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Þehristânî’nin Nihâyetü’l-išdâm’ý sözü geçen terminolojinin sýkça kullanýldýðý
tipik kelâm metinlerinden biridir. Kendisinin âlemin yaratýlmýþlýðýný ve sonluluðunu ispat ederken gösterdiði çaba, Gazzâlî’den sonra geçen yýllara raðmen Ýslâm filozoflarýna ait fikirlerin kelâm çevrelerinde ciddi tehdit olarak algýlanýþýndan hiçbir þey eksiltmediðini ortaya koymaktadýr. Kelâmcýya göre âlemin sonradan ve yoktan yaratýlmýþ olduðu inancý
bütün dinlerde müþterek olup Milet okulu
gibi bir grup eski Yunan filozofu da ayný
doðrultuda görüþlere sahiptir. Ancak Aristo ile birlikte bu inanç ve telakkiden bir
kopma meydana gelmiþtir. Aristo’yu izleyen Fârâbî ve Ýbn Sînâ gibi Ýslâm filozoflarý bir yaratýcýsý olduðunu kabul etmekle
beraber âlemin ezelî, göksel hareketin de
sonsuz olduðunu ileri sürmüþlerdir (Nihâyetü’l-išdâm, s. 5 vd.).
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Arap þairi.
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303 (915-16) yýlýnda Kûfe’nin Benî Kinde mahallesinde doðdu. Soyu, Yemen Mezhic kabilesinin kollarýndan Benî Cu‘fî b. Sa‘d
el-Aþîre’ye dayanýr. Þeceresi Ahmed b. Hüseyin b. Mürre b. Abdülcebbâr olarak da
geçer (Ýbn Hallikân, I, 62). Babasýnýn laka-

bý olan Îdânü’s-sika terkibi Abdân es-Sekka þeklinde okunarak onun Kûfe’nin Kinde mahallesinde deveyle suculuk yaptýðýna dair anekdotlar ortaya konulmuþtur (Ýbrâhim el-Ureyyýz, s. 60). Hayatý boyunca
Güney Araplarý’ný üstün görmesine raðmen nesebini gizlemesi, fitne ve ihtilâllerin yoðun olduðu döneminde kabilesi sebebiyle kendisine düþmanlýk edilmesinden
çekinmesi veya ailesinin yoksulluðu sebebiyledir.
Öðrenimine Kûfe’de baþladý. 312’de (924)
Karmatî istilâsýndan dolayý ailesiyle birlikte Semâve çölüne göç etti. Bedevî hayatý
yaþayan Araplar arasýnda iki yýl kalarak dil
yeteneðini geliþtirme, lugat, þiir, hikmet ve
emsal öðrenme imkâný buldu. 315 (927)
yýlýnýn baþlarýna doðru babasýyla beraber
çölden Kûfe’ye dönünce kendini þiire verdi; Ebû Temmâm’ý ve Buhtürî’yi taklit edip
ilk ürünlerini vermeye baþladý. Ailesinin
yoksul olmasýnýn da etkisiyle karþý durulmaz bir arzu duyduðu servet, þöhret ve
iktidarýn en güvenli yolunun þiir olduðunu düþünerek ilk övgüsünü Ebü’l-Fazl elKûfî adýnda felsefe kültürüne sahip Þiî Karmatî eðilimli bir zengine takdim etti.
Kasidede Bâtýnî - Karmatî inancýna uygun
ifadelerin yer almasý onun inanç ve felsefesinin etkisi altýnda kaldýðýna, hayata ve
insanlara karþý baþ kaldýran sert mizacýnýn ve kötümser felsefesinin bundan kaynaklandýðýna, dünya hayatýnýn aldatmadan
ibaret olduðuna dair görüþünün ve dinî
naslarýn sýnýrlayýcý kayýtlarýndan kurtulma
fikrinin bu felsefeden geldiðine dair görüþler ileri sürülmüþtür. Tâhâ Hüseyin ve
R. Blachère bu kanaati taþýyanlardan bazýlarýdýr. Þevký Dayf ve birçok çaðdaþ yazar
ise bunu genç þairin takdir edilme arzusu
ve kültürünün enginliðini gösterme amacýyla ilgili görmüþ, hatta onun birçok þiirinde, Bâtýnýyye - Karmatiyye gibi Arap ve
Ýslâm toplumunu bozma niteliði taþýyan
akýmlara karþý mücadeleci tavrýný ortaya
koyan ve Ýmâmiyye akîdeleriyle alay eden
görüþlerinin tesbit edildiðini belirtmiþtir
(Muhammed Berrâde, I, 100-111; M. Muhammed Hüseyin, XVIII [1964], s. 1-47).
Mütenebbî, 316 (928) yýlýnýn sonlarýna
doðru muhtemelen Karmatîler’in Kûfe’yi
ikinci defa yaðmalamasý üzerine babasýyla
birlikte Baðdat’a gitti. Burada Ýbn Düreyd,
Ýbnü’s-Serrâc, Ahfeþ el-Asgar, Ebû Ömer
ez-Zâhid (Gulâmu Sa‘leb), Niftâveyh, Ýbn Dürüsteveyh ve Ebû Ali el-Fârisî gibi dilcilerden lugat, nahiv, edebiyat ve þiir dersleri
aldý; kütüphanelerin ve kitapçýlarýn müdavimlerinden oldu. Hallâc-ý Mansûr olayýnda rolü bulunduðu bilinen mutasavvýf Ebû

