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þeklinde deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Ba-
zý kaynaklarda ise kâhinler gibi gayba dair
birtakým sözler söylediði, peygamberler gi-
bi meleklerin getirdiði vahiyle yahut ima-
mýn bildirmesiyle meydana gelecek hadi-
seleri önceden bildiði ve haber verdikleri
gerçekleþmediði takdirde Allah’ýn bilgi ve
iradesinin deðiþtiðini ileri sürdüðü (bk. BE-
DÂ) nakledilmektedir (Baðdâdî, s. 47-48;
Þehristânî, I, 147-150). Öte yandan güve-
nilir hadis kitaplarýnda yer alan ve gele-
cekte ortaya çýkacaðýna iþaret edilen ya-
lancýnýn (Müsned, II, 87, 91-92; Müslim,
“Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 229; Tirmizî, “Fiten”,
44, “Menâkýb”, 73) Muhtâr olduðunu dü-
þünenler görülmüþ (Ýbn Kesîr, XII, 71) ve
onun peygamberlik iddiasýna dair H. D.
van Gelder tarafýndan Mohtár de valsche
Propheet adýyla bir kitap yazýlmýþtýr (Lei-
den 1888). Kaynaklarda Muhtâr hakkýnda
verilen ilginç bir bilgi de onun Hz. Ali’den
kaldýðýný söylediði, Ýsrâiloðullarý’nýn tabu-
tuna benzer bir kürsü ihdas ederek uður
getirmesi için yanýnda savaþlara götür-
düðü þeklindedir. Ancak bu bilgiler günü-
müzde Muhtâr’ýn muhaliflerinin uydur-
duðu asýlsýz haberler olarak da deðerlen-
dirilmektedir (Ali Sâmî en-Neþþâr, II, 47).
Muhtâr’ýn, adýna hareket ettiði Muham-
med b. Hanefiyye ile iliþkisine dair rivayet-
ler de açýk deðildir. Kaynaklarda, Muham-
med b. Hanefiyye’nin onunla herhangi bir
baðlantýsýnýn bulunmadýðýný belirtmesine
raðmen faaliyetlerine engel olmadýðý veya
olamadýðý þeklindeki bilgiler yanýnda da-
ha kuvvetli bir ihtimalle onun hareketini
destekler mahiyette sözler söylediði, hat-
ta Kûfe’deki taraftarlarýna bu hususta
emir verdiði ve aðabeyi Hüseyin’in intika-
mýný almasýndan dolayý memnun kaldýðý
þeklinde rivayetler de yer almaktadýr; ni-
tekim Ehl-i beyt imamlarý da onu övgüy-
le anmýþlardýr (bk. a.g.e., II, 50). Ebû Mih-
nef, ƒaberü’l-MuÅtâr ve Ýbn Ziyâd
adýyla bir eser yazmýþtýr (Sezgin, I, 309).
Ýslâm tarihinde ilk defa mehdîlik fikrini or-
taya atanlardan biri olan Muhtâr’ýn aþýrý
düþünce ve inanýþlarý daha çok ölümün-
den sonra çeþitli isimler altýnda (bunlar-
dan Muhtâriyye doðrudan kendi adýný ta-
þýmaktadýr) geliþtirilerek mezhep haline
getirilmiþtir (bk. HAÞEBÝYYE; KEYSÂNÝY-
YE). Galiyye ismi de ilk defa ona baðlý Kû-
feli bir grup Þiî için kullanýlmýþtýr (bk. GA-
LÝYYE).
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Arap edebiyatýnda
edebî metin ve þiirlerden derlenmiþ

