıdaki Arapça mahalli tarihler. İslam
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devletleri tarihinin kaynaklarını teşkil
ederler. Birkaç misal vermek gerekirse,
Gazneliler tarihçisi el- UtbT, çalışmalarını
SalahaddTn-i EyyübT ve Irak Selçukluları
tarihine vakfetmiş bulunan imadüddin
el-Katib el-isfahanT. Nüreddin ZengT ve
Selahaddin-i EyyübT devirlerini yazmış
olan Ebü Şam e (ö 665 1 ı 267). çok sayı
daki Mısır Memlükleri tarihçilerinden elMakrTzT (ö 845 / ı 442). ibn Hacer (ö 852 /
1449), ibn TağriberdT (ö 874 / ı 469l. ibn
iyas (ö 930 / 1524); Sudan tarihiyle Timbüktülü es-Sa'dT (ö ı 066/ 1656); Kuzey
Afrika'ya dair eseri ile Gırnatalı Lisanüddin ibnü'l -HatTb (ö 776/ 1374); yine müslüman Afrika hakkındaki mühim eseriyle el-MakkarT (ö l04ı 1 1632) sayıla
bilir.
Arap tarihçileri veya Arapça tarih yazalimler arasında birkaç simayı ayrı
ca anmak gerekir. Bunlardan, astronominin kronolojiyle olan alakasını sağ
lam esaslara bağlayan eı:BTrünT (ö 443 /
ı 05 ı ). bütün bilinen eski milletierin takvimlerini zaman devrelerini bir araya getirerek astronomi yönünden tenkit ve
tarih bakımından mukayese etmiştir. O
eserlerinde muhtelif vesilelerle açıkladı
ğına göre tabii, içtimaT ve iktisadi kanunlara bağladığı insanlık hayatını , her
türlü görünüşü ile bir bütün olarak mütalaa eder. Hatta yalnız insanlığın değil
üzerinde yaşadığı arzın mazisine de akla, mukayeseye ve müşahedeye dayanan metodu ile bakan el-BTrünT. bu düşünüş tarzının sonucu olarak arkeoloji
ve jeolojinin tarihe yardımcı olabileceği
ni delilleriyle göstermiştir. el-BTrünT gibi
uzun zaman anlaşılamamış şahsiyetler
den biri de ibn Haldün 'dur. O umumi
tarihinin başında verdiği meşhur el-Mukaddime'sinde tarih felsefesini ve metodunu müstakil bir mevzu olarak işle
miştir. ibn Haldün'un fikirlerinin ehemmiyetini önce Osmanlı alimleri sezmiş
ler. XVI. yüzyıldan beri ona çevrilen dikkat. XVlll ve XIX. yüzyıllarda el-Mu~ad
dime 'nin Türkçe'ye tercüme edilmesini
neticelendirmiş , hatta bu alakanın eserin Avrupa'da tanınmasında da tesiri gömış

rülmüştür.

Arap edebiyatındaki doğuş ve geliş
mesi ana hatlarıyla yukarıda gösterilmek-istenen tarihçilik. diğer islami edebiyatlarda da muhtelif tarzlarıyla işlen
miştir. Arap edebiyatında eski alaka ve
ehemmiyetini kaybetmeye başladığı bir
devrede bu an'ane bilhassa Türk edebiyatında yaşatıldı. Osmanlı tarihçileri zaman zaman Arapça tarihler de kaleme
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Bunlardan biri Müneccimbaşı'nın
111 3/ 1702) Cami cu'd-düvel'idir ki
bu mühim eser, şair Nedim'in de dahil
olduğu bir heyet tarafından Sahaifü'lahbô.r adıyla kısaltılarak Türkçe'ye tercüme edilmiş ve daha çok eserin bu tercümesinden faydalanılmıştır. Son zamanlarda Camicu'd-düvel'in Türk tarihi ile
alakah k ısımları üzerinde bazı mühim
çalışmalar yapılmış ve birkaç cildi hazır
lanmış olmakla beraber bunlar henüz
neşredilmemişti r. Bu eser. yukarıda anı
lan Arapça umumi tarihler serisinin son
mükemmel halkası olmalıdır.
n) Bazı nevileri hususiyle menşelerin
de birbirlerinden ayırmak mümkün değildir. Arap edebiyatında tarihlerle hal
tercümesine dair eserler arasındaki bağ
da böyledir. Nitekim tarihle beraber bu
ikinci nevin hareket noktası ahbar ve
siyer olmuş, islam 'ın tarihi Hz. Peygamber'in hayatıyla başlatılmış, halifelerinin, sahabe ve tabiinin ve Peygamber'in
ifadesiyle "nebTlerin varisleri" olan alimlerin hayatıyla devam ettirilmiştir.
aldılar.

(ö

Müneccimbaşı

Ahmed Dede
C8.mi'u'd-

düuel

adlı

umumi
tarihinin
kendi
hattıyla
yazılmış

nüs ha s ın dan

iki sayfa
(Nuruos maniye Ktp.,
nr. 3 171 )

Tarihe olduğu gibi hal tercümesine
dair eseriere de bilhassa eski devirler
için ahbar malzeme sağlarken islami
devrede bu sahada ciddi bir yol açılmış
bulunuyordu. Hadislerin doğruluk ve itimat ölçüsü olarak bunları rivayet edenleri iyi tanımak, hayatlarını sıhhatle tetkik etmek gerekiyordu. Hatta bu tetkikler "ilmü'r-rical" adıyla bir ilim şubesi
nin doğmasını neticelendirmiştir.
Birbirini tamamlayan tarih ve hal tercümesi daima yan yana, hatta bazan iç
içe devam etmiştir. Umumi veya mahalli vekayi'namelerde vefat kayıtları münasebetiyle, değişen ölçülerle, hal tercümesi vermek an'ane halini aldı. O derecede ki mesela ez-ZehebT'nin (ö . 748 /
ı347l Taril].u'l-İslam adlı henüz neşre
dilmekte olan büyük eseri. birçok tabakat kitaplarından daha fazla hal tercümesi malzemesi ihtiva eder. Hatta ibnü'I-imad'ın (ö ı089 / 1678) umumi islam kronolojisi mahiyetindeki Şe~era
tü'~-~eheb'i tarihten ziyade biyografiye
yakındır. MahallT tarihierin birçoğunda
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da vaziyet böyledir. Şehir ve bölge tarihleri içerisinde mesela ei-Hatib ei-Bağ
dadi'nin (ö . 463/ 1071) on dört cilt halinde basılmış olan Tô.ril].u Bagdô.d'ı ilk
cildinin yarısından sonraki kısmıyla. bu
şehirle uzak veya yakın alakası olanlara
dair alfabetik umumi bir hal tercümesi
ansiklopedisidir. Çeşitli şehir ve bölgeler için aynı mahiyette pek çok eser yazılmış olup İbn Asakir'in (ö . 571 1 1176)
Şam hakkındaki et- Taril].u '1- kebir'i de
bunun tipik örneklerindendir.
işaret edildiği üzere, siyerden gelişen
tarihin yanında sahabenin hal tercümesiyle ayrı bir nevin mecrası açılmıştı. Sahabe. bir sonraki nesil olan tabiin ve onları takip edenler için müstakil eserler
kaleme alındı. Mesela İbn Sa'd'ın (ö. 230 /
8451 et-Tabakiitü'l -kübrô.'sı , İbn Abdilber'in (Ö 463 / 10711 el-İsticô.b'ı, İbnü'I
Esir'in Üsdü'l-giibe'si, İbn Hacer' in elİşô.be'si bunlardandır.

İlk hadis ravilerinden sonra diğer ilim

de bu tarz eserlerin telifine geçildi: kıraat alimleri, muhaddisler,
muhtelif mezheplerin fakihleri, süffler,
filozoflar ve tabipler, şairler ve edipler,
nahiv ve lugat alimleri, emirler. vezirler
ve katipler, kadılar vb. gibi çeşitli ilim ve
sanat şubelerinin türlü meslek ve zümre mensuplarının hal tercümelerini nesil nesil sıralayan tabakat kitapları veya isimlere göre alfabetik olarak veren
mu'cemler tertibine başlandı.
şubelerinde

es-Süyuti'n in müellif
nühil tf Mugni'f.leb fb

h attıy la yazılmış
ad l ı

Tuh{etü'l-erfb {f
eserinden bir sayfa !Millet Kıp ..

Feyzullah Efendi, nr. 1414, vr. 206·' )
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yazılmış tabakat
dair olanlarına yukarıda temas edilmişti. Arap filolojisi tarihi için birinci derecede kaynak olmak
ehemmiyetini taşıyan bir grup eser de
dil alimlerine ayrılmıştır. lll. (IX.) yüzyıl
dan itibaren başladığı anlaşılan bu eserlerden mevcut en eskileri, Ebü't-Tayyib
ei-Lugavf'nin (ö 35 1/ 962) Merô.übü'nnahviyyfn 'i ve Ebü Said es-Siraff'nin
(ö 368 / 979) Basra lı filologlar hakkın
daki Al].bôrü'n-nahviyyfn'idir. ez-Zü. beydi (ö 3791 989) , daha geniş kadrolu
eserinde ilk filoloji mektepleriyle birlikte Mısır'da Kayrevan ve Endülüs'te teşekkül eden merkezlerdeki lisani çalış
maların hal tercümelerine bağlı olarak
adeta tarihini yazdı. el- Merzübanf' nin
her halde bu sahada yazılmış en hacimli eser olan el-Mu~tebes'inden bugün
yalnız otuz üç hal tercümesini içine alan
bir müntehabat ve ei-Yağmürf'nin (ö.
673 / 1274) yaptığı bir hulasa (Nurü'l-kabes mine 'l-Mu/{:tebes) kalmıştır. Bununla
beraber bu eserin ve günümüze kadar
gelernemiş daha başka teliflerin muhteviyatını kısmen de olsa, aşağıda zikredilecekolan İbnü'l-Enbari(ö. 577 / 1181)
ve Yaküt el- Hamevi'nin (ö 626 / 1229)
telifleriyle, bilhassa el- Kıfti'nin (ö 646 /
1248) zamanına kadar tel if edilenler arasında bugün için rakipsiz çalışmasına,
İnbôhü 'r- ruvat'a borçluyuz. Bu arada
İbn Kadi Şühbe'nin (ö 85 ı 1 1448) Taba ~iitü'n-nüfıô.t vel-lugaviyyfn'i de anıl
malıdır. Tufıietü'l-erib adını taşıyan ve
Mugni'l -lebib'de adları geçen dil alimlerine ayırdığı çok tafsilatlı fakat az sayıda hal tercümesini içine alan henüz
neşredilmemiş eseri bir yana bırakılır
sa, es-Süylıti Bugyetü'l-vu cat'ı ile bize
daha yakın bir zamana kadar gelen klasik devrenin dilcileri hakkında , bilgisi ve
selahiyetiyle muhtelif rivayetlerden maharetle süzerek kı salttığı hal tercümelerinden pratik bi r biyog rafi lugatı ver-

Hususi sahalar için

kitaplarından şairlere

miştir.

