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YAYIN İLKELERİ
1- Nüsha, şarkiyat alanında uluslar arası çapta yayın yapan ve altı ayda
bir 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 takdirde makalelerin ekinde
makalenin kaydedildiği bir disket bulunmalıdır. Elektronik mektup yoluyla
gönderilen ve içinde Arapça, Farsça, Urduca ve Osmanlı Türkçesi metin
bulunan yazıların mutlaka bir çıktısı dergimize ulaştırılmalıdır. Yazarlar, eposta 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.
12. Çalışmalarda kullanılan bütün kaynaklar, çalışmanın sonunda alfabetik
sıraya göre kaynakça adı altında ayrıca verilmelidir.

SUNUŞ
30. sayısıyla 10. yılına adım atan Nüsha (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi), bu sayısında yedi adet dikkate değer bilimsel makale ile siz değerli okuyucularımızla buluşmaktadır.
Dergimizin bu sayısında Arap dili ve edebiyatıyla Fars
Dili ve edebiyatına ilişkin üçer ve İslam tarihine ilişkin bir
makale yer almaktadır.
Bundan sonraki sayılarımızda şarkiyat alanıyla ilgili
dosyalara yer vermeyi planlıyoruz. Gelecek sayılarımızda
gündeme getirilecek dosyalar önümüzdeki haftalarda meslektaşlarımıza duyurulacaktır.
Şimdiye dek makaleleriyle dergimize katkıda bulunan
araştırmacılara ve makaleleri inceleyen danışma kurulu
üyelerine şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz.
Yeni sayımızda buluşmak ümidiyle esen kalın!
Nüsha

MUHİBBÎ ve “MÂ YU‘AVVEL ‘ALEYH fi’l-MUZÂF
ve’l-MUZÂF İLEYH” ADLI ESERİ
Nevin Karabela
Özet: Makalemizde Osmanlı döneminde yaĢamıĢ olup dil ve edebiyata dair eser veren Muhammedu‟l-Emîn b. Fazlillâh b. Muhibbillâh b.
Muhammed Muhibbiddîn ed-DimeĢkî‟nin kısaca hayatı ve eserlerinden bahsedilmiĢ, ardından Arap Dilinde isim tamlaması (izafet) biçiminde kullanılan deyim, terim ve kavramları toplayan en geniĢ eser
olması dolayısıyla önem arz eden Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’lMuzâf Ġleyh adlı eseri konusu ve kaynakları bakımından incelenmiĢ,
benzeri eserlerle mukayese edilerek onlardan ayrıldığı hususlara iĢaret
edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Muhibbî, Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’lMuzâf Ġleyh, Ġzâfet
Muhibbî and his Treatise “Mâ Yu‘Avvel ‘Aleyh fi’l-Mudâf ve’lMudâf İleyh”
Summary: The objective of this article is to demonstrate the contribution of Ottoman philologist and intellectual Muhammedu‟l-Emîn b.
Fazlillâh b. Muhibbillâh b. Muhammed Muhibbiddîn ed-Dimeshkî
and his works to Arabic philology. To this end, we focused on his
work Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf Ġleyh, which covers, in
detail, prepositional phrases (idafa, izafet), terms and concepts used in
Arabic language. The content and sources of Muhibbî‟s Mâ Yu‘avvel
‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf Ġleyh, have been analyzed and his work
has been compared with the contemporaries to point out the differences on the subject matter.
Keywords: Muhibbî, Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf Ġleyh,
Idâfa


Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve
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MUHİBBÎ ve “MÂ YU‘AVVEL ‘ALEYH fi’l-MUZÂF ve’l-MUZÂF
İLEYH” ADLI ESERİ
I-Hayatı
Muhammedu‟l-Emîn b. Fazlillâh b. Muhibbillâh b. Muhammed
Muhibbiddîn ed-DimeĢkî 1651‟de ġam‟da doğdu.1 Çocukluğunu
ġam‟da babasının yanında geçirdi. Babası 1662‟de Anadolu‟ya gitti.
Babasının orada kaldığı dört yıl boyunca2 amcasının yanında ikâmet
eden3 Muhibbî tahsiline de bu süreçte baĢladı.
Muhibbî, döneminin birçok hocasından ilim tahsil etmiĢtir. Bunlar
arasında ilk sırayı alan Ġbrâhîm b. Mansûr el-Fettâl‟4 (ö.1689) den tefsir, hadis, fıkıh, nahiv, meâni, beyân, mantık, tasavvuf ve edebiyat
dersleri almaya baĢlamıĢtır.5 Muhibbî el-Fettâl dıĢında da birçok hocadan ders almıĢtır. Bunlar arasında Muhammed b. „Umer el-„Abbâsî
el-Halvetî6 (ö.1667), Muhammed b. Ebî‟s-Safâ el-Ustuvânî7 (ö.1668),
Ġbrâhîm b. Ramazân ed-DimeĢkî8 (ö.1668), Muhammed b. Bedriddîn
b. Balbân ed-DimeĢkî9 (ö.1672), Mahmûd el-Basîr es-Sâlihî edDimeĢkî10 (ö.1673), ġam müftüsü „Alâ‟uddîn el-Hasfekî11 (ö.1677)
„Abdulhayy b. Ahmed b. Muhammed12 (ö.1678) Necmuddîn Muhammed b. Yahyâ el-Farzî13 (ö.1680), Ġbn „Atîf14 (ö.1686) ve
„Abdulkâdir b. Bahâ‟iddîn15 (ö.1688) bulunmaktadır.
1671‟de babasının ölümü üzerine babasının dostlarından Muhammed b. Lütfillâh b. Bayrâm el-„Ġzzetî16 (ö.1681) tahsiline Bursa‟da devam etmesi için Muhibbî‟ye maddi yardım temin etti. Ardından el„Ġzzetî Rumeli kazaskeri oldu ve onu Hoca Hayrettin medresesine
gönderdi. Daha sonra „Ġzzetî hastalandı ve emekliliğini istemek zorunda kaldı. Muhibbî hastalığı müddetince ona hizmet etti ve 1681‟de
ölümüne kadar Ġstanbul‟da onun yanında kaldı.17„Ġzzetî‟nin ölümünün
ardından Muhibbî ġam‟a döndü ve bundan sonra edebiyat ve tarihle
ilgili telif iĢleriyle meĢgul oldu. 18
1691‟de hacca giden Muhibbî burada birçok ilim adamıyla görüĢtü.
Orada bulunduğu süre içinde kadı nâipliği19 yaptı. Daha sonra ġam‟a
döndü. Ardından Kâhire‟ye gitti ve orada da kadı nâipliği yaptı.20
Muhibbî 1698‟de Kâhire‟den ġam‟a döndü ve önce babasının da gö-
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rev yaptığı Emîniyye medresesinde öğretmenlik yapmaya baĢladı. Bu
medresede görev yaptığı sırada hastalandı ve 1699‟da vefat etti.21
II-Eserleri
Muhibbî dil, edebiyat ve biyografi alanlarında eserler kaleme almıĢtır. Bunların bir kısmı basılmıĢ, bir kısmı da henüz el yazma eser
halindedir. Diğer bir kısmı ise sadece ismen tanınmakta olup, bazı
kaynaklarda ona nisbet edilmesi dolayısıyla bilinmektedir.
1-Hulâsatu’l-Eser fi A‘yâni’l-Karni’l-Hâdî ‘AĢar
MeĢhur ilim adamlarının biyografisini ele alan bir eserdir. Ġlimler
tarihi açısından önemli olmakla birlikte, dönemin sosyal yaĢantısı, eğitim sistemi gibi konularda da bilgi veren bir eserdir. Eserde 1290 ilim
adamının biyografisi verilmiĢtir. Muhibbî Ġslâm dünyasında (15921686) yılları arasında ölen ilim adamlarını ele almıĢtır. Bunlar
Muhibbî‟nin çağdaĢı olan, onunla aynı bölgede yaĢayan veya Anadolu, Hicaz ve Mısır yolculuklarında karĢılaĢtıkları âlimlerdir. Eser 1866
yılında, Kahire‟de tahkiksiz olarak yayımlanmıĢtır.
2-Cene’l-Cenneteyn fî Temyîzi Nev‘ayi’l-Musenneyeyn
Muhibbî bu eserini “mâ yu„avvel „aleyh….” adlı eserinden sonra
ona bir ek niteliğinde yazmıĢtır. Eserin ilk bölümünde alfabetik sıra ile
hakiki tesniyeler iĢlenmiĢ; ikinci bölümünde yine alfabetik sıra ile
tağlîb22 yolu ile tesniye olan kelimeler ele alınmıĢtır. Bu iki bölümden
sonra gelen ilk tetimmede tesniyelerin muzaf olduğu izâfetler sıralanmıĢ; ikinci tetimmede ise tesniyelerin muzâf ileyh olduğu izâfetler incelenmiĢtir.
3-Kasdu’s-Sebîl fî mâ fi’l-Luğati’l-‘Arabiyyeti mine’d-Dahîl23
Bu eserde Muhibbî diğer dillerden Arapça‟ya girmiĢ olan kelimeleri toplamaya çalıĢmıĢtır. O döneme kadar bu konuda yazılan eserlerin
ihtiyacı karĢılayamadığı düĢüncesiyle bu eseri telif ettiğini ifade etmektedir.
Eserin mukaddimesinde mu„arrab

)(ِؼشة

24

dahîl

)ً(دخي25

ve

muvelled )ٌذِٛ(26 terimleriyle ilgili oldukça ayrıntılı bilgiler vermiĢtir.
NÜSHA, YIL: 10, SAYI: 30, 2010/I
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MUHİBBÎ ve “MÂ YU‘AVVEL ‘ALEYH fi’l-MUZÂF ve’l-MUZÂF
İLEYH” ADLI ESERİ
Alfabetik olan bu eseri tamamlamaya Muhibbî‟nin ömrü yetmemiĢ
olup “mim” harfinin sonunda kalmıĢtır. En son ele aldığı kelime

)ٔيخٚ )ِمذdir. Eserinde alfabetik olarak iĢlediği kelimelerin çoğunlukla
ilk harfinin harekesini zikreder. Sonra –eğer garip )(غشيت27 bir kelime ise- kelimenin anlamını açıklar.
Daha sonra kelimenin mu„arrab, müvelled veya halk dili (avam)
kullanımı olup olmadığını belirtir. Kelime mu„arrab veya dahîl ise bunun yabancı dildeki aslını verir. Kelime muvelled veya avamca28 ise
fasih dildeki kullanıldığı Ģekli verir. Daha sonra dilcilerin o kelime
hakkındaki görüĢlerini sunar. Ardından âyet, hadis veya Ģiirle delil getirir. Eser 1994 yılında Riyâd‟da iki cilt halinde basılmıĢtır.
4-Nefhatu’r-Rayhâne ve RaĢhatu Tılâ’i’l-Hâne
Muhibbî, bu eserini ġihâbu‟ddîn el-Hafâcî29 (ö.1659) nin
Rayhânetu’l -Elibbâ ve Zehretu’l-Hayâti’d-Dunyâ adlı eserine ek niteliğinde yazmıĢtır.O, bu eserinde Hafâcî‟nin ihmal ettiği veya iĢlemediği konuları ele almıĢtır. Bu eser bir biyografi ve edebiyat kitabıdır.
Sekiz bölümden oluĢan bu eserin her bölümünde farklı bir coğrafi
bölgenin30 edebiyat alimleri, bunların biyografileri ve Ģiirleri ele alınmıĢtır. 11./17. asırlarda Arap ülkelerinde yetiĢmiĢ olan Ģâirlar ve onlara ait Ģiirleri ele alan eser 1967 yılında Kahire‟de beĢ cilt halinde yayınlanmıĢtır.
5-Zeylu Nefhati’r-Rayhâne
Muhibbî, Nefhatu‟r-Rayhâne ve RaĢhatu Tılâ‟i‟l-Hâne adlı eserinde ele almadığı bazı ġam, Medine ve Halep Ģairlerini bu zeylde toplamaya çalıĢmıĢtır. Ancak bu eseri bitirmeye ömrü yetmemiĢ, öğrencisi Muhammed b. Mahmûd b. Mahmûd es-Su‟âlâtî hocasının yazdıklarına dayanarak eseri tamamlamıĢtır.31 Ayrıca esere hocasının yazdıklarının dıĢında bazı eklemelerde bulunmuĢtur. Eserin sonuna da hocası
Muhibbî‟nin biyografisini eklemiĢtir. Eser 1971 yılında Kâhire‟de basılmıĢtır.
6-Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf ileyh
10

Muhibbî‟nin ele aldığımız eseridir. Bu eserde Arap dilinde izâfet
(isim tamlaması) olarak kullanılan deyimler ve ifadeler alfabetik olarak ele alınmıĢtır. Eserin ilk 142 varaklık bölümü tarafımızdan doktora
tezi olarak hazırlanmıĢtır.
7-Dîvânu’l-Muhibbî
Muhibbî‟nin Ģiirlerinin de bulunduğu, ancak çoğunluğunu arkadaĢları ve dostlarının Ģiirlerinin oluĢturduğu bu eser henüz basılmamıĢ
olup,32 el yazma eser halinde bulunmaktadır. Divanın bir nüshası
Dâru‟l-Kutubi‟l-Misrıyye‟de olup 184 varaktan oluĢmakta, Dâru‟lKutubi‟z-Zâhiriyye‟de bulunan ikinci bir nüsha 86 varaktan oluĢmakta, bir diğeri de el-Hızânatu‟t-Teymûriyye‟de olup 200 varaktan oluĢmaktadır.
8-el-A‘lâm fi Terâcimi’r-Ricâl: Bu eseri yalnız Bağdâdî zikretmiĢ33
tir.
9-el-Emsâl : Bu eseri yalnızca Corcî Zeydân zikretmiĢtir.34
10-Emâlî: Bu eseri Murâdî35 ve Su‟âlâtî36 zikretmiĢtir.
11-Hıssatun ‘alâ Divâni’l-Mutenebbî37
12-en-Nâmus HâĢiye ‘ale’l -Kâmûs38
13-ed-Durru’l-Marsûf fi’s-Sıfati ve’l-Mevsûf39
14-Râhatu’l-Ervâh40 Câlibetu’s-Surûr ve’l-Ervâh41
III-Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf İleyh Adlı Eser
A-Eserin Konusu
Muhibbî bu eserinde Arap dilinde isim tamlaması halinde kullanılan deyim, terim ve kavramları ele almıĢtır. Bunları hemzeden baĢlayıp yâ‟ harfi ile sona ermek suretiyle alfabetik olarak sıralamıĢtır. Her
harfin baĢlangıcını da

ثبة

olarak isimlendirmiĢtir.

Muhibbî isim tamlaması olarak kullanılan madde baĢlığını verip
ardından maddeyle ilgili açıklamalara geçer. Bu açıklamalar bazı
maddelerde çok uzun ve ayrıntılı olup, bazılarında oldukça kısadır.
Örnekler verecek olursak:
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1. Bazen madde baĢlığını verip tek kelime ile açıklama getirir:
gibi.

ابو االثقال ٛ٘ :اٌجغً.

2. Bazen kelimenin yanlıĢ okunma ihtimalini ortadan kaldırmak
için kelimenin harekesini belirtir:

بنو اَه َْود- :ثفزخ اٌّٙضح  ٚعى ْٛاٌٙبء  ٚفزخ اٌٛا -ٚثطٓ ِٓ ثَٙشا.
3. Bazen kelimenin hem harekesini belirtir, hem de kelimeyi sarf
açısından inceler:

ابن أروى ٛ٘ :اٌٛػً ٚاألس ٜٚجّغ "أسٚيخ" -ثعُ اٌّٙضح  ٚوغش
اٌٛا ٚ ٚرشذيذ اٌيبء :-األٔض ِٓ ٝاٌٛػً ٝ٘ ٚ .أفؼٌٛخ ف ٝاألصً ،إال أُٔٙ
لٍجٛا اٌٛاٚ ،ٚاٌضبٔيخ يبء ٚادغّ٘ٛب ف ٝاٌز ٝثؼذ٘ب ٚ ،وغشٚا األٌ ٌٝٚزغٍُ
اٌيبء ٛ٘ ٚ .جّغ وضشحٌ ،ىٓ ثغيش ليبط.
4. Bazen maddeyle ilgili çok uzun ve ayrıntılı bilgiler verir:

ابو االبد ٛ٘ :االعذٚ .االصً أّب جئ ثبٌىٕيخ الدزشاَ اٌّىٕ ٝثٙب
ٚاوشاِٗ  ٚرؼظيّٗ و ٝال يصشح ف ٝاٌخطبة ثبعٌّّٗ ٚ .ب وبْ اصً
اٌىٕيخ اْ يى ْٛثبالٚالد رؼيٓ اْ يى ْٛثبٌزٌٚ ٜذ ،ُ٘ٚفّٓ ٌُ يىٓ ٌٗ اثٓ
 ٚوبْ ٌٗ ثٕذ وٕ ٖٛثٙب ٌُ ِٓٚ ،يىٓ ٌٗ اثٓ ٚال ثٕذ وٕ ٖٛثألشة إٌبط
اٌيٗ ،وّب وٕ ٝإٌج ٝصٍ ٝهللا ػٍيٗ ٚعٍُ ػجذ هللا ثٓ اٌضثيش ٛ٘ٚ ،صغيش
ثبث ٝثىش ٛ٘ٚ ،جذٖ الِٗ اعّب .صُ ٌّب ٌٚذ ٌٗ ٌٚذ عّبٖ ُخجيجب ٚوٕبٖ ثٗ.
فصبس ٌٗ وٕيزبْ  ٚجشٚا في وٕ ٝإٌغبء ثبالِٙبد ٘زا اٌّجش .ٜصُ ٌّب
شبسن إٌبط ف ٝاٌٛالدح اٌذيٛأبد وٕٛا ِٕٙب ثبآلثبء  ٚاالِٙبد ٚاجش٘ٚب
ف ٝرٌه ِجش ٜاالٔبطٚ .وزٌه فؼٍٛا في إظبفخ اآلثبء ٚاٌجٕبد اوشاِب
ٚادزشاِ ٌُٙ ُٙثئظبفز ُٙاٌ ٝآثبئِ ُٙغ رشن اعّبئٌّٚ .ُٙب رجٛصٚا في
اجشاء اٌذيٛأبد اٌؼجُ ِجش ٜإٌبط ف ٝاٌىٕ ٚ ٝاالثٕبء دٍّٛا ػٍيٙب
ثؼط اٌجّبداد .فأجش٘ٚب ِجشا٘ب ،فمبٌٛا اث ٛجبثش ٌٍخجض ٚ ،اَ لبس
ٌٍذا٘يخٚ ،اثٓ روبء ٌٍصجخٚ ،ثٕذ االسض ٌٍذصبح .صُ أ ٌُ ُٙيجشٖٚ
ػٍ ٝعٕٓ ٚادذ ،فىٕٛا ثبآلثبء ِزوشا ػٍ ٝاالصً .فمبٌٛا ٌٍزئت اث ٛجؼذح،
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ٌٍّٕٚش أث ٛجٚ .ًٙوٕٛا ثٙب ِؤٔضب ِٓ اٌجّبداد .فمبٌٛا ٌٍٕبس اث ٛعشيغ،
ٚوزٌه ف ٝاالِٙبد .فمبٌٛا ٌٍمٛط أَ اٌغٙبٌَ ٚ ،ججً ِؼشٚف اَ عخً.
ٚأجش ٖٚفي اٌجٕيٓ ٚاٌجٕبد ٘زا اٌّجش ،ٜفمبٌٛا ٌٍغشاة أث ٝدايخٌٚ ،طبئش
ثٕذ اٌّبء ،فٍُ يجشٚا اٌزغّيخ ف ٝرٌه ارغبػب٘ٚ .زٖ اٌىٕبيبد ٚ
االظبفبد صالصخ الغبَ :االٚي ِب يٍضَ االٌف  ٚاٌالَ وأث ٝاٌذبسس ٌألعذ.
اٌضبٔي ِب ال رذخٍٗ االٌف  ٚاٌالَ وأث ٝجؼذح ٌٍزئت .اٌضبٌش ِب يجٛص
دخٌٙٛب فيٗ ٚاعمبغّٙب وأثِ ٝعب ٌٍفشطٚ ،اَ سئبي ٌٍٕؼبِخٚ ،اثٓ ِبء
ٌطيش اٌّبء ،الٔٙب أػالَ ٌالجٕبط ،فٛلؼذ ػٍ ٝاٌٛادذ ٚاٌجّغ ٚلٛع
اٌذسُ٘ ٚاٌذيٕبس ػٍيّٙبٚ .ثؼط اٌّغّييٓ ِٓ اٌذيٛاْ ٚاٌجّبد يىٌٗ ْٛ
اعُ ٚال وٕيخ ٌٗ ُ٘ ٚ ،االوضشٚ ،ثؼع ُٙيى ٌٗ ْٛاعُ ٚوٕيخ ُ٘ٚ ،دْٚ
االٚيٚ .ثؼع ُٙيى ٌٗ ْٛػٍُ ٚوٕيخ ٚاعُ جٕظ وأعبِخ ٚأثي اٌذبسس
ٚاالعذٚ .ثؼع ُٙيى ٌٗ ْٛوٕيخ ٌٚيظ ٌٗ اعُ غيش٘ب وأث ٝثشالشٚ ،اَ
سثبحٚ .ثؼع ُٙيى ٌٗ ْٛوٕيزبْ ف ٝدبٌيٓ وؼبِش ثٓ اٌطفيً وبْ يىٕ ٝفٝ
اٌغٍُ ثبثي ػٍيٚ ،في اٌذشة ثبث ٝػميًٚ .ثؼع ُٙيى ٌٗ ْٛوٕيزبْ أٚ
اوضش ف ٝدبي ٚادذح.
5. Zaman zaman madde baĢlığında geçen kelimelerin sözlük anlamıyla ilgili açıklamalar yapar:

اثٓ اثً ٛ٘ :اعُ ِىبْ .يمبي "ٔجذ ثٓ اثً"ٚ .االثً ف ٝاٌٍغخ ٛ٘ :اٌزٜ
اليذسن ِب ػٕذٖ ِٓ اٌٍٚ .َٛليً اٌذالف اٌظٍٚ ،َٛليً اٌفبجش.
أث ٛاجش ٛ٘ :االعذٚ .يمبي ٌٗ أيعب أث ٛاالجشٚ ،ٜاجش جّغ جشٚ؛
ٌٚ ٛ٘ٚذ االعذِ ،ضً ادي ف ٝدٌٚ ،ٛاالجشِ ٜؼشٚف ثبالٌف ٚاٌالَ.
6. Maddelerde çoğu zaman izâfetin kullanımıyla ilgili Ģâhidler kullanır. Bunlar bazen âyet ve hadis olup, çoğu zaman atasözleri ve Ģiirlerdir. ġiirleri de çoğunlukla Ģâirlerini belirtmeksizin vermiĢtir.
Eserde Ģâhid olarak kullanılan âyetler KeĢĢâf ve Beyzâvî tefsirinden açıklamalarıyla birlikte verilmiĢtir. Hadislere gelince sayıları çokNÜSHA, YIL: 10, SAYI: 30, 2010/I 13
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tur. Eserdeki hadislerin çok azı kaynağı verilerek aktarılmıĢtır. Ġsmi
verilen hadis kaynakları arasında Sahîh-u Muslim, Sunen-i Ebî Dâvûd,
Sunen-i Tirmizî, en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîs bulunmaktadır. Bunların
dıĢında ismi geçmeksizin birçok hadis kaynağı daha kullanılmıĢtır.
Hadislerin büyük çoğunluğu sahih hadis kaynaklarında bulunmakla
birlikte, çok az sayıda da olsa zayıf ve uydurma hadislerin kullanıldığı
mülâhaza edilmiĢtir.
Eserde birçok atasözü delil olarak kullanılmıĢtır. Çoğunlukla kaynağı verilmeden zikredilen atasözleri, baĢta Mecme‘u’l-Emsâl olmak
üzere temel atasözü kaynaklarında bulunmaktadır.
ġâhid olarak en fazla sayıda kullanılan ise Ģiirlerdir. Genellikle Ģiirlerin ardından Ģiirde geçen garib kelimelerin sözlük anlamlarına yer
verilmiĢ, daha sonra beytin anlamı açıklanmıĢtır. ġiirler çoğu zaman
Ģâirleri verilmeden kullanılmıĢtır. ġâirleri verilenler arasında çok sayıda müvelledûn42 gurubuna giren Ģâirlerin Ģiirleri bulunmaktadır.
B-Eserin Benzeri Eserlerden Farkları ve Kaynakları
Arapça‟da izâfet halinde kullanılan deyim ve ifadeleri ele alan
eserler bulunmaktadır. Muhibbî‟den önce bu hususta yazılan iki eser
dikkatleri çekmektedir. Bunlardan ilki es-Se„âlibî‟nin (429/1038)
Simâru’l-Kulûb fi’l-Muzâf ve’l-Mensûb adlı eseridir. Diğeri Ġbnu‟lEsîr‟in (606/1209) Kitâbu’l-Murassa‘ fi’l-Âbâ’ ve’l-Ummehât ve’lEbnâ’ ve’l-Benât ve’l-Ezvâ’ ve’z-Zevât adlı kitabıdır.
Simâru’l-Kulûb, konusunda yazılan ilk eser olması nedeniyle
Muhibbî‟nin temel kaynakları arasında ilk sırada yer almaktadır.
Se„âlibî‟nin bu eseri hem sistem, hem de içerik yönüyle Muhibbî‟nin
eserinden farklıdır. Muhibbî‟nin eseri alfabetik olması ve zenginliği
açısından diğerinden ayrılmaktadır.
Murassa‘ adlı eserde sadece belirli kelimelerle kurulan izâfetler ele
alınmıĢtır. Bunlar

 ثٕذ، راد،ٚ ر،ٓ اث،َ ا، اةkelimeleridir. Bu ke-

limelerin muzâf olarak kullanıldığı isim tamlamaları alfabetik olarak
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iĢlenmiĢtir. Böyle bir sınırlamanın getirilmesi de eseri Muhibbî‟nin
eserinden hacim bakımından farklı kılmaktadır. Ayrıca maddelerde
verilen bilgiler ve Ģahitlerin az olması da diğer bir ayırt edici özelliktir.
Muhibbî‟nin Mâ Yu‘avvel ‘Aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf Ġleyh eserinin çıkıĢ noktası Ebû Mansûr es-Se„âlibî‟nin (429/1038) “Simâru’lKulûb fi’l-Muzâf ve’l-Mensûb” adlı eseridir. Eserinin önsözünde de
açıkladığı gibi, Muhibbî bu eseri temel almakla birlikte hem sistem,
hem de kapsam açısından oldukça farklı ve zengin bir eser ortaya
koymuĢtur. Ġkisi arasında bir karĢılaĢtırma yapacak olursak:
I. Muhibbî eserini alfabetik olarak düzenlemiĢtir. Se„âlibî ise izafette kullanılan kelimelere göre konu baĢlıkları oluĢturmuĢtur. Örnek
verecek olursak;
Se„âlibî eserinin I. babında Allâh kelimesinin muzâf ileyh olarak
kullanıldığı izafetleri, II. bapta peygamber isimlerinin muzâf ileyh olarak kullanıldığı izafetleri, III. Bapta melek, cin ve Ģeytan kelimelerinin
muzâf ileyh olarak kullanıldığı izâfetleri iĢlemiĢtir. VII. babında kabile isimlerinin kullanıldığı izâfetleri ele almıĢtır. XVI. bapta ise yer ve
memleket isimlerinin bulunduğu izâfetleri iĢlemiĢtir. Kısacası bu iki
eser sistem olarak birbirinden farklıdır.
II. Muhibbî‟nin eseri diğerinden çok daha geniĢtir. Mesela

ٓ اثke-

limesiyle kullanılan izâfet sayısı Muhibbî‟nin eserinde 348 iken;
Se„âlibî‟nin eserinde 20 dir. Yine

ٛ اثkelimesiyle kullanılan izâfet sa-

yısı Muhibbî‟nin eserinde 553 olup; Se„âlibî‟nin eserinde bu sayı 64 ü
aĢmamıĢtır.
III. Muhibbî eserinde –çok az da olsa- halk dilinde kullanılan bazı
ifadelere ve atasözlerine yer vermekte ve bunu da belirtmektedir. Örnek verecek olursak:

ٜ أ: جؼذح" وٕبيخ ػٓ اٌفمشاءٝ ظً اثٝي العامة "جبء فالْ فٛرمٚ
.ٗ وّب اْ جٍذ اٌزئت ال يٕزفغ ث،بٙ ال يٕزفغ ثٝ اٌخٍمبْ اٌزٝجبء ف
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ْوبٚ .ادذح ثذاحٌٛ ا،شٙرظٚ ٌٗ ٚ رجذٝ اآلساء اٌزٚ رٛ٘ :ادٚ اٌجذٛاث
ٍٗس ػمٛفٌٛ ٖ آساء ال يشا٘ب غيشٛ اثٛ٘ ) غشيك اٌّذح؛ٍٝرٌه (يمبي ػ
ٍٝ ال يضجذ ػٜ ا،َجٗ اٌزٚ ٍٝاد ػٚ اٌجذْٛ اثٌٛٛالعوام يمٚ .ٖعذادٚ
.يٛل
َي العامة "فالْ اعزٍت اٌىشح" وٕبيخ ػٓ اخز اٌىالٛ رم:اعزالة اٌىشح
.ٗأغبي فيٚ
ي العامة "اٌزبجشٛ ومٛ٘ٚ .ْػذَ اٌخغشاٚ  ػذَ اٌشثخ:ٓصّشح اٌجج
"ال يخغشٚ اٌججبْ ال يشثخ
Eserde Muhibbî‟nin en fazla yararlandığı kaynaklar olarak tesbit
edilen Ebû Mansûr es-Se„âlibî‟nin (429/1038) Simâru’l-Kulûb ve
Ġbnu‟l-Esîr‟in (606/1209) el-Murassa‘ baĢlıklı eserleri dıĢında da bazı
kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynaklar arasında hadis, tefsir, sözlük
bilim ve emsal kitapları ile ansiklopedik eserler yer almaktadır. Söz
konusu eserler aĢağıda sıralanmıĢtır:
Muslim b. el-Haccâc‟ın (261/875) el-Câmiu‟s-Sahîh
et-Tirmizî‟nin (279/892) Sunenu‟t-Tirmizî
Ebû Dâvud‟un (275/888) Sunenu Ebî Dâvûd
Ġbn Kuteybe‟nin (276/889) Edebu‟l-Kâtib
Ġbn Kuteybe‟nin (276/889) el-Me„ârif
Ġbn Kuteybe‟nin (276/889) eĢ-ġi„r ve‟Ģ-ġu„arâ‟
el-Belâzurî‟nin (279/892) Futûhu‟l-Buldân
Ġbnu‟l-Mu„tezz‟in (296/908) Kitabu Fusûli‟t-Temâsîl fî TebâĢîri‟sSurûr
el-Ezherî‟nin (370/981) Tehzîbu‟l-Luğa
el-Cevherî‟nin (393/1002) es-Sıhâh
Ġbn Fâris‟in (395/1004) Mucmelu‟l-Luğa
Ebû Mansûr es-Se„âlibî‟nin (430/1038) Fıkhu‟l-Luğa ve Sirru‟l„Arabiyye
eĢ-ġîrâzî‟nin (476/1034) el-Muhezzeb
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el-Meydânî‟nin (518/1124) Mecme„u‟l-Emsâl
ez-ZemahĢarî‟nin (538/1143) el-Mustaksâ min Emsâli‟l-„Ara
ez-ZemahĢarî‟nin (538/1143) el-KeĢĢâf
eĢ-ġehristânî‟nin (548/1153) el-Milel ve‟n-Nihal
el-„Imâd el-Kâtib‟in (597/1200) Harîdatu‟l-Kasr
el-Belevî‟nin (604/1207) Kitâbu Elif Bâ‟
Ġbnu‟l-Esîr‟in (606/1209) en-Nihâye fî Ğarîbi‟l-Hadîs
Ġbnu‟l-‟Arabî‟nin (638/1240) el-Futûhâtu‟l-Mekkiyye
es-Sehâvî‟nin (643/1245) Sifru‟s-Seâde
el-Beydâvî‟nin (685/1286) Envâru‟t-Tenzîl
ed-Demîrî‟nin (808/1405) Kitâbu‟l-Hayevân
el-Fîrûzâbâdî‟nin (817/1414) el-Kâmûsu‟l-Muhît
el-KalkaĢandî‟nin (821/1418) Subhu‟l-A„Ģâ fî Sınâ„ati‟l-ĠnĢâ‟
el-KalkaĢandî‟nin (821/1418) Nihâyetu‟l-Ereb fî Ma„rifeti
Ensâbi‟l-„Arab
Ġbn Kurkamâs‟ın (882-1477) Zehru‟r-Rebî„ fî „Ġlmi‟l-Bedî„ adlı
eserleridir.
Sonuç
Dil, edebiyat ve biyografi alanlarında eserler vermiĢ olan
Muhibbî‟nin dil alanında yazmıĢ olduğu eserlerden birisi de mâ
yu‘avvel ‘aleyh fi’l-muzâf ve’l-muzâf ileyh adlı eseridir. Bu eserde
Arap dilinde isim tamlaması (izâfet) biçiminde kullanılan ifâdeler ve
deyimler ele alınmıĢtır. Bu izâfetler alfabetik sıralanarak anlamları
açıklanmıĢ, âyet, hadis, Ģiir ve atasözleriyle istiĢhâd edilmiĢtir. Zaman
zaman halk dilinde kullanılan ifâdeler veya muvelledûn tabakasına
mensup olan bazı Ģairlerin Ģiirleri de zikredilmiĢtir. Eserde o güne kadar yazılan benzeri eserlerden yararlanılmakla birlikte içerik açısından
zengin bir eser ortaya konmuĢtur. Konusunda yazılan en geniĢ eser
olmasıyla da önem taĢımaktadır. Eserde yer alan izâfetler incelendiğinde Ģu Ģekilde bir sınıflandırma yapmak mümkündür:
Ġnsan isimleri
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Hayvan isimleri
Bitki isimleri
Yer isimleri
Kabile isimleri
Bedi‟ ile ilgili bazı sanatlar
Âyet ve hadislerde geçen bazı izâfetler
Küfür veya hakâret ifade eden bazı izâfetler ve
Atasözleri ve Ģiirlerde geçen bazı izâfetlerdir
Bu izâfetler çoğu zaman kelimeler anlam değiĢikliğine uğramaktadır. Muhibbî bazen bu kelimelere izahlar getirerek neden o anlama
geldiğini açıklamaktadır. Bu arada kelimelerin sözlük anlamlarını da
verdiği görülür. Mesela;

ةٛ ايٛاث

deve için kullanılan bir izâfettir.

Yazarın açıklamasına göre; deve, yük taĢımadaki sabrından dolayı
Eyüp peygambere benzetilerek bu adı almıĢtır.
Bu izâfetlerin bir kısmında ise kinâye devreye girmektedir. Bunun
temelinde çoğunlukla müstehcenlik ifade etmesi dolayısıyla direkt
söylenmek istenmeyen veya ölüm, bela gibi korkulan ya da önemsenen birtakım olayların değiĢik kelimelerle anlatılması yatmaktadır.
Ayrıca izâfet Ģeklinde kullanılan birçok ifadenin tek bir kelime ile
de anlamının karĢılanmasının mümkün olduğu görülmektedir. Aynı
anlamın farklı biçimlerde ifade edilebilmesi Arap dilinin zenginliklerinden biri olmakla birlikte, değiĢik zaman ve ortamlarda farklı Ģekillerde anlatım imkanı sağlaması açısından da önemlidir.
1

Bkz. el-Murâdî, Muhammed Halîl, Silku’d-Durer fî A‘yâni’lKarni’s-Sânî ‘AĢar, Bağdat, IV, 86; Brockelman, Carl; “Muhibbî”, Ġslam Ansiklopedisi, Ġstanbul, 1970, VIII, 512.
2
el-Muhibbî, Muhammedu‟l-Emîn b. Fazlillâh b. Muhibbillâh b. Muhammed, Hulâsatu’l-Eser fî A‘yâni’l-Karni’l-Hadî ‘AĢar, Beyrût, ts,
III, 279.
3
el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II, 259; Wüstenfeld, Ferdinand,
Schriften zur Arabisch-Ġslamischen Geschichte, Frankfurt, 1986, 1,
277.
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4

Muhibbî 1073/1662‟den itibaren Fettâl‟dan ders almaya baĢlamıĢ ve
hocası ölene kadar ondan istifade etmiĢtir. Muhibbî bu hocadan
Muğni’l-Lebîb, Tefsîru’l-Beyzâvî, Buhârî, el-Hidâye, ġerhu’l-Erba‘în,
ġerhu’t-Tavâli‘ adlı eserleri okumuĢtur. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’lEser, I, 51-53; el-Muhibbî , Muhammedu‟l-Emîn b. Fazlillâh b.
Muhibbillâh b. Muhammed, Nefhatu’r-Rayhâne ve RaĢhat Tılâ’i’l Hâne, Tah. „Abdulfettâh Muhammed el-Hulv, Kâhire,1967, III, 566569.
5
el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, I, 52.
6
Bu hocadan “Halvetî” tarikatının usullerini öğrenmiĢtir. Bkz.
Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV, 103; el-Murâdî, Silku’d-Durer, IV,
86.
7
Muhibbî‟nin dayısıdır. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, III, 339.
8
Muhibbî bu hocadan küçük yaĢta Kur‟ân dersleri almıĢtır. Bkz. elMuhibbî, Hulâsatu’l-Eser, I, 20-21.
9
Muhibbî bu hocadan hadis dersleri almıĢtır. Bkz. Muhibbî,
Hulâsatu’l-Eser, III, 401-402.
10
Muhibbî es-Sâlihî‟den mantık, kelam ve matematik dersleri almıĢtır. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV, 330-331.
11
Hadis, fıkıh ve nahiv âlimidir. Muhibbî ondan Tenvîru’l-Ebsâr,
Beyzâvî Tefsiri, Sahîh-u Buhârî adllı eserleri okumuĢtur. Bkz.
Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, IV, 63-65.
12
ġezerâtu’z-Zeheb adlı eserin yazarıdır. Muhibbî ondan sarf ve matematik dersleri almıĢtır. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II, 340341.
13
Muhibbî‟nin çok istifade ettiği hocalardan biridir. Muhibbî ondan
Arap dili ile ilgili dersler almıĢtır Arapça sarf ve nahivle ilgili birçok
kitabı ondan okumuĢtur. Bunlar arasında ġerhu ġuzûri’z-Zeheb,
ġerhu’l-Acrûmiyye, ġerhu Tasrîfi’l-‘Izzî bulunmaktadır. Bkz. elMuhibbî, Hulâsatu’l-Eser , IV, 265-266.
14
Fıkıh ve nahiv alimidir. Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II, 168171; el-Muhibbî ,Nefhatu’r-Rayhâne, I, 571-575.
15
Muhibbî bu hocadan fıkıh usûlü ile ilgili bazı kitapları okumuĢtur.
Bkz. el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II, 437-438.
16
1039/1629‟da doğan „Ġzzetî 1064/1655 de ġam‟a kadı olarak atandı.
Bu sırada Muhibbî‟nin babasıyla dostluk kurdu. Ardından babası
Anadolu‟ya gittiğinde Muhammed „Ġzzetî de orada idi. Babası Anadolu‟da kaldığı dört yıl boyunca „Ġzzetî ile dostluğunu daha da ilerletti.
„Ġzzetî babasının ölümünden sonra Muhibbî‟nin eğitimiyle ilgilenmiĢ
ve ona destek olmuĢtur. „Ġzzetî ve hayatı için bkz. el-Muhibbî,
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Hulâsatu’l-Eser, IV, 131-142; el-Muhibbî, Nefhatu’r-Rayhâne, III,
7-11.
17
el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, III, 286; IV, 135; “Muhibbî”, Ġ. A.,
VIII, 512.
18
Wüstenfeld, Schriften zur Arabisch-Ġslamischen Geschichte, I,
282;„Umar Mûsâ PaĢa, Tarîhu’l-Edebi’l-‘Arabî el-‘Asru’l-‘Usmânî,
DimeĢk, 1989, 631.
19
Kadı nâibi: Kadıların gitmedikleri yere gönderdikleri vekiller hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlar kadılara ait iĢleri görürler ve hâsılatlarından vekâletini yaptıkları kadılara hisse verirlerdi. Bkz. Pakalın,
Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul, 1993, II, 126.
20
el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser, II, 202; el-Murâdî, Silku’d-Durer,
IV, 86.
21
el-Murâdî, Silku’d-Durer, IV, 90-91; el-Muhibbî, Muhammed
Emîn b. Fazlillâh, Zeylu Nefhati’r-Rayhâne, Tah. „Abdulfettâh Muhammed el-Hulv, Kâhire, 1967, 429; “Muhibbî”, Ġ. A., VIII, 512.
22
Tağlîb: Bir Ģeye baĢkasının hükmünü vermek veya iki Ģeyden birini
diğeri üzerine tercih etmektir. Örnek verecek olursak;  ارا جبئٕب لبي يبٝدز
.ٓ ثيٕه ثؼذ اٌّششليٓ فجئظ اٌمشيٚ ٕٝ ٌيذ ثيZuhruf Sûresi 38.âyette geçen
ٓ اٌّششليkelimesinde kastedilen  ِغشةٚ  ِششقdir. Ancak tağlîb yoluyla
 ِششقkelimesi tercih edilerek ْ اٌّششلبkullanmıĢtır Bkz: Küçükkalay,
Hüseyin, Kur’an Dili Arapça, Konya, 1969, 321.
23
Bu eseri es-Su‟alâtî “ed-Dahîl ellezî Leyse lehû Mesîl” adıyla zikretmiĢtir. Bkz. el-Muhibbî, Zeylu Nefhati’r -Rayhâne, 402.
24
Mu„arrab: Yabancı bir kelimeyi Arapların kendi metot ve üsluplarına göre ifade ettikleri Ģekildir. Mesela أخٛ االعطkelimesi Farsça olan
ْاٛ اعزkelimesinin muarrab Ģeklidir. Bkz. es-Suyûtî, „Abdurrahmân
Celâluddîn, el-Muzhir fî ‘Ulûmi’l-Luğati ve Enva’ihâ, Tah. Muhammed Ebu‟l-Fazl Ġbrâhîm ve diğerleri, Beyrut, 1987, I, 268-269; elMuhibbî , Muhammedu‟l-Emin b. Fazlillâh, Kasdu’s-Sebîl fî mâ fi’lLuğati’l-‘Arabiyyeti mine’d-Dahîl, Tah. „Usmân Mahmûd es-Sînî,
Rıyâd, 1994, I, 182.
25
Dahîl: Arapça asıllı olmadığı halde Arapça‟ya geçmiĢ olan kelimeler için kullanılmaktadır. Bazı dilciler “muarrab” kelimesinin eĢ anlamlısı olarak da kullanmıĢlardır. Bkz. es-Suyûtî, el-Muzhir, I, 269;
el-Muhibbî, Kasdu’s-Sebîl, I, 52.
26
Muvelled: Sözleri dilde delil olarak kabul edilmeyen “muvelled”
kelimesiyle ifade edilen Arapların kullanarak ortaya çıkardığı kelimelerdir. Mesela; “tecrübeli, becerikli, akıllı, deneyimli” anlamlarına ge20

len ) (إٌذشيشmüvelled bir kelimedir. Bkz. es-Suyûtî, el-Muzhir, I, 304305; el-Muhibbî, Kasdu’s-Sebîl, I, 54-55.
27
Çok az kullanılması sebebiyle manası kolayca anlaĢılamayan kelime demektir. Bkz. Hüseyin Elmalı ve ġükrü Arslan, “Garîb”, DĠA,
Ġstanbul, 1996, XIII, 374.
28
Arapça‟da )ِٝ )اٌؼبĢeklinde ifade edilen kelime “halk dili” demektir.
Arapların diğer milletlerle kaynaĢması veya bölgesel lehçelerin etkisiyle dilde oluĢan değiĢim ve bozulmalar avamcanın çıkıĢ noktasıdır.
Ancak avamca tümüyle hatalı veya yanlıĢ kullanımdan ibaret olmayıp,
fasîh kullanım kapsamında olanlar da vardır. Bkz. el-Muhibbî,
Kasdu’s -Sebîl, I, 63.
29
Ahmed b. Muhammed b. „Umar el-Hafâcî: 989/1571‟de Mısır‟da
doğdu, orada yetiĢti. Edebiyat ve dille ilgilenen Hafâcî bu iki sahada
eserler vermiĢtir. Bu eserler arasında “Rayhânetu’l-Elibbâ ve
Zehretu’l-Hayâti’d-Dunyâ, ġifâ’u’l-Ğalîl fî mâ fî Kelâmi’l-‘Arab mine’d-Dahîl, Dîvânu’l-‘Arab fî Zikri ġu‘arâ’il-‘Arab” bulunmaktadır.
1069/1659 da Mısır‟da ölmüĢtür. Bkz. ez-Ziriklî, Hayruddîn, elA‘lâm, Beyrût, 1995, I, 238; Kehhâla, „Umer Rızâ, Mu‘cemu’lMu’ellifîn, Beyrût, 1993, I, 262.
30
ġâirler ve edebiyatçıları coğrafi bölgelere ayırarak yazılan eserler
için Bkz. Muhsin Cemâluddîn, “A„lâmu Udebâ‟i‟l-Yemen fî
Nefhati‟r-Rayhâne li‟l-Muhibbî”, el-Ġklîl, 1990, VIII, 151-152.
31
Ayrıca Muhibbî‟nin diğer bir öğrencisi olan Muhammed b. esSemmân tarafından da tertib edilmiĢtir. Bkz. el-Muhibbî, Zeylu
Nefhati’r-Rayhâne, 2.
32
Brockelman, Carl, Geschichte der Arabischen Litteratür, Leiden,
1943, II, 378; Brockelman, Carl, Supplementband, Leiden, 1937, II,
404.
33
el-Bağdâdî, Ġsmail PaĢa, Hediyyetu’l-‘Ârifîn, Beyrût, 1990, II, 270.
34
Corcî Zeydân bu eserin bir nüshasının Halep‟teki el-Medresetu‟lAhmediyye‟de bulunduğunu belirtmiĢtir. Bkz. Corcî Zeydân, Târîhu
Adâbi’l-Luğati’l-‘Arabiyye, Ta„lîk. ġevkî Zayf, Kâhire, t, III, 318.
35
Kitâbu Emâlî adıyla vermiĢtir. Bkz. el-Murâdî, Silku‟d-Durer, IV,
86.
36
Kitâbu Emâlî ke ‘Ġkdi Le’âlî ismiyle geçmektedir. Bkz. el-Muhibbî,
Zeylu Nefhati’r-Rayhâne, 402.
37
el-Murâdî, Silku’d-Durer, IV, 86; el-Muhibbî, Zeylu Nefhati’rRayhâne, 402.
38
Bu eseri bitirmeye ömrü yetmemiĢtir. Bkz. el-Murâdî, Silku’dDurer, IV, 86.
NÜSHA, YIL: 10, SAYI: 30, 2010/I 21

MUHİBBÎ ve “MÂ YU‘AVVEL ‘ALEYH fi’l-MUZÂF ve’l-MUZÂF
İLEYH” ADLI ESERİ
39

el-Murâdî, Silku’d-Durer, IV, 86; el-Muhibbî, Zeylu Nefhati’r Rayhâne, 402.
40
Brockelman bu eseri “Berahâtu’l-Ervâh Câlibetu’s-Surûr ve’lErvâh” adıyla zikretmiĢ ve ataasözleriyle ilgili bir recez olduğunu ifade etmiĢtir. Ayrca bir nüshasının Berlin‟de bulunduğu da GAL‟dan
edindiğimiz bilgiler arasındadır. Bkz. GAL, II, s, 378; “Muhibbî”, Ġ.
A. , VIII, 513.
41
Bu eseri Râhatu’l-Ervâh Câlibetu’s-Surûr ve’l-Ervâh adıyla yalnızca Bağdâdî zikretmiĢtir. Bkz. el-Bağdâdî, Ġsmâ„îl PaĢa, Îzâhu’lMeknûn fî’z-Zeyl ‘alâ KeĢfi’z-Zunûn ‘an Esâmi’l-Kutub ve’l-Funûn,
Beyrût, 1990, II, 307.
42
Dil âlimleri yaĢadığı dönemi dikkate alarak Ģâirleri gruplandırmıĢlardır.
Bu tasnife göre Ġslâm‟dan önceki dönemde yaĢamıĢ olanlara Câhiliyyûn,
hem Câhiliye hem Ġslâm devirlerinde yaĢamıĢ olanlara Muhazramûn, Ġslâm‟ın ilk devirlerinde yaĢamıĢ olanlara Ġslâmiyyûn, bunlardan sonra gelenlere ise Muvelledûn adını vermiĢlerdir. Ġlk iki tabakada yer alan
Ģâirlerin Ģiirleriyle -dilde ve Arapça ilimlerde- istiĢhâdda ittifâk vardır.
Ġslâmiyyûn tabakası Ģâirlerinin Ģiirleriyle istiĢhâdda ihtilaf vardır. Bu tabakaların sonuncusuna giren Ģâirlerin Ģiirleriyle istiĢhâd edilemeyeceği
hususunda ise ittifak vardır. ġiirleri delil olabilecek en son Ģâir Ġbrâhîm b.
Herme (150/767)‟dir. ġiirleriyle istiĢhâd edilemeyeceği hususunda ittifak
olan Muvelledûn Ģâirlerin ilki ise BeĢĢâr b. Burd‟ (167/783) dür. Bkz. esSuyûtî, „Abdurrahmân b. Ebî Bekr, el-Ġktirâh fî ‘Ġlmi Usûli’n-Nahv, Tah.
Ahmet Subhi Furat, Ġstanbul, 1978, 19-20.
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MÎRZÂZÂDE MEHMED SÂLİM EFENDİ‟NİN DİLBİLİM
KONULU SELÂMETU’L-İNSÂN FÎ MUHÂFAZATİ’L-LİSÂN
İSİMLİ ESERİ VE ARAP DİLİNDEKİ YERİ
Murat Sula
Özet: Bu makalede, 18. yüzyıl Osmanlı dönemi Arap dili âlimlerinden Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi‟nin dilbilim konulu eserinin tanıtımı ve Arap dilindeki konumunun ele alınması hedeflenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili, 18. yüzyıl Osmanlı, Mîrzâzâde
Mehmed Sâlim Efendi, Fıkhu‟l-luğa, Selâmetu‟l-insân
The Linguistical Work of Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi
Entitled Selâmetu’l-Insân fî Muhâfazati’l-Lisân and its Place in
Arabic Language
Summary: In this study information about “Selâmat al-insân fî
muhâfazat al-lisân”, a work dealing with linguistics by Mîrzâzâde
Mehmed Sâlim Efendi, an Ottoman Arabic language scholar and poet
of 18th century, has been provided. In addition, the place and importance of this work in Arabic language has been discussed
Keywords: Arabic language, 18th century, Ottoman, Mîrzâzâde
Mehmed Sâlim Efendi, Fiqh al-luga, Salâmat al-Insan.
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SELÂMETU’L-İNSÂN FÎ MUHÂFAZATİ’L-LİSÂN

Giriş
1688-1743 yılları arasında yaĢamıĢ bir Osmanlı âlimi olan
Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi, dört yaĢından itibaren, çoğunluğu
babasından olmak üzere özel hocalardan on iki yıl kadar, döneminde
yaygın ve geçerli olan dersleri alarak eğitimini tamamlamıĢ, on yedion sekiz yaĢlarında memuriyet hayatına müderrislikten baĢlamıĢ ve bu
eğitim kurumlarında on yıl kadar görev yaparak söz konusu memuriyetin en üst basamağı olan Süleymaniye Dârulhadîs müderrisliğini elde etmiĢtir.
Memuriyet hayatının ikinci safhasını oluĢturan ve birkaç sürgün
cezasına maruz kaldığı kadılık görevlerini ise Selanik, Galata, Ġstanbul
kadılıkları ile Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde sürdürmüĢ ve bu
görevlerde takriben dört yıl kalarak Rumeli kazaskerliği makamına
ulaĢmıĢ ve en son bu görevinden azledilmiĢtir.
Gerek babası gerekse kayın pederinin önemli mevkilerde görev
yapmıĢ olmaları hasebiyle elit bir ailenin ferdi olarak devletin müstesna sınıflarıyla bir Ģekilde irtibat kurma ve bir arada bulunma Ģansını
yakalamıĢ olan Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi, Türkçe, Arapça ve
Farsça dillerine hâkim biri olarak müderrislik ve kadılık görevlerinden
arda kalan zamanlarda kendisine yeni imkânlar tanıyacak eserlerin yanında ilmî sahaya önemli katkıları olan tercüme ve telif türünden farklı hacimlerde birçok eser kaleme almayı baĢarmıĢtır.
Eserleri içerisinde kendisine bilfiil Ġstanbul kadısı olma Ģansını veren Tezkiretü‟ş-şuara‟sı, onun tezkirecilikle ve kaleme alınıĢ tarihi
tartıĢmalı olan Dîvan‟ı ise Ģair olarak tanınmasında etkili olmuĢtur.
Ancak hayatı ve eserleri incelendiğinde müellifin, sadece tanındığı sıfatların kapsamıyla sınırlı kalan konularda kalem oynatmadığı, aksine
en az söz konusu alanlar kadar Arap diline de vukûfiyetinin olduğu ve
bu nedenle de kendisinden söz edilmesini zorunlu kılacak derece iyi
bir esere sahip olduğu görülecektir. Kaynaklarda ve çalıĢmalarda yazarla ilgili görülen bu eksikliği gidermek, on sekizinci yüzyıl Osmanlı
24

kültür sahasında araĢtırma yapacak ve kalem oynatacaklara bir nebze
olsun katkıda bulunmak ve yazarın diğer yönlerini de ortaya koyarak
ekmel bir Ģekilde tanınmasını temin etmek amacıyla Selâmetu‟l-insan
fî muhâfazati‟l-lisân isimli eserinin ayrıntılı bir Ģekilde tanıtımının ve
benzerleriyle mukâyese etmek sûretiyle Arap dilindeki yerinin tespitinin faydalı olacağı düĢünülerek ele alınan bu makalede, yazarın hayatı
ile diğer eserlerinin tanıtımına, baĢka bir makalede ele alınması nedeniyle1, değinilmeyecektir.
A-Te‟lîf Sebebi
Kütüphanelerde tespit edebildiğimiz eserin üç nüshanın metinleri
ile Osmanlı Müellifleri‟nde2 Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟l-lisân
[ْاِاةـةالدابٌٍظالةٟ ]طالمِدابنٔظالةْاـالseklinde3 olan bu eseri, Mîrzâzâde
Mehmed Sâlim Efendi, hutbetu‟l-kitâb kısmında belirttiğine göre; konulara olan derîn vukûfiyetleri sebebiyle öncekilerin ayrıntılarıyla anlatmaya lüzûm görmedikleri ve satır aralarında işâret ettikleri konuların, döneminde teferruatlı bir şekilde ele alınmasına şiddetle ihtiyaç
hâsıl olması sebebiyle, ortaya çıkan bu eksikliği gidermek için 4 kaleme almıĢtır.
Müellifin, ilgili bölümdeki bazı ifâdelerinden böyle bir eseri telif
etmenin zor olduğuna dikkat çekmek istediğini anlıyoruz. Söz konusu
güçlüğün ne olduğunu açıkça belirtmiyor ise de bunun; konunun kendisinden ve Osmanlı Devleti âlimleri arasında yaygın bir gelenek olan
Ģerh, hâĢiye ve ta„lik türü eser kaleme alma âdetine uymayarak, hicrî
dördüncü asırda baĢlayan fikhu‟l-luğa geleneğinin devâmı
mâhiyetinde, ancak onlardan daha geniĢ bir muhtevaya sahip yeni bir
eser kaleme alma niyetinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Yazarın
bu konudaki haklılığını kitaba takrîz yazan dönemin önemli Ģahsiyetlerinin ifadeleri de teyit etmektedir. Zira onlar, takrîzlerinde, muhteva
itibariyle sıra dıĢı konuları içeren müellifimizin bu eserini; munîf, hoĢ,
zarîf, Arap dilinin kaynaklarından fıĢkıran bir çalıĢma vb. ifadelerle
tavsîf ederek hayret ve beğenilerini açıkça dile getirmiĢlerdir.
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Mîrzâzâde Mehmed Sâlim‟in kadılık mesleğini icrâ ederken farklı
sebeplerden dolayı uzunca bir müddet mazûl dönemler geçirdiğini biliyoruz. Müellif, bu boĢluk dönemlerini iyi değerlendirmiĢ ve çeĢitli
konularda bir kısmı günümüze gelmeyen irili ufaklı bir hayli esere imza atmıĢtır. Bunlardan Tezkiretü‟ş-şu„arâ‟sı, onun meslekî hayatında
yeni imkânlar elde etmesine vesile olmuĢ ve Ġstanbul kadılığına getirilmesini sağlamıĢtır. 11 Mart 1730‟da tamamladığı Selâmetu‟l-insân
fî muhâfazati‟l-lisân‟ı da dönemin sadrazamı Dâmad Ġbrahim PaĢa
(ö. 1730)‟ya yeni bir göreve atanma umuduyla aynı Sadrazam‟a sunmuĢ olması muhtemeldir. Ne var ki bu çalıĢma, bir önceki eser gibi
kendisinin yeni bir göreve getirilmesini sağlamamıĢtır. Zira Sâlim
Efendi, bu eserden sonra kaleme aldığı ve I. Mahmud‟a ithaf ettiği
Nemîka ilâ Sultan Mahmûd 5]دّٛاطٍطةْاِاٌٝمداإ١ّٔ[ isimli eserinde, kendisinden e s ki R um e l i k a za s ke r i olarak bahseder6. Ancak
söz konusu dönemde gerçekleĢtirilen ilmî faaliyetlere Dâmad Ġbrahim
PaĢa‟nin sağladığı maddî katkılar ile bolca ihsanları dikkate alındığında, bu çalıĢmanın da karĢılıksız bırakılmıĢ olabileceğini söylemek pek
mümkün görünmemektedir.
B- Muhtevası
Hutbetu‟l-kitâb ile mukaddime, on iki bölüm, hâtime, ferâğ ve
istinsâh kayıtları ile alfabetik kitap listesinden oluĢan Selâmetu‟linsân fî muhâfazati‟l-lisân‟ın muhtevası belirtilen fasıl sırasına göre
Ģöylece özetlenebilir.
Hutbetu‟l-kitâb kısmı ve Mukaddime: Sözüne besmeleyle baĢlayan müellif, metnin ilk satırlarında bir esere baĢlarken nelere dikkat
edilmesi gerektiği hususu üzerinde durarak konuya Allah (c.c)‟a
hamd, Rasûlüne (a.s.) salât ve selâmla devam eder. Daha sonra “ جعالٚ”
ile baĢlayan kısımda eseri yazmaya sevk eden âmilin ne olduğu üzerinde duran yazar, birkaç kelimeyle de olsa döneminin sosyo-kültürel
özelliğine ve kendisinin âlim, Ģâir ve diğer ilmiye mensuplarıyla yakın
temasta bulunduğuna dâir bazı öz bilgiler sunduktan sonra, bu eserini
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sunduğu dönemin sadrazamı Dâmad Ġbrahim PaĢa‟yı methederek bu
çalıĢmasının karĢılıksız kalmayacağını umduğunu belirten dua cümleleriyle konuyu bitirir ve kitabın muhtevasını fasıllarına göre verir. Ardından Mukaddime‟ye geçer ve sülasî bablara ait aĢağıdaki özet bilgileri sunar.

