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CEMHERETÜ EŞ'ARİ'l-ARAB 
( y_,.JI.;t...:l ·~) 

Ebu Zeyd el-Kureşi'nin 
(ö. N. / X. yüzyıl[?]) 

Cahiliye ve Emeviler devri 
Arap şairlerinin bazı kasidelerini 
bir araya getiren şiir mecmuası. _j 

Eserin ibn Ebü'l-Hattab diye de bili
nen müellifi EbO Zeyd el-KureşT'nin ha
yatı hakkında bilgi bulunmadığı gibi ya
şadığı yüzyıl da kesin olarak bilinmemek
tedir. Onun hicrl ll veya lll. yüzyılda ya
şadığını kabul edenler olduğu gibi IV ve
ya V. yüzyıllarda yaşadığını söyleyenler 
de vardır. Ancak IV. (X.) yüzyılın ilk yarı
sında yaşamış olması ihtimali daha kuv
vetlidir (b k. Cemheretü eş cari'/- CA rab [ nş r. 

Ali Faür[. naş irin gi rişi, s. 5, 6) . 

ilk defa ibn Reşfk el-KayrevanT'nin (ö 

463 / 1071) el- cUmde'sinde zikredilen 
bu önemli eser, tenkitçi bir görüşle ka
leme alınan bir mukaddime ve her biri 
yedişer kasideyi ihtiva eden yedi bölüm
den meydana gelmiştir. Arap edebiyatı 
tarihi ve Araplar'ın Cahiliye devriyle isia
rniyet sonrası ilk asırlardaki içtimal haya
tı bakımından önemli bilgilerin bulundu
ğu mukaddimede, önce Arap şiirine dair 
müellifin yaşadığı yüzyılda pek bilinmeyen 
bazı haber ve rivayetlere yer verilir, son
ra da Kur'an - ı Kerim'in diliyle Araplar 'ın 

kullandığı dil karşılaştırılarak Kur'an-ı 

Kerim'in Araplar'a yeni bir dil getirme-
. diği, ancak mevcut dili harikulade bir şe
kilde kullandığı ifade edilir. Daha sonra 
Araplar'da ilk defa şiir söyledikleri r iva
yet edilen şairler ele alınır ve meleklere. 
Hz. Adem'e, iblis'e, Amalika, Ad ve Se
müd kavimlerine ve cinlere nisbet edilen 
bazı şiirler nakledilir. Bunun ardından da 
Hz. Peygamber'in şiir ve şairler hakkın
daki kanaatine yer verilerek onun şiir 

dinlediği, islam'ı müdafaa için şairleri 
şiir söylemeye teşvik ettiği , aynı şekilde 

ashap, tabiin ve daha sonraki nesillerin 
de şiir söyledikleri ve konuşmalarında şi
irle istişhad*da bulundukları anlatılır. 
Mukaddimenin daha sonraki kısmında 
bazı şairlere cin ve şeytanların şiir ilham 
ettiğine dair efsane kabilinden rivayet
lere yer verilir ve mukaddime şairlerin 
tabakaları, onlarla ilgili dikkat çekici ha
berler ve haklarında söylenmiş takdirkar 
sözlerle son bulur. 

Cahiliye devri (yirm i üç adet) ile mu
hadramün* (on altı adet) ve islami dö
nemin (on adet) en güzel şiirlerinden se
çilerek meydana getirilen Cemheretü 
eş cari'l - cArab, Mufaddal ed-Dabbi (ö 
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178/ 794 [?j) ve Asmai lö 216/ 83 1) gibi 
ünlü ravilerin el-Mufaçldaliyyat ve el
Aşma ciyyat adlı eserleri için önemli bir 
tekmile mahiyetindedir. Araştırmacıla
rın çağuna göre eserin bölümlenmesin
de müellif EbO Ubeyd Ma'mer b. MOsen
na 'yı (Ö 209 / 824) örnek almış, kırk do
kuz şairden birer kaside seçerek bunla
rı her birinde yedi şairin yer aldığı yedi 
tabakaya ayırmıştır. 