Yine bu çalışmalar arasında Ebü Nuaym el-İsfahani (ö 430 / 1038) ve es-Sülemf'de (ö 412 / ı 021 ı görüldüğü gibi evliyaya. İbn Cülcül (ö 304/ 9 ı 7'den sonra),
ei-Kıftive İbn Ebi Usaybia (ö 668/ 1270)
vb. de olduğu gibi tabiiyecilere. filozoflara ve tabipiere dair tabakat kitapları
vardır.

Böyle hususi meslek ve zümrelere
mensup olanlar için telif edilen veya zaman ve mekan bakımından sınırlı eserlerin daha sonra terkibine geçilmiştir.
Mesela İbnü'I-Enbarf'nin N üzhetü 'l-elib-

bô'sında

filologlar ve edipler bir arada-

dır. Yaküt ei-Hamevf'nin meşhur İrşô.

dü'l-erfb'inde bunlara hattatlar ve şair
ler de katılır. Bununla beraber her türlü sınırlamayı bir yana bırakan umumi
hal tercümesi kitaplarının belki en tipik
örneği İbn Hall ikan'ın (ö . 681 1 1282) Vefeyô.tü '1 -ô. eyan ' ıdır. Dikkatli ve titiz bir
alimin, zamanına kadar biriken çok geniş malzemeden süzüp terkip ettiği bu
çalışma. İbn Şakir ei-Kütübi (ö. 764/ 1363)
ile başlayan müteaddit zeyillerle devam
etmiştir. Halfl b. Aybek es- Safedi'nin (ö .
764 / 1363), bu tarzın en geniş mahsulü
olup halen neşri devam etmekte olan
el- Vô.ff bi'l-vefeyô.t'ı emsalsiz bir biyografi ansiklopedisidir.
İbn Hacer'in VIII. (XIV.) yüzyıla. es-Sehavf'nin (ö . 902 / 1497) IX. (XV.) yüzyıla ,
ei-Blırini (ö . 1024/ 1615), el-Muhibbi (ö
ıııı 1 1699), ei-Muradi (ö 1206/ 179 1ı vb.
gibi müelliflerin de müteakip devrelere
tahsis ettikleri çalışmaları yukarıdaki
büyük eserleri tamamlamaktadır.
Diğer İslami edebiyatlardaki muhtelif
tarzlarıyla tabakat ve tezkireler. kısaca
belirtilen bu an'aneye bağlıdır. Nitekim
bunların arasında Arapça olanlar da vardır. Taşköprizade'nin (ö 968 / 1561 ı eş
Şaka, i~ u 'n- nu cmaniyye 'si yine Arapça ve Türkçe zeyilleriyle birlikte Osmanlı sahası için emsalsiz bir eserdir.
Hal tercümesi sahasında kaleme alın
olan bu diziyi tamamlayan eserler
arasında, az sayıda olmakla birlikte otobiyografi ve hatırat da vardır. Sayıları
gittikçe artan şahsiyetterin doğru teş
hisini ve mütemadiyen yığılan hal tercümesi malzemesinden kolaylıkla istifadeyi sağlamak için mesela es-Sem 'anf'nin. İbnü'I-Esir 'i n, es-Süyütf'nin nisbelere. İbnü ' I-Fuvatf'nin (ö . 72 3/ 1323) lakablara göre alfabetik olarak tertip edilmiş çalışmaları gibi ansiklopedik lugatlar, hatta ka rıştırılması muhtemel isimleri, lakapları ve nisbeleri tefrik için ayrı
kitaplar yazılmıştır.
mış

o) Araplar'da tarih gibi coğrafya da
birkaç noktadan hareket
eder. Bunlardan birisi, eski Araplar' ın
an'anevi bilgi kaynakları olan ahbar ve
şiirleridir. Eski Araplar'ın çeşitli yollarla
hayatiarına ve dolayısıyla hatıratarına
girmiş yerler hakkındaki bilgileri. eski
dil ve edebiyat malzemesinin derlenip
işlenmesi sırasında bir araya getirilmiş,
çoğu yarımadanın içinde kalan dağ , tepe, vadi, vaha vb. gibi yer adları için bu
ülkenin bazan pek küçük noktalarına
kadar tasvirini veren kitaplar yazılmışbaşlangıcında
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tır.

Edebi malzeme ile birlikte intikal
eden bu bilgilerin Arabistan d ı şındaki
yerleri ilgilendiren kısmı pek azdı ; fakat islam fetihleriyle tanınan ve ilgi duyulan yerlerin sınırı genişledi ve yukarı
da temas edildiği gibi fethedilen şehir
veya bölgelerin "vasf"ı ve "fezail"i hakkında eserler yazıldı. Bunlar tarihi ve
edebi bilgileri de ihtiva ediyordu.
İslam'ın ve islam devletinin yayılması

ile ilk

yüzyı llardaki

tercüme hareketleri
yeni ufuklar açtı. Kur'an - ı
Kerim ve hadis dünyayı tanımayı, seyahat! teşvik ediyordu. Dinin en önde gelen vecibelerinden olan namazın kılına
bilmesi, islam'ın yayıldığı yeni ülkelerin
yerlerinin doğru olarak tayinini ve yine
farzlardan olan hac, çeşitli yerlerden gelip Mekke'de düğümlenen yolların bilinmesini gerektiriyordu. Diğer taraftan,
idari teşkilatın doğurduğu zaruretlerle,
büyük küçük idari bölgeleri merkeze ve
birbirine bağlayan yolların tanınması aynı ölçüde mühim ve arnelf ihtiyaçlardandı. insanın yaratılışında bulunan tecessüs ve merak, ilim, ticaret vb. için yapı
lan gezilerin de katıldığı bütün bu amiller. zengin bir coğrafya edebiyatının
coğrafyaya

doğmasını sağladı.

ll. {VII I. ) yüzyılın sonlarında coğrafya
müstakil bir çalışma sahas ı olma yoluna girdiği anlaşılmaktadır. İ bnü'l- Kelbf'nin (ö 204 / 819) bugün elimizde bulunmayan ona yakın eseri, Ebü Müslim
el-Cermf'nin 225'te (840) yaptığı bir seyahat üzerine Bizans ile Karadeniz kıyı 
larındaki diğer komşu milletler (Avarlar.
Bulgarlar, Hazarlar) hakkında bilgi veren
eser i, el -Cahiz'in bazı çalışmaları (mesela bugün elimizde bulunmayan ei·Emşar
ve 'aca'ibü 'l · büldan'ı), bilhassa Samanfler'in veziri el-Ceyhanf'nin (ö . 279/ 892)
el-Mesalik ve'l-memalik'i gibi eserler.
daha sonraları yazılacak çeşitli tarzlardaki coğrafya kitaplarının yönünü çizmiş
olmalıdır. Bu arada posta ve haberleş
me işleri müdürü (sahibü' l-berld) İbn Hurdazbih. 232'ye (846-47) doğru yazdığı .
tarihi topografya hususunda ehemmiyetli malzeme ihtiva eden ve birçok güzergah haritasını da içine alan el-Mesdl ik ve'l-memalik'inde zamanındaki islam aleminin tasvirini verirken seyahat
haberlerinden, eski kaynaklardan faydalanarak İslam dünyasının dışında kalan yerlerden de bahsetmiştir.
nın

Bu sahadaki çalışmaların bir kolunun
astronomi ile yakın ilgisi vardır. Abbasfler devrindeki tercüme hareketleriyle eski Yunan astronomi ve coğrafya ilimleri
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bulunuyordu. Halife ei-Mansür zamanında , Cündişapür mektebi yoluyla bazı Hint astronomi eserleri öğ
renilmişse de gerek bu ilmin gerekse
ona bağlı coğrafYanın esasını Batlamyus ' un bu mevzulardaki iki eseri teşkil
etmiştir. Bunlardan coğrafyaya ait olanı
birkaç defa Arapça'ya çevrilmişti. Irak'ta
Sincar düzlüğünden geçen tül dairesinin
uzunluğunu hesaplattığı bilinen Halife
ei -Me'mün'un (813-833) isteğiyle riyaziye, hey' et ve coğrafya bilgini ei-Harizmi,
başka bilginlerle birlikte Batlamyus 'tan
faydalanarak yerin ve göğün ha ritaları
nı içine alan bir atlas yapmış , buna yine
Batlamyus ' u tamamlayan ve düzelten
bir metin kı smı ilave etmişti. ei-Harizmf'nin SrJretü 'l-ari adını taşıyan bu eserinde ve haritalarında, İslam müelliflerince umumileşecek bir prensibe göre
arz "yedi iklim"e ayrılmıştır.
tanınmış

el-Belhf'nin (ö 322 / 934) İslam ülkelerinin tasviri mahiyetindeki eseri de
izahlı atlas şeklindeydi. Bu çalışmayı istahri (hicri lV. yüzyılın ilk yarısı) yeniden
ele aldı, onun yirmi bir harita ihtiva eden
inecmuasını da İbn Havkal (ö. 365 1 975)
tekrar işledi. Aynı yüzyılın tarih ve coğ
rafya bilginlerinden ei-Mes'üdi, uzun ilmf gezileri sayesinde son derecede değerli bilgiler vermiştir. Onu takip eden
el-Mukaddes! (ö 390 / 1000) ise Belhf
an'anesini en olgun şekline ulaştırdı.
Resmi ve hususi seyahat (rible) hatı
yeni ve değerli malzeme kazandırıyordu. Bu cümleden olarak
mesela 309'da (921) Bağdat'tan Bulgar
kralının İ dil' deki karargahına gönderilen İbn Fadlan'ın hatıraları. Kurtuba halifesinin elçisi olarak Almanya 'ya ve Slav
ülkelerine giden İbrahim b. Ya ' kub'un
seyahat notları. daha çok mübalağalı hikayeler haline bürünmüş olmakla bera ber bazı tacir ve denizcilerin maceralarını nakleden kitaplar. eski coğrafi bilgilerin sınırlarını genişletmiştir.
raları. coğrafyaya

