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MÜNTEHABÂT
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MÜNTEHE’s-SÛL ve’l-EMEL
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Mâlikî fakihi Ýbnü’l-Hâcib’in
(ö. 646/1249)

fýkýh usulüne dair eseri
(bk. el-MUHTASAR).

˜ ™
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MÜNTEHE’t-TALEB

( +�Àא� !)��� )

Ebû Gålib Ýbn Meymûn’un
(ö. 589/1193’ten sonra)

eski Arap þiirine dair antolojisi.
˜ ™

Ebû Galib Muhammed b. Mübârek b.
Muhammed b. Muhammed b. Meymûn el-
Baðdâdî kitabýnýn giriþinde eser hakkýnda
kýsaca bilgi vermektedir. Buna göre mü-
ellif kitabýný 588-589 (1192-1193) yýllarýn-
da altmýþý aþkýn bir yaþta iken Baðdat’ta
telif etmiþtir (Müntehe’¹-¹aleb [nþr. M. Ne-
bîl Turayfî], I, 10). Bu durumda kendisi 527
(1133) yýlý civarýnda doðup 589’dan (1193)
sonra vefat etmiþ olmalýdýr. Fuat Sezgin
müellifin 523-597 (1129-1201) yýllarý ara-
sýnda yaþadýðýný söyler (Müntehe’¹-¹aleb
[nþr. Fuat Sezgin], neþredenin giriþi, I, s.
VI). Ýbn Meymûn, Arap dili ve edebiyatý
âlimi Ýbnü’l-Haþþâb’dan çok sayýda divan
okuduðunu ve Ýbn Nâsýr es-Selâmî ile Ýb-
nü’s-Semîn’den ders aldýðýný kaydeder.
Baðdat ve civarýnda bulunan kütüphane-
lerdeki divanlarý ve þiir mecmualarýný in-
celediðini, onlarýn birçoðunu istinsah et-
tikten sonra eserini meydana getirdiðini
belirtir. Süyûtî, Þer¼u Þevâhidi Mu³-
ni’l-lebîb’inde Müntehe’¹-¹aleb’in müel-
lifi olarak sadece Ýbn Meymûn adýný zik-
retmiþ, Kâtib Çelebi de bunu aynen tek-
rarlamýþtýr. Buna raðmen Keþfü’¾-¾unûn
nâþiri, “Ali b. Meymûn b. Hüseyin el-Mâ-
likî el-Fâsî el-müteveffâ senete 917” iba-
resini eklemek suretiyle müellif ismini yan-
lýþ kaydetmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1857).

Tam adý Müntehe’¹-¹aleb min eþ£âri’l-
£Arab olan eser þiirleriyle istiþhâd edilen
Câhiliye, muhadram ve 150 (767) yýlýna ka-
dar yaþamýþ Ýslâmî dönem þairlerinden ya-
pýlmýþ seçmeleri kapsar. Aslý altý mücellet
içinde on cüzden oluþan kitap, her cüzde
yaklaþýk 100 kaside olmak üzere toplam
1051 kaside ile yirmi dokuz kýta içerir. 264
þairden yapýlmýþ seçmelerin toplam beyit
sayýsý 4000’e yaklaþýr. Müellif eserinde þi-
irlerine yer verdiði þairler arasýnda bir sý-
ralama yapmadýðýný, ancak uður ve bere-
ket vesilesi telakki ettiði Kâ‘b b. Züheyr’in
“Kasîdetü’l-Bürde”siyle baþladýðýný, Ehl-i