Birinci tabaka muallakat. EbO Zeyd el 
Kureşi muallakat kelimesini ilk kullanan
lardan biri olmalıdır (Biachere, s. ı 73) Ri
vayete göre muallakat, Cahiliye devrin
de altın suyu ile yazılarak Kabe duvarı
na asılan veya kolye gibi boyuna asıla

cak kadar güzel olan yedi, sekiz veya on 
kasideye verilen addır. Muallaka şairleri 
eserde şu sırayla geçmektedir : imruül
kays, Züheyr b. EbO Sülma. Nabiga ez
Zübyani, A'şa, Lebid b. Rebia. Amr b. Kül
sOm. Tarafe b. Abd. 

ikinci tabaka mücemherat (derlenip 
toparlanan kasideler). Bu başlık altında
ki kasideler Cahiliye devrinde yaşayan 
şu şairlere aittir : Abid b. Ebras, Antere 
b. Şeddad, Adi b. Zeyd, Bişr b. EbO Ha
zim, Ümeyye b. Ebü's-Salt. Hidaş b. Zü
heyr, Nemir b. Tevleb. 

Üçüncü tabaka müntekayat ( seçi lmi ş 
kasideler). Cahiliye devrine ait bu yedi 
kasidenin şairleri şunlardır: Müseyyeb 
b. Ales, Murakkış el-Asgar. Mütelem
mis, Urve b. Verd, Mühelhil b. Rebia. Dü
reyd b. Sımme, Mütenahhil b. Uveymir 
el-Hüzeli. 

Dördüncü tabaka müzehhebat Bir kıs
mı Cahiliye devrinde yaşayan. bir kısmı 
ise muhadramOndan olan bu şairlerin 

hepsi Medinelidir ve kasideleri altınla 

yazılmaya layık görüldüğünden bunlara 

Cemheretü 
eşcari'l

cArab ' ın 

ilk iki sayfas ı 

(KöprUlU Ktp., 

m. 1232) 

müzehhebat denilmiştir. Bu kasidelerin 
sahipleri şunlardır: Hassan b. Sabit, Ab
dullah b. Revaha, Malik b. Aclan. Kays 
b. Hatim, Uhayha b. Cülah, EbO Kays b. 
Eslet, Amr b. imruülkays. 

Beşinci tabaka merasi. Bu tabaka, ba
zısı muhadramOndan olan. bazısı ise ta
mamen Cahiliye devrinde yaşayan şu ye
di şairin mersiyelerini içine almaktadır: 
EbO Züeyb el-Hüzeli, Muhammed b. Ka'b 
ei-Ganevi, A'şa Sahile. Alkame ZOceden 
el-Himyeri, EbO Zübeyd et-Tai, Mütem
mem b. Nüveyre, Malik b. Rayb. 

Altıncı tabaka meşObat (kar ı ş ık kasi
deler). MuhadramOndan olan bu şair

ler hem Cahiliye devrinde hem de isla
mi dönemde yaşadıkları için kasidele
rinde imanla küfrün karıştığı kabul edi
lerek bunlara bu isim verilmiştir. Şairle
ri şunlardır: Nabiga el-Ca'di. Ka'b b. Zü
heyr, Kutamf. Hutay'e, Şemmah b. Dırar. 
Amr b. Ahmer, Temim b. (Übey) MukbiL 

Yedinci tabaka mülhamat (sağlam ve 
kuwetli kasideler). Bu kasidelerin sahip
leri islami dönemde yaşamış olan şu şa
irlerdir: Ferezdak, Cerir b. Atıyye, Ahtal, 
Ubeyd er- Ra i, Zürrumme. Kümeyt el
Esedi, Tırımmah . 

