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b. Hâþim tarafýndan iyi karþýlandý ve 550
(1155) yýlýnda Fâtýmî Halifesi Fâiz-Binas-
rillâh’a elçi sýfatýyla gönderildi. Umâre bu
ziyareti esnasýnda devlet erkâný önünde
Halife Fâiz-Binasrillâh ile veziri Talâi‘ b.
Rüzzîk’i överek onlarýn dostluðunu kazan-
dý ve Fâtýmî halifesinin ihsanlarýna nâil ol-
du. Bir müddet Mýsýr’da kaldýktan sonra
Mekke’ye ve ardýndan Zebîd’e döndü. 551’-
de (1157) tekrar hac farîzasýný eda edip
Zebîd’e dönmek üzere iken Mekke emîri
tarafýndan ikinci defa Mýsýr’a elçi olarak
görevlendirildi. Bu gidiþinde Mýsýr’a yer-
leþti ve bir daha buradan ayrýlmadý.

VI. (XII.) yüzyýlýn güvenilir tarihçilerin-
den biri olan Umâre, mutaassýp bir Sünnî
olmasýna raðmen baþta Þiî Fâtýmî halife-
lerinden ve devlet adamlarýndan büyük
ilgi gördü. Bundan rahatsýzlýk duyan bazý
çevreler, Umâre’yi gözden düþürmek için
onun Ýmâmiyye mezhebi aleyhine faali-
yette bulunduðunu söyledi. Bu yüzden Fâ-
týmî Veziri Talâi‘ b. Rüzzîk ile aralarýna so-
ðukluk girdiyse de daha sonra iliþkileri dü-
zeldi. Umâre’nin Fâtýmî sarayýnda ulaþtýðý
bu mevki vezirin ölümünden sonra oðul-
larý Mecdülislâm ve Nâsýr zamanýnda da
sürdü; Umâre onlar hakkýnda kasideler
yazdý. Þâver b. Mücîr’in vezirlik dönemin-
de þiir yazmaya devam etti; evinin yandýðý
ve yaðmalandýðý sýrada ondan büyük yar-
dým gördü. Þâver’in kardeþi Rüknülislâm
da Umâre’yi destekledi.

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Fâtýmî idaresi-
ne son vermesi üzerine bir mersiye kale-
me alan Umâre, yeni yönetimle de iyi ge-
çinmek amacýyla Kadî el-Fâzýl’a ve Eyyû-
bîler’e dair methiyeler yazdý. Ancak mad-
dî durumu kötüleþince bu defa Eyyûbîler
aleyhinde þiirler yazmaya baþladý. Daha
sonra kendisi gibi gelir kaynaklarý kesilen
Fâtýmî taraftarý muhaliflerle bir araya ge-
lip görünürde Fâtýmî idaresini yeniden ih-
ya etmek, gerçekte ise eski konumlarýna
kavuþmak için bir isyan planladýlar. Eyyû-
bîler’in bölgedeki düþmanlarý olan Kudüs
Haçlý Krallýðý, Sicilya Normanlarý ve Ýsmâ-
ilîler’le irtibata geçip Eyyûbîler’e karþý or-
tak bir harekete teþebbüs ettiler. Bu ter-
tibi haber alan Selâhaddîn-i Eyyûbî onlarý
yakalatarak Umâre’nin de aralarýnda bu-
lunduðu sekiz kiþiyi idam ettirdi (2 Rama-
zan 569 / 6 Nisan 1174). Onun ölümüyle
ilgili baþka rivayetler de zikredilir. Kabri
Kahire’de Benî Münteceb Türbesi’ndedir.
Önceleri Kadý Umâre olarak tanýnýrken da-
ha sonra Umâre el-Farazî, San‘a ve Aden’-
de Umâre el-fakýh ve’þ-þâir diye anýlmýþ-

