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ÖNSÖZ 

Her dilin kendini muhafaza etmek ve öz varlığını sürdürmek için belirli 

dinamikleri ve dayanak noktaları olduğu tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Arap dili 

de varlığını sürdürmek ve özünü korumak amacıyla kendi içerisinde istişhâd disiplinini 

geliştirmiştir. Zamanla bu disipline dair tartışmalar yapılmış belli kurallar ortaya 

konmuş ve belli standartlar belirlenmiştir. Bu tartışmalar, istişhâdın kaynaklarının ne 

şekilde istihdam edileceği noktasında belli ekollerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığı 

gibi, Arap dilinin nahiv, sözlükbilim ve belâgat gibi farklı alanlarında istişhâdın nasıl 

kullanılması gerektiğine dair belli standartların ve çerçevelerin oluşmasına sebep 

olmuştur. Bu çalışmanın ana unsuru konumundaki Telhîsü’l-Miftâh adlı eser, belâgat 

alanında kaleme alınmış Arapça bir eserdir.  Aynı şekilde bu çalışma öncelikle Arap 

dilinde istişhâd kavramını detayları ile ele almakla beraber, “bir belâgat telifinde 

istişhâd mefhumu nasıldır?” sorusunun cevabını bulmayı amaçlamaktadır.  

Çalışmanın ilk bölümünde müellifin hayatı işlenmektedir. İkinci bölümde 

istişhâd kavramı detaylandırılmaya, üçüncü bölümde ise Telhîsü’l-Miftâh’ta yer alan 

istişhâd referansları ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın vücut bulmasında katkılarını esirgemeyen ve sabırla bana destek 

veren saygı değer eşime teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bana, “Akademide iyi bir 

danışmana denk gelmek akademinin ta kendisidir.” sözünü söyleten, saygı değer hocam 

Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ’e şükranlarımı sunarım. 

Aynı zamanda çalışmam boyunca istifade ettiğim eserler vasıtasıyla, İslam 

medeniyetinin ne kadar muazzam bir medeniyet olduğunu, telifleri ile ispat eden 

muhterem müelliflere saygılarımı sunarım. 

Bayram KÖPÜK 
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GİRİŞ 

1. TEZİN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 

Bu çalışmanın amacı genel olarak şu şekildedir: 

Arap dilinde istişhâd olgusunun tanımı yapılmaya çalışılmıştır. Aynı 

zamanda istişhâdın Arap dilinin farklı alanlarına göre değişiklik gösteren ve 

belirlenmiş olan kuralları kaydedilmiştir. Ayrıca istişhâdın Kur’ân, hadis ve şiir 

gibi çeşitleri üzerinde durulmuştur. Özel olarak ise; bir belâgat kitabı olan 

Telhîsü’l-Miftâh adlı eserde, istişhâd referanslarının belirlenmesi ve bu 

referansların belirlenen sınırlara uygunluk derecesinin sorgulanması 

hedeflenmiştir. 

2. TEZİN YÖNTEM VE KAYNAKLARI 

Araştırmanın yöntemi, literatür tarama ve kaynakları, Arap diline mal olmuş 

klasik eserler başta olmak üzere istişhâd üzerine telif edilmiş eserler, makaleler gibi 

materyallerdir. Bu kaynaklar mütalaa ve incelemeye tâbî tutularak elde edilen veriler 

analiz edilmek ve yorumlanmak suretiyle sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada 

müellifin hayatı ile ilgili bilgilerde terâcim, tabakât ve tarih kitaplarından istifade 

edilmiştir. İstişhâdın işlenmesinde ise nahiv, sarf, belâgat kitapları ile özellikle istişhâd 

disiplinine ait telif edilmiş eserlerden faydalanma yoluna gidilmiştir. Bununla beraber 

güncel kitap ve makale gibi kaynaklardan da istifade edilmeye çalışılmıştır. 
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1. BÖLÜM 

HATİB EL-KAZVÎNÎ (HAYATI VE ESERLERİ)  

1.1. YAŞADIĞI DÖNEMDEKİ SİYASAL DURUM 

Hatîb el-Kazvînî'nin (ö. 739/1338) yaşadığı zaman diliminde, İslam âlemi Moğol 

istilasına maruz kalmıştı. Bu süreç, 656/1259 yılında Bağdat'ın Moğolların eline 

geçmesi ile başlayıp Yavuz Sultan Selim Han’ın 923/1518 yılında Mısır'ı fethetmesiyle 

sonlanan bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu zaman diliminde İslam âleminin büyük 

bir çoğunluğu Moğolların eline geçmiş, diğer bölgelerde ise Türkler ve Araplar hüküm 

sürmeye devam etmişlerdir. Bu süreçte, Hatîb el-Kazvînî'nin hayatının gerek süre olarak 

gerek kariyer olarak en önemli kısmının geçtiği Mısır ve Şam bölgelerinde hüküm süren 

devlet Memlükler Devletidir. Anadolu’da hüküm süren devlet ise Selçuklu ve 

devamında Osmanlı Devletidir. Bu dönemde Irak ve İran'da hüküm süren devlet ise 

Moğol soyundan olan İlhanlılardır. Arapların hüküm sürdüğü yerlere bakıldığında 

Yemen’de bazı beylikler, Tunus ve Cezayir’de bazı küçük devletler ile artık gücünü 

kaybetmiş olan Endülüs’te Marakeş, Gırnata gibi şehirlerde yer alan beylikler 

bulunmaktadır. Bu dönemde genel olarak savaşlar neticesinde bazı devletlerin el 

değiştirdiği istikrarsız ve çalkantılı bir dönem söz konusudur. (Zeydân, 2012, s. 905-

906). 

Âlimler ise bu siyasî keşmekeş karşısında ne yapacaklarını bilemez bir halde, 

ilmî çalışmalarına devam edebilecekleri güvenli bir ülke bulmanın telaşına düşmüş 

idiler. Bağdat'a baktıklarında bazı rivayetlere bakıldığında bütün ilmî ve edebî eserleri 

Dicle nehrine atan bir Moğol yönetimi kendilerini karşılıyordu. (İbn Kesîr, 1981, s. 29) 

Bu durumda âlimler en güvenli iki bölge olarak Memlükler’in idaresindeki Mısır ve 

Şam bölgelerini gördüklerinden oralara sığınmışlar ve ilmî faaliyetlerine bu bölgelerde 

devam etmeye çalışmışlardır. Memlükler devleti yaşanan sürecin farkında ve üzerine 

düşen sorumluluğun bilincinde olarak; gerek kendilerine iltica eden âlimlere sahip 
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çıkmak gerek onların ilmî çalışmalarını rahatça yapabilecekleri medreseleri, camileri 

inşa etmek noktasında olsun islam âleminden kendilerine sığınan ilim ehline kucak 

açmıştır. Bu sürecin maddî külfetini deruhte etmek noktasında da sorumluluğunu yerine 

getirmeye çalışmıştır (Abbûd, 1978, s. 371-372). Nitekim el-Meliku'z-Zâhir adıyla da 

anılan Sultan I. Baybars (ö. 676/1277), Bağdat'taki Moğol zülmünden kaçan ve  Abbâsî 

Devletinin o zamanki hilafet makamında olan el-Mustansır-billâh'ı (ö. 640/1242) 

himaye etmiş, Memlükler Devleti’nin egemenlik sahasını Kâhire-Şâm ekseninde 

sağlamlaştırmak maksadı ile Kâhire’de Abbâsî halifesinin görevine devam etmesine 

destek çıkmıştır (Suveydî, t.y, s. 394). Böylece Kâhire, Abbasî hilafetindeki Bağdat'ın 

rölünü üstlenmiş, bünyesinde barındırdığı cami, medrese ve ilim meclislerinde tekrar 

eserler telif edilmeye, şiirler yazılmaya, ilim üretilmeye devam edilmiştir. Aynı şekilde 

Abbasî Devleti ile hemen hemen aynı kaderi paylaşan Endülüs'ten kendisine sığınan 

âlimlere de kucak açmıştır. Nitekim Hatîb el-Kazvînî’nin öğrencileri başlığı altında 

kendisinden bahsedilen ve kendisinden hadis dersi alan Alemüddîn el-Birzâlî, Endülüs 

asıllı bir zâttır (İşbîlî, 2006, c. 1, s. 8).  

Siyasi olarak bu keşmekeş ve kaotik ortamın Hatîb el-Kazvînî’nin ilmî hayatına 

olumlu etki ettiği değerlendirmesi yapılabilir. Nitekim bu sayede olumsuz gibi görünen 

ortamda ilmi ve telifi teşvik eden Memlük sultanlarına yaklaşabilmiş ve eser telifinde 

onların teşvik ve desteklerinden istifade etmiştir. Aynı zamanda dönemin ihtiyacının bir 

sonucu olan kadılık ve müderrislik gibi görevlerde bulunmuştur.  

1.2. YAŞADIĞI DÖNEMDEKİ İLMÎ VE FİKRÎ DURUM 

Tarihçiler hicrî IV. ve V. asırlarda Büyük Selçuklu Devleti’nin çokça medreseler 

inşa ettiğini ve ilmi teşvik ettiklerini kaydederler. Özellikle Ortaçağ İslâm dünyasının en 

başarılı devlet adamlarından Büyük Selçuklu veziri Nizâmülmülk (ö. 485/1092) her 

şehirde kendi adıyla anılan Nizamiye Medreseleri’ni açmıştır. O, bu medreselerin mâlî 
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yönetimi, müderrislerinin tayini ve talebelerin o medreselere sevk edilmesi gibi 

ihtiyaçlar ile bizzat ilgilenmiştir (Zuhaylî, 1996, s. 32).  

Selçuklu Devleti’nden sonra Şam ve Mısır bölgesinde hâkimiyet sağlayan 

Eyyübîler Devleti de aynı çizgiyi sürdürmüştür. Selahaddin Eyyübî’nin (ö. 589/1193) 

siyasi yönünün yanında ilme de meraklı olduğunu kaydeden tarihçiler, onun savaşlardan 

geriye kalan zamanını ilim meclislerinde geçirdiğini, Haçlılarla mücadele etmek 

zorunda olmasa idi ilme olan alakası ve hizmeti sebebiyle Mısır’ı, Abbâsî halifelerinden  

Hârûnürreşîd (ö. 193/809) ve Me’mûn’un (ö. 218/833) zamanındaki Bağdat gibi ilim 

merkezine dönüştürebileceğini aktarırlar. Mısır’da çokça medrese inşa ederek Fâtımî 

Devleti’nden sonra sünnî akidenin zayıflamasına karşılık süratle fıkıh ağırlıklı olmak 

üzere, çeşitli İslamî ilimlere dair medreseler açmış ve ilmî boşluğun kapanmasına 

çabalamıştır. Böylece Fâtımî Devleti döneminde çok az sayıda olan medrese sayısı 

sadece Kâhire’de yirmi dörde yükselmiştir (Bayyûmî, 1998, s. 113-114). 

 Selçuklu Devleti ve Eyyübiler Devleti'nden beri süregelen ilme teşvik etmek 

amacıyla medreselerin açılması Memlükler Devleti'nde de devam etmiştir. Nitekim 

çokça medrese, mescid, Kur'ân ve hadis eğitimi verilen kurum ve daha pek çok ilim 

merkezinin teşkil edilmesi Memlük sultanları, vezirleri, devlet adamları ve ilmî çevreler 

tarafından desteklenmiştir. Bu sayede çokça müfessir, muhaddis, nahiv âlimi, dilci, 

tarihçi coğrafyacı, tıpçı ve felsefeci yetişmiştir. Böylelikle Şam bölgesi ve Mısır, âlimler 

ve öğrenciler için bir cazibe merkezine dönüşmüştür (İsa, 2009, s. 163). Bu telifler 

genelde eski eserlerden istifade edilerek yazılan eserlerdir. Bu asır -her ne kadar şerh 

geleneği, her zaman özgün bilimsel üretimin örselenmesi anlamına yorumlanamazsa da- 

bazılarına göre bu yönüyle ilmî derinliğin azaldığı ve mevcut eserlerden şerh, hâşiye, 

telhis gibi yöntemlerle istifade edilerek yeni eserlerin oluşturulmaya çalışıldığı bir 

zaman dilimi olarak değerlendirilmektedir (Subâî, 2007, c. 1, s. 444).  
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Örneğin Telhîsü’l-Miftâh adlı eser, Sekkâkî’nin (ö. 626/1229) kaleme aldığı 

Miftâhu’l-Ulûm isimli telifi üzerine yazılmış bir telhîs olmakla beraber diğer belâgat 

âlimlerinin fikirleri ile de desteklenmiş bir eserdir. Aynı şekilde Hatîb el-Kazvînî’nin 

öğrencilerinden olan İbn Akîl (ö. 769/1367), İbn Mâlik’in (ö. 672/1274) el-Elfiye isimli 

nahve dair eserine şerh yazmıştır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Aynı zamanda bu dönem fıkhî tartışmaların arttığı ve fıkhî mezheplere göre 

hizipleşmenin görüldüğü bir asırdır. Öyle ki; “ إِمَ  َو َرأُْي َغْيِرنَا َخَطأٌ  اَرأُْي  اْلَخَطأُ  ِمنَا َصَواٌب يَْحتَِمُل 

الَصَوابُ   İmamızın görüşü haktır; hata ihtimali vardır. Başkaların görüşleri“ :”يَْحتَِمُل 

hatadır; doğruya ihtimali var” (Muhammed V. A., 2018, s. 67) cümlesi söylenir 

olmuştur. Bu cümle, mezhebe dayalı kutuplaşmayı göstermesi açısından önemlidir.  

Bu asırdaki ilmî durum dört maddede özetlenebilir (Lahmî, 1997, s. 48-49);  

1. ilmî çalışmalar fikir ve mezhep taassubu çerçevesinde yürütülmüştür. Akâide 

dair her fikrin dayandığı, önceki asırlardan bir imam referans kabul edilmiştir ve onun 

tâbîleri tarafından bir cemaat teşekkül etmiştir. Bu fikir etrafında bir araya gelmiş 

üyeler, fikirlerinin doğru olduğu konusunda herhangi bir şüphe duymadan fikirlerini 

savunmuşlardır. 

2. Bu dönemde Mu´tezile, Eş´ariyye, Mâturidiyye ve Şîa, gibi birçok itikâdî ve 

fikrî mezhep çoktan teşekkül etmişti. Aynı zamanda Şîa, Moğol istilasını kendi fikrî 

mücadelesinde muzaffer olmak için Sünnî coğrafyaya karşı desteklemiştir. 

3. Çok sayıda medresenin inşa edilmesi ve ilmî faaliyetler için münbit bir zemin 

oluşturulması, âlimleri ilme teşvik etmiştir. Müsvedde metinlerin esere dönüştürülmesi, 

hıfzına çalışılmasının yanında menkul ve ma´kûlu birleştirerek sentez eserlerin ortaya 

konması gibi faaliyetler yapılmıştır. 

4. İlim öğrenmek isteyenler için inşa edilen medreseler, başta nadir eserler 

olmak üzere ilmî eserleri korumak için inşa edilen kütüphaneler, ilmî mirasın 

korunmasına hizmet etmiştir. 
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Hatîb el-Kazvînî’nin yaşadığı dönemde, bu karışık ortamda yaşamış olan bazı 

önemli ilim adamları ve çeşitli alanlarda eserler dönemin genel karakteristiğini ortaya 

koymak için şu şekilde örnek kabilinden sıralanabilir:1 

 

İbn Kudâme el-Makdîsî (ö. 620/1223) el-´Umde fi’l-Fıkhi’l-Hanbelî 

Mecdüddîn İbnü’l-Esîr (ö. 630/1232) Câmi´ü’l-Usûl li-Ehâdîsi’r-Resûl 

Muhyiddîn İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240) el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye 

İzzeddin İbn Abdüsselam (ö. 660/1361) Kavâ´idü’l-Ahkâm fî Mesâlihi’l-Enâm 

Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) Tecrîdü’l-İ´tiḳâd 

Yâkut el-Hamevî (ö. 626/1229) Mü´cemü’l-Üdebâ 

Seyfeddîn el-Âmidî (ö. 631/1233) Ebkârü’l-Efkâr 

Muhammed b. Ahmed el-Kurtûbî 

(ö.671/1273) 
el-Câmi´ li-Ahkâmi’l-Kurʾân 

Muhyiddîn en-Nevevî (ö. 676/1277) Tehzîbü’l-Esmâ 

İbn Dakîku’l-Îd (ö. 702/1302) el-İmâm fî Ma´rifeti Ehâdîsi’l-Ahkâm 

İbn Hişâm en-Nahvî (ö. 711/1311) Muġni’l-Lebîb an Kütübi’l-E´ârîb 

İbn Manzûr (ö. 711/1311) Lisânü’l-Arab 

Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî (ö. 

742/1341) 
Tehzîbü’l-Kemâl fî Esmâʾi’r-Ricâl 

İbn Hallikân (ö. 681/1282) Vefeyâtü’l-A´yân 

ez-Zehebî (ö. 747/1347) Siyeru A´lâmi’n-Nübelâ 

İbn Kesîr (ö. 774/1373) El-Bidâye ve’n-Nihâye 

Takuyyiddin es-Sübkî (ö. 756/1355) Tekmiletü’l-Mecmû 

İbn Kayyım el-Cevzî (ö. 751/1350) İ‘lâmü’l-Muvakkıîn 

Tâcüddîn es-Sübkî (ö. 771/1369) Cem´u’l-Cevâmi´ fî Usûli’l-Fıkh 

 
  1 Listede Hatîb el-Kazvînî’den önce ve sonra vefat eden âlimler kaydedilerek o dönem hakkında genel 

bir görüş oluşması amaçlanmıştır. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/el-futuhatul-mekkiyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/mugnil-lebib
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1.3. HAYATI  

Belâğat alanında bir çığır açmış olan Hatîb el-Kazvînî’nin hayatı hakkında çok 

detay bulunmamakta ve hayatının bazı dönemleri hala esrârını korumaktadır. Hayatı 

hakkında çok detaylı bilgi sunulmaması, Târîhu İbni’l-Verdî isimli eserde; “  اْلعَْهِد قُْرُب 

ااِلَطلَةِ  َعِن  يَْغنِي   yaşadığı döneme yakınlık, hayatını kaleme alanları ayrıntıya“ :”بِِسيَرتِِه 

girmekten alıkoymuştur.” (İbnü'l-Verdî, 1996, c. 2, s. 314) cümlesi ile açıklanmıştır.2  

1.3.1. Adı  

Hatîb el-Kazvînî’nin Terâcim kitaplarında geçen tam adı şu şekildedir (Süyûtî, 

1964, c. 1, s. 156):  

Celâleddin Ebû Abdullah Muhammed b. Abdurrahmân (Abdurrâhîm (İbn Kesîr, 

1997, c. 14, s. 184) ) b. Ömer b. Ahmed b. Muhammed b. Abdulkerîm b. el Hasen b. Ali 

b. İbrâhîm b. Ali b. Ahmed b. Dülef b. Ebi Dülef el-İclî el-Kazvînî ed-Dimaşkî eş-Şafiî. 

Celâleddin, onun lakabı olup ismi Muhammed’dir. Oğlunun adı Abdullah olmasından 

ötürü Ebû Abdullah künyesini, Ailesinin belirli bir dönem Kazvîn’de bulunması ve 

hayatının bir bölümünün Şam’da geçmesi nedeniyle, “Kazvinî” ve “Dimaşkî” 

lakablarını almıştır. Ayrıca Şafiî mezhebine mensup olması dolayısıyla da “Şafiî” aldığı 

künyelerden biridir. Bunlardan, kendisi için adeta özel isim olarak öne çıkan elbette 

“Kazvînî” künyesidir. Her ne kadar bu künye onunla ilgili özel isim gibi anılsa da 

“Kazvînî” nisbesi taşıyan diğer âlimlerden tefrik edilebilmesi için Şam’da uzun yıllar 

hatiplik görevi ifa etmiş olması dikkate alınarak (Matlûb, 1967, s. 126) “el-Hatîb el-

Kazvînî” olarak yadedilegelmiştir (Durmuş, 2002, s. 156). Aynı zamanda terâcim 

kitaplarında “Kâdî’l-Kudât”, “Allâme zü’l-Funûn” (Safedî, 2000, c. 3, s. 199), “Kâdî 

Kudâtı’l-İklîmeyn” (Türkmânî, 1985, c. 4, s. 113), “Kâdî’l-kudât bi Mısr ve’ş-Şâm” 

 
2 Bu cümle ilk defa, el-Muhtasar fî Târîhi’l-Beşer isimli kitapta Kazvînî’den bahsedilen kısımda 

kaydedilmiştir (Eyyûbî, 1998, c. 2, s. 129). Onun bunu İbnü’l-Verdî’nin kendisinden doğrudan 

naklettiği anlaşılmaktadır.  
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(Makrîzî, 1995, c. 1, s. 89) gibi unvanlarla da kendisinden bahsedilmektedir. Ayrıca 

itikattaki mezhebine işaret etmek üzere “Eş´ari” künyesi de bazı kaynaklarda 

zikredilmektedir (Safedî, 1998, c. 4, s. 492).  

1.3.2. Soyu ve Ailesi (Nesebi)  

Onun Kazvînî nisbesini alması akıllara hemen İran asıllı olduğunu getirmektedir. 

Fakat kendisinin aslen Arap olduğu belirtilmektedir (Havlî, 1961, s. 241). Kazvînî’nin 

kendisinin soyundan geldiği Ebû Dulef el-İclî isimli zât;  

el-Kâsım b. Îsa b. İdrîs b. Ma‘kıl b. Seyyâr b. Şemh3 b. Seyyâr b. Abdulazîz b. 

Dulef b. Cüşem b. Kays b. Vâil (İsfahânî, 2008, c. 8, s. 177) b. Kâsıt b. Heneb’dir (İbn 

Asâkir, 1997, c. 49, s. 130). Kazvînî’nin dedelerinden olan bu zat, Abbâsiler döneminde 

devletteki görevlerinin (Matlûb, 1967, s. 99) yanı sıra cömertliği cesâreti ve edebî 

kişiliği ile de öne çıkan biridir. Nitekim şairlerin kendisini öven şiirlerinden bahsedilir. 

Bunlardan biri, Ebü’l-Hasen el-Akevvek’in (ö. 213/828) kendisini methetmek için inşâd 

ettiği şu beyittir:   

ْنيَا أَبٌو ُدلَفْ  بَْيَن بَاِديَة  4 وُمْختَصَ رهِ    إِنََّما اَلدُّ

هِ  اَلُدْنيَا َعلَى أَثَرِ َولَْت   (Tantavî, 1990, s. 148) َو إِذَا َولَى أَبُو ُدلَفْ  

“Dünya, kurak ve yaşillikleri ile Ebû Dülefin ta kendisidir. Eğer Ebû Dülef bir tarafa 

yönelirse dünya da izinden gider.”  

 Kendisine ait olan çok sayıda şiir ve şarkı klasik kaynaklarda bulunmaktadır 

(İsfahânî, 2008, c. 8, s. 177-192).  

Kazvînî’nin soyunun Araplara dayanması ile ilğili bir iddia “et-Tedvîn fi Ahbârı 

Kazvîn” adlı kitapta şu şekilde zikredilmektedir (Rafiî, 1987, s. 4:44);  

 
3 Bu isim el-Bidaye ve’n-Nihaye adlı eserde “َشْيخ” “Şeyh” olarak geçmektedir (İbn Kesîr, 1997, c. 10, s. 

294). 

4 Kitabü’l-Egânî’de bu kelime “َمْغَداه”: “mağda” olarak geçmektedir (İsfahânî, 2008, c. 8, s. 284). Ayrıca 

“ هَمْغَزا ” olarak da geçmektedir (İbn Kesîr, 1997, c. 10, s. 267). 
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“Ebû Dülef el-Kâsım isimli zât, Furat b. Hayyân el-İclî’nin 

soyundandır. Bu zât için ise; 

 ”hadîsi rivayet edilir 5” إَِن بَِمَكَة ِرَجااَل َنِكُلُهْم إَِلى َأْيَمانِِهم ِمْنُهم ُفَراْت بِْن َحيَانْ “

Bu bilgiler ışığında Hatîb el-Kazvînî’nin soyunun Mekke’ye dayandığı sonucuna 

ulaşılabilir. Kazvînî ailesinin soyunun Araplara dayanması ile ilgili bir başka delil de 

ağabeyi İmâmüddîn’in (ö. 699/1299) künyesinde bulunmaktadır. Şöyle ki ağabeyinin 

künyesi: 

Ömer b. el-Kâdî Sa´deddîn eş-Şeyh el-İmâm İmamuddîn Ömer b. el-Hüseyin 

Ahmed b. Half et-Temîmî el-İclî el-Kazvînî’dir  (Nuaymî, 1990, c. 1, s. 146). 

Ağabeyinin künyesindeki Temîmî kaydı önemlidir. Zira Temîmîler Adnânîler’e mensup 

bir Arap kabilesidir. Adnânîler ise Kahtânîler ile beraber Arapların en eski iki soyunu 

teşkil ederler (İbn Hişâm, 1990, c. 1, s. 23). Kardeşinin künyesinde kaydedilen bu detay 

Kazvînî ailesinin soyunun Araplara dayanmasına dair başka bir delil olarak göze 

çarpmaktadır. Ayrıca künyesindeki bazı ihtilaflar bazen isim yerine lakab yazılmasından 

kaynaklanmaktadır. Örneğin babasının adı Abdurrahmân iken künyesi olan Sa´deddîn 

tercih edilmiştir.  

1.3.3. Doğumu  

Kazvînî ailesi kendilerini Moğol istilasının tam ortasında bulmuş ve bu istila 

hayatlarına tesir etmiştir. Nitekim Hatîb el-Kazvînî’nin ağabeyi İmamuddîn el-Kazvînî, 

hicrî 653/1256 yılında Tebriz’de doğmasına karşılık (Matlûb, 1967, s. 102) Hatîb el-

Kazvînî 666/1268 22 Şaban pazartesi günü, Musul’da dünyaya gelmiştir (Makrîzî, 

1991, c. 6, s. 38). Musul, Hatîb el-Kazvînî’nin hem doğduğu hem de çocukluğunu 

geçirdiği yerdir. Fakat kendilerini İran topraklarından beri takip eden Moğol istilasının 

Musul şehrine de ulaşması ve oradaki sosyal, ekonomik ve siyasal hayatı etkilemesinin, 

Kazvînî’nin ailesi ile beraber Anadolu’ya hicretine sebep olması muhtemeldir. Doğudan 

 
5 (Beyhâkî. “Mürted”, 16831) 
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batıya doğru ilerleyen Moğol orduları Bağdat'ı harap ettikleri gibi Musul'u da aynı 

şekilde yaşanmaz bir yer haline getirmişlerdir. Bu süreçte hem devlet idaresinde hem 

sosyal hayatta hiçbir şey yolunda gitmemekte ve herkes kendi başının çaresine bakar bir 

hâle gelmektedir. Mal sahipleri mallarını ve ticaretlerini korumak için Moğol istilacılara 

hoş görünmeye çalışmakta buna imkânı olmayanlar ise hicret etmeye mecbur 

kalmaktadırlar. Böylece Kazvînî ailesi de hicretten başka çaresi olmayan diğer insanlar 

gibi Musul’dan Anadolu'ya hicret etmişlerdir6 (Matlûb, 1967, s. 107). 

1.3.4. Bulunduğu Yerler  

Hatîb el-Kazvînî hayatının farklı döenmlerinde gerek zorunlu olarak gerekse 

kariyeri ile alakalı durumlar sebebiyle farklı bölgelere seyahat etmiştir. Bunlunduğu 

yerler aşağıda kaydedilmiştir. 

1.3.4.1. Anadolu’ya Hicret 

Kazvînî’nin Musul şehrinden Anadolu’ya hicretinin tam olarak ne zaman 

gerçekleştiği ve bunun detayları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak onun 

yirmili yaşlarda bulunduğu ilçede7 kadılık görevine başladığı kaynaklarda 

 
6 Kaynaklarda Hatîb el-Kazvînî’nin babası ve ağabeyi ile Anadolu’ya hicret ettiği kaydedilmektedir. 

Fakat eğer hayatta iseler elbette annesi ve eğer varsa kız kardeşleri de hicrette beraberlerinde olduğu ve 

tüm ailesi ile beraber hicret etmiş olduğu söylenebilir. Çünkü ricâl ve tabakat kitaplarında ve genel olarak 

tarihî eserlerde umumiyetle biyografiler içinde verilen ailevî bilgilerde sadece erkekler zikredilmektedir. 

Ayrıca ailenin tekrar Suriye’ye döndükleri kaydedilirken Hatîb el-Kazvînî ve ağabeyi İmamuddîn el-

Kazvînî’nin yolculuğa çıktığından bahsedilir. Bu bilgiler ışığında hayatta kalan diğer aile fertleri varsa 

Anadolu’da kalmayı tercih etmiş olmaları muhtemeldir. 

7 Kazvînî’nin hayatını kaleme alan hiçbir eserde bu ilçenin Niksar olduğu, geçmemektedir. Hüseyin 

Arslan,  bu yanlışın Hafâcî’nin kaleme aldığı el-Îzâh şerhinde kaynak göstermeden Niksar  (Hafâcî, 1953, 

s. 14) kazasını zikretmesinden kaynaklandığını belirtmiştir  (Arslan, 2018, s. 65). Dolayısyla sadece 

Türklere ait kaynaklarda Niksar kazasının zikredilmesinin sebebi, bu bilginin sözü edilen kitaptan alınmış 

olma ihtimalidir.  
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zikredilmektedir8(Safedî, 2000, c. 3, s. 199). Kazvînî’nin Şafiî mezhebine mensup 

olduğu halde Anadoluda kadılık görevine kabul edilmesini, “el-Menhelü’s-Sâfi” isimli 

kitabında, Cemâleddîn Ebü’l-Mehâsin (ö. 874/1470) “ رٌ ظَ نَ   يهِ ِف  ”(tartışmalı bir mesele) 

kaydıyla değerlendirir. Bunun sebebini de Anadolu’da kadılığa kabul şartlarından 

birinin Hanefî mezhebi üzere olmak ve Kazvînî’nin mezheben Şafiî olması olarak 

açıklar. Müellif bu durumun, Kazvînî’nin bu müddet zarfında Hanefî mezhebini taklit 

etmiş olma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, mümkün olabileceğini de ifade 

eder9 (İbn Tağrîberdî, 1984, c. 10, s. 104). Burada dikkati çeken husus ağabeyinin 

yerine kendisinin kadılık görevinde bulunmasıdır. Bunda belli özellikleri ile öne 

çıkmasının etkili olması muhtemel olmakla beraber, ağabeyine ait özel bir sebep de 

etkili olmuş olabilir. 

Dikkat çeken başka bir durum ise; bu tarihe kadar herhangi bir tahsil 

döneminden söz edilmeyen Kazvînî’nin, sadece babasından aldığı tahsilin, Anadolu’da 

kadılık yapmasına yetecek seviyede olmasıdır. Bu da babasının eğitim ve kültür düzeyi 

hakkında bir fikir vermektedir.  

 
8 Bazı kaynaklarda otuzlu yaşlarda kadılık görevini ifa ettiği bilgisi vardır (Safedî, 1998, c. 4, s. 493). 

9 Kazvînî’nin Anadolu’ya gelmesi Selçuklu Devleti’nin yıkılma dönemine denk gelmektedir. Hanefî 

mezhebinin Anadolu’da resmî mezhep haline gelmesi ise Osmanlı Devleti’ni de içine alan uzunca bir 

süreçte gerçekleşmiştir. Önceleri kadılar Hanefi âlimler arasından seçilir ve bu kadılar gerektiğinde başka 

mezheplere göre de niyabeten fetva verme yetkisine sahip olurlardı. Bu sebepten kadılara verilen 

beratlarda mezhep kaydı bulunmazdı (Demir, 2018, s. 125). Selçuklu Devletinden tevarüs etmiş gelenek 

üzere Osmanlı Devleti’nde de bu şekilde devam edilmiştir (Köse, 1999, s. 28-29). Ancak Anadolu’da 

ortaya çıkan Şiîlik hareketine mani olmak amacıyla XVI. yüzyılın ortalarında Sünnî-Hanefî çerçevenin 

belirlendiği görülür. Böylece müsamaha döneminin kapandığı ve artık kadı beratlarına Hanefî 

mezhebinden olmak kaydı eklendiği müşahede edilir (Yazıcıoğlu, 2002, c. 11, s. 192). Dolayısıyla 

Kazvînî’nin Anadolu’ya gelmesinin Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden önceye denk geldiği 

düşünüldüğünde, kadılık yaptığı dönemde Şafiî olmasının kadılık yapmasına herhangi bir engel teşkil 

etmeyeceği değerlendirmesi yapılabilir.  
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Onun Anadolu’da ne kadar müddet kaldığı net olarak bilinmemekle beraber İbn 

Kesîr, hicri 690 yılından sonra ağabeyi İmamuddîn el-Kazvînî ile beraber Şam’a 

gittiklerini kaydeder (İbn Kesîr, 1997, c. 14, s. 185). Fakat kardeşi İmâmuddîn’in 

Şam’da hicrî 689 yılında ders verdiğini ifade eden Ahmed Matlûb, İbn Kesir’in 

kaydettiği bu bilginin yanlış olduğunu ifade eder ve “En iyi ihtimalle Şam’a gelişleri 

689 tarihinde veya daha önce gerçekleşmiştir.” der (Matlûb, 1967, s. 107). 

1.3.4.2. Şam dönemi  

Kazvînî, Şam’a yerleştikten sonra kendini ilme verir. Bu süreç Mısır’a davet 

edilmesine kadar geçen ve kendisinin “baş kadılık” ve “Şam kadılığı”gibi makamlara 

yükselmesini sağlayacak bir tahsil döneminin başladığı yaklaşık yirmi beş senelik bir 

süreçtir. Şam şehri o dönemde Moğol istilasından kaçan âlimleri bir araya toplamıştır. 

Eskiden beri her hükümdar zamanında çokça yapılmış olan medreseler de münbit bir 

zemin teşkil etmiş ve her ilme dair birçok ders halkası teşekkül etmiştir. Bu durum 

akıllara şair Mütennebî’nin (ö. 354/965) bir şiirinde geçen ve zamanla Araplar arasında 

darb-ı mesel halini almış bir ibareyi getirmektedir (Ukberî, 1971, s. 276): “ َمَصائُِب قَْوٍم ِعْنَد

  ”.Bir kavmin uğradığı musibet başka kavme fayda verebilir“ :”قَْوٍم فََوائِدُ 

Abbasî hilafetine özellikle de Bağdat’a kötü günler yaşatan Moğol istilası, Şam 

mıntıkasında böyle bir neticeyi doğurmuştur. Hatîb el-Kazvînî de bu durumdan istifade 

yoluna gitmiş ve ders halkalarına dâhil olmak suretiyle eksik bıraktığı yerden ilmî 

yetkinliğini artırmak çabasında olmuştur. Bu ders halkalarına devam etmek suretiyle 

dinî ilimler ve Arapçaya dair eksiklerini tamamlamış ve artık Şam’ın çeşitli 

medreselerinde ders vermeye başlamıştır (Matlûb, 1967, s. 124). 

Bu derslerden kayıtlara geçen meşhur bir dersi Nuaymî şu şekilde aktarır 

(Nuaymî, 1990, s. 348): 

“693 senesinde şaban ayının 22. günü Kadı İmâmuddîn’in kardeşi 

Kadı Celaleddin el-Kazvînî, atandığı Mesrûriyye Medresesi’nde çok büyük 
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bir kalabalığa hitap eden bir ders vermiştir. Bu derste Kazvînî’nin ağabeyi 

Kadı İmâmuddin’in yanı sıra o zamanın başkadısı Şehâbeddin, Şeyh 

Takıyyüddîn İbn Teymiyye gibi meşhur zatlar hazır bulunmuştur. ” 

Kazvînî’nin Mesrûriyye Medresesinde yaklaşık bir sene görev yaptığı 

anlaşılmaktadır. Hicrî 694 senesinde Mısır’dan gelen bir ferman ile bir çok medresenin 

müderrislerinde değişiklik yapılmıştır. Şöyle ki; Gazâliyye Medresesi’ne el Hatîb el-

Makdisî (ö. 692/1294[?]) yerine İbn Sasra (ö. 723/1307), İbn Sasra’nın yerine Emîniyye 

Medresesi’ne Hatîb el-Kazvînî’nin ağabeyi İmamüddîn el-Kazvînî, Hatîb el-Kazvînî de 

ağabeyi İmamudddîn el-Kazvînî’nin yerine ez-Zâhiriyye el-Berrâniyye Medresesi’ne 

müderris olarak atanmıştır (İbn Kesîr, 1997, c. 13, s. 339). 

Bu medresede de çok fazla görev yapmamış olan Hatîb el-Kazvînî hicrî 695 

yılında görevini Kemâleddîn b. el Kalansî’ye (ö. [?]) devretmiştir. 696 ylında ise kardeşi 

İmâmuddîn’in yerine kadılık görevini icra etmiştir (Nuaymî, 1990, s. 348).  

Hicrî 699 yılında Moğolların Şam’a girmeye muvaffak olmasıyla Kazvînî’nin 

ağabeyi Şam’dan Mısıra gitmiş ve bilahare orada vefat etmiştir (İbn Tağrîberdî, 1963, c. 

8, s. 192). Moğol orduları bazı sebeplerden Şam’da tutunamaz ve çekilmek zorunda 

kalırlar (İbn Haldûn, 2001, c. 5, s. 473-475). 

 Kazvînî ise ağabeyinden boşalan Emîniyye Medresesi’ndeki müderrislik 

görevine kadılık görevinin yanında devam etmiştir. Bu görevlerini yaklaşık olarak hicrî 

705 yılına kadar sürdüren Hatib el-Kazvînî bu tarihte ayrıca Başkadı Necmeddîn b. 

Sasra’ya niyabeten başkadılık görevi de yapmıştır (Matlûb, 1967, s. 126). 

Hicrî 706 yılına gelindiğinde Şemseddîn el-Hallâtî’nın vefatı üzerine Hatîb el-

Kazvînî’ye Saltanat Vekaleti tarafından Şam Emevî Camii’nde halka namaz kıldırması 

için yetki verilmiştir. O ilk defa 2 Şevval 706 çarşamba günü öğle namazını kıldırmış ve 

yaklaşık on sekiz sene Şam Emevî Camii İmam Hatîbi olarak görev yapmıştır (İbn 

Kesîr, 1997, c. 14, s. 42). 
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1.3.4.3. Mısır’a Davet Edilmesi  

Hicrî 724 yılına gelindiğinde Hatîb el-Kazvînî’nin hayatında yeni bir sayfa 

açılmıştır. Nitekim Memlük sultanı Nâsır Muhammed’e (ö. 741/1341) Şam Naibi 

tarafından, Hatîb el-Kazvînî ile alakalı olumlu ve övgü dolu değerlendirilmeler 

yapılmıştır. onun kardeşi İmâmuddîn’in yerine kadılık vazifesinde bulunduğu, ayrıca 

Şam Emevî Camii’nde imam ve hatiplik görevini icra ettiği, ilmî şahsiyeti kadar 

yardımseverliği ile de öne çıkan bir zât olup fakirlere yardım etmesi sebebiyle 

borçlanmış bulunduğu gibi övgüler sultana sunulmuştur. Bu sebeple onun Kazvînî’yi 

Cemâleddîn ez-Zer’î’nin (ö. 728/1328) yerine Şam başkadılık makamına atadığını 

mektubunda yazar. Bu hoşnutluk verici malumatlara istinaden Sultan, onu Mısıra davet 

eder (İbn Kesîr, 1997, c. 14, s. 128). 

Kâhire o zamanlarda Memlükler’in başkenti konumundadır. Moğol İstilası ile 

düşen Bağdat'ın yerine Kâhire islam dünyasının dinî ve siyasî liderliğini üstlenmişti.     

Daha önce de bahsedildiği üzere, Moğol istilası özelde Hatîb el-Kazvînî nin hayatına 

etki ettiği gibi genel olarak İslam dünyasını siyasî dinî ve sosyolojik yönden 

etkilemiştir. İslam dünyasının yönetim merkezi siyasî olarak Kâhire'ye geçtiği gibi 

âlimlerin Şam ve Kâhire’ye hicret etmeleri dolayısıyla da bu bölgeler yeni ilmî 

faaliyetlerin merkezleri haline gelmiştir. Özellikle Kâhire, başkent olması nedeniyle 

daha çok rağbet edilen bir merkez konumundadır. Mısır'ın halkı da gelen âlimleri 

misafirperver bir şekilde karşılamıştır. Böylece âlimler ilmî çalışmalarına burada devam 

ederek Kâhire'yi bir ilim merkezi haline getirmişlerdir (Buheyt, 2010, s. 308).  

Hatîb el-Kazvînî de bu merkezlerden biri olan Şam'da eğitimini tamamladıktan 

sonra Şam'da Başkadılık ve Emevi Camii Hatipliği’ne yükselmesinin ardından diğer bir 

ilim merkezi halini alan Kâhire'ye davet edilmiştir. 

Kazvînî, Kâhire’ye bir cuma günü ulaşır. Şehre girdiği saatte Sultan'la karşılaşır. 

Sultan, ona Kale Camii'nde hutbe vermesini emreder. Hatîb el-Kazvînî namazdan sonra 
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tekrar Sultan’ın yanına gider ve yolculuk dolayısıyla yorgun olduğunu özür dileyerek 

beyan eder. Sultan ona teşekkür eder ve ne kadar borcu olduğunu öğrenip kapatılmasını 

emreder. Kazvînî’nin oğlunun bazı tavırları dolayısıyla onun Şam başkadılığına layık 

olmadığına dair bazı itirazlar, dile getirilse de Sultan kendisine resmî kıyafet giydirerek 

kendisine bu görevi tevdî eder. Böylece daha önce onun için Şam Naibi tarafından 

onaylanmış olan Şam başkadılığı Sultan tarafından da kabul görmüştür (Askalânî, 1931, 

c. 4, s. 4). 

Böylece Şam’a geri dönmüş olur. Kendisine ayrıca Âdiliyye ve Gazâliyye 

Medreselerinde müderrislik görevi verilmiş Emîniyye Medresesi’ndeki görevinden el 

çektirilmiştir. Bunlara ilaveten ona kazaskerlik görevi de verilmiş ve o artık Kâdî’l-

Kudât Celâleddîn el-Kazvînî diye anılmaya başlanmıştır (Nuaymî, 1990, c. 1, s. 276).  

Böylece Hatîb el-Kazvînî Mısır’a baş kadı olarak görevlendirilene kadar Şam’da 

bu görevleri sürdürmüştür. 

Ortaçağın en büyük Müslüman seyyahı İbn Battûta (ö. 770/1368-69), er-Rıhle 

isimli meşhur seyahatnamesinde, Şam Emevi Camii ve imamlarından bahsederken 

Hatîb el-Kazvînî’ye de yer verir ve şu bilgileri aktarır (İbn Battûta, 1987, s. 109): 

“Emevi Camii’nin imamları onüç imamdır. Ben şehre girdiğim 

zamanda imam ise büyük fakihlerden Kâdî’l-Kudât Celaleddîn Muhammed 

b. Abdurrahman el-Kazvînî idi. Kendisi caminin hatibi idi ve ve evi Daru’l-

Hitabe’de idi. Mescidin ana kapısının karşısındaki demir kapıdan çıkardı ki 

bu kapıdan Emevî hükümdarlarından Muaviye çıkardı. Bundan sonra Sultan 

Nâsır borcu olan yüzbin dirhemi ödemesine yardım etmiş ve Hatîb el-

Kazvînî Mısır’da Kâdî’l-Kudât olarak görev yapmaya başlamıştır.” 

1.3.4.4.Mısır Dönemi  

Hicrî 727 yılına gelindiğinde Bedreddîn b. Cema´â’nın gözleri görmemeye 

başlaması üzerine, Hatîb el-Kazvînî baş kadılık görevini üstlenmek üzere Mısır’a davet 
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edilir. Kendisine resmî kıyafet giydirilir ve görevine resmen başlar. Oğlu da Emevî 

Camii'ne hatib ve Şâmiyye Medresesi'ne müderris olarak olarak gönderilir (Ömerî, 

2010, c. 27, s. 347). 

Kazvînî, Ayrıca Mısır Başkadılığı’nın yanısıra en-Nâsiriyye, es-Sâlihiyye ve el-

Kâmiliyye medreselerinde müderrislik görevi aldığı gibi bazı vakıflar da ona 

bağlanmıştır. İfade edildiği üzere oğlunun bazı tavırları sebebiyle Sultan'ın Bu kararı 

bazı eleştirilere maruz kalmış olsa da Sultan, Hatîb el-Kazvînî’ye sahip çıkmıştır. 

Zamanla Sultan ve Hatîb el-Kazvînî arasındaki dostluk pekişir. Öyle ki; oğlunun serkeş 

tavırlarına, babasının hatırına göz yumar. Kazvînî’nin Dâru’l-Adl isimli bir sohbet 

meclisinde Sultana kıssalar okuduğu ve Sultanla beraber Hacca gittiği rivayet edilir 

(Askalânî, 1931, c. 4, s. 4).  

Makrîzî, Hatîb el-Kazvînî’nin Mısır’da nail olduğu kıymet ve değeri şu şekilde 

özetler (Makrîzî, 1998, c. 3, s. 238): 

“Hatîb el-Kazvînî ile Sultan Nâsırüddîn Muhammed b. Kalâvûn 

arasındaki dostluk ve samimiyet Mısır’da hiçbir Türk hükümdarı ve kadı 

arasında daha önce görülmemiştir.”  

Kazvînî, Kâhire de geçen hayatı boyunca başkadılık vazifesinin yanı sıra 

sorumlu olduğu vakıflar aracılığıyla da halka yardımdan geri durmamıştır. Bu da onun 

halk nezdinde çok sevilmesine ve saygı görmesine neden olmuştur. Mısır’da gıpta 

edilecek bir hayat yaşamaya başlayan Hatîb el-Kazvînî, Nil kıyısında bir milyon dirhem 

maliyeti olan bir konak inşa ettirmiştir (İbnü'l-Verdî, 1996, c. 2, s. 314). 

Kadılık görevinin yanı sıra Kâhire'nin bazı camilerinde hatiplik görevini de 

üstlenmişti. Bazı zamanlarda cami açılışlarında hutbe irad etmiştir. Bunlardan biri 11 

Ramazan 730 cuma günü Kavsun Camii'nin açılışında irad ettiği hutbedir. O, hutbeden 

sonra Emir Kavsun'un iltifat ve ikramına mazhar olmuştur (İbn Tağrîberdî, 1963, c. 9, s. 

96).  
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Kazvînî’nin Kâhiredeki kıskanılacak hayatını çekemeyen rakipleri, Nil kıyısında 

büyük masraflar yaparak inşa ettirdiği konağı da bahane ederek Sultan'a çok defa 

oğullarının ve kendisinin rüşvete karıştıkları iddiasıyla şikayette bulunmuşlardır. Sultan 

bu şikayetleri başta kulak ardı etse de şikayetlerin sürekli olmasından dolayı harekete 

geçmek zorunda kalmıştır. Bu olay, Hatîb el-Kazvînî için Mısır hayatının şaşaalı 

günlerinin sonlanmasının ve kariyerinin artık düşüşe geçtiğinin habercisidir. Hatib el-

Kazvînî’ye karşı olan dostluğu sebebiyle çok defa sadece oğlunu Şam'a göndermek gibi 

tedbirler ile meseleyi çözmeye çalışan Sultan nihayet Hatîb el-Kazvînî’yi tekrar Şam'a 

göndermek zorunda kalmıştır. Kâhire halkı bu karara oğullarının yaptıkları dolayısıyla 

sevinmiş olsalar da Hatîb el-Kazvînî yardımseverliği sayesinde halkın gönlünde taht 

kurmuş olması sebebiyle onun için üzülmüşlerdir. Şam ahâlisinin ise Hatîb el-

Kazvînî’nin dönüşüne çok sevindikleri belirtilir (Matlûb, 1967, s. 130).  

1.3.4.5. II. Şam Dönemi ve Vefatı 

Kâhire’de Hatîb el-Kazvînî’nin azil sürecine tevafuk eden Şam başkadısı olan  

İbnü’l-Mecd’in vefat etmesi kendisine tekrar Şam seferinin kapısını aralayan bir 

gelişme olarak göze çarpmaktadır. Bu gelişme üzerine Hatîb el-Kazvînî tekrar Şam 

başkadısı olarak atanmış ve Şam’a geri dönmüştür (İbn Kesîr, 1997, c. 14, s. 180). 

Genel olarak Şam halkı bu atamaya sevinmiş olsa da yine de o, iftiralardan ve 

onu çekemeyen insanların şerrinden kurtulamamıştır. İçki içtiğinden ve türlü günahlar 

işlediğinden bahseden bir şikayet nihayet sultana ulaşır. Sultan bunun iftira olduğunu 

düşünür, buna rağmen yine de tetkîk edilmesini emreder. Sultanın sır kâtibi, mektupta 

geçen Alâeddin el-Konevî isminin “Konevî” kısmının "القنوي"  yerine "الكنوي"  şeklinde 

yazıldığını farkeder. Bu bilgiden hareketle mektubu bir Hintlinin yazdığı ve asılsız 

olduğu ortaya çıkar (Şevkânî, t.y, c. 2, s. 184). 

Artık ömrünün sonuna gelmiş olan Hatîb el-Kazvînî’nin vücudunun bir kısmı 

felç olur ve kısa bir zaman sonra 739/1338 yılında, 73 yaşında vefat eder (Yafiî, 1998, 
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c. 4, s. 225-226). Şu an Şam Üniversitesi’nin karşısında bulunan, Mekâbirü’s-Sûfiyye 

isimli mezarlığa defnedilir (Kehhâle, 1957, c. 3, s. 396). Şam ve Mısır ahalisi tarafından 

çok sevilen Hatîb el-Kazvînî’nin vefatı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Şam 

başkadılığına Hatîb el-Kazvînî’nin yerine Takiyuddîn es-Sübkî atanır ve Şam 

ahalisinden bazıları şu beyti okurlar (İbnü'l-Verdî, 1996, c. 2, s. 315): 

 قَْد َسبََك الُسْبِكي قَْلَب الَخِطيبِ  فَِعيُشهُ ِمْن بَْعِدَها الَ يَِطيبُ 

“Sübkî, Hatîb’in kalbini eritti; artık hayatın tadı yoktur.” 

1.3.5. Çocukları  

Hatîb el-Kazvînî’nin dört erkek çocuğunun olduğu kaydedilmiştir. Daha önce 

ifade edilen sebeplerden ötürü eğer varsa kız çocuklarından bahsedilmemiştir. 

Kaydedilen dört oğlu şunlardır:  

1.3.5.1. Abdullah el-Kazvînî 

Hatîb el-Kazvînî'nin en büyük oğlu Cemâleddin Abdullah'tır. Abdullah 

küçüklüğünden beri zekasıyla öne çıkmış biridir. Erken yaşlardan itibaren kendini 

geliştirmiştir. Kâhirede iken, babası Sultan ile hacca gittiğinde makamına niyabet 

etmiştir. Hatîb el-Kazvînî'nin Mısır hayatında da belirtildiği gibi, kötü ahlakı ve 

uygunsuz davranışları sebebiyle babasının başını çokça ağrıtmış ve nihayet babasının 

Mısır’daki rütbesini kaybetmesine ve güzel yaşantılarının sonlanmasına sebep olmuştur. 

Emevi Camii hatibi olarak hicrî 743 yılında, babasından dört yıl sonra vefat etmiştir 

(Askalânî, 1931, c. 2, s. 293-294). 

1.3.5.2. Bedreddin Muhammed 

Hatîb el-Kazvînî'nin bir diğer oğlu da Bedreddin Muhammed'dir. Hicrî 700 

senesinden sonra dünyaya gelmiştir. Babası başkadı olmadan evvel hatiplik görevi 

yapmaya başlamıştır. Her sene Mısır'a gider bir müddet orada kalır sonra geri dönerdi. 

Kazaskerlik görevi de yapmış olan Bedreddin el-Kazvînî, Emînîyye Medresesi’nde 

idarecilik yapmış ve çeşitli medreselerde ders okutmuştur. Babası öldükten sonra 



19 

 

bulunduğu ilde vali olmaya çalışmışsa da muvaffak olamamıştır. Nihayet hicrî 743 

yılında vefat etmiştir (Matlûb, 1967, s. 137). 

1.3.5.3. Abdurrahîm Tâceddin 

Hatîb el-Kazvînî'nin diğer bir oğlu da Tâceddin Abdurrahim Kazvînî'dir. 

Yaklaşık olarak hicrî 710 senesinde doğmuştur. Babası ve diğer kardeşleri gibi 

müderrislik ve hatiplik görevini icra etmiştir. Hicrî 749 yılında veba yüzünden vefat 

etmiştir (Askalânî, 1931, c. 2, s. 361-362) 

1.3.5.4. Abdulkerim Muhammed Sadreddîn 

Hatîb el-Kazvînî'nin diğer bir oğlu da Sadreddin lakaplı Abdulkerim 

Muhammed'dir. el-Atabekiyye medresesinde müderrislik yapmıştır (Nuaymî, 1990, c. 1, 

s. 100). 

1.3.6. Kardeşi  

Kaynaklarda Hatîb el-Kazvînî'nin sadece bir kardeşinden bahsedilmektedir. O da 

İmâmuddîn el-Kazvînî’dir.  Kazvînî’nin biografisinden bahsedilirken ağabeyinden de 

bahsedilmiştir. 

1.3.7. Hocaları  

Hatîb el-Kazvînî'nin ilk hocası babası olmuştur. Şevkî Dayf, bu durumu " تَفَقَّهَ    

أَبِيهِ َعلَى   "  ifadesiyle belirtir (Dayf, 1965, s. 335). Buradan hareketle babasının âlim ve 

kültürlü bir kişi olduğu sonucuna varılabilir. O daha sonra Anadolu'dan Şam'a 

döndüğünde tahsiline devam etmiştir. Ders aldığı hocaları şunlardır: 

1.3.7.1. İzzüddîn el-Fârûsî (ö.694/1295) 

İzzeddîn Ahmed b. İbrahîm el Vâsıtî es-Sufî Hicrî 614 yılında doğmuştur. Onun 

fıkıh, hadis, kıraat, Arapça gibi çeşitli ilimlerde söz sahibi olduğu kaydedilmektedir. 

694 yılında vefat etmiştir (Yafiî, 1998, c. 4, s. 167). Ahmed Matlûb, Hatîb el-

Kazvînî'nin 691 yılında kendisiyle irtibata geçtiğini kaydetmekte fakat ondan hangi 
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dersleri aldığını söylememektedir (Matlûb, 1967, s. 113). Hocasının uzmanlık alanı olan 

derslerden bir kaçı veya hepsini ona okutmuş olması muhtemeldir. 

1.3.7.2. Şemsüddîn el-Eykî (ö. 697/1298) 

 Alet ilimleri ve özellikle mantık ilminde öne çıkan bir şahsiyet olan 

Muhammed Fârisi, el-Eykî lakabıyla meşhur olmuştur. Hatîb el-Kazvînî'nin de 

kendisinden mantık ilmini tahsil ettiği kaydedilmektedir. Hicrî 697 yılında vefat etmiştir 

(İbn Kesîr, 1997, c. 13, s. 353). 

1.3.7.3. Ömer b. İlyâs b. Yûnus el-Merâğî (ö.[?]) 

Hicrî 643 yılında Azerbaycan’da dünyaya gelen bu zâttan Hatîb el-Kazvînî'nin 

Şam’a gelmeden evvel ders almış olması muhtemeldir. Zira Şam’a gelişi yaklaşık 

olarak 680 senesine tevafuk etmektedir (Askalânî, 1931, c. 3, s. 156). 

1.3.7.4. Şihâbüddîn el-Erbîlî  

Şehâbeddîn el-Erbilî, hicrî 662 yılında dünyaya gelmiştir. İkbâliyye, Ravâhiyye 

ve Türbetü Ümmi's-Sâlih Medreselerinde görev yaptıktan sonra Beytu'l-Mâl vekilliği 

yapmış nihayet Şam başkdılığına getirilmiş ve vefat edene kadar bu vazifede 

bulunmuştur (Nuaymî, 1990, c. 1, s. 121). Hatîb el-Kazvînî bu zâttan usûlu’l-fıkh ve 

usûlu’d-din ilimlerini tahsil etmiştir (Hanbelî, 1986, c. 8, s. 216). 

1.3.7.5. Takiyuddîn Süleyman b. Hamza el-Makdisî 

 Takıyüddîn Süleyman el-Makdisî el-Hanbelî, mezhebî bilgileri kuvvetli, 

mütedeyyin ve mütevazı bir zât olduğu kaydedilmektedir. Yaklaşık elli sene müftülük 

görevini sürdürmüş ve bir çok fakih yetiştirmiş bir zâttır (Türkmânî, 1985, c. 4, s. 42). O 

kaynaklarda Hatîb el-Kazvînî'nin ders aldığı hocalar arasında zikredilmekle birlikte ders 

içeriği kaydedilmemektedir (Makrîzî, 1991, c. 6, s. 39).  
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1.3.8. Öğrencileri  

Hatîb el-Kazvînî’den bir çok kişi istifade etmiş, gerek camilerdeki ders 

halkalarında gerek daha başka ilim merkezlerinde derslerine katılmak suretiyle icazet 

alan talebeleri olmuştur. Onlardan öne çıkmış bazı isimler şunlardır: 

1.3.8.1 el-Birzâlî (ö. 739/1339) 

Birzâlî künyesi ile anılan bu zât aslen Berberîdir. O “ ةإِْشبِِلي   ” yani Sevilla’lı 

olmakla beraber Şam’da dünyaya gelmiştir. Nûriyye Medresesinde ve Dâru’l-Hadis’te 

idarecilik vazifelerinde bulunmuştur (Ziriklî, 2002, c. 5, s. 182). Birzalî künyesi ise 

Berberî kollarından bir kol olan “بِْرَزالَة”  kolundan geldiğini ifade eder (Dimaşkî, t.y, c. 

1, s. 10). Hatîb el-Kazvînî’den hadise dair ders almıştır10 (İbn Râfi´, 1982, s. 259). 

1.3.8.2. Salâhuddin es-Safedî (ö.764/1363) 

Filistin'de bulunan Safed şehrinde doğduğu için o künye ile meşhur olmuştur. 

Şam'da eğitim almış olan Safedî, Safed, Mısır ve Halep'te çeşitli görevler almıştır. Tarih 

ve edebiyat alanında birçok eser vermiştir (Safedî, 1998, c. 1, s. 8). Hicrî 764 senesinde 

Şam'da veba sebebiyle vefat etmiştir (Safedî, 2005, s. 42). 

 Safedî, Hatîb el-Kazvînî'den ders aldığını “ أََجاَز ِلي بَِخِطهِ و ” cümlesi ile ifade eder. 

Ayrıca Hatîb el-Kazvînî’den bahsettiği bölümde onu övdüğü şiirler de mevcuttur 

(Safedî, 1998, c. 4, s. 497).  

 
10 İbn Rafi´’nin  “el-Vefayât” isimli eserinde “ َِو َسِمَع ِمْنهُ البِْرَزاِلي” ifadesi kullanıldığı (İbn Râfi´, 1982, c. 1, 

s. 259) buna mukabil diğerlerinde ise “ َِحِديثِه ِمن  ُجزئَا  َج  تََخرَّ  ,ifadesi ile yetinildiği için sanki el-Birzâlî ”َو 

Hatîb el-Kazvînî’ye ders vermiş gibi anlaşılmasına imkân doğmuştur. Nitekim Mehmet Yalar bu zâtı 

Hatîb el-Kazvînî’nin hocalarından bahsederken 7. sırada zikretmiştir (Yalar, 1997, s. 30). Hüseyin Arslan, 

Mehmet Yalar’ı bu noktada eleştirmiş ve el-Birzâlî’nin Hatîb el-Kazvînî’nin öğrencisi olduğu görüşünü 

savunmuştur (Arslan, 2018, s. 70-71).  
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1.3.8.3. Ahmed b. Yahya b. Fazlillâh (ö. 749/1349) 

Tam adı; Şehâbeddîn Ebû Zekeriyya Yahyadır. Hicrî 700 senesinde Şamda 

dünyaya gelmiştir. Şam ve Kâhirede çeşitli hocalardan ders almak suretiyle tahsilini 

tamamlamıştır. Kadılık sır katipliği ediplik ve fakihliği ile öne çıkan bir zâttır (Ömerî, 

2010, c. 1, s. 5-7).  

Hatîb el-Kazvînî’den istifade ettiğini ifade eden Ahmed b. Yahya kitabında 

kendisi ile olan konuşmalarını doğrudan kaydetmiştir. Kitabının Hatîb el-Kazvînî’den 

bahseden kısmı övgülerle doludur. Buradan Hatîb el-Kazvînî’nin kendisi tarafından 

değer verilen birisi olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Hatîb el-Kazvînî’yi yakından tanıyan 

biri olarak onu kitabında, “َمَشاِهيُر الفاَلَِسفَِة ِفي الَجانِِب الَشْرِقي” kısmında, felsefeciler arasında 

anması dikkat çekicidir (Ömerî, 2010, c. 9, s. 123-131). 

1.3.8.4. Bahâüddîn İbn Akîl (ö. 769/1367) 

Tam adı; Behaüddîn Abdullah b. Abdurrahman b. Akîl el-Akîlî'dir. İbn Akîl, 

Akîl b. Ebî Tâlib'in soyundan geldiği için İbn Akîl diye anılmaktadır. Hicrî, 698 yılında 

doğmuştur. Süyûtî (ö. 911/1505), onun hangi dersi aldığını zikretmemekle beraber 

Hatîb el-Kazvînî'yi de ders aldığı hocaları arasında zikreder. Mısır’da kadılık ve çeşitli 

medreselerde müderrislik yapmıştır. Hicrî 769 yılında vefat etmiştir. İbn Mâlik et-Tâî 

(ö. 672/1274) tarafından kaleme alınan el-Elfiyye isimli eserine yazdığı şerhle 

tanınmaktadır (Süyûtî, 1968, c. 1, s. 537).  

1.3.8.5. Abdurrahîm el-İsnevî (ö. 772/1370) 

Ebû Muhammed Cemalüddîn Abdurrahîm İsnevî, Hicrî 704 yılında Esnâ 

şehrinde dünyaya gelmiştir. Hatîb el-Kazvînî'den Şafiî fıkhını ders almıştır (İsnevî, 

1981, c. 1, s. 10-14).  
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1.3.8.6. Behaüddîn es-Sübkî (ö. 773/1372) 

Hicrî 708 yılında Kâhire’de doğmuş olan Sübkî, Kâhire’de Şam’da ve Trablus’ta 

kazaskerlik beytü'l-mal vekilliği ve kadılık gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Hatîb el-

Kazvînî 'den ders almıştır (Miknasî, 1971, c. 2, s. 130). 

 

1.3.8.7. İbn Reslân Sirâceddîn el-Bulkînî (ö. 805/1403)  

İbn Reslân, aslen Askelân şehrinden olup Mısırın batısında bulunan Bulkîn 

şehrinde doğmuştur (Ziriklî, 2002, c. 5, s. 46). Fıkıh, hadis ve Arapça gibi alanlarda 

bilgisi olan Ömer b. Reslân’ın Kahirede Hatîb el-Kazvînî ve Sübkî gibi zatlardan ders 

aldığı kaydedilmektedir (Uzunpostalcı, 1992, s. 420).   

