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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.

SUNUŞ
Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 31. sayısıyla
onuncu yılını tamamlarken siz değerli okuyucularıyla buluşmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Doğu bilimleri alanında üzerine düşen tarihi görevi yerine getirmeye çalışan
Nüsha, bir akademi olmanın haklı gururuyla yoluna devam etmektedir.
Bu uzun ve meşakkatli yolda, değerli katkıları olan danışma kurullarıyla yazarlar ve redaksiyon görevini üstlenen değerli akademisyenlerin payı çok büyüktür. Emeği
geçen herkese minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Nüsha şarkiyat alanında sahip olduğu önemli konumun
farkında olarak, bilimsellik ve objektiflik temel ilkelerinden ödün vermeden akademik hayata katkı sağlamaya devam etmektedir. Yıllarını bilime adamış değerli bilim insanlarının deneyimleriyle genç akademisyenleri buluşturan bir platform olarak Nüsha, bu güzide zincirin halkalarının birbirine daha sağlam tutunmasına büyük değer
vermektedir.
Dergimizin otuz birinci sayısı, Arap ve Fars dili ve edebiyatı dalında her biri kıymetli emek mahsulü olan ve beğeniyle okunacağına inandığımız sekiz makaleden oluşmaktadır.
Otuz ikinci sayıda buluşmak umuduyla yeni yılın bilim
dünyasına yeni başarılar getirmesi dileğiyle esen kalın!
Nüsha

ŞEYHULİSLAM MEHMED ESAD EFENDİ
VE EL-KASÎDETU’D-DİMYÂTİYYE TAHMÎSİ

Abdussamed Yeşildağ
Özet: Bu çalışmada, Nureddin ed-Dimyâtî‟nin “el-Kasîdetu‟dDimyâtiyye” adıyla bilinen “Kasîdetu‟l-Esmâ‟i‟l-Husna”‟ kasidesi ve
Mehmed Esad Efendi‟nin bu kasideye yaptığı tahmis incelenmiştir.
Kaside dua üslubuyla yazılmıştır. Mehmed Esad Efendi de Hz. Peygamberin isimlerini kullanılarak bu kasideyi dua üslubuyla yapılan
tahmis etmiştir. Bu kaside üzerine yapılan çalışmalar da liste şeklinde
verilmiştir. Çalışmada nüsha farklılıkları ortaya çıkarılarak en doğru
metin oluşturulmaya çalışılmıştır.
Çalışmada kullanılan nüshalar: P: Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa, no: 648, vr. 14-18; H: Süleymaniye Kütüphanesi, Halet
Efendi, no: 771, vr. 214-222; Ma: Manisa İHK, nr. 5830/4, vr. 33a39a‟dır.
Anahtar Kelimeler: el-Esmâ‟u‟l-Husnâ, Tahmîs, Nureddin edDimyâtî, Şeyhülislâm, Es„ad Efendi.

THE SHEIKH OF ISLAM MEHMED ESAD EFENDY
AND HIS TAKHMÎS TO AL-QASÎDA AL-DIMYÂTIYYA
Abstract: In this study, there is an analysis of Nureddin ed-Dimyâtî‟s
“Qasîdetu‟l-Esmâ‟i‟l-Husna” which is also known as “el-Qasîdetu‟dDimyâtiyye”, and how Master Mehmed Esad added three lines to very
couplet (takhmis/ fivefold) of that encomium. The encomium has been
written in prayer style. Master Mehmet Esad used this style by adding
the names of Prophet Mohammad to the lines. Studies done on this
encomium have been given as a list. In the study it is tried to remove
the differences between copies so that the best extract could be given.
The copies that are used in this study are; P: the library of Suleymaniye, Pertev Paşa, no: 648, vr. 14-18; H: The library of Suleymaniye, Halet Efendi, no: 771, vr. 214-222; Ma: Manisa Public Library, nr. 5830/4, vr. 33a-39a.
Keywords: al-Asmâ‟u‟l-Husnâ, Takhmis (Fivefold), Nuruddîn edDimyâtî, Esad Efendi, The Sheikh of İslam.
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ŞEYHULİSLAM MEHMED ESAD EFENDİ VE
el-KASÎDETU’D-DİMYÂTİYYE TAHMÎSİ

Giriş:
Kuran-ı Kerimde adedi verilmeden Esmâ-i Hüsnâ‟dan bahseden şu
ayetler: “En güzel isimler (el-Esmâü’l-Hüsnâ) ona aittir1”, “En güzel
isimler Allah’a mahsustur. O’na o isimlerle dua ediniz2”, “De ki: İster
Allah diye ister Rahman diye dua edin. Çünkü en güzel isimler O’na
mahsustur3”, “En güzel isimler ona mahsustur4” ve Hz. Peygamberin
“Şüphesiz ki Allah’ın 99 ismi vardır. Kim onları ezberleyip sayarsa
cennete girer”5, “Ey Allahım! Sana en güzel isimlerinin hepsiyle dua
ederim”6 şeklindeki ifadeleri, bu ayetlerde ve hadislerdeki müjdeleri
kazanmak ümidiyle şairlerin Esmâ-i Hüsnâ ile ilgili kaside söylemelerine, pek çok şairin bu kasideleri tahmis7, taştir, tesbi„ etmelerine,
edebiyatçıların ve mutsavvıfların şerh yazmalarına, hattatların da hilye
yapmalarına sebep olmuş ve pek çok değerli eserin ortaya çıkmasına
vesile olmuştur. Esmâ-i Hüsnâ üzerine yazılan eserler önce Araplarda
başlamış daha sonra İranlılar ve Türklerle de divan edebiyatı ve Tasavvuf edebiyatıyla devam etmiştir. Ali Yılmaz bir çalışmasında
Esmâ-i Hüsnâ üzerine yapılmış mensur ve manzum 65 eserden bahsetmektedir8.
İnsanlar bir istekte bulunurken; darlıktan, kıtlıktan, hastalıktan vb.
sıkıntılardan kurtulmak istediklerinde Allah‟ın isimleriyle dua ederler.
Öyle ki Esmâ-i Hüsnâ‟nın Havâssı, ne zaman ne kadar okunacağı konusunda Havâssu Menâfi‘i Esmâ’illâhi Te‘âla, Kenzü’l-Havâss gibi
eserler kaleme alınmıştır.
NÛREDDİN ED-DİMYÂTÎ
Hayatı:
Kasidenin sahibi Şemsuddin Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed
ed-Deyrûtî ed-Dimyâtî (921/1515)‟dir. Hakkında pek bilgi bulun-
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mayan ed-Dimyâtî için kaynaklar “Ezher‟in vaizlerindendir” şeklinde
bilgi vermektedir9.
Eserleri:
1.

el-Fevâ’idu’l-Celiyye fî Halli Elfâzi’l-Endelusiyye10.

2.

el-Kasîdetu’d-Dimyâtiyye ismiyle meşhur olan Kasîde fi’t-

Tevssül bi-Esmâ’i’llahi’l-Husnâ11.
ŞEYHULİSLAM MEHMED ESAD EFENDİ
Hayatı:
Mehmed Esad Efendi 1096/168512 yılında İstanbul'da doğdu. Kendisi 18. yüzyılın ilim, sanat ve musiki alanındaki önemli ve değerli
şahsiyetlerinden biridir13. Dedesi Rumeli‟nin bir çok vilayetindeki
kadılıklarından sonra Mısır kadılığı naipliği de yapmış olan Alâiyeli
Kadı İbrahim Efendi14, babası 1128-1130/1716-1718 yıllarında
şeyhülislamlık makamında bulunmuş olan Ebu İshak İsmail Efendi15,
abisi ise 1146-1148/1733-1735 yıllarında Şeyhülislamlık makamına
nail olmuş İshak Efendi‟dir16. Türk Edebiyatında önemli bir yeri olan,
divan sahibi ve nükteleriyle ünlü şaire Zübeyde Fitnat Hanım,
Mehmed Esad Efendi‟nin kızıdır17. 1778 yılında III. Selim zamanında
dört buçuk sene Şeyhülislamlık yapan ve şiir dîvânı sahibi
Şeyhülislam Mehmed Şerif Efendi de Mehmed Esad Efendi‟nin
oğludur18.
İlk derslerini babasından ve Mutavvelci Mehmed Efendi'den alan
Mehmed Esad Efendi, Arapça ve Farsçanın yanı sıra devrinin diğer
ilimlerini de öğrenerek19 akranları arasında kısa sürede sivrildi20. 7 – 8
yaşlarında iken Ebu Saîd-zâde Feyzullah Efendi'nin ikinci meşihatında
teberrüken mülâzemete nâil oldu21.
1122/1710 yılında yirmi altı yaşında müderrisliğe başladı 22.
1129/1716 yılında Mûsıle-i Sahn derecesindeki Abdusselam Mederesesine daha sonra Sahne, fetva emanetine ve daha sonra Bilâd-ı Erbaa
NÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II
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ŞEYHULİSLAM MEHMED ESAD EFENDİ VE
el-KASÎDETU’D-DİMYÂTİYYE TAHMÎSİ
payesi23 ile Selânik mevleviyetine nail oldu24. 1146/1733'te Medine
payesini25, 1147/1734 yılında İstanbul payesini aldı ve Mekke kadısı
oldu26. 1150/1737'de Mekke kadılığından azl olunduktan sonra Anadolu kazaskerliğine getirildi. I. Mahmud'un padişahlığı esnasında cereyan eden Osmanlı-Avusturya harbinde Ordu-yu Hümayun kadılığı
göreviyle Vidin Seraskeri Sadrazam İvaz Mehmed Paşayla beraber
Adakale seferine katıldı ve fevkalade hizmetlerde bulundu27.
Gösterdiği yararlı hizmetlerden

dolayı da kendisine

Rumeli

28

Kazaskerliği payesi verildi ve Rumeli Kazaskerliği payesi ile Orduyı Humâyûn kadılığı vazifesine devam etti29. Osmanlının Avusturya
ve Rusya ile imzalanan anlaşmalarda Koca Ragıp Paşa ile beraber
temsilcilik görevinde bulundu30. 1156-1158/1743-1745 yılları arasında
bu vazifeyi bil-fiil ifa etti ve akabinde azl edildi. 1159/ 1746‟da bu vazifeye tekrar tayin edilmiş31 ise de kısa bir süre sonra (1160/1747‟de)
azledilerek Bebek civarındaki yalısında ikamete mecbur edildi 32. Sultan I. Mahmud‟un iltifatına her zaman mazhar olan Mehmed Esad
Efendi 24 Recep 1161 (20 Temmuz 1748)‟de Neşatâbâd Kasrına
çağrılarak Seyyid Mehmed Zihni Efendi‟den boşalan Şeyhülislamlığa
tayin edildi33. Böylece Osmanlının 67. Şeyhülislamı oldu.
Dürüstlük ve doğrulukla vazife yapmış34 olan Mehmed Esad Efendi, kaynaklarda çeşitli sebepler35 ileri sürülse de Abdullah Paşa‟nın tesiriyle 27 Şaban 1162 (12 Ağustos 1749) tarihinde azl olundu36. Halefi
Halil Efendi-zâde Said Efendi‟nin tavsiyesi ile Şam üzerinden
Mekke‟ye gönderilmek istenmiş fakat padişah tarafından bu kabul
edilmeyerek Sinop‟a gönderilmiştir37. Şem„dânî-zâde, Mehmed Esad
Efendi‟nin önce Üsküdar‟a sonra Sinop‟a gönderildiğini38; İzzi ve
Müstakim-zâde direkt olarak Sinop‟a gönderildiğini bildirirken39,
Mehmed Süreyya Sinop‟tan bahsetmez40. Sinop‟tan sonra Gelibolu‟ya
gönderilmiştir. Burada 3 yıl kaldıktan sonra 1165/1751‟de affedile10

rek41 İstanbul‟a dönmüş ve Boğaziçi‟nde İncir köyünden bir yalı satın
alarak buraya yerleşmiştir42. Burada bir müddet yaşayan Mehmed
Esad Efendi 10 Şevval 1166(9 Ağustos 1753) Perşembe günü vefat
etmiştir43. İrtihali konusunda düşülen tarih şöyledir:
“Müftî-i sâbık ede mesnedin cinân44” 1166=1753
Cenazesi, Fatih‟de Sultan Selim civarında babası tarafından
yaptırılan İsmail Ağa camiinin haziresine aile fertlerinin yanına
defnedilmiştir45. Haziredeki mermerden mezar taşı, 2,10 metredir ve
kitabesinde şu ifadeler bulunmaktadır:
“Hüve’l-Bâkî
Sâbıkâ pirâye Bahş-ı sadr-ı fetvâ
Merhûm ve mağfûrun leh Mehmed Es’ad Efendi
Rûhi çün el-Fâtiha
Fî sene 1166”
Osmanlı şeyhülislamları arasında ilim, sanat, musiki ve iyi ahlakı
ile iyi şöhret bulan Mehmed Esad Efendi‟nin lehinde söylenen sözler
arasında onun bildiğinden şaşmayan, olur olmaz emirlere ve yersiz isteklere oyun eğmeyen, doğru, iffetli, dinine bağlı, milli duyguları
baskın, ilminde oldukça ileri, isabetli görüş sahibi ve cömert bir zat
olduğudur. Bu özellikler de onun, getirildiği makamdan en kısa sürede
azledilmesine sebep olmuştur46. Mehmed Esad Efendi, kazaskerliği
esnasında askeri ve siyasi meseleler konusunda doğru kararlar vermede maharetli olduğu kadar ata binme, tüfek kullanma ve ok atmada
da maharetliydi. Bu denli maharetli, ilim sahibi, sanat ehli olan
Mehmed Esad Efendi, Türkçe, Arapça, Farsça olmak üzere üç dilde
şiir yazma ve diğer güzel özelliklere sahip olmasında kültürlü bir aileye mensup olmasının önemli yeri vardır. Babası, abisi, kayınpederi
Mirzâ-zâde Mehmet Efendi, iki defa meşihat makamına geçen oğlu
Şerif Efendi, Şerif Efendi‟nin oğlu Ataullah Efendi‟nin Şeyhülislam
olmaları; kızı Fitnat hanımın meşhur kadın şairler arasında olması
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onun ne kadar kültürlü bir aileye mensup olduğunun en önemli
göstergesidir.
İlmî ve Edebî Kişiliği:
Mehmed Esad Efendi‟nin eserlerinin konularını ve içeriklerini
sınırlamak mümkün değildir. O, dilden çiçekçiliğe, tefsirden musikiye
kadar pek çok eser vermesine, divan yazmasına; tezkirelerde, onun
nice nâ„t-ı şerifleri ve kasideleri olduğuna ve şair tezkirelerine konu
olacak derecede, dinleyenleri mest edecek, hoş nazımlı şiirleri olduğundan bahsedilmesine47 rağmen abisi İshak Efendi ve kızı Fitnat
Hanım kadar 18. asrın tanınmış divan şairlerinden biri değildir. Kendisi özellikle Nâbî‟nin etkisinde kalmakla beraber Bâkî‟den Nâilî‟ye
kadar büyük üstatların tarzında şiir söylemiştir. Muasırı Nedim‟e nazireler yazmış, Ragıp Paşa‟nın üslubunda şiir söylemiştir. Kasideleri,
gazelleri, tarihleri ve lügazlerinden oluşan bir divan tertip etmiştir.
Türkçe, Arapça ve Farsça şiir yazabilen ender şairlerden birisidir.
Eserleri:
1. Lehcetü’l-lugat: 1136-1145/ 1723-1732 yılları arasında
hazırlanarak I. Mahmud‟a takdim edilen bu eserde Mehmed Esad
Efendi, Türkçe‟den Arapça ve Farsça‟ya sözlük çalışması yapmıştır.
Türkçe kelimeleri esas alarak hazırlanan ve ilk Türkçe sözlük olma
özelliğini taşıyan bu eser daha sonra Mehmed Esad Efendi tarafından
“Behcetu’l-Lugat” adıyla açıklamalar çıkartılıp muhtasar hale getirilerek yeniden kaleme alınmıştır48.
İlk kez 1216/1801 yılında Dârü't-Tıbâ„ati'l-„Âmire49‟de tbasılan bu
eser, son olarak 1999 yılında Ahmet Kırkkılıç tarafından tahkik edilip
Türk Dil Kurumu‟nca basılmıştır50.
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2. Atrâbu’l-Âsâr fî Tezkire-i ‘Urefâi’l-Edvâr: Bu esere Tezkire-i
Hânendegân51 ve Tezkire-i Musikişinâsân da denilmektedir. XVII. yy.
sonu XVIII. yy başlarında yaşayan 100 kadar bestekârın hayat hikâyelerini ve önemli eserlerini ihtiva eden eser, ilk Türk musikişinasları
tezkiresidir. Mehmed Esad Efendi bu eseri Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa‟ya ithaf etmiştir.
Yazma eser kütüphanelerinde çeşitli nüshalarına rastlanan bu eser,
Zeynep Sema Yüceışık tarafından doktora tezi52, Hakkı Tekin
tarafından da yüksek lisans tezi olarak incelenmiştir53.
3. Dîvân: Eser, pek çok na„t, kaside, tahmis, gazel, murabba, kıt‟a,
beyit, Farsça gazel, tarih, lugaz ve muamma‟dan oluşan yaklaşık 400
eseri içermektedir.
M. Nur Doğan tarafından “Şeyhülislam Es’ad Efendi ve Divanının
Tenkitli Metni54” adı altında basılmıştır. Ayrıca Savaş Sever tarafından
“Şeyhülislam Es’ad Efendi Dîvânı’nda Özel İsimler55” adıyla ve Serkan Türkoğlu tarafından da “Şeyhülislam Esad Dîvânı’nın Tahlili56”
adıyla yüksek lisans tezi olarak incelenmiştir.
4. İtbâku’l-Atbâk: ez-Zemahşerî‟nin “Etvâku’z-Zeheb”ini tanzir
eden Abdulmu‟min İsfehânî‟nin “Etbâku’z-Zeheb”ine nazire olarak
yazılmış, 100 parçadan oluşan Arapça bir eserdir57.
5. Hulâsatu’t-Tıbyân fî Tefsîr-i Sûreti Yâsin: Eser, adından da
anlaşılacağı üzere Yasin Suresinin tefsirini içermektedir58.
6. Âyetü’l-Kürsî Tefsiri: Müellif bu eserde Bakara Suresi‟nin
Âyetü‟l-Kürsî olarak isimlendirilen 255. ayetini tefsir etmiştir59.
7. Tefsîru’l-Âyâti’l-Musaddara bi-Rabbinâ: Kuran-ı Kerimdeki
Peygamber duası muhtevalı ayetlerin Arapça tefsiridir60.
8. er-Risâletü’n-Nasriyye: Kur‟ân-ı Kerimde nusret ve zafere dair
ayetlerin Türkçe tefsiri olan bu eser61 I. Mahmud‟a ithaf edilmiştir.
9. Tahmisleri: Zemîn-i Neylî Efendi, Salim Efendi, Nâbî, Nâilî ve
İsmetî‟nin gazellerine yazdığı Türkçe tahmisleri62 olduğu gibi Arap
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edebiyatında önemli yere sahip olan Nureddin ed-Dimyâtî‟nin elEsmaü’l-Hüsna kasidesine “Tahmîs-i Kasîde-i Dimyâtiyye”63, Ka„b b.
Zuheyr‟in Bânet Su‘âd kasidesine “Tahmîs-i Kaside-i Bânet Su’âd”64,
ayrıca el-Bûsîrî‟nin kasidelerine yapmış olduğu “Tahmîs-i Kasîde-i
Bürde”65, “Tahmîs-i Kasîde-i Mudariyye”66, “Tahmîs-i Kasîde-i Hemziyye”67 tahmisleri vardır.
10. Bülbülnâme: Kaynaklarda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
namına yazdığı eser diye bahsedilmesine rağmen Salim Efendi, Tezkiresi‟nde bu eseri Sultan III. Ahmed için yazdığını belirtip, eserden
övgü ile bahsetmektedir68. Râmiz ise bu eseri “Hayret-zede-i Çeşm-i
Dâniş-verân” diye vasıflandırmıştır69. Eserin herhangi bir nüshasına
rastlanmamıştır.
11. Gülzâr-ı İbrahim: Kaynaklarda Damat İbrahim Paşa‟ya ithaf
ettiği belirtilen bu eser çiçekçilikten bahsetmektedir. Kütüphanelerde
bu esere rastlanmamıştır.
12. Güfte ve besteleri: Hem dînî hem de din dışı alanlarında beste,
nakış, kâr, semâî ve şarkı formlarında pek çok eseri vardır70.
Râmiz, yukarıda saydığımız eserlerin dışında Kuran-ı Kerim ve Fatiha suresi‟nin tefsirleri ile Ashâb-ı Uhud Cem‘i bulunduğunu belirtir71.
Kaside ve Tahmîsinin özelliği:
ed-Dimyâtî‟nin Tavîl bahriyle yazdığı bu kasidede dua üslubu
hâkimdir. Beyitlerde Esmâ-i Hüsnâ kullanılmış beraberindeki ifadelerle bu isimler sanki şerh edilmiştir. Yazılış tarzına istinaden bu kasideye manzum Esmâ-i Hüsnâ şerhi de demek mümkündür.
Esad Efendi de bu kasideyi Peygamber Efendimizin güzel isimlerini72 kullanarak tahmis etmiştir. Kasideyi Hz. Peygamberin isimleriyle
tahmis etmesindeki sebep Hz. Allah‟la Hz. Peygamberin isimlerinin
her zaman beraber kullanılması olabilir. Böylece yine Esmâ-i Hüsnâ
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ile Esmâ-i Nebi beraberliklerine devam etmiştir. Esad Efendi‟nin
beyitleri de dua cümleleri içermektedir. Her duaya, kabul olması ümidiyle Hz. Peygamberin isimlerini yerleştirmiştir.
Bu Tahmis Mehmed Akkirmânî73 tarafından şerh edilmiştir74.

Kaside Üzerine Yapılan Çalışmalar:
1.

Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b.

Ebî‟l-Hâc el-Fâsî (737/ 1336)75. Eseri: “Bulûğu’l-Kasd ve’l-Munâ fî
Havâssi Esmâ’i’llahi’l-Husnâ”76.
2.

Ahmed b. Ahmed b. Muhammed İsâ el-Berlasî Zarrukî (846-

899/1442-1493)77.

Eseri:

“Şerhü

Kasîdeti’d-Dimyâtiye”78,

“el-

79

Mevâhibü’s-Senîye fî Havâssi Manzûmeti Nûriddîn ed-Dimyâtî” .
3.

Muhammed Şâhîn b. Davud b. Süleyman el-Burhânî Ebû

Şakir el-Mâlikî (1073/ 1663‟de yaşıyordu)80. Eseri: “el-Enâbîbu’lHattiyye bi Tahmîsi’l-Kasîdeti’d-Dimyâtiyye”.
4.

eş-Şerîf Muhammed b. Ahmed el-Cezâirî (öl. 1139/1726)81.

Eseri: “el-Kavlu'l-Mutevâti Şerhu’l-Kasîdeti'd-Dimyâtî (manzum)”82.
5.

Yusûf b. Huseyn b. Dervîş el-Huseynî Ebu‟l-Mehâsin

Cemâluddin,

en-Nakîb

(1153/

1740)83.

Eseri:

“el-Fevâ’idu’l-

84

Mansûriyye ‘Alâ Şerhi'l-Kasîdeti'd-Dimyâtiyye” .
6.

Akkirmânî Mehmed b. Mustafâ (öl. 1174/1761)85. Eseri:

“Şerhü Tahmîsi Kasîdeti'd-Dimyâtîye”86.
7.

Ebu‟l-„Abbâs Ahmed b. Muhammed el-Fâsî (1214/1799)87.

Eseri: “ ‘Atiyyetu’l-‘Âtî fi’stihrâci Cevâhiri Nazmi’d-Dimyâtî” 88.
8.

Muhammed Vahîd Paşa el-Kilîsî (1244/ 1828)89. Eseri:

“Mirkâtu’l-Münâcât fî Şerhi’l-Kasîdeti’d-Dimyâtiyye”
9.

Nûruddin b. Abdilcabbar b. Nûriddin b. Ebî Bekr (1268/

1851)90. Eseri: “Tahmîsu’d-Dimyâtiyye”91.
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10. Muhammed b. Ömer Nevevî el-Câvî (1316/ 1898)92. Eseri:
“Şerhu

Manzûmeti’d-Dimyâtiyye

fi’t-Tevssuli

bi-Esmâ’i’llahi’l-

Husnâ”93.
11. Saduddîn el-Fârûkî (931/ 1524‟de yaşıyordu)94. Eseri:
“Şerhu’l-Kasîdeti’d-Dimyâtiyye”95.
12. Ebû Abdillah Muhammed b. Muhammed es-Safedî. Eseri:
“el-Fethu’l-‘Unsâ bi-Şerhi Esmâ’i’llahi’l-Husnâ”96.
13. Bursalı

İsmail

Hakkı.

Eseri:

“Şerhü’l-Kasideti’d-

97

Dimyâtiyye” .
14. Mehmed Saîd b. İbrâhîm b. Ömer. Eseri: “Dürru’lMüntehabâti’l-Musaffâ ‘alâ Kasîdeti’d-Dimyâtîyye”98.
15. Mustafa Adanavi. Eseri: “Şerhu’l-Kasîdeti’d-Dimyâtiyye”99.
16. Mustafa Şükrü. Eseri: “Süllem-i Münâcât (Kasîde-i Dimyâtiyye Tercümesi)”100.
17. Müellifi bilinmeyen şerhler: Ankara Adnan Ötüken İHK, no:
4337/1, vr. 1b-22a; Konya İHK, no: 1249/1; Nuruosmaniye Ktp., no:
2873, 4027; Millet Ktp., Ali Emiri böl., no: 423/1, vr: 1-17; no: 897;
no: 1252/3, vr: 12-20.
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تخميس القصيدة الدمياطية
م َ َ م م م م م م م م ٍ َ َم م م م م م م م ٍ تَبَم م م م م م م ممت
صم م م م م م م م َمع َظ ٍ
َ
ِ
ِ
ب م م م م م ََف وٍ م م م م ممبَ َ
صم م م م م م م م َ َ ِ ه ٍَم م م م م م م َمظ ٍتَم َْل م م م م م م م م َ
َوقَم َفم م م م ممْله َحم م م م ممظ َ
طَ هَ ٍع َ
بم م م م م م م مءََْله ِر َ
َعلَد د ددٍ لا َم د د د ف َ د د د ا لِ ا د د د َ ا د د د لَدَد د د د َ
اهلل بالا احد د د د د د د ا ا ا َ ا د د د د د د ادم َ َ
بَد د د د د د د َم ِ
طم م م م م م م ممظ ِِ َ ِ م م م م م م م م ِ
وَك م م م م م م م م َ ٍ َم م م م م م م م ِ َر
ٍَ
بِءََم ِع م م م م م م م م م م ِ َم م م م م م م م م م م ِ ه َم م م م م م م م م مةٍ قٍ َظ ِ م م م م م م م م م م ِ
َك ِ م م م مَ ْ م م م َمظ هَعسم م م م ٍ َ َ م م م م ِ َ ِ م م م م ِ
َ
َ
َ
ٍ
َ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
َ ا اه د د د د د د د د َ د د د د د د د د ا َد د د د د د د د باَد افح د د د د د د د د
ي ِ ا د د َم د ادت لَد د َ
َعلَ ددٍ لَد افحد د ي اْ َد د ا َ
ِ
ِ
ِ
وهلل ٍعَب م م م م م م م م م م م م م ممظه و م م م م م م م م م م م م م م مَم ٍ َ كَه ٍ م م م م م م م م م م م م م م م ٍ
ِ
ِ
َ م م م م م ٍ َ َ م م م م م ٍ َر َ م م م م مَ َ طٍم م م م م َظِ تَ ٍ م م م م م ٍ
بْلص م م م م م َ ر ٍ م م م م ممْل َ ههللَ ج م م م م م س َ َ ٍ م م م م م ٍ
ٍ ٍ
َ

ا
م اد َه د د د د د د َ د د د د د د َ ِ ا ِد د د د د د َس د د د د د د َ ِم ِ

َعلَد ددٍ ا ِ ا د د د ََفٍ اسد د د ْل ِام ِل د ددم ا ا ِ َ د د د َ

ِ
بِء َ
َْسَم م م م م َ حبِ م م م م م ِ ههلل َ م م م م م َ َ م م م م م س أَس م م م م م ٍ
ِ
ِ
و َم م م م م م مس هَ َم م م م م م م َعم م م م م م م َ َْم م م م م م م س ََهسم م م م م م م ٍ
ذَ ٍك م م م م م م م م م ممْلره َم م م م م م م م م م مِ س ههللَ َ م م م م م م م م م م مس َ َغ سعم م م م م م م م م م م ٍ
ا
ا
َسد د د د د د د َ ا َ د د د د د د ا يْ َخد د د د د د د َ
م اد َهد د د د د يْ َأد د د د د ام د د د د َدل َمد د د د د ََه د د د د د ِ
ل د د د د د د ََ ِ ا
َْسَم م م م م م م م م م م إِ َِم م م م م م م م م م م َك ِميَم م م م م م م م م ممة
َد َع َْلتٍم م م م م م م م م م م َ أ َ
إََِ م م م م م م م م م م َ تَم َْل س م م م م م م م م م مََ َِ تِ م م م م م م م م م م َ ٍرس م م م م م م م م م ممة
أَ َ م م م م م ِ َر ٍ م م م م ممْل َ م م م م م ِ ِ ه َََ م م م م م ِ ََجسم م م م ممة
َِ ل ِه د د د د د د اَم د د د د د د َ اأ َ د د د د د د
َلاد د د ِ اَم ات َد د د  َ اأ َ د د ِدت لِد الد د د ا َم د د ادم َل َ
َدَ اح د د د د د دمَ َ
َْح م م م َمظَََ  معم م ممْلد وِ 
ح س م م م ِمة
بِم م م مأ َ َ
َ
ص ممم ح ِ ٍ
ٍ
ِ
أ َِج م م م َ َد َعم م م َمْلِج ٍ َ م م متَم َ ِ َوه َ م م م ٍ ٍك م م م َبَِ
ختَم م م م م م ِر  َ م م م م م م  وَ ر َْحَم م م م ممة
ٍَ مَ سع م م م م ممظ هَ ٍع َ
و ِِد ددملا
َد د َ م اد ددَِ كد د ادت ا د د لَ ا د د ل َمد د ادما َ
ْ د ادم َ
ِك د ادت َد د  َ اأد د  َ اأ د د َ

ِ
ِ
َحَ م م م م م م م م م م ممظَ ر ِزَدِ تَمَب م م م م م م م م م م م م َ
َ م م م م م م م م م م م م أ َ
هج ََ م م م م م م م ِ إِ َِم م م م م م م ٍِمَم م م م م ممظْ َ
َإَل ٍح م م م م م م م طَم م م م م م م م َ أَبَ ِ م م م م م م م م ِ ٍتَم َْلج م م م م م م م م َ
بِ م م م م م م مطَم م م م م م م ِ َ 
َد د َ ا
الش د د د ال ا َا ا د د د َد د د َ س د د د ِِ ملَ د د د ام َ
َ َد د ِِد د ْم ِ ِ كد د ادت ا د د ِمَد اه د د َ
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ِ
صم م م م م ٍ َ عم م م م م َ
َعَم م م م م َ ح م م م ممظ طَم م م م م َر َ
ِ
ِ
ِِبَ م م م م م م َ و ِح م م م م م ممظ تٍم م م م م م َ َعََمَ م م م م م م تَمَْح م م م م م م َ
ص م م م م م ا ٍ َف سخع م م م م م َ
وَ ح م م م م م  إ َكَ م م م م م َ 
د د د مد د د ا امت ه د د ا
اسد د د ادل َع ا د د د َد د د ِ م َه د د د ا ا ِتِ م احد د ددلَ َ
َ ِ
َ ا
حد د دلا َ
دي د د د َم َلد د د ِم َ
وص م م م م م و َ م م م م ممَ َ َدهاِع م م م م م َربمسَ م م م م م َعَ م م م م م هَم م م م م م
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
م م م ٍع َ ف َ حب م م ههلل ٍ م م ٍ
ََ م م م َغَم م م مٍٍ م م م َ  َ م م م َ ح َ م م مةَ هَ َْلَْ م م م َ
مْلر ه َ مٍم َمظ  َْ م م َ
َ از ال َد د  اع ا د د ِ  د د ْعل َعا د د َدلَ د د ا ََز ال
با امد د د د ا َ َد د د د َ للّد د د د َ ِ ِ م ا ف د د ددٍ ِم َج د د د د َ

ِ
أ ط م م م م م م م َ َ ع ق م م م م م م م  ٍ  م م م م م م م سظ م  و ٍ م م م م م م م َكٍ
وٍك م م م ِِ م م م ِمف ِ 
وط م م م م م م م َ  َ م م م م م م م بِ  َ ٍ  م م م م م م م  و ٍ بَش م م م م م م م 
َ َ
َ
ص م م م دق  طَم م م ٍ 
ٍ
ا
ا
َ َ خ ِ  ال َم ا د َعد ات ا َل الد ا
دك َْ ا ا ال د د ال َد د ِ مَ َ لا د د ِدل
َ ا د د ادو ال َ
ْد د ا


َ م م مٍ
َم امد ا َ


بٍِ م م م م م م م م م م م م م م ممْلِر مَ م م م م م م م م م م م م م م م م َ َر ِزَدِ تَمبَم م م م م م م م م م م م م م م م م أ
َْس م م م م م م م م م ِ همل َك م م م م م م م م مسِ ِ َ ٍ ا م م م م م م م م م
ِ م م م م م م َ ه م م م م م م س َ ِ إذ ٍد َ م م م م م م ٍ َعََ م م م م م م ِ ََم م م م م م أ
أَِ م م م م م م م م م َِ بِء َ
ٍ
َد د بَد د ا َ َِ لاد َف د د ا َِ د د ام با د د ِم ال ال د د
ح د د د اَ ِ َعاد د د َد د د ِ م َ د د د ادمِ ِ زا َ
دَ ْ
باد د د َ

أ َِج م م م َ َد َعم م م َمْلِج طَم م م َر َ دهع إِ َج بمَ م ممة
وِزَدِ بِم م م م م َ م م م م َظعٍْلٍُ  مَ م م م م
و َ م م م م م م َ بَ ِش م م م م م م هِ ع م م م م م مسا وَ َ بَم م م م ممة

 َ ثٍْلبَم م م ممة

باد د د َ اه ال َد د د َِد ّهد د د ِ ِ خد د د اع َم د د ادت لَ َلد د د َ

َ َد د د د غَف د د د د ِ  غَ افد د د ددل لَد امبَد د د د
َس د د د دمَاِ َ
َ وِِيٍُِ  م م م م م م م ٍَُ  متَم م م م م م َ َ ك م م م م م م َ َر َْحَ م م م م ممة
ِعخَم م م م م م م م ِ
إِ َِ م م م م م م م م أََِ م م م م م م م م ِ ِ َ م م م م م م م م ٍ َع َْل م م م م م م م م ِوَهسم م م م م م م ممة
مْلِ َر ه َ م م م م م م م م َ ِع َ وَ َ ِ عم م م م م م م ممة
ََ
ا
هد ا
ا ا
َ اع ال د د اأ ا َ د د
حد د د اه َ
دي د د َد د  َ هد د ِ
َ ا
لد د د الازا َد د د َ ز ِاِ ك د د ادت د د د ِم َ
أطَ م ِ طس م َ  غَ ممَ وطَ م  َ م ظ ٍْ  م َمظ 
وطَم م م م ِ َ ص م م م م  إِ َ م م م م َف َ ِ م م م م َ ههللِ أَ َ م م م م َ َظه
أ َِع م م م م م َ ِ أ َِج م م م م م هَْ م م م م م َمْل َ طَم م م م م َمْل إذه بمَ م م م م َمظه
با د د اام ال ا ِكد د ادت ا د د َد د َ علا د د ِِ م َف ا
باد د ا َل ا ال َد د َ د د د ِ َ د د ادَ اب با ِاه د د َم
ض دد َ
بِمَ 
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 و ءَ ْل  أَِ
ٍَ

 وِْ َ ظ

قِ م م م م م م ِ
َد د د د

إِ َِم م م م م م

َر ِ م م م م م م َ َ م م م م م م وِ م م م م م م َ ٍك م م م م م م َع مِ م م م م ممظ
َِد د د د با ِ ِ ا د د د دلا ا ِ َ ِك د د د د ا ِم َم لاد د د د فدم

َد د د د

بِم م م م م م م ِ َ ٍ م م م م م م َّ م م م م م م م ِ ِ م م م م م م َ َ َك اِم م م م م ممظ
 بَ اس د د د د َ  د ام َ د د د د ا از ا لاد د د ددٍ لَ َج ْ د د د د َ

ص م م م م م م َضَشم م م م م م َمظ َع م م م م م م ِر
أ طَم م م م م م قَم م م م م م م ٍ 
َورق م م م م م َ إِ َِم م م م م َ ِ م م م م م قَمَ م م م م م َ َ م م م م م ِر
ِ م م م َ هَاَ م م م وهَاَ م م م ِو وِ م م م َ ٍك م م م بَم م م ِغ
َ َ خ ا ِ  اخ اف ا َِ ام َ ِك ا ِم َم ا ف
ض
َد  َ اد ِدك ا َد اما د َعلَددٍ َ اغ د ا َمد ادت َِد َ
أَ َ إِ س َ عَبم م م م م م م م م َمظ ههللَِ  م م م م م م م م ممْلر َ ٍ  م م م م م م م م م سز
صم م م م م ٍفْل عم م م م م ِ ه م م م م مس ِ
ع هَ ٍعم م م م م مِبَ ٍ م م م م م مسز
م بَم م م م مي َ ٍ م م م م مسز
وَ م م م م م م ِ هقَمتَم َفم م م م م م َ م م م م م م َ َ
َ
َ
با ام د د د د د ا َ َِد د د د د ام ا َد د د د د ِ م ام د د د د د ْ ِ م َم د د د د د ز
ِ مد د د د د ادعل ِ َ د د د د د ادت الم د د د د د ا ا َت ِم د د د د د َعا َ