kitap türü, antoloji.
˜ ™

Arapça’da muhtâr (muhtârât), ihtiyâr
(ihtiyârât), müntehab (müntehabât) vb. ad-
larla anýlan, belli ölçülere göre seçilmiþ þi-
irlerin bir araya getirildiði mecmualarýn
ilk örneði, Hammâd er-Râviye’nin (ö. 160/
777 [?]) Câhiliye þairlerinin muallaka kasi-
delerini topladýðý rivayet edilen el-Mu£al-
lašåtü’s-seb£ adlý derlemesidir. Mufaddal
ed-Dabbî’nin el-ÝÅtiyârât’ý (el-MufaŠŠaliy-
yât) kýrk yedisi Câhiliye’den, on dördü mu-
hadramûndan, altýsý Ýslâmî devirden alt-
mýþ yedi þaire ait 128 kaside ihtiva eder.
Asmaî’nin el-A½ma£iyyât’ý ise bir önceki
eserin tamamlayýcýsý niteliðinde olup kýrk
dördü Câhiliye þairi, on dördü muhadram
þair, yedisi Ýslâm dönemine ait, yedisi dev-
ri belirsiz toplam yetmiþ iki þairin doksan
iki (veya yetmiþ yedi) kasidesini içerir. Ah-

feþ el-Asgar bu iki mecmuayý Kitâbü’l-ÝÅ-
tiyâreyn adýyla birleþtirerek þerhederken
elli þiir ilâve etmiþtir.

Belli bir kabilenin þairlerinden seçmele-
ri kapsayan mecmualar arasýnda Sükke-
rî’nin Þer¼u Eþ£âri’l-Hü×eliyyîn’i (Dîvâ-
nü’l-Hü×eliyyîn) zamanýmýza ulaþmýþtýr
(Kahire 1364-1369, 1383-1385, 1387, 1388,
1389). Ýbn Cinnî bu eseri et-Temâm fî tef-
sîri Eþ£âri Hü×eyl mimmâ a³felehû Ebû
Sa£îd es-Sükkerî adýyla ikmal etmiþtir
(nþr. Ahmed Nâcî el-Kaysî v.dðr., Baðdad
1962). Ýbnü’n-Nedîm, Muhammed b. Ab-
dülmelik el-Esedî’nin (ö. 210/825) Kitâbü
Meßâ¦iri Benî Esed ve eþ£ârihâ’sýný bu
türün ilk örneði kabul eder (el-Fihrist, s.
49).

Ebû Zeyd el-Kureþî’nin Cemheretü eþ-
£âri’l-£Arab’ý (nþr. Muhammed Ali el-Hâ-
þimî, I-II, Dýmaþk 1406/1986) þiir hakkýnda
geniþ bilgi içeren mukaddimesi ve terti-
biyle öncekilerden farklýdýr. Câhiliye ve ilk
Ýslâm asrý þairlerinin kýrk dokuz þiirini top-
layan mecmua ilki muallakata ayrýlmýþ ye-
di bölümden oluþur ve her bölümde ye-
di þiir yer alýr (bk. CEMHERETÜ EÞ‘ÂRÝ’l-
ARAB). Ebû Hilâl el-Askerî, Dîvânü’l-me-
£ânî’sinde 100 konuda ediplerce en güzel
þiir kabul edilmiþ parçalarý bir araya getir-
miþtir. Ebû Galib Ýbn Meymûn’un Münte-
he’¹-¹aleb min eþ£âri’l-£Arab’ý on bölüm
(cüz) olup þiirleri þevâhid olarak kullaný-
lan Arap þairlerinden her bölümde en az
100 þiirin yer aldýðý 1000’i aþkýn örnek
mevcuttur. Eserin zamanýmýza ulaþan kýs-
mýný Muhammed Nebîl Tureyfî neþretmiþ-
tir (I-IX, Beyrut 1420/1999; ayrýca bk. MÜN-
TEHE’t-TALEB).

