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CÂRÝM, Ali

2002) ad lı eser ler de bir ara ya ge tir miş tir. 

Ali el-Cârim’i çeşit li yön le riy le ele alan bir-

çok mo nog ra fi ka le me alın mış, yi ne oğ lu 

Ah med Ali de ba ba sı hak kın da Şâ£irü’l-

£urû be el-kebîr £Alî el-Câ rim ad lı bir 

eser yaz mış tır (Ka hi re 2009).
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26 Ara lık 1900 ta ri hin de Şam ve Hu mus 

şe hir le ri ara sın da yer alan Kar ye teyn na-

hi ye sin de doğ du. İlk eği ti min den son ra 

li se öğ re ni mi için Hu mus’a git ti. I. Dün-

ya Sa va şı’nda oku lu nun ka pan ma sı üze-

ri ne Kar ye teyn’e dön dü. Li se öğ re ni mi ni 

1919’da Lüb nan’da ta mam la dı ve 1921’de 

üs tün ba şa rıy la Sûkul garb mek te bi ni bi-

tir di. 1925’te Bey rut Ame ri kan Üni ver-

si te si Ede bi yat ve İlim ler Fa kül te si’nden 

me zun ol du. Bir sü re Hu mus’ta bir li se de 

İn gi liz ce züm re baş kan lı ğı yap tı. Ar dın dan 

Mı sır’a gi de rek 1929-1930 öğ re tim yı lın da 

Ka hi re Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde 

mo dern belâgat öğ re ti min de çığır aç mış 

ve de fa lar ca ba sıl mış tır. Günümüz de bir-

çok ül ke de ders ki ta bı ola rak oku tulmak-

ta dır. Mü el lif ler ay rı ca, 1931 yı lın da alış-

tır ma la rın çö zü müy le il gi li bir kı la vuz ki-

tap ola rak Delîlü’l-Belâ³ati’l-vâ²ı¼a’yı 

hazır la mış lar dır. Bu iki ese rin bir çok tak-

lidi ya zıl mış tır. 3. TârîÅu’l-ede bi’l-£Arabî 

(Ah med el-İs ken derî v.dğr. ile bir lik te, Ka-
hi re 1944). Li se ler için ha zır la nan dört cüz-

lük eser de Arap ede bi ya tı mo dern asır-

lardan baş la ya rak Câhi li ye dev ri ne doğ ru 

bir sıra la may la ele alın mış, 1930’da Mı sır 

li se le ri için ders ki ta bı ka bul edil miş tir. 4. 

el-Mün teÅab min ede bi’l-£Arab (Ah-
med el-İs ken de rî v.dğr. ile bir lik te, I-IV, 
Ka hi re 1944, 1953, 1954). Ön ce ki eser den 

ay nı yön tem le ya pıl mış bir seç me dir. 5. 

£İl mü’n-nefs ve â¦âruhû fi’t-ter bi ye 

ve’t-ta£lîm (Mus ta fa Emîn İbrâhim ile 
bir lik te, Ka hi re 1333/1915, 1357/1939). Mı-
sır’da eği tim psi ko lo ji si ne da ir ya zı lan ilk 

eser ler den olup Mu ham med Muîn ki ta bı 

Re vân şi nâsî-i Ter bi yetî adıy la Fars ça’ya 

çe vir miş tir (Ah vaz 1316 hş./1937).

Ali el-Cârim’in di va nı (Ka hi re 1406/1986, 
1990) dört cüz olup ço ğu 100 bey te ula şan 

uzun ka si de ni te li ğin de 122 şi iri kap sar. 

İlk üç cü zü nü İbrâhim el-Ebyârî, Mu ham-

med Şefîk Ma‘rûf ve Hü se yin Mahlûf şer-

het miş tir. Şai rin oğ lu Bed red din ba ba-

sı nın ve fa tın dan son ra di van dan yap tı ğı 

seç me le ri Se be¼âtü’l-Åayâl adıy la kü çük 

bir di van da top la mış, bu na di van da yer 

al ma yan “Med ¼u’r-Resûl” ile “Æa½îde tü 

Fi les ¹în”i de ek le miş, di ğer oğ lu Ah med 

Ali el-Câ rim, ba ba sı nın şi ir le rin den yap tı-

ğı seç me le ri MuÅtârât min Şi£ri £Alî el-

Câ rim ad lı ese rin de top la mış tır (Ka hi re 
1995). Cârim, Stan ley La ne-Po ole’ün The 

