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TARAFE b. ABD

rendi ve mektubu Hîre nehrine atarak Dý-
maþk’a kaçtý. Tarafe dayýsýnýn uyarýsýna rað-
men mektubu açmayýp Bahreyn’e götür-
dü; akrabasý olan vali kaçmasý için fýrsat
verdiyse de kaçmadý. Vali idam hükmünü
uygulamayarak görevinden istifa etti. Ye-
rine gelen yeni vali Tarafe’yi ellerini ve ayak-
larýný kesip topraða gömdü. Ölümünün ar-
dýndan kýz kardeþi Hýrnýk ile dayýsý Müte-
lemmis mersiyeler söyledi. Ölümü hakkýn-
da kaynaklarda 550 ile 569 yýllarý arasýn-
da deðiþen tarihler zikredilmektedir.

Abdülkadir el-Baðdâdî’ye göre Tarafe,
Câhiliye þairleri arasýnda þiir kalitesi baký-
mýndan Ýmruülkays’tan sonra ikinci sýra-
da gelmektedir (Þinkýtî, el-Mu£allašåtü’l-
£aþr, s. 15). Ýbn Kuteybe onu “kasideyi en
iyi söyleyen þair” diye nitelendirmiþtir. As-
maî, Tarafe’yi birinci tabaka þairlerden ka-
bul eder. Lebîd’e, “Araplar’ýn en iyi þairi
kimdir?” diye sorulduðunda “þaþkýn kral”
(Ýmruülkays) demiþ, “Sonra kim?” denildi-
ðinde “yirmilik delikanlý” (Tarafe) cevabýný
vermiþtir. Hassân’ýn, “Araplar’ýn en iyi þairi
kimdir?” sorusuna cevabý ise “kabile olarak
Hüzeyl, kaside olarak Tarafe” þeklindedir.
Benzer bir soruya Cerîr’in cevabý da Tarafe
olmuþtur (Dürriyye el-Hatîb – Lutfî es-Sak-
kal, II/8 [1402/1982], s. 150). Onun þu bey-
ti yaygýn mesel haline gelmiþtir: 	
 ����
�� ��� �� �
 �� ������ 	����� / ��� !�"�� #��א� (Gös-
terecek sana günler cahili olduðun nice þeyi / Ge-
tirecek sana haberleri azýk verip görevlendirme-
diðin birçok kiþi).

Muallakasý ve Divaný. Tarafe’nin en meþ-
hur þiiri sayýlan muallakasý genelde 103 be-
yit olarak rivayet edildiðinden diðer mu-
allakalardan daha uzundur. Güçlü ve sað-
lam bir üslûba sahip bulunan þair mualla-
kasýnýn on beyitten oluþan nesib kýsmýn-
da sevgilisinin, sonraki otuz beyitte deve-
sinin tasvirini yapar. Daha sonra kendisin-
den, kabilesinden, içki meclislerinden, dil-
berlerden, ölümden, cimri ve cömert in-
san tiplerinden, amcasýnýn oðlu Mâlik’in
kendisine kötü davranýþlarýndan ve nihayet
çevikliði, atýlganlýðý ve yiðitliðinden bahse-
der. Tâhâ Hüseyin, Tarafe’nin muallakasýn-
da güçlü bir þahsiyet ve hayata açýk bir ba-
kýþ bulunduðunu belirtir ve onun þiirinde
herhangi bir tekellüf bulunmadýðýný söy-
ler (Min TârîÅi’l-edebi’l-£Arabî, I, 232). Ta-
rafe’nin muallakasýnýn Arapça metnini,
þerhi ve Latince çevirisini ilk defa G. W.
Freytag yayýmlamýþtýr (Halle 1829). Mual-
laka, Ýbn Keysan ve Ebû Bekir Ýbnü’l-En-
bârî tarafýndan þerhedilmiþ, Ýbnü’l-Enbârî
þerhini Osman Reþer neþretmiþtir (Ýstan-
bul 1329/1911). Asmaî ve Ebû Ubeyde’nin
rivayetlerine yapýlan ilâvelerle oluþan diva-

