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SUNUŞ
Değerli okuyucularımız,
Altıncı yılın ikinci sayısını sizlere sunarken zamanın
nasıl hızla akıp geçtiğini bir kez daha fark ediyoruz.
Nüsha dergisini yaşatmak için altı yıldır verdiğimiz yorucu, zorlu, ama bir o kadar da tatlı uğraş sevincimizi ve
kıvancımızı artırıyor. Nüsha dergisinin şarkiyat araştırmaları alanında önemli bir boşluğu doldurduğuna inancımız artarak devam ediyor.
Bu sayımızda Arap dili ve edebiyatıyla ilgili yedi, Fars
dili ve edebiyatıyla ilgili üç makale ve iki tanıtım yazısını görüşlerinize sunuyoruz.
Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle selam ve saygılarımızla...

Nüsha

YAYIN İLKELERİ
1- Nüsha, şarkiyat alanında uluslar arası çapta yayın yapan ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı yayımlanan hakemli bir dergidir.
2- Derginin amacı, şarkiyat alanında bilimsel bir platform oluşturmaktır.
3- Dergiye, şarkiyat alanında yazılmış makale, yazma eser tahkik ve
tanıtımı, bilimsel eleştiri ve kitap tanıtımı ile çeviri makale gönderilebilir. Makaleler e-posta yoluyla gönderilmedikleri taktirde makalelerin
ekinde makalenin kaydedildiği bir disket bulunmalıdır. E-posta yoluyla
gönderilen ve içinde Arapça, Farsça, Urduca ve Osmanlı Türkçesi metin bulunan yazıların mutlaka bir çıktısı dergimize ulaştırılmalıdır. Yazarlar, e-posta adreslerini bildirmelidirler.
4- Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, yayın kurulunun konu,
içerik, sunuş biçimi ve bilimsel ölçütlere uyma çerçevesinde yaptıkları
incelemeden sonra yayımlanmaya değer bulundukları takdirde bilimsel
açıdan incelenmek üzere ilgili alandaki bilimsel çalışmalarıyla tanınan iki
hakeme gönderilir. Hakeme gönderilen çalışmaların yazarları gizli tutulur. Ayrıca hakem raporları gizlidir. Raporlardan birinin olumsuz olması
durumunda yayın kurulu çalışmayı yayın programından çıkarır ya da yeni
bir hakeme daha gönderir ve bu hakemin raporunun sonucunu dikkate
alır. Raporlar dergi tarafından beş yıl süreyle saklanır.
5- Dergimize gönderilen çalışmalar, yayımlansın ya da yayımlanmasın, yazarlarına iade edilmez.
6- Yayımlanan çalışmaların sorumluluğu yazarlarına aittir.
7- Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak editörler kurulunun kararıyla,
yayımlanan çalışmaların toplamının üçte birini geçmeyecek ölçüde İngilizce makaleler de yayımlanabilir. Ayrıca 20 sayfayı geçmeyen Arapça ya
da Farsça yazma eser metinleri de yayımlanabilir.
8- Kitap tanıtımı dışındaki çalışmalara her biri en az 50, en fazla 100
kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet (summary) ve anahtar kelimeler (keywords) ile makalenin İngilizce başlığı eklenmelidir.
9- Çalışmalar, PC bilgisayarda A4 kâğıdı boyutunda “word belgesi”
olarak yazılmalıdır (kenar boşlukları dört yandan 2,5 cm, 12 punto Times
New Roman ve 1,5 satır arayla) ve 20 sayfayı aşmamalıdır.
10- Çalışmalarda çizim, şekil ya da harita yer alacaksa bunlar, dergi
boyutuna uygun biçimde metinden ayrı olarak aydıngere ya da yüksek
gramajlı beyaz kâğıda belirgin çizgilerle çizilmeli, ayrıca numarası ve
metin içindeki yeri belirtilmelidir. Yukarıda belirtilen boyutlarda hazırlanmayan tablo ve çizim barındıran makaleler işleme konulmayacaktır.
11- Çalışmalarda kullanılan notlar son not şeklinde düzenlenmeli, bu
son notlarda kitap adları italik, makale adları düz karakterle tırnak içinde yazılmalıdır. Son notta kullanılan metin kitap ise şu sıra takip edilmelidir: Yazarın adı soyadı, kitap adı, basım yeri ve yılı, cilt, sayfa. Son
notta kullanılan metin makale ise sıralama şu şekilde olmalıdır: Yazar
adı ve soyadı, “makale adı”, süreli yayın ya da makalenin yer aldığı kitap vs., cilt veya yıl, sayı (basım tarihi), sayfa.
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TÜRKLERLE İLGİLİ ARAPÇA ŞİİRLER*
ŞERAFEDDİN YALTKAYA**
Yayına Hazırlayan: MUSA YILDIZ***

Özet: Bu çalışmada, Şerafeddin Yaltkaya‟nın Türkiyat Mecmuası‟nda
yayımlanan “Türklere Dair Arapça Şiirler” adlı makalesinin kısmen
sadeleştirilerek ve notlandırılarak ilim dünyasının istifadesine
sunulması amaçlanmaktadır. Adı geçen makalede Türklerin çeşitli
özelliklerini konu edinen Arapça şiirler yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Arapça, Edebiyat, Şiir, Zemahşerî, İbn
Hayyûs.
Arabic Poems about Turks
Summary: Modernizing partly the article “Arabic poems about
Turks” by Şerafeddin Yaltkaya, published in Türkiyat Review, by
giving also footnotes, this study aims to put this collection into the use
of the literary world. In this article, some Arabic poems about
different characteristics of Turks can be found.
Keywords: Turks, Arabic, Literature, Poetry, Zamakhshari, Ibn
Hayyus.

*

Türkiyat Mecmuası (Cilt: 5, 1935, İstanbul-Devlet Basımevi, 1936, s.307-326)‟nda
yayımlanan “Türklere Dair Arapça Şiirler” ve Atsız Mecmuası (Sayı: 15, İstanbul,
1932, s.65-67)‟nda yayımlanan “Zemahşerî Divanında Türklere Dair Şiirler” başlıklı
makalelerin kısmî olarak sadeleştirilip yayına hazırlanmış şeklidir. Bu makalelerin
yayına hazırlanmasından amaç, günümüzde pek fazla bilinmeyen böyle önemli
çalışmaları bu alanda çalışacakların istifadesine sunmaktır. Makalenin aslında,
yayımlanmış kaynaklarda olmaları sebebiyle Arapçaları yazar tarafından verilmeyen
şiirlerin metinleri, bir bütünlük oluşturmak amacıyla tarafımızdan kaynaklardan
bulunarak eklenmiştir. Yayına hazırlayan tarafından eklenen notlar Y.H.N. rumuzuyla
gösterilmiştir.
**
Dârülfünûn İlâhiyât Fakültesi, Kelam Tarihi Müderrisi (1879-1947).
***
Doç. Dr., Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
(ymusa@gazi.edu.tr).
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TÜRKLERLE İLGİLİ ARAPÇA ŞİİRLER
Türklerle ilgili birçok Arapça şiir vardır. Bunlardan, Türklerin siyasî
hâkimiyetlerine girmiş olan Arapların söylemiş oldukları şiirleri bir kenara
bırakıyorum1. Ben burada Türklerin millî, tabiî ve ferdî güzellik ve
hasletleriyle ilgili olan Arapça şiirlerden bulabilmiş olduklarımı yazacağım
ve bunlardan yalnız basılmamış olanların metinlerini aynen göstereceğim.
Basılmış olanların yerlerini göstermekle yetineceğim ve bunları yazarken
tarih sıralarını gözeteceğim.
Subkî‟nin Tabakât‟ında görüldüğü veçhile Halîfe Me‟mûn (813-833)‟un
Beytu‟l-Hikmesinin müdürü olan Kutbî‟nin yanında bir Türk genci, İran,
Rum ve Arap gençlerine karşı kendi ulusunu şu şekilde tanımlamış ve onların
kendi ulusları hakkındaki tanımlamalarına şu şekilde karşılık vermişti2:
Türkler kendi memleketlerini ve kendi merkezlerini kimseye
vermemişlerdir. Bunlara kendi memleketlerinde kimse sahip olamamıştır.
Ancak İranlılar, Rum ve Araplar kendi memleketlerini başkalarına kaptırmış
ve kendi memleketlerinde başkalarının esiri olmuşlardır.
İşte bu; Türklerin İran, Rum ve Arap uluslarına üstün olmalarının
delillerinden en açık olanlarıdır ki, bunu; gözünü haset dumanı bürümüş ve
inadından gözleri kararmış veya hiç tarih okumamış olanlardan başka inkar
edecek hiçbir kimse yoktur.
Bundan sonra H.430/1038‟de ölmüş olan Se„âlibî‟nin Yetîmetu‟dDehr‟inde gördüğüm Ebû „Alî el-Hasen b. Muhammed ed-Dubey„î‟nin şu
şiirini yazmalıyım3:
Şu gördüğüm güzel aslan mıdır, yahut ceylan mıdır, yoksa insan mıdır?!.
Daha doğrusu Türk kıyafetine girmiş bir güneş yahut ay mıdır? Onu
hakkıyla tarif etmekte ben şaştım kaldım.
Bundan sonra 473/1080‟de Halep‟te ölmüş olan çağının önde gelen şairi
İbn Hayyûs‟un divanında4 görmüş olduğum5 şiirleri yazacağım. Fatimîlerden
el-Mustansır (1029/1094)‟ın kumandanlarından olup, Mirdasoğullarından6
Halep‟i almış ve Rumlara indirdiği büyük darbelerinden dolayı bu halife
tarafından Şerefu‟l-Me„âlî, Mu„izzu‟d-Devle, el-Muzaffer, Mustafâ‟l-Melik,
el-Emîru‟l-Mu‟eyyed, „Uddetu‟l-İslâm, Seyfu‟l-Hilâfe gibi birçok unvan ile
lakaplandırılmış olan Anuş Tegin (ö.433-1042) ve Mubârek b. Şibl hakkında
bunun pek güzel şiirleri vardır.
Anuş Tegin‟i överken:
Türklere haber verecek kimdir? Türkler haberdar olsunlar ki, onların
beyleri ile; onların beylerinin yaptığı işler ile soy şeref kazanır (O soy ile
şeref kazanmaz.) Soy onunla güzel olur…
Er o kişidir ki, yükseklikleri kendi kazanır. Kendi şerefi ile kendi
yükselmeyeni soy yükseltmez.
diyor7 ve yine onun hakkında şunları söylüyor:
Türk yurdu koltuğunu kabartsın ki, onun toprağı kısır değildir. Soylu
olmayan bir asil o toprakta yoktur. O toprak analarından daima soylu
yavrular doğar.
Senin savaş gününde boyunlara indirdiğin darbeler, sende ne asil bir
kan bulunduğunu gösterdi; senin damarlarının ne yüksek bir damar ve
bunlardaki kanın ne yüksek bir kan olduğunu bize öğretti.
8
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Senin ailen ile uzak doğuya öyle bir şeref gelmiştir ki, o şerefi batı
kıskanmaktadır.
Bizim Halep‟imize vermiş olduğun şereften, bugün Şam şehri de hisse
almıştır. Sen öyle bir şeref kaynağısın ki, sana yakın bulunmak herkese; her
şeye şeref kazandırır.
Eğer Muhammed (S.A.V) Mekke‟den, kendi kavmi arasından, Medine‟ye
göç etmemiş olsaydı, şeref de Medine-Mekke‟ye iştirak edemezdi.
Senin ruhen yüksekliğinde ve başını kimseye eğmemende kendi atalarının
yüceliklerine şahit vardır. Evet, evladın yüceliği, atanın yücelik ve
yüksekliğini gösterir…
Onlar; şayet bir fazilet ve şerefle ün salmış olmasalardı, bu soylu
oğulları (Anuş Tegin) onlara şeref temin eder ve onlara üstün bir şeref
kazandırırdı.
O aile ne bahtiyardır ki, içlerinde senin gibi birisi vardır. O aile, o ev
her zaman temellerini Simâk yıldızı üzerine kurar. O aile her zaman Simâk
yıldızı üzerinde yükselir 8...
Yine Subaşı Emîru‟l-Cuyûş Anuş Tegin‟i överken, genellikle Türkler
hakkında şöyle söylüyor:
O gözleri çekik ve dar olan bir kavimdendir. (Türk) ki onlardan kerem ve
ihsan istenilecek olursa, yağmur gibi yağdırırlar ve her yaptıkları işi de,
herkesten iyi yaparlar.
Onun ulusu öyle bir ulustur ki, onlar daima merdivenleri kılıçların, kargı
ve harbelerin uçları olan yüceliklere yücelir ve yükselirler.
Ve savaş yerlerinde ölüm deryaları taştığı vakit, onlar bu deryalara
dalarlar ki, o vakit dökülen kanlardan kara atlar kıpkırmızı kesilirler.
Onlar kurmuş oldukları şeref yapıları ile iftihar ediyorlardı. Fakat
muzaffer Anuş Tegin‟in şerefi, onlara o şeref yapılarını ihmal ettirdi.
Bir gencin yaptığı işler, kendisini aşağıya düşürürse, atalarının yüceliği
onu yüceltmez9.
Yine muzaffer Anuş Tegin hakkında:
Bütün Araplar, İslam‟dan evvelki devirlerde kıtlık olunca, develerini
keserek halka yedirmeyi kerem sayarlardı.
Çünkü onların zamanında senin gibi kimse yoktu, sen yoktun. Eğer onlar
senin devrinde bulunsalardı. Ne devesini kesmeye mecbur olurlardı ve ne de
kestikleri develeri parçalara ayırıp, bunların üzerlerinde bir nevi kumar
oynamağa lüzum görmezler ve bunu helal kılmazlardı.
Padişah gibi olan sen ve senin keremin ve bol bol inciler vermen onları
deve kesmeye muhtaç bırakmazdı.
Aynı zamanda sen ölmüş olan Hak ve adaleti dirilttin, orta yere koydun.
Öyleki aramızda bunun diriltilebileceğini ve meydana çıkarılabileceğini hiç
kimse zannetmiyordu.
Adaletinle sönmüş olan adalet çakmağı parladı ve parlamış olan baskı
ve zulüm çakmağı ise senin korkunla söndü.
Zalimlerin zulümlerini köklerinden söktün attın; artık sevinçlerinden
oynak develer gibi yan yan gidenler, geri geri gitmeye başladılar.
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TÜRKLERLE İLGİLİ ARAPÇA ŞİİRLER
(Muzaffer Anuş Tegin) ün sahibi olmaya ve şeref, fazilet, akıl ve dirayete
muzaffer olarak yaratılmıştır.
Onun yüksek fazilet ve meziyetleri elde etmesinde bahtı daima ona
yaverdir. Onun öyle bir çabası ve gayreti de vardır ki, her hangi güç bir işi
başa çıkarmak isterse, o güç iş derhal kolay olur.
Yücelikler onun yaptıklarıdır. Başkalarının yaptıkları onunkilerin
yanında anılmaya değmez… Senin atanın başına ant içerim ki, senin
yaptıklarını, soyu temiz, göğü ve damarı yüce ve yüksek olmayanlar
yapamazlar.
Türkler de insan zümrelerinden bir zümredir. Fakat bunlar savaş
günlerinde başka insan zümrelerine göre farklıdırlar. Bunlar başka insanlar
gibi kırılmak bilmezler. Bunlar savaşlarda bütün insanlardan daha kuvvetli
ve kırılmaya karşı daha dayanıklıdırlar.
Ok ve yay yapılan akçe akçe ağacın, dağın tepesinde yetişeni ile dağın
eteğinde ve dibinde biteni bir değildir. Bu ağacın bu her iki kısmı akçe ağaç
ve kayın ağacı ise de, bunun bir kısmı dağın yüksek yerlerinde biter (Türkler
ile başka insanlar da böyledirler. Türkler yukarılarda, başka insanlar da
aşağılarda bulunurlar.)
Dünyada sana benzer bir kimse arayan muradına erer… Eğer yer ile gök
birleşirse…
Ant olsun ki, sen Müslümanların bayramısın. Tanrıdan dilerim sen
onların üzerlerinden eksik olmayasın, onlar yükseklikler yurdundan senin
çekildiğini görmesinler.
Senin kereminin yağmuru, benim şiirlerimin bahçesinin yeni yetişmiş
olan çiçeklerini suladı… Suladı da, görüldüğü gibi böyle renk renk açıldılar.
Ben seni her hükümdarın başının tacı buldum. Onun için bu cevheri
(şiiri) o taca koydum.
Şayet ben senden başka kimseyi övmeye kalkışsam; bu hususta kalemi
yürütecek olsam ki, yürütmem, kalemim yürümez.
Yahut senin denizinden başka bir suya dalacak olsam, bu seçme incileri
çıkaramazdım10.
Yine Emîru‟l-Cuyûş Anuş Tegin hakkında:
Türklerin ne yüksek damarları; kanları vardır -Felek onu tüketmesin…
Kesmesin… Onların dalları ve budakları çok ve gür olan ağaçları da
kurumasın…Ben onları izzet kanadının ön ve kuvvetli tüyleri olarak görüyorum.
Onlardan başka ne kadar insan varsa, onlar o kanadın arka ve zayıf
tüyleridirler.
Onlar öyle bir cemaatlerdir ki, bütün övgüler onlara aittir. Haksızlığın
her türüne onlar indirilmiş birer darbedirler.
Senin övgünle onlar yeni baştan bir şan ve şeref binası kurdular11.
Yine onun hakkında şunları söyler:
Ey Mustafâ‟l-melik! Ey parlak yüzlü ve şanlı, şerefli zat! Ey imamın
keskin kılıcı!
Tanrının sana vermiş olduğu nimetleri senden geri almak için birçok
yardakçıyla beraber çalışanların; uğraşanların umdukları boşa çıktı.
10
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Sen üste çıktın, onlar da hak ettikleri cezaya uğradılar; iyiliğe karşı
kötülüklerinin cezasını buldular.
Onlar zulüm edecek başka bir kimse; başka bir yer arasınlar, sana
zulmedemezler… Senin şahsın ve makamın bundan çok yüksektir.
Ve onlar muzaffer olmaktan ümitlerini kessinler; çünkü muzaffer olmak
ve düşmanları yenmek senin bayrağının altındadır.
Ve şunu da iyice bilsinler ki, soy temizliği bir haslettir ki, Tanrı onu
yalnız Türklere vermiştir12.
Yine onun hakkında 423/1031‟de şöyle söylüyor:
Senin soy temizliğin vesaire gibi, şahsî olmayan meziyetlerin dahi
olmasaydı, yaptığın işler ve şahsî meziyetlerin senin için dayı ve amcadan
alacağın övgülere ihtiyaç bırakmazdı.
Bununla beraber mensup olduğun ulusun şeref ve meziyetleri de
unutulur ve karşısında susulur şereflerden değildir. Onlar düşmana öyle bir
kılıç atarlar ki, onların karşılarındaki düşmanlar kılıç kullanmasını bilmeyen
hayvanlar kesilirler…
Onlar öyle bir ulustur ki, çocukları daha buluğa ermeden ağır başlılık ve
düşman karşısında sebat ve mukavemet devresine ererler.
Onlar ile düşmanlık yapacak olursa, onlar helak denizleridirler. Fakat
kendileri ile güzel geçinilecek olursa, o denizlerin bu sefer lütuf ve kerem
deryaları oldukları görülür.
Eğer ey Emîru‟l-Cuyûş Anuş Tegin!.. Onlar için övünecek senden başka
biri olmasaydı, herkes Türklere bu şeref yeter derlerdi13.
Bu da Emîru‟l-Cuyûş Anuş Tegin hakkındadır:
Senin kılıcın insanların canlarına hâkimdir. Dilerse onları öldürür,
dilerse onları azat eder.
Şayet senin atalarının oğullarının cömert olmadıklarını kabul etsek bile,
senin onlardan olman onların herkesten üstün olmalarına yeter.
Biz seni; eskiden gelip geçmiş olan kumandanlara; onların izlerine tabi
zannediyorduk. Fakat senin gösterdiğin harikalar, senin ayrı bir ilhama
mazhar olduğunu gösterir.
Senin yüzün savaş meydanlarında tozdan bir peçe örtmedikçe, hak ve
hakkaniyet yüzündeki örtüyü ebediyen açmaz.
Sen bir kabileyi vurmayı kurduğun vakit, o kabile içinde hemen yetim
çocuklar ve dul kadınlar çoğalır.
Senden inlerindeki aslanlar; yer altındaki ejderhalar dahi korkar.
Muzaffer Anuş Tegin öyle bir zattır ki, zaman onun çizmiş olduğu
çizgiden dışarı çıkmaz.
Hilâfetin kılıcı (Anuş Tegin) azmedince, isterse yeniden bir devlet ve
hükümet kurar ve istediği devleti yıkar.
Sen daima neticelerin onun dediği ve istediği gibi çıktığını görünce,
onun dediklerinden astroloji bildiğine kanaat getirirsin..
Savaş somurttuğu ve somurtkanlığı uzun sürdüğü vakit, yalnız onun
yüzünü senin fetihlerin güldürür ey Anuş Tegin!..
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Rumların da uykularını kaçırdın. Onların gözlerine uyku girmiyor.
Uyuyanları da rüyalarında senin askerlerinin hücumlarını görerek
uykularından korku ile uyanıyorlar.
Sen onlara yaklaşınca başlarına gelecek felaketlere akılları erdi. Fakat
ne yapsınlar… Bunu bildikleri hâlde zarurî yiğitlik taslamak istediler.
Yetiştirmiş olduğun yiğitlerini ve düşman pazarlamayı öğretmiş olduğun
aslanlarını Irak üzerine sal. Deylemîler (Büveyhoğulları)14‟in orayı istilaları
uzadı.
Oraya aslanlarını gönder de, dünyanın gözü Türk Adudu‟d-devle15liği
nasıl olur görsün!..
Dünyadan her nereyi istiyorsan iste… Al!.. Halep dünya memleketlerinin
hepsine bir merdivendir16.
Bu da Emîru‟l-Cuyûş Şerefu‟l-Me„âlî hakkında:
Ey Şerefu‟l-Me„âlî! Sen herkesten ileri geçerek, şan ve şeref yularını
eline aldın. Şan ve şeref yuları yalnızca sana verildi.
Gösterdiğin güzellikler ve büyüklükler bizim bu konuda işitip de şüphe
etmiş olduğumuz, olacağına ve bulunabileceğine ihtimal vermediğimiz
büyüklükler, haberlerinin doğruluğunu bize kabul ettirdi ve şüphemizi
ortadan kaldırdı.
Bundan evvel biz eski padişahların haberlerini işittikçe omuz silker
geçerdik; bunlar olamaz derdik.
Fakat sen geldin, bize öyle harikalar gösterdin ki, şimdiye kadar
duyduğumuz en büyük haberler senin bize gösterdiklerinin yanında pek küçük
kaldı17.
Bu da onun hakkındadır:
Onun yüksek himmetleri Simâk yıldızının üzerindedir.
Ve onun erdemlerini (menkıbelerini) düşmanları saklayamamaktadırlar.
Güneş gizlenilebilir mi?
Asker onunla, onun askere vermiş olduğu hamaset ve şecaatle kıymet
kazandı, zamanla herkes tarafından yeriliyorken, onun yüzünden övülmeye
başladı.
Sana insanlar rütbece nasıl denk olabilirler ve seninle nasıl eşitlik iddia
edebilirler ki, sen onlar uyurken, uyumayarak yol almış ve ilerlemiş
bulunuyorsun18.
Bu da Muzaffer Anuş Tegin hakkındadır:
Sana düşmanlık taslayanlar ellerinden bütün kuvvet ve kudretlerinin
gideceğine hazırlansınlar. Ve karşına çıkanlar da yenileceklerini bilsinler.
Rumlar seninle hemen anlaşmaya ve senden derhal eman istemeye karar
verirler ve bu hususta hiç de fena yapmadılar.
Onların deniz gibi orduları çalkalanıyor ve dalgalanıyordu. Fakat her
denizi ufak bir ark gibi bırakan koca derya (Anuş Tegin) ona hiçbir önem
vermedi.
Günler ki; geçmiş zamanlarda nice bin kahramanları görmüş ve onun
gözünün önünden nice bin yiğitler geçmiştir. Ona “Muzaffer Anuş Tegin gibi
gördün mü?” diye sorulacak olursa, “Hayır!” diye olumsuz cevaplar
verecektir.
12

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

Ey muzaffer! Ben seni öyle bir yüce rütbede görüyorum ki, İran‟ın gelip
geçmiş olan Kisrâlarından hiçbiri onun en aşağı derecesine bile
yetişememiştir19.
Bu da onun hakkında 430/1039‟de Şeker Bayramı tebriğidir:
Senin mensup olduğun ulustan başka bir ulusta katiyen senin gibi bir
kimse gelmiş değildir. Senin ulusun seninle istediği gibi iftihar etsin.
Bütün padişahlar senden korkmaktadırlar. Korkularından onların
elçileri daima gelip, senin huzurunda ayakta durmaktadırlar.
Bazen bu korku; senin huzurunda o elçiler ile kendi hükümdarlarını da
toplamaktadırlar.
Etrafa saçtığın keremlerinle sağanak yağmurları utandırdın. Bu
keremlerin gösteriyor ki, sen cömert olan kimselerin oğlusun.
Dalların verdiği meyveler o dalların köklerini gösterir. Bak yağmurlar
olmasa sel olur mu?
Senin mensup olduğun kavmin şan ve şerefi gizli değildir. Senin yaptığın
her güzel ve yüksek iş, senin kavminin büyüklüğünün ve yüksekliğinin ayrı bir
delilidir.
Sen, övgüleri daima kendisinden evvel gelip geçmiş olan atalarına
borçlu olanlardan değilsin.
Senin şahsî olan faziletlerin vardır ki, onlar en yüce dereceye varmıştır.
Öyle ki, en ufağı bile en büyük faziletlerden büyüktür.
Bir ufak işaret ve bir ufak söz ile uzun hutbelerin; nutukların yapamadığı
etkileri yaparsın. Ve ufak bir sözle en büyük davaları çözersin.
Senin ayağının basmasıyla topraklarımız aziz oldu. Öpülmeye layık oldu.
Şam‟ın dünyada eşi yoktur. Senin de padişahlar arasında eşin yoktur20.
Mubârek b. Şibl‟i överken de bütün Türkler hakkında şöyle söylüyor:
O, öyle bir ulustandır ki: Düşmanlar; zırhlardan, kalkanlardan yardım
dilenirlerken, onların yardımcıları yalnız ellerindeki kılıçlardır.
Düşmanların kanlarına kanmış olan kargılarıyla kazanmış oldukları
ganimetleri, zengin olsun, yoksul olsun herkese verirler. Kendilerine
bunlardan bir nesne bırakmazlar.
Onların yüzlerine bakacak olursan, cengaverliğin ve kahramanlığın
parlaklıklarını görürsün. Keskin kılıçlar da böyle değil midir?..
Keremde onları bereket yağmurları ve kahramanlıkta savaş aslanları
bulursun.
Onların savaş aletleri Hat denilen yerde yapılan kargılardır ki, bu
kargılar onların gittikleri yerlere havada onlarla beraber giden ve onun
askerlerinin üzerilerinde çark vuran, bazen de yere inip kanatlarını toplayan
akbabaların rızklarını garanti ederler (Düşmanların kılıçtan ve kargıdan
geçirilen leşlerini yerler.)
Aynı zamanda bunların ellerinde Hindistan‟da yapılmış kılıçlar da
vardır ki, bunlarla düşmanların başlarını gövdelerinden ayırırlar 21.
Yine Mubârek b. Şibl hakkında şöyle söylüyor:
Senin izzetinin önünde korkularından bütün kabileler boyun eğdiler.
Korkağın boyun eğmesi, yapacağı işlerin en doğrusudur.
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Padişahlar sana secde ettiler. Öyle padişahlar ki, senden başkasına
bunların değil secde etmeleri, boyun eğmeleri bile mümkün değildir.
Senin nail olmuş bulunduğun noktaya kimse yetişemez. Emeller onun
gerisinde kalır. Oraya kadar çıkmakta bütün ayaklar topaldır.
Sen erdem elbisesini giyinmekten çekinirsin. Meğerki bu libas övgü
cevheriyle süslenmiş ola.
Yeryüzünün ahalisi her taraftan dileyerek, isteyerek sana gelmektedirler.
Senin kerem ve ihsanın onlara kendisini duyurdu.
Ey adımlar kısaldığı zaman (savaş kızışıp herkes ileri gitmekte
adımlarını kısalttıkları vakit) adımları ve kılıçları ve kolları uzayanların oğlu
olan kahraman!..
Sen kendi kavmini erişilmez bir rütbeye kadar çıkardın. Evet gökteki
Samanyolu bir çayır ise de, onlar ebediyen kimse tarafından otlatılmaz.
Türklerin şerefleri yüce oldu. Çünkü sen onlardansın. Onların senden
dolayı, seninle başka hiçbir ulusun iddia edemeyeceği derecede büyük
şerefleri ve maharetleri vardır.
Senin hükmüne bütün dünya korkusundan boyun eğdi. Sen oturduğun
yerden dünyanın dört köşesine hükmetmektesin.
Senin adın dünyanın her tarafına çabucak yayıldı. İntikamının
korkusundan boş bir yer bırakmadın22.
Kendi çağının önde gelen şairlerinden olan İbn Hayyûs, divanındaki 117
kasidenin 35 tanesini Anuş Tegin için yazmıştır. Dört tanesini de Mubârek b.
Şibl için yazmıştır. Bunlardan Halep‟te hüküm sürmüş olan Mirdasoğulları
hükümdarları için yazmış olduğu kasideler, Anuş Tegin için yazmış
olduklarının yarısı kadardır.
524/1129‟da ölen Gazzeli İbrâhîm b. „Usmân b. Muhammed Ebû İshâk
adındaki şair de bir kasidesinde Türkleri şöyle över:
Türk askerlerinden bir zümre ki, bunların saldırmaları gök
gürlemelerinin korkunç seslerini unutturdu ve o seslerin hiçbir önemi
kalmadı.
Bunlar öyle bir kavimdirler ki, kendileriyle konuşulurken güzellik ve
iyilikte melekler gibidirler. Fakat savaş vakitlerinde bu melekler birer ifrit
olurlar23.
538/1143‟de vefat eden Zemahşerî24 de divanında (Âşir Efendi
Kütüphanesi, nu: 330)25 Türkler için şöyle söylemektedir 26:
Tanrı benim yardımcım olsun, ben ahu Türklerin ellerinden neler
çekmekteyim. Bütün felaketlerin sebepleri onlardır. Bana her fenalık
onlardan gelmiştir.
Onların yüzünden ben kendimi şaşırdım, aklımı kaçırdım. Öyle ki yer ile
göğü ayırt edemiyorum.
Onların yüzü nazik ve ince ise de, huyları öyle değildir. Onlardan benim
vefa ummam boştur.
Onlardan her ne zaman vefa ümidine kapılıyorsam, bu ümidim boşa
çıkıyor.
Onların bana vermiş oldukları ahde vefa etmeleri mümkün müdür?!. Siz
Türk dilinde vefayı ifa eden bir kelime duydunuz mu?!.
14
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Ben o susuz kalmış insana benziyorum ki, kovasını kuyuya salmış ise de,
kuyuda bir içim su yoktur.
Bu dünyada bir çok felaketler varsa da, bunların en büyüğü ve en
müşkülü aşk ve sevdadır.
Öyle hasta gözlü, öyle yarı kapalı bakışlı güzeller vardır ki, onların bir
bakışına rast gelirsen, o hasta sana şifalar verir.
Şarap da böyle değil midir? Kendi sersemliğini kendisi defetmez mi?
Kendisinin ilacı kendisi değil midir? O hastalıkların en kötüsü veya devaların
en hayırlısı değil midir?
O güzel gözler insanın ciğerine geçmekte ok gibidir. O güzel gözlülerin
boy bosları da doğrulukta kargılara benzer.
Onların yüzlerinin güzelliğini siyah saçlar bir kat daha süslemiştir.
Onlar sabah ile akşamı bir yerde toplamıştır.
Ah bilsem onlardan birine malik olmak benim için mukadder midir? 27
Yine Zemahşerî28 şöyle diyor:
O ne kutlu bir gündü ki, güzel Yafes kızlarından oynak ve cilveli bir kız
bana hediye edilmişti.
O güzel kızın gözleri her ne kadar dar ise de, sihir ve efsunkârlığı
bakımından pek geniş idi.
Bakışlarında gözlerinin karaları görünür ise de, güldüğü zaman bu
siyahlığın hepsi kapanır idi.
Ah onunla bulunduğum günler ne güzel idi.
Onu her anışımda güzellik içinde kalıyorum. Ondan sonraki geçirdiğim
hayatımın hiç tadı yoktur29.
Zemahşerî şu şiir ile de Yafesoğulları Türkleri methediyor:
Ruhlara sevinç ve neşe veren güzel yüzler ve güzel yüzlülerdir.
Güller, nergisler, papatyalar ve bu çiçekleri ihtiva eden bahçeler hep
onlardır.
Kanatlan… Durma…Onlara doğru koş, uç!..
Ta ki her sabah onların güzel yüzlerini doya, doya temaşa et.
Baharı ve baharın gösterdiği türlü türlü güzellikleri anma!..
Sana bu güzellerden gördüğün bahar yetmez mi?
Bu Yafes‟in oğlu olan güzeller sabah gibidirler. Bunlara bakınca başka
güzeller gece gibidirler.
Bunların gözleri nice sağlam kalpleri hasta etmiştir.
O gözler her ne kadar geniş ve büyük değil ise de, onların açtıkları
yaralar büyüktür.
Onlar silahsız savaş ederler. Gözleri onların en güzel silahlarıdır.
Ben bu gözlerin aşk ve muhabbetlerinin esiriyim.
Aşk ve sevdalarından vazgeçemem.
Ve bu hususta kulağıma hiçbir nasihat girmez.
Dedikoducular, rakipler bana ne yaparlarsa yapsınlar. Hiçbirisi
umurumda değil…
Ey canları yağma etmek için yaratılmış güzeller!
Allah için olsun beni öldürmeyin; ben salihler ve zahitlerdenim.
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Benim gibileri öldürmek haramdır, mübâh değildir (Savaşlarda
kadınlar, çocuklar, zahitler, ihtiyarlar öldürülmez) 30.
Zemahşerî bu şiirde de Türk güzellerini övüyor:
Bana vermiş olduğun sözü yerine getirdin ve hediyemi gönderdin. Hür
insan vermiş olduğu sözü yerine getirir.
Bu hediyen Türk kızlarından bir kızdır ki, onun gözleri ahuların gözlerini
andırır.
O gözler insanın kalbini parça parça doğramakta kılıca benzer. Güldüğü
vakit bu gözler kılıç kınına girdiği gibi, kınına girer, görünmez olur.
Onun göğsünün hacimleri henüz meydana çıkmamıştır; evet çıkmıştır.
Fakat çıksa da çıkmamış gibidir31.
Bu da Zemahşerî‟nin Türk güzelleri hakkındaki şiirlerinden birisidir:
(Su„dâ)‟32 ya şöyle söyle: bizim sana ihtiyacımız yoktur. Bizi iri ve geniş
gözler (Arap maşukalarının gözleri) çekmez.
Çünkü dar gözler (Türk güzellerinin gözleri) ve gözlüler bizi bizden
almışlardır. Bizim aklımız ve fikrimiz onlara bağlıdır. Onlar bizim
düşüncelerimizi ve hayallerimizi doldurmuşlardır.
Onlar baktıkları vakit yalnız gözlerinin siyahlıkları görünür ve gülecek
olursa göz kapakları siyahlıkları örter. O siyahlıklar görünmez olur.
Türk yüzleri ki –Tanrı onları kem gözlerden esirgesin– gökteki
dolunaylardır, uğurlarında kimseler harç ve sarf edilecek ve yüzlerce altın
verilecek yüzler bu yüzlerdir33.
Türk güzellerinin yüzlerinde insanı mest edecek noktalar vardır.
Bunlardan dolayı başka güzellere bakmayın, gözlerinizi bunlara döndürün.
Tanrının yaratmış olduğu ince ince güzellikler bunlardadır. Bunların
yüzlerindedir ki, insan bunlara baktıkça Tanrının kudret ve kuvvetine hayran
olur.
Aynı zamanda bunlar paralayıcı aslanlardır ki, açtıkları yaralardan
mesul olmazlar.
Nazarları kuvvetli olmakla beraber, bakışlarında bir tatlılık ve aynı
zamanda bir kırıklık bulunan o güzellere canım kurban olsun.
Garip değil midir ki, gözlerinin kırık olmaları kuvvetli ve etkileyici
olmalarıdır. Gözler kırık ve durgun olurlarsa, kuvvetli ve etkileyici olurlar.
O güzelin gözleri daralmış ise de, baktığı vakit bakışlarının gönülde
açtığı yara geniştir. Zayıf olan gözler kanlar dökmektedir. Evet zayıfın kudret
sahibi olmasından Tanrıya sığınılmalıdır.
O pek güzel bir dilber ise de, cefalarının sonu yoktur. Evet dünyada cefa
ile sefa birbirinden ayrı değildir. Bacakları kısa ise de, gövdesi ve arkası
uzundur34. Boyu da kısa olmadığı gibi uzun da değildir.
Onda birbirine zıt olan iki nesne bir yerdedir. Saçları pek uzun ve geniş,
beli ise ufak ve incedir. O güzel soyunacak olursa, sarkıttığı saçlarından bir
libas giyebilir35.
Bir bahçede bir havuzun yanında ona aşkımı ilan ettiğim hiç aklımdan
çıkmaz.
Ben ona yanağının güllerini kastederek bana bir gül ver dedim.

16
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O bunu anlamadı, “bir saniyecik bekle, şimdi sana bir gül getiririm.”
dedi. Ben de ona cevaben “Ne mümkün! Ben bir saniyecik de bekleyemem!”
dedim.
Cevaben “hazırda yanak gülünden başkası yok.” dedi. Ben de ona “bu
hazıra kanaat ettim ve razıyım.” dedim.
Onun seher zamanında ağzını ve dişlerini öpmek ne hoştur. Onun fidan
gibi boynunu sarmak ne güzeldir (Tam karşılığı tercümesi: Onun yeni sürmüş
hezaren dalı gibi salınan boyunu sardığımı gördüğüm vakit, ne güzel vakittir)
36
.
Bu da Zemahşerî‟nin Türklere ve Türk güzellerine dair bir şiiridir:
Türk neslinden bir güzel kız beni kendi isteğimle ölüme doğru
götürmektedir.
O kızın kendi fettan, gözü de öldürücüdür. Zaten Türkün öldürücülüğü
meşhur değil midir?
Bu kızın oğlan kardeşinin kılıcı her ne kadar öldürücü ve kesici ise de,
bu hususta kendisinin gözü erkek kardeşinin kılıcından daha etkili ve daha
keskindir.
Erkek kardeşi aldığı esirlerini azat ederse de, bunun esirleri azat kabul
etmez.
Erkek kardeşi bazı insanların kanlarını döker. Bu ise herkesin kanlarını
dökmektedir.
Bu kızdan vay Müslümanların başına, erkek kardeşinden de vay
kafirlerin başına.
Ben o kızın hicranından ağladıkça bana güler ve güldüğü vakit
gözlerinin aldığı başka bir güzellik benim gönlümü parça, parça eder.
O güzel benim hayalimde yaşattığım ülküdür. Ah keşke ben ona malik
olsam37.
Oxford Üniversitesi profesörlerinden Margoliouth (1858-1896), 1903
yılında Mısır‟da Sibt b. et-Te„âvîzî‟nin divanını bastırmıştır.
Anuş Tegin adlı bir Türkün oğlu olan bu şair, kendisine tekaddüm eden
iki asır içinde, Arapça şiir âleminin tek bir yıldızı olarak yaşamış, Arap diline
ve Arap şiirine güzellikler vermiştir. Bağdat‟ta Mukâta„ât Katipliği yapmış
olan bu şair, ömrünün sonlarında gözlerini kaybetmiş ve bu acısını birçok
şiirinde saymış ve dökmüştür.
Şiirlerini en güzel kelimelerle yazar ve bunlarla ince ince manalar
terennüm ederdi.
Gözlerini kaybetmeden önce divanını kendisi bir yere toplamış ve bunu
dört fasla ayırmıştı. Bu fasıllardan sonra yazdığı şiirlere Ziyâdât adını
vermişti. Divan nüshalarının bazılarında bu Ziyâdât yoktur. el-Hucbetu ve‟lHuccâb38 adlı on beş formalık bir başka eseri varsa da nüshası pek nadirdir.
Kendisi 519/1125‟de doğmuş; 583/1187 veya 584/1188‟de ölmüştür. Bu şair
576/1180 yılında Abbasî Halifesi Nâsır Lidînillah‟ı överken Türk gençlerini
şöyle tanımlıyor:
Savaşlarda onun etrafını ay parçası gibi güzel Türk gençleri kuşatırlar.
Başlarına daima tolga giymelerine rağmen, onların saçları dökülmüş
değildir. Onların keman gibi kaşlarından attıkları oklar, kalplere isabet
NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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etmekte hata etmez. Onlar ne kadar pek giyimli ve aynı zamanda fidan boylu
iseler de, savaş ateş saçmaya başlayınca kaplan kesilirler. Zırhların içinde
aslan olan bu güzel gençlerin yüzleri, tolganın içinden ay gibi görünür,
savaşa giderlerken hiçbir korku duymazlar. Çünkü korku kendileridir.
Tutuşan ateşin kıvılcımları onlardır39.
Bundan bir yıl sonra 577/1181 yılında aynı halifeyi methediyorken,
Türkler hakkında şöyle söylüyor:
Senin ordundaki Türk aslanları, kargıların teşkil ettiği ormanlardan
başka orman bilmezler. Onlar ceylanlar gibi iseler de, hücum ederken
ürkütülmüş kurtlar gibi hücum ve hamle ederler. Ellerinde kınlarından
sıyrılmış olan kılıçların yeşilimtırak yüzleri bir bahçe gibidir. Kendileri de
havuzlardan bir zırh giymişlerdir (Havuzların yüzeyinde hafif rüzgârlardan
meydana gelen ufacık dalgacıkların zırha benzetilmesi eskiden pek revaçta
idi.) Savaş kızışınca bunlar orman aslanıdırlar. Barış zamanında da ovanın
ceylanıdırlar40.
Bu divandan başka Ayasofya Kütüphanesinde 4135 numaralı Tarâ‟ifu‟tTuraf adlı kitapta Ahmed b. Muhammed b. Ehî denilen milliyetperver bir
Türkün Arapça şöyle bir şiiri okunur:
Ben burunlarının ortası tümsek olan kavim ile koltuk kabartmakta isem
de, kendim burunları yayvan ulustanım.
Biz, yumuşak başlılıkta deve gibi isek de, savaş değirmeni dönmeye
başlayınca her birimiz bir kaplan kesiliriz.
Gözü kızmış ve kükremiş aslanların yakaladıkları avları paraladıkları
gibi, düşmanlarımızı paralasak da hoşnutluk zamanında ruhbanlar gibi
yavaş olur ve kan dökmekten çekiniriz.
Biz öyle padişahlar ve öyle padişah oğullarıyız ki, gökler dahi bizim
dilediğimiz gibi döner.
Çocuklarımız derneklerde iken periler gibidirler. Fakat savaş için
aklandıkları vakit o periler birer şeytan yavrusu olurlar41.
Cihângüşâ42 sahibi Alâ‟u‟d-dîn „Atâ Melik el-Cuveynî de bir Türk
güzeli için şöyle söylüyor43:
Ey Arap çölleri! Benden uzaklaşın; benim bağlarım Türk şehirlerine
bağlıdır.
Ve ey iri gözlü olan güzeller, kendi kavminizin yanına gidin. Çünkü beni
deli eden iri gözler değil, dar ve çekik gözlerdir44.
Hicrî 648/1250‟de ölen Eydemir/İyidemir‟in Arapça divanı üzerine
Kemâlu‟d-Dîn „Umer b. Ahmed b. el-„Adîm şöyle yazmıştı:
Ben, Türklerin yalnız gözlerinde sihir olduğunu zannederdim.
Fakat bu şairin divanını görünce, ondaki sihri helalin ta kendisi olan
şiirleri okuyunca;
Anladım ki, sihrin hepsi –gerek göz ile gerek söz ile – onlara
mahsusmuş!..45
ed-Dureru‟l-Kâmine‟de görüldüğü veçhile, „Abdullah b. Abdulvâhid adlı
bir kimse de şöyle söylüyor46:
Benim Türk oğullarından efsunkâr bir geyiğim vardır ki, onun
yanaklarının gülleri tan yerinin kırmızılıklarını andırır.
18
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Güzel ve parlak yüzle onun siyah saçları gecenin karanlığı arasındaki
ayın aydınlığına benzer.
Onun yüzünü gören, ay doğmuş zanneder ve salına salına yürürken
boyunu gören ona bir fidan der.
Gönlüm ateşler içinde tutuşuyorken ve gözüm gözyaşları içinde
boğuluyorken o cefakâra:
“Aşkından, derd ve gamından eridim. İşte son demimi yaşıyorum. Beni
visaline nail eyle…” diye yalvarırım.
Bana gözlerini süzerek “boyun boyuna gelmek günah değil midir?”
dedi. Ben de bu sözlerin karşılığında “Boyun boyuna gelmek günah ise, bu
günah benim boynuma olsun.” dedim.

1

Ebû „Abdillah b. Nasr, Ebû‟l-Hasen Ahmed b. Munîr, Muhammed b. Nasr elKayserânî ve başkalarının şiirleri gibi ki, bu adlarını saydıklarım (Nuriddîn-i Şehîd)
devrinin şairleri idiler. Bunların Nuriddîn hakkında pek çok ve pek güzel kasideleri
vardır. Şunu da ilave edeyim ki, bu şairlerin, her türlü tarifin üstünde olan (Nuriddîn)
hakkındaki şiirleri, hükümdarlar hakkında daima görüldüğü gibi resmî ve donuk
kasideler değil, candan kopma ve içten gelme gayet güzel ve samimî şiirlerdir.
2

والفرس قد ملكوا والروـ والعرب
أال حسود عنيد ما لو أدب

الًتؾ مل ديلكوا يف دار ملكهم
ىذا لعمري فضل ليس جيحده

Takiyyuddîn es-Subkî, Tabakâtu‟ş-Şâfi„iyyetu‟l-Kubrâ, Mısır, 1324, I, 166.
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3

بزي الًتؾ أـ قمر
ّ مشس تزيّنت
ربَت يف أجفانو احلور
ّ كما

أ ضيغم أـ غزاؿ ذاؾ أـ بشر
ربَت وصفي يف حقيقتو
ّ لقد

es-Se„âlibî, Yetîmetu‟d-Dehr fî Mehâsini Ehli‟l-„Asr, Beyrut 1983, III/474 (Y.H.N.).
4
İbn Hayyûs‟un divanı, Halîl Merdem Bek tarafından tahkik edilerek yayımlanmıştır.
Bkz. Dîvânu İbni Hayyûs, I-II, Dâru Sâdir, Beyrut 1984; hayatı ve eserleri konusunda
ayrıntılı bilgi için bkz. Musa Yıldız, “İbn Hayyûs”, TDVİA, İstanbul 1999, XX, 38-39
(Y.H.N.).
5
Bu divan Âşir Efendi Kütüphanesi, nu: 949‟dadır. Âşir Efendi şu anda Süleymaniye
Kütüphanesindeki bir koleksiyonun adıdır (Y.H.N.).
6
Mirdasoğulları/Mirdasiler: 1024-1080 yılları arasında Halep‟te hüküm süren
Müslüman bir hanedandır. Mirdasîlerin ismi Bedevî Kilâb kabilesinin reisi olan Sâlih
b. Mirdâs‟tan gelmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sobernheim, “Mirdasiler”, İA,
VIII, 360-361; Erdoğan Merçil, “Mirdasiler”, TDVİA, XXX, 149-151(Y.H.N.).
7

تتجمل األنساب
ّ بفعالو

أنساب من مل ترفع األحساب

غ األتراؾ أف أمَتىم
ػ

من مبل

وادلرأ من كسب العايل مل ترفع اؿ

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, I, 63.
8

ما حاز أصال فرعو الينجب
يوـ الوغى يف أى عرؽ تضرب

فلتعل
ُل
ولقد أبنت لنا بضربك يف الطلى

قد ظل حيسده عليو ادلغرب
إف ادلعايل من جوارؾ تكسب

للمشرؽ األقصى ببيتك سلفر
ودمشق فهى لنا الغداة قسيمة

ما شاركت يف الفخر مكة يثرب
األبوة يعرب
ّ إف األباء عن

لوال انتقاؿ زلمد عن قومة
وبفضل قومك من آبائك شاىد

الزداد بالفرع الزكي ادلنصب
أبداَ ََ على ظهر السماؾ مطنب

أرض الًتؾ أف تراهبا

روا بفضيلة

ولو أهنم مل يشو
فليهن بيت أنت منو إنو

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), I-II, Dâru Sâdir, Beyrut 1984, s.86.
9

جادوا وإف صنعوا الصنيع أجادوا
درجاتو أبداَ ََ ظىب وصعاد

من أسرة شوس إذا سئلوا الندى
من كل صعاد إىل رتب العلى

والدىم من علق النجيع وراد
ادلظفر أمهلوا ما شادوا
رلد

وراد أحواض ادلنوف إذا طغت
فخروا دبا شادوا فمنذ بداذلم

مل يعلو األباء واألجداد

وإذا الفىت ىبطت بو أفعالو

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, I, 218.
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10

واجلاىلية كلها كانت ترى

عقر القلوص ندى إذا احملل اعًتا

إذ مل تكن يف عصرىم ولو أهنم
وكفاىم عقر القلوص شللك

شهدوا زمانك ما استحلوا ادليسرا
بعطية الدرر الثمينة موفرا

ونشرت من كشف ادلظامل ميتة

ما كاف يأمل آمل أف تنشر

فورى بعدلك زند عدؿ قد كبا
وحسمت ظلم الظادلُت فعاد من

وكبا خبوفك زند جور قد ورا
ديشي العرضنة وىو ديشى القهقرا

خلق ادلظفر بالفضائل والنهى
جد يشايعو على حوز العلى

واجملد والذكر اجلميل مظفرا
جد إذا طلب العسَت تيسرا

وىو العلى وأبيك ليس حيوزىا
والًتؾ بعض الناس إال أهنم

من مل يطب أصال ويكرـ عنصرا
أقوى وأصلب يف الكريهة مكسرا

والنبع كالشرياف إال أف ذا
باغى نظَتؾ فائز دبراده

نبت الوىاد وذاؾ نبت يف الذرا
لكن إذا التقت الثريا والثرى

فالنت عيد ادلسلمُت فال رأوا

ربع ادلعايل منك يوماَ ََ مقفرا

ونداؾ روى روض شعري بارضا
إىن وجدتك تاج كل شللك

حىت لصار كما تراه منورا
فكسوت ىذا التاج ىدا اجلوىرا

ولو أىن أجري ولست بفاعل
أو كنت غائص غَت حبرؾ مل أكن

قلما دبدح يف سواؾ دلا جرى
مستخرجاَ ََ ذا اللؤلؤ ادلتخَتا

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, I, 267-269.
11

ما لعرؽ األتراؾ ال اجتثو الدىر

وال ماؿ دوحو النقصاؼ

فأراىم قوادماَ ََ يف جناح العز
معشر ينسب الفخار إليهم

زو الناس دوهنم كاخلوايف
فتكات لكل ضيم نواؼ

شيدوا فخرىم بفخرؾ دلا

عاينوا اجملد ظاىراَ ََ غَت خاؼ

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, I, 279.
12

يا مصطفى ادللك األغر وعدة الػ

موىل اإلماـ وسيفو البناكا

خاب الذين رجوا بأعداء اذلدى
بغياَ ََ عليك وتلك عقىب معشر

أف يسًتد اهلل ما أعطاكا
كفروا اجلميل وىذه عقباكا

فليطلبوا للضيم جنباَ ََ لينا
ولييأسوا النصر العزبز فإنو
وليعلموا أف النجابة خلة

حاشاؾ شلا أملوا حاشاكا
لك دوهنم مذ سار ربت لواكا
خص اإللو بنيلها األتراكا

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, II, 416-415.
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13

ؾ عن فخر خاؿ وعم

ولو مل يكن لك إال الفعاؿ

ال غنا

على أف معشرؾ الضاربو
ىم القوـ يبلغ مولودىم

ف ىرباَ ََ حياؿ حياؿ النعم
مدى احللم قبل بلوغ احللم

إذا خوشنوا فبحار الردى
ولو مل يكن ذلم مفخر

وإف حوسنوا فبحار الكرـ
سواؾ لقاؿ الورى حسبهم

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, II, 544.
14

Büveyhoğulları/Büveyhîler: 932-1062 yılları arasında İran ve Irak‟ta hüküm süren
Deylem asıllı hânedan. Ayrıntılı bilgi için bkz. Erdoğan Merçil, “Büveyhiler” TDVİA,
VI, 496-500.
15
Büveyhoğullarının meşhur hükümdarı (936-983).
16

أما وسيفك يف النفوس زلكم
لو مل يعز بنو أبيك ويكرموا
لن يكشف احلق اجللي لثامو

فالعز أمجعو إليك مسلم
طالوا الورى شرفاَ ََ بأنك منهم
إال ووجهك بالعجاج ملثم

وإذا عظمت على اجتياح قبيلة
خيشى عواديك اذلزير بغ

كثر اليتيم حبيها واألًن
وخيافها ربت الًتاب األرقم

يلو

إف ادلظفر من أبت فتكاتو
وإذا امتطى سيف اخلالفة عزمو

أف زبرج األياـ عما يرسم
فلدولة تبٌت وأخرى هتدـ

وإذا نظرت إىل عواقب رأيو
وإذا الوغى عبست وطاؿ عبوسها

أيقنت أف ظنونو تتنجم
عند النزاؿ فعن فتوحك تبسم

والروـ بُت مؤرؽ سلب الكرى
يتجلدوف ضرورة مع علمهم

ائم هبجوـ جيشك حيلم
أو ف
دلا دنوت بأى داىية رموا

فاندب دلملكة العراؽ ضراغماَ ََ
كيما ترى عضدية تركية
رـ أى شللكة أردت فإمنا

عملتهم فرس العدى فتعلموا
قد طاؿ ما استولت عليو الديلم
حلب إىل كل ادلمالك سلم

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, II, 549-554.
17

لقد أوتيت يا شرؼ ادلعايل
فعاود شكنا فيما مسعنا

عناف اجملد دوف العادلينا
دبا تبديو من حسن يقينا

وكنا ذاىلُت إذا مسعنا
وجئت فصار أعظم ما رأ

بأنباء ادللوؾ األولينا
ىباءَ ََ عند أيسر ما ترينا

ينا

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, II, 664.
18
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ىم علوف على السماؾ وإمنا
ومناقب أعيا األعادي كتمها

باجلود واإلقداـ يسمو من مسا
والشمس أظهر أف تسر وتكتما

جليوش عزيزة بأمَتىا
غدت ا
أىن يشاركك الورى يف رتبة
ّ

والدىر زلموداَ ََ وكاف مذشلا
أدجلت تطلبها وباتوا نوما

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, II, 539-540.
19

اجدر دبن عاداؾ أف يتذلال
ما فاؿ رأى الروـ دلا عاجلوا

ودبن أردت لقائو أف ينكال
طلب األماف سلافو أف يعجال

قد ماج حبرىم فلم حيفل بو

حبر يغادر كل حبر جدوال

لو قيل لألياـ وىي خبَتة
وأراؾ زلموداَ ََ مبلغ رتبة

ىل كادلظفر يف األناـ لقلن ال
ما ناؿ أدناىا األكاسر

ة األىل

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, II, 520-523.
20

ؾ قط يف جيل مضى
ما كاف مثل
خافت عواديك ادللوؾ فرسلها
ولطا دلا زاد التخوؼ فالتقى
أحجلت منهمر احليا دبكارـ

فليفخرف ماشاء ىذا اجليل
رىبة أبداَ ََ إليك مثوؿ
عن

جبناب ملكك مرسل ورسوؿ
زبربف أنك للكراـ سليل

مثر الغصوف خيربف عن أعراقها
ما رلد قومك غامضاَ ََ ومجيع ما

أيكوف من غَت الغيوث سيوؿ
تأتيو من حسن لو تأويل

ال كالذي أف عد يوماَ ََ فخره
بلغت بك األمد البعيد فضائل

فعلى مأثر أوليو حييل
ألقلها يستوجب الفضبيل

كم قد فصلت بلحظة أو لفظة

ما اخلطب يقصر عنو وىو طويل

شرفت بوطئك أرضنا فبواجب
فدمشق ليس ذلا نظَت يف الدنيا

أف يستقل بًتهبا التقبيل
وكذاؾ مالك يف ادللوؾ عديل

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, II, 435-437.
21

من القوـ اليستنصروف سوى الظىب
وما استأثروا عن كل عاؼ وزائر

إذا ادلانعوف استنصروا بادلقانع
دبا كسبوه بالرماح الشوارع

يروقك مرأىم مضاءً ورونقا
وتلقاىم يف نائل ومحية

وتلك سجيات السيوؼ لقواطع
غيوث العطايا أو ليوث الوقائع

عتادىم خطية قذ تكفلت
وىندية يف كل يوـ كريهة

برزؽ نسور حوـ وجوامع
يفرؽ ما بُت

اللهى واالخادع

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, I, 330.
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ومن الصواب دلرىب أف خيضعا

خضعت لعزتك القبائل رىبة

ويعزاف تلفى لغَتؾ ركعا
ولو أهنا أمتو عادت ظلعا

ََ َظلت زبر ملوكها لك سجدا
تتقاصر اآلماؿ عما نلتو

َحىت تراه بالثناء مرصعا
رغباَ ََ لقد نادى نداؾ فامسعا

ألبيت أف ذبتاب ثوب مناقب
فأتاؾ أىل األرض من آفاقها

طالوا خطى وظىب ىناؾ وأذرعا
إف اجملرة روضة لن ترتعا

يا ابن الذين إذا تقاصرت اخلطى
أحللت قومك رتبة ال ترتقى

فلهم بك الشرؼ الذى لن يدعا
فحكمت يف أقطارىا مًتبعا

فليعل قدر الًتؾ أنك منهم
قد دانت الدنيا حلكمك ىيبة

مل زبل من خوؼ انتقامك موضعا

ذكرؾ موضعا

قد سار يف األفاؽ

Dîvânu İbni Hayyûs (Tah.Halîl Merdem Bek), Dâru Sâdir, Beyrut 1984, I, 335-336.
23

للرعد كراهتم صوتاً وال صػيتػا
 وإف قوتلوا كانوا عفػاريتػا،ًحسنا

يف فتية من جيوش الًتؾ ما تركت
قوـ إذا قوبلػوا كػانػوا مػالئكة

İbnu‟l-Esîr, el-Kâmil fî‟t-Târih, Mısır 1301, X, 284.
24
Harzem yahut Hârezm‟in meçhul bir köyü iken, doğduğu yer olan Zemahşer‟i ve
hatta bütün Harzem kıtasını aydınlatmış olan Ebu‟l-Kâsim Mahmûd b. „Umer (H.467538/M.1075-1144), Arapçanın edebî kaidelerine ve güzelliklerine herkesten çok nüfuz
ederek bu lisana yeni bir ruh vermiştir. Zemahşerî‟nin Arap diliyle yazmış olduğu
edebî ve hikemî eserleri, Doğunun bütün edebiyatçıları tarafından belagat örneği
sayılmış, Kuran‟a dair yazmış olduğu tefsiri ise, Kuran‟ın belagatına en çok yaklaşmış
bir eser olarak kabul edilmişti.
Tefsir, hadis, fıkıh, lügat, nahiv, meânî ve beyân vb. ilimlerde çağdaşları bulunan
âlimler, Zemahşerî‟nin öğrencisi olmayı kendileri için şeref sayıyorlar ve bu büyük
âlime fevkalade hürmet gösteriyorlardı. Hatta Zemahşerî‟nin el-Keşşâf adlı meşhur
tefsirinin mukaddimesinde adını zikretmiş olduğu Mekke Şerifi „Alî b. Hamza bir
şiirinde, “Eğer fazilet sahibi bir kimseye şerefinden dolayı tapılsaydı, İslam‟ın
allâmesi olan Zemahşerî benim mabudum olurdu.”diyor.
Mekke‟de mücaveretinden dolayı “Cârullah” (Allah‟ın Komşusu) denilen Zemahşerî,
meşhur muhaddis Hâfız-ı Silfî (H.472-576/1079-1180)‟ye müracaatla telif etmiş
olduğu muhtelif kitaplar ve rivayet etmiş olduğu hadisler ve yazmış olduğu şiirleri
rivayet etmek için kendisinden izin istemiştir.
Talebeleri arasında “hatiplerin hatibi” namını almış olan Mekkeli Muvaffak b. Ahmed
gibi halis Araplar da vardı ki, bu zat dahi Zemahşerî‟nin Arap olmayan diğer
öğrencileri arasında Arap dilinin sarf ve nahiv kurallarını, meânî ve beyân ilimlerini
ve nihayet Kuranın meziyetlerini bu büyük üstattan öğreniyordu.
Türk, Arap, Acem diyarının her tarafından Zemahşerî‟nin bulunduğu yere öğrenci
geliyordu. Kendisine her taraftan öğrenci geldiğinden, rihlet ve seferden maksat
kendisi olduğundan, “rahle” diye isimlendirilmiştir.
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Zemahşerî‟nin talebeleri arasında bulunan Harzemli Bayçul/Bayçuk (1098-1166)
Zemahşerî‟den çok istifade edenlerdendi. Zemahşerî‟nin en büyük öğrencisi olmakla
ölümünden sonra bihakkın bu üstadın kürsüsünü işgal etmiş olan Bayculun ve meşhur
edebiyatçı Belhli Reşîdüddîn Vatvât‟ın da Zemahşerî hakkında çok tazimkârane bir
şiiri ve büyük üstada göndermiş olduğu bir mektubu vardır.
Hanefî ve Mutezilî olan Zemahşerî, mutezilenin ekserisi gibi ilmiyle amel eder ve
günahtan son derece çekinirdi. Asla yalan söylemez, kimseyi çekiştirmez, kimsenin
hakkına tecavüz etmez, daima ciddiyet ve vakarını muhafaza ederdi.
25
Divanın tenkitli neşri Azmi Yüksel tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıştır.
Bkz. al-Zamakhshari‟s Life and a Critical Edition of his Dîwân (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Durham Üniversitesi, Ocak 1979. Divanın başka nüshaları da vardır:
Bunlar: Kahire, Dâru‟l-Kutubi‟l-Misriyye, Edeb, Nu:529; Kahire, Dâru‟l-Kutubi‟lMisriyye, ez-Zekiyye, Nu:22; Şam, Dâru‟l-Kutubi‟z-Zâhiriyye, Nu:4164. Ayrıntılı
bilgi için bkz. Azmi Yüksel, a.g.e., s.92-103 (Y.H.N.).
26
Bunlardan bazılarının yalnız Türkçeleri Atsız Mecmûasının on beşinci sayısında
çıkmış idi (Bkz. Şerafeddin Yaltkaya, “Zemahşerî Divanında Türklere Dair Şiirler”,
Atsız Mecmua, Sayı 15, İstanbul 1932, s.65-67). Bu makalenin de, ayrı bir çalışma
olarak, tarafımızdan yayına hazırlanması düşünülürken, içinde yer alan şiir
tercümeleri bu makalede de yer aldığından tekrarı önlemek için, sadece Zemahşerî‟nin
hayatıyla ilgili makalenin başlangıç kısmı burada sonnot olarak verilmiştir. Bkz.
Sonnot 24 (Y.H.N.).
27

ء

كل شر جائٍت من ىؤالء

أستغيث اهلل من ترؾ الظباء

أى فرؽ بُت أرضى ومساء
ال أدرى يف خلقهم غَت اجلفاء

أدىشوا عقلي حىت لست أدري
رقت األوجو منهم غَت أىن

بوفاء سودوا وجو رجاء
يف لساف الًتؾ باسم للوفاء

كلما رجيت منهم اف جيودوا
كيف يوفوف بعهدى ىل مسعتم

جوؼ بئر ما هبا قطرة ماء
واذلوى أعظم أصناؼ البال

كالعطشاف أدىل دلوه
أنا
و باليا ىذه الدنيا صنوؼ

حلظة كانت دواء وىى داء

وسقيم اجلفن إف صادفت منو

ْفهي شر الداء أو خَت الدواء
وقواـ كقناة يف استواء

وكذاؾ الراح بالراح تداوى
مقلة مثل سناف يف مضاء

مجعت بُت صباح ومساء
مثلو عن ىبة أو عن شراء

طرتو اذ
ّ زيّنت غرتو
ليت شعرى ىل أرى ملك دييٍت

Azmi Yüksel, al-Zamakhshari‟s Life and a Critical Edition of his Dîwân, Divan, s.4.
28
Zemahşerî‟nin Arap Dili ve Edebiyatına hizmetleri konusunda ayrıntılı bilgi için
bkz. Zekeriya Kitapçı, Türklerin Arap Dili ve Edebiyatına Hizmetleri, Harzem Dil
Okulu, Konya 2004, s.45-70; hakkında yapılan bir başka çalışma için bkz. İnci Koçak,
“az-Zamahşarî‟nin Atvâk az-Zahab Adlı Eserinden Örnekler”, DTCF Dergisi,
C.XXXI, S.1-2, Ankara 1987, s.293-305 (Y.H.N.).
29
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رب يوـ أىديت يل وصيفة
ويا ّ
منها وفيهما
تضايقت العيناف

من اليافثيات ادلالح لعوب
رلاؿ لسحر البابلي رحيب

يلوح لنا بعض السواد بلحظها
فيا طيب أياـ ويا طيب ذكرىا

ويف ضحكها كل السواد يغيب
أال إف عيشي بعدىن جديب

Azmi Yüksel, al-Zamakhshari‟s Life and a Critical Edition of his Dîwân, Divan, s.11.
30

األ رواح

ىي الوجوه الصباح

مسرة
ّ
ىي الرياض فورد
فسر إليها وبادر

ونرجس وأقاح
ِ
وطر خفوؽ اجلناح

حىت تنزه فيها

يف غدوة ورواح

دع الربيع ودع فيو
أما كفاؾ ربيع

كل ْروح وراح
هبؤالء ادلالح

الناس ليل وأبناء
عيوهنم كم أعلّت
كن لسن بنجل
إف ّ
عيوهنم حسبهم لو

يافث كالصباح
من القلوب الصحاح
فهن صلل اجلراح
غزوا بغَت سالح

إىن أسَت غراـ
ّ
ال أرعوي لنصح

هبذ األشباح
وال يلُت مجاحى

وإف وشى يل واشى

وإف حلاين الح

يا معشراَ ََ خلقوا سا
باهلل التقتلوىن

لبُت لألرواح
إنٍت امرؤ ذو صالح

وقتل مثلي حراـ

يف الدين غَت مباح

Azmi Yüksel, al-Zamakhshari‟s Life and a Critical Edition of his Dîwân, Divan, s.52.
31

أصلزت وعدي وأىديت الوصيفة يل
وصيفة من بنات الًتؾ واصفة

واحلر ليس لو ُلخلف دلي
ظباء وجرة بالعينُت واذلاد

تسل باللحظ سيفاً ًَ باتكا فإذا
ّ
ّرمانتا صدرىا مل يبد حجمهما

مهّت بضحك تولّتو بإغماد
بلى بدا ذلما حجم كال باد

عاد

Azmi Yüksel, al-Zamakhshari‟s Life and a Critical Edition of his Dîwân, Divan, s.76.
32
Arap sevgililerinin adı.
33
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لسعدى ما لنا فيك من وطر
أال قل ُل
فإف العيوف الضيّقات وأىلها

يبد إال احورارىا
إذا نظروا مل
وإف وجوه الًتؾ واهلل جارىا

وال تطبينا النجل من أعُت البقر
هبم ُلعلقت منّا الضمائر والفكر

ضموا اجلفوف على احلور
وإف ضحكوا ّ
بدور إىل أمثاهنا يصرؼ البدر

Azmi Yüksel, al-Zamakhshari‟s Life and a Critical Edition of his Dîwân, Divan,
s.108.
34
Bacak kısalığı ve gövdenin uzunluğu Türklerce makbuldür.
35
Eski Türk erkeklerinde de saç bırakmak âdeti vardı. Türklerin saç bıraktıklarını
aşağıda Sibt b. et-Te„âvîzî divanından tercüme ettiğimiz birinci şiirden anlıyoruz.
36

و يف صور الًتؾ العجائب فلتكن
دقائق خلق اهلل أبلغ فيهم

عيونكم صوراَ ََ إىل ىذه الصور
ويف ذاؾ لأللباب ذكرى ومعترب

أعاجم أشباه الوحوش أوابد

إذا ُلجرحوا كانت جراحهم ىدر

بنفسي قوي حلظو وىو فاتر
تضايقت العيناف منو وإنو

كذا اللحظ أقوى ما يكوف إذا فًت
يوسع يف القلب اجلراح إذا نظر
ّ

ويقتل باجلفن الضعيف ومل أزؿ
مليح ولكن عنده كل جفوة

ريب من ضعيف إذا قدر
أعوذ ب
ومل ار يف الدنيا صفاء بال كدر

لكن متنو
تقاصر ساقاه و ّ
ضداف فيو فردفو
وقد ُلمجع اؿ

طويل فما يف القد طوؿ وال قصر
على غاية اإلطناب واخلصر سلتصر

مىت يتجرد من شعار وأرخيت
ومل أنس إذ غازلتو قرب روضة

غدائره يلبس شعاراَ ََ من الشعر
إىل جنب حوض فيو للماء منحدر

وقلت لو جئٍت بورد وإمنا

أردت بو ورد اخلدود وما شعر

فقاؿ انتظرين رجع طرؼ أجئ بو
فقاؿ فالورد سوى اخلد حاضر

فقلت لو ىيهات ماىل منتظر
فقلت لو إىن قنعت دبا حضر

فيا حبذا تقبيل فيو ورشفو
ويا حبذا وقت أراين معانقا

ذا برد السحر
وبرد ثناياه إ
ِ
كخوط احليزراف إذا خطر
قؿ ّد ْ

Azmi Yüksel, al-Zamakhshari‟s Life and a Critical Edition of his Dîwân, Divan,
s.108-109.
37
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جارية من طينة الًتؾ
فاتنة فاتكة عينها

تقودين طوعاَ ََ إىل اذللك
والًتؾ موصوفوف بالفتك

سيف أخيها باتك ح ّده
يفك أسراه أخوىا وما

وحلظها أبلغ يف البتك
ينفك أسراىا بال فك
ّ

يفسك بعض الدـ لكنها

عمت مجيع الدـ بالسفك

وي لذوى اإلسالـ من مثلو
أبكى من اذلجر ولكنها

ومن أخيها لذوي الشرؾ
تضحك مٍت كلما أبكي

تكسر عيناىا فؤادي إذا
قد أصبحت غاية أمنييت

ضمتهما يف ساعة الضحك
يا ليتها ربصل يف ملكي

Azmi Yüksel, al-Zamakhshari‟s Life and a Critical Edition of his Dîwân, Divan,
s.184.
38
Yazma eser hâlinde olduğu belirtilen bu kitap, yapılan araştırmalar sonunda
bulunamadığından, oradan alınan şiirlerin Arapça metinleri verilememiştir. Ayrıca bu
kitabın yayımlandığına dair bir bilgi de elde edilememiştir (Y.H.N.).
39
S.159, yirmi ikinci beyitten otuz üçüncü beyte kadar.
40
S.165, elli dördüncü beyitten elli sekizinci beyte kadar.
41