َ ابٌىٍّالد
َ ٓ ٍَالش َِاِال٠ٚاٜ سعال٠ِالةا
Birinci Bölüm‟de, “بِال اٚاٝال
بِال خاجّ َعٕ دٌٛاب
Müteaddi ve lazım kelimelerden aynı anlama gelenler” baĢlığı altında
Arap dilinde müteaddi ve lâzım olarak kullanılan ele alınmaktadır7.
İkinci Bölüm‟de, Arap dili sözlük çalıĢmalarında “yapısal sözlükler”den sadece fiillere tahsis edilen8 ve Ebû Ġshak ez-Zeccâc Ġbrahim
b. es-Serî b. Sehl (ö. 310/923) tarafından kaleme alınan Fe„altu ][ـعٍر
ve ‟ef„altu ] [أـعٍالرisimli kitabı özetlenerek verilmiĢtir. Bölüm üç ana
kısma ayrılmıĢ olup, birinci kısımda Fe„ale ] [ـعًاve ‟Ef„ale ] [أ َـعًاka-

َ ِٚالر ا
ِ ٍٗاجأـع١ِسىٍُاـ٠جةتاِةا
lıplarındaki fiillere9; ikinci kısımda “الزا١الةابتس
ِ ٍَ ْاـعِٚالراد
ِ ٍَ ٗاأ َـع١ ـ: Sadece ef„altu kalıbında kullanılan kelimelere”10
الرا
َ ِالةٚالرا
ِ ٍَ ْاأ َـعِٚالراد
ِ ٍَ الٗاجفع١جةتاِةازِ ِىٍِّالُاـ
ve üçüncü kısımda ise “الٗا١الزاـ١ابتس
ـع ٍَ ِا: Sadece fe‛altu kalıbında kullanılanlara”11 yer verilmiĢtir.
ر
Üçüncü Bölüm‟de “بٌعالعؿٚخ اٛابٌمال:-جةٌفسح-بألسرا: Kuvvet ve zafiyet”; “بنعةٔدٚابنتةـد ا:بنـشبع: Korkutmak ve yardım etmek”; “ا:أزالزت

وطالزٚلالًاِةٌِالٗ ا: Malı az ve çok olmak”; ؼٍالكٚاـساالٗ ا:جٍالكابٌحالةتا: Kapıyı
açmak ve kapamak” gibi Arapça‟da ezdâd12 olarak adlandırılan isim
ve fiil kalıplarındaki kelimeler sıralanmıĢtır13.
Dördüncü Bölüm‟de “ٓ٠اِالش:ٞبْ اأٛبْاأ َزالٛاأطَالٛ٘:Üzgün”, “ِىالةْا

الةٙ١فاـٟاشيالٟابٌمفةرابٌسالٟابألربضٟ٘ٚا:وذباجملعاطملعٚج ٍَمعاط ٍَمع ا: Çorak
arazı”, itbâ„ ve muzâvece konulu kelimeler incelenmektedir14.
Ġki baĢlık ve bir sonuç seklinde oluĢturulan Beşinci Bölüm‟de, iki
Ģekilde okunduğu halde tashîf olmadığı kabul edilen “ِىالد,  جىالد:Mekke
şehri”, “ابٌسالزبت:ٜبٌطالزٚاٜ بٌحالز:Toprak” 15 gibi kelimeler ile ibdâl edilebilen “ع١ِالةاأطالسسٚعا١ِالةاأطالسط: e-memek”16; “الكٙ٘ َمٚزا١ابٌظالِٟ َماالكاـال:
Bitkin düşmek”17 vb. lafızlar anlatılmaktadır18.
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َ ٔؼة
Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi, Altıncı Bölüm‟de “الرأ َفظِالٗا
ربٔالرٚ: İçi bulanıp kusa yazmak”, “ٗارلعال:ٌٞ ِالٗ اأٚجالٗاٛردَاض: Elbiseyi
yamamak” ve “عد٠اطالز:الزاَٙ١عٚالًاَٙ١ٔةلالداع: Hızlı koşan deve” örneklerinde de görüldüğü gibi bazı harflerinin değiĢtirilmesine neden olan
“pelteklik” sebebiyle iki Ģekilde okunduğu halde hatalı okuma olarak
görülmeyen kelimeler ile ibdâl konularında ele alınan, Râ [ ]رharfinin
yerine gayn [’]غnın kullanılması: “بٌالالزبدخإِّٚالالد ا١ٌٍابٌّالالزأخابٌٕةعّالالداب:بٌؽالالةدخ

ٖٛٔاال: Genç kız”; Râ [’]رnın Yerine lâm [’ ]يın Kullanılması: “جالًاٌٛب
جزاٌٍفشعٌٛب: Korku” ile “ادابٌاٍالك١ابٌَّالاةجدابٌظالٟا٘ال: ِجزِجةٔالدٚ ِجٍِحةٔدا: Çığırtkan ve kötü ahlaklı kadın” ve Sîn [ ]صYerine Sâ [’]شnın Kulla-

َ
nılması: “َابتالسم ابٌةالم:اٍِٞالصا اأٚالمَا
سالٗاِ ٍَالضابٌة١أز:اKaranlık bastığında gelmek.”19 Ģeklinde sınıflandırılabilen kelimeler anlatılmıĢtır20.
Müellif, es-Suyûtî‟nin el-Muzhir‟inden özetleyerek oluĢturduğu
yedinci bölümde naht konusu ile “اجعٍالراـال بن:بٌجعفٍالدا: Canım sana
fedâ olsun”, “اطحاةْاهللا:بٌظحاٍدا: Subhanellâh demek”, “اأ ةيا:بٌط ٍَحمدا

هللااجمةن: Allah (cc) ömrünü uzun eylesin”, “اوحراهللااأع بفن:بٌىحسعدا: Allah (cc) düşmanını kahretsin”; “ اٟ يال َفعٕف: Hanefî ve Şâfiî mezhebine
mensup olan” menhût olarak kullanılan kelimelerden bahsetmektedir21.
Ġki kısım hâlinde düzenlenen ve semâî müennes kelimelerin anlatıldığı sekizinci bölümün birinci kısmında, Kemâluddîn Ġbnu‟l-Enbârî
(ö. 577/1182)‟nin el-Bulğe fi‟l-farkı beyne‟l-müzekkeri ve‟lmüennes ]بٌّثٔالصٚٓابٌّالذوزا١ابٌفزقاجالٟ [بٌحٍؽداـisimli eserinden müzekker ve müennesin taksimatıyla ilgili bilgiler verilmiĢ, ardından müzekker ve müennes kelimeler alfabetik baĢlıklar altında zikredilmiĢtir22.
Ġkinci kısımda ise özetle aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir:
Sonunda yuvarlak tâ [ ]خolduğu halde müzekker için sıfat olarak kullanılanlar: [الد٠ٚ]رب: Çok rivayet eden (adam)”, []عمِالد: Bilgin
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(adam)”, []ٔظالةجد: Neseb bilgini (adam)”; sonunda yuvarlak tâ ][خ
olup müzekker ve müennes için kullanılanlar: ][ِّ٘شخ: Alaycı ve kinayeli sözler söyleyen erkek/kadın, ][ِ٘الذرخ: Çok konuşan erkek/kadın
ve ]جالدِٛ[ٌج: İnatçı erkek/kadın; sonunda yuvarlak tâ ] [خolmadığı
halde sadece müennes için kullanılanlar: ] [وةعالث:Göğüsleri belirginleşmiş genç kız, ] [ٔة٘ال: Gençliğinin baharındaki kız, ][ ِِظالٍث: Çocuğu ölmüş kadın, ][جالةِع: Hâmile; ceylan için kullanılan bazı sıfatlar: ]ً [ِطف:Yavrulu vahşi hayvan, ]ْ  [ِشال:Annesinden ayrılmış yavru, ] [تالةلي:Sürüden ayrılmış geyik; koyun İçin Kullanılan Bazı Sıfatlar: ] [صالةرت:Sütü ekşi, ]ُ [ ِِ َسالا:İkiz doğuran”,] [طالةٌػ:Yaşlı; deve
için kullanılan bazı sıfatlar: ]ًَٙ١[ٔةلداع: Hızlı giden deve, ][٘زَ جالةت:
Hafif deve, ][دبِالك: Doğumdan sonra rahmi dışarı çıkan deve; dişi

َ [: Doğurması yaklaşmış eşek;
eşek için kullanılan bazı sıfatlar: ]ٍِّع
[ـالزصا ِِالزَ و: Hızlı koşan at, ][ضالةِز:
َ ِِ [بِالالزأخا
Zayıf at; kadınlara ait bazı özellikler: اجٍؽالالراتّظالالةا:ظالالٍؿ
]ٓ١أرجعالٚ: Kırk beşine varmış kadın, ]ٍالدابٌ ِعِٕالك٠ٛ ا:ًَطال١[ع:Boynu uzun
at için kullanılan bazı sıfatlar: ]

kadın, ]نِٛضاٚتاِٛاٌع:تِٛ[يع:Oyun oynayan ve güleç kadın, ]ع٠[تز:
Güzel ve nazik kadın”; müzekkerleri meşhur bazı müennes kelimeler: ][ط ٍَمد: Sert ve keskin dilli kadın, ][ضِزَ ٍِِد: Dişi tilki, ][ٌحِثخ: Dişi aslan; müennesleri meşhur bazı müzekker kelimeler: ]الث١عةل٠[: Erkek
keklik, ]تِٛ َعظ١ٌ[ب: Erkek arı, ]ْ[بٌعِّ حَعة: Sırtlan”23.
Ġki kısım olarak tertiplediği dokuzuncu bölümde yazar, alfabetik
baĢlıklar altında müzekker ve müennes kelimeleri tanıtmaktadır24.
Bölümün hâtime kısmında, bazı kelimelerin müzekkerliği ve müennesliği hususundaki görüĢ farklılıklarına yer veren müellif, ardından
Ġbnu‟n-Nehhâs (ö. 338/950)‟ın Şerhu‟l-Kasâ‟id‟inde geçen bazı müzekker ve müennes kelimeleri zikreder. Daha sonra “Tezyil [ ً١٠”]زالذ
baĢlığında bu faslı kaleme alırken istifade ettiği kaynaklar konusunda
özet bilgi sunduktan sonra genellikle “Fâide [ ”]ـةئال خbaĢlıkları altında
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muhtelif kaynaklardan konuyla ilgili yazarların görüĢ ve yorumlarını
aktarır25.
Onuncu bölümün 1-4 baĢlıklarında müellif, []بٌظالالاٍد: Kuzu,
[الد٠]بٌج ب: Ceylan yavrusu, []بٌحطالد: Ördek vb. kelimeler gibi sonunda
yuvarlak tâ [ ]خolan kelimelerden müzekker ve müennes için kullanılanlar ile konuya giriĢ yapmıĢ, devamında Ġbn Kuteybe (ö.
276/889)‟nin Edebu‟l-kâtib‟inden alıntı yaparak, müfredinde tâ-i
merbûta [ ]خbulunan kelimelerin müzekker ve müennes için kullanımında meydana gelebilecek karıĢıklığı ortadan kaldırmak için, söz
konusu isimden sonra, onun müzekker olarak kullanıldığına iĢaret
eden uygun bir sıfatın kullanılması gerektiğini [ ]٘الذٖأعةِالدالوالزcümlesiyle örneklendirmiĢtir26. Bunların haricinde müellif, baĢlıklarını verdiğimiz Ģu konulara da değinmektedir:
Sonunda Müenneslik tâ [‟]خsı Olmayan Bazı Müennes Sıfatlar;
Müzekker ve Müennes İçin Ortak Kullanılan Bazı Sıfatlar; Sadece Müzekker İçin Kullanılan Bazı sıfatlar; Fe„altu [ ]ـعٍالرVezninde Olup Aynı Anlama Gelen Nâkıs-ı vâvî ve yâ‟î Fiiller; Cemi Kalıbında Olduğu Halde Tekil veya İkil Anlamı Kastedilenler; Müfredi Bilinmeyen Tesniye Kelimeler; Lafzından Müfredi Olmayan
ve Çoğul Anlamı Kastedilenler; Cemilenmeyen Kelimeler; İkili
Olmayan Kelimeler; İkili ve Çoğulu Yapılamayan Kelimeler; Çoğul Kalıplarıyla Kullanımı Yaygın Olan Kelimeler; Müfred
Sîgasıyla Kullanımı Yaygın Olan Lafızlar; Müfredi ile Cemi veya
Müfredi, Tesniyesi ve Cemi ya da Müzekkerlik ve Müennesliği
Aynı Olan Kelimeler ve Tağlîb Amaçlı Çoğul Yapılan Lafızlar27.
On birinci bölümde “Kelimede bazı harflerin yer değiştirmesi”
seklinde tanımlanabilen kalb konusu ile bu uygulamaya tabi tutulan
maklûb kelimeler anlatılmakta olup, konu iki kısım halinde ele alınmaktadır. Birinci kısımda kalb ve ibdâlin uygulandığı kelimeler 28 ile
aynı konuyla ilgili âlimlerin görüĢlerine yer verildiği alt baĢlıklara 29

30

yer verilirken ikinci bölümde terhîm ve tasğîr edilemeyenler 30 ile
tasğîr edildiği halde tasğîr anlamı kastedilmeyenler31 zikredilmektedir.
İtlâkâtu‟l-eimmetil-luğaviyye baslığıyla isimlendirdiği on ikinci
bölümde müellif, es-Se„âlibî (ö. 429/1037)‟nin Fıkhu‟l-luğa‟sından
seçme bölümlere yer vermiĢtir. Ġki ana kısım halinde düzenlediği faslın birinci kısmında “[ُالِٙاومٟبلعالداـالٌٛالزبذاب١]بٌسعح: Araplar‟ın kullana
geldikleri kavramlar” genel baĢlığını kullanmıĢ ve kelimeleri alfabetik
baĢlıklar altında sunmuĢtur32. Ġkinci kısımda ise, birbiriyle bağlantılı
lafızlar, muhtevanın geneline muvâfık baĢlıklar altında sıraladığı görülmektedir33.
Yazarın, Mâ yelzemu li ‟uli‟l-‟elbâb ]ابألٌحالةتٌٟ٢ٍشَا٠ [ِةاbaĢlığını
kullandığı hâtime bölümünde, muhtelif kaynaklarda önemli gördüğü
veya ilginç bulduğu bilgileri ]ؿ٠[ِطٍالالثايالالز34, ]فالالد١ّالالداٌطِٙ[35 ve

][شسِالد36 gibiler hâriç, genellikle Muhimme ]ّالدِٙ[ baĢlıkları altında
aktarmaktadır. Arap dili ile ilgili olmayan konulara da yer verdiği bu
bölümdeki mevzular Ģöyledir:
Müellif, Talâk sûresinin 12. âyetinin tefsirini ez-ZemahĢerî‟nin elKeşşâf‟ı, Ebussuûd (ö. 982/1574)‟un ĠrĢâdu‟l-„akli‟s-selîm‟i
Fahruddîn er-Râzî (ö. 606/1210)‟nin Mefâtîhu‟l-ğayb‟inden naklederek konuya giriĢ yapar. Konunun sonunda da kendi yorumunu ilave
ederek söyle der: “Bu konuda Muhbir-i sâdıkın söyledikleri haktır.
Biz, Kur‟an‟ın ve sahih hadîsin haber verdiklerine inanırız. Bunun dışında, gerek filozofların gerekse bid„at ehlinin söylediklerine itibâr
etmeyiz, onların söylediklerinin doğruluğunu araştırmayız ve bu mevzuda cüretkâr davranmaktan kaçınırız. Zira Allah (cc)‟ın gücü akıldan
üstündür. Bu sahada insan aklının muttali olabileceği bilgi, Allah
(cc)‟ın tanıdığı izin ölçüsüyle sınırlıdır.”37
GiriĢ mâhiyetindeki bu bilgilerden sonra müellifin değindiği sâir
konular, baĢlıklarına göre Ģöyledir:
1. Muhimme: Muhammed eĢ-ġiblî (ö. 769/1367)‟nin kelâm konulu ‟Ekâmu‟l-mercân fî ‟ahkâmi‟l-cânn isimli eserinin on altıncı
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cesinde cinlerden nebî olup olmadığı konusuyla alakalı yapılan tartıĢmalar anlatılmaktadır38.
2. Muhimme: es-Sekkâkî ( ö. 626/1229)‟nin Miftâhu‟l-ulûm‟una
TaĢköprüzâde (ö.968/1561) ‟nin yazdığı Hâşiyetu şerhi‟l-Miftâh
isimli çalıĢmasından sıfat konusuyla ilgili olarak; “Bir şeyi diğerlerinden ayırt eden özelliği sıfat-ı kâşife ][بٌَّالفدابٌىةيالفد, iki veya daha
fazla nesne arasındaki benzerlik nedeniyle oluşabilecek karışıklığı gidermek üzere bunlardan birinin öne çıkarılan özelliği sıfat-ı
muhassısa ][بٌَّالفدابٌّاََّّالد, aralarında benzerlik olduğu zannedilenden şeylerden bilinmek istenenin bazı farklı yönlerini açıklayana
sıfat-ı müekkide ] [بٌّثو ال خve bunların haricindekilere ise sıfat-ı
mâdihe ] [بٌّةدِالدveya sıfat-ı zâmme ] [بٌذبِالدdenir.”39 Ģeklinde özet
bilgilere yer verilmiĢtir.
3. Muhimme: Kıyâme sûresinin “ ِٗاجٕةٔالٞٛال
ِّ اأ َْأِظٍٝٓاع٠ا الةدرٍٝ﴿ج
Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye
gücümüz yeter.”40 meâlindeki âyette geçen ٓ٠ ﴿لالةدرkelimesinin okunuĢu ve irabıyla ilgili olarak Ahmed es-Semîn (ö. 756/1356)‟nin edDurru‟l-masûn‟u, el-Beğavî (ö. 516/1122)‟nin Tefsîru‟l-Beğavî ya
da diğer adıyla Me‛âlimu‟t-tenzîl‟i Ġbn Cerîr et-Taberî (ö.
310/923)‟nin Câmi‛u‟l-beyân‟ı, Sîbeveyh (ö. 180/796)‟in el-Kitâb‟ı
Ebû Saîd es-Sîrafî (ö.368/979)‟nin Şerhu Kitâbi Sîbeveyh‟i, esSecâvendî (ö. ?)‟nin ‛Aynu‟l-me‛ânî‟si, Ebû Bekr el-Enbârî (ö.
328/939)‟nin Kitâbu‟l-vakf ve‟l-ibtidâ‟sı Fahruddîn er-Râzî‟nin
Mefâtîhu‟l-ğayb‟ı gibi tefsir, gramer ve kırâat kitaplarında yapılan
değerlendirmeler ele alınmaktadır41.
4. Muhimme: ez-ZemahĢerî (ö. 538/1143‟nin el-Keşşâf‟ından
Fâtihatu‟l-kitâb ] [ـةزاالدابٌىسالةتterkibinin ne anlama geldiği, terkipteki
el-Fâtiha ][بٌفةزاالدile bu kelimenin sonundaki tâ ]‟[خnin türü açıklanmaktadır. Ardından el-Kitâb ] [بٌىسالةتkavramının tanımı verilmekte ve
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Fâtihetu‟l-kitâb ] [ـةزاالدابٌىسالةتtamlaması farklı yönlerden örneklerle
açıklanmaktadır42.
5.

Muhimme:

er-Rahîm

]ُ١ِ [بٌ الالالزkelimesi, er-Rahmân

]ِّٓ‟[بٌالزdan daha belîğ iken ve “belîğ olmayandan olana doğru gitmek” kural olmasına rağmen ikinci kelimenin birincisine öncelenmesinin sebebine cevap aranmaktadır. Konuyla ilgili olarak Zuhûrî (ö.
?)‟nin, “Her iki kelime “merhamet sahibi” anlamında olmasına rağmen aralarında nüans farklılıkları vardır. Bu nedenle Rahmânu‟ddunya ]ة١ٔ  [رِّٓابٌالve Rahîmu‟l-‟âhire ]تالزخ٢ُاب١ [رِالşeklinde kullanılır. Rahmân, lafzı hâs manası genel iken rahîm bunun tersi bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle bir kişiye ne Rahîm ve ne de Rahmân ad olarak verilir. Ancak Müseylemetu‟l-kezzâb için Rahmânu‟l-Yemâme isminin kullanılması, kınama ve yerme amacına matuftur.”43 Ģeklindeki
değerlendirmeleri aktarılmaktadır.
6. Muhimme: Fahruddîn er-Razî‟nin Mefâtîhu‟l-ğayb‟ından,
KureyĢ [ ٠ ]لالالزkelimesinin etimolojik tahlîli, nahiv yönünden
munsarıf ve gayr-ı munsarıf olması meselesi, KureyĢ kabilesine bu
ismin kim tarafından ve neden verildiği ve Ebû KureyĢ [ ٠الالزٛ]أجال
künyesine sahip kiĢinin kim olduğu konuları ile ilgili yorumlar ve değerlendirmeler aktarılmaktadır44.
7. Muhimme: Alâuddîn Abdulaziz b. Ahmed el-Buhârî (ö.
730/1330)‟nin Keşfu‟l-‟esrâr: Şerhu usûli‟l-Pezdevî‟si, el-Beyzâvî
(ö. 691/1292)‟nin Şerhu‟l-Mesâbîh‟i, Hasan Çelebî (ö. 886/1481)‟nin
Hâşiyetu‟t-Telvîh‟i, Fahruddîn er-Râzî‟nin Mefâtîhu‟l-ğayb‟ı ile el-

َ اندَاِالٟإ َلاأتالالذارجَالالهاِال َالٓاجٕالالٚ﴿
Beğavî‟nin Me‛alimu‟t-tenzîl‟inden الٓا
َُ ِٙالس٠ِّر٘ َُا ِلرِِٛٙ ظ: Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı.”45 meâlindeki âyetin tefsiri ve bununla ilgili yorumlar nakledilmektedir46.
8. Muhimme: Felak ve Nâs sûrelerindeki “muste„âzun bih

]ٗ ”[بٌّظالسعةلاجالile “muste„âzun minh ]ٗ”[بٌّظالسعةلإِالten, yani kendisine
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ve kendisinden sığınılan kavramlarından neyin kastedildiği hususlarıyla ilgili Fahruddîn er-Râzî‟nin değerlendirmelerine yer verilmiĢtir.
9. Muhimme: Bütün ilimlerin besmeledeki bâ ] [تharfinde
mündemic olduğuna dair Fahruddîn er-Râzî‟nin Mefâtîhu‟lğayb‟indeki te‟villeri anlatılmıĢtır47.
10. Matlab şerîf: ez-ZemahĢerî ile Sa‛dî Çelebî (ö. 945/1538)‟nin
48

ِّّ الةدا١ج الةدالٛجَ عالالًَ اٌ الِٗاع٠ٌ ال َُاٚ﴿ا: …ve ona hiçbir eğrilik koymadı...”

âyetiyle ilgili yorumları ve dönemindeki bazı âlimlerin Sa‛dî Çelebi‟nin yorumuna yapılan itirazlara babası Mîrzâ Mustafa Efendi‟nin
yorumu verilmektedir49.
11. Muhimme latîfe: Yûsuf sûresinin 85. âyetinde geçen ﴿از َفسالثِبا
kelimesinin anlamı üzerinde yapılan tartıĢmalara yer verilmiĢtir50.

َ َِٕٓةِٖا١راع
َ ابٌا
َ ع١َبجٚ ﴿ا: … ve üzüntüden göz12. Muhimme: ِالشْا
َ ع١َ ﴿ابجkelimesinin anlamından
lerine ak düştü.”51 âyetinde geçen الرا
yola çıkarak bir peygamber için körlüğün mümkün olup olmamadığı
konusu, el-Beyzâvî, Fahruddîn er-Râzî ve el-Beğavî‟nin tefsirlerindeki
yorumlar ile el-Kastallânî (ö. 923/1517)‟nin el-Mevâhibu‟lledünniyye‟sinde geçen es-Sübkî (ö. 756/1355)‟ye âit: “Hiçbir peygamber için körlük söz konusu değildir. Zira böyle bir durum onlar
için bir eksikliktir. Ayrıca hiçbir peygamber de kör olmamıştır. Şuayb
peygamber için “kör idi” söylentilerine gelince, böyle bir şey vukû
bulmamıştır. Yakub peygamber‟in körlüğü ise, üzüntüsünün zevâline
kadar devam etmiştir.” Ģeklindeki değerlendirmeleriyle konu açıklanmıĢtır. Ardından müellif, }ِٗ {ِال َٓاعالزؾأ َفظالِٗاـمال َ اعالزؾارجال اhadisiyle
ilgili olarak Mâhiyyetü‟l-„âşik isimli Türkçe eserinde, “Yukarıdaki
hadisle ilgili yapılan yaygın yorumlardan başka şu yorum da yapılabilir: Bir kişi kendisini hudûs ve imkân yönünden bilirse Rabbini de kıdem ve vucûb itibariyle bilmiş olur. Çünkü mümkün ve muhdes olanlar için mutlaka bir sâni‛ gereklidir.” tarzındaki kendi yorumunu
vermiĢtir52.
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َ َ َٛ٠ِ َُاِّٙ ََّضٍطدٌاأٔةات
13. Muhimme: {اأوًاضِّٕٗ اٚجًٌاجةعاِِزبدا
ِ ّد ار١ابٌم

ؾاِٛ٠ٌُاٚرجًابطَسأَجزار ِجمداٚ اضِالُاؼال راٟاجالٝرجًاأ َعطٚ }أجَ زٖ ا: Ben Kıyamet günü üç tip insanın düşmanıyım; Hür bir insanı satan ve parasını
yiyen, bir kişiyi ücretli tutup (çalıştırıp) ücretini tam ödemeyen ve
Ben‟im adıma affedip daha sonra bu kararından vazgeçerek (affettiği

kişiyi) mağdur eden”53 anlamındaki hadiste geçen اضالُاؼال راٟاجالٝ{اأعط

} cümlesiyle ilgili olarak Hâherzâde (ö. 483/1091)‟nin Fetâvâ isimli
eserinden getirdiği açıklamalar nakledilmektedir54.
14. Muhimme: }رزٗاٛصالال
ِ اٝ“ {إْاهللاااتٍالالكاندَاعٍالالŞüphesiz Allah,
Âdemi kendi sûretinde yarattı” hadisindeki ]ٗرزٛ [صالtamlamasında
muzafun ileyh olan hû ]  [٘الzamirinin hangi kelimeye râci olduğu ve
Sûret ]رخٛ [صالالisminden ne anlaĢılması gerektiği konularıyla ilgili
açıklamalar, Abdurra‟ûf el-Munâvî (ö. 1013/165)‟nin Feyzu‟l-kadîr
şerhu‟l-Câmi„i‟s-sağîr isimli kitabından birebir aktarılmıĢtır55.
15. Muhimme: en-Nevevî (ö. 676/1278)‟nin et-Tibyân fî âdâbi
hameleti‟l-Kur‟ân‟ı ile Ġzzuddîn b. Abdisselâm‟ın el-‛Ucâle isimli
eserlerinden, Kur‟ân için hürmeten ayağa kalkmanın uygun olup olmayacağı tartıĢmaları aktarılmaktadır. Müellif, konuya, “Ameller niyetler doğrultusunda değerlendirilir” hadîsinde belirtilen kıstastan
bakarak sözü edilen davranıĢın “bidat olup olmayacağı kişinin niyetine göredir” Ģeklinde değerlendirmede bulunmaktadır56.
16. Fî-lafzi‟l-„ibâre: el-‛İbâre ] [بٌعحالالةرخkelimesinin etimolojik
tahlîline dâir Fahruddîn er-Râzî‟nin tefsirinde yaptığı yorumlar verilmektedir57.
17- Mesâ‟il fi ‟ilmi‟l-hat: Maksûr-memdûd veya müzekkermüennes kelimelerin yazımında Ģüpheye düĢüldüğünde nasıl hareket
edilmesi gerektiği konusunda Ġbn Cinnî‟nin, “Bir kelimenin maksûr
veya memdûd olduğu konusunda şüpheye düşersen, o kelimeyi maksûr
şekliyle yaz. Çünkü memdûdun maksûr yazılması mümkün iken
maksûrun memdûd olarak yazılması hatadır. Yine bir kelimenin vâv‟lı
yahut yâ‟lı olduğu hususunda tereddüdün varsa, o kelimeyi elif ile yaz.
NÜSHA, YIL: 10, SAYI: 30, 2010/I 35

SELÂMETU’L-İNSÂN FÎ MUHÂFAZATİ’L-LİSÂN
Zira yâ‟lı bir kelime elif ile yazılabilirken, vâv‟lı bir kelimenin yâ‟lı
yazılması uygun düşmez. Bunlara ek olarak herhangi bir kelimenin
müennes veya müzekkerliğinde karasız kalırsan, müennesin müzekkere
çevrilmesi, aksinden daha kolay ve müzekker asıl olup müennes fer„
olduğu için, söz konusu kelimeyi müzekker şekliyle yaz.” biçimindeki
tavsiyeleri zikredilmektedir58.
18. Muhimme: “ دا١﴿إٌظَالفعةداجةٌٕةصال: Derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız)”59 âyetinde geçen ve aslında
muhaffefe nûn ]ْابٌّاففالدٌٕٛ [بolması gerekli iken elif ve tenvinle yazılan  ﴿إٌظالفعةداkelimesini Ģâhid göstererek, Kûfelilerin aksine Basralıların muhaffefe nûnunu elif ile yazmayı tercih ettiklerini ve ]َٕٗ [بضَ الزج
örneğinde olduğu gibi bu tür bir kelimeye zamîr bitiĢtiğinde ise mutlaka muhaffefe nûnu ile yazılması gerektiği bilgisine yer vermektedir60.
19. Muhimme: Sülâsî fiillerden ]ٝالأَج٠اٝ[أاجال, ]ٝ َمٍال٠اٝ [لٍالve اٝ[جٕال

]ٝجَ ٕال٠ gibi birkaç fiil hariç olmak üzre, lâme‟l-fi„li yâ ]ٞ[ olan bütün
sülasîlerin muzârilerinde orta harflerinin maksûr” olduğu kuralı hatırlatılmaktadır61.
20. Muhimme: Ġsim ve lâkapların yazılma sırası tartıĢılmaktadır.

َ ﴿اإّٔة
Konuyla ilgili olarak Kur‟ân‟dan “يِاُٛارطِال٠ َاب َجالِٓ اِالزٝظال١حِاع١ابٌّظال
هللاا: Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Allah (c.c)‟ın resûlüdür”62 âyeti
örnek verilerek, isim ve lakap bir arada bulunduğunda, ismin önce yazılmasının doğru olduğu63 belirtildikten sonra İbn ]ٓ [بجالkelimesi iki
özel isim arasında bulunsa dahi satır baĢına denk geldiğinde doğru yazılımının elif ile İbn ]ٓ [بجالĢeklinde olduğu belirtilmiĢ ve konuyla ilgili
döneminin tanınmıĢ âlim ve hattatlarından Kazasker Abdülbâkî Ârif
Efendi (ö. 1125/1713)‟nin, “İbn ]ٓ [بجkelimesi ismin yerine kullanılan
lakab ile başka bir özel isim arasında yer alır ise satır başında bulunsa dahi elifsiz yazılır.”64 Ģeklindeki değerlendirmesi aktarılmıĢtır65.
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21. Muhimme: Fâ„il ]ً [ـةعالveznindeki Kâ‟il ]ً [لةئالveya mefâ„il

]ً [ِفةعالsîgasındaki Hazâ‟in ]ٓ [تالشبئgibi kelimelerde, eliften sonraki
harfin hemze ]  [ئالĢeklinde yazılması gerektiği kuralı, çeĢitli örnek kelimelerin asıllarına yer verilerek anlatılmaktadır66.

ِ َ[ِالزر
22. Muhimme: ez-ZemahĢerî‟nin Kilâ ] [والمkelimesini ذا
]ٓا١ٍِ جىمابٌزجörneğinde olduğu gibi zâhir isme muzâf olduğu halde elif
ile yazmasının hatalı olduğunu, Ġbn Durusteveyh (ö. 437/958)‟in konuyla ilgili yorumunu delil gösteren ReĢiduddin Muhyiddîn Abdullah
(ö. 629/1231)‟in, “Aslında yâ ]ٞ[ ile yazılmalıydı” Ģeklindeki tenkidine yer vermektedir67.
23. Muhimme: Ebu‟l-Fazl Ahmed b. Muhammed (ö.
517/1124)‟in Farsça kaleme aldığı nahiv konulu Hâdi‟ş-şâdî isimli
eserinden “Elifin, aslında sâkin bir harf olduğu, fakat bazen mecâzî
manada hemzeye isim olarak verildiği” bilgisine yer verilmektedir68.
24. Muhimme: Sîbeveyh (ö. 180/796)‟in el-Kitâbı‟nın “Vakf halinde sonlarındaki yâ ]ٞ[‟ları hazfedilenler” baĢlıklı kısmında,
nâkıs-ı yâî bir isimde vakf edildiğinde, kelimenin sonundaki yâ ]ٞ[
kalabileceği gibi hazf edilebilir. Vakf halinde, bu tür kelimelerden illetli harfin hazfedilmesi “illetli harf ile kesrenin ictimaının Arap dilcileri tarafından ağır bulunması sebebiyledir.”69 Ģeklinde özetleyebildiğimiz konu ele alınmaktadır.
25. Muhimme: Bosnalı Ali Dede (ö. 1007/1599)‟nin “İlkler ve
Sonlar” konulu Muhâzaratu‟l-evâ‟il ve musâmeretu‟l-evâhir isimli
eserinden, kalemle ilk defa kimin yazdığı, Arapça‟yı ilk defa kimin
konuĢtuğu, Ġslâm öncesi Mekke toplumunda yazı yazmayı bilenlerin
kimler ve kaç kiĢi olduğu, kitaplara “ke t e b e ” kaydının ilk defa kim
tarafından ilâve edildiği, Arapça yazının ilk defa kim tarafından kullanıldığı, konuların giriĢlerindeki hamdeleden sonra salveleyi ilk defa
kimin kullandığı, mektuplara mührün ilk defa kim tarafından basıldığı,
hicrî tarih uygulaması ilk defa kim tarafından yürürlüğe konduğu, kitaplara tarih atma âdetini kimin îcat ettiği, divanlarda mâlî konuların
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yazıldığı defteri kimin ihdâs ettiği Ģeklindeki ilklere dâir bilgilere yer
verilmiĢtir70.
26. Muhimme: ed-Demâmînî (ö. 827/1424)‟nin Te‛lîku‟l-ferâ‟id
‟alâ Teshîli‟l-fevâ‟id‟i, el-Müberrid (ö. 285/898)‟e ait Kitâbu‟lhatt‟ı71, Ġbn Mâlik (ö. 672/1274)‟in Teshîlu‟l-fevâ‟id‟i, el-Harîrî (ö.
516/1122)‟nin Durretu‟l-ğavvâs fi evhâmi‟l-havâss‟ı ve es-Suyûtî
(ö. 911/1505)‟nin en-Nukâye‟sinden, Ulâike ]ٌاهٚ[أ, er-Ribâ ]بٛ[بٌزجال,
‟Eydî ]ٞ ال٠[أ, Yenmû ]بّٕٛال٠[ kelimelerine sırasıyla vâv ]ٚ[, yâ ]ٞ[ ve
elif ] [بharflerinin ilave edilmelerinin sebebiyle ilgili yapılan yorumlar
üzerinde durulmaktadır72.
27. Muhimme uhrâ fi mesâ‟ile şettâ: Kaynaklarda kırâatla ilgilendiğine dâir bilgi verilmeyen Ġmam-ı azam Ebû Hanîfe‟nin Fâtiha
sûresi, 3. âyetini

َ َاٛ الال٠ ﴿اٍِ الالهاĢeklinde farklı okuyuĢunu ez-

ZemahĢerî‟nin naklettiği bilgisine değinilmektedir.
28. Muhimme: Bu baĢlıkta, kamerî ay adlarından Ramazan

]ْ [رِعالةile ġaban [يالعحةْ]اkelimelerinin gayr-ı munsarıf, Cumâde‟lûlâ ]ٌٝٚابألٜا[جّةدile Cumâde‟l-âhire ]تالزخ٢ابٜ [جّالةدisimlerinin müennes ve diğerlerinin müzekker olduğu hatırlatılmaktadır. Ayrıca müennes olanlardan Cumâde‟l-âhire ]تالزخ٢ابٜ [جّالةدismindeki ikinci kelimenin el-‟Uhrâ ]ٜ [بألِ َتالزĢeklinde kullanılmamasının, aynı cinsten
iki müennes iĢaretinin bir arada bulunmasının hoĢ karĢılanmamasından kaynaklandığı ve bu nedenle söz konusu kelimedeki müenneslik
iĢâretinin tâ ]‟[خya dönüĢtürülmüĢ olduğu belirtilmektedir73.
29. Muhimme: Ġbn Cinnî‟nin el-Hasâ‟ıs‟ında el-Ferrâ (ö.
207/822)‟nın, fiilin zaman ve eyleme delâleti konusundaki aĢağıdaki
görüĢlerine temas edilmektedir. “Nahivcilerin geneline göre, fiil: Aralarındaki uyum çerçevesinde eylem ve zamana ve her ikisine de tazammun yönüyle delâlet edendir. Çünkü “tazammun”un delâleti lâfzın
müsemmasının bir cüz‟üne delâleti demektir. Zira bir fiil, vezni ile
zamana ve harfleri ile de eyleme delâlet etmektedir.”
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30. Muhimme: Belâğatın konusuna dâhil olan “Zarûret(-i Ģi„r)”
ile ilgili Ġbn Mâlik‟in değerlendirmeleri, ed-Demâmînî‟nin Şerhu
Muğni‟l-lebîb‟inden nakledilmektedir. Ġbn Mâlik‟in konu hakkındaki
yorumu Ģöyledir:
“Zarûret(-i şi„r), bir şâirin kaçması mümkün olmayan bir vâkadır.
Söz konusu zarûretten kaçmak, gerçekleşmesi gerekli olanın genellikle
tahakkuk etmemesi demektir. Çünkü şâirler, genel-geçer olan terkipleri değiştirmekte ve farklı üslûplar kullanmaktadırlar. Zarûreti gerektiren bir terkîp kullanılmadan istenilenin tahakkuk etmesi ise oldukça
nâdirdir. Buna göre zarûret: Ancak şiirde görülen ve şâirin genellikle
maruz kaldığı bir durumdur.” Ģeklinde de tanımlanabilir.
31-Muhimme: TaĢköprüzâde‟nin Hâşiyetu‟l-Metâli„‟inde, “Hareket-i keyfiyye: Cismin, renk değişimi gibi, bir durumdan başka bir
duruma geçmesi; Hareket-i kemiyye: Cismin, azalıp çoğalması şeklinde, miktarında meydana gelen farklılık; Hareket-i vaz‘iyye: Bir cisimde dikey konumdan yatay konuma geçme gibi meydana gelen statü
değişikliği ve Hareket-i ’ebniyye: Bir cismin yer değiştirmesidir.”
Ģeklinde hareket konusuyla ilgili dörtlü taksîmine yer verilmektedir74.
32- Muhimme: Abdulkâhir el-Curcâni (ö. 471/1078)‟nin
Delâ‟ilu‟l-‟i„câz‟da بنٌَّةق, د٠ بٌسع, رخٚبٌّجالة, بشزَّالةي, بٌَّالٍد, صَ الٍدِٛ ٌب,

بٌّمجظد, بٌَّّالةِحد, بٌّمةرٔالد, بٌّاةٌطالد, الك١ٍبٌسع, بشطالسعةٔد, ٔالدٚبٌّعة, ْٛبٌعال,
الةش١بٌؽ, شٛبٌؽال, بٌظالحث, بطالطدٌٛ بve ٌالد٢ بkelimelerinin müteradif olduğu
bilgisi aktarılmaktadır.
33- Lâzime: Ebû Mansûr el-Mâturîdî (ö. 333/945) ile Ebû Musa
el-EĢarî (ö. 324/936)‟nin bazı eserleriyle birlikte biyografileri,
TaĢköprüzâde‟nin Mevzû„âtu‟l-„ulûm‟undan nakledilmektedir.
34- Muhimme: ez-Zernûcî (ö. 620/1223)‟nin kaleme aldığı
Ta„lîmu‟l-mute‛allim‟inde eğitim ve öğretimde önemli yere sahip
olan mutalaa ile ezber yöntemleri hakkında bilgi verilmekte ve bu
yöntemler sayesinde bazı âlimlerin elde ettikleri ilmi dereceler örnek
verilerek konunun ehemmiyetin dikkat çekilmiĢtir.
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35- Muhimme: Dört fıkıh mezhep imamlarının biyografileri
Muhyiddîn el-KureĢî (ö. 775/1374)‟nin kendi eseri olan elCevâhiru‟l-muziyye‟sinden aktarılmaktadır.
36- Muhimme: el-Cevherî (ö. 393/1003)‟nin es-Sıhâh‟ı, enNevevî‟nin Tehzîbu‟l-‟esmâ‟ ve‟l-luğât‟ı, Muhyiddîn el-KureĢî‟nin
bir öndeki mühimmede adı geçen eseri ve Hasan Çelebî‟nin
Hâşiyetu‟t-Telvîh‟i kaynak gösterilerek muhaddis ve fakîhlerin el„Abâdile ] [بٌعحةدٌالدkelimesinden kimleri kastettikleri hakkında bilgi
sunulmaktadır75.
37- Muhimme: Ġbn Hacer el-„Askalânî (ö. 852/1449), kendi eseri
el-Fesâ‟il‟de, “Kur‟an‟dan pek çok âyetin, hac yolculuğu, umre gibi
Mekke ve Medine‟nin haricinde nâzil olduğu halde, bu durum dikkate
alınmadan hicretten öncesine ve sonrasına vurgu yapılarak sûrelerin
“Mekkî” ve “Medenî” şeklinde sınıflandırıldığı” konusuna dikkat
çektiği malûmatında yer verilmektedir76.
38- Muhimme: Ebu‟l-‛Ala el-Ma‛arrî (ö. 449/1057)‟nin divanına
el-Harezmî (ö. 617/1220)‟nin yazdığı Zirâmu‟s-sikt‟ı ile el-Kâdî Ġyâz
(ö. 544/1149)‟ın eş-Şifâ‟sına ġihâbuddîn el-Hafâcî (ö. 1069/1659)‟nin
kaleme aldığı Nesîmu‟r-riyâz‟da el-„Uzâm ]َ [بٌعِةةkelimesinin cem‟i
ile ilgili sarfî bilgiler verilmiĢtir.
39- Muhimme: Biyolojik yapıya bağlı olarak hamam gibi sıcak
bir yerde insan vücudunun farklı reaksiyonlar göstermesinin sebebi
üzerinde durulmaktadır.
40- Muhimme: Sağ elin ayasının sol elinkinden büyük olmasının
sebebi açıklanmıĢtır.
41- Muhimme: Ağır yüklerin daha çok sol omuzda taĢınmasının
sebebinin ne olduğu üzerinde tahminler yürütülmektedir.
42- Muhimme: Bir matematik sorusuna yer verilmiĢtir.
43- Muhimme: Bir imtihanda mirasla ilgili sorulan bir soru anlatılmaktadır.
44. Muhimme: el-Merzubânî (ö. 384/994)‟nin Târîhu‟nnahviyyîn isimli eserinden naklen es-Suyûtî‟nin Şerhu ‟ebyâti
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Muğni‟l-lebîb‟inde Ģairlerin pîri kim olduğu konusunda yapılan tartıĢmaya dâir verdiği bilgiler aktarılmaktadır.
45- Muhimme: Kâfiyenin tanımları ve bu konuyla ilgili el-Halîl
b. Ahmed (ö. 170/786), el-AhfeĢ (ö. 177/793), Kutrub (ö. 206/821) ve
Sa‛leb‟in farklı yorumları es-Sekkâkî‟nin el-Miftâh‟ı ile etTaftâzânî‟nin el-Mutavvel‟inden nakledilmektedir.
46- Muhimme: Arapça ve Farsça dillerinde ilk Ģiir nazmedenlerin
kimler olduğu hakkındaki tartıĢmalarla ilgili olarak; “Arapça Ģiiri ilk
nazmeden Ya„rub b. Kahtân (ö. ?), söyleyen ise Âdem (a.s)‟dır.” Bil-

َ َعٍالُاندٚ﴿: Allah
gisine yer verilmiĢtir. Müellif, konuya الةٍٙابألطَالّةفا ِو
(cc) Adem‟e bütün isimleri, öğretti.”77 çerçevesinden yaklaĢarak,
Âdem (a.s)‟in bütün dilleri bildiğini, ancak peygamberlik risâletinin
gereği olarak Süryanca‟yı konuĢtuğunu belirtmektedir.
Ayrıca, Farsça dilinde ilk defa Ģiir inĢâd edenin, bir rivayete göre
Behrâm b. Yezdücerd b. Sapûr (ö.?) baĢka bir rivâyete göre ise Ebû
Hafs b. Ahvas (ö. ?) olduğu bilgileri sunulmaktadır. Müellif, daha sonra bu konuyla ilgili olarak Bakara, 2/31–33 ayetlerinin tefsiri elKastallânî‟nin el-Mevâhibu‟l-ledünniyye‟sinden nakletmektedir78.
47- Muhimme: ArĢı taĢıyan melekler ile cennet ehlinin Arapça ve
Farsça dillerinden hangisiyle konuĢacakları mevzûunda yapılan tartıĢmaları, es-Suyûtî‟nin el-Habâ‟ik fî ahbâri‟l-melâ‟ik‟i, Ġbn Ebî
ġeybe (ö. 235/850)‟nin el-Musannaf‟ı, Hasan Çelebî‟nin Hâşiye
„ale‟t-Telvîh‟i ve Hamza el-‟Ġsfahânî (ö. 360/970)‟nin et-Tenbîh „alâ
hudûsi‟t-tashîf‟i gibi eserlerden aktarılmıĢtır79.
48. Muhimme: “Sâir ] [طالةئزkelimesinin hangi anlama geldiği
bilgisi Ġbrahim en-Netanzî ( ö. 449/1105)‟nin Düstûru‟l-luğa‟sından
verilmiĢtir80.
49- Muhimme: “Lafız, Allah (c.c) ] [هللاkelimesi gibi lafzı ile anlamı aynı olursa müfred; farklı anlamlar için konulmuş insan ve at
gibi farklı kelimeler olursa mütebâyine; siyah ve beyaz gibi bir arada
bulunması mümkün olmayana delâlet eder ise mutebâyen-i
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kün olanlardan ise mubayene-i mütevasıla olarak adlandırılır. Ayrıca, anlamları aynı olup lafızları farklı ise müteradif lafızlar; lafızları
bir anlamları farklı olup bir bütün için vaz edilmiş olanlar müşterek;
tek bir anlam için vazedildikten sonra anlam ilgisi olmayan başka bir
manâda kullanılır ise mürtecel; bir ilgi dolayısıyla ikinci bir anlam
için vazedilir ise birinci anlama göre menkûlün ‘anh; ikinci mânaya
göre menkûlün ileyh; ikinci anlamıyla şöhret kazanmamış ise, birinci
anlama nispetle hakîkat; ikinci manaya nispetle mecâz olarak isimlendirilir.”81 Ģeklindeki usûlcülerin lafız ve manaya iliĢkin bu değerlendirmeleri, es-Suyûtî‟nin el-Muzhir‟inden nakletmiĢtir.
50- Matlab muhim: Âyet ve hadis çerçevesinde değerlendirilerek
anlamlandırılan el-Kayyûm ]َٛال١ [بٌمkelimesinin manasına iliĢkin bilgiler, el-Curcânî (ö. 816/1413)‟nin Şerhu‟l-Mevâkıf‟ı, Ġbn Manzûr (ö.
711/1311)‟un Lisânu‟l-‛Arab‟ı, es-Suhreverdî (ö. 632/1234)‟nin
Şerhu Heyâkili‟n-nûr‟u, ez-ZemahĢerî‟nin el-Keşşâf‟ı ve er-Râgıb
el-Ġsfahânî (ö. 502/1108)‟nin Mufredâtu elfâzi‟l-Kur‟ân isimli eserlerden verilmektedir82.
51. Muhimme: Aristo‟ya göre “Heyûla”nın çeĢitleri ve tanımları
ile el-Curcâni‟nin et-Ta„rîfât‟ından “ed-Dâhil ]ً [بٌال بتkelimesinin
hangi anlamlara geldiği üzerinde durulmaktadır83.
52. Muhimme: ġemsuddîn Muhammed b. Ġbrahim Ġbnu‟l-Ekfânî
(ö. 749/1349)‟nin İrşâdu‟l-kâsid ilâ esne‟l-makâsid adlı eserinde,
âyet, hadis ve Eflatun‟dan menkûl sözler ıĢığında ilim ve ilim
erbâbının Ģerefi hususundaki bilgilere yer verilmekte ve ardından varlıkların tasnîfine dâir Evhaduddîn el-Kirmânî (ö. 534/1140)‟nin
Fevâ‟id isimli eserinden alınan bilgiyle konuya devam edilmektedir.
Ona göre varlıklar Ģu dört gruba ayrılır. a- Sadece hayrı talep
edenler; b- Sadece şerri talep edenler; c- Şerri ve hayrı talep edenler;
d- Ne şerri ne de hayrı talep edenler. Genel bir tasniften sonra dört sınıf insanı, amelleri açısından ayrıca değerlendirir ve Ģöyle der: Bütün
fiilleri iyi olan kimse Ģekil olarak insan olsa da özellik itibariyle melek; iĢlerinin bütünü kötülük olan biri, Ģekil itibariyle insan bile olsa
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özellik itibariyle Ģeytan; bazen iyilik bazen de kötülük iĢleyen bir kimse, bazen melek bazen de Ģeytan ve bunlardan hiç birini yapmayan,
yani ne iyilik ve ne de kötülük iĢlemeyen biri, sûreten insan ise de sıfat bakımından akılsın canlıdır.. Daha sonra amel konusuna da değinen el-Kirmânî, “Amellerden iyilik mutlaka vacib/zorunlu, kötülük kesinlikle haram/yasak, hayır arzu edilen ve şer de hoş karşılanmayandır.” der.
Konuyu dönemin kemâl sahîbi bazı kimselerin halife elMustansır‟a tavsiye niteliği taĢıyan aĢağıdaki sözler ile bitirerek kendi
ödemindeki idârecilere de mesaj göndermeyi amaçlamıĢtır.
“Sana ihtiyacı olmadığı halde Allah (cc) seni diğer varlıklarına
tercih etti. Öyleyse O‟na ihtiyacın olduğu için, Allah (cc)‟ı bütün mahlûkata tercih eyle. Güç ve konum itibariyle birisinin senden daha üstün olmasını Allah (cc) istemedi. Öyleyse, adâlette ve işte birinin senden daha iyi olmasını sen de arzu etme. O‟nun rızasına uygun olan
her şeyi senin için tercih ettiğin gibi senden başkaları için de tercih et.
Hepiniz çobansınız ve her biriniz güttüğünüzden sorumlusunuz. O
hâlde “Allah (cc)‟ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak)
âhiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et.” ve “Şüphesiz Allah (cc)
iyilik edenleri sever.” 84
Kaynakça: Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟l-lisân‟da müellifin
istifade ettiği eserlerin yanında kaynak olarak kullanmadıklarının da
ilavesiyle yazarlarıyla birlikte adlarını zikrettiği kitapların alfabetik
listesidir85.