V. {Xl.) yüzyılda çok yönlü ve araştırıcı
alim ei -Bfrüni çalışmalarında cografyaya da yer verdi. Hindistan hakkındaki ünlü eserinde bu ülkeyi tasvir etti ; astronomiye ait olmakla birlikte el-K.anunü'lMes 'udf'sinde birçok coğrafya meselelesini ele aldı; bir başka eserinde denizIerin yerlerini tayin için bir dünya haritası verdi; el-Aşarü '1-bd.loye 'sinde arz har italarının projeksiyonları için bazı usuller tarif etti. Arzın küre şeklinde olu şundan çok bilinen bir husus gibi bahsederek bunu yer çekimiyle izah eden
bu bilgin, jeodeziye ait ilk müstakil eser

olan Tahdfdü nihdydti'l-emakin'inin çeşitli yerlerinde. onun jeolojiye ve fiziki
coğrafyaya dair birçok meseleyi. kıyasa.
şahsi müşahede. araştırma ve incelemelerine dayanarak birçokların ı günümüzün izah şekiller iyle ele aldığı görülür.
Yine bu devrin belli başlı coğrafyacıla
rından ei-Bekri (ö . 487 / 1094), aynı mahiyetteki eski çalışmaları kendi bilgileriyle tamamlayarak yollar ve memleketlere dair. kısmen elim izde bulunan mühim eseri el-Mesalik ve'l-memalik'ten
başka, klasik devre şiirinde . hadiste ve
eski vekayi'namelerde geçen yer adları
için, alfabetik bir coğrafya lugatı olan
Mu 'cem me'sta 'cem'i de hazırl am ı ştır.
Bir sonraki

yüzyıl

müelliflerinden ei -

İdrisi'nin 548'de (1154) yazdığı Nüzhetü'l-müştd]{ ' ı , yetmiş

parçadan mütedünya haritası ve tasviri metin
kısmıyla, sistemli ve ilmi coğrafyanın mühim merhalelerindendir. VII. {X II I.) yüzyılda Yakut ei-Hamevf Mu 'cemü'l-büldan 'ında, kendisinden önceki çalışma
ların sistem li bir terkibini ortaya koydu.
Bu alfabetik coğ rafya ansiklopedisi çeşitli sahalarda yapılan araştırmalarda
daima başvurulan bir kültür tarihi hazinesidir.
Bu yüzyı llarda ve daha sonraları coğ
rafyaya ait pek çok eser yazılmıştır . Fakat bunlarda ekseriya, eskilerin hazırla 
dığı bol ve karışık ma lzeme. nadiren ilave ve düzeltmelerle yeni tertipler içinde
tekrar ele alınm ı ş veya kısaltılmıştır. Bununla beraber tarihçi ve emir Ebü'I - Fida ' nın (ö 732 / 1331) Ta]{vfmü'l-büldan'ı
gibi değerli eserler de yazılmıştır.
şekkil

başka ve çok
seyahatname arasında mesela
İbn Cübeyr'in Rihle'si (telifi 581 1 1185),
ei-Abderi'nin (ö 688 / 1289) aynı mahi yetieki eseri er-Rihletü'l-magribiyye ve
bilhassa Tanealı İbn Battüta ' nın iö 779 1
1377) Kuzey Çin ve Sumatra 'dan İspan
ya ve Nüerya'ya kadar. Hindistan ve Arap
yarımadasını, Maveraünnehir ve Güney
Rusya 'yı da içine alarak uzanan ülkelerde yirmi dokuz sene süren bir seyahatin
mahsu lü olan seyahatnamesi Tuhfetü 'nnüzzar if gara 'ibi'l - emsar ve 'aca 'ibi'l-esfar, müşahedeye dayanan topografik tasvirlerle beşeri coğrafyaya ait
bi lgiler bakımından birinci derecede mühim eserlerdir.
An· anesinin Abbasfler devrine kadar
çıktığı anlaşılan. deniz kılavuzlarının yazdıkları rehberleri de burada anmak gerekir. Bunlardan. IX. (XV.) yüzyıl denizcilerinden olup Vasco de Gama 'ya AfriYukarıda anılanlardan
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Kalküta'ya ka eden Muallim (denizcilik
üstadı ) İbn Macid'in Kızıldeniz'den Hind-i
Çini ve Güney Çin denizi adalarına kadar uzanan saha için hazırladığı rehberler, çağdaşı Süleyman ei-Mehrf'nin eserleri, Seydi Ali Reis 'in el-Muhit'ine kaynak olmuştur.
ka'nın doğu kıyılarından

gat manalarının dışında kullanılan kelimelere, muhtelif ayetlerde farklı manalarda gelmiş kelimelere. kıraate. ayetlerin gramer bakımından tahlil ve izahına ,
Kur'an - ı Kerim'in "nakt " ve " şekl " ine ,
ayetlerin nüzul sebeplerine ve tarihlerine. nasih ve mensuh ayetlere. Kur'an-ı
Kerim'in imla hususiyetlerine vb. dair kitaplar
yazıldı. Bu mevzulardaki çalışma
Eski seyyahların maceralarına dair hikayelerle ilgili olarak gelişmiş, muhtelif · ların. bilhassa eski tarihiiierin çoğu, mesela Ebü Amr ed-Danf'nin (ö . 444/ ı 053)
memleketlerin garip, tuhaf ve akıl al-başta el -Muhkem'i olmak üzere- muhmaz taraflarını anlatan, meraka hitap
telif
eserlerinde görüldüğü gibi, Kur' an-ı
edici kozmografyaya ait bir seri eserden
Kerim'in
metnine istinad eden filolojik
birkaçı Ebü Hamid ei-Endülüsf'nin TuJ::ı
tedkiklerdir.
fe tü'l- elbdb ' ı (telifi 5571 11 62) ve Ahmed et-Tüsf'nin (ö 5891 11 93) 'Aca 'i Tefsir pek tabii olarak bütün bu bahisbü'l -büldan'ı ile ei-Kazvinf'nin (ö 682 /
leri içine alıyordu . Bu bakımdan Kur 'ani
1283) tarzının en tanınmış örneği olan
ilimierin mahiyeti, şümulü ve ıstılahiarı
'A ca 'ibü '1- ma{Jlul).öt'ıdır.
teşekkül ettiği zaman bunları ele alan
ilme tefsir usulü dendi.
ö) Müteaddit bahislerde temas edildar

kılavuzluk

diği gibi, İslam medeniyetinde birçok
ilim ve sanat şubesinin hareket noktası
Kur'an - ı Kerim olmuştur. Bu arada Arap
edebiyatında filolojinin çeşitli mevzuları ,
mesela eski lehçelere dair araştırmalar,
lugat. gramer, fonetik ve üslüp tedkikleri, imla meseleleri, yazının ıslahı vb. ile
ilgili çalışmalar Kur'an-ı Kerim'e bağlı
olarak başlamış, sonra bunlardan birtakım ihtisas şubeleri doğmuştur. Bu hususta çok erken bir tarihte başlayarak
Kur'an-ı Kerim 'de geçen nadir kelimelerin açıklanmasına . mecaz yoluyla lu-

e\-Kazvini'nin 'Acii'ibü 'l-ma/) /Qkat adlı eserinden bir savfa (Süleymaniye Kip., Yen icami , nr. 8 13, vr. 13b)

Kur'ani ilimler sahasının sayısız mahsullerinden ve yalnız tefsirlerden birkaç
misal seçmek gerekirse. et-Taberf' nin
daha önceki alimlerden yaptığı nakil ve
rivayetlerle zamanına kadarki çalışma 
ların çoğunun tertip ve terkibi mahiyetindeki Cami 'u 'l-beyan 'ı; ez-Zemahşe
rf'nin ayetleri bedf' ve beyan yönünden
tahlile, nahvi açıklamalara ve kelam meselelerine hususiyetle yer veren el- Keş
şaf'ı Fahreddin er- Razf' nin yine kelami
meseleler üzerinde ehemmiyetle duran
geniş ve tatsilatlı M efatiJ::ıu 'l-gayb ' ı eiBeyzavf'nin haklı bir itimat ve rağbet
görmüş bulunan Envarü 't-tenzil 'i Celaleddin el - Mahalli'nin (ö 864 / 1459) baş
ladığı ve Celaleddin es-Süyüti' nin tamamladığı . bu sebeple Tefsirü 'l -CeJQleyn diye anılan, verdiği kısa fakat sağ
lam açıklamalarla çok tutunrıı.uş eser
anılabilir. Kur'ani ilimler ve tefsir usulü mevzuunda tanınmış eserlerden biri
olan el- İtl).iin da yine bu son müellife
aittir. Çeşitli mezhepler ve kelam tı rka
la rı mensu p la rın ın , muta sawıf alimierin
tefsir ve te'villerine kendi görüşleri yön
vermiştir. Bu bakımdan tefsirler. İslam' 
daki fikir cereyanlarının temellerini ve
tarihi seyrini ihtiva eder. Diğer İslami
edebiyatlarda bu sahada milli dillerle
olduğu gibi birçok Arapça eser de kaleme alınmıştır. Bunlar arasında, mesela
Ebüssuüd Efendi 'nin (ö 982 / 1574) İr
şadü ·ı- 'al).li's-selim 'i. anılan büyük telif! er arasına yükselebiimiş bir tefsirdir.
Kur'ani tedkiklerin bütün şubeleriyle bugüne kadar devam edegelmekte olması
tabiidir.
p) İslami devirde Kur ' an-ı Kerim'den
sonra yazıya tevdi edilen ikinci metin ha-