إين دلن معشر

فطس األنوؼ لئن

فاخرت بادلعشر الشم العرانُت

وضلن يف احللم أشباه اجلماؿ وإف
لنا لدى احلرب فتك األسداف غضبت

دارت رحا احلرب أشبا اجملانُت
كما لنا يف الرضا نسك الرىابُت

ضلن السالطُت واألفالؾ دائرة
أوالدنا اجلن يف النادي وإف ركبوا

كما أردنا وأبناء السالطُت
إىل احلروب فأوالد الشياطُت

Ahmed b. Muhammed b. Ahî, Tarâ‟ifu‟t-Turaf, Ayasofya Kütüphanesi, nu:4135.
42
Bu eser Türkçeye çevrilmiştir. Bkz. Alaaddin Ata Melik Cüveyni, Tarih-i
Cihangüşa, Çev.: Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999.
43

أ بادية األعراب عٍت فإنٍت
وأىلك يا صلل العيوف فإنٍت

حباضرة األتراؾ نيطت عالئقي
جننت هبذا الناظر ادلتضايق

وكنت أظن الًتؾ زبتص أعُت

ذلم إف وقت بالسحر فيما وأجفاف

إىل أف أتاىن من بديع قريضهم
فأيقنت أف السحر أمجعو ذلم

قواؼ ىى السحر احلالؿ وديواف
فقوذلم ىاروت فيو وسحباف

44

Ebu‟l-Fidâ, el-Muhtasar fî Târîhi‟l-Beşer, Târîhu Ebi‟l-Fidâ, Mısır ts, IV, 16.
45
Millet kütüphanesi Râşid Efendi kitaplarından Makrizî‟nin 496 numaralı
Mukaffâ‟sının Eydemir maddesi.
46
İbn Hacer Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, Hayradâbat ts, II, 272.
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يب من بٍت الًتاؾ ظيب ساحر احلدؽ
يريك من خده الزاىي وطرتو

شقيق خدية حيكى محرة الشفق
ضوء منَتا نبدى يف دجى الغسق

إذا تبدى فبدرح السعود بدا
ناديتو حُت أبدي جفوة وقلى

وإف تثٌت فغصن الباتو الودؽ
والطرؼ يف غرؽ والقلب يف حرؽ

صلٌت فقد ذبت من وجدي ومن كمدي

وأعطف بوص

فقاؿ يل بفتود من لواحظو

قلت يف عنقي
إف العناؽ الئم ُل

29

لك ىذا آخر الرمق
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ATİLLA YARGICI
II. ABBASÎ DÖNEMİNDE TASAVVUF ŞAİRLERİ VE
ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER
ATİLLA YARGICI*
Özet: Tasavvuf saf olmak, güzel ahlaka sahip olmak, kâmil
insan olmak gibi anlamlara gelmektedir. Bu çalışmada
tasavvufun tarihçesi, bazı tasavvuf terimleri, II. Abbasî
Döneminde Tasavvuf Şairleri ele alınmış ve şiirlerinden
örnekler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, ahlak, vecd, nefis, Allah,
yakınlık, uzaklık, visal, firak, aşk, sevgi, ölü.
Sufism Poets in the Second Abbasid Period and Some
Examples of Their Poems
Summary: Sufism means being purity, good morality, being
perfect man. İn this article, we took up history of sufism, some
sufism terms, examples of sufis poets in the Second Abbasid
Period. Beside we gave examples about poems of those poets.
Keywords: Sufism, morality, ectasy, flesh, The God, closness,
remoteness, union, separation, passion, love, dead.
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A.Tasavvufun Anlam Çerçevesi ve Tarihçesi
Tasavvuf, Allah‟ın ahlakı ile ahlaklanmak, güzel ahlak ile ahlaklanıp
kötü ahlaktan vazgeçmek, Hakka bağlılık,1 gerçekleri almak, mahlukatın
elinde olan şeylere gönül bağlamamak, 2 zamanın en uygun vaktinde kulun
her an Hak ile meşgul olması3 gibi anlamlara gelmektedir. Bunun yanında,
sof(yün) giymek, saf olmak, ilk safta bulunmak, suffe ashabı gibi yaşamak,
kimseden incinmemek, kimseyi incitmemek, nefsinde fânî, hak ile bakî
olmak, kamil insan olmak mânâlarında 4 kullanılmaktadır.
H.İkinci asırda zühde sarılanlara “sufî” deniliyordu. Çünkü bu zahidler
yün giymeye çok rağbet gösteriyorlardı.5 Sufî lakabını taşıdıklarında şüphe
olmayan Ebû Haşim es-Sufî (H. 153.), Rabiatü‟l-Adeviyye (H. 135) ve Şakik
el Belhî (H. 153) hep aynı devrin insanlarıdır. Başta Basra olmak üzere İslam
âleminin muhtelif yerlerinde gruplar halinde görülen bu insanların meslek ve
meşreplerine ad bulmak ihtiyacı hissedilmiş ve sufiliklerinden ilham alınarak,
“tasavvuf” kelimesi seçilmiştir. Tasavvuf kelimesinin Ashâb-ı Suffa, Benu
Sufe, Safevî, Yunanca hikmet mânâsına gelen sophia kelimelerinden
doğduğu ileri sürülmüş, ancak “suf” yani “yün” üzerinde daha fazla
durulmuştur.6
Suf ismi Hz. Muhammed döneminde yoktu. Bu kelime tabiîn döneminde
söylenmeye başlandı. İslamiyet ilk zamanlarında nefislerini riyazet ve
zahidliğe vakfedenlere “zahid, abid” gibi isimler veriliyordu. Daha sonraları
ise, zahidâne hayata sulûk etmiş kimselere “sufî” dendi. 7
Tasavvufun gayesi ahlâkın kemal mertebesine varmak için, her hususta
Hz. Muhammed‟in gittiği yoldan gitmek ve ruhun, cismin üzerine
galibiyetini temin için alınan tedbirlerdir.8
Tasavvufun konusunu, nefsini bilmek, kalbini bilmek, nefsini
temizlemek, kalbini temizlemek, mükâşefe, müşâhede, makamlar, kurb,
vusul(visal), fena, baka, sekr, işaret ve ilham gibi kavramlar oluşturmaktadır. 9
B. Tasavvuf Şairleri
1-Hüseyin b. Mansur el Hallâc
Hüseyin Mansur b. Hallâc‟ın, M. 857 yılında Horasan‟da, Merv‟de,
Nisabur‟da, Rey veya Cibal‟de dünyaya gelmiş olabileceği rivayet
edilmektedir.10 Genç yaşında sufîlerden Sehl Tüsterî ile Amr Mekkî‟nin
yanlarında kendisini tasavvufa verdi, pek sıkı ve şiddetli bir itikâf hayatına
kapandı ki bu hayat bir müddet sonra vaaz ve irşad seyahatleri ile fasılalara
uğramıştır. Üçüncü haccı sırasında (H. 288) Arafat‟ta vakfede iken,
kendisinin tezlil edilmesini ve nefsine azap olunmasını halktan alenen talep
etmişti. Daha sonra Bağdat‟a giderek şehir sokak ve pazarlarında şeriat
ahkâmına göre kesilen hayvanlar gibi, kurban edilerek bütün Müslümanlar
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namına canını feda etmek istediğini söylemiş ve oraya yerleşmiştir. El
Mansur camiinin içinde cemaate hitap ederek, “Allah benim kanını sizlere
helal etti, beni katlediniz, beni öldürmek Müslümanlara farz olmuştur”
şeklinde sözler söylediği rivayet olunmuştur.11
Bir gün de, “Ben Hakkım” demiştir. Bir başka seferde, “Bu cübbede Hak
vardır” diyerek, zahiren dine uygun olmayan sözler söylemiştir. Hallacın bu
ve benzeri sözleri zamanındaki insanları iki gruba ayırmıştır. Bazıları onu
tekfir ederken, bir kısmı da onun büyük bir insan olduğunu söylemişlerdir. 12
Mutasavvıfların bir kısmı da onu kendilerinden saymamaktadırlar. Ancak
onu Rabbanî bir âlim, Nebî ve sıddiklerden sonra gelen “muvahhid” olarak
vasıflandıranlar da olmuştur. 13 Onun kâfir olmadığını söyleyenler, Hallac‟ın
bu sözlerinin şiddetli muhabbetten ve vecdden kaynaklandığını ifade
etmektedirler.
Hallac ilk dönemlerinde zâhid ve sufî idi. Birçok kerametleri vardı. Yaz
meyvelerini kışın, kış meyvelerini yazın keramet olarak çıkarıyor halka
yediriyor, elini havaya kaldırıp indirdiğinde avucunun içinde, “Allah birdir”
yazan paralar bulunduğu görülüyordu. İnsana ne yaptıklarını, evde ne yiyip
içtiklerini, içinden geçirdiklerini haber veriyordu. Bu sebeple ona “Hallac”
isminin verildiği söylenmektedir.14
Etrafında toplanan insanlardan bir kısmı Allah‟ın onda hulul ettiğine
inanmaya başlamışlardı. Bazı insanlar ise onun “veli” bir kul olduğunu, bir
kısımları da “sihirbaz” olduğunu ileri sürüyorlardı.15
H.309 (M. 992) yılında ayakları ve elleri kesilerek öldürülen Hallac‟a
yöneltilen suçlama onun Allah olduğunu ve İslam‟ın mümin için farz kıldığı
ibadetlerden muaf olduğunu söylediği iddiası ise de, onun işkence ve
idamında siyasî fitnenin kesin amil olduğu da bildirilmektedir.
Hüseyin b. Mansur el Hallac, üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılan bir
mutasavvıf olmasının yanında, aynı zamanda bir tasavvuf şairidir. 16 Onun
şiirleri tasavvufla ilgili olduğundan derin mânâlar taşımaktadır. Hallac‟ın
inceleyebildiğimiz şiirleri arasında tasavvufun dışında hiciv, medih, gazel
gibi her hangi bir şiir türüne rastlanmamıştır. O şiiri duygu ve düşüncelerinin
bir aracı olarak kullanmıştır.
İbn-i Nedim, onun “Şia”ya mensup olduğunu söylemektedir.17 Üçüncü
Mekke ziyaretinden sonra Hallac, tamamen değişmiş olarak Bağdat‟a döndü.
Bu değişmede onun Allah ile aynılaşma duygusu daha da pekişmiş gibidir ki,
Allah ile daha yakın şahsî ülfete girmiştir. Ayne‟l-cem‟ adı verilen bu bensen arasındaki şahsî ünsiyet halinde sufînin bütün fiillerine, düşüncelerine ve
emellerine Allah tamamen sirayet etmiştir. Fakat ona göre, bu ittihad
Bestamî‟nin görüşünde olduğu gibi, zatın bütünüyle ifnası ya da iptaliyle
sonuçlanmaz, bilakis onun yükselmesi ve sevgiliyle ittisali ile sonuçlanır. 18
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Hüseyin b. Mansur el Hallac’ın Tasavvufla İlgili Şiirlerinden Örnekler.
Hallac dünya, hulul, vecd gibi hususlarda değişik kaynaklarda beyitlerine
rastlanmaktadır.
Dünya ile ilgili bir şiirinde Hallac şunları söyler:
“Mugalata yapıyor dünya hep bana/ Bilmiyor muşum gibi sanki halini./
sakındırdı haramından beni Allah / Ben de helaline de dedim illallah.
Buldum kıvranırken ihtiyaçtan onu/ bağışladım lezzetini dünyaya.”19
Şairin bu mısralarında tasavvufun ileri bir boyutunu görüyoruz. O da
“helallerden de uzak kalma” düşüncesidir. Bu düşüncenin İslam inancında
“ifrat” bir durum olduğunu söylemek mümkündür.
Bir başka beytinde ise daha da ileri gider ve şöyle der:
“Yok ihtiyacım dünyaya da benim, yok./Ulaştım her şeye, terk edip
dünyayı çok.”20
Şairin burada tasavvufî bir tabir olan “vasl”ı kullandığını görüyoruz.
Vasl, Gâib olan Allah‟a ulaşma, sevgiliye kavuşma, ona erme, onunla olma
anlamlarına gelmektedir.21 İnsanın Allah‟la vuslata ermesi tasavvufta bir
mertebedir. O mertebeye ulaşan bir kimsenin, Allah‟ın dışındaki şeylere
hiçbir kıymet vermediği anlaşılmaktadır. Halbuki tasavvufî bir gözle değil de
normal bir gözle baktığımızda insanın hem hayatını devam ettirmek, hem de
âhireti kazanmak için dünyaya muhtaç olduğu anlaşılmaktadır.
Hallac, tasavvuftaki hulul nazariyesine inanmakla itham edilmektedir.
Bu ithama sebep olan bir şiirinde şöyle der:
“Severim ben birini; severim kendimi;/ İki ruhuz biz, hulul eden bir
bedene/. Beni gördüğünde, görürsün sen hep O‟nu/ O‟nu gördüğünde de
görürsün hep beni.”22
Hulûl, bir şeyin diğer bir şeye girmesi anlamına gelmektedir. Tasavvufta
bu kavram, Allah‟ın bazı eşyaya veya kişilere girmesi inancı mânâsında
kullanılmaktadır.23
Hulûl konusunda Hallac şu beyitleri de söylemiştir:
“Hani amber miskte olur ya/Ruhumda sen varsın öylece /Hani siner ya
şarap suya,/ ruhun bana siner öylece”
Hallac, vecd ile ilgili de şunları söyler:
“İstemem sevap için seni / Ya Rab ver azabını bana././Tattım ben bütün
lezzetleri /Vecd ile azabın dışında.”24
Şairin burada zikrettiği vecd, kasıt ve zorlama olmaksızın tasavvuf
yolunda giden bir kimseye gelen ve kalbine tesadüf eden, onu kendinden
34
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geçiren bir durumdur. 25Şairin bu beyitleri, manevi olarak kendisinden geçtiği
bir zamanda söylediği anlaşılmaktadır. Yoksa normal düşünebilen bir insanın
Allah‟ın azabını istemesi mümkün değildir.
2. Ebu’l-Kasım el Kuşeyrî
Abdülkerim b. Havazin b. Abdilmelik b. Talka Ebu‟l-Kasım el
Kuşeyrî‟nin H. 376‟da Nişapur civarındaki Ustuva mahallinde dünyaya
geldiği ve H. 465‟de26 yahud 416‟da vefat ettiği bildirilmektedir.27
Arapların büyük Kuşeyr kabilesinden olduğundan dolayı bu lakabı alan
Ebu‟l-Kasım el Kuşeyrî, küçük yaşlarda Arapça öğrendi ve edebiyat tahsili
gördü. Daha sonra Ebû Ali Hasan Ali ed-Dahhak‟a intisab ederek tarikata
girdi. Hocasının tavsiyesi ile devrin önemli âlimlerinden fıkıh, kelam, hadis,
tefsir, şiir, kitabet, tasavvuf ve edebiyat gibi ilimleri öğrenen el Kuşeyrî, kısa
zamanda tasavvufta en yüksek bir üstat mevkiine ulaştı. Edebiyat ve hitabet
konusunda onun yüksek meziyetlerini öven bir zatın, “iblis onun vaaz ve
nasihat meclisinde bulunsa idi, muhakkak tövbe ederdi” demiştir. 28
Bütün kaynakların bildirdiğine göre, Kuşeyrî, ilim ve tasavvuf sahasında
elde ettiği meziyetlerin dışında, cesaretli olmak, iyi bir binici olmak, çok iyi
silah kullanmak, Arapça çok iyi şiir nazmetmek ve nesir yazmak gibi şahsî
meziyetlere sahipti.
Selçuklu devletinin kuruluşu ve İran‟ı istilası sırasında Nişapur‟da
bulunan Kuşeyrî, Bu devletin kurucu olan Tuğrul Beyle birçok defalar
görüşmüş, ona nasihat etmiş, ancak onun döneminde veziri Amir el Mülk el
Kundurî‟nin siyasî ihtirasları ve hükümdarı kışkırtması ile hapse atılmıştı.
Hapisten kurtulduktan sonra Hacca gitmiş, Sultan Alparslan‟ın hükümdar
olmasından sonra da tekrar memleketine dönmüş, ömrünü hadis yazdırıp
eserlerini okutmakla geçirmiştir. Altı oğlu olan Kuşeyrî‟nin 13 eserinin
bulunduğu, küçük risaleleri ile birlikte kütüphanelerde 20‟ye yakın eserinin
mevcut olduğu bildirilmektedir.29
Kuşeyrî, tasavvuf tarihi bakımından birinci derecede önemli olan
isimlerden birisidir. Onun tasavvuf anlayışı şu şekilde ifade edilebilir:
Oldukça mistik, ama daha çok dogmatik. Azamî derecede sufî lakin daha
fazla müteşerri... Mümkün olduğu kadar batınî bilgilere aşina olan bir arif,
ama daha çok zahirî ilimlere vakıf bir âlim... Onun risalesi sayesinde zahirbatın, şeriat-hakikat, tasavvuf ve nakil barışmış ve kucaklaşmıştı. 30
Kuşeyrî’nin Tasavvufla ilgili Şiirlerinden Örnekler:
Kuşeyrî‟nin şiirlerinde Hallac‟ın şiirlerinde olduğu gibi vecd halinde
söylenen anlaşılması zor ifadeler görülmez. Onun şiirleri sade ve anlaşılır
ifadelerle nazmedilmiştir.
Nefis ile alakalı olarak şöyle der:
“Alıkoyman nefsini kötülüklerden /daha hayırlıdır senin için, sabret./
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Masiva sevgisiyle olmak imtihan,/ancak getirir sana hakaret, zillet./
Sakın onlardan, sakın sen, an Allah‟ı/.
Daha evla, daha büyüktür sevabı.”31
Şaire göre insanın Allah‟a isyan etmemesi ancak nefsine sahip olmakla
mümkündür. Nefse sahip olmak da sabırla gerçekleşir. Bu yüzden nefse
değil, Allah‟a itaat etmek gerekir. Allah‟ın vereceği ecir, insanın isyan ile
aldığı lezzetten büyüktür.
Kuşeyrî, uzun emeller ile alakalı olarak da, “Uzun emel besleyen,
ulaşamaz ona. Teselli olmak için bakar tadına./ Ben o tesellinin ömrümde
bakmadım tadına.”32
Kuşeyrî, sahip olduğu arzularının çoğunun da gelip geçici olduğunu şu
mısralarla terennüm eder:
“Erdim vuslatına nelerin, nelerin,/Şimşek gibi çakıp geçti emellerim.” 33
Tasavvuftaki visal ve hicran kavramlarını da şu şekilde dile getirir:
Kızların boynunda gerdanlık gibi,/ Uçtu gitti, güzel visal günlerim.
Hemen ardından visal gecelerinin/geldi, beyaz kıl gibi, hicran
günlerim.”34
Kuşeyrî bu beyitlerinde visal gecelerini, genç kızların boyunlarındaki
inci gerdanlığın güzelliğine, hicran, firak günlerini ise, örgülü siyah saçların
arasında çirkin görünen beyaz kıllara benzetir. Yani Allah‟a ulaşmak
güzeldir, ama ondan ayrı olmak pek çirkindir.
3. Ebu Bekir eş-Şiblî
Ebu Bekir eş-Şiblî, H. 247‟de (M. 861) senesinde Bağdat‟ta35 veya
Samarra‟da36 doğmuş, H. 334 (M. 945)‟de Bağdat‟ta vefat etmiştir.
Kendisine Cafer b. Yunus37 veya Dulaf b. Cahdar denildiği de
kaydedilmektedir.38 Aslen Horasanlı olan bu zata “Şiblî” denmesinin de,
sülalesinin Horasan‟da “Şible” köyünden olmasından kaynaklandığı ifade
edilmektedir.39
Önce memurluk yapan Şiblî, sonra Hayrü‟n-Nessac‟dan tövbe almış ve
sufiliğe adım atmıştır.40 Zengin arkadaşlarından ve makam sahiplerinden
uzaklaşan41 ve fakirlerle dostluk kuran Şiblî, sonra toplumun ileri
gelenlerinden olmuştur. Cüneyd-i Bağdadî onun için, “Şiblî onların tacıdır”
demiştir.42 Şiblî, tövbeden sonra Cüneyd‟in halkasına dâhil olmuş ve ondan
çok istifade etmiştir.43
Şiblî fakih bir âlimdi. Yirmi sene hadis yazdığı, hatta İmam Malik‟in
Muvatta isimli hadis kitabını ezbere bildiği nakledilmektedir44. Şiblî eser
bırakmadı ise de, onun ifrat olan sözleri, telmihleri, gariplikleri, uykuya mani
olmak için gözlerine tuz serpmek gibi sıhhate zararlı hareketleri, şataha dair
klasik mecmualarda muhafaza edilmiştir.45
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Malikî mezhebine mensup olan46 Şiblî‟ye göre tasavvuf veya sofiyye,
Allah‟a yönelmek ve O‟na yaklaşmak demektir. Bu da onun şehvetlerinden,
nefsin kötü arzularından kaçınıp, şahsiyetini Rabbanî ahlak havuzunda
eritmesini, hevasını şeriata tabi kılmasını gerektirmektedir. 47 Tasavvufun
başının marifetullah, sonun ise tevhid olduğunu bildiren Şiblî, “İnsan sadık
tevhide ulaşırsa bütün kötü arzularından uzaklaşır” demektedir. 48
“Bu âlem benim hatırıma gelmiyor. Âlemin yaratıcısı hatırında olan bir
kimsenin hatırına âlem nasıl gelir?” diyen Şiblî, bu sözleriyle vahdet-i vücûd
görüşünü benimsediğini ortaya koymuştur.49
Şiblî’nin Tasavvufla İlgili Şiirlerinden Örnekler:
Şiblî, vecd ile ilgili beyitlerinde ancak “vecd ile ayakta kalabildiğini”
bildirir:
“Vecdsiz ölürdüm hasretinden ben./ Basardı kalbimi hafakanlar../
Gösterince vecd seni bende,/ her mekanda seni gördüm ben de.”50
Şiblî‟ye Allah‟ın mekândan münezzeh olduğu halde, her mekanda hazır
ve nazır olduğu fikrini veren, onun vecd halidir. O Allah‟ın kendi içinde de
varlığını hissetmektedir.
Kurb Allah‟a yakın olma, bu‟d ise ondan uzak kalma halidir. Kurbda ilk
derece, Allah‟ın itaatine yakın olmak ve bütün zaman boyunca ona ibadet
vasfı ile vasıflanmaktır. Bu‟d ise Allah‟ın emirlerine muhalefet etmekle
kirlenmek, O‟na karşı itaatli olma halinden uzaklaşmaktır.51
Şiblî bu konuda bir beytinde şöyle der:
“Bu‟duna sabredemez senin,/ âdetindendir hep kurb O‟nun.”52
Visal ve hicran konusunda ise şöyle der:
“Alıştırdınız beni visale, ne hoş,/ attınız beni hicrana, ne zor.” 53
Burada şair, zahiren şeyhine visal ve ondan hicranı zikretmekte, ama asıl
olarak Allah‟a visal ve ondan ayrı kalmayı kastetmektedir.
Şair aşk ile ilgili de şöyle der:
“Aşığım ben insanların gözünde, doğru,/Kimse bilmez ki, benim aşkım
kime doğru.”54
Zühd ve tasavvuf anlayışında aşk, ilahi bir anlam taşır. Bu sebeple Şiblî,
bu beyitlerde kendisinin hak aşığı olduğunu dile getirir.
Allah adına olmayan sevgilerin nasıl boşa gideceğini ise şu beytiyle
terennüm eder:
“Çürümüş kemiklerim dirilir bir gün/ Boşa gider hep sevgileriniz o
gün.”55
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Şair bu beytinde, Allah için olmayan sevgilerin nasıl havada kalacağını
hatırlatıyor.
Ölmeden evvel ölmek sırrını ise şu şekilde dile getirir:
“Diri zannedersin beni sen, ölüyüm ben, ölü./ Ağlar bir yanım öbür
yanıma, hicrandan ötürü.”
Burada şairin, kendisini hayatta iken ölü farz ettiği ve nefsin kötü
arzularından böylece uzak kalmaya çalıştığı anlaşılmaktadır.
Şairlerin şiirleri ile ilgili daha fazla örnekler vermek mümkündür. Ama
biz bir makale çerçevesinde bu kadarla iktifa ediyoruz.
Sonuç: II. Abbasî Döneminde tasavvuf şiirleriyle ön plana çıkan üç
şahsiyet gözükmektedir. Bu şairler tasavvufun ön gördüğü ahlakı yaşayan
insanlardır. Kuşeyrînin bazı şiirlerini, Hallac ve Şiblî‟nin ise çoğu şiirlerini
manevî sarhoşluk ya da vecd halinde söyledikleri anlaşılmaktadır. Bu yüzden
ancak tasavvufla ilgilenenlerin anlayabileceği kurb, bu‟d, visal, firak, hicran,
hulul gibi terimleri sıkça kullandıkları görülmektedir. Mutasavvıf şairlerin,
tasavvuf şiirlerinin dışında hiciv, medih, fahr, mersiye gibi şiir örneklerine
rastlanmamıştır. Şairlerin kendi ifadelerinden, tasavvufta en yüksek mertebe
olan vahdet-i vücud mertebesine ulaştıkları ve şiirlerine de bu anlayışı
yansıttıkları anlaşılmaktadır.
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Özet: Bu çalışmada; 1517 yılında Arap topraklarının Osmanlı Devletinin hâkimiyeti altına girmesinden, Napolyon'un Mısır'ı işgal ettiği
1798 tarihine kadar olan sürede kaleme alınan Arap şiirinde,
ihvâniyyât, gazel, dinî öğeler, eleştiri, zararlı kabul edilen içki, sigara
vb. toplumsal alışkanlıklar gibi göze çarpan birçok sosyal unsur ele
alınmaktadır. Araştırmanın amacı, Arap toplumunun sosyal dinamiklerini, önemli ipuçları sunan şiirler bağlamında ele alarak, bu dönemin sosyal ve kültürel yapısına bir nebze de olsa ışık tutmaktır.
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The Social Themes in Arabic Poem in the Ottoman Period
Summary: In this study, we have dealt with the social themes such
as love, poetic letters, social criticism, wine, cigarette religious subjects and others which were in Arabic poem in the era of the Ottoman supremacy from 1517 to Napoleon's invasion to Egypt 1798.
The goal of this study is to throw lights and present a panoramic picture to Arab society and their cultures at that period through the
poem that gives us some important clues.
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1. GENEL YAŞAMLA İLGİLİ KONULAR
1.1. İhvâniyyât
İhvâniyyât1, halkın sosyal ilişkilerini güzel bir şekilde yansıtan unsurların başında yer almaktadır. Şairlerin duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri
bu tür şiirler, aynı zamanda dilsel becerilerin sergilendiği bir alan olmuştur.
Kuşkusuz İhvâniyyât, akrabalık bağlarını güçlendiren, şairle dostu arasındaki dostluğu pekiştiren, bazen de şairle yönetici kesim arasında bir yakınlaşmayı temin eden bir köprü görevi görmüştür. İhvâniyyât, kutlama, taziye,
sitem, özür, ziyaret ve farklı amaçlarla kaleme alınmış duygu yüklü manzumelerden oluşmaktadır.
1.1.1. Kutlama (Tehni’e):
Şairler, bu sanatı dinî bayramlar, düğün, doğum, hastalıktan kurtulma
ve üstlenilen görevler gibi o günün sosyal realitesiyle alakalı farklı münasebetler dolayısıyla eş ve dostlarına karşı besledikleri samimi duygularını, hocalarına ve büyüklerine karşı sevgi ve saygılarını dile getirmek amacıyla
sıkça kullanmışlardır.
Bir bayram vesilesiyle Halepli şairlerden Ahmed b.Mûsâ2, dostu Kemâl
eş-Şâfi‘î'ye3 bir şiir yazarak bayramını kutlamakta ve ona dua etmektedir 4:

ً ً
راأل ًن
ٍ ػيى ّْ ي بًاالي ٍ رىف كراعٍ ً ك

تىػه َّن بًعً و
يد قى ٍد أتاى ىؾ علی ُييٍ ًن
ى

ً
ً
كألن ىشّْ ذم ىشٍّ كألن ذم
كل يألٍنػيى ًة
ّْ ش ساامان ألن
ٍ ىكع
ً
ى ٍل ًنözgürlük ve huzuru müjdeleyen
حاسد
Sana uğur getirip bağışlanma,
bayramو
la sevin
Bütün hasetçilerin emellerinden, kötülerin ve kin tutanların şerrinden
uzak olarak sağlık içinde yaşa.

Yine bir bayram vesilesiyle 1103/1691 yılında es-Seyyid Sa‘dî5 amcası
Abdulkerîm İbnu’n-Nakîb'e 6 bir kaside göndererek duygularını dile getirmektedir7:

ً
كد
رظتع يد ى
ٍ كراورىح ىد
ً
بااآلؼ
كسالأل وة كبًى ٍغ ًد و
عيش
ى
ً
صاؼ
ً
رإلسعاد
تىػ ٍهول ألن
و
ً
رإلسعاؼ
ك

ً
راسادرت
ا ىسيّْ ىد
ً كرا ٍش
رؼكل و
عيد يد ٍألي ٍم
يف
ً
ً ِبى ىسَّةو يكن يف
أألاف رهلل
ٍ
ً ػتىٍ يوفان
Binlerce kişi içerisinde sayılı ve tek olan eşrafın veِباefendilerin
efendisi

Mutluluk, selamet ve sağlıcakla kalın bütün bayramlarda
Emanet olun Allah'a sizi gönlünüzü hoş tutan şeylerin çevrelemesi temennisiyle.
İbnu’n-Nehhâs8 torununun doğumu vesilesiyle oğlu İbrâhîm'e bir kaside yazarak onu kutlamaktadır 9:
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ً أتانا ب ري
إايناى ىحيا نة
راوايد
ى
ٍ فساؽ
ى ي
ٍ  كبيbize, hayat veد ًدmutluluk
رصتى
Yeni bir doğumun müjdecisi لgeldi
verdi bize.
Şihâbuddîn el-Bekrî, görme özürlü dostu ve arkadaşı Afîfuddîn'e, gözlerine yeniden kavuşması münasebetiyle, verdiği nimetlerden dolayı Allah'a
şükrü içeren duygu yüklü bir kaside yazarak, bu olay karşısında sevincini
dile etmektedir10.

نعمائو راظاى ة رطتافيو

ألن
أكآلؾ ى
زتدرن ظتا ى
ٍ ألوآلؾ

فااعني كااسمع
رابصار ألن نوره
قد َّنوىر
ى
ق
غدت كرعي
قطب رظتال أنورره
هين ع يف راد ن غوث
رازرىيو
راورل
على زكرؿ راعلل
فاضتمد هلل كشك ر او
 يوnimetleriyle
رظتا
Hamdolsun sana gizli-açık
ihsanda bulunmasından
Aydınlattı gözleri nuruyla ve göz tıpkı kulak gibi işler oldu
Parıldayan ışıkları, Halkın yardımcısı ve insanların kutbu olan
Afîfuddîn'i kutlar
Geçmişteki hastalıkları giderdiğinden dolayı Hamd ve şükürler olsun
Allah'a.
Ahmed el-Keyvânî 11 , dostlarından biri olan Şam müftülerinden Alî
Efendî el-Murâdî'ye müftülük makamına atanması münasebetiyle tebrik
amacıyla bir kaside yazar. Kasidesinde, kendisine sitem etmemesini talep
ederek onun âlim kişiliğine vurguda bulunmuş, içinden çıkılamaz nice problemi engin bilgisiyle doğru bir şekilde çözdüğünü, bundan dolayı da ona
karşı yapılabilecek en iyi şeyin saygı, sevgi ve övgüden geçtiğini söylemektedir12:

ذتل

فقيد حا

فال تع ب على

بال ز غ ك آل

ك قا ـ بورجب

بك ف رظتعضل

زال

صاح
و

را ول
بآررء ألوكلة

رصتلل
ب ع غري
كألدح غري
ألن حل
أل ذؿ
عتا عم بال
فال زرات
 أجػ ػػلnaralarına.ػتاألػ ػ ػػده
Sitem etme sakın yitik bir sarhoşun
Fetva verme görevini, doğru yoldan sapmadan ve hatasız îfâ etti.
Önemli problemleri, isabetli görüşleriyle çözüme (kavuşturdu).
Çalıntı olmayan bir şiirle orta yollu bir övgü.
Süresiz bir ömrü olacaktır övgülerinin.
NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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Sunulan örnekler ışığında bu dönem şairlerinin bayram, düğün, sünnet
vs. güzel münasebetleri değerlendirerek kasideleri aracılığıyla kutlamalarda
bulundukları, dönemin sosyal hayatına ışık tuttukları görülmektedir.
1.1.2. Taziye
Ölüm bilindiği gibi önemli sosyal olaylardan birisini teşkil etmektedir.
Gözyaşları sel olup akar, kalpler acıyla kıvranır bu önemli sosyal vaka karşısında. Yakınını kaybeden kişi böyle bir durumda başına gelen bu musibet
karşısında kendisini teselli edecek, acılarını paylaşarak hafifletecek ve baki
kalmanın sadece Allah'a ait olduğunu hatırlatacak bir kişiye ihtiyaç duyar.
Bu vesileyle acılı kimse dost ve yakınları tarafından ziyaret edilerek taziyesi
yapılır.
Kişinin evladını kaybetmesi belki de bu tür acıların en büyüğüdür.
Çünkü kalbinin yekparesini kaybedip ölümün kasveti karşısında aciz düşerek acı gerçeği kabullenmenin dışında yapabileceği hiçbir şey yoktur. Şairler de bu gibi durumlarda duygularını büyük bir içtenlikle ifade ederek gerek dostlarını gerekse kendilerini yazdıkları kasidelerle teselli etmeye çalışmışlardır. Dimeşk'li şairlerden İbnu’n-Nakîb13, ölen kardeşi için kaleme
alıp Ebu'l-Vefâ el-‘Urdî'ye 14 gönderdiği mersiyesinde iki oğlunun vefat etmesi dolayısıyla taziyelerini sunmaktadır 15:

أعظى ىم
ذرؾ راذم قد كاف قَّةى
ٍ بل ك
ٍ كقى ىرر ؽاٍيب
ً
ناظ م
ً ً حاآل ى
م
قد كنت أرجو أ ٍف
ّْ
ٍ عين
كزنم يل ٍبعد ى
راثٍقاآل
َّ ػي ى
ً راس
ً ٍ تويألؼتٍوييدكىأل
عود
كل
ُّ ً ٍقد كاف يف أيف
ّّ ني
فثى ىك ٍلى ى
ىالآل
O kimse ki gözümün nuru kalbimin
parçası hatta ألنهما
bundan daha da öte
bir durumdu
Daha uzun yaşamasını ve benden sonra yükümü hafifletmesini temenni
ediyordum
Yıldızların ufkunda her biri birer hilal olan iki mahdumunu kaybettin.
Şair Mustafâ b. Ahmed Paşa et-Terzî16 de, vefat eden oğlu için kendi
kendini teselli etmek amacıyla yazdığı mersiyesinde oğlunu kaybetmenin
verdiği acıyla yanıp tutuşmaktadır17:

ً أايف را
جوف ى ًد ىن
ت ألن
ى
أصى ٍح ي
ٍ ف انور ك
رعتموـ
بعدىم
ٍ
صْبرن عتذم
راقلب يف
ٍ ب
ك ا ق ٍل ي
فما أجلد ى
ً رانائ
لوـ
ات
ٍ  را يكhüznün dostu, kederin
Uzaklaştılar ve onlardan sonra
arkadaşı oldum

Felaketler karşısında ne kadar da metin bir yürek, sabır ey kalp bu
onulmaz yaralara karşı.
Bu örnekler ışığında, şairlerin toplum hayatının acı gerçeği ölüm karşısında gerek yakınlarını, dost ve ahbaplarını gerekse de kendilerini teselli
edip taziyede bulunmak, onlarla acılarını paylaşıp sabır dilemek için kalem44
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lerini konuşturarak kasideler yazdığını görüyoruz.
1.1.3. Sitem ve Özür Dileme
Bilindiği gibi hatasız kul yoktur. Her insan bilerek veya bilmeyerek
dost ve ahbaplarına karşı bazı hatalı davranışlarda bulunabilir. Böyle hatalı
davranışlar karşısında ya kendisi sitemde bulunur veya siteme maruz kalabilir. Sitem de bilindiği ancak dostlar arasında olur. Sevginin diğer bir tezahürü olarak kabul edilen gerek sitemle ilgili olarak gerekse de hatalı davranışlar ya da yanlış anlaşılmalar dolayısıyla özür dilemeleri içeren birçok kasidenin yazıldığını görüyoruz.
Ahmed b. Şâhin'le 18 Ebu't-Tayyib el-Gazzî 19 arasında karşılıklı büyük
bir sevgi ve saygıya dayalı ilişki bulunmaktaydı. Daha sonra bilinmeyen bir
sebeple bu ilişki kesintiye uğramış, bunu telafi etmek amacıyla Ahmed b.
Şâhin, dostu el-Gazzî'ye karşı samimi duygularını, sitem ve özrünü içeren
bir kaside yazmıştır 20:

راعٍىب تكوف اذم
على َّأَّنا ي
ّْ أيذرد
ً رضتبعن راع ٍذ
رازآلؿ بال
ُّ ب
ي
ً يش
ب
ً ظتا ٍكاف بً ٍدعان ألنك
درعيىةي
ب
ّْ راس
َّاق
ً أكصاؿ را ة كا ًإلر
ب
طع
ى
ٍ
ٍ

ً ٍت أ ادم رطتىط
ب سائً ىمةى
ٍ أىاى َّم
ً ٍراع
حاؿ ا ربن ًري أرك و
ب و
ألة
اىَّة
ى ىٍ ي
ت ىع ٍمدرن ىج ً ىةن
كاو أىنَّين كرقىػ ٍع ي
ٍ
ً
لم أ يك ٍن
كاكنَّين كرهللي أ ٍىع ي
ً كى أ
ب را ً جا ًر ك
ٍ ٍ
ىسىث ٍ ىح ٍ ى
أي ً ٍع
ً
ت ذاك يكلَّ يو
س
ألار
َّين
ن
ى
أ
ب
ىٍ ي
ى
ٍ كى

ً
ً رضتج
ب
ٍ يأل ىس ٍياى ىمةن إً ٍذ ر ىرـ ا ى ة
ً فى ىح ٍسًيب ألن ر ًإل ٍع
رض ا أىىأللًي
حسًيب
Sitem sadece sevenler arasında
ٍ olduğu halde, zamanın musibetlerinin

neden olduğu azarlama beni çepeçevre kuşattı
Ey asil kimsenin oğlu, her halükarda tatlı suyu içmekten vazgeçebilirim
Şayet bilerek bir kusurda bulunmuş olsam bile bu denli yergiyi gerektirecek bir şey olmadı
Allah daha iyi bilir ki muhabbet bağlarını bir organı paralarcasına kesen biri olmadım
Ficâr harbine neden olmadığım gibi Museylemetu'l-Kezzâb'ın iddialarının peşinden de gitmedim
Farz et ki, tüm bunları yaptım, yetmez mi bana yüz çevirerek verdiğin
ceza ey benim umudum.
Burada Ahmed b. Şâhin'in sebebini bilmediği bir durumdan dolayı elGazzî'nin sert bir tepkisiyle karşı karşıya kaldığını ve onun dostuyla tıpkı
eski günlerinde olduğu gibi aralarında sevgi ve muhabbetin bağlarının
oluşmasını istediğini görüyoruz. Ahmed b. Şâhin, kesin bir şekilde Ficâr
harbi veya Museylemetu'l-Kezzâb'ın iddialarının peşinden koşmak gibi bu
kadar kızgınlığa ve tepkiye yol açacak bir suç da işlemediği halde bu dinNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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mek bilmeyen öfke ve kızgınlığın neden hâlâ devam etmekte olduğunu ifade eder. Daha sonra, onun tüm bunları yapması halinde bile şimdiye kadar
maruz kaldığı tepkilerin kâfi olduğunu dile getirdiği görülmektedir.
1.1.4. Davet ve Ziyaret
Şairlerin, sosyal hayatın çeşitli alanlarında birtakım münasebetleri değerlendirerek şiirler yazdıklarını görüyoruz. Bu alanlardan birisi de yaptıkları davet ve ziyaretlerdir.
İbnu’n-Nakîb, Şeyh Ramadân el-‘Utayfî21 ve kardeşini Dimeşk'te bulunan Cebel Kasyûn'a davet ettiği kasidesinde alışılageldiği üzere selamla
başlayarak oranın tabii güzelliklerini görmeye çağırmaktadır 22:

ً
يت
ٌ ً أيف
ٍ راص اء كزى
ً
ً حيةي
إبً ناسو
ألسكية ران اس

ً ىرٍزنانػى ىَت ىرٍك
ض رإل ًاء
ٍ
كنػىيّْػ م
أصى ٍيكم ر ألين راسالـ
أ
ألهاد ا
فيها را ماؿ على
عن جنة يف قاسيوف
راسreyhanı,
 غصوفarı temiz ufkunت
َّ nuru, neşemin iki
ٍ iki
تسحى
Kardeşlik bahçesinin iki

çiçeği
Benden size nefesleri misk gibi kokan bir selam ile selam olsun
Size mersin ağacının dalları üzerindeki kuzey rüzgârını barındıran bulutla kaplı Kasyûn'da bulunan bir cennetten bahsediyorum.
Burada şairin davetini tabiat vasfıyla yaptığını görüyoruz. Sanki şair,
davet ettiği bu kişilerin tabiatın çekiciliği sayesinde gelmelerini sağlamak
istemiştir.
Abdulğanî en-Nablusî23, 1085/1674 yılında, her yerin yemyeşil bir örtüye büründüğü bir ilkbahar günü dostlarıyla beraber Dimeşk'in en eski mahallelerinden biri olan Sâlihiye'de bulunan bir bahçeye giderek sabahtan akşama kadar orada kalırlar. Ancak bazıları oraya gitmekte gecikince bir kaside yazarak onları beklediklerini ifade etmektedir 24:

ً
غضة ران ت رح ة
حنن يف رك ة
ًراكناؼ
كج
الؿ أل و
ى
كرقي راسحاب
كعلينا ألن رازىور
ً ركرؽ كاا ف
رؼ
ه كرش ياؽ كأأل نا غري
َّل فإننا يف
ٍف ض
 ايفhavi yaylalar arasındaki
رن ظار
Biz taze bitkilerle geniş alanları
bir bahçedeو
yiz
Üzerimizde çiçeklerden oluşan bir revak ve bir kuşun kanatları gibi ince bir bulut bulunmaktadır
Buyur gel. Herkesçe bilindiği üzere biz seni büyük bir özlemle beklemekteyiz.
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1.1.5. Yazışmalar (Murâselât)
Bu dönem, bir veya birden fazla şair arasında birbirlerine sevgi ve saygılarını şiirle ifade eden karşılıklı yazışmaların yanı sıra farklı ilmî konuların işlendiği adına ilmî diyebileceğimiz şiir örnekleriyle doludur. Özellikle
ikinci tür şiir, Osmanlı döneminde büyük bir yaygınlık kazanmıştır.
Birinci türde şairler hem dost ve ahbaplarına duygularını ifade etmek
hem güzel vakit geçirmek hem de dilsel beceri ve yeteneklerini sergilemek
amacıyla birbirlerine karşılıklı şiirler yazmışlardır.
Abdulğanî en-Nablusî, dostu Ahmed es-Safedî25 ile Mevlevî zaviyesinde bulunan bahçeye gittikleri bir gün tabiatın güzel ortamında dostuna şiir
söylemeye başlar26:

ً يور على
تل يد كراذرف ألنا
عيدرَّن َّن
ه
ً سو
رألع
و
س
ع
رج
Dallarında ötüşen kuşları يkulaklarımız işitmekteى ي
Ahmed es-Safedî de bu şiirin devamını aynı vezin ve kafiyeyle getirir 27:

da.

كال مس فيما بينهن
كقد ألدِّت راغصاف فينا
ألطااع
 ظال ىعتاdoğdu aralarınي
Dallar gölgeleriyle bizi çepeçevre
kuşattı ve bir güneş

İkinci tür olan ilmî yazışmalarda ise şairler, şiir yetilerini daha çok bazı
ilmî konuların aydınlığa kavuşması amacıyla kullanmışlardır. Örneğin elHilâlî 28 , İsmâ‘îl en-Nablusî'ye 29 yazdığı bir kasidesinde ondan fıkhî bir
problemi açıklığa kavuşturmasını istemektedir 30:

ك ا فاحتا بابا ألن راعلم
أألوآلم إشتاعي ىؿ ا ىري
يأل جتى
ً يأل جتا
ض و
فاض ظتا
ت
ٍ فضل أىٍػنىػ ىع
ك ا ىٍَبى علٍ وم ى
ك ا ٍرك ى
دتىىًَّوجا
ىذتى رتيوي
ك عن ىش و
ف ىرقي ه رن ٍد عنو
خص حتَّ ىر
سأا ى
صه
ٍ كن
ً
ؼتىٍ جا
ٍن
ص ي وي
ص ىل عضور باادألا ء
عمدرن على ًد
كأىفٍ ى
ٍ ج ا كرع دل
ً نػ
ألضَّجا
سو
نص حكم باا عة
ى ٍفماذر عليو الذم حاز
ُّ كألا
 أىنٍػىجاen hayırlısı, ey ilimde
ٍ yeni bir kapı
نص ى وي
Ey efendim İsmail, ey ümitlerin

açan umudumuz
Ey meyveleri olgunlaşan fazilet bahçesi, dalgalandığında taşan ey ilim
denizi
Sana, bir çıkış yolu bulamadığım yarısı özgür yarısı da köle olan bir
şahsın durumunu sormaktayım
Bu kişi kendine kasten düşmanlık yapıp zulmederek kana bulanmış bir
organını ayırdı
Yarısını elde eden böyle birinin şeriata göre hükmü ne ola?
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İsmâ‘îl en-Nablusî de buna aynı vezin ve kafiyeyle aşağıdaki şiirle karşılık verir31:

ّْح ألا ألن غيهب را ك
كيأل ىو ى
قد ىدجا
ألضَّجا
كإف كاف عضورن باادألاء ى

أكاألل ىذر راعص يف راعلم
كرضتجى
اقد أىدر رصتاين بذاك عضوه

عتا بدؿ بل اب ألن ذاك
را جا
غتيدر أل يدر ال كع ؼتٌجا

كقد فقد رظتوىل ى ىدم ع ده
فما
فهاؾ جوربا آل ب حت ألسددر

Ey bu asırda ilimde ve hikmette kâmil, şüphenin karanlığında kararanları açıklığa kavuşturan kimse
Cani bu şekilde organını heder etmiştir, uzvu kan içerisinde kalsa da
Efendisi, kölesinin bir elini kaybetmiştir. Bunun bir bedeli yoktur ancak
umutları boşa çıkarmıştır.
İşte sana teferruata dair problemleri hâlâ faydalı ve yararlı bir şekilde
çözen bir cevap.
1.2. Gazel
Şairlerin sevdiklerine karşı hissettiklerinin, coşkulu ifadeler halinde söz
sanatıyla sergilenmesi olan gazel32, gerek Arap edebiyatında ve gerekse diğer milletlerin edebiyatlarında sosyal bir olgu olarak yaygın bir şekilde yer
alan önemli bir sanat dalıdır. Bu nedenle şairler gazele hem kasidelerinin girişlerinde yer vermişler, hem de müstakil kasideler yazmışlardır33.
Her edebî dönemde olduğu gibi Osmanlı döneminde de gazele büyük
yer verilmiştir. Bu dönemde gazel, müstakil kasideler, kıtalar ve farklı konularda yazılmış kasidelerin mukaddimeleri olarak görülmektedir 34.
1.2.1. Sevgilinin Özellikleri
Bu dönemde de şairler kadını fizikî olarak tanımlamakta, eski şairlerin
şiirlerinde yer alan anlam, teşbih ve betimlemelere benzer bir şekilde tasvir
ederek bize onun yüzünden, gözlerinden, göz kapaklarından, yanaklarından
ve boynundan bahsetmektedir.
el-Keyvânî, kadının yüzünü güneş ve dolunaya benzetmektedir 35:

ػس أـ را در
كػتيػػاؾ أـ
 را مػ ػػاـmı?
را م ػ ػ
Ve yüzün, güneş mi yoksa dolunay
İbn Ma‘sûm36, Araplar tarafından sevilen mahmur gözlerden siyah dudaklardan bahsetmektedir 37:

ً س كرا ي
ً َّأـ ر كرا ّْ اهً رالُّ ٍع
ت ىٍعان على يحّْها
ىعني
ٍ اقد يجًلى
ً ُّع
ًسيgözler
ٍ نػى
ٍ  رانػdoğal bir
Siyah dudaklar ve mahmur
ise, bende onlaraسkarşı

sevgi yaratıldı
48
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Mencik Paşa ed-Dimeşkî38 de sevgilinin nergis gibi baygın bakan gözlerine ve al yanaklarına yemin etmektedir 39:

ػو ك ى دّْه
قسمان
ً بنolsun
ورًد
جس يأل
ّْ رظتyanağına
ٍٍقل يػyemin
Gözlerinin nergisine, kırmızı
Araplar şiirlerinde, kadının zarif ince boylu olması gerektiğini sıkça
ifade etmektedirler. Bu durumu el-Keyvânî şu dizesiyle betimlemektedir 40:

ًف ألنو

ػى يهُّز
ً
قى ٌدرن أ ٍىىيboyunu
راعييو
تى ٍح د ي
 يsarsmaktadır.
Gözlerin ona bakışı, zarifى اince
Osmanlı dönemi Arap şiirindeki sevgili ay parçasıdır, zaman zaman
güneştir. Boyu servi ağacı gibi ince ve zariftir. Alyanakları gülü andırmaktadır. Gözleri nergis gibi baygın bakar. Yani bu dönemde de şairlerin gönüllerinde yatan sevgilinin fiziksel özelliklerinin Arap şiirinde süre gelen geleneksel çizgiyle örtüştüğü görülmektedir.
1.2.2. Vuslat ve Ayrılık
Aşk, bilindiği gibi kavuşmayı ve ayrılığı, sevgi ve düşmanlığı, hoşnutluğu ve zaman zaman da kızgınlığı içinde barındıran bir duygu selidir. Bu
nedenle şiirlerde bazen şairlerin sevinçlerini bazen de hüzünlerini ifade
eden duygularına tanık olmamız gayet tabii bir durumdur. Bu dönemde de
şairlerin, sevgilileriyle buluşmalarını, sitemlerini, ayrılık acısını ve vuslatı
temin etmek maksadıyla bağışlanma taleplerini şiirlerine yansıttıkları görülmektedir.
Ebu’l-Mevâhib el-Bekrî 41 kendisine hitaben sevgilisinin geri dönerek
kalbi yaralı bu aşığa şifa olup olamayacağını soruyor. Bu soruya karşılık
kalbi büyük bir iyimserlikle evet senin bu arzun yerine gelecek diyor 42:

زكؿ راصدكد ك ٍ ى
فيا ىل ت ل بعد ىذر
ً را
عاد
رضت ً ي
ٍّ يب
ىف
نعم ىو ذرؾ
بأكفى ىحظ ك ٍأك ى
ً yüz çevirme sona
نصيب
ناؾ
ى يأل ىerip
سيػ ٍعطىsevgili hoşnut kaAcaba bunca ayrılıktan sonra

lacak mı?
Evet, senin bu arzun en güzel şekliyle yerine gelecek.

Bilindiği gibi ayrılık acısına katlanmak özellikle seven bir kalp için oldukça zor bir durumdur. Öyle ki bazen neredeyse o kişiyi helake götürür.
Bunun ilacı ise günün birinde sevgiliye kavuşma umududur.
el-Keyvânî de ayrılık acısını, çektiği sıkıntıları dile getirerek kalbinin
elem ve ıstıraptan giderek eriyip gittiğini, geceyi uykusuz, hasta, bîçâre olarak geçirdiğini, buna paralel olarak vücudunun da gün geçtikçe zayıfladığını
ifade etmektedir43:
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ك ا دألعي عليك بأف
تصوبا
حز نا كرألقا ف در غ ا

ً
رظتعذب
على راقلب
أف ذكبا
أبيت ألسهدر قلقا
عليال
ف ردم كلو أألسى عتي ا

كجسم كلو أ حى
 ألذكباgerektiği (gibi) senin de akman gereEy gözyaşım! Acılı kalbin erimesi
kir.
Geceyi uykusuz, stresli, hasta, üzüntülü, aşık, yalnız ve garip olarak geçirdim.
Kalp tümüyle alev olup bütün vücut eridi.
Ahmed el-Cezerî44 de ayrılık acısının ilacının sevgiliye kavuşum umudunda olduğunu şu dizelerle dile getirmektedir 45:

او أ ل أألل
ت ألن أ
ألا ع ٍ ي
 را القيacısını yaşamazdım.
را ًرؽ
Vuslat umudu olmasaydı ayrılık
Yukarıda zikredilenler ışığında ortaya çıkan sonuç Osmanlı dönemi
Arap şairlerinin klasik gazelin dışına çıkmadıklarıdır. Gerek sevgilinin özellikleri gerekse de şairin sevgilisiyle olan muhabbetiyle alakalı serd edilen
benzetmeler, sıfatlar veya anlamlar İmru'u’l-Kays, Ebû Nuvâs, A‘şâ ve
‘Umer b. Ebî Rabi‘a gibi gazelleriyle ünlü şairlerin şiirlerinde yer alan özellikler ve teşbihlerle örtüşmektedir. Buna ek olarak bu dönemdeki gazellerin
sıkça tabiat güzelliğiyle veya içki ve şarapla ilintilendirildiği de gözden
kaçmamaktadır.
1.3. Keyif Veren Maddeler
1.3.1. İçki
Bilindiği gibi Arap edebiyatının önemli şiir türlerinden birisi de
hamriyyât adı verilen içki şiiridir 46. Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de yazılan şiirlerde içkinin önemli bir yer tuttuğunu görürüz.
Bu döneme genel olarak baktığımızda toplumda içki kullanımının çok
yaygın olduğunu görürüz. Bunu farklı sebepleri olmakla birlikte daha çok
toplumda yaşanan ahlakî ve sosyal çöküntünün etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Mısır ve Şam'da üzüm ve hurmanın bol olarak bulunması da
ilave bir etken olarak zikredilebilir 47.
O dönem toplumunda baş gösteren ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkan
sosyal ve ekonomik problemlerin geniş halk katmanlarına yayılması İslam'da yasak olmasına rağmen- içki tüketiminde büyük bir artışa sebebiyet vermiştir. Halk, kendisini çepeçevre kuşatan problemlerinden bir nebze
de olsa uzaklaşıp rahatlamak, onları hafifletmek veya unutmak için çareyi
içkiye başvurmakta bulmuştur. Tabiidir ki bu durum içkinin bir sosyal olgu
olarak şiirde de büyük bir yankı bulmasına neden olmuştur.
İbrâhîm el-Ekremî 48 bir şiirinde bu durumu güzel bir şekilde yansıt50
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maktadır49:

ت ي طيوبينا
ٍ تناى
فقد ى
موـ
كرعتي ي
مس يف راوجود
ٍػي يل كرا ي
دكـ
آل نييايل ِبا ج ل ا

ند ي
كى ىو
ٍ كيف خنٍ ىى را الءى
عميم
ي
رحيم
ىكٍىو بػىّّ باؿعاظتني ي

ً ً
صطىً ٍح ا
ٍ ىاِتا ىات نى
نى ًد
ىيي
ايل
رعتم
ك
مشس
ُّ
ه
ه
كايس رالػ
علَّنان ٍقطع رازألاف
يسكارل
أس ىوةه هبذم راْبر ا
ٍ فلىنا
إدنا راألي اإلاو تعاىل

Ey dost getir, getir sabuhu (sabah içilen içki) dert ve kederlerimiz nihayet bulsun
O güneştir, tasa ise gece; Gecenin de güneşin de varlığı daimî değildir
Belki de zamanın bir bölümünü sarhoş olarak geçirsek de olanlar umurumuzda değil ki ey dost!
Bizim için bu insanlar arasında iyi bir örnek vardır. Her tarafta bela
varken ondan nasıl korkarız ki?
Biz bu durumu Allah'a havale ettik, O ise âlemlere karşı lütufkârdır rahimdir.
Halep'li şair Seyyid Yahyâ es-Sâdikî50 de içkiyi sebepsiz yere içmediğini birtakım sıkıntılardan dolayı içmek zorunda kaldığını söyleyerek kendisine bir çıkış yolu aramaktadır 51:

ً ك أ ٍش
راضيكرة
ب رطتمى رضت ىرـ
ٌ اكن ىد ىع نيو
ٍ
ٍ ك
ً
م
ل
فاع
ر
د
م
تىػ ىع ُّ ن
ٍ
Bilesin ki haram olan içkiyi kasten
değil ancak zorunluluktan
içtim.
el-Keyvânî, bir şiirinde tasa ve eleme ilaç olarak içkiyi gördüğünü; içmeyle zamandan ve onun neden olduğu musibetlerden şikayetçi olmaktan
vazgeçilmesi gerektiğini şu mısralarla dile getirmektedir 52:

إآل رظتدرألةي ك رانَّل ػ ٍػم
ي

ألا الهموـ ك

األاػػم
ف
ب ك ىد ٍع
ى
ص ى
ٍ فاش
ؼ رادى أىنٍ ى
ص ػيك
أك ظىلىnağmeler vardır.
ي
Tasa ve elem için sadece içki ٍمve

İster haklı ya da haksız, vazgeç şikâyetçi olmaktan zamanın musibetlerinden ve iç.
Şairler ilk dönem şiirlerde olduğu gibi içkiyi el değmemiş bir geline,
güzel bir kadına benzeterek yıllanmışlığından 53 vs. dem vurmuşlardır. Muhammed b. er-Rûmî54 bir şiirinde içkiyi tasvir ederken el değmemiş bir geline benzetmektedir 55:

ً
ش
ككسا ك وؼ راليد نػى ٍق ي
ً ً
ضاهبا

لعت ىع كسا تٍنجلي يف
ٍ
كأٍ ًسها

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

51

OSMANLI DÖNEMİ ARAP ŞİİRİNDE SOSYAL UNSURLAR
Bardağında beliren bir kadın çıktı, genç kızların ellerini örttü kınalarının nakşı.
Şairlerin birçoğu dert ve kederlerinden uzaklaşmak için çareyi içkiye
sığınmada görürken veya insanları içmeye davet ederken Muhammed elHicâzî el-Halebî56, Bahâ’uddîn el-‘Âmilî57 ve Abdulğanî en-Nablusî gibi şairler de içkiye karşı savaş açarak içkinin içen kimse üzerinde bıraktığı kötü
etkileri üzerinde durmaktadır. Muhammed el-Hicâzî el-Halebî bir şiirinde
içen kimsenin içtikten sonraki haline şu mısralarla değinmektedir 58:

ت أ ٍف تىػنٍ يجو ألن
إً ٍف يرٍأل ى
ً را
اس
ً يف شاربيها بعد إ
ناس

ض باإل ٍ ر ًر
آل تىػ ٍ ى
ً
الناس
كرنٍظيٍ إىل رطتى ٍم ً كألا
 ٍأكقىػ ىعgörmesine rıza
ٍ zarar
Problemlerinden kurtulmak istediğinde insanlarınت

gösterme
Bak içkiye, neşe ve canlılık sonrasında için kimse üzerinde bıraktığı etkiye.
1.3.2. Sigara
Arapların sigarayla tanışmasının tarihi tam olarak bilinmemekle beraber bu konudaki yaygın görüş onun milâdî XVII. asırda Arap toplumuna
girdiğidir59. Osmanlı dönemi Arap şiirine baktığımızda insanlara keyif ve
lezzet veren alışkanlıklardan birisinin de sigara olduğu, içkiye paralel olarak
toplumun her kesimi tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Sigara kullanımının haram veya helal oluşu meselesi dönemin fakihleri
arasında bir tartışmaya neden olmuş kimisi lehte 60 kimisi de aleyhte61 görüşler ileri sürmüştür. Şairler tıpkı içkide olduğu gibi sigaranın da kendilerini
dert, keder, tasa ve elemlerinden arındırarak rahatlattığını, bu yönüyle faydalı bir madde olduğunu belirterek bu durumu şiirlerinde sıkça dile getirmektedirler.
İbnu’n-Nahhâs el-Halebî, ayrılık ateşiyle yanıp tutuştuğunu, bunun tedavisinin de ancak misliyle mümkün olduğunu, tıpkı içkiye müptela birinin
tedavisinin yine içkiyle olabileceği gibi deva bulmak için kendisini sigaranın kollarına bıraktığını şu dizelerle ifade etmektedir62:

ً راد
ً ت على يش
ُّ ب
اف كيف
فازدرد رت رن
ٍ يب رصتول
ىع ىك ٍ ي
ىعت ي
ً ٍعلى رت
رضتى ا
ً رطتم
نار قليب ِبًثٍلها
ي
ٍ ب
كما دركل شا ًر ي
فقلت أدركم ى
باطتم
İçimdeki ayrılık ateşi kor ٍolup beni yaktığından kendimi sigara içimine
verdim ً

Dedim ki yüreğimin ateşini misliyle tedavi ediyorum tıpkı içki içen kimsenin içkiyle tedavi olduğu gibi.
Bir başka şiirinde de özlem ateşinin vücudunu yiyip bitirmekte olduğunu, bu nedenle kendisinin ancak sigaraya devam ederek ayrılık ateşini gizleyebileceğini söylemektedir63:
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ً كأرل را واُّع بااد
اوعة
اف
عونان اكاألن ى
ى
راح اء
كش بو
ٍ
فأشوبو ب ن ُّس
فأ ييدًيى ذاك وؼ إظٍهار
ً راص
عدرء
رصتولateşini gizlemeye
ُّ özlemi içimdeki özlem
Sigaraya ve onun içimine
olan

çalışan bir yardımcı olarak görüyorum
Ayrılığın izharı endişesiyle bunu devam ettiriyorum ve onu derin derin
nefes alarak karıştırıyorum.
el-Harfûşî64, Allah'a yemim ederek hiçbir zaman sigara içmeyi arzulamadığını ancak aşk ateşiyle kavrulmakta olan kalbinden yükselmekte olan
dumanı sigaranın dumanıyla dostlarından örtmek amacıyla çareyi ona sığınmakta bulduğunu söylüyor 65:

إايو ااٍقى ن ٍ أ نة
اى ىع ٍمي ىؾ ٍأى ىو راد اف
كتط با
ك ًأألل
دى ىُّاف ف ورد
كاكنينٍ أ ي بو عن
رـ تلى َّه اsevmedim
باال
ااسي
Yemin olsun ki sigarayı
ve ona, sevinç
ve يغتmutluluğu yakala-

mak için yönelmedim
Ancak ben onunla aşk ateşiyle kavrulmakta olan yüreğimin dumanını
dostlarımdan gizliyorum.

Şair, böylece aslında sigara içmek istemediğini ama mevcut şartların
onu buna zorladığını gerekçe göstererek bu konuda kendisinin tamamen
suçsuz olduğunu söylemek istiyor.
Burada dikkati çeken iki nokta bulunmaktadır. Birincisi Osmanlı dönemi Arap şiirine daha önce olmayan şi‘ru'd-duhân adı verilen sigara şiiri
diye yeni bir şiir türünün eklenmesi, ikincisi ise bu şiir türünün kasideler
şeklinde olmayıp daha çok iki beyitten oluşan kıtalar halinde olmasıdır.
1.3.3. Kahve
Kahve içimi, Osmanlı dönemi Arap toplumunun farklı katmanlarında
yaygın bir şekilde kullanılan maddelerin başında gelmektedir. Kahvenin
hicrî IX. asırda önceleri Yemen'de ortaya çıktığı, X. asırda da Mısır'a ve diğer Arap ülkelerine yayıldığı rivayet edilmektedir 66. Şairler şiirlerinde farklı
yönleriyle kahveye geniş yer ayırmışlardır. Şiirlerde kahvenin helal veya
haram olmasıyla ilgili sergilenen fıkhî tartışmaların yanı sıra kahvenin tasviri, yapılış şekli, çeşitleri, faydaları ve içildiği yerlerin (bugünkü adıyla
kahvehaneler) ele alındığını görmekteyiz.
Toplumda münakaşa konusu yapılan sosyal unsurlardan birisi de kahve
içimi olmuştur. Şiirlerde kahve içiminin fıkhî açıdan ele alınıp tartışıldığını
ve buna bir çözüm arandığını görmekteyiz. Necmuddîn el-Gazzî, kendisine
kahvenin helal veya haram olduğuna dair yöneltilen bir soru üzerine toplumda beliren yeni sosyal alışkanlıklardan biri olan kahvenin helal olduğunu ancak gıybet, koğuculuk vb. kötü davranışlara sebebiyet vermesi durumunda haram olacağını ifade etmektedir 67:
NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

53

OSMANLI DÖNEMİ ARAP ŞİİRİNDE SOSYAL UNSURLAR
Ey
içiminin

ب
عندنا أف نيًيحو يش ى
إَّنا آل ت يد يف ران س

أ ها راسائل راذم جاء
قهوه

ً ن وه ىي فيها تيدرر
عاد يـ نى ٍ كه
كيك ّّل لهو في ع عتوه
ى طَّو رظتصط ى كعَّ ىج

حنوه
أاف
أردت أك ى
ىح ٍسونة قد ى
ً يح ٍس ىوه ت ب ص ٍ وىا
ً ِبوج
ب
ٍ ىى
ص ػوه
ى ٍ ى كتىوثَّ ٍ ألنو بأكث ً يع ٍكه

قهوة رانب آل تكوف
غري أف راذم رنيء بيوتا

kahve

ٍجو
ح رألا

رظتعازؼ
إذ ل رظت ٍ ىد ك ى
ي
كرانَّػ ىد
ؼتااف اط و
ٍ كل ىذر ه
ًكإذر ًشٍئت ش ب قهوة
ى ى

بي ٍّن
كسط
ٍ فليكن ذاك
بي ك ألهمان
كرذك رهلل أكآلن كأ ريرن

nezdimizde mübah olacağını umarak gelip soran kimse
Kahve haram değildir ancak o kişiye bir güzellik de sağlamaz
Ne var ki kahvenin içildiği evlere (kahvehaneler) giden kimse vakarını
kaybeder
Orada bıyıkları yeni terleyen delikanlılar, telli çalgılar ve tavla vardır.
Hepsi de eğlenip ona tabi olmaktadır
Bütün bunlar Mustafa (sav)'in çizdiği yola ve üzerinde durduğu prensiplere aykırıdır
Eğer kahveyi bir veya bin defa içmek istersen
Bu evinin içinde bir eylem olsun ki onu arzuladığından paklığına bir
halel gelmesin
Allah'ı sürekli olarak zikret ve ona en güçlü bir bağ ile tutun.
Kahvenin siyah rengi şairlerin gözünden kaçmamış onu siyah renkli
gözlere benzeterek tasvir etmişlerdir. İbrâhîm b. el-Mubellit68, aşağıdaki dizelerde kahvenin rengine değinerek onun siyahlığına övgüde bulunmaktadır69:

فيها ش اءي ران س ألن
ا عائ ان اسورد
أىٍأل ر ً ها
قهوتنا راَت
ً ٍ راع
ط
رد
و
س
أفال ت رىا ىكٍى ىي يف
ني ىك ٍس ى
ىٍحتكي ى ى
ً بيا
 فنجاَّناayıplayan kimse
Ey kişinin hastalıklarına şifaهاolan
kahvenin siyahlığını
Fincanında beyazının ortasında gözün siyahlığını anlattığı halde onu
görmüyor musun?
Abdurrahmân el-‘Amûdî 70 kahvenin faydalarından bahsederek onun
kalbi ferahlatan, hem ve kederi yok eden bir unsur olarak görmektedir71:
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تعني سااً ىكنا يف راليل
أس رر قهوتنا ذىا أل يَّنة
ي
ً ألا ىس ًهكرتي ٍذ
راحزر ىف
ى
َّ ب
ٍ كت ح راقلب ك
ٍ رعتم ك
ي
راعضاءى
ً
طيهاkimsenin
ت يس
Kahvemizin esrarını açıkراكدرر
bir كşekilde al. Onu kullanan
geceyi

uykusuz geçirmesine yardımcı olur.
Kalbi açar, organları rahatlattığı gibi hem, keder ve üzüntüleri de yok
eder.