1.3.9. İlmî ve Edebî Kişiliği  

Müderrislik, hatiplik ve kadılık gibi görevlerde bulunması Kazvînî’nin ilmî 

yönünü açıkça gösterdiği gibi yazmış olduğu et-Telhîs ve el-Îzâh adlı eserleri de edebi 

kişiliği hakkında fikir vermektedir. Tarihçiler onun hatîb, fakih, usûl âlimi, muhaddis, 

edîb, arapça-meânî-beyan âlimi gibi sıfatlara sahip olduklarını ifade ederler. Nitekim 

İbn Nübâte el-Mısrî (ö. 768/1366), kendisinde bulunan ilmî ve edebî vasıflara şu 

kasidesiyle işaret etmiştir (Fârûkî, t.y., s. 496):  

فَِإْبن بَْحرٍ بَْحُر فِْقٍه و إْن تََشأْ  ِفي ُضُروِب البَيَاِن َو التَْبيِين   

ين ـــِ يَْستَِميُل الُصُخوَر بالتَْلي ظٍ ـــْ ِفي بِلَفـــْ يب  يَكــطِ ــَو خَ    

َجاُع َفْوَق الغُُصونِ سْ فَتَِلذُ االَ  ع  يُوِرُق الَمنَابَِر َمْيَسا  ــِ َساج   

نُونِ ـــُ اُم الفــــَ هُ إِمـاَزهُ أَنَّ ــَ ح ِعْلم  اُم الِمْحَراِب يَْشَهُد ـــَ َو إِم   

“Fıkıhta olduğu gibi ilm-i beyân ilminde de allâmedir. Bir sözü ile taşları yumuşatacak 

kuvvete sahip bir hatiptir. Seci´ ustalığı ile minberi meys ağacı gibi yapraklandırır ve 

dalların üstünde ötüşler lezzetlenir. Sahip olduğu İlmi buna şahittir ki o, bu sanatlarda 

ustadır.” 
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Ahmed Matlûb, onun kültürel yönü hakkında kaynakların yeterli bilgi 

sunmadığını ve aşağıda paylaşılacak bazı bilgileri çıkarım yapmak suretiyle kaydettiğini 

ifade eder. Buna göre kaynaklarda Kazvînî’nin usûlu’d-din ve usûlu’l-fıkha dair söz 

sahibi olduğu kaydedilmektedir. Ayrıca geniş bir edebî kültüre sahip olduğu; şiir, nesr 

ve belâgatta yeterli birikiminin olduğundan bahsedilmektedir. Bu özellikleri 

kitaplarında görüldüğü gibi Şam ve Kâhire’deki camilerde verdiği hutbelerde kendini 

göstermektedir. Ayrıca arkadaşlarının teliflerine yazmış olduğu takrizler de bu 

özelliklerine delalet etmektedir (Matlûb, 1967, s. 110). 

Terâcim kitaplarında Kazvînî’nin konuşmasının düzgün olduğu ayrıca Farsça ve 

Türkçeyi Arapça gibi düzgün olarak konuştuğu (Askalânî, 1931, c. 2, s. 161). 

Etrafındaki insanları usûlu’l-fıkh, meânî ve beyân ilimlerini öğrenmeye teşvik ettiği 

kaydedilir. Kadı ve hatîb sıfatını kendisinde taşıması, usûlu’d-din ve fıkıh usûlü gibi 

alanlara hâkimiyet ile Kur’ân ve hadis ilimlerine dair yeterli birikime sahip olmayı 

gerektirdiği için onun dinî ilimlere olan vukûfiyetini göstermektedir. Ayrıca kadılık 

mesleği adaletle hükmetmek, söyleneni tam anlayıp doğru karar vermeyi gerektirir. Bu 

da Arapçaya ve özellikle meânî ve beyân ilimlerini çatısı altında toplayan belâgata 

hâkimiyeti gerektirdiği için müellifin bu yönüne de ışık tutmaktadır. Yine kadılık 

mesleği geniş bir ilmî birikim, anlama becerisi ve sorunları çözmeye yetecek miktarda 

zekayı gerektirmesiyle müellifin bu yönlerine işaret eder (Matlûb, 1967, s. 110).  

Mirvân Sâlim Nûrî, “el-Kadâ fî Mısr fi Asri'l-Memlûkî” adlı makalesinde o 

dönemdeki kadılık şartlarını incelemiştir (Nûrî, 2018, s. 40-42). Kadılığın şartlarının 

sıradan bir kadı için bile çok ağır olduğu düşünüldüğünde, bu durum Şam’da Şâfiiyye 

kadılığı ve Kâhire’de başkadılık makamlarına yükselmiş olan müellifin ilmî edebî ve 

kültürel derinliği hakkında bir fikir verebilir. Kalkaşendî (ö. 821/1418), bu makamların 

Memlükler Devleti’nde ne derece değerli makamlar olduğunu detaylıca anlatmaktadır 

(Kalkaşendî, 1922, c. 4, s. 196). 
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 Kazvînî’nin Emevî Câmiî’nde hatîplik yapmış olması ise onun akıcı ve düzgün 

konuşan kültürlü bir kişi olduğunu göstermektedir. Belâgata dair iki meşhur eseri 

vücuda getirmiş olması, bu alana hâkimiyetini ve kaleme alınmış diğer kitapları ve 

müelliflerini bildiğini göstermektedir. Nitekim istifade ettiği belâgat âlimleri başlığı 

altında aşağıda kaydedildiği gibi eski belâgat âlimlerinden izler eserlerinde 

görülmektedir. Nitekim müellif, diğer eserlerden bir sentez oluşturmakla beraber 

kendine özgü tarzını da ortaya koyarak özgün eserler ortaya çıkarmıştır.  

Ahmed Matlûb, onun dinî ve fıkhî birikiminin Arapça ve belâgata göre daha 

derin olduğunu iddia eder (Matlûb, 1967, s. 112). 

1.3.10. Hatîb el-Kazvînî’nin Belâgat Görüşlerine Etki Eden Şahsiyetler  

Hatîb el-Kazvînî, istifade ettiği bütün âlimleri eserlerinde açıkça ifade 

etmemiştir. Fakat eserlerini inceleyen araştırmacılar onun, Müberred (ö. 286/900), 

Ebü’l-Hasen Cürcânî (ö. 392/1001-1002), Rummânî (ö. 384/994), Ebû Hilâl el-Askerî 

(ö. 400/1009), İbn Sinân el-Hafâcî (ö. 466/1073), İbnü’l-Esîr (ö. 637/1239), İbn Ebî’l-

İsbâ (ö. 654/1256), Bedrüddîn İbn Malik (ö. 686/1287), Zemahşerî Allâme Cârullah (ö. 

538/1144) ve Ebû Ya´kûb Sekkâkî (ö. 626/1229) gibi âlimlerden istifade ettiğini beyan 

etmektedirler. Bu âlimlerden ne şekilde istifade ettiği başlıklar altında incelenecektir. 

1.3.10.1. Müberred (ö. 286/900) 

Telhîsü’l-Miftâh’ın şerhlerinden Arûsu’l-Efrâh’ın müellifi es-Sübkî, el-

Müekkedât maddesini işlerken, Hatîb el-Kazvînî’nin, inkârda direten kişiye, “  إِنِِّي

 gerçekten doğru söylüyorum!” dersin. diyerek önce bir misal verdiğini daha“ :”لََصاِدق  

sonra Yasin suresindeki te’kîd içeren ayetler olan; 11( َإِ لَْيُكْم  ُمْرَسلُون  Biz size) :(إِنَا 

gönderilmiş peygamberleriz.) ile başlayan ve muhatap olan kavmin inkarda diretmesi 

sonucunda tekid yönünden güçlendirilmiş 12( َلَُمْرَسلُون إِلَْيُكْم   Muhakkak ki biz size) :(إِنَا 

 
11 Yâsîn, 36/14  

12 Yâsîn, 36/16 
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gönderilmiş peygamberleriz.) ifadesi ile devam eden ayetleri istişhâd ettiğini ve bu 

tertibin Muberred’e ait olduğunu ifade eder (Sübkî, 2003, c. 1, s. 120). 

1.3.10.2. Ebü’l-Hasen Ali b. Abdulaziz el-Cürcânî (ö. 392/1001[?]) 

Kazvînî, el-Îzâh isimli telifinde teşbihle istiâre’nin farkından bahsederken, Ali b. 

Abdulaziz el-Cürcânî, Abdulkâhir el-Cürcânî (ö. 471/1078-79), Zemahşerî ve 

Sekkâkî’nin de aynı görüşte olduğunu aktarır. Bahsedilen fark ise Ali b. Abdulaziz el-

Cürcânî’nin, el-Vesâta beyne’l-Mütenebbî ve Husûmih isimli eserinde Hatîb el-

Kazvînî’nin bahsettiği doğrultuda işlenmiştir. Nitekim müellif, Ebû Nüvâs’ın (ö. 

198/813 [?]) şu şiirini kaydeder:  

 (Hakemî, 2010, s. 319) فَاْلُحبُّ َظْهر  أَْنَت َراِكبُهُ  فَِإذَا َصَرْفَت َعنَانَهُ إِْنَصَرَفا 

“Aşk senin bindiğin binek gibidir. Eğer üzerinden yükü alırsan o da kaçar gider.” 

Daha sonra bazı âlimlerin teşbihle istiâreyi birbirine karıştırdığını ve bu şiiri 

istiâre sanatına delil olmak üzere istişhâd ettiklerini, halbuki bu şiirdeki sanatın istiâre 

değil teşbih olduğunu ifade eder (Ebü’l-Hasen, 1966, s. 41). Hatîb el-Kazvînî, el-Îzâh 

adlı eserinde doğrudan ismiyle kaydederek kendisinden istifade ettiğini ve aynı fikirde 

olduğunu ifade etmiştir (Kazvînî, 2010, s. 214). 

1.3.10.3. Rummânî (ö. 384/994) 

Bahâüddîn Sübkî, Hatîb el-Kazvînî’nin, îcâzın çeşitlerinde uyguladığı taksimatta 

Rummânî’yi taklit ettiğini ifade eder. Nitekim Rummânî, îcazı, hazif ve kasr olarak 

tanımlar. Ayrıca îcâzın üç kısmından bahseder. Bunlar; ifadede en kısa yolu seçmek, 

verilmek istenen manaya odaklanmak, maksadı en güzel bir biçimde muhatabı 

bunaltmadan aktarmaktır (Hamdânî, 2014, s. 91). 

Kazvînî ise îcâzı îcâzu’l-kasr ve îcâzu’l-hazf olarak tanımlar. Ayrıca bu husuta 

bazı açıklamalarda bulunur. Bu doğrultuda îcâzu’l-hazf’ın tatbîkinden bahseder. 

Böylece îcâzu’l-hazf; muzâf, mevsûf, sıfat, cevâbü’ş-şart gibi ögelerin kaldırılması, 
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cümlenin bir kısmının veya tekrar eden cümlelerin kaldırlması gibi müdahelelerle 

sağlanabilir (Kazvînî, 2010, s. 151). Bu detaylı anlatım Rummânî’de bulunmamaktadır 

(Matlûb, 1967, s. 194).  

1.3.10.4.Ebû Hilâl el-Hasan b. Abdillah El-Askerî (ö. 400/1009[?]) 

Hatîb el-Kazvînî’de Askerî’nin etkisi hazif maddesinde görülmektedir. Nitekim 

Askerî, Hazfin örneklerinden birine el-Hâris b. Hıllize’nin (ö.570 [?]) şu şiirini şâhid 

getirerek değinir:  

ْن َعاَش َكذَا  الِعيُش َخْير  ِفي ِظالَلِ َو  النُوِك ِممَّ  (Ya'kûb, 1991, s. 47) 

Daha sonra şiirde hazf edilen kısımları açıklayarak aslında kastedilenin; 

 “ ِظالَِل   ِفي  الَشاِق  الِعيِش  ِمَن  النُوِك  ِظالَِل  ِفي  َخْير   النَِعيم  العَْقلِ الِعيُش  ”: “Budalalığın  

gölgesinde ferah bir yaşam, zekanın gölgesindeki yorucu bir yaşamdan evladır.” 

olduğunu ifade eder. Devamında başka bir şâhid olarak, Urve b. el-Verd’in (ö. 

593/1198) şiirini zikreder: 

ِجْبُت لَُهْم إِْذ يَْقتُلُوَن نُفُوَسُهمْ عَ  َو قَتْلُُهْم ِعْنَد الَوَغى َكاَن أَْعذََرا   (İbn Verd, 1982, s. 41) 

“Kendi kendilerini öldürmelerine hayret ediyorum. Halbuki harp meydanında bu iş 

imkansızdır.” Bu şiirde de hazf edilen kısımları açıklayarak kasdedilenin “  يَْقتُلُوَن إِْذ 

الِسْلمِ  ِفي   Barış halinde kendi kendilerini öldürüyorlar.”olduğunu ifade eder“ :”نُفُوَسُهْم 

(Ebû-Hilâl, 1952, s. 188) Kazvînî aynı şâhidleri kullanmak ve Askerî ile aynı yorumları 

yapmak suretiyle konuyu izah eder (Matlûb, 1967, s. 195).  

1.3.10.5. İbn sinân el-Hafâcî (ö. 466/1073) 

Muhammed Abdulmün´im el-Hafâcîye (ö.1426/2006) göre Telhîs ve Îzâh’ta 

bahsedilen konular, doğrudan doğruya müellifin İbn Sinân el-Hafâcî’den edindiği 

bilgilerin özeti mahiyetindedir. Ahmed Matlûb ise durumun tam olarak böyle 

olmadığını ve bazı farklılıklar bulunduğunu kaydeder. Ahmed Matlûb’a göre, Hatîb el-

Kazvînî’nin, el-Hafâcî’den çokça istifade ettiği ve bazı sınıflandırma ve şâhidlerini 

paylaştığı doğrudur. Fakat tam olarak mutabık oldukları bölüm, fesâhatın diğer belâgat 
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bölümlerinden önce zikredilmesidir. Nitekim Fesâhat bölümünde el-Hafâcî’nin 

naklettiği Mütenebbî’nin şu şiiri;  

ِلقَاَء َشعُوب   َصْبُر الفَتَى لَْو الَ َو   (Mütenebbî, 1983, s. 322) َو الَ فَْضَل فِيِهْم ِللشََّجاَعِة َو النََدى 

“Eğer dünyada ebediyet olsa kahramanlığın kavuşmak olmasa da sabrın kıymeti 

yoktur.” ve bu şiire dair yaptığı yorumu Hatîb el-Kazvînî aynen aktarmıştır. Ahmed 

Matlûb’a göre Hatîb el-Kazvînî burada el-Hafâcî’den nakilde bulunduğunu gizlemeye 

çalışmıştır (Matlûb, 1967, s. 199).  

1.3.10.6. İbnü’l-Esîr (ö. 637/1239) 

İbnü’l-Esîr’den istifade ettiğini kendisi açıkça ifade eden müellif, es-Serikât 

konusunu işlerken kendisinden, “el-Veşyü’l-Merkûm fî Halli’l-Manzûm adlı eserin 

müellifi” diye bahsederek onun fikirlerini aktarır (Kazvînî, 2010, s. 320). Ahmed 

Matlûb, iki müellifin serîkâta dair beyanlarının neredeyse aynı olduğunu ifade eder. 

(Matlûb, 1967, s. 99) 

1.3.10.7. İbn Ebi’l-İsbâ (ö. 654/1256) 

İbn Ebî’l-İsbâ, “ بِ وجِ المُ بِ   لُ وْ القَ  ”: “Sorulan soruya gerekli olan ya da muhatabın 

kastetmediği cevabı vermek” başlığı altında incelenen edebî sanatı ilk ortaya atan kişi 

olarak bilinmektedir (Mısrî, 2008, c. 2, s. 314). Bununla beraber İbn Hicce el-Hamevî 

(ö. 837/1434), bunun uslûb-u hakîm “ يمِ كِ الحَ   وبُ لُ سْ االُ  ” ile aynı olduğunu iddia etmektedir 

(Nehâr, 2007, s. 67). Abdulkâhir el-Cürcânî ise bunu “mugâlata” “ ةُ طَ الَ غَ المُ  ” olarak 

tanımlamıştır. (Şınkîtî, 2011, c. 10, s. 239) Hatîb el-Kazvînî bu sanatı İbn Ebî’l-İsbâ gibi 

izah ederek Telhîsü’l-Miftâh’ta kısaca bahsedip (Kazvînî, 2017, s. 92-94) el-Îzâh’da 

detaylandırmıştır (Kazvînî, 2010, s. 71). Bu konuda ondan istifade etmekle beraber 

çeşitli tasnifler eklemiş, konuyu şâhid ve misallerle desteklemiştir (Matlûb, 1967, s. 

203).  
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1.3.10.8. Bedreddîn İbn Mâlik (ö. 686/1287) 

Bedreddîn İbn Mâlik, Sekkâkî’ye ait Miftâhu’l-Ulûm adlı telifine dair  kaleme 

aldığı, el-Misbâh isimli eserinde, Belâgatı üç kısma ayırmıştır. Böylece ona göre 

belâgat; ilm-i beyan, ilm-i meânî ve ilm-i bedî başlıkları altında incelenir (İbn Mâlik, 

2001, s. 99). O zamana kadar, Muhassienâtü’l-kelam diye isimlendirilen ve Sekkâki’nin 

tahsînü’l-kelam diye isimlendirdiği kavramı, (Sekkâkî, 1998, s. 532) ilk defa ilmü’l-

bedî olarak anmıştır. Hatîb el-Kazvînî, Miftâhu’l-Ulûm’daki tanıma tabi olmamış; 

Bedreddîn b. Mâlik’in kaydettiği tanımlamayı kullanmıştır. Ayrıca müsned ileyh’in 

müsnedden evvel zikredilmesi konusunda da kendisinden nakil yapmış; fakat müsned 

ileyh’in taksiminde kendisine itiraz ederek kendi görüşünü ortaya koymuştur (Matlûb, 

1967, s. 206). 

1.3.10.9. Abdulkâhir el-Cürcânî (ö. 471/1078[?]) 

Kazvînî, Abdulkâhir Cürcânî’den istifade ettiğini açıkça ifade etmektedir. 

Kendisinden fesâhat, Nazım teorisi, müsned ileyh’in takdimi, hazf, istiâre, temsil, 

mecâz, gibi konularda yararlanmış ve bazı yerlerde ona itiraz etmiştir (Matlûb, 1967, s. 

209-218).  

1.3.10.10. Zemahşerî (ö. 538/1144) 

Hatîb el-Kazvînî, Zemahşerî’den en belirgin olarak, Kur’ân şâhidlerinin 

aktarılması ve derin belâgat konularının tahlil edilmesi noktasında istifade etmiştir. 

Ayrıca iltifat, lev harfi, şart cümlesi, fâ ve vâv harflerinin durumu, zeyl ile itnâb, şebeh 

vecihleri, mecâz türleri, kinâye ve ta´rîz, bedî sanatlar gibi konularda ondan nakiller 

yapmak suretiyle yararlanmıştır (Matlûb, 1967, s. 220-228). 

1.3.10.11. Sekkâkî (ö. 626/1229) 

Sekkâkî, Hatîb el-Kazvînî’nin üzerine telhis yazdığı Miftâhu’l-Ulûm adlı eserin 

müellifidir. Hatîb el-Kazvînî eserin te’lifinde yöntem olarak bazı konuları öne almak 
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bazılarını sona atmak suretiyle Sekkâkî’nin yöntemine bir ölçüde muhalefet ettiği gibi 

bazı konularda da ona itirazlarda bulunmuştur.  

İtiraz ettiği konular arasında; meânî, haber, aklî mecâz, küll harfi, ihtisasın 

takdimi, iltifât, kalb, fasıl ve vasıl takdim, kasır, temsil, , îcâz ve itnâb, istiâre, hakîkât 

ve mecâz, bedî, ve infirâd gibi konular yer almaktadır (Matlûb, 1967, s. 230-246). 

1.4. ESERLERİ  

Belağat, fıkıh, hukuk gibi çeşitli ilim dallarında söz sahibi olan Hatîb el-

Kazvînî’nin elimize ulaşan eserlerinin şiir ve belâğat alanında olması kendisinin Arapça 

ve özellikle belâğat alanında tanınmasını sağlamıştır. Nitekim sırasıyla bahsedilecek 

olan teliflerinin ilk ikisi belağat alanında kaleme alınmış olup üçüncüsü ise şiire dairdir. 

1.4.1. Telhîsü’l-Miftâh  

Telhîsü’l-Miftâh, müellifin belâgata dair te’lif ettiği ve bu çalışmaın da ana 

ögesini teşkil eden bir eserdir. 

1.4.1.1. İçeriği  

Telhîsü’l-Miftâh, giriş kısmında belâgat ve fesahat kavramlarının işlendiği, 

birinci bölümde meâni, ikinci bölümde beyan, üçüncü bölümde ise bedî ilminin 

incelendiği bir teliftir. Hâtimede ise şiir çalıntıları konusunu işlemiş olan müellif, bu 

bölümde aynı zamanda bir kompozisyonun nasıl yazılması gerektiğine dair bilgiler 

sunmuştur.  İbn Haldûn (ö. 808/1406), Telhîsü’l-Miftâh hakkında şunları söyler (İbn 

Haldûn, 1998, s. 572): “Telhîsü’l-Miftâh, el-Îzâh adlı eserden hacimce daha küçük 

olmasına rağmen şark ulemasınca daha çok tercih edilen bir kitaptır. ” 

1.4.1.2. Telif Tarihi  

Telhîsü’l-Miftâh’ın ne zaman telif edildiği hakkında çeşitli değerlendirmeler ve 

birbirini nakzeden beyanlar vardır. 
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Emîn el-Havlî’ye göre hem Telhîs hem Îzâh, Kazvînî Mısır’da iken telif 

edilmiştir (Havlî, 1961, s. 241). 

İzzüddin et-Tenûhî ise bu eserlerin ikisinin de Hatîb el-Kazvînî Şam başkadısı 

iken yazılmış olması gerektiğini savunur. Ahmed Matlûb bu görüşe karşı çıkarak hicrî 

724 tarihinde yani Hatîb el-Kazvînî Şam başkadısı olmasına denk gelen tarihte el-Îzah 

adlı esere dair bir nüshayı gördüğünü ifade eder. Böylece o, el-Îzah adlı eserin 

Telhîsü’l-Miftâh’ın şerhi olması hasebiyle en yakın ihtimalle Telhîsü’l-Miftâh’ın 724 

tarihinden önce yazılmış olması gerektiğini savunur (Matlûb, 1967, s. 164).  

Hüseyin Arslan eserin telif tarihi ile ilgili yapılmış olan bütün bu 

değerlendirmelere karşı çıkarak eserin 14 Safer 700 tarihinde telif edildiğini iddia 

eder.13 O, İddiasına delil olarak araştırması sırasında elde ettiği yazma nüshaların 

tarihlerini öne sürmektedir (Arslan, 2018, s. 74).  

1.4.1.3. Telif Sebebi 

Hatîb el-Kazvînî kendisini bu eseri yazmaya sevkeden sebebi kitabının başında 

şu şekilde açıklamaktadır:  

“ Belâğat ve tâbiî olan ilimler Arapçanın esrarını ve Kur’an’da 

bulunan nazımdaki i´cazı keşfetmeye vesile olduklarından kıymeti büyük 

olmakla beraber sırları da çok incelik gösteren ilimlerdir. Ebû Ya‘kûb es-

Sekkâkî’ye ait olan Miftâḥu’l-Ulûm adlı eserinin üçüncü bölümü de belâgat 

ilmine dairdir. Bu eser bir çok yönden alanında telif edilmiş eserlerin en 

kıymetlisidir. Bununla beraber haşv, tatvîl ve ta´kît gibi noktalardan 

kusurları bulunması dolayısyla bazı noktalarda ihtisara  bazı noktalarda ise 

izaha muhtaç bir durumdadır (Kazvînî, 2017, s. 9). Der ve ekler:  

 
13 Hüseyin Arslan, Müellifin diğer bir eseri olan ve Telhîsü’l Miftâh adlı eserin şerhi mahiyetindeki el-

Îzah adlı eserini de aynı şekilde tespit etmiş bulunmaktadır. Böylece el-Îzâh adlı eserin telif tarihini ise 18 

Safer 730 tarihi olarak kaydeder (Arslan, 2018, s. 74). 
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 َألَّْفُت ُمْختََصَرا يَتََضَمُن َما فِيِه ِمَن الَقَواِعدِ  َو يَْشِمُل َعَلى َما يَْحتَاُج إَِلْيِه ِمَن اأَلْمثَِلِة َو الَشَواِهد

         “Telhîsü’l-Miftâh’ı belâgat kaidelerine dair olarak gayet muhtasar bir şekilde telif 

ettiğim gibi eserin ihtiyaç duyduğu misal ve şâhidler bakımından da destekledim” 

(Kazvînî, 2017, s. 9).                

1.4.1.4 Eserde Kullanılan Yöntem 

Eserde kullanılan yöntem Sekkâkî'nin yöntemi ile çok fazla farklılık arz 

etmemektedir. Fakat Hatîb el-Kazvînî Telhîs'in telifinde tamamen Miftâhu'l-Ulûm'un 

tertibine sadık kalmamıştır. Bazı konuları takdim, bazılarını tehir etmiş, ayrıca bir takım 

düzeltmeler ve eklemeler yapmıştır. Kendi yöntemini ve etkilendiği diğer belâğat 

âlimlerinin görüşlerini doğrudan veya dolaylı olarak aktarmıştır (Matlûb, 1967, s. 168).  

Telif sebebi başlığı altında, seci sanatına uygun bir şekilde kaleme aldığı ve 

Arapça olarak aynen aktarılmış olan son cümlesinde; Telhîsü’l-Miftâh adlı eserini, 

Miftâhu’l-Ulûm’da noksan olan emsile ve şevâhid yönünden zenginleştirdiğini ifade 

etmektedir. 

Hatîb el-Kazvînî mukaddimesinde belâğatın en yüksek gayesini, Kur’an-ı 

Kerîm’deki i´câz vecihlerini anlamaya hizmet etmesi olarak görmesi, belâğatı Kur’ânî 

bir ilim olarak gördüğünü bize göstermektedir. Nitekim Telhîsü’l-Miftâh’ı inceleyen 

birisi rahatlıkla neredeyse Kur’an-ı Kerîm’den bir ayet kaydedilmemiş hiçbir sayfanın 

olmadığını görür. Telhîsü’l-Miftâh’ın muhakkiklerinden Abdulhamid Hindâvî 215 

Kur’an ayeti tespit etmiştir (Teftâzânî, 2013, s. 745-780). Bu rakam, eserde ki 228 olan 

şiir şâhidine yakın bir rakamdır (Abbâsî, 2011, s. 461). Bu itibarla Telhîsü’l-Miftâh, her 

konuya dair konu başlıkları oluşturulmuş, izah edilen her hükmün hemen bir ayet veya 

şiir şâhidiyle desteklendiği çok berrak ve okuması, mütalâası zevk veren bir kitaptır.  

Ayrıca Sekkâkî’nin inşa ettiği kelam ekolünün bir öğrencisi olarak Kazvînî, 

elbette felsefe ve mantıkla iç içedir. Nitekim Telhîsü’l-Miftâh’ı inceleyenler o zamana 

kadar belâğat disiplini içerisinde bulunmayan felsefeye ve manığa dair terimleri ve konu 
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başlıklarını rahatlıkla görebilirler. Örneğin; mantık ilminin konularından bir konu olan 

delâlet konusunu beyan ilminin içerisine üç kısma ayırmak suretiyle dâhil etmiştir. 

Buna göre lafzın delaleti; ya ne için söylenmiş ise onadır ki; buna vaz´î delalet "   ةُ لَ الَ الدَ 

ةُ يَ عِ ضْ الوَ  "  denir veya onun bir cüz'üne ya da ondan hariç bir manaya delalet eder ki bu son 

iki delalete de aklî delalet " ةُ ي  لِ قْ العَ   ةُ لَ الَ الدَ  " adı verilir. Aynı zamanda bu delaletlerden 

birincisi mutabakat “ َ طَ المُ   ةُ لَ الَ لدَ ا “ ikincisi tazammun ”  ةُ بقَ ا نُ مُ تضَ الَ   ةُ لَ الَ الدَ  ” üçüncüsü ise 

iltizâmdır. “ ةُ يَ امِ زَ تِ لْ ااِل  ةُ لَ الَ الدَ  ” (Kazvînî, 2017, s. 249). 

Aynı şekilde Kazvînî, “ ِالُجْملَتَْين بَْيَن  الَجاِمعِ  -Taksîmü’l-Câmî beyne’l“ :”تَْقِسيُم 

Cümleteyn” konusunu işlerken; tasavvur “ رُ و  صَ التَ  ”, temâsül “ لُ اثُ مَ التَ  ”,tecdîd “ يدُ دِ جْ التَ  ”, illet 

“ ةُ لَ العِ  ”, ma´lûl “ ولُ لُ عْ المَ  ”, tezâd “ ادُ ضَ التَ  ”, şibh-i tezad “ ادِ ضَ التَ   هُ بْ شِ  ” ve şibhi temâsül “   هُ بْ شِ 

لِ اثُ مَ التَ  ” gibi felsefî ve mantığa dair terimlere yer vermektedir (Kazvînî, 2017, s. 204-

209).  Bu örneklerden hareketle Hatîb el-Kazvînî’nin mantık ve dil arasında var olan 

bağı göstermek istediği ve mantık ve felsefeyi yeterli düzeyde bildiği anlaşılmaktadır. 

Buna mukabil belağatın hissîlikten çıkıp kanunlaştığı, kaide ve kurallarının katı bir 

şekilde belirlendiği, soğuk ve somut bir hal aldığı yönünde yapılan eleştirilerin 

oluşmasının nedeni, yukarıdaki örneklerde olduğu gibi; belâğatın mantık ve felsefe ile 

iç içe olması ve tanımlamalar yapılırken dil ve edebiyat yerine mantık ve felsefeden 

istifade edilmesidir.  

Ayrıca eserde kullanılan yöntemlerden biri de müteahhirûnun kullandığı bir 

yöntem olan tümdengelim (istikrâ) yöntemidir. Mütekadimûn dilcileri önce delilleri 

gerek ayetlerden gerek Arap şiriinden toplamak ve toplanan delillere istinaden bir kural 

oluşturmak suretiyle tümevarım yöntemini kullanmışlardır. Bu ise onların formel 

mantık yöntemini kullandıklarının bir göstergesidir (Hassân, 2001, s. 159-160). Hatîb 

el-Kazvînî’nin zamanında Arap dilinin kuralları zaten oluşmuş olduğu için  

geçmiştekinin tam tersine tümdengelim yöntemi esas alınmıştır (Şehhâde, 2018, s. 137-

138). Nitekim Telhîsü’l-Miftâh’ın yöntemi de bu şekildedir. Müellif, bir konuyu izah 



34 

 

eder daha sonra “ ىالَ عَ تَ   هِ لِ وْ َق ََ ك  ”, “ هِ لِ وْ قَ كَ  ”, “ وَ حْ نَ  ” veya “ ِف مَ كَ  َق ا  هِ لِ وْ ي  ” gibi ifadelerle konuyu 

izah eden materyalleri destekleyici olarak kullanır. Şâtibî (ö.790/1388), bu konuya dair 

mütekaddim dil âlimleri tarafından nahvin kurallarının belirlendiği dolayısıyla bu 

noktada müteahhirûn alimlere düşenin onlara tabi olmak olduğunu ifade etmiştir (Şâtıbî, 

2007, s. 493-494). 

1.4.1.4. Telhîsü’l-Miftâh Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Ahmed Matlûb, Telhîsü’l-Miftâh üzerine yazılan haşiye, şerh, gibi eserlerin 

gerek nüshalarının gerekse de matbu nüshalarının kimler tarafından ortaya çıkarıldığı ve 

şu an nerelerde bulunduğu noktasında, el-Kazvînî ve Şurûhu’t Telhîs isimli eserinde bir 

bölüm ayırmıştır (Matlûb, 1967, s. 169-182). Böylece tespit edilen bazı eserler 

şunlardır: 

1.4.1.4.1. Telhîsü’l-Miftâh’ın Yazma Nüshaları 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan ve Huseyin b. Ebîk isimli bir müstesnihin 

istinsâhını  hicrî 829 senesinde Tokat ilinde tamamladığı, birçok haşiyesi 

bulunan bir nüsha,  

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 12 rakamı ile kayıtlı müstensihi belli olmayan 

çok haşiyeli bir nüsha, 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 13 rakamı ile kayıtlı ve Habîb b. Ömer’in hicrî 

1006 senesinde tamamladığı ve birçok haşiyesi bulunan bir nüsha,  

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 71 rakamı ile kayıtlı bazı yazma eserlerin 

arasında bulunmuş bir nüsha,  

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 356 rakamı ile kayıtlı bir nüsha, 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 357 rakamı ile kayıtlı bir nüsha, 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 358 rakamı ile kayıtlı bir nüsha, 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 359 rakamı ile kayıtlı bir nüsha, 
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• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 396 rakamı ile kayıtlı ve son kısmında 

Miftâhu’l-Ulûm’un üçüncü bölümü bulunan nüsha,  

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 530 rakamı ile kayıtlı 1141 yılında 

tamamlanmış bir nüsha, 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 545 rakamı ile kayıtlı 970 yılında tamamlanmış 

bir nüsha, 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 553 rakamı ile kayıtlı başka bir nüsha, 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 44(mim) rakamı ile kayıtlı bazı yazma eserlerin 

arasında bulunmuş bir nüsha, 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 167 mecâmi rakamı ile kayıtlı başka bir nüsha, 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan Bursalı Halil b. Ali isimli bir zât’ın 1181 

yılında istinsahını tamamladığı 502 mecâmi rakamlı ve yazma eserler arasında 

bulunan bir nüsha, 

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 543 mecâmi rakamı ile kayıtlı mu’tâd hattı le 

yazılmış ve 1097 yılında tamamlanmış, yazma eserler arasında bulunmuş bir 

nüsha,  

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 613 mecami rakamı ile kayıtlı yazma eserler 

arasında bulunan bir nüsha,  

• Kâhire Kütüphanesinde bulunan 5289 rakamı ile kayıtlı, boyutları 11X18 cm 

olan, baş tarafı altın ve çeşitli renklerle süslenmiş diğer sayfaları ise aynı şekilde 

altın ile çerçevelendirilmiş ve hicri 13. Yüzyılda nesh hattı ile yazılmış, 90 

sayfadan oluşan bir nüsha, 

• 2741 rakamı ile kayıtlı İstanbul Veli Efendi kütüphanesinde bulunan nüsha 

(Azâvî, 1960, s. 214),  

• 4377 rakamı ile kayıtlı Nûru Osmaniye Kütüphanesinde bulunan, ta’lîk hattı ile 

yazılmış bir nüsha,  
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• 1224 ve 1225 rakamları ile kayıtlı, Ragıp Paşa Kütüphanesinde bulunan iki 

nüsha, 

• Musulda, el-Medresetü’l Muhammediyye, Bekir Efendi Câmii, Medrestü’l-

Hayyât, Paşa Câmii Kütüphanesi’nde birer nüsha (Ahmed, 1982, s. 149-151)  

• İran el-Meşhed er-Rıdavî Kütüphanesinde iki nüsha 

Ahmed Matlub, bunlardan başka daha bir çok örneğinin kütüphanlerde 

bulunmakta olduğunu ifade etmektedir. 

1.4.1.4.2. Basılı Nüshalar  

• Mısır’da 1297 senesinde Şeyh Hasan Tûhî matbaasında basılmış nüsha, 

• Mısır’da 1302 senesinde Şeyh Muhammed Ebû Zeyd matbaasında basılmış 

nüsha,  

• Mısır’da 1303 senesinde Şeyh Muhammed Ebû Zeyd matbaasında basılmış 

nüsha, 

• Mısır’da 1304 senesinde Seyyid Ali matbaasında basılmış nüsha,  

• Mısır’da 1306 senesinde Şarkiyye matbaasında basılmış nüsha, 

• Mısır’da 1306 senesinde Hayriye matbaasında basılmış nüsha, 

• Mısır’da 1323 senesinde Hamîdiyye matbaasında basılmış nüsha, 

• Mısır’da 1324 senesinde Ebû’z Zeheb matbaasında basılmış nüsha,  

• Beyrut’ta 1302 senesinde basılmış nüsha, 

• Kâhire’de tarihsiz olarak basılmış nüsha, 

• Kâhire’de 1310 senesinde basılmış nüsha, 

• Kâhire’de 1323 senesinde basılmış nüsha, 

• Astana’da basılmış tarihsiz bir nüsha,  

• Kâhire’de 1276 senesinde taş baskı olarak basılmış bir nüsha, 

• Kâhire’de 1280 senesinde basılmış bir nüsha, 
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• Kâhire’de Osmâniyye matbaasında basılmış tarihsiz bir nüsha, 

• Kâhire’de Sıdk matbaasında basılmış tarihsiz bir nüsha, 

• Kelkete’de 1815 senesinde basılmış nüsha, 

• 1322 senesinde basılmış bir nüsha14. (Matlûb, 1967, s. 169-172) 

1.4.1.4.3. Şerhleri 

Telhîsü’l-Miftâh telif edildiği günden itibaren dikkatleri üzerine çekmiştir. Şerh, 

haşiye, nazım gibi çeşitli vasıtalarla yorumlanmaya çalışılmıştır. Telhîsü'l-Miftâh’ı 

şerheden Bahâüddîn es-Sübkî’nin Telhîsü'l-Miftâh’a dair yorumu şu şekildedir (Sübkî, 

2003, c. 1, s. 20): “Üzerinde araştırma yapanlarca ikrar edildiği üzere Telhîsü'l-Miftâh 

adlı eser, alanında en yararlı ve en kapsamlı eserdir.” 

Maşrık âlimleri herkesten evvel Telhîsü’l-Miftâh’a önem vermiş ve en önce 

şarkta şerhler yazılmaya başlanmıştır. Sebebi ise; Arapçaya ve kaidelerine hakimiyetleri 

ve Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm’una önem vermeleri olarak yorumlanmaktadır. Ne var 

ki bu şerhler asıl gayesinden saparak felsefî ve akâidî fikirlerin aktarılması amacıyla 

kullanıldığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştır (Matlûb, 1967, s. 173). Sübkî bu 

şerhlerin birbirinin tekrarı ve birbirinden farkı olmayan şerhler olduğunu ifade ederek 

eleştiride bulunmaktadır (Sübkî, 2003, s. 22). 

Telhîsü’l-Miftâh’ın üzerine yapılan şerh ve hâşiyeler oldukça fazladır. Eserin ilk 

şerhi yine müellifin kendi kaleminden çıkan el-Îzâh adlı eserdir. Tespit edilebilen en 

önemli üç şerh şunlardır: 

 
14 Bu nüshanın tahkik ve basılmasını Abdurrahman el-Berkûkî (ö. 1293/1876) gerçekleştirmiştir. Bu en 

düzgün ve doğru nüsha olarak kabul edilmektedir. Eserin başında muhakkikin kaleminden bir mukaddime 

ve Muhammed Abduh’a (ö. 1265/1849) ait bit takriz bulunmaktadır. Ahmed Matlûb, Abdurrahman el-

Berkûkî’nin bir şerhini incelediğini ve çok yararlı bulduğunu ifade eder. Bu nüsha 1350 senesinde tekrar 

basılmış ve günümüze kadar Telhîsü’l-Miftâh baskıları bu baskı esas alınarak yapılmıştır (Matlûb, 1967, 

s. 172). 
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• Muhammed b. Muzaffer el-Halhâlî’nin (ö. 745/1344) kaleme aldığı Miftâhu-

Telhîsi’l-Miftâh isimli ve bir şerhtir. Neredeyse diğer şerhlerde olmayan değerli 

bilgiler içerdiği ifade edilen bu şerh, müellifin Telhîs ve Îzâh adlı eserlerinde 

Sekkâkî’yi tenkit ettiği meselelere de temas etmektedir (Çelebî, 2017, s. 480). 

• İkinci meşhur şerh, Şemseddîn el-Zevzenî’nin (ö. 792/1390) kaleme aldığı bir 

şerhtir. 

• Üçüncü meşhur şerh, Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) kaleme aldığı şerhtir. 

Teftâzânî, daha sonra ikinci bir şerh yazarak birinci şerh üzerinde bazı ekleme 

çıkarmalar yapmıştır. Böylece birinci şerhi, el-Mutavvel, ikinci şerhi ise el-

Muhtasar adıyla meşhur olmuştur.  

Bunlar Telhîsu’l-Miftâh’ın en meşhur şerhleridir (Matlûb, 1967, s. 175).  

Diğer bazı şerhler ise şu şekildedir: 

• Bâbertî’nin (ö. 786/1384) kaleme aldığı, hicrî, 882 yılında tamamlanan şerhtir. 

Müellif, eserde bulunan itirazlara verdiği cevaplara dikkat çekmektedir. 

Müellifin aynı zamanda el-Mutavvel adlı esere hâşiye yazdığı söylenmektedir 

(Matlûb, 1967, s. 177). 

• Behâüddîn b. Ahmed b. Ali b. Abdulkâfî es-Sübkî’nin kaleme aldığı ve Arûsu’l-

Efrâh olarak isimlendirdiği şerhtir. Bu şerh en kıymetli şerh olarak kabul 

edilmektedir. İzzeddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Cemâa bu eser üzerine bir 

hâşiye kaleme almıştır (Matlûb, 1967, s. 174). 

• Nâzır-ü Ceyş Muhammed Abduddâim’in (ö. 778/1377)  şerhi (Matlûb, 1967, s. 

177), 

• Celâleddîn Rasûl Tebânî’nin (ö. 793/1391) şerhi (Matlûb, 1967, s. 177), 

• Şeyh Şemsüddîn Konevî’nin (ö. 788/1387) kaleme aldığı şerh (Matlûb, 1967, s. 

178), 

• Seyyid Abdullah b. el-Hasen’in (ö. 750/1350) şerhi (Matlûb, 1967, s. 178), 
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• İsâmuddîn İbrahim b. Arabşâh İsfereyânî’nin (ö. 945/1539) kaleme aldığı ve “el-

Atvel” olarak isimlendirdiği şerhi (Matlûb, 1967, s. 178), 

• Muhammed Tebrîzî’nin (ö. 855/1452) kaleme aldığı ve Nefâisü’t-Tensîs olarak 

isimlendirdiği şerhi (Abbâsî, 2011, s. 1: 13), 

• Tavdîhu Futûhu’l-Ervâh isimli yazarı belli olmayan hacimli bir şerh 

• Yeni dönem şerhlerinden Abdurrahmân el-Berkûkî’nin (ö. 1363/1944) şerhi  

Bunlar tespit edilebilen bazı şerhlerdir. Bununla beraber İstanbul, Bağdat, 

Kâhire gibi şehirlerde çeşitli kütüphanelerde yazma halinde ve yine bazı yayınevlerince 

basılı bir çok şerh daha vardır (Matlûb, 1967, s. 178).  

1.4.1.4.3.1. Mutavvel Üzerine Yazılan Hâşiyeler 

• Seyyid Şerif Cürcânî’nin (ö. 816/1413), el-Mutavvel isimli eseri öğrencilere ders 

verirken sorulan sorulara verdiği cevaplar ve yorumlar ile kaydetmesiyle vücuda 

gelmiştir. Eserin adı Hâşiyetü’l-Mutavvel’dir.15  

• Molla Hasan b. Muhammed Şah el-Fenârî’nin (ö. 834/1431) hâşiyesi,  

• Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) hâşiyesi,  

• Hera şeyhülislamı Ahmed Hafîd’in (ö. 906/1501) hâşiyesi, 

• Muslihuddîn Muhammed el-Lerî’nin (ö. 979/1572) hâşiyesi, 

• Şeyh Alaeddîn Ali b. Muhammed eş-Şâhir’in (ö. 861/1457) hâşiyesi, 

• Molla Ahmed b. Abdullah el-Kureymî’nin (ö. 850/1447) hâşiyesi, 

• Ahmed et-Tâlişî’nin (ö. 930/1524) hâşiyesi, 

• Şemseddîn Muhammed b. Ahmed el-Bistâmî’nin (ö. 842/1439) hâşiyesi, 

 
15 Bu haşiyeye üzerine de birçok haşiye yazılmıştır. Onlardan biri; Muslihuddîn Mustafa b. Hüsam er-

Rûmî’nin (ö. 1025/1616) kaleme aldığı bir şerh olup Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) Seyyid Şerîf el-

Cürcânî’ye itirazlarına cevap verdiği bir şerhtir. Eser gereksiz itnâb sebebiyle eleştirilmiştir. Diğer bir 

haşiye; Molla Yusuf b. Hüseyin’in (ö. 908/1503) yazdığı haşiyedir (Matlûb, 1967, s. 185). 
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• İbn Cemâ´a adıyla meşhur olan İzzeddîn Muhammed b. Ebî Bekir’in (ö. 

819/1417) hâşiyesi, 

• Şeyh Yahya b. Seyf es-Sîrâmî’nin (ö. 873/1469) hâşiyesi,   

• Samsun’lu Molla Hasan b. Abdussamed’in (ö. 891/1486) hâşiyesi, 

• Nizâmüddin Osman el-Hattâî’nin (ö. 901/1496 ) hâşiyesi, 

1.4.1.4.3.2. el-Muhtasar Üzerine Yazılan Hâşiyeler  

• Nizâmüddin Osman el-Hattâî’nin hâşiyesi, 

• Abdullah b. Şehâbeddîn el-Yezdî’nin (ö. 1010/1606) hâşiyesi,  

• el-Hattâî’nin Mirza Cân Habîbullah’ın haşiyesine yaptığı hâşiye üzerine 

yazılmış bir hâşiye, 

• İbn Molla el-Celbî ismiyle meşhur olan İbrahim b. Ahmed’in (ö. 971/1564) 

hâşiyesi, 

• Molla Yusuf b. Hüseyin’in hâşiyesi, 

• Hümeydüddin b. Efdalüddîn el-Hüseynî’nin (ö. 908/1503) hâşiyesi, 

• Hatîbzade er-Rûmî ismiyle meşhur olan Molla Muhammed b. El-Hatîb’in (ö. 

901/1496) hâşiyesi, 

• Şehâbeddîn Ahmed b. Kâsım el-İbâdî’nin (ö. 994/1586) hâşiyesi, 

• Yâsîn el-Alîmî’nin (ö. 1061/1645) hâşiyesi, 

• el-Hafâcî’nin (ö. 1069/1653) hâşiyesi, 

• el-Hanefî’nin (ö. 1181/1765) hâşiyesi, 

• Onüçüncü asır âlimlerinden el-Benânî’nin (ö. 1237/1821) hâşiyesi, 

• Ed-Desûkî’nin (ö. 1230/1814) haşiyesi16 

• es-Safevî el-Kal´âvî’nin (ö. 1025/1609) hâşiyesi, 

 
16 Bu hâşiye en çok beğenilen hâşiye olarak değerlendirilmektedir. Akşehirli Hacı Ali (ö. 1285/1869) 

tarafından muhtasarı yazılmış ve 1280 yılında basılmıştır (Matlûb, 1967, s. 188). 
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Aynı zamanda el-Muhtasar isimli esere Câmîü’l-Ezher Şeyhi Muhammed el-

Enbâbî’nin bir takriri ve Mevâhibu’l-Fettâh isimli İbn Ya´kûb el-Mağribî’nin kaleme 

aldığı bir şerh vardır (Merâğî, 1950, s. 35-37). 

1.4.1.4.4. Muhtasarları 

• Latîfu’l-Me´ânî isimli, Sâhib ismiyle meşhur, Şehâbüddîn Ahmed b. 

Muhammed’e (ö. 788/1372) ait bir muhtasar (Askalânî, 1931, c. 1, s. 248), 

• Tuhfetu’l-Me´ânî li İlmi’l-Me´ânî isimli, Aynî ismiyle meşhur, Zeynüddîn Ebû 

Muhammed Abdurrahman b. Ebî Bekr’e (ö. 893/1477) ait bir muhtasar,  

• Molla Lutfullah b. Hasen el-Tûkânî’ye (ö. 900/1484) ait bir muhtasar, 

• İbn Cemaâ ismiyle meşhur, İzzüddîn Muhammed b. Ebî Bekir’e ait bir muhtasar 

(Merâğî, 1950, s. 160), 

• Molla Pervîz er-Rûmî’ye (ö. 987/1571) ait bir muhtasar, 

• Nûreddîn b. Hamzan b. Turgut’a (ö. 979/1563) ait ve el-Mesâlik isimli bir 

muhtasar, 

• Aksa’l-Emânî fî İlmi’l-Beyân ve’l-Bedî ve’l-Meânî17 isimli bir muhtasar (Ensârî, 

2009, s. 51). 

• Unbûbu’l-Belâga isimli, Amasya Müftüsü Hıdır b. Muhammed (ö. 1100/1688) 

tarafından 1060 yılında telif edilen muhtasar18 (Ziriklî, 2002, c. 2, s. 307). 

1.4.1.4.5. Şiir haline dönüştürülmüş formları 

• Zeynüddîn b. Habîbin (ö. 808/1405), et-Telhîs fi Nazmi’t-Telhîs isimli bu eseri 

ikibin beşyüz beytten oluşur (Habeşî, 2004, s. 140). 

 
17 Müellif bu eserde, Telhîsu’l-Miftâh’ta bulunan tartışmalı meseleleri, misâl ve şâhidleri çıkartmıştır. 

Ayrıca bu muhtasara Fethü- Menzili’l-Mebânî adıyla bir şerh yazmıştır (Ensârî, 2009, s. 53). 

18 Müellif yine muhtasarı üzerine İfâdetu’l-Unbûb isminde başka bir şerh daha kaleme almıştır (Çelebî, c. 

4, s. 86). 
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• Şihâbüddîn Ahmed b. Abdullah el-Kalcî (ö. 892/1487) tarafından yazılmış ve 

kaynaklarda adı kaydedilmemiş eser (Matlûb, 1967, s. 180), 

• Celâlüddîn Ebû Bekr es-Süyûtî (ö. 911/1506), Ukûdu’l Cümân fî İlmi’l-Meânî 

ve’l-Beyân, Bu eser belâgatı nazarî bakımdan dönüştüren eserlerden biridir. Bu 

esere Şerh Ukûdi’l-Cümân isminde bir de şerh yazmıştır (Matlûb, 1967, s. 180). 

• Şeyh Ebü’n-Necâ b. Halef el-Mısrî’ye ait (ö.[?]), eser adı tespit edilememiş 

eseri, 

• Hafîd ismiyle meşhur Abdullah Muhammed b. Merzûk (ö. 842/1426), Recez 

Telhîsü’l-Miftâh. Müellifin, eseri küçüklüğünde telif ettiği kaydedilmiştir 

(Tilimsânî, 1968, c. 5, s. 430). 

1.4.1.4.5.1. Şiir Beyitlerinin Şerhleri 

• Celâlüddîn Ebû Bekir es-Süyûtî, adı tespit edilememiş ve tamamlanmamış eser 

(Abbâsî, 2011, s. 16), 

• Abbâsî (ö. 963/1547), Meâhidü’t-Tensîs isimli bir eser, 

• Mehmed Zihnî Efendi (ö. 1331/1913), el-Kavlü’l-Ceyyîd isimli eser, 

Bu eserler en önemli şerhler olarak değerlendirilmektedir. Fakat çoğunun ilmî 

kıymete haiz olmadığı değerlendirilmektedir (Matlûb, 1967, s. 182). Bu eserler arasında 

en çok öne çıkan eserler şu şekilde sıralanabilir;  

• Müellifin kendisinin kaleme aldığı el-Îzâh adlı eser 

• Taftezânî, el-Mutavvel isimli eser 

• es-Sübkî, Arûsu’l-Efrâh adlı eser 

Öne çıkan bu şerhleri, Seyyid Ferecullah Zekî, Şurûhu’t-Telhîs isimli bir eserde 

bir araya toplamıştır (Tanâhî, 2002, c. 2, s. 641). 
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1.4.2. el-Îzâh  

Kazvînî, telif ettiği Telhîsü’l-Miftâh’ın ilk şerh edeni de kendisi olmuş ve bu 

esere el-Îzâh adını vermiştir. O, bu konuyu eserin giriş bölümünde şu şekilde anlatır 

(Kazvînî, 2010, s. 11):  

“Kitabım olan el-Îzâh adlı eser, belâğat ve ona bağlı ilimlere dair 

bir eserdir. Tertibi Telhîsü’l-Miftâh’ın tertibi ile aynıdır. Bu kitabımda sözü 

açık tuttum ki Telhîsü’l-Miftâh’a şerh gibi olsun. Anlaşılması güç yerleri 

izah ettim. Özet geçilmiş yerlerini de açıkladım. Miftah’ta olup ta Telhîs’de 

bahsetmediğim konulardan burada bahsettiğim gibi; Miftah'ta olmayan, 

fakat Esrâru'l-Belâğa ve Delâilu'l-İ´caz ve isimli iki eserde bahsedilen bazı 

konulardan da ben de bahsettim. Bu iki eserden başka, diğer bazı kişilerin 

eserlerinden de istifade ettiğim mevzuları ilave ettim. Kendi düşüncelerimin 

mahsûlü de bu kitapta mevcuttur. Böylece kitabımı bu ilim hakkında 

tafsilatlı ve kapsamlı bir kitap olarak telif ettim. Allahtan niyazım onu, 

okuyanlara faydalı bir kitap kılmasıdır. Ve hüve hasbî ve ni´me’l-vekîl”  

el-Îzâh, konuların geniş bir şekilde anlatıldığı dili sade ve birçok şâhidle 

desteklenmiş bir kitaptır. Nitekim toplam şâhid sayısı 800’e yakın olmakla beraber 

bunun 600’den fazlası ayettir. Bu yönüyle Kur’andan istişhâd noktasında onun şâhidleri 

Abdülkâhir el-Cürcânî ve Sekkâkî’nin şevâhidlerinin toplamından daha çoktur. Böyle 

olmakla beraber şiir şâhidlerinin sayısı bakımından Cürcânî’nin eserlerinde kullandığı 

sayıya yakındır (Atvî, 2004, s. 523). 

1.4.2.1. Telif Tarihi  

Ahmed Matluba göre el-Îzâh’ın telif tarihi hicrî 724 veya daha önce olması 

gerekir. Çünkü o, bu tarihte yazılmış bir nüshasına rast geldiğini ifade eder (Matlûb, 

1967, s. 183-184). Hüseyin Arslan ise eserin 730 tarihinde tamamlandığını ifade 

etmektedir (Arslan, 2018, s. 74).  
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1.4.2.2. Eserde Kullanılan Yöntem 

Kazvînî’nin el-Îzâh'taki yöntemi Telhîsü'l-Miftâh'tan çok fazla farklılık 

göstermemektedir. Sadece konuların sunum ve açıklanması bakımından çok az bir fark 

bulunmaktadır. Müellif, Cürcânî ve Sekkâkî'nin ekollerini eserinde harmanlamıştır. 

Üslubunun tatlılığı ile dikkat çeken Kazvînî, Telhîsü'l-Miftâh'tan farklı olarak sadece 

istidrâd konusunu eserine dâhil etmiştir. Bazı noktalarda da Cürcânî ve Sekkâkî'ye itiraz 

etmiştir. Her ne kadar mantık ilminden alınmış terimler ve felsefî bazı ibareler eseri 

ağırlaştırsa da el-Îzâh, Sekkâkî'nin başını çektiği kelâmî belâğat ekolünün o asra kadar 

gelmiş eserlerinin hülâsasıdır (Matlûb, 1967, s. 184). 

1.4.2.3. el-Îzâh Adlı Eser Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Telhîsü’l-Miftâh kadar olmasa da el-Îzâh adlı eser üzerine de bazı çalışmalar 

yapılmıştır. el-Kazvînî ve Şurûhu’t-Telhîs isimli eserde kaydedilen yazma, şerh haşiye 

gibi örnekler şu şekildedir  (Matlûb, 1967, s. 184-186): 

1.4.2.3.1. el-Îzâh Adlı Eserin Yazma Örnekleri. 

• Mûsa b. Ömer 773 yılında tamamlamıştır. Kâhire kütüphanesinde bulunan 

nüshanın çokça haşiyesi ve ta´lîki vardır. 

•  144 rakamı ile kayıtlı, Kâhire Kütüphanesinde bulunan bir nüsha, 

• 162 rakamı ile kayıtlı, Kâhire Kütüphanesinde bulunan, başka bir nüsha, 

• Bedrüddîn es-Seyrâyî’nin hicrî 732 yılında tamamladığı 197 rakamı ile kayıtlı, 

Kâhire Kütüphanesi’nde bulunan bir nüsha, 

• Orjinali Türkiyede Veliyyüddîn Efendi Kütüphanesi’nde bulunan ve İşârâtü’l-

Belâga adlı eserin müellifi tarafından hicrî 724 yılında yazılan nüsha. Bu 

nüshanın bir örneği Kâhire’de Câmi´atü’d-Düveli’l-Arabiyye’de (Arap Birliği) 

bulunmaktadır. 
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• Bağdat Umûmî Vakıflar Kütüphânesi’nde 1716 rakamıyla kayıtlı, boyutları 

27x18 olan bir nüsha ile 6189 rakamıyla kayıtlı, boyutları 23X16 olan ve 741 

yılında yazılmış bir nüsha, 

• Musul’da Paşa Camii Kütüphanesi, Hâciyyat Camii Kütüphanesi, 

Muhammediyye Medresesi Molla Zekeriyya Medresesi gibi çeşitli kurumlarda 

bulunan nüshalar 

• Amerika Yale Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan, hicrî 715 yılında Şam’da 

yazılmış bir nüsha (Avâd, 1951, s. 75), 

• Hasan b. Yûsuf’un hicrî 725 senesinde nesh hattı ile yazdığı İran’da el-

Meşhedü’r Rizâvî Kütüphanesi’nde, 228 rakamı ile kayıtlı bulunan nüsha, 

• Veliyyüddîn Efendi Kütüphanesi’nde, nesih hattı ile yazılı, 2741 rakamı ile 

kayıtlı nüsha, 

• Nûr-u Osmâniyye Kütüphanesi’nde, ta´lik hattı ile yazılı, 4377 rakamı ile kayıtlı 

bulunan nüsha, 

• Ragıp Paşa Kütüphanesi’nde 1224 ve 225 rakamları ile kayıtlı iki nüsha 

(Matlûb, 1967, s. 186). 

1.4.2.3.2. Şerhleri 

• Cemâlüddîn Muhammed b. Muhammed el-Aksaraî’nin (ö. 791/1388[?]) Îzâhu’l-

Îzâh şerhi, 

• Alaeddîn Ali b. Ömer el-Esved’in (ö. 800/1398)  şerhi, 

• Haydar b. Muhammed el-Havâfî’nin (ö. 820/1418) şerhi, 

• Molla Niksârî’nin (ö. 901/1491) şerhi (Matlûb, 1967, s. 187) 

1.2.2.3.3. Haşiyeler 

• Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed en-Niksârî’nin (ö. 901/1496) haşiyesi 

(Matlûb, 1967, s. 186-187). 
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1.4.3. Hatîb El-Kazvînî’ye Ait Olduğu Kaydedilen Diğer Eserler 

1.4.3.1. eş-Şezerü’l-Mercânî min Şi‘ri’l-Errecânî (es-Sûrü’l-Mercânî min 

Şi‘ri’l-Errecânî) 

Hatîb el-Kazvînî’nin çok beğendiği ve acemler arasında misli yok dediği Kadı 

Errecânî’nin (ö. 544/1150) şiirlerinden derleme bir eserdir (Askalânî, 1931, c. 4, s. 5). 

1.4.3.2. Usûl Alanında Bir Kitap  

Hatîb el-Kazvînî’nin öğrencisi ve el-Vefayât adlı eserin müellifi İbn Râfi´ es-

Sellâmî, usûle dair güzel bir kitap telif ettiği bilgisini aktarır (İbn Râfi´, 1982, c. 1, s. 

259). Ahmed Matlub, Hatîb el-Kazvînî’nin Şafiî olmasından hareketle kitabın Şafiî 

fıkhına dair olması gerektiği yorumunu yapar (Matlûb, 1967, s. 161).  
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2. BÖLÜM 

ARAP DİLİNDE İSTİŞHÂD OLGUSU 

2.1. İSTİŞHÂD  

İstişhâd, Arap dilinin hem aslını korumayı amaçlayan hem de gramer kurallarına 

dayanak teşkil eden önemli bir disiplinidir. Kur’ân, hadîs ve şiir gibi türleri vardır. 

İstişhâd, türleri ve kullanım alanları yönünden âlimler arasında tartışmalara konu 

olmuştur. 

2.1.1. Lugat Anlamı  

 İstişhâd kelimesi hazır bulunmak, şâhit olmak demek olan şehide “ ََشِهد” 

kökünden türemiştir. Şâhid “شاهد” ise bu kökün ismi faili olup, Türkçemize de geçtiği 

gibi, tanık olan, konu hakkında bilgisi olan manasına gelir (İbn Manzûr, 1883, c. 3, s. 

238).  

Kitâbu'l-Ayn isimli kitabında Halîl b. Ahmed (ö. 175/791), " ََشِهد" maddesini 

açıklarken, kelimenin etimolojik kökeni hakkında bilgi vererek söze başlar. Buna göre 

şehd " ُالشَّْهد"  henüz balmumundan sağılmamış bal demektir. Aynı zamanda şahid " ُالَشاِهد" 

kelimesi köken itibariyle doğumda çocukla beraber çıkan maddedir. Şehadet " ُالَشَهاَدة" 

kelimesi; " ٌَشِهيد فَُهَو  فََُلٌن   örneğinde olduğu gibi, Allah yolunda şehit düşmek "اُْستُْشِهَد 

demektir. Aynı zamanda Türkçemizdeki ifadesi ile kelime-i şehâdet getirmektir. “ ََشِهد” 

fiilinin ismi-mekânı olan  " الَمْشَهدُ    " mecmau'n-nâs " النَاِس  yani insanların toplanıp  "َمْجَمُع 

herhangi bir olaya şahit olduğu yerdir (Hâlil b. Ahmed, 2003, c. 2, s. 363). 
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 "  الَمْشُهودُ  " Hz. Peygamber (a.s.m) ve "الشاهد" ayetinin tefsirinde 19{َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ } 

ise kıyamet günü olarak tefsir edilmiştir (Taberî, 1994, c. 7, s. 492). 

İbn Fâris'e (ö. 395/1004) göre "الهاء" ,"الشين" ve "الدال" harflerinin oluşturduğu 

kök, bulunmaya ve bilmeye delalet eder: " مِ لْ عِ   وَ   ورٌ ضُ ى حُ لَ عَ   لٌ دُ ََ ي  " (İbn Fâris, 1979, c. 3, s. 

221). 

Müfessirlere göre “ ََشِهد” Allah hakkında kullanılırsa “ َبَيَّن” beyan etti; melekler 

hakkında kullanılırsa “ َّأََقر” ikrar, yani tasdik etti, onayladı; ilim sahipleri hakkında 

kullanılırsa, “ َّأَْحتَج َو   ,onayladı ve onu delil gösterdi anlamlarını verir (Kefevî, 1998 ”أَقَرَّ 

c. 2, s. 527).  

“ َشاِهدٌ  َحَسنٌ   ِلفََُلٍن  ”: “Konuşmasında güzellik, ibarelerinde hoş bir eda var.” 

cümlesinde, şahid kelimesi, dil anlamında kullanılmıştır (Cevherî, 1979, c. 2, s. 494). 

Yine Ebû Basîr Meymûn b. Kays (ö. 7/629[?]) aşağıdaki şiirinde şâhid 

kelimesini iki farklı anlamda kullanarak bu konuya güzel bir örnek vermiştir. Şöyle ki;  

 ibaresiyle de şahit olan meleği kastetmiştir ”َشاِهَد هللا“ kelimesi ile sözünü ve ”َشاِهِدي “

(İbn Fâris, 1979, c. 3, s. 221). 

دْ ـهللاِ َفْشهَ د ـِدي يَا َشاهِ ـاهِ ـلَى شَ ـعَ  َمة  ـَك نِعْ ـافَِرا لَ ـفَََل تَْحَسْبنِي كَ    (Hüseyn, 1950, s. 243) 

“Beni, verdiğin dil nimetine karşı nankör belleme. Ey Melek! Sen de şahit ol!” 