dis oldu. Daha Hz. Peygamber' in sağlı 
ğında hadislerin yazılmaya başlandığı bilinmektedir. Bazı siyasi ve dini cereyanların meşrüluk kazanabilmek için uydurma hadisler ortaya attıkları görülmüş,
bu sebeple hadis rivayet ve tesbiti kısa
zamanda, kasıtlı veya kasıtsız bozulmaları önlemek, doğru hadisleri seçebilmek için birtakım esaslara bağlanmış
tır. İsnad denilen ve bir hadisin muhtevasını birbirine nakletmiş olanların adlarını sırasıyla bildirerek onu kaynağa
kadar götüren rivayet zinciriyle asıl metin kısmından teşekkül eden hadislerin
ilk kısmı , yukarıda işaret edildiği gibi,
geniş bir hal tercümesi edebiyatının baş
langıcı olmuştu . Lafza değil manaya sadık kalarak da nakledilebilen hadisin
doğruluk derecesini, dolayısıyla hüccet
olabilme değerini tayin için her iki kıs
mının tedkiki. daha önce temas edildiği
üzere, çok gelişmiş bir metin tenkit ve
tesisi esaslarını içine alan hadis usulü
ilminin mevzuu oldu.
' Hz. Peygamber'den duyularak nakledilen, görülerek anlatılan hadis, sünnet
ve siyer malzemesi çok büyük bir yekün
tutuyordu. Çünkü sahabenin sayısı çoktu. Mesela Veda haccında Hz. Peygamber 'i 140.000 kişinin dinlediği rivayet
edilmiştir. Bu sebeple ilk kayıt teşeb
büsleri sırasında , muhtelif sahabeden
yayılmış malzemenin tanzim ve tertibinde büyük güçlüklerle karşılaşılmıştır. ei Buharf'nin eserini 600.000 hadisten seçtiğini hatırlamak bu hususta kafi bir fikir verebilir.
Yukarıda işaret edildiği gibi hadislerin yazılmasına sahabe tarafından baş
lanmıştı r. İlk merhalede yazılan hadisler cüz, sahife veya hadis diye anılmış
tır. Bu eserlerden halen günümüze kadar geldiği bilinenierin eski tarihlileri
arasında , mesela sahabenin son nesiinden Nübeyt b. Şerit ei-Eşcai ' ye ve tabiinin ilk nesilnden e i- Eşecc 'e, Hemmam
b. Münebbih'e (ö . 101 / 71 9) nisbet edilen sahifeler anılabilir. İlk yazılan malzemenin cem'ine ve tedvinine 1. (VII.) asrın sonlarında ve ll. (VIII.) asrın başla
rında geçilmiştir. Emeviler zamanında
bu çalışmalar hususi bir alaka görmüş,
Ömer b. Abdülaziz (7 17-720). Ebü Bekir b.
Muhammed b. Hazm'a hadis ve sünneti
toplamak hususunda talimat vermişti.
Fakat ilk safhada toplanan hadislerin
tedvini ve isnadla rının tesbiti faaliyeti nin en büyük siması Ebü Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührf'dir (ö. 124 / 74 2)
Hicri ll. asrın ilk yarısından itibaren
hadisleri mevzularına göre tasnif eden
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eserler yazılmıştır. Ma'mer b. Raşid'in
iö I 54 / 770) el-Camic adlı eseri, er-Rebf b. Habfb el-Ferahidf'nin (ö I60/ 776)
aynı adla anılan ça lışması . hukukf ihtiyaçların ortaya çıkardığı bu tarzın mevcut en eski numuneleridir.
Bahsedilen tarzlardaki hadis mecmuaları devam ederken ll. (VIII.) asrın sonlarında bu hadisleri rivayet eden sahabenin adiarına göre düzenlenen ve en
ehemmiyetlisini Ahmed b. Hanbel'e (ö.
24 I 1 855) borçlu olduğumuz müsnedler
telif edildi. Aynı safhada kaleme alın
maya başlanan ve muhaddisleri tanıtan
tabakat kitapları. çok zengin ve sın ırla 
rı çok geniş bir tarz olan hal tercümesi sahasının çığırını açtı. Müsnedlerden
sonra hadisleri mevzularına göre tertip
eden eserler yazıldı. İslamf hayatın zaruri kıldığı bu hadis mecmualarının. Mekhül b. Ebf Müslim eş-Şamf'nin (ö I I 2/
730 veya ı I6/ 734) fıkıh mevzuundaki Kitabü's-Sünen'i ile başladığı görülmektedir. Mekhül'ün eseri gibi mevzulara göre tertip edilen teliflere "es-sünen fi'lfıkh ", "el-musannef". "el-muvatta'" veya
"el-cami"' gibi adlar verildi. Böylece nesillerin birbirine eklenen çalışmaları sonunda, artık lll. (IX.) yüzyılda İslam akaid
ve hukukunun ikinci ana kaynağı ve fı
kıh meselelerinde hüccet olan hadis. güvenilir ve sağlam mecmualar halinde toplanmış bulunuyordu. Kütüb -i Sitte (altı
kitap) diye anılan şu eseriere bütün hadis
mecmuaları içinde en başta ve ayrı bir
yer verilmiştir : el-Buharf (ö 256/ 870). elCamicu's-sahi}ı; Müslim (ö 26I / 875).
el -Camicu's-sahih; Ebü Davüd (ö 275 /
8881. es-Sünen; et-Tirmizi (ö 279/892),
el-Camicu's - şa}ıi}ı; en-Nesef iö 303 /
9I5). es-Sünen; İbn Mace (ö 273 / 886).
es-Sünen.
Bu asırlarda ve daha sonraları hadise
dair çalışmalar aralıksız devam etmiş,
farklı ihtiyaçlar ve gayeler için çeşitli tertip ve mahiyette büyük küçük eserler
yazılırken bazı mühim eserler şerh veya hulasa edilmiş, çok yönlü birtakım
araştırmaların mevzuu olm uştu r. Nitekim yalnız yukarıda anılanlar arasında
yüzlerce çalışmaya mevzu olanlar vardır.
r) Hz. Peygamber'in vefatından sonra
itikad ve ibadetten ticaret ve devlet idaresine kadar her türlü
tezahürlerine yön veren esasların tesbiti ihtiyacı devam ediyordu. İslam'ın getirdiği esaslara göre hüküm verme mevkiinde bulunanlar. karşılaştıkları meseleler için Kur'an-ı Kerfm'de, Hz. Peygamber'in sözlerinde ve ha reketlerinde (sünbeşerf hayatın.
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net) delil arıyor. bu kaynaklardan ve ittifakla kabul edilmiş meselelerden (icma) hüccet çıkarılamıyorsa daha önce
hükme bağlanmış meseleler arasındaki
benzer hallere kıyas ile kendi kanaatlerine. görüşlerine (re'y) başvuruyorlardı.
Ancak ileride yine yeni meseleler için kı
yasa esas olabilecek bir hükme bu yolla
gitmek, topluluğun yadırgamadan kabul
edeceği ve İslam'ın ruhuna uygun düşe
cek bir hal şeklini bulmak Kur'an-ı Kerfm ve sünneti iyi bilmeyi, geçmişte aralıksız toplanan tecrübelere etraflıca vakıf
olmayı, zeka ve kavrayış gibi fıtrf hasIetler yanında doğru düşünmenin yollarını öğrenmeyi gerektiriyordu. Bu sebeple İslam hukuku demek olan fıkıh bazı
zaruretlerle çok erken bir devrede doğarken kısa zamanda ıstılahiarı ve metodu da (fıkıh usulü) teşekkül etti.
Bu sahada Ebü Hanife'nin (ö I 50/ 767)
?,ahirü 'r-rivayat adı altında toplanan
metinleri. talebesinden Ebü Yusuf'un (ö
182 / 798) Kitabü'l-ljarac'ı ve diğer talebesi eş-Şeybanf'nin (ö 189/ 804) elMebsı1t'u, el-Camicu'l-kebirve el-Cami cu's~sagir'i. Malik b. Enes'in (ö 179/
795) el-Muvatta,ı, eş-Şafif'nin (ö 204 /
820) el-Ümm'ü ile fıkıh usulüne dair erRisaJe'si, Ahmed b. Hanbel'in Kitabü'sSünne'si kesif hadis ve fıkıh çalışmala
rına dayanır. Daha sonraları yazılan sayısız eser, aynı zamanda çeşitli f ikir ce reyanlarına, tarihe ve sosyoloj iye dair
araştırmalar için ehemmiyetli malzeme
ihtiva eder.
s) Akaide ait meselelerin Mu 'tezile'ye
karşı ve onların usulüne göre aklf delillerle ispatı fıkhın yanında kelam sahası
nı açtı. Erken devirlerden başlayarak çeşitli mezhep ve fırkaların görüşleri, münakaşaları yüzyıllar boyunca Arap edebiyatına ve İslam tefekkür tarihine eserler bıraktı. Bu ilmi Ehl-i sünnet arasın
da el-Eş'arf (ö. 324/936 [?ll ve muasırı
el-Matürfdf'nin (ö 333/944) tesis ettikleri umumiyetle kabul edilir. e l -Eş'arf'
nin meşhur MaJı.iilatü'l-İsJamiyyin'i
başta gelmek üzere bu iki alimin eserlerinden. el-Gazzalf'nin İ slamf ilimierin
hemen her sahasını içine alan çalışmala 
rından. Ortaçağ İslam aleminin en büyük
din tarihçisi eş-Şehristanf'nin (ö 548 /
ı 153) çoğu aynı adı taşıyan bir dizi eserin en tanınmışı olup dinler, mezhepler.
fırkalar ve çeşitli fikir cereyanlarına dair el-Milel ve'n -nihal'inden, İbn Teymiyye'nin (ö 728 / 1328) çalışmalarından
bu fırkalar ve aralarında münakaşa mevzuu olan meseleler hakkında fikir edinmek mümkündür.