أ َِد َ م م م م م م م ِ إِ َِم م م م م م م بِم م م م م م م مهَاَِ م م م م م م م ِ َ ٍ م م م م م م ممْلذه
إِ َِم م م م م م َد َوه م م م م م م َو َهع م م م م م م ٍ َع م م م م م م بِ م م م م م م ِ أَذه
بِم م م مَ غ م م م َمْل  أ َِغثَم م م م ِ ِ م م م م َ أَبَ ِط م م م م َ َع امِ م م م ه
َسد د ا ام َ ِ َعد د ا َد د َ سد د ا ِك ِ َ د ادت يْ
بَ ا د د د د د ل  با َ د د د د د ا َ اأ د د د د د ِمَدَ د د د د دلا َ
َك َف م م ٍ كَتَ ِف م م َ  ك م م ِ  إِ َ م م ِ ٍع َ تَم ممظ
َج م م م م ِ
َِ
وَ م م م م م م م ٍْ م م م م م م َمْل إِ س َ َ َ م م م م م م م َ ٍك م م م م م م م ٍ َفَ م م م م م ممظ
إذ ه ََم م م م ِد  ٍْ م م م م َمظه ٍ ِم م م م م َ ٍ تَم م م ممظ
يَد د ددٍ َ أ َ د د د ف  َ اشد د د د ِ م َ َم د د د َ ِم امَد د د فدم
ِهد د َدم َ ام د د ام ِلَ ك د د ا َ ا َ َلِمم د د َل ا د د َم َ
صم م ِج َِضسم م ِ
َعَم م  َ ٍ تَم م  بٍ َشم مَ َ 
بِم م م م م م ِ أَ َ َِم م م م م م ِ ه َس ٍ م م م م م م س ِصم م م م م م َظقِ وِسم م م م م م ِ
وِ ذ قٍم م م م م سْلا َ ٍ  م م م ممظ َ م م م م ِ َْ م م م م ِمظطسِ
شد د د د د ا ا
ضد د د َد اَ ِ َألد د د َ
 َا د د د ددو با َ د د د د د ا َ اأد د د د د ا َ
ض د د ادم اف يا اَ لَ َ
َ خلا د ددل با َ
أ طَم م م م ٍ ع م م م م َ َوا ٍوَم َ م م م م  ِ  م م م م ه  َ ٍ م م م ممْلر
وط م م م م ِ َ 
أ َِعم م م م م م م م م ٍُِ مم م م م م م م م م هَ ِِ م م م م م م م م مِ ٍ َ بم م م م م م م م م
ص م م م م  َ م م م م ِِ ِ م م م َمْله َ  َ ٍ م م م م 
َ
ا
حد د د ددال
َباد د َ ع امد د َِ ام افد د ام يا اَ از اغد د ِ اَم َهد د َ
َ ازاد د د د ِ اَه ِف د د ددم  ا َ لد د د د ِِ م َ
 َ م م ِمف  وذٍو َ َ م م م

ِِ
ِ
ب م م مَِج
وذٍو ٍح َ َ م م ممةٍََ  مِ م م م  َ  م م ممف  وٍ َ

غَ ِفد ددم َِ ا د د ا اغ اف د د ادل ِْلِد ددمبا َع اد َللاد د د



ِ
بم م مَِج
َم م م ذ ٍ
وع َ
إِ َِم م م م م بِم م م م م ِ َحم م م م ممْل َ إِ ََل هٍَ َ م م م م م ِ ٍع َ م م م م مَِج
َ ش د د ِ م  د د َدم ا ِش د د ا َل َِد اللاد د ا ِ وَف د د َ
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ŞEYHULİSLAM MEHMED ESAD EFENDİ VE
el-KASÎDETU’D-DİMYÂTİYYE TAHMÎSİ

َ هَ ِع َ م ه ِ  طَم ٍ َ ِشم َ
ل هَ َك َ م َ
ِ
ِ
ِ
أَعم م م م و َ َ َ
بم م م م ِ م م م م َ هَ َكم م م م َ وهَ َْل َجم م م م َ
ه سَ م َ
َد د د َ ال
با ا الد د د د ال َ َِد د د د ام ا َد د د د َ كلا د د د ِدلِ م د د ددلَ اج َ

صم ِح
أ طَم َ 
وط م ِ 
ِ
ِ
َ َ
ص م ح َ هَبٍم َْ م  طَم ٍ َع م َ
ا
ا
ا
َ َ اعل د د َمَ د د م َ د د َ عل د د ْ َ دلَ د د ا
َع م م ممْلذٍ بِ م م م مِ ص م م م م َظِ ِ م م م م َ ٍ م م م مٍور وَ َف ِ م م م م َ
أٍ
ِ
وِ م م م م َ َعم م م م َ ِ ٍ م م ممْل ٍكم م م م س َحم م م م و ََ ِ م م م م
بم م م م َ مَ َف ِ م م م م إذه َحم م م م َ َم َْل ٍ م م م م َ
إِ َ م م م م َ ٍ
م اَ د د  ِ َ ددت ا ال َِ د ا
َ أ اف د د د  اِل اأد د د د
دمهلل َد د َ ا
َد د د د ِ ِ َ اأ افمِهد د د د َ
َ ِم ال اسد د َ
ا
ِ
ِِبم م م م م م وص م م م م ممْل  و ِ
هصم م م م م م َ ربمسَم م م م م م قِم م م م م م ِ
َ
ٍَ
َ
ِ
تَم َْل س م م م م مَ ٍ بِم م م م مه سه م م م م م  إََم م م م م َ َمَ م م م م م ِ
ِ م م م م م م م م َ ه س م م م م م م م م ِر ِ َده ِر هَبَم م م م م م م م م َْله ِر وإِسم م م م م م م م ِ
ا
دَ أح دلا د أ اح د ي َ دمَأ ا ا
َلاد د د َ َ للا د د د ِ ك د د ادت اَد د د ام ا ِم َجلاد د د َ
ْ َم ِمد َ َ ا َ َ ِ ا
َعَم م م م م م م م بَم م م م م م م م ِ  بمََم م م م م م م م َ إِ َِم م م م م م م م َِضسم م م م م م م م ِ
وبِم م م م مه سه ِم م م م م ِ َ هرَم م م م م َ َ م م م م م طمٍ َ م م م ممْل ٍِ ِرَم َم م م م م ِ
بِم م م م م م م م م م مءََم َْله ِرِ مَ م م م م م م م م م ممْلَر َغَم م م م م م م م م م م ِْ َ ٍغ سعم م م م م م م م م م م ِ
َل د د د ا ال َع ا ا د د د
َ ك د د د ال َِ ام َ د د د َ َ ا
َِ ا دديَ علَددٍ َِ اعد َم ا َ ا افد يْ لا َ د َ
َ ا

ِ
ِ
ب م م ََف
َرْحَ م م َ َعَ م م ه ََعبَ م م د ٍر َْح م م بِم م مَ ٍ 
إِ ََل ه م م م م م ممظط ِ وه سشم م م م م م م َ ِع َقَم م م م م م م َمْله ِِ َ بمََم م م م م م م
وَك م م م مس َ تَم ٍ َ بِ م م م م َ َ ِ ط م م م م َ م م م م ِ َ هَم م م م َمْلَر
ا
ا
اجد ددم ا ِ م اج د د ا َ
هلل ِ م اج لد د د د د د  ا ام د د د د ددل ِمَدَد د د د د دلا َ
َ َع د د د د د ادم َ
َك د د َدل َام َ َد د  َ سد د َدك ِ


ِِبٍ َ م م م م م م م م م ِمة َ ع م م م م م م م م م َ ِ
َ
ِ
ِ
ِ
تَِ م م م م م م ء َو َع م م م م م م َ ٍ م م م م م ممْلِ هَبََِسم م م م م م م ه َكف م م م م م م ِ
َلاد د د د َ أ اد د د د  د د د د ياَ اهد د د د َدمد د د د اا
َ
َ
َ

هَ ِ م م م م م م م م م َ رِّب تَم م م م م م م م م َمْلسِ
ِ م م م م َ ه م م م م َ ِ وهَ َْل َعثَم م م م ِ طَم م م م َر هِ َ م م م م ِمف ِ
 ِ َ  ِ َ د د ادت ا الد د ِدم ا ا د د اَ الد د ا
دي ِم ا د د ا َ

أَ طم ص م ِح هَ ِع َا َف م  وطم ِ 
َ َ َ
صم ح َ
َ َ َ
وٍك م م م م م م م م ِِ م م م م م م ممفِ
ص م م ِح َ ه م م دهَ
َ َ
وطَم م  َ م م َظ هَ َك م َمْلمَ َ ِ  طَم م َ 
م اج ددم َ اج د ام َشددل َ ا
َد بَ اعد ِ  باد َمد ا
َ
ا
ِ ْ اك د ال َد َم اد َدمَ
َ
ك َ
 ِ َ م م م م م ٍ ه سبِ م م م م م َ َ  ح م م م م م ِط َعَ م م م م مَ ٍ
ه َم َمْله
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ِ م م م م م م م م َ إَِم م م م م م م م َوربمَم م م م م م م م
َ لَ ا د ال ِم َهد ادل ا َ
َلد ا َ

ِ
ِ
ِ
ص م م م ممَْله َعََ م م م م م ِ و َ م م م ممَ ٍعْله
بِم م م م م و َهع م م م م م ٍ َع م م م م م طَم م م م م إِ َ م م م م م َ
َ م م م ممف ٍ هَ م م م م َمْلَر َ
وع م م م م مَم ٍ َ
ا
فا
َلاد د د ا َ د د ا ِ خ د د اع با د دما ا ام د د اد ِه ا ِم َم اج د د َ
َ ش د د اه مَ علَد ددٍ َِد د د ادم ب د د د َكد د د ََ مد د د اد ِه ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َم م م م م م م م م م م م َ 
صم م م م م م م م م م م ممف ههللَ رِّب َم م م م م م م م م م م م َمظطَ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َعس م م م م م م َ م م م م م م َ قَم م م م م م َمْل َعَم م م م م مَ َ َغَ م م م م م م ْ ٍ
أَ م م م م م م م م م َ َ ٍرَ َب م م م م م م م م م ِ و م م م م م م م م م َ َ م م م م م م م م مَهح ٍ
ا
ا
َ َ احد د د دلا يْ َكد د د د ََ  اَد د د د ام ْ ِ م د د د َدماك َ
َلا د د د د َ َ ك د د د د َ د د د د َك د د د د ِ َعلَ د د د د ا اه ِ
َ م م م م م م م م ِمف ِ َِّ م م م م م م م م م ههللَِ ح ء م م م م م م م م َ ََس م م م م م م م م ِ
َك َ م م م م م م م َ ش إِ َِم م م م م م م أَ سكم م م م م م ممة ِح م م م م م م م َ مََسم م م م م م م ِ
ِعَ طَ تٍم م م م م م ٍ هَ ٍََ م م م م م م َعَ م م م م م م ه ٍََم م م م م م ِمظ َدسم م م م م م ِ
ما د د د د د د ت َ د د د د د دات ِِ د د د د د ددملا لَ د د د د د ددم ا
دَ َ ا َددٍ اد
باد َام َ
َ َ د ادت َد  َ اد ْدٍ ام اد َ
َ ا
َ
َ
ص م م ِح َ ه تس م م ِ  وَ ع م م َ َ ه س ِ م م ِ َ 
أ طمم َ 
ِ ِ
ِ
َعَم َ م َ َف م ِ م َ ٍج م مٍ َ َع م وَ م َج م َ
س قَم م م م َظ َعم م م م َ
ٍرَ َبم م م م ِ م م م م َ َرَو بم م م م ه سم م م م ٍ
هلل َ أ ا ددم  َ د ا َد د َ ال ِمَد َف ا
ِ م ا ا د  ا َ د ادت َع د َ ِملا ددم ِم الد ادع َ
ضد د َ
َأ ا د ام ِ
ِ
ِ
ص م م م م م م ه ٍ َ م م م م م ممتَ ِ  وَ ٍ تَم َ م م م م م م 
ِبَ م م م م م م َ 
بم م م م م ِ َعَم م م م م س وإ َ َغ م م م م م َ
َعَم م م َ م م م هقَمتَ َ م م م ه تسم َ م م ِمظطٍ وه ٍَ َكم م م ٍ أ سو َ
َع م م م م ِ هَاَم م م م م َ َ َ
دَ َد د ِ م ال د ادم َ َ ام د د َ
هلل ا َخ د د َ
لاد د َ ِ م ام ددمِ ك د د َمد د َد د َ
هلل با ِج ددم ف ام ا د َ
بَد د َم ا َ

إَِم م م م م م م م م م َ َ كم م م م م م م م م م ِ ٍ كم م م م م م م م م م س َرِ َ م م م م م م م م ممة
ص م م م ِج عَ م م م ِ هج م م م ِ ِ
ِِبََ َ م م م ِمظ ِص م م م َظِ أََ م م م ِْل مَ َف ِ م م م َجَِ َ م م ممة
وح م م م أَِ َ م ممة
ََ
َ
ََ َ ٍ
ا
ا
ا
حد د د
هلل َخ ا د ا ِم دَ ا َ
ِ م ا د َ د َم اج د ا َمد ادم َ
ِ م ا د د د َ د َم اس د د ادك د د د َأَ د ددم لَف َ
ِ
وٍكم م م َ ِِ أ طَم م م  َ َ م م مَ ه َم م م  َ ٍ  م م مَ ه م ممَ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
أَغثَم م م م م م م ِ بم م م م م م م َرِّب بَ ط م م م م م م م م م م م م م م َ هَ َم م م م م م م َ
َجَ م م م  َ م م ممف َ ح م م م ٍ ك َبَم م مةَ ه َْل َج م م م َ
ا
هلل َِد اللا َدلَد ا ََز ال
باد د ادع اك ال َ َد د َِدْد ددم َِ م د د ِ ام د د ِ ِمم ا د د َ
ي َم ام َ
َ َ أ ٍْ َ اْه ا
َ م م م م م ِذ
وعم م م م م م َمْلِ ِ ص م م م م م مَه ٍ ههللٍِ ِ ك م م م م م م
َ
َد د د  َ الد د ددم َ ا ال د د د ام ََ د د د ِك د د د

 ِ ٍ م م م م م ٍ ه م م م م م ِسة ذٍو َ َك
أ َِد َ م م م م م م م ِ بِ م م م م م م م ِ َرِّب َعَ م م م م م م م َ م م م م م م م َِ ِسم م م م م م ممة
ٍ َمَم م م م م ممة
بدوا د د د ف
َد د َ م الد د ِم ام ِجد د املا ِك د ادت اد د ِم َم ددم َ
َِ
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ص م م م ِح َ ه م م م مَ َ ِ  أ َ م م م َ ٍتَم م م ممْل
أ طَ م م م َ 
ِ
ِ
كِم م م م م م م م م ه ٍ أََ ِ م م م م م م م م م بِم م م م م م م م م مسْله ِ و م م م م م م م م َمب ِ
وْ م م َمْل ٍ م م م َ ِع
هح َف م م م ََ م م م َ َعَم م م ٍ
بِم م م َربمسَم م م َ
َ ٍ
َ
ا
ا
ا
دَ لا َجد د َ
َد د  َ د د َ م َ د د ال ا ِِد د ا غَ ْ د َ
َد د د  َ أد د ددمَ م د د د د د د سد د د َدم َ ِم َف د د د ال ِ
ِِب م م م م م م م م م م ِة َ ش م م م م م م م م م م ْلد رؤ  وتَم م م م م م م م م م م ِمظ ِ
ٍ ٍَ
َ
َ
ٍَ َ
أ ط م م م م م م ر َكب م م م م م م ِج م م م م م َمظ قَم م م م م م ِِ بَِ م م م م م ِمظ ِ
عَ م م م م م م ه َ م م م م م م  أَط م م م م م م َظِ إِ َِم م م م م م بِءَط م م م م م ِمظ ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
دَ ع د د د ِم ا با َ د د د ادم ا
ا
م اَ د د د ادم  َ ا
َ ا ِ َ د د د ادم َ
َد د د  َِد د د ا  اَهلد د د ا َ
َِ
ا
ا َ د د د د ِع َ
ا
ِ
أط ِ 
ص ِح َ ه سش َف
ص ح َ هآلط م طَ َ 
َ َ
ِ
ِ
م م م م م ِة هَ َكم م م ممْل ٍ َم م م ممْل َ َ َِ
مْلز َ م م م َمظ هَ م م م َمْلَر
َج م م م م َ َع م م م م بَم م م م َمظه
م م م م َ ههلل ه َ م م م م َف َ ِِ أٍَ م م م ٍ
َ
َ َ
ا
ال اسد د د د ِف َ
َ َز َل اْ اك د د ال َد د ِ مَ د د ام ِ ا د د ِام د د َ
ْ اك د د د ِدل َعد د د د ِم ا َد د د د ِ مد د د د َخ ِ
َْ م م م م م م َ  ِ م م م م م م م م م م م م َ َ  دِ م م م م م م
ك م م م م م َ ِِ َ م م م م م ِمف طَم م م م م َ ٍ ؤ م م م م م 
وطَم م م م م  َ َ م م م م م َ َم م م م م ِ ههللِ طَم م م م م  ٍ تَمْلكم م م م م 
بَِب م م م م م َ ٍ
َ
ٍ
َ ٍ
دد  ا
ياَد ددٍ ح د د ادل ا ِِد د د ا َد د د ِ ل لاد د د َ ِل
دمهلل ِم َهلا د د َ
آخد د ِدل اخ د دا ا ا د د َِمد د ِ
َ
أ َ  ِ عم م م م م م م مةٍ ِ
ههللَ  ع ِطم م م م م م م م  وذهكِم م م م م م م م 
ََ
بِم م م ِ أَ َذ ِْ م م م ِ هَ َك م م م هسم م م ِ
وْم م م َمْل قَم م م ِْ
 َ تِ م م م  ٍ  بِ م م م  أٍ َذ ٍ َ م م م َ  وطَ م م م ِْ 
َ
ََ
دَ  َ د د د اهل
َ د د بَد د د ا ت لَ ا د د د ا ا َ د د ادت َكد د د ََ ِم د د ادل ا َ
َ ا اهد د د ادل ياَ اه د د د ا َ د د د لد د د َ
 وأَسو ٍ 

َعََ م م م م
ِ
ِ
ِ
م م م م م َ َجم م م م م ا ََم م م م م َ َعَم م م م م َ
ِ مَد َم د ِل با َام د ام ال ا د ِام د َ

ص م م م م اٍ هَ م م م َمْلَر
َ ر ٍ م م ممْل  وُمٍَتَم م م م رَ 
ِ ِ
ِ
إِ َِم م م م م قِم م م م م ِ
م م م م م َح م م م م ي ب م م م م َعس م م م م ََمَ م م م م َ ههللٍ ٍك م م م م َغ م م م م َ
ا
ا
ا
ا ا د ِل ََ َد
َد د د  َ د د د  َ ا د ددل اب ِ َ َ ِلَد د د َك د د د ا
ِ
ِِثَم م م م م م م م ٍ هََ َع م م م م م م م م َ  َْ  م م م م م م م م ِ ي َ بِ م م م م م م م م َ
إِ َِ م م م م م م م َ َ م م م م م م م َظ ٍك م م م م م م م م َ َ م م م م م م م ِ ف َم َ ْل م م م م م م م م َ
َ رِح م م م م م  بِ م م م م م ِ طَم م م م م ِر وه َغ ِف م م م م م َ ذٍ ٍْلبَ م م م م م َ
َد د د د بَد د د د ْل َ اع ا اللَد د د د بالَ د د د د ال َ اك اف د د د د َ
دي لَدَد د د د ددل َ
َزَ َد د د د د لَ د د د د ددم ِ
َ لِد د د د د ا
أ ط م م صم م ِما ه سم َ م م ِ  ر ِ
وح م م َ م م َ ِم م َمظه
َ َ َ َ َ ٍ
إِ َ مِ م م م َعَم م م م س أَ َ م م م م ِ َ بِم م م م ِ َ م م م م َكَاَ ه م م م مس َد
ب م م م م م م م اٍ ِ ه َتِ َ م م م م م م م وهبَتِم م م م م م م َمظه
َعََ م م م م م م م َ ه س
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ِ م ا د دَ اَ



َ لاد د دَ اَ ا اد د امد د َدت اام د د َم
َا

دو َعاد د َد د َ ع ِف د ْدم لَد َف ْ
ضد د َ
َ ِلد د ام َ اع د ِ

ِ
بم م ََف
مْلر ه ٍَم َمظ َكم م َ ٍ َ
أَبٍممْل هَ َ م م ِ ٍ م ٍ
ِ
َج م م م م م م م م َِ َعَ م م م م م م م م س تَم َ ف م م م م م م م م َ
 َِ م م م م م ء تَِ م م م م م ء ِ م م م م م َ ِ م م م م م ه وأَ َ م م م م مَ َ
بِم م م م م م م م َربس م م م م م م م م َ أ َ
ا
ا
دَ ا الد ا
فِ م احد د د ادم َف
ِكد د د ادت باد د د َ ِ د د د َد د د ِ ِ َ 
دََ م ام اَ د َ
َ ازا د َ د َد َ م د َ ِ
وج م م م م م م م م م م س إِ َ م م م م م م م م م م ٍ هَ ٍعتس ِ م م م م م م م م م م َ  مَبَ َم م م م م م م م م ممة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج َا َم م م م م م ه إِ َ م م م م م ٍع َ َم م م م ممة
وجم م م م م م م م م ممْلده َدهاِع م م م م م م م م م م وأَص م م م م م م م م م م َة
أَح م م م م م َل ِِّب بِم م م م م َ
وع م م م م م م م م م مءه ٍ
اج د د الَ ل َ د د
َ ا د د ال ا
َ ِجد د ددم ِ َ باد د د د ا اكد د د َدل ا َ َ ز َل ِم اه َ د د د َ
ل َعلَ د د َد د َ َْ
َعَم م م ه س ِ م م م ِ  هَ َع م م َمْلََل ه سكِم م م َِ ضسم م م ِ
ِ
ِ
ِ
َعَم م م م م م م ه َ م م م م م م ِمظ َ م م م م م ممظ َد بِم م م م م م م َ َْل َ م م م م م م م ِ سِ
ص م م م َِج َْم م م ِمظطسِ
وذ ه َم َم م ممة ه م م مظسهع َ
َد ِ م اَ اح د َ دلا د ا َعلَددٍ ااَ اح د ا لا ا د
ْددٍ َس د ا ال ا َ د َ
َد َ ل د ام ِك ال َ د ادك ا د ا َ
 ِ م م م م  و ب م م م ممْل ِ  
ص م م م ممف ي َ ر ٍ م م م ممْلٍَ
َ
ََ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
بم م م م م م ِ َعم م م م م م ِ ه َ مَم م م م م وهَ َ م م م م م م َ
َ حبِ م م  قٍمَطَ ِش م م ي َ  حَ م م  َ م ممف ٍَ
بِم م م م م م َر َ َ َ
ا
غَاد د د د َ د د د د َدم ا ا َف اَ د د د َدل َعاد د د د باد د د د ااوٍَ
َ اد اََ َعد َ َمد اد َه َ
ِ م اواد َ مَ اعددع ا
ِِبَم م م م م هَ َ ِف م م م م م ِ  هَ َ ِ م م م م م ِ َ ربمسَم م م م م قِ م م م م م ِ
ِ ِ
ب م م م ممْلرَ عم م م م م ِ هَاَم م م م م َّمم م م م م ِ
ِ م م م م م َ ه م م م ممْلِ وه َ َ م م م م م َ ِ طٍم م م م مءه وه َ م م م م ِمف ِ
إِ َ م م م م م ب م م م م مٍ َ َ 
حدما اأ ا اد
َد َ مد لا ِك امَد اماد َعد ات ْ
ْد د د ْ ِ ك د د ادت ا ال َ اس د د ادم َت ِمد د دَ ا َ
َد د د َ 

إَِ م م م م م م م َ أََ م م م م م م م قَ اِم م م م م م م ِمظ ه ََ م م م م م م م َِ َ ع م م م م م م م ِِ
َع م م ِ ه ب م م بِم م مهَ َ َف م م ِْل هَبَِِ م م ِ َ وإ َك ِف م م ِ
بِ م م م م مَ عم م م م م َظ َ  عَِم م م م م
دَ اه د د د د ادملا
َد د د د د لَد د د د د ا ِك لاد َف ام اد د د د د با ام ال ا د د د د َ

َد لِددمِ ِ كد ادت اد

ِ
ِ
بم م م م م ِرِع
بِم م م م مٍ م م م ممْل َ  ج م م م م َمْلهد أبَ َا م م م م َ ٍ  

ِ
ِ
ِ
أَج م م م َِ م م م َ ه َْم م م َمْله طَم م م َر س َ 
يَ ددٍ ا َ د د ا َد د َ هد د ا  اه د ادملَ بالَد د َم ا اك
ََ م م م م م َ َْلاِم م م م م َح م م م م م َ ك ِف م م م م م
ِ ممم ِ 

إِ َ مِ م م م م
امد د َدت
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  عم م م م م ِ  ر َِ
إْح م م م م م ِ
َ
َ
ْددمَ

اد اَ الد ا
دي ِم اشد ادم َ

ِ
أَ َم م م م م ِ ٍجم م م م م س َ م م م م م َ بِم م م م مَ 
اام ال د د ا از ا لا د د َ د د باد د ادم ِك لَد َم ْ د د َ

 َ ٍ  م م م م مَ ِع َ 

ِ ممممم ِ 
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ِ
إذ ه ََر ٍ وه َ م م م م م م م ٍ َ م م م م م م َمْل ٍ ََ تَ ٍك م م م م م م م َ
َب ا اه َم ا
ا ِ

ي ب ِا
اَ ال ا َ َ

ِ ك ات

ِ ِ
ِ ِ
إِ َ م م ب م م مبمٍَ َْ م م َ عم م م ِ هَ ٍع َع م م َم ٍ
صم م م َ

اا
ْه د ددٍ د د د َ  َ ا ِ
ثا اد د د ِمم ا د د د َ
م الد د د ا د َ

أب ممْل ه س م ِْ ِ  هَع ِ م م  َ م ِمف ِ ور ِ ِ
هْحم م
ٍَ
ٍ
َ
إِ َِم م م م م بِ م م م م مطَم م م م م َ  ر ٍ م م م ممْلِ هَ َع َ ِح م م م م م ِ 
وَ ح م م َ َ م م مٍ ه َََ م م ِ  َ م م ِح َ جَهاِ ِع م م
َعلَددٍ ْل اشد ادم َدلا د َ د  َ اش د ِم غَ َل ا ا د د
ي اد َد  َ دلِمِ  لَ َج ْ د َ
َعلٍَ ال ال َه ا

بِ م م م م م َ ٍ م م م م متَم َا ِف  َ َ  م م م م م َ  عَِم م م م م َ ٍ ش م م م م م ِد
َكِ بم م م م م م م م م م بَ ِك م م م م م م م م م م بِ بَتِ م م م م م م م م م م ٍ َش م م م م م م م م ممظ ِد
بِ َ م م م م م َمْل َ ِ م م م م م م َح م م م م م م ِج ٍك م م م م م م َ ٍ َؤط م م م م م ِمظ
دَ َسد د دا ام
ال ائد د د د ِ باهد د د د َد د د د َ خد د د د ا اَ ِ مَد َم اسد د د د َ
َ ا ِ احد د دٍَ َ َع املِد د َ
َسد د د َ ا َ
بام ا
بِم م م مأَعَ م م م ِ  ك م م م  ص م م م ِح ِ ه َ م م م ِ
مْلد وه َ م م م َ
َ
َ
ٍ
َ
َج ِط م م م م م م م م م م م م َ هَ َ َ م م م م م م م م م م م م َ َ م م م م م م م م م م م م ِرع َ تَم َْل م م م م م م م م م م م م َ
َْسَ اِم م م م م م م م م م م م م م م م م م ِ طٍم م م م م م م م م م م م م م م م م مءه أ ٍَروٍ َجَِ م م م م م م م م م م م م م م م م م م َ
وأ َ
ضد د د د د د د د د د ددلا َه
ِم ال د د د د د د د د د د دَ اه َ ا
َ ا ِلد د د د د ددم باهد د د د د د د َ ِك د د د د د د ا ِ د د د د د ددل ا ِمد د د د د د د َ ام َ
دَ باَف ا
َ ي َا د د د د د د د د د د د َ
ِ
ص م م م ِمف ِ
بِم م م متَ م م م ِِ  وأٍ م م م َ ع م م م ِ ه سش م م م َمْل ِ ه َ
وأَتَم َ م م م م م م  أَب م م م م م م   ب م م م م ممَِ  ر و َِ
َِْس َ م م م م م م م م م م م َ ٍ َ َجم م م م م م م م م م م ِج وأ َم م م م م م م م م م م َ ٍ َ م م م م م م م م م ممْلِ
هْح م م م م م م ِ
ٍ َ
َ
َ َ
دَ َ اك افا د د د د
ِ د د د د د د د ِدل َ
ف َزَمد د د د د د د د لا ِم ا ا د د د د د د ددل ِمَلاد د د د د د د د َ
ْد د د ددٍ ام اد د د د َ
َدَ باد د د د ا ياَ اه د د د د با ال َ
إِ َِم م م م م م بِ م م م م م م َ َ م م م م م م ٍْلد َِ  م م م م م م  و ََ َ ٍ م م م م م م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل بِ م م مَ ٍ تَ َ م م م 
هحم م م ِ وه َ ِشم م م َ
هج م م َِ و َ
أَد َ َو ه َغ م م ِ َو َ
أَج َ َم م م م م م م م م م م م َ ه م م م م م م ه َو َهر ٍ م م م م م م َظ إ ََل هَ ٍع م م م م م م َ
دو اأد د اك د ا
دو َ لا ِ د ادل َعلَ ددٍ اامد د َم
دي َ اه د د ادم َ ا د ددلا اب ِكد د د َش د د ادٍ ف لَ َللد د د َ
َ ِلد د ام َ اع د ِ َ َ ا َ
لِ د د ا
َ ع ٍف م م م م م م م م م يْلَ  رِ م م م م م م م م م ظَ  زَ َِ م م م م م م م م م ي  َ م م م م م م م م م ِمف ٍ َ
أ َِغثَمَ م م م م م بِم م م م م م َ م م م م م َ ِظ ه َََ م م م م م ِ  و َهر َح م م م م م َ ِِبَ ِ م م م م م َ
بِم م م م م م م م م ِ َربس م م م م م م م م م َ َ م م م م م م م م م َ ََم م م م م م م م م َ م م م م م م م م م أ َََهس م م م م م م م م م َ
دَ لَد َف ْ
َلد د د د ال
ِك د د د د د ادت َد د د د د د ياَ اهد د د د د د ِم احد د د د د دَ اج ل ِ َع َلَد د د د د د
ضد د د د َ
ََد د د د د ام َ د د د د َ ام ا د د د َ
ا


َع م م م م م م م َ َ ح م م م م م م م ِ  َ َ  م م م م م م مٍ هَ م م م م م م َمْلَر
صم م م م م م م م م م م ا َِس م م م م م م م م م ممة
وَْبَ م م م م ممة
َعَم م م م م م ه َبِ م م م م م م َ طٍم م م م م مءه َجم م م م م م َ
َ
صم م م م م م م م م م م َ
أ طم م م م م م م م م م م َ َربس م م م م م م م م م م م َ َ
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َ ِِتِسم م م م م م ممة

َس د د د د د د د د دلا ا ياَ اه د د د د د د د د د بِ ا د د د د د د د د د َدل َع اش د د د د د د د د د
َ اجد د د
َ َعلَد ددٍ ا ِ ا د د د ََفٍ َم د د َأ د ددت َ اعد ددم َلل
ِ
َ َج ِطم م م م م م م ٍ ه ت
َ سا طم م م م م م م َ َ م م م م م م م طمٍ َ م م م م م م م ٍ و م م م م م م م َ ٍرقم م م م م م م
ِ
ِ
ِ
ِ َِ هَ ِك م م م م م م ه ِ  َ م م م م م م ِِ ه َ م م م م م م َعَ م م م م م م
ِ
ٍ
َ وجَ م م م م م م
َ م م م م م م م م م م َ ههلل وه َ َ م م م م م م م م م م َ وه سم م م م م م م م م م ِس ٍكَ م م م م م م م م م م
ا
ا
آلل َ د د د ا ا
بَد ام د د د د د د د د د د ِم َ َ ا د د د د د د د د د د ِم ا َخ ا د د د د د د د د د د
َ
ي ِكلا اهد د د د ا
َ َك د د د َع َِلالَ د د د
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أسماء أحمد معيكل.د

MODERN ARAP ŞİİRİNDEKİ TÜRK KAVRAMINA SURİYE
ELEŞTİRİSİ PENCERİSİNDEN BİR BAKIŞ
Özet: Türk ve Arap toplumu arasındaki ilişkinin temelleri asırlar öncesine dayanmaktadır. Bu ilişki zaman zaman iyi ile kötü arasında gidip
gelmiştir. Bu çalışmada modern Arap şiirinde öteki olarak ele alınan
Türk’ün her iki bağlamda ele alınış biçimleri üzerinde durulmuştur.
A SYRIAN CRITICAL OVERVIEW OF THE “TURK-

ISH” IN THE MODERN ARAB POETRY
Summary: The relations between Turks and Arabs date back hundreds of years. This relationship went awry sometimes, and sometimes
followed the right path. This study focuses on the “Turks” or “the
Others” in the modern Arabic poetry during tough times and good
times, as well.
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تمهيد:
إن العالقةةب ةةُت العةةتر كاعال ةتاد ةالقةةب قيف ةةب يف ةةيف
التأثت كالتأثَت متتيف

ن .فهةةق قيف ةةب عن ةةال

التار خ قتكناً طو لب ،ك يف يف عهنا ما الزال مستمت حىت ومنا احلايل.

كلعلو من الطبيعق أن السهم العالقا ادلشةًتةب

الوةو ن ةور معينةب التالسةم

من خالل اللك العالقا  ،كمن الطبيعق أ ضاً أن النعوس اللك الصةور

اع ىةان

اب ةيفا س اةوا
انعوةةاس

اب ةيفا الًتةةق أا اب ةةيفا العةت  ،إ أاةةهم كالسةهم ةالقةا التةةأثت كالتةأثَت
ور اآلخت/اع نيب النسبب إىل ةل طتف ةتا االو كإ يفاةاالو ادلختلفب.

كلعل الشعت من أةثت اعنوا اعد يب اليت انعوس فيها ور اآلخت/اع نيب ةموماً،
كاآلخ ةةت الًتة ةةق ةلة ة ك ةةو اخلص ةةوا ،فهن ةةاد ة ةةيفد ةب ةةَت م ةةن الش ةةعتا الع ةةتر الن ةةاكلوا
نصو ةةهم اآلخةةت/الًتةةةق .كال ةةيف مةةن ابنةةار ىنةةا إىل أن ةةور اآلخةةت/الًتةةةق
العت احليف ث قيف انقسم إىل قسمُت :ور البيب ،كأختى إجيا يب .ك ا
النقيف ب اليت الناكل

الشةةعت
اليفرااا

ةور اآلخةت/اع نةيب كمنهةا الًتةةق لتخضةت للتصةنيا السةا  ،نفسةو،

فهةةق الةًتاك ةةُت النسةةت السةةلبيب كاعخةةتى ابجيا يةةب .كىة ا عةةٍت أن ىنةةاد ا ةةاىُت

اللقةةق

النصوا الشعت ب العت يب اليت انعوس فيها ور اآلخت/الًتةق البعاً للصةور ادلنعوسةب
النصوا الشعت ب أ الً .ك وننا أن نصنفهما ةل النحو التايل:
اال اه اعكل :التلقق النقيفي ابجيا .
اال اه الثاين :التلقق النقيفي السليب.
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ك يفر ابنار ىنا إىل أن لول ا اه من اال اىُت السا قُت مسوغاالو كأابا و القائمةب
ةل ة ك ه ةةب النس ةةت ال ةةيت نطل ةة ،منه ةةا

العاطي ةةو للمو ةةو  .كا ةةنحاكل

ىة ة ه اليفراا ةةب

الوشة ةةا ة ة ةةن اعا ة ةةبار كال ة ةةيفكافت الوامن ة ةةب كرا اللة ةةك النس ة ةةت  ،كالل ة ةةك الص ة ةةور ادلتا ة ةةومب
لآلخةةت/الًتةةةق ا ةوا أةان ة إجيا يةةب أا اةةلبيب ،كالةةيت أاةةهم

الوو نهةةا ةوامةةل سلتلفةةب

كمتعيفد  ،ذلا ةالقب اختالف ادلت عيا كك ها النست ،ةما أاهم اآلخت/الغت طت قب
أك ةةأختى

التةةأثَت ةل ة راةةم ع ة

مالم ة اللةةك الصةةور  .كاةةنختار ع ة

اليفرااةةا

النقيف ب اليت الناكل ى ا ادلو و و فها منو اً نبُت من خاللو مال سا القضيب.
أولا :التلقي النقدي اإليجابي:
ال ة ةةيف م ة ةةن ابن ة ةةار منة ة ة البيفا ة ةةب إىل ن ة ةةيفر اليفراا ة ةةا النقيف ة ةةب ال ة ةةيت الناكلة ة ة
اآلخت /الًتةق

الشةعت العةت احلةيف ث مةن منسةور إجيةا س إ

ة ةةور

نعثةت مةن خةالل ثنةا إال

ةل ة درااةةب كاحةةيف قةةيفمها الةةيفةتور أنةةس ةةيف وي كىةةق عن ةوان " :ةةور اآلخةةت

الشةةعت

السةةوري  ،"0091-0011كىةةق درااةةب حيف ثةةب ةةيفر ةةةاا  .8112كرمبةةا ت ةةت السةةب
نيفر اليفرااا إىل أنو

ون نست إىل الًتةق ةل أنو خت قيفر ما نسةت إليةو ةلة أنةو

ةةز مةةن نسةةي اعمةةب اباةةالميب .كالواقةةت أن اليفرااةةب الةةيت قةةيفمها الةةيفةتور ةةيف وي ليس ة
سلصصب لصور اآلخت /الًتةق
اليفرااب اليت الناكل

الشعت السوري ،كإمنا الأيت ى ه الصور و فها ز اً من

ور اآلخت ةموماً اوا أةان التةيةاً أا فتنسةياً أا ىنةيف اً أا ةينياً أا

إنوليز ةاً أا فاراةةياً أا ةةهيونياً .كضلس ة أن أ ةةل ى ة ه اليفرااةةب ةةةان أطتكحةةب امعي ةةب،
كلة ة لك ك ةةيفناىا الت ةةوخ اليفق ةةب كادلو ةةوةيب ،كال تس ةةت
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ك ستخيفا لغب نقيف ب ىادئب بتعيف فيها ةن احليف كالسخت ب كالتجت  ،عن ىيففها الو ول
إىل احلقيقب ،عييفاً ةن أ ب أفوار مسبقب ،ك عييفاً ةن البٍت موقا إ يف ولو ق معاد لألالتاد،
ةل التغم من االوائو ةل ةتار " ور الًتةق

دلؤلفيو الةيفةتور
الشعت العت احليف ث" ْ

نعةةيم اليةةا كمةةاىت ادلنجةةيف ال ة ي اةةنتحيف ةنةةو

اةةيا احلةةيف ث ةةةن التلقةةق النقةةيفي

السليب.
شةةَت الةةيفةتور ةةيف وي إىل ةةتكر ةةةيفا الوقةةو ة ة الةةأثَت اةةةت خا ةةب العمةةيف إىل يل
أةنةا النصةةوا زلملةةب إ اىةةا دالال ال الالئةةم طبيعتهةا .0ك بةةيفك كا ةةحاً أن الةةيفارس عةةق
أمهيب التحتر من اعفوار ادلسبقب

درااب النصوا حىت صل إىل نتائ مو وةيب.