Kelimenin öz manası; herhangi bir şeyin içinde, yanında, kıymetli ve yararlı bir 

şeyin varlığı demektir. Balmumunda şehd ve ana rahminde şâhidin bulunması gibi. Zira 

balmumu ve bal karışımında, iki maddenin en kıymetlisi hiç şüphesiz ki şehd “ ُالشَّْهد” 

denilen henüz sağılmamış baldır. Ana rahminde çocukla beraber bulunan ve doğumla 

beraber çıkan şahid  “ ُالَشاِهد” ise, doğumu kolaylaştıran, yararlı bir maddedir. Ayrıca 

kıymetli ve yararlı olmak bulunmayı gerektirdiği için  şâhid  “ ُالَشاِهد” kelimesi, gâib 

 .kelimesi ile açıklanmıştır (Cebel, 2010, s  ”الَحاِضرُ “ kelimesinin zıddı olan hazır ”الغَائِبُ “

1177-1178).  

 
19 Buruc, 85/3 
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İstif´al babından gelen istişhâd kelimesinin genel anlamı; bir kimsenin veya 

nesnenin şahitliğini istemek, anlatılmak istenen veya iddiasında bulunulan bir fikir 

yahut duruma, tanık ve destekleyici olmasını, bir kişiden talep etmek veya bir nesneyi 

bu amaçla kullanmak olarak tanımlanır (Zebîdî, 1965, c. 8, s. 253). 

2.1.2. Istılah Anlamı  

Tehânevî’nin (ö. 1158/1745) beyan ettiği üzere istişhâd, Arap dili âlimlerince şu 

şekilde tanımlanır (Tehânevî, 1996, s. 1002): “Kur’andan ve fasih Arapçaya vakıf 

olduklarında şüphe olmayan Arapların sözlerinden, bir kaide oluşturmak veya var olan 

bir kaideyi örneklemek amacıyla delil getirmektir.”  

Câhiliyye ve hicrî ilk asırda şâhid kelimesi bu günkü anlamı ile Arap diline ait 

disiplinlerde henüz kullanılan bir terim değildir. Fakat pratik olarak doğrudan 

uygulanan bir ameliyedir. Bunun en güzel örneğine Nâfi‘ b. el-Ezrak (ö. 65/685) ve İbn 

Abbas (ö. 68/687-88) ve arasında geçen hâdisede rastlanmaktadır (Müberred, 1997, s. 

163-170). Bu örnek olayda, istişhâd olgusu fiilî olarak yaşanmış fakat şâhid ve istişhâd 

terimleri henüz kullanılmamıştır. İbnü’l-Ezrak, İbn Abbas’a “Bunun şâhidi nedir?” 

sorusuna bedel, “Bunu Araplar biliyor mu ?” sorusunu yöneltmiştir. Bununla beraber 

misâl kavramının Araplar arasında tedavülünün şâhid kelimesinden daha eski olduğu, 

hicri birinci asırda şâhid terimi yerine misâl ve mesel terimlerinin kullanıldığı 

anlaşılmaktadır (Bikrî, 1988, s. 42). Nitekim Hammâd er-Râviye’nin (ö. 160/776-77[?]) 

rivayet ettiği üzere; Haccâc (ö. 95/714) ile Semîra b. Ca´d eş-Şeybânî(ö.[?]) arasında 

şöyle bir konuşma geçmektedir (Hüzelî, 2005, c. 3, s. 114):  

Haccâc: Şiir rivayet ediyor musun?  

Semîra: Ben mesel ve şâhid rivayet ederim. 

Haccâc: Mesel bildiğimiz bir şey; Peki, şâhid nedir? 

Semîra: Bu gün Arapların özel günlerinden bir gündür ve bu güne şahid olan bir 

şiir vardır. İşte ben o şâhidi rivayet ediyorum.  
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Bu şekilde şâhid kelimesi ıstılah manası ile nahiv alanında kullanılmaya 

başlanmıştır.                                            

 Hicri ikinci asırda İbn Ebî İshak (ö. 117/735), Ferezdak’a (ö. 114/732) şiirinden 

bir beytiyle cevap verdiği ve lahnını ortaya koyduğu zaman, Ferezdak’ın: “Seni, nahiv 

âlimlerinin dilinde ebede kadar şâhid olacak bir beyitle hicv edeceğim.’’ dediği ve şu 

şiiri okuduğu nakledilir (Halebî, 2009, s. 25):  

 فَلَْو َكاَن َعْبَد هللاِ َمْولَى َهَجْوتُهُ  َولَِكنَّ َعْبَد هللاِ َمْولَى َمَواِليَا 

“Bari Abdullah,  hicv ettiğim adamın dostu olsaydı. Hâlbuki o, mevalilerin dostudur.” 

Bu beyit nahivciler tarafından, bazı Arapların cerr makamında nasb ettiklerine delil 

olmak üzere istişhâd materyali olarak kullanılmıştır(Sîbeveyhi, 1988, c. 3, s. 313). 

Ferezdak’ın hicrî 112 yılında vefat ettiği göz önüne alındığında istişhâd ve şâhid 

kavramlarının hicri II. asra gelindiğinde artık ıstılahî anlamlarını kazandıkları sonucuna 

ulaşılır.  

Aynı şekilde el-Ferrâ’ “ َنََشر” fiilinin şeddeli halinin de caiz olduğuna dair {    ُصُحفا

 
َشدَّدَ “;ayetini istişhâd ettikten sonra 20{ُمنَشََّرة   ِلَمْن   şeddeli olarak kullanan için“ :”َهذَا  َدِليل  

bu ayet şahiddir.” ifadesini kullanır (Ferrâ, 1983, c. 3, s. 241).  Dolayısıyla istişhâd 

kavramı şu şekilde ıstılahî mânasını kazanmıştır (Lebdî, 1985, s. 119): 

“Arapçada bir kaidenin doğruluğunu veya bir kelime ya da bir kelime öbeğinin, 

Arapçaya uygunluk derecesini veya âidiyet nisbetini, Kur’ân-ı Kerim’den veya 

Arapçayı doğru konuşan: " السَِليَقةِ َعَربٌِي   َفِصيٌح سَِليمُ  " bir Araptan nakletmek suretiyle ispat 

etmektir.” 

 

2.1.3. Misâl, İhticâc ve İstidlâl Kavramlarının İstişhâd Kavramı İle İlişkisi  

İstişhâd disiplininde çokça ve birbirinin yerinde kullanılan kavramlar olan bu 

kelimeler arasında, ince anlam farkları bulunmaktadır. 

 
20 Müddessir 74/52 
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2.1.3.1. Misâl  

 Misâl terimi, nahiv âlimlerinin tanımlamasına göre; Arap edebiyatına mal olmuş 

değerler, eğer ”asru’t-tevsîk” olarak tanımlanan, dilin saflığının korunduğu asrı geçmiş 

ise temsîl ve misâl olarak adlandırılır (Şihrî, 2010, s. 61). Bu materyal, “asru’l-ihticâc” 

diye tanımlanan zaman diliminin dışında kalmış bir şairin şiiri olabilir. Ya da o asırdan 

sonra yazılmış edebi bir eserden bir alıntı olabilir. İstişhâdın zaman olarak kendi 

disiplininde belirlediği sınırların dışında kaldığı için, üzerine bir kural bina edilemez 

veya bir iddiaya destekleyici olarak sunulamaz. Sadece konuyu izah etmek için bir rol 

üstlenebilir. İstişhâddan farkı bu olduğu gibi, misâli yazar kendi cümlelerinden de 

oluşturabilir. Örneğin; fâilin merfû olduğuna dair, istişhâd disiplininin zaman ve mekân 

olarak belirlediği sınırlar çerçevesinde, bir şiiri delil getirdikten sonra, kendisi “  َضَرَب َزْيٌد

ا  cümlesini örnek olarak verebilir (Bil´îd, 2005, s. 91). Bu durumda nahiv ”َعْمر 

disiplininde, şiirle verdiği birinci örnek istişhâd, ikinci örnek ise misâl olarak 

değerlendirilir. 

Nahivcilerin görüşü bu doğrultuda olmasına karşılık, belâğatta istişhâdın sınırları 

genişlemiştir. Lafızdan çok manaya önem veren belâğat âlimleri, müvelledûn sınıfına 

dâhil olan Arap dili müfredatından istişhâd materyali almakta bir beis görmemişlerdir.  

Bu çalışmanın öznesi konumundaki Telhîsü’l-Miftâh isimli eserin müellifi Hatîb 

el-Kazvînî de, eserinde gerek çok geç dönem şairlerden, gerek Fars asıllı veya doğum 

yeri Arap toprakları olmayan bölgelerden olan şairlerden istişhâd etmiştir. 

 Hatta es-Seyyid Abdurrahîm el-Abbâsî, Telhîsü’l-Miftâh’ta geçen bir şiir için, 

Farsçadan tercüme edilmiş olduğunu ifade eder (Abbâsî, 2011, s. 2: 59). Dolayısıyla, 

nahiv disiplinine göre misâl kategorisinde olan bir şiir, belâğat disiplinine göre şâhid 

olarak değerlendirilebilir. Bu durumda nahiv ilmine göre her şâhid aynı zamanda 

misâldir. Fakat tersi söz konusu değildir (Âlûsî, 1982, s. 61). Bu durumun böyle 

olmasının sebeplerinden biri; belâğatın, kelimelerin edebî sanat değeri taşıyan 
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anlamlarına önem vermesidir. Nahiv ilminden farklı olarak ikincil üçüncül ve daha fazla 

manalarında gizlenmiş edebî sanatları keşfetmek ana gâyesidir. Mana ise zamanın 

geçmesi ve insanların yeryüzünde yayılması, başka başka kültürler oluşturmasına bağlı 

olarak, değişen ve gelişen, dinamik bir yapıdır (Kayrevânî, 2000, c. 2, s. 985). 

Dolayısıyla müvelledûn, hatta daha ötesi zamana ait bir materyalin, şâhid olarak 

değerlendirilmesi belâğat disiplini içerisinde kendisine yer bulmuş bir durumdur.  

2.1.3.2. İhticâc 

İhticâc kavramı, istişhâd kavramının yerine çoklukla kullanılan bir kavramdır. 

İhticâc, hüccet yani bürhan ve delil ortaya koymak demektir (Fîrûzâbâdî, 2005, s. 183). 

Dolayısıyla nahvin hüccetleri; delil ve burhanlarıdır ki bunlar, Arap dilinin, 

gerek şiir gerek nesir olarak, kendisi üzerine bir kural inşa etmeye yahut bir fikri ispata 

elverişli materyalleridir. Bununla beraber ihticâcın istişhâddan farkı, fikren ve ilmen 

galibiyet amacına hizmet etmesidir (Îd M. , 1988, s. 86).  

Leys b. el-Muzaffer’in (ö. 187/803 [?]) ifadesine göre hüccet; kişinin hasmına ve 

rakibine üstünlük sağlamakta kullandığı şeydir (Ezherî, 1975, c. 3, s. 390). Görüldüğü 

üzere ihticâc kavramı münazara, cedel gibi kavramları çağrıştırmaktadır. Yani bir 

itirazı, deliller öne sürerek def etmek ve itiraz sahibine ilmen galip olmak anlamını 

taşımaktadır. Fakat istişhâd kavramında böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak 

şâhidin o hüccete destekleyici olarak sunulması durumu söz konusudur.  

Nitekim ihticâc kavramı, çeşitli nahiv ekollerine ait ve o ekolun fikirlerini ispat 

etmek aynı zamanda karşı tarafı ilmen ilzâm etmek amacıyla yazılan kitaplarda daha 

çok tercih edilmiştir. Bu eserlere örnek olarak;  İbn Madâ el-Endelüsî (ö. 592/1196) 

tarafından er-Red ale’n-Nuhât[Nahviyyîn] isimiyle kaleme alınan, Kemâleddîn İbnü’l-

Enbârî (ö. 577/1181) tarafından el-İnsâf fî Mesâili’l-Hilâf adıyla kaleme alınan ve 

Ebü’l-Bekâ el-Ukberî’ye (ö. 616/1219) ait Mesâil-Hilâfiyye fi’n-Nahv adlı eseri 

gösterilebilir (Rüşdî, 2014, s. 23). 
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Özet olarak; İhticâc herhangi bir konuya dair bir şeyi o konunun ehlinden 

deliller getirmek suretiyle ispat etmek iken (Bil´îd, 2005, s. 91) bu ameliye içerisinde, 

delil getirme işlemi istişhâd olarak tanımlanır. (Bakar, 2017, s. 160)  

Bir başka bakış açısıyla ihticâc; bir kaideyi oluşturmak veya ispat etmek iken,  

istişhâd; mevcut oluşmuş kaidelere dair delil ve şâhidleri öne sürmek demektir.  

Aralarında ince anlam farkları bulunsa da Arap dilinde ihticâc ve istişhâd 

kavramları aynı hedefe hizmet ederler. O da; bozulmamış fasih Arapça ile konuşan bir 

Araptan nakledilen bir edebi materyal vasıtasıyla, bir kaide oluşturmak veya bir fikri 

ispat etmek gibi hedeflerdir (Efgânî, 1987, s. 60).  

2.1.3.3. İstidlâl 

İstidlâl; " ِالَمْدلُول ثْبَاِت  ِِلِ الَدِليِل   takrîrü’d-delîl li isbâti’l-medlûl”  olarak“:"تَْقِريُر 

tanımlanır. Delilden neticeyi çıkarmaktır. İhticâcdan farklı olarak burada geçişlilik söz 

konusudur. Eserden müessire delalet söz konusu olduğu gibi müessirden esere de söz 

konusudur. Mantık ilminde bu delaletler tanımlanmıştır. Buna göre; eserden müessire 

olan delalet " ٌإِنِِّي إْستِْداَلٌل  " istidlâl-i innî” müessirden esere olan delalet ise“ :"إْستِْداَلٌل 

  .istidlâl-i limmî” olarak tanımlanır (Cürcânî, 2010, s. 18)”:"ِلِميٌ 

Bu kavram, delalet etmek anlamında olması dolayısıyla istişhâd, misal ve ihticâc 

terimlerini konu alan bahislerde yer verilmiş bir kavramdır. Fakat diğerleri kadar sıkça 

kullanılmamaktadır. Buna göre, en çok kullanılan kavramlar olarak; nahiv, sarf, sözlük 

bilimi gibi dallarda istişhâd ve ihticâc; belâğat dalında ise, istişhâd ve misal genellikle 

mütedavildir.  
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2.2. İSTİŞHADIN ÖNEMİ 

İstişhâdın önemi ikna etme gücüne sahip olması ve şüpheleri izale etmesinde 

saklıdır. Nitekim eser sahibi kaleme aldığı eserine veya sunduğu iddiasına karşılık 

muhatabında bir şüphe oluşacağını hissettiği anda, bu his onu deliller getirmeye 

itecektir. Böylece hem şüpheleri izale etmiş hem de tasdik oranını yükseltmiş olur. 

Dilciler daima çokça istişhâd ile desteklenmiş ve râvîleri kuvvetli olan köklü kaideleri 

kabul etmeye özen göstermişlerdir (Efgânî, 1987, s. 6). Fakat herkesin malumu olan 

meseleler için elbette delil ve şahide ihtiyaç yoktur. Bu ihtiyaç sadece nahvin 

kaidelerinin oluşum sürecinde görülmüştür. Hatta o dönemde çokça istişhâda ve 

delillere ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple “ النَّحْ  هَُو  النَْحِو  َشاِهَد  وِ إِنَّ  ” : “Şâhid, nahvin ta 

kendisidir.” ve "  Nahiv âliminin“ : " أُْسلُوُب ُمعَاَملَِة الَشاِهِد َو إِْستِْخََلُصهُ ِمْن لُغَِة العََرِب هَُو َمْنَهٌج نَْحِوي  

yöntemi; şâhid ile hareket etmek ve şâhidi Arap dilinden elde edip çıkarmaktır” gibi 

tanımlamalar yapılmıştır (Neffâh, 2008, s. 13).  

Arapçanın kaideleri, ilk nahivciler tarafından " ُالَشَواِهُد النَّْحِويَّة": “nahvin şâhidleri” 

denilen ve Arapçaya dair yapılan araştırmalarda çok büyük bir öneme sahip olan, 

sağlam delillere istinad ederek oluşturulmuş çok derin asıllara dayanmaktadır. Öyle ki 

bu deliller ve nahvin şâhidleri " ةٌ ينَ مِ ثَ   ةُ يٌ وِ غَ لُ   ةٌ يرَ خِ ذَ  "  :”Çok değerli dil hazinesi” olarak 

isimlendirilmiştir (Ya'kûb, 1996, c. 1, s. 7). Dolayısıyla şâhid, üzerine kuralların ve 

nahiv hükümlerinin bina edildiği en önemli esas olarak kabul edilmiştir. Bu konuda 

nahiv âlimlerinin özen göstermeleri erken dönemde Sîbeveyhi'de çok rahatlıkla 

görülebilir ki el-Kitâb isimli eserinde Kur'an-ı Kerîm ve şiirden çokça istişhâd etmiştir. 

Yine Müberred (ö. 286/900), İbn Serrâc (ö. 316/929), gibi zâtlar ve devamında gelen 

nahiv âlimleri aynı yolu takip etmişlerdir (Hadîsi, 1980, s. 17).  

Şâhid, sözlük bilimi için de araştıran kimseyi tatmin etmesi sıfatıyla zorunlu bir 

ihtiyaç olarak kendini göstermektedir. Araştırmacı bahsinde bulunduğu maddenin 

Arapça ve fasih olması noktasındaki sorularına cevap bulabildiği gibi, şâhid ile 



55 

 

desteklendiğini görmesiyle de onun orjinal Arapçadan geldiğine kanaat getirir. Bu 

yönüyle şâhid büyük bir role sahiptir.  

İbn Cinnî (ö. 392/1002) şâhidin bu özelliğine dikkatleri çekmek için şöyle der 

(İbn Cinnî, 1952, c. 1, s. 12): " ُالَسبِيل َو  الَمْنَهُج  َح  َوضَّ الَدِليُل  َو  الَشاِهُد  َقاَم   Şâhid ve delil”: "إِذَا 

bulunduğunda mesele açıklığa kavuşmuş demektir.” 

İstişhâdın önemine, nahiv ilmine ve genel olarak Arap diline faydalarına dair 

sayısız çalışma erken dönemlerden günümüze dair yapılmış ve yapılmaktadır. Bu 

çalışmalar sadece şâhidlerin şerhine münhasır kalmamış, nahiv ekollerinin, istişhâda ve 

türlerine bakış açılarına kadar uzanmıştır.  

Şâhid, münâzara, cedel, ihticâc gibi ilmi tartışmalarda önemli bir yere sahiptir.  

Câhiz'in şuûbîlere21 karşı Arapçayı müdâfaa ettiği şu örnek, konuyu izah etmesi 

açısından önemlidir (Câhiz, 1998, s. 3: 29);  "Ne zaman bir Şuûbî'nin elinden tutsan ve 

onu i´rabın ülkesine, fesahatın madenine soksan ve fursan bir şairle karşı karşıya 

getirsen, anlar ki dediklerin haktır. َعيَاَنا وَ    الَشاِهُد  َأْبَصَر   ” Şâhid kelimesini kullandığı son 

cumlesinde”Konuya dair şâhidi gözüyle görür” demektedir. Bu örnekte görüldüğü gibi 

şâhid, delâlet ve hüccet olma vasıfları ile münâzara ve cedel ilimlerinde de sahibinin 

elinde güçlü bir silahtır. 

 İbn Reşîk (ö. 456/1064), el-Umde adlı eserinde istişhâda bakış açısını şu şekilde 

ifade eder (Kayrevânî, 1972, c. 2, s. 60): “Şâhidleri çokça kullanmamın tek sebebi 

talebenin ünsiyetine katkıda bulunmak ve ince manaları keşfetmeye onu 

cesaretlendirmektir.”  

Nahiv âlimlerinin istişhâd ederken dikkat ettikleri bazı durumlar şu şekilde 

sıralanabilir (Neffâh, 2008, s. 14): 

 
21 Arap olmayanların Araplar’dan daha üstün olduğu tezini savunan hareket (Hatîb M. A., 1996, s. 284).       
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•  Bir kaide için çok fazla şâhidi istihdam etmeleridir. Sebebi ise erken dönemde 

nahvin temellerini atarken titiz davranmak, bu kaideleri sağlam ve çokça 

desteklenmiş temeller üzerine bina etmek arzuları olarak değerlendirilebilir. 

• Şahitleri istihdam ederken -tabir caiz ise- hiyerarşiye riayet etmeleridir. Nitekim 

öncelikle Kur'an ayetlerine yer vermeye dikkat etmişlerdir. Çünkü Kur'ân-ı 

Ker'ım tartışmasız Arapların gördüğü en belîğ ve en doğru sözdür.  

• Bir şâhidi kaydettikleri zaman bununla yetinmeyip şerh ve izah etme yoluna 

gittikleri gibi o şahidin seçilme nedenini açıklamak gibi gerek ehil olana gerek 

olmayana fayda sağlayacak açıklamalarda bulunmuşlardır.  

• Eğer naklettikleri şiir beyti noksan ise o şiiri tamamlama ve söyleyenini de tespit 

etme yoluna gitmişlerdir. Eğer şiirin nispet edildiği şair hatalı ise tashih etme 

çabasında olmuşlardır. Bu çaba elbette şiirin dolayısıyla da tespit etmek 

istedikleri nahiv kaidesinin sıhhatine gölge düşmemesi için önemlidir.  

2.3. İSTİŞHÂDIN SINIRLARI (ZAMAN VE MEKÂN)  

 Arap dili âlimlerince istişhâd disiplinine dair zaman ve mekân olarak 

yani istişhâd edilecek materyalin hangi zaman dilimine ait olduğu ve coğrafi olarak 

hangi bölgeden olduğu ile alakalı bazı sınırlar çizilmiştir. 

2.3.1. Zaman  

Dil âlimleri "asru’l-ihticâc" olarak tabir edilen zaman dilimindeki Arapçayı asıl 

Arapça olarak tanımlamışlardır. İhticâc ve istişhâd materyali olarak yararlanılabilecek 

materyallleri bu zaman dilimi içerisinde almaya özen gösterilmesi vurgulanmıştır. Bu 

zaman diliminden sonra islamiyetin cazibesiyle Arapların arasına karışan diğer 

milletlerin Arap dilinin sâfiyetini yitirmesine sebep olduklarına inanılmaktadır. Buna 

göre bazı sınırlar belirlenmiştir; nahvin kaidelerinin istişhâd ile desteklenmesi 

noktasında hicri ikinci asrın ortasını şehir hayatı yaşayan şairler ”Hadariyyûn” için 

kendilerinden istişhâd edilmesi noktasında sınır olarak kabul etmişlerdir. Buna göre 
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İbrahim b. Herme (ö. 150/734) kendisinden istişhâd edilecek son şairdir. Beşşâr b. Bürd 

(ö. 168/752) ise kendisinden istişhâda cevaz verilmeyen şairlerin ilkidir. Bununla 

beraber Sibeveyhî (ö. 180/796) gibi erken dönem dil âliminin Beşşâr b. Bürd’ün şiirleri 

ile istişhâd ettiği iddiası üzerinde tartışmalar devam etmektedir (Menî´, 2016, s. 47). Öte 

yandan bâdiye tabir edilen şehirden uzak ve medeniyetle bağı olmayan yerlerde yaşayan 

Araplar için istişhâdın sınırları hicrî dördüncü asra kadar uzanmıştır (Efgânî, 2003, s. 5). 

Genel olarak böyle bir hat çizildiği gibi aynı zamanda şairler de yaşadıkları zamana 

göre sınıflandırılmışlardır.  

Âlimler, şairleri hadis, fıkıh gibi ilim dallarında olduğu gibi tabakalara22 ayırma 

çabasına girmişlerdir (Mecâlî, 1992, s. 35). Böylece ilk olarak Asmaî (ö. 216/831), 

Fuhûletü'ş-Şuarâ isimli eserinde şairleri fuhûl ve gayru'l-fuhûl olmak üzere iki kısma 

ayırmıştır. Daha sonra Muhammed b. Sellâm (ö. 231/846 [?]), Asmaî'nin eserinden 

faydalanmak suretiyle eserde bulunan fuhûl şairlerden kırk tanesini seçmiştir. Bu 

şairleri, “tabakatu fuhûlu'l-cahiliyye” ve “tabakatu fuhûlu'l-islam” diye iki kısma 

ayırmıştır. Muhadramûn şairleri ise bu iki tabaka içinde zikretmiştir (Cumahî, 1952, c. 

1, s. 24).  Fakat bu taksimi kabule mazhar olamamıştır. Böylece kabule mazhar olan ve 

günümüze kadar gelen sınıflandırma şu şekildedir (Bosnevî, 1882, s. 31): 

• İlk Tabaka “ َالَجاِهِليُّون”: Câhiliyye şairleri olarak isimlendirilen bu tabaka 

islamdan önce yaşamış şairlerin tabakasıdır. En önemli temsilcileri İmruülkays 

b. Hucr (ö. 540[?]), Züheyr b. Ebî Sülmâ (ö. 609 [?]) gibi şairlerdir. 

• İkinci Tabaka “ َالُمَخْضَرُمون”  : Muhadramûn şairler olarak nitelendirilen bu tabaka 

şairler ise câhiliyye ve islâm olmak üzere iki devre de şahit olmuş kişilerdir. 

Lebîd (ö. 40/660[?]) ve Hassân b. Sâbit (ö. 60/680[?]) bu tabakanın önemli 

temsilcilerindendir. 

 
22 İslâm telif kültüründe, alanında tanınmış kişilerin biyografilerini konu edinen telif çeşidi (Ebû Şehbe, 

1983, s. 684). 
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• Üçüncü Tabaka “ ونَ اإِلْساَلِميُّ  ”: İslami devrin başlarında yaşamış ve câhiliyye 

dönemini görmemiş şairleridir. Cerîr b. Atiyye (ö. 110/728[?]) ve Ferezdak b. 

Sa‘saa(ö. 114/732) en önemli temsilcilerindendir. 

• Dördüncü Tabaka “ َالُمَولَُّدون” : Müvelledûn ya da Muhdesûn da denen bu tabaka 

İslami devir sonrasında gelen şairlerin yer aldığı tabakadır. Beşşâr b. Bürd, Ebû 

Nüvâs (ö. 198/813[?]) gibi şairler bu tabakanın önemli temsilcileridir.  

Bu sınıflandırmaya göre ilk iki tabakadan istişhâd etmek icmâ ile caizdir. 

Üçüncü tabakadan istişhâd etmek noktasında ulema iki gruba ayrılmıştır (İbnü’l-Kıftî, 

1986, c. 4, s. 133): 

• Üçüncü Tabaka Şairlerden İstişhâda Karşı Olanlar  

Bir kısım âlimler bu tabakanın şairlerinin şiirleri ile istişhâda karşı olmuşlardır. 

Bu âlimlerin başında Ebû Amr Zebbân (ö. 154/771), Abdullah b. Ebî İshâk el-Hadramî 

(ö. 117/735) ve el-Asmaî gelmektedir. Nitekim bu âlimler, Ferezdak, Kumeyt (ö. 

126/744) Zürrumme (ö. 117/735) ve aynı tabakadan birçok şairin şiirlerinde lahn tespit 

etmişlerdir. 

• Üçüncü Tabaka Şairlerden İstişhâda Cevaz verenler  

Dil âlimlerinin büyük bir çoğunluğu islamî devir şairlerle istişhâda olumlu 

bakmışlardır. Bunların başında Halîl b. Ahmed, Yunus b. Habîb (ö. 182/798) ve 

Sibeveyh gibi öncü şahsiyetler gelmektedir. Nitekim Yunus b. Habîb, Ferezdak için; "  لَْو

العََربِ  ِشْعُر  لَذََهَب  الفََرْزَدُق   Ferezdak olmasa arap şiiri yok olmuştu.” iltifatında“ :"اَل 

bulunmuştur (Bağdâdî, 1979, c. 1, s. 220). Aynı şeklide İbn Sellam, Cerîr ve Ferezdak'ı 

Zürrumme'ye üstün tutmuş ve Zürrumme için şöyle demiştir (Süllemî, 2020, s. 65): "  ُهَو

ِشْعِرهِ  بَْعِض  فِي  يُسَاِويِهَما  َو   Zürrumme, ikisinden daha aşağıdadır ve bazı şiirleri " :"ُدوَنُهَما 

onlara yetişir. "Bağdâdî ise şu yorumu yapar (Bağdâdî, 1979, c. 1, s. 76): "Şiir âlimleri, 
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Cerîr, Ferezdak ve Ahtal'ın (ö. 92/710[?]) diğer islami dönem şairlerine göre daha 

üstün oldukları konusunda icma´ üzeredir." 

Dördüncü tabaka olan müvelledûn grubundaki şairlerden istişhâda, nahiv, sarf, 

sözlük bilimi gibi Arapçanın asıllarını hem kaydetmeyi hem de korumayı amaçlayan 

dallarda cevaz verilmemiştir (Hamdî, 1984, s. 50). Müvelled kavramı yetiştiği çevre 

itibariyle artık orjinal arapça ile konuşamayan şairleri ifade etmek için oluşturulmuş bir 

ıstılahtır. Nitekim daha önce bahsedildiği gibi İslamiyet, müslüman olan başka milletleri 

dini gayelerle Arap topraklarına çekmiş bu da Arapçanın sâfiyetini yitirmesine sebep 

olmuştur. Âlimler de bu durum karşısında Arap dilini muhafaza etmek gayesi ile bu 

gruptan olan şairlerin şiirleri ile istişhâda cevaz verilmemesi noktasında ittifak 

etmişlerdir. Nitekim Ebû Amr b. el-Alâ’, Ahtal, Ferezdak ve Cerîr gibi şairleri 

müvelledûndan saymış ve şiirleri ile istişhâda razı olmamıştır (Ömer, 1981, s. 37). 

Aynı şekilde Ebû Nüvâs için Ebû Amr eş-Şeybânî (ö. 213/828[?]) şöyle demiştir 

(Es´ad, 1994, s. 36): "Ebû Nüvâs şiirini şu çirkin şeylerle23 bozmasa idi elbette ondan 

istişhâd ederdik. Çünkü o, sözü muhkem ve hatasız konuşan birisidir." Ebû Ubeyde (ö. 

َهْرَمةٍ " ;([?] 209/824 بِإِْبِن  َختَمَ  َو  الَقْيِس  بِإِْمِرِئ  الِشْعُر  -Şiir İmruülkays ile başladı, ibn" :" إِتَتََح 

Herme ile kapandı" değerlendirmesinde bulunur (Süyûtî, 1986, c. 2, s. 484). Ebû Amr b. 

el-Alâ ise aynı şekilde şiiri İmruülkays ile başlatır fakat Zürrumme ile bitirir (Câhiz, 

1998, c. 4, s. 84). Böylece ihticâc asrına tam bir sınır çizmek noktasında farklı fikirler 

ortaya atılmıştır. Sonuç olarak Zürrumme ve İbn-Herme arasında bir tarih belirleme 

kararı alınmış ve hicrî 150 senesini ortalama bir tarih olarak kabul etme yoluna 

gidilmiştir. Buna göre 149/733 yılında vefat eden İbn-Meyâde kendisinden istişhâd 

 
23 Bu rivayetin geçtiği Hizanetü’l-Edeb isimli eserde “بهذه االقزارـ يعني الخمور” kaydı düşülmüştür (Bağdâdî, 

1979, s. 1: 348). Ebû Nüvâs’ın içkiye düşkünlüğü meşhurdur (Akkâd, 1980, s. 95). Fakat ölçü Arapçaya 

vukûfiyet olması gerekirken bu sebepten dolayı kendisiyle istişhâdın men edilmesi, sınırların 

belirlenmesinde, islâmî dinamiklerin de rol oynadığını göstermektedir.  
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edilecek son şairdir (Şihrî, 2010, s. 102). Elbette bu sınır nahiv başta olmak üzere sarf, 

sözlükbilimi gibi dallar için ciddiyetle muraat edilecek bir sınırdır. Fakat belâgat gibi 

mana üzerine tesis edilmiş bir dalda bu sınırlar daha esnektir. Belâgatta istişhâd, ihticâc 

veya istidlâl manasından çok istînas ve temsil görevi görmektedir (Tûncî, 1993, s. 86).  

Ebû Ca´fer el-Endelüsî (ö. 779/1378) Şerh Bedîiyeti İbn Câbir isimli eserinde 

aynı konuya dikkat çekerek şunları söyler (Süyûtî, 2011, s. 43): 

"Edebî ilimler, nahiv, sarf, lugat, meânî, beyân ve bedî olmk üzere 

altıdır. Bunlardan ilk üçünde sadece Arap kelamı ile istişhâd edilir. Geri 

kalan üç dalda gerek Arap kelamından gerek başkasından istişhâd 

edilebilir. Çünkü bu üç ilim aklî ve manaya önem veren ilimlerdir. Bu 

durumda istişhâd edilen kişinin Arap veya acem olmasında fark yoktur. 

Dolayısyla bu ilmin ehlinin Buhtürî'den, Ebû Temmâm'dan Ebû Tayyib'den, 

Ebû Alâ'dan istişhâd etmesi makbuldur."  

Belâgatta şâhid, nahvin aksine olarak aklî ve zevkî, aynı zamanda her hangi bir 

zaman-mekan sınırı gözetmeksizin, ortaya konmak istenen manaya hizmet eden bir 

materyaldir. Nahiv disiplini gibi kelimenin maddesine bakmak yerine mâna boyutuna 

önem veren belâgat disiplini için, nahiv ilminde çizilen hicrî ikinci asrın ortaları gibi 

zamana, veya Temim, Kays kabileleri gibi zemine dayalı kayıtlar söz konusu değildir. 

 Belâgat âlimleri bu sınırları aşmış; meânî, beyan ve bedî gibi sanatların çeşitli 

devirlerdeki değişim ve gelişimine hizmet eden materyalleri takip etmişlerdir. 

Dolayısıyla nazarlarında câhiliye şairi ile yedinci yüzyılda yaşamış bir şair arasında fark 

yoktur. Zaman ve mekanın sınırları yerine belâgat ve edebî sanata hizmet eden 

materyalin doğru ve titizlikle seçilmesi esas çerçeve olarak kabul edilmiştir. 

2.3.2. Mekân  

İstişhâd olgusunda mekânın sınırları çizilirken aslında dikkat edilen tek şey; 

Arap olmayan kişilerle bir arada bulunma ve dillerinden etkilenme riskini ortadan 
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kaldırma hassasiyetidir. Buna göre genellikle çölde yaşayanlar ayrıca diğer milletlere 

sınırı olan yerlerde yaşamayanlar tercih edilmeye çalışılmıştır. İslamla beraber 

Arapların şehirleri artık kozmopolikleşmiş ve sahra ve bedeviyet kutsanmaya 

başlanmıştır. Çöl, fesahatın merkezi olarak kabul edilmiş hatta çocuklar, dilleri fesahate 

alışsın diye sahraya gönderilir olmuştu (Hâzimî, 1999, s. 369). Buna göre bazı şairlerin 

ve kabilelerin sahradan uzaklığı veya yabancılarla teması sebep gösterilerek şiirleriyle 

istişhâd edilemeyeceğine hükmedilmiş, bazılarının ise tam aksine sahra kökenli olması 

kendisine imtiyaz sağlamıştır.  

Nahiv âlimleri, Arapçanın bir sahra dili olduğu ve sahranın da Arapçaya uygun 

olduğu, Arapçanın sahrada gelişip kemale erdiği, şehirde yaşamanın ise fesâhat 

melekesini yok ettiği ve lahna kapı açtığı yönünde kanaat geliştirmişlerdir (İbrahim, 

2016, s. 120). Nitekim Ebû Amr b. el-Alâ’nın sadece yaşça büyük Araplardan ve 

bedevîlerden dil materyali aldığı rivayet edilir (Maarrî, 2209, s. 177). Ayrıca şu söz de 

kendisine aittir (Süyûtî, 1966, c. 1, s. 15): “Ferezdak  ve Rü’be dışında bedevi olup da 

şehirde yaşayanlardan dili bozulmayanı görmedim” Aynı şekilde Kisaî (ö. 189/805), 

Halil b. Ahmed'e bu ilmini nerden aldın diye sorduğunda; "Hicaz, Necd ve Tihâme'nin 

bedevîlerinden." cavebını verir (İbnü’l-Kıftî, 1986, c. 2, s. 258). Böylece sahra, 

günümüz tabiriyle yaygın eğitim yapılan informal bir medreseye dönüştüğü gibi 

bedeviler de bu gayet geniş medresenin doğal müderrisleri olmuşlardır.  

Bedevilerin fesâhatı ise medeniyetten ve şehir hayatından uzaklıkları nisbetinde 

değer kazanıyordu. Nitekim Necd, Hicaz ve Tihâme bölgelerinde yaşayan bedeviler 

fesâhatine en çok itimat edilenlerdi. Bu hususta İbn Cinni el-Hasâis adlı kitabında, 

“kırsal kesimden dil malzemesi alınması kentsel bölgelerden alınmaması” isminde bir 

konu başlığı belirleyerek konuyu değerlendirmiş; sebebini de aynı şekilde şehir 

hayatında dilin bozulmasına bağlamıştır (İbn Cinnî, 1952, c. 2, s. 5).  
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Basra ekolü sahradan ve bedevilerden beslenmekte kendilerinin Kûfelilerden 

daha özenli olduklarını iddia etmişlerdir. Hatta Kûfelileri bu hususta eleştirmişlerdir. İki 

ekolü kıyaslayan ve Basra ekolüne ait olan şu söz meşhurdur (Enbârî, 1985, s. 153): 

 "Biz dil materyalini keler avlayan ve çöl faresi yiyenlerden aldık. 

Kûfeliler ise ekmeği katıkla yiyen ve süt içen kimselerden aldılar."  

İstişhâd ve dil materyali almaya uygun olan ve olmayan kabilelerle alakalı bir 

taksimatı el-Hurûf adlı eserinde kaleme almış ve bu taksimat kendisinden sonra yazılan 

eserler tarafından benimsenmiş olan Fârâbî (ö. 350/961[?]) şöyle der (Fârâbî, 1990, s. 

147):  

 "Öncelikle şehir hayatı yaşayanlardan kesinlikle dil malzemesi 

alınmaz. Diğer milletlerin sınırlarına yakın olanlardan da alınmaz. Buna 

göre Mısır’a ve Kıptîlere komşu olan Lahm ve Cüzâm kabilelerinden 

alınmaz. Kuzâa, Gassân ve İyâd’dan da alınmaz. Çünkü onlar Şam ehline 

komşu olmakla beraber çoğunluğu Hıristiyandır ve ibadetlerini Arapçadan 

başka bir dille yaparlar. Nabat ve İrana komşu olan Ta´leb ve Nemr’den de 

alınmaz. Bahreynde yaşayan ve İranlı ve Hintlilerle ilişkileri olan Abdu'l-

Kays kabilesinden de alınmaz. Aynı şekilde Ummandaki Ezd kabilesinden de 

İran ve Hintlilerle ilişkileri sebebiyle alınmaz. Yemen ahalisinden de Hint ve 

Habeş halkları ile ilişkileri sebebiyle alınmaz. Benî Huneyfe, Yemame halkı, 

Sakîf kabilesi ve Tâif’te yaşayanlardan da içlerinde başka milletlerden 

tüccarların hayat sürmeleri sebebiyle alınmaz. Hâdiratu'l-Hicâzdan da 

başka milletlerle karışmaları sebebiyle dil malzemesi alınmaz.  

Araplar dillerini ve özellikle fushâyı bedevilerden, özellikle 

sınırlardan uzak çöllerde bulunanlarından almaya özen göstermişlerdir. Bu 

kabileler arasında da medeniyetten uzak, anlayışı az, kurallara uymakta 
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direnen, yani tam olarak en çok hangi kabile vahşi ise en makbül olanı o 

olmuştur. Kays, Temîm, Esed, Tay, ve Huzeyl öne çıkanlarıdır.”  

Bu deliller göstermektedir ki Arap dil âlimleri bedeviyete en yakın olandan dil 

malzemesi tedarik etmeye özen göstermişler, diğerlerine gerekmedikçe iltifat 

etmemişlerdir. Böylece şehirde yaşayanlardan hicri ikinci asrın ortalarına kadar istişhâd 

etmek uygun görülürken çölde yaşayanlardan dillerinin henüz bozulmadığı düşünülerek 

dördüncü asrın sonuna dek istişhâd etmekte beis görülmemiştir (Sultânî, 2001, s. 65). 

Bu açıklama zaman ve mekânın sınırlarını içine almasıyla istişhâdın çerçevesini 

belirlemiş bulunmaktadır. 

2.4. BELÂGAT ALANINDA İSTİŞHÂD OLGUSU  

İstişhâd olgusu belâgat alanında Arap dilinin diğer alanlarına göre biraz farklı 

değerlendirilmektedir. 

2.4.1. Belâgat Alanında Şâhidin Tanımı  

Belâgat âlimlerinin, gerek Kur’ân-ı Kerîm ayetlerinden, gerek Hadîslerden gerek 

şiir ve nesir formunda Arap edebiyatına mal olmuş materyallerden bir belâgat kuralını 

izah etmek maksadıyla örnekler getirmesi, belâgat ilminde istişhâd olarak tanımlanır. 

Bu tanım genel olarak nahiv, sözlükbilim gibi alanlardaki istişhâd tanımı ile aynıdır. 

Belâgatın şâhidleri, kinaye ve mecâz gibi konulara şâhidlik etmesi hasebiyle 

lafzında, nahv ve sarfe dair konulara şâhidlik etmesi hasebiyle nazmında veya her iki 

yöne de şâhidlik etmesi hasebiyle hem lafzında hem nazmında belâgat nüktesi 

barındıran materyallerdir. Başka bir tanıma göre belâgatın şâhidleri; hakiki anlamı 

dışında mecâzî anlamı barındıran ve söyleyeninin belâgata hâkim olması gereken 

materyallerdir. (Mahlûf, 2018, s. 28)   

Kullanılan materyaller açısından bakıldığında Kur’ân-ı Kerîm güvenilirlik 

noktasında yine birinci sıradadır. İkinci sırada hadisler gelmektedir. Nahiv âlimleri gibi 

belâgat âlimleri de hadislerin gerek fesahat ve belâgat noktasında olsun gerek gramer 
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kurallarına uygunluk noktasında olsun hakkını teslim etmişlerdir. Fakat pratikte şiir 

kullanımı hadislerden daha çoktur. Arap dilinin bütün dallarında hadislerin layık olduğu 

makamda kendine yer bulamadığı görülmektedir.  

Belâgat alanında şiirle istişhâd konusunda öne çıkan ve bu alandaki istişhâdı, 

nahiv, sarf sözlükbilim gibi alanlardaki istişhâd olgusundan ayıran kavramlar; şâhidin 

kaynağı noktasından, “müvelled” ve “muhdes” kavramları ve şâhidin yüklendiği vazife 

noktasından, edebî zevke hizmet etme yeterliliğidir. Nahiv alanında istişhâd edilecek 

şairin “asru’l-ihticâc” denilen asrı aşmaması gerektiği ifade edilmiştir. Fakat belâgat 

alanında böyle bir sınır, zaman ve mekân olarak bulunmamaktadır. Belâgatta üzerinde 

durulan husus, seçilen şâhidin konuya uygunluk derecesi ve konuyu izah edebilme 

özelliğidir. Başka bir tanıma göre belâgatta şâhidin görevi; nahiv, sarf, sözlükbilimi 

alanlarında olduğu gibi kelimenin kökeni ya da çekim özelliklerine delalet etmesinin 

yanında edebi zevkin gelişmesine ve belâgat nüktelerinin anlaşılmasına hizmet 

etmesidir (Merâğî, 2007, s. 27).  

2.4.2. Belâgat Alanında Şâhidin Önemi  

Nahiv ilmi için yapılan tanım burada da tekrar edilmiştir.  Nitekim “  إَِن البَََلَغة ِفي

الَشَواِهدُ  ِهَي  البَََلَغِة   Şâhid, belâgatın ta kendisidir.” denilmiştir. Bu tanımlamayı“ : “ ِعْلِم 

açıklamak üzere; belâgatın öncelikle şâhidlerden istinbât edildiği, daha sonra gelişip 

olgunlaştığı ifade edilmiştir (Atîk, 2012, s. 311). Nahivde olduğu gibi belâgatta da 

tümevarım yöntemi ile deliller bir araya getirilerek kaide ve kurallar oluşturulmuş, bunu 

yaparken de şâhidler, mihenk taşı vazifesini görmüştür. Belâgatın kuralları oluştuktan 

ve müstakil bir ilim haline dönüştükten sonra tümdengelim yöntemi ile önce kural 

zikredilip şâhidin ona destekleyici ve ispat edici rol üstlenmesi yöntemine geçilmiştir.  

 

Belâgat alanında şâhidin öne çıkan bazı önemli noktaları şu şekilde sıralanabilir 

(Mahlûf, 2018, s. 29-30): 
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• Henüz keşfedilmemiş ve keşfedilmeyi bekleyen, Arap belâgatına dair kıymetli 

miras hakkında bilgi sahibi olmaya imkân sağlaması 

• Belâgatı, tanımlamalara yoğunlaşmaktan çıkarıp belâgat nüktelerini 

özümsemeye, anlamaya, tahlil etmeye ve kullanmaya yönlendirmesi 

• Açıklamalardan âzâde olarak doğrudan belâgat nüktesi ile muhatap olmaya 

imkân vermesi. Çünkü bazen şâhid başka bir anlam ifade ederken açıklayanın 

aktarmak istediği anlam bambaşka olabilmektedir. 

• Belâgat konularını şâhidler üzerinden ders almanın, kişide, edebî zevki 

geliştirmeye katkı sağlaması 

• Belâgate dair sanatların kıymet ve mertebelerini kıyaslamak için kişiye bir kıyas 

ve ölçme yeteneği aşılaması 

•  Eskiden beri belâgat kitaplarının çoğu kelam ilmine ait fırkalardan birine intisap 

edenler tarafından kaleme alınmış ve müellifler o kitaplarda şâhidleri saf 

gayelerinin haricinde kendi kelâmî fikirlerinin destekçisi olarak istihdam 

etmişlerdir. Fakat doğrudan şâhidlerle muhatap olunduğunda, kişiye direkt 

olarak edebi zevki ârızî fikirlerden âzâde olarak sunabilmesi  

• Belâgat alanında, nahiv alanında olduğu gibi şâhidlere önem verilmemesi 

belâgatın geç teşekkül etmesinin ve gelişmesinin sebepleri arasında 

gösterilmektedir. Bu noktadan hareketle şâhidin belâgatın gelişmesinde 

öneminin büyük olması  

• Şâhidlerle meşgul olan kişinin, bu alana karşı duygularının uyanmasına ve edebî 

materyaldeki belâgat nüktelerini doğal olarak görmesi demek olan, meleke 

kazanmasına katkı sağlaması (Tâhir, 2014, s. 49). 

• Belâgat alanında istihdam edilen şâhidin bir defadan fazla ve farklı konuları izah 

etmek için kullanılabilmesidir.  

• Kur’ân-ı Kerim’den getirilen şâhidin i´câz nüktesi barındırıyor olması  
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• Güçlü ve sabit bir kural oluşturmak üzere kullanılabilmesi 

• İstitrâd özelliğinin bulunması ile çoğu karışıklığa engel olması (Tâhir, 2014, s. 

247).  

Bu özellikleri ile belâgat alanında istihdam edilen şâhidler, Arap dilinin diğer alanları 

arasında özel bir öneme sahiptir. 

2.5. İSTİŞHÂD KAYNAKLARI  

İstişhâdın en çok başvurulan kaynaklarının başında Kur’ân-Kerîm ve Arap şiiri 

gelmektedir. En az istişhâd edilen kaynak ise hadîslerdir. 

2.5.1. Kur’ân-ı Kerîm  

Tartışmasız bir şekilde islamî ilimlerin her dalında olduğu gibi, istişhâd 

disiplininde de en güvenilir, en sağlam, en sahih kaynaktır. Hz. Allah bu kitabı Arapça 

olarak indirdiğini {قُْرآن ا َعَربِيًّا أَنَزْلنَاهُ  {إِنَّا 
{ بِِلَساٍن َعَربِيِّ ُمبِين } , 24

25 gibi ayetleri ile Kur’ân’da 

açıkça ifade etmiştir. Kur'ân-ı Kerîm, şâhid olma hüviyeti ile lafız olarak Hz. 

Peygambere indirilmiş, yazılı olarak ise mushaf olarak bize ulaşmış naklî bir delildir. 

Abdülkādir El-Bağdâdî, Hizânetü’l-Edeb isimli eserinde şöyle der (Bağdâdî, 1979, c. 1, 

s. 9): ‘’İsmi yüce olan Allahın sözü en fasih ve beliğ sözdür ki, mütevatirinden de 

şâzından da istişhâd etmek caizdir.’’ Süyûti ise el-İktirâh adlı kitabında; Herhangi bir 

şekilde genel kıyasa uymasa bile, istişhâdın câiz olduğunu ifade eder (Süyûtî, 2006, s. 

39).  

Kur’ân-ı Kerîm ile istişhâd noktasında bütün Arap dil âlimleri ittifak etmişler ve 

Arap dilinin korunması noktasında en birinci kaynak olarak kabul etmişlerdir (Zehebî, 

2000, c. 1, s. 28). Bakkılânî (ö. 403/1013), aksi bir düşünceye kapılmanın zarûriyyat26 

 
24 Yusuf, 12/2 

25 Şuarâ,  26/195 

26 Zarûriyyât: Herkesin tartışmasız kabul ettiği bilgi anlamında felsefe ve mantıkta kullanılan terim 

(Tehânevî, 1996, s. 1813). 
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ve müşâhedâta27 sırtını dönmek olduğunu ifade eder (Bâkıllânî, 2010, s. 3). Buna 

karşılık Kur’ân-ı Kerîm’deki kıraatlerden istişhâd etmek noktasında farklı fikirler beyan 

edilmiştir. Basra dil âlimleri, o kıraati destekleyecek bir şiir, Arapların sözü veya kıyas 

bulunmadığı takdirde şüpheyle yaklaşmışlar. Küfe dil âlimleri ise, ister yedi kıraat ister 

şaz kıraatlerden olsun bütün kıraatleri kabul etmişler ve araştırmalarında temel dayanak 

noktası olarak görmüşlerdir (Yâsîn, 1979, s. 350-354).  

Erken dönemden bu zamana kadar Kur’ân-ı Kerîm, özellikle nahvin kaideleri 

oluştuktan sonra istişhâd referansları arasında ilk sırada olma özelliğini genellikle 

muhafaza etmiştir. Fakat nahiv kaideleri henüz oluşmadan evvel ilk sırada şiir 

bulunmakta ve Kur’ân-ı Kerîm ikinci sırada gelmektedir. Öyle ki bazı nahiv âlimlerinin, 

eğer şiirde örneğini bulamazlarsa, ayetle istişhâdı terk etmeleri gibi durumlar müşahede 

edilmiştir (Nayle, 1976, s. 203). Nahiv âlimlerinin büyük çoğunluğu nahiv kaidelerini 

sadece şiire istinâd ederek oluşturmuşlar; hatta oluşturdukları bir kaideye muhalefet 

eden bir ayet karşılarına çıktığı vakit tevil etme yoluna gitmişlerdir (Adime, 1972, c. 1, 

s. 2). Bu durum nahivcilerin içine düştükleri büyük bir yanlıştır. Zira i´câzıyla mu´cize 

olan ayetler şiirle kıyas edilemez derecede doğru oldukları gibi Arapça da sadece nahvin 

sınırlarına hapsedilecek kadar dar bir dil değildir. Kur’ân-ı Kerîm ise sınırları nahvin 

sınırlarından daha geniş olan Arap dilinin kural ve kaidelerine göre indirilmiş bir 

kitaptır. Dolayısıyla eğer tevile muhtaç bir şey varsa bu ayet değil şiir olmalıdır. Bu 

durumu açıklamak üzere bazı sebepler ileri sürülmüştür (Îd M. , 1988, s. 126-127): 

• Dini çekince ve ayetlerin eleştirilememesi  

• Kur’ân-ı Kerîm’in mu´cize olması hasebiyle bütün nazarların ona hasredilip 

şiirin unutulması korkusu 

• Şiirin adet olarak çokluğu, sıkça kullanılması ve ezberinin kolay olması  

 
27 Müşâhedât: Görmek, duymak gibi duyularla algılanan ve kabul edilen durumlar için kullanılan mantık 

terimi (Tehânevî, 1996, s. 1545). 
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Kur’ân-ı Kerîm'in ayetleri elbette şiirden daha sağlam daha doğrudur fakat 

pratikte şiir adet olarak daha çok istihdam edilmiştir. Bu durumun değişmesi ve ona 

istişhâd noktasında tam olarak itimat edilmesi, nahvin kaidelerinin tam olarak tesis 

edilmesinden sonra aynı şekilde dil âlimlerinin onu anlamaya, mâna ile üslub 

özelliklerini kavramaya başlamalarından sonra gerçekleşmiştir (Neffâh, 2008, s. 22). 

Aynı zamanda o, Arap diline kaynaklık ettiği gibi muhafaza da etmiş ve 

etmektedir. Eğer Kur’ân-ı Kerîm olmasa idi ne şiirler toplanır ne de şiir rivayet edenler 

bu işe bu kadar önem verirlerdi. (Ramazan, 1999, s. 111) Dolayısıyla Arap diline 

bütünüyle hayat verdiği gibi, diğer istişhâd referansları olan, hadis ve şiire hayat veren 

Kur’ân-ı Kerîm, Arap dilindeki istişhâd disiplininin ana kaynağıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in 

kendine has olarak vicdanî bir tasdiki muhatap olan kimseye sunması, şek ve şüpheleri 

ortadan kaldırmasıyla ortaya konulan kaide veya iddiaya muhatabın tam olarak ikna 

olmasını sağlaması istişhâddaki en önemli özelliğidir. (Abdulmecîd, t.y., s. 32)  

2.5.1.1. Belâgat Alanında Kur’ân-ı Kerîm İle İstişhâd 

Nahiv alanında durum böyle olduğu gibi belâgat alanında da aynı şekilde 

Kur’ân-ı Kerîm istişhâd referansları arasında tartışmasız en güvenilir kaynak olarak 

kabul edilmiştir. Esasen Kur’ân-ı Kerîm, belâgat alanının gelişmesinde en büyük etken 

olarak kabul edilmektedir (Tıbâne, 1958, s. 24). Gerek muhtevasında var olan edebî 

sanatları keşfetme, gerekse belâgat ve fesâhatındaki i’câzını inkâr edenlere karşı onu 

müdafaa etme arzusu gibi sebeplerle âlimler, onunla meşgul olmuşlar ve eserlerinde dile 

getirdikleri fikirlerine onu şâhid olarak göstermişlerdir (İbn İbrâhîm, 2008, s. 102).  

Bu mesele Arap dilinin bütün dallarında tartışmasız kabul edildiği için 

eserlerdeki Kur’ân şâhidleri üzerine çok fazla çalışma yapılmamıştır. Sadece aykırı 

durumlar eleştirilmiştir. Bu durumlardan birine örnek; Abdulkâhir el-Cürcânî’nin 

Delâilü’l-İ´câz adlı telifinde şiir şâhidlerinin ayet şâhidlerinden fazla olmasıdır. 

Cürcânî, eserinde bir yandan ayetlerdeki i´câz konusunu işlemek iddiasında bulunduğu, 
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öte yandan Kur’ân-ı Kerîm ayetlerinden yeterince şâhid getirmediği noktasında 

eleştiriye tabi tutulmuştur (Atvî, 2004, s. 504). Ahmed Bedevî bu durumu, şu şekilde 

açıklar (Bedevî, 1962, s. 299): 

“Bunun muhtemel sebebi; Kur’ân-ı Kerîm’in kıyas edildiği şiiri nazara 

vererek okuyucuya kıyaslama ve çıkarımda bulunma şansı vermek istemesi 

olabilir.” 

Aynı şekilde Sekkâkî ve Abdulkâhir el-Cürcânî’yi Kur’ân şâhidlerini 

kullanmaları noktasında kıyaslayan Atvî, Sekkâkî’nin Abdulkâhir el-Cürcânî’den adet 

olarak daha çok Kur’ân şâhidi istihdâm etmesini şu şekilde açıklar (Atvî, 2004, s. 521): 

“Sekkâkî'nin Kur'ân-ı Kerîm ile istişhâdı Abdulkâhir el-Cürcânî'den 

fazladır. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü Abdulkâhir el-Cürcânî'nin 

hedefi Kur'ân-ı Kerim'deki âlî üslûbu göstermektir. Bunu da şiire kıyas 

ederek göstermek istemektedir. Sekkâkî ise kendi belâgat ekolüne dair kural 

ve kaideler oluşturmak istemektedir. Bu gayesine en iyi hizmet edecek 

referans elbette ayetlerdir.”  

Telhîs’in mukaddimesinde belâgatın en yüksek gayesinin, ayetlerin nazmındaki 

sırları çözmek olduğunu ifade eden Kazvînî, Kur'ân-ı Kerîm’den bolca istişhâd etmiştir. 

Nitekim müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta 215, el-Îzâh’ta ise 600 Kur’an ayeti ile istişhâd 

etmiştir (Atvî, 2004, s. 523). 

2.5.2. Hadis  

 Arap diline ait dallarda hadislerle istişhâd tartışmasız kabul görmemiştir. 

Hadîslerle istişhâd üzerine yapılan tartışmalar neticesinde üç farklı görüş ortaya 

çıkmıştır. Bunlar; mutlak surette karşı çıkanlar, tartışmasız kabul edenler ve orta yolu 

benimseyip bazı şartlar dâhilinde câiz olabileceğini savunanlar olarak sınıflanmıştır. 
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2.5.2.1. Hadisle İstişhâd İle İlgili Farklı Görüşler 

İstişhâd alanında en çok tartışmaya sahne olan konu hadisle istişhâd meselesidir. 

Hadisle istişhâda karşı çıkanlar, belli şartlar çerçevesinde kabul edenler ve tartışmasız 

kabul edenler olarak üç farklı görüş ortaya çıkmıştır. 

2.5.2.1.1. Hadisle istişhâda Karşı Çıkanlar ve Fikirleri  

İlk dönem nahiv âlimleri birinci derecede Kur’ân-ı Kerîm’den, daha sonra 

şiirden istifade etme yoluna gitmişler, hatta bazı vakitte şiirin ilk sırada yer aldığı da 

görülmektedir. Câhiliye, muhadramûn, ve İslamî dönemden şiirleri istişhâd materyali 

olarak değerlendirmişler, fakat eserlerinde Hadîslerle istişhâd çok az görülmektedir 

(Süyûtî, 1994, c. 1, s. 29). Daha sonraki yıllarda ortaya çıkan Basra ve Kûfe dil âlimleri 

de önceki âlimlerin izinden gitmiş, hatta Bağdat ve bir kısım Endülüs dil âlimleri de bu 

fikri benimsemiştir (Süyûtî, 2006, s. 23).   

Bu ekolun en önemli temsilcilerinden olan Ebû Hayyân el-Endelûsî (ö. 

745/1344), tezini savunurken şunları ifade eder (Nahle, 1987, s. 20): “İbn Mâlik hadîsle 

rivayeti âdet haline getirmiştir. Mudekaddimûn ve muteahhirûn ulemasından ondan 

başka böyle yapanını görmedim.”  

İbnü’d-Dâî (ö. 680/1282) de hadîsle istişhâda neden sıcak bakmadığını ifade için 

şunları söyler (Süyûtî, 2006, s. 39): ”Bunun tek sebebi hadis-i bi’l-mana ile rivayete 

cevaz verilmesidir. Eğer durum böyle olmasaydı hadisten asla vazgeçmezdim. Çünkü 

Hz. Peygamber ( asm ) Arapların en fasihidir.” İbn Harûf’u (ö. 609/1212) da bu 

noktada eleştiren İbnu’d-Dâî’, şunu ilave eder: “İbn Haruf hadisten çokça istişhâd 

etmektedir. Eğer bunu, rivayet edilen hadisi şeriflere, bir tür hürmet ve teberrük 

maksadıyla yapıyorsa güzeldir. Eğer eskilerin ihmal ve terk ettikleri bir noktayı ele 

almak maksadında ise, durum onun düşündüğü gibi değildir.”  

Hadîs-i şeriflerle istişhâdı kabul etmeyen dil âlimlerinin iddialarına sebep olarak 

öne sürdükleri durumlardan bazıları şunlardır (Bağdâdî, 1979, c. 9, s. 10): 
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• Hadîslerde orijinal metne bağlı kalmadan sadece anlamını aktarmak demek olan 

hadîs-i bi’l ma´naya cevaz verilmiş olması. 

• Râvilerin arasında Arap olmayanlar da bulunduğu için gramer hatası anlamına 

gelen lahnın ortaya çıkması. 

• Gerek Basra gerek Kûfe ekolleri gerekse daha sonraki dönemlerdeki dilciler 

olsun hadisle istişhâd etmedikleri iddiası.         

Hadîs-i şeriflerle istişhâd etmeyi genelde yukarıdaki sebeplere dayanarak 

reddedenlerin bu görüşleri bu ilmin ehli tarafından eksik görülmüş ve reddedilmiştir. 

Şöyle ki;  

1. İddia  

 Hadîs-i bi’l-ma´naya cevaz verilmiş olsa bile bu durum hicri birinci asır için söz 

konusudur  ki, bu zaman dilimi şiirle istişhâd için de kabul gören bir zaman dilimidir. 

Hâlbuki bu dilciler şiir ile istişhâd için bu telaşa düşmez iken hadisler için düşmüşlerdir. 

Hem mana ile rivayet mutlak bırakılmamış bilakis bir takım şartlara tabi kılınmıştır. 

Nitekim mana ile rivayet sadece selîka diye tanımlanan, henüz bozulmamış Arapça “el-

Arabiyye el-Kuhha” ile konuşan, sahabe tabiîn ve büyük fakih imamlar ve râvilerden 

kabul ediliyordu. Hem böyle bir cevaz olsa bile bu, uygulamada cari demek değildir. 

Nitekim ilk râviler orijinal ibareyi nakletmek noktasında pek titiz davranmışlardır. Hatta 

vâv ve fâ harflerinin bile yer değiştirmesine toleransları yoktu (Sâlih, 1984, s. 329).  

2. iddia 

 Râvilerin arasında Arap olmayanların olması sebebiyle lahnın ortaya çıkması 

durumu kısmen doğrudur. Ancak bu durum, almakta beis görmedikleri şiir için de 

geçerli bir durumdur. Öte yandan hadisler lahndan arındırılmış ve tashih edilmiştir. 

Öyle ki el-A‘meş el-Kûfî’ye (ö. 148/765), “Muhammed b. Sîrîn el-Basrî hatalı bir hadis 

dinleyip alıyor ve onu hatasını düzeltmeden rivayet ediyor!” denildiğinde; “İbn Sîrîn 



72 

 

lahn yapmış ise de Hz. Peygamber yapmamıştır; siz hatayı tashih ediniz.” (İbn Sâbit, 

2003, c. 1, s. 553) demiştir.  

Yine Katâde b. Diâme; “ Rivayet ettiğim hadislerde lahna rast gelirseniz onu 

tashih ediniz.” (İbn Sa‘d, 2001, c. 7, s. 230) demiştir. Aynı şekilde, mana ile rivayete 

cevaz veren Evzâî (ö. 157/774) de hadisi şeriflerde görülen lahn, tahrif gibi durumların 

düzeltilmesi gerektiğini savunmuştur (İbn Abdülbirr, 1994, s. 340).  

Nesâî ise konuya dair fikrini şu şekilde açıklar (Kâdî İyâz, 1970, s. 183); “Hadis 

metninde bulunan ve Kureyş lehçesine uymayan bir ibare, başka lehçelere uyuyorsa 

değiştirilmez. Çünkü Hz. Peygamber her kabileye kendi lehçesi ile konuşurdu. Şayet 

Arapçada bulunmayan bir şey ise, bilinmelidir ki, Allah resulü ( asm ) lahn yapmazdı.”  