beyt’in methine dair olan Kümeyt el-Ese-
dî’ye ait “el-Hâþimiyyât” adlý kasidelerle
kitabýna son verdiðini ifade eder ([nþr. M.
Nebîl Turayfî], I, 10). Yine eserinin ana
kaynaklarý olarak Mufaddal ed-Dabbî’nin
el-MufaŠŠaliyyât’ý, Asmaî’nin el-A½ma-
£iyyât’ý, Ebû Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ’-
nýn Nešåßi²u Cerîr ve’l-Ferezdaš’ý, Kü-
meyt el-Esedî’nin el-Hâþimiyyât’ý, Sükke-
rî’nin Dîvânü’l-Hü×eliyyîn’i ile Ýbn Dü-
reyd’in Kitâbü’þ-Þevârid’inde ve Ýbn Sel-
lâm el-Cumahî’nin ªabašåtü fu¼ûli’þ-þu-
£arâßsýnda geçen þiirleri zikreder (a.g.e.,
I, 10). Gençliðinden beri bu disiplinle meþ-
gul olduðunu söyleyen müellif seçme il-
kesini “fesahat” ve “cevdet” þeklinde özet-
ler. Buna göre eserine fasih Arapça olup
edebî deðeri bulunan þiirleri almýþtýr. Bu
sebeple Müntehe’¹-¹aleb edebiyat kolek-
siyonu niteliði taþýr. Yer yer sayfalarýn ke-
narlarýnda garîb kelimelerin kýsa açýkla-
malarýnýn yapýldýðý eserde baþka kaynak-
larda yer almayan þiirlerin kaydedilmesi,
diðer kaynaklarda eksik geçen bazý þiirle-
rin tamamýnýn alýnmasý, þiirleri kaybolmuþ
meþhur birçok þairin beyit veya kýtalarýný
ihtiva etmesi, yine kaynaklarda isimleri ve
þiirleri geçmeyen ediplere ait þiirlerin bu-
lunmasý antolojinin önemini arttýrmakta-
dýr. Ayrýca muhtelif þiirlerde Câhiliye haya-
týna ve çevreye iliþkin zengin kayýtlara rast-
lanmaktadýr. Fuat Sezgin, Müntehe’¹-¹a-
leb’in Arap þiiri antolojileri içinde zama-
nýmýza ulaþanlarýn en büyüklerinden biri
olduðunu belirtir. Eserde þairlerin isim ve
þeceresiyle birlikte kýssa ve haberlere de
yer verilir. Bazý kasidelerin baþýnda yazýlýþ
sebebi ve konusu da belirtilmiþtir ([nþr. M.
Nebîl Turayfî], I, 18, 221, 234, 258; II, 220).

Eserin I. cildi Süleymaniye Kütüphane-
si’nde (Lâleli, nr. 1941, müellif nüshasý),
I ve II. ciltler Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye (nr.
389, 391), III ve V. ciltler Yale Üniversitesi
Kütüphanesi’nde (nr. 53) bulunmakta-
dýr. Fuat Sezgin mevcut ciltlerin týpkýba-
sýmýný yapmýþ (Frankfurt 1406/1986), ayný
ciltler, Muhammed Nebîl Turayfî tarafýn-
dan önemli dipnot ve indekslerin ilâvesiy-
le dokuz cilt halinde neþredilmiþtir (Beyrut
1999). Müntehe’¹-¹aleb’in IV ve VI. ciltle-
rinin zamanýmýza ulaþýp ulaþmadýðý bilin-
memektedir. Ancak Von Tilman Seidens-
ticker, yaptýðý bir araþtýrmada eserin ka-
yýp kýsýmlarýnýn Ýbn Fazlullah el-Ömerî’nin
Mesâlikü’l-eb½âr’ýnda geçtiðini ispata ça-
lýþmaktadýr (bk. bibl.). Çünkü Müntehe’¹-
¹aleb, baþta Ömerî’nin bu hacimli eseri ol-
mak üzere Abdülkadir el-Baðdâdî’nin ƒi-
zânetü’l-edeb’i ile Süyûtî’nin Þer¼u Þe-
vâhidi Mu³ni’l-lebîb’inin temel kaynak-

Ali Kulýzâde, Tahran 1371 hþ.), Gülçîn-i
øazeliyyât-ý Sa£dî (ed. Menûçihr Adani-
yat, Tahran 1377 hþ.), Gülçîn-i Þi£r-i Fâ-
risî (Tahran 1372 hþ.) ve Gülçîn-i Me-
dâyi¼ ve Merâ¦î (Tahran 1363 hþ.) adlý
çalýþmalar yer alýr. Yine son dönemde “se-
fîne” baþlýðýyla þiir seçmeleri yayýmlanmýþ-
týr. Sefîne-i ¥âfý¾ (Tahran 1346 hþ.), Se-
fîne-i øazel (Tahran 1356 hþ.) ve büyük
þairlerin þiirlerinin bir araya getirildiði Se-
fîne-i Mevârid (Tahran 1383 hþ.) bunlar-
dandýr. ƒulâ½a-i Þâhnâme-i Firdevsî
(Tahran 1373 hþ.), ƒulâ½a-i ¥adîša-i ¥a-
kîm Senâßî (Tahran 1374 hþ.) ve ƒulâ-
½a-i Me¦nevî-i Mevlevî (Tahran 1390
hþ.) gibi antolojilere de rastlanýr.