Kahve önceleri sadece evlerde içilen bir içecekti. Ancak kahvenin yaygınlaşmasıyla beraber ilk defa bu dönemde adına kahve evleri 72 (kahvehaneler) denilen her kesime hitap eden mekânlar oluşmuştur. Bu mekânlar insanların boş zamanlarını değerlendirip hoşça vakit geçirmek amacıyla bir
araya geldikleri yerler olmuştur. Kahve içilen mekânların tabiatla iç içe olmasına büyük özen gösterilmiştir. Bunun yanı sıra bu kahve evlerinde müdavimlerine hizmet etmek için bir de saki - bu sakinin güzel ve yakışıklı
olması gerekirdi- bulunmaktaydı.
2. DİNÎ KONULAR
Dinî duyguların Arap toplumunda büyük bir yeri bulunmaktaydı. Bundan dolayı gerek yönetici kesim olsun gerekse halk bazında olsun dinî prensip ve esaslara büyük önem verilmiş, camiler, okullar ve külliyeler inşa edilerek din adamlarına destek olunmuştur. Bunun yanı sıra meydana gelen tabii afetler, amansız birtakım hastalıklar vs. durumlar karşısında duyulan çaresizlik insanları Allah'a yönelterek dini duygularının güçlenmesine vesile
olmuştur. Bu tip durumların şiire yansıması açıkça görülmektedir. Ayrıca
yukarıda zikredilen sebeplerin yanında toplumda baş gösteren ahlakî çöküntünün de bazı insanların kurtuluş çaresi olarak dine sığınmalarına ve kendilerini tamamen Allah'a vermelerine neden olduğunu da söylemek mümkündür.
Şiirleri baktığımızda iki güçlü dinî eğilimin ortaya çıktığı, bunlardan
biri züht, diğerinin ise tasavvuf eğilimi olduğu görülmektedir.
2.1. Züht Eğilimi
Züht asırlar boyunca bütün milletlerde var olan insanî bir eğilim olup
kişinin dünyadan el etek çekerek dinde bilinen ibadetler yoluyla kendisini
Allah'a adamayı amaçlayan bir davranış biçimidir 73 . O bakımdan önceki
dönemlerde olduğu gibi bu asırda da zühtle ilgili birçok şiir yazılmıştır. Şairler yazdıkları şiirlerde dünyaya bakış açılarını, insanın akıbetini, Allah'a
tevekkülü, kaza ve kadere imanı ve Allah'a nimetlerini sayarak yakarışlarını
ifade etmişlerdir.
Şairler dünyanın gelip geçici fani bir yer olduğunu bundan dolayı fazla
önemsenmemesi gerektiğini dile getirmişlerdir. el-Emîr Mencik Paşa edDimeşkî, dünyayı yererek bütün sunduklarını kötülük, güzelliklerini ise hayal ürünü, insanların amellerini de gaflet içinde bulunmalarından dolayı onları yok etmeye çalışan bir yılan olarak nitelendirmektedir 74:
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كر
تىػٌان ادنيانا فكل
أبدر ش ه
كراس كر ألناـ
صنيعها
تسعى ظتهلكنا
أفعاانا أفعى انا
كحنن نياـolan ve saadetinبينناuyuduğu
ألا
Her eylemi kesinlikle kötülük
dünyamız kahrolsun
Biz uyurken amellerimiz, bizi yok etme gayretkeşliği içinde olan bir yılan gibidir.
es-Sakîfî75 de aynı şekilde kişinin dünyasını ıslah için ahiretini feda etmesi gerektiğini belirterek dünyayı yeriyor 76:

ٍّ
عن كجو ذؿ
أؼ ادنيا
ساف ه
تزؿ
ب در ًر
تعمريىا
ختٍ ى
را هdevam eden
ألس لزـ
Bayağılığı hâlâ açık bir şekilde
dünyaya yazıklar olsun
Onun ıslahı Ahiret'in feda edilmesinden geçer.
Necmuddîn el-Gazzî77, insanın sonuyla alakalı olarak bütün insanların
ölümü engellemek için bir araya gelseler bile bu gerçeğin herkes için kaçınılmaz bir son olmaktan çıkmayacağını bu kişiler sultanlar krallar bile olsa
ölümü herkesin tadacağını belirtmektedir 78:

أف زن سور عنك ىذر رظتوت ألا
حس
َّ توم ألنو وألا
ذؿ أك ىرأىسا
سري

إف رطتالئ يف رادنيا او
ر
رج معور
إف رضتماـ اكأس كل ذم
ر
كد
ككل ربع عتم قد صار ألندرسا
كم ألن أللو ؾ أباد رادى
دكا همuzaklaştırmaDünyadaki bütün insanlar bir araya gelip ölümü senden
ya çalışsa da ölüm hapsolmaz
Kuşkusuz ölüm, her canlının günün birinde aziz olsun ya da zelil ondan
içmek zorunda olduğu bir bardaktır.
Zahitler karşılaştıkları birtakım problemler karşısında çareyi Allah'a tevekkül etmede bulmuşlardır. Hasan el-Burînî79, şayet kişinin bir isteği varsa
bunu Allah'tan istemesi ve bütün işlerde ona başvurması gerektiğini söylemektedir80:

ً
ف
سلّْم إىل رهلل
ٍ كآل يختاا
ف ٍن ىد ٍـ
تسلم
لم
ىكرتٍ ىٍٍؾ س ىرؿ
ٍ فاهلل
ٍ أع
كأك
راْبر ا
ً فخااٍـي رطتىٍل
كآل تي ا ًكٍر
أحكم
حكيما
Allah'a teslim ol ki salim kalasın,
O'na muhalefet
etme yoksa pişman
ٍ

olursun
56

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

MEHMET MESUT ERGİN
İnsanların isteklerini bırak, Allah en iyi bilen ve en kerim olandır
Bilge kimseye de başvurma, çünkü en bilge kişi insanların yaratanıdır.
Allah'a iman etmenin şartlarından biri olan kaza ve kadere imanın da şiirlerde büyük bir tuttuğunu görüyoruz. el-Emîr Mencik Paşa, dünyada olan
her şeyin Allah'tan olduğunu ve onun emriyle yürüdüğünü, kadere rıza gösterilmesi gerektiğini, bu noktada insanların bir müdahalesi olmadığını bundan dolayı da işlerin Allah'a havale edilmesinin yeterli olacağını ifade etmektedir81:

رب
كل شيء ىو
ُّ ػدؾ ا
ٌ ك
بوعدؾ
ألن عنػ
ػت كت تار
كاك راأل كما
ى
 اعvadinledir شئػ
Ya Rab her şey sendendir, دؾ
senin
Kulların için seçip dilediğin her şeyi sen belirlersin.
Dinî içerikli şiirlere baktığımızda şairlerin işledikleri birtakım hata ve
günahlarından bağışlanmaları talebiyle Allah'a münacatta bulunduklarını
görüyoruz. Zekeriyyâ el-Ensârî82 bir şiirinde günahlarının çokluğu sebebiyle yaşamakta olduğu korkusunu bağışlanma talebiyle gidermek için Allah'a
yalvarmaktadır83:

ادم كآل
َّ علم
سورؾ كآل ه
عمل
ألوآلم يف غا ة
اينٍ ا
ى
رطتجل
ٍ
ً كاكنها يف جٍن
ب ع وؾ

إعتي أنا راع د رظتيسيءي
كايس يل
إعتي أقلين ىعثٍ يت
ك طيئَت
إعتي ذنويب ألثل س عة
أَب و
إعتي َب رعتامشي ػتمد

كاا لل
أج ين ٍألن رانريرف إين يف
كجل
أbir kulum. Senin dışında sığınacağım
Ya Rab ben kötülüğe gark olmuş
ٍ

bir kimsem olmadığı gibi ne amelim ne de bilgim var
Ya Rab günahlarımı ve kusurlarımı bağışla. Ey Allah'ım çünkü ben son
derece mahcup durumdayım
Ya Rab günahlarım yedi deniz kadar çoktur. Ancak günahlarım senin
affının yanında hafif bir nem gibidir.
Ya Rab büyük bir korku içindeyim. Hâşimî Muhammed (sav) aşkına beni ateşten koru.
Yukarıda aktardığımız konular zühtle alakalı olarak şairlerin en çok dile
getirdikleri hususlar olmuştur. Toplumda yaşanmakta olan ahlaki çöküntü
bazılarını çözüm olarak dine yöneltmiş ve dünyevî işlerden el etek çekmelerine vesile olmuştur.
2.2. Tasavvuf
Osmanlı dönemi Arap toplumunu incelediğimizde tasavvufun geniş
halk kitleleri arasında büyük bir kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Bu döNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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nemde faaliyetlerini tekke, hangâh ve zaviyelerde yürüten Mevlevîlik, Bektaşîlik, Nakşibendîlik, Rifaîlik, Kadirîlik ve Halvetîlik gibi farklı tarikatlara84 mensup kişilerin sayısı oldukça fazlaydı. Bu durum doğal olarak toplumun bir parçası ve aynası kabul edilen şairlerin şiirlerinde açık bir şekilde
ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde tasavvufî şiirin, vahdet-i vücut, nefse karşı
cihat ve ilahî aşk gibi tasavvufun temel dinamikleri olarak kabul edilen birtakım kavramların medih, gazel,
hamriyyât ve sembollerle
irtibatlandırılmak suretiyle irdelendiğini görüyoruz.
Bu dönemin tartışmasız en büyük sûfî şairlerinden olan Abdulğanî enNablusî, vahdet-i vücudun Hak'kın birliği olduğunu söylemektedir 85:

كحدة رضت فافهمور
إدنا كحدة
نقوؿbirliğidir,
ألا
راوجود اد ناartık söylediklerimiBizde vahdet-i Vücut, Hakk'ın
anlayınız
zi.
Bir başka şiirinde de her zaman diliminde bütün kâinatın ve varlığın,
bütün ruh, şahıs ve beyinlerin kendisi olduğunu, mevcut şeylerin sadece
isimlerden ibaret olup hepsinin zatıyla adlandırıldığını ifade ediyor 86:

أنا كل راركرح كل
راذكرت
يف رتيع رازألاف
كراكقات
كرظتسمى بكل ذاك

أنا كل راوجود
كراكائنات
بل كل
ٍ أنا كل راع كؿ
و
شيء
ايس كل راوجود إآل
 ذريتve kâinatın tümüyüm. Ben ruhların
أساألى
Ben varlıkların
ve zatların hepsiyim
Ben bütün akılların tümü hatta bütün vakit ve zamanlarda her şeyim
Bütün varlıklar sadece isimlerden ibarettirler. Bu haliyle müsemma ise
benim zatım, varlığımdır.
Abdulğanî en-Nablusî, Hak'kın rızasına nail olmak için nefse karşı mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor 87:

يف ر ى ألوآلؾ حتظى

إذبح ران س بسيف

 باظت ردkılıcıyla kes ki muradına
 رآلج هادnail olasın.
Nefsi Mevla'nın rızasıyla cihat
Tasavvufun ana unsurlarından biri olan ilahî aşk da, sûfî şairlerin sıkça
tasvir ettikleri bir konudur. Şairler Allah'a olan sevgilerini bazen herkesin
kolaylıkla anlayabileceği açık bir şekilde, bazen de kapalı, zor ve rumuzlardan oluşan kavramlarla ifade etmişlerdir.
Muhammed b. ‘Umer el-‘Urdî88 Allah'a olan sevgisini aşağıdaki beyitte
açıkça dile getirmektedir 89:

ايس اجل حظوظ
ألضاعو
ٍ
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درد شك ر كأزدرد
كاكن اشهد
فأ ٍىز ي
اعو
 اطف رإلاوiçin değildir
ٍ
Sevgim hayatım boyunca kaybolup
giden kısmetlerim

Bilakis Allah'ın lütfüne şahit olmak, o'na şükrümü artırmak ve O'na boyun eğmek içindir.
Abdulğanî en-Nablusî, bir şiirinde kadınla içkiyi bir arada takdim ederek ilâhî aşkı ilk bakışta anlaşılması güç rumuzlarla ifade etmektedir 90:

عن علوـ راليوب آل
قلوب
فاشتعور ا ي
ت ناىى
أ ار ايلى
وـ
أكذنت عيوف
ٍ ست ة ى
إَّنا يف راك كس ى
و
اقاىا
أناس
َّت ك كسها
ىي اوآل ك كسها ألا
ٍ ألا ت د
 اوآلىاsonsuz gayb ilimleriyle
َّت
ٍ  ت دdinleyiniz
Ey kalpler; Leyla'nın haberlerini

Bir içki, insanları onun buluşma gününde, bardaklarda olduğuna dair
şüpheye düşürdü
Şayet bardakları olmasaydı, O ortaya çıkmazdı. Şayet O olmasaydı,
bardakları ortaya çıkmazdı.
Burada şairin sevgilisi Leyla mutlak olan ilahi zatı ve ilahi içkiyi temsil
etmektedir. Böylece söz konusu içki sevgilisi Leyla'dır. Üçüncü beyitte Allah'ın zatına işaret edilmektedir. Bardaklar varlıkları sembolize ederek anlatılmak istenen şey, varlıkların olmaması durumunda Allah'ın varlığının bilinemeyecek olmasıdır. Varlıklar Allah'a muhtaçtırlar ve var oluşlarını ona
borçludurlar. Eğer Allah olmasaydı onlar da olmazdı 91.
Netice olarak sûfî şairlerin ilahi ateşle yanıp tutuştuklarını, bu yolda her
türlü cefa ve sıkıntıya katlandıklarını, ilahî sevginin yegâne gayesinin de Allah'ın zatında yok olmak olduğunu, bunları ifade ederlerken de içki, gazel,
medih ve semboller gibi farklı enstrümanlarla gerçekleştirdiklerini söylemek mümkündür.
3. ELEŞTİRİ
Toplumun aynası olarak kabul eden şiirlere baktığımızda, her dönemde
olduğu gibi bu dönemde de siyasi otoritenin birtakım uygulamaları nedeniyle eleştiriye tabi tutulduğunu görüyoruz.
el-Burînî, 1018/1609 yılında Dimeşk'e vali olarak tayin edilen ve burada yedi sene görev yapan vezirlerden Ahmed Paşa el-Hâfız'ın, ilk göreve
geldiğinde halkın sorunlarıyla ilgilenen, salih bir kişiliği olmasına rağmen
bir müddet sonra değişerek mütekebbir bir hal aldığını 92 söylüyor. Bu nedenle bazı edebiyatçılar valinin uygulamaları nedeniyle toplumda oluşan
rahatsızlığı şiirlerine yansıtarak onun her türlü zulmü halka reva gördüğünü,
Dimeşk'te suçların arttığını, azledilmesiyle zalimin de uzaklaştığı şeklinde
ağır eleştirilerde bulunarak bu olayın 1024/1615 yılında cereyan ettiğini
te’rîh sanatıyla ifade etmişlerdir 93:
NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

59

OSMANLI DÖNEMİ ARAP ŞİİRİNDE SOSYAL UNSURLAR

س َّف أنورع
حافظ أزتد يف
رظتظا
راْبر ا
زىرد يف أ ذ
يف دأل
رصت رئم
را اـ حىت
 "باف:ّْأر وه
راعزؿ
ألذ أتاه ي
 ظا:
قااورkalmadı
İnsanlardan Hafız" Ahmet'in işlemediği
mezalim
Şam'ın Dimeşk'inde arttı cürümleri
Azil haberi geldiğinden beri dediler ki: Zalim uzaklaştı diye tarih düşün.
Bu eleştirilerde yargının da büyük ölçüde nasiplendiği görülmektedir.
Bu dönemde yargının halk nezdinde itibar kaybına uğradığını, birtakım
suistimallerin yaygılaştığını, parayla adaletin dağıtılır hale geldiğini, birçok
haksızlıkların yapıldığını, rüşvetin başını alıp gittiğini ifade eden
Necmuddîn el-Gazzî, bu durumu alaycı bir üslupla eleştirmektedir 94:

ككل أأل ىم عندم ألن
ت ألن أىل ىذر راعص
عج ي
ً
راعجب
كلّْهم
 ألا عداور إآل إىل: فقلت
 قضاة رازألاف قد عداور:قااور
ي
ً
راذىب
Bu asırdaki insanların durumuna
şaşırdım. Yaptıkları her iş bana göre
gariptir
Dediler ki: Zamanın kadıları adaletle hükmettiler. Dedim ki: Adil olmadılar sadece altına adil oldular (yöneldiler).
Abdul‘azîz el-Miknâsî95 de yargının içine düştüğü bu kötü duruma değinerek herkese karşı adaletli olmaları gerektiğine dair tavsiyelerde bulunmaktadır96:

نصب كإآل فىػ يه ٍم فيها ذكك
ه
ً
ً نصبس ا يف تكها تي
ًص
ب
هلل ػتيٍى

ذكك رظتناصب إألا أف كوف
عتم
بقيت
فال تػي ىعّْ ٍج عليها ألا ى
ككن
آل ٍسيما ألنصب راقا ي

كنت ذ ر
تي ًز ٍغ عن رضت فيو ى
ً bunda bir payı vardır,إفyaفإنك
عطب
Ya makam-mevki sahiplerinin
da onlar bunda
pay sahibidirler
Bu (makamda) kaldığın sürece onlara sapma, onları terk ederek Allah'a
hesap verirsen doğru yaparsın
Özellikle de kadılık makamı. Şayet Hak'tan yüz çevirirsen ziyanda olursun.
Ayıca şiirlerde ehil olmayan din adamlarının ağır bir şekilde eleştirildiklerini görüyoruz. Muhammed b. ‘Alî el-Kudsî97, Emevî Camisi Hatiplerinden 1008/1696 yılında vefat eden İbn Yûnus98'u birtakım hareketlerinden
dolayı dinin öldüğünü söyleyerek Dimeşk'in faziletli kişilerini göreve çağırmaktadır99:
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كأ ىن راد ين ألات
أفا ً ىل ًجلَّ و أ ن
فال قوـ
راعلوـ
ًي
كػي ٍ َت فيي يك يم تيوألا
كم طيي يك ٍم
ٍ يرناىي
 ب ً س وkaldı? Öldü artık
Cillek'in (Dimeşk) faziletliرضتكيم
ٍ
 يkimseleri, ilim nerede

kalkmıyor
Hatibiniz size fıskını açıkça ilan ediyor, Tuma el-Hakim de size fetva
veriyor.
Sonuç
XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde Arap topraklarının Osmanlı Devleti’nin
hâkimiyeti altına girmesinden Napolyon'un Mısır'ı işgal ettiği tarih olan
1798 tarihine kadar olan üç asırlık bir dönemi kapsayan döneme ait Arap şiirinde, en çok ihvâniyyât, yazışmalar, gazel, keyif verici maddeler, dinî öğeler ve bunun yanı sıra toplumda görülen birtakım aksaklıkların eleştirisiyle
alakalı sosyal unsurların göze çarptığını görüyoruz.
ihvâniyyâtta kutlama, taziye, davet ve ziyaret gibi genel yaşama dair
konular işlenerek dönemin sosyal hayatına ışık tutulmuştur.
Gazelde fiziksel tasviri yapılan sevgili ay parçasıdır, zaman zaman güneştir. Boyu servi ağacı gibi ince ve zariftir. Alyanakları gülü andırmaktadır.
Gözleri nergis gibi baygın bakar. Bu dönemde de şairlerin gönüllerinde yatan sevgilinin Arap şiirinde süre gelen geleneksel çizgiyle örtüştüğü görülmektedir. Aşk bilindiği gibi kavuşmayı ve ayrılığı, sevgi ve düşmanlığı,
hoşnutluğu ve zaman zaman da kızgınlığı içinde barındıran bir duygu selidir. Bu nedenle şiirlerde bazen şairlerin sevinçlerini bazen de hüzünlerini
ifade eden duygularına tanık olmaktayız.
Arap edebiyatının önemli şiir türlerinden birisi olan hamriyyât, diğer
dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de önemli bir yer tutmuştur. Bu dönemde toplumda içki kullanımının çok yaygın olduğunu görülmektedir. Bunun farklı sebepleri olmakla birlikte daha çok toplumda yaşanan ahlakî ve
sosyal çöküntünün etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
Osmanlı döneminde Arap şiirine daha önce olmayan şi‘ru'd-duhân adı
verilen sigara şiiri diye yeni bir şiir türü eklenmiştir. Burada dikkati çeken
husus bu şiir türünün kasideler şeklinde olmayıp daha çok iki beyitten oluşan kıtalar halinde olmasıdır.
Keyif verici maddelerden kahvenin de bu dönemde otaya çıkan yeni bir
olgu olduğunu, kahveyle ilgili birtakım fıkhî münakaşaların cereyan ettiğini, şairlerin kahveyi faklı yönleriyle ele alıp incelediğini ve kahve içimiyle
ilgili ilk defa adına kahve evleri denilen özel mekânların kurulduğunu söylemek mümkündür.
Dinî duyguların Arap toplumunda büyük bir yeri bulunmaktaydı. Bundan dolayı gerek yönetici kesim olsun gerekse halk bazında olsun dinî prensip ve esaslara büyük önem verilmiş, camiler, okullar ve külliyeler inşa ediNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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lerek din adamlarına destek olunmuştur. Bunun yanı sıra meydana gelen tabii afetler, amansız birtakım hastalıklar vs. durumlar karşısında duyulan çaresizlik insanları Allah'a yönelterek dini duygularının güçlenmesine vesile
olmuştur. Bu tip durumların şiire yansıması açıkça görülmektedir. Ayrıca
yukarıda zikredilen sebeplerin yanında toplumda baş gösteren ahlakî çöküntünün de bazı insanların kurtuluş çaresi olarak dine sığınmalarına ve kendilerini tamamen Allah'a vermelerine neden olduğunu da söylemek mümkündür. Bu bağlamda iki güçlü dinî eğilimin ortaya çıktığı, bunlardan biri züht,
diğerinin ise tasavvuf eğilimi olduğu görülmektedir. Şairlerin dünyaya bakış
açıları, insan akıbeti, Allah'a tevekkül, kaza-kadere iman ve Allah'a nimetlerini zikrederek yakarışları gibi konular zühtle alakalı olarak en çok dile getirdikleri hususlar olmuştur. Bu dönemde tasavvufî şiirin, vahdet-i vücut,
nefse karşı cihat ve ilahî aşk gibi tasavvufun temel dinamikleri olarak kabul
edilen birtakım kavramların medih, gazel, hamriyyât ve sembollerle
irtibatlandırılmak suretiyle irdelendiğini görüyoruz. Sûfî şairlerin ilahi ateşle yanıp tutuştuklarını, bu yolda her türlü cefa ve sıkıntıya katlandıklarını,
ilahî sevginin yegâne gayesinin de Allah'ın zatında yok olmak olduğunu,
bunları ifade ederlerken de içki, gazel, medih ve semboller gibi farklı enstrümanlarla gerçekleştirdiklerini söylemek mümkündür.
Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de siyasi otorite, yargı mensuplarıyla bazı din adamlarının birtakım uygulamaları nedeniyle eleştiriye tabi
tutulduklarını ve nasıl bir davranış sergilemeleri konusunda uyarılarda bulunduklarını görüyoruz.
Sonuç olarak bu dönemde kaleme alınan şiirlerin Arap toplumunun
sosyal ve kültürel yapısıyla ilgili önemli ipuçları sunduğunu söylemek yerinde olacaktır.
1

Arap edebiyatının ilk asırlarından beri mevcut olan şiirin bu sanat dalı; birbirleriyle
dost, akraba, vb. gibi çok sıkı bağları olan kişiler arasında cereyan eden duygu alışverişlerinin, şiir veya nesir aracılığıyla yapılan yazışmalar olarak tanımlanan ihvâniyyât
alanında Ebû Firâs el-Hamdânî’nin esaret yıllarında özellikle Seyfu’d-Devle ve ailesiyle yaptığı yazışmalar ile İbn Ma‘sûm’un Hindistan’dayken dostlarına yazdığı şiirler, bu alanda verilen en güzel örnekleri oluşturmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa eş-Şek‘a, Funûnu’ş-Şi‘r fî Muctema‘i’l-Hamdâniyyîn, Kahire, 1958, s. 267;
‘Umer Mûsa Paşa, el-Edebu fî Bilâdi’ş-Şâm, 1. bs., Dimeşk, 1989, s. 825-826; ‘Umer
Ferrûh, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, 4. bs., Beyrut, 1968, XI, 349-351.
2
Asıl adı Ahmed İbnu’ş-Şeyh el-Fakîh es-Sâlih Mûsâ el-Erîhâvî'dir. Halep'in ünlü
şairlenden olup, 940/1533 tarihinde Dimeşk'te vefat etmiştir. Bkz. İbnu’l-Hanbelî,
Durru’l-Habeb fî Târîhi ‘Ayâni Haleb, Thk.: Mahmûd Hamed Fahûrî - Yahyâ
Zekeriyyâ ‘Abbâre, Dimeşk, 1972, II, 145; Muhammed Râğib et-Tabbâh, İ‘lâmu’nNubelâ fî Târîhi Halebi’ş-Şehbâ’, Haleb, 1923, V, 463.
3
Asıl adı Muhammed b. Yûsuf b. Abdurrahmân Kemâluddîn er-Rebe’î el-Halebî eşŞâfi‘î el-Kâdirî (874/1469-956/1549)’ dir. Halep, Mısır, Mekke ve daha birçok yerde
hocalık ve Kadı Kuda’lık görevlerinde bulunmuş büyük bir imam, alim ve şair. Bkz.
İbn el-Hanbelî, age., II, I, 337; Muhammed Râğib et-Tabbâh, age., V, 423;
Necmuddîn el-Gazzî, el-Kevâkibu’s-Sâire bi A‘yâni’l-Mi’eti’l-‘Aşire, Thk.: Cebrâ’îl
Suleymân Cebbûr, 2. bs.,Beyrut, 1979, II, 63; İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-Zeheb fî
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Ahbâri men Zeheb, Thk.: ‘Abdulkâdir el-Arnaût-Muhammed el-Arnaût, 1.bs.,
Dimeşk, 1993, X, 449.
4
İbn el-Hanbelî, age., I, 145; Muhammed Râğib et-Tabbâh, age., V, 463.
5
Asıl adı es-Seyyid Sa‘dî b. es-Seyyid Abdurrahmân b. es-Seyyid Muhammed elHuseynî ed-Dimeşkî olup İbn Hamza olarak bilinir. Dimeşkli muhaddis ve şairlerden
biridir. Dönemin önde gelen şairlerinden İbn en-Nakîb'in oğlu olup 1075/1664 yılında
Dimeşk'te doğmuş ve 1132/1719 yılında yine Dimeşk'te vefat etmiştir. Bkz. elMurâdî, Silku'd-Durer fî A‘yâni'l-Karni's-Sânî ‘Aşer, Thk.: Ekrem Hasan el-‘Ulebî,
Beyrut, 2001, II, 178; İbn Kennân es-Sâlihî, Yevmiyyât Şâmiyye, Thk.: Ekrem Hasan
el-‘Ulebî, Dimeşk, 1994, s. 318.
6
Asıl adı es-Seyyid Abdulkerim b. es-Seyyid Muhammed el-Huseynî olup, İbn
Hamza olarak bilinir. Ünlü şair İbnu’n-Nakîb'in kardeşidir. kendisi de büyük bir edip
ve şairdir (1051/1641-1118/1706). Bkz. el-Murâdî, age., III, 75; İbn. Kennân esSâlihî, age., s. 115.
7
el-Murâdî, age., II, 179.
8
Asıl adı Fethullah b. en-Nehhâs el-Halebî'dir (ö: 1052/1642). Haleb'in ve döneminin önemli şairlerinden olup şiir divanı bulunmaktadır. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’lEser fî A‘yâni’l-Karni’l-Hâdî ‘Aşer, 3. bs., Beyrut, 1988, III, 257; el-Muhibbî,
Nefhatu'r-Reyhâne ve Raşhatu Tılai'l-Hâne, Thk.: Muhammed Abdulfettâh el-Hulu,
1.bs., Mısır, 1968, II,507; Muhammed Râgib et-Tabbâh, age., VI, 254; İbn Ma‘sûm
el-Medenî, Sulâfetu'l‘Asr fî Mahasini'ş-Şu‘arâ bi-kulli Misr, Tahran, 1906, s. 276.
9
el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser., III, 265.
10
‘Abdulkâdir el-‘Ayderûsî, Tarîhu'n-Nûri's-Sâfir ‘an Ahbari'l-Karni'l-‘Âşir, tsz., s.
224.
11
Asıl adı Ahmed b. Huseyn Paşa b. Keyvân'dır (ö:1173/1759). Dimeşk'in yetiştirdiği
ünlü şairlerden biri olup, aynı zamanda bir de şiir divanı mevcuttur. Bkz. Ahmed elKeyvânî, Dîvânu Ahmed el-Keyvânî, Kahire, 1301, s. 198; el-Muhibbî, Hulâsatu’lEser, III,299; ‘Umer Mûsâ Paşa, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî el‘Asru'l-‘Usmanî, 1. bs.,
Dimeşk, 1989, s. 506; Mehmet Mesut Ergin, el-Keyvânî Hayatı ve Şiiri, yayımlanmamış doktora tezi, SÜSBE, Konya, 2000.
12
Ahmed el-Keyvânî, age., s. 188-190.
13
Asıl adı Abdurrahmân b. Muhammed b. Kemâluddin Muhammed el-Huseynî olup,
İbn en-Nakîb olarak meşhurdur (1048/1638 – 1081/1670). Dimeşk'in yetiştirdiği, ünlü
şairlerden biri olup aynı zamanda bir de şiir divanı mevcuttur. Bkz. el-Muhibbî,
Nefhatu'r-Reyhâne, II,34; el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II,390; ‘Umer Musa Paşa, İbn
en-Nakîb Şa‘iru't-Tabîat ed-Dimeşkî fi'l-‘Asri'l‘Usmanî, Dimeşk, 1970; ‘Umer Musa
Paşa , Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, s. 230.
14
Ebu'l-Vefâ el-‘Urdî (993/1585–1071/1660): Asıl adı Muhammed b. Abdulvehhâb
b. İbrâhîm el'-‘Urdî el-Halebî olup Halep'li önemli şairlerden biridir. Bkz. el-Muhibbî,
Hulâsatu’l-Eser, IV, 89; Muhammed Râğib et-Tabbâh, age., VI, 289.
15
el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, II,539–540.
16
Mustafâ b. Ahmed Paşa et-Terzî '(ö: 1160/1747): Dimeşkli edip ve şairlerden. Bkz.
el-Murâdî, age., IV, 193; el-Muhibbî, Zeylu Nefhati'r-Reyhâne, s. 234.
17
el-Muhibbî, Zeylu Nefhati'r-Reyhâne, s. 253.
18
Ahmed b. Şâhin el-Kıbrısî (995/1586–1053/1643): Kıbrıs asıllı olup Dimeşkli edip
ve şairlerden. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, I, 210; el-Muhibbî, Nefhatu'rReyhâne, I, 96; el-Burînî, Terâcimu'l-A‘yân min Ebnai'z-Zemân, Thk: Salahuddin elMuneccid, Dimeşk, 1959, I, 139; el-Hafacî, Reyhânetu'l-Elibba' ve Zehretu'lHayati'd-Dunyâ, Thk.: Muhammed Abdulfettâh el-Hulu, 1.bs., Mısır, 1967, I,228; İbn
Ma‘sûm el-Medenî, age., s. 375.
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19

Ebu't-Tayyib b. Muhammed b. Muhammed el-Gazzî el-‘Amirî ed-Dimeşkî
(ö:1042): Dimeşkli edip ve şairlerden. el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I,85; elMuhibbî, Hulâsatu’l-Eser, I, 135; el-Hafacî, age., I,257; İbn Ma‘sûm el-Medenî, age.,
s. 388.
20
el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I,116–117.
21
Ramazan b. Musa b. Muhammed el-‘Utayfî (1019/1610–1095/1683): Dimeşkli
edip, şair, fakih, ravî ve Arap günleri konusunda uzman önemli bir şahsiyet. Bkz. elMuhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I,571; el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II,168.
22
İbn en-Nakîb, Dîvânu İbn en-Nakîb, Thk.: Abdullah el-Cebbûrî, Mür.: Ahmed elCündî, Dimeşk, 1963, s. 179-180.
23
Abdulğanî b. İsmail en-Nablusî (1050/1640–1143/1730): Dimeşkli edip, şair ve
mutassavvıf olup günümüze kadar içinde şiir dîvânı da olan bir çok eseri ulaşmıştır.
Bkz. el-Burînî, age., II, 371; el-Murâdî, age., III,36; el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne,
II, 137; İbn Şaşu, Terâcimu Ba‘di A‘yâni Dimeşk, Mür., Nahle Kalafat, Beyrut, 1886,
s. 67; ‘Umer Musa Paşa , Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, s. 466.
24
Abdulğanî en-Nablusî, Burcu Babil ve Şedvu'l-Belabil, Thk: Ahmed el-Cündî,
Dimeşk, 1988, s.32.
25
Ahmed b. Muhammed es-Safedî (1040/1630–1100/1688): Dimeşk'teki Dervîşiyye
Camisi'nin imamı olup aynı zamanda edip ve şairdir. Aralarında şiir divanının da bulunduğu bir çok esreri mevcuttur. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, I,356; elMuhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I, 409; ‘Umer Ridâ Kehhâle, Mu‘cemu’l-Mu’ellifîn, 1.
bs., Beyrut, 1993, I, 295.
26
Abdulğanî en-Nablusî, Burcu Bâbil., s.18.
27
a.e., s. 18.
28
Muhammed b. Necmuddîn b. Muhammed Şemsuddîn es-Sâlihî el-Hilâlî
(956/1549–1012/1603): İlim tahsili için pek çok yerde bulunan Dimeşkli şair, alim ve
ediplerden. Bkz. Necmuddîn el-Gazzî, Lutfu's-Semer ve Katfu's-Semer, Thk.:
Mahmud eş-Şeyh, Dimeşk, 1981, I, 162; el-Hafacî, age., I,27; el-Muhibbî, Hulâsatu’lEser, IV, 239.
29
İsmail b. Abdulğanî b. İsmail b. Ahmed en-Nablusî (1017/1609-1062/1652):
Abdulğanî en-Nablusî'nin babası olup Dimeşk'in önde gelen din alimlerindendir.Bkz.
Necmuddin el-Gazzî, el-Kevâkibu’s-Sâire, III,130; el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, I,
408; el-Burînî, age., II,61; İbn Şaşu, age., s. 63; ‘Umer Ridâ Kehhâle, age., I, 369.
30
el-Burînî, age., II, 78–79.
31
a.e., II, 79.
32
Bkz., Şükrî Faysal, Tatavvuru’l-Gazel beyne’l-Câhiliyyeti ve’l-İslâm min İmrii’lKays ilâ İbn-i Ebî Rabî‘a, Beyrut, tsz., s. 456.
33
Sâmî ed-Dehhân, el-Gazel munzu Neş’etihi hatta Sadri’d-Deleti’l-‘Abbasiyye, 2.
bs., Kahire, 1964, s. 5.
34
Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, I,278; İbn el-Hanbelî, age., I, 165; el-Burînî,
age., I, 106-107; Dîvân el-Emir Mencik Paşa ed-Dimeşkî, s. 95, 116, 186.
35
Ahmed el-Keyvânî, age., s. 101.
36
İbn Ma‘sûm el-Medenî (1052/1642–1120/1708): Medine'de doğup hayatının
büyük bir bölümünü Hindistan'da geçiren ve hayatının son demlerinde de İran'da kalarak orada ölen önemli edip ve şairlerden biridir. Geride şiir divanı da olmak üzere birçok eser bırakan İbn Ma‘sûm özellikle el-Hafacî'nin, Reyhânetu'l-Elibba' ve Zehretu'lHayati'd-Dunyâ adlı eserinin zeyli olarak kabul edilen Sulafetu'l‘asr fî Mahasini'şŞu‘ara bikulli Mısr adlı eseriyle meşhurdur. Bkz. İsmail Paşa el-Bağdâdî, Hediyyetu’l‘Arifîn Esmâu’l-Muellifîn ve Âsâru’l-Musannifîn min Keşfi’z-Zunûn,Beyrut,1982, I,

64

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

MEHMET MESUT ERGİN

763; el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, IV, 187; Mehmet Mesut Ergin, İbn Ma‘sûm elMedenî Şâ‘iren, 1. bs., Dimeşk, 2004, s.39.
37
İbn Ma‘sûm el-Medenî, Dîvân İbn Ma‘sûm, Thk: Şâkir Hâdî Şukr, 1. bs., Beyrut,
1988, s. 249.
38
el-Emir Mencik Paşa ed-Dimeşkî (1007/1598–1080/1669): Dimeşkli ümera sınıfına
mensup bir aileden olup bu dönemde yetişen önemli şairlerdendir. Bkz. el-Muhibbî,
Nefhatu'r-Reyhâne, I, 136; el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV, 409; el-Hafacî, age.,
I,232; ‘Umer Ridâ Kehhâle, age., III, 911; ‘Umer Musa Paşa, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî,
s. 147.
39
el-Emir Mencik Paşa ed-Dimeşkî, Dîvân el-Emir Mencik Paşa ed-Dimeşkî,
Dimeşk, 1301, s. 95. Ayrıca bkz. s. 87, 97.
40
el-Keyvânî, age., s. 99.
41
Ebu el-Mevahib el-Bekrî (973/1565–1037/1627): Kahire'de doğup yetişen ve orada
vefat eden edip ve şair. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, III,145; el-Hafacî, age., II,
223; İbn Ma‘sûm el-Medenî, age., s. 408.
42
el-Hafacî, age., II, 234.
43
Ahmed el-Keyvânî, age., s. 61.
44
Ahmed el-Cezerî (997/1588–1033/1623): Halep'te doğup Hama'da vefat eden dönemin önemli şairlerinden biridir. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II,81; Muhammed Râgib et-Tabbâh, age., VI, 203.
45
el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II, 81.
46
Ayrıntılı bilgi için bkz. İliyyâ Hâvî, Fennu’ş-Şi‘ri’l-Hamrî ve Tatavvuruhu ‘İnde’l‘Arab, Beyrut, 1981, s. 6; Cemîl Sa‘îd, Tatavvuru’l-Hamriyyât fi’ş-Şi‘ri’l-‘Arabî mine’l-Cahiliyyeti ilâ Ebî Nüvâs, Mısır, 1945, s. 14–25.
47
Na‘îm el-Hımsî, Nahve Fehmin Cedîdin Munsifin Liedebi'd-Duveli'l-Mutetabi‘a ve
Tarîhihi, Lazkiye, 1979, I, 313.
48
İbrâhîm b. Muhammed ed-Dimeşkî el-Ekremî (ö: 1047/1637): Dimeşk'te yetişen
önemli şairlerden birisi olup mezarı Dimeşk'te bulunan Cebel Kasyûn'dadır. Bkz. elMuhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I, 40; el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, I, 39.
49
el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I, 55.
50
Seyyid Yahya es-Sadıkî el-Halebî (ö: 1050/1640–1060/1650 arası): Halep'li edip ve
şair. Bkz. el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, II, 585; el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser,
IV,489; Muhammed Râgib et-Tabbâh, age., VI, 278.
51
Nefhatu'r-Reyhâne, II, 586.
52
el-Keyvânî, age., s. 102.
53
a.e., 22-23.
54
Muhammed b. er-Rûmî (ö: 987/1579): Mamiyye ya da Mamay olarak meşhur olup
Rumeliden gelip Dimeşk'e yerleşen edip ve şairlerden birisidir. Bkz. el-Hafacî, age., I,
159; Necmuddîn el-Gazzî, age., III, 50; İbnu’l-‘İmâd, age., X,606.
55
el-Hafacî, age., I, 159.
56
Muhammed el-Hicazî el-Halebî (1001/1592–1069/1658): İbn Kadîb el-Ban diye
meşhurdur. Babasının ölümünden sonra Halep nakîbu'l-eşrâfı olan Türkçe ve Farsçayı
da çok iyi bilen âlim, edip ve şair. Bkz. el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, II,561; elMuhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV, 14; Muhammed Râgib et-Tabbâh, age.,VI, 287.
57
Bahauddîn el-‘Amilî(953/1546–1031/1621): Ba‘albek'te doğdu. Uzun süre İran'da
yaşadı. Geniş bir kültüre sahip olup "Keşkül" adlı eseriyle meşhur olmuştur. Tûs şehrinde vefat etmiştir. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, III,440; İbn Ma‘sûm elMedenî,. age., s. 289.
58
el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II,564. Ayrıca bkz. Abdülganî en-Nablusî, Burcu
Bâbil., s. 334.

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

65

OSMANLI DÖNEMİ ARAP ŞİİRİNDE SOSYAL UNSURLAR
59

Ayrıntılı bilgi için bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II,80; Ahmed b. Zeynî
Dahlân, Hulâsatu’l-Kelâm fî Beyâni Umerâil-Beledi'l-Harâm min Zemeni'n-Nebiyyi
ilâ Vaktinâ el-Hâdir, Mısır, 1305, s.194; Muhammed Altuncî, el-İtticâhâtu'ş-Ş‘iriyye
fî Bilâdi'ş-Şâm fi'l-‘Asri'l‘Usmânî, 1. bs., Dimeşk, 1993, s. 307-309.
60
Abdulğanî en-Nablusî, Sigaranın helal oluşu ve faydaları hakkında bir kitap kaleme
almıştır. Bkz. Abdulğanî en-Nablusî, es-Sulhu Beyne'l-İhvân fî Hukmi İbâheti edDuhhân, Naşir: Muhammed Ahmed Dehmân, Dimeşk, 1343.
61
Sigaranın haram ve zararlı bir madde oluşu hakkında ileri sürülen görüşler için bkz.
el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV, 187, I, 6-7.
62
Dîvân İbn en-Nahhas el-Halebî, s. 191; el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, II,525.
63
Dîvân İbn en-Nahhas el-Halebî, s. 167.
64
Muhammed b. ‘Ali el-Harfûşî (ö:1059/1649): İpek ticaretiyle uğraştığından Harîrî
lakabını alan Dimeşkli şairlerden biri olup aynı zamanda dil ve gramer bilgini. Bkz.
el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I, 189; el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV, 49; İbn
Ma‘sûm el-Medenî, age., s. 315; İbn Şaşu, Terâcimu B‘adi A‘yâni Dimeşk, Naşir:
Nahle Kalafat, Beyrut, 1886, s. 201; Muhammed Mutî‘ el-Hâfiz-Nizâr Abaza,
‘Ulemâu Dimeşk ve A‘yânuhâ fi'l-Karni'l-Hâdî ‘Aşer el-Hicrî, 1. bs., Dimeşk, 2000,
II, 50.
65
el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I,34.
66
Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Tahir el-Kürdî, Edebiyyâtu'i-Şây ve'l-Kahve
ve'd-Duhhân, 2. bs., Cidde, 1967, s. 27; Muhammed Altuncî, age.,s. 297.
67
Necmeddîn el-Gazzî, el-Kevâkibu’s-Sâire, III, 36. Bu tartışmalarla ilgili ayrıntılı
bilgi için bkz. el-Kevâkibu’s-Sâire, II, 152, III, 25, 35-36; Necmuddin el-Gazzî,
Lutfu's-Semer, I, 66; Abdulkadir el-‘Ayderûsî, age., 194-195.
68
İbrâhîm b. el-Mubellit (ö: 991/1583): Kahire'li edip ve şairlerden. Bkz. el-Hafacî,
age., II, 122; Necmeddîn el-Gazzî, el-Kevâkibu’s-Sâire, III, 92; İbnu’l-‘İmâd, age., X,
622.
69
el-Hafacî, age., II, 124.
70
Vecîhuddin Abdurrahman b. Muhammed el-‘Amûdî (ö: 967/1559): Mekke'ye yerleşen ve orada vefat eden şair, mutasavvıf ve fakih. Bkz. Abdulkadir el-‘Ayderûsî,
age., s. 264; İbnu’l-‘İmâd, age., X, 509; ‘Umer Ridâ Kehhâle, age., II, 102.
71
Abdulkadir el-‘Ayderûsî, age., s. 266.
72
Ayrıntılı bilgi için bkz. el-Burînî, age., I, 93; Şefik Cebrî, "Beytu'l-Kahve",
Mecelletu Mecma‘i'l-Luğati'l-‘Arabiyye bi-Dimeşk, Dimeşk, 1967, XLII, 373–378.
73
Muhammed Ali Ebu Reyyân, Târîhu'l-Fikri'l-Felsefî fi'l-İslam, Beyrut, 1970, I,
247.
74
Dîvân el-Emir Mencik Paşa ed-Dimeşkî, s. 107.
75
Yusuf b. Ebi'l-Fetih es-Sakîfî (994/1586–1056/1646): Dimeşk'te doğup burada yetişen şair ve fakih. Daha sonra İstanbul'a giderek oraya yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV,499; ‘Umer Ridâ Kehhâle, age., IV, 175.
76
el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV, 499.
77
Necmuddin el-Gazzî Ebu'l-Mekârim el-‘Amirî ed-Dimeşkî (977/1569–1061/1650):
Dimeşkli şair ve edip. Osmanlı dönemi Arap edebiyatına ışık tutan el-Kevâkibu’sSâire ve bunun zeyli olan Lutfu's-Semer'in müellifidir. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’lEser, IV, 189; el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I,540; Necmeddîn el-Gazzî, elKevâkibu’s-Sâire, I, K; Necmuddin el-Gazzî, Lutfu's-Semer, I, 11.
78
Necmuddin el-Gazzî, Lutfu's-Semer, I, 10.
79
Hasan el-Burînî (963/1555–1024/1615): Safûriye'de doğup Dimeşk'e yerleşen dönemin ünlü şair, edip ve tarihçilerinden. Osmanlı dönemi Arap edebiyatına ışık tutan
Terâcimu'l-A‘yân min Ebnâ’i'z-Zemân adlı önemli biyografik eserin de sahibidir. Bkz.

66

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

MEHMET MESUT ERGİN

el-Burînî, age., I, 65; el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II, 51; Necmuddin el-Gazzî,
Lutfu's-Semer, I, 355; ‘Umer Ridâ Kehhâle, age., I, 589.
80
Necmuddin el-Gazzî, Lutfu's-Semer, I, 368.
81
Dîvânu’l-Emîr Mencik Paşa ed-Dimeşkî, s. 120.
82
Zekeriya İbnu'l-Kâdî Zeynuddin el-Ensârî (823/1420-926/1519): Kahire'de doğup
yetişmiş ve burada uzun süre kadılık görevinde bulunmuştur. Bkz. Necmeddîn elGazzî, el-Kevâkibu’s-Sâire, I, 196; Abdulkâdir el-‘Ayderûsî, age., s. 120; İbnu’l‘İmâd, age., X, 186.
83
Necmeddîn el-Gazzî, el-Kevâkibu’s-Sâire, I, 205.
84
Muhammed Altuncî, age., s. 235-237.
85
Abdulğanî en-Nablusî, Dîvânu'l-Hakâik ve Mecmû‘u'-Rakâik, Beyrut, tsz., II,44.
86
ae., I, 83.
87
ae., I, 158.
88
Muhammed b. ‘Umer el-‘Urdî (ö:1071/1660): Ebu'l-Vefâ el'-‘Urdî'nin kardeşidir.
Halep'te kardeşinden sonra Şafiî ifta makamını üstlenen edip ve şair. Bkz. el-Hafacî,
age., I, 274; el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV, 89; Muhammed Râğib et-Tabbâh, age.,
VI, 299.
89
Muhammed Râgib et-Tabbâh, age., VI, 314.
90
Abdulğanî en-Nablusî, Dîvânu'l-Hakâik, II, 204.
91
Ali Haydar, Medhal ilâ Dirâseti'-Tassavvuf: eş-Ş‘iru's-Sûfî fi'l-Karni's-Sâb‘i elHicrî ve'l-‘Asri'l-Memlûkî ve'l-‘Asri'l-Osmânî, Dimeşk, 1999, s. 243.
92
el-Burînî, age., I, 201, 204.
93
ae., I,218-219. Buna benzer şairlerin eleştiri ve tenkitleri için bkz. el-Muhibbî,
Hulâsatu’l-Eser, I, 403, II, 46-47, I, 403; Necmeddîn el-Gazzî, el-Kevâkibu’s-Sâire,
III, 24; Necmuddin el-Gazzî, Lutfu's-Semer, II, 622.
94
Necmeddîn el-Gazzî, el-Kevâkibu’s-Sâire, II, 169.
95
Abdulazîz el-Miknâsî (ö: 964/1556): Uzun süre Dimeşk ve Halep'te ikamet edip
Medine'de vefat eden güzel ahlakı ve mütevazi kişiliğiyle ön plana çıkan edip ve şairlerden. Bkz. Necmeddîn el-Gazzî, el-Kevâkibu’s-Sâire, II, 169.
96
Necmeddîn el-Gazzî, el-Kevâkibu’s-Sâire, II, 169.
97
Muhammed b. Ali el-Kudsî (ö: 1008/1696): Birçok yerde kadılık ve müderrislik
görevlerinde bulunmuştur. Şeyhülislam Yahya b. Zekeriyâ tarafından Dimeşk Şafiî
Kadılığına atanmıştır. Bkz. el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I,328; el-Muhibbî,
Hulâsatu’l-Eser, IV, 154.
98
Hayatı için bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV, 324; el-Muhibbî, Nefhatu'rReyhâne, I, 331.
99
el-Muhibbî, Nefhatu'r-Reyhâne, I, 334.

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

67

CANDEMĠR DOĞAN
ARAPÇA ÖĞRETĠMĠNDE YÖNTEM ORĠJĠNLĠ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
CANDEMĠR DOĞAN*
Özet: Bu çalışmada Arapça öğretiminde yöntem orijinli problemler belirlenmiş ve çözüm yolları önerilmiştir. Arapçanın
Türklere göre yabancı bir dil olduğu ve öğretiminin de anadil
öğretimi gibi değil, yabancı dil öğretim metot ve tekniklerine
uygun olarak yapılması gerektiği açıklanmıştır. Arapça ile Türkçenin sesbilim, biçimbilim, sözdizimi ve anlambilim alanlarında
benzeşen veya benzeşmeyen yönleri belirlenmiş ve karşılaştırmalı olarak nasıl uygulanacağı belirtilmiştir. Öğretim yöntemlerinin öğrenci gelişim plânına paralel bir özellikte nasıl geliştirileceği ve Arapça temel dil becerilerin ediniminde tutarlı, dayanışık ve hedefle bütünleşik uygulanmalı bir yol izlenmesi gerektiği
gösterilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arapça, Arapça öğretimi, Arapça öğretim
metotları, Arapça öğretiminde Yöntem, Yabancı dil öğretim metotları, Yabancı dil öğretimi.
Problems of Teaching Arabic Originated from Methods and
Possible Solutions
Summary: In this study the problems of teaching Arabic, which
originates from methodology were determined and possible solutions were suggested. It was also explained that Arabic is a foreign language for Turks and should be taught as a foreign language rather than mother tongue. Similarities and differences in
phonetics, syntax and semantics between Arabic and Turkish
languages were determined and how these similarities and differences should be taught were comparatively explained. The
ways that teaching methods could be improved in parallel with
student development plan and the method which is consistent,
interdependent and compatible with the aim should be followed
in the acquirement of basic Arabic language skills were explained.
Keywords: Arabic, Teaching of Arabic, Arabic Teaching Methods, Methods in Arabic Teaching, Foreign Language Teaching
Methods

*

Yard. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Diyarbakır, email: candemir@dicle.edu.tr

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

69

ARAPÇA ÖĞRETĠMĠNDE YÖNTEM ORĠJĠNLĠ PROBLEMLER
VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
Giriş
Çağdaş dilbilimin gelişmesine bağlı olarak yabancı dil öğretimiyle ilgili
hızla değişen metot ve teknikler, bir moda olarak izlenmenin yerini öğretimde
uygulanmaya bıraktı. Yabancı dil öğretiminin, en son bulunan dilin niteliği
bilgilerine dayandırılması gereği, dil öğretenlerin de dilbilimle ilgilenmelerini
zorunlu hâle getirdi. Öğretim gelişmelerine paralel olarak Arapçanın uluslararası alanda önem kazanması, yabancı dil olarak öğrenilme gereğini beraberinde getirdi. Bu da doğal olarak yeni dilbilim ve öğretim yöntemlerinin öğrenimde uygulanmasını zorunlu yaptı. Bu gelişmeler, Arapçanın pek değişikliğe uğramadan yüzyıllardır sürdürülen öğretimine yeni bir biçim verilmesini
gerektirdi. Nasıl öğretilmeli ki günümüz insanı onu daha kolay ve çabuk öğrenebilsin? Bu soruyla ilgili yöntem orijinli problemler belirlenecek ve imkânlar ölçüsünde çözüm yolları bulunmaya çalışılacaktır.
Genel olarak günümüzde yabancı bir dil olarak Arapça öğreniminin zor
olduğu söylenir. Bu, gerçekten yapılan bilimsel araştırmalar sonucu ortaya
çıkan bir sonuç mudur? Yoksa gerçekle ilgisi olmayan bir varsayım mıdır?
Arapça öğrenimi zor ise onu zorlaştıran sebepler nelerdir? Bu zorluklar dilin
kendi yapısından mı, yoksa öğretim metotlarından mı kaynaklanıyor? Zorluğun kaynakları bilimsel olarak incelenmiş mi, yoksa sadece bir kabul mıdır?
Bunlar gibi henüz bilimsel olarak cevaplanmamış pek çok soru cevap beklerken, Arapçanın öğrenilmez bir dil veya zor olduğuna hükmetmek pek haklı
olmasa gerektir. Öğretim uygulamalarında yöntem eksikliği veya uygunsuzluğun zorlaştırıcı önemli sebeplerden oluğu bilinir. Bu sebeple ilk, orta ve ileri düzeye uygun, geliştirilecek yeni yöntemlerle Arapça öğretimi daha kolay
ve verimli hâle getirilebilir.
Arapça öğrenim veya öğretiminde en önemli konulardan biri, kuşkusuz
uygulanacak yöntemin belirlenmesidir. Öğretim yöntemini olumsuz etkileyen
temel problem ise, Türkçe karşılaştırmalı Arapça öğretim çalışmalarının yapılmamış olmasıdır. Doğal olarak bu eksiklik, karşılaştırmalı dil öğretim metodunun uygulanmamasını engellemektedir. Karşılaştırmalı dil öğretim yöntemi uygulanmayınca, Arapça, Araplara öğretildiği gibi Türklere öğretilmek
istenmekte, yani Arapçanın anadil gibi öğretimi yanlışına düşülmektedir.
Probleme kaynaklık yapan şu üç esasın sunulan öneriler doğrultusunda uygulamaya konması, Arapça öğrenim veya öğretimine yeni bir ivme kazandıracaktır.
1. Arapça, Türklere göre yabancı bir dildir. Arapça öğretiminde bu geçek
daima esas alınmalıdır. Yani öğretim anadil öğretimi gibi değil, yabancı dil
öğretim metot ve tekniklerine uygun olarak yapılmalıdır.
2. Arapça ile Türkçe benzeşme veya benzeşmeme bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmelidir. Sonuçlara uygun olarak Arapça öğrenim veya
öğretimi karşılaştırmalı yabancı dil öğretim esaslarına uygun olarak yeniden
1
düzenlenmelidir.
3. Öğretim programı öğrenci gelişim plânına paralel olarak yürütülebilecek özellikte hazırlanmalıdır. Bu programda Arapça temel dil becerileri eşit
ağırlıkta, kaynaşık ve dengeli olarak dağıtılmalıdır.
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Bu üç esasın kendi aralarında bir bütünlük oluşturacak tarzda uygulanmasıyla gerçekleştirilecek yeni öğretim yaklaşımı, karşılaşılan problemlerin
çözümünü kolaylaştırır. Uygulamalar esnasında karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel problemlerin kaynağı ile bunların çözümü için takip edilebilecek yollar şunlar olabilir:
1. Arapçanın Yabancı Dil Olarak Türklere Öğretimi
Halife Hz. Ömer devrinde kişisel olarak Ġslâm’ı kabul etmeye başlayan
Türkler, Arapçayı tarihî süreç içinde özgün oluşum biçimiyle öğrenmeye başladılar. Zamanla Türk illerinden gelen ve Araplar arasına yerleşen Türklerin
sayı ve nüfuzlarına paralel olarak da Arapça öğrenme ihtiyaçları arttı. Abbasîler devrinde gelişim hızı artan ikili ilişkiler, Türkçeyi Arapça karşısında bir
varlık gösterme seviyesine kadar yükseltti. Ġki toplum karşılıklı olarak birbirlerinin dillerini öğrenmeye başladılar. Gelişen ilişkiler “derdini anlatabilmek
2
ve Türklerin gönlünü almak için onların dilleriyle konuşmaktan başka yol”
un olmadığı gibi bir izlenim uyandırdı. Muhtemelen daha önce yazılan kitaplara göre daha gelişmiş bir biçimi gibi görünen ve Kaşgarlı Mahmut’un:
“Türkçenin de Arapçanın özelliklerini taşıdığı bilinsin diye Halil’in كتاب
’انعيهını yazdığı gibi yazdım” dediği Divanü Lügat-it-Türk, Bağdat’ta halife
3
el-Muktedi bi-Emrillah’a sunuldu.
Tolunoğulları devletinin Mısır'da 868'de kurulmasıyla Arap dünyasında
4
Türkçeye olan ilgi daha da arttı. “Türkçe öğrenmek adeta moda oldu.” Bu
5
modanın etkisiyle Türkçeyle ilgili Mısır’da çok pek önemli kitap yazıldı.
Bugün elde bulunan bu tür kitapların içerikleri incelendiğinde Türkçe öğretiminin o çağlarda çok geliştiği anlaşılır. Sadece ismini bildiğimiz çok kayıp
kitabın olması, isminden dahi haberdar olmadığımız daha pek çok eserin varlığını akla getiriyor. Tüm bunlar Türkçenin Arap dünyasında özel ilgi gördüğü ve öğretimiyle ilgili pek çok kitabın yazıldığının açık kanıtıdır.
Selçukluların önce Suriye ve Irak'ta devlet kurmaları, daha sonra Anadolu'ya geçmeleri, Türkçenin Araplar arasında gelişmesi ve yayılmasına katkıda
bulundu. 1517'de Osmanlı sınırlarının tekrar Mısır'a kadar genişlemesi, Türkçe ile Arapçanın karşılıklı etkileşimlerini doruk noktaya çıkardı. Tarihte başka
iki millet arasında pek görülmeyen ve bin yılı aşan bir süreç içinde din, dil,
tarih, coğrafya ve ekonomi gibi hayatın tüm alanlarını kapsayan bu kaynaşma, Arapça öğrenim ve öğretimini, günümüzde dahi devam eden bir etki altına aldı. Bu kaynaşmanın vardığı noktayı göstermesi açısından ünlü Türk bilgini Zemahşerî’nin: "Babalarınızın, dedelerinizin dilini gelin benden öğreni6
niz." demesi ve yazdığı eşsiz tefsiriyle Kuranıkerim’in Arapça bir belâgat
mucizesi olduğunu ispata çalışması çok anlamlı bir örnek oluşturur. “Türk fi7
loloji tarihinde bir merhale” sayılan ünlü bilgin Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin
8
yazdığı ilk Türkçe gramer kitabı “  ” األتراك كتاب اإلدراك نهسانaynı kaynaşmanın
Arap tarafının olgunlaştırdığı bir meyvesidir. Yine aynı yazarın Türkçe ile ilgili dört eser yazması, o dönemde Arapların Türkçeye gösterdikleri ilginin
9
çok açık bir göstergesidir.
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Karşılıklı bu ilginin sonucunda iki dil arasındaki kaynaşma o derece iç
içe girdi ki, bir Türk olarak ilk Türkçe dilbilgisi yazan Bergamalı Kadri
10
Efendi yazdığı “Müyessiretü’l-ulûm’ü Arap gramerinin etkisinde” kalarak
yazmıştır. Aynı etki son yüzyıla gelinceye kadar yazılan tüm Türkçe gramer
11
kitaplarının tasnif ve tertibinde de görülür. Kısaca Arap edebiyatı için ölümsüz bir eserin bir Türk tarafından; ilk Türk dili inceleme ve gramer kitabının
da bir Arap tarafından yazılması gibi karşılıklı bir etkileşim, Arapça ile Türk12
çe arasındaki kaynaşmanın boyutlarını göstermeye yeterlidir.
Tarihî gelişimine kısaca değindiğimiz Türkçe-Arapça ilişkilerinin asıl bizi ilgilendiren yönü günümüzdeki Arapça öğrenim-öğretimine etkisidir. Çünkü, çok yakın dilsel etkileşim Arapça Türkler için yabancı bir dildir gerçeğinin göz ardı edilmesine yol açtı. Bu da iki dil arasında karşılaştırma yapılmasını engelledi ve Arapça öğretiminde pek çok problemin kaynağı olan Türklerin Arapçayı ana dil yöntemiyle öğrenmeleri sonucunu doğurdu. Bu problem,
1896 yılında Maarif Nezareti’ne sunulan bir rapora da konu olmuş ve “Türk13
çenin ayrı bir dil olduğu ve kendine özgü kuralları bulunduğu” öğretiminin
de bu esasa uygun yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Problemin doğru tespit
ve düzeltme çabalarına rağmen, yine de takip edilen yanlış uygulama terk
edilmemiştir. Her iki toplum, tek toplum hâline gelecek kadar kaynaşsalar bile, Arapça yine Türklere göre yabancı bir dildir. Çünkü, Araplar görüp işittikleri, düşünüp hissettikleri, bilip anladıkları ve niyet edip gerçekleştirmek istedikleri tüm arzularını kendilerine mahsus dil bilinci ve ses sistemiyle iletirler. Arapçayı Araplar gibi öğrenmeleri için Türklerin de aynı doğal dil edinim
şartlarını paylaşmaları gerekir ki bu hiçbir zaman mümkün olmamıştır.
Toplumlar birbirine yakınlaşınca dilleri de birbirine yakınlaşmaz. Çünkü
her Arap, doğru iletişim kurmayı sağlayan ortak ses ve anlam aktarım dizileri ile bunların doğruluğunu denetleyen kuralları doğal dil ortamında kazanır
ve onlar hafızasında daima hazırdır. Ġletişim isteğiyle beraber şuuraltı aktif
hafıza harekete geçer ve pek düşünmeden tabiî bir saikayla arzu ve istekler
konuşma sistemi içinde kolayca aktarılır. Yine tabiî saikayla ses dizileri oluşup anlamlar iletilirken, kurallar da doğru aktarıma yardımcı olur ve iletişimin doğruluğunu denetler. Araplardaki tabiî Arapça dil saikasının, tarihî ve
kültürel kaynaşmanın doğurduğu yakınlığı ilgi göstererek Türklerde de olduğunu kabul etmek yanlıştır. Günümüze kadar süregelen bu yanlış yaklaşım
Arapça öğrenim ve öğretiminin esas problemidir. Arapça seslendirme sisteminin öğretimde ihmal edilip öğretimin yalın gramer örgüsü üzeride yoğunlaşması gibi başka pek çok problemin doğmasına sebep olmuştur.
Sonuç olarak, Arapça Türklere göre yabancı bir dildir. Türkçeden farklı
kendisine mahsus kültürel bir ortamda oluşmuş dil bilinci ve farklı ses sistemi
vardır. Dolaysıyla, Arapça öğretiminde öncelikli olarak bu geçek esas alınmalı ve öğretim de bu esasa uygun olarak yabancı dil öğretim metot ve tekniklerle yapılmalıdır.
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2. Türkçe Karşılaştırmalı Arapça Öğretimi
Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan olan Türkçe ile Sami dil ailesinin
14
batı kolunun kuzey dalından olan Arapça, birbirinden farklı iki kökten gelir.
Tabiî olarak iki dil arasındaki köken farkı, aralarında yapısal farklılıkların
olmasına sebep olmuştur. Ancak, köken farkına rağmen iki dil arasında çok
etkin alışveriş ve yakınlaşma, bazı benzeşen yönlerin oluşmasına da sebep
olmuştur.
Çağdaş yabancı dil öğretimi, ana dil ile hedef dil arasındaki benzeşen ve
benzeşmeyen özelliklerin karşılaştırmalı olarak öğretiminin öğrenimi daha
kolay ve verimli hâle getirdiğini kabul eder. Bu ilke esas alınarak Arapçanın
Türkçe ile benzeştiği konuların öğretiminde benzerlikten yararlanarak öğretim kolaylaştırılabilir. Öğrenci benzeşen noktaların yapısal biçimi bildiği için
sadece bunların içeriğini öğrenmekle yetineceğinden yükü yarı yarıya hafifleyecek ve bu da öğrenimde pozitif faydalar sağlayacaktır. Yine aynı şekilde
diller arasında benzeşmeyen ve hatta tamamen birbirine ters olan konuların da
ters durumları, benzeşmeyenler olarak tanımlandığında öğrencinin dikkati
üzeride yoğunlaşır ve negatif pozisyonundan pozitif sonuçlar elde edilir. Bu
sebeple verimli bir öğrenim için mutlaka Arapça ile Türkçe, dilbilim esaslarına uygun olarak karşılaştırılmalı ve daha sonra da öğretim, belirlenen esaslara uygun olarak yapılmalıdır. Bu maksada hizmet eder düşüncesiyle dört temel alanda benzeşen veya benzeşmeyen özelliklerin karşılaştırma örneği sunulmuştur.
2.1. Arapça ile Türkçenin Sesbilim Açısından Karşılaştırılması
Arapçanın yabancı dil olması, öncelikle onun Türkçeden tamamen farklı
bir ses sitemine sahip olmasından kaynaklanır. Bu özellik aynı zamanda dünya dilleri arasındaki farklılığın da ana kaynağıdır. Türklerle Araplar arasındaki tarihî yakınlık ve kaynaşmanın etkisiyle, Arapçanın ses yapısının ihmal
edilerek, daha çok Türkçe telaffuza benzeyen ve Arapça telaffuz şeklinden
farklı bir sesletim biçiminin benimsenmesi, öğretimde ve özellikle iletişimde
önemli bir problem olarak Arapça öğrenenlerin karşısına çıkmaktadır. Oysa
ki, Arapça yabancı dildir, sesleri de kendisine özgü nitelikleriyle birlikte bir
yabancı dilin sesleri nasıl öğretilirse öyle öğretilmelidir.
Arapça öğretiminin başında kontrollü ve bilince dayalı olarak sürdürülen
ses refleksleri, zamanla sürdürülen eğitim çalışmalarıyla melekeye dönüşür.
Meleke oluşumu için gerekli şartların gerçekleşmesinden sonra, iletişim eyleminin idare merkezi olan zihin ve sinir sistemi akıl almaz bir düzen içinde,
ani ve hızlı bir biçimde iletişim kurmaya başlar. Çünkü, fizikî ve zihnî eylemler dizisi olan iletişim, bir yönüyle manevî bir eylem, diğer yönüyle de organik sesten oluşan ruhî ve bedenî becerilerin oluşturduğu ortak bir aktarım sistemidir. Bu becerilerin ortak oluşumu için gerekli olan dilsel koordine yeteneği, her insanda fıtrî bir kabiliyet olarak vardır. Bu fıtrî yeteneğin işlemesiyle hafıza yeni kelimeleri saklar, duyduğu cümle kalıplarını kullanır ve fikirlerini sınırsız sayıdaki farklı cümle yapılarıyla anlatabilir. Türkçe kurulmuş hazır işleyen bir iletişim sisteminin varlığı göz önüne alındığında, eksiğin sadeNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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ce kurulu sisteme yeni Arapça ses ve telaffuz biçimlerini yükleyerek etkinlik
alanını daha da genişletmek olduğu görülür.
Konuşma becerisi, etkinleşmesi için gerekli bilgi tamamlandıktan sonra
seslendirme merkezinin gırtlak, çene, dil, dudak ve yanaktaki sinir sistemiyle
birlikte harekete geçerek beyinden alınan emirlerin uygulamaya geçirilmesidir. Yani anlatılacak düşünce ve fikirler ancak fizikî iletişim biçimine uygun
ses düzenine dönüştürülürse iletişim aracı olma özelliğini kazanır. Bunun için
konuşma melekesi Türkçe oluşmuş bir öğrenciye, yabancı dil olarak Arapça
15
iletişim becerisi kazandırılırken öğretim var olan “etki aktarım” sistemine
uygun olarak düzenlenmelidir. Bu yolla mevcut sisteme Arapça konuşma da
eklenmiş olur. Eğer farklı bir sistem oluşturma şeklinde algılanırsa, yeniden
konuşma öğretiliyor şekline dönüşür ve kolay öğrenme engellenmiş olur. Konuşma becerisinin Arapça olarak yeniden biçimlendirilmesi için iki dil arasında ses intikali karşılaştırmalı olarak öğretilirse, var olan konuşma becerisi
yeni seslerle koordine edilmiş olur ve öğrenme daha hızlı ve verimli olur.
Dildeki seslerin sembollerle ifadesi olan alfabeler, dilleri farklı hâle getiren önemli ayıraçlardan biridir. Türkçenin 8 ünlü, 21 ünsüz sesten oluşan 29
ses birimli alfabesi vardır. Buna karşın Arapça, 28 sesiz harf ve bunları seslendiren üç harekenden oluşan farklı bir seslendirme sistemine sahiptir. Türkçede ağız boşluğunda hiçbir engele çarpmadan çıkan 8 sesli harf, sessiz harfleri etkileyerek telaffuz edilmesini veya okunmasını sağlar. Buna karşın
Arapçada harflerin üst veya altına konulan harekeler kelimelerin seslendirilmesini sağlar. Arapçada Türkçe seslerin aynısı, benzeri veya tamamen farklı
olanları vardır. Arapça öğreniminin başında farklı seslendirme sistemiyle karşılaşan öğrenciye, bu farkların yadırganmayacak bir biçimde öğretilmesi gerekir. Bunun için önce benzer sesler, sonra Türkçede olmayan, tamamen
Arapçaya mahsus sesler ve en sonunda da Türkçeye yakın sesler özgün telaffuz biçimlerine çok dikkat edilerek ve ses kayması engellenerek öğretilmelidir.
Yazı, seslerle semboller arasında kurulan bağlantının otomatik kas hareketleriyle görsel nitelik kazandırılmış şeklidir. Yazı için, işitilen sesler iletilen
anlama uygun harf, hece, kelime ve cümlelere çevrilerek, harfli sembollerle
görüntülü hâle getirilir. Tüm dil becerilerinin ortak ürünü olan yazı yazma,
pek çok karmaşık eylemler dizisinden oluşan en ileri düzeyde koordine bir
iletişim becerisidir. Bir bakıma anlamların özel Arapça yazı sembolleriyle şekillendirilmesi olan yazı, şekilleri görme ve algılama yoluyla yapılan okuma,
konuşma ve anlama becerilerinin tümleşik bir biçimi olarak görülebilir. Bu
özeliğinden dolayı yazı, diğer dil becerileri arasında ortak tabanlı bir beceri
ve Arapça öğretiminin olmazsa olmaz hedeflerinden biridir. Bu sebeple yazı
becerisinin diğer becerilerin gelişmesine katkısı göz önüne alınarak öğretimi
asla küçümsenmemelidir. Yazı becerisinin seslerle bir bütünlük içinde gelişmesi için öğretimin başında harflerin telâffuzu, sözler ayrıştırılarak ses ve
sembollerle bağlantısı gösterilerek öğretilmelidir. Bu yolla kazanılan beceriyle öğrenci, Arapça sesi işitince veya yazılı sembolü görünce harfleri doğru ve
düzgün şekliyle yazabilir. Harflerin ahenkli ve doğru yazılması, okunan yazılı
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bir metnin doğru anlaşılması için fikirlerin açık ve düzgün olmasından daha
önemsiz değildir.
Ġki dil arasındaki önemli farklardan bir diğeri de Türkçenin soldan sağa,
Arapçanın ise sağdan sola doğru yazılmasıdır. Arap alfabesi çoğu bitişik harflerden oluşan ve büyük küçük harf farkı olmayan bir yazı sistemine sahiptir.
Harfler genellikle bitişik yazılmakla birlikte kelimenin baş, orta ve sonunda
oluşuna göre de yazılış şekli değişebilir. Bu özelliklerin hızla kavratması için
öğretime önce bitişmeyen harflerle başlanmalıdır. Eğer öğrenci Türkçe el yazısı yazma becerisi kazanmışsa, bunun cesaretlendirici ve hızlandırıcı etkisinden mutlaka faydalanılmalıdır. Ġki dilin yazı sistemleri arasında önemli
benzerlikler de vardır. Öncelikle her iki dilde harfler yazıldığı gibi okunabilir
veya konuşulduğu gibi yazılabilir. Bu özellik yazı dili öğrenildikten sonra
başka ek bir çabaya gerek kalmadan öğrenciye okuma ve konuşma fırsatını
sağlar. Hâlbuki pek çok dilde konuşur gibi yazmak veya yazıldığı gibi kelimeleri okumak imkânsızdır.
Yine diğer becerilerin öğretiminde olduğu gibi, Arap yazı sistemi öğretilirken, benzeşenlerin öğrenime pozitif katkısından faydalanıldığı gibi, benzeşmeyenlerin de negatif kodlama yoluyla belirleyici özelliğinden faydalanılarak pozitif sonuçlar elde edilebilir. Ġki dil arasında benzeşen veya benzeşmeyen yönlerin esas alındığı bir öğretim uygulamasında şu adımlar takip
edilmelidir:
1. Öğretimin başında öğrenci, Arapça tüm sesleri dinleme-tekrar etme
veya sembolleri görüp-okuma teknikleriyle kusursuz, tam ve doğru telaffuz
etme becerisini kazanmalıdır.
2. Harflerin telaffuz sesleri ile geometrik yazılış sembolleri arasındaki
ilişki, sesten sembole veya sembolden sese geçiş teknikleriyle öğretilmelidir.
Bu beceri geliştiğinde duyulan sesler hızlı ve doğru anlaşılır, söylenmek istenilen sözlü bir ifade doğru seslendirilir, yazılı bir metin düzgün okunur ve iyi
bir yazı becerisi gelişir.
3. Türk öğrencilerin yabancısı olduğu sağdan sola yazmaya, önce Arapça
ayrık ve yazımı kolay harflerin açık ve doğru yazımıyla başlanmalı, sonra
uygun ölçeklerdeki kısa kelimelerden uzun kelimelere geçilmeli ve daha sonra aşamalı olarak basit ve karmaşık cümlelere geçilmelidir.
4. Arapça kelimenin başında, ortasında ve sonunda ayrı veya bitişik olarak yazılabilen harflerin önce ayrı yazılanları, sonra başta ve sonda ayrı yazılanları, en sonunda başta ve sonda ayrı, ortada bitişik yazılan harflerin sırası
takip edilmelidir. Harflerin yazımında el hareketlerinin takip ettiği yön ve aldığı biçim tekniğine uygun, açık ve düzgün bir biçimde öğretilmelidir.
5. Arapça harflerin gövde, nokta ve hareke olarak üç ana parçadan oluştuğu ve bunların birinin yazıda ihmal edilmesinin yanlış imlâya sebep olacağı
öğretilmelidir. Ġlk aşamalarda hareke öğretiminin harf öğretimiyle birlikte
yapılması daha verimli olmaktadır.
6. Harflere konan noktalar sesi ve dolaysıyla anlamı değiştirdiğinden
doğru öğretimi önemsenmelidir. Harflerin doğru ve makul bir hızla yazılmaNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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sı, okuma becerisinin gelişimine katkı sağlar, bu sebeple öğretimdeki yeri
önemlidir.
2.2. Arapça ile Türkçenin Biçimbilim Açısından Karşılaştırılması
Diller arası yapı farklılıkları yabancı dil öğrenen öğrencilerin her zaman
en çok güçlük çektikleri bir konudur. Öğrencinin böyle bir zorlukla karşılaşmaması için ana dil Türkçe ile hedef dil Arapçanın yapı sistemleri karşılaştırmalı olarak öğretilmeli ve gerektiğinde karşılıklı yapı ve kavram geçişlerinin eşit, dengeli ve kolayca yapılabilmesi sağlanmalıdır. Anadil ile hedef dil
arasında eşitlik esasına göre karşılıklı aktarım sağlanamazsa öğrenim hedefleri istenilen düzeyde gerçekleşmez. Bunun için her iki dil bu maksada uygun
olarak incelenmeli ve elde edilen sonuçlara uygun bir öğretim plânı hazırlanarak uygulanmalıdır. Arapça için böyle bir düzenlemenin Türkler için çok
önemli olmasına rağmen, bu konunun şimdiye kadar pek ciddi ele alındığı
söylenemez.
Ġki dil arasında biçimsel olarak benzeşen veya benzeşmeyen yapılar karşılaştırılırken şu farklılıklar dikkate alınabilir:
Yapısal farklar: Türkçe yapı bakımından son eklemeli, Arapça ise kök
16
bükümlü bir dildir. Bunun için Türkçede çekim ve türetimi yapılan kelimelerin kökleri değişmez. Bir kökün sonuna pek çok yapım ve çekim ekleri getirtilerek yeni anlamlı kelimeler elde edilebilir. Örneğin, kök kelimenin sonuna yaz-mak, yaz-ı-yor, yaz-ar, yaz-ı-cı gibi çeşitli niteliklerde ekler getirilerek
istenilen pek çok değişik yeni kelime türetilebilir.
Türkçede eklerle yeni kelime türetimine karşın, Arapçada yeni bir kelime
türetmek için kökte bazı yapısal değişiklikler yapılır ve çoğu zaman kök harfleri aynı kalsa da yerleri veya sıraları değişebilir. Çünkü ekler, Türkçede olduğu gibi sadece kelimelerin sonuna değil, ön ek, iç ek ve bazen de son ek
şeklinde eklenebilir Örneğin, yaz-mak = ٌ َك ْتة, yaz-ı-yor =يكتة, yazar = كاتة,
yaz-ı-hane =  مكتةve kitap=  كتابgibi pek çok değişik kelime türetilebilir. Yine ( كاتثونyazarlar) kelimesinde olduğu gibi çoğul çekim eki kelimenin sonuna gelir. Arapçada, Türkçedeki yapım eklerini karşılayan pek çok yapım kalıpları vardır. Türkçede ön ek veya iç ek olmadığı gibi eklerin kök kelimeye
getirilmesi için herhangi bir şart da yoktur. Türkçede kelime kökü genellikle
tek heceli ve eklerinin sıralanışı yaz-ı-cı-lar kelimesinde olduğu gibi "kök +
yapım eki + çekim eki" sırasını takip eder.
Ekler: Her iki dilde isme veya fiile eklenenler olmak üzere iki grup ek
vardır. Arapçada hem isimler, hem de fiiller kökleri esas alınarak bunlardan
yeni kelimeler türetilir. Türkçede de durum aynıdır. Eklerle oluşan yeni kelimeler isim veya fiil oluşuna göre; isimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil yapan ekler olmak üzere farklı öbekler oluşturur. Türkçede kök değişmeden yetenek, işteşlik, olumsuzluk, zaman ve kişi belirleme gibi farklı
görevleri olan ekler eklenir ve bunlar kelimenin aslından fark edilemeyecek
biçimde kökle kaynaşır.
Yine eklemeli bir dil olan Türkçede sadece köke getirilen eklerle yeni kelimeler türetilebilir. Buna karşılık çekim esasına dayanan Arapçada kelimenin
76
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kök harfleri sabit kalarak, bunlara yapılan eklemelerle kelimeler yeni anlam
ve biçim kazanırlar. Örneğin;  درْ سders yapmak kökünden, س
َ  َد َرders yaptı,
 دارسöğrenci,  مذرسحokul,  مذرّسbay öğretmen ve  مذرّسحbayan öğretmen gibi
pek çok yeni kelime türetilebilir. Bunların hepsinde kök harfleri olan  س+ ر+د
aynı kalırken ön, son ve bazen de iç eklerle yeni kelimeler oluşturulur. Bir
kelimenin değişik kalıplara aktarılmasıyla yüzlerce yeni kelime türetilebilir.
Kelime üretiminde genellikle mastarlar esas alındığından, öğrenimde mastarları bilmenin özel bir önemi vardır.
Tesniyeler: Arapçaya özgü olan ikil Türkçede yoktur. Türkçede ikillerin
olmaması fiil ve isim çekimlerini azaltmakta ve kolaylaştırmaktadır. Bunun
aksine Arapça ikillerle kalabalıklaşmakta ve buna paralel olarak da zorlaşmaktadır. Türk öğrenciler, öğretimin başında  أتويه: anne-baba, داريه: dünyaahiret gibi basit Türkçede kullanılan ve alışık oldukları tesniye kelimeler öğretilerek aşamalı olarak alıştırılmalı ve beceriye dönüşünceye kadar sürekli
alıştırmalarla pekiştirilmelidir.
Çoğullar: Bazı Arapça tekil veya çoğul kullanımları da Türkçeye göre
farklılık gösterir. Örneğin, sayı sıfatlarından sonra gelen isimler, Türkçede
daima tekil olarak gelir. Sekiz elma, otuz iki diş örneklerinde olduğu gibi.
Arapçada ise sayılan nesne çoğul olabileceği gibi, bazen de tekil olabilir. Üç
ile on sayılarından sonra gelen isimler çoğul أأثو
( الثالحüç kalemler), عر ر ٍمد
ٍم
(on güller), on sayısından sonra gelenler ise ( االىان الثالون سىاotuz iki diş) örneğinde olduğu gibi tekil olur.
Te’nis ve tezkir: Arapçada çok önemli bir yeri olan "müennes ve müzekker" yani kelimelerde cinsiyet ayrımı Türkçede yoktur. Hâliyle bu özellik
Türk öğrencinin alışık olmadığı farklı kullanım şekillerini de beraberinde getirdiği için öğretimin başında bunlar zor gibi görülebilir. Bu zorluğun aşılması için, öğrenciler önce Arapçadan Türkçeye geçen müdüre, memure, kâtibe
ve muallime gibi alışık oldukları kelimelerin müzekker ve müennesleri birlikte öğretilerek aralarındaki farklılığa alıştırılmalılar.
17