Nesâî’nin ışık tuttuğu nokta; Arapçanın, nahvin çizdiği sınırdan daha geniş bir 

sınırının olduğu ve bütün lehçeleri ile bir bütün olduğu gerçeğidir. Evet, nahvin 

kuralları belirlenirken çizilen sınır, Kureyş lehçesi merkezli olarak çizilmiştir. Fakat 

Kur’ân-ı Kerîm sadece Kureyş kabilesine değil, bütün Arap kabilelerine hitap eder 

tarzda indirilmiştir. Ayetlerde ise çeşitli Arap kabilelerinin kullandığı kelimeleri ve 

farklı gramatik formları barındırır. Hz. Peygamber de her kabileye kendi lehçesiyle 

hitap etmiştir (Hâşim, 1979, s. 29). Dolayısıyla Arapların tüm lehçelerine hâkim 

olmayan bazı münekkitlerin nazarında lahn olarak görülen bazı ibareler, lehçe 

farklılıları olması durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

3. İddia  

Erken dönem Basra ve Kûfe dil ekolleri mensupları ile sonraki dönemlere ait 

Bağdat ve Endülüs’lü dilcilerin hadislerle istişhâd etmedikleri şeklindeki iddia gerçekle 

örtüşmemektedir. İlk dönem nahiv âlimlerinin hadislerle istişhâd etmemeleri hadise 

güvenmemekten değidir. Gerçek sebepler ise; onların hadis toplamak amacıyla 

yolculuğa nadiren çıkmaları, hadis kitaplarının kolayca erişilir ve çok olmaması ve 
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çoğunun hadis âlimi olmaması gibi sebeplerdir (Hıdr, 1960, s. 176). Bu iddia, 

daha önce bahsedildiği gibi, erken dönem dil âlimlerinden olan, Basra ekolünden 

Sibeveyh ve Kufe ekolünden Kisâî’nin kitaplarında, nadiren de olsa hadislerle 

istişhâd ettiklerinin ispat edilmesi ile çürütülmüş olmaktadır. 

Saîd el-Efgānî,  fi Usûlu’n-Nahv adlı kitabında şunları ifade eder (Efgânî, 

1987, s. 54): “Ebû Hayyân’ın, sonraki dönemlerdeki nahiv âlimlerinin, hadîsle 

istişhâd etmemek noktasında, öncekileri taklit ettklerini iddia etmesi kabul 

edilemez. Zira Endülüs ve diğer bölgelerdeki nahivcilerin kitapları hadisle 

istişhâdla doludur. Nitekim Sibeveyh’in el-Kitab’ına yaptıkları şerhlerinde Saklî 

ve Şerif el-Kırnâtî hadisle istişhâd etmişlerdir. Yine İbnü’l-Hacc Şerhu’l-

Mukarrib adlı eserinde, İbnü’l-Habbaz İbn Mu´tî’nin Elfiyesine yaptığı şerhte, 

Sîrafî ve Saffâr, Sibevehy’in el-Kitabına yaptıkları şerhlerde hadisle istişhâda 

başvurmuş nahiv âlimleridir. Hatta Ebû Hayyân’ın kendi kitabında hadisle 

istişhâda rast geldiğini ifade eden İbnü’t-Tayyib (ö. 1170/1756)  şöyle der: “  اَل

إِْجتَِهادٍ   رُ يَق فِي  ِحيٍن  ِكِل  فِي  َفُهَو  ِعَماٌد  َلُه  ” İbnü’t-Tayyib el-Fâsî bu ifadesiyle Ebû 

Hayyân’ın sabit bir fikir üzere olmayıp fikirlerinde sürekli değişiklikler yaptığını 

ifade etmektedir. 

 İlk dönem dilcilerince bir kasıt olmadan ve bazı sebeplere ve 

olanaksızlıklara dayanarak terk edilen veya nadir rastlanan hadisle istişhâd 

etmeme meselesi, daha sonraki dilcilerce tabir caiz ise abartılmış ve bir ekol 

haline dönüşmüştür. Yalnız bu ekolu savunanlar oldukça az olmakla birlikte 

birçoğu iddiasında çok keskin değildir. Hepsi, hadîslerin -eğer sahih ise- ne 

kadar kıymetli olduğu noktasında hemfikirdir. Bu konuda en sert fikre sahip 

denilebilecek Ebû Hayyân’ın kendi kitabında hadîsle istişhâda rast gelinmesi 

konuya ışık tutması bakımından önemlidir. 
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2.5.2.1.2. İstişhâdı Kabul Edenler ve Fikirleri 

Hadislerle istişhâda cevaz veren dil âlimleri, cevaz vermeyenlere oranla epey 

çoktur. Fakat bu âlimleri tam tespit etmek ve oranlarını klasik bir kaynaktan elde etmek 

zordur. Bu fikir sahiplerince hadislerin, Kur’ân-ı Kerîmden sonra en güvenilir kaynak 

olması meselesi bedihi bir mesele olduğu için, ayrıca bir beyana ihtiyaç görülmemiştir. 

Dolayısıyla bu âlimlerin tespiti ya eserlerinde kullandıkları istişhâd malzemeleri, ya 

münasebet dolayısıyla ifade ettikleri yorumlar veya itirazlara verdikleri cevaplar 

incelenerek sağlanabilir (Uysal, 2006, s. 112). Nitekim Kûfe ekolune mensup Ebü'l-

Abbas (ö. 291/904), Hadîsin dil üzerindeki hâkimiyetine işaret babında şöyle der (Ebü'l-

Abbâs, 1950, c. 1, s. 216): ” Hadis dile hâkimdir. Fakat dil hadîse hâkim değildir.” 

Aynı şekilde İbn Hazm (ö. 456/1064) hadisin dil üzerindeki hâkimiyeti noktasındaki 

fikrini şöyle ifade eder (Hıdr, 1960, s. 34): “Hz. Peygamber ( asm ), peygamberlik 

gelmeden önce kavminin en fasîhi idi. Nasıl olur da peygamber olduktan sonra fesahati 

devam etmez? “  

İbnü’t-Tayyib, hadisle istişhâda karşı olan ekolun üç büyük temsilcileri olan, 

Ebû Hayyân, İbnu’d-Daî’ ve Süyûtî’den başka hadisle istişhâda muhalif olan bir Arap 

âliminin bulunduğunu sanmadığını ifade eder (Sâlih, 1984, s. 332). Yine İbn Haldun, 

hadislerin büyük bir çoğunluğunun Arap dili bozulmadan evvel yazıya geçirildiğini ve 

ravilerin kelimelerde değişiklik yapmış olsalar bile o kişilerin zaten sözleriyle istişhâd 

edilir kimseler olduğunu ifade eder (İbn Haldûn, 2004, s. 494).  

Bu ekolün en büyük temsilcisi hiç şüphesiz ki İbn Malik’tir. Aynı şekilde İbn 

Harûf (ö. 609/1213), İbn Hişâm (ö. 761/1360) ve Bedreddîn ed-Demâmînî (ö. 

827/1424) de eserlerinde sıklıkla hadislerle istişhâd edenler arasındadır. Hatta Ebû Alî 

el-Fârisî (ö. 377/987) İbn Harûf, Süheylî (ö. 581/1185), , İbn Cinni (ö. 392/1002), gibi 

zatlar İbn Mâlik’ten önce Hadisi şerfilerle istişhâd etmişlerdir. Fakat bu yolu genişleten 

ve temsilcisi olan zat elbette ki İbn Mâliktir. Bu ekolun temsilcilerinin ortak iddiaları, 
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hadis rivayet eden zatların hadisleri duydukları gibi aynı lafızları ile aktarmaya önem 

vermiş olmalarıdır (Hıdr, 1960, s. 35). 

Böyle bir ihtilafın oluşmasının asıl sebebi Saîd el-Afġânî’ye göre; İbn Mâlik ve 

emsaline kolay ulaşılabilir olan tedvin edilmiş hadis külliyatlarının ilk dönem dilcilerin 

zamanında bulunmayışı ve devam edegelen dilcilerin de seleflerine tabi olmak 

sadedinde, hadisle istişhâdı terk etmeleridir. Eğer aksi mümkün olsa idi o dilciler elbette 

hadisle istişhâda çok önem verecek ve hadisiler de hak ettiği makamı, islamî ilimlerin 

her dalında muhafaza ettiği gibi, istişhâd disiplininde de tartışmasız muhafaza edecek 

idi (Efgânî, 1987, s. 49). 

2.5.2.1.3. Hadisle İstişhâda Bazı Şartlar Dâhilinde Cevaz Verenler ve 

Fikirleri  

İlerleyen süreçte, bir tarafı ifrat, öbür tarafı da tefrit etmekle eleştiren bir üçüncü 

grup ortaya çıkmıştır. Bu ekolün en önemli temsilcileri Süyûtî ve Şâtıbî’dir. (ö. 

790/1388) Süyûti, el-İktirâh adlı eserinde sema´ delillerinden ilk olarak Kur’ân-ı 

Kerîm’den ve kıraatlerinden kısaca bahsettikten sonra ikinci olarak Hadisi şerifleri ele 

alır ve der (Süyûtî, 2006, s. 43); “ Hz. Peygamberin kelamına gelince; lafzen rivayet 

edildiğinde kesinlik bulunanlar ile istidlâl caizdir. Fakat bu kısım nadir olmakla 

beraber kısa hadislerdir. Buna karşılık hadislerin kahir ekseriyeti mana ile rivayet 

edilmiştir. Rivayet edenler de acem olmakla, tedvin edilmeden önce gerek kendi 

ifadeleri ile olsun gerek ekleme-çıkarma, takdim-tehir veya bir kelime yerine başka 

kelime getirmek suretiyle olsun kişisel tasarruflarda bulunmuşlardır. Bundan dolayıdır 

ki aynı kıssanın anlatıldığı çeşitli turuklarla nakledilen bir hadiste farklı farklı ibareler 

göze çarpmaktadır.”  

Süyûtî sözlerinin devamında hadisle çokça istişhâd eden İbn Mâlik’i eleştirdiğini 

beyan eder. Süyûtî’nin bu tavrı hadisle istişhâdda titiz davrandığını göstermektedir. 

Ama o hiç hadîsle istişhâd etmeyenler tarafında elbette değildir. Nitekim kendisi el-



76 

 

Matlau´s-Saîde fî Şerhi’l-Ferîde isimli kitabında çokça hadise başvurmuştur (Özbalıkçı, 

2001, s. 204). 

Bu ekolün bir diğer önemli temsilcisi olan Ebû İshâk eş-Şâtıbî ise şunları ifade 

eder (Feccal, 1997, s. 127): “Nahiv âlimlerinden bir tane bile Hz. Peygamberin Hadis-i 

Şerfileriyle istişhâd edene rast gelmedik. Bilakis onlar Arapların en sefihlerinden ve 

ökçelerine işeyen bedevilerden şiir tedarik ediyorlar. Hâlbuki onların şiirleri kötü 

sözlerle doludur. Buna rağmen onlar sahih hadisleri terk ediyorlar. Bahaneleri ise 

hadislerin rivayetleri ve lafızlarında şiirin aksine olarak, ihtilaf olmasıdır. Bu yaptıkları 

gerçekten şaşılacak bir şeydir.” 

Sahih hadislere tercih edilen şiirlerin nasıl derlendiğini göstermesi açısından şu 

rivayet önemlidir. Zürrumme, Îsâ b. Ömer’e (ö. 149/766) şöyle der (İbn Mehdî, 2008, s. 

156): “Şiirimi yaz! Zira yazı, bana hıfzetmekten daha hoş geliyor. Çünkü bedeviler, elde 

etmek için bir gecesini verdiği kelimeyi unutur ve aynı vezinde başka bir kelimeyi, 

unuttuğu kelimenin yerine yazar. Sonra da aynı şiiri o kelime ile halka inşâd eder. 

Lakin yazıda böyle bir durum söz konusu değildir.”  

Bu ekolün temsilcileri hadisi şerifleri iki kısma ayırmışlardır (Özbalıkçı, 2001, s. 

205);  

Birinci kısım; rivayet eden kimsenin hadisin lafzına bağlı kalmadan manası ile 

rivayet ettiği hadislerdir. Bu ekolü benimseyen dil âlimleri, bu şekilde rivayet edilen 

hadislerle istişhâda cevaz vermezler. İkinci kısım ise; ibaresini ve lafzını muhafaza 

ederek rivayet edilen hadîslerdir. Bunlarla istişhâda, bu ekolün dil âlimleri tarafından 

cevaz verilmiştir (Bağdâdî, 1979, c. 1, s. 12).  

Kendisiyle istişhâd edilebilecek hadîs-i şerîfler şu şekilde sıralanabilir (Hıdr, 

1960, s. 35-36):  

• Hz. Peygamberin (a.s.m) fesâhatinin kemâline delâlet maksadıyla, özellikle 

lafzının muhafaza edilerek rivayet edildiği; 
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  ,Harp şiddetlendi” (Müslîm, “cihâd ve siyer”, 1775)“ :”َحِمَي الوِطيسُ “

“ أَْنِفهِ  َماَت َحتَفَ  ”: “Eceliyle öldü” (İbn hanbel, “Hadîsü Abdullah b. Atîk”, 16414.), 

الِقيَاَمةِ “ يَْوَم  ُظلُوَماٌت   ,”Zülüm kıyamet günü karanlıktır” (Müslîm, “Birr“ :”الُظْلُم 

2578.) vb. hadîsler ile  

“ َمأُجوَراتٌ  َغْيُر  -Sevaptan yoksun günahkâr kadınlar” (İbn Mâce,”el“ :”   َمأُزوَراٌت 

Cenâiz” 1560.)    

  “ يَِملُّ َحتَى تَُملُوا اَل   ,”Sen bıkmadığın sürece Allah da bıkmaz” (Nesâî “Salât“ :”   إَِن هللاَ 

4737. ) hadisleri gibi cevâmi´ü’l-kelim hadisler, 

• Kunut ve tahiyyât duaları gibi kendisiyle ibadet edilmesi emrolunan dualardır ki 

bu duaları doğrudan Hz. Peygamber (a.s.m) öğretmiştir.  

• Arapların her kabilesine, o kabilenin kendi lehçesiyle hitap ettiği hadislerdir ki 

bunlar da esas nassa sadık kalınarak rivayet edilmiştir.  

• Çeşitli yollardan rivayet edildiği halde lafızları aynı olan hadîslerdir.28 Farklı 

yollardan geldiği halde aynı lafızla rivayet edilmiş ise lafza sadık kalınarak 

rivayet edilmiş demektir. 

• Abdullah b. Cureyc (ö. 150/767), Mâlik b. Enes (ö. 179/795) ve Şâfiî (ö. 

204/820) gibi selikaya malik aynı zamanda lahnsız Arapça konuşulan bir 

muhitte yetişen zatların nakil ve tedvin ettikleri hadisler.  

• İbn Sîrîn (ö. 110/729) ve Ali el-Medenî (ö. 161/777) gibi mana ile rivayete karşı 

olan şahısların rivayet ettikleri hadisler. 

 Sonuç olarak hadisler, ne kendisiyle istişhâd edilmez bir noktadadır, ne de, bu 

yol sonuna kadar açık ve her hadis denilenle rivayet edilir bir durumdadır. İfrat ve 

tefritten kaçınmak ve bazı yanlış ve hata, hatta uydurma sözler var diyerek, hadisleri 

tamamen terk etmemek gerektir.  

 
28 İlk üç türde lafzen rivayet kesin olmakla beraber bu dördüncüde âlimler çıkarım yapmak suretiyle bu 

hadislerin de lafzen rivayet edildiklerine hükmetmişlerdir.  
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2.5.2.2. Belâgat Alanında Hadisle İstişhâd 

Belâgat âlimleri, nahiv âlimleri gibi hadislerin güvenilir referans olduğu 

noktasında hemfikir olarak kendisini, belâgat ve fesahat ve cevâmi´ü’l-kelim gibi 

sıfatlarıyla övmüşlerdir. Fakat bununla beraber, nahiv alanına paralel olarak belâgatta da 

hadîsle istişhâd, az görülen bir durumdur. Nahivden farklı olarak belâgat âlimlerinin 

hadisi terk etmeleri, gerek mezhebî gerek felsefî ve ideolojik bazı sebeplere 

dayanmaktadır. Öncelikle meseleyi somutlaştırmak adına, bazı belâgat âlimleri ve 

eserlerinde hadîslerin adedini gösteren bir liste paylaşmak uygun olacaktır. Daha sonra 

zikredilen etkenler detaylandırılacaktır. Nureddîn el-Basîr, öne çıkan belâgat âlimleri ve 

eserlerinde kullandıkları hadis adedini şu şekilde tespit etmiştir (Basîr, 2018, s. 96-97):  

İSİM ESER HADİS ADEDİ 

Ebû’l Abbâs el-Muberred el-Belâga 1 

Abdulkâhir el-Cürcânî Delâilü’l-İ´câz 15 

Ebû Mansûr es-Seâlibî el-Kinâye ve’t-Ta´rîz 15 

Bedreddîn İbn Mâlik el-Misbâh fi’l-Me´ânî ve’l-Beyân ve’l-

Bedî´ 

6 

Adududdîn el-Îcî el-Fevâidü’l-Gıyâsiyye fî Ulûmu’l-Belâga 3 

Abdulkâhir el-Cürcânî Esrâru’l-Belâga 32 

es-Seyyîd eş-Şerîf el-Cürcânî el-Hâşiye ale’l-Mutavvel Şerh Telhîsi’’l-

Miftâh 

2 

Ebû’l Abbâs Ahmed es-Sâvî 

el-Derderî 

el-Hâşiyetü’s-Sâviye ale’r-Risâleti’d-

Derderiyye fî İlmi’l-Beyân 

12 

Mecdüddîn İbnü’l-Esîr el-Bedî fî İlmi’l-Arabiyye 23 

Ziyaüddîn İbnü’l-Esîr el-Felekü’d-Dâir ale’l-Meselü’s-Sâir fî 

Edebi’l-Kâtib ve’ş-Şâir 

8 

Ziyaüddîn İbnü’l-Esîr eL-Meselü’s-Sâir fî Edebi’l-Kâtib ve’ş-

Şâir 

140 
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el-Ahdarî el-Cevherü’l-Meknûn fî Sadefi’s-Selâseti 

Fünûn 

14 

Hatîb el-Kazvînî Telhîsü’l-Miftâh 7 

Abdulkâhir Hüseyin Fennü’l-Bedî 16 

Mahmud Hasan Ahmed el-

Merâği 

fi’l Belâgati’l-Arabiyye 11 

Abdulvahîd Hasan eş-Şeyh el-Bedî ve’t-Tevâzî 1 

Ahmed Hâşimî Cevâhirü’l-Belâga fi’l-Me´ânî ve’l-Beyân 

ve’l-Bedî´ 

17 

Abdulmuteâl es-Saîdî Buğyetü’l-Îzâh li Telhîsi’l-Miftâh fî 

Ulûmi’l-Belâga 

18 

Ebû Mansûr es-Seâlebî el-Kinâye ve’t-Ta´rîz 14 

Aişe Ferîd Veşyü’r-Rebî bi Edevâti’l-Bedî´ fî Dav’i’l-

Esâlibi’l-Arabiyye 

22 

Zemahşerî Esâsu’l-Belâga 314 

 

Bu listede görüldüğü üzere belâgat âlimleri hadisle istişhâd noktasında genellikle 

nahivcilerin izini takip etmişlerdir. Hâlbuki belâgat âlimleri de nahiv âlimleri gibi 

hadislerin edebî kıymetinden övgü ile bahsetmişlerdir. Bununla beraber neden 

hadislerle yeterince istişhâd etmediklerinin net bir cevabı olmamakla beraber muhtemel 

sebepleri şu şekilde sıralanabilir: 

2.5.2.2.1 Nahiv Âlimlerinin Etkisi 

Nahiv alanında hadislerle istişhâd bölümünde bahsedildiği gibi erken dönem 

nahivcileri, kendi dönemlerinde tedvin edilmiş hadis kitaplarının olmayışı, hadis 

toplamak için rıhle adı verilen yolculuklara çıkmamaları gibi sebeplerle hadislere 

yeterince ulaşamamışlardır. Aynı zamanda hadislerin ravilerinin acemlerden oluşu gibi 

sebeplerden ötürü eserlerinde hadislere pek fazla yer vermemişlerdir. Belâgat disiplini 
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nahiv ilminin içerisinde gelişerek zamanla müstakil bir disipline dönüşen bir bilim dalı 

olarak; gelişim sürecinde, selef-halef ilişkisinde önceki kitaplardan etkilenerek veya 

taklit ederek hadisle istişhâda bakış açısı nahve paralellik göstermiş olması 

muhtemeldir. 

2.5.2.2.2. Belâgatın Kur’ân ve İ´câzı İle İlişkisi 

Belâgatın Kur’ân ile ve özellikle İ´câzı ile alakası, bütün belâgat âlimleri 

tarafından kabul edilmektedir. Hatta Hatîb el-Kazvînî’ye göre, Telhîsü’l-Miftâh’ın 

başında bahsettiği gibi, belâgatın en yüksek gayesi Kur’ân’daki i´câz vecihlerini 

keşfetmektir (Kazvînî, 2017, s. 7). Belâgat kitapları ile meşgul olanlar, bu alakayı 

rahatlıkla görebilmektedirler. Nitekim Delâîlü’l-İ´câz, Nihâyetü’l-Îcâz fî Dirâyeti’l-

İ´câz, et-Tırâzu’l-Mutazammın li Esrâri’l-Belâga ve Ulûmi Hakâıki’l-İ´câz, et-Tibyân fî 

İlmi’l-Beyân, el-Muttalî´ alâ İ´câzi’l-Kur’ân ve İşârâtü’l-İ´câz fî Mezânni’l-Îcâz gibi 

belâgata dair eserler, bu çerçevede yazılmıştır. Hatta İbn Hamza el-Ulvî (ö. 749/1348), 

kitaplarında i´câza dair münferit bir yer ayırmadıkları için Sekkâkî ve İbnü’l-Esîr’i 

eleştirmiştir (Basîr, 2018, s. 98). Belâgatın Kur’ân ile bu alakasının belâgat âlimlerini 

ayetlerle meşgul etmesi, hadisleri ihmal etmelerine sebep olması muhtemeldir. 

2.5.2.2.3 Şiire Öncelik Verilmesi 

Şiirin, Araplar açısından ne kadar önemli olduğu tartışmasız bir gerçektir. Nahiv 

alanında şiirle istişhâd bölümünde bahsedildiği gibi; Arapların hem divanı, hem önemli 

günlerini kaydettiği şâhidi olarak tarihine ışık tutan bir değer ve kabilelerin birbirine 

karşı övünme vesilesi olması gibi yönleriyle, Arapların sosyo-kültürel ve edebî 

hayatlarında önemli bir yere sahiptir (Hâcî, 2017, s. 16). Araplar, çocuklarının dillerinin 

gelişmesi amacıyla onlara güzel şiirler ezberletir (Gamârî, 2013, s. 73), en güzel 

kasideleri Kâbe duvarına asarlardı. Bunlardan “el-Muallakâtu’s Seb´a” ismiyle anılan, 

altın suyu ile yazılarak Kâbe duvarına asılmış yedi kaside meşhurdur (Zevzenî, 2016, s. 

6). Böylesine önemli bir değerin söyleyeni olan şairlere de Araplar tarafından çokça 
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hürmet ve saygı gösterilirdi. Bir kabilenin şairi, o kabilenin azizi gibi, bir sözüyle bazen 

savaşılır veya sulh vuku bulurdu. Öyle ki; “ َالَمْوت َو  الَحْرَب  َو  الُحَب  يُوِحي   Şiir“ :”الِشْعُر 

dostluğu ilham ettiği gibi düşmanlığı ve ölümü de ilham edebilir.” Sözü Araplar 

arasında meşhur olmuştur (Hamed H. , 2018, s. 163). Bu yönüyle şiir, Arapların fikir 

dünyalarına etki eden ve onları yönlendirme ve yönetme gücüne sahip önemli bir 

dinamiktir.  

Ayrıca şiirde hükmeden etkenlerden en önemlileri duygu ve hayaldir. Hadislerde 

ise duygu ve hayallere bedel hakikattir (Belbâ, 2008, s. 51). Belâgatın konu başlıkları 

üzerinde araştırma yapanların ifade ettikleri gibi; teşbih, istiâre gibi edebî sanatlar, 

şiirde daha çok bulunması sebebiyle şiirin hadislere tercih edilmiş olması muhtemeldir. 

2.5.2.2.4. Mu´tezile Faktörü 

Mu´tezile âlimleri ilmî ve dînî münazaralara çokça dâhil oldukları için münâzara 

ilminin esaslarını öğrenmek, bir fikir ortaya atıp onu savunmak ve karşı tarafa fikren 

galip olma yollarını öğrenmeye ihtiyaçları vardı (Rebiî, 2001, s. 88). Öyle ki bu durum, 

hakkı batıl, batılı hak, güzel olanı çirkin, çirkin olanı güzel göstermeye yarayan cerbeze 

sanatını öğrenmek istemelerine kadar dayanmıştı. Bunun için öncelikle Aristo (m.ö. 

384-322) ve Eflatun’un (m.ö.427-347) eserleri başta olmak üzere bütün yunan felsefe ve 

kültürüne dair eserleri okudular ve özümsediler (Cuhnî, 1999, s. 72). Ayrıca Arap 

belâgatı gibi, münâzara ilmine kuvvet veren ve fikirlerin güçlü bir şekilde aktarılmasına 

katkı sağlayan bir alanı, gayelerine hizmet eden ikinci bir unsur olarak görmüşlerdir. 

Böylece Kur’ân-ı Kerîm ve Arap dilindeki, kendi gayelerine katkı sağlayacak cevherleri 

arama sadedinde, aralarından ünlü belâgat âlimleri çıkmıştır. Önde gelen Mu´tezile 

belâgat âlimleri şunlardır: Vâsıl b. Atâ (ö. 131/748), Amr b. Ubeyd (ö. 144/761),  Bişr 

b. el-Mu´temir (ö. 210/825), Nazzâm (ö. 231/845), Ebû Huzeyl el-Allâf (ö. 235/849-

50[?]), Alî el-Esvârî (ö. 240/854), Câhız (ö. 255/869), el-Cubbâî (ö. 303/916), Ebû Hilâl 
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el-Askerî (ö.400/1009), Ebû Hayyân et-Tevhîdî (ö. 414/1023), Zemahşerî (ö. 538/1144), 

İbn Ebî'l-Hadîd (ö. 656/1258)  (Rebiî, 2001, s. 46-52). 

Dikkate değer olan durum; istisnaları olmakla birlikte Mu´tezile’nin belâgatı 

temsilen, ehl-i sünnetin ise nahvi temsilen Arap diline hizmet etmesidir (Basîr, 2018, s. 

100). Aynı zamanda Mu´tezile, hadislerin arasında mevzu hadislerin varlığının farkında 

idiler.  Hem de hadisleri inkâr etmenin veya içeriğini kabul etmemenin, Kur’ân’ı inkâr 

etmek derecesinde kişiyi ilhad dairesine dâhil etmediğini biliyorlardı. Bu sebepten “el-

Usûlu’l-Hamse”29 olarak isimlendirdikleri esaslarına uygun gelmeyen bütün hadisleri 

inkâr etme yoluna gitmişlerdir (Zehebî, 2000, c. 1, s. 265). Mu´tezile ve ehl-i hadis 

arasında var olan bu fikir çatışması çok erken dönemde başlamıştır. Nitekim Zehebî, 

Mîzânu’l-İ´tidâl isimli eserinde şu rivayeti aktarır (Türkmânî, 1963, c. 3, s. 278):  

Amr b. Ubeyd’e bir hadis okunduğunda, şöyle demiştir: 

 “Eğer bu hadisi A´meş’ten duysa idim, muhakkak ki yalanlardım. 

Zeyd b. Veheb’ten duysa idim, inanmazdım. İbn Mes´ûd’dan duysa idim, 

kabul etmezdim. Hz Peygamber’den duysa idim, reddederdim. Hz Allah’tan 

duysa idim, “Biz misakımızı bu şekilde almadık!” derdim”            

 Amr b. Ubeyd’den itibaren Mu´tezile, hadis ehlini hakir görme ve 

küçümsemeye meyilli olmuştur. Nitekim hadîs ehline karşı, “haşviyye”30 

isimlendirmesini kullanmışlardır (Affânî, 2004, s. 281). Aynı şekilde Nazzâm, 

Mu´tezilenin esaslarına uymayan hiçbir hadisi kabul etmezdi. Nitekim kendisinin hadis 

ehlini ayıpladığı, Ebû Hureyre’yi, insanların en yalancısı olarak nitelediği (Temîmî, 

 
29 Mu´tezile’nin el-Usûlü'l-Hamse olarak isimlendirilen beş esası şunlardır: Tevhîd, adalet, va´d-va´îd, el-

menzile beyne'l menzileteyn, emr-i bi'l ma´rûf-nehy-i ani'l-münker. (Mu'tik, 2001, s. 51) 

30 Haşviyye: Dinî mevzularda akılla hareket etmeyi kabul etmeyen ve nasları yorumsuz kabul edenlere 

verilen isim. (Tehânevî, 1996, s. 678) 
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1988, s. 133) ve İbn Mes´ûd’u, Hz. Peygamber’e iftira etmekle ittiham ettiği rivayet 

edilir (İbn Kuteybe, 1999, s. 70). 

2.5.2.2.5. Hadis Ehlini Hakir Görme 

İlerleyen süreçte Hocası olan Nazzâm’ın yolundan giden Câhiz, aynı şekilde 

hadîs ehlini tahkir ve küçük görme yoluna gitmiştir. Öyle ki; bir eserinde hadîs ehline 

“Haşviyye” ve “Nâbite”31 nitelemesinde bulunmuştur (Câhiz, 2013, c. 2, s. 219). 

Böylece Mu´tezilenin ehl-i sünnete karşı tenkid ve tahkiri, gerek Hz. Osman (ö. 35/656) 

meselesinde olsun, gerek Cemel vakasında olsun kendini göstermektedir. Ehl-i sünneti, 

Nazzâm örneğinde görüldüğü gibi yalancılık, cehalet, küfür ve nifak gibi sıfatlarla 

ittiham etmişlerdir. Hatta Sümâme b. Eşres (ö. 213/828) gibi daha da ileri gidip sahabe 

ve hatta Hz. Peygamber’e ağır sözler söyleyenler olmuştur (Sem´ânî, 1988, c. 1, s. 514). 

Bütün bu örnekler, hadîslerle ideolojik nedenlerden dolayı istişhâd etmediklerini 

göstermektedir.  

2.5.2.2.6. Aklın Nakle Tercih Edilmesi  

İnsanlık tarihi boyunca çeşitli fikirler arasında çatışmalar yaşanmıştır. İslam 

âleminde bunun en bariz örneği “ ِالَمْنقُول َو  الَمْعقُوِل  ثُنَائِيَِة   denilen akıl ve naklin ”َجَدِليَّةُ 

birbirine üstünlüğü üzerine yapılan tartışmalarda kendini göstermektedir. Bu konu, 

naklin esas olduğunu savunan ve Arap dilinde nahiv ekolünü temsil edenler ile aklın 

esas alınmasını savunan ve belâgatı temsil edenler arasında “  َِصِحيح َعِلى  الَمْعقُوِل  َصِريُح 

 naklin doğruluğuna karşı aklî delillerin açıklığı” başlığı altında birçok eserde“ :”الَمْنقُولِ 

tartışılmıştır (Umeyr, 1998, s. 476). 

Mu´tezile, aklı nakle tercih eden ve aklı üstün gören taraf olarak, aklı, okunan 

şeyi anlamaya yarayan bir alet olarak görmüştür. Aynı zamanda aklı, yeterli bir alet 

görerek kutsamışlar ve diğer naklî materyallere üstün tutmuşlardır. Böylece nakle tabi 

 
31 Nâbite: Mu´tezile kelâm âlimlerinin, inanç ile alakalı konularda akla başvurmayanları eleştirmek 

maksadıyla bazı âlimler için kullandıkları küçültücü lakap. (Üzüm, 2006, c. 32, s. 263) 
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olmadan kendi fikirlerine uygun olarak dinî nasları tefsir etmişler, fikirlerine uygun 

olmayan naklî delilleri red ve tevil yoluna gitmişlerdir (Haffâzî, 2000, s. 422). Bu iki 

ekol arasında fikrî tartışma ve sürtüşme süresince her ekolun kendi fikirlerini müdafaa 

sadedinde eserler telif edilmiştir. Böylece Mu´tezile mezhebine mensup belâgat 

âlimlerinin eserlerinde aklı üstün tutma olgusu, nakli delil olan hadisi terk etme olarak 

kendini göstermiştir (Basîr, 2018, s. 102).  

2.5.3. Şiir  

Daha önce de bahsedildiği üzere şiir, istişhâd disiplininin kendisi ile özdeşleştiği 

bir referans olarak en çok başvurulan edebi türdür.  

2.5.3.1. Lugat Anlamı  

Şiir Arap dilinde “ ُالُشعُور” şuur kelimesinden alınmıştır. “َشعَْرُت بِالَشْيء”:” bir şeyi 

anladım” anlamında kullanılması gibi. Ayrıca edebi eserlerde sıklıkla görülen “  لَْيَت

“ kelimesi ”َشعَرَ “ keşke bilseydim” gibi kullanımlarda“ :  ”بِِشْعِري  ”فَِطنَ “ ve ”أَْدَركَ “ ,”  َعِلمَ 

fiilleri ile yakın anlamda olarak; anlama, bilme, idrak etme ve kavrama gibi anlamlara 

gelir (Ezherî, 1975, c. 1, s. 420). 

 Kur’ân-ı Kerîm’de (  ََوَما يُْشِعُرُكْم أَنََّها إِذَا َجاَءْت اَل يُْؤِمنُون )32 ayetinde bulunan ( ْيَ شْ عُ رُ كُ م) 

fiili, ( مْ يكُ رِ دْ يُ  ) olarak tefsir edilmiştir. Nitekim Zadu’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir adlı eserinde 

İbnü’l-Cevzî (ö. 597/1201), Halîl b. Ahmed ve Sîbeveyhi’nin de bu ayeti ( مْ يكُ رِ دْ َُ ي ) 

olarak yorumladıklarını ifade eder (İbnü'l-Cevzî, 2002, s. 461). Bu sebepten şair 

 kökünden türemiş ismi faildir ki, şair dikkatli hisleri ve duygularının  ”َشعَرَ “ de ”الَشاِعرُ “

inceliği sayesinde başkasının göremediği ince anlamları kavrar (İbn Manzûr, 1883, c. 7, 

s. 132).  

2.5.3.2. Istılah Anlamı 

Istılah manası olarak şiir, vezin ve kâfiyeye sahip olan ve duyguları yansıtan 

sözdür (Şâyib, 1994, s. 298). Tehanevî de aynı tanımlamayı yaptıktan sonra şiirde 

 
32 En´am,  6/109 
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nesirden farklı olarak, mânanın vezin ve kafiyeye tabi olduğunu ifade eder (Tehânevî, 

1996, s. 1002).  

2.5.3.3. Bir İstişhâd Materyali Olarak Şiir ve Kullanıldığı Alanlar  

Erken dönem âlimleri, gerek Kur’ân-ı Kerîm’in tefsirinde olsun gerek Arapçanın 

kural ve kaidelerini belirleme maksadıyla olsun istişhâd etmek amacıyla, şiirleri çokça 

ezber etmişler. Nitekim İbn Tağleb’in (ö. 141/759) Kur’ân’daki garib kelimelere dair bir 

kitap yazdığı ve çok sayıda şiir şâhidini içinde derc ettiği rivayet edilir (Hamevî, 1993, 

s. 38). Aynı şekilde Ebû Mishel el-A´rabi (ö. 230/845), Ali b. Mubarek el-Ahmer’den 

(ö. 194/811) kırk bin şiir şahidi rivayet ettiği, rivayet edilir (Şihrî, 2010, s. 66). En çok 

şiir ezberleyen olarak adı geçen zat ise, üçyüz bin şiir ezberlediği söylenen, Ebü’l-

Kasım İbnü’l-Enbârî (ö. 328/940) olduğu rivayet edilir (Hamevî, 1993, c. 5, s. 411). 

Yine Abdulvehhab el-Fâmî eş-Şafii’nin (ö. 500/1107) yazdığı tefsirinde, yüz bin şiiri 

şâhid olarak kaleme aldığı kaydedilmiştir (Türkmânî, 1985, c. 19, s. 249).  

Bu rivayetlerin gösterdiği gibi, âlimlerin hem tefsir hem nahiv alanında gayet 

çoklukla şiirden istifade ettikleri aşikârdır.  

Mustafa Sadık er-Râfiî (ö. 1355/1937), istişhâd materyali olarak kullanılan 

şiirleri, ayetlerin lugavî izahı ve garip kelimelerinin açıklanması için kullanılanlar ile 

nahiv kaidelerinin oluşturulması ve ispatı için kullanılanlar olarak iki kısımda 

değerlendirir (Sâdık, 1941, c. 1, s. 303). Yalnız burada sanki Kur’ân-ı Kerîm’in bir 

teyide ve tasdike ihtiyacı varmış düşüncesi zihinlere gelmesin diye “ القُْرآنِ َشَواِهُد   ” ifadesi 

yerine, “ التَْفس رِ يِ َشَواِهُد  ” ifadesinin kullanımı uygun görülmüştür. Bu duruma İbn Sellâm 

(ö. 224/838) dikkatleri çekmiş ve İbn Abbas’ın, ayetlere değil tefsirine şahidler 

getirdiğini ifade etmiştir (Herevî, t.y, s. 343)  

Dikkate değer bir şekilde şiirlerin istişhâd materyali olacağı konunun türü 

konusunda, güya taksîmu’l-a´mal, yani iş bölümü yapılmış gibi bir hal göze 

çarpmaktadır. Nitekim el-Askerî (ö. 382/992), Kitâbü’l-Masûn adlı eserinde şöyle bir 
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rivayete yer verir. Babasının Asel b. Zakvan’dan onun da Asmaî’den (ö.  216/831) onun 

da Amcasından naklettiği rivayet şu şekildedir (Askerî, 1984, s. 173-174): 

“Kim garib kelimeleri öğrenmeyi arzu ederse Huzeyl kabilesinin 

şiirlerine ve Ru’be ve Uccâc’ın recezine baksın. Çünkü bunların şiirlerinde 

meâni ve garib vardır. Kim de garib kelimeleri muhdesûndan bir şairden 

duymak isterse Zurrumme’nin şiirlerine kulak versin. Kim de garib 

kelimeleri çok güvenilir bir şairden öğrenmek isterse İbn Mukbil, İbn 

Uhmer, Humeyd b. Sevr el-Hilâli, er-Râî ve Muzahim el-Akilî’ye başvursun. 

Kim saf Arapça ile nesib ve gazel isterse, Uzre ve Ensârın şiirlerine baksın. 

Kim de nesîbi, muhdesûndan duymak isterse, İbn Ebi Rebîa, el-Haris b. 

Halid el-Mahzûmî ve bunlarla aynı tabakada bulunan şairlere baksın. Kim 

de insanlarla konuşurken, sözleri süslü olsun, ilgi çekici ibareler diline 

yerleşsin isterse, şiirin fursanları olarak kabul edilen, Dureyd b. es-Sâmme, 

Antere, Hifaf b. Nedbe, ez-Zebergan b. Bedr, Urve İbnü’l-Verd, Nehîke b. 

İsaf, Kays b. Züheyr, Sahr b. Amr, Süleyk b. Selke, Enes b. Müdrike, Malik 

b. Nüveyre, Yezid b. es Sa´k ve Yezid b. Sinan Ebû Harise gibi şairlere 

müracaat etsin.” 

Bu rivayetlerin ışığında denilebilir ki; âlimler belli konular için belirli şairlere 

veya kabilelere müracaat ediyorlardı. Ebû Saîd es-Sükkerî (ö. 275/888) ve Ebû Amr eş-

Şeybânî gibi dil âlimlerinin Huzeyl kabilesinin şiirleri ve şerhlerinden istifade etmesi ve 

müfessirlerin, garîbu’l-Kur’ân konusunda Ru’be ve Uccâc’ın şiirlerinden istifade 

etmeleri ve çokça istişhâd etmeleri gibi (Şihrî, 2010, s. 68). Elbette bu yaklaşım genel 

olarak varılan bir kanıdır ve keskin çizgilerle bu şekilde ayrılmış değildir. 

Genel olarak Arap dilinde, şiir şahidlerinden yararlanılan kısımlar şu şekildedir: 
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2.5.3.3.1. Şiirlerin Dil Bilimde İstişhadı (الَشَواِهُد اللُغَِويَة)   

Arapçada sözlük ilmi, fıkhu’l-luğa, meani ve furuk kitapları gibi, lafız-lafız veya 

lafız-mana ilişkisini, dahîl “ ُالَدِخيل”, mevdû’ “ ُالَمْوُضوع”, garîb “ ُالغَِريب” kelimeleri 

inceleyen kitaplarda kullanılan şiirlerdir. Bu kitaplarda, şahidler, garip kelimelerin izahı, 

kelimelerin etimolojisi, öz manasından terminolojik manasına gelişimi gibi konuları 

izah etmek için kullanılmıştır. Bu durumun örnekleri çok erken dönemde görülmeye 

başlanmıştır. Nitekim Hz. Ömer (ö. 23/644) minberde, (  ٍفٍۢ فَِإنَّ َربَُّكْم لََرُءوٌف أَْو يَأُْخذَهُْم َعلَٰى تََخوُّ

ِحيمٌ  فُ “ ,ayetini okuduktan sonra 33(رَّ  kelimesinin anlamını sorduğu ve Huzeyl ”التََخوُّ

kabilesinden bir zatın söz alıp, “ bu kelime bizde “ ُالتَنَقُض” demektir. ” dediği ve şu şiiri 

inşad ettiği rivayet edilir (Şâtıbî, 1997, c. 1, s. 58):   

َف عُ ـخَ ـَما تَ ـكَ  نَ ــــَ َسفـ ِة الــْبعَ ــنَ ــوُد الــوَّ َف الـخَ ـتَ   ِرَداـَ َكا ق ـِ امـَ ْنَها تـُل مِ ـَرحْ ـوَّ  

“Yolculuk, onun kat kat olmuş ve şişmanlamış hörgücünü eksiltti de eksiltti. Keserin 

kayın dalını yontup eksiltmesi gibi ” 

Bunun üzerine Hz. Ömer şöyle demiştir (Hüleyfât, 2004, s. 430);  

  :”أَيَُها النَاُس، تََمسَُّكوا بِِديَواِن ِشْعِرُكْم ِفي َجاِهِليَّتُِكْم َفِإنَّ فِيِه تَْفِسيُر ِكتَابُِكمْ “

“Ey insanlar! Cahiliye devrindeki şiirlerinize sarılın! Zira onda 

kitabınızın tefsiri vardır.” 

Erken dönemde yaşanan bu hadise, ayetlerin anlaşılmasında şiirde bulunan 

kelime hazinesine başvurulması ve bunun tavsiye edilmesi noktasında, şiirin önemini 

göstermesi açısından önemlidir. Aynı zamanda istişhâd olgusunun, Arapların sosyal 

hayatlarında henüz lahn başlamadan evvel de tabii haliyle var olduğunu gösterir. 

Buradan hareketle istişhâdın salt lahna karşı yapılan mücadelede ortaya çıkmadığı 

görülmektedir.  

Elbette garib kelimelerin açıklanmasında şiirden en fazla istişhâd edenlerden biri 

sayılan kişi, İbn Abbas’tır. Nitekim Nâfi´ b. el-Ezrak’ın ayetlerde bulunan garib 

kelimelerle alakalı sorduğu bütün sorulara, İbn Abbas, şiirden şâhidler getirerek cevap 

 
33 Nahl, 16/47 
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vermiştir. Bu verdiği cevaplar ileride yazılacak olan nice sözlük, “Garibu’l-Kur’an”, 

“Meâni’l-Kur’ân”, “Mecâzu’l-Kur’ân” gibi kitaplara da istişhâd materyali olması 

bakımından önemlidir. Esasen İbn Abbas filolojik tefsir çığırını açan kişidir.  

Örneğin; Nâfi´ b. el Ezrak, { ِتَْنتَِصَران فَََل  َونَُحاٌس  نَاٍر  ِمْن  ُشَواٌظ  َعلَْيُكَما   34{   يُْرَسُل 

ayetindeki “ ُالنَُحاس” kelimesinin anlamını sorması üzerine İbn Abbas; o kelimenin, 

alevsiz duman olduğunu söyler. Bunun üzerine Nafi b. el Ezrak; Araplar bunu biliyorlar 

mıydı? der. İbn Abbas; evet, Nabiğa’nın sözünü duymadın mı? diyerek, şu şiiri inşad 

eder:  

اَسا ــحَ ــْل هللاُ فِيِه نُ ــْجعَ ــْم يَ ــلَ  لَسِليطِ ـِسَراجِ اــْوِء الــضَ ــَ يُء كـِض ـيُ    (Abdulbâki, 1950, s. 283) 

“Yanan bir lambanın ışığı gibi ışık verir. Öyle ki Allah onda duman var etmemiştir.”  

Bu istişhâda istinaden dil âlimleri nuhâsın dumansız ateş olduğu konusunda bu hadiseyi 

ve İbn Abbas’ın beyanını delil olarak göstererek istişhâd etmişlerdir. Ezherî, bu 

kelimeyi bütün âlimlerin bu şekilde kabul ettiğini ifade eder (Ezherî, 1975, c. 4, s. 320).  

Yine İbn Atiyye, ( َالَصََلة  kelimesinin dua ”الَصََلةَ “ ayetinin tefsirinde 35(يُِقيُموَن 

anlamına geldiğini ifade eder (İbn Atıyye, 2001, c. 1, s. 85) ve bu fikrine A´şâ’nın (ö. 

7/629 [?]) bir şiirini şahit olarak gösterir;  

َطَجعَاـْنِب الَمْرء ُمضْ ـَ ِإَن ِلجـْوَما َف ـَ ي ِذي َصلَّْيِت فَاْعتَِمِدي ـثُْل الَّ ـِ ِك مــْ لَيــعَ    (Hüseyn, 1950, s. 101) 

“Bana ettiğin dua gibi sen de herkes yerine yattığı gün(kabirde) ağrı sızıdan muhafaza 

ol!” Bu şiir de aynı şekilde salât kelimesinin dua anlamında kullanıldığına delil olması 

bakımından şahid olarak kullanılmıştır (Ezherî, 1975, c. 12, s. 236). Bu örnekleri 

çoğaltmak mümkündür.  

2.5.3.3.2. Şiirlerin Nahiv İlminde İstişhâdı ( ةُ يَ وِ حْ النَ  دُ اهِ وَ الشَ  ) 

bilindiği üzere nahiv, Arapçanın sentaks ve i´râb bölümünü inceleyen dalıdır. Bu 

kuralları belirlerken en çok beslendiği materyallerden biri de şiirdir. Nahiv kitaplarını 

 
34 Rahman,  55/35 

35 Bakara,  2/3 
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inceleyenlerin de rahatlıkla göreceği gibi, en çok başvurulan şâhid türü şiirdir. Öyle ki 

şâhid kelimesi, şiir şâhidi anlamına iktisar36 etmiştir (Muhtâr, 1988, s. 42). Hatta şiir 

şâhidi kastedilerek, “ ُالنَْحو هَُو  النَْحِو  ِعْلِم  ِفي   ”.Nahvin şâhidi nahvin ta kendisidir“ : ”الَشاِهُد 

denilmiştir (Tantâvî, 1995, s. 249). Bu da nahiv ilminde istişhâdın ne derece önemli 

olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu şiirler gerek bir kaidenin oluşturulması 

gerek var olan bir durumun açıklanması gerek istisna ve şaz bir durumun izahı, gerek 

aykırı bir durumun reddedilmesi maksadıyla istihdam edilmişler. 

 Nahiv âlimleri tarafından, kitaplarında yer verilen bu şiirler, müfessirlerin 

kitaplarında da kendisini göstermiş. Ayetlerin filolojik tefsirlerinde hem şiirler hem 

kitaplarında o şiirlere yer verip açıklayan nahiv âlimleri zikredilmek suretiyle tefsirler 

yazılmıştır. Bunların en önemlilerinden biri olarak el-Kitab ve müellifi Sibeveyhi 

sayılabilir (Şihrî, 2010, s. 72). 

 Ferra  (ö. 207/822) tarafından kaleme alınan ve filolojik tefsir alanında Kûfe dil 

ekolünden, elimize ulaşan ilk nahiv kitabı olma özelliğine sahip olan “Me´ânî’l-Kur’ân” 

isimli eserde de kahir ekseriyeti şiir şâhidleri oluşturmaktadır. Ferra, kitabını sadece 

i´rab kitabı olarak kaleme almamış, bilakis nahve çok önem veren birisi olarak onu tam 

manasıyla nahivde müracaat edilen bir kitap yapmak için nahvin kaide ve kurallarına 

kitabında çok yer vermiştir (Rufeyde, 1990, s. 202). Örnek olarak; (  أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشتَدَّْت بِِه

يَْوٍم  َعاِصفٍ  يُح ِفي  (الرِِّ
37 ayetinde nahiv ilmince “ ُالُمَجاَوَرة”  yani ardı sıra gelme durumundan 

dolayı, gelen kelimenin önündeki kelimeye i´rab olarak uymasını şu şekilde açıklar 

(Ferrâ, 1983, c. 2, s. 74): “     الَخْفُض يَتْبََع  أَْن  العََرِب  َكََلُم  أَْشبَهَ َهَكذَا  إِذَا  الَخْفَض   ” : “ Arap dili 

böyledir. Birbirine benzeyen durumda, kesradan sonra kesra gelir.” Sonrasında bu kuralı 

Zurrumme’den bir şiir ile destekler:  

 
36 İktisâr: Kullanılan kelime ya da söz öbeklerinin sadece kastedilen anlama hasredilmesini ifade eden 

meâni ıstılahı. (Kalkîle, 1992) 

37 İbrahim, 14/18  
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َعْينَِها َكأَنََّما َضَربَْت قَُداَم  قُْطنَا بُِمْستَْحِصِد األَْوتَاِر َمْحلُوجٍ   (Zürrumme, 1986, s. 995) 

 “Sanki gözünün önünde atılmış bir pamuğa tırpanla vurdu” 

Bu şiirde şâhid “ ٍَمْحلُوج” kelimesinin mecrur gelmesidir. Halbuki “قُْطنَا” kelimesinin na´tı 

olduğu için nasb olarak gelmesi gerekti. Fakat burada mücaveret kuralına uyulmuştur 

(Enbârî, 2002, s. 484).   

2.5.3.3.3. Şiirlerin Sarf İlminde İstişhâdı ( ةُ يَ فِ رْ الصَ  دُ اهِ وَ الشَ  ) 

Arapçanın kelime çekimleri ilgililenen sarf ilmi bir izah ve ispat yöntemi olarak 

istişhâda başvurmuştur. Örneğin ( ٌأَِليم َعذَاٌب   ibaresinin ”األَِليمُ “ ayetinde yer alan 38(وَ لَُهْم 

tefsirinde; " َُفِعيل" kalıbının "َمْفِعل" anlamında kullanıldığını göstermek için Amr b. Ma´d 

Yekrib'in şu şiiri istişhâd edilmiştir: 

قُنِي َو أَْصَحابِي هُُجوعٌ   (Zübeydî, 1985, s. 148) أَ ِمْن َرْيَحانَِة الَداِعي الَسِميعِ  يَُؤِرِّ

“Davet edenin sesinin tatlılığı mıdır ki gecenin karanlığında uyuyan arkadaşlarım 

arasında beni uyutmuyor” Bu şiirde “ ُالَسِميع” ibaresinin “ ُالُمسِمع” manasında kullanıldığı 

gibi “ ٌأَِليم” ayetinin de “ ٌُمْؤِلم” manasında kullanıldığını Zübeydî’nin şiirini şâhid 

göstererek ifade etmişlerdir (İbn-Şecerî, 1992, c. 1, s. 97-98).  

Aynı şekilde " َأََجاب" ve " َإِْستََجاب" fiillerinin aynı manada kullanılabileceğini 

göstermek üzere, Ka´b el-Ganevî'nin (ö.[?]) şu şiirine müracaat edilmiştir: 

يبُ جِ مُ  اكَ ذَ  دَ نْ ــعِ  هُ بْ ــجِ ــتَ سْ ــيَ  مْ ـــلَ ــَف    ىلَ إِ  يبُ جِ يُ  نْ مَ  ايَ  اـــعَ دَ  اعٍ دَ  ََ و 

ى دَ النَ   

(Asmaî, t.y., s. 96) 

“Bir seslenen, “ey isteyene cevap veren!” diye seslendi. Ama o anda ona cevap 

vermedi” Bu şâhid, dil ve tefsir kitaplarında çoklukla yer verilen ve “ َأَْفعَل” fiilinin 

 .manasını verdiğine delil gösterilen bir şâhiddir (Şihrî, 2010, s. 78) ”إِْستَْفعَلَ “

 
38 Bakara, 2/10 
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2.5.3.3.4. Şiirlerin Belâgat İlminde İstişhâdı “ ةُ يَ غِ ََل البَ   دُ اهِ وَ الشَ  ” 

Belâgatın şâhidleri bir meselenin beyan ve izâhı için istihdam edilen 

materyallerdir. Bunlar tam olarak nahivdeki belirlenmiş tanıma uymayan ve daha çok 

temsil formatında kabul edilen ögelerdir (Hârûn, 2002, s. 11).  

Belâgat ilminin temel taşlarını ilk koyanlardan biri Mecâzu'l-Kur'ân adlı eseriyle 

tanınan Ebû Ubeyde’dir.(ö. 209/824 [?]) Daha sonra Ferrâ, Meâni'l-Kurân ile aynı yolu 

takip etmiştir. İstihdâm ettiği şâhidler noktasında da kendisinden ilham almıştır. Daha 

sonra İbn Kuteybe (ö. 276/889), Te'vîlü Müşkili'l-Kur'ân ile ortaya çıkmış, Ebû Ubeyde 

ve Ferrâ’nın kitaplarından yararlanarak aynı zamanda yeni bir düzenleme ile kendi 

eserini yazmıştır. Onların eserlerinde kullandıkları şâhidleri kullanmakla beraber yeni 

şâhidleri de eserinde kaydetmiştir. Böylece bu şâhidler daha sonra yazılacak olan 

kitaplarda kullanılagelmiştir (Şihrî, 2010, s. 81-82). 

 Örneğin Ebû Ubeyde, Tevbe süresinin ilk ayetleri olan; “ اءَةٌ    اِلَى  َوَرُسوِلِهَٓ   ّللٰاِ   ِمنَ   بََرَٓ

...الخَفِسيُحوا﴾  ١﴿  اْلُمْشِرِكينَ   ِمنَ   َعاَهْدتُمْ   الَِّذينَ  ” ayetini filolojik olarak tefsir ederken, önce  

 olduğunu ifade eder. Daha sonra "أَْدبَُروا" ve "أَْقبَلُوا","ِسيُروا" ayetinin mecâzının39 "َفِسيُحوا"

“ ,ifadesi ile daha sonra iltifat diye isimlendirilecek olan bir belâgat konusunu ”َفِسيُحوا“  وَ 

اذَ هَ   لُ عَ فْ تَ   بُ رَ العَ  ”  : “Araplar bunu yapar.” diyerek Antere’nin bir şiirinden şâhid getirmek 

suretiyle açıklamaya çalışır: 

 (Mevlevî, 1970, s. 25) َشَطْت َمَزاُر العَاِشِقيَن فَأَْصبََحتْ  ُعْسرا  َعلَيَّ ِطََلبُِك يَا بِْنَت َمْخَرمِ 

“Âşıkların ziyaretgâhından uzağım. İsteklerini karşılamam çok zor artık ya Bint 

Mahram” İltifat; muhatap, gaib gibi sığalarda cümle içinde geçiş yapmak suretiyle elde 

edilen edebî sanattır (Ebû-Hilâl, 1952, s. 392). Fakat bu tanım henüz o zamanda 

 
39 Ebû Ubeyde’nin mecâz terimini ilk kullanan birisi olarak günümüz anlamı ile anlam ve mana 

terimlerine uygun olarak kullanması dikkati çekmektedir. Zamanla bu kelime Sîbeveyhî gibi erken 

dönem dilcilerinde “se´a, ittisâ´ ve tevessü´” olarak (Gündüzöz, 2013, s. 37)  aynı şekilde Câhiz’de 

“ittisâ´” yani anlam genişlemesi olarak belâgata kazandırılacak ve ilerleyen süreçte bugünkü 

kullanılan manasına dönüşerek belâgat konuları arasında yerini alacaktır. (Hamed A. H., 2017, s. 220)  
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oluşmamıştır. Dolayısıyla Ebû Ubeyde bu durumu, “Araplar bunu yapar.” cümlesi ile 

açıklamaya çalışmıştır (Basrî, 1954, c. 1, s. 304).  

Aynı şekilde " َْواُْشِربُوا  فِى  قُلُوبِِهمُ   اْلِعْجلَ   بُِكْفِرِهم  "
40 ayetinde bulunan mecâz sanatını 

izah etmek için muallaka şairi Züheyr b. Ebî Sülmâ'dan (ö. 609 [?]) bir beyt, şâhid 

olarak zikredilmiştir: 

 (Fâûr, 1988, s. 21) فََصَحْوَت َعْنَها بَْعَد ُحٍب َداِخلٍ  َو الُحبُّ تَْشَربُهُ فَُؤاُدَك َداءٌ 

“İçine işlemiş bir aşkın ardından ondan uyandın. Kalbinin aşk diye içtiği derttir.” 

Ayette kasdedilen elbette buzağı sevgisinin kalplerine yerleşmesidir. İbn Atiyye bu 

ayette teşbih ve mecâz var olduğunu ifade etmiştir (İbn Atıyye, 2001, c. 1, s. 180). 

Belâgatı zaman içinde geliştiren en önemli faktörün Kur’ân-ı Kerîmi daha iyi 

anlamak gayesi olması hasebiyle tefsirler ve dil âlimleri çoklukla şiir şâhidlerine 

başvurmuşlardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      40 Bakara, 2/93 
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3. BÖLÜM 

TELHÎSÜ’L-MİFTÂHIN İSTİŞHÂD REFERANSLARI 

Telhîsü’l-Miftâh, istişhâd materyali olarak bolca Kur’ân ayeti ve şiirin 

kullanıldığı, buna mukabil hadislere oldukça az yer verilen bir kitaptır. Bu türler aşağıda 

incelemeye tabi tutulmuştur. 

3.1. KUR’ÂN-I KERÎM  

Telhîsü’in mukaddimesinde belâgatın en nihai hedefinin Kur’ânda var olan i´câz 

vecihlerini ortaya çıkarmak (Kazvînî, 2017, s. 7) olduğunu ifade eden müellif, Kur’ân 

ayetlerinden azami derecede istifade etme yoluna gitmiştir. Nitekim Telhîsü’l-Miftâh’ta 

tespit edilen ve aşağıda liste olarak sunulan ayetler, 234 farklı yerde şâhid olarak 

istihdam edilmişlerdir. Tekrar eden ayetlerin varlığı ile beraber müellif, 155 mekkî, 76 

medenî ayete istişhâd materyali olarak başvurmuştur. Mekkî ayetler eserde medenî 

ayetlerin iki katından daha fazla keydedilmiştir. Bunun sebebi mekkî ayetlerin belâgat 

ehli olan Mekke ahalisine hitap ettiği için medenî ayetlere nispetle daha îcâzlı ve 

belâgatlı olmasıdır (Rızâ, 1947, c. 1, s. 32). Telhîsü’l-Miftâh da bir belâgat kitabı olduğu 

için müellif, gayesine daha iyi hizmet edecek olan mekkî ayetleri eserinde daha çok 

istihdâm etmiştir. 