Ali (Hârûn b. Ali) el-Evâricî’ye methiye yazmasý ondan tasavvuf kültürü aldýðý ve etkisinde kaldýðý þeklinde yorumlanmýþtýr.
Bazý þiirlerinde tasavvufî ifadelere yer vermesi, bu alandaki engin kültürünü ortaya
koyarak övdüðü kimseler tarafýndan beðenilme arzusu olarak algýlanmasý þairin
tabiatýna daha uygun düþen bir yaklaþýmdýr. Muhammed b. Ubeydullah el-Alevî’ye
yazdýðý methiye de bu dönemde kaleme
alýnmýþtýr. 318’de (930) Suriye’ye gidip çeþitli þehir ve beldelerde gezginci þair olarak dolaþtý, basit ücretler karþýlýðýnda methiyeler kaleme aldý. Menbic bölgesi bedevî
reislerine, Trablusþam ve Lazkiye ediplerine yazdýðý þiirler bu devreye rastlar. Bu
dönemin þiirleri Ebû Temmâm ve Buhtürî’nin tesiri altýnda genellikle aceleye gelmiþ, orta derecede neo - klasik tarzý yansýtan kasidelerden oluþur.
Bu deneme devresindeki þiirlerinin takdir edilmediðine öfkelenen Mütenebbî ücret karþýlýðýnda methiye yazmaktan vazgeçti; servet, mevki ve iktidara kavuþmanýn en saðlam yolunun kuvvet ve þiddetten geçtiði kanaatine varýp Lazkiye’de isyan propagandasýna baþladý. Aðýr vergiler
koyan yönetime karþý olan bu hareket, Semâve’nin batý yakasýnda Benî Kelb ve Humus bâdiyesi bedevîleri içinde kýsa zamanda yayýldý. Mütenebbî bedevîler arasýnda
büyük bir nüfuz kazandý. Onun bu hareketi Karmatîliðin isyan, þiddet ve sertlik
yanlýsý ilkelerinden yararlanmýþ olduðu þeklinde yorumlandý. Baþlangýçta baþarýlý gibi
görünen birkaç teþebbüsün ardýndan Mütenebbî yenilgiye uðradý. Ýhþîdîler’in Humus valisi Lü’lü’ tarafýndan, o dönemde isyan çýkaranlara genellikle isnat edilen nebîlik iddiasý suçlamasýyla 322 (934) yýlý sonlarýna doðru yakalanarak Humus’ta hapse
atýldý. Tâhâ Hüseyin gibi çaðdaþ yazarlar
þiirlerinde yer alan, gençler arasýnda yaydýðý aksiyoner- devrimci fikirleri sebebiyle
hapsedildiðini yazar (Ma£a’l-Mütenebbî, s.
166). 324’te (936) valiye özür dileyen bir
methiye yazmasý üzerine Humus’u terketmek þartýyla serbest býrakýldý. Onun “Mütenebbî” lakabý bu olayla ilgili görülür. Aslýnda kendisi tarafýndan Kur’an’a nazîre
olarak kaleme alýndýðý iddia edilen nesir
parçalarý (Hatîb, IV, 104) Mütenebbî isnadýný haklý göstermek için uydurulmuþ, edebî deðeri onun gibi bir edibin sanatýyla baðdaþmayan yakýþtýrmalardýr. Özellikle Ebü’lAlâ el-Maarrî’nin Risâletü’l-³ufrân’ýnda
zikrettiði (s. 423-424) serkeþ deveyi uysallaþtýrmasý, tükürüðü ile býçak kesiðini iyileþtirmesi, kendilerine havlayýp duran ve
öleceðini söylediði köpeðin ölmesi, duyu
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ötesi olarak algýlanan bazý haberleri vermesi gibi mûcize, keramet veya þathiye
kabilinden anekdotlar da Mütenebbî lakabýnýn yerleþmesi baðlamýnda ortaya konulmuþ görünmektedir. Ancak peygamberlik iddiasýna bedevîleri etkileyip nüfuz
kazanmak amacýyla baþvurulmuþ olmasý
da mümkündür. Ýbn Cinnî ise taraftarsýz
ve kimsesiz kalmýþlýðýný anlattýðý Semûd
arasýnda Sâlih, yahudiler arasýnda Îsâ gibi olduðunu beyan eden ve kendisini peygamberlere benzeten dizeleri sebebiyle
ona Mütenebbî lakabýnýn takýldýðýný ileri
sürer (Ebû Mansûr es-Seâlibî, I, 8). Ýbn
Reþîk de þiirlerinde ortaya koyduðu üstün
baþarý ve zekâ örneði dolayýsýyla kendisine bu lakabýn verildiðini söyler (el-£Umde,
I, 45). Ancak Mütenebbî’nin bu lakaptan
rahatsýz olduðu göz önünde bulundurularak lakabýn onu çekemeyen düþmanlarý
tarafýndan takýldýðýný söylemek gerekir. Aslýnda siyasî ihtiraslarý olan bir kimsenin son
peygamber inancýnýn genel kabul gördüðü bir ortamda bu tür bir iddiaya kalkýþmasý makûl görünmemektedir (M. Muhyiddin Abdülhamîd, VIII/1 [1937], s. 4952). Mütenebbî’nin isyanýndan az önce ve
isyaný sýrasýnda kaleme aldýðý þiirler ikinci dönem þiirlerini teþkil eder. Bunlar aþýrý
güven ve gurur duygularýyla yazýlmýþ, yer
yer geleneksel þiir kalýplarýndan ayrýlan, ilham ve üslûp itibariyle daha güçlü ürünlerdir.
Hapiste iken her þeyden önce güçlü bir
þair olmasý gerektiðini idrak eden Mütenebbî, 325-328 (937-940) yýllarýnda Dýmaþk, Lazkiye, Taberiye, Halep, Antakya
gibi þehirleri ve Lübnan’ýn çeþitli yerlerini
dolaþarak basit ücretler karþýlýðýnda orta
halli kimseler ve küçük memurlar için methiyeler yazdý. Bu dönemde, üstün ýrk olarak gördüðü Araplar’ýn Türkler ve Deylem
mevâlîsi gibi kendine göre düþük seviyeli
yabancýlar tarafýndan yönetilmesine üzüntülerini dile getirdiði þiirlerinde ýrkçý görüþler ortaya koydu (Vâhidî, s. 148, 160;
Nâsîf el-Yâzicî, s. 87, 96). Giderek þöhreti
artan Mütenebbî, 328 (939) yýlý baþlarýnda Suriye emîrü’l-ümerâsý Ýbn Râik’ýn Dýmaþk valisi olan Arap menþeli Bedr b. Ammâr el-Harþânî el-Esedî ile tanýþtý ve resmî þairi sýfatýyla onun için içten duygularýný dile getirdiði yüksek ilham ürünü kasideler yazdý (Vâhidî, s. 206-245; Nâsîf elYâzicî, s. 132-163). Hapis hayatýnýn sona
ermesinden itibaren bu devrede kaleme
aldýðý þiirler genellikle þekil yönünden büyük ilerleme kaydetmiþ kasîdelerle bazý irticâlî þiirler ve Ebû Nüvâs tarzý bir av tasvirinden meydana gelen üçüncü tarz þiirlerini oluþturur.
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Aþýrý derecede gururlu olmasý, saray hayatýnýn entrikalarýna ayak uyduramamasý
ve kendisini çekemeyenler yüzünden vali
ile arasý açýlan Mütenebbî saraydan ayrýlarak Suriye çölünde inzivaya çekildi. Dýmaþk
Valisi Bedr b. Ammâr’ýn yeniden Irak’a hareket etmesi üzerine inzivadan çýkýp tekrar methiye yazmaya yöneldi ve ikinci derecedeki bazý kimseler için övgüler kaleme aldý. 336’da (947-48) Hamdânî Emîri
Seyfüddevle’nin Antakya valisi Ebü’l-Aþâir’in yanýna giderek methiyesini sundu. Vali, ertesi yýl Antakya’ya gelen Seyfüddevle’ye þairlik ve süvariliðinden övgüyle söz
ettiði Mütenebbî’yi takdim etti. Seyfüddevle, sarayýnda birçok þair bulunmasýna
raðmen o dönemde Arap milletinin ve kendisinin özellikle Haçlýlar’a karþý savaþlarýný
ve kahramanlýklarýný daha güçlü bir tonda dile getirecek yiðit, savaþçý ve güçlü bir
þaire ihtiyaç duyarak onu Halep sarayýna
davet etti. Mütenebbî þiirlerini huzurda
oturarak okumasý, el etek öpmemesi ve
yýlda en az üç kasidesine 3000 dinar ödenmesi þartýyla Hamdânî sarayýna girip Seyfüddevle’nin þairi oldu.
Mütenebbî’nin Bedr ile aralarýnýn bozulduðu 329 (941) yýlý ortalarýndan 337 (948)
yýlý baþlarýna kadar kaleme aldýðý þiirler dördüncü tarz þiirlerini teþkil eder. Bu koleksiyonda neo-klasik kaside þekline sadýk kalýnmýþ olmakla birlikte kadýn aþkýnýn dile
getirildiði giriþ kýsýmlarý (nesîb / teþbîb)
asgari hadde indirilmiþ, bazan bunun yerine hülyalarý ile hayal kýrýklýklarýný dile getiren felsefî - lirik giriþlere yer verilmiþtir.
Cesur, âlicenap ve cömert bir Arap reisi
örneðini temsil eden hâmisi Seyfüddevle’ye baðlýlýðý samimi idi. Buna karþýlýk Seyfüddevle de þairinin kýymetini takdir ediyor, onu hediyelere boðuyor, kendisine arkadaþ gibi davranýyor, seferlerinde yanýna
alýyordu. Mütenebbî de Halep’e dönünce
hükümdarýn Bizans’a ve bedevîlere karþý
gerçekleþtirilen savaþlarýný tasvir ve terennüm ediyordu. Onun savaþlarý arasýndaki
kýsa zamanlarda saray hayatýna iþtirak ediyor, çeþitli vesilelerle irticâlî þiirler ve övgüler yazýyor (Vâhidî, s. 522-537; Nâsîf elYâzicî, s. 376-395), Seyfüddevle’nin ölen
yakýnlarý için mersiyeler kaleme alýyordu
(Vâhidî, s. 388 vd., 408 vd.). Mütenebbî’nin Seyfüddevle’nin yanýnda kaldýðý dokuz
yýl boyunca yazdýðý þiirler sanat hayatýnýn
zirvesini teþkil etmekte olup beþinci tarz
þiirlerini ve bütün eserlerinin üçte birini
oluþturur. “Seyfiyyâtü’l-Mütenebbî” adý verilen bu þiirler, bizzat kendisinin de olaylarýn içinde yer almasý sebebiyle tarihî bakýmdan birinci derece belge niteliði taþýr.