Ferağ ve istinsâh kayıtları: Eserin üç nüshasında da ferâğ
kaydı mevcut olup bu kayıtlara göre eser, 21 Cemaziyelâhir
1142 / 11 Ocak 1730‟da yazılmaya baĢlanmıĢ ve aynı yılın 21
ġaban /11 Mart‟ında Cuma günü ikindi vaktinde bitirilmiĢtir.
Eserin üç yazmasından sadece Kayseri RâĢid Efendi Kütüphanesi nüshasında istinsâh kaydı mevcut olup burada müstensih adı
geçmektedir. Bu kayda göre eser, 1142 yılı ġaban ayının son
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Cumartesi gecesinde Muarrefzâde olarak tanınan Sinoplu Muhammed b. Mustafa (ö. ?) tarafından istinsâh edilmiĢtir86. Her iki
kaydın bir iki gün farkla aynı tarihe iĢâret etmeleri, müellif tarafından müsveddesi yazılan eserin, adı geçen hattat tarafından
temize çekildiğini akla getirmektedir.
C. Kaynakları
Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi, Selâmetu‟l-insân fî
muhâfazati‟l-lisân‟da ele aldığı konuları iĢlerken yararlandığı kaynakların isimlerini, bazen konu baĢlarında bazen de sonlarında vermeye özen göstermiĢtir. Müellif, Defteru‟l-kutub ] [دـسالزابٌىسالثbaĢlığında
alfabetik sıraya göre zikrettiği eserlerin tamamından nakilde bulunmamıĢtır. Ancak yazarın, listenin baĢına kaydettiği “uğur getirmesi
düşüncesiyle mahlasım olan Sâlim‟ın (Ebced hesabı) degeri kadar 87
kitaptan bu çalışmayı çıkardım” ifadesi dikkate alındığında, eserin
muhtevasıyla bağlantılı olan ve bir Ģekilde onlardan istifade ettiği düĢünülen söz konusu kitapları, iĢaret ettiği sayıyı ikmâl etmek için listeye eklemiĢ olabileceği düĢünülebilir.
Buna göre müellif, Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟l-lisân‟da
aĢağıda müellifleri belirtilen eserlerden nakilde bulunmuĢtur:
1. Ali Dede el-Bosnevi (ö. 1007/1599), Muhâzaratu‟l-evâ‟il ve
musâmeretu‟l-evâhir; 2. Bedruddin el-Aynî (ö. 855/1425), „İkdu‟lcumân fî târîhi ehli‟z-zamân; 3. el-Beğavî (ö. 516/1122),
Me„âlimu‟t-tenzîl; 4. el-Betalyevsî (ö. 521/1127), el-Fark beyne‟lhurûfi‟l-hamse ve 5. ----------, Serhu‟l-Fasîh; 6. el-Bistâmî,
Abdurrahman b. Muhammed (ö. 844/1441), el-Fevâyihu‟l-miskiyye;
7. el-Cevherî (ö. 393/1003), es-Sıhâh: Tâcu‟l-luga ve sihâhu‟l„Arabiyye; 8. el-Curcânî, Ebu‟l-Hasan (ö. 816/1413), et-Ta„rîfât, 9. ---------, Hâsiye ala‟l-Metâli ve 10. ----------, Serhu‟l-Mevâkıf; 11.
ed-Demâmînî, Ta„liku‟l-ferâ‟id; 12. ed-Demîrî Ebu‟l-Bekâ
Kemâluddîn Muhammed b. Musa (ö. 808/1405), Hayâtu‟l-hayevân;
13. Ebû Abdillah es-Siblî (ö. 769/1367),‟Ekâmu‟l-mercân; 14. Ebû
Ali el-Fârisî (ö. 277/890), el-Hucce fî „ileli‟l-kırâ‟âti‟s-seb„; 15. Ebû
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Ali el-Kâlî (ö. 356/967), el-Emalî ve 16. ----------, el-Maksûr ve‟lmemdûd; 17. Ebû Amr es-Seybânî (ö. 206/821), Kitâbu‟l-Cîm; 18.
Ebû Bekr er-Râzî (ö. 666/1267), Muhtâru‟s-Sıhâh; 19. Ebû Hayyân
el-‟Endelusî (ö. 745/1344), et-Tezyîl ve‟t-tekmîl; 20. Ebû Mansur esSe„âlibî (ö. 429/1037), Fikhu‟l-luğa; 21. Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm
el-Herevî (ö. 224/838), el-Garîbu‟l-musannef; 22. Ebû Zeyd el‟Ensarî (ö. 216/381), Kitâbu‟n-Nevâdir fi‟l-luga; 23. Ebu‟l-Abbas,
Sa„leb (ö. 291/904), Kitâbu‟l-Fasîh; 24. ----------, Mecâlis/el-Emâlî;
25. Ebussu„ûd (ö. 951/1544), İrşâdu‟l-akli‟s-selîm; 26. el-Esterabâzî
er-Radî (ö. 686/4287), Şerhu Razî „ale‟ş-Şâfiye ve 27. ----------,
Şerhu Razî „ale‟l-Kâfiye; 28. Fahruddîn er-Râzî (ö. 606/1209),
Mefâtîhu‟l-gayb; 29. el-Fârâbî (ö. 350/961), Dîvânu‟l-edeb; 30. elFerrâ (ö. 207/822), el-Eyyâm ve‟l-leyâlî ve‟ş-şuhûr; 31. elFîrûzâbâdî (ö. 717/1417), ed-Dureru‟l-mubessese, 32. ----------, elKâmûsu‟l-muhît, 33. ----------, Terkîku‟l-‟esel li tasfîki‟l-„asel88 ve
34. ----------, Tehbîru‟l-muveşşîn; 35. el-Halil b. Ahmed (ö.
175/791), Kitâbu‟l-„Ayn; 36. el-Harîrî (ö. 526/1122), Durretu‟lgavvâs; 37. el-Harizmî, Ebû Bekr (ö. 383/993), Zirâmu‟s-Sıkt; 38.
el-Hatîb et-Tebrîzî (ö. 502/1109), Tehzîbu Islâhi‟l-mantık; 39. elĠsnevî (ö. 772/1370), el-Kevkebu‟d-durrî; 40. Ġbn Cerîr et-Taberî, (ö.
310/923), Câmi‟u‟l-beyân; 41. Ġbn Dehhân (ö. 722/1323), el-Gurre;
42. Ġbn Dihye el-Kelbi (ö. 633/1235), et-Tenvîr î mevlidi‟s-sirâci‟lmunîr; 43. Ġbn Dureyd (ö. 321/933), Cemheretu‟l-luga; 44. Ġbn
Durusteveyh (ö. 437/958), Serhu‟l-Fasîh; 45. Ġbn Fâris (ö. 395/1004),
el-İtba ve‟l-mezâvece, 46. ----------, Mu„cemu Mekâyîsu‟l-luğa ve
47. ----------, Mucmelu‟l-luga; 48. Ġbn Hacer el-„Askalanî (ö.
852/1449), el-Fesâ‟il; 49. Ġbn Hâleveyh (ö. 350/961), K. Leyse ve 50.
----------, Şerhu Maksûreti‟bni Dureyd; 51. Ġbn Hisâm en-Nahvî (ö.
761/1360), Evzahu‟l-mesâlik; 52. Ġbn Kemal (ö. 940/1534), Risâle fî
tahkîki‟l-mu‟ennesi‟s-semâ„î89; 53. Ġbn Kesîr, Ebu‟l-Fidâ‟ (ö.
774/1373), el-Bidâye ve‟n-nihâye; 54. Ġbn Kuteybe (ö. 276/889),
Edebu‟l-kâtib; 55. Ġbn Mâlik (ö. 672/1274), el-Elfiyye; 56. Ġbn Mâlik
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(ö. 672/1274), Teshîlu‟l-fevâid; 57. Ġbn Manzûr (ö. 711/1311),
Lisânu‟l- Arab; 58. Ġbn Mektûm (ö. 749/1349), Tezkire; 59. Ġbn
Melek (ö. 801/1398), Mebâriku‟l-‟ezhâr; 60. Ġbn Sîde (ö. 458/1066),
el-Muhassas ve 61. ----------, el-Muhkem ve‟l-muhîtu‟azam; 62. Ġbn
Uyeyne, Ebû Muhammed Sufyân (ö. 198/814), Kitâbu‟d-Dir„; 63.
Ġbnu‟l-Arâbî, Muhammed b. Ziyâd (ö. 231/841), en-Nevâdir; 64.
Ġbnu‟l-Ekfanî (ö. 749/1348), İrşâdu‟l-kâsid; 65. Ġbnu‟l-Enbârî, Ebu‟lBerekât (ö. 577/1182), el-Bulğe; 66. Ġbnu‟l-Enbârî, Ebu‟l-Kâsım (ö.
510/1117), Şerhu‟l-makâmât; 67. Ġbnu‟l-Esîr, Ebu‟s-Sa„âdât (ö.
606/1210), el-Murassa; 68. Ġbnu‟l-Kûtıyye (ö. 367/977), el-Ef‟âl; 69.
Ġbnu‟n-Nehhâs (ö. 338/950), Şerhu‟l-Kasâid; 70. Ġbnu‟s-Sikkît (ö.
244/858), Islâhu‟l-mantık, 71. ----------, Kitâbu‟l-Asvât, 72. ---------, Kitâbu‟l-İbdâl ve 73. ----------, Kitâbu‟l-Hatt; 74. el-Kastallânî (ö.
923/1517), el-Mevâhibu‟l-leduniyye; 75. Kâtib Çelebi (ö.
1067/1657), Keşfu‟z-zunûn; 76. el-Kâzî el-Beyzâvî (ö. 691/1292),
Envâru‟t-tenzîl; 77. el-Kâzî yâz (ö. 544/1149), es-Şifâ bitarîfi
hukûkı‟l-Mustafa; 78. el-Kurasî (ö. 775/1374), el-Cevâhiru‟lmuziyye; 79. el-Meydânî, Ebu‟l-Fazl (ö. 518/1124), Hâdi‟ş-şâdî; 80.
el-Munâvî (ö. 1013/1605), Feyzu‟l-kadîr; 81. el-Mutarrizî (ö.
610/1213), el-Muğarrib; 82. el-Müberrid (ö. 285/898), el-Kâmil; 83.
en-Netanzî (ö. 449/1105), Dustûru‟l-luğa; 84. en-Nevevî (ö.
676/1278), Tehzîbu‟l-esmâ‟ ve 85. ----------, et-Tibyân fî âdâbı
hameleti‟l-Kur‟ân; 86. en-Nukrekâr (ö. 776/1375), Şerhu Lubbi‟l‟elbâb; 87. er-Râgıb el-‟sfahânî (ö. 502/1108), Mufredâtu ‟elfâzı‟lKur‟ân; 88. Sadeddin et-Teftâzanî (ö. 792/1390), el-Mutavvel, 89. ---------, Muhtasaru‟l-me‟ânî ve 90. ----------, Şerhu‟l-Mekâsid; 91.
Sadî Çelebî (ö. 945/1538), Hâşiyetu Sa„dî „ale‟l-Beyzâvî; 92. esSagânî (ö. 650/1252), Meşâriku‟l-envâr; 93. es-Secâvendî (ö.
560/1165), Aynu‟l-maânî; 94. es-Secezî, Mahmud b. Ömer ez-Zencî
(ö. ?), Muhezzebu‟l-esmâ; 95. es-Sehâvî, Ebu‟l-Hasan (ö. 902/1497),
el-Mufazzal şerhu‟l-Mufassal; 96. Sîbeveyh (ö. 180/796), el-Kitâb;
97. es-Suyûtî (ö. 911/1505), Cemu‟l-cevâmi; 98. es-Suyûtî (ö.
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911/1505), el-Eşbâh ve‟n-nezâ‟ir, 99. ----------, el-Câmi„u‟s-sağîr,
100. ----------, el-Muzhir ve 101. ----------, Hemu‟l-hevâmi; 102.
ġihâbuddîn es-Suhreverdî (ö. 632/1234), Şerhu‟d-Devvânî alâ
Heyâkili‟n-nûr; 103. ez-Zeccâc, Ebû Ġshak (ö. 311/923), Kitâbu
Fe„altu ve ef„altu; 104. ez-Zeccâcî, Ebu‟l-Kâsım Abdurrahman b. Ġshak (ö. 337/949), el-Emâlî; 105. ez-ZemahĢerî (ö. 538/1143), elKeşşâf ve 106. ----------, el-Mufassal; 107. ez-Zubeydî, Ebû Bekr (ö.
379/989), Muhtasaru‟l-Ayn; 108. Yakût el-Hamevî (ö. 626/1229),
Îrşâdu‟l-‟erîb; 109. el-Yezîdî, Yahya b. el-Mubârek (ö. 202/818), enNevâdir; 110. Tâcu‟l-esmâ.
Bununda yanında müellif,
1. Ġzzuddin b. Abdisselâm (ö. 660/1262)‟nin el-Ucâle‟si, 2. Hamza el-Ġsfahânî (ö. 360/970)‟nin et-Tenbîh „alâ hudûsi‟t-tashîf‟i ve 3.
es-Semîn el-Halebî, Ahmed b. Yusuf (ö. 756/1356)‟un ed-Durru‟lmasûn gibi eserlerden, nakilde bulunduğu halde onların adlarını listede zikretmemiĢtir.
Ayrıca müellif, yazarları ile birlikte adlarını verdiği aĢağıdaki
eserlerden nakil yapmadığı halde onlara listede yer vermiĢtir:
1. Ġbn Akîl (ö. 769/1367), Şerhu‟l-Elfiyye, 2. Bedruddin el-Aynî,
eş-Şevâhidu‟l-kübrâ, 3. Ġbnu‟l-Hâcib (ö. 646/1249), el-Îzâh fî şerhi‟l-Mufassal, 4. el-Endelusî, Ebu‟l-Asbağ Abdulaziz b. Abdulmelik
(ö. 365/976), el-Maksûr, 5. el-Fâkihî, Abdullah b. Ahmed (ö.
772/1371), el-Muntazam, 6. Ġbnu‟l-Cevzî, Ebu‟l-Ferec (ö. 597/1201),
Şerhu‟l-makâmât, 7. Ġbnu‟l-Mulekkın (ö. 704/1305), Ucâletu‟ttenbîh, 8. Ġbnu‟n-Nâzım, Bedruddin (ö. 686/1287), Şerhu‟l-Elfiyye,
9. el-Mekkûdî, Ebû Zeyd (ö. 807/1405), Şerhu‟l-Elfiyye, 10. elMutarrizî, Şerhu‟l-makâmât, 11. es-Sîrâfî, Muhammed b. Mesud (ö.
713/1313), Şerhu‟l-Lubâb (fi‟n-nahv) ve 12. es-Seyyid Mahmud elUrmevî (ö. 1077/1667), Güzîde fî ilmi‟t-tecvîd listede eserlerin adlarını yazarlarıyla birlikte zikrettiği aĢağıdaki eserlerden nakilde bulunmamıĢtır.
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Mîrzâzâde Mehmed Sâlim, çoğunluğu kenarlarda olmak üzere
eserinde Ģiir ve emsâle yer vermiĢ olup bunlardan, az da olsa kâillerini
verdiği Ģiirler, Ebû Nuvâs (ö. 198/814)‟ın Dîvânu Ebî Nuvâs‟ı, Ebû
Temmâm et-Tebrîzî (ö. 502/1109)‟nin Dîvânu Ebî Temmâm‟i,
Ġbnu‟r-Rûmî (ö. 283/896)‟nin Dîvânu İbnu‟r-Rûmî‟si, Zuheyr b. Ebî
Sulmâ (ö. 609/1213)‟nın Dîvânu Zuheyr b. Ebî Sulmâ‟sı, elFerezdak (ö. 114/732)‟ın Dîvânu‟l-Ferazdek‟ı ile Ebû Zu‟eyb elHuzelî (ö. 28/648)‟nin Dîvânu‟l-Huzeliyyîn‟de geçerken emsallerinin
büyük çoğunluğu el-Meydânî (ö. 518/1152)‟nin Mecme„u‟lemsâl‟inde yer almaktadır.
BaĢta lügat ve gramer kitapları olmak üzere farklı sahalarda telif
edilmiĢ eserlerden derlediği bilgilerden oluĢturduğu selektif özellikteki Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟l-lisân‟da müellifin aktardığı bu
bilgileri Câhiliye döneminden baĢlayıp hicrî XII. asrın ilk çeyreğine
kadarki zaman diliminde yaĢamıĢ, baĢta ashâb ve tabiûn olmak üzere
gerek dil gerekse diğer bilimlerde âlim kiĢilerden rivayetlerde bulunmuĢtur.
Müellif rivâyetlerine yer verdiği Ģahıslar kronolojik sıraya göre
Ģöyledir:
1- Abdullah b. Abbas (ö. 68/687), 2- Abdullah b. Abdizzâhir esSa„îdî (ö. 629/131), 3- Âdem b. Ebî ‟Ġyas (ö. 220/835), 4- Adî b. Ebî
Rabî„a (ö. ?), 5- Ahmed b. Yakub es-Sekafî (ö. ?), 6- Ali b. Ahmed elVâhidî (ö. 468/1076), 7- Ali b. Ebî Tâlib (ö. 41/661), 8- Ali b. Hakîm
el-Ezdî (ö. 231/846), 9- Ali b. Muhammed el-Bustî (ö. 400/1010), 10Amr b. Murre (ö. ?), 11- Ârif Efendi Abdulbâki b. Muhammed (ö.
1125/1713), 12- Atâ b. es-Sâib (ö. 136/754), 13- el-Accâc (ö. 90/708),
14- el-AhfeĢu‟l-ekber (ö. 177/793), 15- el-AhfeĢu‟l-esgar (ö.
315/927), 16- el-AhfeĢu‟l-evsat (ö. 215/830), 17- el-Ahnes b. Surayk
(ö. 64/638), 18- el-Asmaî (ö. 216/831), 19- el-Buharî, Muhammed b.
Ġsmail (ö. 256/869), 20- el-Câhız (ö. 255/869), 21- ed-Dahhâk b.
Muzâhim (ö. 105/723), 22- Ebû Ali el-Fârisî (ö. 377/987), 23- Ebû
Bekr el-Harezmî (ö. 383/993), 24- Ebû Bekr Mebremân (ö. 345/957),
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25- Ebû Hâtim er-Razî (ö. 277/890), 26- Ebû Huzeyfe, Ġshak b. Bisr
(ö. 206/821), 27- Ebû Osman el-Mazinî (ö. 249/863), 28- Ebû Sa„îd
es-Sîrâfî (ö. 368/979), 29- Ebû Saîd ez-Zarîr (ö. h. III. asır), 30- Ebû
Temmâm (ö. 231/846), 31- Ebû Zu‟eyb el-Huzelî (ö. 28/648), 32Ebu‟n-Nuvâs (ö. 198/814), 33- Ebu‟z-Zuhâ (ö. 100/719), 34- elFerazdek (ö. 110/729), 35- el-Ferrâ, Yahya b. Ziyâd (ö. 207/822), 36Hafs b. Ömer el-Kârî (ö. 246/860), 37- Hâherzâde Muhammed b.
Huseyn (ö. 483/1091), 38- el-Hâris b. Hillize (ö. m. 570), 39- HiĢam
b. Abdillah er-Râzî (ö. 201/817), 40- Ġbn Dehhân Saîd b. el-Mubârek
(ö. 569/1174), 41- Ġbn Durusteveyh (ö. 347/957), 42- Ġbn Ebî Hâtim
(ö. 327/938), 43- Ġbn Hâleveyh (ö. 350/961), 44- Ġbn Hazm (ö.
456/1064), 45- Ġbn Künâse (ö. 207/822), 46- Ġbn Sina (ö. 428/1037),
47- Ġbn Ubeyd Ahmed b. el-Muhtar (ö. 548/1153), 48- Ġbnu‟l-Kelbî,
HiĢam b. Muhammed (ö. 204/819), 49- Ġbnu‟r-Rûmî (ö. 283/896), 50Ġsa b. Ömer es-Sekafî (ö. 149/766), 51- Kabu‟l-ahbâr (ö. 32/652), 52Kutrub, Muhammed b. el-Mustenîr (ö. 206/821), 53- el-Kisâî, Ali b.
Hamza (ö. 189/805), 54- el-Leys b. Muzaffer (ö. ?), 55- el-Leys b.
Sa„d (ö. 175/791), 56- el-Lihyânî, Ali b. Hâzim (ö. 207/822‟den sonra), 57- Muhammed b. Abdillah es-Sulâmî (ö. 393/1002), 58- Muhammed b. Ahmed el-Ezherî (ö. 370/980), 59- Muhammed b. es-Sâ‟ib
el-Kelbî (ö. 146/764), 60- Muhammed b. Muslim et-Tâifî (ö. 77/696),
61- Muhammed b. Seleme b. Âsım (ö. 310/922), 62- Muhyiddîn bn
„Arabî (ö. 638/1241), 63- Nâfi b. Abdirrahman el-Kârî (ö. 169/785),
64- er-Râzî Muhammed b. Humeyd (ö. 248/862), 65- Ru‟be b. el„Accâc (ö. 145/763), 66- es-Subkî, Ali b. Abdilkâfî (ö. 756/1355), 67Suheyb b. Sinân (ö. 38/658), 68- Semir b. Hamdeveyh (ö. 255/868),
69- Serîk b. Abdillah en-Neha„î (ö. 177/793), 70- Su„be b. el-Haccâc
el-Ezdî (ö. 160/770), 71- et-Taberânî (ö. 360/971), 72- Ubeyd. b.
Gannâm (ö. 297/910), 73- Yahya b. Vâzıh el-Mervezî (ö. ?), 74- Yunus b. Habîb (ö. 182/798), 75- ez-Zehebî, Muhammed b. Ahmed (ö.
748/1348), 76- Zekvân b. Ebî Sâlih (ö. 101/720), 77- ez-Zuhrî, Sa„d b.
Ġbrahim (ö. 184/800).
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D- Eserin Arap Dilindeki Yeri
Fıkhu‟l-luğa/dilbilim konulu eserler arasında değerlendirilebilecek
bir mâhiyet arz eden Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟llisân‟nın konumunu belirlemek ve Arap dili açısından önemini ortaya koyabilmek
için emsalleriyle mukâyese yapılmasında fayda görülmektedir.
Fıkhu‟l-luğa sahasında kaleme alınan eserler, içerikleri itibariyle
farklılık arz etmektedirler. Söyle ki; Ebû „Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm
el-Herevî‟nin konularına göre “garîbu‟l-luğa” diye adlandırılan nâdir
kelimeleri ihtiva eden el-Garîbu‟l-musannef‟i, Ebu‟l-Hasan elHunâ‟ın el-Muneccid adlı eseri, es-Se‟âlibî‟nin Nesîmu‟s-seher‟i,
Ebû Ġshak et-Trablusî‟nin Kifâyetu‟lmutehaffiz ve nihâyetu‟lmutelaffiz‟i ile Ġbn Sîde‟nin el-Muhassas‟ı gibi eserler, ihtiva ettikleri lafızların konularına göre sınıflandırılmasından dolayı konulu sözlük husûsiyetini hâiz olup dilin pratik yönünü yansıtmaktadırlar. Bunun yanında fıkhu‟l-luğa terkibini eserinde isim olarak ilk defa kullanan Ġbn Fâris‟in, dilin doğuĢu, sarf, nahiv ve sesle ilgili konular, terkipler ve terkip ifadeleri ve Ģiirin konusu gibi birbiriyle bağlantısı olmayan Arap diline ait birçok konuyu ihtiva eden es-Sâhibî fî fıkhi‟lluğa‟sı ile Ġbn Cinnî‟nin nahiv ilminin metodolojisi, Arap dilinin genel yapısı, bu yapıyı oluĢturan temel ilkelerin felsefî açıdan yorumlanması ve nahiv filolojinin gerekliliği gibi konuları iĢlediği elHasâıs‟ı, ikisi birlikte daha çok dilin teorik yönüyle ilgili çalıĢmalar
iken es-Se„âlibî‟nin Fikhu‟l-luğa‟sı ile es-Suyûtî el-Muzhir‟i ise dilin
hem teorik hem de pratik yönlerini ele almaktadır.
Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟l-lisân, içerik yönünden yukarıdaki bilgilerle kıyasladığımızda onun bütünüyle dilin pratik yönüne
münhasır kılındığını söyleyebiliriz. Müellif de eserin hutbetu‟l-kitâb
kısmında bu konuya değinmiĢ ve bu durumu, eserin te‟lif sebebi olarak göstermiĢti.
Üç ile on birinci bölümlerini es-Suyûtî‟nin adı geçen eserinden
yararlanarak kaleme aldığı Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟l-lisân,
birinci, ikinci ve on ikinci bölümler ile hâtime kısmında ele aldığı ko50

nular farklı olmakla birlikte, muhtevaya göre yaptığımız bu sınıflamada el-Muzhir‟e daha çok benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Müellif, Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟l-lisân‟da, istifâde ettiği kaynaktaki bilgilerle yetinmeyerek diğerlerine de müracaat etmek suretiyle
mevzûları daha kapsamlı hâle getirmesi, ayrıca es-Suyûtî‟nin bir tertip
dâhilinde iĢlemediği bazı konuları, alfabetik baĢlıklar altında yeniden
düzenleyerek vermesi, bu eseri daha kullanıĢlı ve daha tertipli olmasını sağlamıĢ ve el-Muzhir‟den farklı kılmıĢtır.
Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟l-lisân, mevzûî sözlüklerin en
kapsamlısı olan el-Muhassas ile içerik yönünden aynı derecede olmasa da tertip itibariyle ondan daha ileri seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Zira Ġbn Sîde‟nin mezkûr eserinde kelimeler, sadece konu baĢlıkları altında verilmekte iken Selâmetu‟l-insân‟da, iki fasıl hariç, bunlar
alfabetik baĢlıklar altında verilerek eserden daha çok istifade edilmesini sağlamıĢtır.
Bunun yanında Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟l-lisân, bir ila on
birinci fasıllarda ele alınan konular yönüyle es-Se„âlibî‟nin Nesîmu‟sseher‟i ile Fikhu‟l-luğa‟sından, muhteva yönünden çok daha kapsamlıdır.
Müellif, bu çalıĢmasını öğrencilere yönelik olarak kaleme aldığını
açıkça belirtmese de telif sebebi ile muhtevası yakından incelendiğinde, buradaki amacın pratik kullanıma matûf olduğu tahmin edilebilir.
Zira müellif, özel hocalardan da olsa medrese eğitimi almıĢ ve aynı
zamanda uzun bir dönem müderrislik yapmıĢ bir kiĢi olarak dönemin
medreselerinde öğretilen Arap dilinin durumuna hâkimdi. Bu sebepledir ki o, eserinin giriĢinde, Arap dili alanında birçok eserin kaleme
alındığını, bu eserlerin müelliflerinin alanlarındaki konulara derin
vukûfiyetleri olan yetkin birer âlim olmaları sebebi ile satır aralarında
değindikleri fiillerin lâzım ve müteaddilikleri gibi konulara döneminde Ģiddetle ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir. Ġste bu eksikliği gidermek üzere müellif, Arap dilindeki cümle türlerinden fiil cümlesine
önem vererek bu cümlenin temel öğeleri olan fiil ile onun fâili olabi-
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lecek isimlere ağırlık vermiĢ ve çalıĢmasının büyük bir kısmını bu konulara tahsis etmiĢtir. Ancak itbâ„-müzâvece, maklûb konuları ile
hâtimede yer verdiği diğer mevzular yönüyle Selâmetu‟l-insân fî
muhâfazati‟l-lisân, aynı kategoride değerlendirilebilecek diğer eserlerden farklıdır. Bunun yanında eserin basında, dönemin önde gelen
âlimlerinden eski Rumeli kazaskeri Feyzullah b. Yahya Efendi (ö.
1143/1730‟dan sonra), YeniĢehirli Abdullah Efendi (ö. 1155/1743),
eski Rumeli kazaskeri Mîrzâzâde ġeyh Mehmed Efendi (ö.
1147/1737), Ebu‟l-Hayr Ahmed b. Muhammed (ö. 1154/1747) ve eski
Rumeli kazaskeri Abdullah b. Tahsîn Efendi (ö. ?) tarafından övgü dolu ifadelere yer verilmiĢ beĢ takrîzin bulunması ve müellifi hayatta
iken Kayseri RâĢid Efendi Kütüphanesi‟nin kurucusu Beylikçi90
Mehmed RâĢid b. Fevzi (ö. 1213/1797) tarafından vakf edilmesi91 ve
yazımından iki yıl gibi kısa bir zaman sonra çoğaltılması, eserin, emsallerinden farklı olduğunu ortaya koyabilir.
Sonuç
Osmanlı medrese eğitim sisteminde Arap dili ve belâğatının konumunu tespit açısından önemli bir yere sahip olan Selâmetu‟l-insân
fî muhâfazati‟l-lisan, Osmanlı döneminde yapılan çalıĢmalar içerisinde tespitlerimize göre fıkhu‟l-luğa çalıĢmaları arsında önemli bir
yer teĢkil eder. Bu açıdan gerek muhteva gerekse metot açısından aynı
sınıflama içerisine giren emsallerine benziyorsa da her birinden bir
yönüyle farklıdır.
Sâlim Efendi, eserini kaleme alırken metot itibariyle es-Suyûtî‟nin
el-Muzhir‟inden etkilenmiĢ gözüküyorsa da Selâmetu‟l-insân‟ın elMuzhir‟den daha tertipli ve daha kullanıĢlı olduğu ortadadır.
Eserdeki bilgiler, gerek Ģahıs ve gerekse kitap bazında ilk dönemden itibaren müellifin yaĢadığı asra kadarki kiĢi ve kaynaklardan aktarılmıĢ olduğundan, Selâmetu‟l-insân bizlere bir konuda birçok müellifin görüĢlerine vâkıf olma imkânı verir. Bu yönüyle, zaman kaybını
önlediği gibi ele alınan konuyla ilgili kaynaklarda geçen malûmatı bir
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araya getirmesi bakımından ansiklopedik bir mâhiyet de arz etmektedir.
Mîrzâzâde‟nin bu eserinin, Osmanlı dönemi âlimleri, öncekilerin
eserlerine şerh, hâşiye ve ta„lik türü eserler kaleme almıştır Ģeklindeki
genel kanâate aykırı bir çalıĢma olduğunu da belirtmemiz gerekir. Zira
eser, kaynaklardan yapılan selektif bir çalıĢma olmasına rağmen herhangi bir eserin Ģerh veya hâĢiyesi değildir. Müellif, dönemi için bir
yenilik olan diğer çalıĢmalar gibi bu çalıĢması ile de asırlardan beri
devam eden bir geleneğe dur demeye çalıĢmıĢtır.
Böylece daha çok tezkireciliğinin gölgesinde kalmıĢ olmasının
yanında Ģâirliğiyle de tanınan Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi, gerek
bu eserde ele aldığı konular gerekse diğer eserlerinde Arap dili ve
belâğatı meselelerine yer vermesi ile devrinin önemli Arap dili âlimleri arasında sayılmalıdır. Onun kullandığı kaynakların sağlamlığı ve
belirlenen hedefi gerçekleĢtirecek Ģekilde metottaki tutarlılığı, kuvvetli bir ilmî disipline sahip olduğunu gösterir.
Bu bakımdan kaynaklarda sadece konusu zikredilerek geçiĢtirilen
Selâmetu‟l-insân fî muhâfazati‟l-lisân adlı eser, hem içerdiği konular hem de konuları zamanına kadar pek yaygınlık kazanmamıĢ bir
yöntemle ele alması yönüyle Arap dili alanında yapılmıĢ ve görülmesi
gereken önemli bir çalıĢmadır.
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Müellifin hayatı ve eserleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Murat Sula,
Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi (Hayatı ve Eserleri), Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl: IX, sayı: 28, 2009/I, sayfa: 41-72.
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Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Ġstanbul 1333/1914, II, 236.
Ancak metinlerin her üçünde de aynı olan bu isim, Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi (No: 1961) nüshasında, kapaktan sonraki boĢ sayfanın
üst orta kısmında Selâmetu‟l-insân fî hıfzı‟l-lisân [ اِفع اٟطمِد ابنٔظةْ اـ
ْ]بٌٍظة, doktora çalıĢmamızın Arapça metnini tesisinde esas aldığımız Kayseri
RâĢid Efendi Kütüphanesi (No: 613) nüshasının Sertap kısmında Selâmetu‟linsân fî muhâfazati‟l-lisân fi‟l-lüğati ve esmâ‟i‟l-esyâ‟i ve‟l-edeb li
Mîrzâzâde [زسبسبدٖا١ٌّبألدتاٚةفا١أطّةفابأليٚابٌٍؽداٟاِفعابٌٍظةْاـٟاطمِدابنٔظةْاـ
], Hediyyetu‟l-ârifîn‟de Ġstanbul 1951, II, 324) ise Selâmetu‟l-insân fî
hıfzi‟l-lisân ani‟l-lügati‟l-ğarîbeti ve‟l-münkere [  اِفع اٟاطمِد ابنٔظةْ اـ
بٌّٕىزخٚد ا١ ]بٌٍظةْ اعٓ ابٌٍؽد ابٌؽزجve çalıĢmamızda kullandığımız Süleymaniye
Kütüphanesi Reisülküttab (No: 1088) nüshasında ise sadece Selâmetu‟linsân fî muhâfazati‟l-lisân ]ْاِاةـةدابٌٍظةٟ [طمِدابنٔظةْاـĢeklinde kayıtlıdır.
3
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Müellifin, eserin telif sebebi ile ilgili hususlara yer vediği metnin tercümesi
Ģöyledir:
“İmdi, Rahmân olan Rabb‟inden merhamet dileyen Kenân oğlu Abdurraūf
oğlu Şeyhulislam Mîrzâ Mustafa oğlu Mehmed Sâlim der ki: Arap dili ve
edebiyatı görüşlerin ve amaçların sergilendiği bir yer hâline gelince, âlimler
araştırmaya koyularak önemli eserler ortaya çıkarmak suretiyle bu sahada
tek kişi olmak için bütün gayretlerini harcamaktan geri durmadılar. Ne var ki
bu meydanda at koşturanlar, engin bilgiye sahip olmalarından dolayı, fiillerin müte„addi ve lâzım olarak kullanılmaları gibi meseleleri müstakil olarak
ele almaya gerek duymayıp, söz konusu âlimlerin bir kısmı bu tür konulara
“müteaddi ve lâzım olur” şeklindeki kısa ifadelerle işaret ederken bir kısmı
da belîğ sözlerinde konuyu âdeta gizlemeye çalışmışlardır. Ancak günümüzde
bu mevzuların en ince ayrıntısına kadar ele alınmasına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ben de söz konusu mevzuları bütün yönleriyle incelemeye ve açıklamaya karar verdim.
Şüphesiz böyle değerli bir cevheri ele alarak dikkatleri bu göz alıcı bahçeye
celbedip dikenleri ondan ayıklamayı amaçlayan her kişi; kendisi toprağa basıyorken elini Süreyya yıldızına dokunmaya gayret eden ve her iki ayağı da
çamura saplanmışken dağın tepesindeki su kaynağına ulaşmayı hayal eden
gibi olduğunu bilmelidir. Ben ise, rahatsız edebilecek sözlere aldırış etmeyenlerden biri olarak bunu yapmaya karar verdim ve kınanacak olsam dahî
bu amacımı, bazı açıklayıcı notlar ile konuyla bağlantılı bazı bilgileri de ekleyerek bir kitapta ele almayı hedefledim. İçinde yaşadığımız dönem, –
Allah‟a hamdolsun ki- seçkin âlim, edîb ve zarîf insanları içinde barındırması sebebiyle refâh ve mutluluk dönemidir.
Allah, bana bu eseri tamamlamayı kolaylaştırıp sonunu getirmeyi ihsân
edince, onu Selâmetu’l-insân fî muhâfazati’l-lisân diye adlandırdım…”
bkz., Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi, Selâmetu‟l-insân, (thk.: Murat Sula),
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s. 1-2. Bundan sonra bu çalıĢmaya, “Mirzâzâde, Selâmetu‟l-insân” atıf yapılacaktır.
5
Eserin içeriği hakkında bkz. Sula, a.g.e., I. Bölüm, s. 81-83.
6
Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi, Nemîķa ilâ Sultan Mahmûd, vr. 6a, (eser
tarafımızda tahkik edilmektedir).
7
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 8-26.
8
Muhammed Ali ez-Zerkân, Me„âcimu‟l-ebniye fi‟l-„Arabiyye; Dîvânu‟ledeb, li‟l-Fârâbî nemûzecen, Mecelletu Mecme„i‟l-lugati‟l-„Arabiyyeti biDımeşk, c: 78, cüz: 3, s. 472.
9
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 27-56
10
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 57-63
11
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 64-71
12
Ezdâd hakkında muhtasar bilgi için bkz. Muharrem Çelebi, Araçpa‟da
Ezdâd Meselesi, DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 1987, s. 35-50.
13
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 72-79.
14
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 98-116.
15
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s.117.
16
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 143.
17
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 146
18
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 117-151.
19
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 157.
20
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 153-164.
21
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 165-168.
22
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 168-183.
23
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 184-193.
24
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 195-205.
25
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 206-212.
26
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 213.
27
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 213-247.
28
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 248-253.
29
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 253-254.
30
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 255-258.
31
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 259-263.
32
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 264-288.
33
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 289-448..
34
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 471.
35
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 472.
36
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 494.
37
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 449-452.
38
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 452-456.
39
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 457.
40
Kıyâme, 75/4.
41
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 457-465
42
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 465-466.
43
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 466.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 467-468.
Arâf, 7/172.
46
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 468-470.
47
8. ve 9. muhimmeler için bkz., Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 470.
48
Kehf, 18/1.
49
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 471-472.
50
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 472-473
51
Yûsuf, 12/84.
52
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 473-475.
53
Ebû Abdullah Muhammed b. Ġsmail b. Ġbrahim b. el-Muğîre, el-Buhârî,
Sahîhu‟l-Buhârî, Ġstanbul 1992, K. Buyû„, Bab, 106; K. Ġcâre, Bab, 10.
54
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 475.
55
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 476-478.
56
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 478-479.
57
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 479.
58
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 480.
Ancak Ġbn Cinnî‟ye atfedilen bu bilgiler, kendi döneminde geçerli olan yazım
kuralları için geçerli olmalıdır.
59
Alak, 96/15.
60
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 480.
45

Burada bir konuya iĢaret etmekte fayda görülmektedir: Kaynaklarda, yazarın
belirttiği Ģekilde, muhaffefe nûnunun elif Ģeklinde yazılması ekollerin tercih
durumuna bağlı bir uygulama olduğu konusunda bir bilgiye rastlanmamıĢtır.
Aksine aynı konu ile ilgili olarak, “Te‟kît nûnu muhaffefe olduğunda bunun
tenvîn yerine geçtiğini, bu nedenle elif şeklide yazılabileceği ve elif üzerine
vakf edilebileceği” (Ġbnu‟n-Nahhâs, Şerhu‟l-Kasâ‟idi‟l-meşhûrâti‟l-mevsûme
bi‟l-Mu„allakât, Beyrut 1405/1985, s. 66) veya “vakf halinde, muhaffefe
nununun elife ibdâl edilebileceği” belirtilmektedir. Bkz. ez-Zeccâcî, Tefsîru
Risâleti Edebi‟l-Küttâb, yy., 1993 s. 129 ve Ġbn Hâleveyh, Şerhu
Maksûreti‟bni Dureyd, Beyrut 1986, s. 170.
61
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 481. Konuyla ilgili zikredilen misallerden
son ikisi, es-Suyûtî‟nin ifadesiyle Tadâhulu‟l-luğât (el-Muzhir, I, 208) ve
Ġbn Cinnî‟nin tanımına göre ise Terekkubu‟l-luğât (el-Hasâ‟is, s. 294) konularına dâhil olan örneklerdir. Zira bu kelimeler, iki ayrı babtan gelmekte
olup, bunların mâzî ve muzarileri ayrı ayrı alınarak üçüncü babtan getirilmiĢlerdir. Mesela, mâzîsi Kalâ ]ٝ [لٍالolanın muzârisi Yeklî ]ٟ َمٍال٠[ ve muzarisi
Yeklâ ]ٝ َمٍال٠[ olanın mâzîsi ise Kaliye ]اٟ‟[لٍالdir. Konu hakkında detaylı bilgi
için zikredilen kaynaklara bakılabilir.
62
Nisâ, 4/157, 171.
63
Müellif, bu münasebetle dönemindeki bazı yanlıĢ uygulamalara dikkat
çekmek amacıyla resmi belgelere atılan imzalarda ismin lakaptan önce yazılması gerektiği hususuna iĢaret etmiĢtir. bkz., Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân,
s. 482.
64
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 482.
6565
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 481.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 481-482.
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 482.
Zamana ve muhtemelen ekole bağlı olarak yapılan bu değerlendirmenin günümüzün yazım kurallarına göre hatalı olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede
ez-ZemahĢerî‟nin yazımında tenkîd edilebilecek bir durum söz konusu değildir. Mezkür kelime hakkında Basra ve Küfe âlimlerinin görüĢleri için bkz.,
Ebu‟l-Berekât el-Enbârî, el-‟İnsâf fî mesâ‟ili‟l-hilâf beyne‟l-Basriyyîne ve‟lKûfiyyîn, (thk.: Cevdet Mebrûk Muhammed Mebrûk), I, 355-362, Kahire
2002.
68
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 482.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 483-485.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 485-488.
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Eserin günümüze ulaĢtığına dair bir malûmata elde edilemediğinden bilgilerin kaynaktan karĢılaĢtırılması yapılamamıĢtır.
72
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 486-492.
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27. ve 28. muhimmeler için bkz: Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 492.
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29., 30. ve 31. muhimmeler için bkz., Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 493.
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32.-36. muhimmeler için bkz., Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 494-498.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 498.
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Bakara, 2/31.
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38.-46. muhimmeler için bkz., Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 499-503.
79
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 503-504.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 504.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 504-505.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 506-507.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 507-508.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 508-512.
85
Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 513-524.
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Mîrzâzâde, Selâmetu‟l-insân, s. 525.

Müellifin, eserinde kullandığı kaynak sayısının oldukça kabarık olması nedeniyle dipnotlarda oluĢabilecek ĢiĢkinliği önlemek ve söz konusu kaynakların detaylı incelenmesi, bir baĢka çalıĢmada ele alınması düĢünüldüğü için de,
bunların geçtiği yerler dipnotlarda gösterilmemiĢtir.
87
Edced hesabına göre Sâlim ]ٌُ [طةkelimesinin sayısal değeri 131‟e tekabül
etmektedir.
88
Tarafımızdan tahkiki yapılmaktadır.
89
Tarafımızdan tahkiki yapılmaktadır.

Müellifin, eserinde rivâyetlerine yer verdiği Ģahıs sayısının fazla olmasının
dipnotlarda meydana getirebileceği rakamsal ĢiĢkinliği önlemek için Ģahısların geçtiği yerlere iĢâret edilmemiĢtir.
90
Beylikçi konusunda bkz., Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul 1993, I, 220–221.
91
Aynı sayfada RâĢid Efendi‟ye ait “بْاٛ٠فادٟزاِاّ اربي اجىٍىج١بطسَّاحٗابٌفم
ٕٗاعْٟ ااعفٛ٠ّ٘ة.” Ģeklinde bir temellük kaydı yer almaktadır.
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ÜLFET EL-İDLEBÎ’NİN “DIMAŞK YA BESMETE’L-HUZN”
ADLI ROMANINDA İŞLENEN ESKİ ŞAM MUHİTİNDE
KADIN OLMA
Dursun Hazer

Özet: Bu çalışmada Suriyeli romancı ve kısa öykü yazarı Ülfet elİdlebî‘nin ―Dımaşk Ya Besmete‘l-Huzn‖ adlı romanında kadın karakteri incelenmiştir. Şam İslâm toplumunda kadının çektiği sıkıntılar örneklendirilmiş, bağımsızlık mücadelesine değinilmiştir.
Anahtar kelimeler: İslâm toplumu, kadının bağımsızlığı, eşitlik, gelenek, Şam toplumu.
Being a Woman in Damascus: A Study Based on the Novel
“Dimashq ya Basmat al-Huzn” by Ulfat al-Idlabi
Summary: In this article, the woman character in the novel ―Dimashq
ya Basmat al-Huzn‖, by Ulfat al-Idlabi, a Syrian novelist and shortstory writer, has been studied. Women‘s problems in the Islamic society of Damascus, such as women‘s freedom struggle, have been illustrated based on the novel.
Keywords: Islamic society, women‘s autonomy, equality, custom,
Damascus.
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ÜLFET EL-İDLEBÎ’NİN “DIMAŞK YA BESMETE’L-HUZN”
ADLI ROMANI
Giriş
Ülfet el-İdlebî, modern Suriye hikâyesinin öcülerinden biridir.
Uzun dönem hikâye sanatında ürünler verdikten sonra sanatının olgunluk döneminde ―Dimaşk Yâ Besmete’l-Huzn‖ (Dimaşk Ey Hüzün
Tebessümü) adlı romanını yazdı. Hikâyelerinde olduğu gibi bu romanında Arap toplumunda kadının durumunu işledi. Bir kadın edibin gözü, duyuşu, düşüncesi ile kadının hissiyatına tercüman olmaya çalıştı.
Ülfet el-İdlebî 1912 yılında Ebû‘l-Hayr Ömer Paşa ile Necibe edDağıstanî‘nin kızları olarak Dimaşk‘ın Salihiye semtinde dünyaya
gelmiştir.1 Annesinin ailesi Dağıstan kökenlidir. Büyük dedesinin Dağıstan‘dan Suriye‘ye olan göçünü ―Hikâyetu Ceddî‖ adlı romanına
konu etmiştir.2 Dayısı ünlü Suriyeli edip Kazım ed-Dağıstanî (ö.
1985)‘dir. Ülfet beş erkek kardeş içinde ailenin tek kız evladı olarak
dünyaya gelmiştir.3
Ülfet el-İdlebî 1927 yılında Medresetu‘l-Afîf adlı ilkokulu bitirdikten sonra Dâru‘l-Muallimat‘a kaydolmuştur.4 Çocukluğunda iyi
imkânlara sahip olmuştur; Dimaşk‘ta seçkin, varlıklı bir ailede ve kültürlü bir çevre içinde büyümüştür. Dayısının yönlendirmesi ile genç
yaşta Tâhâ Hüseyin (ö. 1973), Tevfik el-Hakîm (ö. 1987), Mahmud
Teymur (ö. 1930) gibi Mısırlı ediplerin eserlerini okumuştur. O dönemde Halil Merdem Bey (ö. 1959), Kamil Ayyâd, Cemil Saliba (ö.
1976) ile birlikte Mecelletu’s-Sekâfe adlı dergiyi çıkaran dayısının yanında Mari Acemî (ö. 1965), Abdulkerim el-Kermî (ö. 1980), Ahmet
Şakir el-Kermî (ö. 1927) gibi ediplerle tanışmıştır.5 Bunların yanında
Tolstoy, Dostoyevski, Russo, Jorge Luis Borges, Maupassant, Balzac
gibi Batılı ve Rus ediplerin eserlerini de okumuştur.6
Klasik Arap edebiyatına çok büyük sempatisi olan babasının teşviki ile çocukluğunda el-Egânî, el-İkdu’l-Ferîd, el-Emâlî gibi klasik
Arap edebiyatının en önemli eserlerini okumuş, ünlü Arap şairlerin
bazı şiirlerini ezberlemiştir.7
Ülfet el-İdlebî 17 yaş gibi erken bir yaşta evlenmesine rağmen
edebiyata olan düşkünlüğü evlendikten sonra da devam etmiş, tüm
60

edebî ürünlerini evlendikten sonra vermiştir. İlk hikâyesi olan ―elKarâru’l-Ahîr‖ ile Londra Radyosu‘nun açmış olduğu hikâye yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştur.8 Ülfet el-İdlebî bununla ilgili
olarak şöyle demiştir:
―Gerçekte ben yirminci yüzyılın kırklı yılları başında hikâye yazmaya başladım, çünkü ben Arap olsun tercüme edilmiş olsun hikâye
okumayı seviyordum. Hikâye yazmaya başlayınca fazla hikâye okumam sebebiyle çok zorlanmadım. Bana hikâye yazmamı devam ettiren şey ―el-Karâru’l-Ahîr‖ adlı ilk hikâyemi Londra Radyosuna gönderip tüm Arap âleminde üçüncü olmamdı. Birkaç hikâye yazdıktan
sonra onları kısa hikâyenin önderi Mahmud Teymur‘a gönderdim ve
şöyle bir not ekledim: Bu hikâyeleri okumanı istiyorum, yayınlamaya
uygun bulursan bir önsöz yazmanı rica ederim veya hikâyeden geri
durmamı yazarsın. Sonuçta iyi bir önsöz yazdı.‖9
Ülfet el-İdlebî 2007 yılında Paris‘te vefat etmiştir.
Ülfet el-İdlebi ―Dimaşk Ya Besmete’l-Huzn‖ adlı romanını altmış
sekiz yaşında10 uzun süre sürdürdüğü kısa hikâye tecrübesinden sonra
sanatının olgunluk döneminde yazmıştır. Bin dokuz yüz yirmi ve otuzlu yıllarda Dimaşk şehrinde yaşanmış bazı olayları, dönemin kültürel,
siyasî, ekonomik yapısını, ele almak istediği ana tema kapsamında
romanına taşımıştır. Tüm Arap edebiyatında olduğu gibi bu roman
üzerinde de sosyo-politik, sosyo-kültürel boyutun önemi çok büyük
olmuştur.11 Romanın vak‘asının şekillendiği bir Şam ailesinin Suriye
devrimi, boykotlar, gösteriler, iktisadi buhran, Fransız işgali,
Dimaşk‘ın bombalanması, halkın direnişi gibi olaylar zincirinde yüz
yüze kaldığı durumları işlenmiştir. Romanda Arap kadınının geleneksel konumunu değiştirmeye yönelik çabalarına, bu çabaları karşısında
erkek toplumunun ve aile yapısının sergilemiş olduğu tutumlarına tanık oluyor, hapishane görünümünde yansıtılan eski Şam evini tüm detayları ile seyretme imkânı buluyoruz.12
I- “Dimaşk Ya Besmete’l-Huzn: Dimaşk ey Hüzün Gülümsemesi”
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I. a. Olay Örgüsü
Roman, Dimaşk şehrinde baba (Ebû Ragıp), anne (Ummu Ragıp),
Ragıp, Sami, Mahmut adlı üç erkek ve Sabriye adlı bir kız çocuğundan oluşan bir ailenin bahçeli, üç katlı bir Şam evinde hayatını konu
edinmektedir. Baba, kumaş ticareti ile uğraşmakta, çarşı içinde bir
dükkânı bulunmaktadır. Her gün işten eve, evden işe giden muhafazakâr bir babadır. Anne dindar bir ev hanımıdır. İyi kalpli, hayatını çocuklarına ve eşine adamıştır. Tüm vakti evin temizliği, yemek yapma,
fırsat bulduğu zaman komşulara ve akrabalara geziye gitme ile geçmektedir.
Dört kardeşin dördü de okula gitmektedir. En büyük kardeş Ragıp
haylaz, bencil, okul derslerinde başarısızdır. Ortanca kardeş Sami çalışkan, duyarlı, okumayı seven bir çocuktur. En küçük erkek kardeş
Mahmut ise sessiz, kendi halinde, iradesi zayıf bir çocuktur. Evin en
küçüğü ve tek kızı olan Sabriye ise çalışkan, iyi kalpli, annesine yardım eden, derslerinde başarılı bir çocuktur.
Sami kütüphaneden kitap alıp verirken Nermin adlı annesi Türk,
babası Arap olan bir kızla tanışır. Nermin güzel, kibar bir kızdır.
Onunla dostluğu gelişir ve zamanla birbirlerine âşık olurlar. Nermin‘in babası ölmüştür, bir erkek kardeşi Fransa‘da tıpta okumaktadır.
Aile babalarından kalan kira geliri ile geçinmektedir. Sami Nermin‘i
Sabriye ile tanıştırır. Romanın ilerleyen bölümlerinde ikisi birbirlerinin dert ortağı olurlar.
Sami‘nin babası fırıncılık yapan, mahalleden Adil isminde, zeki,
okumayı seven bir arkadaşı vardır. Bu çocuk kendilerine ekmek de getirdiği için ailesi onu tanımaktadır. Her gün evlerine gelip gitmesi sebebiyle zamanla Sabriye ile arasında sıcaklık oluşur, birbirlerine ilgi
duymaya başlarlar. Sabahleyin Sami, Sabriye ve Adil okula birlikte
çıkarlar, onlar Sabriye‘yi okullarına bıraktıktan sonra kendi okullarına
giderler.
Ragıp derslerinde başarısız olur, okuyamaz ve okulu bırakır. Babası onu dükkâna da götürmez, çünkü daha önce dükkâna götürdüğü
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zaman kasadan para aşırdığına şahit olur. Hoppa, eğlenmeyi, para harcamayı seven, gece yarılarına kadar eve gelmeyen bir tiptir. Muhafazakâr, dini bütün biri olan babası onun bu serseri hâline kızar, ahlâkını
beğenmez. Zaman zaman onun bu hallerine kızgınlığını belirtse de
annesi yatıştırır. Ragıp bir süre boş gezdikten sonra dükkân açmak istediğini söyleyerek babasından sermaye ister. Babası kendisine güvenmediği için vermek istemez, ancak annesinin ısrarı ile razı olur ve
ona bir miktar sermaye verir, o da parfüm dükkânı açar. Dükkânı açması üzerinden uzun süre geçmez, Beyrut‘un eğlence âlemlerine dalar,
bunun sonucunda sermayesi kısa süre içinde biter, dükkânını kapatır.
Suriye bu yıllarda Fransızların işgali altında olup halk onların
zulmü altında ezilmektedir. Bu zulümler zamanla tepki doğurur, halk
içinde milli kuvvetler oluşur. Milli kuvvetler Fransızlara karşı milleti
bilinçlendirir, örgütler. Zaman zaman Fransızların karakolları basılır
çatışmaya girilir. Mitingler düzenlenir, tüm dükkânlar kepenklerini
kapatırlar. Ancak bu kargaşa ortamında ülkenin ekonomisi de çok bozulur. Geçim şartları zorlaşır, halk işsiz, yiyecek bulmakta sıkıntı çeker. Sık sık halk tarafından yapılan mitingler, kepenk kapatmalar esnafın da işini bozar. Adil bu milli mücadele gruplarından birine katılır,
arkadaşı Sami‘yi de ikna eder ve onu da mücadele gruplarına katar.
Gerilla grupları halktan bağış toplayıp silah alır. Sabriye‘de babasının
kendisine aldığı bileziği bağışlar. Bu gruplar kıt imkânlarla, düşmana
karşı koymayı sürdürürler. Ancak Fransızlarla çıkan bir çatışmada
Sami yaralanır ve ölür. Sami‘nin ölümü aileyi yasa boğar. Özellikle
Ragıp tarafından kardeşinin Adil‘in kışkırtması ile böyle bir maceraya
atıldığı ve öldüğü sık sık vurgulanır.
Bu kargaşa ortamında Nerminlerin kirası ile geçindikleri dükkân
yıkılır. Aile çaresiz bir şekilde ortada kalır. Ailenin sık sık kendilerini
ziyaret eden bir baba dostları vardır. Onları kollar gözetler. Nermin
büyüyüp serpildiği zaman baba dostları onunla evlenmek ister. Annesi, içinde bulundukları durum sebebiyle buna razı olur, çünkü Fran-
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sa‘da okuyan oğluna para göndermek zorundadırlar. Nermin hiç istemese de kardeşi için bu evliliğe katlanır.
Dimaşk‘ta düşmana karşı büyük bir miting düzenlenir. Bu mitinge
Suriye tarihinde ilk defa kadınlar da katılır. Çok büyük miting olur.
Neredeyse tüm Dimaşk halkı mitinge katılır. Sabriye‘de sevgilisi
Adil‘le birlikte ailesinden gizli olarak mitinge katılır. Ailesi bu olaydan sonra onu okuldan alır, dışarı bile salmaz. Adil Sabriye‘nin bu durumuna çok üzülür, ona mektuplar yazar. En sonunda onu istetir, aile
evlilik teklifini reddeder. Adil Sabriye‘ye kendisini kaçıracağını yazar,
ancak mektup Ragıp‘ın eline geçer. Bu durumu öğrenen Ragıp hariciyede bir memuriyet karşılığında Ragıp‘ı Fransızlara ispiyon eder, bir
suikast sonucu şehit edilir. Sabriye Adil‘in ölümünden sonra hayata
küser.
Ragıp kız kardeşinin namusu ile ilgilenip onu okula göndermemekte ve bakirelik kontrolüne tabi tutmada aktif rol oynamakla birlikte kendisi bir ermeni fahişe ile yaşar. Hatta onu eve getirip babasına
evlenmek istediğini söyler. Babası tarafından evden kovulur. Küçük
kardeş Mahmut hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl iş boş gezer.
Sonunda Hama‘da küçük bir memuriyet bulur ve orada evlenir Mahmut kayınvalidesi öldükten sonra Dimaşk‘a taşınır. Kısa bir süre sonra
annesi vefat eder.
Sömürgeci Fransız güçlerin baskıları, ülkeyi sömürmeleri, ülke
içinde çıkan kargaşa ve belirsizlik, istilacı güce karşı grevler, boykotlar, mitingler ülkenin ticari hayatını altüst eder. Bu hengâmede babanın işleri bozulur, sonunda iflas eder. İflas ettiğini duyunca felç geçirir
ve on yıl yatalak yaşadıktan sonra vefat eder. Felçli iken ona Sabriye
bakar, diğer kardeşleri hiç ilgilenmezler. Baba öldükten sonra Ragıp
ve eşi, Mahmut ve eşi bir odada babasının mallarını nasıl paylaşacaklarını görüşürler. Evi satacak, Sabriye‘yi bir komşunun yanına vereceklerdir. Sabriye bunu duyunca dünyası yıkılır, artık yaşamasının bir
anlamının kalmadığını düşünür. Son olarak babasına büyük bir mevlit
töreni düzenler, mevlide Mevlevi şeyhlerini çağırır, tüm mahalle hal64

kını davet eder. Mevlidi okuttuğu gece kendisini bahçedeki bir ağaca
asar.
I. b. Tema: Şam Muhitinde Kadın Olma
Genel hatları ile kısaca özetlediğimiz bu roman başkahramanı
Sabriye üzerine kurulmuş, onun eski Arap toplumunda kadın olma trajedisi diğer karakterlerin yardımı ile canlı bir şekilde gösterilmeye çalışılmıştır. Yazar başkahramana toplumda kadına yaklaşımı ve kadın
ile erkek arasındaki ilişkiyi yansıtma görevi vermiştir.
Kahramanların rollerini icra etmeleri için seçilen mekân eski Şam
evidir. Romanda mekânın güzelliği yer yer tasvir edilmekle birlikte
mekânın yani Dimaşk evinin güzelliği bir dekor olarak kalmıştır. Ev
sadece bir mekân değil, vakaya şekil veren, bir devrin kültürünün ve
ruhunun barındığı ve yaşam bulduğu bir ortam olarak ortaya konulmuştur.13 Zira burada yaşanılan gelenek göreneklerdeki anlayışlar sebebiyle mekân bir hapishaneye, kadının belini büken ailevi sıkıntılar
topluluğuna dönüşmüştür. Olay sadece bu evle mi sınırlıdır? Romanın
geçtiği Dimaşk‘ta neredeyse tüm evler böyle gösterilir. Bunun da ötesinde şehir Fransızların işgali altındadır. İşgalcinin tahakkümü altındaki halk ile gelenek göreneklerin tahakkümü altındaki kadın aynı kaderi paylaşmaktadır; bu yüzden Dimakş‘ta yaşayan insanların yüzlerinde hüzünlü bir gülümseme vardır.14
Ev üç kattan oluşur. Zemin (tahtanî) katında livan (bahçeye açılan
salon), salon (ka‗a), mutfak, hamam, tuvalet vardır. Çatı katı ―tayyare‖
diye isimlendirilir, çünkü kubbeleri, minareleri ile tüm Dimaşk görünür. Evin büyük bir bahçesi, bahçeye açılan bir livanı vardır. Livanın
karşısında su havuzu ve suyu sürekli akan fıskiye bulunmaktadır.
Bahçe çeşitli çiçeklerle ve ağaçlarla donatılmış olup ilkbahar ve yaz
mevsiminde renk cümbüşüne sahne olur. Menekşe çiçekleri beyaz kar
şelaleleri halinde duvarın üzerinden akar. Livanın kemerini, bostan
dolabını, çardağın üzerini yeşil, sarı, kırmızı renkli çiçekler, güller kuşatır. Limon ve narenciye ağaçlarının çiçekleri etrafa tatlı bir ferahlığı
ve hoş bir kokuyu yayar.15

