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DivANÜ'l-HÜZELİYYİN 
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Hüzeyl kabilesine mensup 
şairterin Sükkeri 
(ö. 275/888-89) 

tarafından derlenen şiirlerini 
ihtiva eden mecmua. 

_j 

Arap edebiyatında erken devirlerde şa 

irlerin müstakil divanları yanında çeşitli 
kabHelere mensup şairlerin şiirlerini bir 
araya getiren divanlar da tertip edilmiş
tir. Nasırüdd in el-Esed (Mesadirü 'ş-şi'ri' l -
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cahil[, s. 543-547). Arnidi'nin e1-Mü,te1if 
ve'1-mul]te1if adlı eseriyle İbnü'n-Ne
dlm'in e1-Fihrist'inden çeşitli kabHelere 
ait seksen civarında divan tesbit etmiş

se de bunlardan sadece Dfvtinü'1-Hü
?eliyyfn 'in günümüze kadar geldiği bi
linmektedir. Bu edebi malzemenin dil, 
edebiyat. sözlük ve tarih ilmi bakımın
dan büyük önem taşıdığı , gerek elde bu
lunan Divtinü'1-Hü?eliyyfn 'den, gerek
se kaybolan kabile divanlarından yapı
lan bazı nakillerden anlaşılmaktadır. 

Mudarfler'in bir kolu olduğu için Ku
reyş kabilesiyle yakın akrabalık ilişki

si bulunan Hüzeyl kabilesi, Arap yarı

madasınının orta kısmında Taif ve ci
varında yabancılardan 4zak bir bölge
de yaşıyordu ve Arap kabileleri arasın
da fesahati. belagati. ayrıca yetiştirdiği 
şairlerin çokluğu ile ün yapmıştı. Bun
dan dolayı diliyle istişhad* edilecek ka
bilelerden biri olarak kabul edilmiştir . 

İmam Şafii'ni n Hüzeyl kabilesi şairleri
ne ait 1 0.000 beyit ezberlediği ve başta 
Asmal olmak üzere birçok kişinin ken
disinden bu şiirleri okuduğu rivayet edil
mektedir. 

Şi 'ru Hü?ey1, Eş 'aru H ü?ey1 adla
rıyla da anılan Dfvtinü '1 Hü?e1iyyin 'i 
Sükkerl kendinden önceki rivayetlerden 
de faydalanarak yeniden tertip etmiş 
ve gerekli gördüğü yerlere şerh yazmış
tır. Sükkerl rivayetiyle elimizde bulunan 
Divtinü '1-Hü?e1iyyin, onun yazdığı bu 
şerh münasebetiyle Şerh u eş 'ari'l-Hü
?e1iyyin adıyla da bilinmektedir. 

Cahiliye devrine ve daha çok da İsla
mi döneme ait 120 şairin 380 parça şiiri
ni ihtiva eden Divtinü '1-Hü?e1iyyin ilk 
defa J. G. Kosegarten tarafından yayım
lanmış (London 1854). daha sonra da Da
rü'l- kütübi'I-Mısriyye eseri tahkikli ola
rak üç cilt halinde neşretmiştir (Kahire 
1945-1950). Kitap ayrıca Abdüssettar Ah
med Ferrac'ın tahkiki. Mahmud Muham
med Şakir'in tashihiyle yine üç cilt ha
linde Şerf:ıu eş 'ari'l- Hü?e1iyyin adıyla 
yayımlanmıştır (Kahire 1963- 1965). Bun
dan başka eserin bazı kısımları muhte
lif kimseler tarafından neşredilmiştir 

(bk Sezgin, ll, 46). Sükkerf'den sonra ge
len İbn Cinnl (ö 392 / ı 002). onun topla
yamadığı bazı rivayetleri et- Temtim ii 
tefsiri eş 'ari Hü?ey1 mimmti agie1ehı1 
Ebu Sa 'id es-Sükkeri adlı eserde bir 
araya getirmiştir. Bu eser de Ahmed 
Nacl el-Kaysi, Hatice Abdürrezzak el
Hadisi ve Ahmed Matlüb tarafından ya
yımlanmıştır (Bağdad ı 962). 
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DivANü LOGATİ't-TÜRK 
( ..:ı.,;:ıı ülöl ..:ı~~ ) 

Kaşgarlı Mahmud tarafından 
Araplar'a Türkçe'yi öğretmek 
ve Türkçe'nin Arapça kadar 

zengin bir dil olduğunu 
göstermek maksadıyla yazılan 

ilk Türk dili sözlüğü . 
_j 

Kaşgarlı Mahmud Divtinü 1ugati't
Türk'ü 1 Cemaziyelewel 464'te (25 Ocak 
1 072) yazmaya başlamış ve birkaç defa 
gözden geçirip yeni ilaveler yaptıktan 
sonra 12 Cemaziyelahir 466'da (12 Şu 

bat 1074) tamamlamıştır. Ardından da 
eseri ni. muhtemelen 470'te ( 1 077) Bağ
dat'ta Halife Muktedl- Biemrillah'ın oğ
lu Ebü'I-Kasım Abdullah'a takdim etmiş
tir. Ancak eserin sonunda bulunan. "Ki
taba 464 senesinin Cemaziyelewel ayı
nın gurresinde başlandı ve dört defa ya
zıldıktan ve düzenlendikten sonra 466 
senesi Cemaziyelahir inin on ikinci günü 
bitti " (vr. 3J9 b. varak numaraları 1990 tıp
k 1 bas1m ına göre verilmişt ir) şeklindeki te
lif tarihinin dışında birkaç yerde. " Kaş

garlı Mahmud der ki, biz bu kitabı yaz
dığımızda 466 senesinin Muharrem ayı 
idi. 'yılan yılı' girmişti. Bu yıl geçip de 
470 yılı olunca 'yund yılı' girecekti " (vr. 
87b; Dfvanü lugati 't -Türk Tercümesi, 1, 
346) ve. "Şu kitabı yazdığımız 469 sene
si 'nek yılı'dır" (vr. 257•; Dfvanü lugati ' t

Türk Tercümesi, lll , I 56) şeklinde farklı 
tarihierin zikredilmiş olması kitabın te
lifi konusunda tereddütlere yol açmış

tır. Konuyla ilgili olarak yazdığı bir ma
kalesinde Kilisli Rifat Bilge. "Yılan yılın

dan sonra yund yılının gelmesi doğru
dur. Fakat 466'dan sonra gelen yıl 467'
dir. yoksa 470 yılı değildir" diyerek bu
radaki "seb'ln" (70) ifadesinin bir istin
sah hatasından kaynaklandığını. aynı şe
kilde "469 senesi nek yılı" ifadesindeki 
469 rakamının da yanlış olduğunu . çün
kü 469'un "biçin yılı"na , "nek yılı"nın ise 
46S'e tekabül ettiğini belirterek esas 