Telhîsü’l-Miftâh’ta şâhid olarak kendisine başvurulan ayetlerin listesi şöyledir: 

Ayet Sure ve Ayet Numarası Sayfa 

 Kehf-49 29 ُوِضَع اْلِكتَابُ 

 Münâfikûn-1 31 إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن لََكاِذبُونَ 

ِ َكِذب ا أَْم بِِه ِجنَّةٌ   Sebe-8 32 أَْفتََرى َعلَى ّللاَّ

ْرَسلُونَ   Yâsîn-14 35 إِنَّا إِلَْيُكم مُّ

 Hûd-37 37 َوال تَُخاِطْبنِي ِفي الَِّذيَن َظلَُموا

 Bakara-2 38 ال ريب فيه
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 Enfâl-2 44 وإذا تليت عليهم آياته 

 Kasas-4 45 يُذَبُِِّح أَْبنَاَءهُمْ 

 A´râf-27 45 يَنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما 

َن ِشيب ا  ا يَْجعَُل ٱْلِوْلَدٰ  Müzzemmil-17 45 يَْوم 

 Zilzâl-2 45 اأْلَْرُض أَثْقَالََها  َوأَْخَرَجتِ 

ا   Mü’min-36 46 يَا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرح 

 Bakara-16 47 َفَما َربَِحْت تَِجاَرتُُهمْ  

اِضيَةٍ ِفي ِعيَشٍة   Hakka-21 48   رَّ

 Tâhâ-18 53 ِهَي َعَصايَ 

 Secde-12 54 نَاِكُسو  َولَْو تََرٰى إِِذ اْلُمْجِرُمونَ 

ُ أََحدٌ    İhlâs-1 55 قُْل هَُو ّللاَّ

 Yûsuf-23 57 َوَراَوَدتْهُ الَّتِي هَُو ِفي بَْيتَِها 

نَ  َفغَِشيَُهم   Tâhâ-78 57 اْليَِمِّ َما َغِشيَُهمْ  ِمِّ

 Mü’min-60 58 إِنَّ الَِّذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِي

 A´râf-92 59 الَِّذيَن َكذَّبُوا ُشعَْيب ا 

ذَا الَِّذي يَْذُكُر آِلَهتَُكمْ    Enbiyâ-36 60 أََهٰ

 Bakara-1 60 ذَِلَك اْلِكتَابُ 

ئَِك َعلَٰى هُد ى 
َٓ بِِِّهمْ  ِمِّن أُْولَٰ  Bakara-5 61 رَّ

 Âl-i imrân-36 61 َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُنثَٰى 

ْنَساَن لَ۪في ُخْسٍر    Asr-2 62 اِنَّ ااْلِ

 Haşr-66 63 َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ 

 Yâsîn-20 65 َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَةِ 

 Bakara-7 66 َوَعلَٰى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ 

َن  ِ أَْكبَرُ َوِرْضَواٌن ِمِّ ّللاَّ  Tevbe-72 66 

 Fâtır-4 67 َوإِن يَُكِذِّبُوَك َفقَْد ُكِذِّبَْت ُرُسلٌ 

اءٍ  ن مَّ ُ َخلََق ُكلَّ َدابٍَّة ِمِّ  Nûr-45 67 َوّللاَّ
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 Bakara-279 67 فأذنوا بحرب من هللا و رسوله 

 Câsiye-32 67 اِْن نَُظنُّ اِالَّ َظنًّا 

وا   النَّْجَوى الَِّذيَن َظلَُمواَوأََسرُّ   Enbiyâ-3 77 

 İsrâ-105 87 َوبِاْلَحِقِّ أَنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحِقِّ نََزلَ 

 Âl-i İmrân-109 88 فَِإذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ّللاَّ 

 Yâsîn-22 89 َوَما ِلَي اَل أَْعبُُد الَِّذي َفَطَرنِي 

اْلَكْوثَرَ إِنَّا أَْعَطْينَاَك   Kevser-1 89 

 Yûnus-22 90 َحتَّٰى إِذَا ُكنتُْم ِفي اْلفُْلكِ 

يَاحَ  ُ الَِّذي أَْرَسَل الِرِّ  Fâtır-9 90 َوّللاَّ

 Fâtihâ-4,5 90 َماِلِك يَْوِم الِدِّيِن  إِيَّاَك نَْعبُدُ 

 Bakara-189 93 يَْسأَلُونََك َعِن األِهلَّةِ 

يُنِفقُونَ يَْسـَٔلُونََك َماذَا   Bakara-215 93 

ٱلصُّورِ يَْوَم يُنفَُخ ِفى   Zümer-68 93 

 Zâriyât-6 93 َوإِنَّ الِدِّيَن لََواِقعٌ  

ْجُموٌع لَّهُ النَّاسُ  ِلَك يَْوٌم مَّ
 Hûd-103 93 ذَٰ

 İsrâ-100 96 قُل لَّْو أَنتُْم تَْمِلُكوَن َخَزآئَِن َرْحَمةِ 

 Yûsuf-18 96 فََصْبٌر َجِميلٌ 

ْن َخلََق السََّماَواتِ   Lokmân-25 97 َولَئِن َسأَْلتَُهم مَّ

ِذهِ   A´râf-131 103 فَِإذَا َجاَءتُْهُم اْلَحَسنَةُ َقالُوا لَنَا َهٰ

ا    Zuhruf-5 104 أَفَنَْضِرُب َعْنُكُم الِذِّْكَر َصْفح 

ْلنَا  ا نَزَّ مَّ  Bakara-23 105 َوإِن ُكنتُْم ِفي َرْيٍب ِمِّ

 Tahrîm-12 105 القانتين  ِمنَ  َوَكانَتْ 

 Neml-55 105 بَْل أَنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ  

 Zümer-65 107 لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبََطنَّ َعَملُك 

 Yâsîn-22 107 َوَما ِلَي اَل أَْعبُُد الَِّذي َفَطَرنِي 

 Yâsîn-22 108 َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ 
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يُِطيعُُكْم ِفي َكثِيٍر ِمَن األْمرِ لَْو   Hucurât-7 109 

ُ يَْستَْهِزُئ بِِهمْ   Bakara-15 109 ّللاَّ

 En´âm-27 109 َولَْو تََرٰى إِْذ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ 

بََما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا   Hicr-2 110 رُّ

 Rûm-48 110 فَتُثِيُر َسَحاب ا 

ِلِّْلُمتَِّقينَ هُد ى   Bakara-3 110 

 Saffât-47 114 اَل فِيَها َغْولٌ 

 Bakara-2 114 ال َرْيَب فِيهِ 

 Zümer-9 119 قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُمونَ 

 En´âm-149 120 فَلَْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعينَ 

ُ يَْدُعو إِلَى َداِر السََّلمِ   Yûnus-25 123 َوّللاَّ

 A´râf-143 123 َرِبِّ أَِرنِي أَنُظْر إِلَْيكَ 

 Duhâ-3 124 َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَٰى 

ا ثَُموُد فََهَدْينَاهُمْ   Füssilet-17 126 َوأَمَّ

 Fâtiha-5 126 إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 

ِ تُْحَشُرونَ    Âl-i İmrân-158 126 ِِللَى ّللاَّ

 Alak-1 127 اْقَرأْ بِاْسِم َربِِّكَ 

ْن آِل فِْرَعْونَ  ْؤِمٌن ِمِّ  Mü’min-82 129 َوقَاَل َرُجٌل مُّ

وَسٰى   Tâhâ-67 129 فَأَْوَجَس ِفي نَْفِسِه ِخيفَة  مُّ

َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ   Bakara-173 137 إِنََّما َحرَّ

يَْسَمعُونَ إِنََّما يَْستَِجيُب الَِّذيَن   En´âm-36 141 

ٌد إِالَّ َرُسولٌ   Âl-i İmrân 144 143 َوَما ُمَحمَّ

ثْلُنَا  İbrâhîm-10 144 أَنتُْم إِالَّ بََشٌر ِمِّ

ثْلُُكمْ   İbrâhîm-11 144 إِن نَّْحُن إِالَّ بََشٌر ِمِّ

 Bakara-11 145 إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحونَ 

اْلُمْفِسُدونَ أاََل إِنَُّهْم هُُم   Bakara-12 145 
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 Ra´d-19 146 إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو اأْلَْلبَابِ 

 Enbiyâ-80 157 فََهْل أَْنتُْم َشاِكُرونَ 

ا  قَام   Meryem-73 161 أَيُّ اْلفَِريقَْيِن َخْيٌر مَّ

 Bakara-211 162 َسْل بَنِي إِْسَرائِيَل َكْم آتَْينَاهُم 

أَيَّاَن يَْوُم اْلِقيَاَمةِ يَْسأَُل   Zâriyât-12 162 

 Bakara-223 163 فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّٰى ِشئْتُمْ 

 Âl-i İmrân-37 163 أَنَّى لَِك َهـذَا

 Neml-20 163 َما ِلَي ال أََرى اْلُهْدهُدَ 

 Tekvîr-26 163 فَأَْيَن تَْذَهبُونَ 

ْسِلُمونَ   Hûd-14 164 فََهْل أَنتُم مُّ

ِ تَْدُعونَ   Enâm-40 164 أََغْيَر ّللاَّ

ُ بَِكاٍف َعْبَدهُ   Zümer-36 164 أَلَْيَس ّللاَّ

 İsrâ-40 165 أَفَأَْصفَاُكْم َربُُّكم بِاْلبَنِينَ 

 Hûd-28 166  أَنُْلِزُمُكُموَها

 Hûd-87 166 أََصََلتَُك تَأُْمُرَك أَْن نَتُْرَك َما يَْعبُدُ 

ْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل َِولَقَْد  نَجَّ  Duhân-30 167 

َن اْلُمْسِرفِينَ   Duhân-31 167 إِنَّهُ َكاَن َعاِلي ا ِمِّ

 Duhân-13 168   ٱلِذِّْكَرٰى أَنَّٰى لَُهُم 

 Füssilet-40 169 اْعَملُوا َما ِشئْتُمْ 

ثِْلهِ  ن ِمِّ  Bakara-23 170 فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمِّ

قَِرَدة  َخاِسئِينَ ُكونُوا   Bakara-65 170 

ا  İsrâ-50 170 ُكونُوا ِحَجاَرة  أَْو َحِديد 

 Tûr-16 170 فَاْصبُِروا أَْو اَل تَْصبُِروا

 Şûrâ-9 174 أَِم اتََّخذُوا ِمن ُدونِِه أَْوِليَاءَ 

 Bakara-14 180 َوإِذَا َخلَْوا إِلَٰى َشيَاِطينِِهْم قَالُوا

فِيهِ ال َرْيَب   Bakara-2 185 
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 Bakara-2 186 هُد ى ِلِّْلُمتَِّقينَ 

ِلَك اْلِكتَابُ   Bakara-2 186 ذَٰ

 Şuarâ-132 187 أََمدَُّكم بَِما تَْعلَُمونَ 

 Tâhâ-120 190 فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيَطانُ 

ُئ نَْفِسي   Yûsuf-53 195 َوَما أُبَِرِّ

ا ۖ قَاَل  َسََلمٌ فَقَالُوا َسََلم   Hûd-69 195 

 Nûr-26 200 يَُسبُِِّح لَهُ فِيَها بِاْلغُُدِوِّ َواآلَصالِ 

 Zâriyât-48 201 فَنِْعَم اْلَماِهُدونَ 

َ َوهَُو َخاِدُعُهمْ   Nisâ-142 203 يَُخاِدُعوَن ّللاَّ

 İnfitâr-13 203 إِنَّ األْبَراَر لَِفي نَِعيمٍ 

تُْسِرفُوا َوُكلُوا َواْشَربُوا َواَل   A´râf-31 203 

 Bakara-83 204 َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيلَ 

 Müddessir-6 212 َواَل تَْمنُن تَْستَْكثِرُ 

 Yûnus-89 215 فَاْستَِقيَما َوال تَتَّبِعَاِنِّ 

ِ َوَما   Mâide-84 215 َوَما لَنَا اَل نُْؤِمُن بِاَّللَّ

ُغَلمٌ أَنَّى يَُكوُن ِلي   Âl-i İmrân-40 216 

 Nisâ-90 216 أَْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرهُمْ 

 Âl-i İmrân-47 216 أَنَّٰى يَُكوُن ِلي ُغََلٌم َولَْم يَْمَسْسنِي

ِ َوفَْضلٍ   Âl-i İmrân-174 216 فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن ّللاَّ

اْلَجنَّةَ أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوا   Bakara-214 216 

ِ أَنَدادا  َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ   Bakara-22 219 فََلَ تَْجعَلُواْ َّللَّ

 Tûr-43 226 َواَل يَِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِِّئ إِالَّ بِأَْهِلهِ 

َحيَٰوةٌ  ٱْلِقَصاِص َولَُكْم ِفى   Bakara-179 227 

ٱْلقَْريَةَ َوْسـَِٔل   Yûsuf-82 229 

 Kehf-29 229 َوَكاَن َوَراَءهُْم َمِلٌك يَأُْخذُ ُكلَّ َسِفينَةٍ 

 Yâsîn-45 230 َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّقُوا َما بَْيَن أَْيِديُكمْ 



99 

 

 En’âm-27 230 َولَْو تََرٰى إِْذ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ 

ْن أَنفَقَ   Hadîd-10 231 الَ يَْستَِوي ِمنُكم مَّ

اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلبَاِطلَ ِليُِحقَّ   Enfâl-8 231 

 Bakara-60 231 فَاْنفََجَرْت ِمْنهُ 

 Zâriyât-48 232 فَنِْعَم اْلَماِهُدونَ 

 Yûsuf-45 232 أَنَا أُنَبِِّئُُكْم بِتَأِْويِلِه فَأَْرِسلُونِ 

 Fâtır-4 233 َوإِن يَُكِذِّبُوَك َفقَْد ُكِذِّبَْت ُرُسلٌ 

َمْت  َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ ُحِرِّ  Mâide-3 233 

 Fecr-22 233 َوَجاَء َربُّكَ 

 Yûsuf-32 233 فَذَِلُكنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِيهِ 

 Yûsuf-30 234 قَْد َشغَفََها ُحبًّا 

 Yûsuf-30 234 تَُراِوُد فَتَاَها َعْن نَْفِسهِ 

 Tâhâ-25 236 َرِبِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري 

لََواتِ   Bakara-238 237 َحاِفُظوا َعلَى الصَّ

 Tekâsür-3 238 َكَلَّ َسْوَف تَْعلَُمونَ 

ا  Yâsîn-21 239 اتَّبِعُوا َمن الَّ يَْسأَلُُكْم أَْجر 

 Sebe-17 240 ذَِلَك َجَزْينَاهُْم بَِما َكفَُروا 

 İsrâ-81 240 َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطلُ 

 Mâide-54 242 أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ 

 İnsân-8 242 َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحبِِّهِ 

ِ اْلبَنَاِت ُسْبَحانَهُ   Nahl-57 243 َويَْجعَلُوَن َّلِلَّ

 Bakara-222 244 نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكمْ 

 Mü’min-8 245 الَِّذيَن يَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ 

ا يَْفعَلُ   Enbiyâ-23 247 اَل يُْسأَُل َعمَّ

 Bakara-18 253 ُصم  بُْكٌم ُعْميٌ 

لُوا التَّْوَراةَ   Cum´â-5 268 َمثَُل الَِّذيَن ُحِمِّ
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 Kehf-45 261 َكَماٍء أَنـزْلنَاهُ ِمَن السََّماءِ 

 Neml-88 288 َوِهَي تَُمرُّ َمرَّ السََّحابِ 

اْليَتَاَمى أَْمَوالَُهمْ َوآتُوا   Nisâ-2 295 

ا   Yûsuf-36 295 إِنِِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمر 

 Alak-17 296 فَْليَْدُع نَاِديَهُ 

ْت ُوُجوهُُهمْ  ا الَِّذيَن اْبيَضَّ  Âl-i İmrân-197 296 َوأَمَّ

 Şuara-84 296 َواْجعَْل ِلي ِلَساَن ِصْدقٍ 

َراَط  اْلُمْستَِقيمَ اْهِدنَا الِصِّ  Bakara-6 297 

 En´âm-122 303 أََوَمن َكاَن َمْيت ا فَأَْحيَْينَاهُ 

 Âl-i İmrân-21 304 فَبَِشِّْرهُم بِعَذَاٍب أَِليمٍ 

 Tâhâ-88 308 فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجَل َجَسد  

 Yâsîn-37 308 َوآيَةٌ لَُّهُم اللَّْيُل نَْسلَُخ ِمْنهُ النََّهارَ 

ْرقَِدنَا َمن  بَعَثَنَا ِمن مَّ  Yâsîn-52 309 

 Hicr-94 310 فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمرُ 

ا َطغَى اْلَماُء َحَمْلنَاُكمْ   Hakka-11 310 إِنَّا لَمَّ

 Kasas-8 312 فَاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَُكوَن لَُهمْ 

 Âl-i İmrân21 313 فَبَِشِّْرهُم بِعَذَاٍب أَِليمٍ 

َربَِحْت تَِجاَرتُُهمْ َفَما   Bakara-16 310 

 Fecr-22 332 َوَجاَء َربُّكَ 

 Yûsuf-82 332 َواْسأَِل اْلقَْريَةَ 

 Şûrâ-11 332 لَْيَس َكِمثِْل۪ه َشْيٌء  

 Kehf-18 343 َوتَْحَسبُُهْم أَْيقَاظ ا َوهُْم ُرقُودٌ 

 Bakara-258 344 يُْحيِي َويُِميتُ 

َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت  لََها َما َكَسبَْت   Bakara-286 344 

 En’âm-122 344 أََوَمن َكاَن َمْيت ا فَأَْحيَْينَاهُ 

ْنيَا  َن اْلَحيَاِة الدُّ ا ِمِّ  Rûm-6,7 344 َظاِهر 
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 Mâide-44 345 فَََل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْونِ 

بَْينَُهمْ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء   Feth-29 345 

 Tevbe-82 346 فَْليَْضَحُكوا قَ۪ليَل  َوْليَْبُكوا َك۪ثيرا   

ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى   Leyl-5 347 فَأَمَّ

 Rahmân-5 348 الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ 

 En´âm-103 349 الَّ تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر َوهَُو يُْدِرُك اأْلَْبَصارَ 

ُ ِليَْظِلَمُهمْ   Ankebût-40 350 َوَما َكاَن ّللاَّ

 Mâide-116 351 تَْعلَُم َما ِفي نَْفِسي 

 ِ  Bakara-138 351 ِصْبغَةَ ّللاَّ

 Rûm-19 353 يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّتِ 

 Mümtehinne-10 353 اَل هُنَّ ِحل  لَُّهْم َواَل هُْم يَِحلُّوَن لَُهنَّ 

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى   Tâhâ-5 355 الرَّ

 Zâriyât-47 355 َوالسََّماَء بَنَْينَاَها بِأَْيدٍ 

 Kasas-73 356 ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلهِ 

 Bakara-111 357 َوقَالُوا لَن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ 

ْنيَا اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ  اْلَحيَاِة الدُّ  Kehf-46 357 

 Hûd-108 361 َعَطاء َغْير َمْجذُوذ 

 Şûrâ-49 362 يََهُب ِلَمْن يََشاُء إِنَاث  

ٱْلُخْلدِ لَُهْم فِيَها َداُر   Füssilet-28 364 

 Nûr-35 368 يََكاُد َزْيتَُها يُِضيءُ 

 Enbiyâ-22 369 لَْو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ 

تَنِقُم ِمنَّآ إآِلَّ أَْن َءاَمنَّاَوَما   A´râf-126 377 

َجْعنَا إِلَى اْلَمِدينَةِ   Münâfkûn-8 385 يَقُولُوَن لَئِن رَّ

 Rûm-55 388 َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ ... َغْيَر َساَعٍة  

 Kıyâmet-29 390 َواْلتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ 

َويَْنأَْوَن َعْنهُ يَْنَهْوَن َعْنهُ   En´âm-26 391 
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 Hümeze-1 392 َوْيٌل ِلُكِلِّ هَُمَزٍة لَُمَزةٍ 

 Mü’min-75 392 ذَِلُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْفَرُحوَن ِفي األَْرِض 

 Nisâ-83 392 َوإِذَا َجاَءهُْم أَْمٌر ِمَن األَْمنِ 

 Neml-22 393 َوِجئْتَُك ِمْن َسبٍَإ بِنَبٍَإ يَِقينٍ 

 Rûm-43 393 فَأَِقْم َوْجَهَك ِللِدِّيِن اْلقَيِِّمِ 

نَ  قَاَل إِنِِّي ِلعََمِلُكم  Şuarâ-168 394 اْلقَاِلينَ  ِمِّ

ُ أََحقُّ أَن تَْخَشاهُ   Ahzâb-37 394 َوّللاَّ

ا   Nûh-10 394 اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّار 

  ِ اَما لَُكْم ال تَْرُجوَن َّلِلَّ َوقَار   Nûh-13 400 

ْرفُوَعةٌ   Gâşiye-13 400 فِيَها ُسُرٌر مَّ

ْخُضودٍ   Vâkıa-28 401 ِفي ِسْدٍر مَّ

 Necm-1 401 َوالنَّْجِم إِذَا َهَوى 

 Hakkâ-30 401    ُخذُوهُ َفغُلُّوهُ 

 Gâşiye-14 403 َونََماِرُق َمْصفُوفَةٌ 

اْلُمْستَبِينَ َوآتَْينَاهَُما اْلِكتَاَب   Saffât-117,118 404 

 Enbiyâ-33 405 ُكلِّ ِفي فَلَكٍ 

 Müddessir-3 405 َوَربََّك َفَكبِِّرْ 

ا اْليَتِيَم فَََل تَْقَهرْ   Duhâ-9,10 406 فَأَمَّ

 Sâd-55 431 َوإِنَّ ِللطَّاِغيَن لََشرَّ َمآبٍ 

 Sâd-49 431 َوإِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن لَُحْسَن َمآبٍ 
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3.2. HADİS  

Hadîsler Telhîsü’l-Miftâh’ta en az başvurulan referans olarak görülmektedir. 

Nitekim müellif, sadece dört yerde hadislere başvurmuştur. Bazı araştırmacılar bu sayıyı 

yediye ve on’a çıkartmıştır. Fakat Hz. Peygamberin doğrudan söylediği hadîsler dörttür. 

Diğer sayılara Hz. Peygamberden bahseden sahabelerin sözleri ya da sahabelerin 

doğrudan kendi sözleri ilave dildiğinde ulaşılmaktadır. Müellifin çok uzun olmayan 

veciz hadîsleri tercih ettiği görülmektedir.  Telhîsü’l-Miftâh’ta bulunan hadisler 

şunlardır:  

Hadîs Sayfa Kaynağı 

 ُكلُّ ذَِلَك لَْم يَُكنْ   41

“bunların hiç biri olmadı.” 

84 Ebû Dâvûd, 

“Salat”, 195.  

ااْلَملِ آَدَم َو يَُشبُّ فِيِه َخْصلَتَاِن اْلِحْرُص َو ُطوُل إِْبُن  ُب يِ يَش  

“Adem oğlu yaşlandıkça iki haslet onda gençleşir; 

hırs ve uzun emel.” 

237 Tirmizî, “Zühd”, 

2340 

 أنَا أَْفَصحُ  العََربِ   بَْيَد أنِِّْي ِمْن قَُرْيش 42

“Ben Arapların en dili açık olanıyım.   

Nitekim ben Kureyş’liyim.” 

376 (Husrî, 1953) 

 الَخْيُل َمْعقُوٌد ِفي نََواِصيَها الَخْيرُ 

“Atların perçeminde hayır düğümlüdür.” 

392 Buhârî, 

“Menâkib”, 3644. 

 

 
41 Hz. Peygamberin, kendisine; “نَِسيَت  ؟ أَْم  الصََّلَةُ،   ”?Namaz mı kısaltıldı yoksa unuttunuz mu“ :”أَقَُصَرِت 

şeklinde soru soran Zü’l-Yedeyn isimli sahabeye verdiği cevaptır (Nesâî, 1997, s. 2). 

42 Bu hadîs temel hadîs kaynaklarında bulunmamakla beraber bazı âlimler mevzû olduğuna 

hükmetmişler; bazıları ise Tirmizî (ö. 279/892) ve Kâdî İyâz’ın (ö. 544/1149) naklettiğini iddia 

etmişlerdir (Abidlî, 2011, s. 433). 
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3.3. ŞİİR 

Arap dilinde şâhid denilince ilk akla gelen unsur olan şiir, istişhâd üzerine 

yapılan araştırmaların ana ögesi olma özelliğini daima muhafaza etmektedir. Zira bütün 

şevâhid kitapları şiiri ve şairleri esas alarak telif edilmiştir. Telhîsü’l-Miftâh adlı eserde 

bulunan şevâhidleri inceleyen Meâhidü’t-Tensîs alâ Şevâhidi’t-Telhîs, el-Kavlü’l-

Ceyyid ve son dönemde Abdullah er-Rüşdî’nin kaleme aldığı eş-Şâhidü’ş-Şi´rî ve 

Es’iletü’l-Belâga ve’t-Telakkî fî Telhîsi’l-Miftâh ve Şurûhihi isimli eserlerin hepsi şiir 

şevâhidi esas alınarak telif edilmiş eserlerdir. Bu çalışmanın şiir şâhidleri bölümü de 

şairler esas alınmış olup yaşadıkları dönem ve diğer âlimlerin kendileri hakkında neler 

söyledikleri gibi noktalar açıklığa kavuşturulmaya çalışılarak akabinde Telhîsü’l-

Miftah’ta kaydedilen şiirleri ve şiirlerin şâhidlik yönü tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Telhîsü’l-Miftâh’ta şiirlerine başvurulan şairlerden tespit edilebilenler şu 

şekildedir: 

3.3.1. Telhîsü’l-Miftâh’ta Şiirlerinden İstişhâd Edilmiş Olan Şairler 

Kazvînî, Telhîsü’l-Miftâh’ta câhiliyye döneminden çok geç döneme uzanan 

geniş bir zaman diliminde yaşamış birçok şairin şiirleri ile istişhâd etmiştir. Nahiv 

alanında geçerli olan sınırlara tâbi olmadığı görülmektedir. 

1. İmruülkays b. Hucr (ö. 540[?]) 

İmruülkays’ın şairlerin sınıflandırıldığı tabakâtu’ş-şuarâ’nın birinci tabakasında 

yer aldığı noktasında bütün dil âlimleri ittifak etmiştir. Çoğunluk ise onun bu tabakanın 

başı olduğunu kabul ederler (Cündî, 2017, s. 33). Hz. Peygamber, kendisi hakkında 

şöyle demiştir (Bahşel, 1986, s. 122): “ النَارِ إِْمُرُؤ   إِلََى  قَائُِدهُْم  َو  الُشعََراِء  ِلَواِء  َصاِحُب  القَْيِس  ”: 

“İmruülkays, şairlerin bayraktarı ve ateşe götüren komutanlarıdır.” Aynı şekilde Ömer 

b. el-Hattâb, "Arabın şâiri kimdir?" dediğinde, etrafındakiler; "İmruülkays" cevabını 

vermişlerdir (İbn Abdirabbihi, 1983, c. 3, s. 287). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta dokuz yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 
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1.  

َوُمْرَسلِ  ُمثَنًّى ِفي  اْلِعقَاصُ  تَِضلُ  العاُلَ  إِلى ُمْستَْشِزَرات   َغَدائُِرهُ    (Ebü'l-Fadl, 1958, s. 17) 

“Göğe doğru yükselen saçlarının örgüleri tekli ve çiftli olarak ayrılıyor.” 

Şâhid: Tenâfür43 

2.  

بِأَْمثَلِ  ِمْنكَ  اإِلْصبَاحُ  َما وَ  بُِصْبحٍ  أَْنَجِلي أاَلَ  الَطِويلُ  اللَّْيلُ  أَيَُّها أاَلَ    (Ebü'l-Fadl, 1958, s. 18) 

“Açılmaz mısın bir sabahla ey uzun gece? Hoş, gündüz de senden farklı değil.” 

Şâhid: Emir sıgâsının temenni maksadıyla kullanılması  

3.  

يُثَقَّبُ  لَمْ   الَِّذي الَجْزعُ  أَْرُحِلنَا وَ  ِخبَائِنَا  َحْولَ  الَوْحِش  ُعيُونَ  َكأَنَّ    (Ebü'l-Fadl, 1958, s. 53) 

“Vahşi hayvanların çadırımızın etrafındaki gözleri delinmez boncuklar gibi” 

Şâhid: Îgâl44 ile teşbihi pekiştirmek  

4.  

أَْغَوالِ  َكأَْنيَابِ  ُزْرق   َمْسنُونَة   وَ  َمَضاِجِعي الَمْشَرِفيُّ  وَ  يَْقتُْلنِي أَ    (Ebü'l-Fadl, 1958, s. 33) 

“Canavarların dişleri gibi bilenmiş “Müşrifî” isimli kılıncım koynumda iken beni mi 

öldürecek?” Şâhid: Vehmî Teşbih. (Gûl’ün pençe veya tırnaklarını tasavvur etmek)  

5.  

يَابِس ا  وَ  َرْطب ا الَطْيرِ  قُلُوبَ  َكأَنَّ  لَدى َوكِرها العُنِّاُب َوالَحَشُف البالي  (Ebü'l-Fadl, 1958, s. 38) 

“Yuvalarında kuşların kimi taze kimi bayat kalpleri, yaşlık ve kurulukta üzüm ve kuru 

hurma gibiler.” Şâhid: Melfûf Teşbih.  

6. 

بُِدَخانٍ  ِصلْ يَتَ  لَمْ  لََهبٍ  َسنَا َسنَانَهُ  َكأَنَّ  ُرَدْينِيًّا َحَمْلتُ    (Ebü'l-Fadl, 1958, s. 400) 

“Bir rüdeynî mızrağı aldım ki onun dişleri dumansız ateşin alevinin parıltısı gibi 

parlıyor. ” Şâhid: Tafsîlî Teşbih 

 
43 Tenâfür: Beraber söylenmesi zor harflerin beraber telaffuzunun fesahata halel vermesi (Zumût, 1992, 

s. 5). 

44 Îgâl: İçeriği güçlendirmek, izah etmek ya da mübâlağa gibi hedeflerle ilave bir kayıt koymak olarak 

tanımlanan ıtnâb şekli. (Îd R. , t.y., s. 110) 
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7.  

ي َعَداء  بَْيَن ثَْوٍر َو نَْعَجةٍ َفعَادَ  ِدَرَكا َو لَْم يُْنَضْح بَِماٍء فَيُْغَسلُ   (Ebü'l-Fadl, 1958, s. 22) 

“Ara vermeden sığırları bir dişi bir erkek olarak avlıyordu. Bu esnada terlemedi ki 

yıkanmaya ihtiyacı olsun ” Şâhid: Mübâlağa  

8. 

بَِخَزانِ  ِسَواهُ  َشْيءٍ  َعلَى فَلَْيسَ  ِلَسانُهُ  َعلَْيهِ  يَْخِزنْ  لَمْ  الَمْرءُ  إِذَا   (Ebü'l-Fadl, 1958, s. 90) 

“Kişi kendi aleyhine dilini tutmazsa başka bir şey hususunda hiç korumaz. ” 

Şâhid: İki mısrada da aynı kökten kelime kullanılması (reddü’l-acüz ale’s-sadr)  

9. 

فََحْوَملِ  ُخولِ الدَ  بَْينَ  اللََوى بُِسْقطِ  َمْنِزلِ  وَ  َحبِيبٍ  ِذْكرِ  ِمنْ  نَْبكِ  قِفَا   (Ebü'l-Fadl, 1958, s. 8) 

“Dehûl ve Havmel dağları arasında kalan ve kumsuz olan şu yerde durun ve sevgilinin 

hatırasına ağlayalım!” Şâhid: Hüsn-ü İbtidâ 

2. Adî b. Zeyd b. Hammâd el-İbâdî et-Temîmî (ö. 600[?]) 

Câhiliyye şairlerinden olan Adî b. Zeyd, Temîm kabilesinden Hıristiyan bir 

aileye mensup olarak Hîre’de dünyaya gelmiştir (Tahrânî, 2010, s. 170). Kisrâ 

zamanında sarayda kâtiplik ve tercümanlık yapan Adî’nin bir keresinde Sâsânî elçisi 

olarak Bizansa elçi olarak gönderildiği de kayıtlarda yer almaktadır (Abdullah S. A., 

2004, s. 21). Zaman olarak istişhâd disiplininde belirlenen sınırlar içerisinde yaşamış 

olsa da acemlerle beraber olması ve arap kültüründen uzaklaşması şiirleriyle istişhâd 

noktasında âlimlerin çekimser davranmalarına sebep olmuştur (Fethî, 1996, s. 203).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

َمْينا   وَ  َكِذبا   قَْولََها أَْلفَى وَ  ِلَراِهِشيهِ  األَِديمُ  قَدََّدتْ  وَ    (Muaybed, 1965, s. 183) 

“Kol derisini kesti ve orada bulunan damarlara yalan olan sözünü koydu.”             

Şâhid: Tatvîl45  

 
45 Tatvîl: Belagatta kusur olarak kabul edilen gereksiz yere sözü uzatma durumu. Bu beyitte aynı anlamı 

veren “ ُالِكْذب” ve “ ُالَمْين”: “yalan” kelimeleri ard arda kullanılmıştır (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 253). 
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3. Katâde b. Mesleme el-Hanefî (ö.600[?])  

Câhiliyye devri şairlerinden olan Katâde hakkında çok fazla bilgi 

bulunmamaktadır. Kaynaklarda geçen ve Telhîsü’l-Miftâh’ta kaydedilen beyti 

söylemesine sebep olan hadise; el-Hâris b. Zâlim el-Merrî’yi düşmanlarına karşı 

korumasıdır (Ravdân, 2001, s. 261). el-Hâris’in milâdî 600 yılında vefat ettiği 

bilgisinden hareketle Katâde’nin de ortalama ölüm tarihine hükmedilebilir. 

Müellif, Terlhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

 (Medenî, 1968, s. 6: 155) َو لَئِن بَقَْيُت أَلَْرَحلَنَّ بِغَْزَوةٍ  تَْحَوى الغَنَائُِم أَْو يَُموُت َكِريمُ 

“Eğer ölmezsem ganimetleri toplayan bir savaşa katılacağım. Ya da o kerem sahibi 

ölür.” Şâhid: Tecrîd Sanatı.46  

4. en-Nâbiga ez-Zübyânî (ö. 604 [?]) 

 Şair Nâbiga câhiliyye devri şairlerin birinci tabakasında yer almaktadır. İbn 

Sellâm, kendisini İmruülkays’tan sonra ikinci sırada zikreder (Cumahî, 1952, s. 51).  

Asmâî, Beşşâr b. Bürd'e "Şairlerin en büyüğü kimdir?" diye sorduğunda Beşşâr 

şöyle cevap verir (Kal´acî, 1993, s. 22-23): "Basralılara göre İmruülkays ve Tarafe, 

Kûfelilere göre Bişr b. Ebî Hazim ve A'şâ, Hicazlılara göre Nâbiga ve Züheyr, 

şamlılara göre ise Cerir, Ferazdak ve Ahtal'dır." 

Ayrıca Nâbiga’nın edebî tenkidin öncülerinden olduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim kendisiyle alakalı şu rivayet nakledilir (Murtâd, 1996, s. 12):  

“Şair Nâbiga için Ukaz panayırında kırmızı deriden bir çadır 

kurulur ve şairler orada şiirlerini kendisine değerlendirmesi için 

sunarlaradı.”  

 
46 Tecrid Sanatı: Herhangi bir harf ile alaka kurmadan yapılan edebî sanat.  Bu beyitte şair “ ٌرِ يم ََ  sıfatı “ك

ile kendisini kastetmiş fakat yaptığı keremdeki mübalağayı ifade etmek için “ يمُ رِ كَ   وتُ مُ أَ   وْ أَ  ” ifadesini terk 

etmiştir (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 15). 
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Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta dört yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1.  

َواِسعُ  َعْنكَ  الُمْنتَأَيَ  أَنَّ  ِخْلتُ  إِنْ  وَ  ُمْدِرِكي  هُوَ  الَِّذي َكاللَّْيلِ  فَِإنَّكَ    (Abdussettâr, 1996, s. 56) 

“Senden çok uzaklaşmış olduğumu zannetsem de sen gece gibi bana ulaşırsın.”    

Şâhid: Lafız-Mana Uyumu  

2.  

َجالِ  أَيُّ  َشعَثٍ  َعلَى الُمَهذَّبُ   الِرِّ هُ  الَ  أََخا   بُِمْستَْبقٍ  لَْستَ  وَ   تَلُمُّ  (Abdussettâr, 1996, s. 28) 

“Eğer hatasız kardeş ararsan bulamazsın. Hangi insan kusrusuzdur ki?”                 

Şâhid: Tezyîl47 ile Te’kîd. 

3.  

َوَراَء هللا ِلْلَمْرِء َمْطلُوبُ َو لَْيَس  َفلَْم أَتُْرْك ِلنَْفِسَك ِريبَة   َحلَْفتُ    (Abdussettâr, 1996, s. 28) 

“Yemin ederek nefsinin şüphelerini giderdim. Zira kişinin Allah’tan başka dileği 

yoktur.” Şâhid: Belâgatı temin gayesiyle söze delil getirmek  

4.  

 (Abdussettâr, 1996, s. 32) َو اَل َعْيَب فِيِهْم َغْيَر أََن ُسيُوفَُهمْ  بِِهنَّ فَلُول  ِمْن قََراعِ الَكتَائِبِ 

“Ordularla çarpışmaktan kılınçlarının harap olmasından başka bir ayıpları yok.” 

Şâhid: Zemme benzer bir şekilde medhi te’kid etmek.  

5. Züheyr b. Ebî Sülmâ (ö. 609 [?]) 

Züheyr, birinci tabakadan ve muallaka şairlerinden bir şair olarak İmrüulkays ve 

Nâbiga’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır (Cumahî, 1952, s. 51).  

Ömer b. el-Hattâb, kendisi için şöyle demiştir (Savâfîrî, 1979, s. 17); "  هَُو َشاِعُر

ِفيِ   يَْعِلُظ  اَل  أِلَنَّهُ  فِيهِ الُشعََراِء  بَِما  إِالَّ  أََحَدا  يَْمَدْح  لَْم  َو   ,O, şairlerin üstadıdır; çünkü  o" :"  الَكاَلِم 

kelimeleri üst üste bindirip manayı boğmaz. Ayrıca övmesinde mübalağa yoktur"  

Ayrıca Ebû Tureyfe (ö. [?]) şöyle der  (Kureşî, 1926, s. 70): “  :  َكفَانِي ِمَن الُشعََراِء أَْربَعَة

َغِضبَ  إِذَا  َعْنتََر  َو  َرِغَب،  إِذَا  األَْعَشى  َو  َرِهَب،  إِذَا  النَابِغَةُ  َو  َطَرَب،  إِذَا   ;Şu dört şair bana yeter” :”ُزَهْير  

 
47 Tezyîl: Bir cümlenin ardından onun manasına kuvvet veren ve aynı anlamda bir başka ifadenin 

getirilmesi anlamında meânî terimi (Tabl, 1998, s. 20). 
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mutluluğu işlediğinde Züheyr, korkuyu işlediğinde Nâbiga, arzuyu işlediğinde A’şâ ve 

öfkeyi işlediğinde Antere.” 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta beş yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1.  

َعمِ  غدٍ  ِفي َما ِعْلمِ  َعنْ  لَِكنَّنِي وَ  فَْبلَهُ  األَْمِس  وَ  اليَْومِ  ِعْلمَ  أَْعلَمُ  وَ     (Fâûr, 1988, s. 110) 

“Bugün ve düne dair bilgim var fakat yarın hakkında körüm.” Şâhid: Manaya zarar 

vermeyen haşv48  

2.  

تُقَلَّمْ  لَمْ  أَْظفَاُرهُ  ِلبَد   لَهُ  ُمقَذَفِ  الِساَلحِ  َشاِكي أََسدٍ  لََدى   (Fâûr, 1988, s. 108) 

“Keskin silahlı, kalın etli, tırnakları kesilmemiş ve yelesi olan, bir arslanın yanındadır.” 

Şâhid: İstiâre-i Musarraha (االستعارة التحقيقية )49 

3.  

يَ  وَ  َرَواِحلُهُ  الَصبَا أَْفَراسُ  ُعِرِّ بَاِطلَهُ  أَْقَصرَ  وَ  َسْلَمى  َعنْ  القَْلبُ  َصَحا   (Fâûr, 1988, s. 88) 

“Kalp Selmâ’dan uyandı ve uzaklaştı. Çocukluğun dişi atlarını da develerini de terk 

etti.”Şâhid: Kinâye ile istiâre. 

4.  

َوالدَّيَمُ  األْرَواحُ  َوَغْيِرَها بَلَى القََدمُ  يَْعِفَها لَمْ  التِي بِالِديَارِ  ِقفْ    (Fâûr, 1988, s. 113) 

“Ayakların basmadığı yerlerde dur. Hayır! Oraları soğuk rüzgarlar ve yağmur dolu 

bulutlar değiştirmiştir.” Şâhid: Rücu50 

5. 

 (Fâûr, 1988, s. 17) َو َما أَْدِري َو َسْوَف إَِخاُل أَْدِري  أَقَوم  آُل ِحصٍن أَم نِساءُ 

“Âl-i Hısn erkek mi kadın mı bilmiyorum ve sanırım yakında öğreneceğim.”        

Şâhid: Eleştirmekte mübâlağa etmek maksadıyla tecâhül-ü ârif.  

 

 

 
48 Haşv: Gereksiz ve faydasız söz kalabalığı (Abkel, 2011, s. 154). 

49 İstiâre-i Musarraha:  Bu istiâre çeşidinde sadece benzetilenle kullanılır ve o unsur açıkça zikredilir. 

Ayrıca zayıf olan öge güçlü olan bir öge ile ifade edilir (Şınkîtî, 2005, s. 195). 

50 Rücu´:Biraz önce söylediğinden vaz geçip yeni bir ifade kullanmak (Şeref, 2010, s. 331).  
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6. Alkame b. Abede (ö. 3/625 [?]) 

İbn Sellâm, Alkame b. Abede’yi Tabakatu Fuhûlu’ş-Şuarâ adlı eserinde 

dördüncü tabakada değerlendirmiştir. Sebebini şu şekilde açıklar (Cumahî, 1952, s. 

137):  

“Dördüncü tabakadaki şairler, öncekilerin mertebesinde olmakla beraber 

dördüncü tabakada olmalarının sebebi; râvilerin ellerinde çok az sayıda şiirlerinin 

olmasıdır.” 

 İmrüulkays ile şiir konusunda reKâbet halinde olduğu rivayet edilir. Bir şiir 

münazarasında İmrüulkays’ın hanımının hakem olarak yer aldığı ve Alkame lehine 

karar verdiği için İmrüulkays’ın, karısını boşadığı; bunun üzerine Alkame’nin 

İmrüulkays’ın eşi ile evlendiği ve bu sayede fahl lakabını aldığı kaydedilmiştir (Asmaî, 

2015, s. 28) 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir yerde iki beyti ile istişhâd etmiştir. 

1. 

َمِشيبُ  َحانَ  َعْصرَ  الشَّبَابِ  بُعَْيدَ  طُروبُ   الِحَسانِ  ِفي َقْلب   بِكَ  َطَحا    

ُخُطوبُ  وَ  بَْينَنَا َعَوادٍ  َوَعاَدتْ  َوْليَُها  َشطَّ  َوقَدْ  لَْيلَى َكلَّفُنِيتُ    (Sakr, 1935, s. 9) 

“İhtiyarlığa yaklaştığın zaman güzellerle eğlence senin kalbini genişletti. Leyla 

kendisiyle ilgilenmemi istiyor fakat artık vakti geçti. Dünyanın işleri ve halleri beraber 

olmamıza mani oluyor.” Şâhid: İltifat sanatı. 

7. Hacl b. Nadle (ö.[?]) 

Câhiliyye şairlerinden olup hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi 

bulunmamaktadır (Ziyâüddîn, 2003, s. 2: 22).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

كَ  بَنِي إِنَّ  ِرَماحُ  فِيِهمْ  َعمَّ ا َشِقيق   َجاءَ   ُرْمَحهُ  َعاِرض    (Abbâsî, 2011, s. 1: 73) 

“Şakîk mızrağını uzatarak geldi. Fakat amcanın oğullarında öyle mızraklar var ki.” 

Şâhid: Ma´rife olan bir kelimeyi nekreye dönüştürmek. 
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8. Hansâ (ö. 24/645) 

Kadın şairlerden olan Hansa, muhadram bir şairdir. İbn Sellâm, kendisine 

onuncu tabakadan sonra “ ياثِ رَ المَ   ابِ حَ صْ  أَ ةُ قَ بَ ََ ط ” başlığı altında, ikinci sırada yer vermiştir 

(Cumahî, 1952, s. 203). Âlimler onun kadın şairlerin en büyüğü olduğu konusunda 

ittifak etmişlerdir (Ebû Sinne, 2002, s. 12). Hz. Peygamber’in onun şiirlerini çok 

beğendiği ve “ نَّاسُ َهيَا يَا خَ  ” diyerek şiir inşâd etmesini istediği rivayet edilir (Eşnândânî, 

1988, s. 106).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1.  

نَار   َرأِْسهِ  ِفي َعلَم   َكأَنَّهُ  بِهِ  الُهَداةُ  لَتَأْتَمُّ  َصْخرا   إِنَّ  وَ    (Tammâs, 2004, s. 46) 

“Kendisinden yardım isteyenlerin etrafında döndüğü Sahr, tepesinde alev olan yüce bir 

dağ gibidir.” Şâhid: Îgâlde fazla mübâlağa  

2. 

 (Tammâs, 2004, s. 26) ذَاَك الَِّذي ُكنَّا بِهِ  تَْشِفي الَمِريَض ِمَن الَجَوانِحَ 

“Bu, bizim bulunduğumuz durumdu. Hastaları tâ kalplerinden tedavi edersin.” 

Şâhid: Cinâs51 

9. Mütelemmis (ö. 569 veya 580)  

Mütelemmis, “ َُمْحَكُمون  şiirleri güçlü fakat az” olan şairlerin birincisi“ :”ُمِقلُّوَن 

olarak kaydedilmiştir (Cumahî, 1952, s. 155). İbn Sellâm, Mütellemmis’inde içinde 

bulunduğu bu şairleri yedinci tabakada belirtmesinin sebebini şiirlerinin az olması 

olarak açıklar (Sultân, 1986, s. 291).  

Hatîb el-Kazvînî, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki beyti ile istişhâd etmiştir. 

 

 
51 Divanda geçen beyt yukarıda kaydedilen şekildedir ve cinâs barındırmamaktadır. Telhîsü’l Miftâh’ta 

geçen formu şu şekildedir:  

 (Kazvînî, 2017, s. 391)  إِنَّ البَُكاَء هَُو الِشفَاءُ  ِمَن الَجَوى بَْيَن الَجَوانِح 

“Kalbin derinliğindeki hastalığın şifası ağlamaktır.” Bu beyitte “ الَجَوى” ve “الَجَوانِح” kelimeleri arasında 

cinas vardır. 
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1.  

نِ  إِالَّ  اْلَوتِد و الَحي َعْيرُ  األذَالَّ بِهِ  يَُرادُ  َضْيمٍ  َعلَى يُِقيمُ  َوالَ     

أَحدُ  لَهُ  يَْرثِي فاَلَ  يُشجُّ  وذَا تِهِ  َمْربوط   الخسفِ  َعلَى َهذَا  بُرمَّ  (Sîrafî, 2009, s. 208-211) 

“Bir eşek ve kazığından başka bu zülme razı olan yoktur. İlki çaresiz bütün benliği ile 

bağlıdır. İkincisinin ise kafası parçalansa kimsenin umrunda olmaz. ” Şâhid: Taksîm52 

10. İmruülkays b. Âbis (ö. 25/645) 

Muhadram bir şair olan İmruülkays b. Âbis, Hadramevt bölgesinde yer alan 

Terîm şehrinde hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve kabilesine tebliğ 

ulaştığında islamı seçmiştir(Cebûrî K. S., 2003, c. 1, s. 305). Sahabeden olan 

İmruülkays, hayatının son zamanlarında Kûfe’ye yerleşmiş ve orada vefat etmiştir 

(Zâzâ, 2016, c. 1, s. 117). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

تَْرقُدِ  َولَمْ  اْلَخِليُّ  َونَامَ  بِاألَثُْمدِ  لَْيلُكَ  تََطاَولَ     (Kazvînî, 2017, s. 89) 

“Uyumamakla gecen uzadı. Derdin bile uyudu ama sen uzanmadın bile. ” 

Şâhid: İltifat Sanatı. 

11. Dâbî el-Bürcümî (ö. 30/650[?]) 

Muhadram bir şair olan Dâbî, hiciv yönü gelişmiş biri olarak; bu yönü sebeiyle 

Hz. Osmân’ın hilafeti zamanında hapse girmiş bir şairdir (Seyyâkûtî, 2012, c. 2, s. 4). 

İbn Sellâm, kendisinden şerli ve kötü sözlü bir şair olarak bahseder (Cumahî, 1952, c. 1, 

s. 172). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

لَغِريبُ  بَِها َوقَيَّار   فَِإنَّي ِرْحلُهُ  بِاْلَمِدينَةِ  أَْمَسى يَكُ  َوَمنْ     (Kazvînî, 2017, s. 95) 

“Kiminin evi şehirde(ne güzel) ben ve Gayyâr bundan uzağız.” 

 
52 Taksîm: Beyitte birden fazla ögeyi bölümler halinde aktarmak (Kalkîle, 1991, s. 40). 
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Şâhid: Veznin korunması gibi şiir zarureti olarak isimlendirilen sebepler dolayısıyla 

müsnedin terk edilmesi. 

12. Hassân b. Sâbit (ö. 60/680 [?]) 

Medine’de Hazrec kabilesine mensup olan Hassân b. Sâbit, “ ِ النَبِيِّ  :”َشاِعُر 

“Peygamber şairi” olarak anılmaktadır. Cahiliye ve İslami devri görmüş muhadram bir 

şairdir (Türkmânî, 1999, c. 2, s. 59). İslamdan önce Hîre ve Gassân meliklerine karşı 

medihleri ile ün kazanmıştır. Ebû Ubeyde, Hassân b. Sâbit için şu yorumu yapar 

(Zemahşerî, 1992, c. 1, s. 212): "Hassân b. Sâbit'in diğer şairlere karşı üç yönden 

ayrıcalığı vardır: 

1. Câhiliyyede Ensârın şairi idi 

2. Hz. Peygamber devrinde Peygamber şairi oldu 

3. islâmî dönemde ise Yemenlilerin şairi oldu. " 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

تُهُ  ْغَرى َوِهمَّ الدَّْهرِ  ِمنَ  أََجلُّ  الصُّ ِلِكبَاِرَها  ُمْنتََهى الَ  ِهَمم   لَهُ     (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 175) 

“Öyle dertleri var ki büyüklerine sınır yok. En küçük derdi ise dehrden daha 

kıymetlidir.” Şâhid: Tenbih için müsnedin takdîm edilmesi.  

2. 

هُمْ  أَْو َحاَولُوا النَّْفَع ِفي أَْشيَاِعِهْم نَفَعُوا وا َعُدوَّ   قَْوم  إذَا َحاَربُوا َضرُّ

َها اْلبَِدعُ  َغْيُر ُمْحَدثَةٍ َسِجيَّة  تِْلَك ِمْنُهْم  إنَّ اْلَخاَلئَِق فَاْعلَْم َشرُّ  (Mehnâ, 1994, s. 152) 

“Savaştıklarında hasımlarına zarar, dostlarına fayda sağlarlar. Bu özellik onlarda 

sonradan ortaya çıkmış değildir. Yaratılmışlar bilsin ki seciyelerin en kötüsü sonradan 

ortaya çıkanıdır. ” Şâhid: Cem´ mea’t-Taksîm 

13. Müsâvir b. Hind b. Kays b. Züheyr (ö.75/695) 

Muhadramûn tabakasından olan Müsâvir, câhiliyye ve islamı idrak etmiş bir 

şairdir. Kendisinin Ebû Amr el-Alâ ile yaşıt olduğu nakledilir (Askalânî, 1995, c. 6, s. 
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228). Kabilesinin savaşçsı ve şairi olarak nakledilmiştir (Mekkî, 2006, c. 6, s. 89). 

Şiirleri ile alakalı herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1. 

إِاَلفُ  لَُكمْ  لَْيسَ  وَ  إِْلف   لَُهمْ  قَُرْيشُ  إِْخَوتَُكمْ  أَنَّ  َزَعْمتُمْ    (Sekkâkî, 1998, s. 381) 

“Kureyş’i kardeşiniz sandınız. Fakat onların ilfi var sizin yok” Şâhid: İsti’nâfın yerine 

başka bir ibare ikame etmek.53  

14. el-Muğîre b. Abdullah el-Mahzûmî (ö. 80?) 

Kûfe'nin kırsal kesiminde, cahiliyye döneminde doğmuş ve islami devire 

yetişmiş muhadram bir şairdir (Merzübânî, 1995, s. 285). Asmâî’nin kendisine 

müvelled demesiyle haksızlık ettiği ifade edilmiştir (Dekkâ, 1997, s. 32).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta sadece bir yerde şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1.  

 (Dekkâ, 1997, s. 92) َسِريع  الَى إِبِن العَِمِّ يَْلِطُم َوْجَههُ  َو لَْيَس الَى َداِعي النََدى بَِسِريعٍ 

“Amcasının oğlunun yüzünü tokatlamakta pek aceleci fakat ihsan isteyene karşı hiç öyle 

değil.” Şâhid: ilk mısradaki kelimeyi ikinci mısrada tekrar etmek.  

15. Ebû Kays el-Eslet (ö. 1/623) 

Câhiliyye devri şairlerinden olan Ebû Kays, Cumâhî’nin beyanı üzere; 

Medine’nin önde gelen şairlerindendir (Cumahî, 1952, s. 215). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1.  

ِحيَةِ  َكعُْنقُودِ  َرا  ِحينَ  ُمالَّ نَوَّ تََرى  َكَما الثَُريَّا الُصْبحِ  ِفي اَلحَ  قَدْ  وَ    (Bâcûde, 2010, s. 7) 

“Gördüğün gibi Süreyya yıldızı, olgunlaşmış beyaz üzüm gibi gündüz vakti göründü.” 

 
53 Kazvînî’nin isti’nâf konusunu işlerken yer verdiği beytin ilk mısrasında “Kureyş’in kardeşiniz 

olduğunu zannettiniz!” ibaresine karşı muhataplarda; “Peki bu zannımızda yanıldık mı haklı mı çıktık?” 

sorusu ortaya çıkmaktadır. Fakat şair bu isti’nâfı hazf ederek onun yerine “Onların îlâfı var fakat sizin 

yok!” demekle yanıldınız demek istemiştir (Kazvînî, 2017, s. 201). Nitekim bir sonraki beyt şu şekildedir: 

آَمنُوا َجْوع ا َو َخْوف ا أُولَئَِك    َو قَْد َجاَعْت بَنُو أََسٍد َو َخافُوا  (Abbâsî, 2011, c. 1, s.  229) 

“Onlar açlıktan ve korkudan emin oldular fakat Benû Esed açlık ve korku içinde kaldı” 
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Şâhid: Teşbîh-i Müfred-be-Müfred54 

16. es-Sımme el-Kuşeyrî (ö.95/713) 

İslâmî devir şairlerinden olan Sımme, bedevî ve mukıllûn denilen şiirleri az olan 

şairlerdendir(Abbâsî, 2011, c. 2, s. 207). Emeviler döneminde yaşamıştır(Ziriklî, 2002, 

c. 3, s. 209).  

Müellif Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

العَِشيَِة ِمْن َعَرارِ َفَما بَْعَد   (Cebr, 2003, s. 94) تََمتَْع ِمْن َشِميِم َعَراِر نَْجدٍ  

“Necid’in Arâr çiçeğinin kokusunun tadını çıkar. Çünkü akşamdan sonra Arâr yok. ” 

Şâhid: ilk mısradaki kelimeyi ikinci mısrada tekrar etmek. (Bâbertî, 1983, s. 674) 

17. es-Saletân el-Abdî (ö.80/700) 

Salatan el-Abdî’nin Cerîr ve Ferezdak arasında hakemlik yaptığı ve Ferezdak’ın 

galip geldiği rivayet edilir. Âmidî kendisinden “  َمْشُهور  َخبِيث”: “meşhur ve pis” nitelemesi 

ile bahseder (Âmidî, 1991, s. 186). Ziriklî ise “  َشاِعر  َحِكيم”: “hikmetli şair” olarak niteler 

(Ziriklî, 2002, c. 5, s. 190). İslâmî devrin önde gelen şairlerinden olduğu ve Hz. Ali (ö. 

40/661) taraftarlarından olduğu nakledilir (Alâvine, 2007, s. 36). Kaynaklarda kendisi 

ile alakalı çok fazla bilgi bulunmamaktadır. 

Müellif Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

اْلعَِشيَّ  َوَمرُّ  الغََداةِ  َكرُّ  ِغيرُ  أََشابَ   اْلَكبِيرَ  أَْفنَى وَ  الصَّ  (Alâvine, 2007, s. 29) 

“Gündüzün ve akşamın gelip geçmesi küçükleri büyütüp büyükleri öldürüyor.” 

Şâhid: Aklî Mecâz 

18. Abede b. et-Tabîb (ö.25/647) 

Muhadram bir şair olan Abede, cahiliye ve islâmî devri idrak etmiş ve müslüman 

olmuştur (İbn Kuteybe, 1958, s. 727). Abbâsî, kendisini “  َشاِعر  َمِجيد”  : “kıymetli bir şair” 

 
54 Teşbihde hem benzeyen hem de benzetilen tarafın tekil olması (Selîm, 2000, s. 5). 
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olarak tanımlar. Ayrıca çokça şiiri olmamakla müksirundan olmadığını ifade eder 

(Abbâsî, 2011, c. 1, s. 95).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

تُْصَرُعوا أَنْ  ُصُدوِرِهمْ  َغِليلَ  يَْشِفي إِْخَوانَُكمْ  تََرْونَُهمْ  الَِّذينَ  إِنَّ    (Cebûrî Y. , 2010, s. 18) 

“Siz onları kardeşleriniz olarak görürsünüz ama helakınız onların içlerini ferahlatır.” 

Şâhid: Muhatabı zannının hata olduğu konusunda uyarmak 

19. Evs b. Hacer (ö.620m) 

Câhiliyye şairleri arasında fuhul olarak tabir edilen kendi devrinin önde gelen 

şairlerdendir (Tabbâ, 2016, s. 5). Cumâhî kendisine ikinci tabakanın başında yer verir 

(Cumahî, 1952, c. 1, s. 97).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

َسِمعَا َقدْ  وَ  َرأَى قَدْ  َكأَنْ  الظَّنَّ  بِكَ  يَُظنُّ  الَِّذي  األَْلَمِعيُّ     (Tabbâ, 2016, s. 102) 

“Elmeî isimli sana ne olacağını söyleyen zât, sanki görmüş ve iştimiş gibi.” 

Şâhid: Sıla cümlesinin müsned ileyh olmaktan ziyade şiirdeki garib kelimeyi 

açıklamaya hizmet etmesi.  

20. Avf b. Muhallem el- Huzâî (ö.220) 

Halife Mansûr zamanında Harrân’da doğmuş ve Bağdat’a yerleşmiştir. 

Müvelledun sınıfında yer alan şairlerdendir (Hasan, 2010, s. 99-101). Edip, râvî ve fasîh 

bir şair olan Avf’ın aynı zamanda arapların özel günleri hakkında özel bir ihtisası var 

olduğu nakledilir (Kütübî, 1973, s. 162). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1.  

تَْرُجَمانِ  إِلَى َسْمِعي أَْحَوَجتْ  قَدْ  بُِلِّْغتَُها  قَدْ وَ  الثََّمانِينَ  إِنَّ    . (Hasan, 2010, s. 132) 

“Seksenli yaşlara ulaştığım için kulağım artık bir tercümana ihtiyaç duydu.” 

Şâhid: İltifât sanatı 
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21. A‘şâ, Meymûn b. Kays (ö. 7/629 [?]) 

Câhiliyye devrinin meşhur şairlerinden biri olan A´şâ, şiirlerinin kalitesinden 

ötürü “ ِالعََرب  .Sannâcetü’l-Arab”lakabını almıştır (Harîrî, 1872, s. 373)”:55”َصنَّاَجةُ 

Nâsırüddîn el-Esed, A´şa’nin şiirlerinde öne çıkan özelliklerini dört ana başlık altında 

toplamıştır (Esed, 1956, s. 230-231):  

1. Şiirlerinde kullandığı kelimelerde bir tazelik bulunması ve şiirine mûsikî 

özelliğini katması. Öyle ki şiirini okuyan kişi sanki yanında başka birisi ona 

eşlik ederek okuyor gibi hisseder. 

2. Şiir sanatlarını çokça kullanması. 

3. Şiirlerinde içkiyi çokça işleyen ve bu şekilde meşhur olan bir şair olması. 

4. Şiirlerinin yayılmasına vesile olan arkadaş çevresine sahip olması. 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki farklı yerde A’şâ’nın şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1.  

َمَهالَ  َمَضْوا إذْ  السَّفَرِ  ِفي َوإِنَّ  ُمْرتََحاال   َوإِنَّ  َمَحالًّ  إِنَّ    (Hüseyn, 1950, s. 233) 

“Konup göçen yolcular seferlerinde çok uzak bir yere dönmemek üzere gittiler. ” 

Şâhid: Zarf olan müsnedin hazfı.  

2. 

يَْشَرُب َكأَسا بَِكِف َمْن بَِخالَ َو اَل   (Hüseyn, 1950, s. 235) يَا َخْيَر َمْن يَْرَكُب الَمِطيِ  

“Ey bineklere binenlerin en hayırlısı ve cimrilerin bardağından içmeyen!” 

Şâhid: Kinaye yolu ile tecrid.  

22. Tarafe b. Abd (ö. 564 [?])  

Câhiliyye devrinin muallaka sahibi ve fahl olarak nitelendirilen şairlerinden 

biridir. Cumâhî, kendisini dördüncü tabakada zikretmiştir (Cumahî, 1952, s. 137). 

Tarafe, uzun kaside konusunda en iyi olan muallaka sahibi üç şair arasında gösterilir. 

 
55 Sannâce: İki parça metalden oluşan ve birbirine vurularak ses elde edilen bir müzik aletidir. (Nuvayhî, 

1966, s. 861) Türkçedeki karşılığı haliledir. 
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Diğer iki şair; Amr b. Külsüm (ö. 584/1189[?]) ve el-Hâris b. Hıllize’dir (ö. 

570/1175[?]) (İbnü’l-Enbârî, 2008, s. 432). Tarafe’nin diğer şairlerden üstün olduğunu 

dile getirenler, iddialarını desteklemek için; onun, diğerlerinin tüm ömürleri boyunca 

gelebildikleri ustalığa yirmili yaşlarda ulaştığını öne sürerler (Kureşî, 1926, s. 89).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1.  

بِيعِ َو ِديَمة  تَْهِمي  ُمْفِسِدها َفَسقَى ِديَاَرَك َغْيَر  َصْوَب الرَّ  (Hatîb & Sakkâl, 2000) 

“Zararsız ve ihtiyaç miktarı kadar yağan yağmur ile suladı memleketini.” 

Şâhid: İhtirâs56 da denen tekmîl. 

23. Süheym er-Riyâhî (60/680) 

Kavminin önde gelenlerinden olduğu nakledilen Suheym er-Riyâhî,’nin şiirleri 

tedvin asrından evvel yok olmuş ve günümüze çok azı ulaşmıştır (Cebûrî M. F., 2007, s. 

144). Yüz sene kadar hayat süren şair, ömrünün kırk yılını cahiliyede altmış yılını da 

islâmî devirde geçirdiği için bazı kaynaklara göre muhadramdır (Bint Şâtiî, t.y., s. 419). 

Cumâhî ise kendisini islâmî devir şairler arasında üçüncü tabakada kaydetmiştir 

(Cumahî, 1952, s. 2: 571).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

تَْعِرفُنِي األََماَمةَ  أََضعُ  َمتَى عُ  وَ  َجالَ  إِْبنُ  أَنَا  الثَنَايَا  َطالَّ  (Cebûrî M. F., 2007, s. 145) 

“Ben cesaretin oğluyum. Ne zaman sarığımı koysam beni tanırsınız.” 

Şâhid: Hazf ile îcâz. 

24. el-Murakkış el-Ekber (ö.552)  

Murakkış el-Ekber, dîvânı zamanımıza ulaşmış en eski câhiliyye şairlerindendir. 

(Abdulfettâh, 2016, s. 149) İbn Reşîk, câhiliyyenin en eski şairlerinden bahsederken şu 

bilgiyi paylaşır (Elûsî, 2009, c. 3, s. 84): “En eskilerden olarak iki Murakkış’tan 

 
56 İhtirâs: Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına açıklayıcı bir ifade kullanmak (Asîmîn, 2013, s. 

224). 
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büyüğü, küçüğünün amcası; küçüğü ise Tarafe b. el-Abd’ın amcasıdır.” Yemen’de 

doğmuş ve Irak’ta yaşamıştır (Sâdır, 1998, s. 10). Hakkında; “Câhiliyye devrinin en iyi 

şairi” denilmiş ama bu tanımlama genel kabul görmemiştir (Sultân, 1986, s. 218). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

 عَ ــنَ ــم  
َدنَا  الُوُجوهُ  وَ  ِمْسك   النَْشرُ  نِيرِ  وَ  أَْطَراُف البَ نَ انِ 57  (Sâdır, 1998, s. 68) 

“Güzel kokular misk, yüzler dînârlar, ve parmak uçları Anem ağacı (gibi)” 

Şâhid: Mefrûk Teşbîh58 

25. Ebû Şüreyh es-Semev’el (ö. 560 [?])  

Aslen Yahudi olan Semev’el, câhiliyye devri şairlerindendir. İmrüulkays’ın 

çağdaşıdır (Cumahî, 1952, c. 1, s. 279). Dîvânının tahkîkini kaleme alan Muhammed 

Hasan Âl-i Yâsîn, Semev'el'in şiirlerinde bulunan özelliklere şu şekilde değinir 

(Niftaveyh, 1955, s. 1): 

"Semev'el'in şiirleri her ne kadar az olsa da şiirdeki üstün 

yetkinliğini göstermeye kâfidir. Şiirlerinde güçlü ibareler, güzel kelimeler ve 

sağlam bir bünye göze çarpmaktadır. Ayrıca tekellüften ve anlaşılmaz garib 

kelimelerden uzak olarak okuyana tesir eden yüksek manalar, şiirlerinde 

hâkimdir. Maddi ve suflî eglenceler hayatında yer etmemiş bir şairin 

kaleminden çıkan şiirler, tamamen ders, ibret, va´z ve nasihatler ile 

doludur. Bu sayede şair, okuyanda din, ahlak, yüksek insani sıfatlar gibi 

erdemlerin yerleşmesini amaçlamıştır."  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

نَقُولُ  ِحينَ  القَْولَ  يُْنِكُرونَ  الَ  وَ  قَْولَُهمْ  النَاِس   َعلَى ِشئْنَا   إِنْ  نُْنِكرُ  وَ    (Samed, 1996, s. 78) 

 
57 Bu kelime Telhîsü’l-Miftâh’ta “ ِاألَُكف” olarak geçmektedir (Kazvînî, 2017, s. 280). 

58 Mefrûk Teşbîh: Müşebbeh ve müşebbeh bih’in ard arda gelecek biçimde sıralanmasıyla ortaya çıkan 

teşbih türü (Isbîr, 1981, s. 800) 
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“İstediğimiz zaman insanların sözlerini yalanlarız ama biz konuşunca onlar bizi 

yalanlamazlar.” Şâhid: İtnab  

26. Ebü’t-Tamahân el-Kaynî (ö.30/650)  

Muhadram şairlerden olan Ebû’t-Tamehân, iki yüz yıl yaşamış bir şair olarak 

hem câhiliyye ve islâmî devri idrak etmiştir. Kavminin savaşçısı ve şairi olarak 

nakledilmiştir. (Düleymî, 1988, s. 153) İsmi Hanzala b. eş-Şarkî olarak kaydedilen 

şairin şairlik yönü övülürken islamdan önceki hayatı yerilmiştir (İbn Abdürabbih, 1983, 

c. 7, s. 41).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

َحاِجبُ  اْلعُْرفِ  َطاِلبِ  َعنْ  لَهُ  َولَْيسَ  يَِشينُهُ  أَمرٍ  ُكل ِفي َحاِجب   لَهُ    (Düleymî, 1988, s. 170) 

“Bütün kötü işlere karşı bir perdesi var fakat iyilik talebine karşı hiçbir perdesi yok.” 