ş) Çeşitli fikir cereyanlarının hiçbiri İs
lamf edebiyatlarda tasawuf kadar sanata nüfuz etmemiştir. Bu cereyanın doğuşu ve gelişmesi de önce Arap edebiyatında başlamıştır. Daha sahabe arasında dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen. kendilerini ibadete adayarak Allah'a yakın olmaya çalışanlar vardı. Ancak daha sonra. arzularıyla insanı türlü
günahlara sevkeden nefisle mücadeleyi
ve ruhf güçleri i badetle terbiye için riyazeti vaaz ve nasihatleri, hatta hayatlarıyla telkin eden zahidlerin fikirleri yavaş yavaş sistemleşmeye, manevf terbiye için belli yollar aranmaya başlandı. ll.
(VIII.) yüzyıldan itibaren önce Basra ve
Küfe'de, sonra Bağdat'ta bazı büyük süffler çekici ve güçlü şahsiyetleriyle bu
hayat ve düşünce ta rzını kuwetli bir cereyan haline getirmişlerdir. Beliğ vaazlarıyla Mu' tezile'ye de şahsiyetini kabul ettirmiş olan el-Hasen el-Basrf. aşı
rı zühd ve takvası. coşkun ruh haliyle
meşhur Ma'rüf el-Kerhf (ö 201 / 8161 bu
safhanın ilk büyük temsilcileridir. Bu devir süfflerinin duyguları, Ebü'l-Atahiye'nin (ö 21118261 saadeti rıza ve kanaatte arayan şiirlerinde (zuhdiyyat) yer almıştır.

lll (IX) ve IV. (X.) yüzyıllarda süff edeçok gelişmişti. el-Haris el-Muhasibf iö 243 / 857). vaaz mahiyetindeki eserlerinde vicdanf murakabeyi, bir işi yapmadan önce iyice hesaplamayı, yaptık
tan sonra da hamd veya tövbeyi, kendi
nefis mücadelesini, bütün bunlara hakim olması gereken doğruluk ve samimiyeti (sıdk ve ihlas) anlatırken. el-Gazzalf'nin el - Münkız'ında örnek edineceği Kitabü'n-Nesa, if! 'inde kendi hal tercümesini verdi. Bu arada Zünnün el-Mıs
rf (ö 24518591 ile bu fikirler daha sistemli bir hale gelirken. el-Muhasibf'nin
talebesi Serf es-Sakatf lö 253/867). ilahf aşkın ehemmiyetini bilhassa belirtti.
Yeğeni el-Cüneyd el-Bağdadf (ö 2971
9 ı Ol i badetin terki fikrinde olan bazı
süfflerin karşısında yer aldı; mürşidin
Kur'an-ı Kerfm. hadis ve fıkıh bilmesi
gereği üzerinde durdu. Kendisinde taş
kın haller görülmemekle beraber, onun
başka süfflerin coşkunluk halinde söyledikleri aşırı ve müphem sözleri iyi karşıladığı. Bayezfd el-Bistamf'nin (ö 261 /
874) Şathiyyat'ına yaptığı şerhten anlaşılmaktadır. Bunları ve benzerlerini takip eden el-Hallac (ö 309 / 9221. tasavvuf tarihinde en derin izler bırakan süfflerden biridir. Kendi fani varlığını tek
varlık olan Allah'a erişerek yok edişin ve
biyatı
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böylece gerçek ve ebedi var oluşa ulaş
manın hudutsuz heyecanın ı temsil eden
hayatı , bu coşkun ruh halinin ifadesi
olan sözleri ve şiirleriyle o bütün İsla
mi edebiyatlarda, sQfiyi hakikate götüren yolda beşerin tahammülünü aşabi
len bir merhalenin sembolü olarak kalmıştır.

Tasawufi görüşlerin ve sQfiler'in hatatbik ettikleri usullerin bundan önceki ve bundan sonraki safhalarında muhtelif yabancı tesirierin tesbitine öteden beri çalışılmıştır. Fakat bu
tesirierin kaynakları ve neticeleri ne olursa olsun ilk temayül ve prensipler. türlü
gelişmelere rağmen ana çizgi olmakta
devam etmiştir.
V. (Xl.) yüzyılda safllerin ibadet ve yaşayış tarzları. usul ve adabı tesbit edilmiş yollar (tarikat) halini almış bulunurken bu esaslara uymadan. belli ruhi tecrübeleri yaşamadan en son merhalelere
eriştiklerini. böylece beşeri varlıkların 
dan sıyrılıp (fena) ilahi varlığa ulaştıkla
rını (beka) söyleyerek kulluğun gerektirdiği ibadetleri b ı rakanlar vardı. el -Kuşeyri (Ö. 465 / 1072). sQfi alimiere hitaben yazdığı er-Risale diye anılan meş
hur eserinde, büyük safllerin hayatların
dan ve sözlerinden örnekler vererek gerçek safiliğin mahiyetini açıkladı. Bu eser
ve bilhassa şahsiyetinin ağırlığı ile birlikte el-Gazzali'nin İJ:ıya,ü culumi'd-din'i
sQfiliğe karşı doğan tereddütleri gidermiş, hatta hücumları önlemiştir. Nitekim VI. (XII.) yüzyılda medrese yanında
zaviye ve hankahlar da resmi alaka ve
himaye görmüştür. Mesela İbnü'l-Ara
bi'nin "insan -ı kamil" diye vasıflandırdı
ğı ve zamanının kutbu saydığı Abdülkadir eı-cm (Gllani, ö. 56 1/ 1166) için medrese ile birlikte ribat da yaptırılmıştı. Bu
arada Şehabeddin Sühreverdi el-MaktQI'ün (Ebü' l-Fütüh Yahya, ö. 587 / 1191)
kainata çok farklı bir bakışın ifadesi olan
işrak felsefesini getiren, Hikmetü'l - iş
ra~ ' ında ve başka eserlerinde açıkladığı
başlangıçta yadırganan fikirleri, vahdet-i vücQd görüşüne doğru atılmış en
cesaretli adımdı.
VII. (X II I.) yüzyılda diğer Şehabeddin
Sühreverdi (Ebü'I-Hafs Ömer, ö. 632 / 1234).
ahlak ve tasawuf adabına dair belli baş
lı eserlerden biri olan CAvarifü'l-ma carif'i yazarken, sQfiyane duyguları. belki
bu hususta Arap edebiyatının en mühim
şairi olan Ömer b. el-Farız (ö 632 / 1235)
şiirleştirmiştir. Gene bu sırada. memleketi olan Endülüs'ten başlayarak bütün
Kuzey Afrika 'yı, Mısır. Hicaz, Suriye ve
yatlarına

lrak'ı gezdikten sonra Anadolu'ya uğra
yan ve Şam'da vefat eden Muhyiddin İb
nü'l-Arabi'de (ö 638 / 1240) vahdet-i vücQd görüşü son noktasına varmıştı. Ortaçağ Batı aleminde de ehemmiyetli tesirleri görülen İbnü'I-Arabi, sQfi müelliflerin en çok eser vereni olup aynı zamanda müstesna bir edip ve kuwetli bir
şairdir. Onun yazdıklarından. başta elFütı1J:ıôtü '1 - Mekkiyye ve Fuşı1sü '1- hikem olmak üzere. bugüne kadar gelebilen yüzlerce kitap ve risale. daha sonraki müelliflerin bunlara dayalı çalışma
ları, anlaşılması güç şahsiyeti ve fikirleri hakkında lehte ve aleyhte yazılanlar
zengin bir kütüphane teşkil eder. Tesirlerinin tutunması ve bilhassa Anadolu'dan başlayarak İran üzerinden Hindistan'a doğru hızla yayılmasında Sadreddin el-Konevi (ö 672 / 1273) gibi bir talebeye sahip olmasının hissesi inkar edilemez. İbnü'l-Arabi'nin aleyhinde bulunanlar arasında İbn Haldün gibi şahsi
yetlerin de bulunmasına rağmen taraftarları eksilmemiştir.

Tasawuf edebiyatı, mistik hayatı. t arierkan ve adabını anlatan. çeşitli
görüşleri tahlil ve bazan tenkit eden. sQfilerin hal tercümelerini veren vb. eserIerle devam etti. Bu arada bazı şahsi 
yetler için menakıbnameler yazıldı: Abdülgani en-Nablusi'nin (ö 11 43 / 173 1)
seyahatnameleri gibi arkasından benzerleri yazılan tarztarla zengin leşti: islam dünyasında gittikçe sayıları artan
tarikatları tanıtan eserler verildi. Bununla birlikte Arap edebiyatında tasawuf.
az sayıdaki sanatkarlar bir tarafa bıra
kılırsa, İran ve Türk edebiyatlarında görüldüğü nisbette çeşitli edebi nevilerde
asıl sanat eserlerinin mayası veya sQfi
olmayan sanatkarların eserlerine kadar
yayılabilen bir bedi' unsuru olamadı.
katların

t) Kökleri çok uzak bir maziye kadar
uzanan na zmın ve nesrin hicretin ilk ası r
larındaki gelişmeleri, gerek İslam'ın kendi bünyesinden doğan gerekse -ayrıca
temas edildiği gibi- Araplar'ın yabancı
kültür sahalarından tercüme yoluyla tanıdıkları ilimlerin. yeni medeniyetin hazırladığı müsait zeminde hızla büyüyerek yeni neticelere ulaşması. değil umumi kültür. ihtisas sahaları için de gittikçe güçleşen bir hazırlığı gerektirmeye
başlamıştı. Bu ihtiyaç yukarıda bahsedilen edep kitaplarıyla . ansiklopedik bilgi vermeleri bakımından gayelerinin bir
noktasında birleşen daha değişik tarzda çalışmalar ortaya koydu. Bunları yazanlar arasında yalnız ilimleri tasnif ve