Harf’i tarif: Arapçanın önemli bir özelliği olan tanımlık “  = الel-” tanım edatı ile isimler için sağlanan bir belirliliktir. Başında harf’i tarif bulunmayan isimler nekre yani belirsiz, bulunanlar ise marife yani belirli kabul
edilir. Ancak tanımlılık Türkçede aynı önemi taşımaz. Çünkü Türkçede temelde her isim belirli kabul edilir ve özellikle belirsizlik vurgulanmak istendiğinde isimlerin başına belirsizlik alameti olarak “bir” kelimesi getirilir.
Arapçada belirli ve belirsiz kelimeler özellikle vurgulanır ve buna göre de
farklı anlamlar ortaya çıkar.
Kökenler: Kelime türetim sistemlerinin farklı olmasının doğal sonucu
olarak Türkçede isim, Arapçada fiil kökenli kelimeler yoğunluktadır. Bu
alanda iki dil arasında benzeşmeler daha çok olsa da Türkçede ağırlıklı olarak
isim ve isimden türeyen kelimeler daha aktif kullanılırken, bunun aksine
Arapçada fiil ve fiilden türeyen kelimeler daha çok kullanılır. Bu basit fark
Türkçede biçimbilimin konusu olan isimlerin sonuna eklenen yapım, çekim
ve durum ekleriyle kazanılan anlamlar, Arapçada sözdiziminin konusu olarak
cümle içinde verilen meful yani nesne veya tümleç gibi görevlerle karşılanma
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sonucunu doğurmuştur. Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı gibi, benzeşmeyen bu
konunun öğretimi özel çaba gerektirmektedir. Ben de ilk öğretmenlik yıllarımda öğrencilerimin bu konuyu öğrenmede çok zorlandıklarını gördüm. Bu
zorluğu yenmek için çeşitli yöntemler denedim. Sonunda bu tabloyu esas alarak Arapça mefulleri ismin halleri şeklinde öğrettim ve çok kolay öğrendiklerini gördüm.
Yalın durum
Belirtme durumu
Yönelme durumu
Kalma durumu
Çıkma durumu
Vasıta durumu

Gözlük
Gözlüğ+ü
Gözlüğ+e
Gözlük+te
Gözlük+ten
Gözlük+le

وظارج
َانىظارج
إني انىظارج
في انىظارج
َمه انىظارج
تواسطح انىظارج

حانح انتجريذ
انمفعول ته
انمفعول إنيه
انمفعول فيه
انمفعول مىه
انمفعول معه

2.3. Arapça ile Türkçenin Sözdizimi Açısından Karşılaştırılması
Karşılaştırmalı yabancı dil öğretimi için öncelikle öğrenci Türkçeyi ve
gramerini hedef dilin grameriyle çok iyi karşılaştırma yapabilecek düzeyde
bilmelidir. Çünkü, “kendi dilini doğru ve düzgün kullanamayan bir öğrenci18
den öteki derslerde başarılı olması beklenemez.” Arapça iletişim kurabilme
yani toplumda yadırganmayacak anlamlı terkipler oluşturabilme ya da aktarılan bilgileri doğru kavrayabilme elbette Arap toplumunun kültür, inanç ve
hayat tarzının izlerini taşıyan dil kurallarını çok iyi bilmeyi gerektirir. Bunun
için Arapça, kendi dilsel kuruluş mantığının doğruluk ayıracı olan gramer sistemi uygulamalı olarak öğretilmelidir. Öğretim alanı ihtiyaca göre belirlenmeli, karşılaştırma ihmal edilmemeli, yapay veya gereksiz gramer konularının öğretiminden uzak durulmalıdır.
Kuşkusuz, ülkemizdeki Arapça öğretiminin önemli problem ve başarısızlık sebeplerinden biri, Arapça öğrenenlerin çoğunun Türkçe gramer bilgilerinin yetersiz olmasıdır. Arapça bir kuralın Türkçe benzeriyle eşleştirilerek
açıklanabilmesi için önce o kuralın Türkçesinin bilinmesi gerekir. Çoğu zaman kuralın bilinmediği ortaya çıkıyor ve öğretim hedefinden sapılarak
Türkçe kuralın öğretilmesi şekline dönüşüyor. Anadildeki yetersizlik bir yandan karşılaştırma yapmayı engellerken diğer yandan da konun akışını değiştirerek Arapça öğrenimini zorlaştırıyor. Hedeflenen bilinçli öğrenimin oluşumu için ilk dilsel kapasiteyi oluşturan Türkçenin Arapça ile karşılaştırmalı
olarak öğretilmesi gerekmektedir. Çünkü, “anadilini iyi kavramış ve öğrenmiş bir kişinin yabancı bir dili daha iyi kavrayıp öğrenebileceği bilinmekte19
dir.”
Yabancı dil öğretiminde, diller arası karşılaştırmalı yapısal analizler ile
yapılması muhtemel yanlışlarla ilgili analizler her zaman dikkate alınmalıdır.
Bu analiz sonuçlarının uygulanmasıyla öğrenci, anadilin etkisinde kalınarak
yapılan hatalardan bir dereceye kadar kaçınabilir. Analizlere uygun olarak hata ihtimali olan konuların öğretiminde tekrara dayalı model alıştırmaların
yaptırılmasına ağırlık verilmelidir. Ġki dil arasındaki benzerliklerden kaynaklanan “yanılgılardan öğrencileri kurtarmak için yalın birkaç cümle kalıbı öğretildikten sonra çekirdek cümlelerden türetmeli cümlelere geçişli dönüşüm78
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ler aracılığı ile geçiş yollarını, dil otomatizmi meydana gelinceye kadar gös20
termek en uygun durum olacaktır.”
Karşılaştırmalı öğretimde Arapça ile Türkçe arasındaki şu benzeşen veya
benzeşmeyen sözdizimi özelliklerinin göz önünde bulundurulması öğrenimi
olumlu etkiler:
Yeterli dilbilgisi: Arapça öğretiminde çoğu zaman farkında olunmadan
dilbilgisi konuları gereğinden çok fazla ayrıntıya boğulur. Arapçayı iletişim
dili olarak öğrenecek bir öğrenciye iletişimde belki hiç ihtiyaç duymayacağı,
sarf, nahiv ve belagat kurallarıyla ilgili felsefî yorum veya tartışmalar öğretilen bir hâl alabilir. Günümüze kadar Türkçe gramerin Arapça dilbilgisi terimleriyle ve gramer sistemi gibi işlenmesi ve Arapça öğretimi adına daha çok
gramer kurallarıyla ilgili felsefî tartışmaların öğretilmesi öğrenimi zorlaştıran
nedenlerin başında gelir. Doğru iletişimi sağlayacak düzeydeki dilbilgisi öğretimi kuşkusuz Arapça öğrenimini kolaylaştıracaktır.
Diziliş sistemleri: Arapça ile Türkçe farklı cümle dizilişine sahiptir.
Türkçede genel olarak özne başta, yüklem sonda, nesne ve tümleçler özne ile
yüklem arasında bulunur. Arapça kurallı cümlede ise fiil başta, fail ortada,
meful denilen nesne veya tümleçler özneden sonra gelirler. Çocuk gülü kopardı, kurallı cümlesi  = أطف انونذ انوردkopardı çocuk gülü diziliş sırasını alır.
Benzeşmeyen bu diziliş sırasının öğretimin başında vurgulanması, ileride doğabilecek doğru anlama ve anlatma engellerini ortadan kaldırır.
Tamlamalar: Sıfat ve isim tamlamalarının dizilişleri benzeşmezler.
Türkçede çalışkan bir adam =  رجم وعيط, güzel bir ev =  مىزل جميم, beyaz ip =
انخيط األتيضgibi sıfat tamlamalarında önce sıfat, sonra isim gelmiştir. Arapçalarında ise, önce isim sonra sıfat gelmiştir. Benzer yapısal sıra isim tamlamalarında da aynıdır. Bahçenin kapısı =  تاب انحذيقحörneğinde görüldüğü gibi
Türkçeye göre tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir.
Ġ’rab: Arapça kelimelerin cümle içinde yüklendikleri göreve uygun olarak son harflerinde meydana gelen değişim i'rab olarak adlandırılır. Tamamen
Arapçaya özgü olan i'rab konuşma, okuma ve yazma gibi tüm dilsel alanlarda
21
doğru kullanımı sağlayan önemli bir araçtır. Türkçede harekeler olmadığından i'rab denilen bir olgu da yoktur. Bundan dolayı i’rab, genellikle Arapça
öğrenen Türk öğrencilerin zorlandıkları bir konudur. Bunu önlemek için önce
i’rab kurallarından doğan seslendirme biçimleri, kural açıklanmalarına boğulmadan öğretilmelidir. Daha sonraki aşamalarda yerleşen basit i'rab şekillerinin sebepleri aşamalı olarak öğretilerek i'rab becerisi geliştirilmelidir. Ġ’rab
öğretimine önce isim ve sıfat tamlaması gibi basit Arapça yapı birimleriyle
başlanırsa, öğrenim kolay ve verimli olur. Öğrenci bunlara alıştıkça anlam ve
yapısal bütünlüğün öğretimine aşamalı olarak geçilebilir. Ġ'rab sistemi en basit şekliyle ve bol tekrarlarla öğrencilerin zihnine yerleştikçe bunlara paralel
kullanım alanları yaygınlaştırılır.
Cer harfleri: Çok yaygın kullanım ve farklı fonksiyonları olan bu harflerin benzeri Türkçede yoktur. Sayıları 23 kadar ise de, tüm harfler aynı oranda
aktif kullanım özelliğine sahip değildir. Cer harfleri, “Türkçedeki çeşitli edatNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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ların görevini yüklenir, başına geldikleri isme hâl eki anlamı verir, bağlaç gibi
yan cümleciği veya cümleleri birbirine bağlar. Bu harfler bazen bir kelime ile
birlikte bir cümlecik oluşturur, anlamı vurgular ve bir cümleye seçenekli zengin anlatım gücü kazandırır. Bazen anlatım üslûbunu süsleyerek anlama vur22
gu, güç ve kesinlik kazandırarak güzelleştirir.” Cer harfleri bazı fiillerle kullanıldığında cümlede;  جاء: geldi, ...  جاء ب: getirdi,  أاو: kalktı, ...  أاو ب: yaptı
örneklerinde olduğu gibi hem fiili anlam yönüyle etkiler, hem de nesne veya
tümleci fiile bağlama görevini yüklenir. Yine cer harfleri bazı özel kullanımlı
fillere deyimsel bir anlam kazandırır. Türkçe ile Arapça arasındaki anlam ve
anlatım ilişkilerini çözebilme, bir bakıma cer harflerini iyi bilmeye bağlıdır.
Bundan dolayı öğretimi özel önem taşımaktadır.
Cümle yapısı: Arapça çok uzun veya çok kısa cümle kurmaya uygun bir
dildir. Ancak daha çok uzun cümle kullanımı yaygındır. Aynı özellik, Türkçede olmakla birlikte Arapçanın aksine Türkçede kısa cümle kullanımı daha
23
yaygındır. Cümle kuruluşundaki yapısal farkın göz önünde tutulmaması,
çoğu zaman iki dil arasındaki tercümelerde ciddi problemleri beraberinde getirir. Ġki dil arasıdaki aktarım problemleriyle karşılaşmamak için, öncelikle
Arapça bağlaçların fonksiyonları çok iyi bilinmeli ve anlam aktarımları, Türk
öğrencilerin alışık oldukları kısa cümle yapısına uygun bir biçime dönüştürülmelidir. Böyle bir yaklaşım, Arapça cümle sisteminin hızlı ve kolay kavranmasını sağlar ve iki dil arasındaki aktarım güçlüklerini azaltır.
2.4. Arapça ile Türkçenin Anlambilim Açısından Karşılaştırılması
Arapça öğrenecek bir Türk öğrenci, Türk toplumu içinde doğup yetiştiği
için dil melekesi de Türkçe oluşmuştur. Dolayısıyla evrendeki tüm kavramlar
ile kavramlar arası ilişkilendirme biçimi, Türkçenin mantık örgüsüyle kurulmuştur. Yani düşünce sistemi, bilgi birikimi, eşyayı algılama tarzı, hatta kişilik ve karakteri Türkçeye göre biçimlenir. Dil kapasitesi ilk defa Türkçe olarak oluştuktan sonra bu sisteme eklenecek ve yapısı tamamen farklı olan
Arapça, ancak yabancı bir dil olarak öğretilebilir. Çünkü, Arapçanın da kendine mahsus evrene bakışından doğmuş gramer mantığı, edebiyat, güzel sanat, din ve sosyal hayat anlayışı gibi pek çok farklı göstergeleri vardır. Bunların var olan Türkçe kapasite üzerine Arapça olarak eklenebilmesi için yeni bir
dilsel kimliğin kazanılması gerekir. Bu ise, Türkçenin oluşturduğu dilsel derin
olgu, iletişim biçimi, düşünce sistemi ve davranışlar gibi eski kazanımları değişim sürecine sokar. Bu süreçte, intibak zorluğu ve konuları geç kavrama gibi olumsuzluklardan sürekli şikayet edilebilir. Bunların çatışmaya dönüşmeden rahat aşılması için iki dil arasında benzeşen veya benzeşmeyen kavramların karşılaştırmalı olarak öğretimi gerekir.
Her ne kadar insanlar duygu, düşünce ve fikirlerini dilsel iletişimin dışında çok farklı yollarla aktarabilseler de konuşma, insanoğlunun bildiği ilk,
en yaygın ve etkili iletişim şeklidir. Anlambilim; uygun yapısal terkipler içinde düşünceleri aktarıma yani anlatım, iletilen terkipler içindeki anlamları
kavrama üzerinde yoğunlaşır. Anlama ve anlatmanın yer alacağı dilsel iletişim mutlaka bir çeşit konuşma eylemiyle bağlantılı olmak zorundadır. Bu da
yabancı dil olarak Arapça öğretiminde, öğrenim odağını konuşma becerisinin
80
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oluşturması gerektiğini gösterir. “Konuşma ve yazma bir anlatma, dinleme ve
24
okuma da bir anlama becerisi” şeklinde algılandığı için iletişimde anlambilimin özel önemi vardır. Yani, konuşma diğer dil becerilerini bütünlediği için
anlama ve anlatma niteliğinden soyutlanarak öğretilemez.
Arapça öğretiminde, anlama ve ileri düzeyde Türkçeye aktarma becerisinin sağlıklı gelişebilmesi için, Arapçanın Arap kültürüyle oluşan kendi kavramlarıyla öğrenilip öğretilmesi gerekir. Çünkü, nesneler isim olarak dilden
dile aktarılabilseler de, çoğu zaman anlamlar değerinden bir şey kaybetmeden
aynı niteliğiyle tam olarak aktarılamazlar. Anlamlar aktarılırken bir milletin
dil kültürünü, diğer bir milletin dil kültürüne bütünüyle taşımak için eşdeğer
kelimeleri bulma zorluğu vardır. Bunun için Arap dil kültürünü göz ardı ederek ya da Arapçayı Türkçe öğretiyor gibi öğretmeye çalışarak istenilen başarı
elde edilemez. Türkçe kelimeler Arapça anlamları yüklenmede yetersiz kalınca, yerine ödünç kelime alınarak yapılan, harfi veya düz tercüme yabancı dil
öğretim prensipleriyle çelişen verimsiz çabalardır.
Arapça öğretiminin yabancı dil gibi ele alınma sürecine girdiği günümüzde, tercüme öğretiminin karşılaştırmalı anlambilim esaslarına uygun ve
sistemli olarak yeniden düzenlenmesi öğrenimi kolaylaştıracaktır. Ġki dil arasındaki anlam benzerliği ve kültürel yakınlığın yeniden sistematik karşılaştırmalı anlam öğretimine uygun olarak biçimlendirilmesi, Arapça öğrenim ve
öğretimini beklenenin çok ötesinde kolaylaştıracaktır. Çünkü, “yabancı dil
öğrencilerinin hedef dilin geçerli anlam biçimlerini öğrenmeleri kaçınılmazdır. Daha başarılı yabancı dil için öncelikle öğretmenlerin hedef dil ile anadil
arasındaki anlambilim farklarını önce kendileri bilmek, daha sonra da öğren25
cilerine öğretmek zorundadırlar.”
Arapça anlamları kavrama becerisinin gelişiminde aşağıdaki adımların
takip edilerek bu özelliklerin öğrenciye kazanılması oldukça önemlidir:
Anlama zevki kazandırılmalı: Arapça isim ve kavramlar gibi tüm dilsel
öğeler Türkçeyle tam eşleştirilerek öğretilirse öğrencide anlama zevki gelişir.
Arapça toplumuna ait taşıdığı inanç, gelenek, görenek, yaşayış biçim ve dünya görüşleri gibi çeşitli karakterler Arap düşüncesine uygun olarak kavratılmalıdır. Arapçanın kendisine ait duygu ve düşünceleri ifade gücü, zenginliği,
yapı ve işleyişindeki biçimlenme, Arap toplumunun asırlar boyunca Arapçaya
katkıları, tüm düşünür ve sanatkârların zamanla bir dantele incelik ve özeniyle işleyerek geliştirdikleri anlama ve anlatma inceliğini ortaya çıkarmıştır.
Dolaysıyla anlambilimin alanı, gramatik doğruluk veya kelime anlamlarının
çok ötesine taşmış ve bilinç altına yerleşen anlatımdan alınan hazza dönüşmüştür. Edebî zevk veya incelik, yalın Arapça tercüme ve gramer bilgilerinin
öğretimiyle değil, bunlarla birlikte ses, yapı, sözdizimi ve anlamın birlik
oluşturacağı bütünlük içinde öğretilmesiyle kazanılır.
Kavramlar arası farklar vurgulanmalı: Her dilde ad ile adlandırılan
şey arasında kültürel bir ilişki vardır. Görünüşte her toplumda benzer görevi
yapan kavrama verilen ad diğer dile aynı görevi yapan adla çevrilecektir ancak hiçbir zaman adın arkasında kültürün oluşturduğu anlam aynı olmayacaktır. Örneğin, Arapça ""خثز, Farsça "nân", Almanca "brot", Ġngilizce "bread",
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Fransızca "pain" olarak adlandırılan “ekmek” adının her dil sahibinin zihinde
canlandırdığı şekil, lezzet, manevî ve kültürel değer ile hayattaki önemi farklılık gösterir. Yani ekmek adının bir dilde taşıdığı anlam, bir başka dilde taşıdığı anlamdan farklıdır. Bunu şu örnek daha açık gösterir: “inek” adı bir
Türk’te süt veren uysal bir hayvanı, bir Hindu’da dokunulması yasak kutsal
bir hayvanı ve bir Ġspanyol’da da azgın boğaların anası olan bir hayvanı canlandırır. Cisim aynı olmasına rağmen onun ismine yüklenen anlamlar farklı
olabilmektedir. Bundan dolayı dilden dile aktarılan pek çok kelimenin az veya çok anlamında farklılık gösterdiği söylenebilir. Bir dilden diğer bir dile
belki nesneler isim olarak aktarılabilir, ancak kültürel anlamları adı kapsamayabilir. Arapça öğrenen yabancılar arasında bu problemle en az karşılaşan
Türk öğrenciler olsa da öğrenimi olumsuz etkilememesi için kavramlar arası
farklar kavratılmalıdır.
Arap anlatım üslûbu öğretilmeli: Arapça öğrenimiyle ulaşmak istenilen
hedef, dilin sihirli anlatım gücünü kazanmadır. Bu hedef, dili bütün unsurlarıyla kavrama ve tüm iletişim alanlarında doğru kullanma ustalığını kazanarak gerçekleşir. Anlatım üslûbu öğretilirken Arapçanın yaşayan bir iletişim
dili olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu özellik dikkate alınmadan, ölü bir dil
gibi bir kural, bir örnek modeliyle öğretilirse cansız, iletişimde kullanılamaz
şekline dönüşür ve bu da tüm öğretim çabalarının geriye tepmesine sebep
olur. Her Arap dili yaşadığı çevre, hayat şartları ve öğrenim düzeyine uygun
kelimeleri seçer, bazı kelime ve söz kalıplarını daha sık, bazılarını daha az
kullanır. Aynı ailede, birlikte yetişmiş ve aynı okulu okumuş iki kardeş arasında dahi üslûp farkları olabilir. Arapça öğrenecek bir Türk, öğrenim alanını
bu kadar genişletirse hedefinden sapar. Ġlk aşamada ona lazım olan farklı kullanımları oluşturan basit ortak paydadır. Ġleri aşamalarda kendi üslûbunu
oluşturacak ve hedef dilin bir üyesi gibi dili kullanacaktır.
Tüm bilgiler anlamaya yönelik olmalı: Arapça öğretiminde, bir kuralın
öğretimi yalın haliyle kendisi hedef olmadığı gibi, bunlarla ilgili kitapların da
öğretimi bizzat hedef değildir. Yani sarf, nahiv ve sözlük gibi araçlar, hiçbir
zaman amaç olmamalıdır. Asıl hedef, bu araçlarla kazanılan bilgilerin harekete geçirilerek etkili iletişimin sağlanması olmalıdır. Arapça dil varlığını edinme, yine kaynağı Arapça olan ve ondan çıkarılan kuralların öğretimiyle bağlantılı ise de, öğrenim hedefi hiçbir zaman bunarlın yalın öğrenimiyle gerçekleşmez. Kurallar, Arapça iletişimin doğruluğunu denetleme, yani doğru anlama ve kullanma araçlarıdır. Araç bilgiler Arapça iletişim üslûplarının tümüne
hâkim olmayı sağlayacak güçte değil, belki hafızadaki birikimle kullanılacak
kelime ve cümlelerin doğru seçimine yardımcı bir araç olarak görülebilir.
Gramatik ve yapısal yaklaşımları esas alarak dilin realitesini kurallarda arama
ve öğrenimi teorikleştirme yerine, yaşayan Arapçayı tabiî ve estetik güzelliği
içinde öğrenme tüm problemlerin çözümünü de beraberinde getirir.
3. Arapça Becerilerin Kaynaşık Öğretimi
Becerilerin her dildeki işlevi aynı olduğu için benzeşen görevler yaparlar.
Anadilde dört beceriyi kullanan bir insanın aynı becerileri hedef dilde kullanabilmesi için sadece bunların içeriğinin o dile göre yeniden düzenlenmesi
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yeterli olacaktır. Ancak, Arapçayı ana dil olarak konuşanların mantıkî dil örgüsünü aynı nitelikte yabancı dil olarak öğrenecek Türklere aktarmak oldukça güçtür. Kolay aktarımın yolu, ana dil ediniminde kazanılan öğrenme yaşantılarının aşamalı bilgilerle yeni sürece uygun yapılanmasıdır. Bunun için
her beceri, hem var olan anadil birikimleri üzerine kurulmalı, hem de hedef
dilin bilgileriyle yeniden düzenlenmelidir. Beceriler bir aşamalar düzeni içinde pekiştirilirken yapılacak sistemli tekrarların özel bir önemi olduğu unutulmamalıdır. Bunun için tekrarlar yeter sıklıkta ve zaman geçtikçe de artan
bir karmaşıklıkta yapılmalıdır.
Temel dil becerileri önceden tecrübe edilen dilsel kullanımların parçalar
hâlindeki değişik uygulamalarla oluşturduğu birikimler üzerine kurulur. Bunun için öğrenci Arapçayı, sürekli uygulamalar yaparak basamaklı ve tecrübelerle birikimli bir süreçte beceri kazanacak bir biçimde öğrenmelidir. Dil
uygulamaları sırasında meleke oluşturacak Arapça birikimin, sadece yalın ve
anlamsız sıkıcı tekrarlarla meydana gelemeyeceğine dikkat edilmelidir. Çünkü meleke oluşumu, özellikle belirli hedeflere yöneltilen ve uygun zaman
aralıkları içinde birbirini izleyen uygulamalar ve onlardan doğacak dilsel yaşantı ve tecrübelere gerek duyar. Bunun için bazı karmaşık Arapça yapılar
sadece tekrarlarla değil, sürekli artan sıklıkta karmaşık şekillerini kullanma
ve tecrübe kazanma alıştırmalarıyla öğretilmelidir.
Arapça yabancı dil olarak tüm yapısal bilgileri beceriye dönüştürecek
aşamalı uygulamalar dizisi içinde sürekli ve etkili bir biçimde desteklenerek
öğretilmelidir. Arapça dilsel bir yapıyı fonksiyonel bir kullanım, bir gramer
kuralı, bir beceri veya dilin bir birimini genel yapıdan soyutlayarak tek başına
öğretmek imkânsızdır. Yani hangi ifade ve anlatımların nerede ve nasıl kullanılacağı bilinmeli, bilgiler yaşantıya dönük olmalı ve fonksiyonel bir aşamalar düzeni içinde öğretilmelidir. Öğretim, dil melekelerinin kendilerini oluşturan yapısal ve fonksiyonel tüm unsurlarla bağlantılı olarak etkileşim örgüleri
içinde ve melekeye dönüşecek biçiminde yapılırsa, aktif Arapça öğrenimi
gerçekleşir.
Arapça dil becerilerinin aktif olarak istenen ve beklenen yönde, etkili ve
verimli gelişmesi için şu düzlemde koordine edilmeleri gerekir:
3.1. Beceri Edinimi Tutarlı, Dayanışık Bir Yol Ġzlemeli
Arapça öğretiminde tüm dil becerilerinin bir bütünlük oluşturacak bölümler hâlinde düzenlenmesi, öğrenim hedeflerinin gerçekleşmesinde önemlidir. Kendi yapısı içinde bir bütünlük oluşturan Arapçanın, anlam örgüsü bozulmazsa bir yabancıya aktarımı kolay olur. Bunun için Arapça öğretiminde
bütün uygulamalar dilin tabiî iletişim karakterini taşımalı, tümü birden aynı
hedefe doğru ve birbirini destekler nitelikte olmalıdır. Öğretilecek konuların
dağılımı, öğrencinin fizikî ve aklî gücü ile bilgi ve birikimine uygun, dengeli
ve düzenli olmalıdır. Anılan esaslara uyulduğunda bilgiler kalıcı, öğrenme
oranı yüksek olur ve bunlara bağlı olarakta öğrencinin öğrenme gücü artar.
Öğrencinin kazanması gereken her beceri, diğer becerilerle bir bütünlük
içinde kaynaşabilecek ve iletişimde ortak kullanıma fırsat verecek nitelikte
olmalıdır. Öğrenci bilgi ve becerileri bütünlük içinde öğrenmeli, her gün çeNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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şitli yeni ilavelerle dilsel birikiminin uğradığı değişiklikler ve bunlardan doğan farklar kolayca karşılaştırabilmelidir. Örnekler yaşayan Arapçadan alınır,
bilgiler birbirini pekiştirir ve tutarlı bir biçimde ilişkilendirilirse öğrenme daha sağlıklı olur. Öğrenme uygulamalarının birbirini destekler nitelikte olabilmesi için çevre şartlarının da bunlara uygun ve tutarlı olması gerekir. Bunun için Arapça öğretiminin en verimli nasıl yapılabileceğini gösteren bütün
bilgi, beceri ve uygulamaları kapsayacak bir disipline gerek vardır. Böyle bir
disiplin içinde yapılan dilsel ve fonksiyonel Arapça öğrenimi başarılı olur.
Becerilerin edinimi için sürekli gelişen metot ve teknikler ile teknik donanımdan yararlanılmalıdır. Teknik donanım desteğiyle sağlanan sürekli
duyma, dinleme ve tekrarlama, Arapça sözlerin öbekleşerek dilbilgisi örgüsü
kazanılmasına katkı sağlar. Temel dil becerilerinin öğretimi, özellikle ileri
safhalarda, öğrenciye sonsuz sayıda Arapça cümle öbeklerini üretebilme yeteneğini kazandırır. Öğrenci, Arapça anlatım kalıpları ile yapı kurallarını beceri olarak kazandığında, Arapça dil yeteneği (competance) kazanmış olur.
Yine Arapçayı kendisine mahsus bir tarzda kullanma ve konuşma kabiliyetini
kazanan öğrenci, Arapça kullanım yeteneği (performance) kazanmış olur.
Arapça düşünme becerisi kazanmanın dili öğrenmeye çok önemli katkısı
vardır. Bunun için, Arapça metinler Türkçeye tercüme edilmeden okuma, konuşma ve özellikle toplum içinde yapılan hızlı konuşma gibi çeşitli etkinliklerle geliştirilmelidir. Arapça düşünme becerisini kazanma aşamasını, anlamları Arapça olarak hissetme aşaması takip etmelidir. Aslında Arapça hissetme,
Arapça düşünme yeteneğini kazandıktan sonra gelişir. Türk öğrenciler bu
aşamayı diğer Arapça öğrenenlere kıyasla daha kolay atlatırlar. Çünkü Ġslâm
kültürü içindeki tarihî birliktelik, Arap hissiyatını doğru ve hızlı kavramaya
yardımcı olur. Bu olumlu etki öğretime yansıtılırsa, öğrenmede yüksek başarı
sağlanır. Arap hissiyat ve düşüncesini Türk öğrencinin özümseme başarısı,
daha iyi metot ve teknik imkânlarla Arapça öğrenen başka öğrencilerden daha
hızlı ve güçlüdür. Bunu Tunus Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü’nde çok iyi
Arapça eğitimi almış, yapı ve kelime dağarcıkları zengin, batı ülkelerinden
gelen papaz ve müsteşriklerle birlikte öğrenim gören Türk öğrenciler arasındaki farkı incelediğimde gördüm. Onlar, üstün donanımlarına rağmen düşünce ve hissiyatta Türk öğrenciler kadar başarılı olmadıkları gibi bunları ifade
de kültürel zıtlığın etkisi çok açık görülüyordu.
3.2. Beceri Edinimi Hedefle Bütünleşik Uygulanmalı
Hedef belirleme ile bilgileri uygulama Arapça öğreniminin iki temel öğesidir. Arapça öğrenimi, öğrenilen bilgilerin öğrenim hedeflerine uygun olması
ve hayata geçirilmesiyle edinim aktifleşir. Ġletişimde kullanılmayan bilgiler
cansız tohum gibidir. Bilgiler melekeye dönüşerek iletişimdeki görevlerini
yüklendiklerinde canlanmış olurlar. Öğrencinin hedefine uygun olan öğretim
davranışları öğrenimi ekonomik ve başarılı bir hâle getirir. Tutarlı uygulamalar içinde düzenlenen öğretimin tüm öğeleri birbirine kenetli olmalıdır. Bütünlüğü sağlayacak biçimde yapılan öğretim, öğrenciye istenilen hedef ve
davranışları hızlı ve kolay kazandırmada etkili olur. Hedef ve davranışları
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kaynaşık ve tüm unsurları birbirini destekleyen Arapça öğretimi, şu uygulamalara yer verilmelidir:
Bilgiler kalıcı iz oluşturuncaya kadar tekrarlanmalı: Öğretilen bilgilerin yerleşip kısa sürede beceriye dönüşmesi için bilgiler tümleşik ve beceriler arası ortak kullanıma uygun olmalıdır. Bilgilerin birlikte tekrarlanabilme
özelliği yoksa sınırlı sayıda yapılan tekrarlarla istenen aktif beceri kazanılamaz. Kalıcı iz oluşturacak tekrarlar önceleri daha sık ve gittikçe azalan zaman aralıklarıyla yapılmalıdır. Tekrar yalın olmaktan uzak, farklı tecrübe ve
uygulamaları desteklenmeli ve fonksiyonel iletişime hazırlayacak kalıcı izler
oluşturmalıdır. Çünkü, beceriler tekrarların sistemli bir biçimde sürdürülmesiyle belirli bir aşamadan sonra kalıcı izlerin birikimidir.
Arapça öğrenme; düzenli sürdürülen tüm öğretim çabalarının sonucunda
tecrübelerle oluşan ve beceri denilen kalıcı bilgilerdir. Öğrenmeyi gerçekleştirecek kalıcı bilginin, öğrencide oluşması için ne kadar tekrara ihtiyaç olduğunu, öğrencinin öğrenme hızı belirler. Öğrenme hızı ise, öğrencinin zekâsı,
mevcut bilgileri ve motive derecesiyle bağlantılıdır. Gereksiz tekrar, öğrencinin ilgisizlik ve tatminsizliğine yol açabileceği gibi, eksik tekrar da bilgileri
kavrayamama ve ondan doğan gerginliğe sebep olabilir. Bundan dolayı belli
bir melekeyi kazandıracak öğrenme uygulamalarının süresi ve tekrarlama sayısı öğrenciye göre belirlenmelidir.
Edinim uygulamaya yönelik ve kaynaşık olmalı: Arapça öğretimi, öğrencinin öğrenim hedefini tüm alanlarıyla kapsamalı ve kendi içinde herhangi
bir tutarsızlığı olmayan, basamaklar arası bütünlük oluşturan bir gelişim yolu
izlemelidir. Öğretimin ilerlemesine paralel olarak karmaşıklaşan dilsel davranışlar, yine dilsel uygulamalarla desteklenmelidir. Çünkü, kazanılan bilgilerin
uygulamaya, uygulamaların da dilsel yaşantı ve tecrübelere dönüşmesiyle beceri olarak yerleşir. Bunu sağlamak için Arapça dil becerilerini kazandırma
uygulamaları kaynaşık, aşamalı ve hayata hazırlayıcı özellikte olmalıdır. Yani, uygulamalı bilgilerin dilsel yaşantıya dönüşmesini sağlayacak davranışlarla desteklenmesi, öğretim hedeflerinin başarıyla gerçekleşmesini sağlar.
Arapçanın yabancı dil olarak öğretimi hedeflenirken, bizzat kendisinin de
öğrenim ve öğretim aracı olduğu sürekli göz önünde tutulmalıdır. Bir yandan
Arapçanın kendi yapısal sistemi öğrenilip öğretilirken, diğer yandan da Arap
toplumunun dilsel yaşantılarının tümünü kapsayan bilgiler onunla öğretilip
öğrenilecektir. Arapçanın bu iki değişik rolünün öğrenimi, birlikte ve iç içe
yapılmalıdır. Bunun için öğretim uygulamalarında dilsel yapı ile kullanım şekillerini birlikte geliştirmesi gerekir. Öğretimde gerek Arapçanın kendi dilsel
yapısı, gerekse Arapça aracılığıyla taşınan mesajlar, kısaca her türlü aktarımı
yapılan bilgiler arasında bir bütünlüğün olması başarılı öğrenim veya öğretimin vazgeçilemez esasıdır.
Bilgiler birbirini destekleyen sistemli kümeler oluşturmalı: Öğretim
sırasında gerek yapısal, gerekse fonksiyonel bilgi veya uygulamalar birbiriyle
bağlantılı bir sistem içinde hedefe uygun ve birbirini destekleyen düzenlemeler içinde olmalıdır. Öğretilen üniteler arasında kurulacak organik bir bağ, her
dil becerisinin eşit olarak edinimini ve dolaysıyla da Arapça öğrenimini koNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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laylaştıracaktır. Bunun için her bir beceri diğer becerilerle birlikte grup oluşturabilecek biçimde düzenlenmelidir. Kazanılan tecrübelerin kalcılığı için sürekli benzerleriyle kümelenmeli ve bunları uygulamaya geçirecek davranışlarla bir arada örgütlenmesi sürdürülmelidir. Tüm bu düzenlemeler, henüz
dilsel gelişme içinde olan öğrencinin öğrenmeye hazır bulunuşluğu dikkate
alınarak yapılmalıdır. Uygulamalar öğrenciyi tatmin ederse öğrenmeye karşı
isteklenir, hazır bulunduğu seviyenin altında kalırsa öğrenmeye ilgi duymaz
ve usanır, hatta öğrenimden bile soğur.
Edinilen dil becerileri, öğrencinin bilgi gelişimine uygun bir tempoda ve
gittikçe karmaşıklaşan bir düzen içinde sıralanmalıdır. Öğretimin başında
karmaşık bilgilerin öğretimi nasıl sakıncalı ise, aynı biçimde karmaşık bilgilerin öğretilmesi gereken bir aşamada basit bilgilerin öğretilmesi sıkıcı, dolaysıyla verimsiz olur. Yani vaktinden önce öğretildiğinde, öğrenciyi başarısız
yapması muhtemel konular sonraya bırakılmalı ve seviyenin yükselmesiyle
basitleşen bilgiler tekrarlanmamalıdır. Kazanılan becerilerin birbirini pekiştirici olması, öğrencide dilsel bilgi ve uygulama bütünleşmesini sağlar. Bunun
için konular arasında birbirini destekleyicilik esasına uygun bir kümeleşme
her zaman gözetilmelidir.
Bilgiler aşamalı ve öğrenim ekonomik olmalı: Arapça dil sisteminin
yerleşik bir düzen alması için yeterli tekrarın yapılması gerekir. Yapılan tekrarlar, bilgilerin kalıcı iz oluşturmasına yetecek sayı ve sıklığa ulaşmadan terk
edilirse, o ana kadar sürdürülen tüm faaliyetler boşa gider. Yeterinden çok
yapılan tekrarlar usandırıcı olduğundan öğrenmeyi engeller. Yani yetersiz tekrar, tüm öğretim çabalarını boşa çıkarırken, gereğinden fazla yapılan tekrarlar
da vakti boşa geçirme ve öğretim israfına sebep olur. Çünkü, tekrarların yetersiz veya fazla olması kalıcı iz oluşturmaz. Beceri oluşturacak kadar tekrarlanmalı ve öğretim yaşantıları aşamalı, öğrenci gelişimine uygun olacak şekilde plânlanmalıdır.
Arapça öğretim ve öğreniminin düzenli ve başarılı olması için öncelikle,
Türk öğrencinin Arapça öğrenme hedef analizleri yapılmalıdır. Öğretilecek
bilgi, dilsel davranış ve yaşantılar belirlenen hedeflere götürecek biçimde
plânlanırsa öğretim verimli, öğrenci başarılı olur. Uygulamalar esnasında gerekli görülen basit düzenlemelerle öğrenme, hedefe uygun şekle getirilirse,
öğrenme kısa sürede ve daha az emekle gerçekleşebilir. Tüm şartları taşıyan
iyi koordine edilmiş öğretim örgütlenmesiyle, öğrenci daha sonraki öğrenmeleri sağlayacak hedef motor becerileri, büyük bir kolaylık ve ustalıkla kazanır. Ġletilecek anlama uygun kelime ve cümle hızla öğrencinin zihninde canlanır ve cesaretle bilgiler kullanılır.
Öğretim sistemi kendi içinde dayanışık olmalı: Arapça öğretiminin
ekonomik olması için tüm dilsel uygulamaların kendi içinde birbirini destekler ve tamamlar özellikte olması gerekir. Uygulamalar dayanışık ve aynı yönde birbirini etkileyip desteklemezse, öğrencinin öğrenme hızını azaltır ve çok
çabayla az şey öğrenilir. Uygulamalar arasında uyumsuzluk ve tutarsızlık olduğunda istenilen öğrenim meydana gelmez, aksine istenmedik yanlışlar ortaya çıkar. Bundan dolayı öğretim, öğrencinin dilsel gelişimine paralel bir
86

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

CANDEMĠR DOĞAN
tempoda ve düzeyine uygun becerilerini kazandırarak ilerlemelidir. Öğrenilen
tüm bilgiler birbirini desteklemeli ve öğrenme etkisini artıracak biçimde kümelenmelidir. Öğretim; hedeflenen plâna uygun, öğretilen bilgiler basamaklı,
konular periyodik tekrarlanabilir, dayanışık ve birbirini destekler nitelikte olduğunda ekonomik, kalıcı ve dolaysıyla da başarılı olur.
Sonuç ve Öneriler
1. Yabancı dil öğretimde yöntem, kolay ve verimli öğrenim için olmazsa
olmaz ilk şarttır. Öğrenimi zor olduğu sanılan Arapça söz konusu olunca yöntemin önemi daha da çok önem kazanır.
2. Arapça günümüzde ulusal ve uluslararası alanda iletişim aracı olarak
kullanılan bir dildir. Bu sebeple öğretimi, yaşayan dillere mahsus metot ve
uygulamalarla öğrenciye kazandırılmalıdır. Arapça iletişime işlerlik kazandıracak olan tecrübeler sürekli birikim, uygulama, tekrar ve aktif hafıza oluşumuyla beceriye dönüştürülmelidir.
3. Her yabancı dil her ulusa aynı evrensel yöntemlerle aynı verimlilikte
öğretilmez. Bundan dolayı Türkçe ile Arapça arasındaki farklardan doğan çeşitli özel kolaylık veya güçlükler karşılaştırmalı dilbilim esaslarına göre analiz edilmeli ve Türklere özgü Arapça öğrenim ve öğretim yöntemleri üretilmelidir.
4. Arapça öğretiminde öğrencilerin karşılaştıkları güçlüklerin nedeni ve
niteliği, tarihî süreç esas alınarak belirlenmeli ve elde edilen sonuçlara uygun
çözümler geliştirilmeli, öğrenci kendi dili hakkında daha bilinçli hâle getirilmeli.
5. Yabandı dil öğrenimiyle ulaşmak istenilen hedef, dilin sihirli anlatım
gücünü kazanma olduğuna güre, Arapça ile Türkçe tam olarak eşleştirilerek
karşılaştırmalı öğretilmeli ve öğrenci tüm dil becerilerini kullanabilmelidir.
6. Arapça öğretim uygulamaları hedef ve davranışlarla kaynaşık, tüm metot
ve teknikler birbirini destekleyen sistemli kümeler oluşturmalı, bilgiler öğrencide kalıcı iz oluşturmalı ve yaşantıya dönük olmalıdır.
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SA‘DÎ ŞÎRÂZÎ’NİN ARAPÇA ŞİİRLERİ VE BAĞDAT MERSİYESİ
ÖMER ÜNAL*
Özet: Bu makalede, Fars edebiyatının ünlü simalarından ġeyh Sa„dî
ġîrâzî‟nin hayatı, edebî kiĢiliği, toplumsal hayatla ilgili görüĢlerine kısaca değinildikten sonra gazel, vaaz, övgü, yaĢlılık, medih, gibi konulara dair söylemiĢ olduğu Arapça Ģiirlerinin önemi vurgulanmıĢ ve örnekler verilmiĢtir. Özellikle Hülâgu‟nun 1258 de Bağdat‟ı istila edilip
halife Mu„tasım Billâh‟ın öldürüĢünün ardından takip eden katliam ve
yağmala olaylarını acı ve ıstıraplı bir Ģekilde dile getirmiĢ olduğu ve
92 beyitten oluĢan “Bağdat Mersiyesi”ne kısa bir girizgâhtan sonra
tümünün tercümesi verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Sa„dî, Bağdat, Ebûbekr b. Sa„d, Hülâgu,
Mu„tasım, hâlife, vaaz, medih, gazel, mersiye, yaĢlılık.
Sadi of Shiraz’s Arabic Poems and His Elegy for Baghdad
Summary: In this article, it‟s emphasized the importance of Arabic
poets concerning the subjects like lyric poem and praise and sermon
and old age with samples after being given information shortly about
Sheikh Sadi of Shiraz the famous face of Classical Iranian Literary
and his life story and scientific and literary personality and his views
on social life in which he lived and then it‟s given all the translation of
“The Elegy for Baghdad” taken shape fron 92 couplet in which Sheikh
Sadi expressed with a tragic and pain the occupation over Baghdad by
Hulagu in 1258 and the kill of Mutasim Billah the Caliph and then
murders and booties.
Keywords: Sadi, Baghdad, Hulagu, Abu Bakr b. Sad, Mutasim Caliph, lyric poem, praise, sermon, elegy, old age.
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Hayatı: Ġran edebiyatının en tanınmıĢ simalarından biri olan Sa„dî‟niın
tam adı, Ebû „Abdullah MüĢerrefüddîn b.Muslihuddîn ġîrâzî‟dir. 610–
615/1213–1219 yılları arasında ġîrâz‟da doğmuĢtur1. ġiirlerinde Sa„dî mahlasını kullanmıĢtır. O, bu mahlası devrinin hükümdar adayı, aynı zamanda kendisinin beğenisini ve övgüsünü kazanmıĢ olduğu Ģehzade Ebû Bekr b. Sa„d b.
Zengî‟den almıĢtır 2. Kültürlü ve bilge bir aileye mensup olan Sa„dî, yaklaĢık
on iki yaĢlarında babasını kaybetmiĢtir. Ana tarafından dedesi Mes„ûd
Kâzerûnî, Sa„dî‟nin iyi yetiĢmesi için özel ilgi göstermiĢ ve eğitimiyle bizzat
kendisi meĢgul olmuĢtur. Ġlköğrenimini ġiraz‟da tamamlamıĢ, Moğol istilâsından sonra Bağdat‟a göç etmiĢtir. Orada zamanının en büyük ve en gözde
bilim merkezi olan Nizâmiye Medresesinde tahsilini tamamlamıĢtır3.
Hayatının büyük bir kısmını seyahatle geçirmiĢ olan Sa„dî Irak, Suriye,
Anadolu, Mısır, Hindistan, Fas, Azerbaycan, Belh, Gazne, Pencap ve
Somenat gibi ülke ve Ģehirleri gezmiĢtir 4. Bu seyahatleri esnasında gerek devlet ricalı gerekse Ģair, edip, mutasavvıf ve din âlimleriyle tanıĢmıĢ, onlarla
sohbet etmiĢ; adı geçen ülke ve Ģehirlerin yaĢam tarzları, gelenek ve göreneklerini bir eğitimci gözüyle değerlendirmiĢ ve onlardan uygun bulduğu noktalara, daha sonraki yazmıĢ olduğu eserlerinde çeĢitli vesilelerle değinmiĢtir5.
Edebî Kişiliği: Fars edebiyatının en büyük üstatlarından ve kültür tarihinin en önemli simalarındandır. ġeyh Sa„dî, Türk kültür ve edebiyat alanında
da önemli bir yere sahiptir6. ġüphesiz iyi bir eğitim ve öğrenim görmüĢ olan
Ģair, aynı zamanda iyi bir ahlak öğretmenidir. Birçok ülke dolaĢarak edindiği
tecrübeler ve yaĢadığı acı tatlı olaylar sayesinde olgunlaĢarak onları eserlerine aktaran iyi bir vaiz, eğitmen ve ahlak öğretmeni olduğunu kanıtlamıĢtır.
Ülkemizde Türkçeye ve Batıda çeĢitli dillere çevrilmiĢ olan özellikle
Gülistân ve Bostân adlı eserlerine, bir hayli önem verilmiĢ; günümüze kadar
gerek Anadolu‟da gerekse Batılılar tarafından hakkında müstakil eserler oluĢturacak seviyede pek çok araĢtırma ve inceleme kaleme alınmıĢ, aynı zamanda dünyaca beğeni ve takdir kazanmıĢ bir Ģahsiyettir 7.
ġeyh Sa„dî, hassas bir ruha, narin bir kalbe, duygu ve coĢku dolu bir gönle, kıvrak bir zekâya engin bir vicdana ve sarsılmaz bir imana sahipti. Ġyiliği
över, onu öğütlerdi; kötülüğü yerer ve ondan sakındırmaya özen gösterirdi.
Güzele, güzelliğe âĢıktı; hatta bir gül, bir kuĢ nağmesi, tatlı bir rüzgâr anlamlı
bir sima, bir çift güzel göz ġeyh Sa„dî için birer ilham kaynağıydı; hatta bu
veriler, kendisine nesir veya nazım konusunda Ģaheser satırlar üretmesine vesile olurdu. Zulmü, çirkinliği, küfrü, kötü huyları, kibri, gururu, bencilliği,
büyüklük taslamayı, beĢerî ihtirasları ve kaprisleri asla sevmezdi 8.
Şeyh Sa‘dî ve toplumsal hayat: Bir mutasavvıf olarak bilinen Sa„dî‟de
ana konu, ölüm ötesindeki hayata bakıĢında olduğu gibi dünyaya bakıĢı ve
onu gereği gibi değerlendirmeye özen göstermesi, bir nevi paralellik arz etmektedir. Hikmet Ġlaydın‟ın da ifade ettiği gibi Sa„dî‟nin eserlerinde iĢlediği
ana tema, bildiğimiz ve hissettiğimiz hayattır. Çok dindar bir sofi olmasına
rağmen o, hep hayatın içinde kalmıĢ, hayatın gerçek yönüyle akla ve mantığa
uyan yönlerini irdeleyip yorumlamaya çalıĢmıĢ, duygu ve düĢüncelerine kaynak olarak daima hayatı ve hayatın gerçeklerini iĢlemeye azami gayret sarf
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etmiĢtir. Ġnsanı da hayatın içinde siyaset, eğitim, terbiye, toplumsal ihtiyaç,
sosyal yaĢam, aĢk inanç, yüce varlık olan tanrı ve benzeri meseleleri olması
gerektiği gibi basitçe düĢünmüĢ hiç derinleĢtirmeğe lüzum görmeden ifade
etmeye çalıĢmıĢtır9.
Sa„dî, toplumun bireylerini yalnız değil, aksine geniĢ bir toplumun organları olarak inceler ve erdemli bir toplumun oluĢması için bu düĢüncenin
gerçekleĢmesinin hayati önem taĢıdığını her vesile ile dile getirir. Mutlu bir
birey demek, dirlik ve birlik içindeki bir toplumda, o ferdin kedisine düĢen
görev ve sorumlulukları içtenlikle ve samimiyetle yerine getirmesi demektir10. Aslında Sa„dî‟ye göre cemiyet, her türlü organlarıyla bir bütündür. Orada hükümdarlar, vezirler, bilginler, hukukçular, din bilginleri, zenginler, fakirler, askerler, Ģairler, memurlar, herkes yerli yerince rolünü alır. Bu mahĢeri
dramın içinde iyilikler ödüllendirilmeli; kötülükler, toplumun selameti için
hiç acıma duyulmaksızın ceza ile karĢılık görmelidir. Mükâfatın ve müsamahanın yanında cezanın da af kadar değeri olmalıdır. Toplumda her fert, bir
arada yaĢamanın sorumluluğunu anlayabilmeli, çok dikkat isteyen ve uyulması zorunlu olan kurallara bağlı olması gerektiğini layıkıyla kavrayabilmelidir11.
Sa„dî hayatı, mümkün olduğunca çıplak ve pratik bir gözle inceleyip anlamaya ve anlatmaya çalıĢmıĢtır. Diğer bir ifadeyle o, hayata anlaĢılması son
derece zor kuramlarla değil aksine hayatı küçük kesitleriyle, hareketleriyle,
köĢe bucak seyretmiĢ, bunlardan her birinin sağlam ve çürük taraflarını belirtmeye çalıĢmıĢtır. Bundan dolayı, zaman zaman olayların tezatlarını da
eserlerine almıĢtır12.
Sa„dî‟ye göre toplumdaki her birey ve müessese, cemiyetin ve ferdin
mutluluğunu, güvenini sağlamakla yükümlüdür. Bir çoban olan hükümdar bile kendi sürüsünün hizmetçisidir. Hatta tasavvuf ve tarikat ehlinin dahi halka
hizmette kendisini yükümlü sayması kaçınılmazdır. Aynı zamanda Ģairler
toplumun ihtiyaç duyduğu temel sorunları, gerektiğinde hiç çekinmeden, karĢılık beklemeksizin, gösteriĢten ve ikiyüzlülükten uzak bir Ģekilde, imkânlarının elverdiği ölçülerde etkili bir dille anlatmalı ve sürekli halkın nabzını
tutmaya azami gayreti göstermelidirler 13.
Bununla beraber buradaki mesut insan mefhumunu daha geniĢ ve daha
kapsamlı manada anlamamız gerekir. Sa„di‟nin istediği ve özlemini çektiği
mutluluk, sırf maddi huzur değildir. Dünyada elde edilen maddi mutluluğun
ötesinde, bu fani dünyadan göçle yok olmayan ölümün ötesinde de kesintiye
uğramadan süreklilik arz eden bir mutluluktur. Ruhumuz, kafesinden kurtulup yoluna hür ve serbest devam ederken, gene mesut ve bahtiyar kalabilmeli,
mutluluğu da ebediyet ölçüsünde tadabilmelidir. Ġnsan, dünyada buna göre
hazırlık yapmalı, o zifiri karanlık mezarın içine elinde meĢaleyle girmelidir.
Bunun çaresi ise ihtirasların üstesinden gelmektir. Sa„dî ihtiraslara, eski mutasavvıflar gibi nefis adını verir ve onunla mücadeleyi detaylı bir konu olarak
ele alır. Çünkü insan, sayısız tutkularla doludur. Bunlar baĢıboĢ bırakılırsa,
azgın ve terbiye edilmemiĢ at gibi bizi kendi istikametinde meçhul ve tehlikeli yönlere doğru sürükleyip götürebilir. Ġhtirasların dizginlerine hâkim olaNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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bilmek için hakiki manada insanın, kanaatkâr ve bilgece, insan ruhunu iyi anlayan ve ona göre davranan gönül eri olması gerekir. ĠĢte terbiyenin asıl gayesi budur. Dolayısıyla insana beĢ duyu organı ve irade bunun için verilmiĢtir14.
Sa„dî‟ye göre erdemli ve olgun insan tipi, ihtiraslarından ve beĢeri zaaflarından kurtulup nefsine gerekli eğitimi vermek suretiyle gurur ve kibirden de
arındıktan sonra özlemi çekilen gerçek mutluluğa kavuĢmuĢ olur. Artık böyle
bir insan, baĢkalarına zarar vermeyecek bir olgunluğa ulaĢmıĢ demektir.
Çünkü öze yönelmiĢ olan bu insan, bahtiyardır, kendisini iyi tanıdığı için
baĢkalarına da faydalıdır; iyi davrandığı ölçüde de haz duyuĢu artacaktır. Görülüyor ki Sa„dî‟nin tasavvuf anlayıĢı, sosyal hayat ve onun gerektirdiği değerlerden uzak kalmamıĢ, tersine hayatla iç içe yaĢama prensibini önemle
vurgulamıĢtır15.
Sa„dî‟ye göre ifade edilen bu unsurların üstünde hayatı düzene koyan en
büyük yaratıcı Tanrıdır ki her Ģey, esas itibariyle onun takdir ve inayetine
bağlıdır. Bizim isteklerimiz ve takdirlerimiz ilahi iradenin karĢısında belkide
pek çok noktada aciz kalmaktadır; ancak biz, insan olarak elimizden geldiği
kadarıyla istemek ve gereğini yapmak zorundayız 16.
Sa„dî‟nin, hayatı ve onun ahengini kavrama noktasındaki prensiplerinden
biri de, kendisi bir psikolog gözlemci olarak çağının materyalleri nispetinde
evrensel bir bakıĢla insanı iyi ve kötü yönleriyle ele almıĢ ve incelemeye
azami gayret göstermiĢ; bu gayesine ulaĢabilmek için de dünyanın dört bir tarafını köĢe bucak gezmeyi hedeflemiĢtir. Gezdiği ve gördüğü her yerde karĢısına çıkan değiĢik insanla konuĢmaktan, tartıĢmaktan, hatta kavga etmekten
çekinmemiĢ, bilmediklerini sormuĢ ve incelemiĢ, aklının yatmadığı Ģeylere
tereddütsüz itiraz etmiĢ ve çağının taassuplarına kapılmadan uygun gördüğü
pek çok bilgi ve deneyim elde etmiĢtir. Bu Ģekilde insanı ve hayatı değerlendirme yönünde uzun tecrübe ve deneyimlerinin sonunda ifade etmeğe çalıĢtığımız neticeye ulaĢmıĢtır. Ona göre pek çok hadisenin içinde derin manalar
gizlidir; bunlar, kendine özgü bir dille gönül erlerine, arif ve basiretli düĢünürlere hitap ederler. Mamafih Sa„dî, bu hitapları hissetmiĢ ve kavramıĢ olmalı ki çocukların bile kendi çaplarında kavrayabilecekleri, sade ve basit bir
üslupla anlatımın sırrına ermiĢtir17.
Sa‘dî’nin Arapça Şiirleri: Anadili Farsçayı, gerek mansur gerekse manzum eserlerinde edebî bir tarzda kullanım mahareti gösteren Sa„dî, Arapçayı
da iyi derecede konuĢup yazabilme gücüne sahipti. ġairin Arapça Ģiirlerini,
Alî Furûğî "Külliyât-ı Sa‘dî" adıyla derlediği Farsça eserleriyle "Kasâid-i
Arabî" adlı eserini de yayımlamıĢtır18.
Sa„dî‟nin Arapça Ģiirleri 6 ana konuyu ihtiva etmektedir:
1-Gazeller: 214 beyti ihtiva eden bu gazellerinde ġeyh Sa„dî, genellikle
gazel türünde olduğu gibi, aĢk, insan sevgisi, sevgilinin tasviri özellikle de
ona kavuĢmak için her türlü ıstırap ve çileye içtenlikle ve seve seve katlanma
gibi temaları, edebî bir üslupla çeĢitli tasvirler kullanarak ifade etmiĢtir. Böylesi aĢkların ilahi aĢklara bir telmih imkânı oldukça güçlüdür Sa„dî‟de. Nitekim çeĢitli vesilelerle dile getirdiği iĢtiyak ve arzuların kalıcı olabilmesi için
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o aĢkın ve sevginin devamlı olmasının özlemi içindedir. Mamafih, çeĢitli vesilelerle dile getirmiĢ olduğu beyitlerinden bazı örnekler:

ً
اؾ ع ًن األسر
فاصً ٍِب ال فً ىك ى
ٍ ت
ك إ ٍف شئٍ ى
ً
ً
اال ٍك ًر
ػـي ىن ُّس
إإ ى ى ٍ ور ال ى ي
ً
َّاس نًـىا ى ا
ٍ ىخلًٍِّن
أس ىهير اىٍـلي ك ىد ًع اان ى
ً ادل َّدةً ٍن
ً ال ىٍلي ًو
صا
ىى ي
ى
ً
ً
و
ـي على نػى ٍ س ىَيي ر ى ـيػ ىها
|تىض ي
ً كً ب
ً اط ًِن ىه ٌّم ىكلى ٍ ًغ ااع ىقا ًر
ب
ى
ى
ًًت ي ىعاا
ام ك أنٍ ى
ىد ًع اان ى
َّار ى ىػ ى ى
ً
ً
ب ً ى ىاص و
ك إ ٍف ىهلى ى ادلىٍ ي
ص ي
ً ًفىػلي بً ى يش ٍل ىع ٍن ى ال ى ًة ىعات
ه

صر ٍخ ًش ىكا ىة
ٍ

ً
ً
ت فا
أس ىري اذلىىل إ ٍف شئٍ ى
ً
ب اخلى ٍم ىػر ااَّذم ذياٍػتيهي
ك ى ٍن ىش ًر ى
ًً
اس ًي اانُّس ى ا ى
ٍ ىا نى ميي اي ٍم تىػنىَّ ٍه ك
أس ن ا
ت ػى ٍ ىـ اا ى ىد ًاع تى ُّس
ٍ إ ٍف ىَلٍ أ ي
ً ى ائًي ركض
ات اانَّعًـ ًم ك ًطـيػ ىها
ى ي ىٍ ى
ً
ًـي ااعٍن ىك ت
ً
على ىاه ًرم ى
صٍػهر ىكنىل ً ى ي
ً َّ
اؽ يدكنى ى ىجنَّة
م ٍشتى ي
ك ى ٍن ذىا ااذم ى
ً ك اـس اًم ٍص
ب اا ي ًاد ًش ىكا ىةه
ى ى ي
ض ا ك ػىلٍ ىعي ا
ك إ ٍف ىعتىي ا ذى ٍريه ٍم ىَيي ي

Ey istek ve arzularının tutkunu (olmuş âşık)! İster hay kırarak şikâyette
bulun istersen sabret (bir şeyleri değiştirmezsin); çünkü esaretten kurtuluş
yoktur.
Kim, benim tatmış olduğum şarabı içecek olusa, haşrin ertesine dek artık
o sarhoşluktan bir daha uyanamaz, kendine gelemez.
Ey nedimim kalk uyan! Bana ve nedimlerime şarap ver; insanları bırak
uyuyadursunlar bana müsaade et de gecemi uyanık geçireyim.
Şayet ayrılık günü üzüntüden ölmezsem, sakın ha sevgide insaflı olduğumu sanmayın.
Cennet bahçeleri ve güzelliği sevgilinin zulmüne uğrayan bir ruha dar
gelir.
Dış görünüşüm örümceğin ağı gibi sabır ve metanet; ama iç dünyam akreplerin sokuşu gibi ıstırap içinde.
Senin olmadığın bir cenneti kim ister? Kim âşık olur ki? Eğer ister sen
cehennem benim sığınağım olsun, sen de cezalandırıcım ol.
Gönlü çalınan biri, (gönlünü) çalanın elinde helak olsa bile, artık onun
için bir şikâyet (mercii) yoktur.
Şayet onlar beni kınayacak olurlarsa bırak oyalanıp eğlensinler; çünkü
benim işim, ayıplayanın yergisiyle değil seninledir.
2-Vaazla ilgili şiirleri: Bir nasihatçi ve ahlak öğretmeni olan ġeyh Sa„dî,
bu Ģiirlerinde öncelikle kendisini ele alarak öz eleĢtiride bulunmuĢ; kiĢinin
insanlara vaaz ve nasihatten önce kendi kusur ve ayıplarını görüp onlardan
arınması gerektiğini; ancak bundan sonra söylediklerinin baĢkalarına etkisi
olabileceğini önemle vurgulamıĢtır.
Bu tür Ģiirlerinden bazı örnekler:

ت ك اىػلًٍ ىجلٍ ىم ه اى و
اس
إذىا ىك ىع ٍ ي
ً
ىشٍـػنا فى ىح ََّّت ى ىَّت ى ٍل ى ُّسد يك َّػراسي

ً ىعٍـ ه ىعلى َّي ك عي ٍ ىكا هف على اان
َّاس
ً ض
ناصـىًِت
َّ ااصىا ىعىػ نا ك ابٍػـى
َّ ى َّر
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ال ىذلٍى بػى ٍع ى ا ٍشتً ى ًاؿ اا ٍَّـ ً ً رأ ًٍسي