Araplar’ýn yaný sýra Ýslâm’ýn da azametini
tasvir eden bu ürünler onun eserlerinin
ve belki de bütün Arap þiirinin en yüksek
noktasýný teþkil eder. Bu eserlerinde Bizans savaþlarýnýn azametini Ebû Firâs elHamdânî’ye göre daha dolgun ve daha
destanî bir eda ile tasvir etmiþtir. Mütenebbî, Seyfüddevle’nin sarayýnda birçok
âlim, edip ve þairle tanýþtý, bir kýsmýndan
yararlandý, maðrur tabiatý ve sert mizacý
yüzünden çoðunun düþmanlýðýný kazandý.
Ünlü filozof Fârâbî ile tanýþmasý ve ondan
faydalanmasý da bu sýrada olmuþtur. Sarayda görüþtüðü, dostluk kurduðu ve þiirlerindeki dil sorunlarýyla ilgili olarak muarýzlarýnýn itirazlarýna cevap verdiði kaydedilen, þiirlerinin þârihi Ýbn Cinnî’nin konumu ise tarihî bakýmdan güçlük arzetmekte, en azýndan bunun, Ýbn Cinnî’nin on beþyirmi beþ yaþlarý arasýnda iken gerçekleþmiþ olmasý mümkün görünmektedir. Yine
Ebü’t-Tayyib el-Lugavî, Ýbn Hâleveyh ve Hâtimî gibi dil ve edebiyat âlimleriyle tanýþmasý ve bir kýsmýndan istifade etmesi de
bu süreçte gerçekleþmiþtir. Þair Bebbega
da onun vefalý dostlarýndan biriydi. Kendisinden önce sarayýn baþ þairi olan Ebü’lAbbas en-Nâmî ile Seyfüddevle’nin amcazadesi þair Ebû Firâs el-Hamdânî ve bunun
yakýn dostu dilci Ýbn Hâleveyh ise ona düþman olanlarýn baþýnda geliyordu. Ebû Firâs’ýn düþmanlýðýnýn, Mütenebbî’nin yüksek sanatýný kýskanmasýndan ya da onun
Seyfüddevle’nin kýz kardeþi Havle ile alâkasýndan ileri geldiði belirtilir, bazýlarýna
göre ise böyle bir alâkanýn mevcut olduðu iddiasý asýlsýzdýr.
Mütenebbî’nin kibir, azamet ve gururu
tahammül edilmez bir noktaya varýnca Ýbn
Hâleveyh’in þiirindeki bir dil meselesiyle
ilgili tartýþmada Mütenebbî’nin yüzüne
anahtar atýp onu yaralamasý ve buna ses
çýkarýlmamasý ya da bizzat Seyfüddevle’nin bir mecliste kendisine hokka fýrlatmasý üzerine Mütenebbî ailesiyle birlikte 346
(957) yýlýnýn sonlarýnda Halep’ten kaçarak
Þam’a sýðýndý. Oradan Filistin bölgesindeki
Remle’ye gidip Kâfûr’un valisi Ýbn Tuðç’a
methiye yazdý. Nihayet Fustat’a geçip Ýhþîdîler’in nâibi Habeþli emîr Kâfûr’un himayesine girdi. Muhtemelen kendisine
Sayda valiliðini vaad etmiþ bulunan emîr
(Yûsuf el-Bedîî, I, 115), Mütenebbî’nin þiirlerinde açýkça ya da ta‘riz ve telmih yoluyla bu vaadi hatýrlatmasýna raðmen onun
asýl maksadýný ve iktidar hýrsýný görerek
vaadini yerine getirmedi. Hayatýnýn üçüncü devresini teþkil eden ve en sýkýntýlý zamanlarýný oluþturan bu süreçte maddî ve
mânevî hürriyetlerinden mahrum kalan
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þair kalben nefret duyduðu hâmisine kaside yazmak mecburiyetinde kaldý. “Kâfûriyyâtü’l-Mütenebbî” adý verilen bu zoraki
övgülerde Seyfüddevle’nin teveccühünü
kaybetmenin üzüntüsü ile Kâfûr’a duyulan
hýnç güçlü bir þekilde sezilmektedir (a.g.e.,
I, 125 vd.). Uzun zaman geçmesine raðmen
söz konusu vaadin yerine getirilmediðini
gören þair diðer Ýhþîdî kumandaný Rum
asýllý Ebû Þücâ‘ Fâtik’in teveccühünü kazanmaya çalýþtý, ancak bu zat 350’de (961)
ölünce Kâfûr’la münasebeti daha gergin
bir hal aldý. Neticede bir defa daha kaçmaya karar verdi, ayný yýlýn kurban bayramýnda Kâfûr’a aðýr bir hicviye yazarak Arabistan çölünü güçlüklerle geçip Kûfe’ye ulaþtý. Orada kýsa bir süre kaldýktan sonra Baðdat’a giderek dostu, âlim ve edip Ali b.
Hamza el-Basrî’ye konuk oldu. Burada Halife Tâi‘-Lillâh, emîrü’l-ümerâ Muizzüddevle ve Büveyhî Veziri Mühellebî için methiye yazmaktan imtina etmesi üzerine vezir
el-E³ånî sahibi Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî,
Ebû Ali el-Hâtimî, Ýbnü’l-Haccâc ve Ýbn
Sükkere el-Hâþimî gibi çevresindeki edip ve
þairleri kýþkýrttý; onlarýn, sanatýný ve kiþiliðini küçük düþürmeye çalýþmalarýna raðmen
Mütenebbî kendilerine cevap bile vermedi
(Ýbn Reþîk el-Kayrevânî, I, 92). Baðdat’ta
ikameti sýrasýnda daha önce Mýsýr’da yaptýðý gibi ders okuttu, dostlarýna þiirlerini
açýkladý, bir ara Kûfe’yi ziyaret etti.
354 (965) yýlý baþlarýnda Büveyhî Veziri
Ebü’l-Fazl Ýbnü’l-Amîd’in daveti üzerine
gittiði Errecân’da vezirin himayesine mazhar olup ona birkaç methiye kaleme aldý.
Ayný yýlýn yazýnda Büveyhî Sultaný Adudüddevle’nin davetiyle Þîraz’a giden Mütenebbî’nin ona yazdýðý methiyeler en iyi eserlerinden sayýlýr. Þîraz’dan Baðdat’a geçerken Sevâdübaðdat’ýn batýsýndaki Nûmâniye yakýnýnda Deyrülâkul denilen yerde Ramazan 354’te (Eylül 965), daha önce hakkýnda hicviye yazdýðý Dabbe b. Yezîd elUtbî’nin dayýsý Fâtik b. Ebû Cehl el-Esedî
idaresindeki Benî Esed ve Benî Dabbe’den
bir grup çapulcu bedevî tarafýndan yolu
kesildi, meydana gelen çarpýþma sonunda oðlu ve kölesiyle birlikte öldürüldü, divanýnýn kendi yazdýðý nüshasý dahil bütün
malý ve eþyasý yaðmalandý (Yûsuf el-Bedîî, I, 227, 239).