tarif edenler, hududu daha geniş tutarak bu ilimiere dair temel bilgiler verenler. zamanlarındaki bilgi sahalarının her
birindeki belli başlı eserleri, hatta şah
siyetleri de zikrederek tanıtanlar. çalış
masını bir veya birkaç sahaya hasredenler vb. vardır. Tarihe bağlı olarak bahsedilen ve belli ilim veya sanat şubele
rinde yeti şmiş olanlar için yazılmış hal
tercümesi kitapları pek tabii olarak bu
çalışmalara da bağlıdır. Böyle bir hulasada farklı yönlerine göre bir ayırmaya
gitmeksizin ilimierin tasnifine ve tarifine, hususi veya umumi bibliyografyaya
dair ansiklopedik eserlerin en belli baş
lılarını IV. (X.) yüzyıldaki örneklerinden
başlatmak mümkündür.
Nitekim bu sahanın ilk mühim eseri
ei-Farabi'nin İhsa,ü'l - culı1m'udur. İlim
Ieri tarif ederek mahiyetlerini, gaye ve
sahalarını belirten bu veciz eseri, büyük
alim ve filozofun aynı zamanda tama mıyla kendine mahsus tasnifini de aksettirir. Bu yüzyılın ikinci yarısında üç
mühim eser hemen hemen aynı yıllarda
hazırlanmıştır. Resa, ilü İl]vani's-Safa
bunlardan biri olup kendilerine İhvanü 's
Safa diyen ve merkezleri Basra· da bulunan İsmaili temayüllü bir grup tarafından yazılmıştır. Yeni Eflatuncul uğun
ve Eski Yunan ilimleriyle Hint-iran kaynaklı unsurların tesirini taşıyan bu eserde topluluğun dini. felsefi ve siyasi görüşüne dayanan bir değer ölçüsü ve izah
tarzı esas tutularak zamanın bütün ilimleri ve dinleri hakkında bilgi verilmiştir.
İkincisi ei-Harizmi'nin (Muhammed b.
Ahmed, ö. 383 / 993) devrindeki ilimleri
tasnif, tarif ve bunların ıstılahiarını izah
eden Mefatihu'l- culum'u, üçüncüsü ise
İbnü'n-Nedim'in (ö 385 / 995) el-Fihrist'idir. Mevzularına göre tasnif ederek en
ciddi ve ilmi eserlerden yemek pişirme
ye dair kitaplara. oyalayıcı halk hikayelerine ve masallarına kadar ilk dört yüzyıla ait Arapça eserleri tesbite çalışan
İbnü'n - Nedim. eserinde bunları çeşitli
mevzulara ayrılmış bab ve fasıllarda, tarihi sıra gözeterek zikrettiği müelliflerin kısa hal tercümelerine ekli olarak
verdi. Bu bakımdan tabakat tarzındaki
eserlerle ortak yanları olan el-Fihrist
pek azı günümüze kadar gelebilmiş, ilim.
fikir ve sanat mahsullerinin tasnifli bir
listesini ihtiva ettiği dört yüzyılın aynı
zamanda rakipsiz bir kültür tarihidir.
Daha sonra bu nevilerde yazılmış eserlerden İbn Sina'nın (ö 428 / 1037) Aksamü'l- culı1mi'l- ca~liyye'si, el- Farabi'nin
adı geçen çalışmasına benzer. es-Sek-
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kakf (ö . 626 / 1229) Mifttihu'l- culı1m'un
da yalnız dil ve edebiyata dair ilimler
üzerinde durmuş, İbnü'l-Ekfanr (ö 749/
1348). küçük fakat faydalı eseri İrşô.dü '1]{aşıd'ında altmış ilim şubesini sayarak
bu mevzularda yazılmış 400 kadar kitabı tanıtmıştır. Bu arada İbn Haldün'un.
el-Mu]{addime'sinde ilim ve sanatları
tasnif ile mahiyetierini açıklarken bunların tedris usulleri hakkında dikkate
değer görüş ve tenkitlerine de zaman
zaman yer verdiğine işaret edilmelidir.
İbnü'l-Ekfanf'nin İrşô.d'ına benzeyen ve
çoğu "mevzüatü'l-ulüm". "ünmüzecü'l ulüm" veya bunlara yakın adlar taşıyan
sistematik ilimler ansiklopedisi tarzın
daki bir dizi eserin en tanınınışı ve en
mükemmeli. şüphesiz Osmanlı alimlerinden Taşköprizade' nin Miftô.Jıu's-sa cô. de'sidir. Karar bulmuş bir tasnif ve taksim içinde SOO ilim veya ilim şubesin i,
zengin bibliyografya ve hal tercümesi
malzemesiyle birlikte tanıtan bu eserden sonra bahsedilen tarzlardaki çalış
malar. et-Tehanevf'nin (ö . 1158 / 1745)
cidden değerli ve geniş bir ıstıla h la r ansiklopedisi olan Keşşô.fü ışp.Jô.fıô.ti'l-fü 
nun 'unu da içine alarak devam eder.
Bütün bu n la rın a rasınd a Katib Çelebi'nin (ö 10671 1657) Keşfü';z; -;z; un un' u 
nun müstesna bir yeri vardı r. Kitap adları n a göre alfabetik olarak t ertip edilmi ş bulunan bu eserde, bir araya getirildiğ i t akdirde g eniş bir mevzüat ü'l -ulüm
meydana getirebilecek ölçüde ilimler için
de maddeler ayrılmıştır. İ slam ilim dünyas ının muayyen bir devirden sonra artık nadiren yetiştirdiği büyük simalarından biri olan Katib Çelebi. Türkçe ve
Farsça eserleri de ayırma ksızın 10.000
müellife ait 14.500 kitabı tesbit etti ğ i
eseriyle islam kültürünü. üç büyük diline dayanan bu utl a rıyl a bir bütün halinde a bid eleştirm e k i stem iştir.
4. Yeni Arap Edebiyatı. Arap ~ilemin i n
t ürlü müesseseleriyle değişmeye baş la
yan içtimar hayatının , yeni fi kir cereyanl a rı n ın dil ve edebiyattaki tezahürleridir.
Bu devrede Batı ile gittikçe tema s ı art an Arap memleketlerinde yeni şartla 
rın neticesi olan f ikir ve sanat mahsullerinin tesirleri, daha çok ge li şme k ve
yayılmak için, yetişti kleri topraklara -eski kültürün. eski edeb iyatın henüz canlılığını kaybetmemiş köklerini taşıyan
sahalara- tekrar tekrar ekilmiştir. H azır
layıcı şartlar ve hareketler bir yana. XIX.
yüzyıll a başlatılan yeni saf haya Araplar
umumiyetle " kalkın ma " (nahda) devri demektedirler. Bu hareketin sahnesi, Os-
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manlı imparatorluğu'nun bir bütün halinde korumaya çalıştığı ülkelerin büyük
bir kısmını teşkil ediyordu. Muayyen bir
devreden sonra toparlanan ve ilerleyen
Batı dünyasının karş ıs ında , bilindiği gibi, bizzat Osmanlı Devleti de ısiahat ve
yenilik hareketlerine girişmişti. Aslın 
da bütün islam ü.lkelerinin karşı karşıya
bulundukları meselelerio çoğu ortak temellere dayanıyordu .

a) Arap ülkeleri içerisinde Avrupa ile
en eski ve sıkı münasebetleri olanlar
Lübnan ve Suriye'dir. Nitekim Lübnan'ın
daha XVI. yüzyı ldan beri başta Roma ve
Paris olmak üzere bazı merkezlerle temasları kesilmeden devam etmiştir. Ancak Batı ' nın iktisadr ve siyası sebeplerle
Ortadoğu 'yla gittikçe artan alakaları . bir
zamanlar daha çok hı ristiyan çevrede kalan tesirierin sın ırı nı süratle genişl etm iş
tir. Avrupa'nın Kuzey Afrika'dan lrak'a
kadar muhtelif yerlerle ilgili müstakbel
tasawu rlarının en büyük engeli pek tabii olarak Osmanlı imparatorluğ u idi. Aynı devre rastlayan milliyetçilik hareketleri. bazı Arap memleketlerinde. -Arap
kültürünün muhafazasını ve İsla miyet'in
yayılmasını yüzyıllarca t emin etm iş olm asına ra ğ men- Osma n lı hakimiyetinin
yerini Fransız ve İng iliz hakimiyetinin veya nüfuzunun al masını. istemeyerek de
olsa kolaylaştı rm ıştır. 1798'de Mısır' ı i ş
gal eden Napolyon'dan bazı müelliflerin
"f atih" diye bahsetmelerinin temelinde,
en azından hala durulamamış heyecanl a rın ve türlü tesirier in izleri yatmaktadır. Bununla beraber şu noktaya bilhassa i şaret edilmelidir ki Batı medeniyetİ n den gerekli u ns u rla rı alarak gerçekten mühim ve müsbet bir merhale katetmiş bulunan Arap ülkelerinde hissedilir bir s il kiniş halinde XIX. yü zyılla baş 
layan kalkın m a hareketinin bütün başa rılı hamlelerinin kayna ğı gerçek Arap
ruhu olmuştu r. Bu ruhun en kuwetli dayan ağı olan klasik Ara pça 'yı ve onun eski yadi garla rın ı da yüzyı lla rca mukaddes
bir emanet gibi Osma n l ı Türkleri korumaya ça lışmış lardı r .
Nitekim bu safhada Arap edebiyatın
daki ilk hareket klasik dil ve ed ebiya tın
canlandı rı l m ası , eski eserlerin benzerlerinin ortaya konulabilmesi gayretidir.
Fakat bunun yanı sıra. dil bahsinde kı 
saca temas edildiği gibi aç ıl an yeni mektepler, Avrupa'ya tahsil için talebe gönderilmesi, et-Tahtavr (ö 1873) gibi bu
yeni şartlar içinde yetişe ni eri n d evamlı
t ercüme faaliyetleri. Suriye ve Lübnan'da Avrupaf tedrisatla teması olan bir

zümrenin çalışmaları. matbaa ve gazetecilik. yeni fikirlerin ve yeni edebi nevilerin tanınmasını sağlamış. edebiyata
yeni gelişmeler hazırlamıştır.
Faaliyet ve tesirleri dar bir çevrede kalanlar bir yana bırakılırsa 1822'de Mehmed Ali Paşa ' nın Bulak'ta kurduğu matbaa bu sahada atılan ilk adımdır. Arapça neşriyata büyük ölçüde hizmet etmiş ve bilhassa eski klasik metinlerden
birçoğunun ilk defa basılmasını sağla
mış bir matbaa ise 1860'ta istanbul'da
Ahmed Faris eş-Şidyak'ın (ö 1304 / 1887)
kurduğu Cevaib Matbaası'dır. Daha sonra Arap memleketlerine yayılan matbaacılığa bağlı olarak gelişen gazeteciliğin
siyasi ve içtimar hayatta olduğu kadar
dil ve edebiyatta da büyük tesirleri görüldü. Mısır'da yine Mehmed Ali Paşa' 
n ın çıkarttığı ( 1828) Türkçe-Arapça resmf bir gazete olan el- Ve]{ayi cu '1 - Mış
riyye daha sonra Rifaa Bey et-Tahtavf'nin idaresine verildi ve yalnız Arapça
olarak neşredilmeye devam etti. Bilhassa 18SS'ten sonra. Midhat Paşa'nın Bağ
dat'ta çıkarttığ ı ( 1868) ez-Zevrô. gazet esine kadar Şam , Halep. Tunus. Kahire
ve İskenderiye'de -hatta Arapça olarak
İstanbul'da- çıkan gazetelerin sayısı hız
la artarken bunlara mecmualar da ka tı lmaya başlamıştı r ( 1865 ). Gittikçe belirli istikametler halini alan farklı siyasi.
içtimar ve edebi görüşl erin neşir vasıta
sı olan bazı gazete ve mecmualar, aynı
t emayOldeki fikir ve sanat adamlarını
bir araya getirmiş, çeşitli cereyanların
izah. münakaşa ve tenkidlerini yaymış
la rd ı r.