ný 814 beyit içerir, bunlardan 103’ünü mu-
allakasý oluþturur. Divaný ilk defa Johann
Jacob Reiske önemli bir giriþ yazýsý, Ebû
Ca‘fer en-Nehhâs’ýn þerhi ve açýklamalý La-
tince tercümesiyle birlikte yayýmlamýþtýr
(Leiden 1742). Divan þerhsiz olarak da ba-
sýlmýþtýr (Greifswald 1869). W. Ahlwardt
Nâbiga ez-Zübyânî, Antere, Züheyr b. Ebû
Sülmâ, Alkame b. Abede ve Ýmruülkays’ýn
divanlarýyla birlikte Tarafe’nin divanýný el-
£Ýšdü’¦-¦emîn fî devâvîni’þ-þu£arâßi’s-
sitteti’l-câhiliyyîn baþlýðý altýnda neþret-
miþtir (London 1870; Lübnan 1886; Paris
1902). Divan A‘lem eþ-Þentemerî’nin þer-
hiyle de yayýmlanmýþ (Berlin 1895), daha
sonra bu þerh M. Seligsohn’un Fransýzca
çevirisiyle birlikte tekrar neþredilmiþtir (Pa-
ris 1901). Ayrýca Ahmed b. Emîn eþ-Þinký-
tî, Ýbnü’s-Sikkît ve A‘lem eþ-Þentemerî’nin
þerhlerine dayanarak ve Ýbnü’s-Sikkît’in ter-
tibini esas alarak Tarafe’nin divanýný ya-
yýmlamýþtýr (Kazan 1909). Divanýn son ne-
þirlerinden biri Dürriyye el-Hatîb ve Lutfî
es-Sakkal’e ait olup (Dýmaþk 1975) eserin
bundan baþka pek çok baskýsý bulunmak-
tadýr (A‘lem eþ-Þentemerî, Giriþ, s. a-c;
Sezgin, II, 18).
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Ebû Amr Tarafe (Amr)
b. el-Abd b. Süfyân b. Sa‘d

el-Bekrî el-Vâilî
(ö. 564 [?] )

Muallaka þairi.
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Bahreyn’de doðdu. Asýl adý Amr olup
Tarafe (tarfe “ýlgýn”) lakabýdýr. Yemâme ile
Bahreyn arasýnda bir yere yerleþen Sa‘le-
be b. Bekir b. Taðlib b. Vâil kabilesinden
olup þeceresi Araplar’ýn büyük dedesi Ad-
nân’a kadar çýkar. Annesi Verde bint Ka-
tâ-de, kardeþleri Ma‘bed ile Hâlid’dir. Kýz
kardeþi Hýrnýk, dayýsý Mütelemmis, am-
casý Murakkýþ el-Asgar ve babasýnýn am-
casý Murakkýþ el-Ekber de þairdir. Yirmi
altý veya yirmi yaþýnda öldürüldüðü için
“Ýbnü’l-iþrîn” olarak da anýlýr. Babasýný kü-
çük yaþta kaybeden þair amcalarýnýn mi-
ras taksiminde annesine yaptýklarý hak-
sýzlýða karþý çýkmýþ, onlarý tehdit etmek-
ten çekinmemiþ, bu münasebetle söyledi-
ði hicviye ilk þiiri olarak tanýnmýþtýr. Tara-
fe, henüz küçük yaþta iken usta bir þair
olan Müseyyeb b. Ales’i bir þiirinde erkek
deve için diþi deve sýfatý kullandýðýndan
sonralarý darbýmesel haline gelen, “Erkek
deve diþi deveye dönüþmüþ” (istenveka’l-ce-
mel) sözüyle eleþtirmiþ, küçük bir çocuðun
bu acý eleþtirisi karþýsýnda Müseyyeb, “Bir
gün dili yüzünden öldürülür” demiþtir. Ta-
rafe, Bahreyn’de kabilesi arasýnda onurlu
ve kendinden emin bir þekilde büyüdüðün-
den birini hicvetme veya eleþtirmede kim-
seden çekinmezdi. Nitekim eniþtesi Ab-
düamr b. Biþr ve Hîre Kralý Amr b. Hind ile
onun kardeþi Hîre Kralý Kabûs b. Münzîr’i
de hicvetti. Ýlk gençlik yýllarýnda kendini
sefahate kaptýran Tarafe’nin hayata bakýþ
açýsýndan ve yakýþýksýz davranýþlarýndan ra-
hatsýz olan kabile mensuplarý ona karþý ta-
výr aldý ve ardýndan kendisiyle iliþkiyi kes-
ti. Bunun üzerine Tarafe serbest bir hayat
sürebilmek için kabilesini terketti. Vatan
özlemine dayanamayýnca geri dönerek bir
süre kardeþi Ma‘bed’in develerini güttü.
Kabilesi arasýnda yine rahat edemeyen
þair ikinci defa vatanýný terkedip dayýsý
Mütelemmis ile birlikte Hîre Kralý Amr b.
Hind’in sarayýna gitti. Kral þiirlerinden çok
hoþlandý ve onu nedimleri arasýna aldý. Bir
müddet sarayda yaþadý. Ancak kral ken-
disini hicveden Tarafe ile dayýsý Mütelem-
mis’e birer mektup vererek mükâfatlan-
dýrýlacaklarý vaadiyle Bahreyn valisine gön-
derdi. Mektuptan þüphelenen Mütelem-
mis yolda onu okutup ölüm fermanýný öð-