Güçlü bir yapýya sahip olan Mütenebbî
ilk yýllarýný çölde bedevîler arasýnda geçirmesi, ayrýca Seyfüddevle’nin beraberinde
yýllarca savaþlara katýlmasýnýn etkisiyle zorluklara katlanan, kuvveti ve kuvvetliyi yücelten, korkaklýktan nefret eden, gerektiðinde ölüme bile meydan okuyan bir kiþiliði temsil ediyordu. Sýnýrsýz bir yükselme

ve iktidar hýrsý taþýyan, megalomani derecesinde kibir ve gurur duygusuna sahip
bulunan, asla eðilmeyen, baþkalarýný küçük gören, dolayýsýyla birçok düþman kazanan bir þahsiyetti. Daima doðru sözlü,
yalandan nefret eden, sevdiklerini yürekten seven vefakâr bir karakter ortaya koymuþtur. Bunun yanýnda hayata, insanlara
ve zamana karþý kötümser bir felsefenin
temsilcisiydi. Mal hýrsýna ve cimriliðine dair bazý anekdotlar naklediliyorsa da bu husus, mal ve serveti þeref ve onurunu koruma vasýtasý saydýðý bir felsefeyle ilgili görülmüþtür.
Birçoklarýna göre en büyük Arap þairi
sayýlan Mütenebbî’nin þöhreti bugüne kadar varlýðýný sürdürmüþtür. Daha hayatta
iken çevresini kuþatan ateþli hayranlarý
eserinin kýymetini düþürmeye çalýþan muhaliflerine karþý onu savunmuþtur. Muhaliflerinin çoðu mizacýndan þikâyetçi olduðu gibi þair olarak da eleþtiriler yöneltiyordu, ancak bu eleþtiriler sadece bir zümrenin düþüncelerini yansýtýyordu. Onun vefatýyla birlikte gerçekleri birincilerden daha
açýk gören ve ikincilerin abartýlarýna düþmeyen tarafsýz bir üçüncü kitle meydana
gelmiþtir. Bu yeni zümrenin fikrî üstünlüðü galip gelmiþ ve Mütenebbî’nin çaðdaþý
olan nesil ortadan kaybolunca hemen bütün aydýnlar þairin yanýnda yer almýþtýr. V.
(XI.) yüzyýldan itibaren Mütenebbî adý “büyük þair” sanýyla eþ anlamlý sayýlmýþtýr. Bu
sebeple onun edebî otoritesi Arap þiiri üzerinde görülen en önemli etkilerden olmuþ,
methiye yazan bütün Arap þairleri çeþitli
ölçülerde onun tesirinde kalmýþtýr. Bugün
Kuzey Afrika’da en çok okunan þair olduðu gibi Suriye ve Mýsýr’da da övgü ve hayranlýk dolu yayýnlarýn konusunu teþkil etmiþ, Mýsýr’da edebî meziyetleri ve felsefesinin cüretkârlýðý kadar Araplýk hislerinin
coþkunluðu sebebiyle de takdir edilmiþtir.
Divanýnda yer alan ve çeþitli kültür verilerini yansýtan þiirler âlim, kültürlü ve aydýn bir þair portresi çizmektedir. Çok okuyan bir kimse olduðu, seyahatlerinde bile
kütüphanesini yanýnda taþýdýðý, vefatýndan sonra kütüphanesinde yer alan kitaplarda kendi el yazýsýyla düþtüðü birçok hâþiye ve not görüldüðü, Ýbnü’l-Amîd’in lugata dair bir eserini kendisinden okuduðu,
Mýsýrlýlar’a Ýbn Vellâd’ýn el-Maš½ûr ve’lmemdûd’unu okuttuðu ve bu eser üzerine eleþtiriler yaptýðý kaydedilir.
Mütenebbî’nin þiirleri kendi zamanýnda
Suriye, Irak ve Mýsýr’da meydana gelen hadiselerin, Bizans ve Hamdânîler’le alâkalý
olay ve savaþlarýn tarihî bir tescilidir. Bu du-