týr. Ýsmâilî düþünceyi hiçbir zaman benim-
semeyen Umâre’nin Fâtýmiler’i methet-
mesi veya onlar için mersiye yazmasý çý-
karlarýný ön plana aldýðý þeklinde yorum-
lanmýþtýr. Son dönem Abbâsî þiir gelene-
ðinin temsilcilerinden sayýlan Umâre, Mü-
tenebbî yanýnda Beþþâr b. Bürd, Mihyâr
ed-Deylemî ve Buhtürî gibi þairleri örnek
almýþtýr. Kaside ve mersiyelerinde Kur’an
terminolojisini ve tasvir öðelerini gelene-
ðin dýþýna çýkarak Fâtýmî halifeleriyle ve-
zirleri için kullanmasý yüzünden eleþtiril-
miþtir. Umâre’nin hayatý ve þiirleri hakkýn-
da pek çok çalýþma yapýlmýþ, Ali Cârim,
onunla ilgili Seyyidetü’l-šu½ûr, âÅiru ey-
yâmi’l-Fâ¹ýmiyyîn bi-Mý½r adlý bir roman
yazmýþtýr (Kahire, ts.).

Eserleri. 1. Dîvân. Umâre ve çaðdaþ-
larýnýn hayatýna ýþýk tutan divanýn ancak
bazý bölümleri günümüze ulaþmýþ ve Hart-
wig Derenbourg tarafýndan en-Nüketü’l-
£a½riyye ile birlikte neþredilmiþtir (£Oumå-
ra du Yemen, sa vie et son oeuvre, I-II, Pa-
ris 1897-1904). Abdurrahman el-Eryânî ve
Ahmed Abdurrahman el-Ma‘melî de diva-
ný yayýmlamýþtýr (I-II, Dýmaþk 2000). 2. en-
Nüketü’l-£a½riyye fî aÅbâri’l-vüzerâßi’l-
Mý½riyye. Müellif, Fâtýmî vezirleri için ka-
leme aldýðý methiyelerle birlikte onlar hak-
kýndaki kanaatlerini ve þahit olduðu hadi-
seleri bir nevi hâtýrat-otobiyografi þeklin-
de anlatmýþtýr. Özellikle 558-564 (1163-
1169) yýllarý arasýnda Mýsýr’da meydana
gelen olaylar açýsýndan birinci elden kay-
nak niteliði taþýyan eser Ýbnü’d-Deyba‘, Ýb-
nü’l-Mücâvir ve Ebü’l-Fidâ gibi tarihçile-
rin kaynaklarý arasýndadýr. Umâre’nin bu
eserleriyle dokuz mektubunu (teressülât)
H. Derenbourg, Fransýzca tercümeleriyle
birlikte £Oumåra du Yemen, sa vie et
son oeuvre adlý eseri içinde yayýmlamýþ-
týr (I-II, Paris 1897-1904; Baðdat 1964; I-II,
Kahire 1411/1991). 3. el-Müfîd fî aÅbâri
Øan£â ve Zebîd (TârîÅu’l-Yemen). Özel-
likle müellifin yaþadýðý devirle ilgili güveni-
lir bilgiler içeren eser Ýngilizce tercümesiy-
le beraber Henri Cassels Kay (Yaman: Its
Early Medieval History, by Najm ad-D¢n
£Omårah Al-¥akam¢, London 1892), sade-
ce Arapça metin olarak Hasan Süleyman
Mahmûd (Kahire 1957) ve Muhammed
b. Ali el-Ekva‘ (Kahire 1967, 1976; Dýmaþk
1979) tarafýndan neþredilmiþtir.
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Ebû Muhammed Necmüddîn Umâre
b. Ebi’l-Hasen Alî b. Zeydân

el-Hakemî el-Mezhicî el-Yemenî
(ö. 569/1174)

Arap þairi ve edibi,
Þâfiî fakihi, tarihçi.