إن الوةق السا  ،جيعل الباحث قيفا العت فاً للًتد
مةةا ةةا

منته ادلو وةيب توئ فيو ةل

ادلعجةةم كادلواةةوةب العت يةةب ادليسةةت ةل ة النحةةو التةةايل" :الةةًتد :اجليةةل ادلعةةتكف

الة ة ي ق ةةال ل ةةو ال ةةيف لم ،كاجلم ةةت أالة ةتاد ،كال ةةًتد ا ةةطال طل ةة،
الش ةةعور ال ةةيت ال ةةتولم اللغ ةةب الًتةي ةةب،
اع ة ة ةةليُت ةان ة ة ةوا أكالً

معن ةةاه الواا ةةت ةلة ة

التةي ةةا كركا ةةيا كالتةس ةةتان .كأة ةةظ الس ةةن أن ال ةةًتد

ز ة ة ةةت ا ة ة ةةيظ ا ،ك التةس ة ة ةةتان ،كأق ة ة ةةاموا إمظاطور ة ة ةةا ة ة ة ةةظى

ةإمظاطور يت اعالتاد السال قب ،كاعالتاد العثمانيُت ،كاعخَت ىق االام ال ي طل ،ةل
نةةع التةيةةا احليف ثةةب .كمجهور ةةب التةيةةا احليف ثةةب معتكفةةب ،القةةت اةةيا الصةةغتى ك نةةور نةةتقق
أكر ب ،كقيف يفأ الارخيهةا دكلةب قوميةب عةيف احلةتر العادليةب اعكىل ،عةيف أن خلةت ةمةال أالةاالورد
السلطان العثماين زلميف السادس ()0088ا كأةلن اجلمهور ب ،كةان أكل رئيس ذلا".8
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لقيف العميفنا اقتباس التعت ا السا  ،واملو دلا لو من أمهيب
كإجيا يتو

إ تاز مو وةيب الباحةث

التعاطق مت ادلو و عييفاً ةن أ ةب أفوةار مسةبقب ،كايتو ة لنةا ىة ا شةول

لةةق ةنةةيفما اةةننتقل إىل احلةةيف ث ةةةن التلقةةق السةةليبس إ اةةنفا أ تعت ةةا منةةاق

ذل ة ا

التعت ا مشحون السلبيب اليت الصل إىل در ب التشو و.
من البيفا ب شَت اليفةتور يف وي إىل أن ور الةًتد

الشةعت العةت احلةيف ث ا ة

مسهت ن ،إجيا ياً كالبياً ،ةلٌّ منهما عاةس اآلخت ،ك تى أن لك عود إىل ادلوقا العت
أ الً من السيطت العثمانيب ةل الوطن العت  ،ال ي انقسم إىل قسمُت:
الموقففا الو  :ةةةان ةةتى

السةةيطت العثمانيةةب نةةوالً مةةن أنةةوال ااةةتمتار اخلالفةةب

اباالميب ك ائيفاً ةن حيا ها.
والموق ففا ال ففا ي :ة ةةان ةةتى
لتحقي ،أغتا و كأطماةو

الس ةةيطت العثماني ةةب اح ةةتالالً خي ةةتر ال ةةبالد ك ةةيفمتىا

التوات كالسيطت .

كانطالق ةاً مةةن لةةك قسةةم الةةيفةتور ةةيف وي حيف ثةةو ةةةن ةةور اآلخةةت الًتةةةق قسةةمُت،
اعكل يفكر حول الصور ابجيا يب ،اليت ظهت

ليب

ةيف نقاط ىق:

 -1ادلواقا اليت ا ىا الشعتا إىل ان اعالتاد ال ن قااللون دفاةاً ةةن اباةالا
البليفان اليت فتحوىا.
 -2ةست الشعتا ةل ادلا ق ،حيث الفتوحا اليت قاا هبا العثمانيون حاملُت لوا
اباالا ،فبفضلهم ك ل ى ا اليف ن إىل البالد اعكر يب
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 -3التفجةةت ةل ة ادلصةةار العسةةيم ال ة ي د إاةةفيناً نعةةل ابمظاطور ةةب العثمانيةةب
ع ةةيف ا ةةقوط أدرن ةةب ،فق ةةيف ة ةةان كق ةةت ادلص ةةار ن ةةيف يفاً ةل ة ال ةةًتد ال ة ن فق ةةيفكا ةةز اً م ةةن
إمظاطور تهم ،كةل العتر ال ن فقيفكا ليفاً مسلما ،اعمت ال ي ةتىم مبأاا اعنيفلس.
 -4زلاكلةةب ةةاكز ادلا ةةق ال ة ي يمةةل ع ة

ادل اةةق كاجل ةتائم الةةيت ةةةان اعال ةتاد قةةيف

ارالوبوىا ،كماراوىا ةل العتر ،ةإةيفاا السفا رلموةب مةن نةهيفا العتك ةب

السةادس

من أ ار انب0001ا.
 -5الوقةةوف إىل ان ة اعال ةتاد
ةةا

احلةةتر خوف ةاً مةةن نةةب االاةةتعمار الغةةت ال ة ي

هةةيفد ادلنطقةةب ،اعمةةت ال ة ي اةةاةيف ةل ة النميةةب الشةةعور التا طةةب اباةةالميب ،كالغ ةةب

ابحسةةاس ةةاخلطت ال ة ي هةةيفد نةةعوهبا أمةةاا االاةةتعمار الغةةت ادلةةًت

هبةةا ،فيةةيفةوىا إىل

التجمةةت حةةول التةيةةا ،و ةةفها أقةةوى ىة ه الشةةعور كأقةةيفرىا ةلة قيةةاد ادلعتةةةب ةةيف العةةيفك
ادلشًتد.
كال يف من ابنار إىل أن اليفةتور يفكي ،كةل التغم من الوخيو احل ر كادلو ةوةيب إال
أنةةو انسةةا كرا الةةيفةتور اليةةا كمةةاىت ادلنجةةيف
ك هب نستمها

أن ادلوقا ابجيةا لةبع

رائهمةةا

عة

ادلوا ةةت ،إ صلةةيفه تبةةٌت

الشةعتا مةن اعالةتاد ةةان نتيجةب الةأثتىم مبوقةا

نعتا مصت ككقوفهم إىل ان اليفكلب العثمانيب.
أمةةا القسةةم الثةةاين فيةةيفكر حةةول الصةةور السةةلبيب الةةيت سةةيف رفة

اآلخةةت الًتةةةق ،ك ةةتى

الةةيفةتور ةةيف وي أهنةةا قخةةيفم مةةن خةةالل فو ةتالُت رئيسةةيتُت ،كمهةةا :ابنةةاد ةةالثور العت يةةب
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الوةةظى ،كالتنيف ةةيف االاةةتبيفاد الًتةةةق .كالتجلة مالمة الصةةور السةةلبيب لآلخةةت الًتةةةق ةنةةيف
الشعتا من خالل ادلواقا التاليب:
 -1ابن ةةاد ةةالثور العت ي ةةب الو ةةظى كقاد ةةا الة ة ن كقفة ةوا

ك ةةو طغي ةةان اعالة ةتاد،

كأنق كا الشع العت من ااتبيفادىم.
ضةل،لُت ،كرفة
 -2التنيف يف ادلتحمسُت لألالتاد من العتر كنعةتهم ةادلتومهُت كادل َّ
خ
ال ةةيففا ةة ةةن اباة ةةالا السة ةةيطت  ،فعة ةةود السة ةةياد العت ية ةةب ىة ةةق الصة ةةور اعةمة ةةل كاع ة ةةل
رة

لإلاالا.
 -3ةةيفا إنةتاد العةةتر
اعالتاد القتر من العتر

السةياد كالسةةلطب كا ةةا القةتار ،ةلة الةةتغم مةةن ادةةةا ا
اعخال كالعقل كاع ل.

 -4إقةةيفاا العةةتر ةلة إةةةالن حةةتر ةت ةةتىم مةةن اعالةتاد ةةةان نتيجةةب دلماراةةب عة
الوال العثمانيُت العيفائيب.
 -5ةسا القتار الًتةق يفخول حتر ،الناقب كال مجل للعتر فيها ،ك نيةيفىم قسةتاً
فيها ،شلا انعوس الباً ةل احليا االقتصاد ب.
كلع ةةل ادلالحس ةةب ال ةةيت خ ةةتم هب ةةا ال ةةيفةتور ةةيف وي حيف ث ةةو ة ةةن الص ةةور الس ةةلبيب

غا ةةب

اعمهيةةبس إ شةةَت إىل أن اةةب ظهةةور ى ة ه الصةةور السةةلبيب عةةود إىل الفةةًت الةةيت ةانةةها
نةةعتا اللةةك الفةةًت حيةةث ازداد حةةيف الت ةوالتا

ةةُت العةةتر كاعال ةتاد سةةب الف ة الةةيت

حاةها الغتر ادلستعمت ُت العتر كالعثمةانيُت ،عطماةةو
ااتعاد العثمانيُت قو م ،كةود م إىل فتوحا م.
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إن ادلالحسب السا قب

غا ب اعمهيب لسببُت:

الو  :الأةيةةيفىا ةل ة ظه ةةور الص ةةور الس ةةلبيب

ف ةةًت مت ةةأخت ةةيفاً ،كل ةةو أن الص ةةور

السلبيب ىق السائيف من يفا ب احلوم العثماين لسهت

كق مبوت كمت التعبَت ةنها.

وال ففا ي :الأةيةةيفىا ةلة دكر ادلسةةتعمت الغةةت

راةةم اللةةك الصةةور السةةلبيب مةةن أ ةةل

مصاحلو كأطماةو .كى ا عٍت قيفر اع يفي اخلفيب ةل دفةت اعالةتاد إىل القيةاا مبةا قةاموا ةو
ةةيف العةةتر مةةن أ ةةل الشةةو و ةةور م،
صلحوا

خطةةو للقضةةا ةلةةيهم كاحللةةول موةةاهنم ،كقةةيف

لك.

كلعلو من الطبيعق أن النعوس اللك الصور السلبيب

الشعت ،كالاةيما أن الشةعت مةن

اعنوا اعد يب االنفعاليب اليت العظ ةن اللحسب ،كال ون التةون إىل مو وةيتها أك دقتها،
عهنا رمبا التغَت عيف الوشا اعحيفا كاحلقائ .،كرمبا ى ا ما فست لنا العبَت ناةت ما ةن
مو ةةو مةةا مةةت السةةل  ،كأخةةتى ابجيةةار ،كلةةيس

اعمةةت النةةاق  ،كلوةةن الغةةَت احلةةال

ؤدي إىل الغَت االنفعال ،ك التايل الغَت ادلوقا.
ثا ي ا :التلقي النقدي السلبي:
لق ةةيف ةثتن ةةا ةل ة ع ة

الوت ة النقيف ةةب ال ةةيت الناكل ة

ةةور اآلخ ةةت/الًتة ةةق

احلةةيف ث ،كةةةان مةةن أ تزىةةا :أنةةُت السةةتك :ليةةا اآلخةةت اعرمةةٍت
فخةةتي ،كادلةَتا الةةيفموي :قةتا نقيف ةةب

اعدر

التكا ةةب العت يةةب ،أاةةعيف

اعدر احلةةيف ث ،إ ةتاىيم خليةةل ،ك ةةور الًتةةةق

الشعت العت احليف ث ،د.نعيم اليا كماىت ادلنجيف ،كما همنا ىو الوتار اعخَت عنو
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النث ةةت .ك ةةأيت ى ة ا الوت ةةار و ةةفو منو ةاً للتلق ةةق

الش ةةعت ينم ةةا الوتا ةةان اآلخ ةتان

الشعت احليف ث ،كانو

النقيفي السليب لصور اآلخت/الًتةق

أابار لك.

إن إلقا نست ات عب ةل فهتس الوتار  ،اتوشا و و ةن النست السلبيب الةيت
مت فيه ةةا التعام ةةل م ةةت ادلو ةةو س إ
اعحوة ةةاا القيمية ةةب السة ةةلبيب

نلمة ة كال إجيا ي ةةب كاح ةةيف

فصة ةةول الوتة ةةار الثالثة ةةب

العن ةةاك ن ال ةةيت اةتن ةةز

سلتلة ةةا اجلوان ة ة  ،السياا ة ةةيب

كاال تماةيب كاليف نيب.
ففةةق راةةم الصةةور السيااةةيب للًتةةةق

الفصةةل اعكل صلةةيفىا التجسةةيف مةةن خةةالل اةةتتب

زل ةةاكر ى ةةق :ةةور االا ةةتبيفاد ،ك ةةور الس ةةل كالنهة ة  ،ك ةةور الش ةةت كال ةةبال  ،ك ةةور
الفساد ،ك ور العنا كالوحشيب ،ك ور القتل كال
أما الصور اال تماةيب كاعخالقيب

.

الفصل الثاين فتتبيفى من خالل ور االضلطاط

اعخالقق ،ك ور اللؤا كاحلقةيف كالبغضةا  ،ك ةور الوة ر ،ك ةور الغةيفر كاخليانب،ك ةور
اجلهل كمعادا العلم ،كالصور احليوانيب.
كالسهت معا الصور اليف نيب

الفصةل الثالةث مةن خةالل ااةتغالل الةيف ن اباةالمق،

كسلالفب أحواا اهلل ،كالضييت اليف ن كزلار ب لغب القت ن ،كالزنيفقب كالوفت ،كالزىن كالفحشا .
ك سةةب ،اللةةك الفصةةول مةةيفخل الةةارخيق ب ة ل فيةةو ادلؤلفةةان هةةيفاً ةب ةَتاً بثبةةا اع ةةل
الًتةةةق كالنشةةأ كادلعتقةةيفا  ،ث تحةةيفثان ةةةن الًتةةةق

التةةار خ العةةت  ،ك اعدر العةةت

نثةةته كنةةعته ،ك عةةيفىا نةةتقالن إىل احلةةيف ث ةةةن نشةةو اليفكلةةب العثمانيةةب ،كااةةتيالئها ةل ة
الةةبالد العت يةةب ،ك نهيةةان ى ة ا ادلةةيفخل احلةةيف ث ةةةن احلوةةم العثمةةاين
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كالواقةةت أن مةةن طلةةت ةل ة فهةةتس الوتةةار ،ك قةتأ ميفخلةةو فقة اةةيخل

إىل راةةم ةةور

نةيف يف القتامةب للًتةةق ،أ ةةتز مةا يزىةا البيفائيةب كالوحشةةيب كاجلهةل كالقة ار كالبةيفاك  ،فةةالًتد
عودكن

أ وذلم إىل التًت كادلغول .أما معةٌت ةلمةب الةتد ،فةَتف

السا قب ذلة ه الولمةب ك ت حةان ةوهنةا ةا

ادلؤلفةان ةةل التفسةَتا

مةن ةيغب اجلمةت ادلغوليةب (التةةو ) كمفتدىةا

(التد) مبعٌت الت ل القوي أك نةيف يف البةأس .كالةًتد لةيس ذلةم أةيف ةب موتو ةب الةتالب

ةالفوت

مثلما التالب

احلضار  ،كىم ةبةار ةةن قبائةل يفائيةب عيةيف ةةل البعةيف ةةن احلضةار  ،ةتفة

إغتاقها

البيفاك  ،كةلفها ةاحلتر كالسةل كالنهة  ،كةبةاد الوواةة  ،كةةيفا ةةتًن أي

نق  ،كأةل الوالر كاخلناز ت ،كاب احيب ليفر ب ال عتف فيها الوليف منهم أ اه .
إن الص ةةور القامت ةةب ال ةةيت ظه ةةت

ىة ة ا الوت ةةار لآلخ ةةت/الًتة ةةق الفتق ةةيف للمو ةةوةيب

لألابار التاليب:
ةاحثُت
أولا :الش ةةويك الب ة ْ

الص ةةور ادلض ةةيبب ال ةةيت ظه ةةت ل ةةيفى عة ة

نوا اىم اليت القا كرا رمسهم لتلك الصور الةيت قةيفموىا للًتةةق
للت ل الًتةق ع

الش ةةعتا  ،ك

أنةعارىم ،حيةث رمسةوا

مالزلو الو يبب ،أك اليت أر يف ذلا أن الوون ك يبب ،ةلة حةيف العبَتمهةا،

عابار ةتقيب أك اياايب أك د نيب .كالواقت أن ى ا احلوم رلحا  ،الشعتا من هبس
عنةةو شةةوك

مصةةيفاقيتهم ك نوا ةةاىم ةةيفكن دليةةل كا ة  .كرلحةةا ة ،اعال ةتاد مةةن

هب ثانيب عنو فًتض ةيفا ك ود أ ب مسب إجيا يب من ادلمون أن تحل هبا الًتةق ،كةأنةو
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نةةت مطلةة ،،كى ة ا العمةةيم غةةَت مقبةةول ،ففةةق ةةةل موةةان كزمةةان ىنةةاد اخلةةَت كالشةةت ،كاجليةةيف
كالتدي  ،كالعادل كالسا  ..... ،إىل ما ىنالك من ثنائيا .
ثا يف فا :ة ةةيفا كق ةةوفهم ةن ةةيف النت ةةاج الش ةةعتي الوام ةةل لو ةةل ن ةةاةت م ةةن الش ةةعتا الة ة ن
ااتخلصوا من ع

نصو هم الصةور السةلبيب ،كىة ا عةٍت االنتقائيةب

اليفرااةب كإقصةا

النصوا اليت ال الليب ىيففهما .كقيف الحسنا من خالل حيف ثنا ةن التلقق النقيفي ابجيا
كركد أمسا ع

الشعتا ال ي أاهموا

رام ور إجيا يب ،كالوتار ى ه اعمسا نفسها

احلةةيف ث ةةةن التلقةةق النقةةيفي السةةليب مةةن خةةالل ى ة ا الوتةةار ،كى ة ا عةةٍت أن الشةةاةت
نفسةةو ةان ة لةةو نصةةوا العوةةس ةةور إجيا يةةب ،كأخةةتى العوةةس ةةور اةةلبيب ،كى ة ا مةةا
القتضيو ادلو وةيب ،فالشاةت عظ ةن انفعالو صيف البعاً للمواقا.
ثال ا :ال يف من ابنةار إىل أن ىة ا الوتةار " ةور الًتةةق
كالوت ة اعخةةتى الةةيت أن ةتنا إليهةةا ،قةةيف ةتب ة كطبع ة

الشةعت العةت احلةيف ث"

ةةيفةم "نةةادي الشةةبيبب السةةور ب –

اللجنةب الثقافيةةب" لة  ،كىةةو نةةاد أرمةةٍت ،9كىة ا عةةٍت افتقةةاد ىة ه الوتة للمو ةةوةيب عن
اجلهب التاةيةب ذلة ا الوتةار ذلةا موقةا كا ة معةاد لألالةتاد نتيجةب أحةيفا الارخييةب معتكفةب،
كلةن التبةةٌت نشةةت ةتةةار تحةةيف ةةةن اعالةتاد إجيا يةةب .كةةةان قةةيف اةةب ،للةةيفةتور نعةةيم اليةةا ،
أحةيف مةؤلفق الوتةار ،التعةاكن مةت النةادي اعرمةٍت ادلة ةور ،فقةيف ةةان لةو ةتة ةةن اعرمةةن
كرلازرىم كم ايهم ،مثل "رلازر اعرمن كموقا التأي العت منها".
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كلمة أخيرة:
ال ةةيف م ةةن ابن ةةار ،
اآلخةةت/الًتةةةق

هنا ةةب احل ةةيف ث ة ةةن "التلق ةةق النق ةةيفي الس ةةوري ادلعا ةةت لص ةةور

الشةةعت العةةت احلةةيف ث" ،إىل أن انعوةةاس اللةةك الصةةور ةةةان متفاكالةاً ةةُت

نة ةةاةت ك خة ةةت ،ك ة ةةُت ناقة ةةيف ك خة ةةت ،ة ةةُت السة ةةل كابجية ةةار ،ك عة ةةود اعمة ةةت إىل اخة ةةتالف
ادلت عيا كاع يف ولو يا اليت نطل ،منها ةل كاحيف ،ى ا من هب .كمن هب ثانيب فإن
نةةيفر اليفرااةةا الةةيت قةةيفم

ى ة ا ا ةةال الشةةَت إىل أن ى ة ا ادلو ةةو

أاااةياً لةةيفى الشةةعتا أك النقةةاد مجيعةاً ،شلةةا شةةَت إىل أن ادلو ةةو
التأي العاا واملو ،كإمنا ارالب

شةةول ىا س ةاً

وةةن ةةاغطاً ك شةةغل

أحةيفا معينةب ،ك فةًتا زمنيةب زلةيفد  ،ك شةعتا زلةيفد ن،

كنقاد زليفد ن أ ضاً .ك يفر ابنار أ ضاً إىل أن الصور السلبيب ادلنعوسب

الشعت العت

احلةةيف ث ةان ة الطةةال ةةور السةةلطب الًتةيةةب كشلثليهةةا ،ك الوةةن العةةظ ةةةن ةةور الشةةع
الًتةق ،كادلواطن الًتةق ،و فو إنساناً الت طو ابنسان العت ركا
اع ىان ليفى الشع العت

كطييف  .فقةيف اضلفةت

ور إجيا يب ةن اعالةتاد .ك مةن الشةعبان ،العةت كالًتةةق

ادلا ةةق كاحلا ةةت ،وح ةةيف ادلص ةةَت ،كادلص ةةاش االا ةًتااليجيب ادلش ةةًتةب ينهم ةةا

موا ه ةةب

الع ةةيفك ادلش ةةًتد .كذلة ة ا ف ةةإن إة ةةاد الفعي ةةل العالق ةةا الًتةي ةةب -العت ي ة ةب الي ةةوا ع ةةيف ةةتكر
ااًتااليجيب ال غٌت ةنها لوال الطتفُت.
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KÂNE FİİLİNİN KUR’AN’DAKİ ANLAMI VE KULLANIM
BİÇİMLERİ
Atik Aydın*
Özet: Esas olarak isim cümlesindeki haberin geçmiş zamanda
(inkıtâ‟) gerçekleştiğini ifade etmek için vaz edilen kâne bir karine
olması durumunda geniş zaman (istimrâr) manası da ifade edebilir.
Kânenin bu kullanım biçimi, Kur‟an‟ın dışındaki alanlarda yok denecek kadar az olduğu için, Kur‟an‟a mahsus bir kullanım biçimi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Tefsir ve dil uleması, Kur‟an‟daki bu kullanım biçimi hakkında değerlendirmeler yapmış olsalar bile, üzerinde ittifak edilen bir netice ortaya çıkmamıştır.
Anahtar kelimeler: Kâne, istimrâr, inkıtâ, karîne.
THE MEANING OF THE VERB KÂNE IN THE QUR’AN
AND ITS USES
Summary : Kâne, which is used to show the past form of the verb
(haber) in the noun clause, may also be used to express a present situation if there is a clue along with the verb. We hardly ever encounter
this style of usage of Kâne apart from the Quran. Consequently, this
usage of Kâne can be considered peculiar to the Quran. The scholars
of the Quranic exegesis and Arabic language have long studied this
usage of Kâne, but they have not had an agreement on the usage of
this verb yet.
Key words: Kâne, continuance (istimrâr), stopping (inqıtâ), clue
(qarîne).
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Giriş
Kâne nakıs fiili, isim cümlesinin başına gelen, hem irab hem de
mana bakımından isim cümlesini etkileyen bir ifadedir. İrab bakımından ismini ref‟, haberini ise nasb eden kâne, mana bakımından geniş
zaman manası olan isim cümlesini geçmiş zamana dönüştürür. Temel
özelliği ve görevi bu olan kâneyi, Kur‟an‟daki kullanımları açısından
değerlendirdiğimizde farklı bir durumla karşılaşmaktayız. O da, kâne
fiilinin, asıl manası olan geçmiş zaman anlamında değil geniş zaman
manasında olmasıdır. Kur‟an‟da böyle bir olgunun mevcudiyeti konusunda herhangi bir görüş ayrılığı bulunmazken, bu olgunun nedeni ve
izahı konusunda pek çok görüş ileri sürülmüştür.
Bilindiği gibi kâne esas olarak isim cümlesindeki olay ya da durumun mâzîde gerçekleştiğini ifade eder. Ancak Kur‟an-ı Kerim‟de onّ
larca ayette aksine bir durum söz konusudur. Mesela “ ّللاَ َوبَْ َعٍٍِّب
ِ
( ” َح ِىٍّبNisâ, 4/11), “استَ ْغ ِف ْرهُ إِنَّهُ َكا َن تَ َّوابا
َ ِّ( ”فَ َسبِّ ْح ِِبَ ْمد َربNasr, 110/3), “ َو ٍْ َذ
ْ ك َو

َّْ ِإ
َّْ ِإ

ض ِعٍفب
َ َْ( ”اٌ َّش ٍْطَب ِْ َوبNisâ, 4/76), “( ”إِ َّن قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُهوداİsrâ, 17/78), “ ٍَ ٌَْٛ ًِف
ْ ٔث َوب
( ” َوبَْ ِِ ْمذَا ُسُٖ َخ ّْ ِغٍَٓ أَ ٌْفَ َعَٕ ٍتMeâric,70/4), “ َج
ِ ا اٌصَّبٌِ َحبٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ إِ َّْ اٌَّ ِزٌَٓ آ
ُ َُّٕ ُْ َجٌَٙ” (Kehf, 18/107)… Peki, bu ve buna benzer onlarca
ط ُٔ ُضل
ِ َْٚبث ْاٌفِشْ د
ayetteki kâne ifadelerini nasıl anlamak gerekir? Ulemanın bu konudaki tavrı ne olmuş ve ne gibi cevaplar vermişler? Bu sorular ister istemez akla gelen, geçerli sorulardır.
İşte biz bu çalışmamızda kâne fiilini hem nahiv ilmi hem de
Kur‟an açısından incelemeye çalışacağız. Bunu yaparken de sadece
belli örnekleri değil konu ile ilgili Kur‟an‟daki bütün örnekleri esas
alacağız.
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NAHİV İLMİ AÇISINDAN KÂNE
Kâne ve benzerleri kendi anlamlarını habere vermek için isim cümlesinin başına gelen fiillerdir. Bu fiillerin kullanıldığı isim cümlesindeki birinci unsura (mübteda) isim denir ve merfu’ olur, ikinci unsura
(mübtedanın haberi) ise haber denir ve mansub olur. (Esterâbâdî,
1996: IV/188). Ġsim ve haber kavramları yerine normal fiillerde olduğu gibi fâil ve mef’ul kavramlarını kullanan olmuşsa (Müberrid, 1994:
IV/86). da kabul görüp yaygınlık kazanmamıştır. Nahivciler kâne fiilini üç kısma ayırır:
1- Nâkıs kâne: Diğer nâkıs fiillerde olduğu gibi nâkıs olan kâne de
isminin yanı sıra bir de haber ister. Burada haber, kâne fiilinin siygası
bakımından belirlediği zamanda gerçekleşen olay ya da durumdur.
Kâne fiili, siygasına göre mazi, hal ve istikbal manasında kullanılabildiğine göre, onun haberi de mazi, hal ve istikbalde gerçekleşen bir durum ya da fiildir. (Esterâbâdî, 1994: IV/189) Mesela, “”وبْ عًٍ ٔبجحب
cümlesinde haberin gerçekleşme zamanı mâzî, “ْ عًٍ ٔبجحبٛ ”ٌىcümlesinde hal, “ْ عًٍ ٔبجحبٛ ”عٍىcümlesinde ise istikbaldir.
Kâne ve benzerlerine niçin nâkıs fiil dendiği konusunda iki görüş
vardır:
a- Bu fiillerin isimle yetinmeyip haber almaları.
b- Nakıs fiilde hades/mastar manası eksik olduğu ve sadece zaman
bildirdiği için.
Nahivcilerin çoğu tarafından kabul edilen, ikinci görüştür. (İbn
Hişâm, 1963: 137).
2- Tam kâne: Sadece ismi ile yetinen ve haber istemeyen fiillere
nâkıs değil tam fiil denir. Tam olarak kullanılan kâne “جذٚ” manasında
olup (İbn Akîl, 1990: I/259). „var olmak‟ ve „meydana gelmek‟ demektir. Mesela: “ ( ”أششلج اٌشّظ فىبْ اٌذفءGüneş doğdu ve sıcak oldu.) “ عغشةٚإْ وبْ رٚ” (Eğer sıkıntıda ise…) (Bakara, 2/280). cümlelerindeki kâne tam fiildir.
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3- Zâid kâne: Kâne sadece te‟kid amacıyla zâid olarak kullanılabilir. Zaten Arap dilinde zâid kullanımın amacı te‟kiddir. (Esterâbâdî,
1996: IV/190). Kânenin zâid olabilmesi için mazi siygasında olması
ve mübteda-haber, fiil-fail, sıfat-mevsuf gibi birbirinin lazımı olan iki
ifade arasında gelmesi gerekir. (İbn Hişâm, 1963: 138; Hasan, 1974:
I/579). Mesela “َ( ”اٌمطبس وبْ لبدHasan, 1974: I/579). (Tren geliyor.)
cümlesindeki kâne zâiddir.
I- KÂNENİN GÖREVİ VE ANLAMI
Her ne kadar bazı yönleriyle olsa bile bütün boyutlarıyla bakıldığında kânenin herkesçe kabul edilen standart bir görev ve anlamı yoktur. Bu konu pek çok yönden tartışılmış ve farklı görüşler ileri sürülmüştür. Benzerlerine nazaran kâne konusundaki tartışmalar çok daha
fazladır. Çünkü kâne pek çok açıdan kendi benzerlerinden ayrılmaktadır. Bundan dolayıdır ki, başta nahivciler olmak üzere kâne ve bezerleri ile ilgili te‟lifte bulunanlar, konuyu genel olarak ele aldıktan sonra
kânenin görev ve anlamı konusunu ayrıca ele alma ihtiyacını hissetmişlerdir.
Tartışılan konulardan biri, kâne ve benzerlerinin fiil olup olmadığı
konusudur. Ukberî‟ye göre dilcilerin çoğu, kâne ve benzerlerinin fiil
olduğu görüşündedir. Zira diğer fiillerde olduğu gibi kâne ve benzerleri de çekimlenen ve bir manaya delalet eden ifadelerdir. Ancak diğer
fiillerden farklı olarak kâne ve benzerleri hades/masdar değil sadece
zaman manası içerirler. Kâne ve benzerlerinin hades/mastar anlamı
bildirmemesi ve kendi mastarı ile te‟kid olmaması yani mefulü mutlak
almamasının nedeni şudur: Kâne ve benzerleri, mastardan türetilmiş
daha sonra da haberin zamanını bildirebilmesi için hades/mastar manasından tecrit edilmiştir. Böylece kâne ve benzerleri ancak haberleri
ile birlikte normal fiiller gibi hem zaman hem de mastar anlamı bildi48