rum, onun geniþ tarih kültürünü gösterdiði gibi þiirinde yer alan þehir ve mekân
adlarýna dair zengin bir envanter de engin
coðrafya bilgisini ortaya koymaktadýr. Ýnsanýn tabiat ve davranýþlarý ile hayat - ölüm
iliþkisine dair tecrübesini yansýtan hikemiyat onun þiirine hâkim olan ana temalardandýr. Ayrýca Kur’ân-ý Kerîm’in mâna, üslûp, kýssa ve istiarelerinden etkilenme ve
esinlenmeler þiirine yansýyan temel özelliklerdendir.
Gerçekte hiçbir felsefî ekol veya tasavvufî mezhebin müntesibi olmadýðý halde
sýrf çevresindeki aydýn kesime engin kültürünü kanýtlamak ve onlarýn takdirini kazanmak amacýyla þiirlerinde sûfestâiyye,
hevâiyye, maddiyye gibi akýmlardan söz
etmiþ; hareket - sükûn, fâsit kýyas, ruhun
ölümsüzlüðünden ve duyusal algýnýn gerçekliðinden þüphelenme gibi düþüncelere
yer vermiþtir. Abdal, hulûl, tecellî, hal, havâtýr, hakikat - hayal, zâhir- bâtýn, huzurgaybet, zaman, yakýn, kýlletten kesretin
çýkýþý gibi sûfiyye, bâtýniyye, Karmatiyye ve
Þîa sembolizmini onlarýn abartýlý üslûbu
içinde þiirlerine yansýtmýþtýr (Þevký Dayf, s.
321-351). Yunan kültür ve felsefesinin hikemiyatýný mantýkî kýyaslarla pekiþtirerek
yeni kalýplar içinde dillendirmiþtir. Ýbn Abbâd, yazdýðý risâlede Mütenebbî’nin hikmet ve mesel haline gelmiþ 370’den fazla
beytini, Hâtimî ise risâlesinde Aristo’dan
esinlendiði 120 kadar vecize ve hikmet dizesini açýklamýþtýr.
Mütenebbî, özellikle Arap dili ve edebiyatý alanýnda gördüðü tahsilin yaný sýra
bedevîler arasýnda yetiþtiði için dilin bütün inceliklerine vâkýf olmuþtur. Þiirlerinde
Kûfe dil mektebinin mensubu olarak yaygýn Basra anlayýþýna ters düþen þâz kullanýmlara, þâz terkiplere, nâdir ve garip lugatlara yer vermesi lugat ve nahiv sahasýndaki geniþ kültürünü kanýtlamak, takdir kazanmak, bilinçli olarak tefsir ve te’vil güçlüðü ortaya koyarak dikkatleri çekmek gibi amaçlarla ilgili görülmüþtür. Mütenebbî lugat ve nahiv meselelerini derinlemesine þiirine yansýtan ilk ve son þairdir.
Baþta Ýbn Hâleveyh olmak üzere birçok dilci ile arasýnda özellikle Seyfüddevle’nin sarayýnda çetin tartýþmalar geçmiþ, çekemeyenleri bunlarý karalama ve küçük düþürme vasýtasý olarak kullanmýþtýr. Radî elEsterâbâdî, Þer¼u’l-Kâfiye’sinde Mütenebbî’nin bazý kýyas dýþý kullanýmlarýna örnek vermiþ, Ýbn Cinnî divanýnýn þerhinde,
Ýbnü’þ-Þecerî el-Emâlî’sinde, Ýbn Hiþâm
Mu³ni’l-lebîb’inde problemli görülen bazý ifadeleri te’vil ederek Mütenebbî’yi savunmuþtur. Belâgat kitaplarý çoðu güzel197
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lik, bir kýsmý da kusur örneði olarak Mütenebbî’den getirilmiþ dizelerle doludur.
Mütenebbî’nin þiirleri parlak mânalar,
serpiþtirilmiþ zengin hikmet ve meseller,
abartýlý anlatýmlar, bedevî unsurlar, kötümser felsefenin tezahürleri, sýnýrsýz bir yükselme hýrsý ile onur, gurur ve kibrin, yiðitlik ve kahramanlýk ile Araplýk ruhunun terennümü; olaylarý, savaþ ve ihtilâlleri, dinî fikrî mezhep, akým ve görüþleriyle çaðýnýn
tarihî tescili; hýrs, tamah, þan, þöhret ve
yiðitliðiyle mustarip hayatýnýn aynasý konumundadýr. Þiirinde istiare, müþâkele, cinas ve týbâk (tezat) gibi geleneksel söz sanatlarýný felsefî, tasavvufî ve lisanî telmihler ilâvesiyle lafýz-mâna armonisi içinde kullanmýþtýr. Ýfade zarafetini esas alan Þam
ekolünün en büyük temsilcisi sayýlan Mütenebbî parlak teþbihler, zarif istiareler ve
bazý lafzî sanatlarla süslü muhteþem bir
üslûba sahiptir. Kasideye ya kadim þairler
gibi gazelle baþlar ya da doðrudan giriþ yapar ve kasidelerini serpiþtirilmiþ hikmet dizeleriyle süsler. “Dizelerinde sebebinin açýklanmasý güç olan bir deha sýrrý gizlidir” sözü onun þiiri hakkýnda yapýlmýþ en gerçekçi deðerlendirmeyi yansýtýr.
Daha çok medih ve fahr olmak üzere
hikmet, mesel, edep, mersiye, hiciv, gazel
ve tasvir ele aldýðý baþlýca temalardýr. Methiyeleriyle hayatýný kazanan Mütenebbî övdüklerinin kahramanlýk, mertlik, cömertlik, soyluluk ve zekâ durumlarýný abartýlý
bir dille anlatmýþ, genellikle övdüðü kimse
ile iliþkisi kesilinceye kadar övgülerini yalnýz ona hasretmiþ, kasideyi memduhu ile
kendisi arasýnda ikiye ayýrarak kendi erdemlerinden de söz etmiþtir. Kýtalar hariç
divanýnda yer alan 112 övgü kasidesi arasýnda en güzelleri Seyfüddevle ile ilgilidir.
Bunlar yürekten kopan bir sevgi ve duyguya tercüman olurken Kâfûr için kaleme aldýðý zoraki övgüler ta‘riz ve telmihler þeklinde yergi iðneleri içerir. Kendisini herkesten üstün görmesinin doðal bir sonucu olarak çok miktardaki fahriye kýta ve dizelerinde kendini, ailesini, geçmiþini ve þiirini
över; çekemeyenlerini ve düþmanlarýný yerer; zulümden nefret eden, üzerine yaðan
felâket ve musibetlere aldýrmayan, ölüme
meydan okuyan savaþçý kiþiliðini ortaya koyar. Öldürülme olayýnda yolu kesildiðinde
kaçýp kurtulmaya davranmýþken kölesinin,
“At, gece ve çöl tanýr beni / Kýlýç, mýzrak,
kâðýt ve kalem tanýr beni” anlamýndaki dizesini hatýrlatmasý üzerine, “Kahrolasý, beni katlettin!” demiþ ve öldürülünceye kadar savaþmýþtýr.
Aklýn hâkim olduðu mersiyelerinde yakýnma ve acýnma duygularýndan ziyade tâ198

ziye ve teselli dile getirilmiþ, ölenin ve ailesinin erdem ve iyilikleriyle ölüm felsefesine dair hikmet ve mesellere yer verilmiþtir. Kendi anneannesi, Seyfüddevle’nin annesiyle kýz kardeþi Havle ve Ebû Þücâ‘ Fâtik’le alâkalý mersiyeleri en güzelleridir. Þahsî tecrübeleriyle Hint, Fars, Yunan kültür
ve felsefelerine dair birikiminden doðmuþ
hikmet, mesel, vecize ve edep türü güzel
sözler hemen bütün þiirlerinde yoðun biçimde yer alýr. Dillerde dolaþan bu tür sözleri, Ebü’l-Atâhiye gibi sýrf hikemiyata yönelmiþ þairlerinkinden daha çok olup hayat - ölüm, zaman ve zamane insanlarý, insan tabiatý ve davranýþlarýna dair ilginç tesbitler ihtiva eder. Mütenebbî’nin fýrtýnalý
hayatý tabiat manzaralarýný seyretme imkâný ve fýrsatý vermediðinden tasvire dair
þiirleri azdýr. Fakat onun Taberiye gölü tasviri, Þi‘bü Bevvân tasviri ve Hummâ tasviri belki de bütün Arap þiirinin tasvir þaheserleri olarak kabul edilmiþtir. Hasýmlarýný küçümseyen ve onlarýn seviyesine düþmek istemeyen maðrur tabiatý yergiye
müsait olmadýðýndan bu konudaki þiirleri
de fazla deðildir. Çoðu kýtalar þeklinde olup
200 beyte ulaþmayan bu þiirler genellikle
ta‘riz ve telmihten öteye geçmez. Ancak
caný acýtýlýnca aðýr hiciv yeteneðini ortaya
koyan þairin Ýhþîdî Emîri Kâfûr’la ipleri kopardýðý zaman yazdýðý ve onun fizikî kusurlarýný karikatürize ettiði “Dâliyye”si bir
hiciv þaheseri diye kabul edilir. Yine sert ciddi ve maðrur erkek tabiatý, yüksek idealler uðrunda omuzunda aðýr yük ve davalar taþýyan kiþilik profiliyle uyuþmadýðý için
Mütenebbî’de kadýn tasviri ve gazel temasý da nadirdir; sadece bazý kasidelerinin giriþinde geleneðin aksine asgari hadde indirilmiþ vaziyette görülür. Ancak bu sertliðin arasýnda güzelliði hissettiren þiirlerinde gençliðini aralarýnda geçirdiði doðal
güzelliði temsil eden bedevî kýzlarýný þehirli kýzlara tercih ettiði görülür.
Divaný. Mütenebbî’nin bizzat derleyip
tertip ettiði ve öðrencilerine okuttuðu divaný bütün þiirlerini kapsamaz. Divanýný
Ebü’l-Hasan Muhammed b. Ahmed elMaðribî el-Müteyyem (ö. 400/1010), Ebü’lHasan Ali b. Eyyûb el-Kummî ile Ýbn Cinnî
rivayet etmiþtir. Son rivayet alfabetik dizimlidir. Divanda yer alan þiirler “Þâmiyyât”
(2352 beyit), “Seyfiyyât” (1540 beyit), “Kâfûriyyât” (528 beyit), “Fâtikiyyât” (357 beyit) ve “Þîrâziyyât” (396 beyit) olmak üzere toplam 5173 beyti (þârih Vâhidî’ye göre
5490 beyti) kapsar. Hüseyin b. Ubeydullah
es-Sýkýllî, et-Tekmile ve þer¼u’l-ebyâti’lmüþkile min (fî) Dîvâni Ebi’¹-ªayyib elMütenebbî (nþr. Mâcid el-Ceâfire v.dðr.,
Yermük 1980; nþr. Enver Ebû Süveylim,

Amman 1985) ve Abdülazîz el-Meymenî,
Ziyâdâtü Dîvâni þi£ri’l-Mütenebbî (Kahire 1345) adlý eserlerinde divanda yer almayan bazý þiir ve kasidelerini toplamýþ,
Meymenî divana kaside ve kýta olarak kýrk
beþ parça eklemiþtir. Ýlk baskýsý Kalküta
1230’da (1814) (Muhibbî þerhiyle birlikte)
gerçekleþtirilen eserin tahkikli ve tahkiksiz
olarak çok sayýda neþri ve baskýsý yapýlmýþtýr (Avvâd v.dðr., VI/3 [1397], s. 273).