˜ ™

515’te (1121) Yemen’in Tihâme bölge-
sindeki Murtân þehrinde doðdu. Kahtânî
asýllý olup bölgenin idaresinde söz sahibi
bir aileye mensuptur. Ýlk tahsilini burada
yaptý; Arap dilinin bozulmadýðý bu bölge-
de fasih Arapça ile yetiþti. 529’da (1134)
Murtân’daki þiddetli kýtlýk yüzünden baba-
sý onu Zebîd’e gönderdi. Zebîd’de Abdul-
lah b. Abbâr ve diðer âlimlerden Þâfiî fýk-
hý konusunda dört yýl öðrenim gördü. 535
(1140) yýlýndan itibaren Zebîd’de okudu-
ðu medresede üç yýl ders okuttu ve özel-
likle Þâfiî fýkhýnda temayüz etti. Ferâize
dair yazdýðý, günümüze ulaþmamýþ kitap-
larý kendi zamanýnda Yemen’de okutulu-
yordu. 538’de (1144) ifa ettiði hac sýrasýn-
da Necâhîler’den devlet adamlarýyla tanýþ-
tý. Ardýndan on yýl kadar Zebîd-Aden ara-
sýnda saray adýna ticarî faaliyetlerde bu-
lundu. Ticaret için gittiði yerlerde âlimler-
le ve edebiyat çevreleriyle görüþüp dost-
luklar kurdu. Ticaretten büyük servet el-
de eden Umâre, Aden’den Hind’e, Zebîd’-
den Mekke’ye kadar geniþ bir coðrafyada
tanýnýyordu.

Aden’de hüküm süren Ýsmâilî eðilimli
Zürey‘î Emîri Muhammed b. Sebe el-Mu-
azzam nezdinde itibarý olan Umâre edebi-
yata düþkünlüðüyle tanýnan Mehdî Emîri
Ebü’l-Hasan Ali b. Mehdî ile dostluk kur-
du. Bu yýllarda bir yandan da mahallî li-
derleri öven þiirler yazýyordu. Muhammed
b. Sebe’den davet alýnca Zü Cibl’e onun
yanýna gittiðinde aralarýnda Ali b. Meh-
dî’nin de bulunduðu bir grubun orada ol-
duðunu ve kendisi aleyhine Zebîd halkýný
kýþkýrtan mektuplar yazýldýðýný gördü. Ze-
bîd merkezli Necâhîler’le Aden merkezli
Zürey‘îler arasýnda eskiden beri düþman-
lýk vardý. Bu mektuplarda, Zebîd’i ele ge-
çirerek Necâhîler’e son vermek isteyen
Muhammed b. Sebe ile Ali b. Mehdî ara-
sýndaki irtibatý Umâre’nin saðladýðý ileri
sürülüyor ve onun öldürülmesi talep edi-
liyordu. Zebîd’e döndüðünde halkýn ken-
disini ortadan kaldýrmayý düþündüðünü
anlayýnca Mekke’ye gitti (549/1155). Bu
ikinci haccý sýrasýnda Mekke Emîri Kasým
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oluþan kitapta öncelikle þiir kültürü ve te-
orisine dair bilgiler otuz bölüm halinde ele
alýnmýþ, þiirin nesre üstünlüðü, þiiri hoþ
görmeyenlere karþý reddiye, halife, kadý ve
fakihlerin þiirleri, haklarýnda övgüler ve
yergiler yazýlan ünlüler, kabilelerin þiire ve
þairlere sahip çýkmasý, þiirin yarar ve za-
rarlarý, þairlere saldýrýlar, þiirle kazanç sað-
lama, eski ve yeni þairler, meþhur þairler
gibi konular üzerinde durulmuþtur. Daha
sonra Ýslâm’ýn þiire bakýþý ele alýnmýþtýr.
Kur’an’da þairleri eleþtiren âyetlerin (eþ-
Þuarâ 26/224-227) o dönemde Ýslâm’a ve
müslümanlara þiirleriyle saldýran þairlerle
ilgili olduðu, güzel þiir söyleyen þairlerin
bunun dýþýnda kaldýðý, ayrýca Hz. Peygam-
ber’in þiire önem verdiði, þairleri korudu-
ðu, þiirin de iyisinin ve kötüsünün olabi-
leceðini ifade ettiði belirtilmiþtir. Müellif
eserin þiir teorileri bölümlerinde (18-30,
70-83) þiiri, “þiir söylemeye niyet ederek
lafýz-mâna uyumu içinde vezinli ve kafi-
yeli söz söyleme” þeklinde tanýmlayarak
þiirde niyeti esas almýþ, böylece Kur’an’da
ve hadislerdeki vezinli-kafiyeli ifadelerin
þiir sayýlamayacaðýný ortaya koymuþtur.
Ayrýca þiirde lafýz-mâna iliþkisi, aruz ve
kafiye disiplinleri, þiir intihali, þiir dili, ta-
bii ve zoraki þiir, þiirde ruhsat, þiirde do-
ðaçlama (bedîhe-irticâl), þairlerin özellikle-
ri ve þiirde uyulmasý gereken âdâb, kasi-
de ve özellikleri, uzun þiirler ve kýtalar, ne-
sîb (gazel), medih, fahr, hicâ, tasvir, vaîd
ve inzâr gibi temalar ele alýnmýþtýr.