ً اب َّر
و
الهـىةن
ٍ ىا ىذلٍ ى ىع
ص ًر ىشى ى

Kalbim sert bir kaya iken insanlara vaaz ve nasihatte bulunursam, kendime ayıp etmiş olurum, insanlara da düşmanlık.
Gençliğim, boş şeylerle geçti, alnım (saçlarım) yaşlılıktan bembeyaz kesildi; (acaba) defterim daha ne zamana kadar siyahlaşmağa (günahlarla
dolmağa) devam edecek.
Vah yok olup geçip giden gençlik çağım! Oyun ve eğlencelerle geçip gitti; artık yaşlılık kafamı meşgul etmeye başladıktan sonra eğlenceye yer yok
Ey (kusurları) örten güzel! Benim iç dünyam, insanların gözüne güzel
görünse de bana göre çok çirkin ve utanç vericidir.
Sa„dî, devamla dıĢ görünüĢe aldanarak insanlar hakkındaki değerlendirmelerinin kendi açısından o kadar önemli olmadığını, ancak ruhî yapısını
yakînen bilen biri olarak iç dünyasının da pek iç açıcı olmadığını, gençliğinin
elden gittiğini, ömrünün ise geriye dönüĢünün imkânsız olduğunu hüzünlü bir
üslupla ifade etmiĢtir. Bununla birlikte gençliğin vermiĢ olduğu çılgınlıkla
geride bırakmıĢ olduğu kusurlarını telafi edememe endiĢesiyle Allah‟tan bağıĢlamasını ve geçmiĢiyle yargılanmamasını içtenlikle talep etmiĢtir.
Bu serzeniĢleri dile getirdiği Ģiirinden bazı beyitler:

إو سليٍ ً ه نى و
اس
ٍّ ااع ٍ ى
ىسأاٍػتي ى ى
إلؼ ٍْالى ًسي
ٍّ إذنا ً احلى ٍ ًر ىا ىر
ٍ ب فى ٍارَحىًٍِن
ً
ت بًًإبٍالى ًسي
ٍ ـس ال ى ٍ يم
ىر ٍ نما إلبٍل ى

ً
اخ ىئي ا ك نى يل ا
ٍ ااع
ٍ ًك ىع َّما
ىا ىكاع ى ى
ً
ت ىع ػًـ ن ا ا ٍ ىلني ا ىع ىمالن
ىرَحٍ ى
ً ً
م ىع ٍن ىذاىلًي
ٍ ك
اص ى ٍح ِبي د ىؾ ىا ى ٍالى ى

Ey, insanlara unuttukları ve hata ettikleri şeylerde bağışlamayı vaad
eden (Rabbim)! Ben, unutan ve hata eden biri olarak senden affımı dilemekteyim.
İyi işler işleyenleri affettin ey Rabbim! Öyleyse bana da iflasımdan dolayı haşir günü merhamet et.
Mevlam! Şeytana rağmen hatalarımı lütfünle bağışla ki (o gün) şeytan
çaresizlik içinde apışıp kalmama oh çekmesin.
3-Yaşlılıkla ilgili şiirleri: bu tür Ģiirlerinden bazı örnekler:

ً فإف ااع ٍذر ب
اف
ال تىػلي ي ًو َّ ي ى ى
ً ً ً
ً ضن ب
اف
يكٍن ي
ت اىٍ ي ك ا ىا ي ي ٍ ي ى
ً
ىخ ى ى اا ػ ٍُّسع يل ىْبىا يف
ٍ ـت ااـىػ ٍ ىـ أ
ك بىق ي
ااع ٍمير ك ى َّر األطٍـىىاف
ك انٍػ ىق ى
ضى ي

ت اانَّػ ىل
ٍ َّاس ك
اختىػ ٍر ي
إ ٍف ىه ىج ٍر ي
ت اان ى
ٍه ًرم بػى ٍع ى ى ا
ىزى هن ىع َّ ىج ىظ
يس ً ًْ اا َّ ًر ىْل
صلٍ ي
ٍ ت على أ
طىااى ىما ي
َّ ىكٍـ ى ىذلًٍم بػى ٍع ى أ َّ ًاـ
ااص ى

Şayet insanları terk edip inzivaya çekilirsem sakın beni ayıplamayın;
çünkü özür apaçık ortada.
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Zamanında boyum bir selvi dalı iken (alımlı) yürüyordum, artık zaman
belimi (çok acı) büktü.0
(Zamanında) güçlü aslanlara galip gelmişken şimdi tilkiden bile korkar
oldum.
Ömür tükenmiş iki güzel şey (yemek ve cima veya beden kuvveti ve gençlik)yok olmaya yüz tutmuşken, delikanlılık günlerinden sonra artık nasıl eğlenebilirim.
4-Medihle ilgili şiirleri: ġeyh Sa„dî‟nin övgüyle ilgili Ģiirlerindeki temel
prensip, övmek istediği Ģahsın karakterine, inancına, insana ve insanî değerlere verdiği önemedir. Diğer bir ifadeyle onun övgü dolu Ģiirlerindeki en önemli özellik, kiĢisel çıkarların değil toplumsal menfaatler ve o cemiyetin değer
yargılarının ön planda tutulmasıdır. Dolayısıyla ġeyh Sa„dî, övgüde bulunacağı kiĢiyi bu çerçevede değerlendirir; övgüye laik ise över, yoksa bir ahlak
eğitimcisi olarak gerekli nasihat ve uyarılarda bulunurdu.
Bilindiği gibi Sa„dî‟nin yaĢadığı dönemde Ġslam âlemi, genellikle kargaĢa, huzursuzluk, baskınlar ve istilalarla geçmiĢtir. Bu ortamda yetiĢmiĢ ve olgunlaĢmıĢ olan ġeyh Sa„dî, döneminin üstün meziyetli, dürüst, halkına adil
davranan, bilgili ve basiretli hükümdar ve devlet adamlarını hem övmüĢ, hem
takdir etmiĢ, hem de uyarıcı ve yol gösterici nasihatlerde bulunmuĢtur. Ġlhanlı
devlet veziri sahip-divân ġemsüddîn el-Cüveynî19 ve Bağdat Mersiyesinde
bahsi geçecek olan Sa‟d b. Ebû Bekr onun Farsça ġiilerinde olduğu gibi
Arapça Ģiirlerinde üstün meziyetlerinden dolayı övdüğü devlet adamlarından
birkaçıdır. .
Vezir ġemsüddîn el-Cüveynî hakkında övgü dolu Ģiirinden bazı beyitler:

ً ٍّخ ًر اانَّعًـ ًم ىإإ ى
ً طي َب اًم
ى ي
ً األرل
ً ٍادلن
ً
ااِب ا
ٍّ ً ص
ألج ٍّل ٍى
ى
ي
ك ا ٍاعتى ى ل إالَّ على ى ٍن ىعتى م
ً ض اا نـا بً ى كاىًة سر
ً ك تىػ ى ا ي
ٍ ى ٍى
ً ال ز ىاؿ ً أهَن احلـ ةً ك أر ى
ى
ٍ
ٍ ى ىى
زلم و
ً
ً
ً
ً
َّ زلم بٍن
َّ اً يم ىح َّم بٍن

ً َّا هذذً اا نـا بً ى ا ًر يسلىل
ً ااع
اَل
َّ ً ً كااصا
َّ
ااص ٍ ًر اا ىكً ًري ى
ًً ـيا يف ع ٍ وؿ ال ىَي ر ك ال ىَيـ
ي
ى
ى
يي
ً باار
ًجاء ًِبىنٍّه
َّ بى ٍٍّر إاىٍـػنىا
ًَّاس ٍت ً الىاًه
ٍ ى
َّت ى ـىاةي اان ً ى
ً
ً
َّ ه ىذا ىجالى يؿ
ص ٍ تيهي
ااياكـىات ك ى

Bu dünya, ebedî bir yurt değildir; yarın Na‟îm (cenneti) için hazırlık yapanlara müjdeler olsun;
âlim, insaflı, iyiliksever, çok yüce ve soylu olan vezir gibi.
Bir adalet terazisidir o, ne zulmeder ne haksızlık yapar ve ne de düşmanlık edenden başkasına düşmanlık yapar.
Devletinin sürekliliği sayesinde onun ihsanıyla dünyanın bolluk ve bereketle dolup taşacağı ümidini bizlere müjdele.
İnsanların hayatı onun himayesinde sürsün, o da sağlık ve en bereketli
hayatı sürsün.
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İşte anlattığım bu yüce değerler ve meziyetler, Muhammed b. Muhammed
b. Muhammed‟e mahsustur.
5-Mukattaat ve Müfredatları: Sa„dî‟nin bu tür beyitleri, ana hatlarıyla
vaaz, nasihat ve uyarılar içermektedir.
Bunlardan bazıları:

و
استىػٍـ ًق ٍ اً يم ٍيىد ًجر
الء
ٍ ػى ٍ ىـ ااتَّػ ىابي ًن ك
ى
ً اىػـ
إخ ىا هف ىعلىى يسيرر
ك
ل
ار
األس
ٍ
ٍ ىى
ً
ً
ً
ً
ك ً ىـيانيهي ً ٍن يس ء ف ٍعلىته ا ٍ تىالى
ً َّ إف
َّ
اى ًاذ ى ا
اج ا ٍَلى
اارىكاك ى ىٍتى ي
ًاج ك أ ن خائ
ص ى زليٍتى و ى ى ى ى
ك ى ٍق ى
ً
ً
كؿ
ت إفٍ نكا ػى ٍ ىًَت ه ىع يذ ي
اى ىلم ٍع ى
ااى ًم ًـل
ٍ ضلً يك ٍم اىػٍـ ي
ٍ ول َّإإىا ػى ٍػ يقليًِن ً ٍن فى
ً ً ً
ً
إ ىذا ىكا ىف ى ٍّي احلى ـ ى ـ ي
م
ٍّ ً اال ٍع
َّ فىػـىا ذىا ااىالىًؿ ا ٍ ً ٍر اً ىكاتًً ًه

ًاا
ٍّل يكاي فى ى عن ى
ٍ ى
ً
ً
ً
ً
َّ
ل
ػ
ن
ا
ى
ض
ر
ػ
ت
هل
ن
ااذ
ل
اع
ٍ ا فى ى
ٍ ىٍ ى ى ٍ ى
ك ر َّ و
صائً وم بى ٍنيهي ىخالى
ب يالىـ ى
ي
ً ىد ًع ااى ا
م ً اا َّأ ى ًاء
ر
ى ى
ت ىكرا ةو
ً سالىـ علىـ يكم ٍأهل بػـ
ى ه ى ٍ ٍ ى ىٍ ى ى
َّ ٍ ك ا
كؿ
أف ي ًّا بًااٍ ىمالىًـ ػىيي ي
ً ض ك ب ً ل عن ب
ً تلٍتى ًقي أر ه
ٍ
ض ب ٍأر و ى ه ى ٍ ى
ً
اال ٍع ىي ا ىافًير
غ
ا
ا
ب
أك
غ
اا
ى
َّ ك يك ٌّل بى ه ٍ ى ى
ٍّ ت اًـىٍػ ىقى
ااذ ٍكير ً أ ى وم بػى ٍع ًم
كتىٍ ي

Kıyamet günü o mahşeri kalabalıkta, Allah katındaki duruşunu gözünün
önünde bir canlandır; haykırıp hakaret ederek sürükleyenin (pençesine düşmemek) için uyan.
Ey günah işleyen! Kardeşlerin koltuklar üzerinde (mutlu ve huzur) içindeyken kendini, hiç esirlerin prangalarına (vurulmaya) reva görür müsün?
Oruçla karnını boş bırakan pek çok genç var ki kötü amelinden dolayı
amel defteri, doludur.
Salıver gemileri okyanusa; çünkü durgun sular da pisliklere muhtaçtır.
Selam sana ey cömertlik evinin sahibi, muhtacın varacağı ve korkanın
sığınacağı kişi!
Şayet sevgi tahkirle ve yermekle yok olmuş olsaydı, elbette onu kınayanın
uyduracağı bir yalan duymuş olurdun.
Yer yere, eren erene kavuşmaktayken bana ağır gelen tek şey, sizin sayenizde güzelin engellenişidir.
Ey bağışlayan (Rabbim)! Herkes, sevgilinin mahallesinde bir sevgili var
diye oraya koşmakta veya oraya ulaşmaya can atmaktadır.
Ben, (bu mısraları) benden sonraki toplumlara bir hatıra kalsın diye
yazdım; ey celal sahibi olan (Mevla‟m)! Onu yazan Sadi‟yi bağışla 20.
6-Bağdat mersiyesi:
A-Mersiye ve şairler: Mersiye türü Ģiirlerde genellikle ölenin cömertlik,
konukseverlik güçsüzleri koruma, cesaret ve kahramanlık gibi meziyetleri,
ilim ve irfanı yanında dünya hayatının faniliği anlatılarak geride kalanlara sabır tavsiye edilir ve konu hikmetli sözlerle desteklenirdi. Ayrıca sevgililerin
ve dostların yaĢamıĢ olduğu eski meskenlere, terkedilmiĢ diyarlara, doğal
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afet, deprem, sel, yangın, düĢman tarafından istila edilen, yakılan ve yağmalanan önemli yerleĢim birimleri ile ilgili de pek çok ağıt ve Ģiir söylenmiĢtir 21.
Bilindiği gibi Ģairler, kendi duygu ve düĢüncelerini, hayal dünyalarında
canlandırdıktan sonra etkileyici bir dille ifade ettikleri gibi, içinde yaĢadıkları
toplumun nabzını da zaman zaman iyi tutabilme becerisini göstermiĢlerdir.
Hatta uzak veya yakınlarında meydana gelen olayları bile imkânları ölçüsünde değerlendirip onları tahlil ettikten sonra tarihe ıĢık tutacak bir tarzda insanlığın hizmetine sunmayı baĢarabilmiĢlerdir. Yine Ģairler, savaĢ ve benzeri
nedenlerle istilaya uğramıĢ, yakılmıĢ, imha edilmiĢ, harabeye dönüĢmüĢ
önemli yerleĢim birimleri hakkında ağıtçıların ağıtlarının ötesinde birer tarihî
vesika kabul edilen mersiyeler, yine Ģairler tarafından terennüm edilmiĢtir 22.
B-Moğolların İslam Dünyasını İşgali
On üçüncü yüzyılda, Ġslâm dünyasını temelinden sarsan Moğol istilası,
insanlık tarihinde o zamana kadar benzerine pek az rastlanabilen bir hadiseydi. KomĢularınca fazla tanınmayan bir kavim, ıssız ve çorak Karakurum platosundan çıkmıĢ o günün Ģartlarına kıyasla müthiĢ bir hızla Çin‟den Macaristan ve Doğu Prusya‟ya kadar Asya ve Avrupa kıtalarının dört bucağına yayılmıĢ ve Ģimdiye kadar bilinen büyük imparatorluklardan birini kurmuĢlardır23.
Moğol fırtınası, Ġslâm dünyasında iki ayrı dalga halinde yayılmıĢtır 24. Ġlki, 1206 da Moğolların hükümdarı olan Cengiz Han, güçlü ve disiplinli bir
ordu meydan getirmiĢ; ordusuyla birlikte Ural Dağlarından Basra Körfezine,
Ġran‟ın Kuzistan ve Fars Eyaletleri hariç olmak üzere Fırat‟tan Ġndus‟a kadar
uzanan HârezmĢahlar Ġmparatorluğuna (1067–1231) saldırmıĢtı. Ġkinci dalga
ise 1256 da Horasan‟dan yayıldı. Büyük kurultay ( Moğol Ulusal Meclisi) tarafından seçilmiĢ olan Cengiz Han‟ın torunu olan Hülâgu Hân, Bağdat‟taki
Abbasî Halifeliğini ve Kuzey Ġran‟da Alamut ve Kuhistân Ġsmâilîlerini zapt
ettikten sonra bu toprakları istila etmiĢti.
Moğollar bu istila esnasında, Ġslam âleminde son derece öneme haiz olan
yerleĢim birimlerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin, eĢine pek az rastlanan katliam, yağmalama ve yakıp yıkma gibi bir vahĢeti sergilemiĢ olmaktan adeta
zevk duymuĢlardır. Nitekim o dönemde son derece mamur sayılan Soğd nehri kıyısında uzayıp giden harikulade sarayları, bahçeleri ve parklarıyla ünlü
Buhara kentini yağmalanmıĢ adeta harabeye dönmüĢtü; Semerkand, Tirmiz,
Sebzvar Harzem, Belh, Merv, Nese‟, NiĢâbur ve Herât gibi önemli ilim merkezlerinde de aynı akıbete düĢmüĢlerdi 25.
C-Bağdat’ın istilâsı:
Ġnsanoğlu, asırlar boyu yaratılıĢı icabı doğup büyüdüğü, ekmeğini yediği,
suyunu içtiği, barındığı, inancı gereği ruhen bağlı bulunduğu yâranlarından
ve sevgililerinden ötürü değer atfettiği mekânları korumaya ve kollamaya
özen göstermiĢtir. Öyle ki canını bile bu uğurda seve seve feda etmekten kaçınmamıĢtır. Ne var ki aynı insanoğlu pek çok kez tutkularının esiri olmuĢ,
hemcinsinin meydana getirmiĢ olduğu kültür, bilim ve medeniyet gibi değerleri acımasızca gözünü kırpmadan yok edebilme bedbahtlığını dahi göstermiĢtir. Hatta bizzat elleriyle inĢa etmiĢ olduğu bazı değerlerini bile kendisinin
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yok etmiĢ olduğu tarihî bir gerçektir. Nitekim tarih boyunca zalimce cereyan
etmiĢ olan bu olaylar sonucunda, insan ölümlerinin yanında pek çok medeniyete öncülük ve beĢiklik etmiĢ olan yerleĢim yerleri ve taĢımıĢ olduğu değerler de yok olmaya yüz tutmuĢtur. Bununla birlikte bu trajik tablonun, genellikle Ġslam âleminin tesis etmiĢ olduğu medeniyet merkezlerinde cereyan etmiĢ olması, ayrıca bir talihsizliktir. Çünkü Müslümanlar, özellikle on üçüncü
yüzyılda sık sık taht kavgaları yüzünden zayıflayıp devletçiklere bölünmüĢler, çok geçmeden kendi aralarında yetki ve paylaĢım yüzünden sürekli birbirlerine saldırılarda bulunmuĢlardır. Ardından kendilerinden daha güçlü olan
düĢmanlarının saldırı, yağma ve istilalarından kendilerini koruyamaz hale
düĢmüĢlerdir. Diğer bir ifadeyle Müslümanlar, kendi sonlarını bizzat kendi
elleriyle hazırlamıĢ oldukları gibi, Ġslam medeniyetinin büyük bir kısmının
köküne incir ağacı dikmiĢlerdir26.
Moğolların Abbasî hilâfetine ait bölgeleri istila etmesinin nedeni,
HârezmĢahlarla Abbasî hilâfeti arasında patlak veren anlaĢmazlık olmuĢtur.
Halife en-Nâsır, Cengiz Hân‟a elçi göndererek onu HârezmĢahlar üzerine yürümeğe teĢvik etmiĢ; halîfe bununla kendisiyle uğraĢan HârezmĢahların gücünün kırılmasını hedeflemiĢtir. Kendi inanç ve düĢüncelerini paylaĢmadığı
Moğolları HarizmĢâhlarla karĢı karĢıya getirip rahat bir nefes alacağını bekleyen halife, sonucun kendi açısından ne olacağını ve Moğolların Bağdat‟ı tarihte unutulmayacak acı, ıstırap içinde bırakacağını ve masum insanların kanlarını günlerce akıtacağını belki tahmin bile edememiĢtir. HarezmĢâh
Kutbeddîn‟in tedbirsiz davranması ve Moğol elçilerinin Otrar valisi tarafından öldürülmesine hiddetlenen Cengiz Hân, diğer ticarî antlaĢmaların ihlalini
de öne sürerek HârezmĢahlar‟ın üzerine yürümeye karar vermiĢ oldu. Böylece Müslümanların karĢılaĢtıkları ilk Moğol saldırıları baĢlamıĢ ve Rey,
Hemedân, Kazvin ve Azerbaycan gibi pek çok Ģehri yağmalayan Moğol ordusu sahile inmiĢ oldu27.
Moğol saldırıları karĢısında gerek halife, gerekse Bağdat halkı iyice tedirgin olmaya baĢladı; zaten halifenin halka baskı yapması, mal ve mülküne
el koyması Bağdat halkını periĢan düĢürmüĢ olduğu gibi ülkeyi neredeyse harabeye çevirmiĢti. Bu korkunç durum karĢısında son derece etkilenmiĢ olan
tarihçi Ġbnü‟l-Esîr (ölm.1160–1233) "el-Kâmîl fi‟t-Târîh" adlı eserinde, içinde bulunulan bu korkunç duruma ve saldırılara dur diyebilecek bir yetkilinin
bulunamayıĢını haykırırcasına feryat ediyordu28. Moğol ordusu Ġran‟ın pek
çok Ģehrini zapt ettikten sonra Hülâgu, ordusuyla birlikte 10 ġubat 1258‟de
Bağdat‟a saldırdı, çok geçmeden Halife el-Musta‟sım kayıtsız Ģartsız teslim
olmak zorunda kaldı ve halkı sırayla kılıçtan geçirildi. KuĢatmadan önce
Bağdat‟a akın etmiĢ pek çok sayıda ailesi bile kılıçtan geçirilmekten kendini
kurtaramadı. Ġstilâ esnasında ve takip eden safhalarda öldürülenlerin sayısı ile
ilgili olarak kaynaklarda zikredilen rakamlar, daha sonraki kaynaklarda bir
hayli abartılı olarak verildiği görülmektedir. Eldeki verilere bakarak kesin bir
rakam vermek elbette güçtür. Ancak öldürülenlerin sayısı 100.000‟i aĢmıĢtır29.
Bağdat‟ın yağmalanması, yüzlerce yıldan beri fevkalade zenginleĢmiĢ
olan Ġslam dünyası için büyük bir yıkım olmuĢtur. Bu vahim olay, diğer Ģe98
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hirlerin yağmalanmasından önemliydi; çünkü bu trajedinin politik ve psikolojik içeriği ağır basıyordu. Halife, Ġslam dünyasının manevi lideri sayıldığı gibi hilafet makamı da Müslümanlar açısından birlik ve beraberliğin simgesi
hükmündeydi. Halifeliğin sona ermesiyle birlikte bağlayıcı olan bu unsur da
ortadan kalkmıĢ oldu. Öte yandan Bağdat, en ileri medeniyetin merkeziydi ve
dünyayı aydınlatan bilgi ıĢınları da genellikle buradan yayılmaktaydı. Uzun
yıllar neticesinde elde edilmiĢ olan bilim, felsefe, sanat ve büyük kütüphaneler gibi hayati önem taĢıyan kazanımlar, önemli ölçüde sekteye uğramıĢtı.
Kütüphaneler kül haline getirilmiĢ veya kitaplar nehirlere atılmıĢ; camiler,
medreseler, hastaneler büyük tahribatlara uğramıĢ veya yakılmıĢlardır. Kanaatimiz o ki Ġslâm dünyası, bu acı olaydan direkt etkilenmiĢ olduğu gibi dolaylı olarak ta bütün dünyada ilmin geliĢmesini ve ilerlemesini engelleyen bir tufan olmuĢtur.
Bağdat‟ın düĢüĢünün derinliklerine inildiğinde Ģu gerçekle karĢılaĢılır:
ilim adamlarının öldürülmesi ve Ġslam toplumunun büyük çoğunluğunun ortadan zaafa uğratılmasıyla, Arapça öğretimiyle yakından bağlantılı olan orijinal araĢtırma ve inceleme ruhu sekteye uğramıĢ olduğu görülür. Batı Asya,
daha önce Horasan ve Maveraünnehir‟de olduğu gibi karanlığa gömülmüĢ
oldu. Birlikte Ortaçağ dünyasının bilimsel ve edebî kültürüne katkıda bulunan Arapların ve diğer Ġslam‟a giren milletlerin adeta yolları ayrılmıĢ oldu.
Yüzyıllarca Arapça Ġran‟da ve Ġslam beldelerinde din, bilim ve felsefe lisanı
olmuĢtu; düĢünürlerin ve bilim adamlarının kahir çoğunluğu da, dinin vermiĢ
olduğu heyecanla düĢüncelerini ifade edecek bir araç olarak hep Arapça‟yı
seçmiĢlerdi. Bundan böyle Arapça ayrıcalıklı konumunu, önemli ölçüde kayıp etmiĢ; kullanımı çoğunlukla kelâm ve dinî ilim alanlarına kaydırılmıĢ oldu. Belki Bağdat‟ın düĢüĢü, Arap hegemonyasının yıkılıĢını getiren hazin bir
sonuç olmuĢ oldu30.
Bu trajedinin sebep olduğu büyük kayıp, Ġslâm medeniyeti tarihinde bir
melankoli devri oluĢturmuĢtur. Cüveyni‟nin Horasan için kullandığı "ilim ve
erdem kıtlığı"31 ifadesi, Maveraünnehir‟den Akdeniz kıyılarına kadar uzanan
bütün topraklar için geçerli hale gelmiĢti. Böyle büyük ve parlak bir medeniyet, tarihte belki hiçbir zaman böylesi trajik bir sonuca mahkûm olmamıĢtı.
Bununla beraber bu acı olay, bir yok oluĢ değildi; çünkü bu medeniyet tekrar
doğdu ve iki buçuk yüzyıl içinde Osmanlı imparatorluğu gibi bir medeniyet
Ģahikasını bünyesinden çıkarmıĢ oldu32.
Mersiyet-i Emîri’l-Mü’minîn el-Mu‘tasım Billâh ve zikr-i vâki‘ihi
Bağdad’e: ġeyh Sa„dî, Bu mersiyesinde Bağdat‟ın Moğollar tarafından iĢgal
edilip halifenin öldürülmesini ve hilafet makamının tamamen imha edilip,
yakılıp yıkılmasını çok acı ve ıstıraplı bir Ģekilde dile getirmektedir. Öte yandan kadın erkek demeden eli silah tutamayan pek çok masum halkın acımasızca kılıçtan geçirilmesi, cami ve kütüphanelerin yıkılıp yakılması gibi insanlık dıĢı olayları da önemle vurgulamak istemiĢtir. Türk Edebiyatında
"Bağdat Mersiyesi" adıyla bilinen ve 92 beyti ihtiva eden bu eser, devrin adil
ve dürüst idarecilerine övgü, vaaz ve nasihatler, içerdiği gibi baĢa gelen bela
ve musibetler karĢısında insanoğlunun yazgısının bile eli kolu bağlı çaresiz
düĢtüğünü nükteli ve edebî bir üslupla iĢlemiĢtir.
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سى
تٍ
يي ى
ي
ً
سٍك ىؽ ٍاؿىـ ٍعًز
ؼالى
ب ٍاؿ ى
ىؾ دى
 -45ي
مساا ىف ى
س ابا سافر و
يك يجكذي ها
ات
 -46يجًبٍؿ ىن
ػى ى
ىـ ػٍفًزوؿ
كل
-47ك ًع ىٍر
ٍّ
تةي ىؽٍف يط ى
كراءى
اال ىكم
 -48ىي
ث ىاؿ ىـ ىح ًاج ًر ك َّ
كـ ك تى ٍي ػ كي
تؽ ي
-49اق كاف ً
ذا ىـ ا ًنازا
ؼ ٍؾ ًرم ا ىل
-50ك بع م د م صر ً
ؼ ااي اف ك يح ك ًم ًق
ى ى ٍ ىٍ
صراتهاً
ب ا ىف
ع َّىاد
ًػ
ت
بع ى
بى
-51كا ي
ىى ى
ث ىؿم باا ُّس
ًع
ٍىؾ
 -52ى حًاج ير
كرميةن
و
فتنة
-53نع ذي بع ً اا ن نا ًر
ت
ااي ًد
شـاطع
-54ؾأ َّف
تَّى
تٍ
ؼؿ ى
ى
ى
ي
س ىطهؿ
با ك تعا
 -55دى
إ ن يخ راسا ىف ىؽ ٍ
ااي ً
اف ك ىج ٍكيريق
الـ تصار ي
-56إ ى
مَّؽ ىظ بع ى يقـ
إنلانان
-57ر ى
ػى
عم ااي
تى
خط بقً
ً
-58إذا كا ىف ا ٍ ً
نلاف
عن ى
ي
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اؿ ىؽ ٍعًر؟
س
أ ػى
صٍػهر علي ق ذ ا ك ي
م ك يف ي
أؼص ً
اا ىٍؾ ًر
حت
الز ةى
ػى
اام ٍفىؽاءي
سًر
ردكس ي
او ٍ
عٍ
ك ير ك ى كاا ي
سهر م ي
ب ن ش ك وؾ علي ى ً
سًر
ى ٍ
فال َّدي
ؼ ػ ىفف اا يٍ
ً
ً
سًر
ؼ اا نـا ؿ طا ًافة
َّ
كد ٍع ىج ٍم ى
ى
اان يْ ٍ
اانًخرً
ً
مبع ىر
إذا
ٍـسىؾ ك َّ
امت ىحػ اًّ
ى
ً
ن اا ً ٍزًر
اا اهر ىن
علي اا ه اء
ك ا ً
عن ى اا ن ًع ىظًـ األ ٍج ًر
فـه
ً
شًر
أبَّف اىهيٍـ
دار ااكرا ة كاا ً يْ ٍ
ى
ؼٍج ًر
ٍطىؿًع
إو ىـ
ت
ًى ٍؽ ًىؿ
ٍاؿ ى
ىزٍكىراءى
عاا ةى األ ًر
اننركا ا كا ىف
ىقيؿَّـ
ي
أ ً
سًر
ساتر ٍاؿ ىـ ىحا ًرًـ
ت
بًهى ًٍؾ
األي ى
ش ان علي ا ً ػبىًر
س ىط ٍعىف ىـ ٍ
مٍ
يْ ال ى
سًرم
ااع ىذ ىارل
ب ى
ش يق ه
اا ُّس ىجم ي
أ َّف ى
تٍ
علي أيـوـ ش و
شًر
ت ي
ىى
عث ي
ساؽ إو ا ى ٍ
ى
صٍؽًر؟
م
بع
كر
ؼ
ص
اام
خ
صر
ٍ
ى
م ً ي ٍ يى
ك ن ى
بااي ٍج ًر
كد َّف
ا وـ
ا
عزا يًز
َّ
عى
م ي
ى
َل ى
بز ىف ن ىخ ىؿًؿ ا ًا ٍد ًر
م ػ يٍٍر
َل
ب
اع
ك
ىؾ ً ي
ى
تصـح أب ً
شًرم؟
بًاـ ًؾ ىـ ٍف
كالد ٍاؿ ىر
مٍ
ى ي
ى
اا ى ٍعًر؟
اانىك ًاعًـ
ي
ي
ت
ت
هل ى
ى
ي
ي به ً
ؼ ٍؾ ًرم
ث أ هر ال يح ي
ًْ اؼ ى
ً
كاايبٍ ًر
ااكـاسة
أ ًم
غَّؿىؿةه
يـ ى
كاؿـ ىو ً
ًٍ
ىخ ً
اان ٍح ًر
ب ىد ًـ
ت
ض ان
َّ
رأ ي
بااي ٍطًر
ااغ ائ ًم
عع
ات
ى
ك إ ٍف بى ًت ٍ
ي
ى
أىتَّجج ن يؽ ٍطًر اا ً
الد إو يؽ ٍطور
ى ى
عع ن ً
ااي ٍطًر
اد
ب
علي
فلاؿ
ى
ه
ى
يكؿ عن اا ٍد رً
فعاد يركا ان ال
ي
ى
ى
ً
صًر
إل
ا
ن
طـي
ف
ال
ا
ؼ
ف
ا
كل
ت َّ ى
ى
ٍ
ي ي
ً
اامٍـ ركً
ااي ٍد
اب
َّ
م ىـ ٍز ىجىرةي
صى
ى
أل َّف يـ ى
ً
كَب ًؿىـ ٍـ ىؿىؾة اا ىٍؽًر
ي
يكؿ اا ًػغوى يط ى
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بااع ا
ع
ياـ
إ َّىا األ
-59أال
تًج ي
رى
كر
ا ىـ
اؾ
-60كرا ى
ىخػ ٍف ىجهر فات ه
ٍغير ي
ً
كؿ
ى يم ىنة
ت
اؽة أهل اا ى ٍد ًك
 -61ىؾ ىف ى
ىظَّؿ ٍ
ك ياؿيق
مات ًه ىز
يـ ٍؿوؾ
كسائر
ى
 -62ي
ً
ت اا ى ً
اشم ى ٍكًِت ى
-63إذا ىش ًم ى
ؼ يؽٍؿ اهي
ىج ًمًمها
تاح اا ي يفكًز
ً
-64ك ـ اا ي
ً
بـنن
فرؽ
ادل ت ال
ى
-65إذا كاف عن ى
اى
ؼقا
كـةي
-66ك جارم ةي
ىؾ ٍّى
اا نـا يف عي ى
ً
ً
و
ت
ػ
ن ادل ت
ذيك اؿ
-67كا كا ىف
فاؿان
ت ااٍهيىد م إ ٍف
كنت عا ىل صا و
 -68ىربً ٍح ى
ى
اعنع ًؿىؽًرًفًق
اا
بعض
ى
-69كما ااؿ ي
يؾها أسل
تار
-70أ يـ َّد ًخير اا نـا ك ي
-71علي ً
ً
عار ك رةي ادلاؿ بع ى يق
ادلرء
ه
 -72ع ا اا عَّـ ا ـ ضم ن ج ر و
مية
ي ى ى ى
ى
بالد
-73كصا ىف
ادلللمع صـانةن
ى
اسم يق
كل
غىد ا
ى
 -74لـ ه
ٍّ
ٍى
بؿىد ة ي
س ٍعيد يق
داـ
س ًعىد اا نـا به ى
ى
-75اق ى
ه ًع ٍر يؽىقا
تنل ك
-76ؾذ ا
ًؿ ىنةه
ي
سرم ز ـ ًاف حم ً
اتق
-77ك ا كاف ًؾ
ى ى
ٍى
ىى
تةو
ص ن ن يؾ ٍّؿ ػً
ؼٍىف
بلك ًر َّ
اار ى
 -78ي
ام ً ى
ع اى
ً
-79م ً
اات ىؽم
اامٍد ًؿ ك ُّس
باؿغي
يى
اإل ن اؽ ك ى
بوع
ًي ًٍد
الت
اا
أ
عر
اا
ا
-80ك
ي ٍي
ي
ب
ًعٍؿنـ ا ك ًخ
-81هناا ىف َّؽياد ك ىف
ىٍرةن
ب
بًاِت ف ىؽ
ع ىر
جرت
ٍ -82
ى
ىخ ٍّد م ىؾ نةى
ىج َّؿ ا يرهم
س
تو سادةه
ى
بؽًٍ
-83ك ا ى
-84ف ي َّ ً
ت ك ىؿ ٍعهؿ
كجاج ةه
ااس ٍـ ط اا ه
ى
مج ًٍ ً
شًرىقا
تو ؿ ىف ٍ
-85ك يح ٍر ىةيؽ ال ىق َّى
ض عـِن علي اا كاءً
غ َّ
-86س ى
ت ك ا ال ى
يٍر ي
ي
م ً
ض يي بًهىا ص ًر م
-87اي ٍّ ي
ث أخ نارا ى
جاج يق
ًؽ هي
ما ال ىر
-88كال ًس ىـَّ
يز ي

كَل ت كس إالَّ بع ى ًؾ ً
ت ٍعىرم
سكتهىا ى
ٍ
ى ي
ً
ً
ترم
فـي ك ال دى
نت ي ىأٍط ه ال ى
ك أ ى
ت ي
ً
ً
اام ٍؽًر
ت ي
ت ط ٍؽ ٍمالن ي
إذا َل ي
ساؽ إو ى
َّ ً
ًسكم ـ ىؿيؾ ً
ت
كت ااقائ ًم
االىـ د اا ً ًرٍ
ى
ى
عاش ٍاـ ًره أىبى ى اا ه ًر
ا
ؾ
م
د
ى
ى
يرىك ىٍ
ا م ادل ً
ت َل تي ٍت ًر ٍج اذي ًسىكم ً
ؼ
ص ٍور
االٍز ىْ ًر
باانىظًر
ااناس
ت ٍف يظىرَّف
َّ
َّ
فال ى
ى
ؼ
اا ُّس ًٍر
ب
اكنها ىؾ
ب
ي ػ ػىح َّ
َّ
ٍؿ ي
بةهى
ً
بىًر
ـ كاا
ج نرا بااتعا يظ
اكا ىف
سًر
صًر إ َّفىؾ
اام ٍ
تكن ك ى
كإ ٍف َل ٍ
يخ ٍ
ً
ً
ااسىـ ًر
ت
سٍـ ًر
عانقةي
َّ
ااي اىف ف ىل ٍ
ى
بى
غود إف كاف الب َّ
ن ذي ٍخ ًر
ًؿدا ًر ى
ؼٍخ ًر
ك إ َّفؾ ا ىـ
ع ًؿٍؿ ى
كر تى ٍيىـ ي
ٍغير ي
ً
ن ااص ًِب
باامـل
ك ىـ َّف علـنا
اا ً ً
ىدً
أ بك ًر
الد
سٍؿ ىط ًاف
بٍك ىةًؿ
ي
صىر
ؼ
كس ى
ًـ ٍ
بان
عي نيا ك ى ٍح ػ ي
كي ي
كب ي
ً
اانلًر
م
م يق
ك
أى ىدَّ
ٍ
ٍاؿىـ ٍكىو بأى ٍؿًك ةى
ً
بت األ ً
رض ن ىؾ ىرًـ اا ٍذى ًر
س يف ىفاى
ك يح ٍ
ً
ىدً
ت أىٍزًرم
بٍك ىؿ ًق
شيد ٍد
ى
اقاؿ إًاىهم اي ٍ
ً
شًر
ؼيظ
إ َّف
ك ذا
اال َّ
ب ي ٍح ى
ُّس
بااي ٍ
يف ىؾ ً
ً
اال ٍعًر
ت
م
ااس ٍعًد ٍّ
يـباا ةى
َّ
ك ا كاف عن م ا ً
ابؿ ن ًس ٍح ًر
ب
بًى
ى
اامـل ن ً
ااه ٍج ًر
ب ااق ًؿ
ك يـ ػٍف ىً
تخ كي
ى
ً
ً
م ا ى ٍي ًرم
أت قذ ا ىؽ
أن
ضةَّ
ؼ ي
اايٍد ًر
س
ت ًـوٍّ ي يىاكىزةي
ىف ٍ
ى
ك ا ي
باامٍذ ًر
ؼ
مؾ يَّر
ك إ ٍف كاف و ىذ
ب يى
ٍف ه
ي
ٍاؿـ ً
جاـ ًر باا ًم ٍطًر
نار
فعلت
كما ٍ
ى
ي
س ٍطًرم
سىرنة ىـى
ؽر ىؽ ىد ٍـ ًعم ىح ٍ
ىىؿر ٍى
ؼا ى
م ػ يفي بًهىا ىظ ٍقًرم
ك اى ٍ ًميؿ
ن
صارا ى
سًر
صيؿ
ك ي ٍم ًىف
ً
ته
ع ىك ٍ
اايجاج ا م اا ى ٍ
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ً فلـت ًعشاء ادل
عص ًر م
بادر
ت
ى
ى
ىى
ًث
ادلمات
بها ا ال
ٍعلي اإل ر
ي
طي ى
كأ ػى
ك و
ؼ بااهى ٍج ًر
خري
مريد ي
ٍ ى
صؿ ٍى
فال ى
ً ت ؾ أـ
ً
ت بٍ ًر
أ ي ًٍزتهف بً ى و بع

ىفَّؾ هد
قـقةن
ب ًم لةو
ى
ٍاؿيـ ىو

ع
صًرم فـه ى
أال إ َّف ى-89
ٍع
خلـلي
اح ىؿم احلـ ةى
َّ -90
ٍ ا
م طم ًُّسف
ك ىر ُّس-91
ب ا ي ىجل ال ى
ت كانق ىم
س اءه إذا ا-92
َّ يـ

ٍمًشم يـ

1-Gözyaşlarımı gözlerimde hapsettim akmasın diye; fakat gözyaşım taşınca sarhoşluğa kadar uzadı.
2-Bağdat‟tan (esen) saba rüzgârının, oranın viraneye dönüşünden sonra
kabrimin üzerinden geçmesini ne kadar da arzulamıştım.
3-Çünkü akıl sahiplerine göre, bir kişinin bunalım içinde yaşamasındansa onun için ölüm daha hayırlıdır.
4-Tedavi maksadıyla nabzımı ölçen doktoru "Benden uzak dur, çünkü şikâyetim, zayıf düştüğüm bir hastalıktan değil" diyerek azarladım.
5-Ayrı kaldığımdan beri sabra sarıldım, fakat bu sabırla tedavi edilecek
bir ayrılık değil ki.
6-Bana (Bağdat‟ı) muhasara altına aldıkları günkü cereyan eden (olayları) soruyorsun; (ne var ki) bu olaylar sayıyla ifade edilecek türden değildir.
7-Ölüm kadehleri dolaştırılırken sanki esirlerin başları sarhoşluktan ötürü o tarafa bu tarafa sallanıyordu
8-(Bu duruma) Mekke ağlamıştır; Kâbe‟nin Oluğu (Altınoluk) dahi
Hicr‟e33 gözyaşları döker (olmuştur).
9-Mustansıriyye‟nin duvarları, ilimde otoriter olan himaye sahibi bilginlere yas tutarak ağlamıştır.
10-(Ah bu) zamanın musibetleri! Keşke bunlardan önce ölseydim de adî
kişilerin mürekkebe olan düşmanlıklarını görmemiş olsaydım.
11-Mürekkep bile onlardan (bu yaptıklarından) sonra siyahlığıyla ağlar
(duruma düşmüştür); ne yazık ki bir kısım insanların kalpleri mürekkepten
daha da kara (imiş).
12-Allah, kendisine nimet verip de, insanların saldırısı esnasında haksızlığa göz yuman kişiye lanet olsun.
13-Kardeşi Sahr‟a34 aşırı ağlayışından dolayı (başıboş gezip duran)
Hansa‟35 gibi, aşılması son derece zor ve çetin dağları dolaştım durdum.
14-Ey bana sabrı tavsiye eden kişi! Beni feryadım ve ıstırabımla baş başa bırak. (Sorarım sana)! Ciğerler kor üzerindeyken sabrın yerimidir?
15-(Yıkılmış, mahv olmuş olan selin kazıyıp getirdiği birikmiş olan nesneler) şiddetli rüzgâr sesinden sarsılmaya ve yıkılmaya (mahkûm olduğu gibi), benim bedenim de sürekli ağlamaktan ötürü yıkıldı ve perişan oldu.
16-ًْ Abbâdân‟da, denize dökülen kıpkırmızı kan gibi akan Dicle‟yi seyrederek durdum.
17-Vasıd‟da (meydana gelen) musibetlerden ötürü gözyaşlarımın dolup
taşması, denizdeki gelgit olayını geçmekteydi.
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18- Patlamak üzere olan çıbanbaşlarının yanıp (kaşındığı) gibi, gözyaşlarımı patlattım ve daha da yandım.
19-Bana kalbin ve ruh halin nasıl diye sorup durma, çünkü gönlümün
yarası denemekle bilinmez.
20-Kabul edelim ki eski saltanat, tekrar mamur ve müreffeh bir şekilde
geri gelecek ve bilginlerin yüzleri topraktan temizlenecek.
21- İnsanların kendileriyle övündüğü takdire şayan ahlak sahibi ve güzide çiçekler olan o Abbasoğulları nerede ve nasıl geri gelecekler?
22-İnsanlar arasında onlar (Abbâsoğulları) hakkında (kulaktan kulağa)
konuşulmakta olanlar, mızrak gibi kulakları parçalayan (kulağa hiçte hoş
gelmeyen) gece sohbetlerine dönüştü.
23-Haberde (hadiste) rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed‟in dini,
başlangıçtaki gibi (gelecekte de) yadırganmaya ve garipsenmeye dönüşecek.
24-(İslâm dininin) başlangıcındaki (kölelere reva görülen işkenceler) gibi barış diyarlarının esirleri, küfür beldelerinde (satılmak üzere dolaştırılmalarından) daha garip ve daha acı olaylara dönüşebilir ki.
25-Halifelerden sonra Dicle (nehri) akmaz olsun; onun kıyılarında yeşil
yaprakları dahi bitirmesin.
26-Sanki o iki kardeşin (büyük ihtimalle halife el-Must‟asım Billah‟ın
oğulları) kanı, çevresi kırmızılarla dolu öldürülenler mezbahasında bitkiye
dönüşmüştü.
27-Çöl kargalarının aşırı feryatlarından ötürü ıssız çölün Sakız, Pelin ve
Seksek ağaçları (bile) ağladı
28-Acaba (bundan böyle) minberlerin tepesinde (Halife) Must„asım Billah‟ın anılmadığı bir hutbe okunur mu?
29- Yunus (balığı suyun) derinliklerindeyken kurbağalar, sevinçten suyun
etrafında sıçrayıp oynuyorlar; hiç bu duruma sabredilebilir mi?
30-Anka (kuşu) yuvasına kapanmışken kargalar onların (öldürülen insan) cesetlerinin çevresine üşüşmüşlerdi.
31-Ey masum Ahmet (Hz. Peygamber)! Zararda olan sen değilsin; çünkü
senin ruhun, zorluğun ve sıkıntının arkasından gelen kolaylık ve ferahlığın
neticesi olan Firdevs (cennetindedir).
32-Adn cenneti, hoşa gitmeyen engellerle (nefsin gayri meşru olan istek
ve arzularının dizginlediği yasaklarla) çepeçevre sarılıdır; elbette koruk
hurmanın dallarında diken de vardır.
33-Sen, hoşnutluk koltuğunda (cennette) yaşamın güzellikleriyle mutlu
ol; dünyanın pisliklerini de akbaba gurubuna bırak.
34-Değilmi ki sen, gömülüp çürüdükten sonra tekrar bir canlı olarak
kalkıp dirileceksin o halde ölmenle öldürülmen arasında bir fark yoktur.
35-Sevgilinin ve dostun duası, günahlardan tertemiz olan şehitlere olsun.
36-Dopdolu olan ölüm kadehi, onlara (şehitlere) afiyet olsun; ayrıca Allah katında onlara büyük mükâfatlar vardır.
37-Allah, şehitler için vaad ettiği «onlar için onur yurdu ve müjdeler
vardır» buyruğundan döneciğini sakın sanma.
38-Allah‟ın selamı (rahmeti ve bereketi), tan yeri ağarıncaya kadar
Zevrâ (Bağdat)‟nın şehitlerinin üzerine olsun.
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39-Acaba hilâfet makamından daha yüce bir makam var mıdır? Geliniz
hadisenin sonucunun ne hale geldiğine bir bakınız.
40-Esirlerin mahrem yerlerinin (örtülmesi zorunlu olan yerlerinin) örtülerinin paramparça edilmiş olmasını, keşke duymadan önce kulağım sağır
olmuş olsaydı.
41-Onlar (bayan esirler), yalın ayak (şaşkın bir vaziyette) çöl çöl koşuşuyorlardı; artık o narinler, (öyle bir hale gelmişlerdi ki son derece yumuşak
olan ipeğimsi) Yemen kumaşları üzerinde dahi yürüyemez hale gelmişlerdi.
42-Hayatına and olsun ki esirlerin gece kaçışlarını bir görmüş olsaydın;
o bakireler, sanki zifiri karanlıkta (panik içinde alelacele koşuşmaları) kayan
yıldızlar gibiydi.
43-Esirlerin sabah vaktindeki (manzaraları), (sanki) saçı başı birbirine
girmiş kirli bir vaziyette mahşere sevk olunan milletlerin kıyamet günüydü.
44-(İçlerinden biri) «ey insanlık yardım ediniz»! Diye haykırıp duruyordu; fakat şahinin iki pençesi arasındaki serçenin feryadına kim koşabilirdi ki.
45-Bayan esirler, çölün ortasında keçi (sürüsü) gibi sürülüyorlardı;
kavmin ileri gelenleri ise zecir yoluyla da olsa bir daha geri döndürülmüyorlardı.
46-Genç kızların yeni dolgunlaşmış göğüsleri (daha önce) örtünün aralığından fark edilemezken, esaretle yüzleri bile açık vaziyette toplatılıyorlardı.
47-Kantûrâ (büyük ihtimalle Moğol Türkleri) gurubu, her yerde
Bermekîler‟in çocuklarını «kim satın alacak» diye çığlıklar atıyorlardı.
48-(O esirlerden her biri) ayakta ve diz üstü kumluklarda ve taşlıklarda
(perişan bir haldeydi). Acaba yürüyüşün son derece zor olduğu bir yerde deve kuşunun yürüyüşü gizlenebilir miydi?
49-Bundan (Bağdat‟ın düşüşünden) önce fikrim iyiyi kötüden seçebiliyordu; öyle olaylar cereyan ettikti ki artık daha kafam almaz oldu.
50-(Çünkü) zamanın musibeti ve hükmünün gücü karşısında, zekâ ve tecrübenin eli kolu bağlı kalmıştı.
51-Abbâdân‟ın en yüksek yerine (çıktıktan) sonra Minâ‟daki kurban kanları gibi, (şehrin tamamen) kana boyanmış olduğunu gördüm.
52-Bulutların gözleri bir damlacık suya cimrilik etmişken çocuğunu kaybeden annenin gözleri, cömertçe gözyaşlarıyla ağıtlar yakıyordu.
53-Ülkenin bir ucundan diğer bir ucuna kadar sıçrayan fitne ateşinden
Allah‟ın affına sığınırız.
54-Sanki şeytanların bağları çözülmüş, Bağdat yöresine casuslar sızmış.
55-Horasan tarafından toz duman göründü ve çıkageldi; sonunda Aya
uzanacak şekilde kümelere dönüştü.
56- Zamanın bela ve musibetleri, daha ne zamana kadar ağırlığından
ötürü gücümüzün yetmeyeceği (sıkıntıları sırtımıza) yükleyecek.
57-Onlardan (Bağdat‟ı istila edenlerden kurtulduktan) sonra uyanan insanları Allah muhafaza etsin; çünkü Zeyd‟in başına gelen bir musibet,
Amr‟ın hayatına da engeldir.
58-İnsanın, tehlikelerle serveti yok olursa fakirlik saltanatına müjdeler
olsun (yeter ki onurunu yok etmesin).
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59-Bakın! Günler, (bir kısım) ihsanlarla geriye gelebilir fakat kendisinin
kisvesinden sonra giydireceği giysi, ancak çıplaklıktan ibarettir.
60-Ey mağrur kişi! Arkanda son derece keskin bir hançer var; sense kafanı önüne eğmiş ne uyanıyorsun ne de idrak ediyorsun.
61-Tıpkı yük taşımaya devam eden bedevi halkının devesi gibi, sonunda
yük taşıyamaz hale gelince kesime sevk edilir.
62-Tek ve samed olan Melekût (âleminin) sahibinden başkasının hükümranlıklarını, zeval takip eder
63-Şayet jurnalcinin biri, benim ölümümle sevinecek olursa ona şöyle
deyin: "Ağır ol ve iyi bil ki hiçbir fert, sonsuza dek yaşama imkânına sahip
olamamıştır ".
64- Servetinin tümünün anahtarlarını sıkıca koruyan var ya (iyi bil ki o),
ölüm esnasında elleri sıfırdan başka hiçbir şey çıkaramaz duruma düşmüş
olacaktır.
65- Ölüm esnasında aramızda her hangi bir fark olmayacağına göre sakın insanlara göz ucuyla küçümseyerek bakma.
66-Dünya cariyesinin (malının) elinin yumuşaklığı, istenilen bir arzudur;
ne var ki o eller (birer) köpek tırnağıdır.
67-Şayet servet sahibi, ölümle malını elinden çıkarmış olsaydı elbette o,
tazim ve takdire şayan biri olmuş olurdu.
68-Salih amelin varsa hidayeti kazandın demektir; şayet yoksa "asra and
olsun ki zarardasın36".
69-Bir nükteci, kendi akranına( takılarak) şöyle dedi: "mızrak sayesinde
ancak esmerle sarmaş dolaş olunur".
70-Oyalanmak maksadıyla, dünyayı biriktirenin de onu terk edenin de
(durumu netice bakımından fark etmez); şayet biriktirme kaçınılmazsa yarının yurdu için olsun
71-Kendisinden sonra çok mal kalan kişiye ayıplar olsun. Ey mağrur kişi! Meğer sen o malı böbürlenmek için biriktiriyormuşsun.
72-Geçmiş günahları Allah affetsin bize de güzel sabırlar ihsan etsin.
73-Allah, Ebû Bekr‟in37 ülkesinin saltanatının devamını sağlamakla Müslümanların yurdunu muhafaza etsin.
74-O öyle bir hükümdardır ki Yusuf‟un Mısır‟daki (şöhreti ve sevilmiş
olması ) gibi onun ünü de, her ülkeye aziz ve sevilen biri olarak yayılmıştır.
75-Dünya onunla mutlu olmuştur. Onun bahtiyarlığı daim olsun; Mevla
onu zafer bayraklarıyla güçlendirsin.
76-Nitekim hurma da, aslı olan ağacından yetişir; çünkü toprağın güzel
bitki vermesi, tohumunun iyiliğine bağlıdır.
77-Kisrâ onun (Ebûbekr‟in) sağlığında hayatta olmuş olsaydı elbette
«Allah‟ım onun devletiyle arkamı güçlendir» derdi.
78-Tebaanın ona olan şükranıyla o, her türlü fitneden korunmuş olur;
çünkü öz kabukla muhafaza edilir.
79-Ebûbekr infakta, adalette ve Allah‟tan korkma konusunda Sa‟dî‟nin
nükteli şiirlerindeki abartısı gibi mübalağa yoluna gider.
80-Allah‟a yemin ederim ki Bâbil‟in o büyülü (güzellikleri) ben de olsa
bile, şiirde bir mucit değilim.
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81-Bu alanda (edebiyat sahasında) hem ilim ve tecrübe sahibi tenkitçiler
hem de güzel sözü mantıksız olanından ayıklayan (edipler) vardır.
82-Yanağımın üzerinde akmakta olan gözyaşlarım, bir kâbusa dönüştü;
çünkü ben bu duruma cereyan etmekte olan olaylar karşısında düşmüş oldum.
83-Kadri yüce olan kişiler, benden önce (bu acı olayları dile getirme konusunda) öncülük etmiş olsalardı benim haddi aşmam pekte güzel olmazdı.
84-(Şu da göz ardı edilmemelidir) bir gerdanlığın ipinde hem yâkut hem
lâl taşı hem de inci vardır; dolayısıyla (bu ıstırapları dile getirme konusunda) benim günahım olsa da özür dileme yoluyla bağışlanabilir.
85-Kaldı ki buhurdanlık ateşinin kokuyu yaydığı gibi, kalbimin yanışı da
(bu acı) olayları açığa vurmaya beni sürüklemiş oldu.
86-Şayet ağlamaktan ötürü gözlerim kapanmamış olsaydı (gözyaşlarımla
yazılar) yazardım ve elbette hasretten ötürü incelmiş ve hassaslaşmış olan o
gözyaşlarım, (yazmış olduğum) o satırımı silmiş olurdu.
87-Canımı sıkan bir takım olaylar anlatabilirim; ne var ki belimi büken
anlaşmalar taşımaktayım.
88-Özellikle benim kalbim cam inceliğindedir; nasıl ki camın kırılmasıyla kavuşması (tekrar onarılması) imkânsız ise (benim kalbim de cam misali
bir kırıldı mı artık kolay kolay onarılmaz olur).
89-Şunu da iyi bil ki bulunduğum bu zamanda benim bahtım karayazılıdır; keşke ölüm akşamı asrıma erkenleyin gelmiş olsaydı.
90-Ey dostum! Sonunda ölüm olmasaydı hayat ne kadar tatlı ve ne kadar
güzel olurdu.
91-Gerçek akıl sahibi hayata bel bağlamaz, onunla mutlu olmaz; çünkü
ardından ayrılığın geleceği buluşmada bir hayır ve sevinç yoktur.
92-Ölümünle istek ve arzuların sona ermiş olur; artık senin ölümünden
sonra ister uzağında, ister yakınında yas tutulsun bir şey değişmez 38.
*
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ġeyho‟unu neĢrettiği divan (Beyrut 1888), daha sonra yine kendisi tarafından Ģerh edilerek Enîsü‟l-Cülesâ‟ fî Ģerhi dîvâni‟l-Hansâ adıyla yayımlamıĢtır.
36
Kurân-ı Kerîm, 103 Asr 1.ayete iĢaret edilmiĢtir.
37
Ebûbekr hakkında bakınız, Dipnot 2.
38

Alî Furûğî, a.g.e., s. 861-865.
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Özet: Bu çalıĢmada, Câhiliye toplumu arasında yazının günlük yaĢamda yaygın olup olmadığı, edebiyat ve kültürlerini sonraki nesillere
aktarmada bir kayıt aracı olarak kullanıp kullanmadıkları incelenmiĢtir. Eski döneme ait Ģiirlerin tedvin dönemine kadar yazılı değil, sözlü
olarak intikal ettiği varsayımının ne derece güvenilir olduğu üzerinde
durulmuĢtur. Ġslâm‟ın ortaya çıkıĢından sonra Arap yarımadasında yaĢanan sosyal, siyasal, kültürel geliĢmeler ve bu geliĢmelerin Ģiir üzerindeki yansımaları ile Ģiir intihaline neden olan faktörler ele alınmıĢtır. Ayrıca konu ile ilgili farklı görüĢlere yer verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Arap Ģiiri, Câhiliye, intihal, tedvin, yazı.
Reliability of Ancient Arabic Poetry
Summary: In this study, it was determined that whether in PreIslamic society writing is widespread or not in their daily life and
whether they have used their letters and their culture as a registration
tool in between them. It was also mentioned that whether the transition of old poems was come with writing or oral and how much it is
reliable. After Islam the social, cultural and political developments on
poems and their reflections and factors which cause the poem plagiarism in Arabian Peninsula were taken up. In addition, the different
sights were determined too.
Keywords: Arabic Poetry, Pre-Islamic, plagiarism, registration, writing.
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Câhiliye dönemine atfedilen Ģiirler, hicri ikinci yüzyılın sonları ile üçüncü yüzyılın baĢlarında Ģiir tedviniyle ilgilenen alim ve raviler tarafından kayıt
altına alınmıĢtır. Kayıt altına alınmadan önce bu Ģiirler, tedvin dönemine kadar sözlü mü yazılı mı intikal etmiĢtir? Elimizde eski döneme ait olduğu iddia
edilen sayısızca Ģiirlerin sözlü olarak intikal etmesi olası mıdır, yoksa bunlar,
Ġslâmiyetin ortaya çıkıĢından sonra çeĢitli nedenlerden dolayı uydurulmuĢ ve
eski dönemin Ģairlerine atfedilmiĢ metinler midir?
Bu araĢtırmamızda konu ile ilgili farklı görüĢlere yer verilerek Ģiir intihaline neden olan faktörler üzerinde duracağız. Bu konulara geçmeden önce
Câhiliye Araplarının yazıyı bilip bilmediklerine, biliyorlarsa edebiyat mahsullerini sonraki nesillere aktarmada bir kayıt aracı olarak kullanıp kullanmadıklarına açıklık getirmemiz yararlı olacaktır.
Gerek Arap edebiyatı tarihi kaynaklarında yer alan bilgiler, gerekse günümüzde yapılan çeĢitli kazılarda bulunan kitabelerden elde edilen veriler,
Arapların, Ġslâm‟ın doğuĢundan en az üç yüzyıl önce yazıyı bildiklerini ve
günlük yaĢamlarında kullandıklarını göstermektedir.1
Ġslâmiyet‟in doğuĢundan önce Hira, Taif, Mekke ve Medine gibi bölgelerde okuma ve yazma bilenlerin sayısının çok, el-Küttâb (köy okulu) olarak
bilinen eğitim müesseseleri yaygın olduğu kaydedilmektedir. 2 Özellikle Hira
Prensliği, coğrafi konumu nedeniyle ticaret ve kültür merkeziydi. Bu yüzden
burada okuma ve yazma bilenlerin sayısının da çok olduğu belirtilir.
MurakkaĢ el Ekber (ö. yaklaĢık 550 m.) ve kardeĢi Harmala gibi pek çok Ģair
de burada okuma ve yazmayı öğrenmiĢtir. Lahmî prensleri tarafından kurulan
saraylara, yöneticileri övmek amacıyla çeĢitli bölgelerden Ģairlerin geldiği de
öne sürülür.3
ÇeĢitli Arap edebiyat kaynaklarında da Câhiliye Ģairleri arasında okuma
ve yazma bilen pek çok kiĢi bulunduğu ifade edilir. Hatta „Udeyye b. Zeyd
el-„Abbedî (ö. yaklaĢık 35/590) Lukayt b. Ya„mur el- Ġyyâdî4 gibi Ģairlerin,
hem Arapça hem de Farsça okuyup yazdıkları ve Kisrâ Divanında kâtip ve
mütercim olarak çalıĢtıkları rivayet edilir. 5 Okuma ve yazma bilmeyen Ģairlerin Ģiirlerini yazmayı bilenlere yazdırdıkları kaydedilir. Ġbnu‟l-„Arabî‟nin rivayetine göre, muallakâ Ģairlerinden sayılan „Amr b. Kelsûm (ö. yaklaĢık 600
m.), tehdit içerikli kasidesini en-Nu„mân b. el-Munzir (ö.602 m.)‟e göndermek isteyince, kendisi yazma bilmediğinden, bilen birisine yazdırmıĢtır.6
Câhiliye Araplarının Ģiirlerinin bir kısmını yazıya döktükleri konusunda
çeĢitli bilgi ve rivayetler bulunmaktadır. Örneğin Ġbn Cinnî (ö.392/1001),
havliyât (yılda bir defa kaside yazan) Ģairlerini kast ederek, eski Arap Ģiirin
tümünün sözlü olmadığını, Ģairlerin, kasidelerini yayımlamadan önce kâğıda
döktüklerini, özenle inceleyip bazı ekleme ve çıkarmalar yaptıklarını ve süzgeçten geçirdiklerini belirtir. 7 Ġbn Cinnî, Hammâd er-Râviye‟den naklettiği
bir baĢka rivayetinde ise, Hira hükümdarı en-Nu„mân b. el-Munzir‟in bazı Ģairlerin Ģiirlerini yazdırarak bir araya topladığını ve sarayının altına
gömdürdüğünü, bunların da daha sonra el-Muhtâr b. Ebî „Ubeyd es-Sakafî
(ö.749 m.) tarafından ortaya çıkarıldığını ifade eder. 8 Bu rivayetin senedini
incelediğimizde, senetteki kopukluk hemen göze çarpar. Eski alim ve eleĢ112
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tirmenler de bu rivayeti zayıf bulurlar. 9 Aynı Ģekilde Ġbn Sellâm(ö.231/845),
en-Nu„mân b. el-Munzir‟in, Câhiliye döneminin önde gelen Ģairlerine ait,
kendisini ve ailesini metheden bir Ģiir koleksiyonu bulunduğu ve bunun da
Emevîlerin eline geçtiği hususunda bir rivayet aktarır. 10 Ancak bu rivayetin
içeriği, Hammâd er-Râviye‟ye nispet edilen ve yukarıda dile getirilen rivayetle örtüĢmektedir. Bu yüzden bu rivayetin doğruluğu da kuĢku yaratmaktadır.
Emevî döneminin ünlü nekâ‟iz (atıĢma) Ģairlerinden Ferezdak‟ın
(ö.114/732-3) ise bir Ģiirinde, Câhiliye Ģairlerine ait bazı divanların bulunduğunu ve bununla Ģöyle övündüğünü görüyoruz: 11
Ca„ferî (Lebid b. Rabî„a ) ve Ca„ferî‟den önce olan Bişr (b. Hazm‟ın12)
kasidelerinden oluşan derli toplu bir kitaba sahibim.
Ebû „Amr b. el-„Alâ‟ (ö.154/770-1), Câhiliye dönemine ait Ģiirlerin, hicri
ikinci yüzyılın sonu ile üçüncü yüzyılın baĢında sadece sözlü olarak değil, bir
kısmının divanlarda yazılı olarak intikal ettiğini ifade eder. Hatta el-Asma„î
(ö. 216/813-2), el-Mufaddal ed-Dabbî (ö.yaklaĢık 170/786-7), Ebû „Amr eĢġeybânî (ö.205/820 ile 213/829 arasında) gibi Ģiir rivayetiyle ilgilenen alimler, eski döneme ait Ģiirlerin tahsilini yaparken, divanlardan karĢılıklı olarak
okuduklarını da vurgular.13
AraĢtırmacı Nâsruddîn el-Esed, Câhiliye Arapları arasında yazının yaygın olduğunu ve günlük hayatta kullanıldığını ifade eder ve eserinde bu konu
ile ilgili pek çok örnek verir. 14 Ancak bu görüĢlerin aksine, yine çeĢitli edebiyat tarihi kaynaklarında Câhiliye Araplarının okuma yazma bilmediklerini,
bilenlerin de parmak sayısını geçmediği Ģeklinde farklı görüĢler de ileri sürülür. Örneğin el-Câhiz (ö.255/868-9), Arapların okuma yazmayı bilmediklerini
ve ümmî bir millet olduğunu ifade eder.15 Ġbn Sa„d ise (ö.685/1286-7),
Tabakât adlı eserinde Câhiliye döneminde okuma yazmayı bilen birçok kiĢinin adını anar, ancak ifadelerinin sonunda Araplar arasında yazının pek yaygın olmadığını belirtir.16 Aynı Ģekilde Ġbn „Abdrabbihi (ö.328/930-40), Ġslâm‟ın doğuĢunda Araplar arasında yazı yazmayı bilenlerin sayısının çok az
olduğunu dile getirir.17
Câhiliye Arapları ile ilgili her ne kadar okuma ve yazma bilenlerin sayısının azımsanmadığı ve günlük hayatta kullanıldığı konusunda çeĢitli kaynaklarda bilgi ve rivayetler yer alıyorsa da, kanaatimizce yazının kullanımı bugünkü anlamıyla o dönemde edebî ürünleri tedvin edecek ve sonraki nesillere
aktaracak kadar pek yaygın ve geliĢmiĢ değildi. Yazı metinleri daha çok, kısa, öz ve birkaç satırdan oluĢuyordu. Bu yazı türü, alıĢ veriĢ hesaplarının, alacak-vereceklerin yazıldığı, köle mülkiyetlerinin tutulduğu belgelerde, kabileler arasında yapılan anlaĢmaların kaydedildiği vesikalarda ve dönemin önemli devlet büyüklerine ve kabile reislerine yazılan mektuplarda, mühürlerde ve
mezar kitabelerinde kullanılırdı.18
Dolayısıyla Câhiliye Ģiirinin Hz. Peygamber dönemine sözlü olarak intikal ettiği büyük olasıdır. Birçok araĢtırmacı da bu görüĢtedir. 19 Ancak yukarıda yer verdiğimiz Câhiliye Ģiirinin büyük bir kısmının sözlü değil, yazılı olduğu hususundaki görüĢleri kabul edecek olursak, bu Ģiirlerin hicretin ikinci
yüzyılının sonlarına doğru alim ve ravilere ulaĢmasını engelleyen siyasal,
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sosyal ve kültürel geliĢmeler olarak Arap yarımadasında yaĢanmıĢtır. Özellikle siyasî alanda yaĢanan geliĢmeler, gerek Câhiliye gerekse Ġslâmî döneme
ait Ģiirlerin bir kısmının kaybolmasına, bir kısmının da intihale maruz kalmasına neden olmuĢtur.
Bilindiği üzere Ġslâm‟ın ortaya çıkıĢıyla beraber Arap yarımadasında
sosyal, siyasal, kültürel ve daha pek çok alanda devrimler yaĢanmıĢtır. Araplar arasında daha önce var olan sosyal iliĢkiler, düĢünceler, alıĢkanlıklar, gelenek ve görenekler, bir baĢka ifadeyle, Arapların hayata bakıĢları tamamen
değiĢmiĢtir. Bu değiĢimden Ģiir de nasibini almıĢtır. Özellikle Ģiir ve Ģairleri
hedef alan ayetin iniĢinin ardından20 Arapların Ģiire olan bakıĢ ve tutumlarında bir değiĢiklik meydana gelmiĢtir. Ayet, her ne kadar bazı Ģairleri istisna
kılmıĢsa da Ġslâma gönül vermiĢ sahabeler, Ģiirden uzak durmayı yeğlemiĢlerdir. Ġbn Haldûn (ö.808/106-7)‟un da iĢaret ettiği gibi Müslümanlar, Ġslâm‟ın ilk yıllarında daha çok din, peygamberlik ve vahiy gibi konularla
meĢgul olmuĢlardır. Kur‟ân‟ın nazım ve üslûbu kendilerini büyülemiĢ, bir süre nesir ve nazım alanında susmayı tercih etmiĢlerdir.21 Hatta Lebîd b. Rabî„a
(ö.41/661-2) gibi bazı sahabe Ģairlerin Ģiir söylemeyi dahi bıraktığı rivayet
edilmektedir.22 Bu arada Hz. Peygamber, Ġslâm düĢüncesiyle bağdaĢmayan
tüm Ģiir türlerini de yasaklamıĢtır.23
Ġslâm‟ın ilk yıllarında Hz. peygamber ve sahabeler, Mekke müĢrikleri tarafından eziyet ve baskıya maruz kalmıĢ ve Medine‟ye hicret etmek zorunda
bırakılmıĢlardır. Müslümanlar Medine‟ye hicret etmelerine rağmen, Mekke
müĢrikleri ile aralarındaki kavga ve husumet daha da ĢiddetlenmiĢtir. Müslümanlar, ġam‟dan gelen kervanı ele geçirmek isteyince her iki grup arasında
Bedir‟de ilk kanlı savaĢ meydana gelmiĢ ve bu savaĢ, Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıĢtır.24 Bedir savaĢını Uhut savaĢı takip etmiĢtir.25 Böylece
Mekke ile Medine, bir baĢka ifadeyle KureyĢ ile Ensâr arasında kanlı bir husumet doğmuĢtur. Kılıçla sürdürülen bu savaĢlara her iki grubun Ģairleri de
Ģiirleriyle iĢtirak etmiĢ; kahramanlıklarıyla, Ģeref ve asaletleriyle övünmeye
ve birbirlerine onur kırıcı, küçük düĢürücü ifadeler kullanmıĢlardır. Hatta Hz.
Peygamberin Medine Ģairlerini, bu yergi savaĢı ile Mekke müĢriklerini hicvetmeleri için zaman zaman teĢvik ettiği rivayet edilmiĢtir. 26 Mekke ile Medineliler arasındaki yergi savaĢı yaklaĢık sekiz yıl sürmüĢ ve aralarındaki kin
ve husumet varabileceği en son noktaya ulaĢmıĢtır.27 Ancak Müslümanlar,
askerî ve siyasî bakımdan yeterli güce ulaĢınca Mekke‟yi kuĢatmıĢ, Mekke
lideri konumunda olan Ebû Süfyân ve onunla beraber diğer KureyĢliler de
Müslüman olmuĢlardır. Böylece KureyĢ ile Ensâr arasında uzun süren husumet ateĢi de bir süreye kadar küllenmiĢtir. 28
Hz. Peygamber Mekke fethinden kısa bir süre sonra Hakk‟a kavuĢmuĢtur. Hz. Peygamberin vefatından sonra KureyĢ muhacirleri ile Ensâr arasında
hilafet konusunda görüĢ ayrılığı baĢ göstermiĢtir. Fakat S„ad b. „Ġbâde elEnsârî gibi birkaç muhalifin dıĢında Müslümanların büyük çoğunluğu Ebû
Bekir‟in üzerinde uzlaĢma sağlamıĢtır.29
Hz. Ebû Bekir döneminde Ridde savaĢları baĢlamıĢ, KureyĢ ve Ensâr bu
savaĢla oyalanmıĢtır. Müslümanlar, Ridde savaĢlarında büyük direniĢle karĢı114
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laĢmıĢlar ve bilhassa Yamâme savaĢında birçok sahabe Ģehit olmuĢtur. 30 Bunların büyük bir kısmı Kur‟ân‟ı ezbere bilen ve Ģiir rivayetiyle ilgilenen kimselerdi. Müslümanlar, Kur‟ân hafızlarının çoğunun Ģehit olduğunu görünce,
Kur‟ân‟ın kaybolmasından endiĢe duymuĢ ve yazılmasına karar vermiĢlerdir.31
Müslümanlar, Hz Ebû Bekir döneminde Ridde savaĢları, Hz. Ömer döneminde de fetihlerle oyalanmıĢlardır. Mekke ve Medine‟de kalanlar ise eski
günleri anımsamaya ve aralarındaki husumeti körüklemeye baĢlamıĢlardır.
Ancak Hz. Ömer, Müslümanlar arasındaki bu tehlikeli geliĢmenin farkına
varmıĢ, Hz. Peygamber döneminde iki grup arasında meydana gelen karĢılıklı
yergilerin rivayetini yasaklamıĢ ve hatta bu Ģiirlerin kaybolması hususunda
özen göstermiĢtir.32 Nitekim Hz. Ömer, Ģair el-Hutay‟a (ö.yaklaĢık 30/6501)‟yi, ez-Zibrikân‟ı hicvettiğinden ötürü zindana atarak cezalandırmıĢtır. 33
Hz. Osman döneminde ise Ġslâm anlayıĢıyla bağdaĢmayan tüm Ģiirler yasaklanmıĢtır. Hz. Osman, bu kurallara uymayan Ģairlere karĢı sert bir tavır takınmıĢ ve hatta Ģair Dâbî‟b. el-Hâris el-Bercemî‟yi, Ensâr‟dan bir grup insanı
yerdiği için ölene dek cezaevinde tutmuĢtur.34
Hz. Ömer‟in Ģehit edilmesinden sonra Müslümanlar, hilafet konusunda
oldukça çetin ve sancılı bir dönem geçirmiĢlerdir. Bilhassa Hz. Ömer‟in öldürülmesinden sonra Müslümanlar çeĢitli hizip ve fırkalara bölünmüĢ, aralarındaki anlaĢmazlık ve savaĢın ardından, iktidar Emevîlerin eline geçmiĢtir.
Emevî döneminde fetihler durmuĢ; Arap kabileleri, göçebelikten yerleĢik
bir hayata geçmiĢlerdir. Birçok kabile Basra, Kûfe, Bağdat ve ġam gibi Ģehirlere yerleĢmiĢtir. ġehir hayatına alıĢmaya çalıĢan Araplar, boĢ zamanlarını
değerlendirmek için eğitim ve kültür faaliyetlerine önem vermeye baĢlamıĢlardır. Mekke ve Medine‟de Ģarkı,35 Basra ve Kûfe‟de atıĢma sanatı geliĢmiĢtir.36 Arapların bir kısmı da geçmiĢe ait kültürlerini araĢtırmaya baĢlamıĢ, ancak geçmiĢe ait Ģiirlerini içeren herhangi bir yazılı metin bulamamıĢlardır.
Çünkü Ġslâm‟ın ortaya çıkıĢından sonra Araplar Ģiir rivayetini bırakmıĢ, uzun
bir dönem fetihlerle meĢgul olmuĢlardır. Nitekim Ġbn Sellâm bu konuda Ģöyle
der; “Araplar, uzun bir dönem Fars ve Rum fetihleriyle oyalandılar. Daha
sonra İslâm yayılıp, fetihler durunca Araplar şehirlere yerleştiler ve şiir rivayetine geri döndüler. Ancak ne yazılı bir divanları ne de kitapları vardı. Şiir rivayet edenlerin birçoğu savaşlarda öldürüldü ya da vefat etti. Bu nedenle
Araplar şiirlerinin çoğunu kaybettiler, ancak çok azını koruyabildiler.”37 Yine bu bağlamda Ebû „Amr b. el-„Alâ “Arapların söylemiş oldukları şiirin sadece çok azı size ulaşmıştı. Şayet çoğu gelmiş olsaydı, size pek çok ilim ve şiir
ulaşırdı.38” der.
Hilafet Emevîler‟in eline geçtiğinde durum tamamen değiĢmiĢtir. Hz.
Ömer ve Osman zamanında yasaklanan ve Müslümanlar arasında kin ve husumeti körükleyen Ģiirler yeniden dirilmiĢ, Araplar Ģeref ve soylarıyla övünmeye baĢlamıĢlardır.
Müslümanlar, aralarındaki siyasî anlaĢmazlık ve iktidar kavgası sebebiyle birbirleriyle uğraĢmaya baĢlamıĢlardır. Ensâr, Emevîlere karĢı muhalif
grupları destekleyerek, Hz. Ali‟nin yanında saf almıĢtır. 39 KureyĢ ve Ensâr
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arasında baĢ gösteren siyasî husumetin, Ģiire de yansıması kaçınılmaz olmuĢtur. Örneğin Hz. Peygamber‟in Ģairlerinden Hassân b. Sâbit‟in oğlu ve
Emevîlere muhalif olan „Abdurrahmân (ö.104 h.) Muaviye‟nin kızı
Bermele‟yi yermiĢtir.40 Bunun üzerine Yezîd, Ensâr‟ı yermesi için Ka„b
b.Cu„ayl‟den bir Ģiir yazmasını istemiĢtir. Ancak Ka„b, Hz. Peygamber‟e
yardım eden insanları yeremeyeceğini ifade ederek bu teklifi reddetmiĢ ve
Yezîd‟i Hiristiyan bir Ģair olan Ahtal(ö.92/710-1)‟a yönlendirmiĢtir. Ahtal,
Yezid‟in isteğini kabul ederek, Ensâr‟ı bir kasideyle yermiĢtir. 41
KureyĢ ile Ensâr arasındaki iktidar savaĢı sebebiyle Araplar arasında eskiden beri önemli bir özellik olarak kabul edilen asabiyet duygusu yeniden
bir ivme kazanmıĢtır. Asabiyet duygusu sadece Mekke ve Medine halkı ile
sınırlı kalmamıĢ, tüm Arap kabilelerini kapsayacak Ģekilde yayılarak, farklı
bir boyut almıĢtır. Kabilleler, kendi aralarında Tağlib, Bekir, Kays, Temîm
gibi aĢiretlere ayrılarak herkes kendi aĢiretiyle övünmeye baĢlamıĢtır. Kabileler, asalet ve faziletleriyle övünmek, bir birinden daha üstün olduğunu göstermek amacıyla çeĢitli Ģiirler uydurmuĢ,42 bunları da farklı isimlere nispet
etmiĢlerdir. Bu arada asabiyet duygusu için birçok Ģairin Ģiiri de istismar
edilmiĢtir. Bu Ģairlerin baĢında da Nu„mân b. BeĢîr ve Hassân b.Sâbit
(ö.54/673) gelmektedir. Özellikle Hassan‟a öyle çok Ģiirler nispet edilmiĢti ki
hangisinin doğru hangisinin uydurma olduğunu birbirinden ayırt etmek güçleĢmiĢtir.43 Ġbn Sellâm‟a göre, KureyĢ kabilesi, Câhiliye döneminde Ģiir açısından en zayıf kabile olduğundan dolayı, Ġslâmî dönemde Hz. Peygamberin
ailesini ve KureyĢ nesebini yüceltmek için Arap kabileleri arasında en çok intihale baĢvuran kabile olmuĢtur.44
Diğer Arap kabileleri de KureyĢ gibi eski döneme ait Ģiirlerinin az olduğunu veya kaybolduğunu görünce Ģairlerinin Ģiirlerini istismar edip adlarına
pek çok Ģiirler uydurarak bunu telafi etmeye çalıĢmıĢlardır. Daha sonra uydurulan bu Ģiirlere raviler de bazı eklemelerde bulunmuĢlardır. Ġntihal edilen bu
Ģiirlerin alimler tarafından doğrusundan ayırt edilmesi zor değildi. Ancak bu
Ģiirlerin çöldeki bedevî Araplardan birisine atfedilmesi nedeniyle durum içinden çıkılmaz bir hal almıĢtır. 45
ġiir rivayetiyle uğraĢan bir kısım raviler de asabiyet duygusunu istismar
ederek bundan yararlanmaya çalıĢmıĢlardır. Kendi kabilelerini yüceltmek veya kendi soyunu siyasî iktidarı elinde bulunduran kiĢilere yakın göstermek
amacıyla çeĢitli Ģiirler uydurmuĢ ve bunları da farklı kiĢilere atfetmiĢlerdir. 46
Yine raviler, rakiplerinin asaletlerini küçük düĢürmek gayesiyle farklı kabilelere mensup Ģairler hakkında gerçekle bağdaĢmayan ve tamamen uydurma Ģiirler rivayet etmiĢlerdir.47
Hıristiyan ve Yahudî Arap kabileleri de eski döneme ait kültürleriyle
övünme düĢüncesiyle intihale baĢvurmuĢlardır. Bilindiği gibi Câhiliye döneminin Ģairlerinin tümü putperest kabilelere mensup değildir. Tağlib, Temîm
gibi birçok Arap kabilesi, Hira Prensliğinde güçlenen Hıristiyanlık dinini benimsemiĢlerdir. Yahudiler ise Medine ve civarında Arap medeniyetine dayalı
bir yaĢam sürdürmüĢlerdir. Ġslâm‟ın ortaya çıkıĢından sonra bazı Arap kabileleri Müslümanlığı tercih etmeyerek, eski dinlerine bağlı kalmıĢlardır.48 Bu
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kabileler, geçmiĢleriyle, asalet ve faziletleriyle övünme ihtiyacını hissetmiĢlerdir. Fakat kültür bağlamında geçmiĢten kendilerine bir miras kalmadığını
görünce diğer kabileler gibi çeĢitli Ģiirler uydurup, bunları da „Adî b. Zeyd (ö.
640 m.) ve es-Semev‟el b. „Âdiyâ‟49 gibi Câhiliye döneminin Hıristiyan ve
Yahudî Ģairlerine atfetmiĢlerdir.50
Asabiyet duygusunun dıĢında Ģiir intihaline baĢvuran bir baĢka grup da
çölde yaĢayan bedevî Araplardı. ġiir rivayetiyle uğraĢan raviler, Ģiirleri kayıt
altına almak amacıyla çöllere giderek, dili bozulmamıĢ olan bedevîlerden, ihtiyaçlarını karĢılamak mukabilinde Ģiir rivayeti ve ilginç olay ve haberleri sorarlardı. Bedevîler, ellerindeki malzemenin iĢe yaradığını görünce bu defa iĢi
ticarete dökerek Ģiirle ilgili bir sürü rivayet uydurmuĢlardı. ġiir rivayetinin
çoğaldığını gören raviler, bedevîlerin yalan söylediklerinin farkına varmıĢlardı. Örneğin el Esma„î bir gün çöle giderek, Ebû Damdam adında bir bedevîden Ģiirle ilgili rivayetler sormuĢ. Ebû Damdam, el-Esma„î‟ye Ömer adında
yüze yakın Ģairin Ģiirini rivayet etmiĢtir. el Esma„î evine döndüğünde, Halef
el-Ahmer ile birlikte Ömer adında sadece otuz Ģairin adını anımsayabilmiĢlerdir. Diğerleri ise tamamen bedevînin uydurmalarıydı. 51
ġiir intihaline sebep olan diğer faktörler arasında ayrıca Ģunları zikredebiliriz:

Raviler
ġiir intihali nedenlerinden bir diğeri de Ģiiri derleyip toplayan ravilerdir.
Bilindiği gibi Ģiiri rivayet eden ravilerin bir kısmı Arap, bir kısmı da
mevâlîydi. Mevâlî ravilerin baĢında Halef el-Ahmer ve Hammâd er-Râviye
geliyordu. Aynı zamanda Hammâd er-Râviye, rivayet ve ezber konusunda
Kûfelilerin, Halef el-Ahmer ise Basralıların önde geleniydi. Ancak her ikisi
de ilmî çevrelerde ahlâkî ve ilmî açıdan pek güvenilir bulunulmuyorlardı.
Hatta Hammâd er-Râviye ve Halef el-Ahmar ile Hammâd „Acrad, Vâlibe elHubâb, Ebû Nuvâs (ö. yaklaĢık 195/810-1) gibi arkadaĢ çevreleriyle birlikte
Irak‟ın üç büyük kentinde ahlak dıĢı davranıĢlar sergilediklerinden dolayı
dinsizlik ve zındıklıkla suçlanmıĢlardı.52
Bu nedenle Halef el-Ahmer ile Hammâdu‟r-Râviye‟nin Ģiirle ilgili rivayetleri pek güvenilir bulunmuyordu. Rivayet ettikleri bir Ģairin Ģiirini bir diğerine katıyor veya kendi uydurdukları Ģiirleri bir baĢkasının Ģiirine ekliyorlardı. Bu Ģiirleri de doğrusundan ayırt etmek çok zordu. Çünkü her ikisi de
yetenekli birer Ģairdi. Hatta Hammâd, bir gün el-Velîd b. Yezid‟e her sözlük
harfinden yüz kaside söyleyebileceğini dahi iddia etmiĢtir. 53
Ġbn Sellâm‟a göre Hammâdu‟r-Râviye, birinin Ģiirini bir baĢkasına izafe
eder ve bazı eklemeler yapardı.54 Kûfe‟nin önde gelen ravilerinden elMufaddal ed-Dabbî, Hammâdu‟r-Râviye‟nin Ģairlerin Ģiir söyleyiĢ tarzlarını
çok iyi bildiğini, herhangi bir Ģairin Ģiirlerine benzer Ģekilde Ģiirler söylediğini, bir Ģairin Ģiirini bir diğerine katığını ve Ģiiri sonsuza dek düzeltilmeyecek
kadar bozduğunu ifade eder.55 Yûnus b. Habîb (ö.182-5/798-801) ise
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Hammâd‟ın kuralları çiğnediğini, lahn (konuĢması sırasında dil bilgisi hatası)
yaptığını, yalan söylediğini belirtmiĢ ve ondan Ģiir rivayet edenlere ĢaĢırdığını vurgulamıĢtır.56
Ġbn Sellâm, Halef el-Ahmer‟ın de güvenilir olmadığını ve Kûfelilerin
içinde en çok Ģiir uyduranlardan biri olduğunu belirtir. 57 Halef el Ahmer ömrünün sonlarına doğru yaptıklarından piĢmanlık duyduğunu, bir kaside dıĢında söylediklerinin tümünün uydurma olduğunu el-Asma„i‟ye söylediği de
ifade edilir.58 Hammâd ve Halef‟in dıĢında Ģiir intihaline baĢvuran bir baĢka
ravi de Kûfeli Ebû „Amr eĢ-ġeybânî‟dir. YetmiĢ kabilenin Ģiirini derleyen eĢġeybânî, ilmî çevrelerce pek güvenilir bulunmamıĢtır. Para karĢılığında kabileler adına çalıĢmıĢ ve her kabilenin Ģairlerine Ģiir nispet etmiĢ ve para kazanmak, halifelere yakın olmak veyahut hasımlarına karĢı bir konuda üstün
olduğunu göstermek gayesiyle çeĢitli Ģiirler uydurmuĢtur. 59
Ayrıca ilmî çevrelerce dürüst ve güvenilir olarak bilinen raviler de Ģiir intihaline baĢvurmuĢlardır. Örneğin Ebû „Amr b. el-„Alâ‟, Ģiir rivayeti konusunda güvenilir birisi olmakla birlikte Ģair el-„AĢâ‟ya kendisine ait olmayan
Ģiirler nispet ettiği itirafında bulunmuĢtur. 60
Sîyer
Câhiliye ile Ġslâm döneminin ilk yıllarına ait haber ve Ģiirleri günümüze
taĢıyan ilk kaynaklar arasında Ġbn Ġshâk (ö.151/768) ve Ġbn HiĢâm
(ö.218/833-4)‟ın sîretleri gelmektedir. Bilindiği gibi sîret kitapları genelde tarihî eserden çok, hikâye kitaplarına daha yakındır. Hikâyeler de yapısı itibariyle eklemeye müsait ve açıktır.
Ġbn Ġshâk‟ın eserinde rivayet ettiği Ģiirlerin bayağılığına dikkat çeken
alim ve eleĢtirmenler, bu Ģiirlerin uzaktan ve yakından gerçekle bir ilgisi bulunmadığı, tamamen aĢırma metinler olduğu kanısına vararak, Ġbn Ġshâk‟a
eleĢtiriler yöneltmiĢlerdir. Ġbn Sellâm, Ģiiri bozanlar arasında Ġbn Ġshâk‟ın olduğunu ifade etmiĢtir.61 Yine el-Fihrist adlı eserin sahibi Ġbnu‟n-Nedîm
(ö.385/955), eserinde Ģiire geliĢi güzel yer verdiği için alimler arasında gülünç bir duruma düĢtüğünü belirtmiĢ ve onu eleĢtirmiĢtir. 62 Ġbn Ġshâk ise eserinde yer verdiği Ģiirlerin intihal ürünü olduğu konusunda bizzat itirafta bulunmuĢtur. ġiirden de pek anlamadığını, kendisine ne getiriliyorsa onu rivayet ettiğini belirtmiĢ ve kendisine yöneltilen suçlamalardan kendince kurtulmaya çalıĢmıĢtır.63
Ġbn Ġshâk, eserinde, Bedir ve Uhud gibi savaĢlarla ilgili Ģiirler uydurmuĢ
ve bu Ģiirleri de çeĢitli Ģairlere, hatta hayatında bir tek mısra söylememiĢ kadınlara, Ģair olmayan Hz. Ali ve Hamza gibi ünlü kiĢilere nispet etmiĢtir. Bununla sınırlı kalmayan Ġbn Ġshâk, Hz. Adem ve oğulları Hâbil ve Kâbil‟e, Âd
ve Semûd gibi yok olmuĢ kavimlere dahi Ģiirler atfetmiĢtir. 64
Ġbn HiĢâm ise eserinde, Ġbn Ġshâk‟ın sîretinde derlemiĢ olduğu Ģiirleri
tasnife tabi tutmuĢ, bunların bir kısmını özetlemiĢ, bir kısmını eleĢtirmiĢ, bir
kısmını da intihal olduğu gerekçesiyle atmak durumunda kalmıĢtır. 65 Fakat
Ġbn HiĢâm‟ın eserinde yer alan bu Ģiirlerin tümünün doğru olduğu anlamına
gelmez. Çükü onun eleĢtiri ve inceleme metoduna bakıldığında Ģu hususlar
göze çarpar:
118

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

SALĠH TUR
Ġbn HiĢâm, Ġbn Ġshâk‟ın eserinde yer verdiği mısraların aynısını zikreder
ve bunları da Ġbn Ġshâk‟ın nispet ettiği kiĢilere nispet eder. Ancak Ģiirin birkaç mısrasının farklı bir kiĢiye ait olduğunu açıklar. 66 Ġbn Ġshâk‟ın dile getirdiği gibi tarihi olayı nakleder, fakat iĢ bu olay münasebetiyle söylenmiĢ Ģiire
gelince, bu Ģiirin doğruluğu hakkındaki kuĢkuları nedeniyle eserinde pek yer
vermez.67 Eserin pek çok yerinde de Ġbn Ġshâk‟ın dile getirdiği mısralarla yetinir. Kasidenin eksik mısralarını ise ortaya koymaz. 68 Ġbn Ġshâk‟ın Ebû
Tâlib‟e ait olduğunu iddia ettiği Ģiirin sadece doksan dört mısrasını zikreder
ve sonra Ģiir bilginlerinin bir kısmının, bu kasidenin birçok mısrasını reddettiğini ifade eder.69 Bazen Ġbn Ġshâk‟ın eserinde yer verdiği Ģiirin hiçbir mısrasını atmadan olduğu gibi alır.70 Bazen de eserinde, Müslümanları hedef alan
Ģiirlerin bir kısmına yer vermez, bir kısmının da kelimelerini değiĢtirir.71
Kıssalar (Hikayecilik )
Uydurmacı ravilerin intihale açık buldukları bir baĢka alan da kıssalar
olmuĢtur. Emevî döneminde yerleĢik bir hayata geçen ve buna alıĢmaya çalıĢan halk arasında kıssacılık halifelerin teĢvikleriyle geliĢmiĢtir. BoĢ zamanını
değerlendirmek amacıyla halk, kıssalara özel ilgi göstermiĢtir. Bu dönemde
kıssacılık, evlerdeki gece eğlenceleriyle sınırlı kalmayarak saraylara, hatta
mescitlere kadar yayılmıĢtır. Kıssacılar, kıssalarını süslemek, dinleyicilerin
dikkatini çekmek ve üzerlerinde etki bırakmak amacıyla zaman zaman kıssalarına çeĢitli uydurma atasözü veya Ģiirler katarlardı.72 ġiirin Arap dinleyiciler üzerindeki etkisini idrak eden kıssacılar, kıssalarında Ģiire ayrı bir önem
verirlerdi. Emevî ve Abbâsî döneminde kıssacılar, Ģiir alanında yetenekli insanlardan yardım alırlardı. Bu insanlar, kıssacıların ihtiyacını karĢılamak için
her konuda Ģiirler uydurarak, bunları da farklı isimlere nispet ederlerdi. Uydurdukları Ģiirlerin sahibinin kim olduğunu göstermek için “filan kabileden
bir adam” veya “bedevîlerden biri” Ģeklinde anonim ifadeler kullanırlardı. 73
Halk arasında büyük rağbet gören ve üzerlerinde etki bırakan kıssalar,
dönemin yöneticilerince gerek siyasî, gerekse dinî amaçları doğrultusunda istismar edilmiĢtir. Mekke, Medine, Kûfe ve Basra gibi büyük kentlerde
kassaslar, dönemin siyasî otoritesiyle çıkar iliĢkisi içinde olmuĢlardır. Onların
siyasî emellerine hizmet edecek biçimde Ģiirler uydurarak kıssalarını derlemiĢlerdir.74
Ayrıca kıssacıların bazıları imam ve hatiplerden oluĢuyordu. Bunlar
mescitlerde verdikleri hadis ve tefsir derslerinde veya vaazları sırasında
Eyyâmu‟l-„Arab (Eski Arap Günleri) ile ilgili haber ve olaylar anlatırlardı.
Anlatılan olayları desteklemek ve rivayetlerini pekiĢtirmek amacıyla eski döneme ait çeĢitli Ģiirlere yer verirlerdi. Özellikle Kurân‟da geçen Âd ve Semûd
gibi çeĢitli kavimlere ait kıssaların tefsiri esnasında geçmiĢ toplumlar hakkında rivayet edilen haberlerle birlikte, pek çok uydurma Ģiir dile getirirlerdi.75 Bunları da bazen Hz. Adem‟e, bazen de farklı peygamberlere atfederlerdi.76
Emevî ve Abbasî döneminde kıssacılar tarafından uydurulan Ģiirler öyle
çoğalmıĢtır ki el-Câhız gibi alimler, Arap toplumunun mizacı itibariyle doğal
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bir Ģekilde Ģiir söylediğini ve fıtratları itibariyle de Ģair olduklarını belirtmiĢ,
bu Ģiirlerin doğruluğunu destekleyen görüĢler dahi öne sürmüĢlerdir. 77
Şu‘ûbiyye (Milliyetçilik)
Ġslâmî fetihler sırasında Arapların egemenliğine giren Fars, Rum gibi
mevâlîler, Arapları aĢağılamaya ve küçük düĢürmeye yönelik bir tutum içine
girmiĢlerdir. Özellikle Emevîlerin Arap milliyetçiliğini ön planda tutan bir
siyaset gütmeleri sonucu mevâlilere soysal, politik ve ekonomik açıdan baskı
uygulamıĢlardır. Bu da mevâlîleri Araplara karĢı bir cephe almaya sevk etmiĢtir.78
Hicrî dönemin ilk yıllarından itibaren fetihler sırasında Ġran‟ın çeĢitli
kentlerinden esir olarak getirilen, köle ve hizmetçi olarak istihdam edilen
Fars asıllı gruplar AraplaĢtılar. Onların çocukları Araplar gibi Arapçayı düzgün, akıcı bir Ģekilde okuyup konuĢmaya ve hatta Ģiirler yazmaya baĢladılar.
Mevâlîler, sadece Ģiir yazmakla kalmayarak, Arapların siyasî husumetlerine
de taraf oldular. Bunlardan bir kısmı iktidardakilerini, bir kısmı da muhalif
grupları desteklediler. Her grup kendini destekleyen mevâlîlere karĢı ilgi gösterip, maddî destek sağlarlardı. Emevîler, mevâlîlerden birisini kendilerini
öven bir kaside yazdığında samimiyetini sorgulamadan ödüllendirerek teĢvik
ederlerdi. Emevîlerin muhalifleri Zubeyrîler ve HâĢimîler de benzer uygulama yapıyorlardı. Ne var ki mevâlîlerin Araplara karĢı bu tutumları pek samimi değildi. Zira mevâlîler bunu, maddî çıkar sağlamak, hürriyetlerine kavuĢmak ve ikinci sınıf muamelesinden kurtulmak amacıyla yapıyorlardı. 79 Örneğin Araplara karĢı kin güttüğü söylenen mevâlî asıllı Ģair Ġsmâ„îl b. Yâser enNisâ‟i (ö.yaklaĢık 130/748), ilk etapta Emevîlerin muhalifi Zubeyrîleri desteklemiĢ, daha sonra Emevîler, Zubeyrîlere galip gelince bu defa Emevîlerin
yanında yer almıĢtır.80
Mevâlîler, aĢağılık duygusundan kurtulmak ve kendilerinin Araplardan
üstün olduklarını göstermek için geçmiĢleriyle övünme ihtiyacı duymuĢlardır.
Bilindiği gibi Câhiliye döneminde Farslar, medeniyet sahibiydiler, bilim ve
askerî alanda Araplardan üstündüler. Irak bölgesinin hâkimiyetinin yanı sıra
Yemen‟e kadar büyük bir nüfuza sahiptiler. Böylece Fars asıllı mevâlîler,
yazdıkları Ģiirlerinde Araplara karĢı geçmiĢleriyle övünmeye baĢladılar. Fars
hükümdarlığını yücelten Ģiirler yazıp, bu Ģiirleri de halk arasında önem kazanması için de el-A„Ģâ, „Udey b. Zeyd, Lukayt b.Y„amer, Ebû‟s-Salt b.
Rabî„a‟ gibi eski dönemin Ģairlerine atfettiler.81 Ayrıca mevâlîler, eski dönem
Ģairlerinin bir kısmının, Kisrâ ve onun hükümdarlığını öven Ģiirler yazdıkları
ve onun ödüllerine mazhar oldukları Ģeklinde bir takım uydurma haberler de
ortaya atmıĢlardır. 82
Birinci Abbâsî döneminde halifelerin baĢlattıkları tercüme faaliyetinin
yanı sıra mevâlî alimlerince Farsçadan Arapçaya pek çok eser tercüme edilmiĢtir. Bu eserlerde kendilerini öven ve yücelten bir sürü uydurma hikâye ve
Ģiirlere yer vermiĢlerdir. Bu eserlerin bir kısmı gerçek yazarların ismiyle yazılmıĢ, bir kısmı da ünlü kiĢilere nispet edilmiĢtir. 83 Mevâlîler, Fars unsurunu
yüceltmek için sadece Ģiir ve rivâyet üretmekle kalmayıp azımsanmayacak
derecede hadis dahi uydurmuĢlardır.84
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Emevî devleti yıkılıp Abbâsî devleti kurulduktan sonra, mevâlî etkinliği
gerek siyasî gerekse eğitim alanında daha da artmıĢtır. Kelâm, felsefe, tefsir,
dil ve edebiyat gibi pek çok konuda söz sahibi olmuĢlardır. Ebû „Ubeyde
Ma„mer b. el-Musennâ (ö. 207-213/822-828 yılları arasında), Sehl b. Hârûn
(ö. 215/830), Ebû Nüvâs gibi mevâlî kökenli Ģair ve alimler, devletin üst kademelerinde görev yapan Fars kökenli idarecilerden destek ve teĢvik görmeye baĢlamıĢladır. Bu alimler, Arapları küçük düĢürme gibi bir eğilim içinde
olmuĢlardır. ġiir, hitabet ve edebiyat alanında kendilerinin Araplardan daha
üstün olduklarını kanıtlamaya çalıĢmıĢlardır.85 Bu arada el-Câhız, Ġbn
Kuteybe (ö.276/889), Ebû „Abdillâh el-Cehmî (ö.247/861) gibi alimler de,
mevâlî alimlerinin bu aĢağılayıcı tutumlarına karĢı cevap vermeye ve Arapları yüceltme çabası içine girmiĢlerdir. Özellikle el-Câhız, mevâlîlerin Araplara
yöneltilmiĢ olduğu pek çok konudaki eleĢtirilerine, el-Beyân ve‟t-Tebyîn adlı
eserini kaleme alarak cevap vermiĢtir. Mevâlîler, Arap hatiplerini hutbe sırasında sarık sarmaları ve asa kullanmaları nedeniyle eleĢtirmiĢlerdir.
Mevâlîlerin bu eleĢtirisine el-Câhız, eserinde asa ile ilgili bir bölüm tahsis
etmiĢ ve asanın faziletlerini sıralamıĢtır. Arapların da Fars, Hint ulusları gibi
hatip bir millet olduklarını kanıtlamaya çalıĢmıĢtır. 86 el-Câhız asanın faziletlerini ortaya koyarken, konuyla ilgili görüĢlerini eski döneme ait Ģiirlerle desteklemiĢtir. Fakat bu Ģiirlerin rivayetinin doğruluğuna kuĢkuyla yaklaĢılmaktadır. Zira el-Câhız‟ın diğer alimler gibi rakiplerini susturmak düĢüncesiyle
intihale baĢvurmak zorunda kaldığı düĢünülmektedir. 87
Dil Ekolleri
Emevîler döneminin sonlarına ve birinci Abbasî döneminin baĢlarına,
yani hicrettin ikinci yüzyılının sonlarına doğru Ģiir tedvinine geçildiğinde
Basra‟da Ebû „Amru b. el-„Alâ‟, Kûfe‟de Hammâd er-Raviye (ö.155/7712)‟nin öncülüğünde Ģiir rivayeti ve tedviniyle uğraĢan iki farklı ekol ortaya
çıkmıĢtır. Halaf el-Ahmer (ö.180/796-7), el-Mufaddal ed-Dabbî
(ö.yaklaĢık170/786-7), el-„Asma„î, Ebû „Ubeyde (ö.223/837-8), Ebû „Amr
eĢ-ġeybânî (205/820 ile 213/829 arasında) gibi alimler de Ģiir rivayetini bu
iki alimden almıĢlardır.88
Her iki ekolun öğrencileri, kendi hocalarının görüĢlerini desteklemiĢ, rivayetlerini doğrulamıĢ ve karĢı ekolün görüĢlerini de çürütmeye çalıĢmıĢlardır. Birbirlerini de intihal ve yalancılıkla suçlamıĢ, her grup, kendi ekolüne
bağlılıkta katı bir taassup içerisine girmiĢtir. 89
Basralılar, rivayet edilen Ģiirlerin güvenirliği hususunda Kûfelilere göre
daha ihtiyatlı ve kuĢkuyla yaklaĢmıĢlardır. Basralılar dili, çöldeki lisanı bozulmamıĢ bedevîlerden, Kûfeliler ise dili bozulmuĢ Araplardan aldıklarını iddia etmiĢlerdir. Bu nedenle onların görüĢlerini hep zayıf bulmuĢ ve rivayet ettikleri Ģiirlerin çoğunu atmak zorunda kalmıĢlardır.90
Kûfeliler, eski Ģiirle ilgili rivayetleri -basit düzeltmeler dıĢında- olduğu
gibi, hatta istisna ve Ģaz konuları almıĢ ve bunu da asıl olarak kabul etmiĢlerdir. Basralıların zayıf buldukları kaynaklardan rivayet etme konusunda da bir
sakınca görmemiĢlerdir. Ayrıca kıyas yapabilmek ve görüĢlerini destekleyebilmek için de çeĢitli Ģiirler uydurmuĢlardır.91
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Dolayısıyla Kûfeliler, Basralılara göre Ģiir rivayeti konusunda özgürce
hareket etmiĢlerdir.92 Bu bakımdan Kûfe‟de rivayet edilen Ģiir miktarı, Basra‟da rivayet edilenden fazla olmuĢtur. Ancak Ebû‟t-Tayyib el-Luğaviy
(ö.351/962)‟in de ifade ettiği gibi bu Ģiirlerin çoğu uydurmadır. 93
Ayrıca Emevî ve Abbâsî döneminde ilmî ve kültürel hayat geliĢtikten
sonra, gerek Araplar gerekse mevâlîler, Kur‟ân‟ın doğru okunup anlaĢılması
amacıyla onu dil açısında incelemeye baĢladılar. Özellikle Kur‟ân‟ın bazı
ayetlerinin tevil ve tefsiri sırasında alimler arasında görüĢ ayrılığı ortaya çıkmıĢtır. Herkes, Kûr‟ân‟ın manalarını farklı bir Ģekilde anlamıĢ ve yorumlamıĢtır. Kendi görüĢünü desteklemek ve öne sürdüğü anlamın Arap diline uygun olduğunu kanıtlamak amacıyla, Kur‟ân‟ın her kelimesine eski Ģiirden bir
kanıt göstermeye çalıĢmıĢlardır. Kur‟ân ile ilgili kanıt sunulurken bu arada
çeĢitli Ģiirler icat edilmiĢ ve bunları da eski dönemin farklı Ģairlerine atfedilmiĢtir.94 Bilhassa Abbâsî döneminde bazı ilmî çevreler arasında eski Ģiirden
her Ģeye delil getirme alıĢkanlığı öyle çoğalmıĢtır ki, Fars ve Rumlara ait eĢyaların isimlerine dahi kanıt getirmiĢlerdir.95
Câhiliye dönemine atfedilen Ģiirlerin güvenirliği pek çok çağdaĢ araĢtırmacı tarafından da sorgulanmıĢtır. Bunların baĢında da Doğubilimcisi D.S
Margoliouth gelmektedir. Margoliouth, 1952 yılında yayımladığı „The
Origins of Arabic Poetry‟ baĢlıklı makalesinde, Câhiliye Ģiirinin doğruluğu
hakkındaki kuĢkularını dile getirmiĢtir. Bu kuĢkularını ortaya koyarken de Ģu
görüĢlerden hareket etmiĢtir:
Margoliouth, Câhiliye dönemine ait olarak bilinen Ģiirlerin, Ġslâmî dönemde yazıldığını ve o dönemin farklı Ģairlerine atfedildiğini vurgulamıĢtır.
Zira ona göre, Arap Ģiiri yazılı değil, sözlü olarak intikal etmiĢtir. Bu Ģiirlerin
sözlü rivayetle intikali mümkün değildir. Çünkü kasideler birçok mısradan
oluĢmaktaydı, bunları da kuĢaktan kuĢağa aktaracak ihtisas sahibi raviler o
dönemde bulunmamaktaydı. Bu döneme ait gerek Ģiir gerekse nesir üslûbu
Kuran‟ın üslûbuna benzediği gibi Kur‟ân‟da geçen dinî kıssalara da iĢaret
etmektedir. Üstelik bu Ģiirler kıyamet, ahiret, Allah‟ın sıfatları gibi birçok dinî kavramlar içermektedir. Oysa çeĢitli kazılarda bulunan kitabelerde, çok
Tanrılığa iĢaret eden ibareler yer almaktadır. Ancak ne var ki bunların Ģiire
yansımadığı, hatta Hıristiyan ve Yahudî Ģairlerinin dil ve düĢüncelerinde dahi
dinî öğretilerin etkisi görülmemektedir.96
Câhiliye Ģiiri ile ilgili kuĢkularını dile getiren bir baĢka çağdaĢ araĢtırmacı da Tâhâ Huseyn(ö.1973)‟dir. Descartes‟ın Ģüphecilik kuramından hareket
ederek Câhiliye döneminin Ģiirini, iktisadî, sosyal, kültürel ve dil gibi birçok
açıdan inceleyen Tâhâ Huseyn, bu dönemin Ģairlerine nispet edilen Ģiirlerin
büyük bir çoğunluğunun Ġslâmî dönemde uydurulduğu görüĢündedir. Ona göre, Câhiliye Ģiirinin büyük bir kısmı bu dönemle bir ilgisi yoktur. Bunların
çoğu çeĢitli nedenlerle daha sonra uydurulan aĢırma metinlerdir. Bu Ģiirler,
Câhiliye Araplarının dinî ve fikrî hayatını tasvir etmekten çok, Müslümanların zevklerini, eğilimlerini ve duygularını yansıtmaktadır. 97
Tâhâ Huseyn, Câhiliye Ģiirlerini incelerken bu dönemle ilgili en güvenilir
bilgi kaynağı olan Kurân‟ı esas alır. Buradan hareket ederek dönemin iktisadî
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hayatını inceler. Kur‟ân, Câhiliye Araplarının bir kısmının zengin olup, faiz
vermede israfa kaçtıklarını, bir kısmının da fakir ve bu faizlerin altında ezilen
insanlar oldukları hakkında bilgi verir. 98 Ancak bu dönemin Ģiirleri, Câhiliye
Araplarının zengin değil, yoksul insanlar olduklarını ortaya koyar. 99
Aynı Ģekilde Kur‟ân, Araplara seslenirken mal edinme hırsı ve cimriliğin
iyi bir haslet olmadığını vurgular. Dolayısıyla mal edinme hırsı ve cimrilik,
her toplumun karakterinin bir parçası olduğu gibi Arap toplumunun da
sosyo–ekonomik bir gerçeğiydi. Oysa bu döneme atfedilen Ģiirler, Arapların
cömert, misafirperver ve davetlerinde savurgan insanlar olduğunu yansıtır.
Onların mal edinme hırsı ve cimrilik gibi özelliklerini yansıtmaz. 100
Yine Tâhâ Huseyn Kur„ân‟da denizin diğer insanlar gibi Arapların da
hizmetine sunulduğu ve ondan çeĢitli Ģekilde yararlanabileceğini ifade eden
ayetine binaen,101 Arapların tümünün çölde göçebe bir hayat yaĢamadıklarını,
bir kısmının kıyı bölgelerinde yaĢam sürdürdüklerini göstermektedir. Ancak
bu döneme atfedilen Ģiirlerin sadece çöl hayatını yüzeysel olarak yansıttığını,
kıyı bölgelerinde yaĢayan ve geçimlerini denizden temin eden Arapların hayatı hakkında bilgi vermediğini vurgulamaktadır.102
Tâhâ Huseyn, eski döneme ait Ģiirler konusundaki görüĢ ve kuĢkularını,
bu Ģiirlerin dil ve üslûplarını inceleyerek destekler. Ona göre, ravilerin görüĢ
birliğinde oldukları konu Arapların ilk yerleĢim bölgesi Yemen olan
Kahtâniler/Himyer ve ilk yurtları Hicâz bölgesi olan Adnâniler olmak üzere
iki kısma ayrıldıklarıdır. Yine ravilere göre, daha önce Ġbranice ve Keldanice
konuĢan Adnâniler, Arapçayı sonradan, fıtrattan Arap olan Kahtânilerden almıĢlardır.103
Aynı Ģekilde Tâhâ Huseyn, ravilerin, güney Araplarının
(Himyer/Kahtâni) dili ile kuzey Arapların(Adnâniler) dili arasında önemli
farklıklar bulunduğu konusunda hemfikir olduğunu belirtmektedir. Buna da
Ebû „Amr b. el-„Alâ‟nin “ne Himyer dili bizim dilimiz ne de onların dili bizim dilimiz” Ģeklindeki görüĢünü kanıt sunarak, her iki bölgenin dilleri arasındaki farklılığına dikkat çekmiĢtir. Arabistan yarımadasında yapılan kazılarda bulunan kitabelerin ise gerek kelime gerekse gramer yapısının aynı olmamasının, her iki dilin temelde farklı olduğunu kanıtladığını ifade etmektedir. Ancak Kahtanoğulları Ģairleri ile Adnânoğulları Ģairleri arasında dil ve
üslûp açısından hiçbir fark görülmediğini, üstelik her iki bölgenin Ģairlerinin
dil ve üslûbu ile Kur‟ân‟ın üslûbu arasında büyük bir benzerlik bulunduğunu
dile getirmektedir.104
Tâhâ Huseyn, elimizde bulunan örnek ve doğru Ģiirler olarak kabul edilen muallakâ Ģiirlerini içerik ve biçim yönünden incelemiĢ ve bu Ģiirlerin gerek içerik gerekse biçim yönünden birbirinden pek farkı bulunmadığı, bunların sonraki dönemlerde uydurulduğu görüĢündedir.105
Sonuç
Sonuç itibariyle eski döneme ait Ģiirlerin, hicri ikinci yüzyılın sonlarına
doğru alimlere sözlü olarak intikal ettiği bir gerçektir. Kayıt altına alınmayan
bu Ģiirlerin yukarıda dile getirdiğimiz sebeplerden dolayı büyük bir kısmının
kaybolduğu, bir kısmının da aĢırmaya maruz kaldığı aĢikârdır. Bu Ģiirlerin
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tedvin dönemine intikal etmesinden önce, hadis senetlerinde gösterilen titizlik ve uygulanan ilmî rivayet tekniği Ģiir rivayetinde uygulanmamıĢtır. Edebiyat kaynaklarında, eski Ģiirle ilgili yer alan rivayet senetlerinin çoğu anonim ve kopuktur. Hatta kopuk olmayan senetlerin de hicri üçüncü yüzyılın
baĢlarındaki bazen de ikinci yüzyılın yarısındaki âlimlere kadar dayandırılmaktadır.
Ġntihal olgusu sadece Ģiire özgü bir durum değildir. Ġslâm‟ın ilk yıllarında
gerçekle bağdaĢmayan hadisler dahi uydurulmuĢtur. 106 Bu durum göz önüne
alındığında Ġslâm‟ın doğuĢundan sonra Araplar arasında Ģiirin eski önemini
yitirmesiyle çok sayıda intihal ve uydurma Ģiir ortaya çıktığını tahmin etmek
güç değildir.
Ġslâmiyet‟ten önce, hatta Ġslâmiyet‟in ilk dönemlerinde Araplar arasında
yazının yaygın olmamasından dolayı, Ģiirler gibi Kur‟ân da yazıya aktarılmamıĢtı. Yapılan fetihler sırasında çok sayıda Kur‟ân hafızının yaĢamını yitirmesi sonucu Kurân‟ın kaybolacağı endiĢesinin yaĢandığı bir ortamda eski
döneme ait pek çok Ģiirin kaybolması da doğaldır. Ġslâmî döneminin Ģairlerinin Ģiirlerinin bir bölümü dahi kaybolmuĢtur. Emevî döneminde her Ģairin Ģiirini rivayet eden özel ravilerin bulunmasına karĢın, bu döneme ait bazı Ģairlerin bir kısım Ģiirleri günümüze ulaĢmamıĢtır. Buna da Emevî döneminin ünlü
atıĢma Ģairleri Ferazdak ve Cerîr (ö. 114/732-3)‟in Ģiirlerini örnek verebiliriz.
Bugün her iki Ģairin divanlarına göz atacak olursak karĢılıklı olarak birbirleriyle atıĢtıkları kasidelerin cevabını bazen bir diğerinde bulamayabiliriz.
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TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA FARS DİLİNİN YERİ*
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Özet: Türkçe ile Farsça, Türk edebiyatı ile Fars edebiyatı arasında tarihî bir bağ vardır. Klasik dönem Türk edebiyatı ve Türk
tarihi araştırmalarında Fars dilinden ve Farsça yazılmış eserlerden yararlanmak kaçınılmazdır. Bu makalede, Türkoloji araştırmalarında Farsçanın yeri ve önemi üzerinde durulmuş, Türkoloji
ile İranoloji arasında kurulması gereken bilimsel bağ konusundaki sorunlar ve çözümler ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkoloji, İranoloji, Türk dili, Fars Dili

The Place of Persian Language in Turcology Researches
Summary: There is an historical relation between Turkish and
Persian languages and literatures. Using of Persian language and
the sources written in Persian is inevitable for the classical Turkish poetry and Turkish history researches. In this article, we
have tried to show the place and importance of Persian language
for Turcology studies and talked about the problems and solutions in connection with Turcology and Iranology.
Keywords: Turcology, Iranology, Turkish language, Persian
language
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Tatsız Türk bolmas – Başsız börk bolmas
Kaşgarlı Mahmud’un 11. yüzyılın son çeyreğinde yazdığı Divanu Lügati’t-Türk adlı eserinde yer alan bu atasözü, Türklerle İranlıların, Türkçe ile
Farsçanın tarihî ilişkisini göstermek bakımından son derece önemli bir belgedir.
Türklerle İranlıların, tarihin çeşitli dönemlerinde ortak bir coğrafyada
uzun zaman bir arada yaşadıkları, bu birlikteliğin zaman zaman siyasi çekişmelere ve savaşlara dönüştüğü, Firdevsî’nin Şehnâmesi’nde de anlatıldığı gibi Turan-İran rekabetinin çok eski zamanlara dayandığı bilinmektedir. Bu anlamda, Türk-İran ilişkilerinin, İslamiyet öncesi ve sonrası dönemlerde, başta
siyasî tarih ve coğrafya olmak üzere, din, dil, edebiyat, felsefe, sanat, mimari,
bilim tarihi, halkbilim gibi pek çok bilim alanına konu olabilecek şekilde günümüze dek kesintisiz olarak sürdüğü söylenebilir.
“Türkoloji Araştırmalarında Fars Dilinin Yeri” başlıklı bu tebliğde,
Türklerle İranlılar arasındaki tarihî ilişkiyi, kültürel alışverişi, toplumsal iletişim ve etkileşimi sorgulamak veya bunun günümüze yansıyan olumlu ve
olumsuz yönlerini irdelemekten çok, bulunduğumuz noktada Türkoloji araştırmalarında Fars dili ve edebiyatından ne şekilde yararlanılması gerektiği
üzerinde durmak ve buna ne denli ihtiyaç olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır.
Türkoloji ya da yeni deyişle Türlük bilimi kavramı, Türk dünyasının tarihi, coğrafyası, bilimi, kültürü ve sanatı çerçevesinde bir bütün olarak ele
alındığında, Türk-İran, Türkçe-Farsça bağlantısının sadece edebiyatla sınırlı
tutulamayacağı ve bu ilişkinin sınırlarının çok daha geniş boyutlarda ele
alınmasının gerekliliği ortaya çıkar.
Türk kavramının ve Türklerin yüzyıllar boyu faaliyet gösterdikleri coğrafî alanların genişliği, tarih boyunca kurulmuş Türk beyliklerinin, devletlerinin
ve imparatorluklarının sayıca çokluğu göz önüne alınacak olursa, Türklerle
İranlılar arasındaki siyasî ve kültürel bağın, Türkçe ile Farsça arasındaki alışverişin tek boyutlu olarak incelenmesinin mümkün olmadığı kolayca görülecektir.
Konuya bu geniş pencereden bakıldığında, sözgelimi Uygurlar,
Karahanlılar, Gazneliler, Harezmşahlar, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Memlüklüler, Özbekler, Safeviler, Osmanlılar
gibi Türk devletleriyle İran arasındaki siyasî, tarihî, kültürel ve edebî ilişkiyi
ayrı ayrı değerlendirmek ve ortaya çıkan genel manzara doğrultusunda Türk
dünyası ile İran arasındaki bağlantıyı sağlıklı ve doğru bir şekilde ele almak
mümkün olacaktır.
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Çeşitli Türk boylarının yüzyıllarca İran toprakları üzerinde egemenlik
kurmuş olmaları, hatta bazı dönemlerde bu uğurda birbirileriyle savaşmış olmaları, Türk ve İran tarihinin çok zaman iç içe geçmiş olması gibi nedenlerle,
konunun doğru değerlendirilmesi hususunda büyük sorunlar yaşanmaktadır.
Örneğin 16. yüzyılda birbirleriyle çatışan Osmanlı, Safevî ve Özbek imparatorluklarının siyasî faaliyetleriyle, edebî ve kültürel alışverişleri arasında
ters orantılı bir ilişki söz konusudur. Siyasî ve askerî alanda yaşanan bütün
çatışmalara karşın, edebî ve kültürel alışveriş hız kaybetmeden yüzlerce yıl
devam edebilmiştir. Dolayısıyla, ülkeler arasında sadece siyasî olayları esas
alarak son sözü söylemek her zaman doğru sonuçlar vermemektedir.
Yukarıda değinildiği gibi, Türkçe ile Farsça arasında İslâm öncesi dönemlerden bu yana ciddî bir ilişki ve alışveriş söz konusudur. İki dil arasındaki yoğun alışveriş –Farsça daha baskın olmak koşuluyla- her iki ulusun İslâm’ı kabul edişleriyle en üst düzeye çıkmış; Orta Asya içlerinden batıya
doğru kitlesel göçleri sırasında Araplardan çok yerleşik bir medeniyet olan
İranlılarla karşılaşmış olmaları, Türklerin İslâm anlayışı üzerinde de etkili
olmuştur.
Türkler, İslâm dinini kabul ettikten sonra, Arapçaya, yeni dinin dili olmasından ötürü sıradan bir ilginin ötesinde sevgi ve saygı duymuşlar, o çağlarda oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil olan Farsçayı da edebî bir dil olarak
kısa zamanda benimsemişlerdir.
Türklerin Arapça ve Farsça konusundaki bu tutumunu, ancak o dönemlerin tarihî koşulları içinde değerlendirerek anlamak mümkündür. Arapçanın ve
Farsçanın, Türkçe üzerinde yüzyıllar boyu süren etkisini, duygusal, hatta
düşmanca yaklaşımlar içinde “ne yazık ki, keşke” gibi ifadelerle başlayan
cümlelerle tartışmak, tarihî gerçekleri değiştirmeyeceği gibi bir işe de yaramayacaktır. Üstelik günümüzde, batı dillerinin Türkçe üzerinde her geçen
gün daha da ağırlaşan baskısına ve etkisine alkış tutanların, bu duruma bir
çözüm bulmak yerine ona çanak tutanların geçmişi eleştirmeye veya sövmeye hakkı olmasa gerektir.
Türkçe ile Farsça arasındaki ilişki, tarihî süreçte her ne şekilde ortaya
çıkmış ve gelişmiş olursa olsun, Farsçanın Arapça ile birlikte Türkçe üzerinde derin izler bırakmış iki büyük dilden birisi olduğu, hatta bu iki dilin edebiyat ve bilim dili olmanın da ötesinde zaman zaman resmi düzeyde de kullanıldığı yadsınamaz bir gerçektir.
Nitekim Selçuklular zamanında Anadolu’da yazılan eserlerin büyük bölümünün Farsça, bir bölümünün de Arapça olarak kaleme alındığı, Anadolu
sahasında ilk Türkçe eserlerin 13. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başladığı, Arapça din ve bilim dili olarak yerini korurken, divan işlerinde Farsçadan
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yararlanıldığı, resmî mektupların, hesap defterlerinin, fermanların ve menşurların çok zaman Farsça yazıldığı görülmektedir.
Öte yandan Moğol akınlarının önünden kaçarak Türkistan ve İran’dan
dalga dalga Anadolu’ya gelen kitleler arasında Türklerle birlikte çok sayıda
İranlı da Anadolu topraklarına göç etmiş ve bunlar Anadolu’da çeşitli tasavvuf akımlarının hızla yayılmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir.
13.-15. yüzyıllar arasında Farsça sözcükler hızlı bir şekilde Türkçeye
girmeye başlamış, 16. yüzyıldan itibaren Farsçanın Türkçe üzerindeki ağırlığı
sözcük alışverişinin de ötesine geçerek Türkçenin sözdizimini etkileyecek
düzeye ulaşmıştır. Farsça sözcükler, sanıldığının aksine sadece klasik Türk
edebiyatı üzerinde etkili olmamış, halk şairlerinin diline de kısmen nüfuz etmiştir. Tasavvufî Türk halk edebiyatının ilk örneklerinden olan Yunus Emre’nin kullandığı dile şöyle bir göz gezdirmek bile bu iddianın doğruluğunu
kanıtlar niteliktedir.
Fars dili ve edebiyatının birikiminden yararlanmada zaman zaman aşırılıklara kaçılmış olsa da, Türk edebiyatının bir örnek olarak karşısında Fars dili ve edebiyatını bulmuş olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Burada araştırmacıların bilerek veya bilmeyerek yanılgıya düştükleri önemli bir husus
vardır: Klasik Türk edebiyatı, belli bir dönemde Fars edebiyatını taklit etmiş
olmakla birlikte, kısa zamanda onunla rekabet edecek düzeye ulaşmış ve özgün eserler ortaya koymuştur. Hiç kuşkusuz inşaat malzemesinin bir kısmının
başka yerden alınmış olması, mimarinin ve işçiliğin özgün olmasına engel
değildir. Bugün bile, çeşitli ses değişiklilerine uğramış, Türk söyleyişine uygun hale getirilmiş binlerce Farsça kelime günümüz Türkçesinde, Türkçenin
malı olarak yaşamaktadır.
Bu kısa açıklamalar ışığında, Türkoloji araştırmaları alanında Fars dili ve
edebiyatından yararlanmanın kaçınılmaz olduğu; Türkologların, Türk dili ve
edebiyatı, Türk tarihi, sanatı ve kültürü gibi alanlarda, ikinci bir dil olarak batı dillerinden çok Farsçanın ve Arapçanın filolojik yardımına ihtiyaç duydukları bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaktadır.
Türkologlarla Fars dili ve edebiyatı sahasında çalışan araştırmacılar arasında, disiplinli bir işbirliğine ve ortak çalışmalara ihtiyaç vardır. Bunun başarılması, Türk kültürüne önemli ve büyük bir birikim sağlayacağı gibi, son
zamanlarda önemi daha çok hissedilen karşılaştırmalı edebiyat alanında da
yeni açılımların meydana gelmesine yol açacaktır.
Türk edebiyatı ve tarihi araştırmalarında izlenecek yol, M. Fuad Köprülü’nün “Türk Edebiyatı Tarihi’nde Usul1” adlı önemli makalesinde, Agah Sırrı Levend’in Türk Edebiyatı Tarihi2 ve Zeki Velidi Togan’ın Tarihte Usul3
adlı değerli eserlerinde aşağı yukarı çizilmiştir. Alfabe değişikliğinden bu ya132
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na Türkoloji alanında birbirinden değerli pek çok çalışma yapılmış olmakla
birlikte, binlerce yıllık tarihî, kültürel ve edebî birikimimizin günümüze aktarılmasında henüz istenilen noktada olmadığımızı dile getirmek fazla insafsızlık olmasa gerektir.
Hiç kuşkusuz, gerek Türkoloji gerek İranoloji araştırmalarında günümüz
teknoloji ve iletişim imkânlarının sağladığı kolaylıklarla birlikte, zaman zaman karşılaştığımız güçlükler de vardır. Bu alanlarda karşılaşılan bazı güçlükleri ve bunların çözüm önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Kültürel mirasımız bütün artıları eksileri, eksiklikleri, güzellikleri ve
çirkinlikleriyle bizimdir. Bu mirasa sahip çıkmakta geç kaldığımız ortadadır.
Batılı doğubilimcilerin 19. yüzyıldan bu yana bizim mirasımız üzerinde yaptıkları çalışmalar, her ne kadar göze hitap etseler de Türk, İran ve Arap kültürlerinin hızla birbirlerinden uzaklaşmasına yol açmış, bu ulusları rekabetin
ötesinde birbirlerine kuşkuyla bakar hale getirmiş ve adeta düşman etmiştir.
Bugün, doğu kültürü hakkındaki önyargılarımızın çoğu “oryantalist” faaliyetlerin yönlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmişte bu üç büyük kültürü
birbirine bağlayan nitelikler, günümüzde ayrılık ve aykırılık malzemesi olarak kullanılmaktadır. Batılıların Türkoloji araştırmalarındaki amaçlarıyla, bizim amaçlarımızın aynı olmadığını, olamayacağını daima göz önünde tutmak
zorundayız. Bu yüzden Türkoloji araştırmalarının çerçevesi, Türk dünyasının
ihtiyaçları ve koşulları doğrultusunda çizilmelidir. Türk dünyasının İran ve
Arap dünyasıyla düşmanlığa değil dostluğa ihtiyacı vardır. Aksi takdirde var
olan kopukluk daha da artacaktır.
2. Atalarımıza ait eserler, hangi dilde yazılmış olurlarsa olsunlar, ortak
bir duyuşun, görüşün ve algının ürünüdürler. Bu bakımdan kimi çevrelerce
Arapça ve Farsçaya duyulan düşmanca tutum yerini bilimsel yaklaşımlara bırakmadıkça, kaybeden her zamanki gibi Türk dünyası olacaktır.
3. Türkiye’de, Türkoloji alanıyla en çok işbirliği yapan, Türk dünyası
hakkında Farsça yazılmış ana kaynakları bilim dünyasına kazandırmaya çalışan Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarının eğitim ve öğretimi son birkaç
yıl içinde sekteye uğratılmıştır. Ayrıca üniversitelerde Fars Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı kadroları giderek daralmakta, araştırma görevlisi sıkıntısı çekilmektedir. Bu durumun yaratacağı sorunlar uzun vadede kendisini gösterecektir. Yaklaşık yirmi kişiden oluşan bir öğretim üyesi kadrosuyla Fars dili
ve edebiyatı hocalarının hem Türk dili ve edebiyatına, hem Fars dili ve edebiyatına çeşitli imkânsızlıklar içinde ne kadar hizmet edebilecekleri ortadadır.
4. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Felsefe gibi bölümlerle
Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları arasında istenilen düzeyde öğrenci
alışverişi bulunmamaktadır. Adı geçen bölümler disiplinler arası bir yaklaşım
içinde öğrencilerinin Fars dili ve edebiyatı eğitimi almalarını sağlamalıdırlar.
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Üstelik bu durum, sadece öğrencileri değil, bu alanda çalışan tüm akademisyenleri ilgilendiren bir sorun olarak görülmelidir. Oysa yüksek lisans ve doktora düzeyine gelmiş araştırmacıların kişisel ilgileri ve çalışmaları dışında bu
konuda hiçbir zorlayıcı tutum sergilenmemektedir.
5. Bilindiği gibi, Anadolu Türkçesi veya Osmanlı Türkçesi ile yazılmış
eserlerin önemli bir bölümü Farsçadan Türkçeye çeviri yoluyla meydana getirilmiştir. Bu eserlerin tenkitli metin yöntemlerine uygun sağlıklı yayımlarının yapılabilmesi ve gerçek edebî değerlerinin ortaya konması için Farsça
bilmek araştırmacılara büyük kazanımlar ve kolaylıklar sağlayacaktır.
6. Farsça eserler, Türk dili ve edebiyatı araştırmaları dışında, siyasî tarihimizin ve kültürümüzün de ana kaynakları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Çeşitli dönemlerde yazılmış Farsça tarih kitapları olmadan bir Gazneli,
Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu tarihi yazmak –bu alanlardaki Türkçe
kaynak sıkıntısı yüzünden- imkânsız olmasa da çok zordur. Türk coğrafyasında Farsça yazılmış mektuplar, fermanlar, münşeat mecmuları değerlendirilmeden yazılacak bir Türk diplomasi tarihi eksik kalacaktır. Farsça eserlerden, Farsça yazılmış belgelerden yararlanmadan kaleme alınacak bir Türk bilim tarihi, bir Türk sanat tarihi, bir Türk coğrafya tarihi yetersiz kalacaktır.
Tarihin ve coğrafyanın binlerce yıl önce bir araya getirdiği, bugün de yan
yana yaşattığı Türklerle İranlıların, birbirlerini daha iyi anlayıp tanımalarını
sağlayan Türkçe ile Farsça arasındaki köklü ilişkinin bilimsel olarak değerlendirilmesi, her iki dilde ortaya konmuş eserlerin karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma anlayışı içinde ele alınarak bilim dünyasına sunulması bu alanlarda
çalışan herkesin üstüne düşen önemli bir görevdir.
1

M. Fuad Köprülü, “Türk Edebiyatı Tarihi’nde Usul”, Bilgi Mecmuası, Yıl: 1, Sayı:
1, Kasım 1923, s. 3-52.
2
Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I (Giriş), 2. bs., Ankara 1984, s. 3-211.
3
Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, 3. bs., İstanbul 1981, s. 1-174.
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ġEHRĠYAR’IN TÜRKÇE DĠVANI VE HAYDAR BABA’YA SELAM
ġĠĠRĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
HASAN ALMAZ*
Özet: Muhammed Hüseyin ġehriyâr, Ġran edebiyatında
olduğu kadar Türk dünyası edebiyatlarında da tanınmıĢ
önemli Ģairlerden biridir. Türkçe kaleme aldığı Ģiirlerinden
“Haydar Baba’ya Selam” adlı Ģiiriyle ününü sadece yaĢadığı
coğrafyaya değil dünyanın değiĢik bölgesine özellikle de
Türk dünyasına duyurmuĢtur. Bu çalıĢmada ġehriyâr’ın
genelde Türkçe Ģiirleri özelde ise “Haydar Baba’ya Selam”
Ģiiri üzerinde durularak bu Ģiirde iĢlenen temalar
değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: ġehriyâr, Haydar Baba’ya Selam, Türk
Ģiiri, Türkçe Divan

An Evaluation on Shahriar’s Turkish Diwan and His
Poem “Haydar Baba’ya Salam”
Summary: Muhammad Hossein Shahriar is one of the best
poets in Turkish literature as well as in Persian literature. By
“Haydar Baba’ya Salam” poem written in Turkish, he
became famous not only in his country but also in different
countries especially in Turkish world. This article deals with
Shahriar’s Turkish poems and particularly on his famous
poem named “Haydar Baba’ya Salam.”
Keywords: Shahriar, Haydar Baba’ya Selam, Turkish
Poem, Turkish Diwan