Kesif tercüme hareketlerine katılanlar
bu yolla Batı'nın büyük eserlerini tanıtı r ken manzum ve mensur telif eserler veren alim. edip ve şairler de
vardı. Şiirde el-Mütenebbf'yi benimseyen, nesirde el-Harfrf'yi örnek edinerek
makameler yazan ve çalışmalarının çoğ u nu klasik dil ve edebiyata hasreden
Nasif el- Yazıcı (ö. 1871 ı . geniş bir ansiklopedinin (Da' iretü 'l-ma 'arif) ve mühim
bir lugatın (Mufıitü'l-muhft) müellifı Butr üs el- Bustanr. bilhassa seyahatlerine
dair yazılarında Avrupa'nın tanınmasına
çok çalışmış olan şair, edip, gazeteci ve
naşir Faris eş - Şidyak bunlardandır.
b) Yeni devrede şiir, Abbasf devri şa
irlerinin, hatta daha önceki sanatkarların temsil ettiği an·aneye dönüş şeklin
de başlamıştır. Milliyetçiliğin doğuşu,
vatanı. içtimaL ferdi mevzularla muhtevaya yeni unsurlar getirdi : fakat bunlar
eski şairlerin teşbih ve tasvirleriyle işarasında ,
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!endi. Bu arada üslüp ve bilhassa nazmın yapısı Avrupa tesirine kuwetle karşı koydu. Mesela Mısır lı şairlerden Mahmud Sami ei-Barudi (ö 19041 ve İsma
il Sabri (ö . 19231 kusursuz bir dil ve iş
lenmiş bir şekille kasideler nazmettiler.
.. Emirü'ş-şuara ·· la kabını kazanan neoklasik şair Ahmed Şevki'nin (ö 1932)
muasırları arasında en kalıcı isim olacağı anlaşılmaktadır. "Nil şairi" diye anı
lan Hafız İbrahim tö ı 932). şiirlerinde içtimai mevzulara daha çok yer vermiştir.
Iraklı şairler

de zamanlarının heyecanfikirlerini sağlam bir dil ve üslupla klasik tarzda ifade ettiler. istanbul'da
Mekteb-i Mülkiyye'de İslam felsefesi ve
Darülfünün'da Arap edebiyatı müderrisliği yapmış olan Iraklı şairlerden Cemi!
S ıdki ez-Zehavi tö ı9 361. Mekteb-i Mülkiyye Arap edebiyatı müderrislerinden
Ma'rüf er-Rusafi (ö . ı9 45) bunların başında gelir. Bu şairlerde Ede biyat-ı Cedide şairl erinin tesirleri görülür. Her ikisi de aynı zamanda Osmanlı Meclis-i
M eb· üsanı ·nda aza olarak bulunan bu
şairlerden ez-Zehavi'nin ilhamını daha
çok fikirleri beslemiştir. Kolay ve bol yazan bu şairin şe kle ehemmiyet vermeyişi, nazmın daha sonraki gelişmelerini
kolaylaştırmıştı r. Bununla beraber şiir
de yenilik hareketinin belki en tesirli siması. Mısır'da yerleşmiş olan Lübnanlı
Halil Mutran'dır tö ı 9491
larını.

Muhtevaca yenileşen ve bilhassa hüküm ve manaca müstakil beyitler yerine manzumenin bütünlüğü esasına doğ
ru giden şiirde nazım tekniği ve üslüp
bakımından klasik an'anenin sınırların
dan çıkış daha sonraki nesillerde görülür. Batı edebiyatlarındaki kıtalara dayalı nazım şekillerinin bu devrelerde fazla yadırganmamış olması gerekir. Çünkü bizzat Arap şiirinde bunlara geçişi
kolaylaştıracak şekiller bulunduğu gibi
adı geçen sanatkarların birçoğunun yakından tanıdığı Türk ve İ ra n edebiyatlarında da bunlar vardı. Ancak Batı tesiriyle ve kolaylıkla eski an'aneleri terkedebilenler Amerika 'ya yerleşen muhacirlerden Emin er- Reyhani (ö 19401. Nesib Arida lö 19461. iıya Ebu Madi iö
ı 9581 , Mihail Nuayme id . ı 889) ve Fevzi
Ma'lüf lö ı 930) gibi sanat karlardır. Bu
yeni mektebin Mısı r 'daki mühim mümessilleri arasında. aynı zamanda romancı ve tiyatro muharriri olan Ahmed
Zeki Ebü Şadi iö 19551. Tunus'ta Ebü'IKasım eş-Şabbi lö 19341 vardır. Bütün
bu cereyanlar. çoğu 1920 yılı civarında
veya sonra doğmuş olan nesillere men-

sup şairlerde serbest nazma (eş -şi'rü'l 
hur) müncer olmuştur. Iraklı kadın şa ir
Nazik el- Melaike (d 19231. yalnız şiirle
riyle değil aynı zamanda bu sanat anlayışının izahına dair çalışma larıyla da dikkati çeken sanatkarlardan biridir. Bununla beraber klasik tekniğe bağlı kalarak gelişen tarz, geleceğe kuwetli eserler bırakabileceğini vaad eden bir canlı
lıkla bilhassa Irak'ta ve sanatına Türkçe. Farsça şiirler de katabilen velüd şair
ve alim Türkolog Hüseyin Mücib ei-Mıs
ri gibi simalarla Mısır'da devam etmektedir. Türk ve İran edebiyatları sahalarında değerli araştırmaları da bulunan
Hüseyin Mücib ei-Mısri'ye , Türk edebiyatının şaheserle rind en biri olan Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inin, eserin büyüklüğü ile mütenasip bir vukuf ve başarı ile Arapça'ya yapılmış manzum tercümesini 11981) borçluyuz.
c) Roman ve hikaye. modern manayeni devrede başlamış olmakla beraber, Arap edebiyatında bunlar a geçişi
sağlayacak neviler vardı. Ancak roman
ve hikaye şiire nisbetle muhite. zamana
hatta günlük hayata. tarihi mevzuları
işlediği zaman bile daha yakından bağlı
dır. Nitekim anonim eserler (mesela Bin·
birgece J-filcayeleri) intikallerinin bazı safhalarında. zamana ve çevreye göre adeta
adaptasyonlara uğramışlardır. Bu itibarla bahsedilen edebi nevilerin yeni edebiyarta ortaya çıkışı. muasırlaşma ve mahallileşme hususunda rahatlıkla geliş
me seyrine girişi , bir taraftan edebiyatta kendisine bir mazi bulabilmesinden.
diğer taraftan bizzat roman ve hikayenin tabiatından ileri gelmektedir.
s ıyl a

Roman nevi Batı· dan yapılan serbest
tercümeler ve tarihi mevzuları işleyen
teliflerle başlamıştır. Lübnanlı Cemi! eiMüdewer' in (ö 19071 Harünürreşid devri ile alakah telifi ve Fenelon'dan yaptığı
A ventures de Telemaque tercümesi bu
tarzın en eski örneklerindendiL Tarihçi
ve ansiklopedist Corci Zeydan (ö. 1914).
mevzuunu eski İslam tarihinden ve yakın tarihten seçtiği sayısı yirmiyi aşan
romanı ile telif roma n tekniğ ini büyük
ölçüde hazı r l arken yine tercümeler devam ediyordu. Roman ve tiyatro sahasında Türk edebiyatında ilk tercümeler
safhasında tanınan eserlerle Arap edebiyatındakiler arasında bazı açık ilgiler
göze çarpar. Mesela Telemaque Türkçe'ye de daha önce 11859) çevrilmi şti. Ferah Antün'un (ö ı 922) tercümeleri arasında yer alan ve Osman Celal'in (ö 18981
daha önce Mısır hayatına başarıyla tat-

bik ettiği Paul et Virginie için de vaziyet aynıdır (bu eser ı 873'te S ı dd i k ve
ı 895'te Osman SenaT tarafından Türkçe'ye
çevrilmi şti l Tarihi romanlar bir yana bı 
rakılırsa bu nevin diğer tarzlarında tercümeden adaptasyona geçildiği görülür.
Bu safhanın belli başlı simalarından biri
olan Mısırlı şair ei-Menfelüti (ö ı 9241.
renkli ve şairane üslübuyla birçok Fransız romanını Arapça'ya akta rm ıştır. Amerika'daki Lübnanlı göçmenlerin en dikkate değer siması olan şair ve ressam
Cibran Halil Cibran (ö ı 93 ı ı. bilhassa içtimai meseleleri ele aldığı k üçük hikayeleriyle dikkati çeker. Bütün bu hazır
lık safhasından sonra Muhammed Hüseyn Heykel'in (ö ı9561 19-14'te anonim
olarak neşredilen Zeyneb 'i Arap roman
edebiyatında bir dönüm noktası sayılır .
Bu örf ve adet romanı . sevdiğinden baş 
kasıyla evlenmek zorunda kalan genç
bir köylü kadının bahtsız hayatının . Mı
sır köy yaşayışının realist bir tasviri içinde verilen hazin hikayesidir.
1920 ·den sonra zamanlarının gerçek
çevrelerinin insanlarını aksettirebilen ve bilhassa teknik yönden daha başarılı eserler yazılmıştır. Roman
ve hikaye. yeni hayatın gerçek tabloları 
nı veren Muhammed Teymür (ö 192 11.
alışılmış süslerden sıyrılmış sade bir üslupla memleketinin örf ve adetler ini,
günlük hayatı sanata sakabilen Mahmüd Teymür (ö 19731 ve İbrahim ei -Mazini (ö ı 949) ile Mısır'da büyük bir inkişaf gösterdi. Yine bu çevreden iki mü him isim Taha Hüseyin (ö . 1973) ve Tevfik el- Hakim'dir (d 18981. Bunlardan birincinin, gözleri görmeyen bir çocuğun
Nil sahilinde küçük bir kasabada geçen
hayatını anlatan el- Eyydm 'ı 11930) haklı bir alaka ve takdir uyandırmıştır. Müstesna bir edip olan Taha Hüseyin. bizzat hayatını anlattığı bu eserde fasih yazı dilinin modern devredeki mahsullerinden birini verirken. tiyatro ve roman
olmak üzere yetmişe yakın eserinin çoğu. başta Fransızca ve İngilizce ile diğer
Avrupa dillerine tercüme edilmiş bulunan Tevfik el-Hakim eserlerinin muhaverelerinde mahalli lehçeyi kullandı.
hayatını .