Günümüzde yirmi civarında yazması 

bulunan Cemhere tü eş ctiri1- CArab (b k 
Sezgin, ll, 56-57) çeşitli tarihlerde neş
redilmiş ve hakkında muhtelif makaleler 
yazılmıştır. F. Hommel, 1883 yılında Mil
letlerarası VI. Müsteşrikler Kongresi'ne 
Cemhere ile ilgili bir tebliğ sunmuş (bk. 
"Über eine zu veranstaltende Ausgabe 
der Gamharat al- carab ... ", Actes 6• Congr. 

intern. Orient., Leiden 1883, 2• Partie, sect. 
I, s. 387-408), T. Nöldeke ise eser hakkın
daki bazı düşüncelerini kısa bir maka
le halinde kaleme a lmıştır (bk. bibl.) . M. 



Nallino'nun da eserin neşirleri hakkında 
bir makalesi bulunmaktadır ("Le varie 
edizioni e stampe d ella Camhar at As' ar 
al - 'Arab", RSO, 1931- ! 932,Xıı ı, 334 -34 11 

Daha önce bazı bölümleri çeşitli eser
lerin içinde neşredilen Cemheretü eş '6-
ri'l- 'Arab (Sezgin. l l. 57: Cemhere l nşr . M. 
Ali ei-H aşim i l. ı . 8 ı 1 ilk defa Said Anton 
Ammün tarafından müstakil olarak ya
yım lanmıştır (Bu la k ı 308/ 18901 Diğer baş
lıca neşirleri şun l ardır: Kahire 1331 . 1345: 
Beyrut 1383 1 1963; ı- ı ı. Kah i re 1387 1 
1967 ( nşr Ali Muhammed el-Bicavi) ; Dı
maşk 1398/ 1978: 1-11. Dımaşk 1406/ 1986 
(nşr Muhammed Ali el - H aşimil: Beyrut 
14061 1986 (n ş r . Ali FaO ri Ahmed Hat
tab 1383 Beyrut ve 1387 Kahire neşirleri
ni inceleyerek aralarındaki farkları "Cem
heretü eş'ari'l- 'Arab beyne tab'ateyn" 
adlı makalesinde göstermiştir (bk bibl.) 
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~ M . SADİ ÇöGENLİ 

CEM İL 

(bk. CEMAL). 
_j 

Cemfl . Büseyne'ye küçük yaşta aşık ol
du. büyüdüğünde de onunla evlenmek 
istedi. Ancak Büseyne'nin ailesi. daha 
önce kızları hakkında gazel söyleyerek 
-o zamanki Arap adetine göre- aileyi kü
çük düşürdüğü için kızlarının Cemfl ' le 
evlenmesine karşı çıktı ve Büseyne'yi yi
ne aynı kabileden olan Nübeyh b. Esved 
adında biriyle evlendirdi. Fakat Cemil'in 
Büseyne hakkında gazel söylemeye ve 
onunla gizli gizli buluşmaya devam et
mesi üzerine ailesi Cemil'i Medine Valisi 
Mervan b. Hakem'e şikayet etti. o da bu · 
işi Vadilkura Valisi Decace b. RibTye ha
vale etti. Decace Cemfl ' i ölümle tehdit 
edince Cemfl dayılan olan Cüzam kabi
lesinin bulunduğu Yemen'e kaçtı. Ancak 
Büseyne'nin ailesinin hayvaniarına otlak 
aramak için Suriye 'ye göç ettiğini du
yunca peşlerinden Suriye'ye gitti. oradan 
tekrar Vadilkura'ya döndü. Burada da 
Büseyne ile buluşmaya devam edince 
Decace b. Rib'i öldürülmesine izin verdi. 
Bunun üzerine Cemfl Mısır Valisi Abdü
laziz b. Mervan'ın yanına giderek onun 
hakkında kasideler söyledi. Burada ken
disine bir ev verildi. fakat kısa bir süre 
sonra öldü. 