Şâhid: “ ب  اجِ حَ  ” kelimesini birinci mısrada tazim, ikinci mısrada tahkir için nekra olarak 

zikretmek. 

27. Ma‘n b. Evs (ö. 64/684 [?]) 

Ma´n b. Evs, Muhadram şairlerden olarak “  فَْحل َو  َمِجيد    Değerli ve usta“ :”َشاِعر  

şair” olarak nitelendirilmiştir(Sarakustî, 2001, c. 3, s.1193). Sahâbeleri öven şiirleri 

mevcuttur (Sezgin, 1991, c. 2, s. 276). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki beyitten oluşan bir şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1.  

  إِذَا أْنَت لَْم تُْنِصْف أََخاَك َوَجْدتَهُ  َعلَى َطَرِف الِهْجَراِن إِْن َكاَن يَْعِقلُ 

 (Kaysî & Dâmin, 1977, s. 94) َو يَْرَكُب َحدَّ الَسْيِف ِمْن أَْن تَِضيَمهُ  إِذَا لَْم يَُكْن َعْن َشْفَرِة الَسْيِف َمْزَحلُ 

“Eğer kardeşine karşı adil olmazsan aklı varsa uzaklaşmayı seçer. Senin zülmünden 

kaçmak uğrunda bütün zorluklara katlanır.” Şâhid: Serikât (Şiir Çalıntıları)59  

 
59 Serikât: İntihâl da denilen ve başkasının  şiirini hiçbir değişiklikte bulunmadan almak olarak ifade 

edilen edebiyat terimi (Hadîdî, 1995, s. 148). Abbâsî’nin rivayet ettiğine göre; bu iki beyti Abdullah b. ez-

Zebîr, Muâviye’ye (ö. 60/680) okur. Henüz Muâviye’nin yanından ayrılmadan huzura Ma´n b. Evs (ö. 



121 

 

28. Ebû Züeyb el-Hüzelî (ö. 28/648-49) 

Muhadram şairlerden olan Ebû Züeyb, şiirlerinde bulunan garib kelimeler 

dolayısıyla dilcilerin dikkatini üzerine çekmiş ve anlaşılması zor kelimelerin izahı için 

şiirine başvurulmasını sağlamıştır (Hayâvî, 2015, s. 273). Daha önce de bahsedildiği 

gibi; garib kelimelerin izahı için Hüzeyl kabilesine başvurulması tavsiye edilmiştir. 

Ayrıca Hz. Ömer, “ ُف  kelimesinin anlamını sorduğunda cevap verip izah eden yine ”التََخوُّ

Hüzeyl kabilesinden bir kişidir. Hassân b. Sâbit, Hüzeyl kabilesinin en iyi şairinin Ebû 

Züeyb olduğunu ifade eder (Dabbî, 1906, s. 319). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

تَْنفَعُ  الَ  تَِميَمةٍ  ُكلَ  أَْلفَْيتَ  أَْظفَاَرَها  أَْنَشبَتْ   الَمنِيٍةُ  إِذَا وَ    (Butrus, 2003, s. 143) 

“Eğer ölüm pençelerini geçirmişse hiçbir muskanın işe yaramadığını görürsün.” 

Şâhid: Kinaye ile istiâre ve hayali istiare. 

29. Leyla bint Tarîf eş-Şeybâniyye (ö. 200/815) 

Müvelledûn tabakasından olan Leyla, Abbâsî devletinin meşhur şairlerinden biri 

ve hâricilerin liderlerinden Velîd b. Tarîf eş-Şeybânî’nin kız kardeşidir (Kehhâle, 1959, 

c. 4, s. 318). Savaşçı bir yönünün de olduğu ve harici mezhebine dair fikirlerini 

savunmak için savaşa katıldığı rivayet edilir (Fevvâz, 1999, c. 2, s. 327).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

َطِريفِ َكأَنََّك لَْم تَْجَزْع َعلَى أِْبِن  قَا    (İbn-Şecerî, 1970, s. 328) أَيَا َشَجَر الَخابُوِر َما لََك ُمَورَّ

“Ey Habur nehrindeki ağaç neyin var yemyeşilsin? Yoksa sen İbn Tarîf’in ölümüne 

üzülmedin mi?” Şâhid: Tecâhül-ü ârif. 

 

 
64/684 [?]) girer ve içinde bu iki beytin bulunduğu kadiseyi okur. Böylece Abdullah b. ez-Zebîr’in serikat 

yaptığı ortaya çıkar (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 255).  
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30. el-Hâris b. el-Hıllize (ö. 570 [?]) 

Câhiliyye devri şairlerinden ve aslen Irak bölgesinden (Zevzenî, 1993, s. 144) 

olan el-Hâris, aynı zamanda muallakası en iyi muallakalardan biri olarak kabul gören 

bir şairdir (Ya'kûb, 1991, s. 11). Şair Tarafe bahsinde değinildiği gibi; el-Hâris, uzun 

kaside konusunda öne çıkan üç şairden birisidir. 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

ا لِ َواْلعَْيُش َخْير  ِفْي ِظال النُْوِك ِمن َمْن َعاَش ِكدًّ  (Ya'kûb, 1991, s. 47) 

“Aptallığın gölgesinde yaşamak sıkıntılarla yaşamaktan daha iyidir.” Şâhid: İhlâl60 

31. Amr b. Ma´d Yekrib ez-Zübeydî (ö. 21/641-42) 

Aslen Yemenli ve Mezhic kabilesine bağlı bir kol olan Zübeyd kolundan 

gelmektedir. Câhiliyye ve islâmiyeti idrak etmiş muhadram bir şairdir. Şairliği yanında 

cesareti ile de ün yapmıştır. İslam ordusunda bazı savaşlarda görev yapmıştır (İbn 

Kuteybe, 1958, s. 372). Şairlik yönü ile ilgili çok fazla değerlendirme yapılmamıştır. 

Safedî,  kendisinin şairlik yönü hakkında; “ُمْحِسن ا ا   İyi bir şair idi.” demekle“ : ”َكاَن َشاِعر 

yetinmiştir (Safedî, 2000, c. 23, s. 81).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

تَْستَِطيعُ  َما إِلَى َجاَوْزهُ  وَ  فََدْعهُ  َشْيئ ا تَْستَِطيعْ  لَمْ  إِذَا   (Tarâbîşî, 1985, s. 145) 

“Yapamadığın şeyi bırak ve yapabildiğin bir şeye geç.” Şâhid: İrsâd61 

32. Abdullah b. Hemmâm es-Selûlî (ö.72/692) 

İslâmî devir şairlerinden (Evnebî, 1935, c. 1, s. 683) olan Abdullah b. Hemmâm, 

Cumahî tarafından beşinci tabakada değerlendirilmiştir (Cumahî, 1952, c. 2, s. 593). 

 
60 İhlâl: Gereğinden fazla kısaltma yapılması sebebiyle mananın anlaşılmaz hale gelmesi anlamında 

meânî terimi (Kalkîle, 1991, s. 84). 

61 İrsâd: Şiirin girişinde, sonunda bahsedilecek konuya işaret bulunması (Zâyid, 2009, s. 181). 
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Şiirlerinin güzel olmasından ötürü “ ُالعَطَّار”: “Güzel koku yayan” olarak 

isimlendirilmiştir (Seyyîd, 1990, s. 222).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

َماِلَكا  أَْرَهنُُهمْ  وَ  نََجْوتُ  ا  أََظافِيَرهُمْ  َخِشْيتُ  فَلَمَّ  (Serâkibî, 1996, s. 85) 

“Galibiyetlerinden korktuğumda Mâlik’i rehin bırakarak ellerinden kurtuldum.” 

Şâhid: Hal durumunu ifade eden vav harfinin kıyasa uygun olmayan şekilde muzari 

fiilin önüne gelmesi. 

33. el-Efveh el-Evdî (ö.570) 

Adı Salâet b. Amr (İbn Munkız, 1980, s. 373) olan el-Efveh’in kavminin reisi ve 

câhiliyye şairlerinin önde gelenlerinden olduğu nakledilmektedir (Şeyho, 1991, s. 70). 

Dudakları kalın olduğundan ötürü “Efveh” lakabını almıştır (Şemsüddîn, 2002, c. 4, s. 

463). Bazı kaynaklarda çok eski bir câhiliyye şairi olduğu hatta Hz. Îsâ zamanında 

yaşadığı ve ilk kaside şairi olduğu iddia edilmektedir (Meymenî, 2005, s. 3). Şiirleri 

beğeni ile karşılanan şairin işlediği temalar genellikle kahramanlık, cesaret ve eğitici 

konular üzerine yoğunlaşmıştır (Tûncî, 1998, s. 28-29).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

أَْن َستَُمارِ  َرأَْي َعْيٍن ثِقَة    (Tûncî, 1998, s. 77) َو تََرى الَطْيَر َعلَى آَثَاِرنَا  

“Kuşu eserlerimizin üzerinde kendi gözlerinle görünce doyurulacağını anlarsın.” 

Şâhid: Bir şairin ifade etmek istediği manayı alıp destekleyici manalar ile kendi 

şiirini oluşturmak.62 

 
62 Nitekim burada Ebû Temmâm, el-Efveh’in yukarıdaki şiirindeki ana temayı korumakla beraber şu iki 

beyti kaleme almıştır: 

ى وقد ُظلِّلَْت ِعقباُن  بِِعقباِن طيٍر في الِدِّماء نواهـلِ  أعَلمِه ُضح    

اياِت حتى كأنِّهـا  من الجيِش، إالَّ أنها لم تقابـلِ   (Tebrîzî, 1994, s. 2: 40) أقامت مع الرَّ
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34. en-Nadr b. Cüeyye (ö.[?]) 

Hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan şairin ismi dahi ihtilaflıdır. 

Kaynaklarda “ ُالنَْضُر بِْن ُجؤأَيَِّة أَْو ُجؤأَيَِّة بِْن النَْضر” : “en-Nadr b. Cüeyye veya Cüeyye b. en-

Nadr” kaydı düşülmüştür (Sadikî, 2019, s. 124). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

ُمْنَطِلقُ  َوهُوَ  َعلَْيَها يَُمرُّ  لَِكنْ  تَنَا اْلَمْضُروبُ  الدَّْرَهمُ  يَأْلَفُ  الَ  ” ُصرَّ   (Kazvînî, 2017, s. 100) 

“Kesemize bir türlü alışamayan dirhem sadece gelip geçerken uğruyor ve gidiyor.” 

Şâhid: sürekliliği ifade etmek amacıyla müsnedin isim olarak gelmesi. 

35. Kays b. el-Hatîm (ö. 620) 

Medinede bulunan Evs kabilesine mensup olan Kays, câhiliyye ve islâmî devri 

idrak etmiş muhadram bir şairdir (Cumahî, 1952, c. 1, s. 215). Hazrec kabilesine 

mensup olan Hassân b. Sâbit’in çağdaşı aynı zamanda nakîzidir63 (Hazrecî A. , 2010, s. 

96). Şair Cerîr Medineye geldiğinde insanlar ondan bir şiir okumasını isterler. Cerîr ise: 

“Sizde şu şiiri söyleyen adam varken benim şiirimi ne yapacaksınız?” der ve Kays b. el-

Hatîm’in bir beytini okur (Husârî, 2010, c. 2, s. 263):  

ُب األَحالُم َغيَر قَريبِ   (Semânî & Matlûb, 1962, s. 25) أَنِّى َسَربِت َوُكنِت َغيَر َسروبِ  َوتُقَِرِّ

“Gece vakti o kadar uzak mesafeye nasıl gittin? Halbuki hiç yapmazdın. Ta uzaklardan 

hülyalar getiriyorsun.” 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

أْيُ  وَ  َراٍض  ِعْنَدكَ  ُمْختَِلف   الرَّ بَِما  أَْنتَ  وَ  ِعْنَدنَا بَِما نَْحنُ    (Semânî & Matlûb, 1962, s. 81) 

 
“Duha vakti büyük bayrakları kan içici kuşların gölgesi ile gölgelendi. Büyük  sancaklarla beraber 

durdular  ve sanki orduya dahildiler fakat onlar savaşmadılar.” Her iki şairin ortak teması kendileri ile 

gelen kuşun, savaştıkları düşmanların etini yemesidir. 

63 Nekâiz: İki şairin birbirine galip olmak amacıyla aynı vezin ve kafiyede şiirler söyleyerek atışması 

(Beccârî, 2008, s. 49-50). 
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“Biz bizdekilerden sen de sendekilerden razısın. Sadece görüşler farklı.”  

Şâhid: Müsnedin terk edilmesi. 

36. Ebû Ziyâd el-A’râbî (ö.200/816[?]) 

İsmi Yezîd b. el-Hür el-Kilâbî’dir. Kaynaklarda kendisinden “ ُاإِلَماُم اللُّغَِوي الَشاِعر”  

: “Dil âlimi ve şair” olarak bahsedilir (Sehâvî, 1995, c. 3, s. 176). Halife Mehdî (ö. 

169/785) zamanında bâdiyeden Bağdat’a gelmiş ve kırk sene Bağdat’ta yaşamış olduğu 

rivayet edilmektedir (Safedî, 2000, c. 28, s. 51). Arapçada nadir kullanılan kelimeleri 

açıkladığı “Nevâdir” isimli bir eseri vardır (Emevî, 1998, s. 338).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

 (Kazvînî, 2017, s. 415)  َو لَْم يَُك أَْكثََر الفَتَيَاِن َمااَل  َو لَِكْن َكاَن أَْرَحبُُهْم ِذَراَعا 

“Gençlerin en zengini değildi ama aralarında en gönlü genişleri idi.” 

Şâhid: Başka bir şiire dayanarak söylenen şiirin anlam olarak aynı olması64 

37. Tarîf el-Anberî (ö.[?])  

Kaynaklarda kendisinden “ ٌُّمِقل َجاِهِليٌّ   Şiiri az olan câhiliyye şairi” aynı“ :”َشاِعر  

zamanda kavminin lideri ve savaşlarda komutanı olarak bahsedilmektedir (Asgar, 1974, 

s. 189). Fakat şiirsel yönünden bahsedilmez. 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

يَتََوسَّمُ  َعِريفَُهمْ  إِلَيَّ  بَعَثُوا َقبِيلَة   ُعَكاظَ  َوَرَدتْ  ُكلََّما أَوَ    (Âlûsî, 1924, c. 2, s. 185) 

“Demek Ukaz Panayırı her tekrarlandığında bir kabile en bilgililerini benim izimi 

bulsun diye gönderecek öyle mi? ” Şâhid: Meydana gelen olayın devamlılığını ifade 

etmek için müsnedin fiil olarak gelmesi. 

 
64 Nitekim Eşcâ es-Sülemî’ye ait olan bu şiir Ebû Ziyâd’ın şiiri ile aynı anlamdadır: 

 (Ebû-Hilâl, 1994, c. 1, s. 64)   َو لَْيس بِأَْوَسِعِهْم فِي الِغنَى َو لَِكْن َمْعُرفَهُ أَْوَسعُ 

“Zenginlikte en genişleri değil fakat iyilikte en genişleri” Müellif, bu iki şiiri alt alta kaydederek bu   

konuyu izah etmeye çalışmıştır. 
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38. Abdullah b. Kiysebe (ö. 23/644[?]) 

Ömer ibn el-Hattâb’ın kendisine yardım etmesi neticesinde ona övgü içeren bir 

şiir okuduğu nakledilen Abdullah b. Kiysebe’nin bâdiyeden gelen bir A´râbî olduğu 

nakledilmektedir (İbnü'l-Hâcib, 1864, s. 147). Şairler arasında zikredilmekten ziyade 

sahabelerden bahseden tabakât kitaplarında yer alan bu zatın bâdiyede yaşaması 

dolayısıyla doğal olarak kendisinde bir şiir yeteneği olduğu ve karşılaştığı bu olay 

neticesinde bu şiiri okuduğu anlaşılmaktadır.  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

َدبَرِ  الَ  وَ  نَْقبٍ  ِمنْ  َمسََّها َما ُعَمرُ  َحْفٍص  أَبُو بِاللِ  أَْقَسمَ    (İstirâbâzî, 2014, c. 2, s. 382) 

“Ebû Hafs Ömer yemin etti. Ona (dişi deveye) ne zayıflık ne de hastalık dokunmuştur.” 

Şâhid: Bedel65 

39. Amr b. el-Ehtem et-Ta’lebî (ö. 57/677) 

Muhadram şairlerinden olan Amr b. el-Ehtem’in, kabilesinin hatip ve lideri aynı 

zamanda beliğ bir şairi olduğu kaydedilmektedir (Dabbî, 1906, s. 319). Şiirleri ise “ الُحلَُل

 .Ortalığa saçılmış ipekler” olarak isimlendirilmiştir (Cerâvî, 1991, s. 597). Hz“ :”الُمنَشََّرةُ 

Peygamber’in Huzurunda kendi kabilesinden Zibrikân hakkında önce olumlu sonra 

olumsuz şiirler inşâd etmiş; Hz. Peygamber her iki halde de aynı tavır içinde 

bulunmuştur. Sebebini soranlara ise: “ا لسحر  البياِن  من  وإنَّ  حكمة   الِشِّعِر  من  ”إنَّ 
66: “Şiirde 

hikmet ve beyanda sihir vardır.” olan meşhur hadîsini söylemiştir (İbn Munkız, 1980, s. 

355).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir.  
1. 

لَ اَو نُتْبِعُهُ الَكَرَمةَ َحْيُث مَ   (Abdulcebbâr, 1984, s. 98) َو نُْكِرُم َجاَرنَا َما َداَم فِينَا  

“Aramızda iken komşumuza ikram ederiz ve bu ikram, o nereye giderse takip eder.”    

 
 .isimleri aynı kişiyi ifade ettiği halde iki ismi beraber kullanmak ”ُعَمرُ “ ” ve ”أَبُو َحْفٍص “  65

66 Tirmizî, “Edeb”, 2847. 
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Şâhid: Mübâlağa türlerinden bir tür olan iğrâk.67 

40. İbn Mukâtil ed-Darîr (ö. 761/1359) 

Müvelledûn tabakasından olan Alî İbn Mukâtil, Hama doğumlu olup zecel68 

alanında ün yapmış bir şairdir (Hindî, 1990, c. 3, s. 789)  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

“Yarın Fürka’da dostlarınla buluşma günün.” Şâhid: Kubh-u İbtidâ 

41. el-Ferezdak (ö. 114/732) 

İslâmî dönem şairlerinden olan Ferezdak, Basra’da doğmuş ve Basra’nın 

etrafındaki bâdiye denilen bedevilerin yaşadığı bölgelerde kendisini dilsel ve şiirsel 

anlamda geliştirmiştir (Fâûr, 1987, s. 5). Cumahî, islâmî devir şairlerden bahsettiği 

kısımda kendisine Cerîr’den sonra yer vermiştir (Cumahî, 1952, c. 2, s. 298). Hicv 

kabiliyetinin çok güçlü olduğu hatta bu yüzden babasına şikayetler ulaştığı nakledilir 

(Mütevekkil, 2004, s. 174). 

Kays b. el-Hatîm’den bahsederken değinildiği üzere “Nakize” kavramının Arap 

dilinde yerleşmesini sağlayan iki şair; Cerîr ve Ferezdak’tır. Bu atışmanın kırk yıl 

sürdüğü nakledilir (Hamrî, 2001, s. 229). Hatta bununla alakalı Ma´mer b. el-

Müsennâ’nin “Nekâizu Cerîr ve’l Ferezdak” adında bir eseri vardır. 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta şiirlerinden beş farklı yerde istişhâd etmiştir. 

 

 
67 İğrâk: mübâlağada ifrat ve mübâlağanın son mertebesi olarak yorumlanmıştır. (Kırşî, 1985, s. 29) 

68 Zecel: İlk olarak Endülüste ortaya çıkan bir çeşit halk şiiri türü (Muallim & Muallim, 1994, s. 165) 

69 Şairin kendisine bu beyti okuduğu kişi: “ َُضِرير يَا  أَْحبَابَِك  َمْوِعُد   Asıl senin dostlarınla buluşman ey“ :”بَْل 

Darîr” demiştir. Süyutî, bu beytin ikinci mısrasının bulunmadığını ifade etmiştir (Süyûtî, 2011, s. 388). 

Böyle bir tepki alan şairin, ikinci mısrayı okumadığı ve kayıtlara geçmediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle 

bu mısra ve bu hadise” kubh-u İbtidâ” denilen şiire kötü başlamaya çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

 (Kazvînî, 2017, s. 428)  َمْوِعُد أَْحبَابَِك بِالفَْرَقِة َغدْ  69…



128 

 

1. 

هِ  أَبُو يُقَاِربُهُ  أَبُوهُ  َحيٌّ  أُِمِّ ُمَملَّك ا  إِالِّ  النَّاِس  ِفي ِمثْلُهُ  َوَما    (Kazvînî, 2017, s. 17) 

“Onun insanların arasında benzeri ancak bir padişahtır. Annesinin babası hayattadır ve 

babası yakını olur.” Şâhid: Ta´kîd70  

2. 

أَْطَولُ  وَ  أََعزُّ  َدَعائُِمهُ  بَْيت ا لَنَا  بَنَى السََّماءَ  َسَمكَ  الِذي إِن   (Fâûr, 1987, s. 489) 

“Semâyı yükselten, bize kolonları daha muhkem ve uzun bir bina yapmıştır.”  

Şâhid: Haberin bina edilmesinde ima sanatının kullanılması. 

3. 

الَمَجاِمعُ  َجِريرُ  يَا َجَمْعتَنَا إِذَا بِِمثِلِهمْ  فَِجئْنِي آبَائِي أُولَئِكَ    (Fâûr, 1987, s. 320) 

“İşte bunlar benim ecdadım. (Atışma meclislerinde) Bir araya geldiğimizde onlar 

gibisini getir ey Cerîr” Şâhid: Ta´riz Sanatı.71  

4. 

ِمثِْلي أَوْ  أَنَا أَْحَسابِِهمْ  َعنْ  يَُداِفعُ  إِنََّما وَ  الِذَمارِ  الَحاِمي الذَائِدُ  أَنَا   (Fâûr, 1987, s. 488) 

“Ben kavmimin şerefinin yegane koruyucusuyum. Bunu ancak ben ve benim gibiler 

yapabilir.” Şâhid: Failin kendisi olduğunun altını çizmek amacıyla zamirin “انما” dan 

ayrılması. 

5.  

الَحَواِردُ  األُُسودُ  َحَواِليَّ  بَنِيَّ  َكأَنََّما  تُْبِصِرينِي أَنْ  َعَسى فَقُْلتُ     (Kazvînî, 2017, s. 221) 

“Umarım birgün bana etrafımda kızgın arslanlar gibi olan oğullar gösterirsin ” 

Şâhid: Hâl cümlesinin isim cümlesi olması durumunda vav’ın terk edilmesi. 

42. Cerîr (ö. 110/728 [?])  

İslâmi devir şairlerdendir. Ferezdak ve Ahtal ile beraber “األََمِوي  Üç”:”الُمثَلَُّث 

büyük Emevî şairi” tanımlamasında yer almaktadır (Ebû-Ziyâb, 2006, s. 77). Cumahî, 

kendisini islâmî devir şairler kısmında ilk sırada zikretmiştir (Cumahî, 1952, s. 297). Bu 

 
70 Ta´kîd: İfadedeki muğlaklık sebebiyle sözün anlaşılmaz olması (Tehânevî, 1996, s. 486). 

71 Ta´riz Sanatı: Dinleyenin anlamasının kıt olduğunu îmâ etmek üzere müsned ileyhi ism-i işaret olarak 

getirmek (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 110). 
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üç şairin hangisinin üstün olduğu hakkında çeşitli görüşler ortaya atılmış ve her birini 

şiddetle destekleyen gruplar oluşmuştur. Genel olarak şöyle bir taksim yapılmıştır 

(Bustânî K. , 1986, s. 5); Ahtal, en iyi metheden ve içkiyi en iyi tasvir eden; Ferezdak, 

fahr konusunda en önde gelen; Cerîr ise hicv ve nesb ustası aynı zamanda bütün şiir 

sanatlarını ustaca şiirinde toplayabilen olarak değerlendirilmiştir. 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta şiirleri ile beş farklı yerde istişhâd etmiştir. 

1.  

ِغَضابَا  َكانُوا َْ َوإِن  َرَعْينَاهُ  قَْومٍ  بِأَرِض  الَسَماء نََزلَ  إِذَا    (Kazvînî, 2017, s. 355) 

“Bir topluluğun toprağına yağmur yağarsa kızsalar bile biz o toprakta ziraat yaparız.” 

Şâhid: İstihdâm72  

2. 

ِلَحاهُمْ فاََل يَْمنَعَُك ِمْن أََرٍب  َسَواء  ذُو العََماَمِة و الِخَمارِ   (Kazvînî, 2017, s. 415)  

“Sakalları seni talebinden alıkoymasın çünkü onlar kadın ve erkek olarak zayıflar.” 

Şâhid: Başkasının şiirinden ilham alınarak söylenen şiirin örnek alınan şiirle neredeyse 

aynı olması73 

3.  

 (Bustânî K. , 1986, s. 64) َو إِذَا َغِضبَْت َعلَْيَك بَنُو تَِميمِ  َحِسْبَت النَاِس ُكلُُّهْم ِغَضابَا 

“Benû Temîm sana kızınca bütün dünya kızdı sanırsın ” Şâhid: Başkasının şiirinden 

ilham alınarak söylenen şiirin ilham alınan şiirden daha şamil olması.74  

 
72 İstihdâm: Çok anlamlara gelebilecek bir kelimenin kullanılması (Hâşimî S. A., 1999, s. 301) 

73 Nitekim bu şiirden ilham alarak Mütenebbî şu şiiri yazmıştır: 

 (Mütenebbî, 1983, s. 384)  َوَمْن في َكفِّه ِمْنُهْم قَنَاةٌ  كَمْن في َكفِّه منُهْم ِخضابُ 

“Elinde mızrak olan sanki elinde kına kalemi olan gibi.” 

İki şiirde de kadın ve erkek tasvirleri benzeşmektedir. Müellif ikisini beraber kaydederek konuyu anlaşılır 

hale getirmeyi amaçlamıştır (Kazvînî, 2017, s. 415).  

74 Aynı şekilde burada müellifin şiirleri beraber kaydetmesi söz konusudur. Yukarıda belirtilen Cerîr’in 

şiirinin altına teması Cerîr’den alınmış ve daha şamil bir forma dönüştürülmüş olan Ebû Nüvâs’ın şiirini 

kaydetmiştir: 
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43. Abdullah b. Muhammed ez-Zebîr (ö.75/694) 

Emevîler zamanında yaşamış Kûfe’nin meşhur hamâset şairlerindendir (Safedî, 

2000, c. 17, s. 95). Abdullah b. Zebîr'in şiirlerine Tâcu'l-Arûs, es-Sıhâh, Lisânu'l-Arab 

ve gibi sözlük bilimi alanında yazılmış kitaplarda istişhâd materyali olarak rastlanması; 

şiirlerinin bu alana kaynaklık eden materyaller barındırdığını göstermektedir (Cebûrî Y. 

, 1974, s. 28). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir yerde şiirinin üç beyitlik bir bölümü ile istişhâd 

etmiştir. 

1.  

ا إِْن تََراَخْت َمنِيَتِي  أَيَاِديَّ لَْم تُْمنَْن َو إِْن ِهَي َجلَّتْ    َسأَْشُكُر ُعْمر 

َمْحُجوِب الِغنَى َعْن َصِديِقهِ فَت ى َغْيَر  َو اَل ُمْظِهَر الَشكَوى إِذَا النَْعُل َزلَّتْ    

 (Cebûrî Y. , 1974, s. 142) َرأى َخلَتِي ِمْن َحْيُث يَْخفَى َمَكانََها َفَكانَْت َقذَى َعْينَْيِه َحتَى تََجلَّتْ 

“İkram ettiği şeyler çok değerli olmasına rağmen minnetsiz bana ikram eden Amr’a 

hayatım boyunca teşekkür edeceğim. O ki zenginliğini arkadaşından hiç saklamaz ve bu 

yoldaki zorluklardan asla şikayet etmez. Fakirliğimi saklamaya çalışsam bile görür ve 

gözündeki çapağa sabredemeyip hemen attığı gibi benim ihtiyacımı da hemen giderir. ” 

Şâhid: Teşrî75 

44. el-Kumeyt (ö. 126/744) 

Emevîler döneminin önde gelen şairlerinden olup Arap lehçeleri ve Arapların 

önemli günleri konusunda uzman olduğu kaydedilmektedir (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 79). 

Dîvânı, belli bir döneme ait siyasi ve kültürel çatışmalara ışık tutması açısından 

önemlidir (Tarîfî, 2000, s. 10). Bununla beraber Ebû İshâk ve Asmâî gibi bazı zatlar 

içinde Kümeytin de bulunduğu bir kısım islâmî devir şairlerin şiirlerinde lahn olduğunu 

iddia edip şiirleriyle istişhâda cevaz vermemişlerdir (Şihrî, 2010, s. 98). 

 
ِ بُِمْستَْنَكرٍ  أَْن يَْجَمَع العَالََم فِي َواِحدِ   (Bâbertî, 1983, s. 694) لَْيَس َعلَى ّللاَّ

“Alemi bir şahısta toplamak Allaha zor gelmez.” 

75 Teşrî: Ana vezin-kafiye düzenine ek olarak ikinci bir vezin kafiye düzeni bulunması(Bimyânî, 2008, c. 

4, s. 38). 
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Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

 

1. 

ُكْم تَْشِفي ِمَن الَكلَبِ ائُ َكَما ِدمَ    (Tarîfî, 2000, s. 19)  أَْحاَلِمُكم ِلَسقَاِم الَجْهِل َشافِيَة   

“Kanlarınız kuduz hastalığına şifa olduğu gibi hayalleriniz de cehalet hastalığına 

şifadır.” Şâhid: Tefrî76 

45. Ru’be b. Accâc (ö. 145/762) 

İslâmî devir şairlerinden olan Ru’be, uzun süre Basra’nın bâdiyesinde hayat 

geçirmiş ünlü bir recez şairidir (Türkmânî, 1985, c. 6, s. 162). Babası ile beraber 

irticalen şiir söyleme kabiliyetlerinden ve Arap diline hakimiyetlerinden 

bahsedilmektedir (Hâtimî, 2006, s. 94). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

ا ا  َمْرِسن ا وَ  َوفَاِحم  ج  ُمَسرَّ ا  َحاِجب ا وَ  ُمْقلَة   وَ   ج  ُمَزجَّ  (Satlî, 1971, c. 2, s. 34) 

“Gözbebeği, keskin kaş, kömür karası saç ve parlak burunlu (sevgili)” Şâhid: 

“Müserrec” kelimesinin garib kelime olması  

2. 

 (Belûsî, 2008, s. 3) َوبَلٍَد عاِميَة أَْعَماُؤهُ  َكأَنَّ لَْون أَْرِضِه َسَماُؤهُ 

“Nice diyarlar vardır ki körleri gizlidir ve gökyüzünün rengi yerin rengi gibidir.” 

Şâhid: Kalb77 

46. Zürrumme (ö. 117/735) 

Emevîler döneminde yaşamış islâmî bir şair olan Zürrumme’yi Cümahî, islâmî 

devir şairler arasında ikinci tabakada zikretmiştir (Cumahî, 1952, c. 2, s. 534). İbn 

Kuteybe ise kendisinin teşbih sanatında en iyi şair olduğunu kaydeder (İbn Kuteybe, 

1958, s. 534). Bu özelliği ile Zürrumme, İmrüulkays ile kıyaslanmıştır. Nitekim 

 
76 Tefrî: Ana temaya bağlı ve onunla alakalı ek özelliklerin kaydedilmesi (Akkâvî, 1996, s. 399). 

77 Kalb: Kelimenin lafzen veya mâna olarak ters çevrilmesi ile elde edilen edebî sanat (Kalkîle, 1992, s. 

346). 
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Hammâd er-Râviye kendisi hakkında şöyle demiştir (Tâî, 2016, s. 53): “Câhiliyye 

devrinde İmrüulkays, islamî devirde ise Zürrumme teşbihte ustadır.”  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1. 

 (Sebec, 1995, s. 244) َو إِْن لَْم يَُكْن إِاَل ُمعَِرُج َساَعةٍ  قَِلياَل َفِإنِي نَاِفع  ِلي قَِليلَُها 

“Konaklayacağım süre az bir saat olarak belli olmasaydı o az süre bile bana faydalı 

olurdu.” Şâhid: Birinci mısranın ikinci mısraya sarkması.  

47. Ebü’n-Necm el-İclî (ö. 125/742) 

İslâmî devir recez şairlerinden olan Ebü’n-Necm, Cumahî tarafından dokuzuncu 

tabakada kaydedilmiştir (Cumahî, 1952, c. 2, s. 737). Ebü’l-Ferec ise kendisini recez 

şairlerinin birinci tabakasında olarak zikreder (İsfahânî, 2008, c. 10, s. 120). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta üç yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

اْلُمْجِزلِ  الَوهُوبِ  الفَْضلِ  الَواِسعِ  اأْلَْجلَلِ  اْلعَِليِِّ  اْلَحْمُدِِل     (Hicrân, 2010, s. 337) 

“Alî ve Celîl olan, aynı zamanda fazlı geniş ve hesapsız veren Allaha hamdolsun. ” 

Şâhid: Kıyasa Muhalefet. 

2.  

أَْسِرِعي  أَوْ  أَْبِطئِي الْليَاِلي َجْذبُ  قُْنُزعِ  َعنْ  قُْنُزع ا َعْنهُ  َميَّزَ     

اْطلُِعي ِللشَّْمِس  هللاِ  قِيلُ  أَْفنَاهُ    (Hicrân, 2010, s. 257) 

“Hızlı ve yavaş olarak gece gündüzün değişmeleri saçından bir parçayı kopardı.  Artık 

ister yavaş ister hızlı akın ey geceler.  Allahın güneşe “doğ” diye emretmesi fenayı 

netice verdi.” Şâhid: Mecâz. 

3.  

أَْصنَعِ  لَمْ  ُكلُّهُ  ذَْنب ا َعلَيَّ  تَدَِّعي الِخيَارِ  أُمُّ  أَْصبََحتْ  قَدْ    (Hicrân, 2010, s. 256) 

“Ümmü’l-Hıyâr, hiç birini benim işlemediğim suçları bana yüklemeye başladı.” 

Şâhid: “ُكل” edatının öne alınması ile nefyin genellenmesi. 

48. Ziyâd el-A´cem (ö.100/718) 

İslâmî devir şairlerinden olan Ziyâd el-A´cem, Cumahî tarafından yedinci 

tabakada değerlendirilmiştir (Cumahî, 1952, c. 2, s. 681). Şiirlerinin büyük 
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çoğunluğunun medh, mersiye ve heca türlerinden oluştuğu kaydedilmiştir (Bekkâr, 

1983, s. 29). Dilinde konuşmasına engel bir kusur olduğundan dolayı “ ُاألَْعَجم”  denildiği 

fakat buna rağmen konuşmasının fasih olduğu nakledilir (İsfahânî, 2008, c. 15, s. 260).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir şiiri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

الَحْشَرجِ  إِْبنِ  َعلَى ُضِربَتْ  قُبَّةٍ  ِفي النََدى وَ  الُمُروَءةَ  وَ  الَسَماَحةَ  إِنَّ    (Bekkâr, 1983, s. 49) 

“Hoşgörü, beyefendilik ve cesaret sıfatları İbnü’l-Haşrec’in üzerine kurulmuş bir 

çadırdadır.” Şâhid: Kinâye. 

49. el-Kutâmî (ö. 101/719-20 [?]) 

İslâmî devir şairlerinden olan Kutâmî, az fakat edebî değeri yüksek şiirleri olan 

bir şair olarak nitelenmiştir (İsfahânî, 2008, c. 24, s. 13). Cumahî, kendisini islâmî devir 

şairler kısmında, ikinci tabakada zikretmektedir (Cumahî, 1952, c. 2, s. 534).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1.78  

ا اعَ بالفََدِن السَّيَ  َطيٌْنتَ كما  ا أَْن َجَرى ِسَمٌن عَ   ا هَ يْ لَ فلمَّ  (Samarrâî & Matlûb, 1960, s. 40) 

“Kilolar (dişi devenin)üzerinde belirdiğinde sanki toprağı sarayla sıvamışsın 

gibi.” Şâhid: Herhangi bir belâgat nüktesine hizmet etmediğinden dolayı hoş 

karşılanmayan kalb sanatı “  ُ79 ”القَْلُب الَمْرُدود   

 

2.  

اد  ك لُ  َعلَْيِهمْ  َخاطَ  َكانَ  َما َزرَّ بَِها  نَقُدُّ  لَْهذَِميَّاتٍ   نَْقِريِهمْ    (Samarrâî & Matlûb, 1960, s. 90) 

“Kendilerine saplamakla paramparça ettiğimiz mızrakların keskin kısımlarını yediririz. 

Her dikici de onlara zırh dikecek değildir.”  

 
78 Bu beyit şairin dîvânında yukarıdaki gibi olmasına karşılık Telhîsü’l-Miftâh’ta şu şekildedir: 

ا أَْن َجَرى ِسَمٌن عَ  ا هَ يْ لَ فلمَّ ا اعَ بالفََدِن السَّيَ  َطيٌْنتَ كما     (Kazvînî, 2017, s. 94) 

“Toprağı sarayla sıvadığın gibi kilolar dişi devenin üzerinde belirdiğinde.” 

79 Müellif, kabul edilen kalb sanatına bir örnek verdikten sonra, “ رُ دٌ  ََ   ااِلَ    ”.Aksi takdirde reddedilir“ :”و

demekte ve şâhid olarak bir beyit kaydetmektedir (Kazvînî, 2017, s. 94). Sözü edilen makbul kalbe örnek 

olan şiir beyti ve şâhidliği, Ru´be b. Accâc’dan bahsedilen kısımda kaydedilmiştir. 
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Şâhid: İstiâre-i tebeiyyenin fiil, fâil veya mef´ul gibi ögeler üzerine bina edilmesi. 

50. Küseyyir b. Abdirrahmân el-Huzâî (ö.105) 

İslâmî devir şairlerden olan Kuseyyir, Cumahî tarafından ikinci tabakada 

değerlendirilmiştir. Fakat Cumahî, kendisinin Hicaz bölgesince birinci tabakada 

bulunan bütün islâmî devir şairlerinden üstün kabul edildiğini ifade etmiştir (Cumahî, 

1952, c. 2, s. 534). Bazı kaynaklara göre Küseyyir; Cerîr Ferezdak, Ahtal ve er-Râî en-

Nümeyrî (ö. 97/716 [?]) gibi birinci tabakada yer alan islâmî devir şairlerinden üstün 

olmakla beraber, krallara medh ve övgü amacıyla yazılan şiirler konusunda kimsenin 

erişemediği bir başarı sağlamıştır (İsfahânî, 2008, c. 9, s. 6).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

األَبَاِطحُ  الَمِطيِِّ  بِأَْعنَاقِ  َسالَتْ  وَ  بَْينَنَا  األََحاِديثِ  بِأَْطَرافِ  أََخْذنَا   (Abbâs İ. , 1971, s. 525) 

“Aramızda sohbete daldık ve ova, bineklerimizin boyunları ile aktı.” 

Şâhid: istiâre-i âmiye vasıtası ile istiâre-i garîbe elde edilmesi. 

2.  

الَمالِ  ِرقَابُ  ِلَضْحَكتِهِ  ُغِلقَتْ   (Abbâs İ. , 1971, s. 288)  َضاِحك ا تَبَسَّمَ  إِذَا الِرَداءِ  َغْمرُ  

“Cömertliği öyle geniş ki; eğer tebessümle bir gülse her isteyen istediğini elde eder.” 

Şâhid: Mücerred istiâre 

51. Yezîd b. Mesleme b. Abdülmelik b. mirvân (ö.[?]) 

Abbâsî’nin Telhîsü’l-Miftâh’ta var olan bir beyti kendisine isnad ettiği bu kişiye 

dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İsminden hareket edildiğinde; Mesleme b. 

Abdülmelik b. Mirvân, hicrî 121/740 yılında vefat etmiş bir Emevî valisidir (İbn 

Hibbân, 1973, c. 7, s. 490). Fakat Yezid isminde bir oğlu olduğuna dair klasik eserlerde 

herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

Telhîsü’l-Miftâh’ta var olan ve kendisine isnad edilen beyit şudur: 
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1.  

الَزائِرِ  إِْنِصَرافِ  إِلَى الَشِكيمَ  َعلَكَ  بِِعنَانِهِ  قَْربُوَسهُ  أَْحتَبَى إِذَا وَ    (Kazvînî, 2017, s. 306) 

“Bir yere bağlandığında (sanki kıpırdansa semeri düşecekmiş gibi) ağzındaki gemini 

ısırarak ziyaretçinin geri dönmesini bekler.” Şâhid: İstiâre 

52. Ebû Dülâme (ö. 161/777-78)  

Müvelledûn tabakasından olan Ebû Dülâme, Kûfe’de yaşamış bir şair olarak 

(Ya'kûb, 1994, s. 15) Emevî ve Abbâsî devletlerini idrak etmiştir (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 

475-476). Abbâsîler döneminde Mehdî, Mansûr ve Hârûn Reşîd dönemlerini idrak eden 

şair, Halife Mansûra başka hiçbir şairin yaklaşamadığı kadar yaklaşmış ve yanında 

bulunmuştur (Buheyt, t.y., s. 124). Dinî ve ahlakî yönden olumsuz davranışlarına 

rağmen şiirleri ve konuşmalarında bulunan insanları güldürme yeteneği, bu yönlerinin 

görmezden gelinmesine sebep olmuştur. (Askerî, 1995, s. 77) 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

بِالَرُجلِ  اإِلْفاَلسَ  وَ  الُكْفرَ  أَْقبَحَ  وَ  إِْجتََمعَا إِذَا الُدْنيَا وَ  الِدينَ  أَْحَسنَ  َما    (Ya'kûb, 1994, s. 108) 

“Din ve dünya bir arada olunca ne güzel. Küfür ile iflas bir arada olursa ne kötü.” 

Şâhid: Mukâbele80 

53. el-Muazzel b. Gaylân (ö.210/826) 

Müvelledûn tabakasından olan Muazzel, Kûfe doğumlu olup Basra’da ikamet 

etmiştir (Ebû-Hilâl, 1994, s. 271). İkisi de şair olan Ahmed b. Gaylân ve Abdussamed b. 

Gaylân’ın babalarıdır (Şemsî, 2000, s. 739).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

رِ قْ الفَ  بِ انِ ي جَ اء ِف يَ لْ ـــالعُ  انتْ ــَ أذا ك انِب الغنىَ ى جَ ُت بَميَّاٍل إلَ سْ ولَ    (Kazvînî, 2017, s. 246) 

“Yücelik eğer fakirlik tarafında ise ben zenginlik tarafına meyledici değilim.” 

 
80 Mukâbele: Şiirde işlenen temaların karşılaştırılması olan bu sanatı ilk kullananın Ebû Dülâme olduğu 

kaydedilmiştir. Karşılaştırılan ögeler ne kadar çok olursa o kadar beliğ olur. Ahsen-ekbah, Din-Küfür, 

dünya-iflas gibi (İbn Zâkûr, 2001, s. 92). 
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Şâhid: Beytin aynı anlamda olan başka bir beyte kıyas edildiğinde itnab içermesi81  

54. Ebû Temmâm (ö. 231/846) 

Müvelledûn tabakasından olan Ebû Temmâm, zamanında meşhur olmuş bir 

şairdir. Zira kendisi hakkında şöyle denmiştir (Hüseyin, 2012, s. 97): “  َفَلْم يَْستَِطْع َأَحد  ِمْنُهْم

 O hayatta iken muasırı olan hiçbir şaire ”:”َأْن يَْكِسَب ِدْرَهم ا، َفَلمَّا َماَت تََقسَّمَ الُشعََراُء الَجَوائَِز بَْعَدهُ 

bir dirhem nasip olmadı. Ancak ölümünden sonra şairlere verilen hediyeleri aralarında 

bölüştüler.” 

Müvelledûndan olmasına karşılık şiirleri ile belâgat alanında olduğu gibi tefsir 

alanında da istişhâd edilmiştir. Nitekim Zemahşeri, ( َْعلَْيِهم أَْظلََم   ayetinde yer alan 82 ( َوإِذَا 

 fiilinin müteaddi bir fiil olduğunu ispat etmek için Ebû Temmâm’ın bir şiiri ile ”أَْظلَمَ “

istişhâd etmiş ve kendisinden sonra gelen müfessirler de Zemahşeri’nin bu görüşüne 

tabi olmuşlardır (Ceyyânî, 2010, c. 1, s. 147-148).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta yirmi üç yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

َوْحِدي لُْمتُهُ  لُْمتُهُ  َما َوإِذَا  (Esved, 1928, s. 1: 296) َكِريم ، َمتَى أَْمَدْحهُ، أَْمَدْحهُ َواْلَوَرى  َمِعي  

“Saygınlığından ötürü onu ne zaman övsem insanların içinde överim. Yerdiğimde ise 

yalnız başıma iken yererim.” Şâhid: “امدحه” kelimesinde “َحاء” ve “ اء هَ  ” harflerinin 

birbirine yakın olmasından doğan tenâfür.  

2. 

َكِريمُ  الُحَسْينِ  أَبَا َوأَنَّ  َصْبر   النََوى  أَنَّ  َعاِلم   هُوَ  الَِّذي وَ  الَ    (Tebrîzî, 1994, c. 3, s. 290) 

“Hayır, Alim olana yemin olsun ki niyet sabırdır ve Ebü’l-Hüseyin kerimdir.” 

 
81 Bu beyit, aynı anlamda olan Ebû Temmâm’ın şu beytine nisbetle itnablı olarak değerlendirilmiştir: 

  (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 304) إِذا الَمرُء لَم يَزَهد َوقَد ُصبِغَت لَهُ  بِعُصفُِرها الُدنيا فَلَيَس بِزاِهدِ 

 

“Eğer kişi zahid olmazsa dünya da onu Usfûra boyasıyla boyamış ise o asla zahid değildir. ” 

82 Bakara,  2/20 
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Şâhid: bir cümlenin diğer bir cümleye atıf yapılabilmesi için aralarında münasebetin 

bulunması.83  

3.  

 (Esved, 1928, c. 3, s. 273) يَــُصــدُّ َعــِن الُدنـيـا إِذا َعـنَّ ُسـؤُددٌ  َولَو بَــَرَزت فــي ِزيِِّ َعــذراَء نــاِهــدِ 

“Dünya hayatında bir şeref göründüğünde ondan alıkoyar. Göğüsleri olgunlaşmış bir 

bakire şeklinde görünse bile. ”Şâhid: kendisinden sonra gelen ve aynı anlamı veren 

beyte nisbeten bu beytin îcâzlı olması.84 

4.  

رُ  َكْيفَ  األَْرِض  ُوُجوهَ  تََريَا تََصوَّ يَا َصاِحبَيَّ  يَا  نََظَرْيُكَما  تَقَصَّ   

ُمْقِمرُ  هُوَ  َفَكأَنََّما الُربَى َزْهرُ  َشابَهُ  قَدْ  ُمْشِمس ا نََهاَرا تََريَا   (Tebrîzî, 1994, c. 2, s. 194) 

“Ey iki arkadaşım, yeryüzünün nasıl göründüğüne dikkatlice bakın. Ruba çiçeğine 

benzeyen güneşli bir günü görürsünüz ki sanki ay ışığı ile aydınlanmıştır.” 

Şâhid: benzeyenin birleiş benzetilenin tekil olması ile sağlanan teşbih türü. 

5.  

يَِخبْ  َفلَمْ  َظنِِّي َعاَوَدهُ  وَ  َعنِِّي َمَواِهبُهُ  فْ تَْصدِ  لَمْ  وَ  َعْنهُ  تُ َصَدفْ     

ْلتَ  إِنْ  وَ  الَطلَبِ  ِفي لَجَّ  َعْنهُ  تََرحَّ قُهُ َريِ  َوافَاكَ  ِجئْتَهُ  إِنْ  َكالغَْيثِ    (Tebrîzî, 1994, c. 1, s. 113) 

“Ben onu bıraksam da onun hediyerleri beni bırakmadı. Kuşkularım onu sınasa da 

hiçbir zaman güvenimi boşa çıkarmadı. Yağmur gibi ona geldiğinde sulaması yeter. 

Eğer ondan ayrılırsan o ayrılmamakta diretir.” 

Şâhid: müşebbeh ve müşebbeh bih’in sıfatlarının içinde zikredildiği mücmel teşbih. 

6.  

الَسَماءِ  ِفي َحاَجة   لَهُ  بِأَنَّ   (Tebrîzî, 1994, c. 4, s. 34)   الَجُهولُ  يَُظنُّ  َحتَى يَْصعَدُ  وَ  

“Öyle yükselir ki zırcâhil sanar onun gökte bir ihtiyacı var.” Şâhid: Terşîh85 

 
83 Bu şiirde “ َصبِرُ   النوى” ve “الحسين ابي   arasında  herhangi bir alaka olmadığı için Ebû Temmâm bu ”كرم 

noktada eleştirilmiştir (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 19). 

84 Takip eden beyit şudur: 

  إِذا الَمرُء لَم يَزَهد َوقَد ُصبِغَت لَهُ  بعُْصفُِرها الدُّنيا فلَْيَس بَِزاِهدِ 

“Eğer kişi zahid olmazsa dünya da onu Usfûra boyasıyla boyamış ise o asla zahid değildir. ” 
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7. 86 

ا َفَما أتَى  لََها اللَّْيُل إِالَّ َو ِهَي ِمْن ُسْنُدٍس ُخْضرٍ   (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 449) تََردَّى ثِيَاَب الَمْوِت ُحْمر 

“Ölüm elbisesini kırmızı giydi. Akşama çıkmadan o sündüs yeşili oldu. ” 

Şâhid: Tedbîc87 

8.  

 (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 60) َكأَنَّ الَسَحاَب الغَُر َغيِْبَن تَْحتََها  َحبِيبَا َفَما تَْرقَا لَُهنَّ َمَداِمعُ   88

“Sanki beyaz bulutların altında bir sevgili saklanmış ki gözyaşları bir türlü kesilmiyor.” 

Şâhid: Hüsn-i Ta´lîl  

9.  

يَْحيَى بِْن َعْبِد هللاِ يَْحيَا لََدى   (Yûnus & Mustafa, 1942, s. 260) َما َماَت ِمْن َكَرِم الَزَماِن فِإنَّهُ  

“Eski zamanlarda ölmüş olan ikram sıfatı Yahyâ b. Abdullah’ın yanında dirilir.” 

Şâhid: Cinâs-ı müstevfâ adı verilen ve benzer kelimelerin fiil ve isim formunda gelmesi 

ile oluşan cinas çeşidi.  

10.  

 (Yûnus & Mustafa, 1942, s. 35) يَُمدُّوَن ِمْن أَْيٍد َعَواٍص َعَواِصمِ  تَُصوُل بِأَْسيَاِف َقَواٍض قََواِضبِ 

“Gelenekleri yerine getirip cömertliği sürdürüyor ve sığınma isteyenleri koruyorlar.” 

Şâhid: Nakıs cinâs  

11.  

 ,Yûnus & Mustafa, 1942) َو َمْن َكاَن بِالبَيِض الَكَواِعِب ُمغَرَما   َفَما ِزْلَت بِالبَْيِض القََواِضِب ُمْغَراما  

s. 223) 

“Bazılarının  genç kadınlara düşkün olması gibi ben de keskin kılınçlara düşkünüm.” 

Şâhid: Son kelimenin ilk mısranın sonunda gelmesi.  

 

 
85 Terşîh: İbarnin onunla edebî sanata kavuştuğu destekleyici istiâre türü (Eroğlu, 2007, s. 44). 

86 Abbâsî bu beyitin Ebû Temmâm’a ait olduğunu ifade etmiştir. Fakat dîvânında bulunmamaktadır. 

87 Tedbîc: İfadeyi güzelleştirmek maksadıyla çeşitli renklerin sembolik anlamları ile kullanılması 

anlamında bedî‘ terimi (Tehânevî, 1996, s. 402).  

88 Aynı şekilde bu beyitin de Ebû Temmâm’a ait olduğunu ifade etmiştir. Fakat dîvânında 

bulunmamaktadır. 



139 

 

12.  

ي الوَ ِف  َوقَد َكانَت اْلبيُض اْلقَواِضبٌ  َغى بَواتر وْهَي االَن ِمْن بْعدِه بتر   (Atiyye, 2009, s. 256) 

“Kesici kılınçlar harpte keskinlerdi. Şimdi ise(onun vefatından sonra) köreldiler. ” 

Şâhid: Aynı kökten gelen kelimenin ikinci mısrada tekrar etmesi  

13.  

 .Yûnus & Mustafa, 1942, s) تََجلَى بِِه ُرْشِدي و أثَْرْت بِِه يَِدي  َو فَاَض بِِه ثَْمِدي َو أَْوَرى بِِه َزْنِدي 

88) 

“Rüşdüm ortaya çıktı ve servete kavuştum. Az olan suyum arttı ve çakmağım çaktı.” 

Şâhid: Nazmında seci bulunması.  

14. 

 (Ca'fûre, 2014, s. 148) تَْدبِيُر ُمْعتَِصم، بِالل ُمْنتَِقم،  ِِل ُمْرتَِقُب، ِفي هللِا ُمْرتَِغبُ 

“Mu´tasım-Billâh’ın tedbiri öç alıcı, Allah için beklenendir ve Allah arzulanarak 

yapılmıştır.” Şâhid: Taştîr89  

15.  

نَا الَخِط إِاَل أََن تِْلَك ذََوابِلَق  َهاتَا أََوانِسُ َمَها الَوْحُش إِاَل أَنَّ    (Yûnus & Mustafa, 1942, s. 193) 

“Şu uysallar dışında hepsi yaban ineği.  Yollar hep mızrak gibi sadece şu biraz 

yumuşak.” Şâhid: Mümâsele90 

16. 

يَأْتَِي الَزَماُن بِِمثِْلهِ َهْيَهاَت أَْن  إِنَّ الَزَماَن بِِمثِْلِه لَبَِخيلُ   (Bustânî B. , 2000, s. 76) 

“Zaman onun gibi birisini tekrar nerden getirecek. Zaman onun gibisini getirmekte çok 

cimridir.” Şâhid: başka bir şairin beytinden alıntı yapılarak oluşturulan beytin alıntı 

yapılan beyitten belâgat noktasında daha aşağı seviyede olması.91 

 
89 Taştîr:  Bu edebî sanatta şair beytini ikiye ayırır. O iki bölümden herbirini mısralara böler. Fakat 

beytinin her iki bölümünde bulunan mısraların secileri, kendi aralarında uyumlu ve diğerlerine göre 

farklıdır (Kalkîle, 1991, s. 172). 

90 Mumâsele: Kafiyeden bağımsız olarak beytin iki mısrasındaki kelimelerin aynı vezinde gelmesi 

(Abbâsî, 2011, c. 2, s. 235). 

91 Mütenebbî, Ebû Temmam’ın bu beytinden iktibas ederek kendisi şu beyti oluşturmuştur: 

 (Mütenebbî, 1983, s. 145)    أَْعَدى الَزَماُن َسَخاُؤهُ فََسَخا بِهِ  َولَقَْد يَُكوُن بِِه الَزَماُن بَِخيََل 

“Zamanın cömertlik edeceği tuttu ve onunla cömertlik etti. Aslında zaman onu vermekte çok cimridir.” 
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17.  

 (Yûnus & Mustafa, 1942, s. 182) لَْو َحاَر ُمْرتَاُد اْلَمنِيَِّة لَْم يَِجدْ  إِالَّ اْلِفَراَق َعلَى النُّفُوِس َدِليالَ 

“Ölüm yolunu şaşırmış olsaydı hiç şüphesiz canları almaya giden yollar arasından 

ayrılığı seçerdi.” Şâhid: Bir şiirden alıntı yapılarak oluşturulmuş şiirin alıntı yapılan 

şiire benzemesi.92 

18.  

ْيُث ِفي بَْعِض الَمَواِضعِ أَْنفَعُ  93  (Kazvînî, 2017, s. 413) هَُو  الُصْنُع إِْن يَْجعَْل فَِخير  َو إِْن يَِرثْ  فَللَرَّ

“Bu bir iyiliktir, çabuk olursa ne âlâ. Eğer gecikirse, gecikmek bazı durumlarda 

yararlıdır.” Şâhid: İlmâm94 

19. Bu beyit el-Efveh el-Evdî’den bahsedilirken kaydedilmiştir. 

20.  

 (Yûnus & Mustafa, 1942, s. 142) فََو هللِا َما أَْدِري أَأَْحاَلُم نَائِمٍ  أَِلَمْت بِنَا أَْم َكاَن ِفي الُرْكِب يُوَشعُ 

“Bir uyuyanın rüyaları mı gördüklerimiz yoksa Yûşâ´(a.s.) mı konakladı yanımızda 

vallahi bilmiyorum.” Şâhid: Telmîh95 

21.  

 
92 Mütenebbî, Ebû Temmâm’ın yukarıdaki beytinden esinlenerek şu beyti oluşturmuştur: 

 (Mütenebbî, 1983, s. 17) لَْو اَل ُمفَاَرقَةُ األَْحبَاِب َما َوَجَدتْ  لَها الَمنَايَا إلى أْرَواِحنَا ُسبَُل

“Dostların firakı olmasaydı ecel, yol bulup canlarımızı almaya gelemezdi.” 

93 Kazvînî ve Abbâsî bu beyti Ebû Temmâm’a ait olarak kaydetmişler fakat divanında 

bulunmamaktadır. 

94 İlmâm: Kendisine ait olmayan bir  şiir ya da sözü sahiplenmek (Akkâvî, 1996, s. 216).  

Nitekim müellif, Ebû Temmâm’a nispet ettiği beytin hemen sonrasına Mütenebbî’nin beytini 

kaydetmiş ve Mütenebbî’nin bu beyti Ebû Temmâm’dan intihal ettiğini ifade etmek istemiştir. Beyt 

şudur: 

 أَْسَرعُ الَسْحِب فِي الَمِسيِر الَجَهامُ 

 

بُْطُء َسْيبَِك َعنِيَو ِمَن الَخْيِر   (Mütenebbî, 1983, s. 167) 

      “Senin yardımının benden gecikmesi hayırlıdır. Zira bulutların en yağmursuzu hızlı olanlarıdır.” 

95 Telmih: Beyit içerisinde insanlarca malum olan bir olay ya da ayet, hadis gibi naslara gönderide 

bulunma (Akkâvî, 1996, s. 422). Nitekim bu beyitte Hz.Yûşa’nın kıssasına gönderme yapılmıştır 

(Abbâsî, 2011, s. 2: 401). 
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َمَع الَرْمَضاِء َو النَاُر تَْلتََظى ولَعَْمرٌ  أََرُق َو أَْحفَى ِفي َساَعِة الَكْربِ   (Tebrîzî, 1994, s. 4: 170) 

“Zaten sıcak olan bir yerde ateş başında olan Amr, sıkıntı içinde dah senden daha 

merhametli ve hakikatlidir.” Şâhid: Telmîh96 

22.  

ِس قَْوِمي َو قَْد أََخذَتْ قُومِ يَقُوُل فِي  ِمنَا الَسَرى ُخَطا الَمْهِريَِّة القُودِ    

 (Yûnus & Mustafa, 1942, s. 102) أَ َمْطلََع الَشْمِس تَْبِغي أَْن تَأُمَّ بِنَا فَقُْلُت َكاَل َو لَِكنَّ َمْطلََع الُجودِ 

“Kûmis denilen yerde, gece yolculuğu ve uzun görünümlü Mehriyye devesinin adımları 

bizi etkilemişken kavmim sordu: Bize güneşin doğuşumu önderlik etsin? Ben dedim: 

asla, asıl cömertliğin doğuşu.” Şâhid: Hüsnü’t-Tahallüs97 

23.  

الِشيِب َخْيرا  لَْو َرأَى هللاُ أَنَّ ِفي  َجَوَرتْهُ األَْبَراِر ِفي الُخْلِد ِشيبا     

َغِريب اَخْلقا  ِمْن أَبِي َسِعيٍد   (Yûnus & Mustafa, 1942, s. 23) ُكَل يَْوٍم تُْبِدي ُصُروُف اللَيَاِلي 

“Allah yaşlılıkta bir hayır görseydi iyi kullarına yaşlılığı cenette komşu ederdi. Her gün 

gecenin hadiseleri Ebû Saîd’den garip haller gösteriyor.” Şâhid: İktidâb98 

55. el-Mütenebbî (ö. 354/965) 

Müvelledûn tabakasından olan Mütenebbî’nin soyunun güney Araplarına 

dayandığı söylenmektedir (Hüseyin, 2012, s. 12). Kendisi Kûfe’de doğmuş ve daha 

sonra babası ile Şâm bölgesine göç etmiştir (Seâlibî, 1983, c. 1, s. 141). Mütennebî 

lakabı ile anılmasına Kûfe’ye bağlı bir yer olan Semâve’de nübüvvet dava etmesinin 

 
96 Müellif, bu beytin meşhur olan şu beyte işaret etmek suretiyle telmîh sanatına dahil olduğunu ifade 

etmiştir (Kazvînî, 2017, s. 426):  

ْمضاِء بالنَّارِ  نَ مِ  يرِ جِ تَ سْ المُ كَ  الرَّ   َكربَتِهِ الُمستجيُر بعمرٍو ِعنَد  

“Sıkıntı anında Amr’dan yardım isteyen adamın hali sıcak bir yerde ateşten yardım isteyenin hali gibidir.” 

97Hüsnü’t-Tahallüs: Şiirin başında var olan nesib gibi bölümlerden şiirin asıl temasına insicâma halel 

vermeden geçiş yapmak (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 444). 

98 İktidâb: İktitâ´ “االقتطاع” ve irticâl ”االرتجال” da adlandırılan ve şiir içerisinde alaka kurmadan mevzular 

arasında geçiş yapmak olarak tanımlanan durum(Abbâsî, 2011, c. 2, s. 457). 



142 

 

sebep olduğu kaydedilmektedir (Yâzicî, 2016, s. 23). Kendisi bazı âlimlere göre 

devrinin en iyi şairi olarak nitelendirilmektedir (İbn Abbâd, 2015, s. 17). Abbâsî, onun 

Arap dilini çok nakleden ve sorulan her soruya şiir ve ya nesr formunda materyallerle 

istişhâd ederek cevap veren birisi olduğunu; ayrıca şiirlerinden âlimlerin çok istifade 

ettiğini öyle ki;-bir kavle göre- dîvânı üzerine yazılmış kırka yakın şerh olduğunu 

aktarır (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 38). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta yirmi üç yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1.  

النََّسبِ  َشِريفُ  اْلِجِرشَّى َكِريمُ  اللَّقبِ  أََغرُّ  االْْسمِ  ُمبَاَركُ    (Mütenebbî, 1983, s. 438) 

“İsmi mubarek, lakabı meşhur, kendisi değerli, soyu şereflidir.” 

Şâhid: Şiirde kulağa hoş gelmeyen kelimenin bulunması. “الجرشي” 

2.  