rir hale gelmiştir. Bundan dolayıdır ki kâne ve benzerlerine lafzî fiiller
adını verenler de olmuştur. Basralı bazı nahivciler ise hades/mastar
anlamı ifade etmediği için kâne ve benzerlerini edat olarak kabul etmişlerdir. Kâne sadece zaman bildirdiğine göre, “صٌذ لبئُ “ ”وبْ صٌذ لبئّب
”أِظ, “ْ صٌذ لبئّبٛ ”ٌىise “ ”صٌذ لبئُ غذاdemektir.( Ukberî, 1995: I/164).
Müberrid, İbn Cinnî, İbn Burhan ve Cürcânî gibi önemli Arap dilcileri de nâkıs fiilleri sadece zaman bildiren, hades/mastar bildirmeyen
fiiller olarak kabul etmektedirler. (Suyûtî, 1998: I/362). Aynı görüşte
olan İbn es-Sirâc da kâne ve benzerlerini hakiki olmayan ve sadece
zaman bildiren fiiller olarak tanımladıktan sonra şu örneği verir: “ ْوب
 ”عبذ ّللا أخبنdendiği zaman, kânenin mastar manası yoktur, sadece
cümlenin manasının mâzîde geçtiğini ifade eder. (İbn es-Sirâc, 1996:
I/82). Suyutî buna karşı çıkar ve şöyle der: Meşhur ve makbul olan,
nâkıs fiillerin de diğer fiiller gibi hem zaman hem de hades ifade etmesidir. (Suyûtî, 1998: I/362).
Konunun tartışmalı olan boyutlarından biri de kânenin geniş zaman
anlamına gelip gelemeyeceği meselesidir. Arap dili açısından bakılırsa
aslında böyle bir ihtilafa neden olacak bir durum yoktur. Bu konu
Kur‟an‟daki “وبْ ّللا عٍّعب بصٍشاٚ” (Nisâ, 4/134) benzeri ayetlerden
dolayı gündeme gelmiştir. Nitekim Sibeveyh‟in el-Kitab‟ına şerh yazan Saffâr konu ile ilgili şöyle bir değerlendirme yapmıştır: Kâne mâzî
fiil olarak kullanıldığında devamlılık bildirmez. Bazılarının kâneye
َّ َْ َوبَٚ ” ve “ لَٚ
devamlılık anlamını yüklemesinin nedeni “سا َس ِحٍّبُّٛللاُ َغف
َّ َْ َوبَٚ ” ve benzeri
ا اٌ ِّضَٔى إَُِّٔٗ َوبَْ فَب ِحشَتُٛ ”حَ ْم َشبgibi ayetlerdir. “سا َس ِحٍّبُّٛللاُ َغف
ayetler, “سا سحٍّبٛ ”ً٘ وبْ ّللا غفşeklinde soru soracak olan kimselere
cevap niteliğinde olduğu için buralarda kâne kullanılmıştır. (Zerkeşî,
t.y.: IV/125).
“وبْ ّللا عٍّعب بصٍشاٚ” (Nisâ, 4/134). gibi ayetlerden hareketle
kânenin geniş zaman anlamı bildirdiğini söyleyenlere karşı çıkan
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nanlar, buradaki sürekliliğin kânenin siygasından değil karineden kaynaklandığını göz ardı ediyorlar. Söz konusu ayette süreklilik kâneden
değil, Allah‟ın semî‟ ve basîr oluşundan anlaşılmaktadır. Zira “ وبْ صٌذ
 ”ٔبئّب ٔصف عبعت فبعخٍمعve “ ”وبْ صٌذ ضبسببgibi cümlelerde kâne mevcut
olduğu halde süreklilik anlamı mevcut değildir.” (Esterâbâdî, 1996:
IV/189).
Kâne şart edatı olan „ْْ  ‟إifadesinden sonra kullanıldığında geniş
zaman manası bildirir. Ancak Müberrid‟e göre kâne bu durumda da
geçmiş zaman anlamını taşır. Şart edatı onu değiştiremez, çünkü kâne
ُ ْٕ ( ”إِ ْْ ُوMâide, 5/116). ve
sadece zamana delalet eden bir fiildir. “ُ ُٗج لُ ٍْخ
“ُ ٗص
ُ ٍِّ َ( ”إِ ْْ َوبَْ لYusuf, 12/26). ayetleri bunun delilidir. (Zerkeşî, t.y.:
IV/127).
Zerkeşî Müberrid‟in bu görüşüne itiraz eder ve kânenin de diğer fiiller gibi hem zaman hem de mastar anlamı içerdiğini söyler. Kânenin
şart edatından sonra geçmiş zamanın yanı sıra gelecek zaman manası
da taşıyabileceğini belirten Zerkeşî, şu örneği verir: “ ٍَِٓصب ِدل
َ ُْ ُ”إِ ْْ ُو ْٕخ
(Zerkeşî, t.y.: IV/127).
II- KÂNENİN ALLAH’IN SIFATLARI İLE KULLANIMI
Kânenin Kur‟an‟daki kullanım biçimi, kimi âlimleri farklı çözümlere itmiştir. Bu çözümlerden biri de, kânenin Allah‟ın sıfatları ile birlikte kullanımıdır. Mesela İbn Atiyye der ki: Kâne Allah‟ın sıfatları ile
birlikte kullanıldığında genel manada var olmayı (vucud) ifade eder,
geçmiş zaman manası bildirmez. (İbn Atiyye, 2001: V/127).
Zerkeşî, kânenin sıfatlarla birlikteki kullanımını değerlendirirken
zatî ve fiilî sıfatları birbirinden ayırmaktadır. Ona göre kâne zatî sıfatlar için kullanıldığında, o sıfatların varlığına ve zattan ayrılmadığına
delalet eder. Fiilî sıfatlarla birlikte kullanıldığında ise şu manalara gelir:
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1- Allah‟ın o fiillere kâdir olduğuna delalet eder. Mesela: “ وبْ ّللا
ٍِّخبٚ ِحٍٍبٚ ساصلبٚ ”خبٌمب
2- O fillerin Allah‟a ait olduğunu te‟kidli bir şekilde ifade eder.
Mesela: “ ٍٍَِٓ ُوَّٕب فَب ِعَٚ ” (Enbiya, 21/79)
3- O fiillerin ibtidâ (ilk yaratma) ve inşâsının Allah‟a ait olduğunu
gösterir. Mesela: “ ٍَِٓاسث
ِ َٛ ٌ ُوَّٕب َٔحْ ُٓ ْاَٚ ” (Kasas, 28/58).
4- İnsanların sıfatları için kullanıldığında, o sıfatların insanda yerleşik, kalıcı ve kişiliğinin derinliklerinden gelen özellikler olduğunu
gösterir. Mesela: “لُٛاْل ْٔ َغبُْ َعج
ِ ْ َْ َوبَٚ ” (İsrâ, 17/11). “لُِٛٙب َجٍَُٛ”إَُِّٔٗ َوبَْ ظ
(Ahzab, 33/72).
5- İnsanların fiilleri için kullanılması durumunda ise zaman bildirir. Mesela: “ث
ِ َْ فًِ ْاٌ َخ ٍْ َشاٛبس ُع
ِ ا ٌُ َغُُٛٔ ُْ َوبَِّٙٔ( ”إZerkeşî, t.y.: IV/124.)
Bu tasnif, Kur‟an‟daki kâne kullanımı konusunda eksikleri olan ve
ikna edici olmayan bir tasniftir. Eksiktir, çünkü konuyu sadece Allah‟ın ve insanların özellikleri açısından ele almaktadır. Oysa kâne
aynı anlamda şeytanın özellikleri ve bazı hakikatler için de kullanılmaktadır. Mesela: “لْٚلٔ َغب ِْ َخ ُز
ِ ْ ٌِ ُْ َوبَْ اٌ َّش ٍْطَبَٚ ” (Furkan, 25/29), “ َْإِ َّْ لُشْ آ
ْ (İsrâ, 17/78), “ َعبء َعبٍِلَٚ ا اٌ ِّضَٔى إَُِّٔٗ َوبَْ فَب ِحشَتُٛ
ْ لَ حَ ْم َشبَٚ ”
داُٛٙ”اٌفَجْ ِش َوبَْ َِ ْش
(İsrâ, 17/32).
Tasnifin ikna edici olmayışı ise farklı boyutlarda ortaya çıkmaktadır. Mesela deniyor ki, “ ”وبْ ّللا خبٌمبifadesindeki kâne Allah‟ın yaratma fiiline kâdir olduğunu gösteriyor. Hâlbuki cümledeki hâlik kelimesi zaten bu anlamı ifade ediyor; ayrıca neden kâne de bu anlamı ifade
etsin ki? Yine deniyor ki “ ٍَِٓاسث
ِ َٛ ٌ ُوَّٕب َٔحْ ُٓ ْاَٚ ” cümlesinde kâne te‟kid ifade etmektedir. Burada şöyle bir soru akla geliyor: “ ”وبْ ّللا خبٌمبcümlesinde neden te‟kid ifade etmiyor da orada te‟kid ifade ediyor?
Tasnifte ikna edici olmayan hususlardan biri de insanların özellikleri için kullanıldığında kânenin kalıcılık ve subut bildirmesidir. Peki,
Allah‟ın sıfatları ve evrensel hakikatler söz konusu olunca kâne subut
ifade etmez mi?
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Ayrıca “ث
ِ َْ فًِ ْاٌ َخ ٍْ َشاٛبس ُع
ِ ا ٌُ َغُُٛٔ ُْ َوبَِّٙٔ ”إve “ًوٕب ٔفعٚ َٛ ”وبْ ٌصgibi ibarelerde kânenin devamlılık ifade ettiği söylenmektedir. (Zerkeşî, t.y.:
IV/125) Dikkatle baktığımızda bu örneklerdeki kâne ifadesinin muzari
fiille birlikte kullanıldığını görüyoruz ki, bu kullanım biçimine Türkçede „geçmiş zamanın hikâyesi‟, İngilizcede ise „past continuous‟ denir. Bu fiil kipinin adından da anlaşıldığı gibi burada bir devamlılık
vardır, ancak bu devamlılık geçmiş zamanda gerçekleşen bir devamlılık olup, kânenin mâzî anlamının dışında kullanımıyla alakalı değildir.
IV- KUR’AN’DA KÂNE FİİLİNİN KULLANIM ŞEKİLLERİ
1- Kânenin inkıtâ’ (mâzî) bildiren nakıs fiil olarak kullanımı
Örnek: “ َِِٓ َْ َِب َوبَٚ ٌَ ِى ْٓ َوبَْ َحٍِٕفب ُِ ْغٍِّبَٚ  َل َٔصْ َشأٍِّبَٚ  ِدٌّبٌَُٛٙ ُُ ٍِ٘ َِب َوبَْ إِ ْب َشا
ٍَٓ( ” ْاٌ ُّ ْش ِش ِوİbrahim, ne Yahudi ne de Hıristiyan idi, o batıl dinlerden
uzaklaşmış, tertemiz halis bir Müslüman idi. Ve o, müşriklerden de
değildi.) (Âl-i İmrân, 3/67)
2- Tam fiil olarak kullanımı
Örnek “ ُع ْغ َش ٍة فََٕ ِظ َشة ٌ اِ ٌٰى َِ ٍْ َغ َش ٍةٚاِ ْْ َوبَْ ُرَٚ ” (Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin!) (Bakara, 2/280).
3- Sâre manasında olan kâne
ْ ٔث ْاٌ ِجبَب ُي فَ َىب
ْ ٔج اٌ َّغ َّب ُء فَ َىب
Örnek: “َج َع َشابب
ِ  ُعٍِّ َشَٚ * اببَٛ َْج أَب
ِ فُخِ َحَٚ ” (Gök açılır
ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap hâline gelir.) (Nebe‟, 78/1920).
4- İstimrâr (geniş zaman) bildiren kâne:
Örnek: “ٌَ ْم ِذ ُس أَُِّٗ َوبَْ بِ ِعبَب ِدٖ خَبٍشا بَصٍشاَٚ ق ٌِ َّ ْٓ ٌَشَب ُء
َ ه ٌَ ْب ُغظُ اٌش ِّْص
َ َّ( ”اِ َّْ َسبRabbin dilediği kimsenin rızkını bollaştırır, dilediğinin rızkını daraltır.
Çünkü Rabbin kullarının her halini bilir ve görür.) (İsrâ, 17/30). “ ُْ ُُو ْٕخ
ْ ( ” َخ ٍْ َش اُ َِّ ٍت اُ ْخ ِش َجSiz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetبط
ِ ٌٍَِّٕ ج
siniz.) (Âl-i İmrân, 3/110).
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5- Lâmu’l-cuhûd ile kullanımı: Lâmu‟l-cuhûd olumsuz ve mâzî
kâneden sonra gelir. Lâmu‟l-cuhûd için lâmu‟n-nefiy diyenler de olmuştur. (İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdullah, Muğni’l-Lebîb, etTurâsu‟l-Arabî, Kuveyt, 2000, III, 164)1 Lâmu‟l-cuhûd ile olumsuzluk
anlamı elde edilir.
ّ ٰ َْ َِب َوبَٚ ُْ ِٙ ٍاَ ْٔجَ فَٚ ُْ َُّٙللاُ ٌٍُِ َع ِّزب
ّ ٰ َْ َِب َوبَٚ ” “Sen
Örnek : “ َُُْٚ٘ ُْ ٌَ ْغخَ ْغفِشَٚ ُْ َُّٙللاُ ُِ َع ِّزب
onların arasında iken Allah onları azaba uğratmaz; eğer onlar istiğfar
ederlerse Allah bu takdirde de onlara azab etmez.”2
6- Kânenin, leyse manasında kullanımı: Kâne fiili mâ nefiy edatı
ile ya da muzarisi lem edatı ile kullanıldığında, olumsuz mâzî anlamı
ifade eder. Ancak Kur‟an-ı Kerim‟de bazı yerlerde geniş zaman olumsuzluğunu ifade eden ve „değildir‟ anlamını bildiren leyse manasında
ُ ْٕ ”لًُْ َِب ُو
kullanıldığı da vakidir. “ُْ  َل بِ ُىَٚ ًِ َِب أَ ْد ِسي َِب ٌُ ْف َع ًُ بَٚ ًِ ج بِ ْذعب َِِٓ اٌ ُّش ُع
(De ki: Ben peygamberler içinden bir türedi değilim, bana ve size ne
َّ  َيٌَُٛ ِى ْٓ َسعَٚ ُْ ” َِب َوبَْ ُِ َح َّّ ٌذ أَبَب أَ َح ٍذ ِِ ْٓ ِس َجبٌِ ُى
yapılacağını da bilmiyorum.)3 “ِّللا
(Muhammed hiç birinizin babası değildir.)4
7- Kânenin muzari manasında kullanımı:
Örnek: “َ وبْ ِمذاسٖ خّغٍٓ أٌف عٕتٌٛ ً”ف5 (miktarı elli bin yıl olan bir
gün) ayetinde olduğu gibi kâne, bazen muzari manasındadır.6 Yani bazen kâne, yekûnu manasında olup daha sonra gelecek olan olay ve durumlar için kullanılır.7
V- MÜFESSİRLERİN PROBLEM OLARAK GÖRDÜKLERİ
KÂNE KULLANIMLARI
Kur‟an‟daki kâne kullanımları öteden beri tefsir ve dil ulemasının
dikkatini çekmiştir. Âlimler, asıl anlamının dışında kullanılan kâne
ifadesinin geçtiği ayetleri anlamak ve anlamlandırmak için farklı çözümler ortaya koymuşlardır. Bu konuda serdedilen çözümlerin çoğu,
konu ile ilgili bütün örnekleri kapsamaktan uzak olup genellikle, ele
alınan ayetlere mahsus ve mevziî çözümlerdir. Üstelik kânenin mâzî
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fiil oluşu, zaman zaman ulemayı tekellüflü yorumlara da sevk etmiştir.
Mesela İbn Berrî, konuya kelamî bir boyut kazandırarak şöyle bir yorum yapmıştır: “Kâne sıfatın kıdemine delalet eder. Kadim olan şeyin
son bulması muhaldir.”8 Bu yorumuyla İbn Berrî, kânenin süreklilik
ifade edebileceği sonucuna varmış oluyor.
Seyrâfî‟ye göre kâneden anlaşılan inkıta‟ (geçmiş zaman) manası,
kânenin haberi ile ilgili değil haberinden etkilenen (mef‟ul) kimselerle
ilgilidir. Mesela “سا سحٍّبٛ ”وبْ ّللا غفayeti açısından bakılırsa, geçmiş
zamanda kalan Allah‟ın gafur ve rahim oluşu değil, o sıfatlardan etkilenen, yani affedilenler ve kendilerine merhamet edilenlerdir. Onlar
ise ölüp mâzîde kaldılar.9 Bunun ne kadar zorlamalı ve sorunlu bir
te‟vil olduğu şu örnekten rahatça anlaşılabilir: “ ُٖاَٛ َاَ َِّب ْاٌ ُغ َل َُ فَ َىبَْ اَبَٚ
ِْٓ ٍَِِٕ ( ” ُِ ْؤÇocuğa gelince, anası babası mü‟min insanlardı.)10 ayetinde
kânenin haberi olan mu’mineyn kelimesinin etki alanına giren (meful),
başta Allah ve ahiret inancı olmak üzere inanç konularıdır. Bu te‟vilin
doğru kabul edilmesi durumunda kânenin haberi değil onun mefulü
olan inanç konularının geçmişte kalmış olması gerekir.
Bu konudaki sorunlu durumlardan biri de ulemanın, bazı kâne kullanımlarını ele almaları diğer bazılarını ise ihmal etmeleridir. Görebildiğimiz kadarıyla bunun en önemli sebebi, kânenin kendisi değil içinde kullanıldığı konu ve bağlamdır. Mesela “ ِذْٙ َّ ٌ” َو ٍْفَ ُٔ َىٍِّ ُُ َِ ْٓ وبَْ فًِ ْا11
ayetindeki kâne hemen hemen bütün tefsirlerde ve önemli sözlüklerde
değerlendirildiği halde, aynı kullanımın söz konusu olduğu “ ْٓ َِ ٌٍُِ ْٕ ِز َس
” َوبَْ َحٍّب12 ayetindeki kâne hakkında neredeyse hiçbir değerlendirme
yapılmamış. Ulemanın bu tavrı kânenin kullanıldığı bağlamdan kaynaklanmış olmalıdır. Zira biraz ileride daha açık şekilde görüleceği
gibi “ ِذْٙ َّ ٌ ” َو ٍْفَ ُٔ َىٍِّ ُُ َِ ْٓ وبَْ فًِ ْاayetindeki kâne ayetin anlaşılmasını ciddi
derecede zorlaştırmakta ve karmaşık hale getirmektedir. Oysa “ ْٓ َِ ٌٍُِ ْٕ ِز َس
 ” َوبَْ َحٍّبayetinde bu manada önemli bir sorun mevcut değildir.
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Bu konuda diğer bir örnek ise “ساٛوبْ اٌشٍطبْ ٌشبٗ وفٚ”13 ayetidir.
Râğıb el-İsfahânî, bu ayetteki kâneyi esas alarak şöyle bir yorum
yapmaktadır: “Şeytan var olduğu günden beri küfür üzeredir.”14 Bu
izah, ayetteki kâne için geçerli bir izah olarak kabul edilebilir. Ancak
15
aynı yorumu “ساُٛاْل ْٔ َغبُْ َوف
ِ ْ َْ َوبَٚ ” için yapmaya kalkıştığımızda “Var

olduğu günden beri insan küfür üzerdir.” gibi bir anlam çıkmaktadır ki
bu, insanla şeytanın Allah‟la olan ilişki bakımından eşit tutulması
anlamına gelir.
Görüldüğü gibi müfessirler, kânenin bazı kullanımları üzerinde
durmuşlar bazılarına ise hiç değinmemişler. En çok üzerinde durulan
kâne kullanımlarından bazıları şunlardır:
ْ ( ” ُو ْٕخُ ُْ َخ ٍْ َش أُ َِّ ٍت أُ ْخ ِش َجSiz in1- “ْ َْ َع ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِشَْٕٛٙ َحَٚ فُٚ
ِ َْ بِ ْبٌ َّ ْعشُٚبط حَؤْ ُِش
ِ ٌٍَِّٕ ج
sanlar için meydana çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz; insanlara iyiliği
emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız.)16 ayetindeki kâne fiili müfessirler ve dilciler arasında tartışma konusu olmuştur. Bu konudaki tartışmaları iki grupta toplayabiliriz:
a- Ayetteki küntüm ifadesi inkıtâ‟ (geçmiş zaman) ifade eden nâkıs
fiildir. Bu görüşü savunanların ortak noktası, ayette geçen hayırlı
ümmetin, ayetin inişinden önceki bir zamanda mevcut olan bir ümmet
olmasıdır.
Bazı müfessirlere göre burada kastedilen, Hz. Peygamberle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabilerdir. Süddî'nin naklettiği habere göre Hz. Ömer şöyle demiştir: Eğer Allah dileseydi küntüm
yerine entüm ifadesini kullanırdı, o vakit hepimiz de bu ayetin kapsamı içine girerdik. Fakat küntüm ifadesinin kullanılmış olması, ayetin
kapsamına özellikle Hz. Peygamber'in ashabının ve onların yolunu izleyip onlarını yaşadığı gibi yaşayanların girdiğini gösteriyor. Bu durumda ayetin anlamı şöyle olur: "Onlar en hayırlı ümmet idiler." Başka bir rivayette ise Hz. Ömer'in şöyle dediği bildirilmiştir: Bu ayet,
ümmetin ilkleri içindir, daha sonra gelenler için geçerli değildir.17
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ْ  ” ُو ْٕخُ ُْ َخ ٍْ َش أُ َِّ ٍت أُ ْخ ِش َجayetinin İbn Mes'ûd,
İkrime ve Mukatil “بط
ِ ٌٍَِّٕ ج
Ubey b. Ka'b, Sâlim ve Muaz b. Cebel hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. Bazılarına göre ise bu ayet, muhacirler hakkında nazil olmuştur.18
ْ ُو ْٕخُ ُْ َخ ٍْ َش أُ َِّ ٍت أ ُ ْخ ِش َج
Yine İbn Abbas'tan yapılan bir rivayete göre “ ج
بط
ِ ٌٍَِّٕ” ayetinde kast edilenler, Hz. Peygamber'le birlikte Mekke'den
Medine'ye hicret edenlerdir.19
Beyzavî'ye göre “ ” ُوٕخُ ُْ َخ ٍْ َش أُ َِّ ٍتayetindeki kâne “سا َّس ِحٍّبُٛ”إِ َّْ ّللا َوبَْ َغف
ayetindeki kullanımdan farklı olup istimrar bildirmiyor. Allah'ın ilminde, levh-i mahfuzda veya geçmiş ümmetler arasında en hayırlı
ümmet siz idiniz, demektir.20
b- Küntüm ifadesi inkıta‟ (geçmiş zaman) değil istimrâr (geniş
zaman) bildiren bir fiildir. Bu görüşe göre küntüm ifadesi sadece
mâzîyi değil hal ve istikbali de kapsayan bir ifadedir.
Bu görüşü savunanların çoğu, Zemahşerî‟nin bu konudaki tefsirine
dayanmaktadırlar. Zemahşerî şöyle demektedir: Kâne bir olay ya da
durumun belirsiz bir mazide vuku bulmasını ifade eder. Buradaki
mâzî, olay veya durumun mâzîde kalmasını zorunlu kılmadığı gibi hâlâ devam etmesine de engel değildir. “ساٛوبْ ّللا غفٚ” ve “”وٕخُ خٍش أِت
ayetlerinde ki kâne de bu türdendir. Buna göre ayeti şöyle anlamak gerekir: Siz en iyi ümmet olarak yaratıldınız ve hâlâ öylesiniz.21
Hasan, Mücahid ve bir grup âlim ise “ اُٛٔٛ َعطب ٌِخَ ُىَٚ ه َج َع ٍَْٕب ُو ُْ أُ َِّت
َ ٌِ َو َزَٚ
بط
ِ ٌََّٕذَا َء َعٍَى اٙ( ” ُشİşte böyle sizi, bütün insanlar üzerine adalet örneği,
hak şahitleri yaptık.)22 ayeti ile “ َ اٌمٍبِت عبعٍٓ أِت ٔحٓ آخش٘بٌٛ ًّٔحٓ ٔى
خٍش٘بٚ” (Kıyamet gününde bizimle birlikte yetmiş ümmet olacağız,
bunların sonuncusu ve en hayırlısı biziz.) hadisinden hareketle “ ُْ ُُو ْٕخ
ْ  ” َخ ٍْ َش أُ َِّ ٍت أ ُ ْخ ِش َجayetindeki hitabın bütün mü‟minlere yönelik olبط
ِ ٌٍَِّٕ ج
duğunu söylemişlerdir.23 Bu görüşte kâne dışındaki unsurlardan hare-
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ketle kânenin, istimrâr (geniş zaman) anlamında olduğu ifade edilmektedir.
Ferrâ', Kur'an'daki diğer kullanımlardan hareketle kânenin kullanılıp kullanılmamasının aynı olduğunu söylemektedir. Mesela “ ا إِ ْرُٚ ْار ُوشَٚ
24
ِٖ أٌََّ َذ ُو ُْ بَِٕصْ ِشَٚ ُْ ا ُوَٚ َْ أَ ْْ ٌَخَ َخطَّفَ ُى ُُ إٌَّبطُ فَآُٛض حَخَبف
ِ َْْ فًِ ْاْلَسُٛ ”أَ ْٔخُ ُْ لٍٍَِ ًٌ ُِ ْغخَضْ َعفve
“ُا إِر وٕخُ لٍٍِل فىثشوٚاروشٚ”25 ayetlerinin birinde kâne kullanılmış (izhar

edilmiş) birinde ise kullanılmamış (izmar edilmiş). Üstelik bu durum
iki ayet arasında anlamsal bir farklılığa neden olmamıştır. Bunun gibi
“ ” ُو ْٕخُ ُْ َخ ٍْ َش أُ َِّتayeti de kâne yokmuş gibi anlaşılabilir.26 İbn Abbas‟tan
nakledilen şu tefsir Ferrâ‟nın bu görüşünü destekler niteliktedir: “ ُْ ُُو ْٕخ
 ”أٔخُ خٍش أِت“ ” َخ ٍْ َش أُ َِّتdemektir.27
Âl-i İmran 110. ayetteki küntüm ifadesi hakkındakı tartışmalar, doğal olarak Türkçe meallere yansımıştır. İfade çoğunlukla Diyanet
Vakfı‟nın mealinde olduğu gibi geniş zaman kipi ile “en hayırlı ümmetsiniz.” şeklinde tercüme edilirken Elmalılı “vücuda geldiniz.”, Süleyman Ateş ise “en hayırlı bir ümmet oldunuz.” olarak tercüme etmeyi uygun bulmuştur.
2- “ ِذْٙ َّ ٌ( ” َو ٍْفَ ُٔ َىٍِّ ُُ َِ ْٓ وبَْ فًِ ْاBeşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?!)28
Başta müfessirler olmak üzer kâne açısından ulemanın en çok üzerinde durduğu ayetlerden birisi, bu ayettir. Çünkü buradaki kâne, mâzî
fiil olarak anlaşıldığında ayetin maksadını tersine çevirmekte ve ifade
edilmek istenen Hz. İsa mucizesini anlamsız hale getirmektedir. Yukarıda da geçtiği gibi ayette „Şu anda beşikte olan bir çocukla konuşulamayacağı‟ ifade edilmek istenirken, kânenin mâzî fiil olarak kabul
edilmesi halinde “geçmişte beşikte olan bir çocukla konuşulamayacağı” söylenmiş oluyor. Bu ise Hz. İsa‟nın söz konusu mucizesinin mevcut olmaması demektir. Zira geçmişte beşikte olan bir çocukla her kes
konuşabilir ve bunun mucizevî bir yanı olmaz.
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İşte bu yüzden ulema bu ayetin doğru anlaşılabilmesi için farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kimisi kânenin burada sıla olduğunu ve ayetin “ّ ذ صبٍبٌّٙ فً اٛ٘ ِٓ ٍُ ”وٍف ُٔىmanasında olduğunu söylerken, Ferrâ',
cümlenin şart ifade ettiğini söylemektedir. Burada taaccüp manası da
olduğunu belirten Ferrâ‟ ayeti “ فىٍف ٌُىٍَّ ُُ؟،ّ ذ صبٍبٌّٙ( ”ِٓ ٌَ ُى ْٓ فً اEğer bir
kimse beşikteki çocuksa, onunla nasıl konuşulur ki?!) şeklinde anlamlandırır.29
Taberî, “صبٍِّب
َ  ِذْٙ َّ ٌ ” َِ ْٓ وبَْ فً اayetindeki kânenin haber istemeyen
ُ ْٕ ”ًَْ٘ ُو30 ayetindeki manada kultam kâne olduğunu ve “لُٛج إِل بَشَشا َسع
ُ ْٕ  ”ًَْ٘ ُوise “يُٛ”ًَْ٘ أٔب إِل بَشَش َسع
lanıldığını söylemiştir. “لُٛج إِل بَشَشا َسع
demektir. Bu ise “ بعثجٚجذث أٚ ً٘” (Ben sadece insan bir elçi olmak
için yaratıldım / gönderildim.) demektir.31
Ebû Ubeyde “صبٍِّب
َ  ِذْٙ َّ ٌ ” َِ ْٓ وبَْ فً اayeti ile ilgili şöyle demektedir:
Kâne, bazen olayın veya durumun meydana gelme anını ifade eder. İşte “صبٍِّب
َ  ِذْٙ َّ ٌ ” َِ ْٓ وبَْ فً اayetindeki kâne bu manadadır. Bu durumda
ayeti şöyle anlamak gerekir: “ذ صبٍبٌّٙ( ”وٍف ٔىٍُ ِٓ حذد فً اHenüz vücuda gelen beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?)32
Zemahşerî bu ayeti şöyle tefsir eder: Kâne, cümlenin manasının
mübhem bir mazide gerçekleştiğini ifade eder. Bu, uzak mâzî (mâziy-i
baîd) olabileceği gibi yakın mazi (mâziy-i karîb) de olabilir. “ ََِْ ْٓ وب
صبٍِّب
َ  ِذْٙ َّ ٌ ”فً اayetindeki kâne yakın mâzî manasındadır. Kânenin bu
manada olduğu cümlenin siyakından anlaşılmaktadır ki, o da taaccub
ifade etmesidir.33 Buna göre ayetin manası şöyle olur: “Daha dün /
yeni doğan çocukla nasıl konuşuruz?!”34 Zemahşerî bu ayetteki kâne
ile ilgili bir yorum daha getirir. Şöyle ki: Ayetteki “ٍُ ”ٔىifadesi
mâzîdeki durumu ifade ediyor, “ِٓ” ifadesi ise mevsufedir. Bu durumda ayetin anlamı şöyle olur: “Beşikte olan bir kimse ile nasıl konuşuruz?!” Yani şu ana kadar öyle biri ile konuşmadık ki bununla da
konuşalım.35
58

Beyzâvî‟ye göre “صبٍِّب
َ  ِذْٙ َّ ٌ ” َِ ْٓ وبَْ فً اayetindeki kâne zâiddir. Bu
görüşünde emin olmayan Beyzavî, kânenin burada tam veya süreklilik
ifade eden ya da sâre manasındaki kâne de olabileceğini söylemiştir.36
Fakat Beyzâvî‟nin tefsirine haşiye yazan Usamettin Konevî, bu ayetteki kânenin zaid olamayacağını söylemiştir. Konevî, Zemahşerî‟nin
tefsirinden hareketle kânenin burada yakın geçmiş zaman manasında
olduğunu söyleyerek Beyzâvî‟ye itiraz etmiştir.37
Meryem sûresi 29. ayet, Türkçe meallerin bir kısmında kâne ifadesi hiç dikkate alınmadan tercüme edilirken38 bir kısmında ise „daha‟ ya
da „henüz‟ şeklinde tercüme edilmiştir.39 Öyle anlaşılıyor ki, buradaki
kâne ifadesini bu şekilde tercüme edenler, Zemahşerî‟nin maziy-i
karib (yakın geçmiş zaman) görüşünü esas almışlar.
3- “ َيَُٛب إِ َّل ٌَِٕ ْعٍَ َُ َِ ْٓ ٌَخَّبِ ُُ اٌ َّشعٍْٙ ٍَ َِب َج َع ٍَْٕب ْاٌمِ ْبٍَتَ اٌَّخًِ ُو ْٕجَ َعَٚ ”40 ayetindeki
kunte ifadesinden dolayı bahsi geçen kıblenin hangisi olduğu müfessirlerce tartışma konusu olmuştur. Bazı müfessirler, ayetin Medine‟de
Ka‟be‟nin yeniden kıble olarak belirlenmesinden sonra indiğinden hareketle buradaki kıbleden kastın Beytu‟l-Makdis olduğunu söylemişlerdir. Bu yorumu yapanlar, ayetteki kunte ifadesine ve onun mâzî bir
fiil oluşuna dayanmışlardır.41 Bu durumda ayeti şu şekilde anlamlandırmak gerekir: “Daha önce yönelmiş olduğun kıbleyi (Beytu‟lMakdis) kıble olarak belirlememizin nedeni…” Kunte ifadesini geniş
zaman manasında anlayanlar ise, buradaki kıbleden kastın Ka‟be olduğunu söylemişlerdir. Bu durumda ise ayeti şu şekilde anlamak gerekir: “Yönelmekte olduğun kıbleyi (Ka‟be) kıble olarak belirlememizin nedeni…”42
ْ kelimsinin sıfatı olarak
Zemahşerî, “َبٍْٙ ٍَ ”اٌَّخًِ ُو ْٕجَ َعifadesini “َ”اٌمِ ْبٍَت
değil, “ ” َج َع ٍَْٕبfiilinin ikinci mefulü olarak anlamlandırmıştır. Buna göre
ayetin manası şöyle olur: “Daha önce yönelmiş olduğun kıbleyi
(Ka‟be) tekrar kıble yapmamızın nedeni, insanları (Yahudileri) sınamaktır.” Zemahşerî, bu tefsirinde konu ile ilgili tarihî bilgilere dayanNÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 59
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maktadır.43 Nitekim Ebû Müslim, “Eğer kıblenin tahavvülü ile ilgili
rivayetler olmazsa, daha önce bir kıble değişikliğinin olduğu bu ayetten anlaşılması mümkün olmazdı.” demiştir. Zira buradaki kunte ifadesini sâre ya da lem yezel manasında da anlamak mümkündür.44 Buna göre ayeti şu şekilde tercüme edebiliriz: “Şimdiye değin/hâlâ yönelmekte olduğun kıbleyi seçmemizin nedeni…. ”
Bakara suresi 143. ayetteki kâne Türkçe meallerin çoğunda „evvelce‟, „eskiden‟ ya da „önceden‟ şeklinde tercüme edilirken45 bir kısmında ise „hâlâ‟ veya „şu anda‟ ifadeleri ileri ile geniş zaman olarak
tercüme edilmiştir.46 Bununla birlikte Türkçe meallerin hemen hepsinde ayetteki kıble kelimesi Ka‟be olarak anlaşılmıştır. Hâlbuki yukarıda da geçtiği gibi - az da olsa - bazı tefsirlerde Beytu‟l-Makdis olarak tefsir edilmiştir.
4- “ساٛ َوبَْ َع ْعٍُ ُى ُْ َِ ْش ُىَٚ ( ”إِ َّْ َ٘ َزا َوبَْ ٌَ ُى ُْ َجضَاءİşte bütün bunlar sizin
mükâfatınızdır! Çaba ve çalışmanız kabul edilmiştir.)47
İnsan suresinin 5. ayetinden itibaren cennet ehlinin ahvalinden ve
oradaki nimetlerden uzun uzun söz edildikten sonra 22. ayette şöyle
denmektedir: “ساٛ َوبَْ َع ْعٍُ ُى ُْ َِ ْش ُىَٚ ( ”إِ َّْ َ٘ َزا َوبَْ ٌَ ُى ُْ َجضَاءİşte bütün bunlar sizin mükâfatınızdır! Çaba ve çalışmanız kabul edilmiştir.) Bu ayetteki
kâne hakkında müfessirler farklı görüşler ileri sürmüşler.
Taberî, buradaki kâneyi inkıta‟ bildiren (mâzî) fiil olarak düşünüp
şöyle anlamlandırmıştır: “Bunlar, dünyadaki iyi amellerinizin karşılığıdır. Çalışılmanız da Rabbiniz tarafından dünyada iken takdir edilmiştir.”48
İbn Abbas‟ın bu ayeti şöyle tefsir ettiği rivayet edilir: Cennet ehli
cennete girip oradaki nimetleri gördüklerinde kendilerine “İşte bunlar
Allah‟ın dünyada size vaat ettiği nimetlerdir. Gördüğünüz bütün bu
nimetler, amellerinizin karşılığıdır.” denecektir. Nitekim aynı bağlamın söz konusu olduğu “Sabrettiğiniz için (ُ )بّب صبشحsize selam ol60

sun!”49 ve “Geçmiş günlerde yaptığınız ( )بّب أعٍفخُ ِٓ أٌبَ خبٌٍتgüzel işlerden dolayı, afiyetle yiyin, için!”50 ayetlerinde de mâzî ifadeler kullanılmıştır.51
İnsan suresi 22. ayetteki kâne ifadesi, Türkçe meallerin çoğunda
geniş zaman manasında ve “Bu sizin için bir mükâfattır.” şeklinde tercüme edilirken52 az da olsa geçmiş zaman anlamında “Bu sizin mükâfatınızdı.” şeklinde tercüme edilmiştir.53
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5- “ج ا ِْ َشأَحِى عَبلِشا
ِ َٔ َوبَٚ ” ayetindeki kâne ifadesini geniş zaman ma-

nasında tefsir eden Fahrettin Râzî şöyle diyor: Kısır olan, doğurur hale gelemez. Zekeriyya (a) “ج ا ِْ َشأَحِى عَبلِشا
ِ َٔ َوبَٚ ” ifadesi ile karısının doğurma ihtimalinin ne kadar uzak olduğunu belirtiyor. Mazi siygasının
kullanılmış olması, bu maksadı daha güçlü bir şekilde ifade etmiş oluyor.55 Şenkıtî “ج ا ِْ َشأَحِى عَبلِشا
ِ َٔ ” َوبayetindeki kâneden hareketle
Zekeriyya'nın (a) karısının gençliğinde de kısır olduğu çıkarımında
bulunuyor.56 Kânenin mâzî oluşundan dolayı bu yorumları yapan Fahrettin Râzî ve Şenkıtî, konu ile ilgili Âl-i İmran suresindeki “ ا ِْ َشأَحِىٚ
 ” َعبلِشayetinde niçin böyle bir kullanım olduğundan söz etmiyorlar.
Kâne fiilinin mâzî oluşu pek çok ayette müfessirleri ve meal yapanları tekellüflü yorumlara ve çevirilere sevk etmiştir. Bu durumu, şu
örneklerde daha açık bir şekilde müşahede edebiliyoruz:
Örnek 1: Tabiîn ulemasının ileri gelenlerinden olan Mücahid b.
Cebr “ة
َ َ( ”ٌَمَ ْذ َوبَْ فًِ لOnların hikâyelerinde akıl
ِ ًٌِ ْاْلَ ٌْبَبُٚ ُْ ِع ْب َشةٌ ِْلِٙ ص
ِ ص
sahipleri için ibretler vardır.)57 ayetini “Onların hikâyelerinde Yusuf
ve kardeşleri için ibretler vardır.” şeklinde tefsir etmiştir.58 Bu tefsire
katılmayan İbn Cerir et-Taberî şöyle bir değerlendirme yapar: Burada
Yusuf ve kardeşleri kastedilmiş olamaz. Çünkü bu ayet Hz. Peygamber ve Mekke müşriklerinden bahseden ayetlerin akabinde gelen bir
ayettir. Dolayısıyla ibret alacak olan kişiler Hz. Peygamber döneminde ve daha sonra yaşayan akıl sahipleridir.59 Mücahid‟i böyle bir yoruma sevk eden ayetteki kâne ifadesi olmalıdır.
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Örnek 2: “لُٛ َوبَْ ا ِْلٔ َغبُْ َعجَٚ ”60 ayetindeki el-insan kelimsinden kastın insan türü olduğu ve ayetin manasının “İnsan türü tabiatı gereği
acelecidir.” şeklinde olduğu bazı müfessirler61 ve meal yazarları62 tarafından isabetle tesbit edilmiştir. Bununla birlikte pek çok tefsirde buradaki el-insan ifadesinden maksadın Âdem (a) olduğu bildirilmekte
ve bu görüş israilyattan bazı rivayetlerle desteklenmeye çalışılmaktadır. Mesela Selman el-Farisî‟den yapılan bir rivayette şöyle denmektedir: “Allah Taâlâ, ilk olarak Âdem‟in başını yarattı, sonra da diğer
organlarına başladı. Akşam yaklaşınca da Âdem „Ya Rabbi acele et
gece olmadan bitsin…‟ dedi. İşte bundan dolayı „insan acelecidir‟
denmiştir.”63
Buna benzer pek çok rivayetin yer aldığı tefsirlerde, müfessirleri
böylesi yorumlara sevke eden, ayetteki kâne ibaresi olmalıdır. Zira
eğer kâne ifadesinin Kur‟an‟da pek çok defa geniş zaman manasında
kullanıldığı göz önünde bulundurulsa muhtemelen böyle tefsirler yapılmayacaktır.
Türkçe Kur‟an meallerine bakıldığında, kânenin mâzî manasını
meale yansıtma gayretinden dolayı bazı sorunlu çevirilerin de yapıldığını görüyoruz. Aşağıdaki örnekler bu durumu açık bir şekilde ortaya
koymaktadır:
ّ ٰ َْ َِب َوبَٚ ُْ ِٙ ٍاَ ْٔجَ فَٚ ُْ َُّٙللاُ ٌٍُِ َع ِّزب
ّ ٰ َْ َِب َوبَٚ ”64
Örnek 1: “ َُُْٚ٘ ُْ ٌَ ْغخَ ْغفِشَٚ ُْ َُّٙللاُ ُِ َع ِّزب
ayetindeki kâne bazı meallerde “Sen onların arasında iken Allah onları
azaba uğratmaz; eğer onlar istiğfar ederlerse Allah bu takdirde de onlara azab etmez.” şeklinde doğru olarak geniş zaman manasında tercüme edilirken65 bazılarında ise “sen onların içinde bulundukça Allâh,
onlara azâb edecek değildi ve onlar istiğfar ederlerken de Allâh, onlara azâb edecek değildi.” şeklinde geçmiş zaman manasında tercüme
edilmiştir.66 Hele hele “Oysaki sen onların içinde iken Allah onlara
azap etmeyecekti. Onlar, af dileyip dururken de Allah onlara azap
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etmezdi”67 şeklindeki tercüme ayetin manasını tam tersine çevirmektedir. Zira verilen diğer meallerden de anlaşıldığı gibi ayetin manası,
Hz. Peygamber ve istiğfar mevcut olduğu sürece azabın olmayacağı
yönündedir. Oysa bu mealde kullanılan „etmeyecekti‟ ve „etmezdi‟
ifadeleri, azabın gerçekleştiğini ihsas ettiriyor.
Örnek 2: “لُِٛٙب َجٍَُٛ”إَُِّٔٗ َوبَْ ظ68 ayetinin bazı çeviri örnekleri:
Diyanet Vakfı: Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.
Elmalılı: O cidden çok zalim, çok câhil bulunuyor.
Ö.N. Bilmen: Şüphe yok ki o, çok zalim, çok bilgisiz oldu.
A. Gölpınarlı: Şüphe yok ki çok zâlim oldu, çok bilgisiz bir hâle
geldi.
َّ َّْ ِ ”فَئ69 ayetinin bazı çeviri örnekleri:
Örnek 3: “ًَ ٍء َعٍٍِّب
ْ ّللاَ َوبَْ بِ ُى ًِّ ش
A. Gölpınarlı: Hiç şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir.
Elmalılı: Şübhe yok ki Allah her şeye alîm bulunuyor.
Ö.N. Bilmen: Şüphe yok ki Allah, her şeyi bihakkın bilici bulunmaktadır.
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Örnek 4: “ًَ ٍء َجذَل
ْ اْلٔ َغبُْ أَ ْوثَ َش ش
ِ ْ َْ َوبَٚ ” ayetinin bazı çeviri örnekleri:

