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MUHTÂRÂT

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.
˜ ™

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-
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bildi. Bu arada Tabes’in Ýsmâilî yöneticile-
rinden Yemînüddevle Ýsmâil b. Gîlekî’ye it-
haf ettiði Hünernâme adlý eserini kale-
me aldý. Muhtârî, Gazne’ye gidince III. Me-
sud’un yerine geçen oðlu Arslan Þah ta-
rafýndan iyi karþýlandý; Muhtârî de onun
tahta çýkýþýný kasidelerle kutladý. Bu hü-
kümdar tarafýndan melikü’þ-þuarâ tayin
edilen Muhtârî böylece hayatýnýn en rahat
dönemini yaþadý. Hakkýnda otuza yakýn
kaside yazdýðý Arslan Þah 511’de (1117)
kardeþi Behram Þah tarafýndan tahttan
uzaklaþtýrýlýnca Muhtârî de gözden düþtü.
Divanýnda Behram Þah için söylediði sa-
dece bir kaside bulunmasý da (a.g.e., s.
500-501) bunu teyit etmektedir.

Muhtârî hayatýnýn son dönemini Mâve-
râünnehir ve Semerkant’a yaptýðý seya-
hatlerle geçirdi. Semerkant’ta Batý Kara-
hanlý Hükümdarý Arslan Han’ýn sarayýna
girdi. Ardýndan Horasan’a geçti. Ancak
burada haklarýnda kaside yazdýðý kiþilerin
adý bilinmemektedir. Divanýnda 513’ten
(1119) sonraki tarihlerde yazdýðý þiirlerine
rastlanmadýðýna göre onun bu yýl içinde
veya kýsa bir süre sonra öldüðü tahmin
edilebilir. Dolayýsýyla tezkirelerin verdiði
534 (1139-40) tarihi ve sonraki tarihler
doðru deðildir. Hünernâme adlý eserini
ithaf ettiði Ýsmâilî emîri Yemînüddevle’-
yi övmesine ve kendisini on ikinci imam
Mehdî el-Muntazar’a benzetmesine ba-
karak Þiî olduðu ileri sürülmüþse de onun
yüzlerce Sünnî’yi de methetmiþ olmasý bu-
nun aksini göstermektedir. Ayrýca Gazneli
sarayýnda bulunmasý da Sünnî kabul edil-
mesi için yeterli delildir.

Eserleri. 1. Dîvân. Þairler arasýnda bü-
yük raðbet gören Muhtârî’nin divanýndaki
kasideler yazýldýklarý bölgelere göre Gaz-
neviyyât, Kirmâniyyât, Semerkandiyyât ve
belirli bir yere nisbet edilmeyen þiirler ol-
mak üzere dört gruba ayrýlýr. Bunlar ayný
zamanda hayatýnýn dönemleriyle de ilgili-
dir. Divanýnda ayrýca terkibibendler, ga-
zeller, kýta ve rubâîler yer alýr. Eser, ilk de-
fa Rükneddin Hümâyun Ferruh tarafýndan
Dîvân-ý ¥akîm MuÅtârî-yi øaznevî
adýyla yayýmlanmýþtýr (Tahran 1336 hþ.).
Daha sonra Celâleddin Hümâî, Ta½¼î¼-i
Dîvân-ý ¥akîm MuÅtârî-i øaznevî is-
miyle ikinci neþrini gerçekleþtirmiþtir (Tah-
ran 1340 hþ./1961). 2. Hünernâme-i Ye-
mînî. Bu felsefî mesnevi kâinatýn kozmo-
lojik bir tanýtýmý ile baþlar. Zodyak kuþa-
ðý, gezegenler ve dört unsurun (ateþ, su,
hava ve toprak) geliþmesini, mizaç ve
mevsimleri, mevâlîd-i selâse (hayvanlar,
bitkiler ve madenler), Hz. Âdem’in yara-

týlýþý, Allah ve peygamberler, kâmil insan
gibi konularý içerir. Bu tür bir eser ilk de-
fa Muhtârî tarafýndan yazýlmýþ, Senâî ¥a-
dîšatü’l-¼aš¢ša’sýnda onu takip etmiþtir.

Yakýn zamana kadar Muhtârî’nin eseri
kabul edilen Þehriyârnâme’nin (Safâ, ¥a-
mâse-serâyî der Îrân, s. 311-315) ona ait
olmadýðý ileri sürülmektedir (Storey, V/2,
432-434). Firdevsî’nin Þâhnâme’sinden
hareketle kaleme alýnan Þehriyârnâme’-
nin konusunu, Rüstem’in torununun oðlu
Þehriyâr b. Berzû’nun Hindistan’daki sa-
vaþlarýyla ilgili olaylar meydana getirir. Bu-
nun Muhtârî’ye ait olamayacaðýný söyle-
yenler eserdeki ifade ve nazým bozukluk-
larýný delil göstermekte ve eserin, III. Me-
sud’un Hindistan seferlerinden esinlenen
Hintli bir þair tarafýndan X-XI. (XVI-XVII.)
yüzyýllarda yazýldýðýný belirtmektedirler.
Þehriyârnâme Gulâm Hüseyin Bigdilî ta-
rafýndan yayýmlanmýþtýr (Tahran 1358 hþ.).