Cemfl'in hepsi de Büseyne ile ilgili olan 
şiirleri, Arap şiirinin İ ran şiirinin etkisi
ne girmeden önceki en güzel ve en içli 
örneklerinden sayılır. Bu konuda Ömer 
b. Ebü Rebia ·dan sonra bütün çağdaş
larından daha başarılı kabul edilir. Aynı 
zamanda Hüdbe b. Haşrem'in şiirlerini 

daha sonraki nesillere nakleden Cemil. 
Büseyne'ye aşık olmadan önce ve sonra 
söylediği ·Şiirlerindeki muhayyile gücü. 
ifade sadeliği ve samimi duyguları sa
yesinde platonik aşkı terennüm eden 
Arap şairleri arasında en çok şöhrete 
kavuşanlardan biri olmuştur. Şiirlerinin 
bestelenip terennüm edilmesi de bu 
özellikleri sebebiyledir. Cemil'in şiirleri 

şair Küseyyir tarafından nakledilmiştir. 
Bunlarda medih. hiciv ve fahr konuları 

CEMİL 

(~) 

1 bulunmakla beraber onu şöhrete kavuş
turan şiirleri. sevgilisiyle arasındaki aş
kı platonik anlamda işleyen gazelleridir. 
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Ebu Amr Cemil b. Abdiilah 
b. Ma'mer ei-Uzri 

(ö. 82 / 701) 

Yazdığı aşk şiirleriyle 
meşhur olan Arap şairi. 

_j 

Hicaz· da Vadilkura ·da doğdu . Hayatı

na dair fazla bilgi yoktur. Amcasının kı
zı Büseyne hakkında söylediği aşk şiir
leriyle şöhret kazandığı için ona nisbet
le Cemflü Büseyne diye tanınmıştır. 

Kaynaklarda daha önce derlenmiş veya 
günümüze kadar gelmiş bir divanından 
söz edilmernekle beraber Beşir Yemüt 
(Beyru t 1934). F. Gabrieli (Roma 1938-
1 940). Hüseyin Nassar (Kah i re ı 958 ). But
rus el- Sustani (Beyru t ı 9661 ve Mehdi 
Muhammed Nasırüddin (Beyrut ı 987) gi
bi bazı araştırmacılar antoloji ve biyog
rafi kitaplarındaki dağınık şiirlerini bir 
araya getirerek Divanü Cemil adıyla 

yayımlamışlardır. 

CEM[L el -AZM 
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CEMİL el-AZM 
(~1~) 

Cemil b. Mustafa ei-Azm 
(1873 -1933) 

Suriyeli edip, şair ve gazeteci. _j 

istanbul'da doğdu. Ailesi aslen Kon
yalıdır . IV. Mu ra d zamanında ( ı 623- ı 640) 
Suriye'ye yerleşen ailenin bilinen ilk ata
sı Kemik (Azm) Hüseyin'e nisbetle bu 
aileye mensup olanlar "ei-Azm" lakabı
nı kullanmışlardır (bk. AZMZADELER). Beş 

yaşında iken babasını kaybetti. Bunun 
üzerine ailesiyle birlikte Şam'a taşındı ve 
orada okudu. Arapça ' nın yanı sıra Türk
çe ve Farsça öğrendi. Şam. Adana. İstan
bul ve Beyrut'ta çeşitli resmi görevler
de bulundu. 1912'de aylık el-Beşa' ir 
dergisini çıkardı. Dergi on bir sayı de
vam etmiştir. İstanbul ' da yayımlanan el
M a 'Iumatü'l- 'Arabiyye adlı gazetenin 
bir süre naşirliğini yaptı. ei-Mecmau'l-il
miyyü'l- Ara bi bi- Dımaşk · a üye seçildi. 
Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve 
şiirler yazdı. 15 Kasım 1933'te Şam ' da 

Ce mil 
ei-Azm 
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