شَواِهدُ  َعلَْيَها ِمْنَها لََها َسبُوح   َغْمَرةٍ  بَْعدَ  َغْمَرةٍ  ِفي َوتُْسِعُدنِي   (Mütenebbî, 1983, s. 319) 

“Her şiddetten sonra başka bir şiddetle beni mutlu ediyor. Hızlı olmasının onda ondan 

ona şehâdet eden şâhitleri var.” Şâhid: “ منها”,”لها” ve “ عليها” harflerinin ard arda 

tekrarlanması. 

3.  

يَاحُ  تَْجِري السُّفُنُ  تَْشتَِهي الَ  بََما الرَّ  (Mütenebbî, 1983, s. 472) َما ُكلُّ َما يَتََمنَّى اْلَمْرُء يُْدِرُكهُ  

“Kişi her temenni ettiği şeye ulaşamaz. Bazen rüzgar gemilerin istemediği tarzda eser.” 

Şâhid: “كل” edatının tehir edilmesi ile nefyin şamil hale getirilmesi. 

4.  

 (Mütenebbî, 1983, s. 322) َواَل فْضَل فيها للشََّجاَعِة والنِّدى  َوَصبِر الفَتى لَوال ِلقاُء َشعوبِ 

“Dünyada ecel olmasa kahramanlığın ve keremin anlamı olmaz. Kavuşma olmazsa da 

bir gencin, sevgilisini beklemesi ölümdür.” Şâhid: Haşv adı verilen gereksiz kelimenin 

  .şiirde bulunması ”الندى “

5.  

ْصَطلي يُْقعي ُجلُوَس البََدويِّ المُ  بِأَربَعٍ َمجدولٍَة لَم تُجَدلِ   (Mütenebbî, 1983, s. 131) 

“Isınmaya çalışan bir bedevî oturuşu gibi dört ayağı üzerinde hiç yorulmadan oturuyor.” 

Şâhid: Teşbîh 
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6.  

 (Mütenebbî, 1983, s. 268) فإن تَفُِق األَناَم وأنَت ِمنُهم فإنَّ الِمسَك بَعُض َدِم الغََزالِ 

“Onlardan olduğun halde insanları geçebilirsin. Geyiklerin kanının birazı misk 

kokusudur.” Şâhid: Benzetilen şeyin gerçek olmasının mümkün olması. 

7.  

َحيَاء   فِيهِ  لَْيسَ  بَِوْجهٍ  إِالَّ  ا نََهاِرنَ  َشْمسُ  الَوْجهَ  َهذَا تَْلقَ  لَمْ    (Mütenebbî, 1983, s. 129) 

“Gündüzümüzün güneşi bu yüzle ancak hayâsız bir yüzle karşılarştı.” 

Şâhid: Teşbîh-i Mübtezel99 

8.  

لباُن والبِيَعُ  وُم والصِّ  (Mütenebbî, 1983, s. 312) حتى أقاَم َعلى أْرباِض َخْرَشنَةٍ  تَْشقَى بِه الرِّ

 ِللَسبُِي َما نََكُحوا َو القتِْل َما َولَُدوا َو النَْهِب َما َجَمعُوا َو النَاِر َما َزَرُعوا 
100 

“Nihayet Harşene etrafına otağını kurunca Rumlar, Haçlılar ve kilise zarar gördü. 

Eşlerini esir etti, çocuklarını öldürdü, biriktirdiklerini aldı ve ektiklerini yaktı.” 

Şâhid: Cem‘ maa’t-Taksîm101 

9.  

إِذَا ُدُعوا اف  ف  ثِقَال  إِذَا الَقَوا، خِ  َكثِير  إِذَا ُشُدوا قَِليل  إِذَا ُعُدوا  (Mütenebbî, 1983, s. 198) 

“Düşmanlarına karşı acele etmezler ve taleplere çabuk cevap verirler. Adet olarak az 

olsalarda çok kişilik işi yapabilirler.” Şâhid: Cem´ mea’t-Tefrîk ve’t-Taksîm102 

 
99 Teşbîh-i Mübtezel: Kolay anlaşılan teşbih (Ubeyd, 2012, s. 41). 

100 Müellif herhangi bir şaire dayandırmadan “ ِكَ قَ وْ لِ ه” diyerek bu iki beyti kaydetmiştir (Kazvînî, Telhîsü’l-

Miftâh, 2017, s. 360). Abbâsî ise Mütenebbî’ye ait olduğunu ve aynı kasidede bulunduğunu belirtmiştir 

(Abbâsî, 2011, c. 2, s. 8). Fakat ikinci beyit o kasidede bulunmamaktadır. 

101 Cem‘ maa’t-Taksîm: Çeşitli kavramları tek başlık çerçevesinde bir araya getirdikten sonra onları 

farklı frklı durumlara bağlamak bağlamak. (Merâgî, 1996, s. 96) 

102 Cem’ maa’t Tefrîk ve’t-Taksîm: Cem’in diğer bir şekli olan tefrîk ve taksîm ile yapılan bu edebî 

sanatta; bir şeyin halleri zikredilir ve her bir hale münasip özellikler teker teker zikredilir. Bu şiirde 

yaşlılara ait sıfatlardan övgü ile bahsederken örnek olarak; “Düşmanlarına karşı acele etmezler ve 

taleplere çabuk cevap verirler. ” gibi her bir hale layık sıfatlarla medhedilmektedirler (Abbâsî, 2011, c. 2, 

s. 11). 
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10.  

إِْن لَْم تُْسِعِد الَحالُ  فَْليَْسعَِد النُْطقُ   (Mütenebbî, 1983, s. 486) اَل َخْيَل ِعْنَدَك تُْهِديَها َو اَل َمالُ  

“Ona hediye edecek ne atların ne de paran var. Bu durum mutlu etmiyor bari sözlerin 

mutlu etsin.” Şâhid: Tecrîd103 

11.  

 (Mütenebbî, 1983, s. 152) َعقََدْت َسنَابُِكَها َعلَيَها ِعثْيََرا  لَْو تَْبتَِغي َعنَقَا َعلَْيِه أْْمَكنَا

“O atların toynakları üzerlerinde biriken toz o kadar çoktu ki Eğer o toz üzerinde 

yürümek istese idiler mümkün olurdu.” Şâhid: Guluvv-u makbul olarak isimlendirilen 

ve gerçek olmayacak bir şeyin hayalî olarak tasvir edilmesi ile oluşturulan edebî sanat. 

12.  

ْحَضاءُ  ْت بِِه فََصبِيبَُها الرُّ  (Mütenebbî, 1983, s. 152)   نَائِلََك الَسَحاُب َو إِنََما ْحكِ يَ لَْم  ُحمَّ

“Bulutlar senin yardımını anlatmadı ancak humma hastalığına tutuldu ve terler akıttı” 

Şâhid: Hüsn-ü Ta´lîl104 

13.  

 (Mütenebbî, 1983, s. 143) َما بِِه قَتََل أََعاِديِه َو لَِكنْ  يَتَِّقي إِْخاَلَف َما تَْرُجو الِذئَابِ 

“Onun neyi var ki düşmanlarını onlardan korunmak için değil kurtlara yaranmak için 

öldürüyor?” Şâhid: Bir özelliğin başka bir alanda ortaya çıkmasının anlatılması105 

14.  

 (Mütenebbî, 1983, s. 321) نََهْبَت ِمَن األَْعَماِر َما لَْو َحَوْيتَهُ  لَُهنِِّئَِت الُدْنيَا بِأَنََّك َخاِلد  

“Canını aldığın kişilerin ömürlerine sahip olsaydın senin ebediyetinle dünya tebrik 

edilirdi.” Şâhid: İstitbâ106 

 
103 Tecrîd: Şahsın manen kendisi ile aynı sıfatlara sahip bir başka şahısla konuşuyor gibi aslında 

kendisiyle konuşmasıdır (Eliaçık, 2018, s. 3). 

104 Hüsn-ü ta´lîl: Herhangi bir hadisenin sebeplerini başka olaylara bağlamak suretiyle oluşturulan edebî 

sanat (Abbâs A. H., 2007, s. 197). 

105 Bu şiirde şairin bahsettiği kişinin düşmanlarıyla savaşması kurtlara karşı olan kerem duygusunun ağır 

basması olarak işlenmiştir. Halbu ki düşmanla savaşmak şerlerini def etmek maksadıyla olur. Bu sanat, 

hüsn-ü ta’lîl olarak kabul edilmeyen bir edebî sanattır (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 47). 
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15.  

أَْجفَانِي َكأَنِِّي أُقَِلُِّب فِيِه  أَُعدُّ بَِها َعلَي الَدْهِر الذُنُوبَا   (Mütenebbî, 1983, s. 194) 

“Gecede göz kapaklarımı açıp kapatıyorum. Sanki her defasında zamanın kötülüklerini 

sayıyorum.” Şâhid: İdmâc107 

16, 17 ve 18. beyitler Ebû Temmâm’dan bahsedilen kısımda, sırasıyla 16, 17 ve 18. 

beyitlerin açıklama kısımlarında kaydedilmiştir. 

19.  

 (Mütenebbî, 1983, s. 183) َكأَنَّ أَْلِسنَُهْم ِفي النُْطِق قَْد َجعَلَتْ  َعلَى ِرَماِحِهْم ِفي الَطْعِن ُخْرَصان ا 

“Savaşta mızrakları neyse konuşmada dilleri de o şekildedir. ” Şâhid: İlmâm108 

20. beyit Cerîr’den bahsedilen kısımda iki numaralı beytin açıklama kısmında 

kaydedilmiştir.  

21.  

َعلَْيِه َو هَُو ُمَجَرد  يَبَِس النَِجيُع  ِمْن َغْمِدِه َفَكأَنََّما هَُو ُمْغَمدُ   (Mütenebbî, 1983, s. 50) 

“Kan (kılıncın) üzerinde kurudu ve kınından çıkmış olduğu halde kınında gibidir.” 

Şâhid: Bir beyitten alınan manayı başka bir alana taşımak109 

 
106 İstitbâ: Şiirin farklı yönlerden ve birbirini takip eden övgüler içermesi manasında edebî sanat 

(Bedakşânî, 1996, s. 148) 

107 İdmâc: Bir sözün zahir manasının yanında zimnî olarak ikinci bir mana ifade etmesi (Şerîfî, 2004, s. 

174). 

108 İlmâm: Bir nevi mana intihali olarak tanımlanan ve bir şairin başka bir şairin şiirinin manasını alıp 

kendisi başka ifadelerle oluşturması (Akkâvî, 1996, s. 216). Nitekim burada Mütenebbî, Buhtürî’nin 

şu beytinin manasını alıp yukarıda kaydedilen beyti ortaya çıkarmıştır: 

 (Sîrafî, 1963, s. 164) َو إِذَا تَأَلََّق فِي النََدى َكََلُمهُ  الَمْصقُوُل ِخْلَت ِلَسانَهُ ِمْن َعْضبِهِ 

“Eğer cilalı sözü mecliste parlarsa dilini keskin kılıncından sanırsın.” 

109 Burada Müellif, önce Buhtürî’nin şu beytini paylaşmış ve hemen arkasına Mütenebbî’nin yukarıda 

kaydedilen beytini eklemiştir (Kazvînî, 2017, s. 416).  

 (Sîrafî, 1963, s. 76) ُسِلبوا َوأَشَرقَِت الِدماُء َعلَيِهمُ  ُمَحَمَرة  فََكأَنَُّهْم لَْم يُْسلَبُوا 

“Elbiseleri soyulduğunda bedenlerindeki parlayan kanlar sebebiyle sanki hiç soyulmamış gibiydiler.” 
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22. 
 (Mütenebbî, 1983, s. 350) أَأُِحبُّهُ َو أُِحبُّ فِيِه َماَلَمة   إَِن الَماَلَمةَ فِيِه ِمْن أَْعَدائِهِ 

“Onu, onun hakkında eleştiriyi de severek mi seveyim? Ona yapılan eleştiri onun 

düşmanlarındandır.” Şâhid: kendisinden ilmâm yoluyla yararlanılarak oluşturulan 

beytin asıl beyte mana olarak zıt olması110 

23.  

 (Mütenebbî, 1983, s. 459) إِذَا َساَء ِفْعُل الَمْرِء َساَءْت ُظنُونُهُ  َصدََّق َما يَْعتَاُدهُ ِمْن تََوهُمٍ 

“Kişinin ameli bozulursa fikirleri de bozulur. Alıştığı kuruntusunu da tasdik eder.” 

Şâhid: Nesr formunda herhangi bir materyalin nazm edilmesi.111  

56. el-Buhtürî (ö. 284/897) 

Şam bölgesinde Haleb ilinin münbiç ilçesinde dünyaya gelen Buhtürî, küçük 

yaşlardan itibaren şiir yeteneği ile öne çıkmış bir şairdir (Muhammed Y. Ş., 2017, s. 3). 

Ebû Temmâm ve Mütenebbî ile beraber asrının en büyük üç şairi arasında gösterilmiştir 

(Fâsî, 2002, s. 1162). Ebü’l-Alâ el-Maarrî, bu üç şair için şöyle der (Abdurraûf, 2010, s. 

البحتري“:(200 الشاعر  انما  و  حكيمان  تمام  ابو  و   Mütenebbî ve Ebû Temmâm “ :”المتنبي 

 
Mütenebbî’nin Buhtürî’nin bu beytinden aldığı mana; yaralıların ve ölülerin olmasıdır. Kendi beytiyle 

ifade ettiği mana ise; o yaralanma ve ölümlere sebep olan kılınçlarda kalan kanın kurumasıyla kılınçlara 

verdiği görüntüdür (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 312). 

110 Müellif bu sanata kalb “Kalb” ismini vermiştir. Yukarıda kaydedilen Mütenebbî’nin beyti, Ebû’ş-

Şeys’in şu beytinin mana olarak nakîzidir: 

مُ   (Cebûrî A. , 1984, s. 102) أَِجُد الَمََلَمةَ فِي َهَواَك لَِذيذَة   ُحبَا ِلِذْكِرَك فَْليَلُْمنِي اللَوَّ

“Sana olan aşkım sebebiyle eleştirilmeyi seviyorum. Sana olan aşkım sebebiyle beni yeren yersin.” 

Müellif bu konuyu izah etmek maksadıyla önce Ebû’ş-Şeys’in daha sonra Mütenebbî’nin beytini 

kaydetmiştir (Kazvînî, 2017, s. 417). 

111 Nitekim Mütenebbî, bu beytin manasını şu ibareden almıştır: 

 “ أَلَّذِ  تََوهُُّمهُ  يَْصِدُق  َو  يَْقتَاُدهُ  الَظِنِّ  ُسوُء  يََزْل  لَْم  َو  نَْحََلتُهُ  َحْنَظلَْت  َو  فَْعََلتُهُ  قَبَُحْت  ا  يَْعتَاُدهُ لَمَّ  Çalışmalarının neticesi“ :”  ي 

kötüleşip hurma ağaçları kötü meyve verince eğer sû-i zan kendisine hâkim ise alıştığı tevehhümünü 

tasdik eder.” Bu ibarenin söyleyenini müellif, “ ةٌ بَ ارِ غَ المَ   ضُ عْ بَ  ”: “Bazı Mağrib’liler” olarak kaydetmiştir 

(Kazvînî, 2017, s. 425). 
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hakîmdirler; Ancak şair Buhtürî’dir.” Şiiri için, “الذهب  ”Altından zincir”:”سالسل 

benzetmesi yapılır (Mâverdî, 1985, s. 43). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta onbir yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1.  

َواِعي  َويَْسَمعَ  ُمْبِصر   يََرى أَنْ  َوَغْيظُ  ُحسَّاِدهِ  َشْجوُ    (Sîrafî, 1963, c. 2, s. 1244) 

“Ona haset edenlerin üzüntüsü ve düşmanların kini, gözü iyi görenin gördüğü ve kulağı 

iyi duyanın duyduğu bir durumdur.” Şâhid: mef´ul terk edilmek ve fiil mutlak 

bırakılmak suretiyle mananın kastedilen hedefe hasredilmesi.  

2.  

العَْظمِ  إِلَى َحَزْزنَ  أَيَّامٍ  َسْوَرةِ  وَ  َحاِدثٍ  تََحاُملِ  ِمنْ  َعنَّي ذُْدتَ  َوَكمْ     (Sîrafî, 1963, c. 3, s. 2018) 

“Nice katlanılmaz olayları ve zamanın başıma açtığı felaketleri önledin.” 

Şâhid: Mef´ulun başlangıçta hazf edilmesiyle kastedilen mana dışında bir mananın 

okuyanın zihnine gelme ihtimalinin önüne geçilmesi. 

3.  

 (Sîrafî, 1963, c. 3, s. 2018) قد َطلَْبنا فلَْم نجْد لَك، في السِّؤ َدِد والَمجِد والَمَكاِرِم، ِمثال

“Asillik, şeref ve âlicenaplıkta senin bir benzerini aradık ama bulamadık. ” 

Şâhid: beytin sonunda zikretmek maksadıyla başta mef’ulun terk edilmesi. 

4.  

دٍ  أَقَاحِ  أَوْ  بََردٍ  أَوْ  ُمنَضَّ لُْؤلُؤٍ  َعنْ  يَْبِسمُ  َكأَنََّما   (Sîrafî, 1963, c. 1, s. 435) 

“Sanki dizi dizi inci, dolu ya da papatya taneleri gibi dişleri ile tebessüm ediyor.” 

Şâhid: benzetilen şeyin birden fazla olması.  

5.  

َسَحائِبِ  َخْمسُ  األَْقَرانِ  أَْرُؤِس  َعلَى بَِها  تَْنَكِفي نَْصِلهِ  ِمنْ  َصائِقَةٍ  وَ    (Sîrafî, 1963, c. 1, s. 179) 

“Keskin kılıncından çıkan öyle yıldırımlar vardır ki onunla rakiplerinin başına beş bulut 

çevirir.” Şâhid: Karînenin birbirine bağlı olarak gelip tek tek olduğunda anlaşılmasının 

mümkün olmaması. 

6.  

األَْوتَارِ  بَلْ  َمْبِريَّة   األَْسُهمِ  بَلْ  الُمعَطَّفَاتِ  َكالقَِسيِِّ    (Sîrafî, 1963, c. 2, s. 987) 

“Eğik yaylar, oklar hatta sicim gibiydiler. 
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 ” Şâhid: Tenâsüb112 

7.  

الَهْجرُ  بِها فَلَجَ  الَواِشي إلى أََصاَختْ  الَهَوى بِي فَلَجِّ  النَّاِهي نََهى َما إِذَا   (Sîrafî, 1963, c. 2, s. 844) 

“Nehyedici nehyettikçe kalbim ona bağlandı. Fakat o laf taşıyıcıya inanıp beni terk etti.” 

Şâhid: Müzavece113 

8.  

َوقلُوبِ  َجَوانِحٍ  بَينَ  َشبُّوهُ  هُمُ  َوإِن الَساِكنِيهِ  و اْلغََضا َفَسقَى   (Sîrafî, 1963, c. 2, s. 246) 

“Onlar içimde Gadâ ağacını yakmış olsalar da Allah Gadâ ağacını da bulunduğu mekânı 

da sulasın.” Şâhid: İstihdâm 

9.  

 (Sîrafî, 1963, c. 1, s. 442) أَْلَمُع بَْرٍق َسَرى أَْم َضْوُء ِمصبَاحِ  أَْم إِْبتَِسَمتَِها بِالَمْنَظِر الَضاِحي 

“Gecede şimşek parıltısı mı yoksa kandil ışığı mı, ya da sevgilim güldüğünde dişlerinin 

görüntüsü mü?” Şâhid: övgüde mübâlağa etmek maksadıyla tecâhül-ü ârif sanatının 

uygulanması. 

10, 11. beyitler Mütenebbî’den bahsedilen kısımda, sırasıyla 19. ve 21. beyitlerin 

izahında kaydedilmiştir. 

57. İbnü’l-Mu´tez (ö. 296/908) 

Abbâsî halifelerinden olan İbnü’l-Mu’tez, müvelledûn tabakasında yer 

almaktadır. Muberred ve Sa´leb’ten ders alan ve sarayın keşmekeşten uzak eğlence 

meclislerinde bulunan İbnü’l-Mu´tez’in bu hali hem şiirdeki ustalığı noktasından hem 

de tema olarak şiirlerinde ferah yaşam, güzel kokular ve lezzetli içkileri işlemesi 

noktasında kendisini göstermektedir (Bustânî K. , t.y., s. 5). Teşbih sanatında kendine 

çok güvenen bir şair olan İbnü’l-Mu´tez, kendisi hakkında şöyle demiştir (İbn Mu´tez, 

 
112 Tenâsüb: Zıtlıkların ortadan kaldırılmasıyla lafız, anlam ve vezin olarak uygunluğun sağlanması 

(Mahmûd, 1997, s. 140) 

113 Müzavece: Şart ve ceza bölümlerinde iki manayı eşleştirmek (Sabbağ, 1998, s. 279). 
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1998, s. 12): “ " َو لَْم آِت بَْعَدهُ بِالتَّْشبِيهِ   اإِذَ  َض هللاُ فَايَ   قُْلُت "َكأَنَّ فَوَّ ”: “Eğer “ ََكأَن” der sonrasında bir 

teşbih getirmez isem Allah dişlerimi döksün! ” 

Müellif Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir.  

1. 

ة  َواِنِفتاحا   (Bustânî K. , t.y., s. 141)  َفَكأَنَّ البَرَق ُمصَحُف قارٍ  فَِانِطباقا  َمرَّ

“Bir kapanıp bir açılmasıyla şimşek, kitap okuyan bir kişinin elindeki bir kitap gibi.” 

Şâhid: Teşbîh 

2.  

ا احَ مَ ا السِ يَ َل  وأحْ خْ َل البُ تَ ََ ق  (Bustânî K. , t.y., s. 141) ُجِمَع الحقُّ لنا في إمامٍ  

“Bir imamda bizim için bütün haklar birleştirildi. Cimriliği öldürüdü ve hoşgörüyü 

diriltti.” Şâhid: İstiâre-i tebeiyyenin mef´ul üzerine bina edilmesi. 

58. Beşşâr b. Bürd (ö. 167/783-84) 

Arap olmayan Müslümanlar için söylenen mevâlî tabakasından olan Beşşâr, 

müvelledûn tabakasının en büyük şairlerinden kabul edilir. Ayrıca İbn Kuteybe kendisi 

için;  “ ينَ وعِ بُ طْ المَ   نَ مِ  ” der. Yani doğal olarak şiir yeteneği olan ve tekellüfsüz şiir 

okuyanlardan olarak nitelendirir (İbn Kuteybe, 1958, s. 757). Kör olarak dünyaya 

gelmiş ve henüz on yaşına ulaşmadan şiir okumaya başlamıştır (İbn Kesîr, 1997, c. 10, 

s. 149). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta dört yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

َسَواد َعلَيَّ  البَاِزي َمعَ  َخَرْجتُ  نََكْرتََها  أَوْ  بَْلَدة   أَْنَكْرتَنِي اْ إذ   (Alevî, 1981, s. 71) 

“Bir yer beni dışlarsa ya da ben onları dışlarsam üzerimde gece karanlığı olduğu halde 

doğanla baraber çıkarım.” Şâhid: “ ادِ وَ ي سَ لَ عَ  ” ibaresinde hal durumunda vav harfinin terk 

edilmesi. 

2. 

 (Alevî, 1981, s. 46) َكأَنَّ ُمثَاَر النَْقعِ فَْوَق ُرُؤِسنَا  َو أَْسيَافِنَا لَْيل  تََهاَوى َكَواِكبُهُ 

“Başımızın üstünde toz bulutu ve kılınçlarımız yıldızları düşen gece gibidir.” 
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Şâhid: Teşbîh-i Hissî-i Mürekkeb.114 

3. 

و قَبَاءُ  لَْيَت َعْينَْيِه َسَواءُ   (Alevî, 1981, s. 12) َخاَط ِلي َعْمر 

Şâhid: iki farklı manaya gelebilecek söz söyleme sanatı.115 

4. 

 (Alevî, 1981, s. 60) َمْن َراَقَب النَاَس لَْم يَْظفَْر بَِحاَجتِهِ  َو فَاَز بالَطيِِّبَاِت الفَاتَِك اللََهجِ 

“İnsanları gözetlemekle uğraşan kendi ihtiyaçlarına ulaşamaz. Hedefleri ile ilgilenenler 

gayelerine ulaşırlar.” Şâhid: Hüsn-ü ittibâ116 

59. Ebû Nüvâs (ö. 198/813 [?]) 

Müvelledûn tabakasından olan Ebû Nüvâs’ın doğum yeri ile ilgili çeşitli 

rivayetler vardır. Bazıları Basra’da, bazıları Ehvâz’da, bazıları ise Kırgızistan’da 

dünyaya geldiğini iddia etmektedirler (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 81). Câhiz, onun hakkında 

şöyle demiştir (Cârim & Emîn, t.y., s. 127): “ نَُواِس أَبِي  ِمْن  أَْشعَُر  ُمَولَّد ا  بَشَّاِر  بَْعَد  أَْعِرُف   :”اَل 

“Beşşâr b. Bürd’den sonra Ebû Nüvâs’tan daha iyi bir şair müvelledûn şairler arasında 

tanımıyorum.” İbn el-A’râbî ise şöyle demiştir (Hîlût, 2007, s. 177): “  أَبِي بِِشْعِر  َختَْمُت  قَْد 

  ”.Ebû Nüvâs’tan sonra şiir rivayet etmeyi terk ettim“ :”نَُواِس َفَما َرَوْيُت بَِشاِعٍر بَْعَدهُ 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta beş yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

ا رَ ــظَ ــنَ  هُ ــ تَ ــدْ ا زِ ــَ اذا م ـْسـنـا  َك وْجـُهـهُ حُ يـد  زِ يـَ    (Hadîsî, 2010, s. 517) 

 
114 Teşbîh-i Hissî-i Mürekkeb: Benzeyen ve benzetilen tarafların ikisinin de duygularla hissedilen şeyler 

ve ikisinin de bileşik olması durumu (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 35). 

115 Nitekim devamında gelen beyitle bu sanatı açıklamaktadır: 

ا لَْيَس يُْدَرى أَ َمِديٌح أَْم َهَجاءٌ   (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 113) قُْلُت ِشْعر 

“Medh mi hicv mi anlaşılmayan bir şiir söyledim.” 

116 Hüsn-ü ittibâ: Müellif bu beyti ve devamında kaydettiği Selm el-Hâsir’in beytini, şiir çalıntıları 

bölümünde kaydetmiştir. “İkinci şiir her ne kadar birinci şiirden daha sanatlı olsa da bu, yapılan işin 

doğru olduğunu göstermez!”  kaydını düşmüştür (Kazvînî, 2017, s. 412). Selm el-Hâsir’in beyti şudur: 

ا  َو فَاَز باللَِّذِة الَجُسورُ   (Maʻrûf, 1986, s. 100) َمْن َراقََب النَاَس َماَت َغمًّ

“İnsanları gözetleyen dertten ölür. Cesur ise lezzete ulaşır.” 
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“Yüzüne bakmayı sürdürdükçe yüzünün güzelliği artıyor.” 

Şâhid: Ancak dikkatli bakmak ve üzerinde düşünmekle görülebilecek olan aklî 

mecâzı keşfetmek (Kazvînî, 2017, s. 47).  

2.  

 (Hadîsî, 2010, s. 324) َو أََخفَت أْهَل الِشْرِك َحتَى إِنَّهُ  لَتََخافََك النَُطُف اَلَّتٍي لَْم تُْخلَقْ 

“Ehl-i şirki öyle korkutmuşsun ki henüz yaratılmayan meniler bile senden 

korkuyorlar.” 

Şâhid: Gulüv117 

3.  

ُمفَاِخَراإِذَا َما تَِميِمي  أَتَاَك  فَقُْل َعِد َعْن ذَا َكْيَف أْْكلَُك ِللضَّبِ   (Hadîsî, 2010, s. 387) 

“Temîm’den biri sana övünerek gelirse ona de ki: Geç bunları! Asıl keleri nasıl 

yiyorsun?” Şâhid: Hezl118 

4. beyit, Cerîr’den bahsedilen kısımda üçüncü beytin izahınında kaydedilmiştir. 

60. Kâdî Nâsihuddîn el-Errecânî (460/1068) 

İran toprakları içinde kalan Errecân şehrinde doğmuş ve oraya nispet edilerek 

kendisine el-Errecânî denmiştir (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 38). Kadılık mesleğinin yanında 

şiirsel yönü de bulunan Kâdî Nâsihuddîn’in dîvânından seçmeleri Hatîb el-Kazvînî, “eş-

Şezerü’l-Mercânî min Şi‘ri’l-Errecânî“ ismiyle kaleme almıştır (Askalânî, 1931, s. 4: 

5).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta dört yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

َر الَشْهُب فِي الَدَجى  َو ُشدَّْت بِأْهَدابِي إِلَْيِهنَّ أْجفَانِي   (Mustafa, 1989, s. 1419) يَُخيُِِّل ِلي أَْن ُسِمِّ

“Gece karanlığında yıldızların yerlerine çivilenmiş olduğunu kirpiklerimin de onlara 

çivilenmiş olduğunu hayal ediyorum.” Şâhid: şiirin içinde “ لُ يِ خَ يُ  ”: ifadesinin 

kullanılması ile anlamın gulüvvden biraz uzaklaştırılması ve akla yakınlaştırılması. 

 
117 Gulüv: Aklen ve âdeten mümkün olmayan şeylerin iddiasında bulunmak (Rebî'î, 1996, s. 253) 

118 Hezl: Ciddi bir konuyu mizah kullanılarak karşı tarafa anlatma sanatı (Saîdî, 1999, c. 1, s. 58). 
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2.  

َماَلَمُكَما َسفَاَهاَدَعانِي َمْن  فََداِعي الَشْوِق قَْبلَُكَما َدَعانِي   (Mustafa, 1989, s. 1373) 

“Sefihçe beni eleştirmekten vazgeçin. Zira aşk beni sizden önce davet etti. ” 

Şâhid: cinaslı iki kelimenin iki mısradada gelmesi. 

3.  

ْلتُُهمْ  فاَلَح ِلي أَْن لَْيَس فِيِهْم فاَلَحْ  ْلتُُهْم ثُمَّ تَأَمَّ  (Mustafa, 1989, s. 296) أَمَّ

“Onları çok istedim ve çok düşündüm. Onlarda bir kurtuluş olmadığı bana göründü.” 

Şâhid: Bir mısrada iki tane cinaslı kelime bulunması. 

4.  

 (Kazvînî, 2017, s. 404) َمـَودَّتُـهُ تَـُدوُم ِلـُكِلِّ َهـْولٍ  َوَهـْل ُكـلٌّ َمـَودَّتُـهُ تَـُدومُ  119

“Meveddeti belalar içinde bile sürer. Kimin sevigisi bu şekilde devam eder ?” 

Şâhid: Kalb 

61. el-Vatvât (ö. 573/1177) 

Müvelledûn tabakasından bir şair olan ve kendisinden Fars şairi ve münşî olarak 

bahsedilen Vatvât’ın Belh’te doğduğu ve soyunun Hz. Ömer’e dayandığı 

kaydedilmektedir(Vatvât, 1945, s. 3). Zamanının önemli bir dil âlimi olarak 

değerlendirilen ve Zemahşerî’den ders aldığı belirtilen Vatvât’ın, bahir olarak 

isimlendirilen şiir formlarında, bir beyti Arapça bir beyti Farsça olarak şiir yazabildiği 

ve bu şekilde bahirler oluşturduğu kaydedilir (Hamevî, 1993, s. 2632). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta üç yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir.  

1.  

أُفُول   ِللثَّاقِبَاتِ  يَُكنْ  لَمْ  لَوْ  ثََواقِب ا  النُُجومِ  ِمثلُ  َعَزَماتُهُ    (Vatvât, 1945, s. 142) 

“Kararlılığı necm-i sâkıb yıldızları gibidir. Gel gelelim o yıldızlar da batıcıdır.” 

Şâhid: Teşbîh-i Meşrût 

 
119 Kazvînî bu şiiri “ ِكَ قَ وْ لِ ه” kaydıyla şairini belirtmeden paylaşmıştır. Abbâsî ise Errecânî’ye ait olduğunu 

belirtmiştir (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 237). Fakat Errecânî’nin divanında bulunmamaktadır. 
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2.  

َسَخاءِ  يَومَ  ألَِميرِ  َكنََوالِ  َربِيعِ  َوْقتَ  الغَمامِ  نَوالُ  َما    

َماءِ  قَْطَرةُ  الغََمامِ  َونََوالُ  َعْينِ  بْدَرةُ  األَِميرِ  فَنََوالُ    (Vatvât, 1945, s. 178) 

“Baharda yağmur yüklü bulutların hali neyse Cömertlik vaktinde kralın hali de odur. 

Zira kral o zaman altınları, yağmur da su katrelerini cömertçe akıtır.” 

Şâhid: Tefrîk120 

3.  

َكالنَاِر ِفي َحِرَها َو قَْلبِي   (Vatvât, 1945, s. 179) فََوْجُهَك َكالنَاِر ِفي َضوئَِها  

“Senin yüzün ateş gibi parlak; benim de kalbim ateş gibi sıcak.” 

Şâhid: Cem’ mea’t-Tefrîk121 

62. el-Harîrî (ö. 516/1122) 

Şair olarak müvelledûn tabakasından olan Harîrî, birçok ilme olan vukufunun 

yanında Arap diline kazandırdığı el-Makâmât adlı eseriyle bu alanda ün yapmış bir 

devlet adamıdır. Fakat bu eserin onun telifi olmadığı, Basra’da vefat eden Fas’lı bir 

belâgat âlimine ait olduğu ve Harîrî’nin bu eseri kendisine nispet ettiğini iddia edenler 

de vardır (Harîrî, 2002, s. 18).  Kasbânî (ö. 444/1052), İbn Sabbâğ (ö. 477/1084), Ebû 

İshâk eş-Şirâzî (ö. 476/1083) gibi zatlardan çeşitli ilimleri ders almıştır (Cüknî, 2013, s. 

63).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta üç yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

بِآيَآت الَمثَانِي َفَمْشغُوف   َو َمْفتُون  بَِرنَاِت الَمثَانِي   (Harîrî, 1978, s. 397) 

“Bazısı Fâtihâ’nın ayetlerine, bazısı da tanburun namelerine meftundur.” 

 
120 Tefrîk: İki şeyi aynı özellikle medh veya zemmetmek, daha sonra her birinin kendi karakteristik 

özelliğine göre medh veya zemm edilen şeyin nasıl tezahür edeceğini ifade etmek (Meslûh, 2006, s. 78).  

Örneğin bu beyitlerde bulutlar ve bahsi geçen kral bolluk noktasında övülmüş, daha sonra buluttan bolluk 

olarak yağmurun kraldan ise cömertliğin ortaya çıkacağı ifade edilmiştir. 

121 Beyitte sevgilinin yüzü ve kalbi ateşe benzetilmiş fakat ateşin ışığı sevgilinin yüzüne ısısı da şairin 

kalbine atfedilmiştir (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 7). 
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Şâhid: Cinaslı kelimelerin iki mısrada da gelmesi. 

2.  

األْكَدارِ ِشَرُك الَرِدي َو قََراَرهُ  ْنيَا الدَّنِيَِة إِنََّها    (Harîrî, 1978, s. 181) يَا َخاِطَب الدُّ

“Ey şu alçak dünyanın tâlibi! O ölüm tuzağı ve dertlerin mekânıdır. ” 

Şâhid: Teşrî122 

3.  

أَنِي َسأُْنِشُد ِعْنَد بَْيِعي َعلَى  أََضاُعونِي َو أَُي فَتَى أََضاُعوا   (Harîrî, 1978, s. 279) 

“Satıldığımda inşâd edeceğim. Benim gibi bir genci nasıl sattıklarını.” 

Şâhid: Tazmîn123 

63. Eşca´ es-Sülemî (ö. 198/813) 

Hayatı hakkında çok detaylı bilgi bulunmamaktadır. Yemâme’de doğup yetiştiği 

daha sonra annesi ile birlikte Basra’ya geldiği ve burada şiire ilgi duymaya başladığı 

nakledilmektedir (İsfahânî, 2008, c. 18, s. 153).  

Müellif Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. beyt Ebû Ziyâd el-A’râbî’den bahsedilen kısımda kaydedilmiştir. 

2. 

 (Sülemî, t.y., s. 5) قَْصر  َعلَْيِه تَِحيَة  َو َساَلم   َخلَعَْت َعلَْيِه َجَمالََها األَيَامُ 

Şâhid: Hüsn-ü İbtidâ 

64. Ebû’l-Atâhiyye (ö. 210/825 [?]) 

Kûfe doğumlu ve müvelledûn tabakasından olan Ebû’l-Atâhiyye zamanının 

önde gelen şairlerinden biridir. Nazm yeteneği çok güçlü olan Ebû’l-Atâhiyye kendisi 

hakkında şöyle demiştir (Nûr, 2016, s. 71): “ ُا َلَفعَْلت ُه ِشْعر  ُكلَّ َأْجعََل َكاَلِمي  َأْن   Eğer“ :”َلْو ِشْئُت 

 
122 Abdullah b. Muhammed ez-Zebîr’den bahsedilen kısımda izah edilmiştir. 

123 Tazmîn: Şairin beytinde başka bir şairden alıntı yaptığı ögeye yer vermesidir (Rubâî, 2006, s. 10) 

Kendisinden alıntı yapılan şair meşhur değilse bu yapılan alıntı belirtilir. Meşhur ise belirtmeye gerek 

yoktur (Abbâsî, 2011, s. 2: 369). 
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hayatım boyunca şiir olarak konuşmayı istese idim bunu yapabilirdim.”Aynı şekilde 

kendisin den; “ لَكاَلمِ أَْقَدُر النَاِس َعِلى َوْزِن ا ”: “Nazmı en güçlü olan ” diye bahsedilir (Fevvâz, 

1999, c. 2, s. 117). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1.  
واْلِجَدهْ  والفََراغَ  الشَّبَابَ  إِنَّ  َمْفَسَدةٌ  ِلْلَمْرءِ  أَيُّ  َمْفَسدَ ةِ   124  (Kazvînî, 2017, s. 357) 

“Gençlik, atâlet ve servet insanı saptıran ifsat edicilerdir.” Şâhid: Cem´ 

2. 

لُهُ نُْطفَة   َو ِجيفَة  آَِخُرهُ يَْفَخرُ   (İbn Süveyd, 1986, s. 178) َما بَاُل َمْن أَوَّ

“Başlangıcı nutfe sonu da leş olan biri niye kibirlenir ki?”  Şâhid: Akd125 

65. Ebü’l-Alâ el-Maarrî (ö. 449/1057) 

Suriyede bulunan Maarratü’n-Nu´mân’da doğan Ebû’l-Alâ, ilim öğrenmek için 

otuz altı yaşlarında Bağdat’a gitmiş orada kendini yetiştirmiştir. Bu sayede edebiyattan 

felsefeye çeşitli dallarda yetmişten fazla eser vucuda getirmiştir. (Hüseyin, 1965, s. 615-

619) Şiirlerinde siyasi ve sosyal hayata dair temalar olduğu gibi kendi felsefi görüşlerini 

aktarmak için şiiri istihdam etmiştir. Kendi şiirleri ve divanı olduğu gibi Ebû Temmâm 

ve Mütennebbî’nin divanlarına yazdığı şerhlerde mevcuttur (Hanârî, 2001, s. 7). Edebî 

kişiliğini özetlemesi bakımından kendisi hakkında söylenen şu söz önemlidir (Dervîş, 

1999, c. 1, s. 358): “ ِالُشعََراء فَْيلَُسوِف  َو  الفاََلِسفَِة   Felsefecilerin şairi ve şairlerin“ :”َشاِعُر 

filozofu” 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

َجَمادِ  ِمنْ  ُمْستَْحدث   َحيََوان   فِيهِ  اْلبَِريَّةُ  َحاَرتْ  الَِّذي وَ    (Maarrî, 2007, s. 204) 

“Halkın kafasını karıştıran şey cansız bir şeyden yapılmış bir hayvandır.” 

 
124 Müellif Telhîsü’l-Miftâh’ta “ ِنَ حْ وَ   قَ وْ لِ ه” kaydıyla zikreder (Kazvînî, 2017, s. 357). Abbâsî ise Ebû’l-

Atâhiyye’ye ait olduğunu belirtmiştir (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 532). Fakat divanında bulunmamaktadır. 

125 Akd: Kur’ân, hadîs veya meselde bulunan bir temayı şiirinde işlemesi anlamında edebi sanat. Bu sanat 

ikitibas sanatından farklıdır (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 392). Bu beyitte şair Yasin suresi 77. Ayeti olan şu 

ayeti temel almıştır: ( ْنَساُن أَنَّا خَ  لَْقنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة فَِإذَا هَُو َخِصيٌم ُمبِينٌ أََولَْم يََر اِْلِ )  
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Şâhid: Haberin dinleyen kişinin zihninde yerleşmesini sağlamak amacıyla müsned 

ileyhin müsnedden önce zikredilmesi. 

2.  

 (Maarrî, 2007, s. 37) لَْو أَْختََصْرتُْم ِمَن اإِلْحَساِن  ُزْرتُُكم َوالعَْذُب يَْهَجُر ِلإِلْفَراِط ِفي الَخَصرِ 

“İkramı abartmasaydınız ziyaretinize gelirdim. Tatlı su bile aşırı soğuksa terk edilir.” 

Şâhid: her iki mısrada da eynı kökten kelimelerin bulunması. 

66. İbn Hayyûs el-Ganevî (ö. 473/1081)  

Müvelledûn tabakasından olan Muhammed İbn Hayyûs el-Ganevî, kendi 

zamanının önemli şairlerinden olarak kaydedilmiştir (Safedî, 2000, c. 3, s. 100). 

Zamanının bir çok devlet adamı ile görüşen İbn Hayyûs, onları öven şiirler ortaya 

koymuş ve hediyelerine ve ikramlarına mazhar olmuştur (Türkmânî, 1990, c. 32, s. 

102). 

 Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

وُغْصن   ِحْقف   َوأْنتِ  أْسلُو َكْيفَ  وَ  َغَزال   لَْحظا   َوقَدًّا َوِرْدفَا 126  (Kazvînî, 2017, s. 356) 

“Senden nasıl soğuyabilirim ki senin bakışların âhu, boyun fidan ve kalçaların kum 

yığını gibi.” Şâhid: Leff ve Neşr127 

67. Ebû’ş-Şeys (ö. 196/811) 

Müvelledûn tabakasından olan Ebû’ş-Şeys, Kûfe doğumlu olup Abbâsî 

döneminde yaşamış bir şairdir (Abdurrahmân, 2000, s. 235). Eşcâ es-Sülemî, Ebû 

Nuvâs ve Müslim b. el-Velîd gibi meşhur şairlerin gölgesinde çok meşhur olmadığı 

kaydedilmektedir (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 317). Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta sadece bir 

 
126 Bu beyit şairin divanında bulunmamakla beraber bazı eserler bu beyti kendisine isnad etmişlerdir 

(Sadikî, 2019, s. 414). Aynı şekilde Abbâsî, divanında görmedim; muhtemelen bu şair, İbn Hayyûs el-

İşbîlî olabilir kaydını düşmüştür (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 524). 

127 Leff ve Neşr: Daha önce bahsedilen her duruma ait özelliklerin belirtilmesi(Hanefî, 2001, c. 4, s. 140). 
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beyti ile istişhâd etmiştir. Mütenebbî’den bahsedilen kısımda, yirmi ikinci beytinin 

açıklama kısmında o beyt kaydedilmiştir. 

68. Muhammed İbn Vuheyb (ö. 225/841) 

Müvelledûn tabakasından olan Muhammed İbn Vuheyb, aslen Basra’lı olup 

Bağdat’ta yaşamıştır (İsfahânî, 2008, c. 19, s. 57). tekellüfsüz şiir söyleyen manasında 

“ وع  بُ طْ مَ  ” ve çokça şiir söyleyen manasında “ ر  ثِ كْ مُ  ” gibi sıfatlarla nitelendirilmiştir (Safedî, 

2000, c. 5, s. 118).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

اْلقََمرُ  وَ   إِْسَحاقَ  َوأَبُو  الضَُّحى َشْمسُ  ْنيَا تُْشِرقُ  ثاََلثَة    بِبَْهَجتَِها  الدُّ  (Sâmirrâî, 1990, s. 50) 

“Işıltısıyla dünyayı aydınlatan üçşey; kuşluk zamanı güneş, Ebû İshâk ve aydır.” 

Şâhid: okuyucuda merak uyandırmak maksadıyla müsnedin takdim edilmesi. 

2.  

تَهُ َو بََدا الَصبَاُح َكأَنَّ ُغرَ  َوْجهُ الَخِليفَةُ ِحيَن يُْمتََدحُ   (Sâmirrâî, 1990, s. 45) 

“Sabah, övüldüğü zaman halifenin yüzü gibi aydınlığını gösterdi.”  

Şâhid: Teşbîh-i Maklûb128 

69. İbnü’l-Amîd (ö. 360/970) 

Müvelledûn tabakasından olan şairlerden olan ve sosyo-kültürel seviyesi yüksek 

bir ailede yetişmiş olan İbnü’l-Amîd, kitabet sanatındaki ustalığı ile ün yapmıştır 

(Merâyite, 2008, s. 16).  Câhize olan ilgisinden dolayı ikinci Câhiz olarak nitelendirilen 

İbnü’l Amîd, bunun sebebini şu şekilde açıklamıştır (Kaderî, t.y., s. 96): “ ُكتَُب الَجاِحِظ  أَنَّ    

ثَانِي ا األََدَب  َو  اَل  أَوَّ العَْقَل   Câhız’ın kitapları önce aklı sonra edebiyatı öğretir.” Aynı“ : ”تُعَِلُِّم 

şekilde kitabet sanatı konusundaki ustalığına işaret etmek üzere, kendisi hakkında şöyle 

denmiştir (Osmân, 1958, s. 36): “ ِالعَِميد بِِإْبِن  إِْنتَهَ  َو  الَحِميِد  بِعَْبِد  الِكتَابَةَ   Kitabet sanatı“ :”بََدأَْت 

Abdulhamid ile başladı ve İbnü’l-Amîd ile son buldu.” 

 
128 Teşbîh-i Maklûb: Benzeyenin benzetilenden üstün tutulduğu teşbih türü (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 358). 
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Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir yerde iki beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

نَْفِسي ِمنْ  َعلَيَ  أََعزُّ  نَْفس   الَشْمِس  ِمنَ  تَُظِلِّلُنِي َمتْ اَق     

الَشْمِس  ِمنَ  تَُظِلِّلُنِي َشْمس   َعَجبٍ  ِمنْ  وَ  تَُظِلِّلُنِي قَاَمتْ    (Kazvînî, 2017, s. 299) 

“Kendimden daha değerli biri beni güneşten korumaya kalktı. İlginçtir ki kendisi de 

güneş olduğu halde beni güneşten korumaya kalktı.” 

Şâhid: Benzeyen şeyin benzetilen şeyin cinsinden olduğunun iddiası. 

70. İbnü’r-Rûmî (ö. 283/896)  

Müvelledûn tabakasından olan İbnü’r-Rûmî, Abbâsî devri şairlerindendir (Hür 

A. , 1992, s. 3). Babasının Rum, annesinin Fars asıllı olması ve kendisinin Bağdat’ta 

doğması,  o asırda yaşanan kozmopolikleşmeye en güzel örnek olarak gösterilmektedir. 

Nitekim şiirlerinde bu çeşitliliği yansıtmış ve klasik arap şiiri kalıplarının dışına çıkmış 

bir şairdir. (Tabbâ, 2016, s. 5)  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta dört yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

الِ  َشيبَانَ  نَْسلِ  ِمنْ  السَّلَمِ  وَ  الضَّ ْقرِ  أَبُو َهذَا  َمَحاِسنِه ِفي فَْرد ا الصَّ  (Besec, 2009, c. 3, s. 354) 

“Bu Ebû Sakr’dır ki iyilikte birincidir. Dâl ve Selm ağaçları arasında yaşayan Şeybân’ın 

soyundandır.” Şâhid: Müsned ileyhin işaret zamiri olması.  

2.  

تَْعِظيم   وَ  تَْبِجيل   بُْرَداكَ  َساِلَما  لَنَا يُْبِقيكَ  هللاُ  وَ    (Besec, 2009, c. 3, s. 298) 

“Allah seni şa´şâalı elbisenle birlikte sağ salim olarak baki kılsın.” 

Şâhid: birinci mısra hal cümlesi ile bittiği için ikinci mısrada hal cümlesinde vav 

harfinin terk edilmesi.    

3.  
  َواَلِزَوْرِديٍَّة تَْزهُو بُِزْرَقتَِها  بَْيَن الِريَاِض َعلَى ُحْمِر اليََواِقيتِ 

َفْوَق قَاََماٍت َضعُْفَن بَِها َكأَنََّها  أََوائُِل النَاِر ِفي أَْطَراِف ِكْبِريتِ   (Besec, 2009, c. 1, s. 276) 

“Lapis-lazuli çiçekleri mavilikleri ile bahçedeki diğer çiçeklere karşı gururlanırlar. 

Onlar zayıf saplarının üzerinde yeni yakılmış kibritin üzerindeki aleve benzerler.” 
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Şâhid: Zihinlerin çok nadir olarak düşünebileceği türden bir benzetme olması.129 

4.  

   لَئِْن أَْخَطأُْت ِفي َمْدِحكَ  َما أَْخَطأَْت ِفي َمْنِعي

 (Besec, 2009, c. 2, s. 394) لَقَْد أَْنَزْلُت َحاَجاتِي  بَِواٍد َغْيَر ِذي َزَرعِ 

“mehdinde yanılsam da engelleyerek hata etmedin. Çünkü ben hacatımı bir çorak 

vadiye koymuşum.” Şâhid: İktibâs130 

71. el-Abbâs b. el-Ahnef (ö. 192/808) 

Müvelledûn tabakasından olan İbnü’l-Ahnef, Hârûnürreşîd’in gözde şairlerinden 

olup bazı seferlerde yanında bulunmuştur (Tabbâ, 1997, s. 242) Özellikle gazel şairi 

olduğuna, medh ve hicv şairi olmadığına dikkat çekilmektedir (Sabbâh, 1990, s. 3). 

Karakter sahibi olduğu sefih biri olmadığı ve bu özelliklerinin şiirlerinde görülmekte 

olduğu nakledilir (Hammâd, 2005, s. 10).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

ِلتَْجُمَدا الدُُّموعَ  َعْينَايَ  َوتَْسُكبُ  ِلتَْقَربُوا  َعْنُكمْ  الدَّارِ  بُْعدَ  َسأَْطلُبُ    (Hazrecî Â. , 1954, s. 106) 

“Yakın olasınız diye sizden uzak bir evimin olmasını talep edeceğim. Gözlerim ise 

donsun diye yaşlar dökecek.” Şâhid: Ta’kîd-i Ma´nevî131 

2.  

َ  َجِميال َعَزاء   الفَُؤادَ  َفعَِزِّ  الَسَماءِ  ِفي َمْسَكنَُها  الَشْمسُ  ِهيَ     

النُُزوالَ  إِلَْيكَ  تَْستَِطيعَ  لَنْ  وَ  ا فَلَْن تَْستَِطيَع إِلَْيَها الُصعُوَد    (Hazrecî Â. , 1954, s. 221) 

“O, yeri gökte olan bir güneştir. Kalbi güzelce teselli et! Ne sen ona çıkabilrsin, ne de o 

sana inebilir.” 

Şâhid: Mecâz-ı Müfred132 

 
 yani Lapis-Lazuli taşının kibritin etrafındaki alevlere benzetilmesi zihinlerde pek nadir ”الََلِزَوْرِديَّة“ 129

oluşacak bir benzerliktir (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 356). 

130 İkinci beytin ikinci mısrası, İbrahim suresinin 37. ayeti olan şu ayetten iktibas edilmiştir: 

 ( بَّنَا إِنِِّي أَْسَكن يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرعٍ رَّ ُت ِمن ذُِرِّ ) 

131Ta’kîd-i Ma´nevî: Zahir olan mana ile kasdedilen mananın örtüşmemesi (Kazvînî, 2017, s. 19). 
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72. Selm el-Hâsir (ö. 186/803) 

Müvelledûn tabakasından olan Selm el-Hâsir’in Abbâsî devleti döneminde 

yaşamış bir şair olarak şiir sanatlarında ustalığı olan ve tekellüfsüz şiir söyleyebilen 

 şairlerden olduğu kaydedilmektedir (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 279). Şiir sanatları ”الَمْطبُوعُ “

noktasında Beşşâr b. Bürd’den istifade etmiştir (Merzübânî, 2010, c. 2, s. 138). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. Beşşâr b. Bürd’den 

bahsedilen kısımda dört numaralı beytin açıklama kısmında o beyit kaydedilmiştir. 

73. İbn Tabâtabâ (ö. 322/934) 

Müvelledûn tabakasından olan ve Hz. Hasan’ın (ö. 49/669) soyundan gelen İbn 

Tabâtabâ, Isfahan’da dünyaya gelen, zamanın Abbâsî halifesi ile mektuplaşmaları olan 

aynı zamanda zekâsı ve şiirdeki nazm yeteneği ile öne çıkan bir şair olarak asrının 

önemli ediplerinden kabul edilmiştir (Tabâtabâ, 2005, s. 7).  

Şiire dair telif ettiği eserler şunlardır (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 413): 

• İyâru’ş-Şi´r  

• Tehzîbü’t-Tab´  

• el-Arûz  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

القََمرِ  َعلَى أَْزَراُرهُ  ُزرَّ  قَدْ  ِغاَللَتِهِ  بِلَي ِمنْ  تَْعَجبُوا الَ    (Alâvine, 2002, s. 161) 

“İç gömleğinin eskimesine şaşırmayın! Zira onuın düğmeleri ayın üzerine iliklidir.” 

Şâhid: Benzeyenin benzetilen şeyin cinsinden olması. 

74. Müslim b. el-Velîd (ö. 208/823) 

Müvelledûn tabakasından olan ve “Sarîulgavânî” olarak ta anılan Müslim b. el-

Velîd, ilk defa “bedî” tabirini kullanan ve şiirlerinde işleyen bir şair olarak Abbasî 

dönemi şairlerinden tecdîd fikrini benimseyenlerin en meşhuru olarak kaydedilmiştir 

 
132Mecâz-ı Müfred: Benzeyenin zikredilmeden benzetilenin özellikleri zikredilerek o özelliklerin 

benzeyende hayal edilmesinin sağlandığı edebî sanat (Kazvînî, 2017, s. 317). 
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(Hür A. , 1992, s. 3) Bu yönüyle eleştirilere de maruz kalmıştır. Kendisinden bazı 

kimseler; “ ََل َمْن أَْفَسَد الِشْعر  .Şiiri ilk bozan kişi” olarak bahsetmişlerdir (Dayf, 1946, s“ :”أَوَّ

178). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

ى ِحذَاُرَك إِْنَسانِي ِمَن الغََرقِ   (Dehhân, 2009, s. 328) يَا َواِشيَا َحُسنَْت فِينَا إَِسائَتَهُ  نَجَّ

“Ey yaptığı kötülük bizde iyiliğe dönüşen koğucu! Uyarın gözbebeğimi boğulmaktan 

kurtardı.” Şâhid: Mevsûfu, gerçek olması muhtemel olan bir sıfat ile tavsîf etmek. 

75. Ebû İshâk es-Sâbî (ö. 384/994) 

Müvelledûn tabakasından olan Ebû İshâk es-Sâbî, Bağdat doğumlu olup aslen 

Harran’lı bir aileye mensuptur. Sâhib b. Abbâd’a göre Arap edebiyatına mâl olmuş en 

meşhur dört risâle yazarı arasındadır (Rıdâ, 2010, s. 331). Müslüman olmadığı halde 

Müslümanların oruç ibadetine iştirak ettiği, Kur’ân hafızı olduğu ve eserlerinde ayetlere 

yer verdiği nakledilir (Arslân, 2010, s. 15). Düz yazıyı şiire tercih eden biri olmasına 

karşılık şiirde de düzyazı kadar maharetli olduğu kaydedilen es-Sâbî’nin şiirleri; yapı 

olarak zarif, tema olarak güncel konuları barındıran şiirler olarak değerlendirilmiştir 

(Attâşa, 2016, s. 21). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir yerde iki beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

تَْسُكبُ  َعْينِي الَكأِْس  ِفي َما ِمثْلِ  َفِمنْ    تَشابَهَ َدْمِعي إِْذ َجرى َوُمداَمتِي  

أَْشَربُ  ُكْنتُ  َعْبَرتِي ِمنْ  أَمْ  ُجفُونِي أَْسلَبَتْ  بِالَخْمرِ  أَ  أَْدِري َما هللاِ  فَوَ    (Arslân, 2010, s. 19) 

“Gözlerimden akan yaşlar ve içkim birbirine benzedi. Gözlerim kadehimdekinin 

aynısını döktü. Gözlerim şarap mı akıtıyor yoksa kadehimle gözyaşlarımı mı içiyorum 

bilmiyorum.” Şâhid: Teşbîhin terkedilmesi ile benzeyen ile benzetilenin birbirine aynı 

oranda benzediğinin ve aralarında fark bulunmadığının okuyanın zihninde oluşmasının 

hedeflenmesi. 
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76. Ebü’l-Feth el-Büstî (ö. 400/1010) 

Müvelledûn tabakasından olan el-Büstî, Afganistan’ın Büst şehrinde dünyaya 

gelmiştir (Nesîm, 2006, s. 41) Cinâs ve bedî sanatlarında mahir olduğu nakledilmektedir 

(Abbâsî, 2011, c. 2, s. 173). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki yerde şiirleri ile istişhâd etmiştir. 

1. 

ذَاِهبَهْ فََدْعهُ فََدْولَتُهُ   (Büstî, 2006, s. 56) إِذَا َمِلك  لَْم يَُكْن ذَا ِهبَهْ  

“Eğer bir kral ikram sahibi değilse onu bırak. Çünkü saltanatı gidicidir.” 

Şâhid: Cinâsu’t-Terkîb133 

2. 

الَجامَ ُكلُُّكْم قَْد أََخذَ  َو اَل َجاَم لَنَا    

 (Büstî, 2006, s. 55) َما الَِّذي َضَر ُمِديَر الَجامِ  لَْو َجاَملَنَا 

“Biz hariç hepiniz kadehi aldınız. Bizim de gönlümüzü hoş etse müdür ne zarar görür?” 

Şâhid: Cinâs-ı Mefrûk134 

77. Bedîüzzamân el-Hemedânî (ö. 398/1008) 

Müvelledûn tabakasından olan Bedîüzzamân, İran sınırları içerisinde kalan 

Hemedan şehrinde doğmuştur. Çok kuvvetli zeka ve hafıza yeteneği “Bedîüzzamân” 

lakabıyla anılmasına sebep olmuştur (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 95). “Makâmât” isimli eseri 

ile meşhur olan Bedîüzzamân’ın şiirlerinin toplandığı bir divanı da bulunmaktadır. 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1.  

 (Abdullah Y. A., 2003, s. 119) هَُو البَْدُر إِالَّ أَنَّهُ البَْحُر َزاِخَرا  ِسَوى أَنَّهُ الَضْرَغاُم لَِكنَّهُ الَوْيل 

“O dolunaydır; hatta o engin bir denizdir. Ayrıca o arslandır hem de taneleri büyük 

yağmurdur.” Şâhid: Övgünün istidrâk ile pekiştirilmesi 

 
133 Cinâsu’t-Terkîb: Hem lafzen hem yazım olarak uyumlu cinas türü (Kazvînî, 2017, s. 389). 

134 Cinâs-ı Mefrûk Lafzen aynı olup yazım olarak farklı olan cinas türü (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 179). 
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78. İbn Abbâd (ö. 385/995) 

Müvelledûn tabakasından olan ve Kazvîn şehrine yakın bir yerde doğan İbn 

Abbâd, ailesinin vezirlik makamından istifade ederek ilim öğrenmek için gerekli ortamı 

kendisi için sağlayarak kendini birçok yönden gelistirmiş bir devlet adamı ve edibtir. 

Hatta şahsi kütüphanesinde bulunan kitapların taşınması için dörtyüz deve gerekli 

olduğu nakledilir (Avîda, 1994, s. 7). Seâlibî’nin kendisini Halîl b. Ahmed, Kisâî, Fera 

ve Ebû Ubeyde gibi önemli dilcilerin arasında zikrettiği (Seâlibî, 1999, s. 11) İbn 

Abbâd’ın Arapçaya dair kaleme aldığı eserler şunlardır (Âlyâsîn, 1974, s. 10): 

• el-Muhît fî’l-Luga 

• el-İknâ´ fî’l Arûzi ve Tahrîci’l-Kavâfî 

• Kitâbü’l-Keşf an Mesâviʾi Şi´ri’l-Mütenebbî 

 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

ُء الُخلُِق فََداِرهِ    قَاَل ِلي إِنَّ َرقِيبِي  َسيِِّ

 (Âlyâsîn, 1974, s. 230) قُْلُت َدْعنِي َوْجَهكَ  الَجنَّةُ ُحفَّْت بِالَمَكاِرهِ 

“Bana dedi ki düşmanım kötüdür, onu idare et. Dedim ki: boşver. Senin yüzün hoşa 

gitmeyen şeylerle kuşatılmış cennet gibidir.” Şâhid: İktibâs135 

79. Sanevberî (ö. 334/945-46) 

Müvelledûn tabakasından olan Sanevberî, Halep civarında yaşayan Dabbî 

kabilesine mensup olarak dünyaya gelmiştir (Cezerî, 2000, c. 2, s. 55). Gazel, mersiye, 

hicv, övgü ve içki temalı şiirleri olmakla beraber daha çok tabiat temalı şiirleri ile 

meşhur olmuş bir şairdir (Abbâs İ. , 1998, s. 5-6).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

 
135 İkinci beyit “  ِبِالشََّهَوات النَّاُر  بِاْلَمَكاِرِه َوُحفَِّت  اْلَجنَّةُ   Cennet hoşa gitmeyen şeylerle Cehennem de arzu“ :”ُحفَِّت 

edilen şeylerle kuşatılmıştır.”(Müslim, “Cennet”, 2822) hadîsinden iktibâs edilmiştir. “ وفُ فُ حُ ال ” bir şeyi 

ihata etmek demektir (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 236). 
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َب أَْو تََصعَّدَ  َر الشَِّقيقِ  إِذَا تََصوَّ   َو َكأَنَّ ُمَحمَّ

 (Abbâs İ. , 1998, s. 416)  أَْعاَلُم يَاقُوٍت نُِشرْ  َن َعلَى ِرَماحٍ ِمْن َزبَْرَجدِ 

“Kırmızı Ayı Gülü aşağı yukarı dalgalandığında zebercedden göndere çekilmiş yakut 

bayraklar gibidir.” Şâhid: Hayâlî Teşbîh 

80. İbnü’d-Dümeyne (ö.195/812[?]) 

Müvelledûn tabakasından olan Abdullah b. Übeydullah İbnü’d-Dümeyne, hayatı 

hakkında bazı bilgilerin kesin olmadığı bir şairdir. Şiirlerinde daha çok aşka dair 

konuları işleyen şair, bunu yaparken şiirini müstehcen kelimelerden korumuştur 

(Hâşimî M. , 1918, s. 3).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

بِذَِلكَ  َظِفْرتِ  قَدْ  َقتِْلي تُِريِدينَ  ِعلَّة   بِكَ  َوَما أَْشَجى َكيْ  تَعَالَْلتِ    (Sa'leb & İbn Habîb, 1963, s. 16) 

“Sapasağlamken hasta gibi davrandın. Üzüntüden ölmemi istiyorsun; başardın da.” 

Şâhid: Açıkça belli olmasını iddia ederek ism-i işareti zikretmemek. 