Story of the Mo ors in Spa in ad lı eseri ni 

Æı½ ½a tü’l-£Arab fî Esbâniyâ adıy la Arap-

ça’ ya çe vir miş tir (Ka hi re 1944, 1960). Ali 

el-Câ rim’in eser le ri el-Müßel lefâtü’l-kâ-

mi le li’l-edîb ve’ş-şâ£ir £Alî el-Câ rim 

ve Se lâsi lü’×-×eheb: £Ali el-Cârim: el-

A£mâ lü’l-ne¦riy ye tü’l-kâmi le li’l-edîb 

ve’ş-şâ£ir £Alî el-Cârim (Ka hi re 1989), 
baş lık lı ko lek si yon lar da top lan mış tır. Oğ lu 

Ah med Ali el-Cârim ba ba sı nın ma ka le ve 

araş tır ma ya zı la rı nı Câri miyyât: Bu¼û¦ 

ve mašålâtü’ş-şâ£ir ve’l-edîb ve’l-lu³a-

vî £Alî el-Cârim (Ka hi re 1992), ba ba sı 

hak kın da ya pı lan araş tır ma ve ya zı lan ma-

ka le le ri de el-Cârim fî ²amîri’t-târîÅ: el-

Bu¼û¦ ve’l-mašålâtü’l-menşûre £ani’ş-

şâ£iri’l-edî bi’l-lu ³a vî £Alî el-Câ rim (Ka-
hi re 1994) ve el-Câ rim fî £uyûni’l-üde-

bâß: el-Bu¼û¦ ve’l-mašålâtü’l-men şû re 

£ani’ş-şâ£iri’l-edîb £Ali el-Câ rim (Ka hi re 

nihâ ye ti’l-Mü te nebbî) (Ka hi re 1998). Mü-

te neb bî’nin ha ya tı nın son gün le ri ne da-

ir olup eser de Mı sır’dan Kûfe’ye ka çı şı, 

ora dan Er recân’da ki Ve zir İb nü’l-Amîd’in, 

da ha son ra Şîraz’da ki Adu düd dev le’nin 

sa ra yın da kal dık tan son ra dö nüş yo lun-

da öl dü rül me si an la tıl mak ta dır. 8. Şâ£ir 

Me lik (Ka hi re 1998). İşbîli ye’de (Se vil la) 
hü küm sü ren Abbâdîler’le bil has sa şa ir 

ve me lik Mu‘te mid b. Abbâd’ın ha ya tı na 

da ir dir. 9. Nefîse el-Murâdiy ye. Eser-

de Mu rad Bey’in eşi Nefîse ile Mı sır hal-

kı nın Fransı z iş ga li ne kar şı kah ra man ca 

di re niş le ri an la tıl mak ta dır. 10. Æatîle-

tü’l-Æabâš¢b. Mem lük ler ve özel lik le Mı-

sır Kra li çe si Şe ce rüd dür za ma nın da Mı sır 

hal kı nın du ru muy la il gi li olup ya rı sı na ka-

dar ya zı lan ese rin kay bol du ğu be lir ti lir. 

11. el-Fâ ri sü’l-mü le¦¦em. Velîd b. Ab-

dül me lik za ma nın da ta nın mış bir ai le nin 

kı zı olan Âişe el-Mahzûmiy ye’nin Şam’dan 

En dü lüs’e gazâya gi di şi nin an la tıl dı ğı uzun 

bir hi kâ ye dir (Ka hi re 2012). 12. es-Seh-

mü’l-mesmûm. Hârûnür re şîd za ma nın-

da Haf sa ad lı bir kı za âşık olan Nizâr’ın 

Bi zans lı lar’la ya pı lan sa vaş ta esir ol ma sı, 

ken di si ni se ven im pa ra to ri çe nin is te ği ni 

ka bul et me me si üze ri ne hap se atıl ma sı 

ve son ra bu ra dan kur tu lu şu nun hikâye-

si dir (Ka hi re 2013). Ali el-Cârim’in ro man 

ve hi kâye le ri nin bir ço ğu el-A£mâlü’n-

ne¦riy ye tü’l-kâmi le li’l-edîb ve’ş-şâ£ir 

£Alî el-Cârim (Ka hi re, I, 1945; II, 1949; III, 
1950) ve Selâsi lü’×-×eheb: Mecmû£atü 

rivâyâti £Alî el-Cârim (Ka hi re 1989) ad lı 

eser ler de top lan mış tır. 