NÜSHA, YIL: 10, SAYI: 30, 2010/I

65

ÜLFET EL-İDLEBÎ’NİN “DIMAŞK YA BESMETE’L-HUZN”
ADLI ROMANI
Kadının neredeyse tüm vaktini geçirdiği mekân evdir. Bahçesi kadının stres atma yeri, dertlerini dağıttığı mahaldir. Evin tek kızı Sabriye evin etrafındaki bölmelere nadir bulunan çiçekler eker, asma üzümlerine, narenciyelere, ağaç kavununa, limon fidanlarına bakmakla eğlenir; bahçe komşuları ve arkadaşları önünde övünme vesilesi olur, çiçeklerini, narenciyelerini onlara dağıtır. Ağaçların üzerlerine karatavuk, saka, kanarya kuşlarının kafeslerini asar. Aynı zamanda bu bahçede tatlı Şam kedilerini yetiştirir. Bahçedeki havuza renkli balıkları
koyar, bundan büyük bir zevk alır, yalnızlığını gideren tek eğlence
olur.16 Şam evleri birbirlerine bitişiktir, bu yüzden Sabriye‘ye göre dar
sokaklı evlere çoğu zaman hava cimri davranır.17
Romanda geçtiği kadarıyla tasvir etmeye çalıştığımız bu eski Şam
evi, sadece bir ev midir? Hayır; orası bin yılı aşkın bir dönemin kültürünü, gelenek göreneklerini, inançlarını barındıran, modern hayata kapalı, erkek egemenliğine dayalı, kadınların ezildiği, kutsal hüviyet kazanmış doğu İslâm toplumunun ruhunun yaşadığı bir ortamdır. Kadın
için birçok sembolik anlam barındırır. Burada erkekler hür, her türlü
hakka sahiptir ve her şey onların istediği gibi olur. Sabriye şöyle yakınır:
―Bazen asi bir dişi köpek olduğumu hissediyorum; bu eski eve çakılı direğe boynundan bir zincirle bağlanmış, her ne zaman bu dişi köpek bağından kurtulmaya çabalasa zincirin bağı daha da düğümleniyor
hatta etine batıyor, her kıpırdayışında kanı akıyor, acısı çoğalıyor. Aklım bu tarz köleliği reddediyor, ancak ondan kurtulamıyorum.‖18
―Ben acizim… Aciz… Bu şekilde nesiller, nesiller boyu beni yetiştirdiler. Dinlerden, adetlerden, geleneklerden uzun zaman boyu birikenler, ruhlara kök salıp yarı mukaddes tabulara dönüştü.‖19
Roman, ana karakter olan Sabriye‘nin günlüklerine dayanmaktadır, bu sebeple biz her şeyi onun bakış açısı ile görmekteyiz. Roman,
Batıda ortaya çıktıktan sonra İslâm toplumlarını da etkisi altına alan
bilgilenme, kadın hakları, kadınların toplum içinde yerlerini almaları,
bağımsızlık ve hürriyet gibi kavramlar üzerine odaklanmıştır. Bu de66

ğerlerle ortaya çıkan kadının geleneklerin yükü adlında ezilişi ve yok
oluşu canlı karakterlerle gösterilmeye çalışılmıştır.20 Egemen güç olan
erkeğin lehine oluşmuş gelenek ve göreneklerin ezici anlamda sosyal
güç etkisi yaptığı gösterilmeye çalışılmıştır. Bu yapı içinde kadın şeytanın içine kolayca girdiği bir oyuk olarak görülmüş, utanç ve ar sebebi olmaması için onun hâkimiyet altına alınması, kapatılması gerektiği
yönünde örnekler vaka içinde kurgulanmıştır. Yazar tarafından işin
mahiyeti erkeğin şeref ve haysiyetine dayanan bir olgu olarak işlenmiştir.21
Romanda kadının erkekle olan ilişkilerinin geçmişe ve şimdiki
zamana ait boyutları vardır. Başkahraman Sabriye‘nin babası ve annesi ile olan ilişkisinin boyutları maziyle irtibatlıdır. Buna aynı zamanda
içinde büyüdüğü kültüre, değerlere, gelenek ve göreneklere karşı olan
ilişkisi de diyebiliriz. Sabriye her ne kadar bu yapıya saygılı ve vefakâr olsa da kendisini kısıtlayan, erkek egemenliğine dayalı bir yapı
olarak değerlendirmektedir.
Sabriye‘nin babası rolündeki yardımcı karakter eski Şam muhitinin gelenek görenekleri üzerine yetişmiş ve bu eğitimin ürünü olan ahlâkî anlayışı benimsemiş bir kişilik arz etmektedir. Dindar ve otoriterdir. Çocuklarına karşı ciddidir, onlarla sohbet etme, dertlerini paylaşma, şakalaşma gibi sıcak samimi ilişkilerine rastlayamamaktayız.
Sabriye‘nin günlüklerinden babanın çocuklarına karşı davranış
tarzının, eğitim anlayışının yanlışlar üzerine kurulu olduğunu görmekteyiz. Aile, öğrencilerin karne aldığı akşamı aile bireyleri bir arada
oturmaktadır. Sabriye dördüncü sınıfa takdirle geçmiş, en büyük abisi
Ragıp ise sınıfta kalmıştır. Sabriye‘nin takdir almasına babası çok sevinir, annesinin de teşviki ile ona bir altın bilezik alma sözü verir. Büyük oğlu Ragıp‘a döner ve şöyle der:
―Ey eşek… Senden altı yaş küçük olan bu kız benim katımda senin gibi on çocuğa bedel, boyuna ve kalıbına göre önünde utanmıyor
musun? O çok başarılı oluyor sen ise sınıfta kalıyorsun. O çalışıp dururken sen tüm vaktini oyunda geçiriyordun, ilmin ona ne yararı var?
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Yarın evlenecek, evine çekilip çocuklarına bakacak. Sana gelince çağımızda ilimsiz, diplomasız erkek neye eşittir? Şansım olsaydı sen kız
olarak yaratılırdın o da erkek.‖22
Sabriye babasının bu sözlerine çocukluk sevinci ile kahkahalarla
güler, ancak babası odadan çıkınca Ragıp onu iyice döver, anne elinden zor alır, kan revan içinde kalır. Annenin bedduası dışında Ragıp‘a
bir şey yapılmaz. İki kardeşin kalplerine ömür boyu sürecek kin tohumları ekilmiştir.
Şam muhitinde kız çocuklarının küçüklüklerinden itibaren hürriyetlerinden mahrum edildiklerine tanık olmaktayız. Okullar tatile girince kızlar eve kapatılmakta, evin dışına çıkamamaktadırlar. Sadece
annelerinin izinleri dâhilinde onlarla birlikte gezmelere gidebilmektedirler. Ev işlerinde annelerine yardım eder, yemek yapma, evin temizliği, yemek hazırlığı, sofra kurma gibi işleri onunla paylaşırlar.23 Bu,
asırlar boyu oluşmuş ve kutsal bir hüviyet kazanmış gelenek ve göreneklerin kadına dayatmış olduğu buyruk olarak görülür. Sabriye şöyle
der:
―Annem her gün evin temizlenmesi, kahvaltının hazırlanmasında
ona yardım etmem için güneş doğmadan önce beni kaldırıyordu. Bizim ülkemizde ister baba olsun isterse kardeş, ister koca olsun isterse
oğul, aklı başına geldiği andan itibaren kızı erkeğe hizmet etmesi için
eğitirler, hatta büyüdüğü zaman erkeğe hizmet etmenin normal bir iş
olduğunu hisseder.‖24
Kızların evde tek başlarına kalmalarına bile pek müsaade edilmemektedir. Anne nereye gitse onları da götürmektedir. Bu yüzden Sabriye bahane uydurup annesiyle bir yere gitmediği ve evde tek başına
kalarak kendisini gözetleyen birinin olmadığını hissettiği zaman çok
mutlu olmaktadır:
―Bu, evde ilk defa tek başıma kaldığım an. Davranışlarımda hür
olduğumu, hoşuma giden şeyi yaparken beni gözetleyen birinin olmadığını hissettiğimde kendimi ne kadar mutlu hissettim.‖25

68

Şam muhitinde gelenek ve göreneklerle din birbirine girmiş, ikisi
birbirinden ayrılmaz bir bütün gibi kutsal bir hüviyete bürünmüştür.
Bu iki manevi değere sahip olma insanlar için onur ve şerefi temsil
etmektedir.
Sabriye geleneğe bağlı olarak yedi yaşına basınca evin dışına çıkarken başörtüsü takmaya başlar. Okula giderken beyaz yakalı siyah
önlük giyer, başına da şeffaf beyaz başörtüsü takar. Bu başörtüsü onu
çok sıkar çünkü uzun örgülü saçlarını kapatmakta, insanlara karşı
onunla övünç duyamamaktadır:
―Yedi yaşımdan beri annem bu örtüyü bana mecbur kıldı. Başımdan çıkarmamam için dikkatli olmamı sürekli vurgulardı, çünkü ben
kız çocuğu oldum, erkeklerin başımı açık görmeleri dinen caiz değildir, böyle yapmazsam Allah beni kıyamet gününde Cehennem ateşinde cezalandırır.‖26
Ancak başörtüsü takmak belirli yaştan sonra yeterli olmaz, kızların yüzlerini göstermemeleri de onurlu davranış olarak görülür. Sabriye bir gün annesiyle birlikte terziden dönerken büyük kardeşi Ragıp
onları görür. Evde otururlarken babasına sorar:
―-Baba, bizim tüm mahallemizde kardeşim Sabriye kadar boylu
poslu olup da yüzü açık dışarı çıkan var mı?
Babam bu söz karşısında sanki bir hata etmiş, ailesinden habersizmiş hissine kapılır, hatasını telafi etmek için anneme sert bir dille
şöyle der:
—Bu senin kusurun! ... Sana layık olan, kıza bir çarşaf satın alıp
onu örtmen değil mi?
Bu konuşmayı dinleyen Sami müdahale etmek ister:
—Ancak baba Sabriye hâlâ küçük, on yaşını aşmamış, uzun boyluysa suçu ne?
Baba ona kızar, olayı namus meselesine götürür:
—Sen sus… Onu kim görse on iki, on üç yaşında zanneder. Ey
çocuk, gururlu, onurlu ve kız kardeşinin namusunu düşünen büyük
kardeşin gibi ol.‖27
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Evde kızlarla ilgili her türlü karar alınır, bunu baba, erkek kardeşler ve anne alır, kıza ise hiçbir şey sormazlar. Nitekim Sabriye‘ye yüzünün örtülmesi, çarşaf giymesi ile ilgili hiçbir şey sorulmamıştır.
Çarşaf giyen kız artık eve kapanır, erkeklerle beraber okula yürüyemez, oyun oynamaya dışarı çıkamaz.28
Yazar çarşafa zorlanan kızın duygularını deşifre etmek için Sabriye‘yi konuşturmaya devam eder:
―Bir hafta sonra kendimi okula tek başına yürürken buldum. Yüzüme koyu kalın bir peçe sarkıtılmıştı, yolu zorlukla görebiliyordum,
çünkü henüz gözlerim alışmamıştı, adımlarımda nerdeyse tökezliyordum.
En büyük hayal kırıklığım da tam üç aydan beri özlem duyduğum
yürümeden alıkonmuştum (Sami ve Adil‘le birlikte okula gitmek),
çünkü yüzü peçeli bir kızın akrabalarından bile olsa genç çocuklarla
yürümesi alışılan bir şey değildi. Zulme uğradığımı, işimde yenildiğimi hissettim. Bu kahır hissi beni erken yaşımda içime kapanmaya zorladı.‖29
Anne, evi ayakta tutan, her türlü sorumluluğunu üstlenmiş, kız evlatların yetiştirilmesi ve terbiye edilmesinden sorumlu, baba ile çocukları arasında denge unsuru olan aile bireyidir. Küçüklüğünden itibaren
içinde yetişmiş olduğu geleneksel hayatı iyice özümsemiş ve bundan
hiçbir şikâyeti yoktur. Sabriye ve arkadaşlarının savundukları modern
hayat tarzıyla hiç ilgisi yoktur; hatta her zaman geleneğin yanında yer
alır. Ancak bu hayat tarzı içinde evde saygı görür, babanın en çok değer verdiği bir aile üyesidir, bazen kadınlık cilvesini bazen de itibarlı
akrabaları kullanarak istediği zaman her şeyi babaya yaptırma gücüne
sahiptir. Hayatının büyük bir kısmı mutfakta ve ev temizliğinde geçmektedir. Sabriye‘nin deyimi ile ―yemek yemek için yaşayan, hayatlarında tek konforları yemek yemek‖30 olan bir aileden sorumludur.
Şam‘da anneler insanlar için yaşar, arkadaş çevresine çok önem
verirler:
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―Annem kendisini hoşnut etmek ve dinlendirmek için değil, sadece insanlar için, onları memnun ve hayran bırakmak için yaşayan sınıftandı. Ülkemiz kadınlarının çoğunun bu örnekten olması beni üzüyor. Evin en güzel odasını misafir odası yaptı, içine de elimizde olan
en güzel şeyleri koydu, orada ayda bir misafirlerini karşılardı: On beşinci gün. Ben ve babam bu odada oturmak istediğimizde –özellikle
kış günleri- zira orası güneşi iyi görürdü, ya da yeşil haşhaş bitkilerinin, kırmızı çiçekli zakkumun ekili olduğu alana bakan geniş pencereleri açılınca ılık rüzgârın içerisinde oynaştığı yaz günleri, üzerine
oturduğumuz eşyanın yıpranmasından veya babamın sürekli içtiği sigaranın dumanından beyaz perdelerin kirlenmesinden korkusuna bizden çok rahatsız olurdu. Odanın kapısını anahtarla kitler, bulamayacağımız yere anahtarı gizlerdi.‖31
Anne iyi veya kötü huylu olsun her zaman çocuklarının yanında
yer alır, kimsenin mağdur olmasına gönlü razı olmaz. Evin yaramaz
çocuğu Ragıp okulunu bıraktıktan sonra gece yarılarına kadar sokaklarda dolaşmaya başlayınca, babanın aile disiplini anlayışına uymayan
bu davranışları Anne tarafından gizlenir. Ragıp dükkân açmak için
babasından sermaye istediğinde, kendisine güvenmediği için vermek
istemeyen babayı anne kadınlık cilvesini kullanarak ikna eder. Ragıp
dükkânı açıp kısa süre içinde sermayesini Beyrut‘un eğlence âlemlerinde tüketince babası artık onunla yüz yüze gelmek bile istemez. Burada da anne kocasının hatırını kıramayacağı halasını getirip aralarını
buldurur. İşte bu şekilde evin yaramaz çocuklarının istekleri anneleri
vasıtasıyla gerçekleşir, kusurları örtülür. Kendisinin telafi edemediği
hatalar da babanın hatırını kıramadığı hala, teyze gibi kadın olan şahıslar vasıtasıyla giderilir. Anne erkek çocukların gelenek göreneklere, ahlâkî anlayışlarına uymayan hatalarını telafi ederken kızları için
aynı gayreti göstermemektedir.32
Şam geleneğine göre erkek evlada gelin bulmak annenin görevidir. Ailenin en küçük oğlu Mahmut hukuk fakültesini bitirdikten sonra
Hama şehrinde küçük bir memur olarak iş bulup çalışmaya başlayınca
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burada evini tuttuğu ihtiyar kadının tuzağına düşer; kendisini çok iyiliksever, sevgi dolu, zengin biri gibi göstererek evde kalmış kızıyla
onu evlendirir. Mahmut‘un ailesinin bu evlilikten haberi her şey bittikten sonra olur; aile şaşkına döner, durumu kabullenemezler. Sabriye
bu olayı şöyle anlatmıştır:
―Bu annemin asla anlamaya güç yetiremediği bir şeydir. Mahmut‘a on beş yaşında güzel, kumral, yeşil gözlü, bizimle aynı evde
kalmaya ve annemin emirlerini kabullenmeye razı, bize kız ve erkek
çocuklar doğuracak bir kız hayal etmekteydi.
Peki, Mahmut yeşil gözlüleri sevmiyorsa?
Mahmut‘un görüşü önemli değildir. Annemin o ikisini yeşil gözlü
olarak sevmesi yeterlidir. Bu yüzden annem hayal ettiğinin tam aksi
gelini görünce hayal kırıklığına uğradı. Gelinin annesinin oğluna sihir
yaptığını, onu bizden kapıp evde kalmış kızıyla evlendirdiğine inanır
oldu. Bu yüzden Mahmut‘un ayrılışından sonra hasta oldu.‖33
Kadının erkekle olan ilişkilerinin şimdiki an ve gelecek zamana
ait boyutları iki ayrı renge büründürülerek iyi ve kötü karakterlerle
sergilenmiştir. Bu aynı zamanda romanda gerginliği, çatışmayı sağlayan, dinamizm ve sürükleyicilik oluşturan bir yapıdır. Sami, Adil ve
Nermin olumlu karakterleri temsil etmektedirler. Bu olumlu karakterler yazarın işlemeye çalıştığı tüm olumlu değerlere sahiptirler. Okumayı severler. Sabriye ―Tuhaf bir oburlukla yutar gibi kendimi romanı
okumaya kaptırdım‖34 der. Mısırlı yazar Mustafa Lutfi el-Menfalûtî
(ö. 1924)‘nin el-Fazile35 ve el-Macdûlîn adlı eserlerini,36 Cûrcî Zeydân
(ö. 1914), Mî Ziyâde (ö. 1941), Cubrân Halil Cubrân (ö. 1931)‘ın
eserlerini, Marûf el-Arnavut (ö. 1948)‘un Cerîdetu Fetâ’l-Arab‘da yayınlanan yazıları, Mecelletu’l-Hilâl, Cerîdetu’l-Mizân37 gibi süreli yayınları okurlar. Okumanın kendilerine bir görev yüklediğini anlamaktayız. İnsanlara özellikle kadınlara değer verir düşündüklerini söylemekten çekinmezler. Sabri Hafız, ―Arap âleminde okuyucu kitlesi arttıkça buna paralel bireysellik duygusu ve ulusal bilinçte belirginlik
olmuş, devletler içinde bağımsızlık mücadeleleri başlamıştır‖ demiş72

tir.38 Toplumlarındaki tüm fertlerden farklı düşünür farklı davranışlar
gösterirler. Yazar, baba, anne, Ragıp gibi roman kahramanlarına toplum içinde benzerleri çok olan, eski Şam‘ın tipik tipleri olarak rol yüklerken39, Sabriye, Adil, Sami, Nermin gibi düşüncelerini yansıtan kahramanlarına toplumun alışık olamadığı ideal insan karakteri vererek
rol vermeye çalışmıştır.40
Adil ve Sami gibi olumlu karakterler, işgal altındaki vatanları için
neler yapabileceklerini düşünür, bu uğurda kendilerini tehlikeye atmaktan çekinmezler. Kadının eskimiş gelenek ve göreneklerin tahakkümünden kurtularak toplum içinde hak ettiği yerini almasını savunurlar. Ancak kadının saygınlığını ve onurunu elde etmesinin vatanın bağımsızlığı ile elde edilebileceği kanaatindedirler. Onlara göre vatan
sevgisi ile yar sevgisi aynıdır, her ikisi onuru, bağımsızlığı, şerefi temsil eder. Sami Sabriye‘ye gerilla gruplarına katılacağını haber verince
ona sevgilisi Nermin‘i nasıl bırakıp gideceğini sorar. Sami şu cevabı
verir:
―Nermin‘e sevgim arttıkça vatanıma sevgim de artmaktadır. Hürriyete, saygınlığa, daha iyi hayata özlem duyuyorum, biz ülkemizde
alçak ve şerefsizlik içinde yaşıyoruz! Dün yirmi öğrenci ve memuru
tutukladılar, sorguya çektikten sonra kurşuna dizmişler. Ben ve
Adil‘in geleceğinin aynı olmayacağını kim garanti eder. Ben, senin ve
Nermin‘in gasp edilen bir vatanda alçak ve şerefsiz bir şekilde yaşamanızı size yakıştıramam.‖41
Suriye‘yi işgal altında tutan Fransızlar işbirlikçilerini seçtirmek
için seçim yapmak istedikleri zaman Adil gibi gençler bunu nasıl engelleyeceklerinin planlarını düşünürler. Adil bu durumu Sabriye‘ye
açıklarken ona Fransızların niyetini söyler. Ona göre din adamlarından
birini devlet başkanlığına getirip halkı din yoluyla boyunduruk altına
almak istemektedirler:
―Fransızlar vaatleri ile oyalayıp duruyorlar, bitirmeyi vaat ettikleri
ilk taahhütleri ülkenin anayasasını ortaya koyacak kurucu meclis için
seçimleri yaptırmak. Onlar bizi razı etmek için, hatta belki de bizi
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uyutmak için devlet başkanlığına din adamlarından birini seçmelerinin
yeterli olacağını zannediyorlar, onlar şimdiye kadar halkımızın karakterini anlayamadılar. Bu yüzden tüm Suriye çapında büyük bir miting
düzenlemeye karar verdik.‖42
Sabriye Adil‘in bu sözlerini dinledikten sonra ona mitinge kadınların niçin katılmadığını sorar:
―Bu gösterilere kadını niçin ortak etmiyorsunuz? Vatanını savunmak onun hakkı değil mi? Ne zamana kadar milletin yarısı felçli olarak kalacak?‖43
Adil ona bu gösteriye kadınları ortak etmek istediklerini ancak
Fransızların din adamlarını aleyhlerine kışkırtmalarından korktuklarını
söyler. Sonunda kadınların gösteriye katılmaları kabul edilir, ancak
kadınlar din adamlarını kızdırmamak için baştan aşağı örtülü, yüzleri
peçeli olarak katılırlar.44 Sabriye de ailesine haber vermeksizin gizlice
bu mitinge katılır ve akşam eve çok geç vakitte ulaşır. Kadının tek başına akşam karardıktan sonra gelmesi Şam ailesinin hiç alışık olmadığı bir şeydir.
Sami ve Adil‘in temsil ettiği olumlu karakterlerin karşısında Ragıp vardır. Hiçbir değere sahip değildir, zevkleri peşinde koşan, istediklerini elde etmek için gelenek görenekleri hatta kutsal değerleri
kullanmaktan kaçınmayan bir tiptir. Ülkesi için hiçbir fedakârlıkta bulunmadığı gibi menfaati için işgalcilerle işbirliği de yapmaktadır.45
Sabriye miting sonrası eve gelmede gecikince Abisi Ragıp kapı önüne
oturur onu bekler. Onu Adil‘in eve getirdiğini görür, iterek kapıdan
içeri alır. Avluda annesi ve babası da bekliyordur. Annesi:
―Yaşı küçük, neredeydin? ... Yatsı okundu sen evin dışındasın?‖
Baba yüzüne doğru bağırır: ―Neredeydin?‖ O da:
―Kız arkadaşlarımla boykottaydım‖ der. Baba:
―Bilgim olmadan gösteriye mi çıkıyorsun?!! Benim erkeklerle beraber gösteriye katılan kızlarım yok‖ der ve tokatlamaya başlar, her
vuruşunda şöyle der:
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―Benim okula giden kızım yok, bu günden sonra gösteriye katılan
kızım yok‖ der.
Ragıp bu durumu fırsat bilir, onu Adil‘in getirdiğini söyleyerek:
―Dinimizde ne zamandan beri namahrem erkek helâl oldu? O kardeşim Sami‘yi savaşa sürükledi, kendisi döndü şerefimizi paralıyor.‖46
Yazar bu olayda bize kız çocuklarına hürriyet tanımayan Şam ailesinin disiplin anlayışının onları gizli işler yapmaya ve yalan söylemeye ittiğini göstermeye çalışmıştır. Sabriye mitinge kendi isteği ile
katılmış sabahtan akşama kadar Adil‘le birlikte yürümüştür. Ancak ailesinden korkusuna mitingde Adil‘le birlikte olmadığını, polislerin
kendilerini tutukladıklarını, karakolda sorguya çektiklerini, karakoldan çıkınca Adil‘i gördüğünü ve onun peşinden yürüdüğünü söylemiştir. Bu bahanesi kendisini daha büyük bir felakete sürüklemiştir. Abisi
Ragıp karakola düşen kızlardan hiç birisinin namusu kirletilmeden çıkamayacağını söyleyerek ailesini kışkırtmıştır. Bunun üzerine ailesi
ona bekâret kontrolü yaptırmış, bu ise Sabriye‘nin onurunu çok incitmiştir.47
Sabriye bir kadın olarak karşı karşıya kaldığı tüm durumlarda savunduğu fikirlerin aksine çok pasif bir tutum göstermekte, olayların
peşinden sürüklenip durmaktadır. Ailesi kendisine bakirelik kontrolü
yapmak istediği zaman, onu okuldan alınca, başörtüsü ve peçe örttükleri zaman hiçbir direnç göstermemiştir. Nitekim tüm bu olayları onun
günlüklerinden öğrenmekteyiz. Hatta bazen hürriyetinden alıkoyanlar
için bahaneler üretmektedir. Meselâ kendisine bekâret kontrolü yaptırtan babasının bu tavrını ―nesiller boyu süren inançlarla yetişmesine‖48
bağlamıştır. Yazar kahramanlarına özellikle kadın karakterlerine hürriyet, eski geleneklere isyan, kadının toplum içinde yerini alması gibi
fikirleri savunma görevi verirken, bunlar düşünce düzeyinde kalmış,
uygulamaya dönüştüren bir karakter ortaya koyamamıştır. Hatta bu
karakterlerin düşünce yapılarının dahi ataerkil bir toplum düşüncesini
yansıtan insanlardan öteye geçemedikleri görülmektedir.49
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Sabriye‘nin kardeşi Sami şehit olduktan sonra tek dayanağı Adil
kalmıştır. Ailesi miting olayından sonra onu okuldan alıp dışarı salmayınca Adil ile mektuplaşmalar başlar. Bir müddet sonra Adil Sabriye‘yi ailesinden istetir. Sabriye‘nin babası tüccar, Adil‘in ise ekmekçidir, aralarında sınıf farkı vardır. Bir ekmekçinin oğlunun kızlarını istetmesi büyük bir küstahlık kabul edilir ve reddedilir. Sabriye buna da
boyun eğer, hatta kendisine kaçmasını isteyen Adil‘e annesinin hastalığını bahane ederek yanaşmaz. Bu esnada Ragıp mektuplardan birini
ele geçirir ve Adil‘in kız kardeşini kaçırmaya çalıştığını öğrenir. Bunun üzerine Ragıp Adil‘e suikast düzenletip öldürtür. Adil‘in ölümünden sonra Sabriye‘nin tüm hayalleri, vatansever duyguları yok olur,
babasının ölümünü bekleyen yaşayan bir ölü haline döner. Babasının
ölümünden sonra da intihar eder.50
Romanda kadının tüm hayatını erkeğin belirlemesi, adeta kaderini
onun çizmesine bir isyan vardır. Çünkü bu ilişki eşit ve dürüst bir ilişki olarak görülmez. Ragıp kardeşinin namusu ile bu kadar ilgilenirken
kendisi bir fahişe ile yaşar ve en sonunda onunla evlenir. Sabriye bu
durumla ilgili olarak şöyle der:
―Ancak onun fahişe bir kızla evlenmesi önemsiz bir iş, çünkü o
erkek, erkeğe ise her şey mubahtır… Bu erkek miti ne zaman yok olacak? Yoksa kıyamete kadar nesilden nesile miras kalarak devam ettiğini görecek miyiz?‖51
Şam muhitinde kadının ezilmişliği sadece Sabriye‘nin ailesi ile mi
sınırlıdır? Yazar Şam muhitindeki tüm evlerin aynı sosyal yapı üzerine kurulu olduğunu göstermek için Türk asıllı Nermin‘in hayatından
kesitleri romanına taşımıştır. Nermin, çok güzel, görgülü, özel bir kolejde okurken babasının ölümü ile okuldan ayrılmak zorunda kalmış
modern bir kızdır. Annesi ile birlikte babalarından kalan evde kira gelirleri ile yaşamlarını sürdürmektedirler. Ancak Fransız işgali altındaki
kargaşa içinde dükkânları yıkılır, aile mali krize düşer.
Sabriye‘ye Nermin‘i kardeşi Sami tanıştırmış, Sami‘nin ölümünden sonra görüşmeleri devam etmiştir. Görüşmeleri üzerinden uzun
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bir ara geçtikten sonra bir gün Nermin Sabriye‘nin yanına gelir, yüzü
solgun ve üzgündür, Sabriye‘ye evlendiğini söyler ve aralarında şöyle
bir diyalog geçer:
―- Öyleyse hikâyeyi öğrenmeyi istiyorsundur, inan hiç tuhaf değil,
uzun zamandan beri ülkemizde cereyan eden binlerce hikâyenin benzeri… Babamın arkadaşı olan zengin bir yaşlıyla evlendim, uzun zaman önce eşi öldü, üç kızı evlenince –ben en küçükleri yaşındayımyalnız kaldı. Bize zaman zaman gider gelir oldu. Devrim sonrası düştüğümüz durumu biliyor, cömertçe bize yardım ediyordu. Bunu kardeşin kardeşe beslediği sevgi misali babamı kendisine kardeş kabul ederek ona olan sevgiden dolayı yaptığına ısrar ediyordu. İşin başında anneme hayran olduğunu zannettim. Kendi kendime soruyordum: Anneme evlilik teklif etse elli yaşını geçen annem kabul eder mi? Onları
gece sohbet ederken her görüşümde içime bir şüphe düşüyordu. Belki
de ikisi gençlik yıllarından beri birbirlerini seviyorlardı da bu sevgiyi
içlerine gizlemişlerdi, eşlerine olan vefalarından dolayı bundan uzak
durmuşlardı, şimdi buluşmalar gerçekleşince içlerindeki mazinin hatıraları harekete geçmişti. Şükrü amca ile evlenmesinin beni üzmeyeceğini ona söylemek için içimden geçenleri söylemeye çok çabaladım,
ancak içimi açmaya cesaret edemedim, bende ona karşı büyük bir
saygı vardı.
Ancak beni o yaşlı adamla evlendirince bu saygınlık dağıldı gitti.
Bilmiyorum büyüye benzeyen egemenliğini bana nasıl hâkim kıldı,
evlilik bittikten sonra ancak uyanabildim bu hegemonyasından, ihtiyar
her gün ırzıma geçer oldu… Şimdi ırzına geçilen toprağın anlamını
anladım… Bu anlamın ne büyük bir zilleti, değersizliği, zorbalığı barındırdığını…
Sabriye: - Nermin duyduğuma inanasım gelmiyor, bildiğim kadarıyla kültürlü, hayat tecrübeli, anlayışlı, zeki olan anneni seni kurban
etmeye sevk eden şey nedir?‖
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Nermin:- Niçin inanmıyorsun? Sanki güzelim bu toprakların halkından değilsin! Kadını kurban etmenin bizde teşekkürü gerektirmeyen bir zorunluluk olduğunu bilmiyor musun?‖
Sabriye: - İçimden güldüm, bu söz bana söyleniyor.‖
Nermin sözünü tamamlar: - Annem beni kardeşim için feda etti, o
erkek bense kadın değil miydim? ... Eşim kardeşime öğretimini tamamlayıncaya kadar para gönderdi, muayene açması için araçlarını
satın aldı, kendisine ve Fransız eşine biletler satın aldı, Dimaşk‘a gelir
gelmez bir muayenehane ve bir ev kiraladı, tüm bunlar eşimin parası
ile oldu. Kardeşim kendi yolunda fedakârlığımı hiç hissetmedi, bir kere olsun bana sormadı: Ben bu ihtiyarla mutlu muyum? Niçin onunla
evlendim? Şimdi tüm ihtimamı Fransız eşine sınırlı, korktuğu tek şey
onun geri kalmış ülkemizin adet ve gelenekleriyle uyuşamaması. Beni
en çok kızdıran da annemin tüm bunlara gönülden razı olması, onu sadece oğlunun başarısı ve mutluluğu ilgilendiriyor.‖52
Yazar bu romanında Suriye‘nin işgal altında geçirdiği zor günleri
ile Şam ailesi içinde bir kadının yaşadığı hayatı aynı zaman birimi
içinde paralel ele almış ve aralarındaki benzerlikleri olaylar zinciri
içinde göstermeye çalışmıştır. Aktardığımız bu diyalogda evlerde hürriyeti elinden alınmış kadın ile toprakları işgal edilmiş ülke halkının
durumunu aynı bulmuş, kadının ezilmişliğini gerçek olgulara dayanan
örneklerle göstermeye çalışmıştır. Ancak kadının konumunu örneklerle gösterirken onun bu problemlerin çözümünde ne yapmak istediği
belli değildir. Hiç değinmediği Batılı anlamda kadın hürriyeti mi?
Yoksa geleneksel yapı içinde durumunu eşit konuma getirmek mi?
Çoğu kere önerdiği bir model olmaksızın kadın ile erkek arasındaki
zulmü göstermekle yetinmiştir.53
Kadını boyunduruk altına almak için dini, gelenek ve görenekleri
kullanan Ragıp gibi tipler kendilerine gelince bunlara karşı bir sorumluluk hissetmemiş, hatta çıkarları söz konusu olunca cephe de almışlardır. Bunu Sabriye‘nin babasının ölümünden sonra okutmuş olduğu
mevlit merasiminde görmekteyiz. Sabriye evinin avlusunda babası
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için mevlit okutur. Cemiyete Mevlevi şeyhini ve dervişleri davet eder.
Kur‘ân-ı Kerim‘den sureler okur, Mevlevi ayini yaparlar. Ayin bittikten sonra davetlilere Şam tatlıları ikram edilir. Ragıp bu törene çok kızar, küçük kardeşi Mahmut‘a çıkışır:
―Bugün ikinizin gerçekleştirdiği bu daveti yapmaya sevk eden şey
nedir? Mahmut delirdin mi? Seni bu derece basit tahmin etmiyordum!
... Sen aramızda tek kültürlü olansın, maşallah hukuk diploması taşıyorsun! Vallahi ben insanlardan utanıyorum, bugün gördüğüm bu şey
de ne? Kötü adetler, eskimiş gelenekler, davul, saz, musiki, dans,
şeyhler, Mevlevilik, yeme-içme, tüm bunlar bir de hüzün münasebetiyle yapılıyor.‖54
II. Romanın Değerlendirilmesi (Anlatım Teknikleri, Dil ve
Tasvir)
Seher Şebîb bu romanla ilgili çalışmasında eseri çok başarılı bir
roman olarak görmüş ve şöyle demiştir:
―Yazarın kadının ruhunun derinliklerine inerek onun hissiyatıyla
kurduğu kurmaca âlem gayet başarılıdır. Bazı Arap eleştirmenlerin
Ülfet el-İdlebî‘yi kadının psikolojisini en iyi tezahür ettiren yazar olarak görmelerinin haklı payı vardır.‖55
Semer Ruhî Faysal el-İdlebî‘nin kadınlarla ilgili çabalarını yararlı
bulmuştur:
―Onu duyunca hikâye ve romandaki ahlâkî yapının hâlâ toplumda
değişme ve dönüşmeye götüren canlı ve hareketli olduğunu hissedersin. O kadını savunmada ciddi bir ses, Dimaşk‘ı savunmada güçlü,
tasvir ve vasıf durumlarında kadife gibi.‖56
Ülfet el-İdlebî bu romanında Şam muhitinde kadının durumunu
realist bir metotla olduğu gibi aktarmaya çalışmıştır. Arap eleştirmenlerin
dediği
gibi
―el-vaki‗iyyetu‘l-fotografiyye:
fotografik
57
lizm‖ Teması için kurgulamış olduğu olaylar zinciri, hâlâ İslâm toplumlarında canlı örnekleri olan gerçeklerdir. Günümüz Türk toplumunda dahi örneklerine rastlamamız olağandır. Yazarın romanda
vermek istediği en önemli mesaj Arap kadınının erkek merkezli gele-
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nek ve göreneklerin baskısı altında ezilmesidir. Kadınların bu esaretten kurtulmaları için okumaları ve bu sayede toplum içinde aktif rol
almaları bir çözüm olarak görülmüştür. Genç kızların okuma, evlenme
gibi kendileriyle alakalı hiçbir konuda söz haklarının olmaması, eve
kapatılmaları, genç kızların ailenin erkek bireyleri yararına ihtiyar
zengin erkeklerle evlendirilmeleri eleştirilmiştir.
Kadın hakları ile ilgili fikirler el-İdlebî‘den önce Arap âleminde
çıkan hikâye ve romanlarda ele alınmış ve bu konuyu işleyen birçok
yapıtlar çıkmıştır. Mısır‘ın ilk edebî romanı kabul edilen Muhammed
Hüseyin Heykel (ö. 1956)‘in Zeyneb‘inde kadın-erkek ilişkileri, kadınların eve kapatılmaları, genç kızların evlilikleri konusunda söz haklarının olmaması gibi konuları ele almıştır.58 Bu tür fikirler İslâm âleminin Batı dünyası ile irtibata geçmesi, Batı üniversitelerinde yetişen
Arap gençlerin ülkelerine dönmeleri ve edebî eserler vermeleri ile tartışılmaya başlanmıştır.59
Yazar romanını günlük şeklinde oluşturmuştur. Sabriye‘nin tutmuş olduğu günlüğünü Mahmud‘un kızı olan yeğeni okuyucuya okumaktadır. Kadının sesini biz Sabriye‘nin günlüklerinde samimiyet ve
dostluk havası oluşturan ―ben‖ zamiri ile dinlemekteyiz. Yazar kahramanı ile okuyucu arasında sıcak samimi hava oluşturmak, kadının
çektiği ıstırabı birinci ağızdan ve onun psikolojisi ile sunmak için bu
metodu seçmiştir.60 Günlük içinde Sabriye‘nin düz anlatımla olayları
özetlemesi, kendisi ile diğer karakterler arasında geçen diyaloglara yer
vermesi gibi anlatım tekniklerine sıkça yer verilmiştir. Karşılıklı diyaloglar romana canlılık ve hareketlilik katmıştır. Sabriye Adil‘le bir
karşılaşmasını şöyle dile getirmiştir:
―Bir keresinde Adil elime ekmeği verirken kendisi kardeşimle
mahallede hür ve serbestçe oynadığı halde benim evde hapsedilmem
zor gelmiş olacak ki bana sordu:
—Gün boyu vaktini nasıl geçiriyorsun?
Kan yüzüme sıçramış bir halde alçak sesle cevap verdim:

80

—Ev işinde anneme yardım ediyorum, sonra da Sami oynamaya
çıkınca kitaplarını okuyorum.
—Roman okumayı sever misin?
Evet, anlamında başımı salladım.‖61
Sabriye bazen etrafında meydana gelen olaylar karşısında insanların duyarsızlığına tepkisini62 iç monologlarla sunmuştur. Sami‘nin
ölümünden sonra Ragıp ve Mahmud‘un evlenerek evlerine dönmeleri
ve hiçbir şey yokmuş gibi hayatın normal seyrinde devam etmesi üzerine şunları düşünmüştür:
―Düğümlenmiş işlerimizin bu kadar hızla çözüleceğini zannetmiyordum, Ragıp ve eşi, Mahmut ve eşi eve döndüler, kahve fincanları
gidip geldi, oradan buradan konuşuldu, şehit Sami‘nin sözü ağza bile
gelmedi… Unutuldu gitti. Aile fertlerinden hepsi muratlarına erdi, ben
hariç. Annem babam dâhil kimse üzüntümü hissetmedi. Ailemizin yeni üyesi iki gelin benim böyle yaratıldığımı sandılar, basit, utangaç,
içine kapanık, aile fertleri arasında hiç değeri olmayan, tek meziyeti
anne babasına hizmet etmesi, evin işlerini idare etmesi.
Sabriye‘nin hırslı, kültürlü, günün birinde cesaretli, atılgan, sözleri
ve zekice esprileri ile eve neşe katan biri olduğunu bilmediler.‖63
Anlatım dili zaman zaman bağlantıyı sağlayan çocuğun sesiyle
yapılmaktadır; ancak çocuğun sesine müellifin sesi karışmakta ve onu
hissettirmektedir. Çünkü henüz on beş yaşında görünen bu çocuk halasının günlüklerinde yazdığı olaylar hakkında tahliller yapmakta, müellif gibi güzel cümleler kurmaktadır:
―Halamın hatıratını ömrünün son döneminde yazdığı anlaşılmaktadır, bu yüzden ilk sayfalar tarihsizdir, hafızasına başvurdu ve hayat
akışında kendisine etki eden şeylere odaklandı, çocukluğunun detaylarını yazdı. İçinde olayların adil tahlillerinin olması sebebiyle bana bu
sayfaları olaylar olduktan yıllar sonra yazdığına dair bir kanaat oluştu.
Bu yüzden anlık etkiden kurtulmuş, hükümleri zekâ ve bakış açısı olduğunu gösteren bir mantığa sahiptir.‖64
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Yazar romanını fasih bir dil ile yazmış olup romanın hiçbir yerinde mahalli dili kullanmamıştır. Şahıs kadrosu, anne baba gibi dar kültürlü, Sami, Adil gibi ortaöğretim seviyesinde eğitime sahip kişilerden
oluşması sebebiyle bu seviyeyi yansıtır kısa cümlelerden oluşan bir dil
kullanmıştır. Anne babanın kullandığı dil, kendi kuşaklarının dilini
yansıtmaktadırlar. Sözleri arasında ―Bir taşla iki kuş vurmak‖, ―Erkeklere inanan elekle su taşıyan gibi‖ (s. 74, 102) deyimler ve özdeyişler
geçmektedir. Romanda ―dert‖, ―ağa‖ ―yaprak‖ gibi birkaç Türkçe kelimeye rastlanılmaktadır (s. 15). Bunların yanı sıra Fransız baskılarının ve hücumlarının yoğun olduğu günlerde okullarda, mahallelerde
gençlerin dillerinde dolaşan tekerlemeler romana taşınmıştır. Okulda
bir grup öğrenci diğerlerine sesenir:
Kalkın, dinleyin arkadaşlar Gülle ve tankın sesini Mücahitler
vurulmadı
Diğer grup kızlar onlara cevap verir:
Fransızlar kaybetti
Daha gür sesle karşılık verilir:
Ey komşu kalk dinle Güllenin mahallemizi vuruşunu Mücahitlerse
vurulmadı
Hepsi beraber koro halinde bağırırlar:
Fransızlar kaybetti65
Fransızlarla çarpışan mücahit evine dönünce gençler evine gelir
nara atarlar:
Reşit Ağa, ey şerefimiz Kılıçlarımızla pirincimize biber katarız.
Diğer bir grup onlara seslenir:
Dostlar meydan boş Haddini aşana, düşmana karşı66
Bu örneklerin dışında Şam halkının Fransızlara karşı beslediği kini, mücadele azimlerini dile getiren birçok tekerleme ve şarkılara yer
verilmiştir. (s. 237-238, 240) Bu tür mahalli motifler roman atmosferine canlı bir hava katmış, bin dokuz yüz yirmili yıllarda Şam‘da yaşanan atmosferi teneffüs etme imkânı vermiştir.67
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Romanda Şam mutfağından kubbe, sadru‘l-kunâfe el-basmâ (s.
110), fette makdus, kubbe meşviyye, kubbe lebniyye, fehze verz,
secekât mea‘l-yabrak (s. 119) gibi birçok yemeğin adı, bahçelerde yetişen bitki ve çiçeklerin adları zikredilmiştir.
Yazar romanında kahramanının psikolojik sıkıntısını göstermek
için sembolik anlatıma başvurmuş, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerini
sembolik anlatımla tasvir etmiştir:
―İlkbahar geldi… Tomurcuklar dallarından çıkmaya, boyunlarını
yukarı doğru uzatmaya başladılar.
Yaşlı limon ağacı yeşil yavruları ile övünç duyuyor. Yaşlılığına
rağmen hâlâ vermeye gücü yetiyor, niçin böbürlenip övünmesin? İki
kelebek havada süzülüyor, dans ediyorlar, biri diğerinin etrafında kanat çırpıyor, ona bir dokunuş başarınca sarhoş olarak eğilip kaçıyor,
diğeri onu izliyor, etrafında dönüyor, dans etmeyi sürdürüyorlar.‖68
Sonuç olarak;
Roman Şam İslâm muhitinde yaşayan bir ailenin hayatını gerçekçi
bir biçimde ortaya koymada başarılıdır. Kadının durumu ile ilgili olarak tasvir edilen tüm sahneler gerçekçi olup bu yapının benzeri örneklerini neredeyse tüm doğu İslâm toplumlarında görmek mümkündür.
Kadınla ilgili tespit ettiği problemler çok çarpıcı bir biçimde gösterilmiştir. Erkeğin tahakkümü altındadır, erkekler kadar hürriyete sahip
değildir, sürekli olarak erkeklerden tecrit edilmiş ve onun için ayrı bir
dünya oluşturulmuştur. Aile içinde erkek kadar kalıcı yeri yoktur, misafir bir üye gibi kabul edilir. Buna benzer onun aleyhinde birçok şekiller mevcuttur. Ancak dış müdahalelerle değiştirilebilecek bir yapı
değildir. Yapının oluşmasını sağlayan gelenek göreneklerin ve değerlerin bunları besleyen din boyutu ile tekrar yorumlanması gerekmektedir. Romanda ise sadece problemler gösterilmekle yetinilmiştir.
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EMEVÎ HALİFELERİNİN HİLAFETE GEÇİŞ ŞEKLİ VE
MERASİMLERİ
Halit Çil
Özet: Hz. Osman’ın öldürülmesinden dolayı Hz. Ali’yi suçlayan Şam
valisi Muaviye, yerine bir başka vali atayan halife Ali’ye Sıffin
savaşında kurnazca icra ettiği hakem olayıyla galebe çalmıştır. Hz.
Ali’nin 661 yılında öldürülmesinden sonra Muaviye’nin başa
geçmesiyle başlayıp, 750 yılında Abbasiler tarafından yıkılıncaya
değin hüküm süren Ümeyye Oğulları (Emevîler) zamanında, hiçbir
halifeyi halk seçmiş ve hilafete getirmiş değildir. Hilafetin saltanata
dönüşmesiyle beraber kendini gösteren hilafete geçiş merasimlerini bu
yazımızda özetlemeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Emevîler, Halife, Hilâfet, Merasim.