Birinci bölümü kahramanlýk þiirlerine
ayrýldýðý için “hamâse” adýyla tanýnan mec-
mua türünü ilk defa ortaya koyan Ebû
Temmâm’dýr. Onun titiz bir seçimle oluþ-
turduðu on bölümlük el-¥amâsetü’l-küb-
râ’sý ile nâdir rastlanan þiirlerden oluþtur-
duðu el-¥amâsetü’½-½u³râ’sýnýn ardýn-
dan öðrencisi Buhtürî’nin el-¥amâse’si
gelir. Ebü’l-Abbas Ahmed b. Abdüsselâm
el-Cürâvî et-Tâdelî’nin el-¥amâsetü’l-
Ma³ribiyye’si, müellifin Øafvetü’l-edeb
ve (nuÅbetü) dîvâni (kelâmi)’l-£Arab ad-
lý daha geniþ derlemesinin muhtasarýdýr
(nþr. M. Rýdvân ed-Dâye, I-II, Dýmaþk 1411/
1991). Dokuz bölümden meydana gelen
antolojinin en belirgin özelliði içinde müs-
takil bir hamâse bölümünün yer almama-
sýdýr. Mecmuaya bu adýn verilmesi kavra-
mýn antoloji karþýlýðý olarak kullanýlýr hale
geldiðini göstermektedir (bu türdeki di-
ðer eserler için bk. HAMÂSE).
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Arap edebiyatýnda tek konu etrafýnda
derlenmiþ antolojilerden Ýbn Dâvûd ez-Zâ-
hirî’nin Kitâbü’z-Zehre’si ile Ýbn Hazm’ýn
ªavšu’l-¼amâme’sinde kendilerine ve
baþkalarýna ait aþkla ilgili birçok þiir top-
lanmýþtýr. Ebü’l-Velîd Ýsmâil b. Âmir el-Him-
yerî, el-Bedî£ fî va½fi’r-rebî£ adlý eserinde
yine aþk konusunda Arap- Ýspanyol karak-
terli þiirlerden seçmeler yapmýþtýr. Ebû
Mansûr es-Seâlibî, Kenzü’l-küttâb’ýnda
kâtip ve ediplerin özel ve resmî yazýþma-
larýnda malzeme olarak kullanabilecekleri
beyit ve kýtalarý bir araya getirmiþtir. Sa-
fedî’nin, tek konu etrafýnda kendisine ve
baþka þairlere ait þiirlerden derlediði bir-
çok muhtârâtý arasýnda Teþnîfü’s-sem£
bi’nsikâbi’d-dem£, Keþfü’l-¼âl fî va½fi’l-
Åal, Reþfü’z-zülâl fî va½fi’l-hilâl, Cer-
rü’×-×eyl fî va½fi’l-Åayl, et-Tenbîh £ale’t-
teþbîh gibi eserleri zikredilebilir. Ýbn Ebû
Avn’ýn mensur teþbih örneklerine de yer
verdiði Kitâbü’t-Teþbîhât’ý ile (nþr. Mu-
hammed Abdülmuîd Han, London 1950)
Ýbnü’l-Kettânî’nin Endülüs þiirinden seç-
meleri içeren Kitâbü’t-Teþbîhât’ý da bu-
rada anýlmalýdýr (bk. TEÞBÝH). Ýbn Senâ-
ülmülk’ün Dârü’¹-¹ýrâz fî £ameli’l-mü-
veþþa¼ât’ý (nþr. Cevdet er-Rikâbî, Dýmaþk
1368/1949) müveþþah türü þiirin teorisiy-
le pratiðine dair zengin bir içeriðe sahip-
tir. Safedî, Tevþî£u’t-tevþî¼ adlý eserinde
(nþr. Albîr Habîb Mutlak, Beyrut 1386/
1966) Endülüs, Mýsýr ve Suriye þairlerin-
den seçtiði müveþþahlarla bunlara yazdý-
ðý nazîreleri ve diðer müveþþahlarýný top-
lamýþtýr (bk. MÜVEÞÞAH).

Muhtârât arasýnda tanýnmýþ bir þair-
den yapýlmýþ seçmeleri ihtiva eden eser-
ler de vardýr. Hâlidiyyân’ýn el-MuÅtâr min
þi£ri Beþþâr (Ebü’t-Tâhir Ýsmâil et-Tüci-
bî’nin þerhiyle birlikte, nþr. Muhammed
Bedreddin el-Alevî, Aligarh 1353/1934), el-
MuÅtâr min þi£ri Ýbni’d-Dümeyne (nþr.
Muhtârüddin Ahmed, Aligarh 1383/1963),
ÝÅtiyâru þi£ri’l-Bu¼türî, ÝÅtiyâru þi£ri
Müslim b. el-Velîd ve aÅbâruh, ÝÅti-
yâru þi£ri’l-ƒabbâz el-Beledî, ÝÅtiyâru
þi£ri Ýbni’l-Mu£tez’i; Abdülkahir el-Cür-
cânî’nin el-MuÅtâr min þi£ri’l-Müteneb-
bî ve’l-Bu¼türî ve Ebî Temmâm (nþr.
Abdülazîz el-Meymenî, e¹-ªarâßifü’l-ede-
biyye içinde, Kahire 1937) adlý eserleri
bunlardandýr.