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

135

ġEHRĠYAR’IN TÜRKÇE DĠVANI VE HAYDAR BABA’YA SELAM
ġĠĠRĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
Sadece Ġran Ģiir dünyasının değil, Türk dünyasının özellikle de Azeri
Ģiirinin en büyük Ģairi ġehriyar, kendi zamanının ileri gelen Ģahsiyetlerinden
birisidir. ġehriyar, asıl ününü Farsça Ģiir söyleme sahasında yakalamıĢ
olmasına rağmen, Türk dünyasında tanınmıĢ olmasını sağlayan ve onu
önemli kılan Türkçe Ģiirleri, özellikle de “Haydar Baba’ya Selam” Ģiiridir.
Bundan dolayı ġehriyar, bir bakıma Haydar Baba Ģairi olarak tanınır.
ġairin dört ciltten oluĢan külliyatının dördüncü cildi, Türkçe Ģiirlerinin
toplandığı kitaptır. Bu ciltte toplam 74 Ģiir yer almaktadır 1. Bu Ģiirler arasında
“Haydar Baba'ya Selam” Ģiiri, Ģairin en çok yankı uyandıran Ģiiridir. Bunun
dıĢında önemli olan Ģiirleri Ģunlardır:
Türk’ün Dili, Türkiye’ye Hayali Sefer, Behcetabad Hatırası, El Bülbülü,
Döğünme-Söğünme, Tersa Balası, Sehendim, Muhammed Rahim Hazretlerine Cevablar, Süleyman Rüstem’e, Ġman MüĢterisi, Zaman Sesi, Yâr
Kasıdi, Alnımın Yazisi, Allah Va'desi, KardaĢımın Mezari, Ġnsansaz Ġnkılabımız, Kafkazlı KardaĢlar ile GörüĢ, Gözüm Aydın, Yalan Dünya, Derya
Eyledim, Naz Eylemisen, Azize, Azize Can, Ancılâ, Gözüm Aydın...
Cildin sonunda “Haydar Baba’ya Selam” ve diğer Ģiirleriyle ilgili gerekli
izahlar da yer almaktadır.
ġehriyar’ın Türkçe divanında göze çarpan en önemli özellik, hiç Ģüphesiz
onun kendi halkına, adet, gelenek-göreneklerine ve en önemlisi de anadili
olan Türk Diline önem vermiĢ olması ve bunu birçok yönüyle üstün görmüĢ
olmasıdır. Örneğin, “Türk’ün Dili” isimli Ģiirinde bunu açıkça dile
getirmektedir:
Türk’ün dili tek sevgili istekli dil olmaz
Özge dile gatsan bu esil dil esil olmaz.
Fars şairi çok sözleri bizlerden aparmış,
Türk’ün meseli, folkloru dünyada tektir,
“Türk Evladı, Gayret Vaktidir” isimli Ģiirinde de bunun gibi özellikleri
öne çıkaran tasvirlere yer verilmektedir. ġair, “Derya Eyledim” Ģiirinde ise
Türk dilini bir çeĢme olmaktan deryaya dönüĢtürdüğünü ve bunun bir
okyanusa dönüĢmesi arzusunu dile getirmektedir:
Türki bir çeşme ise men onu derya eyledim,
Bir Soyug me’rekeni mehşer-i kübra eyledim.
Ümidim var ki bu derya hele ogyanus ola,
Ona zamin bu zemine ki müheyya eyledim.
ġehriyar, diğer Türkçe Ģiirlerinde de buna benzer duygularını sık sık
ifade etmekte ve halkının isteklerini hiç çekinmeden Türk dilinin yasaklı olduğu bir dönemde dile getirmektedir.
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HAYDAR BABA’YA SELAM
“Haydar Baba'ya Selam” manzumesi iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci
bölümü, ilk defa 1331/1952 yılında Tebriz'de “Hakikat Yayınevi” tarafından
basılmıĢtır. Ġkinci bölümü de ondan kısa bir süre sonra basılıp yayınlanmıĢtır.
Birinci bölüm 76 kıtadan, ikinci bölüm ise 49 kıtadan ibarettir.
“Haydar Baba'ya Selam” Ģiirinin birinci kısmı Türkiye'de ilk defa 1954'te
Azerbaycan dergisinde yayınlanmıĢtır. Derginin Eylül-Ekim 1954 tarihli ve
6-7 (30-31)'nci sayılarında yayımlanmağa baĢlanan Ģiir, Temmuz-Ağustos
1955 tarihli 4-5 (40-41)'inci sayılarına kadar devam ettiğini Gedikli'den
öğreniyoruz2. ġiir hakkında Mehmed Emin Resulzade'nin tanıtıcı makalesi de
iki sayı sürmüĢtür. ġiir aynı tarihlerde Türk Yurdu dergisinin Ocak-Ekim
1955 tarihli sayılarında da yayınlanmıĢtır3. Bundan sonra Ahmet AteĢ,
“ġehriyâr ve Haydar Baba'ya Selam” adıyla bir kitap hazırlamıĢ ve Türk
Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü tarafından 1964 yılında Ankara'da basılmıĢtır. Bu kitapta ġehriyâr'ın hayatı, Ģiirin aslı ve Türkiye Türkçesi yanında
açıklayıcı bilgiler de yer almaktadır.
Muharrem Ergin, “Haydar Baba'ya Selam” manzumesinin tümünü, bu
Ģiire nazire olarak yazılan bir kısım Ģiirlerle birlikte 1971 yılında “Azeri
Türkçesi” adıyla yayınlamıĢtır.
ġehriyâr, “Haydar Baba'ya Selam” manzumesini yazmazdan önce de
Ġran'da ün kazanmıĢ bir kiĢiliğe sahipti. Bundan dolayı da çağdaĢ dönemin
Hafız'ı olarak bilinmektedir. Fakat annesinin de büyük arzusuyla kendi öz diliyle Ģiir söylemeğe baĢlaması ve “Haydar Baba’ya Selam” manzumesini kaleme alması Ģöhreti bir anda Ġran sınırlarını aĢar. Türkçe konuĢan halklar arasında tanınmasıyla Ģiirleri dilden dile dolaĢıp Ģarkı ve türküler halinde sazlar
eĢliğinde okunur. ġehriyâr, bundan sonra da Türkçe Ģiirler yazdı ancak hiçbiri
“Haydar Baba’ya Selam” Ģiiri kadar yankı uyandırmadı. ġair, bu durumu Ģu
mısralarla ifade eder:
Bah ki Haydar Baba efsane tek olmuş bir kaf
Men küçük bir dağı ser-i menzil-i anka eyledim4.
Gerçekten de Haydar Baba dağı bu manzumede baĢı göklere ulaĢan
efsanevi bir dağ olur. Hatta bir kısım insan bunun bir dağ değil de çok ulu bir
insan olduğunu zanneder5. ġehriyâr’ın Divanına bir önsöz yazan Mehdi
RüĢen Zemir, Ģiirin duygu yüklü özelliğine değinmiĢ ve bu konuda; “Onu bir
defa okuyup da yüz kez ağlamayan insana çok az rastlanır. Çünkü “Haydar
Baba”, o kadar duygulandırıcıdır ki insanın ağlamaması mümkün değildir.
GerçekleĢememiĢ arzulara, bir daha geri dönmesi mümkün olmayan geçmiĢe,
yüreklere gömülmüĢ ve hiç kimseye söylenmemiĢ dert ve kederlere ve bizleri
yarı yolda bırakıp giden candan aziz değerli dostların yokluğunu konu eden
bu Ģaheseri okuyup da duygulanmamak ve ağlamamak akıl kârı değildir.”6
diyerek düĢüncelerini dile getirmiĢtir.
Bu eserin kaleme alındığı günlerde Ġran'ın o günkü rejimi, büyük bir
halkın diline kilit vurmuĢ bu arada Azerbaycan halkının da kendi diliyle koNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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nuĢup yazmasını “Milli birlik ve beraberlik” adına yasaklamıĢtı. ĠĢte böyle
bir ölümcül sessizlik ve suskunluk esnasında ġehriyâr'ın bu manzumesi
yükseldi ve bu sessizlik ve suskunluğu bozdu.
Azerbaycan ve Türk edebiyatı için ġehriyâr, her Ģeyden önce “Haydar
Baba” Ģairidir. Bu eserin kaleme alınması, hem Ģairin hayatında bir dönüm
noktası hem de Azeri Edebiyatında yeni bir merhalenin baĢlangıcı oldu. Halk
arasında sahip olduğu bu derin ve sarsılmaz saygıyı ve sevgiyi bu Ģiiriyle
kazandı.
Azerbaycan Edebiyatında da büyük bir canlanmanın oluĢmasına, insanların kendi edebiyatlarına önem vermesine, kendi yurtlarına karĢı daha
duyarlı olmasına yol açtı.
“Haydar Baba'ya Selam” manzumesinin meydana getirmiĢ olduğu bu güç
ve etki, aslında Ģairin halkçılığından kaynaklanmaktadır. Halk nazarında bu
kadar öne çıkmasının en büyük nedenlerinden biri de, onun halkıyla beraber
yaĢayan, halkı gibi düĢünen, mahrumiyet çeken, sıkıntılar içinde yaĢayan,
halkıyla birlikte kederlenen, onun yanında yer alan, onunla birlikte sevinen,
halkının dilinde olup da dudağına alamadığı arzu ve isteklerini tam bir
cesaret ve yiğitlikle, eĢsiz bir kararlılıkla terennüm eden bir kiĢiliğe sahip olmasıdır.
“Haydar Baba'ya Selam” manzumesi bahar tasviriyle baĢlar:
Haydar Baba ıldırımlar şahanda
Seller sular şakgıldayup ahanda
ve gönüllerin coĢkusuyla sona erer:
Haydar baba senin gönlün şad olsun
Dünya varken ağzın dolu dad olsun.
ġiirin genelinde bir hatırlatma ve hatırlanma söz konusudur. ġairin
özellikle çocukluğu döneminde geçirmiĢ olduğu anıları her satırda gözler
önünde canlanmaktadır.
Seher tezden nahırçılar gelerdi
Goyun-guzu dam-bacadan melerdi
Emmecanım körpelerin belerdi.
Tandırların gavzanırdı tüssüsü
Çöreklerin gözel iyi, issisi.
Çocukluğunda oynadıkları oyunlar bir bir gözlerinin önünde canlanır.
Köy hayatı, gelenek ve görenekleri bir bir anlatılır. Sanki bu manzaralar
okuyucunun gözünün önünde canlanıyormuĢ gibi anlatılır. Bu manzaraların
yanında köy hayatında yer eden dini motifler de gözlerimizin önünde canlanmaktadır. KiĢi ve Ģahsiyetlerin adları adeta tüm hayatlarını anlatırcasına
zikredilmektedir.
ġair, birinci bölümde köyü ve köylüyü genellikle müsbet bir Ģekilde ele
alır. Ġkinci bölümde onların çaresizlik, yoksulluk ve medeniyetin nimetlerinden mahrumiyetlerini açık bir Ģekilde dile getirir. Bu konuda Ahmet
Caferoğlu, Türk Kültürü Araştırmaları adlı eserde Ģunları söylemektedir:
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“Onun bu Ģiirlerde ele aldığı motifler tamamıyla milli halk hayatından
alınmıĢ, folkloriktir. Köyün bütün toplum hayatını inceliği ile aydınlatmağa
çalıĢmıĢ, ona zarif bir eda ve tasvir gücü vermiĢtir. YaĢattığı köyünün tipleri
ebedileĢtirilmiĢ, artık kaybolmaya yüz tutmuĢ hayat gereklerine Türk zevkini
ve rengini vermiĢtir7.”
ġair, halkının yaĢamını dile getirmekle birlikte köylünün devamlı içiçe
bulunduğu tabiatı da çok güzel bir Ģekilde nakıĢ nakıĢ çizer. Tabiatta olup
biten olayları sesleriyle birlikte canlı bir Ģekilde gözler önüne serer.
Haydar Baba, ıldırımlar şahanda
Seller, sular şakgıldayup ahanda
Haydar Baba Kurugölün kazları
Gediklerin sazak çalan sazları
Ketgövşenin payızları, yazları
Haydar Baba dağın daşın seresi,
Kehlik ohur dalısında feresi
Guzuların ahı, bozı, karasi
ġiirde gam ve mutluluk, ağlama ve gülme, üzüntü ve ümit hep bir arada
görülmektedir. ġair, adeta ağlarken güldüğünü de göstermektedir. ġiir, tıpkı
Mevlana'nın ney'i gibi tanıdıkları hikaye edip ayrılıklardan Ģikayet etmekte
fakat bunun sonu hikaye ve Ģikayetlerle bitmemekte aksine dolaylı bir
etkileĢimle okuyucunun yüreğinde hiç haberi olmaksızın büyük bir muhabbet
ve manevi bir huzur hissini uyandırmaktadır.
ġiir ve sanatın cansızı canlandırdığı, ünsüzü ünlü hale getirdiği, ölüyü
ölümsüzleĢtirdiği bu Ģiirden de açıkça ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de Ģiir
ve sanatın bunların kaynağı olduğu Ģüphesizdir.
Her Azerbaycanlının evinde “Haydar Baba'ya Selam” manzumesinin
Kur'an-ı Kerim ve Hafız'ın divanının kenarında yer aldığı bir gerçektir. Halk,
vaktinin en değerli bölümünü bu eserleri okumakla geçirmektedir8.
Bu manzume, Türk gelenek ve göreneklerini en iyi Ģekilde gösteren
folklorik bir eserdir. Hece vezniyle yazılmıĢ ve değiĢik toplumsal konular
hakkında bilgiler sunan ve adeta Türk insanının her tarafta benzer özellikler
taĢıdığının örneğidir. Köy hayatını, gelenek ve göreneklerini tümüyle içinde
toplamıĢtır.
“Haydar Baba'ya Selam” manzumesi iki ayrı bölümden oluĢmuĢ ikinci
bölüm gerçekte birinci bölümün bir uzantısı ve tamamlayıcısıdır. Her iki
bölüm de ortam, mekan ve konu itibariyle aynı kaynaktan beslenir. Ġki bölüm
arasında eğer varsa tek fark, birinci bölümün uzaktan gelen bir selam ve
mesajı ve ayrılığın getirmiĢ olduğu acı hatıraları içermiĢ olması, ikinci
bölümün ise yakından yapılan bir gönül yakınması, Haydar Baba ile Ģair evladı arasında geçen konuĢma, bir takım soru ve cevabı kapsıyor olmasıdır.
ġiirin ikinci bölümünde, “Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.” atasözü
gereğince unutulmuĢ olan hatıraların yeniden gün yüzüne çıkması iĢlenmektedir.
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ġehriyâr, birinci bölümde sevdiği dağdan sesinin yankısının yayılmasını,
dünyada ve ufuklarda büyük bir ses yapmasını istemiĢ,
Men senin tek dağa saldım nefesi
Sen de geyter göylere sal bu nefesi
Haydar Baba da Ģairin bu isteğine icabet ediyor ve evladının “Haydar
Baba” feryadını herkesin diline yerleĢtiriyor.
Gör hardan men sene saldım nefesi
Dedim geyter sal aleme bu sesi
Sen de yahşi simurğ etdin megesi
Sanki kanat verdin yele, nesime
Her tarafdan ses verdiler sesime.
Burada Ģu noktayı da unutmamak gerekir ki ġehriyâr, bu manzumeyi
kaleme almakla meĢhur olmamıĢ aksine Haydar Baba dağı ve çevresi
tanınmaya baĢlanmıĢtır. Dolayısıyla ġehriyâr, Haydar Baba'ya değil; Haydar
Baba ġehriyâr'a borçludur. Nitekim Ģair “Derya Eyledim” isimli Ģiirinde bunu
Ģu Ģekilde ifade eder:
Bah ki Haydar Baba efsane tek olmuş bir kaf
Men küçik bir daği ser-i menzil-i anka eyledim9.
“Haydar Baba’ya Selam” manzumesinde anlatım biçimi çok sade ve
açıktır.
“Haydar Baba’ya Selam” manzumesi içerik ve konu itibariyle taĢıdığı
değerler Ģu Ģekilde özetlenebilir:
1. Zevkli ve çekici köy yaĢamının mücessemleĢtirilmesi ve birkaç yıl
içerisinde unutulması söz konusu olan “folklorik” unsur, anlam ve temaların
büyük bir kısmının tesbiti.
2. Bu manzumenin tümünde gam ve mutluluk, ağlama ve gülme, üzüntü
ile ümit hep bir arada kullanılmıĢtır. ġairin bu sözleri bir çalgı misali
dinleyicinin veya okuyucunun kulağına üzüntüyle ümidi, “ağlarken güldüğü”
bir halde can yakıcı bir sesle hayatın itibarsızlığından yakınmakta, dünyanın
ve onun içindekilerin iyilik ve kötülükleriyle bir efsaneden ibaret olduğunu
ve bugün baĢkalarının efsanelerini anlatan bizlerin de bir gün bu efsaneler
zincirine dâhil olacağımızı bunun için de Ģer ve kötü efsanelerle anılmaktansa
hayır ve iyilik efsanesiyle anılmanın daha iyi olduğu görüĢünü haykırmaktadır.
ġehriyâr'ın yaptığı tasvirlere göre hayat, tıpkı bir su kanalında akan su
misalidir. Dünyadan göçüp gidenlerin ve ömrün akıĢının bir tasviridir.
3. ġehriyâr'ın “Haydar Baba’ya Selam” manzumesi de tıpkı Mevlana'nın
“Ġnleyen Ney”inin sesi gibi tanıdıkları ve dostları hikaye etme ve ayrılıklardan Ģikayetten baĢka bir Ģey değildir. Fakat bunun sonuç ve neticesi hikaye ve Ģikayetlerle sona ermez. Aksine dolaylı bir etkileĢim yoluyla
okuyucunun yüreğinde hiç haberi olmaksızın muhabbet, sevgi, sefa, ruhi bir
marifet ve maneviyat hissini uyandırır. Gönlün manzarasını renksizlik rengiyle ve güzellik duygusuyla süsler.
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4. ġehriyâr, bu Ģiirinde ĢaĢırtıcı bir güç ve kudretle “Asla iki kez
görmeyeceğin Ģeye tap.” sözünü tefsir ediyor. “Haydar Baba’ya Selam” manzumesi baĢtan baĢa bu sözün bir tefsiri gibidir.
“Haydar Baba’ya Selam” manzumesinin ilk bölümünde Ģair, uzak
düĢmüĢ evlat ünvanıyla Haydar Baba’ya bir selam gönderiyor ve bu iyi bahtlı
dağı çocukluk günlerinin acı-tatlı anı ve hatıralarının bir “sembol”u olarak
görmekte ve tıpkı usta bir nakkaĢ gibi maharetli bir Ģekilde büyük bir incelik,
zerafet, letafet ve hasretle bu anı ve hatıraları süsleyip resmetmektedir.
Ġkinci bölümde ise, Haydar Baba'nın meĢhur evladı, uzun yıllar ayrı
kaldıktan sonra gözlerini güzel tabiatına açtığı topraklara geri döner. Ancak
bu defa Ģevk dolu gözyaĢlarını gam gözyaĢlarıyla karıĢtırır ve rengarenk çocukluk perdesinin görüntüsünü Haydar Baba'nın eteklerinde arar. Fakat hüzünden baĢka bir Ģey bulamaz. “Haydar Baba”nın Ģair çocuğu, doğduğu topraklara döndüğünde gözlerinde o “gençlik” gözlükleri olmadığından kaybetmiĢ olduğu cennetini bulamaz ve çocukluğunda gördüklerini yaĢadıklarını
yeniden görüp yaĢayamaz. Bunun için de dönmeğe ve gönlünü eski hatıralarla hoĢ tutmaya mecbur olur. Ġkinci bölümde dile getirdiği konular da bu
üzüntüden olsa gerek. Ayrıca bu bölüm, Ģairin bir hasret edebiyatı Ģairi olduğu da ortaya çıkar.
Haydar Baba'ya Selam manzumesi adeta hayatın tümünü gözler önüne
seren bir ayna gibidir ve burada görülen Ģey daha çok ağlamadır. Gülmeye
daha az rastlanır. Bu gülme de aslında ağlamayla karıĢık bir gülmedir. Bu da
Ģairin hayatının hep hüzünlü geçtiğini gösterir:
Deyne menim şair oğlum Şehriyâr
Bir ömürdür ğem üstüne ğem kalar
Bu manzumede kullanılmıĢ olan bir takım tabir, kinaye, teĢbih ve
istiareler vardır ki sahip oldukları bu letafet ve zarafeti olduğu gibi bir baĢka
dile tercüme etmek asla mümkün değildir. Örneğin;
Koy kuzular ayın-şayın otlasın.
mısraındaki “ayın-Ģayın” ıstılahını bir baĢka dile aynı zarafet ve letafetle
tercüme etmek mümkün olabilir mi? Haydar Baba'da bunun gibi örneklere
sık sık rastlamamız mümkündür.
ġair, geçmiĢ günlerin anısına bazen öyle bir dalar ki taĢ yürekleri bile
eritir:
Kaş kayıdup bir de uşah olaydım
Bir gül açıp ondan sora solaydım
Ah üzümi o ezdiren günlerim
Ağaç minup at gezdiren günlerim.
ġiiri bir defa dahi okuyan bir kiĢi rahatlıkla büyük bir kısmını zihninde
canlandırır ve onu asla unutamaz. Yukarıdaki örnek bunu çok güzel bir
Ģekilde göstermektedir. Çünkü herkesin çocukluğunda oynadığı bir oyunu
gözler önüne sermektedir. Yine herkesin zihninde kalabilecek Ģu kısımda olduğu gibi:

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

141

ġEHRĠYAR’IN TÜRKÇE DĠVANI VE HAYDAR BABA’YA SELAM
ġĠĠRĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
Haydar Baba nene kızın gözleri
Rehşende'nin şirin şirin sözleri
Türki dedim ohusunlar özleri
Bilsinler ki adam gider ad kalar
Yahşi pisden ağızda bir dad kalar.
“Haydar Baba’ya Selam” Manzumesine Yapılan Nazireler:
Haydar Baba'ya Selam yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra büyük bir
yankı bulur ve yankısı Türkçe konuĢan halklar arasında bir anda yayılır.
Özellikle Ġran'da Türk Dilinin yasaklanması halkın diline duyduğu özlemi gidermede bu gibi Ģiirlerin etkisi çok olmuĢtur. Halkın kendi diline karĢı hassasiyetle eğilmesi yolunda ilk adımı ġehriyâr atmıĢtır. Bundan sonra da Türkçe
Ģiir söyleyen Ģairler, ondan cesaret alarak Ģiirine nazire yazmıĢlardır.
ġiir yayınlanır yayınlanmaz yankılar duyulmağa baĢladı. Ġran Azerbaycan'ında Mehmed Hüseyin Sahhaf Cennetimekan Tebrizî, Cabbar
Bağçeban, Nusretullah Fethî, Ġnayetullah Eminpur, Ali Tebrizî, Bulut
Karaçorlu Sehend, Muhammed Ali Saibî gibi Ģairler, nazire yazmağa baĢladılar.
Kuzey Azerbaycan'da ise hemen hemen her Ģairin ġehriyâr ve Haydar
Baba'ya Selam ile ilgili bir Ģiiri vardır. Bunlar arasında en ünlüleri ve tanınmıĢları Mehmed Rahim, Süleyman Rüstem, Mir Ebu'l-Fazl Hüseynî (Hasret), Mehmed Aslan gibi Ģairlerdir ki bunların ġehriyâr ile ilgili Ģiir ve anıları
çoktur. Bunlar dıĢında Hekime Billüri, Medine Gülgün, Bahtiyar Vahapzade,
Refik Zeka Handan, Halil Rıza, Cafer Ġftihar, Abbas Ali Kerimoğlu,
Hayrullah Kerimoğlu gibi Ģairleri de görebiliriz10.
ġiir Türkiye'de de kısa bir süre içinde yankı bulmuĢ ve Ģairler buna
nazire yapmıĢlardır. Türkiye'de ġehriyâr ve Haydar Baba'ya Selam'a yapılan
nazireleri Osman F. Sertkaya toplayıp üç mekale halinde Türk Kültürü ve
Azerbaycan Türkleri adlı eserde yayınlamıĢtır11.
“Haydar Baba’ya Selam” manzumesine nazire Ģeklinde Ģiir yazan Ģairler
arasında Cenani Dökmeci'nin “Bizim Dilden Bizim Köy” adlı 79 dörtlüklü
Ģiiri, Hayrettin Tokdemir'in “Kocabey” isimli 108 beĢlikli Ģiiri, Zeynelabidin
Makas'ın “HoĢ Hatıralar” baĢlıklı 47 beĢlik ve üç dörtlüğü, Fahri Unan'ın
“Çiçekli'ye Selam” adlı 72 beĢli manzumeleri zikredilmeğe değer Ģiirlerdir12.
Bunlar dıĢında ġehriyâr'a Ģiir ve nazire yazan Ģairlerimiz arasında Vecdi
Kankılıç, Aydil Erol, Ali Korkut AkbaĢ, Hüseyin Perviz Hatemi, Servet
Gürcanhan, Tuncer Güzelsoy, Nihat Yücel, Mustafa Kayabek, Emin
Güzelsoy gibi Ģairler de sayılabilir13.
ġehriyâr'ın bu manzumesi Irak'taki Türkler arasında da yankı bulmuĢ ve
ona nazireler yazılmıĢtır. Abdullatif Benderoğlu (Gurgur Baba), Dr. Sabah
Abdullah Kerküklü (Gözlü Baba), Salahattin Nacioğlu (Ğulam Baba'ya
Selam), Hüseyin Ali Mübarek (Tuzhurmatu), Mehmet Mehdi Bayatoğlu
(Ġkinci Kaytez Baba) gibileri “Haydar Baba’ya Selam” manzumesine güzel
nazireler kaleme almıĢlardır14.
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“Haydar Baba’ya Selam” manzumesi baĢta Farsça olmak üzere Ġtalyanca,
Rusça, Gürcüce, Bulgarca, gibi dillere tercüme edilmiĢtir. Fakat ne yazık ki
bazen kasıtlı bazen de tecrübesizce yanlıĢlıklar yapılmıĢtır. Bu konuda Asğar
Ferdi ve Hüseyin Ferdî'nin Keyhân-i Hevayi dergisinde yaptıkları açıklamalar
ve ele aldıkları yanlıĢlıklar bize onun tercümelerinin kasıtlı olarak
değiĢtirildiğini açıkça göstermektedir15.
Manzumenin Farsça’ya tercüme edilmiĢ birçok nüshası mevcuttur.
ġehriyâr bunlardan iki çeviriyi derleyerek divanına almıĢtır.
ġair, kendisine yazılan nazirelerin çoğuna cevap vermiĢ ve bunların adını
kendi Ģiirlerinde dile getirmiĢtir. Nitekim Ģiirlerin birçoğunda bu isimlere
rastlamamız mümkündür.
ġehriyâr, böylece gerek Ġran’da gerek Azerbaycan’da ve gerekse
Türkiye’de Türkçe bir edebiyatın oluĢmasına büyük bir katkıda bulunmuĢtur.
Nitekim ġair, bu konuda Ģöyle demektedir:
Türki bir çeşme ise men oni derya eyledim
Bir Soyuk ma'rekeni mehşer-i kübra eyledim
Ne tek İran'da menim velvele salmış kalemim
Bah ki Türkiye’de, Kafkaz’da ne kavga eyledim
Türki vallah, analar ohşaği, laylay dilidir
Derdimi men bu deva ile müdava eyledim.16
ġair, bu Ģiirinde Türkçenin geleceğine olan güvenini çok açık bir Ģekilde
ortaya koymaktadır.
“Haydar Baba’ya Selam” Manzumesinin GeniĢ Yankı Bulmasının
Nedeni
Haydar Baba dağını bu kadar meĢhur kılan Ģey, hiç Ģüphe yok ki
ġehriyâr’dır. Eğer ġehriyâr olmasaydı Haydar Baba’yı kimse tanıyamayacaktı. Bundan dolayı da “Haydar Baba Ģiiri Haydar Baba dağından daha yüksektir.” dersek abartmıĢ olmayız. Aksi takdirde eğer bu Ģiir olmasaydı ruhsuz
bir avuç taĢ ve topraktan baĢka bir Ģey olmayacaktı. Evet Leyla, Mecnun’un
gözünde ne derece ulu bir hale gelmiĢse Haydar Baba Dağı da ġehriyâr’ın
gözünde öyle ulu bir hale gelmiĢtir ki bu kadar ünlü bir dağ halini almıĢtır.
Zira sanatçının iĢi, seçmek ve süslemektir, sahip olduğu ruhla cansız tabiata
bir Ģeyler bağıĢlayıp onu canlandırmaktır. ġair de bunu en güzel bir Ģekilde
yapmıĢtır.
Kimi Ģairler vardır ki kaleme aldıkları Ģiir veya konularla ölümsüzleĢmiĢlerdir. Kimi Ģairler de ele aldıkları konularla hem kendileri ölümsüzleĢmiĢ hem de ele aldıkları konular ölümsüz bir hale gelmiĢtir. ĠĢte ġehriyâr
da bu tür Ģairler arsındadır. Örneğin Mehmet Akif dendi mi akla ilk gelen Ġstiklal marĢı veya Çanakkale Ģehitleri adlı Ģiirleridir. Veya Necip Fazıl dendiği
zaman akla hemen “Kaldırımlar” veya “Sakarya” Ģiirleri, Fuzuli dendiği zaman “Su kasidesi” akla gelmektedir. Veya bunu tersinden söylememiz de
mümkündür. Biri zikredilince akla hemen diğeri gelir. Birbirleriyle özdeĢ bir
hale gelmiĢlerdir. ĠĢte ġehriyâr ile Haydar Baba Ģiiri de böyledir. Hatta
ġehriyâr ve Haydar baba’sı bunları da aĢarak kısa süre içinde bütün Türkçe
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konuĢan halklar arasında büyük bir yankı bulmuĢ ve zihinlerde büyük bir yer
edinmiĢtir.
Elbette bunun bu kadar yankı bulması ve zihinlerde yer edinmesinin
birçok sebebi vardır. Türkçe’nin Ġran’da yasaklanmıĢ olması buna önemli bir
sebep teĢkil etmektedir. Sokakta bile Türkçe konuĢmak yasaktı. Bu durum
Ġran Ġslam Devriminin olduğu ana dek sürer. ĠĢte böyle yasaklı bir dönemde
bu Ģiir kaleme alınır ve Türk halkı arasında bir anda yayılmaya baĢlar. Halkın
Türkçeye olan susamıĢlığını da böylece gidermiĢ olur.
Bu Ģiirin büyük bir kesim tarafından benimsenmesinin bir diğer özelliği
de içinde köy hayatının, gelenek ve göreneklerinin yer alıyor olmasıdır.
Bir diğer özellik de Ģiirin halk diliyle söylenmesi ve folklorik unsurları
taĢıyor olmasıdır.
Kısacası Ģiir, halkın kültüründen, adet, gelenek göreneklerinden ve
yaĢam tarzlarından örnekler sunduğu için dilden dile dolaĢıp ezberlenmiĢtir.
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ASUMAN GÖKHAN
FARS EDEBİYATINDA SAÇ
ASUMAN GÖKHAN*
Özet: Bu makalede, Fars Ģiirinde önemli bir yeri olan saç üzerinde
durulacaktır.
Saç, Ģiirde en çok kullanılan güzellik unsurlarındandır. DeğiĢik adlar altında birçok yönden ele alınan saç, sayısız teĢbih ve mecazlara konu olmuĢtur. ġekli, kokusu, rengi ve benzeri özellikleriyle
birçok beyte anlam vermiĢ, düzensizlik ve dağınıklığıyla aĢığın aklını baĢından alıp, esir ve periĢan etmiĢtir. Ondaki koku, bazen
kendinde mevcuttur, bazen de dıĢarıdan gelir. Kokusu adeta misk
ve ambere benzer. Hatta misk ve amber bile sevgilinin saçı gibi
kokamaz. Rengi daima siyahtır. Saç, aynı zamanda aĢığı boğan bir
kementtir. AĢığın gönlü, sevgilinin saçının her bir teline asılıdır.
Saç dağınık olursa, gönüller de dağılır. Bu ve buna benzer özellikler Fars edebiyatında saçın ilk belirgin özellikleridir.
Anahtar sözcükler: Fars Edebiyatı, edebiyat, sevgili, saç, renk,
koku
Hair in Persian Literature
Summary: This article focuses on hair, which has a prominent
place in Persian poetry. Hair is one of the beauty elements mostly
used in poetry. This concept, which is studied under different
names, has become the theme of numerous similes and figurative
expressions. It has given meaning to many couplets with its shape,
smell, color and other features and also has made the lover utterly
confused and slave by taking his mind away with its untidiness.
The smell it has sometimes exists in it and sometimes it comes
from outside. Its smell is like musk and ambergris. Even musk and
ambergris do not smell like the sweetheart‟s hair. Its color is always black. Besides, hair is the lasso strangling the lover. The
heart of the lover is linked to each single hair of the sweetheart. If
the hair is untidy, the heart also scatters. These and similar aspects
are striking features of hair in Persian literature.
Keywords: Persian Literature, literature, lover, hair, color, smell
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Saç, Ģiirde en çok kullanılan güzellik unsurlarındandır. Mû, gîsû, zülf gibi adlar altında bir çok yönden ele alınan saç, sayısız teĢbih ve mecazlara konu olmuĢtur. ġekli, kokusu, rengi ve benzeri özellikleriyle birçok beyte anlam
vermiĢtir.1
GeçmiĢten günümüze kadar, saç hakkında hoĢ ve güzel beyitler söylememiĢ, büyülü bir hilal oluĢturmamıĢ ve onun kıvrımlarına tutulmamıĢ Ģair
nerdeyse yok gibidir.2 Düzensizlik ve dağınıklığıyla aĢığın aklını baĢından
alır, esir eder, periĢan eder. Ondaki koku, bazen kendinde mevcuttur, bazen
de dıĢarıdan gelir. Kokusu adeta misk ve ambere benzer. Hatta misk ve amber bile sevgilinin saçı gibi kokamaz. Rengi daima siyahtır ve bu vasfıyla geceyi, karanlığı ve zulümatı; tasavvufi anlamıyla da yüzü (vahdeti) örten küfrü, çok olması bakımından da kesreti ifade eder. Saç, aynı zamanda aĢığı boğan bir kementtir. AĢığın gönlü, sevgilinin saçının her bir teline asılıdır. Saç
dağınık olursa, gönüller de dağılır. Bütün bu özellikler Fars edebiyatında saçın ilk belirgin özellikleridir.3
Saç uzun, halka, yanakların iki yanında sarkık, dağınık, periĢan, dolaĢık,
siyah, misk ve amber kokulu olarak mûy, tûrra, gîsû ve kâkül diye adlandırılsa da bu değiĢik isimler arasında farklar vardır. Her birinin bulunduğu yeri ve
Ģekli ayrı ayrıdır. ġöyle ki yüzün çevresinde sanki gül bahçesinde halkalanmıĢ yılan gibi görünen saça zülüf denmiĢtir. Bunun için güzellerin niteliği
olmuĢtur.4 Saçın Farsça Ģiirlerde çoğunlukla zülüf olarak yer alması göz
önünde bulundurularak, kelimenin sözlük manası; kulak ardına kadar gelen
ve kulağın altında halka olan saça denir. BaĢka bir ifadeyle zülüf, Ģakaklardan sarkan saç lülesi, yüzün yanlarından aĢağıya doğru kıvrım kıvrım veya
düz olarak boyunda veya yanağın üzerinde tasavvur edilen saçtır. Sözlüklerde
zulfîn, zorfîn ya da zofrân olarak da geçen bu kelime, sürgü ya da zincirin
kendisine asıldığı sandık veya kapı çevresine çakılan bir halka diye tanımlanır. Halka olması sebebiyle zülfe teĢbih edilmiĢtir. Ayrıca bu kelime bazen
zolfeyn olarak tesniye: ikileme sıgasıyla söylense de zülüf kelimesinin
tesniyesi değildir.5

ذٟٙ٘  تز سز رخسار وجٚ ر٘ذٚسِف آ

َ تغارت تز٘ذ دٝ آ٘ى٢ تزا٣لتٚ

“(Güzeller) gönlü yağmalamak istediklerinde saçlarını yanaklarının
üzerinde kıvırırlar.”6
Öte yandan kulak arkasından uzanarak güzellerin boyunlarından dolanıp
omuza dökülen saça gîsu denir.7

ٚ ا٢ٛس٥ٌ ذٟ٘ ٖچزا ٌزد

ضصٌٛاٙتز ت

 ٌزد٘ص٢ٚش ار ٘ذارد آرسٌٛاٙاس ت

“Eğer onun gisusunda, kulağın arkasından gerdana geçmek arzusu yoksa neden kulağına boyun eğiyor.” 8
Öbür taraftan alna dökülen saça turre veya kâkül, perçem denir.9
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ذٙ و٢ طزارٛ اْ تا تا تٜدٛٔص فزٙٔ ٌفتا

ْاٜدٛ تأٗ تٜ اْ ساٖ طزٜدٛ ٍ٘طٌٜفتٓ ٌز

“Dedim ki; ben, ben olalı o saçların bir düğümünü bile çözemedim. Dedi
ki; sana öyle cevretmesini ben söyledim.” 10
Enisu‟l-uĢĢak‟ ta turre, omuza dökülen ve yüzü kapamaması için enseden bağlanan saç Ģekli olarak tanımlanır.11

ذٙ و٢ تا تزن طزارٝٙ ت٢ذٙ را تّٜا طز٤

ذٙ و٢ار٥ تا تزن ػٜ تذ٢ذٙ را پٜا غٕش٤

“Ya gamzene öğüt ver hilekârlığını terk etsin, ya da turranı bağla ki gönül hırsızlığını bıraksın.” 12
Sevgilinin belini kemer gibi saran saça mûy denilir. Mû ve mûy kelimelerinin saç mefhumu içinde mütalaa ediliĢleri, onların bazı beyitlerde, ya tamamen genel manada saç yerine kullanılmaları, ya da onun mahiyetini vermesi dolayısıyladır.13

اٖ تزن٥ٔ اٖ در٥ٔ ٢ٛٔ ٜذ٤ دٝ وٖٛ تٛچ

٢ٛٔ  وٓ سٛاٖ ت٥ٔ ٚ ٖا٥ٔ  تاٛ ت٢ٛٔ

“ Senin saçların beline kadar uzamıĢ ve belin de kıldan ince. Tıpkı Türk
güzelinin kıla benzeyen ince beli gibi.”14
Ayrıca kıl manasını da içeren mû, sevgilinin belinin kıl gibi ince oluĢu
dolayısıyla bel ile birlikte kullanılmıĢtır. Çünkü bel, inceliği sebebiyle kıla
benzetilir:15

ٓٙ٥ ت٣ٕ٘ ٖا٥ٔ د درٛ خٝس ٔٗ ٔپزس و

ٓ تستٚ دَ در اٝا٘ص و٥ٔ ٢ٛٔ ٖ٘طا

“Gönlümü, sevgilinin kıl gibi olan beline bağladım; ama o belin niĢanını
benden sorma…ben zaten kendimi göremiyorum, zaten kendimi kaybetmiĢim!16
Arap Ģairleri, saçı yedi değiĢik isimle kullanmıĢlardır. Mesela; sudg: zülüf, zü„abe: erkek saçı, zafire: örülü saç, gadire: kadın saçı, turra: kıvırcık
saç, fer: uzun saç, Ģe„r: kıl, ehsem: siyah saç. Bunların ortak özelliği, hepsinin siyah saç için kullanılan değiĢik kelimeler olmasıdır. Ayrıca Ģiirlerde saç
için kullanılan Vehaf kelimesi, çok siyah saça verilen baĢka bir isimdir.17
Fars Ģairlerinin kullandıkları zülfün altmıĢ gerçek adı mecazi olarak yüze
ulaĢmıĢtır.18 Burada, Ģairlerin çeĢitli dönemlerde ele aldığı noktalardan biri
olarak sevgilinin saçına yönelik yapılan teĢbihler, istiare ve kinayeler, saçın
Ģekli, boyu, rengi ve onun üzerinde yapılan çeĢitli süslemeler üzerinde durulacaktır.
Çeşitli yönlerden saçın özellikleri
Yukarıda da ifade edilmeye çalıĢıldığı gibi saç, sevgilinin en çok üzerinde durulan ve hayallere konu olan güzellik unsurudur. Dağınık, karıĢık,
örülmüĢ, düz Ģekli, uzunluğu, siyah rengi ve kokusu sebebiyle birçok unsurlarla benzerlik gösterir. Saçın en çok hayallere sebep olan özelliği Ģeklidir.
NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

149

FARS EDEBĠYATINDA SAÇ
Buda, yüzün ve yanağın güneĢ, ay ve deniz; kaĢın hilâl; ayva tüyleri ve dudağın değiĢik Ģekillerde hayal edilmesinde önemli rolü vardır. Koku unsurunun
söz konusu edildiği hayallerde, ilgi kurulan çiçek ve maddelerin renk bakımından da, saçın rengi ile bir benzerlik taĢıdığı görülür. Meydana getirilen
hayallerde, Ģekil, renk ve koku Ģeklinde kesin çizgilerle bir ayırıma gitmek de
pek mümkün değildir. Çoğu zaman bu üç unsur, tasavvurda az çok beraber
bulunurlar ve tasavvurun kuvvetlenmesine sebep olurlar. Saçın bilhassa bu üç
ana yönüyle iĢlendiği ve bu Ģekliyle konu teĢkil ettiği görülmektedir.19
Onun için aĢağıda saç ile ilgili benzetmeler incelenirken renk, koku ve
Ģekil yönünden bir tasnife gidilmiĢse de yeri geldikçe ilgili hususlara da ayrıca iĢaret edilecektir.
Saçın Bölümleri
Saç, yukarda ifade ettiğimiz özelliklerin yanı sıra güzellik ülkesinin baĢta
bulunan padiĢahıdır da. Saçın içinde yiv: saçı ortadan ikiye ayıran çizgi olup
üç bölüme ayırmak mümkündür:20
Mu„akkad: Pehlevice‟de Ģiken derler. Türk kızlarının saç örgülerine benzer. Farsça‟da ise buna gile denir.21

ٗ رسذ٤ چزخ تزٝ٤ٓ فزاس پا٤پا

ٗ رسذ٤ثزٙ ػٌّٝ ٌٖز دست ٔٗ تذا

“Eğer benim elim o amber kokulu gileye (saça) ulaĢırsa, ayağım da yüce
feleğin en yüksek noktasına çıkmıĢ olur.”22
Müca„ad: Pehlevice‟de Negûle, Farsçada ise Kelâle ismini alır. Bu isim
çok kıvırcık oluĢundan dolayı verilmiĢtir. Deylemîlerin saçlarına benzer.23

ِٝ ال٢ٚ رٝٗ ٌزفت٥ ٔطه چٝت

ٜ

َ ٗ وال٥ٍ ٔطٝٔ ّٓ٤تت د

“Deylem güzeli, kıvırcık saçı misk kokulu ay yüzlü lale gibi güzel yüzü
Çin miski saçar.”24
Müselsel: Zencilerin zırh Ģeklinde birbirine girmiĢ saçlarına benzer.
Pehlevicede mergul, Farsçada kâkül adını alır.

 اس واوُ ٘مابٛ ت٢ٚ رٝٔ ف تا ضذ تز٥ح

ٖ آفتابٖٛ تزا٘ذاس اس رخ چ٣ٍواوُ ٔط

“GüneĢ gibi yüzünden misk kokulu kakülünü kaldır. Çünkü senin ay yüzünü, kakülden örtünün kapatması yazık olur.”25
Saçın Rengi
Günümüzde sarı ya da ona benzer renklere yönelen veya diğer yapay
renklerin etkisi altında kalan bazı Ģairleri çıkarırsak, eskiden Ģairlerin siyah
renkten baĢka rengi dikkate almadıklarını görürüz. Geleneğe göre saç, her ne
kadar örüklü ve örtü altında gizli, sarıĢın, kızıl ve benzeri renkte ise de Ģair,
onu daima kara ve dağınık görür ve gösterir. 26 Zülfün siyahlığı ile beraber,
tezad yolu ile yüz, aya veya güneĢe; alın, aya teĢbih olunarak zülüf etrafındaki uzuvların beyazlığı zikredilir.27
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 ٔا٘ذٛ رخاٖ ت٣ پاوٝس تٚذ ر٥سپ

 ٔا٘ذٛ تذاٖ سِفىاٖ تٜا٥ضة س

“Karanlık gece senin zülüflerine benzer. Bembeyaz gün senin temiz yanaklarına benzer.” 28
Siyah saç hakkında söylenmiĢ Ģu Ģiirler, yüzyıllar boyunca Ģairlerin düĢüncelerinin, zevk ve yeteneklerinin iĢareti olmuĢtur:

ٜ ٌاٌٝ ذ٤ آٛ س٘خذاٖ تٜ سز چاٝت

ٜ ٔاٛ چٜذٙ ساٖ ػارض تاتٛٗ ت٥سِف ٔطى

“Senin ay gibi parlayan yüzündeki siyah kokulu zülfün, zaman zaman
çene çukuruna gelir.” 29

ذ٤ٗتا٥ٙثز چٙ ٔزا ػ٣ٙ٥ ت٣ٔ ست٥ئٛش تٛ خٝچ

ثز وزد ػآِ راٙت ٔؼٙ٥ٓ سِف ٔطى٥٘س

ذ٤ٗ تا٥ٙذ ٔزا چاوز چ٤ٌٛ ٣ٔ ٛسز سِف ت

ٓ را وٕز تست٣ٔ سِفت ٘ظا٢ خذٔتىارٝت

“Senin siyah kokulu zülfünün esintisi alemi amberle doldurdu; Ne hoĢ
kokudur görüyor musun? Bana böyle amber gerek.
Zülfünün hizmetçiliğine Nizâmî hazırdır. Senin zülfünün ucu der ki bana
böyle hizmetçi gerek.” 30
Edîb-i Tûsî de çağdaĢlarının yolunu izleyerek sevgilinin siyah saçlarından ve onun kıvrım ve büklümlerinden etkileniĢini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir:

 ٔا٘ذ تاسٜا٥سْ سٚ رٝٔسّٓ است و

 تا ٔا٘ذ تاسٚ ٌز خٓ سِفت دٜزٟ چٝت

 ٔا٘ذ تاسٜ تز رخسار ٔاٝ ِىٝا٘ىٙچ

ستٚ تز ػارض اٝ٥ سِف سٚ ػىس دٜذٙفى

“Yüzünde eğer zülfünün kıvrımı yine iki kat olursa; günümün yine kara kalacağı kesindir.
Onun yanağının üzerine iki siyah zülfün yansıması düĢmüĢtür; sanki ayın
üzerindeki leke gibidir.” 31
Hâfız da Ģöyle der:

 ٔپزسٝ سأاٖوٚ  سز٣ اْ تٜ ضذٚاٖ سٙ چٝو

ٔپزسٝذاٖ وٙچٌّٝ صٞا٥دارْ اس سِف س

“Siyah zülfünden öyle Ģikayetçiyim ki sorma onun yüzünden öyle periĢanım ki sorma!” 32
Saça misk ve amber karıĢımından yapılan ve ğaliye denilen kokulu ve siyah bir madde sürerlerdi. Bu yüzden zülüf hoĢ ve güzel kokulu olurdu. Buna
ilaveten zerire adlı sarı bir bitkiden elde edilen bir madde de renklendirme
amacıyla kullanılırdı. Ayrıca boyacılar da bu maddeyi nesneleri sarartmak
için kullanırlardı. „Attâr‟ın Ģiirinde yer alan ve pudraya benzeyen bu hoĢ ko-
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kulu madde, muhtemelen odalara güzel koku vermesi amacıyla kullanılan ya
da renk vermesi için saç üzerine dökülen bir özellik içerir: 33

خت٥ تٚ ا٢ٛٔ جٙ تز ضىٜز٤سر

خت٤ رٚ ا٢ٚرد تس تز رٌٚالب آ

“Gül suyu getirdi, çokça saçının üzerine döktü; saçlarının kıvrımlarına
ise zerire ekti.” 34
Saçın şekli ( uzunluk- kısalık ve kıvrımlık özellikleri)
Fars edebiyatında genellikle saç uzun Ģekliyle övülmüĢ ve kıvrımlı ve
büklümlü saçlara sahip sevgililer daha çok ilgi konusu olmuĢ, kısa ve toplanmıĢ saçlardan nadir olarak bahsedilmiĢtir. Zülfün kıvrım ve büklümleriyle
oluĢan gönül alıcılığı en büyük faktörlerden sayılmıĢtır. Bu yüzden en beğenilen saç, uzun ve kıvrımlı saç olmuĢtur. 35

 سِف دراس١ّ ساٖ سّسٝخت٤ٚا٘ذر آ

ٖاٚضزٛ٘ ١ّٔاٖ اس سّسّٛ ٔظٛٔٗ چ

 تاس٢ رخ وزدٝ ضة واٖ سِف ت٣س ٌطتٚر

 ِة٢ تزد٣ٔ ٝ تٜ ٔزا واٖ ٔا٣ ٌطتٜز٥خ

“Ben NûĢîrevân sülalesinden mazlumlar gibi, o uzun saçın zinciriyle
asılmıĢım.
O ay yüzlü dudağını Ģaraba değdirince beni ĢaĢırttı; yüzünden zülfü
açınca gece gündüz oldu.” 36
Görülüyor ki uzun saç, sevgilinin, aĢığa en çok etki eden bir güzellik unsuru veya aĢığın, sevgilinin en hoĢuna giden tarafı olarak göze çarpar.

 ٔاستٝتٛ دست وٚ ٖطا٤ تخت پزٜاٌٙ

 دست ٔا ٘زسذٛ سِف دراس تٝاٌز ت

“Eğer bizim elimiz senin uzun zülfüne ulaĢmazsa; bizim periĢan bahtımızın ve kısa elimizin günahıdır.”37
Nizâmî de sevgilinin uzun saçını Ģu ince kelimelerle ifade etmiĢtir:

ذ٤ ٔزا وار تز آرٚ ذ٥٤ٍٛار ت٤ تا

ٗٔ ١الؼٚ  ػطمٓ خثز اس١٘اٛ٤د

ذ٤ار تز آرٚ ٗ تذاٖ سِف رسٚ ذ٤ش٥خ

ٗ٥ٗ دَ ٔسى٤ س٘خذا٘ص فتاد اٜدر چا

ذ٤ار تز آر٤  درٝز وطا٘ٓ ت٥س٘ج

ٍٝ٘ذ اس آٖ سِف پس آ٤ز تساس٥س٘ج

“AĢk delisiyim, benim olayımdan sevgiliye haber veriniz ve benim iĢimi
bitiriniz.
Onun çene çukuruna bu zavallı gönül düĢtü, kalkınız ve o ipe benzeyen
zülüfle çıkarınız.
O zülüften zincir yapınız, ondan sonra, beni zincire vurup sevgilinin kapısına götürün.” 38
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Ancak birçok Ģaire konu olan karıĢık ve kıvrımlı saç hakkında da güzel
ve çok sayıda beyitler vardır. Gazel ve tegazzüllerin birçoğu bu konuyla doludur.39

ت٤ٚة چطٓ جاد٤ز دْ فزٞ ذٙ و٣ٔ ٓخزات

ت٤ٛس٥ٌ ٓ جغذ٥ دارد ٘س٣ٔ ٔذأٓ ٔست

ت٤ٚ تزلغ اس ر٣٘ تز دارد سٔاٝ وٌٛ صثا را

٣ارائ٥ىسز ت٤ ٖاٟذاٖ ج٤ٚ جاٝ و٣ٞاٛ ٌز خٛت

ت٤ٛٔ زٞ شاراٖ جاٖ سٞ شد٤تزافطاٖ سِف تا ر

٢ اس ػآِ تز ا٘ذاسٝ و٣ٞاٛا خٙ ٌز رسٓ فٚ

ت٤ٛس٥ٌ ٢ٛاس تٚ اٚ ٖ چطٓ ٔستٛٔٗ اس افس

ُحاص٥ سز ٌزداٖ تٚ ٗ٥ تاد صثا ٔسىٚ ٗٔ

“Sürekli olarak saçının kıvrımının esintisi beni sarhoĢ ediyor; her an
büyülü gözlerinin aldatması beni periĢan ediyor.
Eğer sen her zaman dünyayı baĢtan sona kadar süslemek istiyorsan,
sabaya senin yüzünden bir an peçeyi kaldırmasını söyle.
Eğer yok olmanın yöntemini dünyadan kaldırmak istiyorsan, saçlarını
saç da senin her kılından binlerce can dökülsün.
Ben ve saba rüzgarı zavallı, baĢıboĢ ve derbeder; ben mahmur gözlerinden, o da saçının kokusundan büyülenmiĢiz.” 40
Saçların uçları kıvrıktır. Bazen örgülü, fakat ekseriyetle dağınık haldedir.
Onun perçem olan kısmı hariç, kısa haline hiç rastlanmaz. Hem de yerlerde
sürünecek kadar uzundur. Sevgilinin elinde o, aĢıkları oynatan, onları istenilen biçime getirmeye yarayan bir alet gibidir. Sevgili onu dağıtınca aĢıklar
veya aĢık dağılır, periĢan olur. Ġsterse onları bir zincirle bağlar, bu çengelle
kendisine çeker veya asar.41

ش پا را٤اٖ سد صثز ٌزٛ تپا ت٢ذٙت

٢ذّٙذ اس سِف سز ت٤تخت ار ٔذد ٕ٘ا

“Eğer talih yardım ederse senin saçının uzun zülfünden, onun kaçan sabrın ayağına zincir vurulabilir.” 42

ز است٥ه س٘ج٤ ٕٝٞ ٢ تپا,ٖ ٘ساس ٘ذٛچ

 ا٘ذٝٓ ساختٟ تٝا چِٟ دٛدر خٓ سِف ت

“Senin zülfünün kıvrımından nice gönüller birbirine girmiĢtir; nasıl girmesinler, hepsinin ayağına bir zincir vurmuĢsun.” 43

ذٞ را آب دٛا ٌُ رخسار تِٟٖ دٛخ

ذٞ اٌز سِف تزا تاب دٝدست ٔطاط

“Süsleyicinin eli eğer senin zülfünü kıvrım kıvrım yaparsa; gönüllerin
kanı senin gül yanağını sular.” 44
Bazen de gönüller bu kıvrımlı zülüften Ģikâyet ederler.

دٛت ضٕغ اس ضة دراس ٘ث٤وٓ اس ضىا

 داضتٛ دَ اس سِف تاتذار تٝ و٣ت٤ضىا
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“Gönlün senin kıvrımlı zülfünden olan Ģikâyeti, mumun uzun geceden
olan Ģikâyetinden az değildi.” 45
Güzellerin en belirgin özelliği olan saç, uzunluğu ve kıvrım kıvrım oluĢuyla adeta bir bütünlük içerir. Onun kesilmesi ya da kısaltılması büyük bir
ayıp ve bağıĢlanamaz bir günahtır. Saçın kesilmesi ise en büyük ceza sayılmaktaydı. Nitekim iffet yolundan çıkan kadınlar bu cezaya maruz kalırlardı.
Hatta o dönemlerde böyle bir cezaya maruz kalanları saçlarından tutup çekerek hakimin huzuruna çıkarmak adetti. 46 Kelîm-i KâĢânî bu konuya iĢaretle
Ģöyle demiĢtir:

 راٜذ٤ خٓ سِف تز٢د دِثزٛ ت٣ٔ

٢ آٔذ٣ٙ ٔؼ٣رت تٛ اٌز س ص٢وار

“Anlamsız Ģekil bir iĢe yarasaydı zülfünün kıvrımını kesmiĢ dilberinki iĢe
yarardı.” 47
Nizâmî-yî Arûzî, Çehâr Makâle‟de Sultan Mahmud‟un kölesi Ayaz‟ın
saçının kesilmesi hikayesinde onun önemini geniĢ bir Ģekilde anlatmıĢtır. Hikâye özetle Ģöyledir:
“Sultan Mahmud‟un kölesi Ayaz‟a olan muhabbeti ünlüdür. Ayaz‟ın çok
güzel olmadığı, fakat çok hoĢ ayva tüyü yüzü, jest ve mimiklerinin uyumu,
aklı, ağır baĢlılığı ve insancıl davranıĢlarının onu yücelttiğini, bütün bu özellikleriyle o dönemin az rastlanan kiĢilerinden olduğu ve bu vasıflarından dolayı aĢka varacak hayranlıklara sebebiyet verdiğini anlatırlar.
Bir gece eğlence meclisinde Ģarabın etkisi ve aĢkın tahrikiyle Sultan
Mahmud, Ayaz‟ın zülfüne baktı; dönen ayın üzerinde amber kokulu bir saç,
güneĢ gibi çehresinin üzerinde bir sümbül gördü. Zırh gibi halka halka, zincir
gibi bağ bağ; her halkada binlerce gönül, her bağda yüz binlerce can. Nihayet
aĢk kendi kontrol dizginini elinden bıraktı ve aĢıklar gibi kendine çekti. O
mecliste bulunan din adamı tövbe istiğfar getirerek “Ey Mahmud ! AĢkı pisliğe bulaĢtırma” dedi. Onu dinledi ve kılıcı çekip Ayaz‟a uzatarak “Al ve saçını kes.” dedi. Ayaz boyun eğdi ve kılıcı ondan alıp “Nereden keseyim?” diye sordu. “Yarısından” diye cevap verdi. Ayaz zülfü ikiye katladı, ölçtü, sonra emri yerine getirdi. Her iki zülfü de Mahmud‟un önüne koydu. Sultan
Mahmud sabah uyandığında yaptığını hatırladı. Ayaz‟ı çağırdı ve zülfü kesilmiĢ gördü. Son derece piĢman ve rahatsız olup bağırmaya baĢladı.
Mahmud‟un saygın haciplerinden olan Alî-yi Ğarîbî, Unsurî‟ye dönüp “Sultan‟ın yanına git ve onun hoĢuna gidecek bir Ģeyler söyle” dedi. Unsurî söyleneni yaptı ve Sultan‟ın huzuruna çıktı. Sultan baĢını kaldırıp “Unsurî, Ģu
anda seni düĢünüyordum. Ne duruma düĢtüğümü görüyorsun. Bu konuya uygun bir Ģeyler söyle.” Unsurî selamladı ve Ģöyle dedi:

 خاستٗ استٚ ٗ غٓ ٘طستٝ ت٢ جاٝچ
زاستٗ است٥ س پٚواراستٗ سز
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ة سز سِف تت اس واستٗ است٥ ػ٣و
استٗ استٛخ

٣ٔ ٚ  ٘طاطٚ  طزب٢جا
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“Güzelin saçını kısaltmak ne zamandan beri ayıp sayılır, üzüntüyle oturup kalkmanın yeri değil.
Eğlenme, neĢe ve Ģarap isteme yeridir, servinin süslenmesi bezenmesindendir.” 48
Böylece saçı ya da zülfü kesmek edebiyatta özel bir mazmun ortaya çıkardı. Nizâmî-yî Gencevî, Ģu Ģiirinde Mahmud ile Ayaz‟ın söz konusu hikayesine iĢaretle Ģöyle demiĢtir:

اس است٤ سز سِف اٚ دٕٛر دَ ٔحٛض

اس است٥٘ ٢ٛ در وٝ وٝ٘ٗ خا٤آتادتز

 دراس استٝٗ رضت٤ سز ا٣٤ٌز تاس ٌطا

 سِف تتاٖ ضذٜ جاٖ در ٌز١سز رضت

 ٘اس استٝختٛساٖ سٚ  ػجش آٔذٝختٛٗ س٤س

 ٘اس٣ى٤ ٚ  ػجش٣ى٤ ٝٗ رضت٤ سز اٚدارد د

“Ġhtiyaç olan sokakta ki en bayındır ev, Mahmud‟un tedirginliği ve
Ayaz‟ın zülfünün ucudur.
Can ipinin ucu güzelleri zülfünün düğümündedir; eğer açarsan bu ipin
ucu uzundur.
Bu ipin iki ucunda birinde zavallılık, diğerinde naz vardır; bu yanan
acizliktir, o yanan nazdır.” 49
Saçın kokusu
Saçın önemli bir özelliği de kokusudur. Saç daima kokulu olarak tasavvur edilir. ġeklinden sonra onun en çok üzerinde durulan özelliğini oluĢturur.
Beyitlerde kokunun saça dıĢardan verildiği veya sürüldüğü iĢaretine rastlayamayız. Misk ve amber gibi kokmak, saçın sanki tabii hali gibidir. Siyah
değiĢmez vasfı olduğu için teĢbih olunduğu kokulu maddeler ve bitkiler de
siyah veya koyu renktedir. Koku ile olan iliĢkisi dolayısıyla hava ve rüzgar
unsurunun saç ile birlikte mütalaa edilmesine ve çeĢitli tasavvur ve tahayyüllere birlikte mevzu oluĢlarına rastlanır. Nesim veya saba yeli zülfün kokusunu getirir, bu itibarla saçtan kokusu cihetiyle bahsolununca bu iki isim de beraber zikredilir.50

 ضذ جا٘صٜست تاسٛ٥ پٝ وٝز ضىستٞ ٝت

ثزافطا٘صٙ تزضىست صثا سِف ػٛچ

“Seher yeli, sevgilinin amber saçan zülfünü kıvrım kıvrım yapınca, ulaĢtığı her kıvrımda yeni can buldu.”51
Saçın kokusunda hayat verici ve canlandırıcı bir özellik gören ve bunu iĢleyen beyitler vardır. Saçın bu kokulu oluĢ vasfı, Ģekli görünüĢü ile de iliĢkilidir. Örgülerin açılmasıyla kokunun yayılması ve ortaya çıkması bu ilgiyi
kurar.52

ٗ٥ را تث٣٘اٚز٥ضٛ٘ ,

ٝخت٤ٚز ػذَ آ٥س٘ج

ٗ٥ را تث٣٘ثزفطاٙ ػ, ٝخت٤سِف ٔسّسُ ر
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“DökülmüĢ örgülü saçın amber saçıcılığına bak; NuĢîrevânın asılı adalet
zincirine bak.” 53
Süs bakımından saç
Birçok beyitten anlaĢıldığı gibi gönlü cezp etmek için saçı çeĢitli tarzlarda süslüyorlardı. Zülf-i çelipa, halka-i zülüf, Ģiken zülüf, halka halka, zincir-i
zülf gibi tabirler bunun iĢaretidir.54
GeçmiĢ dönemlerde baĢa fes vb. giyildiği, erkeklerin kâkül veya saçlarını
bunların içerisine sakladığı veya bir kısmını gösterdikleri bilinmektedir. Oysa
kadınlar, saçlarını genellikle iki halka Ģeklinde yüzün iki tarafından aĢağıya
doğru sarkıtmıĢlardır. Bu halkalar genellikle çok ve kıvrımlıdır ve “akrep zülüf” gibi ıstılahlar da bu süsün iĢaretidir. Bazen de uzun saçları örük Ģeklinde
baĢın arkasından aĢağıya doğru bırakmıĢlardır. Bu örükler bazen bir ve bazen
de birden fazla olup tekrar tek veya iki örgü Ģeklinde sırta doğru uzanır. Saç,
sahibinin boyunun uzunluğuna da ulaĢtığı görülmüĢtür.55
Yine o dönemlerde kadınlar kötü bir olay karĢısında saçlarını koparırcasına yolarlardı. Hâkânî çocuğunun ölümü üzerine toplanan kadınlara hitaben,
içlerinde saçları örülü olanlara serzeniĢte bulunmuĢ ve hoĢnutsuzluğunu Ģu
Ģekilde dile getirmiĢtir:56

ذ٥٤ش تشر تٍطاٛ سز آغ٢ٛٔ س سزٚ

ذ٤

٢ س سز تٍطا٢ٛٔ ٖاٖ داضتٍاٟ٘ ٢ا

“Ey gizleyenler! BaĢınızdan saçı çözünüz, saçların uçlarından altından
baĢlıklarınızı çözünüz.”57
Burada bir takım altın ve ziynetlerin saçlara takıldığı aynı kasidenin devamında ortaya çıkıyor:

ذ٥٤ تز تٍطاٝ آٖ تافتٝ وٝضٛذ آٖ خٙت

سٛٙٞ ذ٤ دارٝ چٜشٖٛ خٛ چٝاٖ تافتٛس٥ٌ

ذ٥٤ر تٍطاٛ خ١ٕ رً٘ ضفك اس چطٖٝ تٛخ

 سرٛ چٚ ذ٥ٖ تخزاضٛ ٘اخٝ ت٢ٚ ر١سى

“Saçları baĢak gibi örülü, Ģimdi daha neyiniz var; ondan daha sıkı örülü
o baĢak bağını çözünüz.
Bakır sikkeyi tırnakla kazıyın ve altın gibi Ģafak renkli kanı güneĢin kaynağından açınız.” 58
Aynı mazmunu Hâfız da kullanmıĢtır ve büyük olasılıkla Hâkânî‟nin yukarıda geçen kasidesinden etkilenmiĢtir:

ذٙ٤ تا تٍطاٚ ٔغثچٍاٖ سِف دٕٝٞ تا
ذٙ٤ا تٍطاٞ
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ٜٖ اس ٔژٛ خٕٝٞ ٖفا٤تا حز

 ٘اب٣ٔ  ٔزيٝذ ت٤ً تثزٙ چ٢ٛس٤ي
ذ٥٘اٛتزخ

رس
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“Saf Ģarabın ölümünden dolayı çengin saçlarını kesin de; bütün
moğbeççeler, iki kat zülüflerini açsınlar.”
Üzüm kızının baĢ sağlığı mektubunu okuyun da; bütün rakipler kirpiklerinden kanlar saçsınlar.59
Yine ıslak incileri altından halkalara takar, ziynet için saça asarlardı:

 تز ِؤِؤ سر ِؤِؤ تزٜسد

 ِؤِؤ سرٜادٟ٘  درٛس٥ٌ ٝت

“Saçlarında altın inciler gizlemiĢ, altın inciler üzerine de ıslak inci koymuĢ” 60
Saç Üzerine Teşbih Ve Mecazlar
AĢağıda, Ģekil, koku ve renk itibariyle diğer unsurlarla yapılan benzetmelerde, hayallere sebep olan en kuvvetli unsur, mümkün olduğu kadar göz
önünde bulundurulmaya çalıĢılmıĢtır.
Saç sümbüle teĢbih edilmiĢtir. Çünkü sümbül, Ģekil itibariyle lüle lüledir.
Bu bakımdan lüle lüle, deste deste veya kıvrım kıvrım saç sümbüle benzetilir.61 Yalnız aradaki ilgi sadece Ģeklî değildir. Aynı zamanda koku da iĢe dahil olur ve miski bile kıskandıracak kadar güzel koku saçar. 62

 دارد٣ ػتاتٚ تاس تا دِطذٌاٖ ٘اس

 دارد٣ تاتٝ٥ِ غاٚثُ اٙ اس سٝآٖ و

“Güzel kokunun canlılığını sümbülünden almıĢ olduğu sevgili, yine âĢıklara nazlanmakta, onları azarlamakta.”63
Belki de bu sümbül gibi saçın kokusu ceylana güç verir ve o güzel misk
kokusunu üretir.

ذٖٙ وٛذاٖ دْ تا جٍز پز خٙ را چٝ٘اف

ٗثُ در ختٙٓ سِف س٥ ٘س٢ٛتاد تز ت

“Rüzgâr! Sümbül gibi zülfün kokusunu Huten‟e götür, ceylana öyle bir
nefes ver ki ciğeri kan dolsun.” 64
Guy u çevgan oyunundan hareketle, kıvrılmıĢ zülfü çevgana benzetirler.65 Saç ile çevgan arasında ilk bakıĢta görülen uzunluk, uç kıvrıklığı gibi
Ģeklî benzetiĢlerin yanı sıra baĢka unsurlara dayanan benzetme yönleri Ģunlardır: AĢığın canı ve gönlü birer toptur. Sevgilinin saçı bunlar için birer
çevgan gibidir.66

ٌٖاٛ سِفىا٘ص چٚ ٖٚ سزٛلأت چ

٢ٚ ر٢ چطٓ پزٜا٥ س٣اس وف تزو

“O siyah gözlü, peri yüzlü, servi boylu, çevgan zülüflü güzelin elinden
aman.” 67
Çevganın konu edildiği bir çok beyitte, aĢk meydana benzetilir, aĢık gönlünü ortaya koyar, zülüf onu top etmek için çevgan olur; muhabbet meydanı-
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na da aĢığın oyunu, sevgilinin saçının çevganına baĢını ya da gönlünü top
etmektedir.

ستٚذاٖ ا٥ٔ لف آسادٌاٖ تز سزٛٔ

ستٚا
ٌٖاٛ در خٓ چ٢ٌٛ ٛچ

ٗٔ َ دٝآٖ و

“Özgürlerin durağı, gönlümün, çevganının kıvrımında top gibi olduğu
sevgilinin meydanının baĢındadır.” 68
Saçı kemende, bende ve tuzağa benzetirler.69 Bu maddelerin hepsi birtakım varlıkları yakalamak için olup sahip bulundukları veya aldıkları Ģekil itibariyle ya halka halindedir veya uçları kıvrıktır. Bu bakımdan saçın bilhassa
uç kısımlarıyla olan benzerlikleri açıktır. 70

ستٞ ٢ت ٌزفتار٤

ٛٔ ١ز حّمٞ ٝ تٝو

 تسٚ

ْ ٔٗ افتادٝ٘ ذ سز سِفٕٙ وٝت

“Senin zülfünün kemendine sadece ben takılmadım; senin saçının her
halkasında bir esir vardır.71
Kemend ile genellikle cellad kemendi veya av kemendi zikredilmektedir.
Bu manada zülfün, aĢığın gönlünü ve canını avladığı ve bunun için de benleri
yem olarak kullandığı ifade edilir.72

ستٚ اْ درداْ دٜ افتاد٢ اٝ٘ذ دا٥ٔتز ا

ٗٔ ٚ ْآٖ دا١٘ خاِص داٚ  دأستٚسِف ا

“Onun saçı tuzak, beni o tuzakta tanedir. Ben bir tane ümidiyle dostun
tuzağına düĢmüĢüm.”73
Saçı siyahlıkta küfre, geceye ve hinduya benzetirler. Eskiden suçluyu kâfirlere astırırlardı. Zülfün hayalini sineden çıkaramayan aĢık da gönlünü iki
zülüf karĢısında zebun etmiĢtir ve zülfe düĢürüp iki kafire teslim etmiĢtir. 74

 وافزٚ دٝ ت٢ سپزدٚ ز٥ س٘جٚ دٝ ت٣تست

زٟ ػثٚ دٝر دِٓ را تٚ اس د٣فت٤تفز

“Uzaktan gönlümü iki dolgun saçla aldattın; onlarla beni iki zincire vurdun ve iki kâfire teslim ettin.” 75
Hindu kelimesiyle kastedilen siyah renk, mecaz-ı mürsel yoluyla ortaya
çıkmaktadır.

٢ٚذٙٞ ٚ دٚ ٢ٚ جادٍٚاَ دٙ چٝ تٜىثار٤

َ ٔزا دٜ افتادٛ سِف تٚ ٛاس چطٓ ت

“Senin gözün ve zülfünden dolayı benim gönlüm bütünüyle iki büyücünün
ve iki hindınun pençesine düĢmüĢtür.” 76
Küfürle kastedilen renk niteliği mecazidir. Müslümanlarca kâfirler ve
gayrimüslimler, Ġslam dininin ortaya koyduğu hakikati kabul etmedikleri için
ıĢık ve aydınlıktan mahrum, içleri karanlık sayılan kimselerdir.77
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دٛ تٝختٚ تزافزٜزٟ اس چ٣ّ اش ٔطؼ٣در پ

َٗ د٥ٍٙ آٖ سٚ  سد٣ٔ ٗ٤ دٜوفز سِفص ر

“Zülfünün küfrü, din yolunu kesmekte. O taĢ yüreklinin yüzü, arkasından
yüzüyle bir meĢale gibi aydınlatmaktaydı.” 78
Saçın Ģekil itibariyle çokluk içinde bulunması hali de bu küfür teĢbihini
sağlayan taraflardandır. Ġmanın zıddı olan küfür, sıkıntı, bela ve karanlıkta
kalmaktadır.79

ست٥ى٤ ٔحُ تارٚ چ٥ پٚ ٓ پز خٜ راٝو

ٖٚز٥ تزد ت٣ٕ٘ ٜ دَ رٛس وفز سِف ت

“Senin zülfünün küfründen gönül dıĢarı çıkmaya yol bulamıyor, çünkü
yol kıvrımlarla dolu ve karanlık bir yerdir.” 80
Küfür, kâfir gibi kelimelerin geçtiği beyitlerin genelinde tasavvufî bir
mana da gözetilmektedir.
Saçın uzunluğu Ģekil itibariyle yılana benzetilir. Gönül sevgilinin saçıyla
oynamak, ona dolaĢmak ister. Fakat bu, göz göre göre yılanla oynamak gibidir ve sonu çok tehlikeli olur. Bu sebeple saçın yanında leb: (dudak)le tiryâk:
(panzehir)e benzetilmektedir. 81

ان ا٘ذاس٤ تز١٘ ضفاخاٝد تٛاس ِة خ

 تخستٛار سز سِف ت

ْ  سٝدَ ٔا را و

“Yılana benzer zülfünden zehirlenen gönlümüzü dudağınla tedavi et, bir
panzehir ver.” 82

( جcim), ( دdal), َ (lam) : Sevgilinin zülfünün kıvrık oluĢuyla ilgili olarak
ortaya atılan teĢbih unsurlarından bazıları da yukarıda saydığımız harflerdir.
Burada Ģöyle bir benzetme yapılabilir; zülüf, cemal kelimesinin ilk harfi olan
“cim” gibidir. Yüzdeki ben ise bu cim harfinin, süslü bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢ noktasıdır. Diğerlerinden dal ve lam da eğriliklerinden dolayı zülüf ile ilgi kurulmuĢtur. 83

َ دا٣ٌٟ ٚ ٓ٥ٔ ٌٝ ٚ  اِف تاضذٌٝ زا٤س

مت٥ دأست حمٛ چٚ  را سِفٛدأست ت

“Gerçekten senin zülfün tuzaktır ve tuzak gibidir, çünkü bazen elif, bazen
mim ve bazen de dal‟a benziyor.” 84
Zülf-i dota; iki kat anlamına gelen bu kelimenin içerdiği mana, kıvrım
içinde kıvrımlı zülüftür.85

ست٥٘  س تال٣ٔ داٝست و٥ٍذر وٞدر ر

ست٥٘  تاٚ آٖ سِف د٠ افتادٝست و٥٘ وس

“Hiç kimse yok ki iki kat zülfe düĢmüĢ olmasın. Yolunun uğrağında bir
bela tuzağı bulunmayan kim var?” 86
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Çin, Ģiken (zülfün kıvrımı); kıvrım ve büklüm manalarını karĢılayan kelimelerden biri ise “çin” dir. Bu kelimenin iki manaya geldiği ve diğer manası olan Çin ülkesinin saçların en çok koktuğu söylenen miskin elde edildiği
bir bölgeyi içinde bulundurması itibariyle beyitlerde bu kelimeye sıkça rastlanır.87

ذٙ و٣ٕ٘ ٗطٚ ْد ػشٛساٖ سفز دراس خ

ٚٗ سِف ا٥ چٝ ٌزد ٔٗ رفت تٜزسٞ َتا د

“Benim bu haylaz gönlüm benim yanımdan gidip de onun zülfünün büklümüne girince, bu uzun seferinden vatanına dönmek istemez.88
Saçın menekĢe ile kullanılıĢı da, onu siyah olan rengiyle, gece mefhumundan sonra saça müĢebbehünbih olan unsurların baĢında gelmektedir.
Aradaki asıl benzerlik renktir.89

ضة١٤ ٔا٢ٛٔ ٝ تٚ سٚ ر١٤ ٔا٢ٚ رٝت

 ِة٣م٥ ػمٚ ٗ تز٥ٕ٥ سٚ ٣ سِفٝفطٙت

“MenekĢe zülüflü, beyaz tenli, akik dudaklı; yüz bakımından gündüz, saç
bakımından gece kaynağı” 90
Salib, haç, istavroz manasına gelen çelipa, sevgilinin saçına matuftur.
Kavisli olması hasebiyle saça teĢbih yapılır. 91

ٓاسٙپا ٘ط٥ّ جش سِف چٝ ت٢ٛٔ اس

ستٞا٥ٌ ٝ ٘ذا٘ٓ چٝ آضفت٢ٛس٥ٔٗ و

“Bu periĢan saçın hangi bitkiden olduğunu bilmem; ben sadece çelipa
gibi kıvrımlı zülfü tanırım.” 92
Girih ya da girih girih; dolaĢık saç ile ilgili kelimeler üzerindeki tevriyeler, saçın Ģeklî özellikleri ile ilgili teĢbih ve istiareler, hayal sistemine hareket
noktası olmaktadır. ġekil yönüyle “girih” kelimesi düğüm manasıyla aĢığın
boynunda düğüm münasebetinden gelen bir hayaldir. 93

ٓ٤ اٜز وزد٥د س٘ج٢

 را ٔكٝ٘اٛ٤د

ٓ٤ اٜز وزد٥ٌ ٜز سِف ٌز٥ٔا دَ اس

“Biz gönlümüzü düğüm düğüm zülfüne esir etmiĢiz; deliyi de zincire
vurmuĢuz.” 94
Zincir; saç ile zincir arasında uzunluk ve örgülü olmak bakımından açık
benzerlik vardır. Saçın zincire teĢbihi, zincir ile ilgili hususlar vech-i Ģebeh
olarak zikredilebilir. Çünkü esirler zincirle bağlanırlar; yanağın üzerindeki
gönüller de zincire vurulmuĢ esirlere benzetilir. 95

 ٔا تٍذار٢ٌّٛ  تز٢ اّٝس سِف سّس

 ستٝستٛ٥ ػطك پٝ ٔا ت١ّ سّسٝاٌزچ

“Her ne kadar bizim silsilemiz aĢka bağlıysa da, sen bizim boynumuza
saçtan bir zincir vur.” 96
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ز٥ ػمُ در س٘جٛت

 سِف١ٙ س فت٣ٌٟ

ٖ ش در س٘ذاٛٞ ٛت

 س ٘زٌس ٔست٣ٌٟ

“Bazen senin sarhoĢ gözünden dolayı zekâ zindanda, bazen de senin zülfünün fitnesinden dolayı akıl zincirde” 97
Gönül, aĢığın saçına bağlanmak isteği veya bağlı olduğu için divane olmaktadır.