Divanda yer alan þiirlerin hepsinin veya
müþkil kýsýmlarýnýn þerhine ve bazý þerhlerin eleþtirisine dair IV. (X.) yüzyýlýn sonlarýndan itibaren ve daha çok V. (XI.) yüzyýlda olmak üzere 100’e yakýn Arapça eser
(krþ. a.g.e., VI/3 [1397/1977], s. 275-291)
ve birkaç Farsça þerh yazýlmýþtýr. Ýlk þerh
Sa‘d b. Muhammed el-Vahîd el-Ezdî elBaðdâdî’ye (ö. 385/995) aittir. Mütenebbî’nin öðrencisi ve sadýk dostu kabul edilen
Ýbn Cinnî Fesrü þi£ri’l-Mütenebbî (nþr.
Safâ Hulûsî, I, Baðdat 1390/1970; II, 1398/
1978), el-Fet¼u’l-vehbî £alâ müþkilâti’l-Mütenebbî (nþr. Muhsin Gayyâd
Uceyl, Baðdat 1393/ 1973) ve Tefsîru ma£ânî Dîvâni’l-Mütenebbî adýyla üç þerh
kaleme almýþtýr. Bu þerhler için aralarýnda Ebû Abdullah Hüseyin b. Ahmed ezZevzenî, Ebû Hayyân et-Tevhîdî ve Þerîf
el-Murtazâ’nýn da bulunduðu edipler tarafýndan eleþtiri eserleri kaleme alýnmýþtýr. Divanýn yayýmlanmýþ diðer þerhlerinin
müellifleri arasýnda Ebü’l-Alâ el-Maarrî,
Ýflîlî, Ýbn Sîde, Ebü’l-Yümn el-Kindî, Batalyevsî, Ýbn Usfûr el-Ýþbîlî, Ýbnü’l-Müstevfî, Muhammed Emîn el-Muhibbî, Nâsîf el-Yâzicî ve Berkûký gibi eski ve yeni
isimler yer almaktadýr. Ahmed b. Ali elMühellebî, el-MeßâÅi× £alâ þurrâ¼i Dîvâni’l-Mütenebbî adlý eserinde Ýbn
Cinnî, Maarrî, Vâhidî, Ebü’l-Yümn el-Kindî ve Hatîb et-Tebrîzî þerhlerini eleþtirmiþ,
eserin Ýbn Cinnî ve Maarrî eleþtirileri kýsmý yayýmlanmýþtýr (nþr. Cemîl Mahmûd elMaðribî, I-II, Mekke 1400/1980). Divanýn
Farsça þerhlerinden Muhammed b. Ýbrâhim’e (Kalküta 1261) ve Muhammed Abdülmün‘im Ubeydullah el-Hindî’ye (Agra
1300) ait olanlar basýlmýþtýr. Abdülkahir elCürcânî, Fuâd Efrâm el-Bustânî, Osman
Ali el-Kar‘âvî ve Nebîl Fâzýl, Mütenebbî divanýndan antolojiler meydana getirmiþlerdir. Hammer- Purgstall (Alm.), Pietro Poolen (Lat.), O. Rescher (Alm.); A. J. Arberry
(Ýng.), A. Wormhoudt (Ýng.), Silvestre de
Sacy (Fr.) divanýn tamamýný veya ondan
yapýlmýþ seçmeleri tercüme etmiþlerdir
(daha fazla bilgi için bk. a.g.e., VI/3 [1397],
s. 273-275).

MÜTENEBBÎ

Mütenebbî’nin þiirleri üzerine, baþta Ebû
Temmâm ile Buhtürî’den olmak üzere kadîm þairlerden yaptýðý iddia edilen serika
ve intihallerle dil hatalarý ve bunlara yazýlan reddiyelerle ilgili olarak çok sayýda eser
yazýlmýþtýr. Bu eleþtirilerin bir kýsmýnda
þahsî husumet yüzünden küçük alâka ve
benzerlikler de serika ve intihal kabul edilmiþtir. Hâtimî, Ýbn Vekî‘, Sâhib b. Abbâd
ve Ebû Sa’d (Saîd) Muhammed b. Ahmed
el-Amîdî’nin eserleri bu kabildendir. Kadî
Ebü’l-Hasan el-Cürcânî, Seâlibî ve Abdülkahir el-Cürcânî gibi mutedil eleþtirmenler, bunlarýn birçoðunu tevârüd (rastlantý)
veya þairler arasýnda ortak tema ve kliþeler diye görmüþtür. Bu konuda ilk eseri yazan râvisi Muhammed b. Ahmed el-Maðribî’dir (el-Ýnti½ârü’l-münebbî £an fe²âßili’lMütenebbî). Daha sonra Sâhib b. Abbâd,
el-Em¦âlü’s-sâßire min þi£ri’l-Mütenebbî (nþr. Zühdî Yeðen, Beyrut 1950) ve elKeþf £an mesâvißi þi£ri’l-Mütenebbî (Kahire 1349); Hâtimî, er-Risâletü’l-mûŠý¼a
(veya el-MuvaŠŠý¼a ) fî ×ikri serišåti
Ebi’¹-ªayyib el-Mütenebbî ve sâšý¹ý
þi£rih (nþr. M. Yûsuf Necm, Beyrut 1965) ve
er-Risâletü’l-¥âtimiyye fîmâ vâfaša’lMütenebbî fî þi£rihî kelâme Aris¹o fi’l¼ikme (nþr. Fuâd Efrâm el-Bustânî, Beyrut 1931) ve Kadî Ebü’l-Hasan el-Cürcânî,
el-Vesâ¹a beyne’l-Mütenebbî ve Åu½ûmih (Sayda 1331) adlý eserlerini kaleme almýþlardýr. Ýbn Vekî‘, Ebû Mansûr es-Seâlibî, Muhammed b. Ahmed el-Amîdî, Ýbnü’d-Dehhân, Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr, Ýbn
Bessâm eþ-Þenterînî ve Bâ-Kesîr el-Hadramî de bu alanda eser ortaya koyanlarýn
bir kýsmýdýr.
Korkîs Avvâd ve Mîhâîl Avvâd’ýn 1977’de yayýmladýðý Mütenebbî ve divanýyla ilgili yazma, kitap ve makalelerin listesi 127
sayfadýr (el-Mevrid, VI/3 [1397/1977], s. 263390). Listenin bugün itibariyle daha da
uzadýðý þüphesizdir. Kitaplardan bazýlarý
þunlardýr: Yûsuf el-Bedîî, e½-Øub¼u’l-münebbî £an ¼ay¦iyyeti’l-Mütenebbî (nþr.
Yâsîn el-Arafât, Dýmaþk 1350/1930); Hüseyin Hüsnî, el-Edebü’l-mürebbî fî ¼ayâti’l-Mütenebbî (Ýskenderiye 1917); Kemal Hilmi, Ebü’¹-ªayyib el-Mütenebbî
(Kahire 1921); Þefîk Cebrî, el-Mütenebbî mâlißü’d-dünyâ ve þâ³ilü’n-nâs (Dýmaþk 1349/1930); Mahmûd Muhammed
Þâkir, Mütenebbî (Kahire 1976, I-II); Abbas Hasan, el-Mütenebbî ve Þevš¢ (Kahire 1951); Zekî el-Mehâsinî, el-Mütenebbî (Kahire 1956); Ma‘rûf er-Rusâfî, Na¾ra
icmâliyye fî ¼ayâti’l-Mütenebbî (Baðdat 1959); George Gureyyib, el-Mütenebbî (Beyrut 1967); M. Muhammed Hüse-