Ceremonies and Manners of Enthroning of the Caliphs of the
Umayyad Dynasty
Summary: The Governor of Damascus, Muawiyah I, who blamed the
Caliph Ali for the murder of the Caliph Uthman Ibn Affan, prevailed
over the Caliph Ali, who had appointed another governor in place of
him, thanks to the arbitration incident during the Siffin war. During
the reign of the Umayyads, starting with Muawiyah’s coming to
power after the murder of the Caliph Ali in 661, and ending with the
breakdown of the Abbasid State in 750, no caliph was elected ever by
people. In this article, the special enthroning ceremonies following the
transformation period of the caliphate into the sultanate were
described concisely
Keywords: Umayyads, Caliph, Caliphate, Ceremonies.
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Hz. Ali’nin 661 yılında öldürülmesinden sonra başa geçip, 750
yılında Abbasiler tarafından yıkılıncaya değin hüküm süren Ümeyye
Oğulları (Emevîler) zamanında, hiçbir halifeyi halk seçmiş ve hilafete
getirmiş değildir. Daha halife ölmeden onun veliaht tayin ettiği şahsa
biat ediliyordu. Veliaht tayin edilen şahıs halife olunca da biat
yenileniyordu.
Biat “işittik, itaat ettik ve Allah’ın kitabı, Resulullah’ın sünnetiyle
amel ettik” şeklindeki sözlerle yapılırdı. Bir kargaşa ve ayaklanmadan
sonra ise biat, bundan farklı olurdu. Müslim b. Ukbe, Harre
savaşından sonra Yezid’in malları, canı ve çocukları üzerine biat
etmişti. Yine Haccac, İbn Eş’as’ın yenilmesinden sonra, ancak isyan
etmekle küfre girdiğini kabul edenlerin biat edebileceğini bildirmişti.1
Emeviler’de halifeler, seleflerinin tayinleri ve vasiyetleri ile başa
geçiyorlardı. Ancak Muaviye b. Ebî Süfyan, Yezid b. Velid, Mervan
b. Hakem, Mervan b. Muhammed hilafeti vasiyetle değil, kuvvete
başvurarak ele geçirmişlerdir. Muaviye’yi Suriyeliler seçmişler, o da
mevcut yönetime karşı mücadelede galip gelerek iktidarı ele
geçirmiştir. Mervan’ı da II. Muaviye’nin ölümünden sonra yine
Suriyeliler başa geçirmişlerdi. O da rakiplerine galip gelerek idareyi
ele aldı. III. Yezid, amcasının oğlu Velid b. Yezid’e karşı isyan edip
onu öldürdü ve yerine geçti. Mervan b. Muhammed, III. Yezid’in
ölümünden sonra halkı kendine biat etmeye çağırdı. Bir grup ona biat
ettiği halde, halkın geri kalanı onu kabul etmedi. Bunların dışında
dokuz halife kalıyor ki, onlar da kendilerinden önceki halifeler
tarafından seçilmişlerdi. I. Yezid’i babası Muaviye veliaht tayin
etmişti. II. Muaviye’yi Yezid seçmiştir. Abdülmelik’i babası Mervan,
Velid ve Süleyman’ı babaları Abdülmelik, Ömer ve Yezid’i
Süleyman, Hişam ve II. Velid’i Yezid seçmişlerdir.2
Emevî halifesi kendisinden sonra yerini alacak veliahdını tayin
ediyor ve onun için huzurunda halkın ileri gelenleri ve büyük
komutanlardan biat alıyordu. Aynı sırada bu biat vilayetlerde halifeye
vekâleten valilerin önünde alınıyordu. Bu uygulama aynı anda
demokratik ve mutlak idareyi, herbiri meziyetlerinden tecrit edilmiş
olmakla beraber bünyesinde topluyordu.3
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Biat umumi olmadan muteber olmayacağı için, önce Emevi ailesi
ve emirleri biat ederler, sonra kumandanlar ve diğer şehirlerin
idarecilerinin biati alınırdı. Biat; itaat, dinlemek, Allah’ın kitabı ve
Resulullah’ın sünneti üzere yapılırdı. Bu biate halkın ileri gelenlerinin
mutlaka katılması arzu edilir, hata zorlanırdı. Şayet biat etmesi
gereken önemli zevat taşrada ise, valiler halife adına onlardan biat
alırlardı. Hatta bazen ileri gelen zevatın biatini almak için bizzat
halifenin o merkeze kadar teşrif ettiği de görülmüştür.4
Şimdi kısaca, kaynaklarda geçtiği kadarıyla Emevî halifelerinin
hilafete geçiş şekillerini, ilk olarak verdikleri hutbeleri ve düzenlenen
merasimleri belirtebiliriz:
1- Muâviye b. Ebî Süfyan ( 41-60/ 661-680):
Hz. Hasan h. 41 yılında yönetimi Muâviye’ye teslim etti. Bunun
üzerine Muâviye Kufe şehrine gitti. Kendisine biat edilmesinden sonra
insanlara tesirli bir hutbe irad etti. Doğuda ve batıda, uzakta ve
yakında her yerde hükümdarlık onun eline geçti, otoritesi sağlamlaştı.
O seneye cemaat senesi denildi.5
Muâviye’ye Hasan’ın hilafeti teslim etmesinden önce Ezruh’ta
h.41 senesinde biat edildi. Aynı sene Hasan b. Ali ile barış yaparak
onun biatini, sonra da halkın biatini aldı.6
2- Yezid b. Muâviye ( 60-64/ 680-684 ) :
H. 60 senesinde Yezid’e biat edildi.7 Cenaze namazını kılarak
babasını defnettikten sonra mezarlıktan çıkan Yezid, halifelere mahsus
bineğe binerek şehre girdi. İnsanların toplanmalarını emretti. Hükümet
konağına girip yıkandı ve güzel elbiseler giyindi. Sonra çıkıp insanlara
müminlerin emiri sıfatıyla ilk hutbesini irad etti. Allah’a hamd ve
senâdan sonra şöyle dedi:
“Ey insanlar! Muâviye Allah’ın kullarından bir kuldu. Allah ona
nimet bahşetti, yaşattı, sonra yanına aldı. O kendisinden öncekilerden
daha aşağı derecede idi. Kendisinden sonrakilerdense daha hayırlı idi.
Onu Aziz ve Celil olan Allah’a karşı tezkiye etmiyorum. Allah onun
durumunu daha iyi bilir. Eğer onu affederse kendi rahmetiyle affeder.
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Eğer onu azaplandırırsa günahı sebebiyle azaplandırır. Ben, ondan
sonra idarenin başına geçtim, maksadımı elde etmek uğruna üzülmem.
Kusurdan ötürü de kendimi mazur görmem. Allah bir şeyi dilerse o
şey olur. Muâviye sizi deniz gazasına gönderirdi. Ben
Müslümanlardan herhangi birini deniz seferine sevk etmeyeceğim.
Muâviye sizi kışın Bizans diyarına gönderip gaza ettirirdi. Ben
herhangi bir kimseyi kışın Bizans diyarına gönderecek değilim.
Muâviye size maaşlarınızı üçer taksit halinde verirdi. Ben peşin olarak
vereceğim.8
Mesudî’ye göre; emirlik Yezid’e geldiğinde evine kapandı ve üç
gün halktan insanlarla görüşmedi. Bu sırada Arap eşrafını, beldeler
heyetlerini, ordu komutanlarını babasının ölümünden dolayı taziye ve
emirliğinden ötürü tebrik (tehnie) için kabul etti. Dördüncü gün
minbere çıkarak halka hitap etti. Hamd ve senâdan sonra babasını
övdü ve hilafeti konusunda Allah’tan yardım diledi. Hutbeden sonra
indi ve insanların biatine izin verdi. İnsanlar taziye ve tebrik ederek
ona biat ettiler.9
Asım b. Ebî Sayfî kalkarak selam verdi ve Yezid’i; üzerlerine
doğan halifetullah güneşi, Allah’ın bir vergisi vb. şeklinde güzel
sözlerle methetti. Ardından Abdullah b. Mâzin kalkıp selam verdi ve
onu en güzel vergi olarak nitelendirip bir şiir okudu. Sonra Abdullah
b. Hemmâm kalkıp onu övdü ve şiir okudu.10
Her konuşmanın ardından Yezid konuşana hitaben, “Ey filan,
bana yaklaş!” diyerek yanına oturtuyordu. İnsanlar tebrik ve
taziyelerinde Yezid’in yerini yükselttiklerinde, her birisine kendine ve
kişinin kavmi içindeki yerine göre mal verilmesini emretti. Böylece
insanların atâları çoğaldı ve mertebeleri yükseldi.11
Kendisine biat edildiğinde Yezid 34 yaşında idi. Babasının atamış
olduğu valileri görevlerinde bıraktı. Hilafete geçtiğinde onun yegane
düşüncesi, veliahtlığını içlerine sindiremeyen ve bu yüzden
Muâviye’ye itaat etmeyen kimselerle uğraşmaktı. Bu amaçla Medine
valisine mektup gönderdi.12
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3- Muâviye b. Yezid ( 64/ 684 ) :
Yezid b. Muâviye’nin ölümünden sonra Muâviye b. Yezid’e biat
edilince, kendisi halkı camiye çağırdı. Onlara hitaben yaptığı
konuşmada; halifeliğe layık olmadığını, bununla beraber Ebû Bekir’in
tavsiye ettiği gibi birini veya Ömer’in yaptığı gibi aralarından birini
halife seçecek bir şura tayin edemeyeceğini, dilediklerini halife
seçmekte serbest olduklarını belirtti.13
Muâviye hilafete geçtiğinde hastalanınca, kendisinden sonra
kardeşi Halid’i halife tayin etmesini istediklerinde bunu reddetti.
Kendisi evine kapandıktan kısa süre sonra da herhangi bir veliaht
tayin etmeden vefat etti.14
4- Mervan b. Hakem (64-65/ 684-685 ) :
Mervan, ibn Zübeyr’e biat etmeye karar vermişti. Bu niyetle yola
çıkmışken, Ubeydullah b. Ziyad onu caydırdı ve kendisinin halife
olmasını istedi. Böylece Mervan, Ürdün’de biat aldı.15
5- Abdülmelik b. Mervan ( 65-86/ 685-705 ) :
Babasının sağlığında halifelik için kendisine biat edildi. Babası,
Ramazanın üçünde vefat edince Şam ve Mısır’a bağlı mıntıkalarda
kendisine yeniden biat edildi. Babasının hüküm sürdüğü topraklarda
otoritesini sürdürdü.16
Abdülmelik’e genişçe bir meclis yapıldı. Yine onun için bu
meclisin üzerinde daha önce bir kubbe yapılmıştır. Kubbenin altına
girdi ve şöyle dedi: “Ömer b. Hattab bunun kendisi için haram olduğu
görüşündeydi.” Yine hutbesinde şöyle demiştir:
“Ey Medine halkı! Şu yönetime sahip olması gereken en liyakatli
insan benim. Şu doğu tarafından bizim üzerimize hadisler aktı. Biz
bunları bilmiyoruz. Bunlardan sadece Kur’ân kıraatini biliyoruz.
Mazlum imam Hz. Osman’ın size gönderdiği mushafınız içindeki
hükümlere bağlı kalın. Yine merhum ve mazlum imamınız Hz.
Osman’ın sizler için derlediği farizalara sarılın. O, bu farizaları ve
mushafı derleyip toparlama hususunda Zeyd b. Sabit’e danışmıştı. O
ne güzel bir danışmandı, o İslam içindi. Allah ona rahmet etsin.
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Mazlum ve merhum imamınız Hz. Osman ile Zeyd b. Sabit’in
hükümlerine göre hüküm verin. Onların uygun görmedikleri şeylerden
uzak durun.”17
6- Velid b. Abdülmelik ( 86-96/ 705-715 ) :
Abdülmelik b. Mervan defnedildikten sonra Velid, kabrinin
yanından ayrılarak, Dımeşk’teki büyük mescidin minberine çıktı.
Müslümanlar gelip toplanınca bir konuşma yaparak şöyle dedi:
“Doğrusu bizler Allah’a aidiz ve O’na dönücüleriz. Müminlerin
emirinin vefatı nedeniyle başımıza gelen musibetten ötürü Allah’ın
yardımını diliyoruz. Bize halifelik nimetini verişinden ötürü Allah’a
hamd olsun. Haydi kalkınız ve biatinizi yapınız.”18
İlk olarak Abdullah b. Hemmâm es-Selulî kalkıp şöyle diyerek
ona biat etti:
“Daha üstünü olmayan bir makamı Allah verdi sana,
İnkarcılarsa engel olmak istemişlerdi.
Ancak Allah bunu sana nasip eyledi,
Sonunda hilafet gerdanlığını boynuna geçirdiler.”
Ardısıra diğer insanlar da Velid’e biat ettiler.19
Bir başka rivayete göre; Velid hutbesinde Allah’a hamd ve
senâdan sonra şöyle demiştir:
“Ey insanlar! Allah’ın geciktirdiğini hiç kimse ileri geçiremez.
O’nun öne aldığını da hiç kimse geriletemez. İşte bu iş de Allah’ın bir
takdiri ve eskiden beri O’nun ezeli ilmiyle bildiğidir. O,
peygamberlerine ve Arş’ını taşıyan meleklerine bile ölümü takdir edip
yazmıştır. İşte bu ümmetin veliyyülemri, iyilerin menzillerine ulaşmış
bulunuyor. Onun hali, şüphe uyandıranlara karşı şiddet; hak ve fazilet
ehline karşı yumuşaklık idi. Allah’ın yüceltmiş olduğu İslamî
alametleri kapsayan Beyt’i haccetmek, gazalar yapmak, Allah’ın
düşmanlarına karşı baskınlar düzenlemek onun işiydi. O, aciz bir
kimse olmadığı gibi, aşırı giden birisi de değildi.
Ey insanlar! İtaate sımsıkı sarılın, cemaatten ayrılmayın. Çünkü
cemaatten ayrılıp yalnız kalanlarla şeytan birlik olur. Ey insanlar! Kim
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bize karşı çıkarsa biz de onun gözlerinin yer aldığı yeri (başını)
vururuz. Sesini çıkarmayıp susan da zehriyle birlikte ölüp gider.”20
Bundan sonra minberden indi, halifelik bineklerine baktı, onları
ele geçirdi.21
7- Süleyman b. Abdülmelik ( 96-99/ 715-717 ) :
Kardeşi Velid vefat ettiğinde Süleyman Remle’de idi. Şam!a
geldiğinde emirler ve eşraf onu karşıladılar. Başka bir rivayete göre;
emirler, kumandanlar ve eşraf Kudüs’e giderek orada kendisine biat
ettiler. Tebrik heyetleri Kudüs’e giderek onu orada tebrik ettiler.
Ancak orada başka heyetler göremediler. Süleyman, Kayalık
mescidinin kuzeyinde, mescidin sahnında kubbe altında oturmaktaydı.
Halkın ekabiri de kürsüler üzerinde oturuyorlardı. Onlara malları
paylaştırıyordu. Sonra kendisi Şam’a döndü.22
Süleyman b. Abdülmelik hilafete geçtiğinde minbere çıkarak bir
hutbe verdi. Allah’a hamd ve senâ, Resulüne salâttan sonra Allah’a
hamdetti. Sonra şunları söyledi:
“Doğrusu dünya aldanma yurdudur, boş bir menzildir, dolanıp
durma süsüdür. Ağlayanı güldürür, güleni ağlatır. Güvendekini
korkutur, korkulu olana güven verir. Servet sahibini yoksul, yoksulu
da servet sahibi kılar, insanlarla oynar. Ey Allah’ın kulları! Allah’ın
kitabını rehber edinin, O’nun hükmüne razı olun, O’nu kendinize lider
yapın. O kitap, kendisinden önceki kitapları yürürlükten kaldırmıştır.
Sonra gelecek kitaplar onu yürürlükten kaldıramazlar. Ey Allah’ın
kulları! Bilesiniz ki bu Kur’ân, şeytanın tuzak ve kinini, sabah
aydınlığının çekip gitmekte olan gece karanlığını silip ortalığı
aydınlatışı gibi aydınlığa çıkartır.”23
Sonra insanlar Süleyman’a biat ettiler. Biatin ardından valilerini
atadı. Kendisi alaca renkli ve nakışlı elbiseler giyerdi. Bunlar Yemen,
Kûfe ve İskenderiye’de üretilirdi. Huzuruna giren fertler, aile fertleri,
valileri, arkadaşları, hizmetçileri, aşçıları da bu elbiseden giyerlerdi.24
8- Ömer b. Abdülaziz ( 99-101/ 717-720 ) :
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Süleyman b. Abdülmelik’in veziri Recâ b. Hayve, insanları Dabik
mescidinde toplayarak halifenin vefat ettiğini bildirdi ve Ömer b.
Abdülaziz’in halife tayin edildiğini bildiren mektubu okudu.25
Ardından Ömer’i minbere çıkardılar. İnsanlara tesirli ve beliğ bir
hutbe irad etti, halk da ona biat etti. Hutbesinde şöyle dedi:
“Ey insanlar! Ben uyduruk icatlar çıkaracak biri değilim. Benden
öncekilere uyacak biriyim. Çevrenizdeki şehirler ve kasabalar sizin
gibi itaat ederlerse idarenizi yürütürüm. Ama itaat etmezlerse idarenizi
yürütmem.”26
Cevzî’nin kaydına göre; Ömer b. Abdülaziz biatten sonra verdiği
hutbede; meşveret yapılmadan halife seçildiği, kendisinin bu makama
isteyerek gelmediği, onların isterlerse dilediğini halife seçebilecekleri
hususlarını belirttiğinde, insanlar hep bir ağızdan onu halife seçip ona
razı olduklarını haykırdılar.27
Süleyman’ın vasiyeti camide toplanan insanlara okunduktan sonra
minbere çıktı. Beş basamaklı minberin ikinci basamağında oturdu. İlk
önce, kendisinden sonra halife tayin edilen Yezid b. Abdülmelik biat
etti. Sonra diğer insanlar biat ettiler.28
Definden sonra hilafet merkepleri (alay atları29), ayrıca katır,
süvariler, yük beygiri ve her hayvan için seyis getirildiğinde, Ömer b.
Abdülaziz onları kabul etmeyerek kendi bineğine bindi. Ayrıca hilafet
konağına da oturmadı. Orada Süleyman’ın ailesi oturmaktaydı, onları
olduğu gibi bıraktı.30
Biatten sonraki hutbenin bitiminde Ömer b. Abdülaziz kendi evine
kapandı. Halifelere mahsus giysileri giymeyerek, onların satılıp
bedellerinin Beytülmal’e dahil edilmesini istedi ve bu yerine
getirildi.31 Ayrıca halifelere mahsus fazla bineklerin satılmasını da
emretti. Halifelere mahsus kıymetli ve paha biçilmez atlar vardı,
onları da satıp paralarını Beytülmal’e koydu.32
Bir başka rivayete göre; Ömer b. Abdülaziz halifelik için
kendisine biat edildiği günde halka bir hutbe irad etmiş ve şöyle
demişti:
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“Ey insanlar! Benim çok arzu sahibi bir nefsim vardır. Kendisine
ne verilirse muhakkak daha üstün olan bir şeyi ister. Bana halifelik
verilince nefsim, halifelikten daha üstün olan Cennete arzu duymaya
başladı. Cennete kavuşması için bana yardım edin. Allah size rahmet
etsin.”33
9- Yezid b. Abdülmelik ( 101-105/ 720-724 ) :
Yezid b. Abdülmelik’e h.101 senesinde biat edildi.34 Kardeşi
Süleyman’ın kendisini Ömer b. Abdülaziz’den sonrası için veliaht
tayin etmiş olması sebebiyle halk, halifeliği için ona biat etti. Ömer’in
vefatından sonra halk tekrar ona biat etti. Kendisine biat edildiği
zaman 29 yaşındaydı.35
10- Hişam b. Abdülmelik ( 105-125/ 724-743 ) :
Yezid b. Abdülmelik vefat ettiğinde veliahdı olan biraderi Hişam
b. Abdülmelik Rusafe’de idi. Ulak ona halifelik alameti olan âsâyı ve
yüzüğü (mühür ve kılıcı36) getirdi. Halifelik selamını kendisine verdi.
O da Şam’a gelip halifelik makamına geçti.37
11- Velid b. Yezid ( 125-126/ 743-744 ) :
Amcasının ölüm haberini çölde öğrenen Velid, Dımeşk’e giderek
hilafet makamına geçti. Bütün eyaletlerden murahhas heyetler
geldiler. Valiler mektupla itaatlerini arz ederek, bulundukları
bölgelerde onun namına aldıkları biati bildirdiler.38
Hişam’ın ölüm haberini getiren elçi yaklaşınca yere çömeldi.
Gelip hilafete özgü selamını verdi. Velid de bu duruma şaştı fakat,
neticede Hişam’ın öldüğünü anladı.39
12- Yezid b. Velid ( 126/ 744 ) :
Velid’in öldürüldüğü haberini getirenler Yezid’in yanına
vardıklarında, halifeliğe özgü selamla onu selamladılar ve haberi
verdiler. O buna çok sevindi. Velid’in öldürülmesinden sonra
halifeliğine biat edildi. Biat merasimi 126 senesinin Cemaziyelahir
ayının bitimine iki gece kala Cuma gecesinde yapıldı.40
Yezid b. Velid kendisine biat edildikten sonra, insanları dine
çağıran uzunca bir hutbe irad etti.41
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13- İbrahim b. Velid ( 126-127/ 744 ) :
Kardeşi Yezid’in vasiyeti üzerine İbrahim b. Velid halifeliğe geçti
ve emirler de onun halifeliğine biat ettiler. Bütün Şam halkı da biat
etti, ancak Humuslular biat etmediler.42
14- Mervan b. Muhammed ( 127-132/ 744-749 ) :
Mervan b. Muhammed’e Şamlılar, Humuslular ile diğer belde
halklarının reisleri biat ettiler. Biat merasimi tamamlandıktan sonra
Mervan isteklerini bildirdi.43
DEĞERLENDİRME:
Emeviler’de hilafet sistemi veliaht tayini ve ona biat edilmesine
dayanmaktaydı. Hilafete geçişlerde biat merasimi yapılmıştır. Bunları
kısaca şöyle sıralayabiliriz:
* Öncelikle Arap eşrafı, beldeler heyetleri ve ordu komutanlarının
biati alınmıştır. Bundan sonra halkın umumi biati sağlanmıştır.44
* Biatten önce veya sonra Halife ilk hutbesini vermiştir. Bu
hutbelerde öncelikle Allah’tan yardım dilenmiş, sonra önceki halife
övülmüş, genellikle dini içerikli bir konuşma yapılmıştır.
* Halifenin vefat haberini getirenler veliaht halifenin yanına
vardıklarında “hilafete özgü selam” ile onu selamlamışlardır.45
* Halifelik alameti olan mühür, yüzük, âsâ veya kılıç yeni halifeye
takdim edilmiştir.46
* Hutbeden sonra halifelere mahsus elbiseler getirilmiş ve
giydirilmiştir.47
* Tebrik heyetleri halifenin bulunduğu yere giderek onu tebrik
etmişlerdir.48
* Biat esnasında halifeyi övücü sözler ve şiirler söylenmiş, halife
de duruma göre bahşişler vermiştir.49
* Hilafet makamına geçtikten sonra bütün eyaletlerin murahhas
heyetleri gelmiş ve huzura kabul edilmişlerdir.50
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* Ölen halifenin cenazesinin defninden veya hutbeden sonra
hilafet makamına mahsus merkep, katır, süvariler, yük beygirleri ve
her hayvanın seyisleri getirilmiş ve halifeye takdim edilmiştir.51
* Biatten sonra halife hilafet konağına geçmiştir.52
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İRAN ŞİİRİNDE BİR YENİLİKÇİ: NÎMÂ YÛŞİC
Hicabi Kırlangıç*
Özet: Yeni İran şiirinin kurucusu olarak nitelenen Nîmâ Yûşic, İran
şiirinde biçim ve üslup bakımından köklü bir değişimin öncüsüdür. O,
şiire klasik tarzla başlamışsa da kısa süre içinde aruza yeni bir yorum
getirerek bir ölçüde geçmişi göz ardı etmeden yeni bir şiiri
savunmuştur. Bu çalışmada, çağdaş İran şiirinde “yeni şiir” olarak
adlandırılan şiiri tanımak için Nîmâ Yûşic‟in şiirini tanımanın
gerekliliğinden hareketle Nîmâ Yûşic‟in hayatı ve şiiri ele alınmıştır.
Şairin kısa hayat hikâyesi verildikten sonra, şairin şiiri biçim ve üslup
açısından irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şiir, Çağdaş İran şiiri, Nima Yuşic
A Reformist in Iranian Poetry: Nima Yushij
Summary: Known as the founder of the new Iranian poetry, Nima
Yushij is the vanguard of a fundamental change in the Iranian poetry
in terms of form and style. Beginning to write in the classical style, he
soon turned to a new style using “Aruz” in a new way without ignoring the past. In this study, the "new poetry" in the Contemporary Iranian Poetry and thus the poems of Nima Yushij along with his life story are elaborated.
Keywords: Poetry, Modern Iranian Poetry, Nima Yushij.
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Hayat Hikâyesi
Yeni İran şiirine damgasını vuran Nîmâ Yûşic‟in asıl adı Ali
İsfendiyârî‟dir. Şair, 1897 yılında Mazenderan‟ın dağ köylerinden
Yuş‟ta dünyaya gelir Babası İbrahim Nuri (A„zamu‟s-Saltana) köklü
bir aileye mensuptur. Aile, geçimini tarım ve hayvancılıkla
sağlamaktadır.1 Çocukluk dönemini tabiatla iç içe, çobanların arasında
geçiren Nîmâ Yûşic, okuma yazmayı köyünde köy hocasından
öğrenir. Ailesiyle birlikte Tahran‟a yerleştiğinde ise on iki yaşındadır.2
Tahran‟da ilk öğrenimini tamamlayıp Fransız St. Louis Okuluna
kaydolur. Haylaz bir çocuk olduğundan ilk zamanlar başarılı değildir.
Sonraları, kendisinin de belirttiği gibi, hocası şair Nizâm Vefâ‟nın
teşvik ve yönlendirmeleriyle şiirle meşgul olmaya başlar ve bu yolda
mesafeler kateder.3 Bu okuldan 1917 yılında yirmi yaşındayken
mezun olur. Şair, St. Louis‟de iyi derecede Fransızca öğrenir. Ayrıca
Arapça da bilmektedir.4
Nîmâ‟nın ömrünün sonuna dek terk etmediği bir alışkanlığı vardır;
yaz tatillerini memleketinde geçirmek. Tıpkı babası gibi ata binmeyi
ve avlanmayı çok sever.5 Nîmâ‟nın âşıklık dönemi de onun hayatına
ilişkin önemli ayrıntılardandır. Onun yaşadığını bildiğimiz iki aşkı da
hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Onun ilk aşkı, sevdiğinin başka bir
dinden olması ve Müslüman olmaya yanaşmaması nedeniyle ayrılıkla
noktalanır.6 İkinci aşkının sonu da ayrılıktır. İkinci aşkında Nîmâ,
Safura adında dağlı bir kıza tutulur. Safura şehri sevmez. Nîmâ onunla
evlenmek isterse de şehre gelmeye yanaşmayan Safura‟yı şiirlerine
havale etmekten başka bir şey yapamaz.
Bu umutsuzluklarının ardından şiir şairi daha çok kuşatır. Nîmâ,
zamanının çoğunu Tahran‟da bir çayevinde geçirmeye başlar.
Çayevinin sahibi Haydar Ali Kemalî, dönemin tanınmış
şairlerindendir. Burası, zamanın ünlü edebiyatçılarının uğrak yeridir.
Buraya gelip gidenler arasında Meliku‟ş-Şu„arâ-yi Bahâr, Ali Asgar
Hikmet ve Ahmed-i Eşterî gibi ünlü isimler vardır.7 Bu çayevi, Nîmâ
için bir edebiyat okulu işlevi görür.
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Nîmâ 1926 yılında 29 yaşındayken hayatını ünlü ediplerden Mirza
Cihangîr Sûr-i İsrâfil‟in yeğeni Âliye Cihangîr‟le birleştirir ve bu
evlilikten Şerâgim adlı oğulları dünyaya gelir.8
1938 yılında M. Ziya Heştrûdî, Sâdık Hidâyet ve Abdu‟l-Huseyn-i
Nûşin‟in ittifakıyla Mecelle-i Mûsikî‟nin yazı kuruluna seçilir.9 Bu
dergide önemli makaleleri yanında yeni tarzda yazılmış birçok şiiri
yayımlanır. 1946 yılında I. İran Yazarları Kongresine katılır ve kendi
şiirlerini okur. Bu münasebetle çıkartılan kitapta üç şiiri yayımlanır.
Nîmâ Yûşic, 1930 yılından itibaren bir süre Astara‟da Hakîm
Nizâmî Lisesinde Fars ve Arap edebiyatı öğretmenliği yapar.10 Daha
sonraları da bazı kamu kuruluşlarında görev yaptığını hakkında
yazılanlardan öğreniyoruz:
“1326/1947‟de küçük bir maaşla Kültür Bakanlığında istihdam
edilmiş ve ömrünün sonuna dek bu görevini sürdürmüştür.”11
“Onun hayatına ilişkin başka bir şey öğrenmek isterseniz o, Kültür
Bakanlığı Yüksek Öğretim Müdürlüğünde memurdur; sadece imza
atan memurlardan. Haftada üç gün uğrayıp çabucak ayrılır.”12
“1336/1957 yılında ben Yazı İşleri Genel İdaresi‟nin başkanıydım.
Bir gün Nîmâ benimle görüşmeye geldi. Herhalde bir işi var, dedim.
Aynı idarenin üyesi olduğunu öğrendim. Onu kendimden daha üst bir
yere oturttum ve azami saygıyı gösterdim. Geliş gidişine tam bir
serbestlik tanıdım. Sonraları da Yazı İşleri İdaresi‟ne geliyor ve şöyle
bir görünüyordu. Fakat bir hizmetle yükümlü değildi. Çünkü böyle
âzâde bir şairden hizmet beklemek reva değildi.”13
Yine Nîmâ hakkında yazılanlar, onun kişisel özellikleri konusunda
bizi aydınlatmaktadır:
“Nîmâ Yûşic‟in boyu posu, hatta adı bile şairceydi. Zayıf bir
vücudu, büyükçe başı, beyaz bir yüzü, geniş bir alnı, ak ve karışık saçı
ve keskin bir bakışı vardı. Şapka giymezdi. Yumuşak ve ağır ağır
konuşurdu. Başı öne eğikti. Edepli ve mütevazı idi.”14
“Daha çok evde kalır. Bazen de şehirde ya da Şemiran‟da dalgın
dalgın gezinir. Haşarı bir oğlu vardır ki belki de kendi çocukluk
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dönemlerini yeniden canlandırmak için Fransızca okusun diye onu
Fransızların okuluna vermiştir. (...) Taberî dilini iyi bilir. (...) Kendisiyle birlikte olduğunuz her zaman sizi Mazenderan‟a götürmek için
ısrar eder. Orayla ilgili ne derin anılarının olduğu “Efsâne” adlı şiirinden bellidir. (...) Muhatabına bakma tahammülü yoktur. Onu kendi haline bırakmalısınız. (...) Nizami ve Mesnevi onun başucundadır. Şeyh
Bahâî‟nin Keşkul‟ünü çokça okur. (...) Çok eskiden beri çağdaş toplumsal düşüncelere aşinalığı vardır. Bunların nasıl tatbik edileceğine
dair zaman ve mekân şartlarını da iyi bilir.”15
Nîmâ Yûşic, 1960 yılında yakalandığı zatürre hastalığına
yenilerek hayata veda eder.16 Şairden geriye eski ve yeni tarzda irili
ufaklı birçok şiir, bu arada Taberi lehçesiyle yazılmış çok sayıda şiir
ve kendisinin “bu rubailer olmasaydı belki de bir tehlikeye düşerdim,
belki hayat benim için oldukça yabancı ve acı olurdu” 17 dediği çok
sayıda rubai18 ile kendisinin poetikası sayılabilecek mektup türünde
bir kitap19 ve bir miktar makale, öykü ve piyes kalmıştır.
20

İlk Eserler
Nîmâ Yûşic, şiir serüvenine klasik tarz şiirlerle başlar. Klasik
tarzda yazılmış ilk şiirlerine baktığımızda şairin bir yenilik arayışı
içinde olduğunu görürüz. Onun ilk manzum çalışması “Kıssa-i Rengperîde”dir. Kendisi bundan öncesine ait herhangi bir şiirinin
bulunmadığını belirtir.21 1921 yılında yazılan bu şiir, bir yıl sonra
yayımlanmıştır.22 “Kıssa-i Reng-perîde” mesnevi tarzındadır. Toplam
iki yüz kırk beş beyit olan bu çalışmada Mevlânâ‟nın Mesnevî‟sinin
izleri görülür. Şiirinin girişi, Mesnevî‟nin ilk on sekiz beytini andırır.
Ayrıca vezin olarak da Mesnevî‟de kullanılan vezin (fâ„ilâtun fâ„ilâtun
fâ„ilun) kullanılmıştır.
“Kıssa-i Reng-perîde”, şairin iç dünyasının hikâyesidir. Şair,
şiirinde bir anlamda anılarının tahlilini yapar. Onun aşkları, düş
kırıklıkları ve pişmanlıkları şiirin buruk bir tat almasını sağlamıştır.
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Efsâne
Nîmâ‟nın ilk büyük ve yenilikçi çalışması, kuşkusuz “Efsâne”
adlı şiiridir. Bu şiir 1923 yılında kaleme alınmıştır. Nîmâ, klasik
tarzda ve musammat biçiminde yazdığı bu şiirle adını duyurmuştur.
İçerik olarak birçok yenilikler taşıyan “Efsâne”, “İran‟da Meşrutiyet
sonrası ilk modern şiir sayılmalıdır.”23 nitelemesini hak ediyor
görünmektedir. Bu çalışma, romantik bir şiir olup şairin gençlik
döneminin başyapıtı niteliğindedir. “Efsâne”, Nîmâ‟nın kendi benini
keşfettiği dönemin başlangıcı24, kendisiyle çağının insanının
efsânesidir.25 Bu eser, şairin içinde yaşadığı topluma karşı ortaya
koyduğu bir manifestodur. Şiirde toplumsal bozukluklar doğrudan
doğruya tasvir edilmemiş, şair kendi hayatının hüzünlü hikâyesini
anlatarak26 bireyde toplumu sergilemeyi denemiştir. Nîmâ Yûşic, bu
şiiriyle yeni şiire geçişin işaretlerini vermektedir. Gerçekten de
Nîmâ‟nın önemi, “yeni şiir” diye adlandırılan şiirin temellerini
atmasında yatmaktadır. Yeni şiirden önce Meşrutiyet döneminde
şiirde anlam ve tema bakımından bir yenilik yaşanmışsa da bu
yeniliğin biçim bakımından yenileşmeyle bütünleşmesi Nîmâ ile
gerçekleşmiştir. Meşrutiyet dönemindeki toplumsal ve fikrî ortam,
şiirde işlenen geleneksel temaların bir yana bırakılmasını hızlandırmış,
yeni şiirin boy göstermesiyle de şiir kendine bakir bir mecra
bulmuştur.
Uzun bir aradan sonra şair Ahmed Şamlu‟nun önsözüyle yeniden
basılan “Efsane”, bir yandan kimi yazarlara göre Fransa‟nın romantik
şairlerinin, özellikle Lamartine ve Alfred de Mousset‟nin izlerini
taşımasına27, öte yandan da geleneksel üsluptan bütünüyle
ayrılmamasına ve tema olarak tam bir yetkinliğe ulaşamamasına
rağmen, genel anlamda imge ve sembollerle yüklü orijinal bir
çalışmadır. Başka bir deyişle bu şiirde söyleyişin yeni olmasına
karşılık klasik İran lirizminden tümden bir kopuş da söz konusu
değildir. Bu nitelikleri, şiirin önemsenecek derecede ilgi görmesine
yetmiştir.
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“[Nîmâ] bu eserinde hayattan –ki şair kendini hayatla ilgili
gösterir- başka her şeyi efsane kisvesi içinde görmüş, ve okuyucuya
efsaneyi her kılıkta sunmuştur.”28
“Efsâne, gerçek ve mecazdan oluşan bir imge ve betimleme
karışımıdır. Betimleme kısa ve geçicidir. Efsâne‟de betimleme
hikayenin temelinin oturtulduğu bir zemindir. Sadece nerede
olduğumuzu bilmemize yarar betimleme.”29 Bu cümleden olarak şair,
memleketinin renkleri ve sesleri ile gençlik döneminin umutsuz
aşklarını da eserine taşır. Fakat bu sesler ve renkler birincil değildirler;
sadece şiirin fonunu oluştururlar.
“Nîmâ, Efsâne‟de aruz kalıp ve kurallarıyla bağını koparmaya
çalışır. Fakat buna henüz cesaret edemez ya da hazır değildir. Kulaklar
aruz veznine alışmıştır bir kere. Her türlü başka ses, işitenlerin
kulaklarını tırmalayacaktır. Bu bakımdan çaresiz olarak o da
geleneksel vezinlere sığınır. Fakat genç şairin içli ve yakıcı dizelerini
taşıyabilecek kısa ve sade bir vezin seçer burada.”30 Bu yargıyı doğru
kabul etsek de şairin sonraki çalışmaları, özellikle de serbest tarzda
ortaya koyduğu şiirler ve şiire ilişkin yazıları, onun aruz vezniyle olan
bağlarını tümüyle koparmayı düşünmediğini, ancak bu vezinle şairin
bağlarının en aza indirgenmesini hedeflediğini belirtmemizi
gerektirmektedir. Nîmâ‟nın bu şiirde kullandığı vezin (fâilâtun fa„ûlun
fa„ûlun) neredeyse terkedilmiş bir vezindir. Şairin bu vezni seçmesi ve
onu bir bakıma şiire yeniden kazandırması, onun genelgeçer şiir
anlayışının dışına çıkma çabasının bir göstergesidir.
“Efsâne”nin bir başka önemli özelliği de diyalog şeklinde yazılmış
olmasıdır. Eserde diyaloglar doğal bir akış içerisinde verilmiştir. Bu
şiirin “bir tiyatro oyunu olarak rahatlıkla sahnelenmesi
mümkündür.”31
Öteki Şiirler
Nîmâ‟nın ilk şiirleri genel anlamda özgün ve seviyeli
çalışmalardır. Bu şiirlerin ve diğer eski tarz çalışmaların ortak
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özelliği, tema ve söyleyiş bakımından genelgeçer kalıpları aşma çabasının sergilenmesidir.
Şairin diğer ilk çalışmalarına kısaca göz atacak olursak: “Ey Şeb”
(1923) karamsar bir şiirdir. Toplumsal yönler de bulunan şiirde
bireysellik öne çıkar. Mesnevi tarzında ve müstezad şeklinde yazılan
“Şîr” (1923) ise sembolik bir şiirdir. “Müstezadların genellikle gazel
ve rubai tarzında yazıldıkları bilinmektdir. Belki buna kaside de
eklenebilirse de Nîmâ‟dan önce mesnevi tarzında müstezad yazan
şaire rastlamıyoruz.”32 “Hânevâde-i Serbâz” (1926) adlı uzun ve
meşhur şiir ise mesnevi ve müstezad karışımı bir tarzda yazılmıştır.33
“Efsâne” ve “Ey Şeb”de görülen aşırı karamsarlık bu çalışmada biraz
hafiflemiştir. “Ormanların ve dağların şairi, bu şiirde realizme
yönelmiş ve şiirinin konusunu toplumdan ve vatandaşlarının
hayatlarından seçmiştir: Bir asker Ruslarla savaşa gönderilmiş, ailesi
başsız kalmıştır. Şiirin teması, halk kitlesinin yoksulluk bahtsızlığının
acıklı bir hikâyesidir.”34
“Mahbes” (1925) adını taşıyan uzun şiir, tema ve söyleyiş
bakımından şairin meşhur şiiri “Efsâne”den bütünüyle ayrılır. Bu
çalışma, toplumsal eleştiriyi kendinde barındırmaktadır. Şiirde,
ağanın emrine karşı gelme suçlamasıyla hapse atılan köylü bir gencin
hikâyesi anlatılır. “Bu hikâyede şairin realizmi şaşırtıcıdır ve kimi
zaman öyle manzaralar gözler önüne serilir ki şairin şiirini [devrimci
Rus şairi] Nekrasov‟un (1821-1878) eserlerine yaklaştırır.”35
“Boz-i Molla Hasan” (1923) ve “Engâsî” (1923) şiirleri şairin
toplumsal yaklaşımlarını barındırır. “Be-Yâd-i Vatenem” (1926) ise
şehir-tabiat ikilemini başarılı bir biçimde yansıtır.
Bu ilk şiirlerin ardından eski tarz şiirler bir süre daha sürer Celâl
Âl-i Ahmed‟in de belirttiği gibi klasik tarzdaki şiirler bir bakıma, aruz
dışı şiirler için bir alıştırma niteliğindedir.36
Yeni tarzdaki şiirlerinin ilki ise “Koknûs” (1938) adlı şiirdir. Bu
şiirle birlikte şair, teorisini pratiğe dökmeye başlamıştır. Şairin yeni
tarzdaki şiirlerine üslup incelemesi sırasında değinilecektir.
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Biçim
Nîmâ‟nın ölümü üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen onun
şiir tarzı üzerinde yapılan tartışmalar açık bir sonuca ulaşmış değildir.
Nîmâ‟nın kendisi de bir teorisyen olmasına ve şiir anlayışını çeşitli
yazılarında dile getirmesine rağmen Nîmâ‟nın şiiri üzerinde temelsiz
tartışmaların sonu gelmemiştir. Bilimsel yaklaşımdan uzak
tartışmalarda iki kutup bulunmaktadır. Bir kutup (aruz kuralarından
kesinlikle ayrılmamayı savunanlar) onu şiir açısından mürtet sayarken,
öteki kutup (aruzla yazılmış şiirleri küçümseyip dışlayanlar) Nîmâ‟ya
sahip çıkma adına eskiye ait her şeye ateş püskürmektedir. Bununla
birlikte bu kutuplara itibar etmeden objektif ve gerçekçi çalışmalar
yapan edebiyatçı ve araştırmacıların sayıları da az değildir.37
Nîmâ‟nın şiirine baktığımızda dikkati çeken ilk şey, onun tabiata
ve dünyaya bakışıdır. Her şeyden önce onun bakış açısı yenidir. Bakış
açısı yeniliği, orijinalliği yakalamada başta gelen öğedir. Nîmâ‟dan
önce de birtakım şairler yeni bir bakış açısıyla şiire yaklaşmışlar ve
şiirde birtakım açılımlar sağlamışlardır. Fakat bu şairler, ya şiirselliği
yakalayamamışlar ya da klasik kalıpların egemenliğinden
sıyrılamamışlardır. Bu bakımdan yeni şiirin temelleri Nîmâ ile
atılmıştır, diyebiliriz. Nîmâ‟dan önce Meşrutiyet döneminde şiirde
anlam ve tema bakımından büyük bir yenilik yaşanmışsa da bu
yeniliğin biçimsel yenilikle bütünleşmesi Nîmâ ile gerçekleşmiştir.
“Nîmâ işin içine girdiğinde edebî değişimin zorunluluğu
düşüncesinin tohumları atılalı yıllar olmuştu. Bu cümleden olarak
Azerbaycanlı şair ve yazar Takî Rif„at, Tebriz‟de yayımlanan
Teceddüd gazetesinde gelenekçi edebiyatçılarla edebî savaşı
başlatmıştı. (...) Edebiyat ve dilin zamanın ruhuna uygun olmasının
gerekliliği düşüncesi, yenilikçi ve değişimci öncüler arasında
şekillenmişti. Fakat şiirin sadece içsel ve anlamsal değişiminin değil,
biçimsel değişiminin de şiirde derinlikli bir değişim için zorunlu
olduğu düşüncesi ancak Nîmâ ile son şeklini almıştır.”38
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Meşrutiyet dönemi şiiri, toplumsal düşünceleri ve siyasal
eleştirileri ortaya koymada bir araç görevi görmüştür. Bu bakımdan
Meşrutiyet şiiri içerik açısından yenidir, fakat bu yenilik tam
anlamıyla, şiirin bir kazanımı sayılamaz. Çünkü bu şiirlerin vezin ve
kafiyeleri atıldığında geriye toplumsal ve siyasal eleştiri yüklü kuru
cümleler kalır. Elbette İran‟da Meşrutiyet döneminde öncelikler
farklıydı. Toplumsal bir mücadele veriliyordu. Bu durumda estetik
kaygıların öne çıkması çok yetkin sanatçıların varlığını gerektirir.
Sadece yeni temaların yeterli olmadığı, her şeyden önce estetiğin
yakalanmasının gerekliliği Nîmâ‟nın şu sözleriyle çarpıcı bir biçimde
ifade edilmektedir:
“Tek başına lafız anlatım aracı olamaz. Bu araç, marangozluk
hakkında bile bir kitap yazmak için yeterli değildir. (...) Sanat işi tıpkı
yüksek bir binanın inşası gibidir. Bütün malzemesi yerinde olduğu
halde uygun bir şeklin olmaması nedeniyle her şeyin soğuk ve etkisiz
hale geldiği çokça görülür. Çünkü her çalışma tarzı bizi özel bir şekle
götürür. Her şekil ve eser özel bir çalışma tarzının ürünüdür. Bir tuğla
yerli yerince değilse öteki tuğlalar da yerli yerince değildir.”39
Nîmâ‟nın bu bakış açısında Batı edebiyatıyla olan doğrudan
tanışıklığı da önemli bir etkide bulunmuş olsa gerektir. Bunu kendisi
de “Yabancı dile aşinalığım, gözlerimin önüne yeni bir yol
getirmiştir.”40 sözüyle belirtir.
Bu genellemeden sonra Nîmâ Yûşic‟in biçim açısından şiirde ne
gibi yenilikler getirdiğine bakmamız yararlı olacaktır.
Hangi Aruz?
Bir zamanlar İran edebiyatında aruz kalıplarının, çeşitli kaside,
gazel ve mesnevi vezinlerinin şiirsel anlamları dile getirmek için
önemli bir araç ve kalıp olduğu reddedilemez bir olgudur. “Bugün
anlaşıldığı gibi aruz ve kafiye, şiiri asla zincire vurmamıştır. Eski
zamanlarda aruz, Hayyam, Sa„di ve Hâfız için sadece ölçülü sözün
ifade aracı olmuştur, şiirsel mantık olmuştur. Oysa bugün İran‟da
genellikle aruz şiirin kaynağı gibi algılanmaktadır. O kadar var ki
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günümüzde aruz kalıplarıyla yazılan şiirlerin büyük bir bölümünde
vezin ve kafiyeden başka bir şey bulamazsınız. (...) Mesele, günümüz
şiirinin bugünün şiirsel kalıbında olmasında, ona yaraşır bir şiir mantığı ile yazılmasında yatmaktadır. Mesele, şiiri kölelikten kurtarmakta
yatmaktadır.”41
Nîmâ Yûşic, getirdiği yenilikte yine Aruz veznini temel almıştır.
Nîmâ, aruz kalıplarının şaire değil, şairin aruz kalıplarına egemen
olmasını istediğini dile getirir.42 Buradan anlaşıldığı gibi Nîmâ Yûşic,
aruzu bütünüyle dışlamak düşüncesini taşımaz. O, yeni şiir sistemini
oluştururken aruzu yeniden yorumlamıştır. Bu yeni yorum, aruz vezni
içinde şiirin hareket alanını alabildiğine genişletmektedir. Nîmâ‟nın
getirdiği biçim, klasik Türk edebiyatındaki serbest müstezat tarzını
andırmakla birlikte kafiye ve dizelerin gruplanması gibi önemli
konularda bu tarzdan ayrılır. Nîmâ Yûşic‟in yeni tarzdaki şiirlerinin
aruzdan bağımsız olmadığı, ancak bu yeni tarzda aruzun
belirleyiciliğinin son derece azaldığı görülür. Bu yeni aruz
versiyonunu Nîmâ‟nın takipçilerinden Mehdi Ehavân-i Sâlis (M.
Ummîd), daha önce belirttiğimiz kapsamlı eserinde inceleyip tanıtır.
Ona göre, Nîmâ‟nın yaratıcısı olduğu yeni şiir, aruzun dışında bir şiir
değildir. “Nîmâ‟nın getirdiği temel, mantıklı, gerekli ve çok değerli
yenilik, aynı ölçüleri ve temel öğeleriyle aruzdan yararlanmak yoluyla
şiire daha fazla özgürlük ve seçme hakkı sağlamasıdır.”43 M. Ehavân-i
Sâlis, bu eserinde Nîmâ‟nın şiirinde yadırganan öğelerin birçoğunun
klasik şiirde de yer aldığını kanıtlamaya çalışır. Sonuç olarak da
Nîmâ‟nın yaptığı yeniliğin köklerinin daha çok İran edebiyatında
aranması gerektiğini savunur. Onun bu savunması kimi durumlarda
birtakım tefritleri barındırır. O kadar var ki onun tezlerini okuyan biri,
yazarın amaçladığının tam tersi bir çıkarsamayla Nîmâ‟nın yenilik
diye ortaya sürdüklerinin aslında hep eski şeyler olduğu sonucunu
çıkarabilir. Yazarın bu tefridi, Nîmâ‟yı bidatçilikle suçlayanlara cevap
verirken Nîmâ‟nın bidatçi olmadığını ispatlamaya çalışmasından
kaynaklanmaktadır.
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Nîmâ Yûşic, ister aruz kuralları içinde, ister dışında olsun şiirin
mutlaka vezninin olması gerektiğini belirtir:
“Bana göre vezinsiz şiir çıplak insana benzer. Biliyoruz ki giysi ve
ziynet insanın güzelliğini artırır. Bu durumda ben, ister klasik
kurallara göre, ister serbest şiiri oluşturan kurallara göre olsun, vezni
gerekli ve zorunlu görüyorum.”44
Nîmâ Yûşic‟in aruz kalıplarını temel alarak kurduğu yeni şiir
gelişimini sürdürmüş, Nîmâ‟nın çizdiği çerçeveyi de aşarak aruz
kalıplarının dışında bir yapıya kavuşmaya başlamıştır. Nîmâ‟yı takip
eden genç şairlerin onun çizdiği çerçevenin dışına çıkmaları iki yolla
olmuştur: Birincisi, bu çerçevenin de şiirin ayağını bağladığına
inanarak bilinçli hareket eden şairlerin çalışmaları, ikincisi de Nîmâ
tarzının kurallarını iyi kavrayamayan genç şairlerin çalışmaları
yoluyla. Dolayısıyla Nîmâ, kendisi öngörmüş olmasa da aruz
vezinlerinden bütünüyle arınmış bir şiirin de öncüsü sayılmaktadır.
Zerrinkûb da yeni şiiri batı edebiyatının hediyesi sayarken, sözü
Nîmâ‟ya getirir ve görüşümüzü teyit eden bir yargıda bulunur:
“Her halükarda Avrupa edebiyatının nüfuzunun yeni
edebiyatımıza verdiği bütün hediyeler içinde bugün yeni şiir denilen
şeyden; aruzun saf vezinlerinden arınmış, mucidinin hemen hemen
Nîmâ Yûşic olduğunu kabul etmemiz gereken şiirden daha ilginci
yoktur. Bu şekilde Nîmâ, gerçekte bir dereceye dek günümüz şiirinde
her türlü yeniliğin yolunu açan kişidir. Onun kusurlarının birçoğu da
bu cesur yeniliğine bağışlanabilir.”45
Günümüz İran şiirinin önde gelen isimlerinden olan ve şiirini
Nîmâ Yûşici‟nin getirdiği yeniliklerden yararlanarak inşa eden Ahmed
Şamlu da Nîmâ‟nın öncülüğünü göz ardı etmezken, artık yeni şiir için
aruz kalıplarına dayalı formüller ortaya koyma gayretlerinin geride
kaldığını, çünkü yeni şiirin yeni boyutlar kazandığını, bu yüzden yeni
ölçütlere ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.46 Bütün bunlarla birlikte
Nîmâ‟nın hareketini sadece batı edebiyatı nüfuzuyla açıklayamayız.
batı edebiyatı ilk harekete geçişte önemli bir etken olsa da Nîmâ‟nın,
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batıda gelişen yeni şiir hareketlerini kopya etme kolaycılığına düşmemiştir. Burada Nîmâ‟nın ulusal ezgilerden de yararlandığını belirtmek
gerekir. Teranelerin vezinleri aruzdan farklıdır; aruzla hece vezni arası
bir yerdedir ve Zerdüştlüğün kutsal kitabı Avesta‟daki ilahiler de teraneleri andırır.47 Nîmâ‟nın Avesta‟daki ilahilerden de (Gatalar) ilham
aldığını onun şu sözlerinden anlıyoruz: “Ben asıl buyruk olan ve şiirimizin asıl veznine sahip olan Gatalardan başladım.”48 Aslında
Nîmâ‟nın şiirinin aruzla hece vezninin bir sentezi olduğu sonucuna
ulaşmak da mümkündür.
Biçim Açısından Nîmâ Şiirinin Ana Çizgileri
a)
Dizelerin uzunluk ve kısalıkta bağımsız olmaları: Nîmâ‟nın
oluşturduğu yeni şiir aruzu esas almakla birlikte dizelerin
uzunluklarının eşit olması gerekmez. Böylece vezne uyum sağlamak
amacıyla dizelere giren fazlalıklar önlenmiş olmakta, dizelerin
uzunlukları şairin meramına göre değişmektedir. Mesela birinci dizede
dört “fâilâtun” varsa, sonraki dizelerde de aynı sayıda “fâilâtun”
olması zorunlu değildir; “fâilâtun” sayısı dörtten az ya da fazla
olabilir. Nîmâ‟nın takipçisi olan usta şairler bir süre bu yolu başarıyla
sürdürmüşlerse de yavaş yavaş aruz bütünüyle terk edilmeye
başlanmıştır. Bugün bu anlamda Nîmâ‟yı takip eden pek az şair
bulunmaktadır.
b) Kafiyenin aruzda bilindiği anlamıyla zorunlu olmayışı:
Nîmâ, bir yerde kafiye konusunda şunları söylemektedir:
“Kafiyesiz şiir kemiksiz insan demektir. Eskilerin [kafiye adına]
yaptıkları çocukçadır ve çok kolaydır. Benim bildiğim ve konunun zili
adını verdiğim kafiye, çok çok zor bir şeydir; son derece latiftir ve
zevk ister.”49
Görüldüğü gibi Nîmâ kafiyeyi oldukça önemsemektedir. Bunun
yanı sıra kendisinin kafiye anlayışının klasik kafiye anlayışından farklı
olduğunu vurgulamaktadır. Onun anlayışına göre kafiye nasıl
olmalıdır?
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“Kafiye konuya bağlıdır. Konu değişirse kafiye de değişir.
Kafiyenin dizenin son harfinde olması gerekmez. Vezin ve harf
bakımından farklı iki kelime de bazen birbirine kafiye etkisi verir.”50
Nîmâ‟ya göre her dizenin sonunda ya da her kıtanın bir iki
dizesinin sonunda kafiye bulunması şart değildir. Kafiye dizenin
başka bir yerinde bulunabileceği gibi ses ve biçim olarak birbirine
benzemeyen kelimeler de kafiye görevi görebilirler. Bu anlayışa
paralel olarak Nîmâ, kafiyesiz şiire sıcak bakmaz.
“Ben şu iki grubun yanlış yaptığını düşünüyorum: Şiiri hece şiiri
haline getirenler ile şiiri kafiyeden arındıranlar.”51
Nîmâ, kafiye konusunda Mûsikî dergisindeki şiirlerinin değil, son
dönem şiirlerinin delil olarak alınması gerektiğini vurgular.52
c)
Şiirin musikiye bağımlılıktan kurtarılması ve dizelerin
bağımsızlık kazanmaları: Klasik İran şiirinin en temel özelliği onda
musikinin ağır basmasıdır. Aruz kalıplarında her bir hece adeta nota
görevi görür. Nîmâ, şiiri şiir yapan öğeleri güçlendirerek musikiyi
devre dışı bırakmayı amaçlar. Ona göre musiki şiirin altyapısı
olmamalı, şiirde ancak öğelerden bir öğe olarak yer almalıdır. Buna
paralel olarak dizelerin tek başlarına şiir gücü taşımaları, deyiş
yerindeyse kimlik kazanmaları Nîmâ‟nın amaçlarındandır.
“Birincisi, şiiri musikiye bağımlılıktan kurtarmak; bu şiir aruz şiiri
de olsa. Çünkü şiiri özgür kılan sadece vezin değildir. Çalışma tarzı da
şarttır. İkincisi, dizeler için değer koymaktır. İran şiirinde dizeler
değer taşımamakta, yani doğal musikiye kavuşmamaktaydı.”53
d) Dil ve ifade: Nîmâ‟nın temellerini attığı yeni İran şiiri, dil
ver ifade bakımından klasik şiirden büyük farklılıklar taşır. Yaşayan
dile, bu arada konuşma diline yöneliş ve gramer açısından dile
müdahale, bu şiirde belirgin özelliklerdendir.
Ayrıca Nîmâ Yûşic, kendi memleketinin yerel dili olan Taberi
lehçesinden birçok kelime ve adı da şiirine taşımaya adeta çaba
göstermiştir. Bundan başka onun dili, okuyucuyu, ne olduğunu tam
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kestiremediği bir iklime doğru sürükler. Garip bir dildir Nîmâ‟nın dili.
“Nîmâ‟nın şiiri dil bakımından çoğunlukla yumuşak bir temel taşımaz.
Kaba, pütürlü ve haşindir. Bazen dilimizin kimi geçmiş ürünlerine göre ilkel görünür.”54 Onun şiirleri “mukaddes kitapların nesrini andırır.”55 Bu yargılarda doğruluk payı bulunmakla birlikte bu dil şairin bilinçli seçimidir. Aslında o, dili iyi kullanan bir ustadır. Kendisi de dil
konusundaki yaklaşımını şöyle dile getirir:
“Dil eksiktir, yetersizliği vardır, yoksuldur. Dilin yeterliği ve
yetkinliği şair eliyle gerçekleşir.”56
“Ben şiiri özellikle anlatım doğası bakımından düzyazının
doğasına yaklaştırıp ona düzyazının güzel etkisini vermeliyim, diye
inanıyorum.”57
Üslup
Konuya Mehdi Ehavân-i Sâlis‟in şu cümlesiyle başlamak yerinde
görünüyor: “Geriye Dönüş döneminde üslup, anlamının köklerini
kaybetmişti. Nîmâ, üsluba gerçek anlamını yeniden kazandırmıştır. O,
Sebk-i Hindi döneminden sonra edebiyatımızın gördüğü bağımsız
sebk [üslup] sahibi tek şairdir.”58 Daryuş Âşûrî de Nîmâ hakkındaki
yazısında Nîmâ‟nın yeni şiirin önderi olarak tanınmasının asıl
nedeninin taşıdığı dünya görüşü olduğu belirtir. Nîmâ, klasik şiirin
dünya görüşü karşısına modern dünyanın fizik varlığı esas alan
görüşünü koyarak İran‟da şiir alanında yeni bir çığı açmıştır Âşûrî‟ye
göre.59 Nîmâ‟nın biçim alanında birtakım yenilikler ortaya koyma
çabası, yeni bir üslup geliştirme hedefinin gerçekleşmesine yönelik bir
çabadır. Yeni şiir deyince sadece biçim açısından değil, anlam ve
üslup açısından da yeniliğin anlaşılması, biçimle üslubun birbirini
besleyen öğeler olarak görülmesi gerekir.
Meşrutiyete girilirken İran‟da edebiyatın içerik ve tema
bakımından büyük bir hareketlilik yaşandığı bilinmektedir. Klasik İran
şiirinde genellikle aynı temaların işlenmesi ve övgü öğesinin şiiri
kirletmesi, modernleşme hareketlerinin başladığı dönemlerde
edebiyatçıların irdeleyip eleştirdikleri konular arasındadır. İran
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edebiyatında bu eleştiri ve tartışmaların meyvelerini görmek için çok
beklememiz gerekmemiştir. Ancak bu ürünlere baktığımızda eski
malzemelerin yerine yeni malzemelerin genellikle şiirsellik gözetilmeden konulduğunu görmekteyiz. Bu dönem şiiri, saf şiirden oldukça
uzak bir yerde bir kitle iletişim aracı niteliğine bürünmüştür. Her şeye
rağmen Meşrutiyetle birlikte İran şiirinde tema bakımından önemli evrimler yaşanmıştır. Klasik şiir türünün klişeleşmiş konuları, yerini çok
çeşitli konulara bırakmıştır. Nîmâ Yûşic ortaya çıktığında İran şiirinin
yenileşme yolunda önemli mesafeler aldığını kabul etmek durumundayız. O, bu birikimi kendi şiir anlayışının süzgecinden geçirerek, getirdiği biçimsel yeniliğin de katkısıyla malzemeyi şiirin özüne uygun
bir şekilde kullanmayı başaran bir şairdir. O, hep idealindeki şiire doğru yürümüştür. Her zaman yenilik peşindedir. Nîmâ, yenilik adına yapılanları yeterli görmediğini şu cümlelerle ifade eder:
“Edebiyatımızın tüm yönleriyle değişmesi gerekmektedir. Yeni
konu bulmak yeterli olmadığı gibi, eski konuları geliştirip
yenileştirmek de yeterli değildir. Kafiyelerin yerlerini değiştirmek ya
da dizeleri uzatıp kısaltmak da yetmez. Esas olan, sistemin
değiştirilmesidir. Şiire insanların bilinçli dünyasındaki şeylerin
modelini vermek gerekir.”60
“Ben şiir formundan söz etmiyorum. O daha kolaydır. Konu
formundan söz ediyorum ben. Her konunun kendine özgü formu
vardır.”61
Nîmâ Yûşic, şiirlerinde bu görüşlerine hayat vermeye çalışır. Bu
konuda tam bir başarıya ulaşıp ulaşmadığı tartışılabilirse de onun
şiirlerindeki konu zenginliği hemen göze çarpar. Bu konu zenginliği
içerisinde şairin çeştli söyleyiş biçimleri denediği görülür. O, bir
anlamda “ilk” olduğundan eserlerinin birçoğu denemeler
niteliğindedir. Bu bakımdan bu denemelerde yeni şiirin ideal örnekleri
her zaman bulunmayabilir.
Kendini Irmak Bilen Şair
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“Ben, gerektiğinde her yerinden sessiz sedasız su alınabilecek bir
ırmağa benziyorum.”62 Nîmâ‟nın kendi kendine övünme gibi de
anlaşılabilecek bu sözü aslında yersiz bir iddia değildir. Nîmâ‟nın
şiirleri tema ve imgelem bakımından her türlü iklimin yaşandığı
büyük bir ülkeyi andırır. İster biçim bakımından olsun, ister tema
bakımından olsun onun eserlerindeki çeşitlilik, ilk elde okuyucunun
bocalamasına neden olabilir. Okuyucu, daha önce hiç görmediği garip
bir diyarda hisseder sanki kendini. Bu bocalamanın sonunda okuyucu
zevkli bir yolculuğa başlamıştır artık. Onun şiirinde insanın kendisi
vardır, şairin ülkesinin muzdarip insanı. Bu yüzden insan onda
mutlaka kendinden bir şeyler bulur.
Nîmâ şiirinde karamsarlık önemli bir yer tutar:
“Şiirimin asıl öğesi benim ızdırabımdır. Benim inancıma göre
gerçek şair bu öğeye sahip olmalıdır. Ben, kendi ızdırabım ve
başkalarının ızdırapları için yazıyorum.”63
Onun bir çok şiirinde bu ızdırabı görmek mümkündür. Bu ızdırap
çoğu zaman ardından karamsarlığı getirir, umutsuz bir hüznü doğurur.
Onun bir çok şiirinde bu ızdırabı görmek mümkündür. Bu ızdırap
çoğu zaman ardından karamsarlığı getirir, umutsuz bir hüznü doğurur.
Onun Mecelle-i Mûsikî‟de yayımladığı “Periyân”, “Endûhnâk-i Şeb”,
“Gul-i Mehtâb”, “Gorâb”, “Morg-i Gam” ve “Kaknûs” gibi şiirlerinde
bütünüyle karamsarlık hakimdir. Bunlardan “Morg-i Gam”, “Koknûs”
ve “Gorâb”da, yalnız başına kalan, feryat eden ve çırpınışları boşuna
olan kuş, sanki şairin kendisidir:
Ve tepenin üzerinden,
Çırpınır birden
Acılı ve yanık seslenmek ister yüreğinin derinliğinden,
Gelip geçen kuşların, anlamını bilmediği.
İşte o zaman içindeki acılarla sarhoş
Kendini ateşin heybetine atar
Sert bir rüzgâr üfler; yanmış mıdır kuş?
Biriktirmiş midir gövdesinin külünü?
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Külünün kalbinden doğar artık onun yavruları.
(Koknûs)64
Nîmâ‟nın olgunluk dönemi şiirlerinde de karamsarlık ve
umutsuzluk yine kendisini hissettirirse de karamsarlığın yoğunluğu
biraz daha azdır ve her umutsuzluğun ardından belli belirsiz bir umut
ışığı uzaktan göz kırpar:
Soğuk kış gecesinde
Ocağı da güneşin, yanmıyor lambamın sıcak ocağı gibi.
Benim lambam gibi yine
Ne aydınlatıyor hiçbir lamba,
Ne de yukardan süzülen mehtap işliyor buza.
Komşuma gidip gelmek için yaktım lambamı ben,
Karanlık gecede.
Soğuk kış gecesiydi.
(Der Şeb-i Serd-i Zemistânî)65
Gecedir,
Gecenin içinde dünya
Tıpkı mezardaki ölü gibidir
Yine kaygılıyım ben
-Her yerden yağmur başlarsa?
-Suya bırakırsa dünyayı bir sandal gibi.
(Şeb Est)66
Şair, umutsuzluğunun gelip geçici olmasını arzulamaktadır adeta:
Dağların ardından yükseldiğinde sabah
Gizler mi ki yüzünü bu tufandan?
(Şeb Est)67
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Şiirde yalnızlığın, şairin kendine münzevi olmasının gerekliliğine
inanmıştır Nîmâ Yûşic. O, “başkalarının ızdırapları için yazsa” da
kendi yalnızlığından yola çıkar:
“Kendinizle yalnız kalmadan şiiriniz temizlenmez ve olması
gereken olmaz. (...) „Şiir toplumla oluşur‟ şeklindeki çocukça ve
aldatıcı yargıyı bir yana bırakın. Bu yargıya kapılanlardan biri de
benim, fakat şair toplumdan aldığı bu malzemeyi kendi yalnızlığında
düzene sokar ve değerlendirir. (...) Şair, kendisi ve herkes olmalıdır.
Ancak kendinden geçici olarak ayrılabilir. Temel olan budur.”68
Toplum, Siyaset Vesaire
Nîmâ‟nın şiirinde bireysellik baskın bir özelliktir. O, yukarıdaki
alıntıdan da anlaşıldığı gibi toplumsal temaları işlerken bile bireyden,
yani kendi beninden yola çıkar. Onun şiirinin bireyselliği, şairin
toplumu göz ardı eden bir şiirin peşinde olduğu çıkarımına götürmez
bizi. Nîmâ‟nın şiirini şekillendirdiği dönem (Rıza Han‟ın diktatörlük
yılları ve yoğun dış müdahaleler dönemi) toplumsal ve siyasal
baskıların egemen olduğu bir dönemdir. Böyle bir dönemde birçok
aydın, bir biçimde saf dışı kalırken Nîmâ Yûşic inzivada şiirini
şekillendirmekle meşguldür. O, bu dönemde baskıya uğrayacak kadar
tanınmış değildi belki ama olup bitenlere seyirci kalmayan bir aydın
portresi çiziyordu:
Susuz kaldı tarlam, bütün tedbirlerse
Boşuna ve yararsız
... ... ... ...
Bu karanlık gecenin neresine asayım köhne elbisemi
Asayım da acıyla dolu bağrımdan çekip çıkarayım nasıl
Yüreğimi dağlayan zehirli okları?
Vay bana!
(Vay Ber Men)69
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Nîmâ Yûşic, bir mektubunda şair ya da sanatçı olarak toplumdan
ve siyasetten uzak kalmanın olanaksızlığına değinir. Ona göre önemli
olan toplumsal konuları başkalarının ifade edemediği biçimde ifade
etmektir. Zaten sanatçı bunun için vardır.70 Onun şiir üzerine
yazdıklarıyla şiirleri birlikte değerlendirildiğinde, toplumsal temaları
adeta imbikten geçirerek şiirine yerleştirdiği görülür. Dolayısıyla onun
toplumsal yanı öne çıkan şiirlerinde bile sloganımsı söyleyişlere hiç
pirim verilmez.
İlk Eserler bölümünde ele aldığımız kimi klasik tarzdaki
şiirlerinden başlayarak Nîmâ Yûşic‟in toplumsal konuları işleyen ve
sorgulayan ürünler verdiği bilinmektedir. Klasik şiirlerden “Mahbes”,
“Engâsi” ve “Boz-i Molla Hasan” (bunlara daha önce değinmiştik) ile
“Hânevâde-i Serbâz” ve “Şehid-i Gomnâm” gibi şiirleri şairin
toplumsal ve siyasi temaları başarıyla işlediği şiirlerdir. Şair, yeni
tarzdaki kimi şiirlerinde de toplumsal ve siyasi temaları şiire taşımada
başarılıdır. “Laşhorhâ” şiirinde, leş yiyerek beslenen iki kuşun
hikayesi anlatılırken toplumu sömürenlere göndermeler vardır. “Ây
Âdemhâ”da ise toplumun vurdumduymazlığına isyan vardır. Bu şiirde
denizde boğulmakta olan ve kıyıdaki aldırışsız insanlardan yardım
bekleyen bir insanın hikâyesi anlatılırken bozulan değer yargılarına
şairane bir eleştiri getirilmektedir bir bakıma:
Ey insanlar, siz ki kıyıda içiniz rahat!
Sofrada ekmeğiniz, üstünüzde elbiseniz...
Biri çağırıyor sizi suda.
Yorgun elleriyle dövüyor ağır dalgaları
Ağzını sakınıyor sudan, korkudan yırtılmış gözleriyle
Gölgelerinizi görmüş uzaktan
Suları yutuyor mavi çukurda ve gittikçe daha bitap
Sulardan bir çıkıyor bir batıyor
Kâh başı, kâh ayağı.
Ey insanlar!