A. Gölpınarlı: insan, her mahlûktan daha fazla mücâdelecidir.
Elmalılı: İnsan ise her şeyin cedelce ekseri olmuştur.
Ö.N. Bilmen: İnsan ise husûmetçe her şeyin ekseri olmuştur.
Görüldüğü gibi 2-4 arasındaki örneklerde birinci çevirilerde, kâne
geniş zaman manasında ve doğru bir şekilde tercüme edildiği halde,
diğer çevirilerde Türkçe bakımından güzel olmayan ve anlamı zorlaştıran tercümeler yapılmış.
VI- KUR’AN’A MAHSUS KÂNE KULLANIMI
Şu ana kadar aktardığımız bilgilerden anlaşılıyor ki kâne fiilinin
normal bir nahiv konusunun ötesinde Kur‟an‟a mahsus bir kullanım
biçimi ile karşı karşıyayız. Kur‟an‟a mahsus dememizin iki sebebi var:
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1- Gerek nahiv kitaplarında olsun gerekse tefsirlerde olsun, konu
çok farklı açılardan ele alındığı halde bu kullanım biçimi ile ilgili
Kur‟an‟dan başka neredeyse hiçbir yerden örnek verilmemektedir.
Eğer Arap dilinde böyle bir kullanım biçimi yaygın olarak mevcut olsaydı, zaten bu kadar söze gerek kalmazdı.
2- Kânenin bu kullanım biçiminin başka istişhâd alanlarında yok
mesabesinde iken Kur‟an‟da yaygın bir şekilde kullanılması. Eğer, sadece birkaç örnekle yetinilmiş olsaydı, istisnaî bir durum olarak kabul
edilip konu kendi haline bırakılabilirdi. Hâlbuki yaptığımız tesbitlere
göre yaklaşık olarak 160 ayette kâne ifadesi siyga olarak mâzî olduğu
halde geniş zaman anlamında kullanılmış. Bu ise Kur‟an‟daki kâne
kullanım sayısının yaklaşık beşte biri oranındadır. Bu anlamdaki
kânenin 10 defadan fazla geçtiği sureler sırasıyla şöyledir: Nisâ: 52,
Ahzab: 26, İsrâ: 22, Furkan: 11 ve Fetih: 10. Bu sureler arasında nüzul
süreci bakımından bir yakınlık var mı diye baktığımızda böyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Zira bu sureler arasında nüzul sırası bakımında
42. sırada olan (Furkan suresi) da var, 111. sırada olan (Fetih suresi)
da.
Kur‟an‟daki bu kullanım biçimi ile ilgili, ulema arasında ortak bir
görüş mevcut değildir. Hatta bazen bir âlimin bir ayetteki kâne ifadesi
hakkındaki görüşü ile başka bir ayetteki görüşü bile farklı olabilmektedir. Kânenin bazı ayetlerde mâzî anlamı ifade etmemesi farklı şekillerde izah edilimiştir:
1- Kâne te‟kid amacıyla zâid olarak kullanılır.71
2- Kâne Allah‟ın sıfatları ile birlikte kullanıldığında süreklilik ifade eder.72
3- Kur‟an‟da bazen aynı mana hem kâne ile hem de kâne olmadan
ifade edilir. Bu durumda kânenin varlığı veya yokluğu eşittir, anlamda
herhangi bir farklılığa neden olmaz.73
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4- Karine olması durumunda kâne mâzî değil geniş zaman manası
bildirir.74
Daha önce de geçtiği gibi kânenin zâid olarak kullanılabilmesi için
birbirinin lazımı olan iki unsur arasında gelmesi ve amel etmemesi gerekir.75 Tesbit ettiğimiz örneklerin hiç birinde böyle bir durum söz konusu değildir. Onun içindir ki bu görüş, genel kabul gören bir görüş
haline gelmemiştir.
İkinci görüşe gelince, her ne kadar Allah‟ın sıfatları boyutuyla konuya bir açıklık getirse de diğer alanlardaki benzer kullanımlar için bir
anlam ifade etmemektedir. Kur‟an‟ın dışında başka bir istişhad alanından herhangi bir örnekle desteklenmediği için bu görüş ikna edici
değildir. Ayrıca bu görüşün geçerli sayılması durumunda, Kur‟an‟ın
dilsel manada kendi kendini izah eden ve dışarıdan bir delile ihtiyaç
duymayan bir kitap olarak kabul edilmesi gerekir. Bu ise tefsir kitaplarındaki yığınla tartışmanın abes tartışmalar olması anlamına gelir.
Ferrâ‟nın görüşü olan üçüncü görüş ise konu ile ilgili bütün örneklere cevap olabilecek nitelikte olmasa bile pek çok örneğe çözüm getiren bir görüştür. Ferrâ, aynı mananın Kur‟an‟da hem kâne ile hem de
kânesiz ifade edildiğini belirtip “ًٌ ٍٍَِا إِ ْر أَ ْٔخُ ُْ لُٚ ْار ُوشَٚ ”76 ve “ ُا إِر وٕخٚاروشٚ
”لٍٍِل77 ayetlerini bu konuda delil olarak göstermektedir. Biraz yakından incelediğimizde Ferrâ‟nın burada kullandığı delilin, başka ayetler
için de geçerli olduğunu görüyoruz. İşte onlardan birkaçı:
1- “صٍشا
َ ه ٌَ ْب ُغظُ اٌش ِّْص
َ َّ”إِ َّْ َسب78 “ َْ بَ َغظٌََٛٚ
ِ ٌََ ْم ِذ ُس إَُِّٔٗ َوبَْ بِ ِعبَب ِد ِٖ َخبٍِشا بَٚ ق ٌِ َّ ْٓ ٌَشَب ُء
ّ ٰ 79
َس َِب ٌَشَب ُء أَِّٗ ُ بِ ِعبَب ِدٖ خَبٍ ٌش بَصٍ ٌش
َ ”ّللاُ اٌش ِّْص
ٍ  ٌٰـ ِى ْٓ ٌَُٕ ِّض ُي بِمَذَٚ ض
ِ ْْ ا فِى ْالَسٛق ٌِ ِعبَب ِدٖ ٌَبَ َغ
(İkisi de rızıkla ilgilidir.)
2- “ ُْ َُْ إِ َّل إٌَِّبُٖ فٍََ َّّب َٔجَّب ُو ُْ إٌَِى ْاٌبَ ِّش أَ ْع َشضْ خٛض ًَّ َِ ْٓ حَ ْذ ُع
َ إِ َرا َِ َّغ ُى ُُ اٌضُّ ُّش فًِ ْاٌبَحْ ِشَٚ
80
ساُٛاْل ْٔ َغبُْ َوف
ِ ُإِ ْْ حَٚ َبِٙاْل ْٔغَبَْ َِِّٕب َسحْ َّت فَ ِش َح ب
ِ ْ َْ َوبَٚ ” “ ُ ُْ َعٍِّئَتٌ بِ َّبٙص ْب
ِ ْ إَِّٔب إِ َرا أَ َر ْلَٕبَٚ
ْ َِ ”لَ َّذ81 (İkisi de insanın fayda ya da zarar görmesi
 ٌسُٛاْل ْٔغَبَْ َوف
ِ ْ َّْ ِ  ُْ فَئِٙ ٌج أَ ٌْ ِذ
durumunda gösterdiği tavırla ilgilidir.)
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َّ َٚ ِٗ ِا بُُٛ٘ ُْ لَ ْذ َخ َشجَٚ ا بِ ْبٌ ُى ْف ِشٍُٛلَ ْذ َد َخَٚ ا آ ََِّٕبٌُٛ ُو ُْ لَبٚإِ َرا َجب ُءَٚ
3- “ اُّٛٔللاُ أَ ْعٍَ ُُ بِ َّب َوب
83
َّ َٚ ُْ ِٙ ِبٍُُْٛظ فًِ ل
َُّْٛ ُ”ٌَ ْىخ82 “ َُّْٛ ُّللا ُ أَ ْعٍَ ُُ بِ َّب ٌَ ْىخ
َ ٌٍَ  ُْ َِبِٙ ِ٘ اَٛ َْ بِؤ َ ْفٌُُٛٛ( ”ٌَمİkisi de münafıkların durumu ile ilgilidir.)
84
4- “ج ا ِْ َشأَحًِ عَبلِشا
ِ َٔ  َوبَٚ ٌَ ُْ ًٌِ ُغ َلُْٛ ًٌِ “ ”لَب َي َسةِّ أََّٔى ٌَ ُىٛلَب َي َسةِّ أََّٔى ٌَ ُى
ا ِْ َشأَحًِ عَبلِ ٌشَٚ لَ ْذ بٍََ َغِٕ ًَ ْاٌ ِىبَ ُشَٚ ٌَ ” ُغ َل85 (İkisi de Zekeriyya‟nın (a) çocuk sahibi

olması ile ilgilidir.)
Böyle örnekler Kur‟an‟ı Kerim‟de çokça mevcuttur. Ancak biz,
hem lafız bakımından hem de konu ve bağlam olarak aynı olan örnekler vermeyi tercih ettik ki herhangi bir itiraza mahal kalmasın. Çünkü
konu ve bağlam farklılığı bazen anlam farklılığa neden olabilir.
Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz ki, bu konuda en kapsamlı ve makul çözüm karineyi esas alan dördüncü maddedeki çözümdür. Zira dikkatle bakıldığında görülecektir ki, ikinci ve üçüncü
maddedeki çözümler de, bu maddenin alt başlıkları niteliğindedir. Her
iki görüşte de kânenin anlamı belirlenirken kânenin kendisi değil karineler ve haricî unsurlar esas alınmıştır.
Daha önce aktardığımız bilgiler ve örneklerden anlaşılıyor ki, bazı
ayetlerdeki konu ve bağlam kânenin anlamı üzerinde belirleyici bir rol
oynamaktadır. Hâlbuki aslolan, kânenin inkıtâ‟ (mâzî) manasında
olup86 isim cümlesi üzerinde zaman bakımında etkili olmasıdır. Bu
durum, bir karine olması halinde kâne mâzî değil geniş zaman manası
bildirir, şeklinde ifade edilmiştir.87
Kânenin geniş zaman anlamı bildirmesi bakımından ulemanın kullandığı karineleri şu şekilde tasnif edebiliriz:
1- Aynı mananın hem kâne ile hem de kânesiz ifade edilmesi. Meَّ َّْ ِ”إ88 ve “ٌُ ٍّللاُ َعٍٍِ ٌُ َح ِى
َّ َٚ ”89
sela: “ّللاَ َوبَْ َعٍٍِّب َح ِىٍّب
2- Evrensel hakikatlerin ifade edildiği cümlelerde kâne geniş zaman manası ifade eder ve bu durum kâneden değil o hakikatten anlaşı-
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lır. Bu madde ile ilgili farklı boyutlarda farklı karineler mevcuttur.
Şöyle ki:
a. Allah‟ın sıfatları. Mesela: “”وبْ ّللا عٍّعب بصٍشا90 ayetinde süreklilik manası kâneden değil Allah‟ın semî‟ ve basîr oluşundan anlaşılmaktadır.91
b. Evrensel insanî özellikler ve ahlakî değerler. Bu konu ile ilgili
örneklerin çoğu İsrâ suresinde geçmektedir. Mesela: “ ُْ َوبَْ ا ِْلٔ َغبَٚ
ْ ُ ُْ َوبَْ ِخٍَٙإْ لَ ْخ
ْ ٍُُلَ حَ ْمخَٚ
َّ ُإٌَِّب ُوَٚ ُْ ُُٙق َّٔحْ ُٓ َٔشْ ُصل
لُٛ” َعج92, “ ظءا
ٍ ْ ل َد ُو ُْ َخ ْشٍَتَ إِ ِْلَٚا أٛ
ُّ لًُْ َجبء اٌْ َحَٚ ”94
” َوبٍِشا93 “لبُٛ٘ك ْاٌبَب ِط ًُ إِ َّْ ْاٌبَب ِط ًَ َوبَْ َص
َ َ٘ َصَٚ ك
c. Şeytanın Allah‟a ve insana karşı tavrı. Mesela: “ ِٗ َِّوبَْ اٌ َّش ٍْطَبُْ ٌِ َشب
96
ساُٛ” َوف95, “ّا ُِّبٍِٕبْٚل ْٔ َغب ِْ َع ُذ
ِ ٌِ َْ ”إِ َّْ اٌ َّش ٍْطَبَْ َوب.
d. Kıyamet günü, cennet ve cehennemin özellikleri. Mesela: “ ًِف
َْْٚ ٍَ َوبَْ ِِ ْمذَا ُسُٖ أَ ٌْفَ َعَٕ ٍت ِِّ َّّب حَ ُع ُّذٌَٛ”97 “ْ ِب َعٍَى ْاٌ َىبفِ ِشٌَٓ َع ِغٍشاٌَٛ َْ َوبَٚ ”98, “ ه
َ ٌِلًُْ أَ َر
ْ َْٔ َوبُٛ ِع َذ ْاٌ ُّخَّمُٚ ًِ” َخ ٍْ ٌش أَ َْ َجَّٕتُ اٌْ ُخ ٍْ ِذ اٌَّخ99 “َب َوبَْ َغ َشاِبَٙ”إِ َّْ َع َزاب100
صٍشا
ِ َِ َٚ ُ ُْ َجضَاءٌَٙ َج
3- Kânenin geniş zaman ifade ettiğinin başka ayet ve hadislerle
tesbit edilmesi. Mesela: Bazı âlimler, Âl-i İmran 110. ayetteki kuntum
fiilinin geniş zaman ifade ettiğini “ َذَا َء َعٍَىٙا ُشُٛٔٛ َعطب ٌِخَ ُىَٚ ه َج َع ٍَْٕب ُو ُْ أُ َِّت
َ ٌِ َو َزَٚ
بط
ِ ٌَّٕ( ”اİşte böyle sizi, bütün insanlar üzerine adalet örneği, hak şahitleri yaptık.)101 ayeti ile “خٍش٘بٚ َ اٌمٍبِت عبعٍٓ أِت ٔحٓ آخش٘بٌٛ ًّ( ”ٔحٓ ٔىKıyamet gününde bizimle birlikte yetmiş ümmet olacağız, bunların sonuncusu ve en hayırlısı biziz.) hadisine dayandırmışlardır.102
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SONUÇ
Kâne, esas anlamı ve görevi isim cümlesini geçmiş zamana dönüştürmek olan bir nâkıs fiildir. Ancak Kur‟an-ı Kerim‟de bu anlam ve
görevin yanı sıra farklı bir kullanım biçimi daha vardır ki o da kânenin
geçmiş zaman değil geniş zaman anlamı ifade etmesidir. Kur‟an‟daki
kâne kullanımlarının yaklaşık 160‟ı bu türdendir. Bu ise mâzî siygasıyla kâne kullanımlarının yaklaşık beşte biri demektir.
Kur‟an‟daki bu kullanım biçimi, sahabe döneminden beri tartışma
konusu olmuş ve bu konuda günümüze değin pek çok görüş ve yorum
ortaya çıkmıştır. Bunların içinde genel kabul gören, kuşatıcı ve makul
olan görüş şudur: Bir karine olması durumunda kâne geçmiş zaman
değil geniş zaman manası ifade eder.
Bu konu, esas olarak nahiv, lügat ve tefsir uleması tarafından ele
alınmıştır. Nahiv ve lügat kitaplarının çoğunda kâne konusu temel anlamı ve görevi bakımından ele alındıktan sonra, Kur‟an‟daki bu kullanım biçimi de değerlendirilmiştir. Tefsir kitaplarında ise ayetlerin
doğru anlaşılması yönünden probleme neden olan kâne kullanımları
ele alınmış diğerleri ise ihmal edilmiştir. Ancak gerek nahiv ve lügat
kitaplarında, gerekse tefsirlerde bu konu bir bütün olarak değil de sadece birkaç ayet bakımından ele alınmıştır.
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“ARAB” TERİMİNİN KÖKENİ
Ömer Acar
Özet: Tarih sahnesine ne zaman çıktıkları kesin olarak bilinmeyen,
genellikle Arabistan yarımadası ve civarında yaşadıkları kabul edilen
ulusu tanımlayan “Arap” teriminin kökeni hakkında bazı teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan bir kısmı söz konusu ulusun tarihsel süreçteki
yaşam biçimleri ve gelenekleri temel alınarak ileri sürülmüşse de, haricî bir bakışı yansıtmaktan öteye gidememektedir.
Esasında ulus devlet anlayışından çok öncelere uzanan bu tür isimlendirmelerin normal görülmesi gerekir; ancak benzer özelliklere sahip, aynı kültür ve karakter özelliklerini nesiller boyunca devam ettiren bir topluluğun kendisini belli bir isimle anması da uzak bir ihtimal
olarak görülmemelidir. Nitekim Arapların kendi dillerinde “açık ve
anlaşılır konuşmak” gibi anlamlara sahip olan “A-r-b” kökünün zıddı
olan “A-c-m” maddesi de bize bu konuda bir fikir sunabilir.
Anahtar Kelimeler: Arap, Sâmî, Sâmî Diller, Arabistan, Bedevî, Göçebe.
THE ORIGIN OF THE TERM “ARAB”
Summary: Although Arabic people are known to have lived in the
Arabian Peninsula and around in general, there is no way to determine
the time of their appearance on the stage of history. There are some
theses on the origin of the word "Arab", though. However, some of
these suggestions were put forward in the light of the lifestyles and
traditions of these people, so they only reflect an external point of
view.
In fact such denotations for such people that lived far before the
emergence of “nation-state” concept should be considered normal. It
is also possible to think that a community that has had a lot in
common in terms of character, culture and traditions might have
called themselves by a specific name. Indeed, in the Arabic language,
"A-r-b” means "to speak clearly and be understood clearly" while "Ac-m" means the opposite, which can give an idea about the topic.
Key Words: Arab, Semitic, Semitic Languages, Arabia, Bedouin,
Nomad.

 Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap
Dili ve Belagati Anabilim Dalı (e-posta: Omer.Acar@divinity.ankara.edu.tr)
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ARAP TERİMİNİN KÖKENİ HAKKINDA1
“Arap” terimi ve bu terimin gösterdiği Arap ırkının ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bilgilere sahip değiliz. Bu çalışmada bazı tarihsel ve dilsel veriler karşılaştırmalı olarak ele alınmaya çalışılacaktır. Peşinen belirtelim ki, konuyla alakalı bilgilerin büyük bir kısmı,
batılı oryantalistlerin araştırmalarına dayanmaktadır. Gerek dillerin
taksimi ile ilgili yaygın görüş, gerekse insan ırklarının tarihî ayrışım
süreçlerine dair genel kabul, esasında Kitab-ı Mukaddes kaynaklıdır.
Doğrusu meselenin kökleri ilk dil (Âdem‟in konuştuğu, bütün dillerin
kendisinden türediği varsayılan proto-dil) tartışmalarına kadar gitmektedir. Nitekim insanların önceleri İbranice konuştuğu, fakat Tanrı tarafından cezalandırılarak dillerinin karıştırıldığını söyleyen Babil Kulesi
Efsanesi2 de batılı araştırmacıların İbranice safında yer aldığını açıkça
ortaya

koymaktadır.

Umberto

Eco‟nun

kaydettiğine

göre,

Origenes‟ten Augustinus‟a kilise babaları İbranicenin dillerin karışmasından önce insanlığın ilk dili olduğunu, çürütülmesi imkânsız bir
veri olarak kabul etmişlerdi. İbranicenin Tanrı dili olduğu fikri tüm ortaçağ boyunca varlığını sürdürmüştür.3
Her ne kadar modern dilbilimin doğuşuna kadar başka diller de kusursuz dil arayışının adresi olarak gösterilmişse de, Avrupa‟da İbraniceye duyulan ilgi gücünden bir şey kaybetmemiştir. Guillaume Postel,
Konrad Gessner, Claude Duret gibi etimoloji tutkunları İbranicenin
insan soyunun evrensel dili olduğu, mevcut tüm dillerin „yozlaşmış
biçimiyle de olsa‟ İbranice kökenli kelimeler içerdiği tezini ispatlamak
için çılgın bir etimoloji avına girişmişlerdir.4 Daha sonra Kircher
1679‟da yayımlanan Turrris Babel adlı eserinde, İbranicenin ilk ve
kutsal dil (lingua sancta) olduğunu tartışmasız kabul etmiş, Babil kargaşasının ardından İbraniceden Keldânîce, Sâmirîce, Süryânice, Arap74

ça ve Habeşçe olmak üzere beş ana lehçenin çıktığını ileri sürmüştür.
Kircher değişik etimolojik kanıtlamalarla alfabelerin birbirlerinden
nasıl türediğini açıklayarak, Avrupa dilleri de dâhil olmak üzere öteki
dillerin doğuşunu izah etmeye çalışmıştır.5
Benzer bir durumu, Arapların ve Arapçanın ortaya çıkışıyla ilgili
tezlerde de görüyoruz. Mesela DİA “Arap” maddesini kaleme alan
Hakkı Dursun Yıldız, Arap kelimesinin kökeni ile ilgili değişik görüşleri özetledikten sonra, İbranicede „kara ülkesi‟ veya „step‟ manasına
gelen „arabh’ ya da göçebelerin hayatını ifade eden „erebh’ etimolojilerini daha inandırıcı bulduğunu ifade etmektedir. Oysa kendisi, kelimenin etimolojisinin Mezopotamyalılar tarafından Fırat‟ın batısında
oturanlar için kullanılan Sâmî kökten türemiş „batı‟ manasına gelen
bir kelimeyle ilişkilendirilmesini, bir milletin başka bir millete nispetle kendi coğrafi durumunu gösteren bir kelimeyi ad olarak almasını
makul bulmadığını söyleyerek eleştirmektedir.6
Arap kelimesinin geçtiği, bilinen en eski kaynak, M.Ö. IX. yüzyılda Âsur kralı III. Shalmaneser (Şulmanu Aşâred) zamanına ait metinlerdir. Hama‟nın kuzeyindeki Karkar‟da, M.Ö. 853 yılında Âsurlularla
bölgedeki 12 krallığın oluşturduğu koalisyon güçleri arasında gerçekleşen savaşın anısına dikilen bu tek parça taş abide üzerinde önemli
bilgiler yer almaktadır. Burada Âsur kralı savaşın ayrıntılarından bahsederken, Arap Gindibu‟nun 1000 deveden oluşan destek kuvvetiyle
rakip orduda yer aldığını kaydediyor.7 Söz konusu metinde geçen
Araplardan kasıt, meşîha yani bir nevi kabile emirliği düzeninde yaşayan komşu bedevî kabilelerdir. Gindibu ()ج ْندُب
ُ ise, emirin kendisine
„melik‟ anlamında verdiği bir lakaptır. Âsurlularla ilişkileri iyi olmayan bedevî emirliklerin etkinliği siyasî şartlara ve emirin gücüne bağlı
olarak azalıyor veya artıyordu. Âsur yazısında hareke sistemi olmadığı
için Karkar monolitinde geçen „Arap‟ kelimesinin okunuşunda ihtilaf
vardır: (Aribu, Arubu, Aribi, Urbi, Arabi gibi).8
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Akkad kralı Büyük Sargon‟un (M.Ö.2371-2315) Meluhha9 ve
Magan10 bölgelerine düzenlediği askerî seferleri anlatan Babil kitabelerinde de „Arap‟ kelimesinin geçtiği söylenmiştir.11Ancak araştırmacıların üzerinde ittifak ettikleri en eski metin yukarıda değinilen Âsûrî
belgedir. „Arap‟ ifadesine M.Ö. IX. yy.‟dan sonraki metinlerde daha
sık rastlanmaktadır.
Araplarla İlişkilendirilen Bazı Terim ve Kullanımlar
Yukarıda ele alınan ilk yazılı belgelerdeki ifadelerden başka, tarihî
süreçte Araplarla ilgili kullanılan bir takım nitelemeler ve isimlendirmelerden bahsetmek isabetli olacaktır. Burada, daha çok Sâmî ırkın en
önemli iki kolu olan Araplar ve Yahudiler üzerinden geliştirilen teoriler karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
1. Arap-İsmailî
K.Mukaddes geleneğinde kelimenin kullanımı ile ilgili önemli ayrıntılar yer almaktadır. Pentateuch adı verilen ilk Beş Kitap‟ta „Arap‟
kelimesi yer almamaktaysa da diğer bölümlerde, mesela İşaya:13/20
ve 21/13‟te herhangi bir kavmi veya milleti ima etmeksizin bedevîlik,
ıssız ve tekin olmayan yer manasında kullanıldığı görülmektedir.
Kitab-ı Mukaddes Ansiklopedisi‟nin kaydettiğine göre, Tekvin babında yer alan soy listelerinde Arap isminin geçmemesi, söz konusu kelimenin bir milleti veya kavmi nitelemediği, bedevi-çöl insanı manasına geldiği yönündeki görüşü teyit etmektedir.12 Bununla birlikte,
Hoyland‟a göre, 2.Tarihler 9/14‟te yer alan “Bütün Arap krallar ve
eyalet valileri Süleyman‟a altın ve gümüş getiriyorlardı” ifadesi, yukarıda değinilen Asûrî belgeden daha geç bir tarihte düzenlendiği halde
kronolojik olarak daha erken döneme (Kral Süleyman dönemine
[M.Ö. 970–931]) aittir.13
Arap kelimesinin K.Mukaddes geleneğinde, Bible bilginlerinin iddiasının aksine bir soy veya millet anlamını çağrıştıracak şekilde kullanıldığının bir başka kanıtı, Targumim geleneğine ait Jonathan
76

Targum‟unda, Beş Kitap ve diğer metinlerde Hz. İsmail‟in oğulları
arasında sayılan „Kedar‟ isminden „Arap‟ şeklinde bahsedilmesidir.14
Babil ve Kudüs Targumlarına dair sözlükte de Arap kelimesi „İsmail‟in oğlu‟ şeklinde karşılanmıştır.15
Bazı Tevrat bilginlerine göre, Arap kelimesinin İbranilerde yaygınlık kazanması, İsmâilîlerin zayıflayıp bedevîlerin (a‟râbın) onlara galip gelmesinden sonradır. Öyle ki, zamanla Arap kelimesi İsmâilîler‟in
eşanlamlısı olarak kullanılmaya başlamıştır. Aslında İsmâilîler de göçebe hayatı sürmüşler, bedevîlerin yaşadığı yerlerde yurtlarını kurmuşlardır. Söz konusu bilginlere göre Arap kelimesi geç bir kullanımdır, zira İbranilerin Âsurlular ve Babillilerden aldığı kelime, Tevrat‟tan önceki dönemlere ait Âsur ve Babil kitabelerinde geçmektedir.
Arap lafzının „İsmâilî‟ ifadesinden sonra yaygınlık kazanması ve aynı
maksatla kullanılması, iki kelime arasında irtibat kurulmasına ve
Araplarla İsmailîlerin nesep bakımından ilişkilendirilmesine yol açmıştır.16
K.Mukaddes Ansiklopedisi, Araplarla İsmâilîlerin kaynaşmasını
kuzeydeki çöl bölgelerine asırlar boyu süren bedevî göçleri sonucu
yerli halkın sonradan gelenler içinde erimesi şeklinde izah etmektedir.
Filistin‟in doğu ve güney kısımlarının verimsiz topraklarının böylesine bir göçe sahne olmasını ise, bölgenin bedevîlerce merkezî Arabistan‟ın pek çok yerine nispetle daha elverişli görülmesine bağlamaktadır.17
Modern Yahudi bilginlerinden Goitein, İsmail‟in tarihten çabucak
silinen çok eski bir kabile olduğunu, Tevrat‟ta geçen İsmâilî kelimesinin de seferlere katılan veya deve yetiştiren çöl halkı manasında ortak
bir isim olarak kullanıldığını kaydetmektedir. Ayrıca Gideon‟un savaştığı Medyenlilere (Midianites) de İsmâilî denildiğini ifade eden
Goitein, bu sayede Hz. Yusuf‟un Medyenlilere ve İsmâilîlere iki kez
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satılmasını anlatan Tevrat ibarelerinin (Tekvin 37:25,28,36) daha açık
hale geldiğini söylemektedir.18
Goitein‟in ilginç bir iddiası da, Araplarla İsrailoğulları arasında var
olduğu

söylenen

akrabalık

ilişkisinin

(amcaoğulları-dodanim),

K.Mukaddes‟teki (İşaya 21:13) Arap Dedanim kabilesinin ismi üzerinde yapılan bir kelime oyunundan kaynaklandığıdır. Ona göre, Arapların İbrahim‟in oğlu İsmail‟in torunları oldukları şeklindeki Yahudi
kabulü, daha sonraları bizzat Araplar tarafından da benimsenmiştir.
Hz. Muhammed tebliğinin sonraki dönemlerinde bunu yeni amentüsünün köşe taşlarından biri haline getirmiştir. Goitein‟e göre, “Peygamber, Bakara suresinin 125. ayetinde İsmail‟i babası İbrahim‟e yardım
ettirmek suretiyle, Kâbe‟yi gerçek dinin mabedi haline dönüştürerek
İbrahim‟i Arapların atası ve dinlerinin kurucusu şekline büründürdü.”19
Günümüz

Yahudi

bilginlerinden

Israel

Eph‟al‟e

göre,

K.Mukaddes‟te Medyenlilerin ve Amaliklerin İsmâilîlerle ilişkilendirilmesi ve zikredilen kabilelerin İsmâilîlerin yaşadığı bölgelere izafe
edilmesi, İsmâilîlerin M.Ö. X. yy‟dan önce Filistin‟in güneyinde yaşayan ana kabile konfederasyonu olduğu yolundaki tezi desteklemektedir. Söz konusu tarihten sonra K.Mukaddes‟te sadece İsmâilîlerle ilgili değil, Amalikler20 ve Hagritler21 hakkında da etnik veya siyasi bir
kayda rastlanmayacaktır.22
Eph‟al, yukarıda sözü edilen İsmâilî-İsrâilî akrabalığı ile ilgili konseptin M.Ö. II. Milenyumun son yüzyıllarında şekillendiğini düşünmektedir. Nitekim patrik geleneklerin oluşmaya başlaması ve
İsrailoğullarının çölde -özellikle Kadesh Barnea‟da- geçici ikametleri
(Tesniye 1:46, 2:14), İsmâilîlerin bölgede kurdukları kabile konfederasyonunun hâkimiyeti dönemine rastlamaktadır.23
Ona göre, „İsmail‟ ve konfederasyona dâhil kabilelerin atalarının
isimlerinin aksine, Arap lafzı K.Mukaddes‟te yer alan herhangi bir soy
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listesinde geçmemektedir. Dahası Araplarla ilgili atıflarda „bedevî‟,
„çölde ikamet eden‟ ve „belirli bir hayat tarzı süren‟ manalarından
başkası kastedilmemiştir. Bu yüzden Asûrî metinlerde geçen „Mât
Aribi‟ gibi ifadeler Suriye-Arabistan çöllerindeki Sâmî kabilelerle
alakalı görünmemektedir. Ayrıca bu isim Güney Arabistan yazıtlarında ve klasik Arapça ile yazılmış metinlerde yerleşik halkları değil, yarımadayı mesken tutan bedevîleri nitelemektedir.24 Bununla birlikte
Eph‟al pek çok batılı bilim adamının aksine, Arap lafzının iştikâkını
İbranice “Erebh” (göçebe) kökeniyle izah etmemektedir. Çünkü ona
göre, kelimenin Arapça veya Akkadçada benzer bir karşılığının olmaması söz konusu tezi zayıflatmaktadır.25
İsmâilî ifadesinin M.Ö. X. yy‟ın ikinci yarısından sonraya tarihlenen K.Mukaddes metinlerinde geçmemesi, öte yandan „Arap‟ teriminin M.Ö. IX. yy‟dan itibaren Filistin ile Bereketli Hilal‟in iki uç noktası arasında kalan çöllerdeki göçebelere delalet etmek üzere K.M. ve
Âsur kaynaklarında kullanılması, ayrıca Tekvin 25: 13‟te sayılan İsmail‟in oğullarından (Nebaioth, Kedar, Massa, Tema vd.) Asûrî kaynaklarda Araplar olarak bahsedilmesi, akıllara bu ikisi arasında bir akrabalık olup olmadığı sorusunu getirmektedir.
Eph‟al‟e göre, Tekvin 25: 13-16‟da anılan yer ve kabile isimleri
Asûrî belgelerde Araplara ait olduğu belirtilen bölgeye tekabül etmekteyken, Tekvin 25: 18‟de İsmail oğullarının yerleştiği söylenen daha
küçük bölge ise daha önce İsmâilîler tarafından iskân edilen bir alana
tekabül etmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç şudur: Söz konusu liste
ve K.M.‟teki diğer soy listeleri (mes. Yusuf‟un oğulları ile ilgili Tekvin 10:2-4‟teki liste) M.Ö. VIII. yy‟dan önce derlenmiş olamaz. Bu
listeyi düzenleyen yazar, kendi zamanında Filistin‟in doğu ve güneyindeki göçebe kabileleri (yani „Araplar‟ı) araştırırken, „Arap‟ ismiyle
ilgili, eski kabile isimlerinin kabilenin atalarıyla anılması şeklindeki
bir geleneğe rastlamazken; İsmail ve İsmâilîlerle ilgili böyle bir geleNÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 79
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nek olduğunu tespit etmiştir. İsmâilîlerin Filistin bölgesindeki ikametlerinin uzun sürmemesi nedeniyle, yazar İsmailoğulları tabirini kendi
dönemindeki bedevîlere aktarmıştır. Bu yüzden İsmâiloğulları ile ilgili
soy listesi tarihî temellerden yoksundur, olsa olsa İsmâil lafzı üzerinde
midraşik geleneğin etnolojik bir yorumundan ibarettir.26
K.Mukaddes‟in İsmailoğulları ile Araplar arasında akrabalık olduğu yolunda bir kayıt ihtiva etmediğini belirten Eph‟al, bazı bilginlerin
Âsurbanipal dönemine ait yazıtlarda geçen özel isimlere dayanarak
İsmailoğulları ile Araplar arasında akrabalık olduğuna dair tezine şu
iki noktadan itiraz etmektedir: 1. Âsurbanipal yazıtlarının analizi, kronolojiyi de dikkate almak suretiyle, bu iki göçebe kabile arasını kesinlikle ayırmamızı gerektirecek yeterli biyografik deliller sunmaktadır.
2. İsmail lafzının Asûrî metinlerde geçen “Sumu‟il” formuna doğru
gelişimi izah edilemez. Dahası, fiil binasına sahip bir özel isim olan
İsmail lafzı Akkadlar ve Eski Babilliler döneminden beri bilinmektedir. Kelimenin bu yapısı Sennacherib ve Âsurbanipal yazılarında bilindiğine göre, İsmail kelimesini isim yapısına sahip bir özel isim olarak Sumu‟ilu şeklinde almış olmaları ihtimal dâhilinde değildir.
“Sumu‟ilu”nun İbraniceye aktarılmış formu Sumu’el olmalıdır, ama
kesinlikle Yisma’el değil.27
İsmâilîlerle Araplar arasındaki ilişki konusunda daha belirgin bir
tavrı antik Yahudi tarihçi, Josephus‟un “Antiquites of the Jews” adlı
eserinde görüyoruz. Josephus, Arapların çocuklarını on üç yaşında
sünnet ettirdiğinden bahsederken, onların atası olan İsmail‟in de bu
yaşta sünnet edildiğini kaydetmektedir. Ancak Eph‟al‟e göre, Arap yarımadasında eski olan bu geleneğin değişik uygulamaları, söz konusu
ilişkilendirmenin en azından bu uygulamaya dayanarak temellendirilemeyeceğini ortaya koymaktadır.28
İsmâilî-Arap kimliğinin bir başka aşamasını da Kudüs‟ün Babilliler
tarafından fethedilip Yahudilerin çöle sürülmesi sürecinde yaşananlar
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oluşturmaktadır. Bu dönemin öne çıkan özelliği birtakım halk efsaneleridir ki, bazılarında İsmâilîler tarafından ihanete uğratılmışlığın acısı
dile getirilmektedir. Söz konusu efsanenin en eski varyantı,
İsmâilîlerin yaşadığı yeri Arabistan olarak niteleyen Filistin
Talmudu‟dur. Hikâyede İsmâilîlerden kuzenleri olarak yardım beklendiği anlatılmaktadır. Yahudilerle çöl insanları olan İsmâilîler arasında akrabalık ilişkisi öngören en açık ifadelere sahip metin olan Filistin Talmudu, son halini Filistin‟in Müslümanlar tarafından fethinden iki asır önce almıştır. Dolayısıyla söz konusu ilişkide politik şartların etkisinden bahsedilebilir. Diğer taraftan, bu efsanenin Yahudilerle Araplar arasında İslamî dönemden önce de birtakım sürtüşmelerin
olduğunu gösterdiği söylenebilir.29
Güney Arabistan‟da M.Ö. I. milenyumun başlarına kadar tarihlenen bini aşkın yazıt tespit edilmiş ve bunlar çeşitli bilim adamları tarafından etraflıca incelenmiştir. Bölgede kurulan Sebe, Zû Raydan,
Maîn, Hadramut ve Himyer vs. krallıkların politik ve askerî faaliyetleri, birbirleriyle ilişkileri ve yüz kadar kralın ismi bu incelemeler sonucu tespit edilmiştir. Dikkat çeken husus, söz konusu yazıtların hiçbirinde, yerel halkın kendisini Arap olarak tanımladığına dair açık bir
işaret bulunmamasıdır. W. Caskel ve M. Hofner‟in tespitlerine göre,
Arap ifadesi oldukça geç dönemde, M.S. I. yy‟da Sebe krallığı, M.S.
III. yy‟da ise Hadramut krallığı sınırlarında ortaya çıkmıştır. Arapların
bu dönemdeki görünümleri bazen yardımcı kuvvetler şeklinde olsa da,
genellikle krallıkların sınırlarını zorlayan ve onlar için haricî bir tehlike oluşturan bedevî kabileler şeklindedir. Arap teriminin zamanla kraliyet metinlerinde geçtiği görülmektedir.30
Güney Arabistan krallıklarının zamanla güç kaybetmesi ve ilerleyen dönemlerde tamamen ortadan kalkması, bölgede bedevî ağırlığının iyice hissedilmesi sonucunu doğurmuş, önceleri bedevî anlamını
yansıtan „Arap‟ kelimesi anlam genişlemesine uğrayarak, yarımadada
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yaşayanların tamamına delalet eder olmuştur. Caskel‟in tabiriyle yaşanan, Arabistan‟ın „bedevîleşmesi‟ sürecidir.31
En eski kaynaklarda „Arap‟ terimi Kuzey Arabistan‟da Bereketli
Hilal‟in iki ucu arasında yaşayan bedevîleri karşılamaktaydı. Terimin
güneye doğru yayılması, bedevîlerin yerleşik düzene sahip halkları alt
etmesi, yani çölün tarım kültürüne galip gelmesiyle birlikte gerçekleşmiştir. Klasik Arap kaynakları da Arapların ilk vatanı olarak yarımadanın kuzeyini göstermektedir. İslam‟ın ilk yüzyıllarında sistemleşen klasik Arap soy bilimi, Arabistan‟da yaşayanları iki gruba ayırmaktadır: Kuzeyliler, yani İsmail‟in oğlu olduğu söylenen Adnan‟ın
soyundan gelenler ve güneyliler, yani Nuh oğlu Sam‟ın oğlu
Kahtan‟ın (K.Mukaddes‟e göre Yoktan‟ın) soyundan gelenler. elArabu’l-Arîbe veya el-Arabu’l-Bâide şeklinde tanımlanan ve Hz. Muhammed zamanında ortada olmayan eski Arap kabilelerinin (Âd,
Semud, Tasm…) yarımadanın kuzeyinde yaşadıkları sanılmaktadır.
Başka kaynaklara göre ise gerçek Araplar (el-Arabu‟l-Arîbe) güneydeki Kahtan‟ın soyundan gelenlerdir. Burada dikkat çeken husus, kaynakların hiçbirinde gerçek Arapların İsmail ile ilişkilendirilmemesi,
İsmail‟in oğlu Adnân‟ın soyundan gelenlerin sonradan Araplaşmış olduklarının (el-Arabu‟l-Musta„ribe) belirtilmesidir.32
Eph‟al‟e göre, İslam‟ın ilk dönemlerindeki klasik Arap soy bilimi,
aslında, İslam‟dan önceki devirlerden beri süregelen, kaçınılmaz olarak korunan bir kabile geleneği manasındaki soy bilgisi ile
K.Mukaddes kaynaklı soy bilim sistemin bileşiminden ibarettir. Bu
ikincisinin Arap nesep ilmiyle ortaklığı sonucu, Yahudi kültürüne ait
unsurların İslam kültürü tarafından absorbe edilmesi süreci hız kazanmıştır.33
2. Arap-Sarazen
En eski Yunan-Latin kaynakları Araplar hakkında Saraceni,
Saracenes ve Saracenus ifadelerini kullanmıştır. Bununla kastedilen
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Bâdiyetu‟ş-Şâm, Sina yarımadası ve Edom yakınlarındaki çöl bölgelerinde yaşayan Arap kabilelerdir. Kelimenin anlamı milattan sonra
özellikle dördüncü, beşinci ve altıncı yüzyıllarda bütün Arapları kapsayacak şekilde genişlemiştir. Öyle ki, kilise kâtipleri ve dönemin tarihçileri Arap lafzını neredeyse hiç kullanmamış, bunun yerine
Saraceni terimini tercih etmişlerdir. Ortaçağ‟da Hıristiyanların bütün
Arapları hatta bütün Müslümanları nitelemek için kullandıkları bu tabiri ilk defa zikreden, M.S. I. yy‟da ünlü Nero zamanında yaşayan
Yunanlı fizikçi ve farmakolog Pedanius Dioscorides‟tir.34
Eusebius ve Hieronymus gibi tarihçiler, Saraceni tabirini Fârân
bölgesindeki Kadeş‟te veya Medyen‟de yaşayan İsmâilîler için kullanmıştır. Daha önce Hz. İbrahim‟in eşi Hacer‟e nispetle Hagarene
veya Hagrites ifadeleri kullanılırken, Saracenes zamanla diğer kullanımların önüne geçmiştir.35 Arabistan‟ın tarihî coğrafyasını kaleme
alan Forster, Saraceni ifadesinin Hz. İbrahim‟in eşi Sara ile ilişkilendirilerek, İsmâilîler hakkında kullanılmasının yanlış olduğunu, nitekim
hiçbir Arabın kendi soyunu Sara ile ilişkilendirmediğini, aksine Arapların İsmail‟in soyundan geldiklerine inandıklarını kaydederek, kelimenin etimolojisi ile ilgili başka bir bilgiye yer vermektedir. Buna göre Sarazen tabiri, Batlamyus‟un Arabia Felix‟te (güney ve güneybatı
Arabistan) yaşadıklarını söylediği Arap kabilelerden Sarite‟lerin isminden gelmektedir. Bu isim, zannedildiği gibi Sarah‟dan değil, yine
Batlamyus‟un ifadesine göre Saraka‟dan alınmıştır. Batlamyus‟un
verdiği bilgiye göre, bu isimle anılan iki kabileden birincisi Sina yarımadasının Mısır‟a yakın bölümünde; diğeri ise daha içlerde
Nabatiler‟e yakın bölgede yaşamaktaydı.36
3. Arap-Bedevî
Görüldüğü gibi, K.Mukaddes geleneği ve bu geleneğin izinden giden bazı batılı araştırmacıların gözünde “Arap” terimi çölde yaşayan,
bedevî, tarım kültürüne yabancı, dolayısıyla medeniyetten uzak; bütün
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uğraşısı etrafındaki yerleşik toplumlara baskınlar düzenleyip yağmacılık yapmak olan bir nevi “çingene”yi karşılamaktadır. Nitekim günümüz Yahudi bilginlerinden Joshua Grintz, bu nitelemeyi sadece Araplar için değil, İbraniler dışındaki diğer birçok Sâmî kavim için rahatlıkla kullanabilmektedir.37 Grintz Sâmîlerin ilk vatanıyla ilgili değişik
tezleri ele aldığı makalesinde Araplara geniş yer ayırmış, hatta makalesinin neredeyse tamamını Sâmîlerin anavatanının Arap Yarımadası
olduğuna dair tezi çürütmeye tahsis etmiştir.
Bedevîlikle göçebeliğin (nomadism) birbirinden ayrılması gerektiğini savunan Grintz, K.Mukaddes‟te Patriklerin (İbrahim, İshak ve
Yakup gibi eski ataların) göçebe olarak resmedildiğini, fakat bunların
Arabistan veya bedevîlerle bir ilişkisinin bulunmadığını ileri sürmektedir. Göçebelerle bedevîlerin bir ülkeye veya toprak parçasına nispet
edilmemek noktasında birleştiklerini söyleyen Grintz, bunun aynı zamanda iki grubun ayrışma noktası olduğunu ifade ederek, her iki grubun özelliklerini ve birbirinden farklı yönlerini sıralamıştır. Ona göre
bedevî Arap su katılmamış bir “çingene”dir38, geçimini genellikle deve sütü ve etinden sağlar, haftalar ve aylar boyu iskân edilmemiş ve
iskâna müsait olmayan kuru çöl tepelerinde dolaşır, deve yetiştirir, tarımdan nefret eder ve onu küçümser, kendisini insanların en özgürü
olarak görür. Buna mukabil, göçebe (nomad) her ne kadar yük taşımak
için bir miktar deveye sahip olsa da, esas itibariyle koyun ve sığır yetiştiriciliğinden geçimini sağlar. Göçebeler Suriye ve Arabistan çöllerinden çok, Shechem, Beersheba, Hebron ve Gerar gibi yüksek medeniyete sahip şehirlerin civarında yerleşmişlerdir.39
Daha önce Goitein ve Eph‟al gibi bilginlerde görülen, Arapların
bedevî ve medeniyetten uzak bir kabileler topluluğu, İsrailoğullarının
ise tarım kültürüne sahip medenî bir millet olduğuna dair ön kabul
Grintz‟de de kendisini göstermektedir. Tezini dilbilimsel argümanlarla
ortaya koyan Grintz, her iki dilde benzer telaffuza sahip iki kelime
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üzerinde durmaktadır. Bunlardan birincisi İbranice‟de ()להס, Arapça‟da ( )لحمolarak telaffuz edilen ortak kelimedir. Ona göre kelime İbranicede