 تاػثٛ سِف ت١ّ را سّسٕٝٞ تاضذ

ٖ ا٘ذٛٙج

٢ صحزا٠ارٚ آٝعضاق و

“Deliler çölünde baĢı boĢ gezen aĢıkların hepsine senin saçının zinciri
sebep olmuĢtur.” 98
Duman; aĢık zülfün ve yanağın hasretiyle, uzaklarda, gündüz duman gece ateĢ yalazını gözler; yani dumana ve ateĢ bakarak avunur.99

ْ دارٚا

٢دآساٚذ سِف دٕٙدر ٌزدٖ و

ٓ٘رخ سا
 آتص سزخٛ چ,ٚضىارْ وزد سِف ا

“Onun zülfü beni avladı, yüzüm ateĢ gibi kızardı; onun dumanlı saçının
kemendi de boynumdadır” 100
AtmıĢ zülüf, kement: saçın kement tasavvurunda en belirgin husus, asılma, can vermedir. Sevgilinin bu unsurlara benzetilen saçında can veren, aĢığın gönlü ve canıdır. Gönül saç kemendiyle yakalanmıĢ ve esir edilmiĢtir.101

ز سِف ضستص٥ اس٣دَ خّم

 جاٖ خزاب اس چطٓ ٔستص٣٘اٟج

Onun sarhoĢ gözünden bir âlemin canı da harap olmuĢ, bir halkın gönlü
de, onun zülfünün kemendinin esiri. 102
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A. A. DURĠ/H. ĠBRAHĠM GÖK
IRAK TARİH EKOLÜ*
A.A. DURİ
Çeviri: H. İBRAHİM GÖK**
Özet: Ġslâm tarih yazıcılığı, Ġslâm kültürünün bir parçası olarak ortaya
çıkmıĢ ve temelde Hadîs ve kabile geleneklerinden beslenerek ĢekillenmiĢtir. Irak‟taki Kûfe ve Basra, Medine‟de temsil edilen Hadîs metoduna mukabil kabile çizgisinde bir yaklaĢımın yerleĢtiği bilim merkezleri oldular.
Burada Ģecereler, Ģiirler, kabilelere ait ahbâr ve rivâyetler yazılı hale getirildiler. Bunları derleyen râviler, sonraki tarihçilere hem malzeme sağladılar hem de onlar için bir örnek oluĢturdular. Kabileci tarz tarihçilerin ilk
örneklerini ahbârîler denen ve içinde Ebû Mihnef, Avâne b. el-Hakem, elMedâinî gibi isimlerin bulunduğu tarihçiler oluĢturmuĢtur. Bu geleneğin
temsilcileri, ümmet fikrinin yanı sıra Irak‟la ilgili konulara özel bir önem
verdiler. ĠĢte Irak‟ta bu suretle ortaya çıkan bu tarih anlayıĢı Ġslâm tarihçiliğinde bir ekolün doğmasına yol açtı. Bu makalede de Irak‟ta doğan bu tarih ekolünün IX. yüzyıla kadar olan durumu değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarih yazımı, Ġslâm tarihçiliği, kabile tarzı, ahbârîler,
Irak.
“The Iraq School of History to the Ninth Century - a Sketch”
Summary: Islamic historiography appeared as a part of Islamic culture
and formed that providing mainly from traditions of hadith and tribe. Kufa
and Basra in Iraq, on the contrary to the hadith line that was represented in
Medina, became centers of science in which the tribal line was settled.
Geneologies, poems, tribal reports and anecdotes were written. The râvîs
who collected them both provided materials and made samples for the
historians who were their successors. The first examples of tribal
historians known as ahbârîs; there were historians named Abû Mikhnaf,
Awâne b. al-Hakam, al-Madâ‟inî in them. The representative of this
traditions has placed a special importance on subject related to Iraq in
addition to the Umma idea. This comprehension of history revealed this
way in Iraq caused to rise of a new school in Islamic historiography. In
this study, status of this new school revealed in Iraq untill IX.th century is
evaluated.
Keywords :Historiography, Islamic historiograhpy, tribal line, ahbârîs,
Iraq.
*

Çevirisi yapılan bu makalenin Ġngilizce aslı, “The Iraq School of History to the Ninth
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Müslüman tarihçiliği, Müslüman kültürünün bir parçasıdır ve ancak diğer
kültürel etkinlikler ve geliĢmeler hesaba katılarak incelendiği zaman anlaĢılabilir. Onu tek baĢına incelemek, doğuĢu ve geliĢimi hakkında cüzî ve muğlak
bir düĢünceye yol açar.
Müslüman tarihçiliği, Ġslâmiyet‟in doğuĢundan sonra ortaya çıkmıĢtır. Ġslâm öncesi faaliyetler - Eyyâm ve Ģecere hikâyeleri - tarih fikrini değil, ilginin
sınırını ve tahkiye tekniğinin baĢlangıcını gösterir.
Tarih çalıĢmalarının baĢlangıcı genel olarak birbirinden farklı iki yol izlemiĢtir: hadîs üslûbunu ve bir bakıma Ġslâm öncesi faaliyetlerin bir devamı
olan aĢiret üslûbunu. Bu iki tarz, ilk dönem Ġslâmî toplumda hayatın bütün
veçhelerine nüfuz eden iki büyük akımı yansıtmaktadır: Ġslâmî ve kabileci.
Her iki tarz da yaygın bir biçimde ayrı merkezlerde örnek alınmıĢtır: Hadîs,
ilk olarak Ġslâmiyet‟in beĢiği olan Medine‟de; kabileci olan da ilkin kabile
geleneğinin merkezleri ve yeni garnizon kentleri olan Kûfe ve Basra‟da. Medine, Kûfe ve Basra Ġslâmiyet‟in ilk dönemlerinde bilimin merkezleriydiler.
Ġslâmî tarz burada bizi ilgilendirmiyor. Onun, Urve b. ez-Zübeyr‟le baĢlayarak Hz. Peygamber‟in kariyerine özel bir dikkat gösteren, hemen ardından ilk dönem Ġslâm tarihini incelemeye koyulan ve megâzi alimlerinin bir
okulunu oluĢturan Hadisçilerle baĢladığını söylemek kafi gelir. Buna ilaveten, Hz. Peygamber ve fetihler hakkındaki hikâye ve kıssalar anlatılmıĢ ve
dolaĢıma sokulmuĢtur. Bununla birlikte bunlar, herhangi bir tarih tarzı baĢlatmadı; daha sonra özellikle Ġbn Ġshak‟a bazı veriler sağladı ve ciddi alimlerce Ģüpheyle karĢılandı. Bu okulun kritik baĢlangıcı, onların müellif ve habercilerin tetkiki konusunda yaptıkları vurguda gösterilmektedir. Hicrî I. yüzyılın sonuna kadar sîret dizileri ortaya çıkmıĢ ve büyük miktarda temel malzeme toplanmıĢtır. Bunu müteakip, birçok kısas araya girmiĢ ve basit, olaylara
bağlı bilgiden, övgüye doğru bir eğilim açıkça kendini göstermiĢtir. Notların
kayda geçirilmesi oldukça erken baĢladı; Hicrî I. yüzyılın sonlarında Zuhrî
tarafından ortaya kondu ve kaynaklar bundan böyle hem Ģifahî, hem yazılı
hale geldi.
Tarihin kabilecî türü, kabileyle ilgili faaliyet ve iĢlerle ilgilenmekten
doğmuĢtur. Kavram ve tarz olarak Eyyâm hikâyelerinin ve nesep bilimsel
rivâyetlerin doğrudan bir devamı idi, baĢlıca Ġslâm‟daki yeni Eyyâm savaĢlarına ve fetihlerine yöneltildi.
Arap kültürü temelde Ģifahî idi, onun belgesel delili Ģiirdi ve geleneklerin
muhafazasında en iyi vasıta idi. Hîre ve Yemen (Himyerîler) krallarının arĢiv
ve kayıtları ile Yemen‟deki bazı ailelerce muhafaza edilen ve sonradan yararlanılmıĢ olan soy kütükleri ve kayıtlara dair referanslar istisnadır 1.
Kıssalar ilk olarak mecâliste (sosyal toplantılar) anlatılmıĢtı ve genellikle
ailenin ya da kabilenin ortak malı idiler. ġiir râvîleri (ruvât) ya da kabile yaĢlıları (meşâyîh) gibi bazı kimseler, belli baĢlı aktarıcılar [reporters]  oldular.
BaĢlangıçta kimi kıssa ya da rivâyetlerin (rivâyât, ahbâr) müellif zincirleri
(isnâd) yoktu. Bunlar, genel kültürün ve ortak ilginin bir parçası olmaya de166
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vam ettiler. Bu tür sözlü gelenekler, çoğunlukla Ģiirle, eskiden olduğu gibi Ġslâmiyet‟in ilk dönemlerinde de dolaĢımda kalmaya devam etti 2. Kûfe ve Basra, büyük kabile merkezleri ve çöl ile doğrudan ve sürekli temas halinde olduklarından Ģifahî geleneklerin dolaĢımında önemli bir rol oynadılar.
Ġslâmiyet ve kabilelerin Ģehirlerde yerleĢmeleri, kabileleri daha yakın bir
iĢbirliği içerisinde bir araya getirerek yeni merakları besledi ve okuma ve
yazmanın yayılmasına yol açtı. Birinci asrın sonundan evvel ve ikinci asrın
ilk yarısı boyunca, yazmayı teĢvik eden, akılda kalmayı kolaylaĢtıran ya da
gelenekleri muhafaza etmeye Ģahadet eden bol miktarda kanıt vardır 3. Yazma
süreci de Ģifahî rivâyetlerle birlikte baĢlamıĢtı.
Hicrî II. yüzyılın baĢlarında, biz, soy kütükleri ve kabilelerinin iĢlerinde
bilgili kimseler (eşyâh, ruvât) ile Ģecereler, Ģiir ve muhtemelen bazı kabilelerin ahbârını içeren kabile monografilerini (kütüb) görüyoruz. Bunlar, oldukça
muhtemel bir biçimde bazı râvîler tarafından toplandılar ve daima o kabilenin ortak malı sayıldılar. Hammâd er-Râviye (ö.156 / 772), KureyĢ ve
Sakîf‟in kütübüne sahip olurken, ġair Tirimmâh (ö.105/723), Temîm‟in
kitâbını aktarmaktadır4. Bu monografiler ve râvîler, daha sonraki tarihçiler
için malzeme sağlamıĢlardır.
Râvîlerin merakı zamanla daha da arttı. Bir mısra iliĢkin mahalli yurtseverlik, bir kentte birçok kabileyle bir arada yaĢama ve kabile siyaseti, onlar
üzerinde etkili olmuĢtur. Bunların yanı sıra bir imparatorluğun doğuĢu ve tarihsel bir rol oynama hissiyatı yeni bir bilinçlenmeyi doğurdu. Bütün bunlar
basit kabile ravîlerinden ilk tarihçilere geçiĢ sürecini açıklamaya yardım etmektedir.
Hicrî II. yüzyılın ortalarına doğru, birçok tarihsel eser yahut zengin miktarda tarihsel anlatı bırakmıĢ olan bilgili râvî-ahbârîler, nesep bilimciler ve
filologlarla karĢılaĢıyoruz. Bu, çeĢitli sahalarda Ģiir, ahbâr, ve hadîs toplamaya baĢlayan alimlerin öncülük ettiği bir dönemdi. Ebû Amr b. el-Alâ
(ö.154/770) ve Hammad er-Râviye (ö.156/772), baĢlıca Ġslâm öncesi Arab
kabile râvîlerinden ve kabile monografilerinden Ģiir, ahbâr ve jeneolojik veriler topladılar ve eserlerini koruma altına almak maksadıyla yazmaya baĢvurdular5. Bu dönemden itibaren biz, çeĢitli vilayetlerde yapılmıĢ ilk hadîs
koleksiyonlarına ve Sîret konusunda yazılmıĢ ilk eserlere sahip durumdayız.
Bütün bunlar, tarihsel çalıĢmaların bir paya sahib olduğu kültürel geliĢmenin
genel bir görünümüne iĢaret etmektedir. Ahbârîler ve bilgili ruvât, bizim ilk
tarihçilerimizdirler.
Tıpkı Sîret edebiyatında Ġbn Ġshak‟ın büyük oranda dayandığı, Zuhrî
misâli seleflerini bildiğimiz gibi, ahbârîlerin de belli bazı râvîlerden büyük
miktarda ilham aldıklarını anlıyoruz. Nitekim, Seyf b. Ömer, Taberî‟de aktarıldığı Ģekliyle, kendilerinden yararlandığı altmıĢın üzerindeki râvî‟nin dıĢında, ağırlıklı olarak, her birinden yüzün üzerinde haber aktardığı Talha b. elA„lem ile Muhammed b. Abdullah‟a dayanmaktadır6. Bu râvîler, sadece bir
kabileye ait malumatla değil, hâdiselerle veya sosyal meselelerle de ilgilen-
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miĢlerdir. Bir kabilenin sınırları ötesine geçen nesep alimleri bu kategoriye
girerler. Onların yanı sıra kabile râvîleri de yer almıĢtır.
Böylece ahbârîler, kabileci tarzdaki ilk tarihçilerdi. Onlar, bir hâdise ya
da bir mevzuyla ilgili rivâyetlerin toplanmasında ve bunları uygun bir monografide bir araya getirmede, kıssa râvîlerinden ayrılırlar. Ebû Mihnef
(ö.157/ 774), Avâne b. el-Hakem (ö.147/ 764), Seyf b. Ömer (ö.180/ 796) ve
son olarak önde gelen temsilcisi el-Medâ‟inî bu ahbârîler arasında idi.
Bu ahbârîler, Ümmetin iĢlerine gösterdikleri ilginin yanı sıra Irak‟la ilgili
konulara da özel bir önem verirler. Ümmet hayatının birliği ve sürekliliği telakkisi dikkat çekicidir. Bunların yanı sıra Arap tarihinin sürekliliği de hissedilmektedir. Seyf, Riddeyi fetihlerle birleĢtirdi; Avâne, ilk asrı boyunca Ġslâm
tarihi ile ilgilendi: Ortodoks halifeler, Ridde ve fetihler, iç savaĢ ve Irak‟la ilgili konular ile Abdülmelik‟e kadar Suriye; Ebû Mihnef, Sıffin‟e kadar ilk
dönem Ġslâm tarihini inceledi ve daha sonra Emevî döneminin sonuna kadar
Irak‟la ilgili konulara devam etti; Medâ‟inî, Cahiliyye dönemi ile baĢlayıp
Hicrî III. yüzyılın baĢlangıcına kadar giderek Arap tarihinin siyasî, edebî,
sosyal v.b. bütün alanlarında gezindi.
Dolayısıyla, kabile değil, Ümmet ilgi odağıdır. Onların çalıĢmalarında
baĢka fikirler de görülebilir. Biz, Emevîler‟in yaydığı sosyal meselelerdeki
kader fikri ile, muhalif zümrelerce beyan edilen insanî mesuliyet ve özgürlük
fikirleri arasında çatıĢmayı fark ediyoruz. Avâne, Emevî düĢüncesini izah
eder: Yezid, Emevî iktidarını Allah‟a bağlamaktadır 7, Osman, hakimiyetin
Abdülmelik ve oğullarına geçeceğini haber vermiĢtir 8. Bu, özellikle Hüseyin‟in ayaklanması ile Tevvâbûn hareketi hakkındaki rivâyetlerini göz önünde bulundurduğumuz zaman Ebû Mihnef‟in tarzına aykırı bir durumdur.
Onların eserlerinde imâmın hakları (Emevî bakıĢ açısından) ve onun bağlılık ve sadakat iddiası konularındaki vurgu, baĢka konuları (eyaletle, kabileyle v.s. ile ilgili) devletin üzerine yerleĢtiren muhalif partizan veya kabileci
tutumla beraber, devlet kavramı yansıtılır. Emevîler‟e karĢı ayaklanmalar,
övülmese bile kınanmaz da. Muaviye‟nin Hz. Ali‟ye karĢı çıkıĢı (Nasr b.
Müzâhim‟in yaptığı gibi) tenkit edildiğinde bile bu, devlet kavramından ziyade, hizip çizgisinde olmuĢtur9. ġimdiye kadar muhafaza edilen kısımlar,
büyük ılımlılık gösterirler. O tarihçiler, partizanlık peĢine düĢmediler ve sadece tek bir görüĢün temsilcileri olmadılar. Bu eserlerden (özellikle Taberî ve
Belâzurî‟de) seçim yapma süreci, müfrit rivâyetlerin kimisini dıĢarıda bırakmıĢ olmalıdır. Fakat biz karĢı görüĢteki anlatıya (rivâyet) atfedilen öneme ve
bilimsel muhakemenin empoze ettiği disipline dair açıklama bulabiliriz.
Parti, eyalet ve kabilenin kendi nüfuzları vardı. Ebû Mihnef‟de, Hz. Ali 10
ve Irak‟a11 sempati duyulduğunu ve bazı kabileci övgülere yer verildiğini
fark ediyoruz. Nitekim onun Sıffin hakkındaki nakillerinde kabilelerin baĢarıları açıkça belirtilmiĢtir. Seyf, Irak‟ın fethinde kabilelerin rollerini açıklar ve
Temîm kabilesinin rolü üzerinde durur12. Avâne, Osman yanlısı olarak kabul
edilir. O açıkça Emevî rivâyetlerini verir ve ara sıra da iç meselelerden bahseder13. Bununla birlikte bazı kayıtlar açıkça Emevî karĢıtıdır 14.
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Ahbârîler, rivâyetleri bir araya getirmek için geniĢ çaplı bir araĢtırmayı
sürdürmek zorundaydılar. Bu bakımdan aile rivâyetlerini, bulundukları eyaletteki kabile rivâyetlerini ve geniĢ miktarda münferit malumatı kullandılar.
Bu rivâyetleri, olaylarla bağlantısı olan baĢka eyaletlerdekilerle tamamlamak
zorunda kaldılar, böylece Suriye, Medine ve Arabistan‟daki rivâyetleri sunabildiler. Ebû Mihnef, aile rivâyetleri kadar, Ezd, Nemîr, Muhârib ve Temîm
kabilelerine mensup yaĢlı insanların rivâyetlerini kullandı 15. O, olaylara karıĢanların ve çok sayıda baĢka kiĢinin anlattıklarını aktarmaktadır16. Onun,
Sıffin, Müslim b. Akîl ve Kerbelâ bahisleri için Ģahitleri, esasen Kûfî‟deydi;
fakat bunlar, Alevî, Suriyeli ve Medineli rivâyetlerle tamamlanmıĢlardır 17.
Seyf b. Ömer, özellikle fetihler konusunda Medine ve Suriye kökenli
rivâyetlerle desteklenen Kûfî rivâyetlerine dayanmaktadır. Ridde olayında
Kûfe, Arabistan ve Medine‟ye ait rivâyetlere güvenir. HiĢam b. Urve ve Musa b. Ukbe, onun Medineli Ģahitleri arasındadır. Çoğu nakillerin geçmiĢi,
olaylara karıĢanlara kadar uzanır18. Avâne, aile rivâyetlerini, Kelbî kabilesi
ile baĢka kabilelerin rivâyetlerini, Suriyeli ve Emevî rivâyetlerini ve daha
baĢka pek çok söylenceyi kullanmaktadır 19. Ahbârîler, bunlardan baĢka, muhtemelen resmî divânlardan ya da elinde bulunduran kiĢilerden temin ettiği
mektuplar ile antlaĢma metinleri gibi resmî belgeleri de kullanmıĢlardır 20.
Bir ahbârî, ağırlıklı olarak kendi eyalet ya da kabilesinin rivâyetine dayanabilir (msl. Ebû Mihnef), ancak diğer karĢıt rivâyetleri göz ardı etmeyebilir21. Bu vakte kadar Hadisçilerin metodu oldukça yaygınlaĢmıĢ ve ahbârîleri
etkilemiĢtir. Bu bakımdan onların eleĢtirel yöntemleri, nakilcilerin tahkikinde
ve rivâyetlerin değerini takdir etmede kullanılmıĢtır. Meselâ Seyf, Ģu saptamayı yapar: “Bu Ubulla konusu ve fethi, siyer müelliflerinin bildiklerine ve
Hadîslerin anlattığına terstir”22. Ebû Mihnef, Kerbelâ hakkındaki bir meseleyle ilgili olarak Ģöyle der: “Fakat bizim Mücahid‟den, Sak„ab‟dan ve diğer
Hadîslerden öğrendiğimiz Ģey, Hadîslerin ortak fikrine uygundur. Onlar der
ki…”23.
Her nasılsa mecâliste anlatılan hikâye ve Ģiirler, ahbârîlerin kayıtları arasında yer edinmiĢlerdir. Bu, öncelikle, unutulmuĢ Ģiirleri nakleden ve açıkça
(onun Sıffin vakasında) Eyyâm hikâyelerinin bir devamı olan mecâlis hikâyelerinin çizgisini takip eden Nasr b. Müzâhim ile ilgili bir durumdur 24. Ġzler,
Seyf b. Ömer, Ebû Mihnef25 ve Avâne gibi diğerlerinde de görülebilir. Bu
ahbârîler, olayların zaman zaman canlı ve parlak bir rivayetini vererek, düz
yazıyla doğrudan yazmıĢlardır. SavaĢların tahlilinde Ģiir, hitâbe ve diyaloglar
kullanılmıĢtır. Anlatım genellikle süreklilik taĢır ve ara sıra Eyyâm üslûbunun
tadı hissedilir.
Bununla birlikte ahbârîler, fazla serbestlik ve bazen de müellif zincirlerinde gevĢeklik gösterdiklerinden, ilk dönemlerde müelliflerin ihmal edilmesinden, Hadîsçilerin nakilcilerini tam olarak aktarmaya varan bir geçiĢ aĢamasını temsil ederler. Bu bakımdan, yalnızca râvînin ilk adının zikredildiği
ya da, „haber verildi‟, „yaĢlılar der ki…‟, „haberdar olanlar‟, „bir adam bana
dedi ki…‟ gibi ifadelerin yer aldığı durumlarda, biz, kopmuĢ zincirlerle karĢı
karĢıya geliyoruz. Ġkinci asır boyunca bir haber [report] genellikle her bir
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açıdan verilir ve haberler konuyu daha ileriye götürmek için birbirini tamamlarlar. Aynı konuda birden fazla haber vererek daha dengeli ve tarafsız bir
sunumun geliĢmesi, Medâ‟inî‟yle birliktedir. Kaynakların çoğu Ģifahî
rivâyetlerdi, ancak bazıları, aynı müellife gönderme yapan kâle ve haddesenî
gibi ifadelerden çıkarıldığı kadarıyla muhtemelen yazılıydı.
Burada filologların, Ģiir üzerindeki incelemelerine ve unutulmuĢ Ģiirlerden mevsuk olanını ayırma giriĢimlerine daha eleĢtirel bir yaklaĢım geliĢtirmeye yardımcı olduklarını belirtmek yerinde olacaktır. Onlar ayrıca tarihsel
verilerin süzgeçten geçirilerek toplanmasına da yardım etmiĢler ve böylece
müellifler hakkındaki dıĢ tenkit yöntemiyle yan yana yer alan bir iç tenkid
yöntemini ortaya koymuĢlardır. Bununla beraber onların yazı tarzı, verilerini
bir mevzu ya da tema etrafında gruplara ayırmada ve monografi yazımında
ahbârîlerinkine benzemektedir.
Nesep bilimciler, bazı biyografik verilerle birlikte ensâb bilgisi vererek,
tarihsel çalıĢmalara katkı yapmıĢlardır; bu özellikle Zübeyrî için doğrudur.
Burada, sosyal meseleler, kabile çekiĢmeleri ve kabile siyaseti bunu teĢvik
etmiĢtir. Bu çalıĢmalar kabile aristokrasisine - sınırlı bir biçimde - tabakât kitaplarının Hadisçiler için yaptığı Ģeyi sağladı. Şu‘ûbiyye tartıĢması ve
mevâlînin tesiri nesep alimleri ve gramercilerin çalıĢmalarına ilâve bir teĢvik
yaptı ve Arab kültür tarihinin sürekliliği konusu üzerinde durulmasına yol açtı. Nesep alimleri ve gramercilerin kaynağı esas olarak Ģiirdi, bu, Ģiirle alakalı
ya da Ģiirle mevsuk hale getirilmiĢ kabile rivâyetleriyle birleĢtirildi. Böylece
onların çalıĢmaları tarihsel çalıĢmalarla üst üste ve bağlantılı hale geldi.
ġecerelerle ilgili incelemeler ilkin bir kabileyle sınırlıydılar. Yine ikinci
yüzyıl boyunca, çeĢitli kabilelerin nessâblarından kabile rivâyetlerini ve
özellikle nakâ’idin Ģiirlerini toplayan nesep alimleri ortaya çıktı26. Aynı dönemde filologlar ve gramerciler kabile kitaplarından ve münferit râvîlerden
Arapça Ģiir derlediler. Dil bilgisi veya Ģecere üzerinde sınırlı bir ilgiden hareket eden bazı dilci ve nesep alimleri, Arap tarihinin bütün alanları üzerine sıralandılar27. Yine buradaki eğilim, hiçbir isnâdın bulunmamasından müelliflerin kısmen zikredilmesine, oradan isnâd yönteminin tam olarak geliĢtirilmesine yönelik bir teĢebbüstü. HiĢâm b. el-Kelbî, bazı ehl-i kitap müelliflerini, Ġbn Ebî Salih‟in incile dayalı tarih konusundaki belirli bir kısım müelliflerini, tercüme yazarlarını, Hîre‟deki kayıtlarla Ġran ve Arap kıssalarının müelliflerini, Kûfe‟nin bazı önde gelen meşâyihini ve Ebû Mihnef ile Avâne‟nin
Ġslâm tarihi konusundaki müelliflerini nakleder. Ebû Ubeyde, Ebû Amr b. elAlâ, AhfeĢ, Ġsa b. Ömer es-Sakafî, Yunus b. Habîb, HiĢâm b. Urve ve Vakî„
gibi kendi şeyhlerinden ve bir grup bedevî hatibinden (fusahâ) aktarma yapar28.
Arap tarihinin kültürel devamlılığına iliĢkin, özellikle Arap aristokrasisinin iddiaları, KureyĢ‟in diğer kabilelerle münasebeti, Araplar‟ın mevâlîye
karĢı tavırları ile, dil ve edebî mirasın sorunları gibi çağdaĢ meselelerle alakalı belirli bir tarihsel bakıĢ ortaya çıkar. Bu hudutsuz meseleler nesep alimleri
ve filologların Ġslâm öncesi baĢka ulusların tarihlerine dair bakıĢ açılarını ge170
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niĢletmiĢtir. Kitapları arasında Ahbâr el-Fars ve Kitâb el-Mevâlî adlı eserleri
bulunan Ebû Ubeyde, Ġran ananeleriyle ilgilenirken, HiĢâm b. el-Kelbî, Arap
tarihi ile bağlantılı Ġran tarihi ve Ġncil‟e dayalı tarihle ilgilenmeye devam etti.
Siyasi konular bunlarda bir dereceye kadar yansıtıldı. Bu bakımdan HiĢâm b.
el-Kelbî, kısmen Alevî yanlısı bir sempati göstermiĢtir; Ubû Ubeyde,
Nakâ‘id’de görüldüğü gibi, Arapların ayıp ve kusurlarının ortaya dökülmesinde (bir Hâricî oluĢu dolayısıyla izah edilemeyen) bir merakı açığa vurarak
Şu‘ûbî çizgisini izler29.
Üçüncü yüzyılın baĢlangıcıyla birlikte, tarih çalıĢmaları o asrın büyük tarihçilerinin ortaya çıkmasına yol açan bir safhaya ulaĢtı. Ahbârîler, filologlar
ve nesep bilginleri monografilerinde tarihsel çalıĢmaların kapsamını belirlediler ve onun bütün alanı üzerinde dolaĢtılar.
Bu, muhtemelen el-Heysem b. Adî‟nin Kitab et-tarîh alâ es-sinîn adlı
eserinde tam bir kronolojik sırası verilen Ġslâm tarihinin birliği düĢüncesini
ortaya koymuĢtur. Onlar nesep bilimsel tarzı, Zübeyrî‟nin (ö.233-6/844-50)
Nesebu Kureyş adlı eserindeki gibi ve el-Heysem b. Adî‟nin Tarih el-eşrâf elkebîr adlı eserindeki plan ve kapsamda daha belirgin olan bir tarih tarzına
evirdiler. Onlar evrensel tarih fikrini, (msl. HiĢâm b. el-Kelbî), Ġncil‟e dayalı,
Ġslâm öncesi Arap -hem kuzey hem güney- ve Ġslâmî tarih üzerine oturtarak
açıkladılar. Yöntemde, isnâda verilen dikkat ziyadesiyle artmıĢ ve değiĢik
rivâyetleri haber verme fikri Medâ‟inî ve Ebû Ubeyde tarafından benimsenmiĢtir. Bunlardan baĢka, biz, Medâ‟inî, Ebû Ubeyde ve HiĢâm b. el-Kelbî‟de,
Ģifahî rivâyetler kadar yazılı malzemelerden de yararlanma eğilimi olduğunu
fark ediyoruz. Bu insanlar, kendi çalıĢmalarında kaynak olarak Ebû Mihnef,
Avâne, Muhammed b. es-Sâ‟ib el-Kelbî ve Ebû Amr b. el-Alâ‟ neslinin eserlerini kullanmıĢlardır.
Üçüncü yüzyıl kültürel geliĢmenin yeni bir aĢamasını gördü. Bu dönemde, farklı eyaletlerde kaydedilen ya da haber verilen bir yığın rivâyet bulunuyordu. Bu, hadîs âlimlerinin rivâyetleri toplayarak birbiriyle iliĢkilendirmek
amacıyla baĢlattığı „bilgi seyahatleri‟ devri ve yöntem ile yaklaĢımda karĢılıklı etkileĢime yol açan sonuç verici temaslar dönemiydi. ġimdi isnâd yöntemi yaygın bir Ģekilde kullanılıyor ve tamamen onun kuralları uygulanıyordu. Ayrıca, ilk eserlerin değerleri ve müelliflerinin güvenilirliği konusunda
daha pratik bir eleĢtiri ve koleksiyon ortaya koyan öğrenilmiĢ düĢünce de Ģekilleniyordu.
El-Belâzurî (ö. 279/892), el-Yakûbî (ö. 284/897), ed-Dineverî (ö.
282/895), Ġbn Kuteybe (ö. 270/882) ve Taberî (ö. 310/923) gibi üçüncü yüzyıl tarihçileri, monografi yerine fasılasız tarih yazdılar. Onların esas kaygıları
ümmet hayatının birliği ve evrensel tarihti. El-Belâzurî, bu fikirlerden ilkini,
geri kalanlar ise ikincisini temsil ederler. Bu müelliflerin yazı yazmak için
hareket ettikleri nokta farklı farklıydı. El-Belâzurî, Arap sosyal düĢüncesine
tam bir vurgu yapmak suretiyle önem verdiği yeri göstererek, Arap aristokrasisi etrafında örülen bir tarih yazdı. Fütûh adlı eseri, Ġslâm‟ın merkezî misyonunu açıklayarak hukukî ve idarî bir ihtiyacı karĢılar. El-Yakûbî, ġiî (Caferî)
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bir üslûpla bir dünya tarihi yazdı ve Ġslâm öncesi tarihin dinî ve kültürel
ehemmiyetinden bahsetti. Ġbn Kuteybe, sekreterler (küttâb) ve onların Eyyâm,
dünya tarihi ve hukukî ihtiyaçları için bir sentez olan kapsamlı bir tarih el kitabı konusunda tasavvurda bulundu. Ed-Dineverî, kedisine ait dünya tarihinde Irak ve Ġran‟ın rolünü göstermek istedi ve haklılığını Sasanî ve Abbasî dönemlerine dayandırdı. Taberî, tarihin Allah‟ın rızasını açıklamasını ve O‟nun
vahyini anlatmasını istedi.
Hadisçilerin eleĢtirel yaklaĢımı tam olarak uygulandı. Taberî‟nin, yaklaĢımında dikkatli bir Hadisçi olduğu, onun müellif zincirlerine verdiği önemden ve içeriği tenkit etmekten uzak durmasından anlaĢılabilir. Vehb b. Münebbih‟i denetlemek için Eski Ahit‟e kadar gidecek ölçüde kaynaklarını tenkit eden Ġbn Kuteybe, kaynaklarda sağlam bir Ģekilde ortaya konan Ģeyi esas
alır. El-Yakûbî, özellikle Ġslâm öncesi dönem için kaynaklarını tenkit eder; o
Ġslâmî dönem müelliflerini dikkatli bir Ģekilde inceler, fakat önsözde onlara
bilinen müelliflerin zincirleri olarak gönderme yaparak kendisini tatmin eder.
Önceki tarihçileri isimleriyle birlikte aktaran ancak gerekli olduğu yerler dıĢında onların isnâdını göz ardı eden El-Belâzurî orta bir yol izler. Taberî ve
el-Belâzurî‟nin her ikisi de aynı konuyla alakalı farklı rivâyetler verirler. Onlarda ve ötekilerde -hatta el-Yakûbî„de- daha az bulunan Ģey partizanlıktır, ve
önceki tarihçilerin korelasyonu, oldukça dengeli bir görüĢ ortaya koymaya
yardımcı olur.
Bu tarihçiler, Ģifahî ve yazılı malzemeyi (onları bir şeyhe okuduktan sonra), bazen de belge ve arĢivleri kullanarak meydana getirdikleri geniĢ çaplı tarihî, coğrafî ve edebî- araĢtırmalarını ahbârîlerin eserlerine ilâve ettiler.
Onlar, nesep âlimlerinin, ahbârîlerin ve dilcilerin tarzlarından bir sentez
oluĢturdular ve Medine ekolünden büyük çapta yararlandılar. Ahbârîlerin yerini alarak kesin bir biçimde Müslüman tarihçiliğinin esaslarını ortaya koydular.
1

Bkz. Taberî, (Kahire), II,123; Ġbn HiĢâm (Kahire), I, 381; Hemedânî, İklîl, I, 5; X,
30-1; III, 112.

KöĢeli parantezler çevirmene aittir.
2
KrĢ. Suyûtî, Müzhir, I, 248-9; II, 335; Câhiz, Beyân, III, 366.
3
Ġbn Nedîm, 9-10, 132; Eğânî, IV, 253; Tehzîb et-tehzîb II, 67; Ġbn Sa„d, IV, 395;
VII/2, 17; VI, 63; V, 216.
4
KrĢ. Eğânî, VI, 94; IV, 257; Ġbn Abdü‟l-Berr, el-Kasd, 43.

Mısr, çğl. emsâr, Ģehir anlamındadır (ç.n.).
5
KrĢ. Ġbn Selâm, Tabakât, 40; Suyûtî, Müzhir, II, 304; Ġbn Sa„d, VII/2, 42; Muhtârât
İbn eş-Şecerî, 123, 127, 136; Eğânî, III, 322.
6
Diğer örnekler, Ġbn el-Kelbî‟de Ġncile dayalı tarih konusunda Ġbn Ebî Salih;
Medâ‟inî‟de Horasan hakkında Ebû ez-Zubâl ve el-Mufaddil el-Debbî.
7
Taberî, II, 378.
8
Belâzurî, Ensâb, V, 240.
9
KrĢ. Taberî, II, 3-4, adaletsiz de olsa bir imâmın varlığı, hiç olmamasından daha iyidir.
10
KrĢ. Taberî, II, 182, 186; I, 2337, 3276; II, 307-8.
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11

KrĢ. Taberî, I, 3291-2, ve özellikle II, 145, bir râvînin „Kûfe‟de halkın “ilk zilletin
(züll) Kûfe‟de olduğunu” söylediğini gördüm‟ dediğini aktardığında.
12
KrĢ. Taberî, I, 2068-9, ve Ka„kâ„ et-Temîmî‟nin rolü.
13
KrĢ. Belâzurî, Ensâb, IV, 1, 31; Taberî, II, 13.
14
Taberî, I, 1837; Belâzurî, Ensâb, V, 369.
15
Taberî,I, 3261, 3302, 3303, 3309.
16
KrĢ. Taberî, II, 3202-3.
17
KrĢ. Taberî, II, 279, 410-14, 376, 479.
18
KrĢ. Taberî, I, 1786, 1797, 1931-6, 1947-8.
19
KrĢ. Taberî, II, 785, k791-5; Belâzurî, Ensâb, V, 32-5, 140.
20
KrĢ. Taberî, I, 20, 28.
21
KrĢ. Taberî, II, 182, 202, 323, Ebû Mihnef hakkında; Belâzurî, Ensâb, IV, 1, 31; V,
369; ve Taberî, I, 1833, Avâne hakkında.
22
Taberî, I, 2025.
23
Taberî, II, 378.
24
KrĢ. Hatîb, XIII, 482-3; Tûsî, Fihrist, 171.
25
Taberî, I, 2071-3, 2058; II, 3, 8-50.
26
Msl. Muhammed b. es-Sâ‟ib el-Kelbî (ö.146/763) ve Ebu‟l-Yekzân (ö.190/804).
27
HiĢâm b. Muhammed el-Kelbî ve Ebû Ubeyde‟nin eserlerini krĢ.
28
Suyûtî, Müzhir, II, 401-2; Hatîb, XIII, 252; Ġbn Hallikân, I, 820, Nakâ’id, 30, 487;
Mecâz el-Kur’ân, I, 400.
29
KrĢ. Ğannâvî, Nakâ‘id, 146.
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MEVLÂNÂ BİBLİYOGRAFYASI
ALİ TEMİZEL
Dünyada Mevlânâ ve Mevlevîlik araştırmaları günden güne hızla artmaktadır. Buna paralel olarak son yıllarda Türkiye’de de bu alandaki araştırmalar,
memnuniyet verici bir gelişme göstermektedir. Bilindiği üzere bir bilim dalında en önemli alan çalışmalarından birisi, bibliyografya çalışmasıdır.
Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mevlânâ’nın ve çevresindekilerin eserleri konusunda
önemli bir bibliyografya çalışması Mehmet Önder ve arkadaşları İsmet
Binark, Nejat Sefercioğlu’nun hazırladığı “Mevlâna bibliyografyası, I-II, Ankara, 1973” isimle kapsamlı çalışmayla başlamıştır. Bu eserden sonra bazı
makaleler de neşredilmiştir. Örnek olarak, Necip Fazıl Duru1, Mustafa Tekin2, Sinan Taşdelen3, Adnan Karaismailoğlu4 ve Ali Temizel’in5 çalışmalarını sayabiliriz.
Bu kez Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, yine aynı bölümün Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğretim elemanları Sait Okumuş ve Dr. Fahrettin Coşguner’in birlikte yaptıkları bu çalışmayla Mehmet
Önder ve arkadaşlarının başlattığı çalışmayı sürdürmüşlerdir. Özellikle son
yıllarda Mevlânâ ve Mevlevîlik alanındaki yayımlanan kitapların dikkatlice
tarandığı izlenimini veren eserin önsözünde yazarların da belirttiği gibi doğrudan taranması gereken bir hayli dergi ve süreli yayın bulunmaktadır.
Eserin hazırlanış amacını, gereğini ve sürecini, kitabın hazırlanmasında
büyük emeği geçen Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu’nun bu kitabın ön sözünde yer alan kendi görüş ve düşüncelerinden şu şekilde özetlemek mümkündür:
“Yaklaşık sekiz asırdır İslâm dünyasında ve son asırda bütün dünyada
büyük saygı gösterilen Hz. Mevlâna ile ilgili yayınları, günümüzde takip etmek hemen imkânsız hâle gelmiştir. Bu özellikteki eserlerin tespiti için daha
önce Mehmet Önder ve arkadaşları, 1973 yılında Mevlâna Bibliyografyası’nı
hazırlayarak ilk büyük adamı atmışlardı. Ayrıca bu yayının öncesinde ve sonrasında ülkemizde küçük boyutlarda çeşitli bibliyografya çalışmaları yapılmıştır. İran’da 2001 yılında Mândânâ Sadîk-Behzâdî tarafından yayınlanan
“Kitâbşinâsî-i Mevlevî” de ilgililerin başvuru kaynağı olmuştur. Artık Mevlâna’nın eserleri ve yolu hakkında yayınlanan kitap ve makalelerin takibi,
büyük emek ve imkân, hatta beraberlikler gerektirmektedir…Ne mutlu ki son
yıllarda bu oluşumların emareleri gözükmeye başlamıştır. Bu çabaların sonuçta sadece Hz. Mevlâna’yı yakından tanıma ve anlamaya yardımcı olmayacağı, sosyal ve kültürel konularda da yeni açılımlar sağlayacağı inancındayız. Bilim, sanat ve kültür çalışmalarının insanî değerlere, sevgi ve şefkate
zemin hazırladığı kuşkusuzdur. Özellikle eserlerinin ana vurgusu gönül birli

Araştırma Görevlisi Dr., Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı.
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ği ve toplumsal dayanışma olan ünlü bir şahsiyetin çevresinde merkezîleşecek bilimsel faaliyet bu açıdan daha anlamlı olacaktır. Konya’da Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ile
Selçuklu Araştırmaları Merkezi’nin bünyelerinde 1992 yılında başlatılan, ancak nihaî noktaya ulaştırılamayan Mevlâna çalışmaları, eldeki bibliyografyanın özünü teşkil etmiştir”.
Eserde, içindekiler ve önsözden sonra, eserin hazırlanmasında
yararanılan kaynaklar şu şekilde sıralanmıştır:
Aynur, Hatice, Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları-Tezler,
Yayınlar, Haberler-, Toplu Sayı 1-10, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, 2000 ve 2001, 2002,
2003, 2004 yıllarında yayımlanan ekleri.
Baştürk, Orhan, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî ve Mevlevîlik Hakkında Batılı
Müsteşrikler Tarafından Kitap ve Makaleler Bibliyografyası, YL Seminer
Çalışması (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu), Selçuk Üniversitesi,
Konya, 1995.
Bayram, Ali- Çöğenli, M. Sadi, Seyfettin Özege Bağış Kitapları Katalogu, I-VI, Erzurum, 1978-1989, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Yayınları.
Duru, Necip Fazıl, “Türkiye Üniversitelerinde Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî’nin Eserleri ve Mevlevîlikle İlgili Yapılmış Doktora ve Yüksek Lisans
Çalışmaları”, Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, S. 15, Ankara,
Güz 2004, s. 41-52.
Efşâr, Îrec, Fihrist-i Makâlât-ı Fârsî, Tahran, 1338/1959.
Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ Müzesi Abdülbâki Gölpınarlı Kütüphanesi Yazama Kitaplar Katalogu, Ankara, 2003.
Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazama Kitaplar Katalogu, Ankara, 2003.
Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Katalogu, I-IV, Ankara, 1967-1994.
Index Islamucus 1906-, Compiled by J. D. Pearson, Cambridge, 1958Karaismailoglu, Adnan, “Mevlâna Kongrelerinde Sunulmuş Olan Tebliğler”, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 5-6 Mayıs 2003, Bildiriler, Ayrı
Basım, Konya, 2004, s. 331-358.
Kunt, İbrahim, Mevlânâ ve Mevlevîlk ile İlgili Farsça Makaleler Bibliyografyası, Seminer Çalışması (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu),
Selçuk Üniversitesi , Konya, 1994.
Lewis, Franklin D., Rumi-Past and Present, East and West/ Thel Life,
Teaching and Poetry of Jalâl al-Din Rumi, England, Oxford: Oneworld
Publications, 2000.
Önder, Mehmet- Binark, İsmet- Sefercioğlu, Nejat, “Mevlâna bibliyografyası, I-II, Ankara, 1973.
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Özege, M. Seyfettin, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Katalogu,
I-V, İstanbul, 1971–1979.
Sadîk Behzâdî, Mândânâ,
(bâ-hemkârî-i Tâhire Âvend, Veydâ
Bozorgçemî) Kitâb-şinâsî-i Mevlevî, Çâp-i evvel, Tahran: Merkez-i Neşr-i
Dânişgâhî, 1370/1991.
Şah Dâ’i İllallâh-i Şirâzî, Nizâmu’d-dîn, Şerh-i Mesnevî-i Ma’nevî, I-II,
tashîh ve pîşgoftâr: Muhammed Nezîr-i Râncehâ, İslâmâbâd: Merkez-i
tahkîkât-i Fârsî –i İrân ve Pakistân, 1405/1985, önsöz, I, s. 2–57.
Şimşekler, Nuri, Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Yazılmış Yeni Harfli
Türkçe Eserler Bibliyografyası, Doktora Semineri (Danışman: Adnan
Karaismailoğlu)Selçuk Üniversitesi, Konya, 1995.
Taşdelen, Sinan, Cumhuriyet Döneminde Mevlevîlik Üzerine Araştırma
Yapan İlim Adamları ve Feridun Nafiz Uzluk, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001.
Temizel, Ali, Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler
ve Müellifleri, Yüksek Lisans Tezi, (Danışman: Doç. Dr. Adnan
Karaismailoğlu), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya,
1996.
Türkiye Bibliyografyası, Ankara: Millî Kütüphane, 1928.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Ankara: Millî Kütüphane, 1952.
Türkmen, Korman, 1973-1991 Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nda Geçen Mevlânâ, Eserleri; Mevlevî Kültürü ve Mevlevîlikle Alakalı Kitap ve Makalelerin Listesi, Seminer Çalışması, (Danışman:
Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak), Selçuk Üniversitesi, Konya, 1994.
Kitaplar, Makaleler ve Tezler olmak üzere üç ana bölüm ve bir dizin
kısmından meydana gelen eser, aşağıdaki başlıklar altında araştırmacıların ve
bilim dünyasının hizmetine sunulmuştur:
Birinci Bölüm: Bu bölüm, Kitaplar kısmı olarak “I. Mevlânâ’nın Eserleri”, “II. Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Eserler”, “III. Mevlânâ Özel Sayıları,
Kongre Bildirileri” olarak üç ana başlığa ayrılmıştır. Burada “I. Mevlânâ’nın
Eserleri” başlığı altında s. 17’de önce Mesnevî’nin metni üzerine yapılan yüz
seksen dört çalışma tam künyesiyle birlikte yer almaktadır.
“Mesnevî’nin metni üzerine yayınlanan eserler” başlığı altında 30. sayfadan itibaren “Türkçe” alt başlıkta “Çeviri ve seçmeler” kısmında eser adına göre sıralanmış yirmi beş esere, “Şerhler” kısmında müellif adına göre sıralanmış on altı esere, “Diğer Çalışmalar” adı altında yazar adına göre sıralanmış seksen sekiz esere yer verilmiştir.
“Mesnevî’nin metni üzerine yayınlanan eserler” başlığı altında 40. sayfadan itibaren “Doğu Dilleri” alt başlığında “Çeviri ve Seçmeler” kısmında
eser adına göre sıralanmış yüz otuz bir esere, “Şerhler” kısmında müellif adına göre sıralanmış yetmiş yedi esere, “Diğer Çalışmalar” adı altında yazar
adına göre sıralanmış yüz on üç esere yer verilmiştir.
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“Mesnevî’nin metni üzerine yayınlanan eserler” başlığı altında 61. sayfadan itibaren “Batı Dilleri” alt başlığında “Çeviri ve Seçmeler” kısmında
eser adına göre sıralanmış seksen beş esere, “Şerhler ve Diğer Çalışmalar”
kısmında müellif adına göre sıralanmış otuz dört esere yer verilmiştir.
70. sayfadan itibaren Divân-ı Kebir’in metni üzerine yapılan seksen dört
çalışma, eser adına göre sıralanmıştır.
“Divân-ı Kebîr Üzerine Yayınlanan Eserler” başlığı altında 76. sayfadan
itibaren “Türkçe” alt başlıkta “Çeviri ve seçmeler” kısmında eser adına göre
sıralanmış on üç esere, “Şerhler” kısmında müellif adına göre sıralanmış iki
esere, “Diğer Çalışmalar” adı altında yazar adına göre sıralanmış beş esere
yer verilmiştir.
“Divân-ı Kebîr Üzerine Yayınlanan Eserler” başlığı altında 77. sayfadan
itibaren “Doğu Dilleri” alt başlıkta “Çeviri ve seçmeler” kısmında eser adına
göre sıralanmış elli bir esere, “Diğer Çalışmalar” adı altında yazar adına göre
sıralanmış on dört esere yer verilmiştir.
“Divân-ı Kebîr Üzerine Yayınlanan Eserler” başlığı altında 82. sayfadan
itibaren “Batı Dilleri” alt başlıkta “Çeviri ve seçmeler” kısmında eser adına
göre sıralanmış elli esere, “Şerhler ve Diğer Çalışmalar” adı altında yazar
adına göre sıralanmış dokuz esere yer verilmiştir.
88. sayfada Rubâ’iler’in metni üzerine yapılan dokuz çalışma, eser adına
göre sıralanmıştır.
“Rubâ’iler Üzerine Yayınlanan Eserler” başlığı altında 89. sayfadan itibaren “Türkçe” alt başlıkta “Çeviri ve Seçmeler” kısmında eser adına göre
sıralanmış on sekiz esere, “Doğu Dilleri” alt başlıkta “Çeviri ve Seçmeler”
kısmında eser adına göre sıralanmış dört esere, “Batı Dilleri” alt başlıkta
“Çeviri ve seçmeler” kısmında eser adına göre sıralanmış on dokuz esere yer
verilmiştir.
93. sayfada Fîhi Mâfih’in metni üzerine yapılan on çalışma, eser adına
göre sıralanmıştır.
“Fîhi Mâfih’ Üzerine Yayınlanan Eserler” başlığı altında 95. sayfadan
itibaren “Türkçe” alt başlıkta “Çeviri ve Seçmeler” kısmında eser adına göre
sıralanmış altı esere, “Doğu Dilleri” alt başlıkta “Çeviri ve Seçmeler” kısmında eser adına göre sıralanmış 3 esere, “Batı Dilleri” alt başlıkta “Çeviri
ve seçmeler” kısmında eser adına göre sıralanmış dokuz esere yer verilmiştir.
97. sayfada Mecâlis-i Seb’a’nın metni üzerine yapılan beş çalışma, eser
adına göre sıralanmıştır.
“Mecâlis-i Seb’a Üzerine Yayınlanan Eserler” başlığı altında 98. sayfada
“Türkçe” alt başlıkta “Çeviri ve Seçmeler” kısmında eser adına göre sıralanmış beş esere yer verilmiştir.
99. sayfada Mektûbât’nın metni üzerine yapılan beş çalışma, eser adına
göre sıralanmıştır.
“Mektûbât Üzerine Yayınlanan Eserler” başlığı altında 100. sayfada
“Türkçe” alt başlıkta “Çeviri ve Seçmeler” kısmında eser adına göre sıraNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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lanmış iki esere, “Doğu Dilleri” alt başlıkta “Çeviri ve Seçmeler” kısmında
eser adına göre sıralanmış iki esere, “Batı Dilleri” alt başlıkta “Çeviri ve
seçmeler” kısmında eser adına göre sıralanmış dört esere yer verilmiştir.
Kitaplarla ilgili çalışmalara ayrılan Birinci Bölüm’ün 101. sayfasında
başlayan “II-Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Eserler” kısmının “Türkçe Eserler” başlığı altında yazar adına göre sıralanmış üç yüz otuz altı eser, “Doğu
Dillerindeki Eserler” başlığı altında yazar adına göre sıralanmış yüz altmış
bir eser ve “Batı Dillerindeki Eserler” başlığı altında yazar adına göre sıralanmış iki yüz kırk eser yer almaktadır.
Kitaplarla ilgili çalışmalara ayrılan Birinci Bölüm’ün 147. sayfasında
başlayan “III- Mevlânâ Özel Sayıları, Kongre Bildirileri” kısmında, doksan
beş dergi ve kongre bildirisine alfabetik olarak yer verilmiştir.
İkinci Bölüm: Bu bölüm, Makaleler kısmı olarak “Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Makaleler” başlığa altında “1. Türkçe Makaleler”, “2. Doğu Dillerindeki Makaleler” ve “3. Batı Dillerindeki Makaleler” olarak alt başlıklara
ayrılmıştır.
“Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Makaleler” başlığa altında 155. sayfada
başlayan “1. Türkçe Makaleler” alt başlığında künyesi ile birlikte 1676 makalenin adı; 265. sayfada başlayan “2. Doğu Dillerindeki Makaleler” başlığı
altında künyesi ile birlikte altı yüz dört makalenin adı; 306. sayfada başlayan
“3. Batı Dillerindeki Makaleler” başlığı altında künyesi ile birlikte dört yüz
iki makalenin adı yer almaktadır.
Üçüncü Bölüm: Bu bölüm, Tezler kısmı olarak “Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Tezler” başlığa altında “1. Yurt İçinde Yapılmış Tezler”, “2. Yurt
Dışında Yapılmış Tezler” olarak ara başlıklara ayrılmıştır.
“Yurt İçinde Yapılmış Tezler” ara başlığı altında 337. sayfada başlayan
“a)Yüksek Lisans Tezleri” başlığı altında doksan üç adet Yüksek Lisans çalışması; 345. sayfada başlayan “b) Doktora Tezleri” başlığı altında elli altı
adet Doktora çalışması yazar adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
“Yurt Dışında Yapılmış Tezler” ara başlığı altında 351. sayfada başlayan
“a)Yüksek Lisans Tezleri” başlığı altında yetmiş adet Yüksek Lisans çalışması; 358. sayfada başlayan “b) Doktora Tezleri” başlığı altında on sekiz adet
Doktora çalışması yazar adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Eserin 361-383. sayfaları arasında iki sütun halinde hazırlanmış kişi adları indeksi yer almaktadır.
Sonuç olarak, Mevlânâ’nın eserlerinden Mesnevî ile ilgili olarak toplam
753 esere; Divân-ı Kebir ile ilgili olarak 228 esere; Rubâ’iler ile ilgili olarak
50 esere; Fîhi Mâfih ile ilgili olarak 28; Mecâlis-i Seb’a ile ilgili olarak 10
esere; Mektûbât ile ilgili olarak 13 esere; Mevlânâ ve Mevlevîlikle ilgili kitaplar hakkında 737 esere; Mevlânâ özel sayıları ve kongre bildirileri kısmında 95 dergiye; Makaleler kısmında ise 2772 makaleye; Tezler kısmında
ise yurt içinde ve yurt dışında yapılmış 237 Yüksek Lisans ve Doktora çalışmasına yer verilmiştir. Adnan Karaismailoğlu, Sait Okumuş ve Fahrettin
Coşguner tarafından hazırlanan ve T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm
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Müdürlüğünce Konya, Ocak 2006’da Mevlânâ Bibliyografyası adıyla 383
sayfa hacminde yayımlanan; Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mevlânâ’nın eserleri ile
ilgili olarak toplam 4923 adet neşredilmiş kitap, dergi, makale ve lisans üstü
çalışmayı tam künyeleriyle birlikte içeren bu eserin bu güne kadar bu alanda
yapılan çalışmaları kayıt altına alması ve ileriki yıllarda yapılacak bu alandaki çalışmalara temel oluşturması bakımından araştırmacılara ve konunun uzmanlarına büyük katkı sağlayacağı umulmaktadır.
1

Necip Fazıl Duru, “Türkiye Üniversitelerinde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Eserleri ve Mevlevîlikle İlgili Yapılmış Doktora ve Yüksek Lisans Çalışmaları”, NüshaŞarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, S. 15, Ankara, Güz 2004, s. 41-52.
2
Mustafa Tekin, Mevlânâ Bibliyografyası, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma
Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl:6, S. 14, Ankara, Ocak-Haziran 2005, s. 735-774.
3
Sinan Taşdelen, “Mevlâna ve Mevlevîlik Bibliyografyası”, Konya’dan Dünya’ya
Mevlâna ve Mevlevîlik, Konya 2002, s. 353-366
4
Adnan Karaismailoğlu, “Mevlâna Kongrelerinde Sunulmuş Olan Tebliğler”, III.
Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 5-6 Mayıs 2003, Bildiriler, Ayrı Basım, Konya,
2004, s. 331-358.
5
Ali Temizel, “Mevlevîlikle İle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler”, Nüsha Şarkiyat
Araştırmaları Dergisi, Yıl:V, S. 18, Ankara, Yaz 2005, s. 99-114.
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EDEBİYAT BİLİMİ
NECDET ŞENGÜN*
İlhan Genç, Edebiyat Bilimi (Kuramlar-Akımlar-Yöntemler), Şûle Yayınları, Merdiven Kitapları, İstanbul, 2006.
İlmin kaynağını merak ve şüphe olarak değerlendiren görüş kanaatimizce
doğru bir görüştür. Özellikle pozitivizmin etkisiyle bu durum daha aktif bir
hale gelmiştir. Bununla birlikte yapılan eylemin niçin, neden, nasıl, nerede,
ne zaman ve kim tarafından yapıldığı da bir o kadar önem arz etmektedir. Bu
sorulara objektif cevaplar üretmek adına farklı bir disiplin daha ortaya çıkmıştır. Bu da yöntem bilimidir. Yöntem bilimi, özelde bir araştırmanın genelde de bir fiilin gerçekleştirilme sebebini 5 n 1 k kuralına göre sorgulayan
bir bilimdir. Kendi içerisinde çok farklı alt başlıklara ayrılabilecek olan bu
kural bilimsel çalışmaların da nirengi noktasını oluşturmaktadır. Nazarlarımızı bilimsel araştırmalar üzerine yoğunlaştırdığımızda yöntem bilimi, bir araştırmanın gerçekleştirilme yollarını, en sade en doğru biçimde sonuca ulaşma
taktiklerini ortaya koymak gayesindedir denilebilir. Bir çalışmanın bilimsel
addedilebilmesi için kendi içerisinde takip etmesi gereken usûller vardır. Çalışmanın alanı ve türü bu usûllerin çeşitlenmesinde ve farklılıklar arz etmesinde en büyük âmildir. Her çalışma aynı yöntemle gerçekleştirildiğinde
olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle her bilim dalı kendi yöntem bilimini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Türk bilim dünyasının karşılaştığı en önemli sorunlardan biri de yöntem
bilim yani metodoloji sorunudur. Neyi, nasıl, neden ve niçin yaptığının farkında olmamak, başarısızlıkların arkasında yatan yegane sebeptir. Eskilerin
ifadesiyle “vusûlsüzlük usûlsüzlükten” ileri gelmektedir. Mamafih özelde
Türk bilim dünyası için durumu etkileyen başka faktörler de söz konusudur.
Bilimsel çalışmalara ayrılan kaynakların sınırlılığı da yeni yöntemlerin üretilmesinde olumsuz bir etki meydana getirmektedir. Bu alana ayrılan kaynakların çoğaltılması ile birlikte hem yeni bilim dallarının ortaya çıkması hem de
bu bilim dallarını kuracak olan metodolojilerin ortaya konulması daha kolay
olacaktır diye düşünüyoruz. Bu ise meselenin farklı bir boyutudur.
Bu genel hava içerisinde edebiyat, sanat ve estetik gibi daha soyut ve daha subjektif özellikler taşıyan alanların bilimsel ölçütler içerisinde incelenmesi, ayrı bir problem teşkil etmektedir. Uzun yıllar bir bilim dalı olarak bile
kabul edilmeyen edebiyat, çoğu zaman bir bilim dalı olmak yerine, insan
zevkine hitap eden bir haz unsuru veya düşüncelerin aktarımında kuvvetli bir
araç olarak değerlendirilmiştir. Daha sonraki dönemlerde edebiyatın da bir
bilim olduğu tartışmaları başlamış, edebiyat bir bilim dalı olarak kabul edilmiş ve kendisine ait inceleme yöntemleri oluşmaya başlamıştır.
Bugüne kadar edebiyat bilimine müteallik olarak kaleme alınmış pek çok
çalışmanın varlığı söz konusudur. M. Fuat Köprülü, Ali Nihad Tarlan, Agâh
Sırrı Levend, Mehmet Kaplan vb. edebiyat tarihçisi ve araştırmacılarının usûl
*

Araş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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hususunda ortaya koydukları çalışmalar bir kenara bırakılırsa genellikle bu
çalışmalar, mekanik bir karakter arz etmekte, sözgelimi edebî sanatlar verilmekte, edebiyat akımları üzerinde durulmakta, ancak bunların sanki edebiyat
eserindeki işlevi, ne işe yaradığı bilinmemektedir. Yine yöntem fikri bir
“alet” işleviyle verilmekte, ancak yöntemin esasen bir nazariye ürünü olduğu
anlaşılamamaktadır. Burada tanıtımını uygun gördüğümüz Doç. Dr. İlhan
Genç’in Edebiyat Bilimi Kuramlar-Akımlar-Yöntemler (İstanbul 2006) adlı
kitabı bu alanda yazılmış, kendisinden önceki kitaplardan da faydalanarak
meseleyi etraflıca ele almıştır. Genç, bu kitabında yukarıda ifade ettiğimiz
problemlere edebiyat alanı özelinde ışık tutmuş ve çözüm yolları ortaya
koymuştur. Kitapta edebiyat metodolojisinin hemen hemen her yönünde
önemli yöntemler ileri sürülmüştür.
Yazar birbirine yakın zamanlarda üç kitabını birden yayımlamıştır. Bu
kitaplar, 16. yüzyıla kadar edebiyat tarihini anlatan Örneklerle Eski Türk
Edebiyatı Tarihi, (İzmir, 2005); Şûle yayınlarından çıkan Leyla ve Mecnunun
İki Şairi: Fuzûli ve Sezai Karaşkoç, (İstanbul, 2005) ve tanıtımını yaptığımız
Edebiyat Bilimi Kuramlar-Akımlar-Yöntemler kitabıdır. Yazarın Leyla ve
Mecnunun İki Şairi: Fuzûli ve Sezai Karakoç adlı kitabı, Türkiye Yazarlar
Birliği 2005 yılı edebî tenkit ödülünü almıştır. Böyle bir tanıtım yapmamızın
başka bir sebebi de, yazarın edebiyat metodolojisi açısından son derece
önemli bu kitabının, ödül alan kitabının gölgesinde kalmaması gerektiğini
düşünmemizdir.
Yazar eserini bir giriş ve altı bölümden oluşturmuştur. Her biri edebiyat
biliminin ayrı bir yönünü ele alan bu bölümler, alt başlıklarla zenginleştirilmiş ve ele alınan konular derinlemesine incelenmiştir. Bunlardan kitabın girişinde yukarıda değindiğimiz metodoloji sorununa temas edilmiş, bilim, araştırma ve bilimsel yöntemin neliği ile edebiyat-bilim ilişkisi ortaya konulmuştur. Edebiyat biliminin bir bilim haline dönüşüm süreci tartışılmış, edebiyat
bilimi içerisinde ele alınan dil bilimine de yer verilmiştir. Yazara göre bilim:
evreni anlama çabasıdır ve her bilimin ayrı bir yöntemi / metodolojisi vardır.
Metodoloji ise; öznenin nesneyi anlaması, incelemesi ve açıklamasıdır. Bu
bağlamda bir edebiyat metodolojisi oluşturmanın sıkıntıları ortadadır. Çünkü
sanat, estetik ve güzellik gibi olgulara bilimsel yöntemleri uygulamanın zorluğu açıktır. Kitapta nesnellikten kurtulmanın yolları olarak edebiyat araştırmacının nasıl davranması gerektiği, konunun araştırılması ve yazımı sırasında ne gibi hususlara dikkat etmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Bu bölüm
genç edebiyat araştırmacıları için son derece dikkatle takip edilmesi gereken
bir bölümdür.
İlk bölümde edebiyat ve edebiyat bilimi ilişkisi geniş bir şekilde ele
alınmış, edebiyatın değişik yazarlarca yapılmış farklı tanımlarına yer verilerek bu husustaki bakış açıları dile getirilmiştir. Yine aynı şekilde edebiyatın,
bilimin kurallarına tatbik edilmesindeki zorluklar ve bu hususta yapılan tartışmalar tarihi seyir içerisinde ifade edilmiştir. İşin içerisine giren dil meselesi de üzerinde durulan konulardandır. Dilin edebiyata dönüşüm süreci ve dile
bağlı olarak meydana getirilen edebî sanatlar ile form ve muhtevaya bağlı
olarak oluşan edebî türler bu bölümde ele alınmıştır. Edebî eser nedir? Hangi
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eseri edebî eser olarak nitelemek mümkündür? Edebî eserin öğretici / kullanımlık bir metinden farkı nedir? gibi sorulara yanıt aranmış; bir metnin edebî
eser vasfını kazanabilmesi için haiz olması gereken şartlar, farklı edebiyat anlayışlarına göre ortaya konulmuştur. Bu bağlamda tek bir edebî eser tanımının olmadığı, meseleye farklı açılardan bakanların farklı edebî eser tanımları
yaptıkları görülmektedir.
İkinci bölümde, edebî eserleri yaratan edebiyat ortamları, kuramları ve
akımlarının neler olduğu geniş bir şekilde tartışılmıştır. Hem batı hem doğu
edebiyatlarını anlayabilmek adına bir edebî eserin hangi akım ve anlayışa
bağlı olarak ortaya konulduğunun bilinmesinin önemi tebarüz ettirilmiştir.
Özellikle batı edebî ürünleri ve bunların Türkiye’deki yansımaları açısından
bu akımların bilinmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda batıda ortaya çıkan edebiyat akımlarının felsefî akımlarla alakasına değinilmiş; adeta bu
eserlerin felsefe okunmadan ve felsefî akımlar bilinmeden anlaşılmasının
güçlükleri ortaya konulmuştur. Ele alınan her akım oluşumu, temel ilkeleri ve
temsilcileri ifade edildikten sonra bir örnek metinle desteklenerek mesele daha açık bir hale getirilmiştir. Batı edebiyat akımlarının Türk edebiyatındaki iz
düşümleri zaman zaman ortaya konmuşsa da Türk edebiyatının birtakım kendine özgü akımlarına da yer verilmiştir. Tasavvuf, Maniheizm ve Budizm,
sebk-i hindî, hikemî tarz ve mahallîleşme cereyanı gibi farklı zamanlarda ortaya çıkan akımların Türk edebiyatının şekillenmesine yaptığı katkılar ortaya
konulmuştur. Yazar her bölümün sonunda ifade ettiği hususların bir özeti sadedinde bazen şemalar kullanmış, bazen de konuyu kısa cümlelerden oluşan
özetleyici maddelerle ifade etmiştir. Böylece aynı bölümde ele alınan farklı
konular bir mukayeseye tabi tutularak aralarındaki farklar ve benzerlikler dile
getirilmiştir.
Edebiyat bilimi, pozitivizm akımının güçlü etkisiyle birlikte her alanda
ortaya çıkan bilimsel yöntemlerden doğmuş bir bilimdir ve mazisi çok da eskilere dayanmaz. Peki daha önceki dönemde edebiyat alanında hiçbir eleştiri
yapılmamış mıdır? Bu soruya evet cevabını verebilmek mümkün değildir.
Hem temelleri Yunan felsefesine dayan batı edebiyatında, hem de Türk edebiyatında edebiyat biliminde olduğu kadar olmasa da, bir eleştirinin var olduğu söylenebilir. Bu bağlamda sadece Türk şuara tezkirelerinin incelenmesi
bile yeterli olacaktır. Zira burada şiir ve şâirler üzerine yapılan değerlendirmeler, çok iyi birer eleştiri özelliği arz ederler. Fakat mesele edebiyat biliminde olduğu kadar sistematik değildir. Tanıtımını yaptığımız kitabın üçüncü
bölümünde edebiyat alanındaki eleştiri süreci ele alınmış ve eleştirinin edebiyat bilimine dönüşümü tahlil edilmiştir.
Kitabın omurgasını oluşturduğunu söyleyebileceğimiz dördüncü bölümde, eleştiriden bir bilimin sistematik kurallarına dönüşmüş edebiyat biliminin,
bir edebî metni incelemede kullandığı yöntemler, kendi içerisinde dört temel
başlık altında tasnif edilerek incelenmiştir. Bu başlıklar a) Eserle Dış Dünya
(Toplum) Arasındaki İlişkilerden Doğan yöntemler b) Eserle Yazar / Şâir
Arasındaki İlişkilerden Doğan Yöntemler c) Eseri Merkeze Alan Yöntemler d)
Okur Merkezli Yöntemler şeklindedir. İkinci bölümde ele alınan felsefî-edebî
akımlar, bu bölümde yukarıdaki başlıklardan dahil oldukları kısımlara konuNÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006
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larak, adeta bir örneklendirme cihetine gidilmiştir. Ele alınan her yöntemin
geniş tanımları yanında, bu tanımlara yapılan eleştiriler ifade edilmiş ve bir
örnek metinle mesele aydınlatılmıştır. Bu yöntemlerin diğer hangi yöntem
veya yöntemlerin etkisi dolayısıyla ortaya çıktığı ortaya konularak, yöntemler
arasındaki sıkı ilişkilere de yer verilmiştir.
Edebiyat Bilimi söz konusu olduğunda diğer pek çok bilim dalıyla olan
münasebeti de son derece önemlidir. Kitapta bu mesele de göz ardı edilmeyerek, edebiyat biliminin ilişkili olduğu diğer bilim dalları ile arasındaki irtibata
yer verilmiştir. Bu nedenle kitabın beşinci bölümünde Edebiyat Biliminin diğer bilim dallarından başta Dilbilim olmak üzere Belagat, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Biyografi vb. bilim dalları ile olan münasebeti ayrıntılı bir
şekilde dile getirilmiştir. Ayrıca bu bölümde Edebiyat bilimi ile edebiyat öğretimi arasındaki ilişkiye geniş yer verilmiş ve iyi bir edebiyat öğretimi hususunda edebiyat biliminin yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Yazarın hem edebiyat bilimi hem de edebiyat öğretiminin sıkıntıları hakkındaki fikirleri, akademisyen kişiliği ve çeşitli fakültelerde edebiyat öğretimi yapıyor olması hasebiyle, yaşanmış problemleri içermektedir.
Türk edebiyat tarihi konusunda fikir beyan etmiş kişilerin, iyi bir edebiyat tarihi yazabilmek için gereken şartları ortaya koydukları düşüncelerinde
ifade ettikleri hususlardan bir tanesi de, edebiyat tarihi yazılmadan önce, bütün edebî malzemenin Edebiyat bilimi ölçeğinde tek tek incelenmiş ve ortaya
konulmuş olmasıdır. Ancak o zaman yazılan edebiyat tarihi hem daha kapsamlı hem daha doğru olacaktır. Bu nedenle iyi bir edebiyat tarihinin yazılabilmesi için Edebiyat bilimine olan ihtiyaç son derece açıktır. İşte bu yüzden
kitabın altıncı ve son bölümünde söz konusu mesele ele alınmış, edebiyat tarihi yazımı hakkında görüşleri bulunan yazarların görüşleri özetlenmiş ve bu
konuda dikkat edilmesi gereken hususlar dile getirilmiştir. Edebiyat tarihi yazımında takip edilen birçok yöntem yanında, yazar ve yazarın eserlerini tarihî
ve sosyolojik açılardan inceleyen Tarihî-Sosyolojik yöntem ile yazarın ruh
halini dikkate alan Psikolojik-Fenomenolojik yöntemin ön plana çıktığı görülmektedir. Yazar bu bölümde son olarak yazılan edebiyat tarihleri ve bu
alanda çalışmaları bulunan belli başlı şahıslar hakkında bilgi vermiştir.
Yazar bu eseriyle daha çok sanat, estetik ve güzellik gibi göreceli bir
muhtevayı ele alan edebiyatın belli bir disiplin haline getirilmesi, yani Edebiyat bilimi haline dönüştürülmesi sürecinde ortaya çıkan problem, olgu ve
farklılıkları tartışmıştır. Meydana getirilen eser, geniş ve faydalı kaynakçası
yanında edebiyat araştırmalarına yaptığı önemli katlı nedeniyle de son derece
faydalı ve her edebiyat araştırmacısının göz önünde bulundurması gereken
bir eser hüviyetindedir. Şûle yayınları Merdiven kitapları arasıdan çıkan kitap, her edebiyat araştırmacısının bir başucu kitabı olmaya layıktır. Kitabın
çok kısa bir özeti mahiyetinde olan bu tanıtım yazısı, birçok eksikliği içermekte olup kitabın baştan sona okunması, ifade ettiğimiz bu eksikliği giderecek, özellikle genç edebiyat araştırmacılarına büyük katkılar sağlayacaktır.

184

NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 21, BAHAR 2006