81. Ebû Ya‘kūb İshâk el-Hureymî (ö.214/829)  

Müvelledûn tabakasından bir şair olan Harîmî, günümüzde İran ve Afganistan 

sınırları içerisinde kalan Sicistan bölgesinde dünyaya gelmiştir (Abdülganî, 2011, s. 

1346). Ebû Hâtim es-Sicistânî, kendisi için “اشعر المولدين”: “Müvelledûn tabakasının en 

büyük şairi” yorumunu yapmıştır (İbn Cerrâh, 1986, s. 110).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1. 

أَْوَسعُ  الَصْبرِ  َساَحةُ  ولَِكن َعلَْيهِ  ا أَْبِكيَ  أَنْ  ِشئْتُ  َولَوْ   لَبََكْيتُهُ  َدم   (Âşûr, 2015, s. 43) 

“Ağlamak isteseydim onun için kan ağlardım fakat sabrın alanı daha geniştir.” 

Şâhid: “Kan ağlamak” fiili sıra dışı bir durum olması sebebiyle mef´ul-u meşie olarak 

zikredilmesinin tercih edilmesi. 

 

82. el-Cevherî (ö. 400/1010) 
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Müvelledûn tabakasından olan Cevherî, Türk asıllı olup Fârâb şehrinde doğmuş 

ve ilim öğrenmek için Irak ve Hicâz bölgelerine gitmiş ve buralarda bulunmuştur.. 

Aldığı eğitimler neticesinde önemli dil âlimlerinden biri olmuştur (Tâmirî, 2001, s. 88). 

Ebû Alî el-Fârisî ve dayısı olan Ebû Ya’kûb el-Fârâbî’den (ö. 350/961[?]) ders almıştır 

(Enbârî, 1985, s. 252). Tâcü’l-Luga ve’s-Sıhâhu’l-Arabiyye ve Tâcü’l-Arûs min 

Cevâhiri’l-Kâmûs sözlükbilimde telif ettiği önemli iki eseridir. (İbn Haldûn, 2003, s. 

165) 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

تَفَكَُّرا بََكْيتُ  أَْبِكيَ  أَنْ  ِشئْتُ  فَلَوَ  تَفَكُِّري َغْيرَ  الشَّْوقُ  ِمنَّي يُْبقِ  َولَمْ    (Kazvînî, 2017, s. 121) 

“Bende tefekkürden başka bir şevk bırakmadı. Ağlamak istesem ancak tefekkür ağlarım. 

” Şâhid: Mef´ûlün hazf edilmemesinin sebebinin karinenin ortadan kalkması olduğu 

(Abbâsî, 2011, s. 1: 210). 

83. Ebû Ca’fer Muhammed Di´bel el-Huzâî (ö. 246/861) 

Müvellüdûn tabakasından olan Di´bel, halife Me’mûn zamanında Bağdat’ta 

yaşamış dili çok sert bir hiciv şairidir. Öyle ki dilinden ne halifeler ne vezirleri ne de 

çocukları kurtulabilmiştir (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 359). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile iastişhâd etmiştir. 

1. 

فَبََكى بَِرأِْسهِ  الَمِشيبُ  َضِحكَ  َرُجلٍ  ِمنْ  َسْلمُ  يَا تَْعَجبِي الَ    (Eşter, 1983, s. 204) 

“Başında yaşlılık gülünce ağlayan adama şaşırma ey Selma!” Şâhid: Îhâmu’t-Tezâd136 

84. Ebû Alî el-Fârisî (ö. 377/987) 

Müvelledûn tabakasından olan ve “Nahivcilerin imamı” olarak kendisinden 

bahsedilen Ebû Alî Hasen el-Fârisî; babası Fars, annesi Arap asıllı bir aileye mensup 

olarak, günümüzde İran toprakları içerisinde kalan Fesa adlı bir kasabada dünyaya 

 
136 Îhâmu’t-Tezâd: Birbirinin zıddı iki kelimenin kendi anlamlarını zıddı anlamda kullanıması(Desûkî, 

2012, c. 4, s. 41). 
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gelmiş ve ilim öğrenmek sebebiyle Bağdat, Halep gibi şehirlere seyahatler 

gerçekleştirmiş bir nahiv âlimidir (İbn Cinnî, 2018, s. 15). İbnî Cinnî de ondan kırk yıl 

boyunca ayrılmamış ve onun öğrenciliğini yapmıştır (İbn Hâlûye, 1979, s. 12). Çokça 

şiir ezber etmiş olmasına rağmen şiirin edebî sanat olma yönüne inanmayan el-Fârisî, 

şiire sadece nahve kaynaklık etmesi noktasında kıymet verdiğini ifade etmektedir 

(Fârisî, 2019, s. 48). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

قُِدِّرَ  َما ُكلُّ  يَأْتِيَ  َسْوفَ  أَنْ  يَْنفَعُهُ  الَمْرءِ  َفِعْلمُ  َواْعلَمْ    (Kazvînî, 2017, s. 243) 

“bil ki – bilmek bireye fayda verir- mukadder olan herşey gelecektir.” Şâhid: İ’tirâz137 

85. Serî er-Reffâ (ö. 362/972) 

Müvelledûn tabakasından olan Serî er-Reffâ b. Ahmed el-Kindî, Musul’da 

dünyaya gelmiş ve küçüklüğünden beri edebiyata ilgi duyan bir şairdir (Bustânî K. , 

1996, s. 5). Seâlebî, şiir yeteneğinden övgü ile bahsetmiştir (Şenterînî, 2012, c. 4, s. 

313).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

 (Bustânî K. , 1996, s. 81) َضَرائُِب أَْبَدْعتََها ِفي الِسَماحِ  فَلَْسنَا نََرى لََك فِيَها َضِريبا  

“Bu senin hoşgörüde ortaya çıkardığın karakterlerdir. Bu hususta senin gibisini 

görmüyoruz.” Şâhid: mısralarda cinaslı kelimelerin bulunması. 

86. Ebû’r-Rak´amak (ö.399/1009)  

Muhadramûn tabakasından olan Ebû’r-Rak´amak, Antakya doğumludur 

(Abbâsî, 2011, c. 1, s. 507). Medh konusunda yeteneğinden bahsedilen şairin uzun yıllar 

Mısır’da yaşadığı ve zamanın devlet büyüklerine övgü içeren şiirler yazdığı 

belirtilmektedir (Hulv, 2017, s. 68).  

 
137 İ’tirâz: Söz arasında herhangi bir gaye için ara cümle getirmek (Saîdî, 1991, s. 130). Bu beyitte tenbih 

amaçlı “ يَْنفَعُهُ  الَمْرءِ  فَِعْلمُ  ” ara cümlesi getirilmiştir. 
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Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1. 

َقِميَصا  وَ  ُجبَّة   ِلي اْطبُُخوا قُْلتُ  َطْبَخهُ   لَكَ  نُِجدْ  َشْيئ ا اْقتَِرحْ  قَالُوا   (Zerâkît, 2000, s. 101) 

“Pişirmesini becerebileceğimiz bir şey seç dediler. Bana cübbe ve gömlek pişirin 

dedim.” Şâhid: Müşâkele138  

87. İbn Bâbek (ö.410/1020)  

Müvelledûn tabakasından olan Abdussamed  b. Bâbek, Abbâsî döneminde 

Bağdat’ta yaşamış ve devlet büyükleri için okuduğu medh şiirleri ile ün yapmış bir 

şairdir (Ziriklî, 2002, c. 4, s. 11).  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

َوَمْسَمعِ  ُسعَادَ  ِمن بَِمْرأ ى فَأَْنتَ  اْلَجْنَدل   َحْوَمةَ  َجْرَعى َحَماَمةَ    (Kazvînî, 2017, s. 19) 

“Büyük Taş sahilinin güvercini, öt! Çünkü sen şu an Suâd’ın duyabileceği bir 

meradasın.” Şâhid: Çok fazla izafetin bulunması. 

88. İbn Ebî Üyeyne (ö.[?]) 

Müvelledûn tabakasından olan İbn Ebî Üyeyne, Abbâsîler döneminde Basra’da 

yaşamış bir hicv şairidir (İsfahânî, 2008, c. 20, s. 29). Hayatı hakkında çok fazla bilgi 

bulunmamaktadır. 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.139 

1. 

 (Kazvînî, s: 394) فََدعِ الَوِعيَد َفَما َوِعيُدَك َضائِِري  أ َطنِيُن أْجنَِحِة الذُبَاِب يَضيرُ   140

 
138 Müşâkele: Beyitte bir kelimenin anlamı dışında kullanılması ile ortaya çıkan edebî sanat (Şuayb, 

2008) 

139 Abbâsî bu beytin kime ait olduğunu bilmediğini ve Muhammed b. Abdurabbihi el-Endelûsî’ye göre bu 

beytin İbn Ebî Üyeyne’ye ait olduğunu ifade eder (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 231). 

140 Müellif,  beytin kime ait olduğunu belirtmeden paylaşmıştır. Şair hakkında çok detaylı bilgi olmamakla 

beraber basılı bir divanı da olmadığından teyidi sağlanamamıştır. 



168 

 

“Tehdidi bırak! Senin tehdidin bana işlemez. Hiç sinek kanadının vızıltısı zarar verir 

mi?” Şâhid: Beytin cinaslı kelimeler içermesi. 

89. el-Kâdî Alî b. Muhammed et-Tenûhî (ö. 342/953) 

Müvelledûn tabakasından olan Tenûhî, Antakya’da doğmuş eğitimini Bağdat ‘ta 

tamamlamıştır (Nâcî, 1984, s. 31). Dîvânı günümüze ulaşmayan şairin şiirlerini Hilâl 

Nâcî, kendisinden bahseden bir makalede toplamıştır. 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1. 

 .(Nâcî, 1984, s. 39)  َو َكأَنَّ النُُجوَم بَْيَن َدَجاهَ  ُسنَن  اَلَح بَْينَُهنَّ إِْبتَِداع  

“Karanlıkta parlayan yıldızlar bid´atlar arasında sünnetler gibidir.” Şâhid: Hayalî teşbih 

90. Ebû Mansûr es-Se´âlebî (ö. 429/1038) 

Müveleddûn tabakasından olan Seâlebî, İran sınırlarında bulunan Nîşâbur’da 

doğmuştur (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 215). Gerek Arap diline dair gerek tabakat literatürüne 

dair çeşitli telifleri olan Se´âlebî, Ebü’l-Feth Alî b. Muhammed el-Büstî ve 

Bedîüzzamân el-Hemedânî gibi zatlarla görüşme fırsatı bulmuştur (Câdir, 1990, s. 5). 

Dümyetü’l-Kasr’ın Müellifi Bâharzî, kendisi için “Nîşâbur’un Câhiz’i” ifadesini 

kullanır. (Bâharzî, 2008, s. 365) 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

 (Câdir, 1990, s. 105)  َو إِذا الباََلبُِل أَْفَصَحْت بِلُغَاتَِها  فَأَنُف باََلبِل بِِإْحتَِساِء باََلبِلِ 

“Bülbüller kendi dilleri ile şakıdıklarında “bülbüle” denilen kadeh ile içerek dertleri yok 

et.” Şâhid: Mısralarda cinaslı kelimeler bulunması  

91. Ebü’l-Ferec es-Sâvî (ö.[?]) 

Müvelledûn tabakasından olan Sâvî hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. 

Ancak Telhîsü’l-Miftâh’ta istişhâd edilen beytin Büveyhî hükümdarı Fahrüddevle’yi (ö. 

387/997) övmek için söylenmiş bir mersiyede yer aldığı kaynaklarda zikredilmektedir 

(Abbâsî, 2011, c. 2, s. 437). Büveyhîlerin İran’da ve Irak’ta kurulan bir devlet olduğu 
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bilgisinden hareketle Ebü’l-Ferec es-Sâvî’nin bu sınırlar arasında IV. yüzyılda yaşadığı 

ayrıca Fahrüddevle’ye yakın bir kişilik olduğu sonucu çıkarılabilir. Aynı şekilde çağdaşı 

olan es-Sâvî hakkında Sâhib b. Abbâd şu beyti kaydetmiştir:  

 (Seâlibî, 1983, c. 3, s. 458) أَْشَهُر ُكتَّاِب الَصاِحِب بُِحْسِن الَخِطِّ  َمَع أَْخِذِه ِمْن الباََلَغِة بِأَْوفَِر الَحظِِّ 

Bu beyitten es-Sâvî’nin belâgat ilminde ve hat alanında yetenekli bir kişi olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

الُدْنيَا تَقُوُل بَِمْلِء فِيَها ِهَي  ِحذَاِر  ِحذَاِر ِمْن بَْطِشي َو فَتِْكي  (Kazvînî, 2017, s. 429) 

“O dünya ki ağız dolusu diyor: benim kahrımdan ve şiddetimden sakın.” 

Şâhid: Berâat-i İstihlâl141 

92. Ebü’l-Kâsım b. el-Hasen el-Kâtibî (ö. 553/1158) 

Müvelledûn tabakasından olan el-Kâtibî hakkında kaynaklarda detaylı bilgi 

bulunmamaktadır. Safedî, isminin Abdulkerîm olduğunu kaydeder. Ayrıca “reis”, 

“fâdıl” ve “şâir” nitelemelerini ve ölüm tarihini aktarır (Safedî, 2000, c. 19, s. 52). Aynı 

şekilde Abbâsî, sadece ismini vermekle yetinmiştir (Abbâsî, 2011, c. 2, s. 335). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

  إِْن ُكْنَت أَْزَمْعَت َعلَى َهْجِرنَا  ِمْن َغْيِر َما ُجِرَم فََصْبر  َجِميل  

نِْعَم الَوِكيل فََحْسبُنَا هللاُ َو   (Kazvînî, 2017, s. 421) َو إِْن تَبَدَّْلَت بِنَا َغْيَرنَا  

Şâhid: Kur’ân-ı Kerîm’den yapılan iktibâs 

93. İbn Ebi’l İsbâ (ö. 654/1256) 

Müvelledûn tabakasından olan İbn Ebi’l-İsbâ, Belâgata dair eserleri ile tanınan 

ve şiir yeteneği de olan bir kişilik olarak Mısırda doğmuştur (İbnü's-Sâbûnî, 1957, s. 13-

14). Belâgata dair eserlerinden bazıları şunlardır (Abbâsî, 2011, s. 2: 390): 

 
141 Berâat-i İstihlâl: Şiire konu ile alakası olan ifadeler kullanıp güzel bir üslup ile başlamak (Hasen, 

1986, s. 236) 
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• Bedîu’l-Kur’ân 

• el-Cevâhirü’s-Sevânih fî Serâiri’l-Karâih 

• Tahrîrü’t-Tahbîr 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

  إِذَا الَوْهُم أْبَدى ِلي ِلَماَها و ثْْغَرَها تَذََكْرُت َما بَْيَن العُذَْيِب َو بَاِرقِ 

السََّوابِقِ َمَجرَّ َعَواِلينَا َو َمْجَرى   (Kazvînî, 2017, s. 424) َو يُْذِكُرنِي ِمْن قَِدَها َوَمَداِمِعي  

“Hayal, onun esmer dudağını ve dişlerini gösterdiğinde Uzeyb ve Bârik arasındakileri 

hatırladım. Yine onun boyunu ve gözyaşlarımı hatırlatarak mızrak ve at oynattığımız 

yerleri hatırlatır.” Şâhid: Tazmîn142 

94. İbnü’r- Râvendî (ö. 301/913-14 [?])  

Müvelledûn tabakasından olan İbnü’r-Râvendî, İbn Cevzi’ye göre İran’ın kuzey 

doğusunda bulunan Rîvend köyünde doğduğu için Rîvendî’dir ve Râvendî künyesi ile 

anılması hatadır (İbnü'l-Cevzî, 1995, c. 13, s. 108). Kaynaklarda şiirleri ve edebî 

yönünden ziyade müfrit şiî fikirleri yayan mülhid ve zındık bir kişilik olarak 

kendisinden söz ettirmiştir (Tayyâr, 2002, s. 504). 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta iki beyti ile istişhâd etmiştir. 

1. 

َمْرُزوق ا  تَْلقَاهُ  َجاِهلٍ  َوَجاِهلٍ  َمذَاِهبُهُ  أَْعيَتْ  َعاقِلٍ  َعاقِلِ  َكمْ     

ِزْنِديق ا  النَّْحِريرَ  اْلعَاِلمَ  َوصيَّرَ  َحائَِرة   األَْوَهامَ  تََركَ  الَِّذي َهذَا   (Zihnî, 1886, s. 154) 

“Nice zekiler sefalet, nice cahiller ise ferah içinde yaşar. Bu durum nice âlimi hayretler 

içerisinde bırakmış ve zındık etmiştir.”  

Şâhid: muhatabın beklemediği bir şekilde beyte yön vermek143 

 

 
142 Harîrî’den bahsedilen kısımda, üçüncü beytin açıklamasında verilmiştir. 

143 Bu beyitlerde âlim ve bilgililerin zor geçindiği ve cahillerin rahat yaşadığı ifade edilmiştir. Halbuki 

zihinler bunun tam tersini duymaya alışkındır (Abbâsî, 2011, c. 1, s. 132). 
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95. Ebû Muhammed el-Hâzin (ö. [?]) 

Müvelledûn tabakasından olan Abdullah b. Ahmed el-Hâzin, İsfahan şehrinin 

meşhur edip ve şairlerinden olarak kaydedilmiştir (Seâlibî, 1983, s. 379). Kaynaklarda 

ölüm tarihi gibi detaylı bilgiler bulunmamakla birlikte es-Sâhib b. Abbâd’ın yakınında 

bulunduğu ve onu öven şiirleri bulunduğu aktarılmaktadır (İrbilî, 1978, c. 7, s. 342) Bu 

bilgiden onun devrinde yaşadığı sonucu çıkarılabilir. 

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir. 

1.  

الَمْجِد ِفي أُْفِق العاََل َصعَدَ َو َكْوَكُب   (Kazvînî, 2017, s. 278) بُْشَراَك قَْد أَْنَجَز اإِلْقبَاُل َما َوَعدَ  

“Müjde! Kader va´dini yerine getirdi. Şeref yıldızı yüceliğin ufkunda yükseldi.” 

Şâhid: Berâat-i istihlâl  

96. Ca´fer b. Ulbe (ö.145/762) 

Müvelledûn tabakasından olan Ca´fer b. Ulbe, Emevî ve Abbâsî devletini idrak 

etmiş bir şairdir. Kavminin kahramanlarından ve az şiir söyleyen kısmından (İbn 

Düreyd, 1991, s. 399) olarak gazel türünde şiirler söyleyen bir şair olarak kaydedilmiştir 

(Ziriklî, 2002, c. 2, s. 125). Abbâsî halifelerinden Mansûr’un zamanında öldürüldüğü 

kaydedilmektedir (Gısn, 1996, s. 103)  

Müellif, Telhîsü’l-Miftâh’ta bir beyti ile istişhâd etmiştir.  

1. 

ُموثَقُ  بَِمَكةَ  َوُجثَْمانِي َجنِيب   ْكبِ   َمع َهَهَوايَ     ُمْصِعد   اليََمانِينَ  الرَّ  (Tarîfî, 2004, c. 1, s. 188) 

“Sevgilim Yemen kervanı ile uzaklaşmakta; ben ise Mekke de tutukluyum.” 

Şâhid: izafe vasıtasıyla müsned ileyhin marife yapılması. 

Telhîsü’l-Miftâh’ta tespit edilebilen şairler bu şekildedir. Bununla beraber 

söyleyeni belli olmayan ya da bu konuda ihtilafın söz konusu olduğu şiirler ile farsça bir 

beytin tercümesi olan beyit gibi farklı durumlar bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşağıda 

bulunan listede belirtilmektedir. Şiirlerin tamamı yazılmak yerine genellikle müellifin 

nazara vermek istediği mısralar yazılmıştır. 
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3.3.2. Telhîsü’l-Miftâh’ta Bulunan Şiir Şâhidleri ve Şairleri 

Şiir Şairin adı Sayfa numarası 

العَُلَ  إِلى ُمْستَْشِزَراتٌ  َغَدائُِرهُ   İmrüulkays 12 

ا ا  َمْرِسن ا وَ  َوفَاِحم  ج  ُمَسرَّ  Rü’be b. Accâc 13 

اأْلَْجلَلِ  اْلعَِليِِّ  اْلَحْمُدَّلِل   Ebü’n-Necm 14 

النََّسبِ  َشِريفُ  اْلِجِرشَّى َكِريمُ   Mütenebbî 14 

بَِمَكاِن َقْفر قَْبُر َحْرب   Söyleyeni belli değil 16 

اْلَوَرى َمِعي  وَ  أَْمَدُحهُ  أَْمَدْحهُ  َمتَى َكِريمٌ   Ebû Temmâm 17 

هِ  أَبُو يُقَاِربُهُ  أَبُوهُ   َحي   أُِمِّ  Ferezdak 17 

ِلتَْجُمَدا  الدُُّموعَ  َعْينَايَ  َوتَْسُكبُ   el-Abbâs el-Ahnef 18 

شَواِهدُ  َعلَْيَها ِمْنَها لََها َسبُوحٌ   Mütenebbî 19 

اِْسَجِعي اْلَجْنَدلِ  َحْوَمةَ  َجْرَعى َحَماَمةَ   İbn Bâbek 19 

كَ  بَنِي إِنَّ  ِرَماحٌ  فِيِهمْ  َعمَّ  Hacl b. Nadle 37 

ِغيرُ  أََشابَ  اْلَكبِيرَ  أَْفنَى وَ  الصَّ  es-Saletân el-Abdî 42 

اْطلُِعي ِللشَّْمِس  هللاِ  ِقيلُ  أَْفنَاهُ   Ebü’n-Necm 43 

نََظَرا ِزْدتَهُ  َما إذَا  Ebû Nüvâs 47 

َعِليلُ  قُْلتُ  أَْنتَ  َكْيفَ  ِلي قَالَ   Söyleyeni belli değil 51 

إِْخَوانَُكمْ  تََرْونَُهمْ  الَِّذينَ  إِنَّ   Abede ibn et-Tabîb 57 

لَنَا  بَنَى السََّماءَ  َسَمكَ  الِذي إِن  Ferezdak 58 

ْقرِ  أَبُو َهذَا َمَحاِسنِه ِفي فَْرد ا الصَّ  İbn er-Rûmî 59 

بِِمثِلِهمْ  َفِجئْنِي آبَائِي أُولَئِكَ   Ferezdak 60 

ْكبِ  َمع َهَهَوايَ  ُمْصِعدٌ  اليََمانِينَ  الرَّ  Ca´fer b. Ulbe 64 

يَِشينُهُ  أَمرٍ  ُكل ِفي  َحاِجبٌ  لَهُ   Ebü’t-Tamahân 66 

الظَّنَّ  بِكَ  يَُظنُّ  الَِّذي األَْلَمِعيُّ   Evs b. Hacer 68 

فِيهِ  اْلبَِريَّةُ  َحاَرتْ  الَِّذي وَ   Ebü’l-Alâ el-Maarrî 73 

يُْدِرُكهُ  اْلَمْرءُ  يَتََمنَّى َما ُكلُّ  َما  Mütenebbî 83 
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أَْصنَعِ  لَمْ  ُكلُّهُ  ذَْنب ا َعلَيَّ   Ebü’n-Necm 84 

َمذَاِهبُهُ  أَْعيَتْ  َعاقِلٍ  َعاقِلِ  َكمْ   İbnü’r-Râvendî 86 

بِذَِلكَ  َظِفْرتِ  َقدْ  قَتِْلي  تُِريِدينَ   İbnü’d-Dümeyne 87 

 Söyleyeni belli değil 88   أَتَاَكا اْلعَاِصي َعْبُدكَ  إِلَِهي

بِاألَثُْمدِ  لَْيلُكَ   تََطاَولَ   İmrüulkays b. Ânis 89 

َوْليَُها   َشطَّ  َوقَدْ   لَْيلَى يَُكلَّفُنِي  Alkame b. Abede 90 

َسَماُؤهُ  أَْرِضهِ  لَْونَ  َكأَنَّ   Rü’be b. Accâc 94 

يَاَعا  بِاْلفََدنِ  َطيَّْنتَ  َكَما السِِّ  El-Kutâmî 94 

لَغِريبُ  بَِها َوَقيَّارٌ  فَِإنَّي  Dâbî b. el-Hâris el-Bercemî 95 

أْيُ  وَ  َراٍض  ِعْنَدكَ  ُمْختَِلفٌ  الرَّ  Kays b. el-Hatîm 96 

ُمْرتََحاال   َوإِنَّ  َمَحَلًّ  إِنَّ   el-A’şâ el-Ekber 96 

ِلُخُصوَمةِ  َضاِرعٌ  يَِزيدُ  ِليُْبكَ   Rivayette ihtilaf durumu 97 

يَتََوسَّمُ  َعِريفَُهمْ  إِلَيَّ  بَعَثُوا  Tarîf b. Temîm el-Anberî 99 

ُمْنَطِلقُ  َوهُوَ  َعلَْيَها يَُمرُّ  لَِكنْ   en-Nadr b. Cüeyye 100 

ِلِكبَاِرَها  ُمْنتََهى الَ  ِهَممٌ  لَهُ   Hassân b. Sâbit 115 

ْنيَا تُْشِرقُ  ثَََلثَةٌ  بِبَْهَجتَِها  الدُّ  Muhammed b. Vuheyb 115 

َواِعي َويَْسَمعَ  ُمْبِصرٌ  يََرى أَنْ   Buhtürî 119 

ا أَْبِكيَ  أَنْ  ِشئْتُ  َولَوْ  لَبََكْيتُهُ  َدم   Hureymî 121 

تَفَكَُّرا بََكْيتُ  أَْبِكيَ  أَنْ  ِشئْتُ  فَلَوَ   el-Cevherî 121 

العَْظمِ  إِلَى َحَزْزنَ  أَيَّامٍ  َسْوَرةِ  وَ    Buhtürî 121 

الُسؤْ  ِفي لَكَ  نَِجدْ  فَلَمْ   َطلَْبنَا قَدْ   Buhtürî 122 

ِمثِْلي أَوْ  أَنَا أَْحَسابِِهمْ  َعنْ  يَُداِفعُ   Ferezdak 138 

أَْنَجِلي  أاَلَ  الَطِويلُ  اللَّْيلُ  أَيَُّها أاَلَ   İmrüulkays 171 

النََوى  أَنَّ  َعاِلمٌ  هُوَ  الَِّذي وَ  الَ   Ebû Temmâm 180 

نَُزاِولَُها  أَْرُسوا َرائُِدهُمْ  قَالَ  وَ   el-Ahtal 183 

ِعْنَدنَا  تُِقيَمنَّ  الَ  إِْرَحلْ  لَهُ  أَقُولُ   Söyleyeni belli değil 188 

ُعَمرُ  َحْفٍص  أَبُو بِاللِ  أَْقَسمَ   Abdullah b. Kiysebe 190 
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بَِها  أَْبِغي أَنَّنِي َسْلَمى تَُظنُّ  وَ   Söyleyeni belli değil 191 

تَْنَجِلي  الَ  َغْمَرتِي  َولَِكنْ  َصَدقُوا  Söyleyeni belli değil 195 

إِاَلفُ  لَُكمْ   لَْيسَ  وَ  إِْلفٌ  لَُهمْ   Müsâvir b. Hind 201 

َماِلَكا  أَْرَهنُُهمْ  وَ  نََجْوتُ   Abdullah b. Hemmâm 213 

َسَوادُ  َعلَيَّ  البَاِزي َمعَ  َخَرْجتُ   Beşşâr b. Bürd 220 

َكأَنََّما  تُْبِصِرينِي أَنْ  َعَسى فَقُْلتُ   Ferezdak 221 

تَْعِظيمٌ  وَ   تَْبِجيلٌ  بُْرَداكَ   İbnü’r-Rûmî 221 

 el-Hâris b. Hillize 224 َو الِعيُش َخْير  ِفي ِظالَلِ 

َمْينا   وَ  َكِذبا   قَْولََها  أَْلفَى وَ   Adî b. Zeyd el-İbâdî 225 

 Mütenebbî 225 َو الَ فَْضَل فِيِهْم ِللشََّجاَعِة َو النََدى

فَْبلَهُ  األَْمِس  وَ   اليَْومِ  ِعْلمَ  أَْعلَمُ  وَ   Züheyr b. Ebî Sülmâ 226 

َواِسعُ  َعْنكَ  الُمْنتَأَيَ  أَنَّ  ِخْلتُ  إِنْ  وَ   en-Nâbiga ez-Zübyânî 227 

عُ  وَ  َجََل  إِْبنُ  أَنَا الثَنَايَا  َطَلَّ  Süheym b. Vesîl er-Riyâhî 229 

نَارٌ  َرأِْسهِ  ِفي َعلَمٌ  َكأَنَّهُ   el-Hansâ 238 

ِخبَائِنَا   َحْولَ  الَوْحِش  ُعيُونَ  َكأَنَّ   İmrüulkays 239 

هُ  الَ  أََخا   بُِمْستَْبقٍ  لَْستَ  وَ  تَلُمُّ  en-Nâbiga ez-Zübyânî 241 

بِيعِ َو ِديَمة  تَْهِمي   Tarafe b. el-Abd 242 َصْوَب الرَّ

بُِلِّْغتَُها  وَ  الثََّمانِينَ  إِنَّ   Avf b. Muhallem el-Huzâî 243 

يَْنفَعُهُ  الَمْرءِ  َفِعْلمُ  َواْعلَمْ   Ebû Alî el-Fârisî 243 

 Ebû Temmâm 246 يَــُصــدُّ َعــِن الُدنـيـا إِذا َعـنَّ ُسـؤُددٌ 

نىَ ِب الغِ انِ ُت بَميَّاٍل إلى جَ سْ ولَ   el-Muazzel b. Gaylân 246 

قَولَُهم إِن ِشئنا َعلى الناِس  َونُنِكرُ   es-Semev’el 247 

َر الشَِّقيقِ   es-Sanevberî eş-Şâir 255 َو َكأَنَّ ُمَحمَّ

 İmrüulkays 256 َوَمسنونَةٌ ُزرٌق َكأَنياِب أَغوالِ 

 el-Kâdî et-Tenûhî 257 َو َكأَنَّ النُُجوَم بَْيَن َدَجاهَ 

را ِحيَِّة حيَن نَوَّ  Ebü’l-Kays b. el-Eslet 263 َكعُنقوِد ُمَلِّ

 Beşşâr b. Bürd 264 َكأنَّ ُمثاَر النَّْقعِ فَوَق ُرؤوِسنا 
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 Rivayette ihtilaf durumu 266 والشمُس كالِمْرآِة فى كِفِّ األشلِّ 

 İbnü’l-Mü´tez 267 وكأنَّ اْلبَْرَق ُمْصَحُف قَارٍ 

 Mütenebbî 267 يُْقعي ُجلُوَس البََدويِّ الُمْصَطلي 

أَْبَرقْت قَْوما  ِعَطاشا  َغَماَمةٌ كما   Söyleyeni belli değil 269 

 Mütenebbî 272 فإن تَفُِق األَناَم وأنَت ِمنُهم

 İbnü’r-Rûmî 275 َواَلِزَوْرِديٍَّة تَْزهُو بُِزْرقَتَِها 

تَهُ  باُح كأنَّ غرَّ  Muhammed b. Vuheyb 276 وبََدا الصَّ

َجَرى َوُمَداَمتيتََشابَهَ َدْمِعي إِْذ   Ebû İshâk es-Sâbî 276 

يا نظـرْيكُ  امَ يا َصاِحبَيَّ تَقصَّ  Ebû Temmâm 278 

 İmrüulkays 279 َكأَنَّ قُلُوَب الطَّْيِر َرْطبا  َويَابسا  

 Murakkış el-Ekber 280 النَّْشر ِمْسك والُوُجوه َدنا 

 Söyleyeni belli değil 280 ُصْدُغ اْلَحبِْيِب َوَحاِليْ 

 Buhtürî 280 َكأنََّما يَْبِسُم َعْن لُْؤلُؤ 

 Ebû Temmâm 282 َصَدْفُت عنهُ َولم تَْصِدف مواهبهُ 

 Söyleyeni belli değil 283 َوثَْغُرهُ ِفي َصفَاءٍ 

 İmrüulkays 286 َحَمْلُت ُرَدْينِيًّا َكأَنَّ ِسنَانَهُ 

نََهاِرنَا لَْم تَْلَق َهذَا اْلَوْجهَ َشْمُس   Mütenebbî 286 

 el-Vatvât 287 َعَزَماتُهُ ِمثُْل النُُّجوِم ثََواقِبا  

يُح تَْعبَُث بِاْلغُُصوِن وقد َجَرى  Söyleyeni belli değil 288 والرِّ

 Züheyr b. Ebî Sülmâ 297 لََدى أََسٍد َشاِكي السَِّلحِ ُمقَذَّفِ 

الشَّْمِس َشْمٌس تَُظِلِّلُنِي ِمَن   İbnü’l-Amîd 299 

 İbn Tabâtabâ 300 قَْد ُزرَّ أَْزَراُرهُ َعلَى اْلقََمرِ 

ْيَمانَا   Söyleyeni belli değil 302 فَِإْن تَعَافُوا اْلعَْدَل َواِْلِ

 Buhtürî 302 َوَصاِعقٍَة ِمْن نَْصِلِه يَْنَكِفْي بَِها 

بِِعنَانِهِ َوإِذَا اْحتَبَى قََربُْوَسهُ   Yezîd b. Abdülmelik 306 

 ِ  Küseyyir Azze 306 اأْلَبَاِطحُ  َوَسالَْت بِأَْعنَاِق اْلَمِطيِّ

 İbnü’l-Mu´tez 312 قَتََل اْلبُْخَل َوأَْحيَا الَسَماَحا 
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بَِها  نَقُدُّ  لَْهذَِميَّاتٍ   نَْقِريِهمْ   el-Kutâmî 313 

تَـبَسََّم َضاِحك ا َغْمُر الِرَداِء إِذَا   Küseyyir Azze 314 

 Ebû Temmâm 316 بِأَنَّ لَهُ َحاَجة  ِفي الَسَماءِ 

 Abbâs b. el-Ahnef 317 ِهَي الَشْمُس َمْسَكنَُها ِفي الَسَماءِ 

 Ebû Züeyb el-Hüzelî 320 َوإِذَا اْلَمنِيَّةُ أَْنَشبَْت أَْظفَاَرَها

بِالِشَكايَِة أَْنَطقُ فَِلَساُن َحاِلْي   Söyleyeni belli değil 321 

 Züheyr b. Ebû Selmâ 321 َصَحا اْلقَْلُب َعْن َسْلَمى َوأَْقَصَر بَاِطلُهْ 

 Söyleyeni belli değil 334 َوالَطاِعنِْيَن َمَجاِمَع اأْلَْضغَانِ 

قُبٍَّة ُضِربَْت َعلَى اْبِن اْلَحْشَرج  ِفي  Ziyâd b. el-A´cem 337 

ا َفَما أَتَى   Ebû Temmâm 345 تََردَّى ثِيَاَب اْلَمْوِت ُحْمر 

 Di´bel el-Huzâî 346 َضِحَك اْلَمِشْيُب بَِرأِْسِه فَبََكى 

 Ebû Dülâme 347 َما أَْحَسَن الِدْيَن َوالُدْنيَا إِذَا اْجتََمعَا 

ِ اْلُمعَطَّفَاِت بَل األَْسـ ُهمَكاْلِقِسيِّ   Buhtürî 348 

 Amr b. Ma´d Yekrib 350 َشْيئ ا َفَدْعهُ  إِذَا لَْم تَْستَِطعْ 

ا   Ebü’r-Rak´amak 350 فَقُْلُت اْطبَُخْوا ِلْي ُجبَّة  َوَقِمْيص 

 Buhtürî 352 إِذَا َما نََهى النَاِهْي َفلَجَّ بِي اْلَهَوى 

َوَغيََّرَها اأْلَْرَواُح َوالِديَمُ بَلَى   Züheyr b. Ebî Sülmâ 354 

 Cerîr 355 إِذَا نََزَل الَسَماُء بِأَْرِض قَْومٍ 

 Buhtürî 355 َفَسقَى اْلغََضا َوالَساِكنِْيِه َوإِْن هُمُ 

 İbn Hayyûs 356 َوَغَزاٌل لَْحظ ا َوَقدًّا َوَرْدف ا 

َواْلفََراَغ َواْلِجَدة إِنَّ الَشبَاَب   Ebü’l-Atâhiyye 357 

 el-Vatvât 358 َكنََواِل اأْلَِمْيِر يَْوَم َسَخاء

 el-Mütelemmis 358 َوالَ يُِقْيُم َعلَى َضْيٍم يَُراُد بِهِ 

 el-Vatvât 359 فََوْجُهَك َكالنَاِر ِفْي َضْوِءَها 

َخْرَشنَةَ َحتَّى أََقاَم َعلَى أَْربَاِض    Mütenebbî 360 

هُمْ  قَْوٌم إِذَا ْوا َعُدوَّ  Hassân b. Sâbit 360 َحاَربُْوا َضرُّ

 Mütenebbî 362 ثِقَاٌل إِذَا الَقَْوا ِخفَاٌف إِذَا ُدُعْوا 
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 Söyleyeni belli değil 363 َوَشْوَهاَء تَْعُدْوبِْي إِلَى َصاِرخِ اْلَوَغى 

اْلغَنَائَِم أَْويَُمْوَت َكِرْيمُ تَْحِوي   Mesleme el-Hanefî 364 

ِ َمْن بَِخَلَ   el-A´şâ el-Ekber 364 يَْشَرُب َكأْس ا بَِكفِّ

 Mütenebbî 365 اَ َخْيَل ِعْنَدَك تُْهِدْيَها َوالَ َمالُ 

 İmrüulkays 366 َفعَاَدى ِعَداء  بَْيَن ثَْوٍر َونَـْعـَجـةٍ 

 Amr b. el-Ehtem 367 َونُْكِرُم َجاَرنَا َما َداَم ِفـْيـنَا 

 Ebû Nüvâs 367 َوأََخْفَت أَْهَل الِشْرِك َحتَّى إِنَّهُ 

ا   Mütenebbî 368 َعقََدْت َسنَابُِكَها َعلَْيَها ِعثْيَر 

َر الُشْهُب ِفي الُدَجى   er-Recânî 368 يَُخيَُّل ِلْي أَْن ُسمِِّ

َغد ا  بِ بِاأْلَْمِس إِْن َعَزْمُت َعلَى الُشرْ أَْسَكُر   Söyleyeni belli değil 369 

 en-Nâbiga ez-Zübyânî 370 رْيبَة   َحلَْفُت فَلَْم أَتُْرْك ِلنَْفِسكَ 

 Mütenebbî 371 َوإِنََّما  لَْم يَْحِك نَائِلََك الَسَحابُ  

 Mütenebbî 372 يَتَِّقْي إِْخَلََف َما تَْرُجو الِذئَابُ 

 Müslim b. el-Velîd 373 يَا َواِشي ا َحُسنَْت فِْينَا إَِساَءتُهُ 

 Farsça bir beyitin tercümesi 373 ِخْدَمتَهُ  لَْو لَْم تَُكْن نِيَّةُ اْلَجْوَزاءِ 

 Ebû Temmâm 374 َكأَنَّ الَسَحاَب اْلغُرَّ َغيَّْبَن تَْحتََها 

ِلَسقَاِم اْلَجْهِل َشاِفيَةٌ أَْحَلَُمُكْم   el-Kümeyt 374 

 en-Nâbiga ez-Zübyânî 375 َوالَ َعْيَب فِْيِهْم َغْيَر أَنَّ ُسيُْوفَُهمْ 

ا   Bedîüzzaman el-Hemedânî 378 هَُو اْلبَْدُر إِالَّ أَنَّهُ اْلبَْحُر َزاِخر 

 Mütenebbî 379 لَُهنِِّئَِت الُدْنيَا بِأَنََّك َخاِلدُ  

 Mütenebbî 380 أُقَلُِِّب فِْيِه أَْجفَانِْي َكأَنِِّيْ 

 Beşşâr b. Bürd 381 لَْيَت َعْينَْيِه َسَواءْ 

ا   Ebû Nüvâs 381 إِذَا َما تَِمْيِمي  أَتَاَك ُمفَاِخر 

 Leyla bint Tarîf eş-Şeybânî 382 َكأَنََّك لَْم تَْجَزْع َعلَى اْبِن َطِرْيفِ 

َسَرى أَْم َضْوُء ِمْصبَاحٍ أَ لَْمُع بَْرٍق   Buhtürî 383 

 Züheyr b. Ebû Sülmâ 383 أَ قَْوُم آِل ِحْصٍن أَْم نَِساءُ 

 Rivayette ihtilaf durumu 384 بِاللِ يَا َظْبيَاِت اْلقَاعِ قُْلَن لَنَا 

ا   Rivayette ihtilaf durumu 385 قُْلُت ثَقَّْلُت إِْذ أَتَْيُت ِمَرار 
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يَْقتُلُْوَك فَقَْد ثَلَْلَت ُعُرْوَشُهمْ إِْن   Rivayette ihtilaf durumu 386 

 Ebû Temmâm 388 يَْحيَا لََدى يَْحيَى ْبِن َعْبِد هللاِ 

 Ebü’l-Feth el-Büstî 389 إِذَا َمِلٌك لَْم يَُكْن ذَا ِهبَهْ 

مَ َخذَ اْلَجاُكلُُّكْم قَْد أَ   Ebü’l-Feth el-Büstî 389 

 Ebû Temmâm 390 يَُمدُّْوَن ِمْن أَْيٍد َعَواٍص َعَواِصمَ 

 el-Hansâ 391 ِمْن اْلَجَوى بَْيَن اْلَجَوانِحِ 

 el-Muğîre el-Mahzûmî 395 َسِرْيٌع إِلَى اْبِن اْلعَمِِّ يَْلِطُم َوْجَههُ 

 es-Sımme el-Kuşeyrî 395 تََمتَّْع ِمْن َشِمْيِم َعَراِر نَْجدٍ 

اَفَما  ِزْلُت بِاْلبِْيِض اْلقََواِضِب ُمْغَرم   Ebû Temmâm 396 

َج َساَعةٍ  َوإِْن لَمْ   Zürrumme 396 يَُكْن إِالَّ ُمعَرَّ

 er-Recânî 396 َدَعانِْي ِمْن َمَلَِمُكَما َسفَاه ا

 Ebû Mansûr es-Se´âlebî 396 فَاْنِف اْلبََلَبَِل بِاْحتَِساِء بََلَبِلَ 

 el-Harîrî 397 َفـَمْشغُْوٌف بِـآيَاِت اْلَمثَانِيْ 

 er-Recânî 397 فََلََح ِلْي أَْن لَْيَس فِْيِهْم فََلَحُ 

 Serî er-Reffâ 397 َضَرائَِب أَْبَدْعتََها ِفي الَسَماحِ 

 İmrüulkays 398 إِذَا اْلَمْرُء لَْم يَْخُزْن َعلَْيِه ِلَسانُهُ 

ْحَساِن ُزْرتُُكمْ لَو  اْختََصْرتُْم ِمَن اِْلِ  Ebü’l-´Alâ el-Maarrî 398 

 İbn Ebî Üyeyne 398 فََدعِ اْلَوِعْيَد َفَما َوِعْيُدَك َضائِِريْ 

 Ebû Temmâm 399 َوقَْد َكانَِت اْلبِْيُض اْلقََواِضُب ِفي اْلَوَغى 

 Ebû Temmâm 402 تََجلَّى بِِه ُرْشِدْي َوأَثََرْت بِِه يَِديْ 

 Ebû Temmâm 403 للِ ُمْرتَِغٍب ِفي هللاِ ُمْرتَِقبٍ 

 Ebû Temmâm 404 َمَها اْلَوْحِش إِالَّ أَنَّ َهاتَا أََوانِسُ 

 er-Recânî 404 َمَودَّتُهُ تَُدْوُم ِلُكلِِّ َهْولٍ 

 el-Harîrî 405 يَا َخاِطَب الُدْنيَا الَدنِيَِّة إِنََّها

ا إِْن تََراَخْت َمنِيَّتِيْ َسأَْشُكُر  َعْمر   Abdullah b. ez-Zebîr el-Esedî 406 

 Ma´n b. Evs el-Müzenî 411 إِذَا أَْنـَت لَْم تُـْنِصْف أََخاَك َوَجْدتَـهُ 

 Beşşâr b. Bürd 411 َمْن َراَقَب النَاَس لَْم يَْظفَْر بَِحاَجتِهِ 
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ا  Selm el-Hâsir 412 َمْن َراَقَب النَاَس َماَت َهمًّ

 Ebû Temmâm 412 إِنَّ الَزَماَن بِِمثِْلِه لَبَِخْيلُ 

 Mütenebbî 412 َولَقَْد يَُكْوُن بِِه الَزَماُن بَِخْيَل  

 Ebû Temmâm 413 إِالَّ اْلِفَراَق َعلَى النُفُْوِس َدِلْيَل  

 Mütenebbî 413 إِلَى أَْرَواِحنَا ُسبَُل   لََها اْلَمنَايَا

 Ebû Temmâm 414 فَلَلَرْيُث ِفْي بَْعِض اْلَمَواِضعِ أَْنفَعُ 

 Mütenebbî 414 أَْسَرُع الُسْحِب ِفي اْلَمِسْيِر اْلَجَهامُ 

ِ َكَلَُمهُ   Buhtürî 414 َوإِذَا تَأَلََّق ِفي النَِديِّ

 Mütenebbî 414 َكأَنَّ أَْلُسنَُهْم ِفي الـنُْطِق قَْد ُجِعلَتْ 

أَْكثََر اْلِفتْيَاِن َماالَ َولَْم يَُك   Ebû Ziyâd el-A´râbî 415 

 Eşcâ es-Sülemî 415 َولَْيَس بِأَْوَسِعِهْم ِفي اْلِغنَى 

 Cerîr 415 فََلَ يَْمنَْعَك ِمْن أََرٍب لَُحاهُمْ 

 Mütenebbî 416 َوَمْن ِفْي َكفِِِّه ِمْنُهْم قَنَاةٌ 

َعلَْيِهمْ ُسِلبُْوا َوأَْشَرَقِت الِدَماُء   Buhtürî 416 

دٌ   Mütenebbî 416 يَبَِس النَِجْيُع َعلَْيِه َوْهَو ُمَجرَّ

 Cerîr 417 َوَجْدَت النَاَس ُكلَُّهْم ِغَضابَا 

 Ebû Nüvâs 417 أَْن يَْجَمَع اْلعَالََم ِفْي َواِحدِ 

 Ebû’ş-Şeys 417 أَِجُد اْلَمَلََمةَ ِفْي َهَواِك لَِذْيذَة  

أُِحبُّهُ َوأُِحبُّ فِْيِه َمَلََمة  أَ   Mütenebbî 418 

 el-Efveh el-Evdî 418 َوتََرى الَطْيَر َعلَى آثَاِرنَا 

ى   Ebû Temmâm 418 َوقَْد ُظلِِّلَْت ِعْقبَاُن أَْعَلَِمِه ُضح 

 Ebû Temmâm 419 أَقَاَمْت َمَع الَرايَاِت َحتَّى َكأَنََّها 

َفـَصْبٌر َجِمْيلُ ِمْن َغْيِر َما ُجْرٍم    Ebü’l-Kâsım el-Kâtibî 421 

 Ebü’l-Kâsım el-Kâtibî 421 فََحْسبُنَا هللاُ َونِْعَم اْلَوِكْيلُ 

 es-Sâhib b. Abbâd 422 َوْجُهَك اْلَجــنَّةُ ُحفَّْت بِاْلَمَكاِرهْ 

 İbnü’r-Rûmî 422 لَئِْن أَْخَطأُْت ِفْي َمْدِحكَ 

َزْرعِ بَِواٍد َغْيِر ِذْي    İbnü’r Rûmî 423 
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 Söyleyeni belli değil 423 إِنَّا إِلَى هللاِ َراِجعُْونَا 

 el-Harîrî 423 أََضاُعْونِْي َوأَيَّ فَت ى أََضاُعْوا 

 İbn Ebî’l-İsbâ 424 ذَا اْلَوْهُم أَْبَدى ِلْي لََماَها َوثَْغَرَها 

لُهُ نُْطفَةٌ  َما بَاُل َمنْ   Ebü’l-Atâhiyye 425 أَوَّ

 Mütenebbî 425 إِذَا َساَء ِفْعُل اْلَمْرِء َساَءْت ُظنُْونُهُ 

 Ebû Temmâm 426 فََوهللاِ َما أَْدِرْي أَأَْحَلَُم نَائِمٍ 

 Ebû Temmâm 426 لَعَْمٌرو َمَع الَرْمَضاِء َوالنَاِرتَْلتَِظىْ 

 İmrüulkays 427 قِفَا نَْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبِْيٍب َوَمْنِزلِ 

 Eşcâ es-Sülemî 428 قَْصٌر َعلَْيِه تَِحيَّةٌ َوَسَلَمُ 

 İbn Mukâtil ed-Darîr 428 َمْوِعُد أَْحبَابَِك بِاْلفُْرَقِة َغدُ 

 Ebû Muhammed  Hâzin 428 بُْشَرى َفقَْد أَْنَجَز اِِلْقبَاُل َما َوَعَدا 

فِْيَها ِهَي الُدْنيَا تَقُْوُل بِِمْلِء   Ebü’l-Ferec es-Sâvî 429 

 Ebû Temmâm 429 يَقُْوُل ِفْي قُْوَمس قَْوِمْي َوقَْد أََخذَتْ 

ا   Ebû Temmâm 430 لَْو َرأَى هللا أَنِّ ِفي الَشْيِب َخْير 

 Ebû Nüvâs 431 َوإِنِِّْي َجِدْيٌر إِْذ بَلَْغتَُك بِاْلُمنَى 

َكْهَف أَْهِلهِ بَِقْيَت بَقَاَء الَدْهِر يَا   Ebû’l-´Alâ el-Ma´arrî 432 

3.3.1.1. Telhisü’l Miftâh’ta Müellifin İstişhâd Referansı Olarak Baş 

Vurduğu Şairlerin Dönemleri 

Görüldüğü üzere Hatîb el-Kazvînî, Telhîsü’l-Miftâh adlı eserinde çok çeşitli 

tabakalardan şairlerin şiirleri ile istişhâd etmiştir. Eserinde 196 yerde toplam 228 beyit 

istihdâm etmiştir. Eser, tür olarak telhis türünde kaleme alındığı halde bolca şiirle 

istişhâd edilmesi belâgat alanında şiirin şâhid olarak ne kadar kıymetli olduğunu 

göstermektedir.  

İlk istişhâd ettiği şiir beytinin İmrüulkays’a ait olması şairin mertebesi 

düşünüldüğünde kasıtlı bir seçim yapıldığı kanaatini doğurmaktadır. Zira eserin 

sonundaki beyit de bu kanaati güçlendirmektedir. Beyit şudur: 
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 (Kazvînî, 2017, s. 432) بَقَْيَت بَقَاَء الَدْهٍر يَا َكْهَف أَهِلِه  َو َهذَا ُدَعاٌء ِللبَِريَِة َشاِملُ 

“Ey ehlinin barınağı olan, dünya durdukça bâkî kalasın. Bu tüm canlılara şâmil bir 

duadır.”  Sanki müellîf, bu beyti kitabının sonuna dua maksatlı kaydetmiş gibi bir 

düşünce akla gelmektedir. Bu veriler ışığında müellifin istişhâd materyali olan şiirleri 

ve şairlerini seçmekte özen gösterdiği söylenebilir. Öte yandan zamanın şartlarına göre 

düşünüldüğünde her şairin divanına aynı kolaylıkta erşememiş olabilir. Zira erken 

dönem şairlere az başvurmuş fakat geç dönem şairlerin şiirlerinden bolca istişhâd 

etmiştir. Müellifin istişhâd ettiği beyitlerin dönemlere göre dağılımı şu şöyledir:  

3.3.1.1.1. Müvelledûn-Muhdesûn ile İstişhâd 

Telhîsü’l-Miftâh incelendiğinde Hatîb el-Kazvînî’nin müvelledûn tabakasına 

ciddi anlamda yer verdiği görülmektedir. Nitekim müellif, 105 yerde 129 beyitle 

müvelledûn tabakasından şairlerle istişhâd etmiştir. Bu tabakanın şairlerinden Ebû 

Temmâm 25 beyitle, Mütenebbî 24 beyitle, Buhtürî 15 beyitle ve İbn Mu´tez 4 beyitle 

en önde gelen şairlerdir.  

3.3.1.1.2. Câhiliyyûn ve Muhadram Şairlerle İstişhâd 

Câhiliye ve muhadram şairlerin şiirleri Telhîsü’l-Miftâh’ta kemmiyet olarak 

ikinci sırada gelmektedir. Nitekim müellif 58 yerde 62 beyitle câhiliyye ve muhadram 

şairlerle istişhâd etmiştir. Eserde yer alan câhiliye ve muhadram şairlerin önde gelenleri; 

5 beyit ile İmrüulkays, 3 beyit ile Nâbigâ gelmektedir. Fakat bu gruptaki şairlerin 

çoğuna dair çok az bilgi ve belge bulunmaktadır.  

3.3.1.1.3. İslâmî Devir ve Emevî Dönemi Şairleri İle İstişhâd 

Eserde islâmî dönem ve Emevî döneminde yaşamış şairlerin şiirleri, adet olarak 

üçüncü sırada gelmektedir. Müellif, 20 yerde 22 beyit ile bu dönem şairlerinden istişhâd 

etmiştir. Bu dönemin şairlerinden eserde öne çıkanlar; 5 beyit ile Ferezdak, 3 beyit ile 

Cerîr ve 2 beyit ile Abdullah İbn ez-Zebîr’dir. 
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3.3.1.1.4. Söyleyeni belli olmayan beyitlerle istişhâd 

Eserde onaltı farklı yerde istişhâd edilen şiirlerin söyleyeninin bilinmediği ifade 

edilmiştir. Müellif, eserde genelde isim vermeyerek “ وَ حْ نَ  ”,” هِ لِ وْ قَ كَ  ”ve “ ِف مَ ََ ك َق ا  هِ لِ وْ ي  ”  gibi 

ifadelerle beyitleri kaydetmiştir. Fakat hâtime bölümüne gelindiğinde “Serîkât” 

konusunu işlerken beyitlerin hangi şairlere ait olduğunu tek tek kaydetmiştir. (Kazvînî, 

2017, s. 411-420) Serîkât konusunun gereği olarak hangi beytin hangi şiirden alıntı 

yapıldığını okuyucuya göstermek için bunun gerekli olduğunu düşündüğü 

anlaşılmaktadır. Devamında işlediği “İktibâs” bölümünde yine eski adetine geri 

dönmüştür. Bu bilgiden hareketle müellifin, beyitlerin hangi şairlere ait olduğunu 

bildiği fakat sadece ihtiyaç halinde okuyucuyla paylaşma gereği duyduğu yorumu 

yapılabilir.  Ayrıca eserin bir belâgat kitabı olması hasebiyle, istişhâd noktasında dikkat 

edilen hususun; şiirin aidiyetinden çok maksada hizmet edip etmemesi olmasından 

hareketle, kaydettiği beytin kime ait olduğunun bilinmemesi reddedilen bir durum 

değildir. Nitekim eserde bir adet aslı farsça bir beyitten tercüme edilmiş bir beyitte 

bulunmaktadır.  

3.3.1.1.5. Rivayette ihtilaf durumu  

Eserde şâhid olarak yer alan beş beyitin rivayetinde ihtilaf söz konusudur. 

Bahsedilen beyitler farklı âlimler tarafından farklı farklı şairlere nispet edilmiştir. Bu 

çalışma sırasında fark edilen bir husus bunun muhtemel sebebi olabilir. Örneğin bir 

beyitin nispet edildiği şairin eğer varsa divanına göz atıldığında hakikaten aynı vezin ve 

kafiyede biten beyitlerden müteşekkil bir kasideye rastlanmaktadır. Fakat bahsedilen 

beyit divanda bulunmamaktadır. Bunun sebeplerinden biri; sathi nazarla bakılıp vezin 

ve kafiye uyumundan hareketle, o beytin, o şairin divanına nispet edilmesi veya zaman 

içerisinde bir şekilde bahsedilen beytin, farklı şekilde nakledilmesi ve/veya 

kaydedilmesi gibi değişikliklere maruz kalması olabilir. Bu durum Cerîr’in dîvânında 

açıkça görülmektedir. Kendisinden bahsedilen kısımda bu konuya değinilmiştir. 
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SONUÇ 

Telhîsü’l-Miftâh adlı eserin müellifi, Hatîb el-Kazvînî’nin hayatı incelendiğinde; 

onun zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen güçlü bir karaktere sahip olduğu 

görülmektedir. Zira yaşadığı dönem hayatta kalmanın bile zor olduğu bir dönem 

olmasına karşılık o, belâgat alanında çok önemli iki eser vücuda getirmiştir.  

İstişhâd referansları açısından incelemeye tâbî tutulan Telhîsü’l-Miftâh, önceki 

belâgat âlimlerinden izler taşımakla beraber müellifin özgün tarzını da ortaya 

koymuştur. Müellif, geçmiş âlimleri doğrudan taklit etmek yerine yorum ve itirazlarla 

kendi görüşünü ortaya koymuştur. Ayrıca eserinde daha önceki eserlerde rastlanmayan 

mantık ve felsefeye ait kavramlarla tanımlamalar yaparak belâgat alanında yeni bir çığır 

açtığı görülmektedir. 

Öte yandan genel olarak istişhâd mefhumu ve kaynakları incelendiğinde üç ana 

kaynağın, Kur’ân, hadis ve şiir olduğu görülmektedir. Bu kaynakların hepsine dair 

tartışmalar yaşanmış ve çeşitli ekoller ortaya çıkmıştır. Bu kaynakların hangisinin tercih 

edileceği noktasında müelliflerin seçim yapmasında ideolojik bakış açıları etkili olduğu 

gibi bazen yazılan kitabın hangi alanda yazıldığı gibi parametreler de etkili olmuştur. 

Örneğin; Mu´tezile’nin hadisle istişhâdı terk etmesi ideolojik olarak yorumlanırken, 

Abdülkâhir Cürcânî’nin Delâilü’l-İ´câz adlı eserinde şiir şâhidlerini Kur’ân 

şâhidlerinden fazla kullanması, âyetlerin şiire kıyas edilerek âyetlerdeki i´câz 

mertebelerinin ortaya çıkarılması olarak yorumlanmıştır. Görüldüğü gibi çok sipesifik 

örneklerde çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.  

Ayrıca Arap dilinin her alanında istişhâdın kurallarının aynı olmadığı 

görülmektedir. Zira belâgat alanında telif edilmiş bir eser olan Telhîsü’l-Miftâh’ın 

müellifi, şiirlerine başvurduğu şairlerin seçiminde herhangi bir sınıra tabi olmamıştır. 

Çeşitli asırlardan şairlere başvurmuştur. Aynı zamanda şairin Arap olup olmamasından 
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çok şiir beytinin aktarmak istediği temaya hizmet edebilme kabiliyeti ile ilgilendiği 

görülmektedir. Çünkü belâgatın çalışma alanında kelimelerin kökeni aidiyeti gibi 

konulardan ziyade edebî sanatlar bulunmaktadır. Müellif de bu realitenin bilincinde 

olarak Mütenebbî, Ebû Temmâm gibi müvelled şairlerden câhiliye dönemi veya islâmî 

devir şairlerine göre daha çok istişhâd etmiştir. Aynı şekilde hangi şaire ait olduğu 

noktasında ihtilaf bulunan veya kime ait olduğu bilinmeyen şiirler de eserde 

bulunmaktadır. Bu durumun müellifin eserde işlediği konulara halel vermediği 

görülmektedir.  

Kur’ân ayetlerini de eserinde bolca kaydeden müellifin, mekkî ayetleri medenî 

ayetlerden daha fazla tercih ettiği görülmektedir. Zira mekkî ayetlerden 155, medenî 

ayetlerden ise 76 ayet şâhid olarak kaydedilmiştir. Mekkî ayetlerin daha belîğ ve veciz 

olması nedeniyle müellifin gayesine daha fazla hizmet ettikleri anlaşılmaktadır.  

Müellifin en az başvurduğu kaynak ise hadislerdir. Nitekim müellif, eserde 

sadece 4 hadis kaydetmiştir. Hadislerle istişhâda az başvurulması, Arap dilinde genel 

olarak rastlanan bir durumdur. Müellifin bu geleneğe uyduğu görülmektedir. 

Çalışma, genel olarak istişhâd olgusunun Arap dili için ne denli önemli 

olduğunu göstermektedir. Bu sayede Arap dili öz varlığını korumaya çalışmış ve 

bugünlere kadar özellikle edebiyat alanında bilhassa yazılı edebiyatta mümkün 

olduğunca bozulmadan gelebilmiştir. Arap dilinde şu an gözle görünen ve hatta 

edebiyat ve medya dilinde bile kendini gösteren yozlaşma bu disipline ne kadar ihtiyaç 

olduğunu göstermektedir. Her dilin kendi öz varlığını korumak için ihtiyacı olan bir 

mekanizmayı belki de en ciddi biçimde Araplar hayata geçirmiş görünmektedir. Ayrıca 

belâgat alanında istişhâdın genel kurallarının dışına çıkılabildiği ve bu serbestiyetin 

Arap diline zarar vermediği Telhîsü’l-Miftâh adlı eser incelenmek suretiyle ortaya 

konmuştur. 
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ÖZET 

İstişhâd, arap dilini harici etkilerden korumak amacıyla oluşturulmuş bir disiplin 

olarak kural ve sınırları dil âlimleri tarafından belirlenmiştir. İstişhâdın tanımı, çeşitleri, 

uyulması gereken kurallar bu disiplin içerisinde belirlenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte 

farklı açıklamalar neticesinde farklı ekoller oluşmuştur. Aynı zamanda nahv, sarf, 

sözlükbilim ve belâgat gibi arap dilinin farklı alanlarında istişhâdın kurallarının nasıl 

olması hakkında çeşitli çerçeveler belirlenmiştir.  

Bu çalışmada genel olarak Arap dilinde istişhâd olgusunun kural ve sınırları ile 

istişhâd türlerinin ortaya konması sağlanmıştır. Telhîsü’l-Miftâh adlı eserde istişhâd 

olgusunun tartışılması ile ise özel olarak; “Belâgat alanında istişhâd olgusu nasıldır?” 

sorusunun cevabı araştırılmaya çalışılmıştır. 

Buna göre Telhîsü’l-Miftâh adlı eserde Kur’ân, hadîs ve şiir ile istişhâd, 

detaylarıyla işlenmiştir. Âyet ve hadîs ile istişhâd eserde ne sıklıkta kullanıldıkları 

noktasından ele alınmıştır. Şiir şevâhidlerinin hangi tabakadaki şairlerden alındığı, bu 

şairlerin aslen nereli oldukları ve eserde şiirlerine ne sıklıkla başvurulduğu gibi 

noktalardan incelenmiştir. 
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ABSTRACT 

The quotation is a phenomenon that is created to preserve the Arabic language 

from external influences and whose rules and boundaries are determined by language 

scholars as a discipline. The definition, types, and rules to be followed of the quotation 

are tried to be determined in this discipline. During this process, different cults have 

been formed as a result of different explanations. Various frameworks are determined 

about how the rules should be in different areas of the Arabic language such as syntax, 

grammar, lexicology, and rhetoric also. 

this study in general, aims to provide the rules and boundaries of the quotation 

phenomenon and quotation types in the Arabic language. With the discussion of the 

quotation phenomenon, specifically, the answer is sought to the question “How is the 

quotation phenomenon in the area of rhetoric?” in the book named as Telhîsü’l-Miftâh. 

According to this, Qur’an, hadith, and poetry with the quotation are processed with all 

the details in the book of Telhîsü’l-Miftâh. The verse of the Qur’an and hadith with the 

quotation is discussed in the point of how often they are used in the aforementioned 

book. In the book, the points are analyzed such as poem evidence taken from which 

poet layers, where these poets are originally from, and how often their poems are 

appealed. 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