Daha sonraları bütün Arap memleketlerinde örf ve adet romanları. psikolojik
romanlar ve bilhassa pek çok hikaye ya zılmıştır. Mesela Mısır' da başta Necib
Mahfüz (d 1 9 ı 2) olmak üzere Yahya
Hakkı (d. 1905 ), Abdurrahman eş-Şer
kavi. Yusuf es-Sibai. Yusuf İ dris (d ı 927).
Muhtar ei-Attar. Mahmüd ei-Bedevi. Muhammed Sıdki (d . 19271 ; Irak'ta Ya'küb
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Bülbül. Zünnün Eyyüb (d 1908), Abdülmelik en-Nürf (d 1921); Suriye, Filistin
ve Lübnan'da Abdüsselam el-Uceyli (d.
1918), Semire Azzam. Süheyl İdris (d
1923), Leyla Baalbekki; Sudan'da Hôgli
Şükrullah (d . 1929); Tunus'ta renkli ve
canlı tasvirleri, akıcı üslübu ile Ali edDüaci(ö 1954). BeşirHarif(d 1917). Hasan Nasr. Muhammed Ferec eş-Şazili;
Cezayir' de Abdülhamid b. Haddüka anı
labilir.
ç) Araplar'da modern tiyatrodan önce
bunun yerini tutan sanat Türkçe adıyla
"karagöz" diye andıkiarı hayal oyunudur
ve bu oldukça eski bir tarihe kadar çı
kar. Ancak gerçek tiyatro eserleri roman nevinde olduğu gibi önce klasik ve
romantik mekteplere mensup Batılı müelliflerin eserlerinin tercümesiyle tanın
mış, sonra adapte eserlerle bir tecrübe
devri geçirerek yerli piyeslerin telif ve
temsiline çalışılmıştır. Bu sahada ilk mühim adımları Lübnanlı Marün en-Nakkaş
(ö 1855) atmıştır. Maliere'in Avare'ının
el-Bal]fl adıyla adaptasyonunu hazırla 
yarak Beyrut'ta evinde. yabancı devletlerin mensupları ve mahallin ileri gelenlerine temsil eden (1848) en -Na kkaş, aynı müellifin Etourdi ve Tartuffe'ünden
-adaptasyonun da sınırını aşan bir ölçüde- faydalanarak iki piyes daha ortaya
koymuştu. Mısırlı Osman Celal (ö 1898).
Corneille'den iki, Hacine'den üç ve Moliere'den beş eseri Mısır hayatına tatbik
etti. Bu tercüme ve adaptasyon safhasında hiç değilse Batı'dan romanların ve
bilhassa piyeslerin seçilmesinde. Türk
ve Arap edebiyatlarında karşılıklı tesirler olmalıdı r. Bu arada Maliere'in üzerinde en çok durulan sanatkar olduğu
açıkça görülür. Daha öncekiler bir yana.
bilhassa Ahmed Vefık Paşa'nın (ö. 1891 ı
bu müelliften adapte ettiği ,eserlerden
Türkçe'yi iyi bilen Osman Celal'in faydalanmış olması mümkündür. Edebi faaliyeti Mısır'da geçen Beyrutlu Necfb eiHaddad da (ö 1899) Fransız. ingiliz klasik ve romantik müelliflerden pek çok
eser tercüme etti. hatta bunlara benzer
telifler verdi.
Bu sahada daha çok bir hazırlık ve
intibak safhası olarak geçen XIX. yüzyıl
da Batı edebiyatlarından yapılan tercümeler. telif edilecek yerli eser'lere örnek
olmuştur. Bu tercüme hareketinin bugüne kadar -e debiyatın hemen her nevinde- devam ettiği de bu arada belirtilmelidir. XX. yüzyılda. şahsiyetini bulan tiyatro ve edebiyatı gerçekten değerli sanatkarlara ve eseriere sahne ol-
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muştur. Bu sanatkarların en başta gelenlerinden biri olan Şevki (ö 1932) biri
mensur. diğerleri manzum olmak üzere
yedi tarihi dram ve trajedi ile bir komedi yazdı. Şevki, klasik dil ve edebiyatın
zevki ile yetişmişti. Sahneyi maziye kaydırarak ve üslübuna müsait bir tarz seçerek çok başarılı neticeler aldı. Diğer
mühim şahsiyet. eserleri çok beğenii
miş olan Tevfik el-Hakim, yetişme şart
ları ve bir müddet Fransa'da kalışı sebebiyle dil ve üslüp, şekil ve muhtevaca ondan hayli farklı eserler verdi. Çoğu
1930- 1950 yılları arasında neşredilen
bu eserler komedi, içtimal dram veya
sembolik piyeslerdir. Vak'a yaşanılan zamana, günlük hayata girince edebi dilin
eseri adeta sunileştirdiğini göz önüne
alan Tevfik el-Hakim. şahısları yer yer
mahalli lehçe ile konuşturdu. Bu hususta Mahmüd Teymür daha serbest davrandı. Büyük kardeşi Muhammed Teymür'un genç yaşta ölümü üzerine roman ve tiyatroda onu devam ettiren
Mahmüd Teymür, şahıslarını muasır Mı 
s ır cemiyetinin muhtelif tabakalarından
seçtiği içtimal dramlar ve komediler
yazdı. Günlük hayatın sunuluşunda çeşitli meslek ve tabakalardan seçilen insanların sahnede hayattakinden farklı
bir dille (müşterek yazı diliyle) konuşma
ları tiyatro eserlerinde roman ve hikayede olduğundan daha ciddi güçlükler,
intibaksızlıklar doğurmuştur. Daima yazı
dilinin kullanılması. sahne eserini muhtaç olduğu canlılığından adeta mahrum
etmekte. buna karşılık mahalli lehçe ile
yazılması eserlerin Arap ülkelerindeki

gin bir maziye bağlarken diğer taraftan
bütün Arap memleketlerindeki fikir. ilim
ve sanat hareketlerini birleştirmekte
dir. Nitekim mesela Rabat'ta çıkan bir
ilim veya sanat eserinden Bağdat'ta veya Bağdat'ta çıkanın Rabat'ta neşredil
diği şekliyle istifade edilebilmesi Arap
alemi için büyük bir nimettir.
Bugün siyasi veya tabii hudutların birbirinden ayırdığı bütün Arap memleketleri fasih Arapça'nın imparatorluğunda
birleşmekte ve çeşitli teşebbüslerin sağ
layamadığı Arap birliğini. kültür sahasında klasik dil öteden beri yaşatmak
tadır. Bu müşterek bağın koparılması 
nın ne gibi neticeler vereceğini gören
münewerler dil mevzuunda daima hassas davranmışlardır.
Başta

dil ve edebiyat olmak üzere çesahalara ait eski metinlerin dikkat
ve titizlikle neşrine, bütün Arap ülkelerinde gittikçe artan bir alaka ile çalışıl
maktadır. Dil bahsinde belirtilmeye çalışıldığı gibi ilim. fikir ve sanat dili olarak yakın bir gelecekte tekrar en büyük
diller arasındaki yerini alacağı anlaşılan
Arapça ile yeni kabiliyetlerden. klasik
devrin şaheserierine dayanarak modern
teknik içerisinde büyük ve orüinal eserler beklemek tabiidir.
şitli
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V. SANAT

1. Cahiliye Dönemi. Son arkeolajik araş
neticesine göre, Erken Taş
devrine kadar uzanan köklü bir yerleşi
me beşiklik yaptığı anlaşılan Arap yarı
madası. son yıllarda iyice artan bu çalışmaların ortaya çıkardığı eserlerden
anlaşıldığı üzere sanat tarihi bakımın
dan da zengin ve kıymetli bir geçmişe
sahiptir. Bu bulgular sayesinde. uzun
zaman boyunca geçerliliğini ko rumuş
olan yarımada halkının tamamen bedevi göçebelerden ibaret olduğu ve çadır
larda yaşadığı düşüncesi artık değişmiş
tir. Göçebelerle birlikte bir kısım halkın
yarımadanın güney, güneybatı. batı ve
kuzeybatı bölgelerinde bulunan büyük
şehirlerde yaşadığı bilinmekte ve bunlardan kalan eserler. erken devir Arap
sanatının önemli göstergeleri olarak zamanlarının çeşitli sahalardaki başarılı
örneklerini teşkil etmektedirler.
tırmaların

Neolitik devir başlarından itibaren deiklimi sebebiyle gölleri ve nehirleri kuruyan, böylece bütün verimli alan·
larının büyük bir kısmını teşkil eden iç
kısımları çöllerle kaplandıktan sonra yaşanabilecek yegane bölgeler. ikiimin mutedil. yağmur ve suyun hayatın devamı
na imkan verecek kadar bol olduğu kı 
yılar ve kıyıya yakın bölgelerdi. Bunlar
bilhassa Yemen havalisi, Hadramut. Hicaz. kuzeybatı bölgeleri ve Basra körfezi
kıyılarıdır. Her türlü sanat eserini meydana getirmeye uygun ahşap, mermer.
taş ve diğer çeşitli malzemenin en çok
bulunduğu Yemen havalisi ile kuzeybatı bölgeleri erken tarihlerden itibaren
önemli sanat faaliyetlerine sahne olmuş
tur. Bunlardan günümüze kalabilen mabedler. ka sırlar, su yapıları ve setler gibi mimari eserlerle heykeller, kabartma
ve oyma eserler. seramikler. kuyumculukla ilgili parçalar ve madeni paralar
bu devir medeniyetlerinin kıymetli birer
göstergesidir.
a) Mimari. Uygun özellikleri sebebiyle
Yemen ve Main. Sebe ve Himyeri devletlerinin hakimiyeti altında önemli bir
imar ve sanat faaliyetine sahne olmuş
tur. Bilhassa milattan önce VII. asırda
ilk başşehri Sırvah. ikincisi Me'rib (m.ö .
61 0-115) olan Se be Devleti'nin (m.ö. 7501ı 5) ön ayak olduğu imar faaliyetleri ve
Sebeliler tarafından inşa edilen tesisler,
Strabon ve Plinius başta olmak üzere
birçok klasik devir yazar ve tarihçisi tağişen

rafından hayranlıkla karşılanmıştır.

Esas malzemesi sert taşlar. mermer.
kerpiç ile birleştirici ve tamam-

ahşap.
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