IV. (X.) yüzyýlda eski ile yeni þiirin özel-
likleri ve birbirlerine olan üstünlükleri gi-
bi konularýn tartýþýlmasý ayný temada es-
ki ve yeni þiirlerin derlendiði antolojilerin
ortaya çýkmasýna vesile olmuþtur. Hâlidiy-
yân’ýn el-Eþbâh ve’n-ne¾âßir min eþ£â-
ri’l-mütešaddimîn ve’l-Câhiliyye ve’l-

muÅaŠramîn’i (nþr. Muhammed Yûsuf,
I-II, Kahire 1378/1958), Ýbn Saîd el-Maðri-
bî’nin Doðu ve Batý þiirinden benzer olan-
larý bir araya getirdiði £Unvânü’l-mur-
šý½ât ve’l-mu¹ribât’ý (Kahire 1286/1869)
bunlar arasýnda zikredilebilir.

Þairlerin biyografileri hakkýndaki eser-
lerde onlardan seçilmiþ þiirler de muhtâ-
rât özelliði taþýr. Ýbn Sellâm el-Cumahî’-
nin ªabašåtü fu¼ûli’þ-þu£arâß, Muham-
med b. Habîb’in Kitâbü men nüsibe ilâ
ümmihî mine’þ-þu£arâß, Ýbn Kuteybe’nin
eþ-Þi£r ve’þ-þu£arâß, Ebû Bekir es-Sûlî’-
nin Kitâbü AÅbâri’þ-þu£arâßi’l-mu¼de-
¦în, özellikle Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî’nin
kendi zamanýna kadar bestelenmiþ güfte-
leri derlediði, bu vesileyle þairlerin hayat
hikâyeleri ve maceralarýyla diðer þiirlerin-
den zengin malzemeyi topladýðý Kitâbü’l-
E³ånî’si, Merzübânî’nin Mu£cemü’þ-þu-
£arâß ile Eþ£ârü’n-nisâßý, Seâlibî’nin kendi
nesliyle bir önceki nesilden þairleri bölge-
lerine göre ayýrarak hayat hikâyeleri, ha-
ber ve hâtýralarýyla þiirlerinden seçtiði zen-
gin malzemeyi bir araya getirdiði Yetîme-
tü’d-dehr’i bu konuda önemli çalýþmalar-
dandýr. Feth b. Hâkan el-Kaysî, Æalâßidü’l-
£išyân ile Ma¹ma¼u’l-enfüs adlý eserle-
rinde Endülüs’ün ünlüleriyle edip ve þair-
lerinden seçmelere de yer vermiþtir. Ken-
disini Seâlibî ile Feth b. Hâkan’ýn halefi gi-
bi gören Ebü’n-Nûr Ýsâmüddin Osman b.
Ali el-Ömerî’nin Doðu þairleri ve þiirleri
hakkýndaki er-Rav²ü’n-naŠr fî terceme-
ti üdebâßi’l-£a½r’ý da bu tür eserlerden-
dir. Ýbn Ma‘sûm, Envârü’r-rebî£ fî en-
vâ£i’l-bedî£ adlý bedîiyyesinin þerhinde
toplam 12.000 beyte ulaþan örnekleri top-
lamýþtýr. Eski Arap þiirinden yaptýðý seç-
melerle antoloji tertip eden çaðdaþ müel-
lifler arasýnda Bârûdî (MuÅtârâtü’l-Bârû-
dî) ve Ali Ahmed Saîd (Dîvânü’þ-þi£ri’l-
£Arabî) zikredilebilir (konuyla ilgili diðer
eserler için bk. Brockelmann, GAL Suppl.,
III, 994-995, 1002-1003). Ýdrîs Belmelîh
muhtârât konusunda bir doktora hazýrla-
mýþ (bk. bibl.) ve bu çalýþmasýnda kadîm
þiirin kalýcý olmasýnýn ve yaygýnlýðýnýn psi-
kososyal sebeplerini incelemiþtir (ayrýca bk.
MECMUA; MÜNTEHABÂT).
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Ebû Ömer Sirâcüddîn
Osmân b. Ömer Muhtârî-yi Gaznevî