Ayný dönemde Batýlý þair ve yazarlarýn
eserlerinden tercüme yapýlarak antolojiler
yayýmlanmýþtýr. Þücâeddin Þüfâ’nýn Mün-
teÅabî ez Þâhkârhâ-yý Þi£r-i Cihân (Tah-
ran 1348 hþ.) ve Nasrullah Felsefî’nin Mün-
teÅab-ý Eþ£âr-i Viktor Hugo (Tahran 1335
hþ.) bunlar arasýnda sayýlabilir. Ayrýca çe-
þitli þairlerin Farsça þiirleri yabancý dillere
çevrilerek antolojiler meydana getirilmiþtir.
Ahmed Kerîmî Hakkak’ýn Ýngilizce’ye çe-
virdiði Farsça þiirlerden oluþan Anthology
of Modern Persian Poetry (Boulder
1978), Nasira Sharma’nýn þiirlerin Farsça’-
sýnýn da yer aldýðý Echoes of Iranian Re-
volution Poems of Revolt and Libera-
tion (New Delhi 1979) ve Rýzâ Sabirî’nin
1000 yýllýk rubâî örneklerini bir araya top-
ladýðý A Thousand Years of Persian Ru-
bå£iyåt (Bethesda 2000) adlý çalýþmalarý
örnek olarak kaydedilebilir.

Fars edebiyatýnda manzum eserlerin
yaný sýra mensur eserlerden de seçmeler
yapýlmýþtýr. Abdülgaffâr Necmüddevle’nin
Necmeddîn-i Dâye’nin eserinden düzenle-
diði MünteÅab-ý Mir½âdü’l-£ibâd’ý (Tah-
ran 1301 hþ.), Asker-i Hukuký’nin Senâî’-
nin eserinden MünteÅab-ý ¥adîšatü’l-
¼aš¢ša’sý (Tahran 1346 hþ.), Gulâm Hüse-
yin Yûsufî’nin MünteÅab-i Æåbûsnâ-
me’si (Tahran 1347 hþ.) ve Mirza Abdüla-
zîm Gürgânî’nin MünteÅab-ý Kelîle ve
Dimne-i Behramþâhî’si (Tahran 1320 hþ.)
bunlardan birkaçýdýr.
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nin beþer türünden seçilmesinin zaruri bu-
lunduðuna temas eden kýsa bir mukaddi-
meden sonra on beþ baþlýktan oluþan el-
Müntešå’nýn muhtevasýný üç bölüm ha-
linde incelemek mümkündür. Küçük bir
hacimden oluþan birinci bölümde peygam-
berler arasýnda mânevî açýdan derece far-
ký, peygamberlerin sayýsý ve günahlardan
korunmuþ olmalarý (ismet) gibi meseleler
ele alýnmýþtýr. Kitabýn üçte ikisine yakýn
bir hacme sahip bulunan ikinci bölümde
Hz. Âdem, Nûh, Ýbrâhim, Ya‘kub, Yûsuf,
Mûsâ, Dâvûd, Süleyman, Eyyûb, Yûnus,
Þuayb ve Zekeriyyâ hakkýnda Kur’an’da yer
alýp zâhirî mânalarý bakýmýndan bazý Haþ-
viyye gruplarýnca ismet sýfatýna ters düþe-
cek yorumlara tâbi tutulan âyetler ince-
lenmekte ve ismet karþýtý fikirler eleþtiril-
mektedir. Kitabýn üçüncü bölümü Hz. Pey-
gamber’e tahsis edilmiþtir. Burada diðer
peygamberlerde olduðu gibi önce Resûl-i
Ekrem’in mânevî derecesi ve deðeri üze-
rinde durulmuþ, ardýndan itâb niteliðinde-
ki bazý âyetlerin yorumuna geçilerek bu
tür ilâhî hitaplarýn hikmetleri araþtýrýlmýþ,
ona salât getirmenin önemi ve dindeki
yeri belirtilmiþtir.