basbayağı

„gıda‟

manasındadır

ve

bu

anlamda

K.Mukaddes‟in çeşitli yerlerinde geçmektedir. Araplar tarım kültürüne yabancı oldukları için, onların dilinde kelime anlam daralmasına
uğrayarak sadece „et‟ manasında kullanılmıştır. Kelimenin İbranilerce
„undan yapılmış gıda‟ anlamında kullanılması, onların tarım kültürüne
sahip medenî bir toplum olduğunu ortaya koymaktadır. İkinci örnek
(קסח- )قمحkelimesidir. İbranicede çok eski dönemlerden beri „çekilmiş
tahıl tozu, un‟ manasına gelen kelime, Arapçada tarım öncesi bir terim
olan „tahıl‟ manasındadır. 40
Medeniyet açısından olmasa da, ünlü müsteşrik Margoliouth‟un
Arap-İsrail ilişkilerini ele aldığı kitabında Arapça ile İbranice arasında
bazı kelimeler üzerinden yaptığı bir kıyaslama, yukarıdaki örneklerin
nasıl yorumlanması gerektiği hakkında bir fikir verebilir: “Araştırmacı
fiillerin İbranicesinin anlamıyla Arapçasınınkini karşılaştırdığında genellikle Arapçanın kendisini bir aşama daha geriye götürdüğünü görür. Yani, tabiri caizse, İbranicede törpülenmiş olan çıkıntılar Arapçada muhafaza edilmiştir. İbranicede tecrit olmuş nice kelimenin Arapçası geniş bir akrabalık ağına sahiptir; böylesi kalıntılar ana gövdeden
kopartılmış dallar gibidir, oysa Arabistan‟da bunlar hâlâ hayatiyetini
sürdürmektedir.”41
Margoliouth sözünü ettiği olguya İbraniceden “Dîber” ( דיבר- konuşmak) ve “Amar” ( אמר- söylemek, demek) kelimelerini örnek veriyor. Bunlardan birincisi Fenikecede aynı anlama gelirken, Ârâmîce ve
Arapçada „idare etmek‟ manasında kullanılmaktadır. Ancak ilişkili olduğu harfler kümesi “geri, arka,” anlamlarına gelir ki, bu anlam İbranicede “en içteki mabet” demek olan “dabîr” kelimesiyle ifade edilir.
„İdare etmek‟ esasında tekneyi çekip çevirmek, dümeni yönlendirmekten gelir. Aynı durum İngilizcede yönetmek manasındaki kelimenin
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(govern) kökeni için de söz konusudur. Nitekim bu kelimenin de orijinal anlamı „dümen takımını idare etmek‟tir. Şu halde idare etme düşüncesinin buyurma fikrine dönüşmesi, oradan da konuşma eylemini
ifade eder duruma gelişi kolayca anlaşılabilir.42
Margoliouth‟un verdiği ikinci örnek: “Türkçede nezaket kuralları
„demek‟ fiili yerine sık sık „buyurmak‟ fiilinin kullanımını gerektirir.
„Demek‟i ifade eden olağan Arapça harf kümesi İbranicede ancak
„ses‟ anlamına gelen ( קול-  )قىلisminde yaşamaktadır; bunun Arapçadaki türevlerinden biri „kabile reisi‟ manasını vermektedir, fakat buradaki asıl anlamın „buyurmak/emretmek‟ mi yoksa „konuşmak‟ mı olduğu açık değildir. İbranicede „demek‟ (Amar) için kullanılan kelime
Arapçada buyurmak anlamına gelir ve hiç şüphe yok ki, bu ikincisi
daha eski anlamı yansıtır.”43
Tekrar göçebelik/bedevîlik meselesine dönecek olursak; bu konuda
ortaya konulan yaklaşımlarda ideolojik ve etnik aidiyetlerin etkisi aşikârdır. Nitekim Yahudilerin kendi milletlerini ve tarihlerini yüceltmeleri, aksi istikamette bir yüceltmeyi beraberinde getirmiştir. Arapların
faziletini ve tarihteki yerini abartılı bir şekilde ele alan pek çok eserin
yazılmış olması bunu doğrulamaktadır. Ayrıca tarım kültürünün başlı
başına iyi ve üstün, göçebeliğin veya bedevîliğin ise medeniyet dışı,
ilkel ve kötü olduğu şeklindeki bir düşüncenin yanlışlığı ortadadır.
Konunun otoritelerinden İbn Haldun, medeniyetin sadece hadarîler
için değil bedevîler için de söz konusu olduğunu, hatta bedevîliğin
asıl, medeniyet ve şehirliliğin onun devamı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bedevîlerin hadarîlere nispetle pek çok erdeme
sahip bulunduğunu kaydeden İbn Haldun‟a göre, zarurî ihtiyaçlarını
temine çalışan bedevîler esasında içten içe hadarîliğe temayül etmektedirler; ancak fırsat bulup yerleşik hayata geçenlerin pek çoğu eski
hasletlerini büyük ölçüde kaybetmektedir.44
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İslamiyet‟in gelişiyle birlikte bedevîlik konusunda farklı bir durum
ortaya çıkmıştır. Kan bağına dayalı, dış tehditlere karşı sıkı bir dayanışma yapısına sahip, asabiyet duyguları yüksek kabile sisteminin yeni
dinin yayılmasında katkıları olsa da, kurulmakta olan toplum yapısına
engel teşkil edecek bazı özellikleri barındırdığı açıktır: “İslam dininin
yasakladığı cahiliye devrine ait kötü alışkanlıklar arasında bedevîlerin
bazı davranış ve tavırları da bulunmaktadır. Bedevîler Müslüman
olunca Medine‟ye hicret etmeleri istenmiş ve İslamiyet‟in yayılması
uğrunda cihad ile mükellef tutulmuşlardır. Hicretten sonra yerleşik
hayatı terk ederek tekrar bedevîliğe dönmek, cemaatten uzaklaşmak,
İslâm‟ı müdafaa hususunda Müslümanlara verilen vazifeyi terk etmek,
iyi ve güzel şeyleri, cemiyeti kalkındıracak işleri bırakmak anlamında
kabul edilerek büyük günahlardan sayılmış ve yasaklanmıştır. (Buhârî,
“Fiten”, 14)45
Gerçekten de kabile sistemine göre hayatını sürdüren Arap toplumunu yeni dinin öğretileri doğrultusunda eğitmek ve bu yapı üzerinde
yepyeni bir toplum inşa etmek büyük önem taşıyordu. Fayda‟nın da
işaret ettiği gibi,46 Hz. Peygamber‟in hicretten sonraki siyasi hedefi,
Cahiliye dönemi bedevî kabile sistemine son vermek ve onun yerine
inananlardan oluşan bir şehir toplumu kurmaktı. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere aile, ceza ve savaş hukuku ile ilgili pek çok düzenlemelerde bulunmuştur. Ancak bedevî karakterin bu hedefe ulaşma noktasında ciddî sıkıntılara yol açtığı anlaşılmaktadır. Nitekim gerek
K.Kerim‟de gerekse hadislerde bedevîler açıkça eleştirilmiş ve menfi
tutumları gözler önüne serilmiştir.47 Sadece bir ayet bile onların karakterlerini açıklamak için yeterlidir: “Bedevîler küfür ve nifak bakımından hem daha beter hem de Allah‟ın Rasülüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındır.” (Tevbe-97).
Söz konusu karakterlerinin bir devamı olarak, bazı bedevî kabilelerin Hz. Peygamberin vefatından hemen sonra isyan ettiği bilinmekteNÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 87
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dir. Bunlar kanun ve nizam tanımaz yapılarıyla İslamiyet‟in kendilerine yüklediği bazı vazifeleri yadırgamışlar, zekât müessesesi, suçun
ferdîliği, kan davası gütmenin yasaklanması gibi hususları benimsememişler ve irtidat hadiselerinde ön planda rol oynamışlardır. Ayrıca
Hz. Ali‟yi tekfir ederek ona karşı isyan eden ilk Haricîlerin bazı bedevî kabilelerden olduğu unutulmamalıdır.48
Bedevîlik konusunda son olarak, İsrailoğullarının da tıpkı Araplar
gibi esasında bedevî kabilelerden teşekkül ettiği düşüncesini ele almak
istiyoruz. Daha önce de işaret edildiği üzere, Goitein, Grintz ve Eph‟al
gibi çağdaş Yahudi bilginler bedevî karakterli Arap kabilelerinden
farklı olarak, İsrailoğullarının tarım kültürüne sahip olduğu tezini ileri
sürmektedirler. Ancak Goitein‟in verdiği bilgiye göre, önde gelen bazı
Amerikalı oryantalistler İsrail‟i de bizzat bir Arap kabilesi olarak tanımlamışlardır. Ayrıca, Goitein‟in adını açıklamadığı, Arap Dili ve
Edebiyatı uzmanı bir İngiliz araştırmacı, İsrail‟in atalarının Güney
Arabistan‟da eski Sebe ülkesinde ortaya çıktığını iddia etmiştir.49
Goitein‟in „pan Arap yaklaşımı‟ olarak nitelediği görüş, özellikle
XIX. yy‟ın ikinci yarısında İsrail‟in atalarını bedevîler olarak tanımlama eğilimindeydi. Bu yüzyılda ve ağırlıklı olarak da I. Dünya Savaşından sonra Arap yarımadasına düzenlenen seyahatler ve burada yapılan keşifler, söz konusu eğilime ivme kazandırmıştı. Goitein‟e göre
İsrail‟i Arabistan çöllerinden çıkan bir kabile, İsrail dinini de Arap düşüncesinin bir tasarımı olarak kabul etmek mümkün değildir. Nitekim
“kan bağıyla veya özel anlaşmalarla bir araya geldiklerine inanılan birimler olan kabilesel gruplaşmalar, sadece bedevîlere ve hatta göçebelere has bir özellik değildir. Bu durum, yoğun tarımsal faaliyetlerin
yapıldığı Yemen‟de bugün dahî böyle olduğu gibi, Sebe ve diğer Güney Arabistan yazıtlarından anlaşıldığı üzere, binlerce yıl önce de böyleydi.”50
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Tıpkı Grintz gibi bedevîlerle göçebeler arasında ayırım yapma yanlısı olan Goitein, Hz. İbrahim‟in tipik bir Arap kabile şeyhi olduğu düşüncesine karşı çıkarak, Yahudilerin önemsediği patriklerin (ataların)
Bethel51, Hebron ve Beerşeva gibi kasabalar arasında dolaşmalarının
bedevîlikle izah edilemeyeceğini söylemektedir. Ona göre patrikler
gittikleri yerlere tarımı taşıyan, koyun ve sığır yetiştiren göçebeler olarak değerlendirilmelidir. Nitekim K.Mukaddes‟te İsrailoğullarının deve yetiştiricisi bedevîler olduklarına veya Arabistan‟dan göç ettiklerine dair tek bir atıf dahi mevcut değildir.52
Bedevîliği sadece, çölde ikamet edip deve yetiştirmek şeklinde tanımlarsak yukarıdaki yaklaşımları doğru kabul etmemiz gerekir. Fakat
sürüleri için otlak arayan, kuyu, göze ve meraların bulunduğu yerlere
doğru sürekli göç halinde bulunan, fırsat bulduklarında yerleşik medeniyetlerin civarında tarımsal faaliyetlerde bulunan yarı medenî/hadarî gruplara bedevî denilmeyecek midir? Bedevîlikle göçebelik
arasında olduğu varsayılan ayrım gerçekten söz konusu mudur? Esasında, konunun uzmanlarından İbn Haldun‟un bedevî/göçebe karakterli bazı milletlerden bahsederken kısmî bir ayrıma gittiği söylenebilir.
Ancak bu ayırım ırk ve coğrafya temeline dayalı olmaktan çok, fizikî
ve tabiî şartlarla ilgilidir. Nitekim İbn Haldun ağırlıkla deve yetiştiricisi olan Arap kabilelerin, koyun ve sığır yetiştiricisi Türkmen, Berberî ve Slav kabilelerle kıyaslandığında daha zor şartlarda hayatlarını
sürdürdüklerini ifade etmiştir53. Kısacası burada bedevî/göçebe ayırımından çok, aynı karaktere sahip milletlerin/kabilelerin meşgaleleri
hakkında tabiî şartlara dayalı bir ayırım söz konusudur.
Suriye‟nin tarihini kapsamlı bir şekilde kaleme alan Hitti, Suriye‟nin de içinde bulunduğu Yakın Doğu coğrafyasının kaderini belirleyen şartlar arasında, göçebelerle yerleşik düzende yaşayanlar (yani
çadırlarda oturanlarla evlerde ikamet edenler) arasında bitmek tükenmek bilmeyen kavgaya da yer vermektedir. Küçük bir mal varlığı, daNÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 89
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ha fazla hareket kabiliyeti ve tahammül özellikleriyle göçebe, işlenmiş
topraklarına ve konforlu yaşam biçimine göz diktiği yerleşiklere karşı
her zaman avantajlı konumdadır. Hitti‟ye göre erken İsraillilerin Eski
Ahit‟te anlatılan hikâyeleri aslında, göçebe hayatından yerleşik düzene
geçişin ayrıntılı tasvirlerinden başka bir şey değildir. Fakat bu sadece
İsrailoğulları ile sınırlı kalmaz, diğer pek çok Sâmî kavim de aynı
aşamalardan geçmiştir.54
4. Arap-İbrânî
Yukarıda İsrailoğullarının bedevî karakteri hakkındaki görüşlere
değinilmişti. Tarihî veya coğrafî argümanlara ek olarak, meseleye dilbilimsel açıdan yaklaşan bilginler de vardır. Tarihte Arap-Yahudi ilişkilerini ele alan Ahmed Susa, Hebrew/İbranî kelimesinin esasında
Yahudilere delalet etmediğini ileri sürmektedir. Ona göre Yahudileri
tanımlamak üzere değişik zamanlarda dört farklı terim kullanılmıştır:
1. İbranî veya Abiri 2. İsrailoğulları 3. Musevî 4. Yahudî. Bunların her
birinin delalet ettiği şey aynı görünse de öyle değildir. “Bunlardan İbranî ve Abiri kelimesi, M.Ö. yaklaşık II. Binde Arap yarımadasının
Şam bozkırlarında yaşayan Arap kabilelerinden bir grup ve gayr-ı
Arap başka kabileler için kullanılmıştır. Sonunda sözcük, genel olarak
sahralı veya bozkırlı anlamı kazanmış; çivi yazıtlarında ve firavun tabletlerinde de „abiri‟, „hebiri‟, „habiru‟ ve „apiru‟ bu anlamıyla kullanılmıştır. Bu kelimenin kullanıldığı dönemde ise henüz İsrailliler, Musevîler ve Yahudiler tarih sahnesinde yoktular. Dolayısıyla Tevrat‟ta
İbrahim (a.s.)‟dan bahsedilirken „İbranî‟ sıfatının kullanılmasıyla sahralı Arap kabileleri olan „Habiru‟ bozkırlılar kastedilmiştir.”55
Nitekim Bible Ansiklopedisi de kelimenin Hz. İbrahim‟in torunları
kastedilerek, Kenanlılar tarafından „Fırat‟ın öteki yakasından gelenler‟
anlamında kullanıldığını ifade etmektedir. Tıpkı Yunanlıların Kenanlılara „Fenikeliler‟, Avrupalıların Magyarlara (Macarlara) „Hungarians‟
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demesi gibi, Hebrew terimi de yabancılar tarafından İsrailoğullarına
verilmiş bir isimdir ve uzun zamandır bu şekliyle kullanılagelmiştir.56
“Hebrew” kelimesinin K.Mukaddes‟teki en eski formu olan “Eber”
hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. K.M.‟de iki farklı manada
kullanıldığı anlaşılıyor. Birincisi, Nuh oğullarının soy listelerinde
“Sam oğlu Arpakşat oğlu Şelah oğlu Eber” olarak;57 ikincisi bir yer
ismi olarak: “Kittim kıyılarından gemiler gelecek, Âsur‟la Eber‟i dize
getirecekler. Kendileri de yıkıma uğrayacak.”58 Yahudi Ansiklopedisi‟ne göre buradaki „Eber‟ kelimesi özel isim olmaktan çok, uzun bir
süre Sam oğlu Arpakşat‟ın soyundan gelenlerce iskân edilen bir bölgenin ismidir. Özel isim kabul edilmesi durumunda, Tekvin‟de verilen
soy listesine göre Eber‟le Hz. İbrahim arasında doğrudan bir akrabalık
tesis edilmiş olur ki, bu ikisi arasında doğrudan bir akrabalık söz konusu değildir. Önemli bir bölgenin adı olduğu için soy listesine alınmıştır. Nitekim Babil yazıtlarında geçen „Ebir-Nari‟ ve Eski Ahit‟te I.
Krallar: 4/24‟te yer alan „Eber ha-Nahar‟ ifadeleri de bir bölge ismine
işaret etmektedir. Bu ikincisi Kral Süleyman‟ın ülkesinin sınırlarını
belirlemekteydi.59
Hz. Hud‟un ilk Arap peygamber olduğunun genellikle kabul edildiğini belirten Esed‟e göre, Kitab-ı Mukaddes‟te adı geçen ve çoğu
Sâmî kavimler gibi muhtemelen güney Arabistan kökenli İbranilerin
(İbrim) atası olarak bilinen Eber ile Hûd‟un aynı kişi olması mümkündür: “Hz. Hûd, bu eski Arap ismi, Yahudilere sonraki isimlerini sağlayan Yakub‟un oğlu Yuda‟da (İbranicesi Yahudah) yankılanmaktadır.
Eber ismi –hem İbranicede hem de Âbir şeklindeki Arapçasında- „karşıya geçen‟, „bir yakadan bir beldeden ötekine geçen‟ anlamına gelmekte olup, mümkündür ki bu kavmin Hz. İbrahim‟den önceki zamanlarda Arabistan‟dan çıkarak Mezopotamya‟ya gelişinin Kitab-ı
Mukaddes‟teki bir yankısıdır. Hz. Hûd‟un mensup olduğu (“Kardeşleri Hûd”) Âd kavmi, Ahkâf adıyla bilinen ve Umân ile Hadramevt araNÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 91
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sında yer alan geniş çöl bölgesinde yaşamış ve büyük nüfuz ve iktidarıyla tanınmış bir kavimdir. Bu kavim İslam‟ın zuhurundan asırlarca
önce tarih sahnesinden çekilmişti, ama hatırası Arap geleneğinde her
zaman canlı kalmıştı.”60
Ahmed Susa, K.Kerim‟de geçmeyen „İbrani‟ kelimesinin Yahudileri işaret etmek üzere, çok sonradan Filistinli hahamlar tarafından
kullanıldığını belirtmektedir. Ona göre Yahudiler kendilerini Musa‟nın ümmeti olarak ilan ettikten sonra dahî „abiri dili‟nin Kenan dili
ve lehçesi olduğunu söylüyorlardı. Bilahare „Abirice‟ yani Kenanca ve
Ârâmîcenin Filistin, Suriye ve Irak arasında yaşayan tüm kabileler
üzerinde hâkimiyet tesis etmesinden sonra „abiri‟ kelimesi61 tüm
Ârâmîleri

göstermek

üzere

kullanılmıştır.

Ahmed

Susa,

„Hebrew/abiri‟ kelimesinin daha sonra Yahudi müelliflerce, esasında
aralarında kronolojik açıdan bir ilişki bulunmayan Hz. İbrahim dönemiyle Hz. Musa dönemini birbirine bağlamak maksadıyla kullanıldığı
görüşündedir.62
Diğer bir kanıt, Eski Ahit‟in Yahudilerin dilinden bahsederken „İbranice‟ yerine, „Kenan ağzı‟, „Yahudiye‟ ve „Hakudis dilleri‟, yani
„mukaddes dil‟ ibaresini kullanmış olmasıdır. Ahmed Susa, Yahudi
geleneğine sahip bazı bilginlerin, özellikle Tel Amarna mektuplarının63 aydınlatılmasından sonra, Kenan dilinin Filistin‟deki varlığının
daha önce olduğunu itiraf etmelerine rağmen, İbraniceyle ilişkisini ortaya koymak amacıyla, Kenan dilinin İbranicenin eski bir formu olduğu yolundaki ısrarlı gayretlerine işaret etmektedir. Yeni keşifler sonunda Haleb‟in güneyindeki Ebla‟da ortaya çıkarılan Sâmî dilin, bugüne kadar bilinen en eski Sâmî lehçe olduğunu kaydeden Susa, ideolojik yaklaşımların burada da kendisini gösterdiğini, söz konusu dilin
Tevrat dilinin kaynağı olduğuna dair tezlerin ortaya atıldığını belirtmektedir.64
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Welfenson da „İbrani‟ kelimesinin kökeni hakkında ileri sürülen
görüşleri ele almış ve Hz. İbrahim‟e Tevrat‟ta verilen „İbrî‟ sıfatının
ne anlama geldiği üzerinde durmuştur. Bu sıfatın Hz. İbrahim‟e Fırat
veya Ürdün nehrinin karşısına geçtiği için verildiğini savunan görüşle,
Hz. İbrahim ve Tevrat‟ta geçen atalardan Eber arasında bir ilişki olabileceğini savunan görüşün her ikisini de hatalı bulan Welfenson, İbrî
sıfatının Arap kelimesi ile aynı kökten türediğini ve bedevî manasına
geldiğini kaydetmektedir. Ona göre, Mısırlılar, Kenanlılar ve Filistinliler bu özelliklerinden dolayı Benî İsrail‟e „İbrî‟ ismini vermişlerdir.
Benî İsrail Filistin topraklarına yerleşince eski hayatlarını hatırlatan bu
kelimeyi bir kenara koymuş ve kendisini bu tarihten itibaren
İsrailoğulları şeklinde ifade etmiştir.65
Yahudileri

tanımlayan

terimlerden

ikincisi

İsrailî

veya

İsrailoğulları‟dır. İsrailoğulları Hz. İbrahim zamanında doğup büyüdükleri Harran‟dan çıkıp Filistin‟e sığınmışlar, burada Kenanlıların ve
Amorîlerin kullandıkları dil ile konuşmuşlardır. İsrailoğullarının, ataları Hz. İbrahim‟in dinine mensup olduklarını söyleyen Ahmed Susa
İsrail66 kelimesiyle ilgili şu tespitlerde bulunmaktadır: “Son bulgular,
„İsrail‟ kelimesinin Filistin‟de bir yer adı ve Kenanca bir kelime olduğunu, Musa döneminden önceki Mısır kitabelerinde de bu manada
geçtiğini ortaya koymuştur. Aynı şekilde Mısır kitabelerinde geçen
Abram (İbrahim), Yakup ve Yusuf adlarının Musa döneminden öncesine ait olması, bunların Kenanca olduklarını göstermektedir. Kaydetmek gerekir ki, Filistin İbrahim, oğlu İshak ve torunu Yakup (İsrail) için yabancı bir ülkeydi. Bunu bizzat Tevrat da teyit etmektedir.
Çünkü onlar ve özellikle tamamı Harran‟da doğup büyüyen
İsrailoğulları, Filistin‟in aslî sakinleri arasında yabancıydılar. Tevrat‟ta anlatılanlara istinaden Yakup ailesinin Mısır‟a muhaceret ederek, bütünüyle Mısır ortamına karışmalarından sonra „İsrail‟ adlandırmasının ortaya çıktığı bu devir sona ermiştir.”67
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Üçüncü terim Musevî veya Musa kavmi olarak kullanılmaktadır.
Bu nitelemenin kullanılmaya başlandığı dönem İsrail adının kullanıldığı dönemden yaklaşık altı yüz yıl sonrasına tekabül etmektedir.
Ahmed Susa‟ya göre Musevîler, Mısır‟da bir dönem iktidarı elinde tutan Hiksos sülasinin68 kalıntılarının da katıldığı kaçak askerlerden oluşan bir gruptur.69 Hz. Musa‟nın da içinde bulunduğu grup, Mısır‟da firavun Akhenaton‟un davet ettiği saf tevhid inancına bağlıydı. Tek tanrı düşüncesi Mısır‟a muhtemelen Hz. Yakup ve evlatlarının bu ülkeye
göç etmeleriyle beraber, Akhaneton‟dan birkaç asır evvel girmişti. Hiç
şüphesiz bu inanç, Musa‟dan bir süre sonra Tevrat yazarlarının zorlama yoluyla yakıştırdıkları „seçilmiş halk‟ sıfatıyla kendilerine özgü
Yahve‟ye tapınmaya davet eden Yahudî dininden bütünüyle farklıydı.
Hz. Musa ve taraftarları, Akhaneton‟un ölümünden sonra putperestlerin baskı ve takibatları karşısında sığınacak bir yer bulmak üzere Mısır‟dan Kenan diyarına (Filistin‟e) kaçmak zorunda kaldılar.
Kur‟ân‟da bahsi geçen Musa kavminden70 kasıt da bunlardır. Nitekim
kavim kelimesi milliyet belirtmeksizin herhangi bir topluluk manasına
gelmektedir.71
Ahmed Susa, Musa ve kavminin doğal olarak Mısır dilini konuştuklarını, Hz. Musa‟nın on emri Firavun‟un sarayındayken öğrendiği
hiyeroglif yazısıyla yazdığını ifade etmektedir. Susa, araştırmacıların
tarihî belgelere dayanarak, Hz. Musa‟nın kendisine ilahî mesaj gelmeden önce Mısır ordusunda bir kumandan olduğunu, Habeşlilerle yapılan savaşa katıldığını tespit ettiklerini söylüyor ve ekliyor: “O zamanlar kendisine bir Mısırlı adı olan „Buht‟ diyorlardı. Firavunun sarayında büyümüş, Tevrat‟a ve Josephus‟a göre, Habeşistan‟da Etiyopyalı
bir kadınla evlenmişti. Musa‟nın getirdiği şeriatın hiçbir izine rastlanmamıştır. Musevî denilen insanlar daha sonraları Kenanlıların dilini, kültür ve geleneklerini kabul etmiş, Kenanlılarla Filistin‟in yerli
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ahalisi arasında yaşadıkları uzun dönem sırasında putperestliği benimsemişlerdi. İşte daha sonraları Yahudi adıyla bilinenler de bunlardı.”72
Dördüncü terim olan Yahudi73 nitelemesi, diğerlerine oranla daha
doğru ve tarihî kayıtlara daha uygundur. Babil kralı Nabukad Nasar‟ın
(Nebuchadnezzar II) M.Ö. VI. yy‟da esir ederek Babil‟e götürdüğü
Yahuda toplumunun bakiyelerine verilmiş bir isimdir. Ahmed Susa‟ya
göre, söz konusu Yahuda toplumu, esaretten önce Ârâmîceden alınan
Habiru (Hebrew) lehçesini benimsemiş ve şu an elimizde bulunan
Tevrat‟ı Babil‟deki esaret günlerinde, yani Musa döneminden 800 yıl
sonra yazmıştır. Eski Ârâmî yazısından alınan ve „Rub‟ denilen harflerin kullanıldığı lehçeye bu yüzden Tevrat Ârâmîcesi denmektedir. Susa‟ya göre Yahudiler Tevrat‟ı yazarken iki temel hedef gözetmişlerdir:
Birincisi, tarihlerini yüceltmek, kendilerini halkların en safı ve Tanrı‟nın diğer halkları arasında mümtaz kıldığı „seçilmiş millet‟ olarak
sunmaktı. Bu hedefi gerçekleştirmek için kökenlerini tarihî şahsiyetler
arasında en çok saygı gören, benimsenen birine bağlamaları gerekiyordu. Nitekim bunun için en uygun şahsiyet, bölgede o zamanlar şöhreti etrafa yayılmış bulunan İbrahim peygamberdi. Böylece tarihlerini
Hz. İbrahim ve torunu Hz. Yakub‟a (İsrail‟e) dayandırarak; aslında bu
peygamberlerin döneminden 600 yıl sonra ortaya çıkmış olmalarına
rağmen, Musa cemaatine İsrailoğulları adını vermişlerdir. Sonra da
Tevrat‟ta anlatılan bütün olayları İsrailoğulları ana teması çerçevesinde kurgulamışlardır.74
Ahmed Susa‟ya göre Yahudilerin ikinci amacı, Tevrat‟ta Filistin‟in
Hz. İbrahim, İshak, Yakup ve özellikle Harran‟da ortaya çıkan
İsrailoğulları için yabancı bir toprak olduğunun teyit edilmesine rağmen, Filistin‟i aslî vatanlarıymış gibi göstermektir. Ona göre
Kur‟ân‟da İsrailoğulları ile Yahudiler birbirinden ayrılmış, hoşnutluğun öne çıktığı durumlarda „İsrailoğulları‟, gazap ve öfkenin belirtildiği yerlerde ise „Yahudiler‟ nitelemesi kullanılmıştır.75
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Ahmed Susa‟nın yukarıda ele aldığımız tasnifinin, birbiriyle alakasız dört ayrı dönem ve bu dönemlerde yaşamış farklı millet veya kavimleri tarif ettiğini söylemek kanaatimizce doğru olmayacaktır. Susa‟nın da işaret ettiği gibi, Yahudilerin kendi tarihlerini Hz. İbrahim‟e
bağlama çalışmaları nasıl yanlı ve yanlış bir tutumsa, Kur‟ân‟da birbirinin yerine kullanılan Benî İsrail ve Yahudi terimlerinin farklı olduğunu söylemek de yanlıştır. Gerçi Kur‟ân‟da Yahudilerden Benî İsrail
olarak bahsedilmesi, söz konusu nitelemenin asıl ve gerçeğe uygun
olduğu anlamına gelmez. Yani Kur‟ân Yahudiler kendilerini Benî İsrail diye tanımladıkları için onların ifadelerini kullanmış olabilir. Bu
konuda kesin konuşmak mümkün olmamakla beraber, İbrani, Abiri ve
Habiru kelimelerinin etimolojileri ile ilgili söylenenleri de dikkate alarak, İbranilerin veya yaygın adlandırmayla Yahudilerin başlangıçta
tıpkı Araplar gibi kabileler halinde, o zamanın medeni devletlerinin
sınır bölgelerinde göçebe hayatı yaşadıklarını, zaman zaman da küçük
devletler ve prenslikler kurup bölgeye hâkim olduklarını söyleyebiliriz.
Arapların Yaklaşımı
Buraya kadar Araplarla ilişkilendirilen bazı terim ve nitelemelere
değinildi. Bunlar Araplara başka milletlerce verilen isim ve/veya sıfatlar olduğu için Arapların kendilerini nasıl gördükleri ve tanımladıklarıyla ilgili bir fikir vermemektedir. Hemen ifade etmek gerekir ki,
Araplarda milliyet bilincinin ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle beraber, bazı bilginlerin tahminine göre, m.ö. I. yüzyıldan
daha öncesine giden bir millî şuurdan bahsedilemez. EsasındaNemâra‟da bulunan İmruulkays yazıtlarını saymazsak- Arap teriminden bir millet ismi olarak söz eden ilk metnin, K.Kerim olduğu kabul
edilmektedir. Bununla birlikte, yukarıda değinilen Asur metninde ve
K.Mukaddes dâhil diğer klasik dönem eserlerinde Arapları veya Arabistan‟ı nitelemek üzere kullanılan terimlerin (Aribi, Aribu, Erebh)
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bedevî, çölde yaşayan, çöl vs. anlamlara sahip olması, Arap teriminin
orijinal anlamını yansıttığı anlamına gelmez. Ayrıca Sâmî diller açısından bakıldığında bu kök anlamının Arapça‟da bulunmaması dikkat
çekicidir. Arapçada bulunan ( )أعرابlafzının bedevîlikle, çöl ortamıyla
ilgisi elbette kesindir. Ancak bu kelime ile Arab lafzı arasında nasıl bir
ilişki olduğu, Kur‟ân‟da da geçen ( )أعرابlafzının diğer Sâmî dillerdeki bedevî anlamının bir uzantısı olup olmadığı belli değildir.
Şimdi Arapça sözlüklerden hareketle Arap teriminin kök anlamları,
iştikakı ve ( )عجمlafzı ile ilişkisini ele alalım.
Tâcu’l-Arûs‟da ( )عربmaddesi ile ilgili olarak şu bilgilere yer verilmektedir:
( ) َع َربve ( )ع ُْربacem‟in zıddıdır, şehir ve köylerde oturanlara delalet eder. ( )أعرابise çölde oturanları karşılar. ()أعراتي, bedevî manasında nisbet ifade eder, çünkü (‟)أعرابın tekili yoktur. Çoğulu ise
(‟)أعاريةdir. Bununla birlikte ()أعراب, Nabat‟ın çoğulunun Enbât ()أنثاط
olması gibi, (ع ََرب
ََ )‟ın çoğulu değildir, zira Arab kelimesi cins isim
özelliği taşır. Ezherî‟ye göre ()عرتي, dili fasih olmasa bile nesep itibariyle Arap olan demektir. Bunun çoğulu (ع ََرب
ََ )‟dır. ( ) ُم ْع ِربise neseben
Arap olmasa da dili fasih olan kişiye delalet eder. ( )أعراتيbilindiği gibi, ister Araplardan olsun ister mevâlîden, bedevî anlamına gelmektedir. Çoğulu ( )أعرابve (‟)أعاريةdir. (‟)أعراتيye ( )عرتيdiye hitap edilse
sevinir ama tersi geçerli değildir. Bu durumda çölde veya çöle yakın
bölgelerde yaşayan ve oranın kültürünü benimseyenlere ()أعراب, dilleri
fasih olmasa da çiftliklerde, şehir ve kasabalarda yaşayanlara da (ع ََرب
ََ )
denir. Yine Ezherî‟ye göre (ع ََرب
ََ ) ile ( )أعرابve ( )عرتيile ( )أعراتيarasında fark gözetmemek, ayetlerde ve hadislerde olumsuz manada bedevîlere delalet etmek üzere kullanılan ( )أعرابkelimesini bütün Araplara hamletmek anlamına gelir. Nitekim ensar ve muhacirlere ()أعراب
denmesi doğru olmaz, zira onlar ister badiyede doğup şehre yerleşmiş
olsunlar isterse hicretten sonra çöl bölgelerine yerleşip bedevîler gibi
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yaşasınlar, köylerde ve şehirlerde oturdukları için Araptırlar. ()إعراب
ise ( )إتانةanlamındadır. Ebu Zeyd el-Ensârî‟ye göre (ب
ََ ع ََر
َْ )أ, (ب
ََ َ )َتَعرve
(ب
ََ  )اسَتَ َْع ََرkelimelerinin üçü de fasih olmayanlarla ilgilidir. (‟)إعرابın bir
anlamı da at yetiştirmektir. Burada esas olan Arap atıyla diğer atların
birbirinden ayrılmasıdır. (خيم ِعراب
ََ ) ifadesi safkan Arap atı anlamına
gelir. Dikkat edilirse, insanlar ve atların Araplık‟ı konusunda bile bir
ayrım söz konusudur. Aynı durum deve için de geçerlidir yani Arap
soylu develere ( ) ِعرابdenir. (ب
ََ ع ََر
َْ ‟)أnin bir anlamı da Arap menşeli deve veya ata sahip olmaktır. Böyle kimseye ( ) ُم ْع ِربdenir.76
Lisânu’l-Arab‟dan ise şu kullanımların altını çizmek gerekir:
( )أعربile (عرَب
ََ ) açık ve anlaşılır konuşmak manasına gelir. Bu anlamı pekiştiren bir kullanım da (َب
َْ )أ.
ُ  )أ ْع َرifadesidir. Örnek (عرتُهم َنسثا
Ayrıca (عرَب
ََ )‟nin bir anlamı, hadiste de geçtiği gibi, Arapça öğretmektir. Başka bir anlamı ise, yabancı kelimeleri Arapça usûle göre telaffuz
etmektir. ( )عرتيifadesinin Kur‟an dili ve yazısı olduğunu gösteren bir
hadis şöyledir: Yüzüklerinize Arabî‟yi (yani Muhammedun Rasûlullah
yazısını) nakşettirmeyin. Hz. Ömer‟den gelen rivayette de yüzüklere
Arabiyye ( )عرتيةnakşedilmesinin yasaklandığı anlaşılmaktadır. İbn
Ömer‟in de yüzük taşına Kur‟an‟dan bir şeyler yazılmasını kerih gördüğü rivayet edilmiştir. ( )إعرابve (‟)تعريةnin bir anlamı da açık ve kötü söz söylemektir ki, hadiste hac vazifesini yapanların menedildiği
şeyler arasında sayılan kötü ve açık söz söylemek manasına gelen
( ) ِعراتةile ilişkilidir. (َب
َ  ) َع ِرfiili suyun bol olmasını, ( ) َع ِربbol suya sahip kuyu veya nehri karşılamaktadır.77
Sonuç itibariyle, Arap kelimesinin kök ve iştikakında farklı anlamlar ortaya çıkmaktadır. Diğer Sâmî dillerde yer alan „bedevî‟ veya
„çöl‟ anlamının, tekil kullanımı olmayan ve diğer iştikakları bilinmeyen bir kelime ile temsil edilmesinden hareketle, ( )عربkökünün temel
anlamının açık ve fasih konuşmak olduğu söylenebilir. Nitekim i‟rab,
ta‟rîb, mu‟rib gibi terimlerde bu anlamın yansıması görülmektedir.
98

