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Iii AYLA DEMİROGLU 

BELATİ 
( .}:l:JI) 

Ebü'I-Feth Osman b. isa 
b. Mansur ei -Edlb en -Nahv! 

(ö. 599 / 1202) 

Arap şairi, dil alimi ve edip. 
_j 

524'te (1130) Musul'a yakın Belat ka
sabasında doğdu. Büleytl diye de anıl

maktadır. Çocukluğu ve ilk tahsili hak
kında çok az bilgi vardır. Kaynaklarda 
onun nahiv ilmini EbO Nizar Hasan b. 
Saff ei-Bağdadl ve İbnü'd-Dehhan Said 
b. Mübarek'ten tahsil ettiği zikredilmek
tedir. Daha sonra Şam'a giderek orada 
öğretimle meşgul oldu. Mısır Selahaddin-i 
EyyObi tarafından fethedilince (567 1 1171 ) 
Kahire'ye gitti. Selahaddin-i EyyObi ken
disine maaş bağlayarak onu Kahire'de 
Fustat Camii'nde nahiv dersleri, bazı kay
naklara göre nahivle birlikte kıraat ders
leri vermekle görevlendirdi. Bundan son
ra şöhreti yayılan Belati, 19 Safer 599 
(7 Kasım 1202) tarihinde vefatına kadar 
bu görevi yürüttü. Yalnızlığı sevmesi ve 
bu yüzden tek başına yaşaması sebebiy
le ölümü ancak üç gün sonra farkedile
bildL 

Belati zevk ve eğlenceye düşkün bir 
kişi idi. Sultanıara fazla iltifat etmeyişi 
dışında devrinde beğenilen bir yanı yok
tu. Bununla beraber Arap dili ve edebi
yatı ile tarih ilminde otorite idi. Nahivde 
Basra ve Küfe ekallerini birleştirmiştir. 
Aruz ilmini de iyi bilen Belati aynı za
manda iyi bir şairdi. Çeşitli konularda ve 
değişik nazım şekillerinde şiirler yazmış

tır. Selahaddin-i EyyObi'nin katibi, daha 
sonra veziri olan Kadi el-Fazıl'ı methet
tiği müveşşah • tarzındaki kasidesi m eş-

hurdur. Bu kasidede Ka di el- Fazı ı · ın, 

meslektaşları Cahiz. İbn Abbad ve İb
nü'I-Amid'den daha üstün olduğunu id
dia eder. 

Belati aruz, Arap dili ve edebiyatı ile 
hat sanatı ve dini konularda eserler ver
miştir. Ancak "ei-Harbaviyye" adlı kasi
desi dışında bugüne ulaşan herhangi bir 
eseri bilinmemektedir. Bu kaside AbdO
lilah Nebhan (MMLADm., s. 354-378) ve 
Hanna Cemil Haddad tarafından (el-Meu· 
rid, s. 279-292) neşredilmiş, yazma nüs
haları hakkında da bilgi verilmiştir. Kay
naklarda zikredilen eserleri ise şunlardır: 
el- "An1iü'l-kebir; el- "A.n1iü's-şagir; el
'jz{ıtü'l-mı1~ı?dt; en-Neyyir fi'l- 'Ara
biyye; Al]burü'l-Mütenebbi; el-Müs
tezdd 'ale'l-müstecdd min ({f) fe 'ald
ti'l-ecvdd; 'İlmü eşkdli'l -l]at; et- Taş}ıif 
ve't-tahrif; Ta'lilü'l- 'ibdddt (f::ıra'at). 
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BELATÜŞŞÜHEDA 

ı 

(,l..ı.;.::.ıl 1.~) 

Abdurrahman el-Gafiki 
kumandasındaki İslam ordusuyla 

Charles Martel'in emrindeki 
Frank kuvvetleri arasında Poitiers 
yakınlarında meydana gelen savaş 

(114/732). 
L _j 

Pirene sıradağlarını aşarak Avrupa üze
rinden İstanbul· u fethetme ve oradan 
Suriye 'ye uzanma fikri müslümanların 
Hz. Osman zamanından beri takip ettik
leri bir askeri strateji idi. MOsa b. Nu
sayr'dan sonra Endülüs'teki İslam ordu
larına başkumandan tayin edilen Hür b. 
Abdurrahman es-Sekaff 717-718 yılla
rında Pirene dağlarını aşmış, Meroven
jien hanedanına mensup kumandanlar
la Aquitania asilzadeleri arasındaki çe
kişmelerden faydalanarak Fransa içleri
ne başarılı seferler düzenlemişti. Yerine 

BELATÜŞŞÜHEDA 

geçen Semh b. Malik ei-Havlani de bu 
akınları sürdürerek başarılı sonuçlar el
de etti. 

Kuzey Avrupa üzerine düzenlenen so
nuncu ve en büyük sefer ise Abdurrah
man ei-Gafıki tarafından gerçekleştiril
miştir. Abdurrahman savaş hazırlıkları
nı tamamladıktan sonra Frank toprak
larına girdi ve Roncevaux Bağazı'ndan 
Pireneler'i aşarak Bordeaux şehrine doğ
ru ilerledi. Dordogne nehri kıyısında kar
şıianna çıkan Aquitania Dükü Eudes'ü 
yendi ve Bordeaux'yu yağma etti. İslam 
ordusu daha sonra kuzeye doğru ileri 
harekatına devam ederek güzergahın
daki kaleleri ele geçirdi ve zengin gani
metiere sahip oldu. Nihayet Poitiers şeh
rini de zaptedip Franklar için çok önem
li bir dini merkez olan Tours'a yaklaştı. 
Hıristiyanlar Sa int Martin' in mezarının 
bulunduğu bu şehre sayısız adaklar yığ
mışlardı. Dük Eudes eski düşmanı ol
masına rağmen Merovenjien hanedanı
nın saray nazırı Charles Martere başvu
rarak ondan acele yardım istedi. Char
les durumun vahametini kavrayıp der
hal harekete geçti. İki tarafın öncü kuv
vetleri Clain ve Vienne nehirlerinin bir
birlerine kavuştuğu noktada karşı kar
şıya geldiler. Bu ilk çatışmadan sonra 
Abdurrahman el-Gafıki güneye, Poitiers 
ile Tours arasındaki avaya çekildi ve as
kerlerini savaş düzenine soktu. Taraflar 
Poitiers'in 20 km. kuzeydoğusunda bu
gün Moussais- la- Bataille denilen yerde 
savaşa hazır vaziyette yedi gün bekledi
ler. Bu süre içinde karşılıklı olarak ok 
atmanın dışında ciddi bir çatışma olma
dı. Nihayet sekizinci gün hafif süvari bir
liklerinden oluşan İslam ordusu hücu
ma geçti, fakat birbirlerine sıkı sıkıya 

kenetlenmiş zırhlı Frank birliklerinin saf-

Be l a tüşsüheda 
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