NÜSHA, YIL: 10, SAYI: 30, 2010/I

117

İRAN ŞİİRİNDE BİR YENİLİKÇİ: NÎMÂ YÛŞİC
(Ây Âdemhâ)71
“Gul-i Mehtâb”, “Periyân” ve “Mordegân-i Mevt” gibi şiirler de
şairin toplumsal ve siyasi içerikli diğer şiirlerine örnek olarak
verilebilir.
Şair bu tür şiirlerinde sembolik dilden yararlanmıştır. Daryûş
Âşûrî‟ye göre, Nîmâ‟nın şiirindeki sembolik dil sansürden
kaynaklanmayan, her dönemde bir çok anlamları ifade etmede
kullanılabilecek bir dildir. Yine ona göre, Nîmâ‟nın şiiri siyasitoplumsal olmaktan çok insanîdir.72 Nîmâ‟nın kullandığı sembolik dil,
onu batı edebiyatındaki anlamıyla sembolist saymamızı gerektirecek
ölçüde değildir.
Tabiat ve İmge
Tabiatla içiçelik Nîmâ‟nın şiirinin temel özelliklerindendir. Onun
şiirine taşıdığı tabiat, hayali bir şey değildir. O, tabiatla içli dışlı bir
şairdir. Bu bakımdan onun şiirleri tabiatı konu edinen pek çok şiirden
ayrılır. Nîmâ‟nın şiirindeki tabiat vahşi bir tabiattır, tıpkı
çocukluğunun geçtiği ve ömrünün sonuna dek bağını hiç koparmadığı
Mazenderan‟ın yaylaları gibi. Onun tabiata olan ilgisinde batı şiirinin
etkisinden söz etmek mümkünse de onun bu özelliğini sadece bu
etkiyle açıklamak gerçekçi olmaz. Nîmâ‟nın şiirlerinde tabiatla ilintili
olan kelimelerin çokluğu hemen dikkat çeker. Deniz, yağmur, kış,
güneş, bulut, ırmak, orman, dere, rüzgâr, ağaç, kulübe, çoban, taş,
kuş, horoz gibi kelimeler çokça kullanılan kelimelerdir.
Onun şiirinde imge, tabiattan ayrı ele alınabilecek bir öğe değildir.
Şair, gözlerimizin önüne birtakım manzaralar getirerek anlatmaya
çalışır meramını. “Hüzün demeyelim, hüznü gösterelim.”73 der bir
yerde. O, soyut konuları anlatırken somut imgelerden yararlanmıştır.
Ona göre bir şiiri oluşturmada şaire düşen görev, göz önüne aldığı
konuları kendi sanatsal bakış açısıyla seçerek tabiattan ayırmaktır. Bu
durumda bunlar, şairden daha güçlü ve başarılı bir biçimde kendilerini
anlatırlar.74 Onun şiirlerinde imgelem şiirin atmosferini oluşturur.
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İmgeler bize şiirin mekanını resmeder adeta; okuyucu şiiri okurken bir
resmin içinde geziyor gibidir. Onun imgelerin ve tabiat öğelerinin bol
yer aldığı çalışmalarında kelimeler sıradan anlamlarından soyunarak
yeni ve kuşatıcı anlamlara bürünürler. Bu açıdan Nîmâ Yûşic, imge
yönünden zengin bir şiirin yaratıcısıdır. Belki de imge yoğunluğundan olsa gerek onun bir çok şiirine bir çırpıda girmek mümkün değildir. Okuyucu belirli bir sabır ve bir yorgunluktan sonra onun şiirlerine
kapı aralayabilir ancak. Kendisi de “Benim kendime daha özgü olan
kimi şiirlerim, şairlik âleminde derli toplu bir kavrayışa sahip olmayanlar için müphemdir”75 diyerek bu özelliğine dikkat çeker.
Tabiatın ve imgelemin öne çıktığı şiirlerine örnek olarak “Kâr-i
Şebpâ”, “Torâ Men Çeşm Der Râhem”, “Cûy mî Gireyed”, “Der Şeb-i
Serd-i Zemistânî”, “Mehtâb”, “Ocâk-i Serd” ve “Mâh Olâ”yı
gösterebiliriz.
Sonuç
Nîmâ Yûşic‟i önemli kılan sadece ortaya koyduğu şiirler değildir.
O, şairlik hayatı boyunca inandığı şiirin kavgasını vermiştir. Her
yenilik sahibi gibi birçok farklı tepkilerle yüz yüze gelmiş, fakat
idealist tavrını değiştirmemiştir. Onun şiirleri içinde güçlü şiirlerin
yanı sıra birtakım zayıf şiirlerin de yer alması onun çağdaş İran şiiri
açısından önemini azaltmamaktadır.
Sonuç olarak, bugün İran‟da çağdaş şiire adını veren Nîmâ Yûşic,
genel anlamda üslupta da orijinalliği yakalamış, biçimle üslup
uyumunu sağlamada önemli ölçüde başarıya ulaşmış bir şairdir.
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GULÂMHUSEYN-İ SÂ’İDÎ: HAYATI VE ESERLERİ
Derya Örs*

Özet: Goher Murâd takma adıyla da bilinen Gulâmhuseyn-i Sâ’idî (4
Ocak 1936 – 23 Kasım 1985) çağdaş İran edebiyatının öykü, roman,
piyes ve senaryo dallarında sayısız eser vermiş en önemli ve seçkin
sosyalist yazarlarından birisidir. Bu makalede, yazarın hayat öyküsü
kronolojik bir sıra takip edilmek suretiyle ele alınmış ve eserlerinin
tam bir listesi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gulâmhuseyn-i Sa’idî, çağdaş İran edebiyatı.

Gholamhossein Saedi: His Life and Works
Summary: Gholamhossein Sa’edi (4 January 1936 - 23 November
1985) is one of the best known Iranian writers of modern Persian literature. Saedi published more than forty books including his dramas
(most under the pen name Gohar Morad), novels, screenplays and
short stories. In this article, his life story is told and his works are
listed chronologically.
Keywords: Gholamhossein Saedi, modern Persian literature.
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GULÂMHUSEYN-İ SÂ’İDÎ: HAYATI VE ESERLERİ
Hayatı:
Goher Murâd takma adıyla yazdığı piyeslerle tanınan, çağdaş İran
edebiyatının en yaratıcı ve aynı zamanda en üretken yazarlarından birisi olan Gulâmhuseyn-i Sâ’idî, 13 Dey 1314’te (4 Ocak 1936) Tebriz’de, sıradan bir devlet memuru olan Ali Asgar Bey ile Tayyibe Hanım’dan dünyaya geldi. Kendisi yedi yaşındayken kaybettiği ablasından başka, Ali Ekber adında bir erkek kardeşi ile Nâhîd adında bir kız
kardeşi vardı. 1320/1941 yılında Tebriz’in Ruslar tarafından bombalanması yüzünden ailesi yakın çevredeki köylerden birisine sığınmak
zorunda kaldı.
1322/1943’de Bedr İlkokuluna, 1329/1950’de Mansur Lisesine ardından da Hikmet Lisesine devam etti.
1330/1951’den itibaren Azerbaycan Demokrat Partisi Gençlik Teşkilatı bünyesinde yer alarak siyasî faaliyetlere katılmaya başladı.
1331/1952’de on yedi yaşında olduğu halde “Feryâd, Su’ûd ve
Cevânân-i Azerbaycan” gazetelerinde sorumluluk üstlendi. Bu gazetelerde ve Tahran’da basılan “Dâniş-âmûz” gazetesinde çeşitli yazılar ve
öyküler yazmaya başladı.
Demokratik bir seçimle iş başına gelmiş olan Dr. Musaddık aleyhine tertip edilen 1332/1953 ihtilalinden sonra iki ay gizlenerek ortalarda görünmediyse de aynı yıl tutuklanarak birkaç ay hapis yattı.
1334/1955’te Tebriz Tıp Fakültesine girdi. 1335/1956’da o dönemin en ünlü şair ve yazarlarının bir araya toplandığı “Sohen” dergisiyle tanıştı ve “Morg-i Encir” adlı öyküsünü burada yayınladı. Edebî faaliyetlerini bu yıldan başlayarak yoğunlaştıran Sâ’idî, Goher Murâd
takma adıyla yazdığı piyeslerle kısa sürede çağdaş İran tiyatrosuna
yeni bir soluk getirdi. Bu arada kısa öykü sahasında da hızla gelişme
kaydederek İran’ın önde gelen öykücleri arasında kendisine yer açmayı başardı.
1336/1957’de “Hânehâ-yi Şehr-i Rey” adlı öyküsünü Tebriz’de
bastırdı. “Lîlâchâ” adlı piyesi “Sohen” dergisinde çıktı.
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1337/1958’de Tebriz Üniversitesindeki öğrenci hareketine ve grevlere liderlik etti. Samed-i Behrengî, Bihrûz-i Dihkânî, Meftûn-i Emînî,
Kâzim-i Sa’âdetî gibi kültürel ve siyasî şahsiyetlerle bu yıllarda tanıştı. “Şikâyet” adlı kısa öyküsüyle, “Gayûrân-i Şeb” adlı tek perdelik
piyesini yazdı.
1338/1959’da “Sâye-yi Şebâne” adlı tek perdelik piyesini yazdı.
1339/1960’da “Kârbâfekhâ der Senger” adlı piyesi basıldı. Tebriz’de “Şeb-nişîni-yi Bâ-şukûh” adlı öykü kitabı yayımlandı. Aynı yıl
dört perdelik “Sefer-i Merd-i Haste” adlı piyesini yazdıysa da bu eser
basılmadı.
1340/1961’de Tebriz Tıp Fakültesini bitirdi. “İlel-i İctimâî-yi
Psikonevrozha der Azerbaycan” adlı tezini büyük zorluklardan sonra
kabul ettirip psikoloji doktoru unvanını aldı. Bu sıralarda yürüttüğü
siiyasî faaliyetlerinden dolayı “Kelâte-yi Gol” adlı piyesi Tahran’da
gizlice basılabildi.
1341/1962’de tabip yedek subay olması gerektiği halde er olarak
askere alındı. Bu dönemde “Sedâ-yi Hûne” ve “Pâdgân-i Hâkisterî”
gibi askerlikle ilgili yazdığı bazı öyküler ölümünden sonra “Kilk”
dergisinde basılabildi. Daha sonra kardeşi Ali Ekber ile birlikte Tahran’da “Dilgoşâ” adında bir klinik açtı. Bu klinikte özellikle Tahran’ın
yoksul halk kesimlerine hizmet etti. Bu arada “Kitâb-i Hefte” ve
“Âreş” gibi edebiyat dergilerinde yazıları çıkmaya devam ediyordu.
Ahmed-i Şâmlû, Celâl-i Âl-i Ahmed, Perviz Nâtil-i Hânleri, Rızâ
Berâhenî, Mahmûd Âzâd-i Tehrânî, Sîrûs-i Tâhbâz, Rızâ Seyyid
Huseynî, Behmen-i Feresî, Bihâzin, İsmâîl-i Şâhrûdî, Cemâl-i Mîr
Sâdıkî gibi çağdaş İran edebiyatının pek çok ünlü entelektüel ve sanatçı simasıyla bu yıllarda tanıştı.
1330-1350 (1951-1971) yılları arasında ortaya çıkan Şah karşıtı
aydın hareketinin önde gelen temsilcilerinden olan Sâ’idî, 1342-1346
(1963-1967) yılları arasında sanat ve düşünce hayatının en verimli dönemini geçirdi.
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1342/1963’te on ayrı pantomimden oluşan ve İran tiyatrosunda bir
ilk olan “Deh Lâl Bâzî” adlı eseri yayımlandı. “Fakîr” adlı pantomimi
Ca’fer-i Vâlî tarafından televizyona uyarlandı. Bu arada ihtisas yapmak üzere Rûzbih Hastanesi’nin ruh hastalıkları bölümüne girdi. Burada Dr. Mes’ûd-i Mîrbehâ ve Dr. Hasan-i Merendî ile birlikte çalıştı.
Sosyal Araştırmalar ve İncelemeler Kurumu tarafından “İlehçi” adlı
ilk etnografik monografisi basıldı. Bir yandan da Psikoloji Dergisi’nde
bilimsel makaleleri yayımlanıyordu. Arthur Jersild’in “Şinâht-ı
Hîşten” adlı kitabını Dr. Muhammed Taki-yi Berâhenî, H. Blexly’nin
“Kalb, Bîmârîhâ-yi Kalbî ve Fişâr-i Hûn” adlı eserini de Muhammed
Ali-yi Nakşîne ile birlikte çevirerek Tebriz’de bastırdı.
1343/1964’te Azerbaycan bölgesine yaptığı bir gezi sonucunda
“Hiyâv yâ Muşkîn-şehr” adlı etnografik monografisini yazdı. “Âreş”
dergisinde “Der İntizâr” adlı pantomimi basıldı. Birbirine bağlı sekiz
öyküden oluşan ünlü eseri “Azâdârân-i Beyel” de aynı yıl Tahran’da
yayımlandı.
1344/1965’te “Çûb be-Desthâ-yi Verezil” ve “Bihterîn Baba-yi
Dunyâ” adlı piyesi ile “Maktel” adlı romanı yayımlandı. Aynı yıl
İran’ın güneyinde folklorik araştırmalarda bulunmak üzere Fars bölgesine gitti.
1345/1966’da “Ehl-i Hevâ” adlı monografisi, “Dendîl” adlı öykü
mecmuası, “Penc Nemâyişnâme ez İnkılâb-i Meşrûtiyyet”, “Bâmhâ ve
Zîr-i Bâmhâ” ve “Ez Pâ Neyoftâde” adlı piyesleri televizyonda, “Nene
Unsî”, “Gorghâ” ve “Gâv” adlı piyesleri tiyatroda sahnelendi.
1346/1967’de “Vâhimehâ-yi Bî-nâm o Nişân” adlı öykü kitabı yayımlandı; bu kitaptaki “Ârâmiş der Huzûr-i Dîgerân” adlı öykü, Nâsıri Takvâyî tarafından filme alındı. “Â-yi Bâ-kolâh, Â-yi Bi-kolâh” adlı
piyesi ile beş piyesten oluşan “Hâne-yi Roşenî” adlı eseri yayımlandı.
Celâl-i Âl-i Ahmed, Rıza Berâhenî ve Sîrûs-i Tâhbâz ile birlikte yazarlar ve basın üzerindeki sansürün kaldırılması için zamanın hükümetine karşı bir hareket başlattı. Dönemin başbakanı Huveydâ ile yaptıkları görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamayınca, “Yazarlar Birli126

ği”nin çekirdek kadrosunun kurulması çalışmalarında yer aldı.
“Cihân-i Nov, Firdevsî, Hûşe, Nigîn” gibi edebiyat dergileriyle çalıştı.
1347/1968’de “Ters o Lerz” adlı öykü kitabı ve “Dikte ve Zâviye”
adlı piyesi basıldı. “Karadağ” isimli bir monografi yazmak üzere
Azerbaycan’ın Karadağ bölgesinde incelemelerde bulundu. Bu geziyle
ilgili bazı izlenimleri 1351/1972’de “Peyk-i Cevân” dergisinin çeşitli
sayılarında yayımlandı.
1348/1969’da “Tûp” adlı romanı, “Pervâr-bendân” adlı piyesi,
“Fasl-i Gostâhî” adlı film senaryosu ve “Gomşode-i Leb-i Deryâ” adlı
çocuk öyküsü basıldı.
1349/1970’de “Vây ber Mağlûb” ve “Cânişîn” adlı piyesleri ile
“Mâ Nemîşinevîm” adlı film senaryosu basıldı. Aynı yıl kaleme aldığı
“Zahhâk” adlı piyesi sansürlenerek basımına izin verilmedi.
1350/1971’de “Gâv” adlı film senaryosu ve “Çeşm der Berâber-i
Çeşm” adlı piyesi yayımlandı.
1353/1954’te sadece altı sayısı çıkabilen “Elifbâ” adında bir dergi
çıkardı. Bu yılda kaleme aldığı “Mâr der Mihrâb” adlı piyesi, sansür
yüzünden, ancak 1372/1993’te “Mâr der Ma’bed” adıyla basılabildi.
Aynı yılın Nisan ayında, etnografik araştırmalar yapmak üzere
Simnân şehri civarındaki Lâsgerd bölgesine gittiğinde SAVAK tarafından tutuklanarak bir yıl boyunca Evin Hapishanesi’nde tek kişilik
hücreye konularak işkence gördü. “Tâtâr-i Handân” adlı ünlü romanını bu hapishanedeyken kaleme aldı. “Kelâte-yi Nân” adlı çocuk öyküsünü de aynı yıl yayımladı.
1350/1970’li yıllar boyunca yoğunlaştırdığı siyasî faaliyetlerine
hayatının sonuna dek geniş çaplı olarak devam etti. 1354/1975’te hapisten çıktı. “Âkibet-i Kalem-fersâyî” adlı piyesini yayımladı. Aynı yıl
yazdığı “Âfiyetgâh” adlı film senaryosu ölümünden sonra
1368/1989’da basılabildi. İran’ın kuzeyine doğru araştırma gezilerine
çıktı ve henüz basılmamış olan “Hengâme-ârâyân” adlı piyesini yazdı.
1355/1976’da Tebriz’e giderek, ölümünden sonra 1369/1990’da
yayımlanan “Garîbe der Şehr” adlı romanını yazdı.
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1356/1977’de üç öyküden oluşan “Gûr o Gehvâre” adlı öykü kitabını ve “Mâh-i Asel” adlı piyesini yayımladı. Bu yıllarda bazı eserleri
İngilizce, Almanca ve Rusçaya çevrildi.
1357/1978’de Amerikan Yayıncılar Derneği’nin davetiyle Amerika’ya giderek burada çeşitli konferanslar verdi. Aynı yıl Londra’ya
giderek orada Ahmed-i Şâmlû ile birlikte “İranşehr” adlı kültürelsiyasî gazetenin çıkmasına katkıda bulundu. Kış aylarına doğru İran’a
geri döndü ve “Kelâte-yi Kâr” adlı çocuk öyküsünü yayınladı.
1358/1979’da Keyhan ve İttilâât gazetelerinde siyasî ve sosyal içerikli çeşitli makaleler kaleme aldı.
1359/1980’de çoğu henüz yayımlanmamış olan “İskender ve Semender der Girdbâd”, “Bûse-yi Azrâ”, “Hâne Bâyed Temîz Bâşed”,
“Coce Tîğî” gibi öykülerle, “Hermen-sûzhâ”, “Bârân”, “Perendegân
der Tavîle” gibi piyesler yazmakla meşgul oldu.
1360/1981’de “Âreş, Âdîne, Dunyâ-yi Sohen” gibi dergilerde bazı
küçük öyküleri ve piyesleri basıldı.
1360/1981 yılı sonlarında Paris’e giderek Bedri-yi Lenkerânî ile
evlendi. 1361-1364 (1982-1985) yılları arasında Paris’te “Elifbâ” dergisini yeniden çıkararak öykülerini ve piyeslerini burada yayımladı.
İran’daki Yazarlar Birliği’nin bir benzerini “Sürgündeki Yazarlar Birliği” adıyla Paris’te yeniden teşkil etti.
2 Azer 1364’te (23 Kasım 1985) sindirim sistemindeki bir iç kanama yüzünden Paris’te vefat ederek Père Lachaise Mezarlığında
Sâdık-i Hidâyet’in yakınlarında bir yere defnedildi.
Azer Türk Kültür Derneği, 1387/1998 yılında Sâ’idî’nin doğumunun 75. yılı dolayısıyla verdiği ilk edebî ödülü onun adına düzenledi.
Türk okuyucusu tarafından henüz yeterince tanınmayan Sâ’idî’nin
sadece “Â-yi Bâ-kolah, Â-yi Bî-kolah” adlı eseri Prof.Dr. Mehmet
Kanar’ın başarılı çevirisiyle “Külahlı Bey Külahsız Bey” adıyla dilimize kazandırılmıştır.
Eserleriyle 1950-1980 yılları arası İran’ına pek çok yönden ışık tutan yazarın, özellikle baskılar altında ezilen halk yığınlarının hayat hi128

kâyelerini zaman zaman yoğun bir eleştiri ve kara mizah altında sosyal-gerçekçi bir üslupla ele almış olması, ona son dönem İran yazarları arasında ayrıcalıklı bir konum kazandırmıştır.
Eserleri (Yayımlandıkları yıla göre)
A) Piyesleri
 Lîlâchâ (1957)
 Kâsidhâ (1957)
 Şebân Ferîbek (1957)
 Gayûrân-i Şeb (1958)
 Sâye-yi Şebâne (1959)
 Kârbâfekhâ der Senger (1960)
 Bâmhâ ve Zîr-i Bâmhâ (1961)
 Kelâte-yi Gol (1961)
 Arûsî (1962)
 Şehâdet (1962)
 Fakîr (1963)
 Ziyâfet (1963)
 Ez Pâ Neyoftâdehâ (1963)
 Deh Lâl-bâzî (1963)
 İntizâr (1964)
 Hânehâ-râ Harâb Konîd (1964)
 Bihterîn Baba-yi Dunyâ (1965)
 Çûb be-Desthâ-yi Verezil (1965)
 Penc Nemâyiş-nâme ez İnkılâb-i Meşrûtiyyet (1966)
 Â-yi Bî-kolah Â-yi Bâ-kolâh (1967)
 Hâne-yi Roşenî (1967)
 Dikte ve Zâviye (1968)
 Parvâr-bendân (1969)
 Mâ Nemîşinevîm (1970)
 Vây ber Mağlûb (1970)
 Cânişîn (1970)
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Çeşm der Berâber-i Çeşm (1971)
Âkibet-i Kalem-fersâyî (1975)
Rûh-i Çâh (1978)
Mâh-i Asel (1978)
Gambâd (1983)
Hayyât-i Efsûn-şode (1988)
Mâr der Ma’bed (1993)

B) Öykü ve Romanları
 Âftâb Mehtâb (1955)
 Morg-i Encîr (1956)
 Hânehâ-yi Şehr-i Rey (1957)
 Hâne-yi Berf (1959)
 Şeb-nişîni-yi Bâ-şukûh (1960)
 Gedâ (1962)
 Kudret-i Tâze (1962)
 Do Berâder (1962)
 Râz (1963)
 Azâdârân-i Beyel (1964)
 Dendîl (1966)
 Şifâ-yi Âcil (1966)
 Vâhimehâ-yi Bî-nâm o Nişân (1967)
 Gomşode-yi Leb-i (1967)
 Mehdi-yi Diger (1967)
 Ters o Lerz (1968)
 Tûp (1969)
 Maktel (1970)
 Gûr ve Gehvâre (1973)
 Bâzî Temâm Şod (1974)
 Vagon-i Siyâh (1979)
 Der Âgâz-i Sofre (1980)
 Âşofte-hâlân-i Bîdar-baht (1981)
 Cârûkeş-i Sakf-i Âsemân (1981)
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Secâne (1982)
Der Serâçe-yi Debbâgân (1983)
Kelâs-i Ders (1983)
Eger Merâ Bizenend (1983)
Mir-i Muhennâ (1986)
Şenbe Şurû’ Şod (1986)
Dâstân-i İsmâ’îl (1986)
Mihmânî (1988)
Sandviç (1989)
Sedâ-yi Hûne (1990)
Pâdgân-i Hâkisterî (1990)
Garîbe der Şehr (1990)
Tatar-i Handân (1994)

C) Film Senaryosu
 Fasl-i Gostâhî (1969)
 Gâv (1971)
 Âfiyetgâh (1978)
 Molus Korpus (1982)
E) Monografi
 İlehçî (1963)
 Hiyâv yâ Muşkîn-şehr (1964)
 Ehl-i Hevâ (1965)
F) Çeviri
 Şinâht-i Hîşten, Arthur Jersild’den (1342/1963, Muhammed
Naki-yi Berâhenî ile birlikte)
 Kalb, Bîmârîhâ-yi Kalbî ve Fişâr-i Hûn, H. Blexly’den
(1342/1963, Muhammed Ali-yi Nakşîne ile birlikte)
 Amrika Amrika, Elia Kazan’dan (1343/1964, Muhammed
Naki-yi Berâhenî ile birlikte)
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تإث٘ش آٗبت ٍ احبدٗث ثش شؼش سٍدوٖ ٍ هؼبصشاى
ٕ*دوتش ًبصش جبىًثبس
ٝ٦اٛ قاانهر٨٘ٔمح٦ ا،افاكاِٝٙاةاا٥ٞاٜٗؼ٥اا١٠ِخاذة٦ِٔاغ٥ٟر١ٞ خ:ُچى٘ذ
فمٞضا٠ ِاضاٛاٟاه٧افٛٙضاٞخ٠ط٨٘١٥

٠٘چطٝفٚ٧اُرا.اٗتر(ظ)ا ت٨پٙاٜخ
ةار٠ًا٦ا٢ٓاانا٧ .هٛٗا٦٘ٛ٥خا

ةرٚ٨حٝٗهحِٗ٘هٝٙخزاٝ،ا٢قة٨غٞخزح٥ز٨چ
ٝف ٗاهٝنكارٞ اٛ٠نةٌْٞٔٗ(ظ)اا٧زٜح،هُاٛٝ ظخهاٞا اسكغرنةطرا تح
اا٢ٛاٞ٧فٝهٜ اا ٔال١ر٢مُهٙ ق٨غاٞح،مفٙضااػراٝاپٔرًارف،اٝٗدذٙاؿر آٌا
٠ا٧ا،ا٦ُا،ةز٥ا١،ٌا١ضاا٥افٝٚا٧ا،ازف٨ٛ٦ ا،افاكاٝٙاةااِٙاٜ١طا٨ پ.هٛفٝر
.ٖ٧پرفاا٦ٗٙةها٠ٓٗواٚ٧ا،ف٠ًهٛا


ٟفٞ٘ٛ
م٦فًاٝ،م٥ر٧حماه تاسماثرپاذ٨٘ٔمح٦ ،انمضؼركا٨ثمافة٧انماحاف٧ :ول٘ذ ٍاطُّب
َٜ١طا٨پٙضاػرا
Rûdekî ve Çağdaşlarının Şiirlerinde Kur’an ve Hadis Etkisi
Özet: Kur’an ve hadis, İran şiirinin temel unsurlarındandır. Öyle ki
Kur’an ve hadisin oluşturduğu unsurları ayıkladığımızda geriye tabiat
tasvirleriyle padişahların övgüsü dışında bir şey kalmamaktadır.
Farsça şiirin öncüsü olan Rûdekî ve çağdaşı olan şairlerin şiirleri de
bu genellemenin dışında değildir. Bu çalışmada Rûdekî’nin ve
çağdaşlarının şiirlerinde Kur’an ve hadis kaynaklı unsurlar
irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rûdekî, Kur’an, Hadis, Klasik İran Şiiri, Telmih,
İktibas

The Effect of Quran and Hadith in the Poetry of Rudaki and
His Contemporaries

Summary: Quran and Hadith, two basic elements of the Iranian
poetry, are so important that when one pulls them out from Iranian
poetry, what is left is just descriptions of nature and praise for the
sultan. A leading poet Rûdekî and his contemporaries are no exception
to this generalization. In this study, components from Koran and the
Hadith in Rûdekî and his contemporaries are discussed.
Keywords: Rûdekî, Quran, Hadith, Classical Iranian Poetry,
quotation
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تإث٘ش آٗبت ٍ احبدٗث ثش شؼش سٍدوٖ ٍ هؼبصشاى
همذهِ
ضاػراٝٙاف٧تاٞ٘١ٙاٟ،ةرا٥ةه ت ،ٝفِ٥٠ٌٔٗٙةالؿت، ٝا٧صُل اٞٛٝ،ض  ،ٚاالْ
 ٝرٝفٙهػا٧هٝهغؼان ٝا٧رهآب١اماا ٧انٝاحاف٧ثة٢ر٦ٟٗةرفٛه.چاٗٙٞا٦فاٛسا ٜه
٨١چ خ٦ٜف،اٚ٧پا٠٧ا،جٝههٛ،ها،ف.ةس٨ا٥،اااٗ٨راٝٝٙا٧راٗ٠ًٙطاٞقمضاؼراٝحااٗ٦
ً ّاا٧ٞٛٝسٜهُاٙةٞفٛهخٞفااٝٔ،اِ٣حه٧ثةط٘ا،٦ٗ،ك ٜهٝة٠هّٞا افكرٝااٛلر«:اااٗراٝ
ض٢ر٧ا،ا ٙاٗا٦ٛاٗ٨راح٘هةٚا هة ٚاٗاٝ)502ٕ(ٙكراٛها٥ٝٙماةٞاةراٖ٨١ما ٘اػْ٨ةٚ
اح٘ه(ٕٝ)592اةٞآقسٛٚ٨ػرةٚاح٘ه(ٕٝ)579اة٧ٞؼوٞاا قامةٚاح٘ه(ٕ)300ف،
عتوانٝٔ،قانذًرضهٟاٛهٝ »1ة٠هّٞػتهآطٌ،ٞػتهآس ّا،حأ ٨سفٓٝتٗو اه ،ااٗا٨ٛاٙف،
ح٨ان ٨ا ٝ٦كر٦ِٜ١حقّٞخه٥ةٝ٠خٞف ،ٝفٝةا ؼٝ٦ف ِ٨ر٥اٗ٨راٝٙعٚف ٝت
ٝكضٔ٨تپر،ٝاٚ٧فٝفٗاٙم ثا،ػٔ٘ٝ٦افة٦كراٝاٙحأٓ٨قُرف٧ه.ةخػٞظكرَٜ١ا االٗٝ٦
ٗؼا٦ٛهر ٝ٦ٛاحاف٧ثٛت٥ٞمٗقسٞسةٞف ٗ.لٌاراٌ٘ٔ ٗٝٙااٙةارا٥اثتاانٗتاافٛٝ٥طار
حؼآٖ٨خٞفةً٠الٕآٜ ٝ٦٢ت(ّٞ ،ظ)ٗ ٦ْٗ ٞضهٛه2.
فِ٧رضؼرا٥پا٨ٛ٥ُٞ٦ ،زؿآتاًف،ض٘ٚحؼّٖٔٓـتٝافاااهر ٙة٢ر٦ٟٗةرفٛه ًٝب
اٛهٝااههٖ٧حرٚ٧ػ٢هم

حه٧ث،اً٠ة ٢رً٠ٛٞ٘ٛٚ٧الٕكػ٨حػرة٦ا تخٞاٛهٟٝحلظفاض ٠
حأث٨رٗضاٗٚ٨احاف٧ثف،ضؼرپاٗ٦ ،قسٞسا ت.چٜا٠ٌٛاٚ٧هغؼٝ،٠فً:٦
اٗا،٠ٛاچٌٞٛٞةِٜار٘١٥ا٠پٜاها ات
اٗاٛاااااا٠پٜااااااه ٥اافٝا،فافٗاااااارا 


3
ةساًساًا٠ةاٝ،٠احا، ٞاٜٗٝاها ات 
ةٝ،٠ا٨ٛيًساُٙلتحاحاٞؿاٖٛخا ٥،ٞ


ً٠حؼت٨ر٥ا تضاػرآٝ٠ٛغق ٗ٨زاااٚ٧حه٧ث«:اهْٛظهرٝاآٞ١ْٚٓٗ٦فٌَٛٝاٖ ٝحَْٜظهارٝا
آِٞ١ٚٗ٦كٞهٌٖ»4
٧ٝااٚ٧ة٨تفِ٧رااٝ،فً:٦
5
ٙضٜا ااهًاا٠فْٓااصة٨ااها،ا اات »
«ا٧ااٚخ٢اااٙپاااىخااٞااًاارفا،ا اات 


حرخ٘٠ُٛٞ٠ا٥ا تاااٚ٧حه٧ث:

ً٠ة٠هّٞا افكرٝااٛلر:
6
«آَْه٨ٛاحٔٔهٌٖ»ٝة٠غ،ٞن«آَْه٨ٛاًقٔٔهٌٖآٜالٖٓ» (ف٨ٛاٗاٜٛهًس٦ا تً٠خٞااا ت)٨ٛز
ٝا،فضهٟا ت.
ف،اٗٚ٧وآ٠ااٛخس ٚ٨ضااػرافاكا ،اٗ٦ق٘اهةاٝٚغا٨ق اِزٛ88ٝ٥لاراا
ضاػراٗٙؼاغرٝ،فً٠ً٦حقتحأث٨ر ٧انٝاحاف٧ثهرا،فاض ٠اٛه خُٚل ٠اٖٝ٧ةرا٥ا٠ٌٜ٧
ة٠اعآٜ٨ٛ٠داٗهمااضاخعحر٢ٛ ٚ٧ا١٠ٛٞ٘ٛا،ٝ ٦٧فٟا.ٖ٧

ض١ٟٞ٨ا٥حأث٨رپذ٧ر:٥
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ضاػراِٛ ٙا٠ًٟحخ٨قْ قر ٗ٨زخٞف،اف،خاهٗت ٧اانٝاحاف٧اثهاراٗ،ا٦فٜ١اه
ٗؼدٗ٦ٛٞؼدزُ٠ٛٞپه٧هٗٛ،ٝ ٦ه .اٜ١ٚ٧رٜٗه٥ف،ضؼر ؼهٛ ٞٗٝ٥ااٝحااكظةاً٘٠ااّ
ٗ ،٦ه.اٗاپاُ٠٧ذا،اٝٙپ٨طاِٜ١اٙضؼركا٦ ،ة٧ٝ٠ژ ٟفٕآطؼراا ا افٝ،فًا٦ما٧ا٧ٝ،ٚا٠
پسٜه٧ه،ٟاةٜا٢ٛافٟةٜٗٚ٨٘١٠ظ،ٞضاػراُٙا٦١ة٠غ،ٞنٝإُ٨ر٥اا ٧انٝاحاف٧ثة٢ارٟ

ضٞفة٨١٦چفُرُٗ٦ٛٞثْ:حوٞامح،ٞمخ٤ٜمهضامهه....،


٥ػرة٦حلظٗ٦

ةرٛه٧ؼٝ٦ٜاژٟ

ٗ٦
7
«هضااااُااارفافٗاااٛٚسااا اٛهااحااا  ٞا ااااااٞافّةسااااااٞااٖٛهضااااااا،ا» 


ُٝاٝ٠٧ ٦١حه٧ث،احرخًٜ٘٦ٗ٠هٗثِْ:ضبهه،مٝاف٥ا...ٝٚ٘٧
8
«ضااابػاضاااوتٓٔ٨ااا٠آواااه،ا ااات  چااٙٞحااٞة٨اارًٜٙٝاا،٦يااخٔت٨ااب» 


ُٝا٦١ة٠غ،ٞنةر ٜ٧ه اا٥ا تً٠ةرپاٗ٠٧ض٘٧٠٧ ٙٞاحه٧ثفا ا٦ٛهر –٦ٛ
حه٧ث ٦اخ ٦ٗ٠ضٞفٗثِْ٧:هة٨ضام توت،ح٘ ٦مفٕػ٨س٦مًط ٞٛ٦حمپ٨را ٞ٧ٚ١ق.
9
٠پ٨راٚ١ةٞف ت ٞ٧ق،اةا٠ػ٘اراٛاه »،
«ِٛاٜ٧،اض٨ٜه ًُٖ٠ااٟٗقٜات،ٝاحات 


ُٝا٦١اثرپذ٧رُ٥زاٟ،ا٥ا تااخ٘ٔ:٠

اه تاسمحض٘ٚ٨محْ(حقٔ)ْ٨محرخ٘٠ماضاٟ،مآ لاانمحٔ٘ا٨حمح٘ث٨اًْ...ٝا٠ةارا٥
پر٨١زاااعآًِ٥٠الٕااحؼر٧قٞٛٝعًا،ةرف١رًهإغركٜظرُٖٗٝ٨ًٜ٦ا٦١اثرپذ٧ر٥چٜاه
ف،ضِ٥ٟٞ٨چٜه ٠٧ٞضاػرااچٜهٝ،شة٢ر٨ُ٦ٟٗرف.

٠٧ٞا ت.
٧ؼ٦ٜچٜهٝ،ش،اةاٖ١خ٘غًٜٗ٦هةغ ٞٗ٠ً٥،ٞا٨و٦مغا،ٞخ٨ااّمحػا٧ٞر١اِ٥
ةه٧غً٠حاغْ ٙف،اةاٙافة٦محطت٠٨ما ؼاٟ،مٗداامًٜا٠٧محطخ٨عٗ٦ةاضهةا١اٖخ٘اغ
ٗ٦ضٞف.

سٍدوٖ
اةٞػتااهاجخؼلاارةااٗٚق٘ااهٝ،فًاا٦ف،فٟپااٜحٝ،فٛاح٨اا٠پْٜٓدٌِْٜٓااتٕخ٘٢اا٥،ٞ
حاخٌ٨س ا٨ٗ10ٙا ِ٥٠ٛاّ١ا٨ٗ828(560-520٥الف)٥ااٗاف،ةزافٖ١ٝف،اٛٚ٧اح٨ا٠ف،
اّ٧359ا٧980(330اً)ٕ980آتهح٨رٟةاح٨رٟچطٖة٠خاىح٨ر ٟپرف.
فً رغلاف،حا٧،خافة٨انف،ا٧راٙا،ٝاا افضاػراٗٝٙوهٕضؼرا٥ػداٖخٞاٛاهٟٝ
ٗ٧ُٞ٦ه٠٨ًٜ :اٛٝٝإٛٝستصف،األٛساا ٘ؼا٦ٛاةٞػتهاجخؼلرةٗٚق٘هةاٚحٌاٖ٨ةاٚ
ػتهآرح٘اٙة ٚفٕم٧افضهٟٝف،حذًرٟآطؼرا٥ف ٓٝطا٘ ٟرهٜه ٝ٥حطٌه ِ٥ٟذ،ةِ٨هٓ٦
ٗٝد٘غآلػقا١ها٧تاةٞآقسٗ ٚهٟٝه٘ ّٞؼا،٦ٛاة ٠تبههٗتغاق٨ححارٗا٦حٞاٛاه
پٜهاضت 11.ػتهآرح٘اٙعا١رخاٙافف ً،ااٝ،فً٦مٝ،اُا ٝ،ثا،اٝحرخ٘٠ا٧اراٙضاٜاسٝ
ٝ،فً ٦ضٜاسٗؼاغرفً رٗ٨رااٗالاح٘هٛظر ٘ؼا،٦ٛاپذ٧رك ٝ٠حا٨٧هًرفٟا ت12.
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تإث٘ش آٗبت ٍ احبدٗث ثش شؼش سٍدوٖ ٍ هؼبصشاى
ف،پ٨صُل ا،حرخ٘ٗ٦ ٝ،٠د٘ٞػ٠اضؼاٝ،،فً٦مةراُٜ٨سٌ،ٞٗٚ٨٘١٦ف،احأً٨اه
ًرف ٝ 13»ٟؼ٨هٛل٨س٨ٛ٦زف،ضرحاحٞاّٝاثاٝ،،فًٗٚ٨٘١٦اٞا،ف،اة٨ااًٙارفٟا ات14.
ػتاساهتاّ ض ٨ا٨ٛ٦ٛزفٗ،وا نةرٗٚ٨٘١غٔبحأً٨هٞ٘ٛفٟا ت15.
ةاٚ٨٘١حؼت٨ر١امٜٗاةغفِ٧ر٨ٛزاضا١ٟ،ا٘ٛ٦٧اٞفٟاٛاه 16.اپسةارحِٔسةاٛ٠اةٜ٨اا٦٧
ٝ،فً٦اضاًٜ٦ٟٗ،ه.

ف،غلقانفِ٧رٗ٧ُٞ٦ه:پ٨ها تًٝ،٠فً٦ةرٝ،ا٧ت١ا٥ا٧را٨ٛاُ ٙاٟةاٞفٟاٗااةاا
ا٠٘١ٚ٧مف،پا١ٟ،ا٥ةرخاٗ٥اٛاهِ٥ٟضاؼر١ا٧صفا ا ا١ٙاا٥هر ٛا٦خاا٦٧ة٨طا رفا،ف.ف،
چٌاٗ١٠اٝ،٥فً٠ً٦حاةٝ،٠اُاٗ،ا٨ ،هٟا ت٧.اف ٛ٥،ٝإ١ا٧٥ؼوٞام ٞ٧قمٞٛحمػ٨س٦م
٥ع٦مٓٗٝ٦ٔ٨دٜٙٞماٗإضاكؼٝ٦اٗإاةٞح٨ٜل،٠اٗ٧٦ااةٖ٨م٘١نٜاٚ٨


ٓو٘اٙمحاحٖااهتٔ٠٨
17
ٛإ١ا٥اكالع ٝٙٞوراط،ا .

ةُ٘٠اٙماٝةراةاٙػراحسٔغً٦اْٗفاض ٠محٞاٛس ٠ا تكر٦ِٜ١ػرة–٦كا،٦ ،ا
ة٠ضؼرف،ٝ ،ف18.
ا اف٘١اٝ،٦٧فً،٦ااٚ٨ٓٝضاػرٗث ٥ٜٞراٗؼركًٜ٦ٗ٦هًٔ٨ًٔ٠اٝ٠فٜٗا،٠اف،
ةقرْٗٗ،سهسٗقذٝفٗوػ،ٞةٛ٠ظٖ ،ٝف19.
ٝاٚ٧ا تةرخ٦ااحأث٨رانپه،ضؼركا٦ ،ااهر ٝٙحه٧ث:
20
ا اااااٞافّةساااااٞااٖٛهضاااااا،ا 
-0هضااااُااارفافٗاااٛٚسااا اٛهااحااا ٞ


ضاػرف،اٚ٧ة٨تااغٜؼت،فآػه،آ٦آؼدز(ٗغاةو)٠ة٢رُٟرك ٠ا ت.
ف،اٚ٧ة٨تٝ،فً٦ذ٦ ٨ٜ١ااهضاٝههٝ،فافخٞاٝ٦١فٓسٞخ ِ٦ا٧داافًارفًٟا٠
ٗ٦حٞا٢ٛ ٖ٨ٛا،اآ٢إُرك ٠اا:ارا لَضٖ ؤهٕشاً فبًّوب ٗمَلُ لِٔ وُيْ ف٘ىَى١ٝ(21رُااٟةِذ،اٛاه
اٗر،٥اخزا٨ٛٚ٧ستً٧ُٞ٠هشةاشپسةطٞف)
ٍ«٠٧ ٝاتّمَا َٗهبً تُشجٓؼَٔىَ فِ٘ اٙلٖٓ اهللِ»(22ة ر ٨هااٝ،ا٠ً٥ةااُرفا٨ٛاهٟضا٧ٞه
فٙ ،ة٥ٞ ٠خها)
ٝحه٧ث«:اٙىَّ اهللَ ارا لَضٖ ػٓلٖ ػٓجٕذ ٚلضبءٖ لَنٕ ٗىُيْ لٙمَضبئِ هٓشَدٌّ»23
( ٝه ٦خهاٛٝهچ٨ز٥ةرةٜهٟخ٧ٞصٗوه ،اافحوه٧ر٥ٝحـ٨٨رپذ٧ر٨ٛست)
ػالٟٝةر ٧انٝاحاف٧ثكٞمحٞخ٠ضٞفة24.٠
ٛطاااا٦ٜ٨ةاااارٗاااازا ٕ،ااااُٞٞا،ا25
ِٛ-5ااٜدٖفٓ،قااهُاارااٌٛاآ٠خ اا ٦


حػ٧ٞرهترًٝس٠ً٦ةرهتر ُٞٞاٗ٥،اًٜ٦اهةسا٨ا،ػتارنا٨ِٛازا ات.اغاً ٞف،
خ٢اٙةٝ،٦ٜ٨فً٦مٗرٍحافث٠ا٥ح ٘٦ا ت ٝراٛدإم٠٘١ة٠ا٧رخاىٗاٛٝ،٦اه.ةااا٧اٚ
حػ٧ٞرم ٝ٠٧حه٧ثا٧رة٠ذ ٗٚ١تاف٦ٗ،ضٞف«.اَىَّ اهللَ ٗٓجٕؼٓثُ هٓيْ فٖ الْمُجَس»26
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(٘١ٝاٛاخهاةرا٨ِٛزف ٛا،ٙاً٠ف،هتر١ا١س ٜه)ٝحاه٧ث :اَلْمجشُ سٍضٌٔ هٙيْ سٗابِِ
ا٥ااحلر١ٟا٥خٖٜ٢

الجٌِٔ اٍ حفشٌٓ هي حٔفَشِ الٌ٘شاى»(27هترةاؿ٦ااةاؿ٢ا٥ة٢طت٧احلرٟ
ا ت).
28
٘١ٝناااٚ٨ٛٞةٔا آٞفا٧اااٚاٛاااهةاااا،ا 
-3خ٢اٙاٚ٧ا اتٝچاٚ٨ٛٞةاٞفحااةاٞف 


29
ف١اااهف٢٧اااٖٝ٨حااااجُٞٝضاااٞا،ا 
ةااا٧٠ااايُااارفشةااا٠ضاٜ١طاااا، ٦١ف 


ضاػرف،ة٨تاّٝااغٜؼتحٌرا،ة٢رُٟرك ٠ا تٝةٞف٧اةٔٓٞف،اةا١اٖف٧،اية٨ات
،ٝفٟٝة٨تفٕٝةاا لافٟااًٜا٠٧م٧ايكضاا٥ةاضاٌٟٞف،ةاا ٥،كر٧اهٟٝذ١اٚخٞاٜٛاهٟٝ
ضٜٛٞه،ٟا ٗافٟة٢رٟةرفا٥،اا ٧انٝاحاف٧ثٞ٘ٛفٟا ت.
ة٨تاّٝحرخ٘٠ُٛٞ٠ا٥ا تاا ٠٧اِ٥ٟ،ٞ ّٝاٛسآّ«ٙلْ اَتٖ ػٓلٖ االًسبىِ ح٘يٌ
هٙيَ الذّشِ لَنٕ ٗٓىُيْ ش٘ئبً هزوَسا»٧ (30اُذضتةراٛساٙاٗاا٦ٛااٝ،اُااً،اٛ٠تاٞفچ٨از٥
٧اف ،ٝف)ٟ
ٝة٨تفٕٝة٧ ٠انٗ ؼهفااخ٘ٔ :٠
چاا٠فا٥،ف ٝااتم١ااراٟفضاا٘،٦ٜا 
-8ف حااااًااا٘١٦ااا٠خاااٜٗ٦٧ٞااا،٦ا  


32
چااً٠ااٞة٦ة٢٨ااه ٟاارف ٜ١اا،٦ا  
چااااراخااااٝ٦٧ٞكاااااااةااااٝ٦كااااا  ٦٧


ٝ،فً٦ف،ة٨تاّٝاا ،ا٠٧ا٢٧إحٜا بة٢رُٟرك اٝ٠ف،ة٨اتفٕٝااػتاا،ن« ١اٚ
رف،اًٞة٨ه٧»ٙيح٘ثْ٨ا٧تا كر٧هٟٝاٚ٧ف، ٝا،٠٧اف ٘ا٠٧عرح ٧انٝاحاف٧ث٘ٛ٦اٞفٟ
ً٠خهاٛٝهخٞفةٔٗٝٚ٨ؼٕدب،اف ٝتٛها،ف.
١ااٛه،اٗ٦ف١هٝةا١ٌٞٛصخٞفة،ٙ ٦ٜ٨ا


ضاػرة٠ػٜٞا٧ٙيحٌٖٝٝ٨اػظة٠اٛساٙ
31

ًٜهٝاًٚ٧ا،ةٞ٢٨ف،ٟاٗالٗتًٜٗ٦هٗ.رحتظا تةا ٧ا«٠اٙىَّ اهللَ

ةاةٝ٦كا٦٧ف٨ٛاٗوا٧س٦ٗ٠
ال ٗٔحت ٜهٓيْ وبى هٔختبالً فخَساً»33
(٘١اٛاخهاف ٝتٛها،ف ،ٙاً٠خٞفةٚ٨ا ت)ٝحه٧ث« :اٙىَّ الؼٔجتٓ لَ٘ٔحٕجِطَ ػٓوٓلَ
سٓجٕؼ٘يَ سٌٍَٓٔ»(34خٞفپسٜه٥ػْ٘١ل اف آ،٠اٛاةٞفًٜٗ٦ه).
ضاػرف،خغااة٠خ٢ا٧ُٞ٦ٗٙه:

كراٛه فٗ٦ة٠حٞاٛاه،ةا٠ضا٨بٝح٨اب
-2ض٨بحٞةااكارااٝكارااحاٞةااٛطا٨ب 


37
36
35
ةا٧،هًاٗ ِٙغراةٞف٥ةا٠كارّٝا٧اب 
ف٧ه٥ح٧،ٞاژ ًٝاإةاهٝاٛاهٙٝ،ةسا ٦
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تإث٘ش آٗبت ٍ احبدٗث ثش شؼش سٍدوٖ ٍ هؼبصشاى
ضاػرةاٜ١رٜٗهًٖٛ٥ظ٨رخٞفااچٜهغٜؼتحٞف،حٞف،اٚ٧فٝة٨تة٢رٟخٔسا ٝ٠
پسخٞاٜٛهٟٝضٜٛٞه،ا ٗافٟپذ٧رشػترن١اٝ،٥اُاٞ٘ٛ،فٟا ت.
اً ٝف،ة٨تاّٝااغٜؼتٝاج ،ا٦٧ةاحرف«ش»ة٢رُٟرك ٘١ٝ٠زٗاٙااحضاافةاٚ٨
كرااٛٝط٨با لافٟٞ٘ٛفٟم پسةٚ٨ض٨بٛٝط٨بخٜاساا٧هف،حرفاٝقّةرهراً،ارفٟٝ
ةٞٗ٠ااان ٙااغٜؼتعرفٝػٌسفٗ،ػرعاّٝة٢رٟخٔس ٝ٠ف،ة٨اتفٕٝةاً٘ٔٚ٨ا٧،٠اژ
(ًإ)٧،ٝهًاِٗٙغرا(پسراٙا٧تا٥خهٗ ِزا)،ة٠كضا٥ػ٘ٓ٦ٗٞذنخ١٦٧ٞاٗ٥رفٕاضااٟ،
ًرفٟا تٝةااٗٚ٧وهٗانمخٞاٜٛه،ٟاة٠پذ٧رشػترن١ا٥هر ٝ،ٝ٦ٛا٦٧مٝاٗ٦فا،ف.
حػ٧ٞرعرحضهٟح ٞظضاػرٝػترن ٗٞا٥هر ٙة٠ذ ٗٚ١تاف٦ٗ،ضاٞفًا٠ضااػر
حقتحأث٨رٝآ٢إُرك ٚاا  ٍٓ«٠٧هب الحَُ٘ٓ الذً٘ب اٙالّ لَؼٙتٗ ٍ لَْٕاَٗ ٍ لَلاذاسٔ اٙةاشُٓ ة٘اشٌ
لٙلَّزٗيَ ٗٓتَّمَُىَ اَفَال تَؼٕمٙلَى»٨ٛٝ(38ستاٛهُا٦ٛف٨ٛاِٗارةاا٧نا ٞ١ٝ٠ارا٘١ٝ٦ٛاٛااخاٛا٠
خرنة ٢را تةراٛ ٥ا٠ًٙپر٨١زًاًٜٜ٥،ه ٧احؼوْ٨ًٜ٦٘ٛه.
ٝحاه٧ثٗ:ب ػٓجٓجبً وُلَّ الؼٓجٓت لٙلْؤص٘ذٙقِ ثذاس الخلَد ٍ ّٔآَ ٗٓسٕاؼٖ لاذاس الراشٍس
( ختف،ػدتٖاا ٠ٌٛخا٠ٛخا٧ٝه،اةا،ٝفا،فٝةرا٥خا٠ٛؿر،ٝةٌٞضه)39
چااٙٞحااٞة٨اارًٜٙٝاا،٦يااخٔت ٨اب40
-6ضااابػاضاااوتٓٔ٨ااا٠آواااه،ا ا ات 


ضاػرةٚ٨ضبٝچاف٧،يا،حتاطٝحٜا ب٘١راٟةاا٢٧إةرهراٞ٘ٛ،فٟا اتٝاا٧اي
حٞغ٨قظا١رِ٥عت٨ؼٗ٦خاعب،اة٠ػآٖٗؼ٧ٜٞتمةخػٞظضتٗ٠ً٦وه،انٗرفٕٗطاخع
ٗ٦ضٞفةرفٟا تٝ.اُراؿراه٦ةٌا،ةرفٟةس٨ا،عت٨ؼ٦ا ت41.