B) İlmî Ne şir le ri: 1. İb nü’t-Tıktakå, 

Ki tâ bü’l-FaÅrî fî âdâbi’s-sul¹âniy ye 

ve’d-dü ve li’l-İslâmiy ye (Ka hi re 1938, 
Mu ham med Avad İbrâhim ile bir lik te, tah-
kik ve şerh). 2. Câhiz, Kitâbü’l-BuÅalâß 

(I-II, Ka hi re 1357-1358/1938-1939, Ah med 
el-Avâmirî ile bir lik te). 3. Ebû Ca‘fer İb-

nü’d-Dâye, Kitâbü’l-Mükâfeße ve ¼üs-

ni’l-£ušbâ (Ka hi re 1941, Ah med Emîn ile 
bir lik te). 4. Mahmûd Sâmî el-Bârûdî, Dî-

vâ nü’l-Bârûdî I (Mu ham med Şefîk Ma‘-
rûf ile bir lik te, Ka hi re 1942, 1959, 1998). 
5. İbn Senâül mülk, Dârü’¹-¹ırâz fî £ame-

li’l-mü veş şe¼ât.

C) Okul Ki tap la rı: 1. en-Na¼vü’l-vâ²ı¼. 

Üç cü zü il köğ re tim, dört cü zü or ta ve li se 

öğ re ti mi için dir. Mus ta fa Emîn İbrâhim 

ile bir lik te ha zır la nan eser, 1925’te Mı sır 

okul la rın da ders ki ta bı ola rak ka bul edil-

miş olup ha len bir çok ül ke de ön de ge len 

ders ki tap la rı ara sın da yer alır. 2. el-Be lâ-

³a tü’l-vâ ²ı ¼a (Mus ta fa Emîn İbrâ him ile 
bir lik te, Ka hi re 1354/1936). en-Na¼ vü’l-

vâ²ı¼ yön te miy le ha zır la nan bu eser de 
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yüz yıl da İmâ miy ye Şîası’na in ti sap et miş-

tir. Nâsır-ı Hüs rev 437 (1045-46) yı lın da 

böl ge de ki se ya hat le rin de Sûr şeh ri ni an la-

tır ken hal kı nın ço ğu nun İmâ miy ye Şîası’na 

men sup ol du ğu nu söy ler (Se fernâme, s. 
22). Za man için de böl ge nin çe şit li yer le-

rin de ye ti şen ulemâ ta ra fın dan ku ru lan 

da ha çok Şiîli ğin öğ re til di ği med re se ler ve 

mez hep men sup la rı üze rin de et ki li olan 

çok sa yı da âli min bu ra da ye tiş me si böl ge-

ye asır lar bo yu de vam ede cek bir şöh ret 

ka zan dır mış tır.

Ce be li â mil hal kı nın han gi dö nem den 

be ri Hz. Ali ta raf ta rı ol du ğu ko nu su da 

tar tış ma lı dır. Böl ge nin Şîileş me si ni Hz. 

Os man’ın hilâfet dö ne min de bir sü re Su-

ri ye’de ka lan Ebû Zer el-Gıfârî’nin Ehl-i 

beyt’in fa zi let le ri ni an lat tı ğı gün le re ka-

dar gö tü ren ler var dır (Hür el-Âmi lî, I, 
13). Ebû Zer, Ehl-i beyt’in fa zi let le ri ni an-

lat ma ya baş la yın ca du rum dan ha ber dar 

olan Muâvi ye bu nu ha li fe ye bil di re rek Ebû 

Zerr’in Me di ne’ye ça ğı rı lıp Re be ze’ye sür-

gün edil me si ni sağ la dı. Bu se bep le böl ge-

de Ebû Zerr’e nis bet edi len ve gü nü mü ze 

ka dar ge len Meys ve Sar fend’de ki iki mes-

cid Ebû Zerr’in böl ge de ki fa ali yet le ri nin 

de li li ola rak gös te ril mek te dir.

Ta rih te ve gü nü müz de din ilim le ri nin 

öğ re til di ği Ce be li â mil’de ki kü çük ka sa ba 

ve yer le şim bi rim le ri için de Cizzîn, Aynâtâ, 

Meys, Cübâ‘, Meş ga ra ve Bi kåa’da ki Ke-

re kü nûh önem li mer kez ler dir (ge niş bil-
gi için bk. Ca‘fer el-Muhâcir, s. 149-242). 
Âmi lî nis be siy le anı lan, Şiî fık hı üze rin de 

de rin te sir ler ic ra eden ve da ha çok İmâ-

miy ye’nin Usûliy ye eko lü ne men sup olan 

bir çok âlim bu ra lar da ye tiş ti. Bun lar ara-

sın da Şehîd-i Ev vel Şem sed din Mu ham-

med b. Mekkî, Mu hak kık-ı Sânî Nûreddîn 

Ali b. Hü se yin el-Ke rekî, 1545’te İs tan-

bul’u zi ya ret eden Şehîd-i Sânî Zey nüd din 

b. Ali Ah med el-Cübâî ve Sa fevîler’in ku-

ru luş dö ne min de ba ba sı böl ge den İran’a 

gi den, di ğer ulemâ ile bir lik te Sa fevîler 

bün ye sin de İmâ miy ye Şiîli ği nin ya yıl ma-

sın da önem li hiz met le ri olan Bahâed din 

el-Âmi lî ve Ahbârî eko lü nün önem li tem-

sil ci le rin den Mu ham med b. Ha san Hür el-

Âmi lî zik re dil me si ge re ken şah si yet ler dir.