Açýk ve samimi bir üslûpla kaleme alý-
nan el-Müntešå, erken dönemde telif edi-
len ve hakkýnda bilgi bulunmayan Beþâga-
rî’nin eserini zayi olmaktan kurtarýp günü-

müze intikal ettirmiþtir. Kitapta isimleri
geçen peygamberler ve sözü edilen konu-
lara dair âyetlerle diðer âyetler arasýnda
baðlantý kurularak yorumlar getirilmiþ ve
aklî istidlâl yürütme yöntemi benimsen-
miþ, böylece Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin
tefsir geleneði sürdürülmüþtür. Nitekim
eserin kýrký aþkýn yerinde Mâtürîdî’ye atýf
yapýlmýþtýr. Sâbûnî’den yirmi altý yýl sonra
vefat eden Fahreddin er-Râzî’nin £Ý½me-
tü’l-enbiyâß adlý eseri metot bakýmýndan
el-Müntešå’ya benzemekle birlikte ha-
cim ve iþleniþ açýsýndan onun kadar tat-
minkâr deðildir. Râzî’nin el-Müntešå ve-
ya Keþfü’l-³avâmi²’den yararlanmýþ ol-
masý muhtemeldir.

el-Müntešå’nýn Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde Keþfü’l-³avâmi² adýyla kayýtlý bu-
lunan nüshalarýndan biri (Lâleli, nr. 2426)
tam olup tashih gördüðü anlaþýlmaktadýr.
Ayný yerde mevcut diðer nüsha ise (Lâle-
li, nr. 2425) on yedinci varaktan sonra yine
Sâbûnî’ye ait el-Kifâye metniyle devam
etmekte ve el-Müntešå’nýn sadece altý-
da birini içermektedir. Manisa Ýl Halk Kü-
tüphanesi’nde (nr. 6584/2) Beþâgarî’nin
eseri olarak gösterilen ve Sâbûnî’nin oðlu
tarafýndan imlâ edilen üçüncü nüsha ise
baþ taraftan biraz eksik olmakla birlikte
tashih ve mukabele görmüþtür. Eserin bir
nüshasý da Kahire Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’-

larýndandýr. Hâtim Sâlih ed-Dâmin ile Yah-
yâ el-Cübûrî, eserden seçtikleri tanýnma-
yan þairlere ait bazý kasideleri þairlerinin
biyografileriyle birlikte neþretmiþ, ayrýca
kitabýn zamanýmýza ulaþan ciltlerinde yer
alan kasidelerin indekslerini yayýmlamýþ-
týr (bk. bibl.).
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Ebü’l-Velîd el-Bâcî’nin
(ö. 474/1081)

kaleme aldýðý el-Ýstîfâ. adlý 
el-Muvatta. þerhini

yine kendisinin özetleyerek
meydana getirdiði þerh

(bk. el-MUVATTA’).
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Nûreddin es-Sâbûnî’nin
(ö. 580/1184)

peygamberlerin günahtan
korunmuþluðuna dair eseri.
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Kitabýn tam adý, müellifin el-Kifâye adlý
eserinde zikrettiði gibi (vr. 45b) el-Münte-
šå min £i½meti’l-enbiyâßdýr. Sâbûnî ese-
rinin mukaddimesinde el-Müntešå’yý,
Ebü’l-Hüseyin Muhammed b. Yahyâ el-
Beþâgarî (IV./X. yüzyýl) tarafýndan kaleme
alýnýp £Ý½metü’l-enbiyâß diye þöhret bu-
lan Keþfü’l-³avâmi² fî a¼vâli’l-enbiyâß
adlý eserden özetlediðini söyler (vr. 1b-2a);
ayrýca böyle bir kitabýn telifinin gereklili-
ðini Beþâgarî–Ebü’l-Hasan er-Rüstüfaðnî
yoluyla Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’den nak-
leder (vr. 5a).

Peygamber göndermenin ilâhî hikme-
tin bir sonucu olduðuna ve Allah elçileri-

el-MÜNTEK…

Sâbûnî’nin el-Müntešå adlý eserinin unvan sayfasý ile ilk sayfasý (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 2425)