ف،اٚ٧ة٨تمضاػراااةزا،حْة٢رُٟرك ٝ٠هس٘ ٦اا ،٠٧اةا٘١ااٗٙضا٘ٙٞػرةا٦
،ٝفٟا ت42.اًب اًَْضَلٌبُٔ فٖ لَٕ٘لِٔ المذس .لَٕ٘لَِٔ المذسِ ة٘شٌ هٙيْ اَلْف ٙشْش43
( ٗاهر ،ٙاف،ضبههٛ،ااًّرفٖٝ٧ضبهه،ة ٢راا١زاٗ،اٟا ت)
ٝحه٧ث:اٙرا وبى ل٘لٔ المذس ًَضَلَ ججشئ٘ل فٖ وجىجأ هاي الوالئىاِ ٗٔصالَّىَ ٍ
ٗسلوَى ػلٖ ول ػجذ لبئن اٍ لبػذٗ ٚزوش اهلل تؼبلٖ44.
(ٝه ٦ضبهه،كرا ،هخترل٘١ْ٨راٟةاٗاللٌ٠ةاضٌٜ٧ ٦ٟٗٞهٝةرةٜهُاٙخهاًا٠
ف،حاّا٧س افٟٛٝطس ١٠س ٜهفٝ،ف ٝالٕٗ٦كر ٜه).
فّ٢ٛاااافّ٨٘١طاااِٛ٦اااٝ،٠ا ااات
-7ةاااا ٠اااارا ٥ااااپٜحٗ٘٢ااااا،ٙا 


ُاارچاا٠اًٜٛٞااتخااٞااةاارف٧تا اات
ا٧ااارخااااىاٛاااهٛٝ،تةا٧اااهخلااات 


ًاا٠ةااُ٠اا،ٞاٛااهٙٝ،ضااهٙح٢ٜا اات
ةااااًسااااٙةٞفٛاااتچااا ٠اااٞفًٜاااه 


45
چطااٖةِطااامةتااٚ٨مًٜااٙٞپ٨ها اات 
٧اااا،حاااٞا٧ااارخااااىٗاااِٗٝ،ٞاااس 
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ضاػرف،ة٨تاّٝااغٜؼتًٜا٠٧ة٢رُٟرك ٠ا ت .را ٥پٜحًٜا٧ا٠ااػ٘ارًٞحااٟ
ف٨ٛا٦٧ا ت.
ة٨تاّٛٝظرةٔٗ«٠٧ ٠وتِّؼٕىن هتبػبً حسٌبً اٙلٖ اَجٓلٍ هٔسوٖٖ»46
(حاا٠ٌٜ٧ض٘ا،اة٢رٌٞ٨ٟٛف١هحااٗاٗ٦ٛؼ)ٚ٨
ٖ١ٝخ٢تا تةاحاه٧ث:اٙىَّ هٓيْ فٖ الذً٘ب ضَ٘فٗ ٍٓ هب فٖ إَٗاذْٗن ػبسٗاِٗ ٍ اَىَّ
الْضَ٘فٓ هٔشْتَجِلٌ ٍ الؼبسُٗٔ هٓشْدٍدٌٓ١( 47رً٠ف،ف٨ٛا تٗ٘٢اٙا تٛ ٝن٠فا،فػا٠٧،ا تٝ
ٗ٘٢ا،ٙك ٦ٜا تٝػا٠٧،پسفاف)٦ٛ
48

ف٨ٛاخاِ٥٠ٛ

پٜححرخ٘٠ُٛٞ٠ا٥ا تاا:اَلْذًٔ٘ب داسٔ هٓوٓشٍ ٍٓال داسٔ هٓمَّشٍ (

حرً٨ب راِ٥
ُذا،ا ت٠ٛخاِ٥٠ٛهرا)،
ٝحه٧ث ٍ:اُحٓزّٙسٓوُن الذًٜ٘ب فَئًَّْب هٌْٓضِلُ لُلْؼٍٓٔ ٍٓ لَٕ٘سٓإْ ثاذاسٔ ًُجٕؼٓأٍ( 49شاوب سا اص
دً٘بپشستٖ هٖ تشسبًن صٗشا هٌضلگبّٖ اسْ ثشإ وَچ وشدى ًِ هٌضلٖ ثاشإ ّو٘هاِ
هبًذى)
ة٨تفٕٝمحػ٧ٞر اا٥ةس٨ا،ا افا٠ٛا تاا ٠٧ضار٧لَِٕٓٗ٥٠مٓ الٌٗفَغٔ هبلٌ ٍ الثٌَىَ
اٙالّ هٓيْ اَتَٖ اهللَ ثملتٍ سل٘نٝ،(50اٗ٠ً٥اّٝكراٛهاٞ ٙفٛ٥هاٛ،هِٗرًس٠ً٦هٔب ٖٔ٨
فا،ف)٧ ٝانفِ٧ر51
ٝاحاف٧ثِ«المجشُ اٍ٘لُ هٌضلٍ هٙيْ هٌبصلِ اٙةشٓ»(52هتراٜٗٚ٨ٓٝزّااٜٗاااّ خارن
ا ت)
53

ٝحه٧ث:اٙطَّلٙغٕ فٖ المجَس ٍ اػٕتَجِش ثبلٌهَس (ف،هتر١اةِٜرٝاا ،اخ٨زپٜه ٗٞا)
فٝة٨تفِ٧ر٨ٛزحػ٧ٞرا٧تا٦٧ا تاا ٧ا :٠اَلوبلُ ٍ الجٌَى صٌٗأُ الح٘ابِٓ الاذً٘ب ٍ
الجبل٘بتٔ الصبلحبت ة٘شٌ ػٌذ سثه ثَاثبً ٍ ة٘شُ اَهٓالٗ(54اّٝكراٛها، ٙا٧صاٛهُ٦ف٨ٛا ت
اٗاػْ٘غآحةاهٗ٦اٛهٟااحٞة ٢را تٛازفخاهاٝپاافاشٌ٨ٛٝا٦ػاهتاتفا،ف)ٝحاه٧ث:
«المجشُ سٍضٌٔ هٙيْ سٗبِ الجٌٔ اٍ حفشٌٓ هي حٔفَشِ الٌ٘شاى»55
-8اٗاٛااااا٠پٜاااااه ٥اافٝا،فافٗااااارا  اٗا٠ٛچِٛٙٞر٥م رة ٠ر٠٘١پٜها ت


ةٝ،٠ا٨ٛيًِساُٙلتحاحاٞؿاٖٛخا  ٥،ٞةساااًساااًاا٠ةااٝ،٠احاا، ٞاٜٗٝااها ات


56
اٗاٛااُ٠لااتٗااراخط اِٖخاا٧ٞصفاِٛ،ااا،٠ً  ٟااةا٠ٛٙةٜها تپا٥ف،ةٜها ات 


ة٨تاّٝمة٠٧ ٠ا٥اضا٘ٛ٦ٟٗ،ا٧هً٠ف ،را رهر ٙچٜهٚ٧ةا،حٌرا،ضهٟا اتًا٠
«ا٥غاحتاٙةٜ٨صػترنةِ٨ر٧ه».
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تإث٘ش آٗبت ٍ احبدٗث ثش شؼش سٍدوٖ ٍ هؼبصشاى
٘١نٚ٨ٜحه٧ث«:وفٖ ثبلذّٛشِ ٍاػٙظبً ٍ ثبلْوَت ٙهٔفّشِلبً»(57چٞٗ ٠اُا٧،ستٝ،اُاٝ،
چ٠خ٘اػتپراً٦ٜا تٗرٍ»ٝحه٧ث ٍ:داسٔ هَٕٓػٙظٍَٔ لٙوٓيِ اتَّؼٓظً ثْب(58ف٨ٛاخا٠ٛپٜها ات
ةرا٠ٌٛ ٥پٜهپذ٧رةاضه)
ة٨تفٕٝةرُرك ٠اا ٧اٍ«٠ال تَؤذٛىَّ ػٌ٘٘هٓ اٙلٖ هب هٓتَّؼٌبثِِ اَصٍٕاجابً هٙاٌْن صّٕٓاشَٓ
الْحٓ٘بِٓ الذًٔ٘ب لٌَٙفتٌَْٔٙن فِ٘»ٗٝ (59هٝافٝچطٖخ٧ٞص،اةٛ ٥ٞ ٠ن٠ةرخ،ٞفاً،رفٖ٧ةهاٙ
ُر٦١ٝااا٧طا،ٙاةرا، ٥ا٧صف٨ٛاحاا٧طا،ٙافٙ ،ة٨ااٗا٘١)ٖ٨٧ن60.٠٧ ٚ٨ٜ
اةٞآل ٞح،اا٥ةؼهااذًر ٠٧كٞمحه٧ثا٧را،اٗا،ٝ ٦ف ٝاپسةا٠اة٨اانٝ،فًا٦
اضاًٜ٦ٟٗ،اه«.ال تٌظشٍا اٙلٖ هٓيْ َّ فََلَىن ٍ اًظُشٍا اٙلٖ هٓيْ َّٔٓ اَسٕفَلَ هٌىن فبًِ اَجٕاذٓسٔ
اَىْ التَضْدٓسٔا ًٙؼٕوٓٔ اهللِ ػل٘ىن»(فًٙ ،سِٜٗر٧هً٠ةٛ٠ؼ٘تةاا ٥ض٘ا ات.فًٙ ،اس
ةِٜر٧هً٠كرٝفض٘ا تًٙ ٠ا٦ٓٝحرةاضهًٛ٠ؼ٘تخها٥ةرخٞفحو٨رٛها٧،ه.
٘١ن:٠٧ ٚ٨ٜػٓسٖ اَىْ تَىْشَّا ش٘ئبً ٍ َّٔٓ ة٘ٗش لىنٝ(61ةاضهً٠چ٨ز،٥اٛااخٞش
پٜها٧،هٙ ٝةرا٥ض٘اٌٞ٨ٛةاضه)
٘١نٚ٨ٜحه٧ث:اَالٗوبىُ ثبلمذس ٗٔزّتٔ الْٓن ٍ ٛالْحٔضى62
ا٘٧اٙة٠هضاٝهه،آ٦٢مؿٖٝؿػ،٠اةرعرفًٜٗ٦ه).

(
ٝة٨ت ٕٞةرفاض ٜ١٦رٜٗها٠ٛااحه٧ث:اةَفٔ هب اةبف ػلٖ اهتٖ اللّسبى»63
(حرسٗٚةرا٥اٗ ٖةخاعراةاٙا ت)ٝحاه٧ث:احات ٜاعػوابل الاٖ اهلل حٙفْاظُ
اللّسبىِ(64ة ٢رٚ٧اػ٘اّٛزفخهاحلظاةاٙا ت)
ٝ،ٝا٧تاٗإػٔ(٦ع) :اٙحٕجٓسٕ لٙسبًه لَجٕلَ اَىْ ٗٔط٘لَ حٓجٕسٓه(65اةاٛات،اةٜاهًاٚ
پ٨صاا ٠ٌٛح،ٞاة٠ةٜهُٝرك ا٥،ف،اٛهااف)
-9ا٧ااٚخ٢اااٙپاااىخااٞااًاارفا،ا اات  ٙضٜا اااهًااا٠فٓاااصة٨اااها،ا ااات


ٌ٨ٛاااا٦اٝةاااا٠خاِ٧اااااٟةااااها اااات  ضااااف٥اٝةااا٠خاااا٥ح٘٨اااا،ا ااات


چااااٛ٠طاااا٦ٜ٨ةاااا٠خااااا٥ا٘١ٝااااٞاً  ،ااا٘١٠اااً٠اااا،اٛٝااا٘١٠اااٞا،ا ااات


66
ًاااٜصاٛٝااا٠خاااٞاٝچ٢ااارشخاااٞا  اضاااتًااارفاٝ،خاااٞاف٧اااها،ا ااات 


ٝ،فً٦ةاپٜهٝاٛه،ا ؿااًٜٗ٦هٝف،ة٨تفٕٝةاغٜؼتحضاافةاٚ٨خاٞااٝة٨اها،م
ة٨ت ٕٞمخٜاسحإفٞ٘١،اٝ،ة٨تچ٢إ،فٝةاٟ،غٜؼتحضاف،اةٌااٗ،ا٨ُ٦ارفٝفٗ،قا،ٞ
ػ٘ٞف٥ةا٧يا ؼاًٜٟ،ا٦٧ف٨ٛا،اٗثْاٛسا٦ٛفٛ،ظرٗ٨ُ٦رفً٠خٞااا ت٧ااخاٞفش،ا
ة٠خٞااافٟا ت١ٝ.رُاٟةااٝ،ٝةر ٦ٗٝض٥ٞمظا١رشكر٧تٜهٟٝخذااا تماٗاف،ةاعٚةا
حٞفض٘ٚا تٝهػهكر٧بح،ٞافا،ف.
411

ة٨تٛخستحٔ٘٨حااحه٧ث«الذً٘ب وحٔلُن الٌبئن»(67ف٨ٛاچ،ٙٞؤ٧ا٥خل ِاٙا ت)
ٝة٠هٛ ّٞٗٞا:
68
ُلتپ٨ـ٘ترً٠حٖٔٔٛالٖا ت 
اٚ٧خ٢ا،ٙاً٠ة٠غ،ٞنهالٖا ت
ٝة٠هّٛٞاغرخسر:ٝ
اٚ٧خ٢اٙخاٞااا اتخاٞااا٥پ،ٞةااا  ضااافچااٙٞةاضاا٦ةااه ٚ٧ضاال ٠خااٞاا


ة٨ت ٕٞةاحه٧ثهه ٦ا٧را،حتاطفا،ف:
ػٓجِجْٔ لٙوٓيْ ٗٓشٕ الذًٔ٘ب ٍ تَصٓشُّفٓ إَّلْٙب حبالً ثٓؼٕذٓ حبلٍ وَٕ٘فٓ ٗٓطْوٓئيُّ الْ٘ب(69ضِل ا
١اٝفُرُ١٦ٛٞا٥ا،ٙ ْ١امٗ٦ةٜ٨هٝةها، ٙإٗ٨ُ٦رف٘١ٝاٞا،


ااًس٠ً٦ف٨ٛاٛٝاٞ٘١ا٥،
ٗٛ٦طٜ٨ه)

ٝة٨تچ٢إ،ةاحه٧ث«اٙىَّ الذً٘ب ًَٗٔكُ هٌْٓظَشُّب ٍ َٗٔثكُ هٓخْجٓشُّب لَذ تَضَٗ ٌَْٕٛثبلرُشٍسِ
ٍ غَشَّتٕ ثِضٌَٗتْٙب»(70ف٨ٛاخٞاف٧هاٝ،خٞشٜٗظرا تماٗااخازاضاتًارفاٝ٥،ةهًٜطا٦
چ٨ز٥ف،ةاُٙ ٟ،زا،شٛطهٟمكر٧تٌا،ا٠ٛخٞف،ا ،ا ٝ٠ةا ،ا٧صفٝ،ؿٚ٨ة٠كر٧ابِ٘١ااٙ
پرفاخ .)٠
71
-00ةاارًطاا ٦ػ٘اارحٌ٨ااً٠ااًٖااً  ٚاااا٨ٛٚ٧اااْٛطاااٜ٢ٛٚ٘٨اااَا ااات 


ضاػرةاٜ١رٜٗهًٖٛ٥ظ٨رخٞفػ٘ر،اةً٠ط ٦حطتٞ٘ٛ٠٨ف،ْ٨ٟٛٝاًٜا٧ا٠ااف٨ٛاا
ُرك ٠ا ت٦ٗ.حٞاٖ٨ٛذٚ١خالمضاػر،احقتحأث٨ر ِ٥ٟ،ٞ 28ٝ88٠٧اٛلاّةهاٖ٨ٛف٠٧ ،
٦ٗ88كرٗا٧هً٠ض٨غاٙف٨ٛا،ااٜ٧تٗ٦ف١هًٗ٠ااؿاكاْضاٖٝ٧ٞف٧ ،اٗ28٠ا٦كرٗا٧اه:
«كرػ٨ٛٞاٙةرًط ٦ؿر،ٝةٞفٛهًٗ٠ا،٠٘١اؿرمًرف».ٖ٧
٘١نٚ٨ٜحٔ٘٨حفا،فة٠حه٧ث«:هٓيْ ػٓذ ٛغذاً هٙيْ ؤجٓلِ ٙفَمَذٕ اَسبءٓ صٔحٕجَٓٔ الْوٓاَت72»ٙ
(١رً٠كرفا،اااػ٘رخ٧ٞصض٘ا،فٗرٍ،اخٞاٛطٜاخ ٠ا ت)
ت 
ٛزف٧اايخهاٛٝااهةااه٨ٛ٥سااتكراٗٔطاا 

-00چٙٞح٨ؾةه ت ٥،مٗرفٕٞ ٛاًٙطات 


73

اٛٚ٧ػ٨قتحٌ٘٨اٝ،٠ٛفً٦چوهٛ،زف٧يا تة٠اٍ«:٠ً٠٧ ٚ٧ال تَمْتَلُأَا الاٌَفْسٓ
التٖ حٓشَّمٓ اهللُ االّ ثبلحك»ٛٝ(74لس،٦اً٠حرإًرفٟخزة٠حنة٠ه ْٛر ا٨ٛه)
٘١نّ 52٠٧ ٚ٨ٜػ٘راٝٙحه٧ث«:هٓيْ ٗٓؼٕوٓلْ سَٔءاً ٗٔجٕضَ ثِ فٖ الذً٘ب»١(75رًا٠
ػْ٘ةهًٜه زاٙ ٥ف،ف٨ٛاةٜ٨ه)
-05اٚ٧ح٨ؾ٠ٛااة٢ار ا ٌ٘ا،اًٙرفٛاه 


76

ا٠ٛ،ِٞٛااة٢رٛت٨اذا اتةا٠چرخطات 


ٗ٦حٞاٙآ٢إُركتاا  ٍ«٠٧اًَْضَلٌب الحذٗذٓ فِ٘ ثإسٗ شذٗذٗ ٍ هٌٓبفٙغٔ لٙلٌْابسِ»ٝ(77
كرٝكر اف،ٚ١ ٖ٧اف ٙ ،خ ١٦ا٥ا٧افًٜٗ٠اكغٗرفٕفٙ ،ا ت)
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-03ػ٨س٦ة٦١،٠ف٧هً٦ٌ٧ط ٠ك ااف  ٟح٨راٙضهٝةِركتةا٠فٛاها ٙراِٛطات


78
ُل اً،٠ً٠اًط ٦حااًطا ٠ضاه٥اا  ،حاةااًداًط ٠ضاٞف ًٙا٠حاراًهطات 


ضاػرةااً٘ايٝاج ،ا٧ا٦ف،حارف«ضاٝ»ٚ٨هاػاهِ٥ٟاضا وامفً٘ٔ،اً٥٠طا ٚ
حػ٧ٞر اا٥ةس٨اٞٗ ،اٛهٟاً٥رفٟا تٝچٜه،٠ ٌٛاكرا٧افٗ،ٝ ٦فا:ّٝ
«فَإػٕتَجشٍِا ٗب اٍُلِٖ االَثٕصبس»(79ا٥غاحتاٙةٜ٨صػترنةِ٨ر٧ه)
ف:ٕٝف٨ٛافاٌٗ،اكانا ت  :ٕٞزا٥ػْ٘ٝف تةا ٥ف تٝخاٞففا،ف.چ٢اا:ٕ،
ٗؼدزٟحضرنػ٨س(٦ع)ً٠فّ ٟ،ٞ ،ػ٘راٗ 89/ٙهٟا تپٜدٖ:ا١٠ٌٜ٧رخا٧،٦ٛٞخ ا٠
ضٞفكراٛها ٙفٕفٙ ،ف تفاٛ،هٝحه٧ث ،ٙاٗ٨ته٥فً،طقا را،ٝ ،فٟا ت80.
اغْحؼت٨راة٨انكٞمف،آ ٘ثْٝ٨آ٘قاضرٟظ02چٗ ٚ٨ٜه:ٟ
«هٓشَّ ػ٘سٖ ثمت٘لٍ فمبل :لَتَلْْٓ فَمُتٙلْْٓ ٍ سٓ٘ٓمْتُلُ لبتٙلُهٓ»
-02اِٛطتٌٗٛ،ٚد٠ة٠فًٞ،ك ًِٚاس  حاًسٌٜٛهٛ،د٠ة٠فًٞ،ك ٜاتٗٔطات 


ضاػرةااٚ٧ضرا آ٘ثْااغٜؼتح٘ث ٠ًْ٨زاًٞٔ٥ياٛهاا اَٜا اتمحػا٧ٞر٥
81

٦ٗٝحٞاٖ٨ٛآ٢إاا ٧ا«:٠فَوٓاي
اخ ٘اػٗٝ٦رفٗ ٦كر٧ه١٠ًٟرٝ،اٌٗ٘ٚا تاحلامة٨ل ه .
اٙػٕتَذٕ ػل٘ىن فبػتذٍا ػلِ٘ ثِوثلِ هب اػٕتذٕ ػل٘ىن»(82پس ٌٛا٠حدااٝاًٜاهةارضا٘ام
حداٝاً٨ٜهةراٝةراةر ٛن٠ةرض٘احداٝاًرفٟا ت).
ٍٓ«:٠٧ ٝالَّزٗي وسجَا الس٘ئبت ٙجٓضاءٔ سٓ٘ئٍٔ ثِوٙثْلْٙب»83
( ًٝسا٠ً٦ٛةه ت ،ٝفٛهُٜا١ا،ٙامً٨لار١ارُٜاا٘١ٟاٜٛاه ٙا اتًاً٠ساب
ًرفٟاٛه)

 ٍ«٠٧ ٝجضاءٗ سٓ٘٘ئٍٔ س٘ئٌٔ هٙثْلُْب»ٝ(84پافاش١رُٜا٦١مُٜا٦١ا تٗثْ )ٙ
-06ضااافا٥ةااا اا٨اٟچطاا٘اٙضاااف  ًاا٠خ٢ااا٨ٛٙسااتخاازكساااٝ٠ٛةاااف


ا ٗاااااهٟضاااااافٗاٙةتا٧اااااهةاااااٞف  ٝاُذضااااا ٌٛ٠ااااارفةا٧اااااه٧ااااااف


85
٨ٛاايةخاات ًٙسااً٦اا٠فافٝةخاا،ٞف  ضاا،ٞةخت ًٙاا٠اٛٝاا٠خاا،ٞفٛٝاا٠فاف 


ضاػرف،ة٨تاّٝااغٜؼتخٜاس حن(ةؼ٨هآ٘خرج)ة٢ارُٟرك اٝ٠ضا٘ٚا٧دااف
كضا٦٧ضافمة٦اػ تا٥،ف٨ٛاٝة٢رٜٟٗه٥ااػ٘راٝفُذ،،ا٧اف ًٜ٦ٗ٥،ٝهمٝف،ة٨ت إٞةاا
ً٘يحضافة٨ٛٚ٨يةختٝض،ٞةختمةخْ ٝخاٝن،اٝ،ةرٖ١٥ٝهرا٦ٗ،ف١هحاااٜٗ٨ا٠ا٥
كراٖ١ضٞفٝاا ٧انٝ،ٝا٧انة٢رٟةرفاًٜ٥،ه.ف،ة٨تفٕٝحٔ٘٨حفا،فة٧ ٠ا«٠لٙىَٕ٘ال تإساَا
411

ػٓلٖ هب فبتىن ٍ ال تفشحَا ثوب آتبون»(86حاف٧،ؾٛخ٧،ٞهةر ٛن٠ااض٘اٝ،ف٠ٛٝضافضا٧ٞه
ةٛ ٠ن٠ض٘ا،ا ٧ه)
١اٗثْاةر١اُٗ٦ذٛ،ه)


كرغت
ٝحه٧ث«اَلْفُشَصٔ تَؤشُّ هٓشَّ الْسٛحبةِ»(87
ة٨ت ٕٞآ٢اٗ٦ا تاا  ٍ«:٠٧هٓيْ َٗٔقَ شُحًَ ٛفْس ِٙٙفَبٍُلئهٓ ّٔنٔ الْؤفْلٙحٔاَىَ»ٝ(88
٢ِٛ٠ٌٛهاض ٠ضٞفااةخْخ٧ٞصپس ٛاٜٛهِ ،ا،ا)ٙ
ٝاحاف٧ثٗ ؼهفااخ٘ٔا«:٠اَلْجخ٘لُ ال ٗٓجِذٔ سائحَٓٔ الجٌَِّٓٔ ٍ السٛخُٖ الٗٓاشٕ دٔةابىَ
الٌبس»(89ةخْ٨ة٥ٞة٢طت٨ٛاةه ٝخ٦فٝففٝايٛتٜ٨ه)
ة٠هّٛٞاغرخسر:ٝ
فٝففٝايٛتٜ٨ااااااها٧ااااااچ ااااااخ  ٦ةاااا٥ٞخّٜاااات٨ٛاةااااها٧ااااچةخ٨ااااْ


-07چ٢ااااا،چ٨ز ااف،ٟااؿااااٖةخاااارف  حٚف ،تٝخ٨ِٛ٥ٞيٛٝإ٨ٛايٝخارف


90
زفً٠ضافا٧اهخااٝفاٝٙؿاٖٛخا،ٞف 
١ر ٠ٌٛا٧زفشا٧ا١ٚارچ٢ااٝ،،اً٥ارف 


ةٝ،٦ٜ٨فً،٦اٗطخعًٜٗ٦ه.

اٚ٧فٝة٨تاااضؼا٥،ا تً٠خ٢اٙ
ضاػرةاة٢ر٨ُٟر٥اا ،ا٠٧خ٘غٝحوسٖ٨م٧يكضا٥ضافٝضٌرٛؼ٘ات١اا٥آ٢ا،٦ا
كراٖٞ٘ٛ١فٟا تً٦ٗ٠حٞاٖ٨ٛةااٚ٧حه٧ثپ٨اٗتر(ظ)ٗرحتظةها:ٖ٨ٛ
« إثيَ آدم ارا ؤصٕجٓحْٕٓ هٔؼبفٖ فٖ جٓسٓذٙنٓ آهٌٙب فٖ سٙشْ ثِهٓ ػٌْٙذنٓ لَُٕتٔ َٕٗٓهٙاه
فَؼٓلٖ الْذًٔ٘ب ؤلْؼفبء» (91كراٛه فٕٝه ٦حٚح ٞآٖا تٝخاعرن ٞفٟا اتٝهاٞن٧اي
ٝ،اخ٧ٞص،افا٥،ة٠خ٢اٙةِٗٞتاش)احاف٧اثفِ٧ار٨ٛ٥ازف٘١،اٗٚ٨ضا٘ٝٙٞا،فضاهٟ
ا ت92.
ٛ٠ٛ-08قسًٞ٨اٙةٞفٛٝاٝ،٠اُاا،ف،اا  چ٠ةٞف ْٜٗٓتٕةِ:ٖ٧ٞهضاا٧٥ازفاٙةاٞف93


ضاػرةاا٧دافحػ٧ٞرذ٦ٜ١ف،ٞٗ،ف ؼهٛٝقسٝهضاٝهه،آ٦٢ة٠خٞاٜٛه، ٟاٗاص
ف٦ٗ٦ٛٝ،ةخطهٝاح ٘ا ًة٠اٛ٠٧ ٚ٧ظرفاض  ٍٓ«:٠هب لَذٓسٍٔ اهللَ حٓكَّ لَذٕسُِ ٍ اعسِٔ جو٘ؼابً
لَجٕضَُٔ َٗٓمٓ الم٘بهِ»ٛ ٝ (94ا٠ًٙؿ٨رخاها،اعٔت٨هٛاهخاها،اچٜااًٙا٠ضاا٧هةا٠ػظ٘ات
ٛطٜاخ ٜهٝا ٝتًٝ،٠اه٨اٗتاٗ،ٚ٨اف،هتض٠هه،نا٘ ٝٝا١ٙاف،پ٨ن٨اهٟةا٠ف ات
ٔغٜتا ٝت)
٘١نٚ٨ٜة٠حه٧ثا٧رحٞخ٠خاظفاض ٠ا ت:
اٙىَّ اهللَ ارا لضٖ ػلٖ ػٓجٕذ ٚلضبءٖ لَنٕ ٗىيْ لٙمَضبئِ هٓشَدٌّ95
( ٝه ٦خهاٛٝهچ٨ز٥ةرةٜهٟخ٧ٞصٗوه ،اافحوه٧ر٥ٝحـ٨٨رپذ٧ر٨ٛست)
-09ةساضٌس ٠ة٨اةاًٙا٠ةااؽخارّٕةاٞف  ٝةااؽخاارُٕطات ًٙداااة٨اةااٙةااٞف 
96
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ةا٧يحػ٧ٞرػٌسمضاػرفٝحآت،ح٘تٛٝو٘ت،اٗدسقاٖ٘ٛاٞفٟا اتٝآ٢ااٗ٦

ُرك ٠اا ٧انِ«فَبَح٘ب ثِِ االسِٓ ثؼذ هَٕٓتْٙب»(97اٛه ٟاختاٗ،ٚ٨اپسااٗرفٛص)٘١نٚ٨ٜ
٧ان98

-50اٛاااهُ٦چاااًٞ٠حاااٝ٠چااا٠ف،اا  ٛاااا٠ةاااا ٠خاااارة٘اااارفةا٧ااااهةاااااا 


١اااٖةااا٠چٜتااارُاااذا،خٞا١اااهةاااٞف  ا٧ااا ،ٚااا،ٚااُااارچااا١٠ساااتف،اا


خااااٞا٦١اٛااااه،ػٜاااااٝضااااهنا  ٥خاااٞا٦١اٛاااه،اٗااااٙةاااٛ٠ؼ٘اااتٛٝااااا


خاااٞا٦١اٛاااهىحااارااخ٢ااااٙةپاااذ٧ر  خاااٞا٦١اا٥،ةِ٨ااارحااااةااا٠عاااراا


ا٧اا٘١ٚاا٠ةااافٝةااٞفحااٞخااٞااا اات  خاااٞاا،احٌٔاااٖٛاااِٗ٦ااارةاااٗ٠دااااا


99
ا٧ااا٘١ٚاااٝ،٠اٗااارٌٍ٧سااااٙاٛاااه  ٛطٜا اااااا٦اٌ٧هِ٧رضاااااااٙةاااااااا 


ف،ة٨تاّٝضاػرااهاػه،٥ٟفآواك٠٨ا لافًٟرفٟٝف،اا،اف،ة٨تفٕٝحٌراً،ارفٟ

ا ت .ف،ة٨تپٜدٖااغٜؼتخٜاسضت٠اض وامة٢رٟةرفٟٝةٚ٨ةافٝةٞفخٜاسةرهراٞ٘ٛ،فٟ
ا تٝةاحٞخ٠ة٠حضاف٠ً٥ف،ة٨ت ٕٞةٝ٠خٞف ٗهٟماٗ٥٠ٜ٨اخ ٘اػٝ،ٝ٦ا٦ٛةاٝ٠خاٞف
،ٝفٟحاةٛ٠قٗٞغٔٞامة٦اػ تا٥،ف٨ٛا ٗٝؼٔوان ،ٙاٛطاٙف١هٝاٗ،٠ٜ٨اكراًٜٖ١هةرا٥
ة٨ت خرًِٜ١٠إٗرٌٍ٧٠٘١سا١ٙس ٜهٝ،.فً٦ف،اضؼاٗ،رةاٞطةاٗ٠ارٍحقاتحاأث٨ر
اة٘٨ٔ ٞاٜٗٙغو ٦دس ا٦ٛةٞفٟا تً٠ػالٗ٠هز٦ٜ٧ٝف،ضرححاّاٝٝاضؼا،شاٚ٧ة٨ات
ٝ،فً،٦اة٠ضا١ه ،ٝفٟا ت.
100
«اةٔااااٝ٠كرااٛاااا،٠اكرخااااإخاااااى  خاِ٧اااا١ٟااارفٝاٛاااه٧،ااايٗـااااى» 


اٙرا وبىَ ػٌْٙذ الوَت ٙال فَشْقَ ثٌٌ٘ب(ِٜ١إٗرٍمحلاٝح٦ةٗٚ٨اٛخٞا١هةٞف)
ٗرٍپه٧هِ٥ٟح ٘٦ا تً،٠٘١٠اكراٗ٨ُ٦رفًٝس٦اااٝخاٙةهٛ،خٞا١اهةارف.
ٗرٍٗثْ٧،س٘اٙف،اا٥ا تً٠فا،ا٥حٔو٠ا ت ٝراٛدإ٠٘١ةا٧هاا ٙػتًٜٜ،ٞاه.ف،
ض٘ا7ٝ5ٟ،ةٞٗ٠ضٞعٗرٍاضاًٟ،رف.ٖ٧اة٨اناخ٨رحٔ٘٨حفا،فة٧ ٠ا«٠وُلُّ ًفاسٍ رائمأُ
١رًسٗ٦رٍ،اٗ٦چطه)

الوَت»(101

411

ٝحه٧ث:تُحٕفَُٔ الوَهي اَلْؤَت(حقلٗٚٗٞٗ٠رٍا ت)ٍ الوَتٔ سٗحبًٔ الوَهي102
(ٗرٍ٧،قاٚٗٞٗ٠ٛا ت)
ف،خا٥فِ٧رٗ٧ُٞ٦ه:

103
خ٘ٔااا٠غااا٨ها٧اااٚخ٢ااااٖ٨ٛا٥پسااار  ٗاااچااٞغااؼٗ ٟٞاارٍةر اااٙاؿااٚ


105 104
١ااارُٔااا٦پژٗااارفُٟااارففاٛٝااا٠ف٧ااار  ٗاارٍةلطااا،ف٘١اا٠ف،ا٧اارؿاا  ٚ


ف،اٚ٧اة٨انُ٧ٞاة ٍ«٠٧ ٠هب وبىَ لٌَٙفسٍ اَى تَؤَتٓ اٙالّ ثبرىِ اهلل وتبثبً هٔؤَجٛال»ٝ(106
ٛر ٨هٟا تًس،٦اً٠ة٘٨رفِٗرة٠اذٙخهافٛ،اٗ٠ا ٥ر ٗهفاٛ)،ظرفاض ٠ا ت.
ٝف،خا٥فِ٧رٗ٧ُٞ٦ه:

107
١رًا،٠ا،كات٘١ا٦ةا٧اه،ك ا٠ضا٘رش  ١اارًااراٗٔاارف٘١اا٦ةا٧ااهٗاارفٟضاا٘را 


اٚ٧ة٨تضا١ها٠٧ ٚ٧ا تً«٠إًه هْ٘٘ٗ ٍ اًَّْٙن ه٘٘تَى»(108حٗٞا٨ٗ٦ار٢ٛ ٝ٥اا
٨ٗ٦ٖٗ١رٛه)109

ٝكرا،ااٗرٍ،اةٞ٢٨ف٦ٟٗفاٛه٘١اٛغ٠ً،ٞهر ،ٙ ٙاؿ٨رٌٗ٘ٚفاٛس .٠

خاااااٞا٦١حااااااٗااااارٍ٨ٛاةاااااهحرا  خااااٞاً٦١اااازٗاااارٍة٨اااااة٦اٗااااا ٙ


110
ا٧اااراٗاااٚ٨خ٨اااز٢ٛٝل ااا٦ةدااا  ٥ٞپاااسةااا٠كٔااايةرضاااٞةا اٛ٦رفةاااا ٙ


اٚ٧اة٨انةهٙٝحرف٧هحٔ٘٨حفا،فة«٠٧ ٠إٌََٗوب تىًََا ٗٔذٕسِوُىُنٔ الوَتٔ ٍ لاَ وٌاتن
فٖ ثشٍجٍ هٔهَّ٘ذٍٓ»١(111رخاةاض٨هف٧،اةهض٘ا،اٗرٍاُرچ٠ف،فژ١ا٥ا ٞا،ةاض٨ه)
ف،حػ٧ٞر٥فِ٧ر٥ااخاىةٞفٙاٛساٝٙة٠خاىةااُط ٚا،ٝاچ، ٚ٨ٜا :٠
ةٞفٛاااتف،خااااىةاضاااهةااااكاااهٕٔ  ٘١نٜااااًٙااازخااااىةاااٞفاٛتٞفٛااات 


غاحبحرخ٘اٙآتالؿ٠ا،٠٧ ٚ٧اضا١هاٚ٧ة٨ت ،ٝف:ٟ
112

«هٌْْٙب ةَلَمٌْبون ٍ فْ٘ب ًُؼ٘ذون ٍ هٌْْٙب ًُخْشِجٔىُن تبسًٓ اُةْشٕ»113
(ض٘ا،اااخاى كر٧هٖٝ٧ة٠خاىةااُٗ٦رفاٖٝ٨ٛةا،فِ٧راا ٙة٨ر.ٖ٧،ٝ ٦ٗٙٝ
ٝة٨تكٞمٝا٠٧ ٚ٧چوهٛ،زف٧يا تة٠اٚ٧ة٨ت:
114
چٜا٠ًٙخاى رض ٦ة٠ا٧رخاىضا  ٥ٞةٜانخاىٝحٞاٛه٨ٗ،اٙخااى ُا ٚ٨


حػ٧ٞرفِ٧راافاخْهترً٠هتالً٨ٛزةهاٙاضااًٟ،ارفٖ٧مٜ١رٜٗاهٝ،٥فًا،٦اٛطااٙ
ٗ ٦ف١ه٧ ٝااٚ٧خٞففْٓ٨ةرةٜ٨اةٞفٙا٨ٛٝستً٠ةا١،اةخاى پاٗ٥،رفٕ،اف٧هٟا ت 
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ٗا٘١ا٠خاٞشخاٖٝ٧،ٞخاٞشخسات  ٖ٨حاااااٞفُٙ ،ااااا،ٞحٜاااااَح٢ٜاااااا٦٧


115
ٛااا٠چٜااااٙخل ااا٠اً٥ااا٠ةرخ٨ااازٛ  ٥ااا٠چٜاااا،ٙك ااا٠اً٥ااا٠ةااااا ٧ااا ٦


ٝچٙٞحطراٛسا ٙكرا ،اهٝه٨اٗاتًتار٥ةرپااضاٞفمف،حػا٧ٞرٝ،فًا٦چٜاٚ٨
 ،اخ٨زٗ٥طا١ه٦ٟٗضٞف:
116
چاااُٞااارف ٛ،اااهًااارفا،نةاااٗ٠قطااار  كاارٗٝااا٦ٛچااٞخاارة٘٨اااٙضِاأٌا 



اٚ٧ة٨تآ٢إُرك ٠اااٚ٧هس٘ت ٍ«٠ً٠٧لْتٌظُش ًفسٗ هب لَاذٛهْٕٓ لٙرَاذ(117»ٚةا٧اه
ةِٜرف١رًسچ٠چ٨زپ٨صكر افٟا تةرا٥كرفا»
ٝف،حه٧ث٦ااپ٨اٗتر ٗهٝ«٠ًٟه ٝ،٦ا ،اخ٨زف٧ ،ه.ةاَٛا٦ٛمةاَٛاٛهً١٠ار
ًسًا٥،ةرا٥ؿ٨رخهااٛدإفافٟپافاشخٞف،ااا ٌٛسً٠ةرا٥اًٝاً،رفٟةِ٨رف».
118
،ٝ-50ةاا٠ةٔاا،ٞاٛااهٙٝ،ةتٜ٨ااُ٦اا١ُٞ  ٦٧ٞر ريا تةً٠اقِّٗ ٞا٦ػ٘ارا ٙ


ض٘ٚكضا اا٥خآبف،حو٨وتحٔ٘٨حفا،فةًَ ٍ«٠٧ ٠ضَعٔ ٗٓذُٓٔ فائرا ّٙآٖ ثٕٓ٘ضاأءٔ
لٙلٌْبظشٗي»ٝ (119ف تااخ٨بخٞفةر ،ٝفًٛ٠اُاٟةٜٜ٨هُا،ٙا ك اة٦حاةاٙةٞف)ظا١رة٨ات
ف ٓتةر اٗٙٞحضرنٗ٦ ٞفً،اٞفً٦ا اتًا٠ةدااُ٥ا١ٞر اريم حاص،اف،ف ات
ُركت120.
-55حدقت ٌ٧اخها ٝ٥اا٠٧ا٥ٝا ات  عاػااتاًٝاارفٟٝاخااب ٧ااتكرهااا121ٙ


اُرچ٠اٚ٧ة٨تااخ٘رٝ،٠٧فً٦ا تً٠فٗ،دٔس٦ةا٠اك خاا،پ٨ارٝا٥ةارٗاًااٙ
ًاً٥ٞح ٞظٛػرةٚاح٘ه اٗا٦ٛةرپاضهٟةٞف رٝفٟا تاٗاآ٢إُرك ٠ااا٧ ٚ٧ا٠ا ات:
اَطؼَ٘ا هللَ ٍ اطؼَ٘ا الشسَلَ ٍ اٍُل ٖٙاعهشَ هٌْٙىن(122اعاػتً٨ٜهخهاّٝٞ ،ٝغاحتاٙاٗر
،ا) ٗٞضٞعاعاػتااخهاّٝٞ ،ٝغاحتاٙاٗرف٧ ،انفِ٧ر٨ٛ٥زذًرضهٟا ت123.
-53اٛاااه،ةاااال ٥اااختپه٧اااه ٧اااه  كضاااْٝةااازٍٗ،ااارف ٝ٥اااا 124٥،


اٚ٧ة٨تحرخ٘ٝ٠ا٥،اااٚ٧حه٧ثا تًا:٠فاٖ تَمَلُّاتِ اعحاَالِ ػٙلْانٔ جاَاّٙشِ
الشجبلِ( 125ف،فُرُ٦ٛٞاحٞاّخ١ٞرٗرفا ٙضٌا٦ٗ،ضٞف)
ٝاحاف٧ثفِ٧ر٥ف ٓتةراٚ٧ة٨تفا،ف126.
ٗثْٗؼرٝك٦ا تفٝ٠ٔ٨ًٔ،فٗٛ٠ٜػراجٜٗط« ٍ٠ً٦فٖ الىّذٌٗ ٙمسن الوؼابلٖ»
١ا،احوسًٜٜ٦ٖٗ٨ه).


١اةز٦ُ،
(ف ،خ ٦
411

٥ٝ،-58ةااٗ٠قااراا٢ٛااافٙچاا ٠ااٞف 

ا٧اااااازفٗااااااا ٞ ٝاااا ا٤ػاضااااااو ٦


فّةااااا٠ةخاااااا،اٝةٔ ااااااِٙعاااااراا

127
ااحاااااٞپاااااذ٧رفٛپاااااذ٧رف٘ٛااااااا 


ة٠اح ٘اّا٧افحٔ٘٨ق٦ة٠حه٧ثٗؼرٝف«ال صٓلَآَ اٙالّ ثحضَس الملت»ا ت٘ٛ(.ااا
ف ،ت٨ٛستِٗرة٠حض،ٞهٔب)٧ٝاةاحه٧ث«اًَّٙوب اعػوبلُ ثبلٌ٘٘ابت»(ًا١،ااةا٨ٛ٠ات١اا
ٝاةس ٠ا ت)ٛ ٞٗٝاةػ،ٞنحْ ،ٙاف،ة٦ ٨ةٌاُ،رك :٠
غٓاااااأٞآٟحالااااااٖواِ ّةآقضاااااا ،ٞ
ةطااااٜٞاااختاااااٙ ،غااااه،غااااه ،ٝ


ٝاُرة٨تٝ،فً،٦ااٚ٧عٗ،ٞؼ:٠ًٖ٨ًٜ٦ٜ
ُاااارٗااااذ١بٗرفٗاااااٙػاضاااانفا٧  ٥،يف ٝتةسٜهًٟاًٚا٧٠ايفّفا٥،


128

ف،اٚ٧غ،ٞنةا ٧ا«٠هب جٓؼٓلَ اهللُ لٙشَجٔلٍ هٙيْ للج٘يِ فٖ جَف129»ِٙا،حتااطٛزف٧اي
فا،ف130.

ً-52سا٠ًٙحٔخ٦ا١رِعٔاب٘ٛا٦فاٜٛاه  حهاارهشضااٛٞهٝة اةٜااهٝ،اا١ااْ ااإاّ


131
حراًاٗ٠ا٦ضا٥ٜٞعاهاتضا٨ٜه٨ٛٙسات  ٗراً٦ٗ٠عٔتٖخٞفچِ٠ٛٞةاضهحاّ 


ضاػرةاعرح٧يٗسأِٓ٥ ٠اخ ٘اػ ٠ً٦إاّةاػثخٞا٥،اٛساٙا تفُٝر،ٟٝاةرا٥

ٗخاعبمٗدسًٖٜٗ٦هٝة٠ذ ٗٚ١تاف٦ٗ،ضٞفً٠اا ٧انٝاحاف٧ثا٧رآ٢إُرك ٠ا ت.

ٝكو٨ر،اااف،خا٠ٛانٗرا)ٙ

«ٍٓ اه٘ب السبئٙلَ فالتٌَْْٓشَ»(132
«٠٧ ٝلَيْ تٌبلُ الجٛش حٓتٖ تٌُْفٙمَا هٙو٘ب تُح٘جَى»(133ة٨ ،٦٘ٛ٦ٌ٨ٛ٠هِٗاراٌٜ٧ا٠اا
ٛن٠ف ٝتفا٧،هةتخط٨ه)٧ ٝان134
ٝحه٧ث«:افضل الوؤهٌ٘ي اٗوبًبً الزٕ ارا سٔئٙلَ اَػٕطٖ ٍ ارا لَنٕ ٗٔؼٕط اَسترٌٖ»135
( ااٗ٠٘١إٜٗاٙا٘٧اٌٛ ٙسة ٢را تًٝ٠ه ا٦اااٝچ٨از٥ةخٞاٜ١اهةه١اهٝاُار
چ٨ز٥ة٠اٛٝهٜ١ه،اٟة٨ٛ٦اا ٥پرف)136

اٚ٧فٝة٨تػالٟٝةر ٧انٝاحاف٧ثپ٨صُل ا٠مةا٠ا٧اٚفٝة٨اتٜٗساٞاةا٠اٗاإ
ػٔ(٦ع)٨ٛزٛظرفاض :٠
«ََٜٓوْاااْهآػٓاااخْرِٗاااٚههَٔاااَْآدتااااِّ  اَحٓاااابلآِاااا٦وِٗااااِْٗٚااااَِٜٚآرخاااااِّ


٧واااّٞهآٜااااسٔٓااا٦كااا٦آٌسااابػاااا  ٌ،كااااااٙالآؼاااااآ،كااااا٦ذهِّّآساااااإاِّ»
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(ةراًَٜ ٚٗ٥ط٦ااهٔ١٠اًُٟٞٞ٥ا،حر ٝاٙحرا تاااّٜٗ٠ٌٜ٧تفِ٧را،ٙاةا٠
فٝشةٌطٖٗ.رفٕةٜ٧ُٞ٦ٗٚٗ٠هفً،سبًٝا،ػاَٜٛٝ،ا ت٠ٛ٠ًٖ٧ُٞ٦ٗٚٗٝمٜٛاَ
اٚ٧ا تً٠اٛساٛٙهاض ٠ةاضهٝاافِ٧راٙةخٞا١ه)
137
ِ٥خاا٧ٞص  ًاااازفُ،ر٧اااا٠إم٘١اااا٦خٜااااهٕ 
-56ػدااب ٧ااهٗاارااًاارف ٟ


ضاػرةا٧يحػ٧ٞرا٧تا٥پا،افًٝس٦اا ٧انٝ،ٝا٧انة٠ضٌْا٧رة٢رُٟرك ٠ا ت:
« ٧ا ٌٛسًً٠رفا،اض صة٠چطٖخُٟٔٞرضهٟحاااخ ،ٞاٜه١٥ارةاهًارفٟف،
ٛظرشٗ ٌٞ٨ٛهٗ[ٟاٜٛهٗرفحو٨وتةٚ٨ا ت]٘١»138نٜا٧ ٚ٨ا/83٠حٞةاٝ٠حاه٧ثضار٧ق
«ػٓجِجْٕٔ لٙضبحٙه ٚهٙلْبَ فَوٍ ِٙالٗٓذسٕ ؤسض ِٖٙاهللُ ػٌِٔ اَمٕ ؤسٕخطَِٔ»(139ػدبفإ،اا ٠ٌٛااح٠
فّةخٜهفٛٝهاٛهً٧ ٠اخهااااٝخطٜٞفا ت٧اخطِ٘)ٚ٨
١-57اارًااٛ٠اٗخااتااُذضااتٝ،اُااا٨ٛ  ،اااازٛاااااٗٞافا١اااا٨چ ٗٞاُااااا ،


ضاػرةاا لافٟاا ،ا٠٧خٜاساض وامةٛٚ٨اٗخت٨ٛٝاٗٞافاٗ٠ٜ٨ة٢ر٨ُٟر٥اا ٧اان
ٝ،ٝا٧ان،اكراًٖ١رف.ٟ
اٚ٧ة٨تاا ؿااٜٗظٝ٠ٔ٨ًٔ٥٠ٗٞفٗ٠ٜا تٝحأً٨هةرػترن ٗٞا٥ااٝ،اُا،فا،ف.
140

ٝةااٚ٧حه٧ثا،حتاطفا،فً«٠وفٖ ثبلذّٛشِ ٍاػٙظب»(141چٞٗ ٠اُا٧،ستٝ،اُا)،
ٝاٝ،ٚ٧ا٧تً«٠هٓيْ لن ٗٓؼٕتَجِشْ ثر٘ش الذً٘ب ٍ صٔشٍٔفْب لَنٕ تٌَْجٓغ ف٘اِ الواَاػظ»142
(١رًسااُذضتٝ،اُاٝ،فُرُ١٦ٛٞاٙ ٥ػترنٜ٨ٛهٝافپٜه٨١چ ٗٞاُاا٥،ف،اًٝااُ،ر
ٛخٞا١هةٞف)
ةٛ٠ظرٗ ،٦هٝ،فً٦ف،اٚ٧ة٨تحقتحأث٨راٗٚ٧ثْػرة٦ا ت:

143
ٝ،اُا،ا٧رىحرٞٗ ٝٚ٧اٛهٟحرٞٗ ٚ٧اُا،اٙا ت) 

«آَْه١رهاَحٕهٓمهآْ٘إفِّة(»ٚ٨
-58حااااخ٢ااااٙةاااٞفاا ااار فٕكاااراا  ًاااسٛتاااٞفاا،اٟفاٛاااصةااا٨ٛ٦ااااا


ٗرفٗاااااٙةخاااارفاٛااااه١،ااااراٗااااا،  ٙاافاٛااااص،اةاااا١٠اااارُٛٞاااا٠اةاااااٙ


ُاااارفًرفٛااااهُٝراٗاااا٦فاضاااا ٜه  حااااةااا ٠اااَٜاٛاااه٘١،ااا٦ةِٜاضاا ٜه


فاٛاااصاٛاااه،فّچاااراؽٝ،ضاااٚا ا ات 


ٝا٘١اا٠ةااهةاارحااٚحااٞخٞضااٚا ات144


411

ٝ،فً٦فٗ،ػرعفٕٝةا ،ا٠٧خٜاسٗضا،عةٚ٨اٗاٝٙاةاٝٙحطت٠٨فاٛصةا٠چاراؽ
ٝ،ضٚف،ة٨تچ٢ا ٕٝ،اخ ٚحػ٧ٞرحا٧،خ٦ااحالش فٗ٨اٙةرا٥حلظفاٛصماٜٗ٨ا ٠ااا٥
ًٜهةرا٥ة٢ر٨ُٟر٥اا ٧انٝاحاف٧ث.