Os man lı ida re sin de X. (XVI.) yüz yıl bo yun-

ca 100’den faz la Ce be li â mil li Şiî âli mi İran’a 

göç ede rek Sa fevî ida re si al tın da İmâ miy ye 

Şîası’nın ya yıl ma sı na bü yük kat kı sağ la dı. 

XVI II ve XIX. yüz yıl lar da Sûr ve çev re sin de 

bir mik tar hı ris ti yan, Say da ci va rın da Sünnî 

ve Dürzîler’in ol du ğu böl ge de Şiî nü fu su 

da ima ek se ri ye ti teş kil et ti. Bu dö nem de 

böl ge de bu lu nan İmâ miy ye men sup la rı 

Ba tı lı âlim ler ve sey yah lar ta ra fın dan da 

Bey rut 1945, 1959, 1979) dok to ra te zi olan 

Ebü’l-Fe rec İb nü’l-Cevzî’nin Fe²âßilü’l-

Æuds’ünü (Bey rut 1979) tah kik ede rek 

ya yım la mış tır. Ay rı ca ho ca sı Phi lip Khu ri 

Hit ti’nin His tory of the Arabs ad lı ese ri ni 

Tâ rî Åu’l-£Arab (Bey rut 1965) ve Ca pi tal 

Ci ti es of Arab Is lam’ı £Avâ½ımü’l-İslâ-

mi’l-£Arabî (Bey rut 1986) adıy la Arap-

ça’ya çe vir miş tir. Mü el li fin el-Ke li me, el-

Hi lâl, el-Mušte¹af, el-Meş riš, el-Edîb, 

el-Emâlî, el-Eb¼â¦ ve el-Mev ri dü’½-½â fî 

gi bi der gi ler de çok sa yı da ma ka le si ya-

yımlan mış tır.
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Ce be li â mil (Ce be lüâmi le, Ce be lül celîl, Ce-

be lül hayl), Sûr ci va rı na hâkim olan Bişâre 

ad lı li der le rin den do la yı Bilâdül bişâre, Bi lâ-

dül bişâre teyn ve son dö nem ler de Bi lâ dül-

me tâ vi le (Şiî böl ge si) di ye de anı lır. Böl ge, 

1920’de Bü yük Lüb nan Dev le ti’nin ku rul-

ma sıy la Lüb nan sı nır la rı içi ne da hil edil miş 

olup Lüb nan’ın gü ne yi ile Ku zey Fi lis tin’in 

kü çük bir bö lü mü nü kap sar. Coğ rafî sı-

nır la rı ko nu sun da ih tilâf bu lun mak la bir-

lik te ge nel lik le ba tı da Ak de niz, gü ney de 

Fi lis tin, do ğu da Ür dün, Vâdit teym, Hûle 

ve Bi kåa bel de le riy le Lüb nan dağ la rı nın 

bir bö lü mü, ku zey de ise es ki de vir ler de 

el-Fe râ dis di ye anı lan Ev velî ır ma ğı ile çev-

ril miş tir. Yü zöl çü mü yak la şık 3200 km°’dir 

ve gü nü müz de Lüb nan Dev le ti top rak la rı-

nın (10.400 km°) üç te bi ri ne ya kın bir bö-

lü mü nü teş kil eder.

Âmil (Âmi le) is mi, Ye men’de Me’rib Sed-

di’nin yı kıl ma sı nın ar dın dan ku ze ye göç 

eden ve Su ri ye’de yer le şen Âmi le b. Se be’ 

el-Yemâniy ye ka bi le si ne da yan dı rıl mak ta-

dır. Ka bi le nin Su ri ye’ye ne za man gel di ği 

ke sin ola rak bi lin mi yor sa da Abbâsîler’in 

ilk dö nem le rin den iti ba ren Ce be li â mil böl-

ge sin de iskân edil dik le ri dü şü nül mek te-

dir. O dö nem ler den be ri böl ge de az sa yı da 

hı ris ti yan grup la Say da’dan Bey rut’a doğ-

ru uza nan yer de Sünnî grup lar bu lun ma-

sı na rağ men aha li nin bü yük kıs mı IV. (X.) 