Ýbn Reþîk þiirde uygulanacak sanatlarý
kapsayan belâgat ilmine otuz dokuz bö-
lüm ayýrmýþ (31-69), konularý henüz bütü-
nüyle belirlenmemiþ olan meânî ilmiyle il-
gili olarak îcâz-ýtnâb-müsâvât mevzularýy-
la sýnýrlý kalmýþ, beyân ilmi sanatlarýndan
mecaz, istiare, temsil, mesel-i sâir, teþbih
ve iþaret üzerinde durmuþtur. Ona göre
iþaret kinaye, tevriye, lugaz, muammâ gi-
bi birçok türü kapsayan geniþ bir terim-
dir. Bedî‘ sanatlarýna dair kendisinin bul-
duðu terdîd, tefrî‘, tekrar, istid‘â’, istit-
rat, iþtirak, tegayür ile tecnîs, tetbî‘, tas-
dîr, mutâbaka / týbâk, mukabele, taksim,
teshîm, tefsir, iltifat, istisna, tetmîm, mü-
balaða, îgal, gulüv, teþekkük, ýttýrad, taz-
min, icâze, ittisâ‘, nefyü’þ-þey bi-îcâbih sa-
natlarýný incelemiþ, bu konudaki görüþleri
deðerlendirmiþtir. Eserin sonunda Arap
þiir mirasýný anlamaya yardýmcý olacak ko-
nular için yirmi dört bölüm tahsis edilmiþ
(84-107); usûl-i neseb, ensâbla ilgili bazý
konular, eyyâm-ý Arab, Arap melikleri, ayýn
menzilleri, þiirlerde geçen mekân ve bel-

deler, þiirlerde yer alan nisbetli ifadeler,
asil atlar, kuþlarla kehanet ve fal bakma
(zecr ve iyâfe), þiirlerde yeni mânalar, çok
þair yetiþtirmiþ Arap aileleri, þiirin okun-
ma usulü (inþâd), þiir intihalleri, þairlere
verilen ödüller gibi konular ele alýnmýþtýr.