Kaynaklar Arap kelimesini ( ) َع َرتةisimli bir bölgeyle ilişkilendiren bazı görüşler nakletse de, bu kadar zengin bir iştikak yapısına sahip olan
bir kökün başka kullanımlarını bilmediğimiz bir şehir isminden çıkması zayıf bir ihtimaldir. Meseleye Arapların kendilerini nasıl tanımladıkları açısından bakıldığında ise, Arap-Acem karşıtlığı bir fikir verebilir. Arapça sözlüklerde Acem kelimesinin temel anlamı verilmeden „Arab‟ın zıddı‟, ifadesinin kullanılması dikkat çekicidir. Bu kelimenin kök anlamının, anlaşılmaz biçimde konuşmak, yabancı dilden
konuşmak, fasih konuşmamak vs. olduğu göz önüne alınırsa, Arapların dilini ve söylediği sözü anladığı kişileri Arap; bunun tersini acem
olarak niteledikleri sonucuna varılabilir.
1

Bu çalışma, “Arap Dilinde Ta„rîb Olgusu Açısından Garîbu‟l-Kur‟ân” başlıklı yayımlanmamış doktora tezinin giriş bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır. (Ömer Acar, “Arap Dilinde Ta„rîb Olgusu Açısından Garîbu‟lKur‟ân” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa, 2007.)
2
Babil Kulesi Efsanesi ve buradan hareketle dillerin doğuşu, tek köken varsayımı, anadil ve kusursuz dil arayışı vb. konular için bkz. Umberto Eco, Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, çev. Kemal Atakay, Afa Yayınları, İstanbul, 1995. Eco, kitabının sonunda „Âdem‟e Armağan‟ başlığı altında, konuyu belki de olabilecek en güzel şekilde özetlemiştir: “Başlangıçta Tanrı‟nın
verdiği bir dil vardı, bu dil sayesinde Âdem nesnelerin niteliğini biliyordu ve
bu, her şeye- ister töz olsun ister ilinek- bir ad ve her ada bir nesne öngören
bir dildi. (…) Bunun arkasında şu inanç vardır: Diller uzlaşım sonucu doğmuş olamaz, çünkü dillerin kuralları üzerinde anlaşabilmek için insanların
elinde daha önce gelmiş bir dilin bulunması gerekirdi; ancak bu dil var idiyse, neden insanlar zor ve nedensiz bir çabaya girişerek, öteki dilleri oluşturma
zahmetine katlansınlardı? İbn Hazm‟a göre bunun tek bir açıklaması vardır:
Başlangıçtaki dil bütün dilleri kapsıyordu. Daha sonraki bölünme (kaldı ki,
Kur‟ân da bunu bir lanetlenme olarak değil, doğal bir olay olarak görüyordu),
yeni dillerin bulunmasından değil, ab initio (baştan beri) var olan ve öteki
tüm dilleri içeren biricik dilin parçalanmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bütün insanlar hangi dilde dile getirilirse getirilsin Kur‟ân‟ın vahyini
anlayabilirler. Allah Kur‟ân‟ı kendi halkı anlasın diye Arapça indirmiştir, bu
dilin özel bir ayrıcalığı olsun diye değil. Herhangi bir dilde insanlar başlangıçtaki çokdilliliğin ruhunu, soluğunu, kokusunu, izlerini yeniden bulabilirler. Bize uzaktan gelen bu öneriyi kabul etmeyi deneyelim. Anadil tek bir dil
değil, bütün dillerin toplamıydı. Belki de Âdem bu armağana sahip olmamıştı, bu armağan ona yalnızca vaat edilmişti ve ilk günah bu dilin yavaş öğrenimini yarıda kesti. Ancak Babil Kulesi‟nin tam ve uzlaşmış hükümdarlığını
ele geçirme görevi bir miras olarak çocuklarına kaldı.” (s.346-347)
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Eco, age, s. 83.
Ae, s. 88-92.
5
Ae, s. 92-93.
6
Hakkı Dursun Yıldız, “Arap” DİA, TDV Yay., İstanbul, 1991, III, s. 272.
7
Ayrıntılı bilgi için bkz. L. W. King, Bronze Reliefs From The Gates of
Shalmaneser King of Assyria B.C. 860-825, Oxford University Press,
London, 1915, ss. 29-30; A. Kirk Grayson “Shalmaneser III and the Levantine States: The „Damascus Coalition Rebellion‟”, The Journal of Hebrew
Scriptures, Vol. 5 (2004), pp. 1-10; A.T. Olmstead, “Shalmaneser and the
Establishment of Assyrian Power”, Journal of the American Oriental Society,
Vol. 41 (1921), ss. 341-382, s. 365-367; Ramazan Abduh Alî, Târîhu’şŞarki’l-Ednâ el-Kadîm ve Hadârâtuh, Dâru Nahdati‟ş-Şark, Kahire, 2002, I.
Baskı, I, 255; Muhammed Behcet Kubeysî, Melâmih fî Fıkhi’l-Lehecâti’lArabiyyât-mine’l-Akkâdiyye ve’l-Ken’âniyye ve hattâ es-Sebeiyye ve’lAdnâniyye, Dâru Şem‟el, Dimeşk, 1999, s. 69-70.
Söz konusu Karkar savaşı ve savaş anısına dikilen monolit için bkz
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Qarqar,(07.01.2007)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Kurkh_Monolith. (07.01.2007)
8
Cevâd Alî, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, Câmiatu Bağdâd,
yy, I, 16.
9
Meluhha, Sümerlerin ticarî ilişki kurduğu Dilmun ve Magan‟la birlikte antik
çağın önemli ticaret merkezlerinden kabul edilmektedir. Coğrafî konumu tartışmalıdır. Ağırlıklı görüş, Meluhha‟nın bugünkü Oman‟ın güneydoğusunda,
İran körfezinin yakınlarında yer aldığı yönündedir. Konuyla ilgili görüşler ve
ayrıntılı bilgi için bkz. D. Potts, Road to Meluhha, Journal of Near Eastern
Studies, Vol. 41, No. 4. (Oct., 1982), ss. 279-288, s. 280 vd.; Robert G
Hoyland, Arabia and Arabs-From The Bronze Age to The Coming of Islam,
Routledge, London, 2001, s. 13-16;
http://en.wikipedia.org/wiki/Meluhha (07.01.2007).
10
Magan‟ın coğrafî konumu da tartışmalıdır. Bununla birlikte tıpkı Meluhha
gibi onun da bugünkü Oman civarında yer aldığı genellikle kabul edilmektedir.
Ayrıntılı
bilgi
için
bkz.
Hoyland,
age,
s.
14-15;
http://en.wikipedia.org/wiki/Magan (07.01.2007). Bununla birlikte Kubeysî,
Sargon‟a ait yukarıda değinilen tablette yer alan Magan (  مكان-  )مجانkelimesinin yanlışlıkla ( )معانşeklinde okunarak, güney Arabistan‟da kurulan Maîn
Devleti ile ilişkilendirilmesine itiraz etmektedir. Ona göre söz konusu kelimenin aslı Mekke‟dir. ( )ارمانörneğinde olduğu gibi, ( )انekinin ilavesiyle
( )مكانolmuştur (Krş. Kubeysî, age, s. 70-73).
11
Israel Welfenson, Târîhu’l-Lugâti’s-Sâmiyye, Dâru‟l-Kalem, Beyrut, t.y., s.
29; Kubeysî, age, s. 70-72, 89.
12
T. K. Cheyne,-J. Sutherland Black, Encyclopedia Biblica, The Macmillan
Company, New York, 1899, Vol.I, s. 272.
13
Hoyland, age, s. 59.
14
http://www.tulane.edu/~ntcs/pj/pjgen23-5.htm (11.01.2007).
15
Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and
Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Vol.I, Luzac & Co., London,
1903, s. 1111.
4
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16

Cevâd Alî, el-Mufassal, I, 20.
Cheyne&Black, Encyclopedia Biblica, Vol. I, s. 273.
18
Shlemo Dov Goitein, Yahudiler ve Araplar: Çağlar Boyu İlişkileri, çev.
Nuh Arslantaş-Emine Buket Sağlam, İz Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 42.
Goitein‟in Hz. Yusuf‟la ilgili açıklamasının inandırıcılığı bir yana, Tevrat
hakkındaki şüpheler ve konunun uzmanları tarafından tespit edilen çelişkili
ifadeleri göz önüne alındığında, Goitein‟in İsmâilîlerle Medyenlileri bir ve
aynı kabul ederek en azından bu kıssadaki çelişkili durumu bertaraf etme endişesinden söz edilebilir. Nitekim otoriteler de bu çelişkiyi izahta zorlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Sakioğlu, Tevrat’ı Kim Yazdı?, Ozan
Yayıncılık., İstanbul, 2004, s. 192-194. Kitab-ı Mukaddes hakkındaki şüpheler ve onun vahiy kaynaklı olmadığına dair iddialar için bkz. Alî Hân Joomal,
el-Kitâbu’l-Mukaddes Kelimetullâh em Kelimetu’l-Beşer, terc. Ramazan esSafnavi, Mektebetu‟n-Nâfize, Kahire, 2007; Richard Ellliott Friedman, Kitabı Mukaddes’i Kim Yazdı?, terc. Muhammet Tarakçı, Kabalcı, İstanbul, 2005.
Ayrıca bizzat Yahudilerin gözünde Tevrat‟ın ifade ettiği değer ve bu alanda
oluşan Yahudi literatürü hakkında bkz. Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına
Göre Tevrat, Seba Yay., I. Basım, Ankara, 1997.
19
Goitein, Yahudiler ve Araplar, s. 42. Eseri çeviren Nuh Arslantaş‟ın konuyla ilgili değerlendirmesi yerindedir: “Goitein gibi pek çok batılı araştırmacı, Mekkî surelerde İbrahim ile İsmâil arasında doğrudan bir bağ kurulmadığını, bazı Mekkî ayetlerde (el-En„âm 6/84; Hûd 11/71; Meryem 19/49; elEnbiyâ 2172; el-Ankebût 29/27) İbrahim‟e İshak ve Yakub‟un bağışlandığı
belirtilirken İsmail‟in zikredilmediğini, İbrahim ile İsmail‟in sadece Medenî
surelerde ve Kâbe‟nin inşası ile hac ibadeti çerçevesinde bir arada anıldığını
belirtir ve bu noktadan hareketle, Hz. Peygamber‟in İbrahim ile İsmail arasındaki aile bağını iyi bilmediğini iddia ederler. Bu iddia, Kur‟ân‟ın vahiy
eseri olmayıp Peygamber Efendimiz tarafından düzenlendiği şeklindeki ön
yargıya dayandığı gibi, bilgi bakımından da doğru değildir. Çünkü kabile geleneğine bağlı ve asabiyetin ön planda olduğu bir toplumun, üstelik Yahudi
ve Hıristiyanlarla birlikte Mekke müşriklerinin de atası olarak kabul ettiği İbrahim‟in aile bağlarını, özellikle onun kendi ataları olan İsmail‟in babası olduğunu bilmemesi mümkün değildir.” Bkz. aynı yer 1. nolu dipnot.
20
Amalikler hakkında bkz. Cheyne&Black, Encyclopedia Biblica, Vol. I,
128-131;
Cevâd
Alî,
el-Mufassal,
I,
345-347;
http://en.wikipedia.org/wiki/Amalek. 15.01.07.
21
Hz. İbrahim‟in Mısırlı eşi Hacer ve onun soyundan gelen kabilelerden oluşan Hagritler hakkında bkz. Cheyne&Black, Encyclopedia Biblica, II, 19331934; http://en.wikipedia.org/wiki/Hagrites. 15.01.07.
22
Israel Eph‟al, “"Ishmael" and "Arab(s)": A Transformation of Ethnological
Terms”, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 35, No. 4. (Oct., 1976), pp.
225-235, p. 226.
23
Eph‟al, agm, 226.
24
Agm, s. 227.
25
Agm, s. 228.
26
Agm, s. 228-229.
27
Agm, s. 229-230.
28
Agm, s. 232.
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Agm, s. 233.
Agm, s. 233-234.
31
Agm, s. 234.
32
Agm, s. 234.
33
Agm, s. 235.
34
Cevâd Alî, el-Mufassal, I, 27. Dioscerides, farmakoloji alanında asırlar boyunca referans olarak kullanılan beş ciltlik De Materia Medica adlı ünlü tıp
kitabının yazarıdır. Eseri doğuda ve batıda birçok dile çevrilmiştir.
Dioscerides
hakkında
ayrıntılı
bilgi
için
bkz.
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KARŞILIKLI ETKİLEŞİM BAKIMINDAN ARAPÇA VE
TÜRKÇE ATASÖZLERİ
Özet: Atasözlerinin dil, edebiyat, tarih ve medeniyette önemli bir yeri
ve açık bir etkisi vardır. Türkler ve Araplar arasında olduğu gibi
değişik milletler arasında da bir takım atasözlerinin ortak olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada Arapça ve Türkçe’de ortak olan bir kısım
atasözlerini benzerlikleri, aynı anlamı ifade ederken oluşan
farklılıkları, aralarındaki etkileşimi ve Kur’ân-ı Kerim ile Hadislerin
Arapça ve Türkçe atasözlerine tesirini incelenecektir. Yine bu
bağlamda Türk atasözlerinde yer alan Arap şehirleri, atasözleri,
deyimleri ile Arapça’ya geçmiş Türk atasözleri, deyimleri ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Deyimler, Türkçe, Arapça, karşılıklı
etkileşim.
ARABIC AND TURKISH PROVERBS FROM A RECIPROCAL INTERACTION
Summary: Proverbs have a great importance and an evident influence
over language, literature, history and culture. It is known by now that
there are some proverbs that are common among different people and
nations like the Arabs and the Turkish. This research aims at studying
proverbs that are shared between Arabic and Turkish languages, how
they are similar, the differences between them, the corresponding relationship between them and how they are influenced by the holy Quran
and the Hadith. Within this context we pointed at the Arab cities,
Arabic proverbs and expressions used in Turkish proverbs in addition
to the Turkish proverbs and expressions used in Arabic.
Keywords: Proverbs, Expressions, Turkish, Arabic, Reciprocal Interaction.
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مدخل
ِ
جتارب اإلنساف
إ ّف
َ
األمثاؿ واحدة من األساليب األدبية ،وىي تع ّد خالصةَ
ٍ
ِ
الشعوب وأحو َاؿ الناس،
واألحداث ادلختلفة منذ قروف
طويلة ،و تعكس طبيعةَ
التقاليد االجتماعيةَ وخصوصي ِ
ات اللغة،
َ
وضاع الثقافيةَ والذىنيةَ
وظروؼ احلياةِ و َ
واأل َ
ّ
ِ
األمم والشعوب.
ُّ
وتصوَر احلياة اليت عاشْتها ُ
إف لألمثاؿ أمهيةً وتأثَتا واضحا يف اللغة واألدب والتاريخ واحلضارة ،وقد بات
من ادلعروؼ أ ّف بعض األمثاؿ مشًتكة بُت الشعوب واألمم ادلختلفة كما بُت العرب
واألتراؾ ،ولكن ىناؾ حاالت صلد فيها اختالفات بُت األمثاؿ يف اللغتُت ألسباب
عديدة ،وىذه االختالفات قد تكوف يف كلمة واحدة أو أكثر ،وقد تسند
االختالفات إىل احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألحواؿ ادلناخية
واألساليب احلياتية.
يسعى ىذا البحث إىل دراسة األمثاؿ ادلشًتكة بُت اللغة العربية واللغة الًتكية،
من حيث تشاهباهتا واختالفاهتا والتأثَت والتأثر ادلتبادؿ بينهما ،ومدى تأثَت القرآف
الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة يف كل ِمن األمثاؿ الًتكية والعربية.
أوال -المثل لغة واصطالحا
ٕ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يقوؿ ابن منظور يف لساف العرب " :مثل :مثْ ٌل :كلمةُ تَ ْس ِوية .يقاؿ :ىذا مثْػلُوُ
ِ
يلَ :كادلِثْل ،واجلَ ْم ُع ْأمثاؿ ،ومها
ومثَػلُو كما يقاؿ ِشْبػ ُهو َ
َ
وشبَػ ُهو مبَْعٌت .وادلَثَ ُل وادلَث ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ويُ َش ُّح
يَػتَ َماثَالف؛ وقوذلم :فُالف ُم ْستَػَر ٌاد دلثْلو وفالنة ُم ْس ًَتادةٌ لمثْلها أي مثْػلُو يُطْلَ ُ
ِ
وجلٖ:
عليو ،وقيلَ :م ْعناه ُم ْس ًَتاد ِمثْػلُو أو ِمثْلها .ادلثَ ُل :احلَد ُ
نفسو ،وقولو ّ
عز ّ
يث ُ
األعلَى .وادلثَل :الشيء الذي يضرب َلشيء مثالً فيجعل ِ
َّل
ث
َت
ويقاؿ
.
و
ل
ث
م
َ
َ
وادلثَ ُل ْ
ُ
ُ َ
َ
َُ
فالَ ٌف ضرب مثالً وََتَثّل بالشيء ضربو مثالً" أما اإلماـ زلمد بن أيب بكر ب ِن ِ
عبد
ََ
ََ
ُ
َ
٘
ٗ
ِ
األمثاؿ ".وقاؿ الراغب األصباين "
القادر َّ
الرازي فيقوؿ " :ادلثَ ُل :ما يُ ْ
ب بو من ْ
ضَر ُ
َ
ادلثل:عبارة عن قوؿ يف شيء آخر يشبو قوال يف شيء آخر بينهما مشاهبة ليبُت
أحدمها اآلخر ويصوره" نَػ َق َل ابن منظور معاينَ أخرى دلادةِ مثل ،ومنها :الصفة،
ومثاؿ واحل ْذو،والعِبػرة ،واآلية ،وادلِْقدار ،واجلهد ،و ِ
ِ
الفراش ،واإلنْتِصاب".
َ
َْ
َ
َ
َْ
108

ىنالك آراء لبعض أىل اللغة واألدب يف تعريف ادلثل اصطالحا ،فقد مجع
ٙ
ادليداين يف مقدمة كتابو "رلمع األمثاؿ" أقو َاؿ األدباء يف ىذا ادلوضوع ،وعرض
حاؿ الثاين
ثل مأخوذ من ادلِثاؿ ،وىوٌ :
قوؿ سائٌِر يُ َشبَّو بو ُ
لرأي ادلربد يف قولو :ادلَ ُ
األصل فيو التَّ ْشبِيو" مث يقدِّـ رأي ابن السكيت وىو يقوؿ " :ادلثل :لفظ
باألوؿ ،و ْ
ضروب لو ،ويوافق معناه معٌت ذلك اللفظ ،شبَّػ ُهوه بادلثاؿ الذي
ُخيالف لف َظ ادل ْ
َ
يػُ ْع َم ُل عليو غَته" ،أما إبراىيم النظاـ فيقوؿ" :جيتمع يف ادلثل أربعة ال جيتمع يف غَته
من الكالـِ ِ ُ :
وج ْودة الكناية؛ فهو
وحسن التشبيوَ ،
إجياز اللفظِ ،وإصابة ادلعٌتُ ،
هناية البالغة".
ِ
األمثاؿ" ٚإ ّف
كتب
يقوؿ خضر موسى زلمد محُّود يف مقدمة كتابو الذي يدرس َ
ادلثل :قوؿ موجز ،صائب ادلعٌت ،تُشبَّو بو حالةٌ ِ
الة سالِ ٍ
حادثةٌ ِِب ٍ
غَت،
فة" األمثاؿ ال تُ َّ
َُ
ٛ
بل جتري كما جاءت؛ وال تُستعمل فيها اإلعراب .كما يقوؿ ابن ِ
عبد ربِّو يف
ُ
ْ َ
الكالـ وجوىر ِ
ِ
اللفظ و َح ْل ُي ادلعاين
كتابو العقد الفريد ٜعن األمثاؿ" :ىي َو ْش ُي
ْ
ِ
كل لساف ،فهي
َّمْتها
واليت ََتَيَّػَرْهتا ُ
العرب وقد َ
ُ
كل زمن وعلى ّ
العجم ونُط َق هبا يف ّ
ِ
ِ
أبػ َقى ِمن الشِّعر وأ ْش ُ ِ ِ
مومها ،حىت
ْ
رؼ من اخلطابة مل يَسْر شيءٌ َمس ََتىا وال َع َّم ُع َ
ِ
َس ََت من مثل".
قيل :أ ْ
بعد ىذه ادلقدمة نريد أ ْف ِ
ننتق َل إىل تأثَت القرآف الكرمي واآلحاديث الشريفة على
األمثاؿ.
ِ
القرآن الكريم واألحاديث الشريفة في األمثال التركية
ثانيا -تأثير

أخذت األمثاؿ الًتكية تَػتَأثػَُّر باآليات القرآنية واألحاديث الشريفة منذ إسالـ
األتراؾ ،فأصبح ىذا التأثر غالِباً ِمن جهة معاين اآليات واألحاديث ،ويف ِ
بعض
ِ
األحياف أصبح حرفِيَّا.
يقوؿ الدكتور سلماف باشاراف يف كتابو " تأثَت األحاديث الشريفة على األمثاؿ
الًتكية"ٓٔ :إ ّف األمثاؿ الًتكية قد تأثّرت من الدين اإلسالمي تأثُّراً ،وأظهر ىذا
التأثَت ثقافةً جديد ًة بعد إسالـ األتراؾ ،إذ إف أجدادنا الذين عاشوا حياةً إسالميةً
ُ
تأثَّروا باإلسالـ ،ومن جهة اللساف أيضا وأخذوا بعض األمثاؿ جبانب
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اإلصطالحات والًتاكيب بالشكل نفسو ،كما أصبح ستوف حديثا َمثَالً عربياً يف
العصر األوؿ والثاين اذلجري ،وعشروف منها دخلت اىل اللغة الًتكية ،ودقَّق الدكتور
باشاراف يف كتاب "األمثاؿ والتعابَت الًتكية" للِكاتب فريدوف فاضل تولْبَانتجي،
وذكر يف ىذا الكتابٔٔ تسع ٍ
مائة وستّةً و ثالثُت َمثَالً أو ْتعبَِتا حيتوي مائةً وثالثة
َ
ِ
تأثرت باآليات
وستُِّت اصطالحا ِدينِيّا ،إذف نبدأ اآل َف األمثاؿ الًتكية اليت
ْ
واألحاديث الشريفة.
ست من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة
أ -األمثال التي اُقْتَبِ ْ

َمثَ ُل ٕٔ” “La yüs’el ammâ yef’al.مطابق هبذه اآلية الكردية حرفيا "ال يُ ْسأ َُؿ
ٖٔ
فع ُل وىم يُ ْسأَلُوف"
َع َّما يَ َ
ٗٔ” “la havle ve lâ kuvvete illa billah.ىذا ادلثل الًتكي مطابق ذلذا
٘ٔ
حوؿ وال قوة إال باهلل"
احلديث الشريف حرفيا "ال َ
 “Allah sabırlı kulunu sever.”ٔٙىذا ادلثل الًتكي ترمجة ىذه اآلية الكردية
ٔٚ
ِ
الصابِرين"
ب َّ
"واهللُ ُحي ُ
“Her üsrün bir yüsrü vardır.”ٔٛىذا ادلثل الًتكي ترمجة ىذه اآلية الكردية
ٜٔ
" َّ
الع ْس ِر يُ ْسراً"
فإف مع ُ
ٕٓ”“Acele işe şeytan karışır.ىذا ادلثل الًتكي ترمجة ىذا احلديث
ٕٔ
الشريف "العجلة من الشيطاف".
ٕٕ
أصبح مثال تركيا من جهة ادلعٌت “Kelamdan
حديث "السالـ قبل الكالـ"
ُ

ٖٕ ”evvel selam gerek.

"ٕٗ”“Veren el alan elden üstündür.

ِ
احلديث:
ترمجةُ ىذا

ىذا ادلثل الًتكي
"اليد العليا خَت من اليد السفلى".
ِ
احلديث
َمثَ ُل  “Ay gör oruç tut, ay gör bayram eyle” ٕٙترمجة ىذا
ِ ٕٚ
الشريف ِ
فصوموا وإذا رأيتموه فأَفْطروا"
نفسو" :إذا رأيتم َ
اذلالؿ ُ
ٕ٘
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كل شي ٍئ ِعْلما" ٕٛصارت مثال تركيا هبذا
معٌت ىذه اآلية "وأ ّف اهللَ قد أحا َط بِ ِّ
“İlm-i Allah her şeyi muhittir/Allah’ın ilmi her şeyi
الشكل:
kuşatmıştır.”ٕٜ

تأثرت باآليات القرآنية واألحاديث
ب -األمثال التركية التي ْ

الشريفة
تأثرت من اآليات واألحاديث كثَت جدا ،نريد أ ْف
عد ُد األمثاؿ الًتكية اليت
َ
ْ
رت يف األمثاؿ،
نعطي بعض النماذاج مع اآليات واألحاديث اليت أثّ ْ
َ
ومنها "“İyilik et denize at, balık bilmezse Hâlik bilir.”ٖٓ :ترمجتو إىل
ادلعروؼ (اخلَت) وار ِ
مو بالبحر ،إذا مل يعلم السمك قيمتَو،
اصنَ ْع
َ
اللغة العربيةْ " :
ْ
اخلالق قيمتو" تأثر ىذا ادلثل بقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم
يعلم اخلالق أو يقدر ُ
ٖٔ
ِ
ادلعروؼ إىل َمن ىو أىلُو وإىل َمن ليس أىلَو".
صنَ ِع
َ
ىذا" :ا ْ
ٕٖ” “Mümin’in duasına gökteki melekler amin der.معناه يف العربية "
يقوؿ ادلالئكة يف السماء آمُت لِدعاء ادلؤمن" تأثر ىذا ادلثل من حديث النيب صلى
اهلل عليو وسلم ىذا " :إذا قاؿ أح ُدكم يف الصالة آمُت ،وقاؿ ادلالئكة يف السماء
ٖٖ
إحدامها األخرى غُ ِفر لو ما تقدَّـ ِمن ذنبو"
آمُت ،فوافقت َ
ٖٗ” “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.مقابلو يف العربية "الكالـ
ادل ْع ُسوؿ ُخيرج احليةَ من ( َوْكرىا) ُج ْح ِرىا" تأثّر هبذا احلديث الشريفٖ٘" :الكلمة
َ
ٖٙ
الطيبة صدقة"
 “halka verir talkını/telkini kendi yutar salkımı.”ٖٚمعناه يف العربية
ود ٍ
عنب" مرادؼ ادلثل يف اللغة العربية " :بِعِلَّ ِة
ِّن
الشعب ولكن يأكل ُعْنػ ُق َ
"يُلق ُ
َ
ِ
ِ َّ ٖٛ
ادلثل الًتكي هبذه اآلية الكردية" :يا أيها الذين
َوَر َشاف يَأْ ُك ُل ُرطَ َ
ب ادلُ َشاف" تأثر ُ
ٖٜ
آمنوا ِملَ تقولوف ما ال تفعلوف"
ٓٗ
أي ٍ
تطلب
” “Ne istersen Allah’tan iste.مقابلو يف العربية" َّ
طلب ْ
شيئ ي ْ
ٔٗ
من اهلل" ىذا ادلثل تأثر ِمن اآلية الكردية وىي" :إياؾ نعبد وإياؾ نستعُت"
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ٕٗ” “Allah yardım ederse kuluna, her iş girer yoluna.معناه يف
ِ
أموره كلُّها يف َْرلراىا" كذا ىذا ادلثل متأثر من
العربية" لو يساعد اهلل عبده تَدخل ُ
إيل بالنَّوافِل حىت أحبَّو ،فإذا
ىذا احلديث القدسي ...:وما يزاؿ عبدي يتَ َّ
ب َّ
قر ُ
أحببتَو كنت ََسعو الذي يسمع بو ،وبصره الذي يػب ِ
ويده اليت يَبطُش هبا ،
صر بوَ ،
ُ
ُْ
َْ
ََ
ٖٗ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَعا َذِين َألُعي َذنَّو "...
ورجلَو اليت ديشي هبا ،ولَئ ْن سألٍت َأل ُْعطيَػنّو ،ولئ ِن ْ
ٗٗ

“Bir tahta iki şah oturmaz, Bir gemide iki kaptan olmaz,

” Gemiyi batıran iki kaptandır.ىذه األمثاؿ الًتكية تفيد ادلعاين اليت تُقابِلها يف
اللغة العربية " ال يوجد ربَّ ِ
اناف يف سفينة واحدة" ىذه األمثاؿ تأثَّرت باآلية الكردية
ُ
٘ٗ
وىي" :لو كاف فيهما ِآذلَةٌ االّ اهللُ لََف َس َدتا"..

” “İnsanın gözünü bir avuç toprak doyurur.معناه يف العربية " ال
األنساف االّ تراب ِملء ِ
ِ
ِ
اليد" تأثر ىذا ادلثل الًتكي من احلديث الشريف
ُت
يُطْعم َع ْ َ
ٌ ُْ
ىذا" :لو كاف البن آدـ و ِ
جوؼ بن آدـ إالّ
ادياف ِمن ماؿ َالبْػتَػغَى ذلما ثالثا وال ديأل َ
ٗٚ
الًتاب"..
ِ
ِ
واألحاديث الشريفة في األمثال العربية
القرآن الكريم
ثالثا -تأثير

خاصة
أثَّر القرآف الكرمي يف الثقافة العربية تأثَتا كبَتا منذ نزولو وحىت اآلفّ ،
إعجازه الذي أدىش األدباء العرب ،فقد بدأ األدباء والشعراء يضعوف مؤلَّ ٍ
فات
َ
جديدةً يف ِظ ّل القرآف الكرمي ويف ىذا الصدد ظهرت تحت تأثَت القرآف واألحاديث
األمثاؿ العربيةَ اجلديدة ،ومن اجلدير بالذكر أف بعض األحاديث أصبحت
النبوية
َ
األحاديث تحت
أمثاال عربيةَ بألفاظها ،إذ مجع ابن ُد َريْد (ت )ٜٖٖ|ٖٕٔ:ىذه
َ
ٍ
باب "ما َُِسع من النيب صلى اهلل عليو وسلم ومل يُ ْس َم ْع ِمن غَته قبلِو " يف كتابو
لف فيو ستةً وستُت حديثا تقريباً من ىذا النوع ،كما روى
اجملتٌت ،وذكر ادلؤ ُ
اجلاحظ(ت )ٜٛٙ|ٕ٘٘ :وابن عبد ربو(ت )ٛٙٓ|ٖٕٛ:وأبو ىالؿ
والززلشري
وادليداين(ت)ٕٔٔٗ|٘ٔٛ:
العسكري(ت)ٔٓٓٗ|ٖٜ٘:
(ت )ٔٔٗٛ|ٖ٘ٛ:يف كتبهم األحاديث الشريفة من ىذا النوع ،ومنها:
ٗٛ
وإف ِمن ِ
" َّ
البياف لَ ِس ْحرا"
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ٜٗ

" ليس اخلربُ كادلعاينة"
ُٓ٘
"احلرب ُخ ْد َعة"
ٔ٘
ِّم ِن"
"إياكم و َخ ْ
ضراءَ الد َ
ٕ٘
مر ْ ِ
تُت"
"ال يػُْل َس ُع
ادلؤمن ِم ْن ُجح ٍر َّ
ُ
ٖ٘
" ُى ْدنَةٌ َعلَى َد َخ ٍن"
ٗ٘
"ال تنتطح فيو عنزاف"
٘٘
"الدَّاؿ على اخلَت كفاعلو"
َّ ِ
ِِ
خَت األموِر
كتفي مب ْ
ثالُت ثأثرا من اآليات الشريفة أوذلماُ " :
وضلن نريد أف نَ َ
أوسطُها" ٘ٙخرج كأنو
ض والَ
تلخيص ىذه اآليات الكردية ،قاؿ تعاىل" :ال فا ِر ٌ
ُ
بِكٌْر َعوا ٌف بُت ذلك" ٘ٚوقولو "والذين إذا أنْػ َف ُقوا مل يُ ْس ِرفوا ومل يػَ ْق ًُتوا و كاف بُت
ِ ٜ٘
٘ٛ
يد َؾ م ْغلُولَةً إىل ُعنُ ِق ِ
ك وال تَػْب ُسطْها ُك َّل البَ ْسط"
عل َ َ
ذلك قَػ َواماً" وقولو "وال ْجت ْ
ٓٙ
وقولو " وال َْجتهر بِصالتِك وال َُتافِ ِ
بُت ذلك سبيالً"
َْ َ َ
َ ْ
ت هبا َوابْػتَ ِغ َ
ٔٙ
الصنِ َيعةَ" تأثر باآلية كما يقوؿ ادليداين " :ىذا
ثل "ادلِنَّةُ يَػ ْه ِد ُـ َّ
وادلثاؿ الثاينَ :م ُ
ٕٙ
كما قاؿ اهلل تعاىل :ال تُػْبطلوا صدقاتِكم بادل ِّن واألذى".
َِ
أشرنا إىل أثَِر ِ
ِ
يد أ ْف ننتقل إىل األمثاؿ
األحاديث يف
القرآف و
األمثاؿ ،نُر ُ
بعد أف َ ْ
ادلشًتكة بُت اللغة العربية والًتكية.
رابعا -األمثال المشتركة بين اللغتين العربية والتركية
ىنالك بعض األمثاؿ ادلشًتكة بُت الشعوب واألمم ادلختلفة كما كاف بَػ ُْت العرب
واألتراؾ ومن ادلعلوـ أف اللغة الًتكية تأثرت باللغة العربية ،أل ّف اللغة العربية لغةَ الدي ِن
اصطلحات
اكيب و
اإلسالمي ،ومن أجل ذلك دخلت يف اللغة الًتكية
ٌ
ٌ
كلمات و تر ُ
جديدةٌ من لغة القرآف ،بعد قبِ ِ
احلروؼ العربيةَ يف كتابة لغتهم.
وؿ األتر ِاؾ
َ
يقوؿ الدكتور موسى يلدز يف مقالة لوٖ" :ٙأضاؼ األتر ُاؾ إىل احلروؼ األجبديّة
كيُت ،وىى األجبدية اليت أُطلِق عليها
العربية ،أربعة حروؼ من الفارسية
وحرفُت تر ْ
ْ
بعد األجبديةُ العثمانية ،ادلعاجم العثمانية تؤكد بِوضوح َم َدى تأثَت اللغة العربية
فيما ُ
يف اللغة الًتكية ،وصلت نسبةُ األلفاظ العربية يف اللغة الًتكية حوايل ٖٓ بادلائة من
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رلموع األلفاظ ادلتداولة يف اللغة العثمانية ".ويؤكد الدكتور سليمر صاحل يف مقالة لو
موسومة بػ "األلفاظ العربية يف اللغة الًتكية"ٗ ٙأف تلك األلفاظ -أو كثَت منها على
األقل -ما زاؿ مستخدما حىت ِ
أيامنا ىذه.
بعض األمثاؿ إىل اللغة الًتكية حرفيا لألسباب ادلذكورة ،واشتهرت
انتقلت ُ
بعضها بُت ادلثقفُت الذين يشتغلوف بالعلوـ اإلسالمية واآلداب العربية يف تركيا،
منها:
ٍ
ِ ٙٙ
ِ٘ ٙ
َجل" ٙٚ".ال
 "خَت األموِر أوسطها" ".ل ِّكل داء دواءٌ" ".ل ُك ِّل َح ٍّي أ ْ
عما يفعل" ٙٛ".كلِّم كلِّم ال يػْنػ َفع" ٜٙ".شيئاً لِلوَ " ٚٓ".ش ِامي ُش ِ
ومي
َ
ْ
يُ ْس ْأؿ َّ َ َ ْ
ٔٚ
ف إالّ ذوال َفقار" ٕٚ".ال راحةَ يف
ُك ِويف ال يُ ِويف".
علي ال َسْي َ
"ال فىت إالّ ّ
ٚٙ
الدنيا" ٖٚ".بعد خراب البصرة" ٚٗ".من دؽ دؽ" ٚ٘".السالـ قبل الكالـ".
" َىبَاءً َمْنثُوراً" ٚٚ".االنتظار أشد من النار" ".من صرب ظفر" ".نصيبك يُصيبك
ولو كاف تحت اجلبل" ".على الرأس والعُت" ".التكرار د ٌّر ولكن مٌّرِ " ".
احلاصل أو
ُ
ُ
ِ
وحاصل الكالـ".
مزج ادلثقفوف الًتكيّوف بُت اجلمل من كلتا اللغت ِ
ُت وأخرجوا أمثاال جديدة
أحيانا َ َ
مشًتكة .مثال:
"التكرار أحسن ولو كاف (يوز َسكْساف) "yüz seksen
" َمن مل يَ ُذ ْؽ (بِيْل ِميُور يَا ِزؽ)"bilmiyor yazık
خامسا -األمثال التي تفيد المعنى نفسه في كلتا اللغتين
ِ
ِ
ِ
بعضها يتفق بشكل كامل ،كما صلد
حْينما ندقِّق يف ىذا النوع من األمثاؿ صلد َ
ٍ
سبيل ِ
فعلى ِ
ادلثاؿ يقاؿ يف اللغة العربية:
حاالت تتفق فيها األمثاؿ يف كلتا اللغتُتَ ،
ِ ٜٚ
ٚٛ
نفسو (Bıçak :
العظْ َم" ،وىذا ادلثَل يوجد يف اللغة الًتكية بِادلعٌت
ُت
الس ِّك
"بَػلَغ ِّ
ُ
َ
) ،kemiğe dayandı.ويف ىذا َادلثل أيضا"ٛٓ:كل شاة تناط برجلها" أؤ"ٛكل شاةٍ
ّ
برجلها معلقةٌ" مقابل يف اللغة الًتكية“Her koyun kendi bacağından :

ٕasılır.”ٛ

وديكن أف نشَت إىل ىذه ِ
النماذج من ىذا النوع أيضا:
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ٖ"ٛال تػؤ ِّخر عمل ِ
اليوـ
َُ ْ َ َ َ
٘ٛ
ٍ ٛٙ
أروغُ ِمن ثػَ ْعلَب" ”“Tilki gibi hilekâr
" َْ
ِ ٛٛ
ٛٚ
اهنا" ”“At binicisini tanır.
أعلَ ُم بُِفْر َس
"اخليل ْ
ٜٓ
ٜٛ
"من أكثر أىجر" ”“Çok söyleyen/konuşan çok yanılır.
َ
ٜٔ
صاد" ٕ“Kuş kuşla avlanır.”ٜ
" الطَت بالطَت يُ ُ
ٖٜ
ح َفر ُمغَ َّوا ًة وقَ َع فيها" ٗ“Kazma kuyuyu kendin düşersin.”ٜ
َ
"من َ َ
ٜٙ
ٜ٘
"الدراىم بالدراىم تُكْسب " ”“Para parayı çeker/para para kazanır.
َ ُ
ٜٜ
ٜٚ
ف" “İyilik eden iyilik Ne ekersen onu biçersin.”ٜٛ
ت
كما
"
دين تُدا ُ
َ
ُ
لِغَ ٍد“Bugünün işini yarına bırakma.”ٛٗ ".

bulur, kötülük eden kötülük bulur.
ٔٓٔ

ٓٓٔ" اجلار قبل الدار"
ٖٓٔ
"“Özrün kabahatinden büyük.
ٕٓٔ"عذرؾ أكرب من ذنبك"
٘ٓٔ
ٗٓٔ
ِ
”“Dağdan geldi bağdakini kovdu.
األوليّة"
" جاء من الربيّة و أخذ ّ
وشلا جتدر اإلشارة إليو ىنا أف األمثاؿ اليت تحتوي على ألغاز ديكن العثور
عليها يف اللغة الًتكية واللغة العربية كذلك  ،مثالو" :قيل لِلبَػ ْغ ِلَ :من أبوؾ؟ قاؿ:
ٔٓٙ
الفرس خايل"  .يُستعمل ىذا ادلثل يف اللغة الًتكية هبذه الصورة“Katıra :
َ
ُ
 “baban kim?” demişler, “dayım at demiş.”ٔٓٚوىو مشًتؾ بُت اللغتُت،
ادلثل يف ْ ِ
سبب اشًت ِاؾ ىذا ِ
أظن َّ
اللغتُت ِخ ْل َقةُ البَػ ْغ ِل.
ُّ
أف َ
”“Ev alma komşu al.