öğ re nim gör dü. 1933’te Bey rut Ame ri-

kan Üni ver si te si Ede bi yat ve İlim ler Fa-

kül te si’nde İbn Ab dü rab bih ve el-£İšdü’l-

ferîd’i üze ri ne yük sek li sans yap tı ve öğ-

re tim gö rev li si ol du. 1947’de Ame ri ka’da 

Prin ce ton Üni ver si te si’nde ede bi yat ala-

nın da ikin ci yük sek li san sı nı ta mam la dı. 

Ay nı yıl Phi lip Khu ri Hit ti’nin da nış man lı-

ğın da Ebü’l-Fe rec İb nü’l-Cevzî’nin ha ya tı, 

eser le ri ve Fe ²âßi lü’l-Æuds ad lı ese ri nin 

tah ki ki ni ko nu alan te ziy le dok to ra sı nı 

bi tir di. Bey rut’a dö nen Cebbûr emek li 

olun ca ya ka dar Ame ri kan Üni ver si te si’nde 

Arap di li ve ede bi ya tı ders le ri ver di, hem 

bu üni ver si te de hem de Sa int Jo seph 

Üni ver si te si’nde yük sek li sans ve dok to ra 

tez le ri yö net ti. Üni ver si te nin gö rev len dir-

me siy le Arap ül ke le ri nin ya nı sı ra bir çok 

Av ru pa ve As ya ül ke si ni gez di; Arap di li 

ve ede bi ya tı ile İslâm me de ni ye ti ala nın da 

ya pı lan ça lış ma la rı in ce le di, üni ver si te ler-

de kon fe rans lar ver di. 1970’te emek li ye 

ay rıl ma sın dan son ra Lüb nan ve Su ri ye’de-

ki hı ris ti yan okul la rı nın mü te vel li he yet-

le rin de gö rev al dı. Kitâb-ı Mu kad des’in 

Arap ça ter cü me le ri nin re dak si yo nun da 

ça lış tı. el-Mev sû£a tü’l-Fi lis¹îniy ye’nin 

ya zı ku ru lun da bu lun du. Lüb nan Dev le ti 

ta ra fın dan bir çok dev let ödü lü ne lâyık gö-

rül dü. 11 Ma yıs 1991 ta ri hin de ve fat et ti.

Eser le ri. 1. el-¥ayâtü’l-£Ara biy ye fi’l-

miße se ne ti’l-ûle’lletî mer ret ba£de ve-

fâ ti’n-Ne biy yi’l-£Arabî (Beyrut 1932). 
2. İbn £Ab di rab bih ve £İšdüh. Yük sek 

li sans ça lış ma sı dır (Bey rut 1933, 1979). 3. 

£Ömer b. Ebî Rebî£a. Emevîler döne mi 

şa ir le rin den Ömer b. Ebû Rebîa hakkında-

ki ese rin bi rin ci cil din de şai rin yaşa dığı dö-

nem, ikin ci cil din de ha ya tı, üçün cü cildin-

de aşk la rı an la tıl mış ve şi ir leri incelen miş-

tir (Bey rut 1935-1971, 1981). 4. Min Tü râ-

¦ine’l-edebî (Bey rut 1976). 5. Evrâš min 

riyâ²i’l-edeb ve’t-târîÅ (Bey rut 1981). 6. 

el-Mü lû kü’ş-şu£arâß (Bey rut 1981). 7. 

Key fe ef he mü’n-našd. Bu çalış masında 

çe şit li eser le rin edebî eleş ti ri si ni ya pan ya-

zar yi ne ağır lık lı ola rak Ömer b. Ebû Re-

bîa’yı ele al mak ta dır (Bey rut 1937, 1983). 
8. el-Bedv ve’l-bâdi ye: Øuverun fî 

¼a yâ ti’l-bedv fî bâdi ye ti’ş-Şâm (Bey rut 
1988). Eser, Law ren ce I. Con rad tarafın-

dan The Be do uins and the De sert: 

As pects of No ma dic Li fe in the Arab 

East adıy la İn gi liz ce’ye çev ril miş tir (New 
York 1995). 9. Min Eyyâmi’l-£umr. Ya za-

rın ken di ha ya tı nı ve hâtı ra la rı nı an lat tı ğı 

ese ri dir (Bey rut 1991).

Cebbûr, bu eser le rin ya nı sı ra Nec med-

din el-Gazzî’nin el-Kevâki bü’s-sâßire bi-

a£yâ ni’l-mißeti’l-£âşi re ad lı ese riy le (I-III, 