el-£Umde kýsa zamanda Kayrevan çev-
resinde tanýnmýþtýr. Ýbn Reþîk gibi bir sa-
ray þairi olan Ýbn Þeref el-Kayrevânî bun-
dan rahatsýz olarak eserde çok sayýda ha-
ta ve intihalin bulunduðunu ileri sürmüþ-
se de bu iddialar kitabýn þöhretini engel-
leyememiþtir. Eserin daha sonraki asýrlar-
da ününü sürdürmesinde Ýbn Haldûn’un
Mušaddime’sindeki, “el-£Umde þiir sa-
natýný bütün yönleriyle ele alan eþsiz bir
kitap ve bu konuda herkesin aradýðýný bu-
labileceði benzersiz bir kaynaktýr” ifade-
si etkili olmuþtur. Ýbn Reþîk eserini bazan
isimlerini zikrederek, bazan da zikretme-
yerek alýntý yaptýðý veya özetlediði otuz
beþ kadar kaynaktan yararlanýp ortaya koy-
muþtur. En çok baþvurduðu eserler Câ-
hiz’in el-Beyân ve’t-tebyîn’i, Ýbn Kutey-
be’nin el-Ma£ârif’i, Ýbnü’l-Mu‘tezz’in el-
Bedî£i, Müberred’in el-Kâmil’i, Kudâme
b. Ca‘fer’in Našdü’þ-þi£r’i, Rummânî’nin
en-Nüket fî Ý£câzi’l-Æurßân’ý, Hâtimî’-
nin ¥ilyetü’l-mu¼âŠara’sý, Kadî Ebü’l-
Hasan el-Cürcânî’nin el-Vesâ¹a fî þi£ri’l-
Mütenebbî ve Åu½ûmih’i, Ýbn Vekî‘in el-
Mün½ýf fî serišåti’l-Mütenebbî’si, Ebû
Ýshak el-Husrî’nin Zehrü’l-âdâb’ýdýr. Bun-
larýn dýþýnda Sîbeveyhi’nin el-Kitâb, Ebû
Ziyâd el-Kilâbî’nin en-Nevâdir, Ma‘mer
b. Müsennâ’nýn en-Nešåßi², Ahfeþ el-Ev-
sat’ýn Kitâbü’l-Æavâfî, Ebû Zeyd el-Ensâ-
rî’nin en-Nevâdir, Ýbnü’s-Sikkît’in I½lâ-
¼u’l-man¹ýš (veya Cevâhirü’l-elfâ¾), Ebû
Zeyd el-Kureþî’nin Cemheretü eþ£âri’l-
£Arab, Câhiz’in el-¥ayevân, Ýbn Kutey-
be’nin eþ-Þi£r ve’þ-þu£arâß, Teßvîlü müþ-
kili’l-Æurßân ve Me£âni’þ-þi£ri’l-kebîr,
Ebû Hanîfe ed-Dîneverî’nin Kitâbü’n-Ne-
bât, Ýbnü’l-Cerrâh’ýn el-Varaša, Ýbn Dü-
reyd’in el-Cemhere, Ebû Bekir es-Sûlî’-
nin AÅbârü’l-Bu¼türî, Ebü’l-Kasým ez-
Zeccâcî’nin el-Envâ£, Âmidî’nin el-Muvâ-
zene, Sâhib b. Abbâd’ýn Kitâbü’l-Keþf
£an mesâvißi þi£ri’l-Mütenebbî, Ýbn Cin-
nî’nin Þer¼u Dîvâni’l-Mütenebbî ve el-
Mu¼teseb, Ebû Mansûr es-Seâlibî’nin et-
Tem¦îl ve’l-mu¼âŠara, Di‘bil el-Huzâî’-
nin ªabašåtü’þ-þu£arâß adlý eserleri fayda-
lanýlan kaynaklardýr. el-£Umde’de Di‘bil’in
ªabašåtü’þ-þu£arâßsý ile Zeccâcî’nin el-
Envâ£ý gibi tamamý, Ýbn Vekî‘in el-Mün-
½ýf’ý ile Abdülkerîm en-Nehþelî’nin el-
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Muvaffakuddin Ýbn Kudâme’nin
(ö. 620/1223)

Hanbelî fýkhýna dair eseri
(bk. ÝBN KUDÂME, Muvaffakuddin).

˜ ™
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Ýbn Reþîk el-Kayrevânî’nin
(ö. 456/1064)

Arap þiir teorisi, kültür ve sanatý,
þiir eleþtirisi

ve belâgat konularýna dair eseri.
˜ ™

Tam adý el-£Umde fî me¼âsini’þ-þi£r
ve âdâbih ve našdih’tir (el-£Umde fî ½ý-
nâ£ati’þ-þi£r ve našdih). Müellif eserini 412-
425 (1021-1034) yýllarý arasýnda Zîrîler Dev-
leti’nin merkezi Kayrevan’da saray þairi
iken yazmýþ ve Dîvân-ý Ýnþâ reisi Ali b. Ebü’r-
Ricâl’e ithaf etmiþtir. Ýbn Reþîk, mukad-
dimede kitabý telif amacýnýn Arap þiiriyle
ilgili eserlerde yer alan daðýnýk bilgileri,
karmaþýk tasnifleri, müphem isim ve te-
rimleri, çeliþkili ve farklý görüþleri düzelt-
mek, kendi görüþlerini de ekleyerek daha
saðlýklý ve özlü bir eser ortaya koymak ol-
duðunu belirtir. 107 ana bölümden (bab)