yin, el-Mütenebbî ve’l-Æarâmi¹a (Riyad
1401/1981); Mustafa eþ-Þek‘a, Ebü’¹-ªayyib el-Mütenebbî fî Mý½r ve’l-£Irâšeyn
(Beyrut 1983); Ýlyâ Hâvî, el-Mütenebbî
(Beyrut 1990). Vefatýnýn hicrî takvime göre 1000. yýlý (1355/1936) münasebetiyle yazýlan bazý eserler de þunlardýr: Tâhâ Hüseyin, Ma£a’l-Mütenebbî (Kahire 1936);
Abdülvehhâb Azzâm, ¬ikrâ Ebi’¹-ªayyib
el-Mütenebbî ba£de elf £âm (Baðdat
1936); Muhammed Cevâd, el-Mütenebbî ba£de elf £âm (Baðdat 1936, 1984); Ýbrâhim el-Ureyyýz, Fennü’l-Mütenebbî
ba£de elf £âm (Küveyt 1962, 1974). Baþta
Francesco Gabrieli olmak üzere Bohlen,
Hammer- Purgstall, Régis Blachère, E.
Garcia Gomez, S. A. Bonebakker, Louis
Massignon, Andras Hamori gibi birçok þarkiyatçý da Mütenebbî hakkýnda eserler
kaleme almýþtýr (daha fazla bilgi için bk.
a.g.e., VI/3 [1397/1977], s. 382-390).
Frederic Gabrieli, Andras Hamori, R.
Blachère ve Louis Massignon, ayrýca I. Goldziher, P. Bachmann, W. Björkman, I. J. Krackovskij, M. Canard, J. J. Reiske, HammerPurgstall, J. Hell, R. A. Nicholson ve Silvestre de Sacy gibi çok sayýda þarkiyatçý
Mütenebbî’nin felsefesi, nebîlik iddiasý, devrimci fikirleri, pesimizmi, Arapçýlýðý, þiirinde Antere etkisi, Ýsmâiliyye izleri, Maarrî,
Ýbn Zeydûn, Ýbn Hânî ve Bâkî’ye tesirleri,
þiirinde tabiat, Bizans-Arap savaþlarý, Seyfüddevle, Kâfûr, Ebû Þücâ‘ Fâtik ve diðerlerine yazdýðý þiirleri gibi deðiþik konularý
ele alan çok sayýda makale neþretmiþtir. Bininci ölüm yýlý dolayýsýyla bazý þarkiyatçýlarýn yazdýðý makaleler, Dýmaþk Fransýz Enstitüsü’nün yayýmladýðý al-Mutanabb¢ recueil publié à l’occasion de son millenaire adlý eserde toplanmýþ (Beyrut 1936),
Hasan el-Ýmrânî el-Mütenebbî fî dirâsâti’l-müsteþriš¢ne’l-Ferensiyyîn adýyla
bir eser yazmýþtýr (Beyrut 1415/1994; daha fazla bilgi için bk. a.g.e., VI/3 [1397/
1977], s. 382-390).
Vefatýnýn 1000. yýl dönümü münasebetiyle Mütenebbî özel sayýsý olarak yayýmlanan Kahire Üniversitesi’nin Øa¼îfetü Dâri’l-£ulûm adlý dergisinin iki sayýsý (Kahire
1936, II/4, III/1); Mecelletü Mecma£i’l-£ilmiyyi’l-£Arabî bi-Dýmaþš’ýn iki özel sayýsý (Dýmaþk 1936; XIV, 1954, III) ve el-Mevrîd dergisinin özel sayýsý (Baðdat 1397/1977,
VI/3) baþta olmak üzere Arapça dergi ve
gazetelerin çoðunda, Ahmed Emîn, Ýbrâhim es-Sâmerrâî, Afîf Abdurrahman, Selîm el-Cündî, Necdî Nâsif, Ali el-Cârim, Ahmed el-Bedevî, Ekrem Fâzýl, Sibâî Beyyûmî gibi yazarlar tarafýndan Mütenebbî’yi
çeþitli yönlerden inceleyen çok miktarda

makale yazýlmýþtýr (daha fazla bilgi için bk.
a.g.e., VI/3 [1397/1977], s. 292-382).
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Sözlük yazarý ve tarihçi.