(ö. 513/1119’dan sonra)

Gazneliler’in 
son döneminde yaþayan

Fars þairi.
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467 veya 468 (1074 veya 1075) yýlýnda
doðdu. Babasýnýn adý bazý kaynaklarda Mu-
hammed olarak kaydedilmektedir. Tahsili
hakkýnda yeterli bilgi bulunmamakla bir-
likte eserlerinden iyi bir öðrenim gördü-
ðü anlaþýlmaktadýr. Þiirlerinde önceleri adý-
ný (Osman) mahlas diye yazarken daha
sonra Muhtârî mahlasýný kullanmýþtýr. Bu
mahlas, hakkýnda kaside yazdýðý Ebû Nasr
Muhammed Müstevfî’nin kendisine ver-
diði “Muhtârü’þ-þuarâ” unvanýndan alýn-
mýþ olmalýdýr (Dîvân-ý ¥akîm MuÅtârî-i
øaznevî, s. 190-191). Muhtârî ayrýca “hâ-
ce” ve “hakîm” lakaplarýyla da anýlýr.

Muhtârî, yirmi bir yaþlarýnda iken Gaz-
neli Hükümdarý Ýbrâhim b. Mes‘ûd’un sa-
rayýna girdi. Ýlk kasidesini “seyyidü’s-selâ-
tîn” dediði bu hükümdar adýna yazdý ve
saraydaki þairler arasýnda temayüz etti.
Bu hükümdarýn ölümünün ardýndan yeri-
ne geçen oðlu III. Mesud’un þairlere karþý
ilgisizliði sebebiyle Hindistan’da Kûþdâr’a
gitti. Burada kaldýðý süre içinde (490-493/
1097-1100) þehrin valisi Muhammed b.
Hatîb ve Lahor’da bulunan ünlü þair Mes-
‘ûd-i Sa‘d-i Selmân için kasideler söyledi.
Bir süre sonra gittiði Belh’in ileri gelenleri-
ne kasideler yazdý, saray þairi Hasan Amîd
ile tanýþtý. Ayrýca Saffârîler’den Sîstan Hü-
kümdarý Nasr b. Halef’e kasideler gönder-
di. Belh’ten gittiði Kirman’da Selçuklu Hü-
kümdarý I. Muizzüddin Arslan Þah ve diðer
önde gelen kimseler için kasideler söyledi.
Bu sýrada III. Mesud’un Hindistan’da ka-
zandýðý zaferleri övdüðü ve Gazne’ye dön-
mek için izin istediði bir fetihnâme yazýp
vezir Kutbüddin Yûsuf b. Ya‘kub aracýlý-
ðýyla ona gönderdi. Ancak bundan bir so-
nuç alamadýðýndan Gazne’ye bu hüküm-
darýn ölümünden (508/1115) sonra döne-

ile tanıştı. Ayrıca Sîstan'da ortaya çıkan 
Nîm rûz Hükümdarı Nasr b. Halef'e kaside-
ler gönderdi. Belh'ten gittiği Kirman'da Sel-
çuklu Hükümdarı I. Muizzüddin Arslan Şah 
ve diğer önde gelen kimseler için kasideler 
söyledi. Bu sırada III. Mesud'un Hindistan'da 
kazandığı zaferleri övdüğü ve Gazne'ye dön-
mek için izin istediği bir fetihnâme yazıp 
vezir Kutbüddin Yûsuf b. Ya‘k†b aracılığıy-
la ona gönderdi. Ancak bundan bir sonuç 
alamadığından Gazne'ye bu hükümda-
rın ölümünden (508/1115) sonra döne-