Muhtârî’nin Fars edebiyatýnda Türkis-
tan veya Horasan üslûbu denilen tarzda
(sebk-i Horasânî) yazdýðý kasidelerinde
Unsurî, Ferruhî-i Sîstânî ve Ezraký-i Herevî
gibi þairlerin etkileri görülür ve þiirlerinde
onlarýn kullandýðý pek çok mazmuna rast-
lanýr. Nitekim Muhammed b. Habîb adýn-
da bir kiþiye sunduðu kasidesiyle Ferru-
hî’nin “Kaþîde-i Sümnâtiyye”si arasýnda
büyük benzerlik vardýr. Bununla birlikte
Muhtârî hiçbir zaman taklitçi bir þair ola-
rak görülemez. Ýfade kabiliyeti, geniþ bil-
gisi ve anlatýmdaki sadeliði onu diðer þa-
irlerden ayýrýr. Muhtârî bedî‘ sanatýndaki
hüneri ve bilmeceleriyle de (çistânhâ) ün-
lüdür.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Muhtârî, Dîvân-ý ¥akîm MuÅtârî-yi øaznevî
(nþr. Rükneddin Hümâyun Ferruh), Tahran 1336
hþ., s. 190-191, 500-501, ayrýca bk. tür.yer.;
a.mlf., Þehriyârnâme (nþr. Gulâm Hüseyin Beg-
dilî), Tahran 1358 hþ., s. 1-16; Devletþah, Te×kire,
s. 76; Emîn-i Ahmed-i Râzî, Heft Ýšlîm (nþr. Ce-
vâd Fâzýl), [baský yeri ve tarihi yok], I, 324-331;
Lutf Ali Beg, Âteþkede-i Â×er, Tahran 1337 hþ.,
s. 118-121; Rýzâ Kulý Han Hidâyet, Mecma£u’l-fu-
½a¼â, Tahran 1295, I, 598-607; Rieu, Catalogue
of the Persian Manuscripts, II, 542-543; Storey,
Persian Literature, V/2, s. 428-435; Rýzâzâde-i
Þafak, TârîÅ-i Edebiyyât-ý Îrân, Tahran 1324 hþ.,
s. 255-256; Tebrîzî, Rey¼ânetü’l-edeb, V, 261;
Safâ, Edebiyyât, II, 501-508; a.mlf., ¥amâse-se-
râyî der Îrân, Tahran 1363 hþ., s. 311-315; Celâ-
leddin Hümâî, MuÅtârînâme: Mušaddime-i Dî-
vân-ý £O¦mân MuÅtârî, Tahran 1361 hþ.; J. T. P.
de Bruijn, Of Piety and Poetry: The Interaction
of Religion and Literatur in the Life and Works
of Hakim Sanai of Ghazne, Leiden 1983, bk.
Fihrist; Gulâm Hüseyin Begdilî, “Þehriyârnâme-i
Muptârî-yi Gaznevî”, Âyende, VI/1-2, Tahran
1359 hþ., s. 77-86; Julie S. Meisami, “Muktarý”,
EI 2 (Ýng.), VII, 535-536.

ÿMürsel Öztürk

– —
MUHTÂRÝYYE

א��������� ) )

Muhtâr es-Sekafî’ye
(ö. 67/687)

nisbet edilen bir Keysâniyye fýrkasý
(bk. KEYSÂNÝYYE).
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Ýsmâil b. Hammâd el-Cevherî’nin
Tâcü’l-lu³a adlý sözlüðüne

Muhammed b. Ebû Bekir er-Râzî
(ö. 666/1268’den sonra)

tarafýndan yazýlan muhtasar
(bk. TÂCÜ’l-LUGA).
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Bir eserin özet halinde
kaleme alýnmasýndan

meydana gelen telif türü.
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Sözlükte “bel” mânasýndaki hasr kökü-
nün “iftiâl” kalýbýndan türemiþ bir sýfat
olan muhtasar “kýsaltýlmýþ, özetlenmiþ” de-
mektir. Kelime, hacimli bir eserin özet-
lenmiþ þekli için olduðu gibi bir konunun
ana hatlarýyla kýsaca yazýlmýþ þekli için de
kullanýlmýþtýr (Lisânü’l-£Arab, “psr” md.;
Kåmus Tercümesi, II, 294-295). Muhtasar
ile (ihtisâr) mûcez (îcâz), ayrýca mülahhas
(telhîs), hulâsa, mühezzeb (tehzîb), muh-
târ (ihtiyâr), münteka (intika), müntehab
(intihâb) ve mücerred (tecrîd) kelimeleri
arasýnda anlam benzerliði bulunmakla bir-
likte bazý farklar da mevcuttur. Muhta-
sarda bir eserin kýsaltýlmasý, mülahhasta
özetlenmesi temel düþüncedir. Mühez-
zebde hareket noktasý eseri yeniden göz-
den geçirmek, ondaki fazla ve zayýf bilgi-
leri ayýklamak suretiyle kýsaltma yapmak-
týr. Muhtâr, münteka ve müntehabda bir
eserin muhtevasýndan seçmeler yapýlýr.
Mücerredde ise delil, sened vb. bilgilerin
ayýklanmasý söz konusudur. Bu farklara
raðmen sözü edilen kavramlarýn hepsin-
de “kýsaltma yapma” ortak noktadýr.

Muhtasarlar, çeþitli dönemlerde ilgi gör-
müþ hacimli kitaplarýn kullanýmý sýrasýnda
ortaya çýkan zorluklarýn yaþandýðý bir dev-
reden sonra bu zorluklarý giderici özetle-
rin meydana getirilmesi ihtiyacýndan doð-
muþtur. Bu tür eserler Arap edebiyatýn-
da IV. (X.) yüzyýldan önce nâdir olarak gö-
rülür. Bu yüzyýlda Ýbn Abdürabbih’in el-
£Ýšdü’l-ferîd’i ile Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî’-