™

Seyyid Ahmed Âsým, Antep’te dünyaya geldi. Doðum tarihini Ebüzziyâ Mehmed Tevfik ile, Antep’te gördüðü bir þiir mecmuasýna dayanan Hikmet Turhan
Daðlýoðlu 1169 (1755) olarak kaydederler. Semerkantlý Þeyh Osman’ýn soyundan
gelen þair Husûlî Efendi’nin torunu ve
Antep’in tanýnmýþ âlim ve þairlerinden Antep Þer‘iyye Mahkemesi baþkâtibi Mehmed Cenânî Efendi’nin oðludur. Atalarý
arasýnda Nazmü’l-leâl yazarý Þeyh Ahmed Þihâbî Efendi ile Çarpýnlý hattat Þeyh
Ahmed Efendi gibi þair, lugatçý ve hattat
birçok þahsiyet vardýr.
Ahmed Âsým Antep’te iyi bir eðitim gördü, Arapça, hat ve dinî ilimleri tahsil etti.
Þiir ve edebiyatý babasýndan ve o sýrada
Antep’te olan Kilisli Rûhî Mustafa Efendi’den öðrendi. Antep Mahkemesi Kalemi’ne devam ettiði sýrada bir taraftan da
tanýnmýþ âlim ve þairlerin meclislerinde
bulundu. Daha sonra Antep mukataasý
mutasarrýfý Battalzâde Mehmed Nûri Paþa’nýn divan kâtibi oldu (1203/1788-89). Sarayla arasý açýlan Mehmed Nûri Paþa hakkýnda idam hükmü çýkýnca Antep’te çatýþmalar baþladý. Bu sýrada Âsým Efendi de
çok sýkýntý çekti ve Kilis’e kaçtý. Târih’inde
(II, 227) bu felâket sonunda bütün malýný ve servetini kaybettiðini, Antep’in zengin bir ailesinden olduðu halde sýkýntýya
düþtüðünü, özellikle kütüphanesinin yaðma edilmesinden büyük üzüntü duyduðunu anlatýr. Kilis’te sekiz ay kadar kaldýktan sonra geçim sýkýntýsý yüzünden ailesiyle kardeþlerini Antep’e gönderdi, kendisi 1204’te (1789-90) Ýstanbul’a hareket
etti.
Âsým Efendi’nin ilim âleminde adýnýn
duyulmasýna vesile olan çalýþmasý, 12051212 (1791-1797) yýllarý arasýnda tercüme
ettiði ve III. Selim’e sunduðu Tibyân-ý
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Nâfi‘ der Terceme-i Burhân-i Kåtý‘ adlý
eseridir. Padiþah bunun üzerine “Sefâret,
Vekayi‘ tahriri ve nâmenüvislik” gibi bir göreve tayinle kendisine hareket-i dâhil rütbesiyle bir medrese ruûsu ve ev verilmesini, ayrýca 300 kuruþ maaþ baðlanmasýný
emretti. Târih’inde (II, 72) kendisine baðlanan 300 kuruþluk arpalýktan istifade etmemesi için Þeyhülislâm Topal Atâullah
Mehmed Efendi’nin Tirsiniklioðlu’nun tasarrufunda bulunan Pravadi kazasýný tevcih ettiðini, baþlangýçta 50-60 kuruþ aldýðý
halde zamanla bunu da alamadýðýný belirtir. III. Selim’in Âsým Efendi’ye verdiði ev
çýkan bir yangýn sýrasýnda yanýnca padiþah
kendisine yeniden ihsan ve atýyyelerde bulundu. Arapça öðrenmek isteyenler için
Tuhfe-i Vehbî’ye nazîre olarak 1213’te
(1798) Tuhfe-i Âsým’ý yazan Âsým Efendi
bir müddet sonra da Halepli Ýbrâhim b.
Mustafa el-Mudarî’nin Na¾mü’s-sîre (Siyer-i Halebî) adlý Arapça kitabýnýn tercümesini tamamladý ve III. Selim’e takdim
etti. 1215’te (1800-1801) yine III. Selim’in
yardýmýyla Mýsýr üzerinden Hicaz’a gitti ve
Medine’de hocasý Abdullah Necib Efendi
ile görüþerek onun tavsiyesiyle Þerh-i Siyer-i Halebî’yi yazdý (Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi, nr. 2299). Dönüþte Þam ve
Halep’e uðradý, oradan 1216’da (1801-1802)
Antep’e ve Maraþ’a gitti. Ýstanbul’a ailesiyle birlikte döndü ve Üsküdar’da Nuhkuyusu’ndaki evine yerleþti. Ýstanbul’a geldiði günlerde çok sýkýntý çekti, III. Selim ile
II. Mahmud’dan yardým gördü. 9 Þevval
1215’te (23 Þubat 1801) kendisine Molla
Gürânî Mescidi’nde ders okutma ruhsatý
verildi. 1222’de (1807) Âmir Efendi’nin yerine vak‘anüvis oldu, ölünceye kadar bu
görevde kaldý. 15 Rebîülevvel 1229’da (7
Mart 1814) Süleymaniye müderrisi iken
Selânik kadýlýðýna gönderildi (Þânizâde, II,
215). Selânik’ten döndükten sonra 9 Safer 1235 (27 Kasým 1819) tarihinde Ýstanbul’da vebadan öldü; Karacaahmet Mezarlýðý’nda Harmanlýk’tan Miskinler’e giden yolun sað tarafýndaki set üzerine defnedildi.
Âsým Efendi baþarýsýný en çok sözlükçülük alanýnda göstermiþ, Farsça ve Arapça’dan Türkçe’ye çevirdiði iki eserle “Mütercim” unvanýný almýþ, ayrýca vak‘anüvis
sýfatýyla yazdýðý eser ve yaptýðý tercümelerle tarih alanýnda adýný duyurmuþtur. Üç
dilde þiir yazacak kadar güçlü bir edip olan
Âsým Efendi’nin, Tibyân-ý Nâfi‘ ile Kåmus Tercümesi’nin önsözünde yer alan
þiirleri bu alandaki maharetini göstermeye
yeterlidir. Ayrýca Mecmûa-i Ebyât u Eþ‘âr’da þiirleri vardýr (Süleymaniye Ktp.,

Hüseyin Kâzým Kadri, nr. 161, vr. 13a, 15a,
90a). Tibyân-ý Nâfi‘in önsözünde bulunan, en tanýnmýþ gazeline Sünbülzâde
Vehbi bir nazîre yazmýþtýr. Âsým Efendi’nin bestelenmiþ bazý þiirleri de vardýr.
Eserleri. 1. Burhân-ý Kåtý‘ Tercümesi
(Tibyân-ý Nâfi‘ der Terceme-i Burhân-ý Kåtý‘). Muhammed Hüseyin b. Halef-i Tebrî-

zî tarafýndan yazýlan Farsça sözlüðün tercümesidir. Âsým Efendi önsözünde Kåmûsü’l-Acem diye isimlendirdiði, fakat Burhân-ý Kåtý‘ Tercümesi diye anýlan bu sözlükte Farsça kelimelerle birlikte astronomi, astroloji, felsefe, tasavvuf ve hendese gibi ilimlere dair bilgilerin de bulunduðunu belirtir. Tercümeyi yaparken sadece
aslýna baðlý kalmamýþ, otuzdan fazla sözlükten yararlanarak eseri farklý bir tertibe sokmuþtur. Birçok yazma nüshasý bulunan Burhân-ý Kåtý‘ Tercümesi birkaç
defa basýlmýþ, yeni harflerle son neþrini
Mürsel Öztürk ve Derya Örs gerçekleþtirmiþtir (Ankara 2000; ayrýca bk. BURHÂN-ý
KATI‘). 2. Kåmus Tercümesi (el-Okyânûsü’l-basît fî tercemeti’l-Kåmûsi’l-muhît).

Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmûsü’l-mu¼î¹ adlý
Arapça sözlüðünün Türkçe’ye tercümesidir. Âsým Efendi’ye bu büyük çalýþmayý Medine’de iken hocasý Abdullah Necib Efendi tavsiye etmiþtir. Beþ yýlda tamamlanan
eser 1814’te II. Mahmud’a takdim edilmiþ
ve hemen basýlmasý için ferman çýkmýþtýr
(Þânîzâde, II, 217). Âsým Efendi, el-Æåmûs’u çevirirken Murtazâ ez-Zebîdî’nin
Tâcü’l-£arûs adlý þerhinden de faydalanmýþ, âyet, hadis ve þiir örnekleri vermiþ, ayrýca el-Mu¼kem, el-£Ubâb gibi kaynaklardan yeni kelimeler ve anlamlar eklemiþtir. Âsým Efendi, tercümesinde Arapça kelimelere Türkçe karþýlýk bulmakta büyük
gayret ve titizlik göstermiþtir, dolayýsýyla
eser Türkçe’nin de zengin bir sözlüðü niteliðindedir. Özellikle bitki ve hayvan adlarý gibi bilinmesi güç kelimelerin tesbitinde
yöre aðýzlarýndan da yararlanmýþtýr. Birkaç
defa basýlan Kåmus Tercümesi üzerinde
(I-III, Ýstanbul 1230-1233, 1268-1272; I-IV,
1304-1305; I-III, Kahire 1250) çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr (bk. el-KAMÛSÜ’l-MUHÎT).
3. Tuhfe-i Âsým. Arapça öðrenmek isteyenler için hazýrlanan manzum bir sözlüktür (Bulak 1254). 1251 beyitten oluþan eserin giriþinde iki mesnevi, alfabenin her harfiyle kafiyeli altmýþ altý kýta, sonunda da üç
mesnevi vardýr. Eser tarif edilen eþyanýn
mâna ve medlûlüne göre fasýllara ayrýlmýþtýr. 4. Târih. Âsým Efendi’ye vak‘anüvislik teklif edildiðinde Kåmus Tercümesi’nin bütün zamanýný aldýðýný öne sürerek kabul etmemiþse de ikna edilerek 9