ٗ٦
ف،ا٨٘١تفاٛصٝاٛهٝخ ٙ ٚا تً٠حٔ٘٨حفا،فة:٠٧ ٠
«ٗٓشْفَغِ اهللُ الزٗي آهٌَا ٍ الزٗي اٍتَالؼٙلْنٓ دٓسٓجبت(145»ٚخهاٛٝهٗإٜٗا،ٙاف٨ٗ،ااٙ
ض٘اةا ةرفٛ ٝا،ٙاً٠فاٛصفافٟاٛهف،خاح٦ا ت)
ٝاحاف٧ث«الؼٙلْنٔ هصجبحٔ الؼمل»(146فاٛصچراؽفّا ت)ٍ اَلْؼٙلْانٔ حجابةٗ هٙايَ
فاٛصح،ٞاٗ٦پا٧اه)
اٙفبت(147فاٛصحداا فٗ٦ف،ةراةر كتا ت)ٍ اَلْؼٙلْنٔ ٗٓحٕشُسٔهٔ (148
اَلْؼٙلْنٔ ًَسٗ ٗٓمْزٙفُِٔ اهللُ فٖ للت هٓيْ ٗهبءٔ(149فاٛص٥،ٞٛا تً٠خهاف،هٔب١رً٠ةخٞا١اه
ٗ٦اٛهااف)

151 150
،-59ا ٦١ا،ٝٙا تةِزٚ٧ا٥ف ٝت  ف،ٝضاااٞاا،اٟةٌ٨راٛااا٠حَاااركْٜح  


ضاػرةاا لافٟاا ،ا٠٧حضافة ٚ٨اٝٙفضٞا،ٝ،ا اتٛٝا،ا اتغاراطٗسا وٖ٨
ٗ ٦فاٛهٝةس رٜٗ٥ا بةرا٥ا لافٟاا ٧انٝ،ٝا٧انكراٖٞ٘ٛ١فٟا ت.
آ،٦٢ا ؼافحٜ٘ه 
ٕ الاٖ صاشا ٚ
ذ ٓ
ذ ّٔا ٙ
هلل َفمَا ٕ
ن ثاب ِ
ي ٓٗ ٕؼ َتصٙا ٕ
آ٢إُرك ٠ااا٠٧ ٚ٧ا تًا ٍ «٠هٓا ْ
هستم٘نٍ»١ٝ (152رًسااخها٢ِٛها٥،خٞا١هة،٥ٞ ٠ا،ٟا ت١ها٧تضهٟا ت)
ٝحه٧ث«:سٓحٙنٓ اهللُ هٓيْ حٓفٙظَ لٙسبًَِٔ ٍٓ ػٓشَف صٓهبًَِٔ ٍ استمبهْٕٓ طَشٗمتُأِ»(153خاها
،ح٘تًٜه ًٙس،اً٠اةاٙخٞف،احلظًٜهٝ،ٝاُاا،خاٞف،اةطٜا اهٝ،ٝشا،ٝا ات
ةاضه)
-30ا٧ااٚخ٢ااا،ٙاِٛاارةاا٠چطااٖخاارف  ٛاااا٦ةااااهاٙچطااااًٖاٛااااهِٛٝ،اااار٥


154
٘١نااااااٞف٧،ا ااااااتٝاًٌٞٛاااااااً  ٥،طااا  ٦٨اااااحااااةاااهاُٙاااذ ٥،


اٚ٧فٝة٨تةاا اخ ِ٥٠ضافٝ،ا ٙؼ٨هٛل٨سا٦ا اتاا٥ٝ،حرخ٘اِ٥٠ػرةا٦ضاؼر
ٝ،فً٦ةٜاةرٞٛض ٠ثؼآت٦ف٤٘٨ ٧،آه١راةٞآقسٚاح٘هةٚآ٘إٗاْضااػرهارٙپاٜدٖٙ ٝ
حرخ٘٠اٚ٧ا ت:
ةااااااآ ٦اٛااااااتة٢اااااااحٜظاااااار
حػااااا،ٞآاااااه٨ٛاةؼاااااٚ٨آقدااااا ٦


155
آااااااه١رةقااااااركاحخااااااذا،ٝهاااا ااً  ٗااااٚػ٘ااااْآخ٨اااارةاااا٠حؼتاااار 


ضاػرةٚ٨ف٧،اًٝط ٦حٜا بةرهراٞ٘ٛ،فٟا تٝةاحػ٧ٞرا٧تا٠ً٦٧ااخ٢اٙا،ا٧ا٠
ٗ٦ف١ه.ذٚ١خٞاٜٛه،ٟاة٘ ٠تة٢ر٨ُٟر٥اا ٧انٝ،ٝا٧ان ٞمٗ٦ف١ه.
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تإث٘ش آٗبت ٍ احبدٗث ثش شؼش سٍدوٖ ٍ هؼبصشاى
آ٢إُرك ٠اااٚ٧حه٧ثًٓ٠و٘اٙة٠كراٛهش لا،شًٜٗ٦ه:
«ف٨ٛاف٧،ا٦٧ژ،فا تًُ٠ر٦١ٝاٛتٟٞفٙ ،ؿرمضهٟاٛهً.ط ٦حاٞف،ا٧اٚف٧،اام
پا ،اٝ٦٧پر٨١زةاضه.فًٙ ٙٝ،ط ٦ا٘٧اٙمةافةاٛصحًْٞمٛاخها٧صػوْم،اٜ٘١ا٧صػٖٔٝ
ٌٔاٛصغترا ت»156
ً-30س،٦اً٠ةاضاهةا٠فّٗ٢ارح٨اه  ،ضٞف اريٝ،ف،ف ٨ُٝا٦ةا158157،ٝ ٠


اٚ٧حه٧ثٗرحتظٗ٦ضٞفًٗ«٠ب ػلٖ ال ٗٔحِّجٔهٓ االّ هؤهيٌ تمٖ»٧(159اػٔ٦ف ٝات
ٛها،فح،ٞاِٗرٗإٗٚةاحوٞا)


161 160
-35خ٧ٞطاا ٚپاااىفاٝ،ةاا٦پرخااااش  ٨١چًاس،اٗتااشػاضانؿااش  


ٝ،فً٦ف،اٚ٧ة٨تةاحرف«ضٝ»ٚ٨اج ،اً٦٧رفٟا ت.
ضاػرة٠اٛ٠٧ ٚ٧ظرفاض ٍ«٠ً٠الىبظو٘يَ الْرَٕ٘ظ ٍ الؼبف٘ي ػٓيِ الٌبس»ٛ (162ااٙ
ً٠خطٖكرٛٝطاٜٛهٝااةهٗ٥رفٕفُ،ذٛ،ه).
163

ٝحاه٧ث:ال ػٓمْلَ وبلتذث٘ش ٍ ال ٍٓسٓعٓ وبلىف ٍ ّٙال حٓسٓتٓ وَحٔسٕيِ الخُلْاك (١ا٨چ
ػؤٗ٦اٜٛهحهة٨ر٨ٛستٝحوٞا٦٧چٙٞخ٧ٞط
ٝةااٚ٧ة٨تفِ٧رٝ،فً٘١٦اَٜ١ا
ٌٛاااُٞلاااتٗااازف،ٝةاااا ٙخاااه٧ص164

ُ-33اارفٕ،فاُ٥،زٛاااه ،فةاا٠ف٧ااٚ


ٚفاٝ٥،ضرك٦چ٨ٛٙٞيخ)٦٧ٞ
ت :
165
 ٌٗٚةهةً٠سُرٛخٞا٦١ةا٠خا٧ٞص 

166
 ةلٌااٚا،ٝامُاارٕٝف٧ٝ،طااُ٦ااز ٚ٧


ة٠اح ٘اّا٧افحقتحأث٨ر ٧اناٟ،ٞ ّٝػٔنةٞف«٠ًٟوالّ اٙىَّ االًسبىَ لَ٘ٓطْراٖ اَىْ
سٓآُ استَرٌْٖ»٠ٛ(167چٚ٨ٜا ت٘١اٛااٛسا ٙرًطًٜ٦هً٠ةٜ٨هشة٨ٛ٦ااضٞف)
ٝحه٧ث:اٙىَّ لٙىّلِ اُهٍٔ فٙتٌْتًٔ ٍ اٙىَّ فٙتٌََْٔ اُهتّٖ الوبلُ١(168راٗ ا،٦اةٔ٨ا٠ا٥ا اتٝ
ةٔ٠٨اٗتٗٗٚاّا ت)
-38ا٧ٝ٥ذِ169ؿاكْااض٘ا،مچ٠پٜاهاً  ٥،ااااتخااااآن كر٧ااااهپااااً٦ااااا! ٥،


170
ػ٘ااارً٥اااٗ٠ااارحااا،ٞا ااات ااارٗا٧ٝ  ٠٧ااها ااتٝمًا١،ااانةاا٠ا٧ااٚاا ٥،


ضاػرف،اٚ٧فٝة٨ت تب كرٜ٧صاٛسا،ٙاة٨اًٜ٦ٗٙهٝحٔ٘٨حفا،فة:٠٧ ٠
«اَحٓسٙتٓ الٌبسٔ اَىْ ٗٔتْشَوَا اَىْ ٗٓمَُلَا آهٌّب ٍ ّن الٗٔفْتٌَى»٧ (171اپٜهاضا ٜهٗارفٕ
ً١،٠اضٛٞه ٜ٧ُٞ٠ً٠ِٛها٘٧ا،ٝ ٙف ٖٝ٧اٗٞفِٟٛرفٛه )
411

ٝ-32اخبٛتٞفةً٠سةاراكضااًّٝارٕ 


ٝاخاابةاضااه١اار ٜ٧اا٠ضااٌرٛؼااٖ172


ٗػرعفٕٝحٔ٘٨حا تة«٠لَائٙي شَاىَشتُن لَإصٗاذًَّىن ٍ لَائي وَفَاشُتن اٙىَّ ػازاثٖ
لهذٗذ»(173اُرضٌرًرف٧هة٨ط رٗ٨ُ٦ر٧هٝاُرًلراٛٙؼ٘تًرف٧هػذاا خ ٦خٞا٨١اه
ف٧ه)
ٝاٚ٧حه٧ث« اُرخهاٛٝهچ٨ز٥ة٠حٞفافةا٧هٛطاٛٙؼ٘تًٝارٕ٥ٝف،حاٞپه٧اها،
ضٞف»174
-36ف ،ت،ٝا تًٜاافا٧اٗٚثاْخاها،ٝ٥ا  اُاارةتسااتٌ٧اا٦ف١،اازا،ف،ةِطاااف175


ٝ،فً٦ةا٧يا ،اّآ٘ثْخٞاٜٛه،ٟا ٗافٟپذ٧رش ٧انٝ،ٝا٧انا٧رًٜٗ٦ه.
آ٢إا تاا «٠٧اٙىَّ هٓغ الؼٔسش ٗٔسشا»(176ةا١ر خ  ٦ا١٦ٛست)
ٝحه٧ث«:اَىَّ هغ الؼٔسش ٗٔسشا»177

 -37ا٘اعٝةااافُِٟٔاآٝٙٞهؼت ااٙچااٗٞااا  ٟاُااركرضاا ٠ةتٜ٨ااهف،اك ااهف،چااا ٟ


حطتٝ٠٨غق، ٠ٜا٦٧ضاػرحٔ٘٨ق٦ا تا٧تاة٧ ٠انٗرةٞطة١٠اٝ،نٗٝاٝ،نً٠ف،
ٟ،ٞ 96٠٧ةورٟذًرضهٟٝف٨ٟٛ،ٞ ٚ٨٘١005٠٧ ،ز٧اف ٥،ٝضهٟا ت١.اٝ،نٗٝاٝ،ن
فٝكرض ٠ةٞفٛهً٠ف،اٗاٙاف٧،س پ٨اٗترٗأٗ،ٞضهٛهحاحو٨وت قر،اةٗ٠رفٕٛطاٙفٜ١ه.
ف،فٞ٧اٝ،ٙفً٦ة٦ ٨ا تفٚ٨٘١،اٗ٠ً٠ٜ٨ة٠خسرٛ٥ٝستتفافٟضه:ٟ
179
آلٜ٨ااااااااااياٝةاااااااااار٢ٛااااااااااافٟفا،ف  ةااااااارُااااااارف١ٙااااااااٝ،نااٛ ٝااااااا ٠


ِٛ-38اٜ٧،اااض٨ٜه ا ًٖااُ٠اااٟٗقٜاات،ٝاحاات  اا٠پ٨ااراٚ١ةٞف اات ٞ٧ااق،اةاا٠ػٔ٘ااراٛااه،


٦ٌ٧ااً٨هضاهپرخاٙٞفٕٝضاهچااىااح٘٢ات  اا٧ٕٞؼوااٞا،اااةااٞشٝ،ضااُٚطااتچطااٖحاار


180
ٔ،خااٖٗاٛااهةااهٙٝاّٝفٓااٖٗاٛااهةااهاٙثاااٛ  ٦ٛػاا٨بٗااٚضااٞففٝ،غااْ ٙپ٨ااراٚ١فِ٧اار 


ً٠اضاٟ،ا تة:٠٧ ٠ ٠
178

 ٍ«-0جبءٍٔا ػلٖ لو٘صِ ثِذٓمِ وزةٍ»ٝ(181پ٨را ٞ٧ٚ١ق،ا ،ٝفٛهً٠ةر ٙخ٦ٛٞ
فٝ،ؿٚ٨ةٞف)
 ٍ-5استجمب الجبةٓ ٍ لَذٛتٕ لو٘صِٓٔ هٙي دٔثٔشٍ ( ٙفٝةارا ،٥ا٨هٙةا٠ف،مةاا١اٖ
182

پ٨طُ٦رك ٜهٝپ٨را ٞ٧ٚ١قااپٔطتپاٟ،ضه)
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تإث٘ش آٗبت ٍ احبدٗث ثش شؼش سٍدوٖ ٍ هؼبصشاى
)3اٙرّْٓجَا ثمو٘صٖ ّزا فَإلْمَُٔ ػلٖ ٍٓجِٕ ٙاثٖ ٗإت ٙثص٘شا(183اٚ٧پ٨را،ٚ١اةتر٧هٝ
،ٙاةرچ٢رِ٥ٟپهٕ،ة٨لٌ٨ٜهحاةٜ٨اضٞف)

ٛ -39ناا٠ةاااٛ،ااح٧اااك ٨صٝةاا٠ذهّ  حاااٞةااا ٠اااا٦ٛااُزاكااآٗ٠اااه٧ص 


185
خااا٧ٞصمةِ٨اٛاااُ٠ااارففااپااا ٦اااٞف  خاااٞاٝ،ٙ ٦١ا ٗااازفً٘ ااارف٧اااص 



ٝ،فً٦ةاا لافٟااٝاج ،ا٦٧ةاحرف«ض»ٚ٨اااحاف٧ثة٢رُٟرك ٠ا ت.
٦ضٞف.
ضاػرة٧٠يكضٔ٨تاخاله٦اضاًٜ٦ٟٗ،هًُ٠ا٦١ة،٠ذٔ٧تحته ْٗ٧

184

ضا٧هة ٞاٖ٨ٛةااٚ٧حه٧ث ،ٙاٗرحتظةهاًٖ٨ٛا«٠اَفْضَلُ اعصحبة هٓيْ إرا رَوَاشْتٓ
ؤػبًهٓ ٍ ارا ًَسْٓ٘ٓ روشَنٓ»186
( ة ٢رٚ٧ف ٝاًٙس٦ا تًٝ٠ه ٧٦افًرف٥حرا٧اًٜ٥،هٝٝه ٦كراٗٞشًارف٥
حراة٨اف ،ف)
، -80ا١ٝااااًاااٗ٠رفٗااااٙخٞاٜ١اااه  ٗاااٚفٝخاااٞاٖ١حاااه٧ثضاااهخ٘ٔااا٠


187
ةااااا٨ٛ٦ااااااا٥ااٗااااارفِٕ ااااالٔ ٠

ػاك٨ااااتخااااٞاٖ١ااخااااها٥خ٢ااااا ٙ


ضاػرةاة٢رٟاا ،ا٠٧خ٘غٝحوس٠ًٖ٨ةاا اف٥ح٘إاا ٙا لافًٟرفٟةا٠ا٧اٚفٝ
حه٧ثٛظرفاض ٠ا ت:
«-0سٓلَُا اهللَ الؼفَ ٍ الؼبفِ٘ فبىَّ اَحٓذاً لَنٕ ٗٔؼٕطَ ثٓؼٕذٓ ال٘م٘ي ة٘شاً هٙيَ الؼبف٘اِ»188
( ااخهاةخطصٝػاك٨تعٔبً٨ٜاهًا٠پاسااا٘٧اا١ٙا٨نٌس،اچ٨از٥ة ٢ارااػاك٨ات
ٛهافٟاٛه)

«-5اٙسٕتَرٌَْا ػٓيِ الٌبسِ ٍ لََٕ ثهَصِ السَّٙانِ»(189ااٗارفٕةا٨ٛ٦اااةاضا٨ه٧ٝاي
هغؼ٠چٞاٗسٞاىٖ١اا ٢ٛاٛخٞا٨١ه)
ً٥الٕٗ٦ضٞفم


ثاعآ٠
ةاحٞخ٠ة٠ا٠ٌٜ٧پرفاخ ٚة٥٠٘١٠ضاػراٗٙؼاغرٝ،فً٦ةاػ
ااةو٠٨پر٨١زٞ٘ٛف.ٖ٧
وتبثٌبهِ
هر ٗٙد٨ه:
٦ٜ١ -0مؿالٗقسٗ:ٚ٨ؼا٦ٛة٨اٙمح٢راٙمة٨ٜافهر ٙمچااثف ٕٝااّ١0360ااشم(
593غلق)٠
-5اةٞآلرجاغل٢ا:٦ٛا ؿا٦ٛمةرُز٧هٟمحرخ٘ا٠محٔخا٨عٝضارحٗق٘اهحساٗٚ٨طاا٧خ
كر٧ه٦ٛمح٢راٙما ٛطا،انػٔ٘ٝ٦كر٦ِٜ١مچاثا ّٝاّ١(0368ا.ش)
411

-3اةٞآوا ٘٦مٗقس:ٚحا٧،خاةاٙكا٦ ،مح٢راٙم ااٗا٘ ٙتمچاثف ٕٝاّ0378
١اش(320غلق)٠
-8اةٞآوا ٘٦مٗقس :ٚضؼرف،ا٧راٙپ٨صااا الٕمح٢راٙمة٨ٜافاٛه٧طا٠ا االٗ٦مچااث
١اشم(092غلق)٠
اّٝمفٗ٥ا 0378ٟ
-2اضرفااف–ٟػٔٗ٥ٞوهٕٗ:ؼاٝ٦ٛة٨اٙمح٢راٙما ٛطا،ان ٘تچاثف ٕٝاّ0379م
(080غلق)٠
-6اكػحاافماػالخا :ٙفٕآطؼراٝ،فً٦مفٝضٜت٠ما ٛطا،اناف٧بم اّ5003
-7اٞٛض٠محس :ٚفاٛطٜاٗ٠افاكا٦ ،مخٔهاّٝم٧ٝرا اتفٕٝما ٛطاا،انٝاا،نا،ضااف
ا الٗ٦مح٢راٙم١0380اشم(0080غلق)٠
-8اِحِ٠م١رٗا:ٙحا٧،خافة٨انكا٦ ،محرخ٘،٠ضااافٟمضلنمح٢راٙمةِٜااٟحرخ٘اٛٝ٠طار
ً اام اّ0337
-9افاٟ،چ٨ُ٦ال٦ٛماح٘ه :ضاػرا٘١ٙؼػرٝ،فً٦مح٢راٙمة٨ٜافٗٞهٞكانٗق٘ٞفاكطا،م
چاثا0370ّٝم(268غلق)٠
-00اهتاّ ض ٨ا٦ٛمػتاسٗ:د٘ٞػٗ٠وا ن(ةخصا)ّٝمح٢اراٙماٛد٘ا ٚثااٗٝ،لااخر
كر٦ِٜ١مچاثا ّٝاّ059+680(0385غلق)٠
-00اٗاٗ٦مٛػراجٝ،:فً٦ا افضاػراٙمح٢راٙما ٛطا،انخاٗ٦مچاثف088(0378ٕٝ
غلق)٠
-05اٗاٗ٦مٛػراج:فٞ٧اٙاضؼاٝ،،فً٦مح٢اراٙمٗإ ساٗ٠غآؼاانكرٜ١اَٝح٘اهٙا٧اراٙ
اٗٚ٨مچاثفٕٝم0387م(060غلق)٠
-03ةراُٜ٨سٌ٦مامسٝ،:فًٗٝ٦ق٨ظاٝمف ً،ااٝ،فً٦ماضؼا،ما آ ٚ٨ةافم0989.
ٗ٢ا،ن١اٝ،٥فًا٦مف ً،اااحاا٧،خافة٨اانكاا،سٝحاخ٨ايم ثاا،

-08ةراُٜ٨سٌ٦مامس:
ٗ ٜخبمٗسٌٞم0975مظ073حا(585ة٠اةا)٦ ٝ،ٙ
-02ةراُٜ٨سٌ٦مامسٝ،:فًٗٝ٦ق٨ظاٝمف ً،ااحا٧،خافة٨انحاخ٨يمفٝضٜت٠م0926
-06ةراٙمافٝا،ف :حا٧،خافة٨انا٧راٙمجاّٝمحرخ٘ا٠ػٔا٦پاضااغاآحمح٢اراٙما ٛطاا،ان
ً اةخا٠ٛاةٜ٨ ٚامچاثف١0332ٕٝاش(800+08ظ)
-07ةرحٔسم٦ُٜٞ٧افٝا،ف٧ٝچ:حا٧،خافة٨انكا-٦ ،حاخ(٦ٌ٨ااٝ،اُا،ةا اٙحااپا٧ااٙ
ٔدٞه )٦محرخ٘٠فً ر ٨رٝسا٧زف٥مح٢راٙما ٛطا،اناٝقا،مچاثا ّٝاّ١0386ا
شم(808غلق)٠
-08ةرحٔس:٥.افة٨انٗرفٕ ٨ا٨ٗ٥ا٠ٛماااٗا١ٙا٥ههٖ٧حاهر٨ٗ02ٙالفٗ«٥دٔ٠خ٢اٙ
0939»ٞٛمض٘ا6.ٟ،
-09ةرحٔس:٥.حا٧،خافة٨انكا٦ ،مُٓٚ٨ٜرافم.0958
-50ةزٍ،ةِ٨هٓ٦م ؼ٨ه:خزا٠ٛپرُٜح(٧ٝژٟٛاٗ٘١٠ا٧صةزُ،هاضت١زاٝ،غهٗ ٚ٨اّ
 ٝفنٝ،فً)٦مح٢راٙمٗ ٞس٠كرَٜٝ١ح٘هٙا٧راٙاٗٚ٨م008(0386غلق)٠
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-50حا٧،خ ٨س اٗ(ٙإٓقٛاٗؼٔ)ٕٞمة٠حػق٨حٗٔيآطؼرا٥ة٢ا،مح٢اراٙما ٛطاا،انپه٧اهٟ
خا،ٝمچاثفٕٝم١0366اش
-55خاٛٙثا٥،مٛاغرٗ-ق٘ه٥مٗظلر٧ :انٝاحاف٧ثف،ضؼرٝ،فً٦مف ً،ااافاٛطاٜاٗ٠
ٝ،فً٦م اّ5008مج5مظ302.ٝ308
-53خاٛٙثا٥،مٛاغر٨ :رهر ٝٙحه٧ثفٙٞ ٗ،ػركا٦ٛمفاٛطِا ٟاافا الٗٛ٦دق ةااف
م اّ806(0373غلق)٠
-58حاً٘٦ما ٘اػ :ْ٨ةرُز٧هٟاضؼاٝ،،فًٜٞٗٝ٦چ٢ر٥مح٢راٙما ٛطا،انا اع٨رچااث
ٕٞم اّ0373م(028غلق)٠
-52حٔت٦مػٔ٦اغـر:حاث٨رهر ٝٙحه٧ثف،افة٨انكا٦ ،مح٢اراٙما ٛطاا،انا ااع٨رم
چاثچ٢ا0382ٕ،م(358غلق)٠
-56خٞاٛسا٥،م هاخ٘اّ:ضرحؿر،آقٌاٖمحػاق٨حٗقاهراٗ،ا6٥ٞخٔاه٥مح٢اراٙم
ا ٛطا،انفاٛطِاٟح٢را.ٙ
 -57خالغٗ٠وا نٛخس ٘١ٚ٨ا٧صهار ٝٙافاكا ،ا٦ف ،اتيخرا ااٝ٦ٛةٜ٨ااةٚ٨م
ا،اىمفاٛطِاٟا،اىما،ف٧ت٢طت اّ0385م(028غلق)٠
-58خالغٗ٠وا نپٜد٘ٗٚ٨د٘غةٚ٨آ٘ٔٔ٦ا افاٙاةااٝٙافة٨اانكا ،اٝ٦حاخ٨ايم
فٝضٜت٠ما لٜه055(0388غلق٠ة٠خظكا025ٝ٦ ،غلق٨ ٠رٓ٨ي)
-59فة٨ر ٨اه٦م ٨هٗق٘ه :پ٨طاِٜ١اٙضؼرپا٦ ،مح٢راٙما ٛطا،انٞٗ ٝاشاٛواالا
ا الٗ٦مچاث ٕٞم١0370اش(08+586غلق)٠
-30فة٨ر ٨اه٦م ٨هٗق٘هُٜ:حةاا٧اك ٠مةخصٛخستمح٢راٙما ٛطا،اناضرك٦مچااث
فٕٝم اّ١0322اش
-30ف١خهامػٔ٦اًترٓ:ـتٛاٗ 02٠خٔه٥مح٢راٙما ٛطا،انفاٛطِاٟح٢راٙمچااثفٕٝم
١0377اش
-35ف١تاض٦مػٔ٧ :٦اف٧ا٢ٗ،رةاٙمح٢راٙما ٛطا،انغهاٗ٥ؼاغرمچااثف0387ٕٝم(886
غلق)٠
،-33افكرماةٓٞوا ٖ ً:ااضٜا  ٦ثاٝ،،فً٦مح٢راٙمٗ ٞسٗ٠غآؼانا٧راٙاٗٚ٨مچاث
ا0386ّٝم(588غلق)٠
،-38افٜٗصمػغاٗق٘ه:حق٨ ّٝٞر،ف٧قف ،اتيخرا اا٦ٛمٛداق ةاافما ٛطاا،ان
فاٛطِا ٟاافا الٗٛ٦دق ةافمچاثا0382ّٝم(205غلق)٠
،-32اف٧ٝا٦ٛمٗق٘هةٚػ٘ر:حر خ٘اٙآتالؿا٠محػاق٨حپرٝكسا،ٞاح٘اه حاصمح٢اراٙم
ا ٛطا،انا اع٨رمچاثف١0365ٕٝاش(520غلق)٠
،-36ا ِٞمٗق٘ه:حدٔ٦هر ٝٙحه٧ثف،ضؼركا٦ ،مح٢راٙما ٛطا،ان ا٘تمچااث
پٜدٖم اّ582(0386غلق)٠
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،-37ا ِٞمٗق٘ه:كٚةه٧غ(ٜ١ر خ، ٚا)٦٧مح٢راٙما ٛطا،ان ا٘تچااثاّٝمة٢اا،
0385م(320غلق)٠
،-38اضهٗقػْمٗق٘ه،ضا :پرح١ٞا٦٧ااهر ٝٙحه٧ثف،افاكا٦ ،مٗط٢هما ٛطا،ان
اٙههسمچاثا١0380ّٝاش(828غلق)٠
،-39اٗ٦حتر٧ز٥محسٚةٗٚق٘ه:حوا٧نآقهالنمحػاق٨ح ا٨هٗق٘اهًااظٖاٗاإم
ح٢راٙما ٛطا،انفاٛطِاٟح٢راٙمچاثفٕٝم اّ307(0382غلق)٠
ٝ،-80فًٗٝ٦ؼاغراٙاٝهر)00ٝ9(ٙف ً،اا0مسمةراُ٨ٜساٌ٦مااحاا٧،خٛظاٖٗارفٕ
حاخ٨يمٗسٌ(0926ٞغع)563-578
ٝ، -80فً ٦ر ٗهضاػراٙكا٦ ،مٗد٘ٞػٗ٠وا نمةًٞ٠ضصٜٗٞچ٢راًتر٥مخا ً٠ٛاام
ح٢راٙمچاثاّٝم0387م283غلق٠
ٝ،-85فً٦ما افضاػراٙم٧ٝژٟٛاٗٝ،٠فً٦مً ااٗااٟافة٨اانمضا٘ا07ٟ،مح٢اراٙمٗارفاف
0387
٧،-83اح٦مٗق٘هاٗ:ٚ٨هػ٨هٟا٥ااًساٗ٦٧رٝا٥مٗدٔ٧٠ـ٘اام ااّ55مضا٘ا8ٟ،م
ةا0388ٙم(889-883ظ)
٧،-88پٌامژا:ٙحا٧،خافة٨انا٧راٙمحرخ٘٠فً رػ٨س٦ض٢اة٦مح٢راٙمةِٜاٟحرخ٘ٛٝ٠طر
ً اام اّ0378
 -82افانٛاغر٥محس:ٚهاكٝ٠٨غٜا٧غٗؼ٥ٜٞما ٛطا،ان ٗٞاشٝپار،ٝشًاه580م
اّ0368م(غلق)000٠
 -86افانٛاغر٥محس:ٚكٜٙٞغٜا٧غافة٦ما ٛطا،ان ٗٞاشٝپر،ٝشًه588/0م اّ
0363م(87غلق)٠
ٔ -87غا٦ٛمٗق٘هػٔ:٦ةه٧غما ٛطا،انفاٛطِا ٟاافا الٗٛ٦دق ةافمٛدق ةافمچااث
اّٝم اّ0385م(892غلق)٠
ٜ -88ا٦٧ماةٞآ٘دهٗدهٝفمفٞ٧اٙة٠حػق٨حٗظا١رٗػالامح٢اراٙما ٛطاا،اناٗ٨رًت٨ارم
0336
ٞ٨ -89ع٦مخالّآه:ٚ٧آداٗغآػـ٨ر(فٝخٔهمة٨رٝنمفا،آلٌرم(0373ه٘ر)٥
-20ضتٔٛ٦ؼ٘ا:٦ٛضؼرآؼدٖ()5ٝ0محرخ٘٨ ٠هٗق٘هحو٦فاػ٨ُ٦ال٦ٛمح٢اراٙف٨ٛاا٥
ً اام اّ0363م(268غلق)02+٠
-20ضر٧قخرخا :٦ٛآ ؼر٧لانمح٢راٙا ٛطا،انٛاغرخسارٝمچااث إٞم050(0368
غلق)٠
-25ضؼا،مخؼلر:فٞ٧اٙضؼرٝ،فً٦مح٢راٙما ٛطا،انهغرٟمچااث إٞم096(0385
غلق)٠
-23ضؼا،مخؼلرٝحسٚاٝ، :٥،ٞٛفً٦ا افضاػراٙمح٢راٙما ٛطا،اناٗ٨رًت٨رمچااث
0367ٕٞم(500غلق)٠
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-28ضل٨ؼً٦هً٦ٜمٗق٘ه،ضا٨ ٞٗ:و٦ضؼرمح٢راٙما ٛطا،ان ُاٟمچاثفٕٝم0368
م(85+669ظ)
-22ضل٨ؼً٦هً٦ٜمٗق٘ه،ضا:غ،ٞخ٨اّف،ضؼركا٦ ،مح٢اراٙما ٛطاا،ان ُااٟچااث
ٕٞم0366م(735غلق)٠
-26ض٘سه٨س :آ٘ؼدٖمةًٞ٠ضصفً ر ٨رٝسض٘٨سامح٢اراٙما ٛطاا،انكارفٝسم
چاثا0373ّٝم(808غلق)٠
-27ض٘٨سام ٨رٝس :تيضؼركا٦ ،مح٢راٙما ٛطا،انكرف٦ ٝچااثفٕٝم0372م(
830غلق)٠
-28ض٘٨سام ٨رٝس:ةه٧غمح٢راٙما ٛطا،انكرف٦ ٝمچاثضطٖم0373م(085غلق٠
)
-29ض٘٨سام ٨رٝس٨ًٔ:ان تيضٜا ٦مح٢راٙما ٛطا،انكرف٦ ٝمچاثف0373ٕٝم(
358غلق)٠
-60ض٘٨سام ٨رٝس:ة٨اٗٝٙؼا٦ٛمح٢راٙما ٛطا،انكرف٦ ٝمچاثف0372ٕٝم(528
غلق)٠
-60ض٨٢هثا:٦ٛآه،ا٠٧مهٖما ٛطا،انك٨رٝا ةاف٥مچاثف088(ٕٝغلق)٠
-65غلامذة٨حاجُٜ:د ٠ٜ٨خ(ٚضصخٔه)٥مح٢راٙماٗ٨رًت٨رمچاثپٜدٖم0370
-63غلامذة٨حاج :حا٧،خافة٨انف،ا٧راٙمح٢راٙما ٛطا،اناٗ٨رًت٨رمچااثپاٜدٖ ااّ
0326م(706غلق)٠
-68عا١رخاٙاهفمػتهآرح٘اٝ،:ٙفً٦مٝ،اُا ٝ،ثا،محرخ٘٠فً ارٗ٨ارااٗاالاح٘اهم
ح٢راٙما ٛطا،اناٗ٨رًت٨رمچاثا088(0386ّٝغلق)٠
-62عتاعتا٦٧مٗق٘هحسٚ٨م ٜٚآٜت(٦ظ)محرخ٘٠ا اف٦ٓٝمح٢راٙما ٛطا،انپ٨اإ
ااف٥مچاث ٨زف ٖ١اّ0382م(505غلق)٠
-66ػث٘اٙاهفمٗق٘ه :٥،ٞٛتيٛظٖكاٝ٦ ،حاخ٨ايهار00ٝ9ٙمٗساٌٞما ٛطاا،ان
ٛاًٝام0978م(570غلق)٠
-67ػتهاجافماح٘ه:افة٨انكاٝ٦ ،حاخ٨يف٠٘٨ٛ،اّٝهر00ٙمةااحأث٨رافة٨انهارٙ
٠٧ٝ،ٝ00افةٝ،٦فً٦مفٝضٜت٠ما ٛطا،انفاٛصمظ50-38
-68ػتهآطٌ،ٞػتهآس ا:،حٔ٘٨قانف،اضؼا،ػ٢ه اٗا٦ٛمفٝضٜت٠م اّ70(0998غلق)٠
ٗوآ١٠ا)مفٝضٜت٠م0979م(78غلق)٠
-69ػتهآطٌ،ٞػتهآس اٗ:،ضاٗٚ٨هر ٦ٛف،ضؼر( 
-70ػ٦ٜ٨مغه،آه:ٚ٧ا افٝ،فً٦مًٔ٨انمخٔهفٕٝمً ااٌٖ٧م0963مظ030حا023
-70ػػا،م ٨هٗق٘هًاظٖ:ػٖٔآقه٧ثمح٢اراٙما ٛطاا،انفاٛطاِاٟح٢اراٙمچااثفٕٝ
0369م(075غلق)٠
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-75ػ٘افاغل٢ا:٦ٛحا٧،خاٛت٨ااا فٕحاخاحٖمح٢راٙما ٛطا،انا الٕفٝخٔهف٧،يخٔهم
چاث52م0360م(880غلق)٠
-73ػٞكٓ:٦تااا ٓتاامة٠حػق٨حٗق٘هػتا ٦مف،فٝةخصمح٢اراٙما ٛطاا،انً ااا
كرٝض٦كخر،اا٥مچاثا ّٝاّ0036(0360غلق)٠
-78كرٝااٙكرمةه٧غآزٗا :ٙخ ٝٚخ،ٜٞاٙمح٢راٙما ٛطا،انخاٞا،اٗ٦مچااثچ٢اإ،
0369م(783غلق)٠
-72كرٝااٙكرمةه٧غآزٗا:ٙاحاف٧ثٗث٥ٜٞمح٢راٙما ٛطاا،اناٗ٨ارًت٨ارمچااثپاٜدٖم
0370م(578غلق05+٠غلقٗ٠وهٗ)٠
-76كرٝااٙكرمةه٧غآزٗاٗ :ٙآخذهػعٝح٘ث٨النٗث٥ٜٞمح٢راٙما ٛطا،اناٗ٨رًت٨ارم
0370م(562غلق)٠
ً-77ساٗ٦٧رٝا:٥اٛهُ٦ماٛه٧ط٠مضؼراٝماٗ٧،ٚ٨اح٦مح٢راٙما ٛطا،انعٞسمچاث
ا0367ّٝم(085غلق)٠
:٦ٜ٨ًٔ-78اغًّٞاك(٦چ٢ا،خٔه)٥مح٢راٙما ٛطا،انػٔ٘٠٨ا الٗ٠٨
ٗ-79دٔس٦مٗالٗق٘هةاهر:ةقا،ا ٞٛا000(،خٔه)٥مح٢راٙمفا،آٌ با الٗ٠٨
ٗ-80قدٞامٗق٘هخؼلر :تيخرا ا٦ٛف،ضاؼركا ،ا٦مح٢اراٙما ٛطاا،انكرف ٝاٝ٦
خاٗ٦مچاثاّٝةهٙٝحا٧،خم(737+60ظ)
ٗ -80ق٘هةٜٞٗٚق،ما را،آ ٞح٨هكٗ٦واٗانض٨خاة ٞؼ٨هاة٦آخ٨رمة٠حػق٨حضال٨ؼ٦
ًهً(٦ٜفٝخٔه)٥مح٢راٙما ٛطا،ان ُاٟمچاث ا ٕٞااّ١0370ااشم(0063
غلق)٠
ٗ-85هةقر٥مٗق٘ٞف :ضاػراٙة٦فٞ٧اٙمح٢راٙما ٛطا،انپاٞٛسچاثا0370ّٝم(708
ظ)
ٗ-83ه٧رضا٠ٛچ٦مًاظٖ:ػٖٔآقه٧ثٝف،ا٤٧آقه٧ثمهاٖما ٛطاا،انا االٗ٦مچااث
١ط ٖ0375م(808ظ)
ٛ ٞٗ-88امخالّآهٗ:ٚ٧ثٗ٥ٜٞؼ٥ٜٞمة٠حقػق٨حٌٔ٨ٛساٙٞمةا٠ا٘ ١اإٛػاراجپا،ٞ
خٞاف٥مح٢راٙما ٛطا،اناٗ٨رًت٨ر(چ٢ا،خٔاه)٥چااثا ّٝااّ0365م(0933
ظ) 
٨ٗ-82رااٗالاح٘هٜ :ت ١ا٥پا٧ها،ف،ٝاٙپرةا،افة٨انمفٝضاٜت٠ما ٛطاا،انفاٛاصمچااث
اّٝم5008م(350غلق)٠
٨ٗ-86راامٗالاح٘ه:ف،ػآٖا٧راٙضٜا ا٦مةا٠خاظ ارٓ٨يمفٝضاٜت5002٠م(260
غلق)٠
٨ٗ-87راامٗالاح٘ه٧:اف٧ا٢ٗ،رةاٙمح٢راٙما ٛطاا،انهاهسمچااثاّٝم0380م(885
ظ)
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٨ٗ-88رااٗالاح٘همٛاغرخاٛٙثاٝ،:٥،فً ٝ٦خ،ٜٞاٝ،ٖ١ٙاُا،اٝمح٢اراٙمٛطارٝ،اُاا،م
چاثا568(0387ّٝغلق)٠
٨ٗ-89راا٧قمػتهآـ:٦ٜاةٞػتهاجٝ،فً٦ما آ ٚ٨ةافمفٝضٜت٠م0928م(576غلق)٠
ٗ٨راا٧قمػتهآـ:٦ٜاضؼا٘١،ؼػراٝ،ٙفً٦ما آ ٚ٨ةافم0928

-90
٨ٗ-90راا٧قمػتهآـ :٦ٜثا،اةٞػتهاجٝ،فً٦ما آ ٚ٨ةافم0927
٨ٗ-95راا٧قمػتهآـٝ،:٦ٜفًٝ٦اٌٛطافؿزّما آ ٚ٨ةافم0927
٨ٗ-93راا٧قمػتهآـ٨ٗ:٦ٜرارافةٝ،٦فًٝ٦اضؼا،حااٟةه ت ٗهٟاٗ«ٝدٔ٠ضرم ري»م
0928مض٘ا8ٟ،
ٝ،فًٝ٦حٌاٗالنضٌْٛظٖ،ةاػ٦مٗد٘ٞػٝ،«٠فًٝ٦اٗاٙا»ٝ

٨ٗ-98راااافٟمي:
٨ٗ-92راااافٟمي:اةٞػتهاجٝ،فً٦ا اسُذا،مافة٨انًال ٨يحاخ٨يمف ً،ااٗ٨اراافٟم
خآناكٌاٚ٨ِٛ،،مفٝضٜت0985٠مظ58-000
٨ٗ-96ر ٌ٦مف.س:حا٧،خافة٨ان(٠٨ ٝ،خٔها)ّٝحرخ٘٠اةراٛٞ٧ٖ٨١س٦مح٢راٙما ٛطاا،ان
اٗ٨رًت٨رمچاثاّٝم208(0328ظ)
ٛ-97احْخأٛر٥مپر٧ٝز:ضؼرٜ١ٝرم١ل اف خ)0(ٚمح٢راٙما ٛطا،انعٞسچااثفٕٝ
0377م(880ظ)
ٛ-98احْخأٛر٥مپر٧ٝزٝ:اٙضؼركا٦ ،مح٢راٙما ٛطا،انعٞسمچاثضطٖم0373م
(303ظ)
ٛ-99اغرخسرٝمفٞ٧اٙهػا٧هة٠حػق٨حٗد ت٢ٗ–٥ٜٞ٨ٗ٦هٗ٥قونمح٢راٙما ٛطا،ان
فاٛطِاٟح٢راٙمچاث 0368ٕٞ
ٛ -000اٗ٠پژ١ٝطِاٟمكػْٛاٗ٠پژ١ٝص١ا٥ا٧راٙضٜا ٦م ااّچ٢اإ،مضا٘ا١ٟ،لا ٖ
اّ0383مفٝضٜت550(5002٠ظخظكا055+٦ ،ظخظ ٨رٓ٨ي)
ٛ-000دٖ،ااٗ:٥رغافآؼتافمحػق٨حفً اراٗا٧،ٚ٨ااح٦مح٢اراٙما ٛطاا،انػٔ٘اٝ٦
كر٦ِٜ١مچاثچ٢إ،م0370م(798ظ)
ٛ-005ظاٗ٦ػرٝض٘ ٦رهٜه :٥چ٢اٗ،وآ٠مة٠حػاق٨حػالٗا٠هزٜ٧ٝاٝ٦فً ارٗؼاٚ٨م
ح٢راٙما ٛطا،انخاٗ٦چاثٌٗر،م0372م(036غلق)٠
ٛ-003ل٨س٦م ؼ٨هٗ:ق٨ظاٛهُ٦احٞاّٝاضؼاٝ،،فً٦مح٢راٙما ٛطا،اناٗ٨رًت٨رچاث
ٕٞم672(0380غلق)٠
٢ٛ-008حآلػاح٠م خٜاٙپ٨اٗتر(ظ) محرخ٘٠اةٞآوا ٖپاٜ٧هٟمح٢راٙما ٛطا،انخا٧ٝهاٙ
مچاث0328ٖ٢ٛم(707غلق)٠
ٝ-002عٞاطم،ض٨هآه :ٚ٧حهالنآسقرة٠حػق٨حػتاساهتاّ ض ٨ا٦ٛمح٢راٙما ٛطا،ان
ً اةخا٠ٛعٝ٥،ٞ٢اةٜ٨ ٚام١0365اش

411

١-006اف٥مٝ،حاج، :ا١٠٧ا٥افة٦مح٢راٙمٝاا،ن ٗٞاشٝپر،ٝشًه580/0ٝ580
م اّ0376م(500غلق)٠
١اف٥اافٟم:ّٞ ،ااٝ،فً٦حااٗرٝامفٝضٜت٠ما ٛطا،اناف٧بم0988م(588غلق)٠
 -007
١-008اف٥اافٟمٛ:ّٞ ،ظاٖخااٝفاٙكارٝااٝ،ٙفًا٦ف ً،اااِٗ0000ػاراعٝ،فًا٦م
فٝضٜت0988٠غلق٠مظ2-08
٘١-009ا٦٧مخالّآه:ٚ٧غٜاػانافة٦مح٢اراٙما ٛطاا،ان٘١ااچااثچ٢اا0367ٕ،م
(850غلق)٠
٘١-000ا٦٧مخالّآه:ٚ٧حا٧،خافة٨انا٧راٙمجاّٝح٢راٙمٛطر٘١ام١0372اش
٧-000افةٞفا افٝ،فً٦مٗد٘ٞعٗوا نما ٛطا،انفاٛصمفٝضٜت٠م002(0978غلق)٠
-1كرٝااٛلرمةه٧غآزٗا:ٙاحاف٧ثٗث٥ٜٞمچاثپٜدٖمٗوهٗ٠غلق٠اٝج.
-2ػتهآطٌ،ٞػتهآس ّا:،حٔ٘٨قانف،اضؼا،ػ٢ه اٗا٦ٛظ55حا.58
-3ضؼا،مخؼلر:فٞ٧اٙضؼرٝ،فً٦مظ.06
ٞ٨ -4ع:٦خاٗغغـ٨رمعتغٗػرج0ظٝ008اح٨اءػٕٔٞفٚ٧عتغٗػارج5ظ029
ٝػتهآطٌ،ٞػتهآس ا:،حٔ٘٨قانف،اضؼا،ػ٢ه اٗا٦ٛظ.57
-5ضؼا،مخؼلر:فٞ٧اٙاضؼاٝ،،فً٦ظ-06فة٨ر ٨اه٦مپ٨طاِٜ١اٙضؼرپا٦ ،مظ.57
-6كرٝااٛلر:احاف٧ثٗث٥ٜٞظ.80
-7فة٨ر ٨اه:٦پ٨طاِٜ١اٙضؼركا٦ ،ظ.50
٘١-8اٙمظٝ52فٞ٧اٝ،ٙفً٦مخؼلرضؼا،مظ.08
-9ضؼا،مخؼلر:فٞ٧اٝ،ٙفً٦ظ(052اضؼاٜٗ،سٞأٗٝقن).
-10ةرحِٔس:حا٧،خافة٨انكا–٦ ،حااخ٦ٌ٨مظٝ505ف٧اٞاٗٙػاٞقٝ،،فًا٦چااث ااّ
5008ف،حاخٌ٨س اٙمظ.08
-11غلامذة٨حاج:حا٧،خافة٨انف،ا٧راٙمجاّٝظ370ة٠ةؼه.
-12ػتهآرح٘اٙعا١رمخاٙافٝ،:فً٦مٝ،اُا ٝ،ثا،محرخ٘٠فً رٗ٨رااٗالاح٘همظ55م
ف،اٚ٧اثرااظ07حاٛ٠٘١55ظر٧انف،ٞٗ،فحٓٞهٝٝكانٝ،فً٦ذًرضهٟا ت.
-13ةراُٜ٨سٌ٦ما.سٝ،:.فً٦مپ٨صُل ا ً،اامٝ،فًٝ٦اضاؼا،م0963مظ[7ةا٠اةااٙ
]٦ ٝ،
ٛ-14ل٨س٦م ؼ٨هٗ:ق٨ظاٛهُٝ٦احٞاّٝاضؼاٝ،،فً٦مچاث ٕٞمظ592ة٠ةؼه.
-15اهتاّ ض ٨ا٦ٛمػتاسٗ:وا نمةخصاّٝمظ028حا.027
-16اٞٛضاا٠محساا:ٚفاٛطااٜاٗ٠افاكا ،اا٦مخٔااهاّٝمظ860حااا-865فة٨اار اا٨اه:٦
پ٨طاِٜ١اٙضؼرپا٦ ،مظٗ-06قدٞامٗق٘هخؼلر :تيخرا اا٦ٛف،ضاؼركا ،ا٦مظ
.58
-17ةرحٔس:حا٧،خافة٨انكا-٦ ،حاخ٦ٌ٨محرخ٘٨ ٠رٝسا٧زف٥مظ.509
-18ةرحٔس:حا٧،خافة٨انكا-٦ ،حاخ٦ٌ٨محرخ٘٨ ٠رٝسا٧ازف٥مظ.558خااٛٙثاا٥،م
ٛاغر–ٗظلرٗق٘ه:٥حأث٨ر ٧انٝاحاف٧ثةرضؼرٝ،فًا٦مفاٛطاٜاٗٝ،٠فًا٦م ااّ5008م
فٝضٜت٠مج5مظ.308-302
٘١-19ا٦٧مغٜاػانافة٦مظ.026
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-20فة٨ر ٨اه:٦پ٨طاِٜ١اٙضؼرپا٦ ،مظ50ماااٚ٧غلق٠ة٠ةؼهػالٟٝةرٜٗتغٗاذً،ٞ
ةافٞ٧اٙحػق٨حفً رخؼلرضؼاٛ،طرهغرٟچاث  ٕٞااّ0385م٨ٛازٗوا٧سا٧ٝ٠ااف ٥،ٝ
ٗ٦ضٞف.

-21ةور.007/ٟ
-22ةور.580/ٟ
٢ٛ-23حآلػاح.670/٠
-24اٗر67ٝ25/م ّػ٘را87/ٙماٛؼإ5/ماػراف.22/
-25پ٨طاِٜ١اٙضؼرپا٦ ،مظٝ50ضؼا،مفٞ٧اٙمظ.00
-26حح.7/
٨ٗ-27تهً:٥طقا را،مجٝ628/0جٝ375/6ضرححؼرف،ةغف.238:ٕٝ
ض٘اِٗ٥ٟ،د٨ّٗٞ٢ا3ٙحا.9

-28اٚ٧اٛهةا:،
-29پ٨طاِٜ١اٙمظٝ50ضؼا،مفٞ٧اٙمظ.00
-30اٛسا.0/ٙ
-31اٛؼإ35/م ّػ٘را082/ٙمٛٞ٧س53/مٗدافٓا07/٠ماٛلااّ58/محٞةا38/٠مػٌٜتاٞن68/م
اةرا3/ٖ٨١مٛقْ30/مٛقْ96/م37/،ٞٛحا39مهػع60-65/مؿاكر39/محه٧ه...ٝ30/
ٝضؼا،مفٞ٧اٙظ.00

-32پ٨طاِٜ١اٙظ55
ٛ-33ساء٧ ٝ36/انِفِ٧رٗثْ ٟٓ،ٞو٘اٝ08/ٙحه٧ه.53/
٢ٛحآلػاح.626/٠
 -34
ً-35إ.
-36پسراٙخهٗ ِزا.،
-37پ٨طاِٜ١اٙظٝ58ضؼا،مفٞ٧اٙظ.03
-38اٛؼإ.35/
٢ٛ-39حآلػاح.3503/٠
-40خٔت٨ب:چاف،ا.ٙ
-41ضل٨ؼً٦هً٦ٜمغ،ٞخ٨اّمظ.806
-42پ٨طاِٜ١اٙظ-52ضؼا:،فٞ٧اٙظ.08
-43هه.0ٝ5/،
٨ٗ-44تهً:٥طقا را،ج.265/00
-45پ٨طاِٜ١اٙظٝ56ضؼا:،فٞ٧اٙمظ.02
ٞ١-46ف.3/
ٗ-47دٔس:٦ةقا،ا ٞٛا،ج.582/78
م٢ٛحآتالؿ٠محٌ٘ت.033
-48اٗإػٔ(٦ع) 
٘١-49اٙمخغت.003٠
-50ضؼرا.88-89/
٧ -51انفِ٧رف،ٞٗ،فػآٖهتر 8/85ٟ،ٞم9/000م.55/32ٝ55/7
٢ٛ-52حآلػاح5007/٠مػغا٨ٛ،زف،حذًرٟا ٨ٓٝاظ36اااٚ٧حه٧ثة٢رُٟرك ٠ا ت.
٘١-53ا.330/ٙ
٢ً-54ق.86/
٨ٗ-55تااهً:٥طااقا اارا،مج0ظٝ628جٝ375/2ضاارححؼ ارّف،ةااغفٕٝظٝ238
ةقا،ا ٞٛا،ج3ظ.088
411

-56پ٨طاِٜ١اٙظٝ57ضؼا،مفٞ٧اٙمظ.06
٢ٛ-57حآلػاح.5056/٠
م٢ٛحآتالؿ٠محٌ٘ت/030ظ.893
-58اٗإػٔ(٦ع) 
-59ع.030/٠
-60حدر.88/
-61ةور.502/ٟ
٢ٛ-62حآلػاح.0068/٠
١-63د٧ٞرً:٥طقآ٘قدٞامظ.865
٢ٛ-64حآلػاح.78/٠
-65اٗإػٔ(٦ع)مؿر،آقٌٖج.553/5
-66پ٨طاِٜ١اٙمظٝ57ضؼا:،فٞ٧اٙظ.06
-67احاف٧ثٗث٥ٜٞظ080ةٛ٠وْااكٗ٠٨اك٠٨ظٝ000اح٨اءػٔإٞف٧اٚج3ظ088م
حه٧ثة٠ضٌْ١ا٥فِ٧رف،اح٨اءػٕٔٞفٚ٧ج3ظٝ088ضارح٢ٛاحآتالؿا٠اةاٚاةا٦

اٚ٧
آقه٧هج8ظٞ٨ ٝ263ع٦خاٗغغـ٨رج5ظ٨ٛ06زف٧هٟضهٟا ت.
ٗ-68ث٥ٜٞفك ر3ة٨ت.0759
ٗ-69دٔس:٦ةقا،ا ٞٛا،ج.005/73
-70ؿر،آقٌٖمج5ظ.62
-71پ٨طاِٜ١اٙمظٝ58ضؼا:،فٞ٧اٙمظ.007
٢ٛحآلػاح.5956/٠
 -72
-73پ٨طاِٜ١اٙمظٝ58ضؼا:،فٞ٧اٙمظ.008
-74اٛؼإ.020/
٢ٛحآلػاح.5890/٠
 -75
-76پ٨طاِٜ١اٙمظٝ59ضؼا،مفٞ٧اٙمظ008مضؼا،اٚ٧ة٨اتٝة٨اتهتٔا،٦اةاٛ٠اغار
خسرٛٝستتفاف.ٟ
-77حه٧ه.52/
-78پ٨طاِٜ١اٙمظ59مخؼلرضؼا،ف،فٞ٧اٙاضؼاٝ،،فً٦ظ009اٚ٧فٝة٨ت،ا٨ٛازةا٠
ٛاغرخسرٛٝستتفافٟا ت.
-79حطر.5/
ً-80طقا را،مٗ٨ته٥مج0ظ.253
-81اٚ٧ة٨ت٨ٛزٗٔقنة٠اة٨انهتٔ٦ا ت.
-82ةور.098/ٟ
ٛٞ٧-83س.57/
-84ض.80/٥،ٞ
-85پ٨طاِٜ١اٙمظ59مٝخؼلرضؼا:،فٞ٧اٙمظ.07
-86حه٧ه.53/
٢ٛحآتالؿ٠م.583/08
-87ضرح 
-88حطر.9/
-89ةقا،ا ٞٛا،ج06مظ.085
-90پ٨طاِٜ١اٙظٝ30ضؼا:،فٞ٧اٙظ.000فٞ٧اٙاضؼا،مٛػراجاٗاٗ٦مظ53مف٧اٞاٙ
ٝ،فً٦چاثفٝضٜت٠مظ.67
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٢ٛحآلػاح.53/٠
 -91
٘١-92ا.0372ٝ55/ٙ
-93پ٨طاِٜ١اٙظٝ35ضؼا:،فٞ٧اٙمظ.55
-94اٗر.67/
٢ٛ-95حآلػاح.670/٠
-96پ٨طاِٜ١اٙمظٝ35فٞ٧اٙضؼا،ظ-53اٗاٗ٦مٛػراج:فٞ٧اٝ،ٙفً٦مظ.59
-97ةور.068/ٟ
58/ٕٝ،-98ماػراف961060/م063مٛقْ.005/
-99پ٨طِاِٜ١اٙظٝ38ضؼا:،فٞ٧اٙاضؼا،ظ-58اٗااٗ٦مٛػاراج:ف٧اٞاٝ،ٙفًا٦ظ
ن،اااحا٧،خة٢٨وٛ٦وًْرفٟاٛه.

38مةس٨ا٥،ااٜٗاةغاٚ٧اة٨ا
-100فاٗاف٥مٗق٘هٗ:ضاٗٗٚ٨ط رىف،افاكاٝ٦ ،ػرة٦مظ78ةٛ٠وْااضرححااّ
اة٘٨ٔ ٞاٜٗٙغو٦ة٠هٖٔػالٗ٠هز٦ٜ٧ٝم.0325چاثض٢رضآٙ،ٞ ٙٞااةالفكراٛس.٠
ّ -101ػ٘را.082/ٙ
-102خاٗغغـ٨رج0ظ058مًٜزآقوا٧نظ038مػالٟٝةرٗٞا،فكٞمةا٢ٛ٠احآلػااح٠
حه٧ثض٘اٗ853ٟ،راخؼ٠ضٞف.
ُٜ-103دطي.
َٜ -104ػػا.٥،
-105ضؼا:،فٞ٧اٙظ.60
ّػ٘را.082/ٙ
 -106
-107ضؼا:،فٞ٧اٙظ.05
،-108اف٧ٝا:٦ٛحرخ٘اٙآتالؿ٠ظ.052
-109احاف٧ث52م27م٢ٛ055ٝ008حآلػاح.٠
-110پ٨طاِٜ١اٙظٝ26ضؼا:،فٞ٧اٙظ.050
ٛ-111ساء.78/
-112ضؼا:،فٞ٧اٙاضؼا،مظ73مةاكههٕةٗ٠ؼ٦ٜػاهتتٝاٛتٞفٛتةٗ٠ؼٜا ٦كارٜ٧صحاٞاا
ٗػه،اٛتٞف.ٙ
-113ع.22/٠
:ٚ٨ُ -114پطٖٝپٜت٠
-115ضؼا:،فٞ٧اٙظ.68
٘١-116اٙمظ68مف،اٚ٧ة٨تضِأٌاٗرًابا اتاا«ضأي» +ةاٗ٠ؼٜاُ٦اْ ا٨اٟ
چست٨ه.ٟ
-117حطر.08/
-118پ٨طاِٜ١اٙظ85مضؼا:،فٞ٧اٙظ.38
-119اػراف.008/
-120ػ٘افاغل٢ا:٦ٛحا٧،خاٛت٨اءاا فٕحاخاحٖظ898مٗٞضٞعػالٟٝةر 05٠٧ ْٟ٘ٛ،ٞ
مة٦ٜا رال000/ْ٨مع55ٝ53/٠مضؼرا.33/
ف٧ ،انفِ٧ر٨ٛ٥ز ٗهٟٗثْ:اػراف 033/
-121پ٨طاِٜ١اٙظٝ88ضؼا:،فٞ٧اٙظ.36
ٛ-122ساء.29/
ٗ-123ثْ ٧ان ّػ٘را035ٝ35/ٙمحٞة70ٝ90/٠ماٛلاّ86ٝ89ٝ58ٝ50ٝ0/مٝ25/،ٞٛ
28ماحزاا70/محح07/مٗاله90/ٟمحـاة.05/ٚ
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-124پ٨طاِٜ١اٙظٝ20فٞ٧اٙاضؼا،ظ.85
٢ٛ-125حآتالؿ٠محٌ٘ت.507
-126احاف٧ث038م300م٢ٛ363ٝ596حآلػاح.٠
-127پ٨طاِٜ١اٙظٝ28فٞ٧اٙچاثضؼا،ظ.27
-128كرٝااٛلر:احاف٧ثٗث٥ٜٞظ.2
-129احزاا.8/
-130فً رٗقدٞاف،عرا٧نآقوا٧نج0ظٗٚ٨٘١832غٔب،اااهّٞاٗإغافم(ع)
،ٝفٟم ٧انفِ٧رٗ٥ثْةورٝ338/ٟاٛؼإ٨ٛ065/زف،ٞٗٚ٨٘١،فا ت.
-131پ٨طاِٜ١اٙظ20مضؼا،فٞ٧اٙظ.35
-132ضق.00/٦
ّ -133ػ٘را.95/ٙ
-134ةور.578ٝ528/ٟ
٢ٛحآلػاح.806/٠
 -135
-136احاف٧ااثفِ٧اار٥ااخ٘ٔاا030٠م387م683م798م0800م5568م5360اا٢ٛااح
آلػاح٠ةٗٚ٨٘١٠غٔبف ٓتفاٛ،ه.
-137پ٨طاِٜ١اٙظ-26ضؼا:،فٞ٧اٙمظ.35
-138كاعر.8/
٢ٛحآلػاح.0930/٠
 -139
-140پ٨طاِٜ١اٙظ-29ضؼا:،فٞ٧اٙظ.88
٢ٛ-141حآلػاح.5056/٠
-142ؿر،آقٌٖمج.850/2
ٗ-143ضاٗٗٚ٨ط رىف،افاكاٝ٦ ،ػرة٦ظ.008
-144پ٨طاِٜ١اٙظ-85ضؼا:،فٞ٧اٙظ–88اٗاٗ٦مفٞ٧اٝ،ٙفً٦ظ.98ٝ97
ٗ-145دافٓ.00/٠
-146ؿر،آقٌٖج0ظ.088
٘١-147اٙج.088/0
-148ؿر،آقٌٖمج.80/5
-149ؿزآ:٦اح٨اءآؼٕٔٞج.75/0
،-150اٟةا٧،يٝفضٞا.،
-151ضؼا:،فٞ٧اٙمظ.73
ّ -152ػ٘را.000/ٙ
٢ٛ-153حآلػاح٠حه٧ث.0629
-154پ٨طاِٜ١اٙظ-27ضؼا:،فٞ٧اٝ،ٙفً٦مظ058ماضؼاٜٗ،سٞأٗٝقن.
ٛ-155ل٨سٗ:٦ق٨ظاٛهُٝ٦احٞاّٝ،فً٦ظ.853
٨ٗ-156زاٙآقٌ٘٠ج.276/00
-157ة٧٠و.ٚ٨
-158ضؼا:،فٞ٧اٝ،ٙفً٦مظ.26
-159ضرححؼرف،ةغاّٝظ،ٝ865ةغفًٝ286/ٕٝطقا را،ج.88/6
-160ؿاشٝ:كافا.،
-161ضؼا:،فٞ٧اٝ،ٙفً٦مظ.83
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ّ -162ػ٘را.038/ٙ
٢ٛ-163حآلػاح.5208/٠
ً-164هةا٥ٞٛخا.٠ٛ
-165ضؼا:،فٞ٧اٝ،ٙفً٦مظ.82
٘١-166اٙظ.93
-167ػٔن.7ٝ6/
٢ٛ-168حآلػاح886/٠م٘١ن٢ٛٚ٨ٜحآلػاح٢ٛٝ5605/٠حآلػاح.5673/٠
ُ٘-169را.ٟ
-170ضؼا:،فٞ٧اٙظ.63ا،ٚ٧ةاػ٦ف،فٞ٧اٙحػق٨حٛػرآ٠اٗاٗ٦ف٧هٟٛطه.
اا٢ٛحآلػاح.٠

-171ػٌٜتٞن5/م٘١نٚ٨ٜاٛت٨اءٝ0/حه٧ث379
-172ضؼا:،فٞ٧اٙمظ.29
-173اةرا.7/ٖ٨١
٢ٛ-174حآلػاح.059/٠
-175ضؼا:،فٞ٧اٙظ.07
-176اٛطراح٧ ٝ6ٝ2/اناٗر23/م36/ٕٝ،مٛٞ٧س28/محٞة99/٠محٞة50/٠مً٢ق.98/
٢ٛ-177حآلػاح.363/٠
-178ضؼا:،فٞ٧اٙظ.80
٘١-179اٙمظ(052اضؼاٜٗ،سٞأٗٝقن).
-180ضؼا:،فٞ٧اٙظ.002
 ٞ٧-181ق.08/
 ٞ٧-182ق.52/
 ٞ٧-183ق.93/
ٗ-184ه٧صٛ:هٟمف٧ص:ةه.ٟ
-185ضؼا:،فٞ٧اٝ،ٙفً٦مظ.30
٢ٛ-186حآلػاح.388/٠
-187ضؼا:،فٞ٧اٙظ.65
٢ٛ-188حآلػاح.0785/٠
٘١-189ا.583/ٙ
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