نفسه في
سادسا -اختالف بعض المفردات في األمثال التي تفيد المعنى َ
كلتا اللغتين

فسو يف كلتا
صلد أحيانا حاالت فيها اختالفات بُت األمثاؿ اليت تفيد ادلعٌت ن َ
ٍ
ألسباب عديدة ،وىذه االختالفات قد تكوف يف كلمة واحدة أو أكثر ،وقد
اللغتُت
ترجع االختالفات إىل احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألحواؿ ادلناخية
ُ
واألساليب احلياتية.
فمثال تقوؿ العربَّ " :
إف للحيطاف آذاف" ٔٓٛأما األتراؾ فيقولوف " :إ ّف لألرض
وسبب ىذا الفرؽ بُت اللغتُت يعود إىل ظروؼ احلياة ،أل ّف األتراؾ عاشوا منذ
آذاف"
ُ
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الًتحل ،ومل يسكنوا يف البيوت حىت بداية عهد السالجقة
سنوات طويلة حياة ّ
عموما ،أما العرب فتستعمل كلمة "احلِيطاف"  ،وأظن َّ
ادلثل ظهر يف إحدى
أف ىذا َ
ادلدف العربية ،ألف الشخص الذي يعيش يف مدينة يقوؿ "إ ّف للحيطاف آذاف" النو
يعيش يف البيت ،إذ إ ّف احليطاف ِمن مشتمالت البيت ،و يف احلقيقة َّ
ادلثل
أف ىذا َ
ِِبسب تصنيف ادليداين ِمن ادل َولَّ ِدين
ُ
السحاب نباح ِ
الك ِ
الب ٜٔٓ".ويضرب
ر
ض
ي
ال
":
بية
ر
الع
كما يقوؿ أحد األمثاؿ
َ ُ ُّ َّ َ ُ
ٍ
إنساف مبا ال يضره" ،والعرب استعملت كلمةَ "السحاب" ىناؾ ألف
اؿ من
لِ َمن يَػنَ ُ
العرب عاشت يف بَو ٍاد صغَتةٍ يف وسط الصحراء منذ زمن طويل ،حيث إهنا خالية
وفارغة ِمن الناس عموما ،وكما نػَ ْعلَ ُم َّ
نباح الكالب لإلنساف واحليواف الغريب،
فإف َ
ألجل ذلك ُس ِرَد يف ىذا ادلثل "السحاب" بدال ِمن "اإلنساف واحليواف الغريب"
ِ
الكالب
نباح
استُػ ْع ِم َل فيو لف ُ
تحت ظروؼ احلياة يف الصحراء ،و ْ
ظ "السحاب" وىنا ُ
كنايةٌ عن " قيل وقاؿ".
ٓٔٔ
أما األتراؾ فيقولوف لِمقابل ىذا ِ
ادلثل بالسجع “İt ürür, kervan yürür.” :
يعٍت " الكلب ينبح والقافِلةُ تسَتِ ".
ومن ادلعلوـ َّ
أف البيئةَ الطبيعيةَ صاحلةٌ للعيشة يف
ُ َُ ُ
ُ
العالقات البشرية والتجارية
تركيا عموما ،لذلك َتُُّر الطُُر ُؽ بُت ادلدف والقرى ،وتزداد
ُ
ِ
الكالب ،وبسبب
نباح
بُت الناس ،وىذه األنشطة -كمثاؿ َمّرِ القافلة -تسبب َ
استَػ ْع َمل األتر ُاؾ كلمةَ "القافِلة" مقابل "السحاب".
ذلك ْ
آخُر يظهر االختالؼ بُت كلمات بسبب احلياة االجتماعية
وىذا ٌ
مثاؿ َ
واألحواؿ ادلناخية واألساليب احلياتية ،وىوِ " :
آخُرىا أقلُّها ُشْرباً ٔٔٔ".يقوؿ أبو
ُ
ث بو على التقدـ يف األمر؛ وأصلو يف
ِىالؿ العسكري حوؿ ىذا ادلثلُٕٔٔ " :حيَ ُّ
اإلبل وذلك أ ّف ادلتأخرعن ال ِورد رمبا جاء وقد مضى الناس بِع ْف ِو ِ
َس ْق ِي ِ
ادلاء،
َ
ْ
َ
وصادؼ منو نَفاداً ،وال يكوف تأخَت ال ِوْرد عندىم إالّ َم ْن َّ
جز" ،إذف ادلاء
َ
ذؿ و َع َ
يتأخْر يستفد قليال منو ،ولكن األتراؾ
ُم ِه ٌّم ج ّدا يف ظروؼ الصحراء لذلك َمن َّ
ٖٔٔ
)(Sona kalan dona kalır.
رض" يعٍت
يقولوف " َمن يػُ َؤ ِّخْر زراعتَو تَػتَ َج َّم ْد األ ُ
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وقت زراعتِو قد
جيب على اإلنساف أ ْف يُتِ َّم كل أُموره يف وقتها ،فمثال ادلزارع إذا َّ
أخر َ
ينزؿ الثلج و يبدأ التجمد ،لذلك ال يستطيع أ ْف يزرع.
ٗٔٔ
ِِ ِ
عرب
ب ".يُ ِّ
يزر ْع الش َّْو َؾ ال َْحي ُ
ويف مثاؿ آخر تقوؿ العربَ " :من َ
ص ْد بو العنَ َ
ِ
القمح"
ص ْد بِِو
يزر ْع
الشعَت ال َْحي ُ
َ
األتراؾ عن ىذا ادلعٌت بلغتهم ىكذاَ " :من َ
َ
٘ٔٔ” “Arpa eken buğday biçmez.وىنا نرى أف العرب تستعمل كلميت "الشوؾ
كلميت "الشع َِت والقمح"َّ ،
ألف األتراؾ بعد
والعنب" ،بينما األتراؾ يستعملوف َ ْ
استقرارىم يف األناضوؿ ا ْشتَغلوا بالزراعة ،وزرعوا القمح والشعَت خاصة ،لذلك
ِْ
استعملوا ْ ِ
الكلمتُت.
ىاتُت
تقوؿ العرب أيضا" :كل ر ٍ
صداع ٔٔٙ".أما األتراؾ فيقولوف مقابل كلمة
أس بو ُ
صداع "داء" ؛ أي "كل رأس بو داء"“Her başın bir derdi vardır.”ٔٔٚ
نفسه في كلتا
سابعا -اختالف المفردات في األمثال التي تفيد المعنى َ

اللغتين

رمبا َتتلف األمثاؿ حسب مفرداهتا ،ولكْنها تتَّفق يف ادلعاينَّ ،
ألف
عقل ٍ ِ
اإلنساف ذو ٍ
وجتُربَتو أماـ األوضاع واحلو ِادث سلتلفة وطرؽ التعبَت
سْ َ ،
وروح وح ٍّ
األمثاؿ ادلتفقةُ ادلعاين ادلختلفة األلفاظ ومن
ظهرت
يف اللغتُت متعددة أيضا ،وقد
ُ
ْ
النوع يف كلتا اللغتَػ ْ ِ
ُت قوذلم:
أمثلة ىذا ِ
ٜٔٔ
 "ٔٔٛر َجع ِِبُفَّي ُحنَػ ْ ٍ(Dimyat’a pirince giderken evdeki
ُت"
َ
ْ

) bulgurdan oldu.

 ٕٓٔ"إ ّف اجلَبَا َف َحْتػ ُفوُ ِمن فَوقِ ِو".ٕٕٔ
استَعا َف بِ َذقْنِ ِو" ٖٕٔ)(Denize düşen yılana/yosuna sarılır.
 " ُمثْػ َق ٌل ْٕٗٔ
ض األَنُ ِ
َعُّز ِمن بَػْي ِ
وؽ“Sanki bulunmaz Hint kumaşı.”ٕٔ٘".
 "ىو أ َٕٔٙ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
احتَ َك َم"
ووقَ َع يف س ِّن َرأْسو" أيَ :ع َدد َش َع ِره من اخلََِْت ْأو فيما شاء و ْ
 "َٕٔٚ
معناه يف اللغة الًتكية :جثَم طائر الدو ِلة على ر ِ
(Başına
أسو .مقابلو يف الًتكية:
ََ ُ
ٕٔٔ

)(Korkunun ecele faydası yoktur.

)devlet kuşu konmuş.

ِ ٕٔٛ
اطل .ىنا الطَّ ُّل :اللََّب و ِ
ِ
الناطل :اخلمر" ّأما األتراؾ فيقوؿ:
َ
" -ما هبا طَلٌّ نَ ٌ

(Tamtakır, kuru bakır.)ٕٜٔ
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ٖٓٔ
تحمل
 " َم ْن يَػْن ِك ْح احلَ ْسناءَ يػُ ْع ِط َم ْهَرىا ".يقوؿ األترؾَ :من ُِحي َّب َ
الورد يَ ّ
ٖٔٔ
اع األمثاؿ ىذه كثَتة
َشوَكو ،يعٍت ” “ Gülü seven dikenine katlanır.وأنْو ُ
ٕٖٔ
ونكتفي هبذا ال َق ْد ِر.
وسلتلفة جداً
َ
تسَرد عن طريق الشخص الذي
من اجلدير بالذكر أف بعض األمثاؿ العربية ْ
اشتهر يف عمل ما ،وىذا األسلوب قليل جدا يف األمثاؿ الًتكية ،فمثال تقوؿ
ٖٖٔ
نفسو ىكذا:
العرب" :و َ
افق َش ٌّن طَبَػ َقةَ ".يقوؿ األتراؾ يف ادلثل الذي يفيد ادلعٌت َ
ٖٗٔ
"ِ
(Tencere
الق ْد ُر دحرج ووجد ِغطَائَو ،أو الطنجرة ال بُ َّد أف جتد غطاءىا".

)yuvarlandı kapağını buldu.

ومن النماذج األخرى:
أجوُد ِمن َح ٍِ
ات ٖٔ٘".يقوؿ األتراؾ :السخاء ليس لو
 ْأس َخى أو ْ َ
ٖٔٙ
ح ّد(Mürüvvete/cömertliğe endaze/ölçü olmaz. ) .
َ
ٖٔٚ
ِ
ِ
اعيد ُعْرقُوب" مقابل ىذا ادلثل يف الًتكية :تَػ ْعليق الدَّق ِيق علي احلَْب ِل،
 " مو ُٖٔٛ
يعٍت )(İpe un sermek
ِ
 " أب ِمامة"ُ ٖٜٔمقابِ ُل ىذا ِ
ادلثل يف اللغة الًتكيةّ :ش َّم أن ُفو
َْ
صُر من َزْرقاء اليَ َ
ٓٗٔ
َزكِ َّي الرائِ َح ِة ،يعٍت ) (Burnu iyi koku alır.إف ىذه األَساء اليت ذكرت يف
شن ،وطبقةِ ،
وحات ،وعرقوب ،وزرقاء اليمامة) كلها اشتهرت
األمثاؿ السابقة أي ( ٌّ
ٍ ِ ٔٗٔ
يف عمل أو يف وصف ُمه ٍّم.
ثامنا -المدن العربية في األمثال التركية

دخلت بعض ادلدف العربية يف األمثاؿ الًتكية ألسباب كثَتةٍ ،وفيما يلي نذكر
ىذه األسباب مع مناذجها ،من أمهها:
حاجاً يف مكة،
ٔ -من الناحية الدينية؛ مثل مكة ادلكرمة ،مثالو" :يُقابل ٌّ
حاج ّ
ٕٗٔ
(Hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi
درويشاً يف تَ ِكيَة".
يقابل َد ْرويش ْ

)tekkede bulur.

ٕ -من ناحية إفادةِ البُػ ْعد؛ مثل بغداد واليمن ومصر ،أمثلتُها" :ليست بغداد
بعيدة عن ِ
العاشق" ٖٗٔ)(Aşığa Bağdat uzak değil.
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"إف يكن العسل يف جَّرتِك ِ
النحل من اليمن"
يأت
َ
ُ

(Çanakta balın olsun

ٗٗٔ)Yemen’den arı gelir.

مثاؿ آخر :لو كاف ىنالك نَ ِ
صيب َألتَى من اذلند واليمن ،ولو مل يكن ،فما
نػَ ْفعل شيئاً(Kısmet ise gelir Hint’ten, Yemen’den, Kısmet değilse ne .
ُ

٘ٗٔ)gelir elden.

ِ
يوـ إىل الشاـ،
ٖ -من ناحية إفادة اجلهة؛ مثل دمشق/الشاـ" :إذا َ
ذىبت غُ ٌ
فارب ْط محارؾ يف اسطَبل ،إذا راحت غُيوـ إىل آي ِدفِ ،
فس ْر إىل عملك(Bulutlar ".
ٌ
ْ ْ
ْ
ُْ
َ
giderse Şam’a, eşeğini bağla dama. Bulutlar giderse Aydın’a, yürü

işine kaydına.)ٔٗٙ

ٗ -من جهة كوف إنتاجاهتا مشهورة؛ مثل ِ
ادلوصل ،ودمياط مثاؿ ذلك" :إذا
أردت أف تشًتي القماش فا ْش ًِت من ِ
ادلوصل ،وإذا أردت أف تنكح فانكح فتاة ِمن
َ
َ
َ
ٔٗٚ
األ ِ
َصيل ، (Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asilden. ) ".ادلثاؿ الثاين:
أرّزاً  ،أضاع البُػ ْرغُل يف بيتو(Dimyat’a ".
"عندما ذىب إىل دمياط لكي يطلب ُ
َ
pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu.)ٔٗٛ

٘ -من ناحية اشتهار ادلدينة بُت األتراؾ مع ميّزاهتا ادلختلفة كبغداد ،والبصرة،
ِ
ِ
ئ ولو وصل إىل بغداد(Yanlış hesap ".
وحلب ،مثالً" :يَرجع احل ُ
ساب اخلاط ُ

)Bağdat’tan döner.

ادلثاؿ الثاين " :لوكانت حلب ىناؾ ،فالذراع ىنا ".يعٍت ،فخذ ذراعاً وقس.

(Halep orda ise, arşın burada.)ٜٔٗ

َمجل ِ
ِ
ادلدف بَغداد".
ادلثاؿ الثالثُّ " :
أحب الناس األ ُّـ وأ ْ َ ُ

(Ana gibi yâr,

ٓ٘ٔ)Bağdat gibi diyar olmaz.

ادلثاؿ الرابع " :بعد خر ِ
اب البصرة".
ٕ٘ٔ
)(Medine fukarası gibi
ادلثاؿ اخلامس " :مثل فقراء ادلدينة".
ٖ٘ٔ
)(Mekke şeyhinin oğlu
شيخ مكة"
ابن ِ
ادلثاؿ السادسُ " :

ٔ٘ٔ)(Basra harap olduktan sonra

تاسعا -تأثير اللغة التركية في األمثال العربية
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ٍ
ألسباب
ادلتبادؿ بُت اللغة الًتكية واللغة العربية يعود
التأثَت
َ
من ادلعلوـ أ ّف َ
سلتلفة ،فالعالقات الدينية والتجاريةُ والسياسية واإلقليمية وادل َج َاوَرةُ تأيت يف مقدمة
ُ
ِ
وباإلضافة إىل ذلك عاش العرب و األترؾ معا منذ عهد األموية
ىذه األسباب.
حىت آخ ِر احلرب العادلية األوىل ،وما دامت ىذه العالقات اإلجيابية بينهما يف ىذا
تأثرت اللغة الًتكية باللغة العربية يف
العصر فقد تأثَّرت اللغة العربية باللغة الًتكية كما ْ
الوقت ِ
ِ
نفسو ،ونذكر أ ّف األِباث حوؿ الكلمات واألمثاؿ اليت انتقلت إىل اللغة
العربية من اللغة الًتكية جديدةٌ وقليلةٌ ،وأحد ىذه األِباث إليريك بروكوش( Erich
 )Prokoschاسم مقالتو ٗ٘ٔ()Osmanisches Wortgut im Sudan-Arabischen
يعٍت ادلفردات العثمانية يف العربية السودانية .ىذا الكاتب ثبّت الكلمات الًتكية
اليت دخلت ذلجة السوداف يف عهد العثمانيُت ،وعدد الكلمات ِبسب ِبث ىذا
ِ
الكاتب مائتاف ومخسوف تقريبا .البحث الثاين لدكتور جهاف أر أقجاي ،وقد َو َس َم
مقالتو بػ  Mîne’nin Romanlarındaki Türkçe Kelimeler”ٔ٘٘ “ Hanâأي:
"الكلمات الًتكية يف روايات َحنَّا مينو".
ٔ٘ٙ
ِ
عدد الكلمات الًتكية يف روايات "حنا
أفاد الدكتور جهاف أر أقجاي أف َ
مينو" ثالُُث ٍ
ائة ومخس وعشروف كلمةً ،وعدد التعاب َِت الًتكية و ِ
األمثاؿ واحد وثالثوف،
ٌ
وانتقلت ىذه األمثاؿ والتعابَت بًَِت َمجَِة معانيها إىل اللغة العربية..
مثاؿ تلك ادلفردات :ٔ٘ٚدىليز ،باصدرمو ،مبباشي ،آفرين ،أفندي ،سنجاؾ،
ِ
ِ
وخ ِاًل ،وكوزاؿ،
وصودا ،وطُ ْغراء ،وأُو ْغلي ،وق ْشلَة ،وقُناؽَ ،
وصباُ ،
وسْرتُ ،
طاتْليَ ،
ويامبا،ودو ْغ ِري ،وكِرباج ،وباش كاتِبِ ،
وجاًل..
وقَػَره ،وأ ََمافْ ،
ْ
ْ
و نقل الدكتور موسى يلدز من كتاب " الكلمات الًتكية يف اللهجات العربية"
انتقاؿ الكلمات األعجمية ىو بَِو َساطة اللغة الًتكية إىل
لِلدكتور بدرالدين آيتاج أ ّف َ
اللغة العربية ،وىو يقوؿ " ٔ٘ٛتولت اللغة الًتكية دور الوساطة بانتقاؿ كلمات من
سلتلف اللغات إىل العربية ،وقد دخلت عبارات فرنسية وفارسية كثَتة يف العربية عن
ات صوتية ومعنوية ،وذلذا
طريق الًتكية .وجرت على بعض ىذه الكلمات تغَت ٌ
السبب ديكننا أف نتناوؿ ىذه الكلمات أيضا يف إطار الكلمات الدخلية من الًتكية
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" وذكر الدكتور جهاف أر أقجاي كلمات من ىذا النوع يف مقالتو.إىل العربية
،(Beton Fr.)  بيطوف،(Banknot İng.) (بنكنوتBanker Fr.)  بانكار: ٜٔ٘مثل
 شواؿ،(Çoban Far.)  شوباف،(Dekor Fr.)( ديكورDamat Far.( دامات
(Efendi  أفندي، (Düşman Far. دومشاف،(Doktor Fr.) دكتور،(Çuval Far.)
 فرتونة،(Folklor İng) فولكلور،(Fener Yun.) فنار،(Fanila İt.) فنيلة،Yun.)
.(Kaptan İt.) كابنت،(Kanepe Fr.)  كنبة،(Fırtına İt.)
ِ وأقدِّـ بعض التعاب َِت و
األمثاؿ الًتكية اليت انتقلت مع معانيها إىل اللغة العربية من
:ٔٙٓ جهاف أر أقجاي نفسها.مقالة د
(Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.) . ليس ِمن عود بِال ُدخافٔٙٔ
(Ekmeklerini alınlarının teri ile
.إ ّهنم يأكلوف ُخْبػَزىم بِ َعَرِؽ َجبِينِهمyiyorlar/kazanıyorlar.)

.َيح حيصد العاصفة
َ  َم ْن ي ْزَرع الر.الطنجرة ال بد أف جتد غطاءىا-

(Rüzgar eken fırtına biçer.)
(Tencere mutlaka kapağını

bulur/Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.)
(Dağ dağa

. لكن اإلنساف يلتقي باإلنساف، اجلبل ال يلتقي باجلبلkavuşmaz, insan insana kavuşur.)

(İnsan bir elle (bir

ِ ْ يختَػ
.ٍُت بِيَ ٍد واحدة
َ ِّحيمل بِط
َ ال يستطيع ادلرءُ أف-

koltukta), iki karpuz taşıyamaz.)

 دخل من أذف وخرج من أُخرىِ ال تُ َش ِّمر قبل الو.صوؿ إىل النهر
ْ
ُ

(Bir kulaktan girdi, öbüründen çıktı.)
(Nehre varmadan(denizi görmeden)

paçayı sıvama.)

.احلركة بركةِ  لست أجَتاً عند و(Babanın kölesi değilim.) .الدؾ
ُ
(Sakalım yok ki(sözüm dinlensin. ) .ٌليست يل حلية
 أناْ
(Dilimde tüy bitti.) .َّعر على لساين
ُ ْ  طلع الش(Hatırınızı kırmadım.) . مل أكسر خاطركمَ
(Kaynanam beni sever.) .  محايت تحبٍُِّت(Harekette bereket vardır.)
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َ -ك ُج ْدر ِاف سج ِن تركي.

)(Türk hapishane duvarı gibi

النتائج
كد َّ
أف األمثاؿ نوع من األساليب األدبية،
ويف هناية ىذا البحث نستطيع أ ْف نؤ َ
جتارب اإلنساف
ومكانتها واضحة يف اللغة واألدب والتاريخ واحلضارة ،وأظهرْهتا
ُ
واألحداث ادلختلفة منذ عصور طويلة ،وىي تعكس طبيعة الشعوب وأحو َاؿ الناس
ِ
صوُر احلياةَ اليت
وأذىاهنم وظروؼ احلياةِ و َ
التقاليد والعادات ادلتعارؼ عليها ،كما تُ ّ
الدوؿ والشعوب.
عاشتها ُ
إ ّف بعض األمثاؿ مشًتكة بُت اللغات كما ىي بُت اللغة العربية والًتكية ،ولكن
الفروؽ بُت األمثاؿ من جهة االصطالحات كثَتة وأسباهبا متعددة ،وقد تسند
االختالفات إىل احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألحواؿ ادلناخية
واألساليب احلياتية.
وقد بيَّػنّا يف ىذه ادلقالة بعض األمثاؿ ادلشًتكة بُت اللغة العربية والًتكية ،وأشرنا
إىل بعض الفروؽ وأسباهبا ،كما نبَّػهنا إىل تأثَت ِ
القرآف واألحاديث النبوية يف األمثاؿ
ْ
نفسو يف كلتا اللغتُت ،وادلد َف
الًتكية والعربية ،وذكرنا كذلك
َ
األمثاؿ اليت تفيد ادلعٌت َ
التعابَت
التعابَت العربيةَ يف اللغة الًتكية ،و َ
العربية يف األمثاؿ الًتكية ،و َ
األمثاؿ و َ
األمثاؿ و َ
الًتكيةَ يف اللغة العربية.

المراجع باللغة العربية
 ابن دريد ،أبو بكر زلمد بن احلسن األزدي ،اجملتٌت ،دار الفكر ،دمشق،ٕ.ٜٔٛ
 ابن عبد ربو ،كتاب العقد الفريد(،شرحو وضبطو:أمحد أمُت وصديقاه)دار الكتب العريب ،بَتوت.ٜٕٔ٘ ،
 ابن قيم اجلوزية ،األمثاؿ يف القرآف الكرمي( ،تحقيق :صعيد زلمد منراخلطيب) دار ادلعرؼ ،بَتوت.ٜٔٛٔ ،
 ابن منظور ،أبو الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكرـ ،لساف العرب ،دارالفكر ،بَتوت.ٜٜٔٗ ،
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 أبو عبد اهلل القضاعي ،مسند الشهاب ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت.ٜٔٛٙ ، أبو ىالؿ العسكري ،مجهرة األمثاؿ(To pdf: www. al-mostafa.com) ، أبو يعلى ادلوصيلي التميمي ،مسند أيب يعلى( ،تحقيق :حسُت سلم أسد)دار ادلأموف للًتاث ،دمشق.ٜٔٛٗ ،
 أمحد بن حنبل ،مسند أمحد ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،بال تاريخ. البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن كثَت ،بَتوت.ٜٔٛٚ ، الًتمذي ،زلمد بن عيسى أبوعيسى ،سنن الًتمذي ،دار إحياء الًتاثالعريب ،بَتوت ،بال تاريخ.
 اجلاحظ ،أبو عثماف عمرو بن ِبر ،البياف والتبيُت( ،تحقيق :عبد السالـزلمد ىاروف) ،دار اجليل ،بَتوت ،بال تاريخ.
ِّجو ُاؿ يف كتب األمثاؿ ،دار الكتب العلمية،
 خضر موسى زلمد محود ،الت ْبَتوت.ٕٕٓٓ ،
 الرازي ،زلمد بن ايب بكر بن عبد القادر ،سلتار الصحاح ،دار الفكر،عماف.ٕٓٓٚ ،
 الراغب األصباين ،احلسُت بن زلمد ،ادلفردات يف غريب القرآف ،استانبوؿ،دار قهرماف.ٜٔٛٙ ،
 السدوسي ،أبو فيد مؤرج بن عمرو ،كتاب األمثاؿ( ،تحقيق :د .رمضافعبد التواب) ،دار النهضة العربية ،بَتوت.ٜٕٔٛ ،
 السيوطي ،جالؿ الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،ادلزىر ،ادلكتبة العصرية،صيدا-بَتوت.ٕٓٓٚ ،
 صاحل ّرواي ،فقو اللغة وخصائص العربية وطرائق منوىا  ،الطبعة األوىل،القاىرة.ٜٜٖٔ ،
 سليمر صاحل ،األلفاظ العربية يف اللغة الًتكية ،رللة رلمع اللغة العربيةبدمشق ،ٜٜٔٛ،رللد ٗ ،ٙجٔ.
 مسلم ،صحيح مسلم ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت ،بال تاريخ.NÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 123
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.ٖٔ٘ٙ ، مصر، ادلكتبة التجارية الكربى، فيض القدير، عبد الرؤوؼ، ادلناوي رلمع، أبو الفضل أمحد بن زلمد بن أمحد بن إبراىيم النّيسأبوري، ادليداين.ٜٔٛٛ ، بَتوت، دار الكتب العلمية،األمثاؿ
.ٜٔٛٚ ، بَتوت، مؤسسة الرسالة، القاموس احمليط، الفَتوزآبادي(To pdf: ، ادلستقصى يف أمثاؿ العرب، الززلشري أبو القاسم زلمود بن عمرwww. al-mostafa.com)
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ْٔزا انجذش رطٕٚش نًمبنخ لصٛشح ل ّذيذ ف ٙانًإرًش انًؼشف ٙاألٔل ف ٙانجبيؼخ األسدَٛخ -ػ ًّبٌ
( )ٕٓٔٓ\ٕٔ -ٔ1دٛش أدسج انجبدش يٕضٕػبد جذٚذح فضالً ػٍ انشجٕع ئنٗ يصبدس ٔيشاجغ
أخشٖ.
اثٍ يُظٕس ،أثٕ انفضم جًبل انذ ٍٚيذًذ ثٍ يكشو ،نسبٌ انؼشة ،داس انفكش ،ثٛشٔد|ٔٔ ،ٔ11ٗ ،
.ٙٔٔ-ٙٔٓ2
ٖ سٕسح انُذم.ٙٓ :
 4انشاص٘ ،يذًذ ثٍ اث ٙثكش ثٍ ػجذ انمبدس ،يخزبس انصذبح ،داس انفكش ،ػًبٌ ،ٕٓٓ2 ،ص.ٕ8ٓ .
٘ انشاغت األصجبَ ،ٙانذس ٍٛثٍ يذًذ ،انًفشداد ف ٙغشٚت انمشآٌ ،اسزبَجٕل ،داس لٓشيبٌ،
 ،ٔ18ٙص.2ٓٓ .
انًٛذاَ ،ٙأثٕ انفضم أدًذ ثٍ يذًذ ثٍ أدًذ ثٍ ئثشاْٛى انُّٛسأثٕس٘ ،يجًغ األيثبل ،داس انكزت
6انؼهًٛخ ،ثٛشٔدٖٗ-ٖٖ|ٔ ،ٔ188 ،
خضش يٕسٗ يذًذ دًٕد ،انزِّجْ ٕا ُل ف ٙكزت األيثبل ،داس انكزت انؼهًٛخ ،ثٛشٔد ،ٕٕٓٓ ،ص.
.ٔٗ7
انسٕٛط ،ٙجالل انذ ٍٚػجذ انشدًٍ ثٍ أث ٙثكش ،انًضْش ،انًكزجخ انؼصشٚخ ،صٛذا -ثٛشٔد،ٕٓٓ2 ،
.ٖ8٘|ٔ8
1اثٍ ػجذ سثّ ،كزبة انؼمذ انفشٚذ(،ششدّ ٔضجطّ:أدًذ أئ ٍٛصذٚمبِ) داس انكزت انؼشث ،ٙثٛشٔد،
ٕ٘.ٖٙ|ٖ ،ٔ1
10

Başaran, Selman, Hadislerin Türk Atasözlerine Tesiri, Uludağ Üniversitesi
Basımevi, Bursa, 1994, s. 2.
11
Başaran, s. 4.
12
Tülbentçi, Feridun Fazıl, Türk Atasözleri ve Deyimler, İnkılâp ve Aka Kitapevleri, İstanbul, 1963, s. 278; Başaran, s. 14.
ٖٔ سٕسح األَجٛبء.ٕٖ:
14
Tülbentçi, s. 278
٘ٔ انجخبس٘ ،صذٛخ انجخبس٘ ،داس اثٍ كثٛش ،ثٛشٔدٕٕٕ|ٔ ،ٔ182 ،؛ يسهى ،صذٛخ يسهى ،داس
ئدٛبء انزشاس انؼشث ،ٙثٛشٔد ،ثال ربسٚخ.ٗٔ٘ |ٔ ،
Kırımlı, Sadi G., Atalar Sözü, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 8ٓ.
 ٔ2سٕسح آل ػًشاٌ .ٔٗٙ:

16

Kırımlı, s. 67.

18

 ٔ1سٕسح االَ ِششاح.٘ :
Kırımlı, s. 104; Gölpınarlı, Abdülbâki, Tasavvuf’tan Dilimize Geçen

20

Deyimler ve Atasözleri, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1977, s. 9.
ٕٔ انزشيز٘ ،يذًذ ثٍ ػٛسٗ أثٕػٛسٗ ،سٍُ انزشيز٘ ،داس ئدٛبء انزشاس انؼشث ،ٙثٛشٔد ،ثال
ربسٚخ ٖٙ2|ٗ ،؛ ػجذ انشؤٔف انًُبٔ٘ ،فٛض انمذٚش ،انًكزجخ انزجبسٚخ انكجشٖ،يصش،ٖٔ٘ٙ ،
ٖ|.ٕ22
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ٕٕ

انزشيز٘ ،سٍُ انزشيز٘٘1|٘ ،؛ أثٕ ٚؼهٗ انًٕصٛه ٙانزً ،ًٙٛيسُذ أثٚ ٙؼهٗ( ،رذمٛك :دسٍٛ
سهى أسذ) داس انًأيٌٕ نهزشاس ،ديشك.ٗ8|ٗ ،ٔ18ٗ ،
Kırımlı, s. 8ٓ.

23

Tülbentçi, s. 539.

24

ٕ٘ انجخبس٘ ،صذٛخ انجخبس٘٘ٔ2|ٕ ،؛ يسهى ،صذٛخ يسهى.2ٔ2|ٕ ،
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جًٓشح األيثبل ،ص8 .؛ انًٛذاَٙٗ|ٔ ،ٙ؛ انضيذشش٘،انًسزمصٗ ف ٙأيثبل انؼشة ،ص.ٔ8ٓ.
ٕ٘ انجبدظ أثٕ ػثًبٌ ػًشٔ ثٍ ثذش ،انجٛبٌ ٔانزج( ،ٍٛٛرذمٛك :ػجذ انسالو يذًذ ْبسٌٔ) ،داس
انجٛم ،ثٛشٔدٔٙ|ٕ ،؛ اثٍ دسٚذ ،انًجزُٗ ،صٕٕ .؛ اثٍ ػجذ سثّ ،كزبة انؼمذ انفشٚذ،
ٖ|ٗٙ؛ أثٕ ْالل انؼسكش٘ ،جًٓشح األيثبل ،ص٘ٔٙ .؛ انضيذشش٘،انًسزمصٗ ف ٙأيثبل
انؼشة ،ص.ٕ88.
ٖ٘ انجبدظ ،انجٛبٌ ٔانزج ٔ٘|ٕ ،ٍٛٛ؛ اثٍ ػجذ سثّ ،كزبة انؼمذ انفشٚذٙٗ|ٖ ،؛
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٘2

سٕسح انجمشح.ٙ8 :
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/ Türkçe ile Arapçaالتأثير المتبادل بين المغة التركية والمغة العربية“ Yıldız, Musa,
Arasında Karşılıklı Etkileşim”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi,
Yıl: VI, Sayı: 23, Yaz 2006, Ankara, s. 10-13.
ٗ ٙمخيمر صالح ،األلفاظ العربية في المغة التركية ،مجمة مجمع المغة العربية بدمشق ،9191،مجمد
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 ،46ج ،9ص901.

 4الزمحشري ،المستقصى في أمثال العرب ،ص( 090 .ليس بموجود بداية المثل كممة "خير" في

رواية الزمحشري)؛ ابن قيم الجوزية ،األمثال في القرآن الكريم( ،تحقيق :صعيد محمد نمر الخطيب)
دار المعرف ،بيروت ،9199 ،ص 9.؛ خضر موسى محمد حمود ،الت ْجوا ُل في كتب األمثال ،ص
.91.
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LÂMIYYETU‟L-ARAB VE LÂMIYYETU‟L-ACEM
ARASINDA BIR MUKAYESE
Selami Bakırcı*
Özet: Bu çalışmada, Cahiliye dönemi Arap şiirinin önemli
şairlerinden olan Şanfara‟nın Lâmiyyetu‟l-„Arab adlı kasidesi ile
VI/XIII. asırda yaşamış olan Tuğrâî‟nın Lâmiyyatu‟l-„Acem adlı kasidesi arasında bir karşılaştırma yaparak içerik ve sanat bakımından bu
iki şiir arasındaki benzer veya farklı yönleri tespit etmeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Lamiyye, Acem, Arap, Şanfara, Tuğrâî, Cahiliyye, Selçuklular.
A COMPARISON BETWEEN LAMIYYA AL-ARAB AND
LAMIYYA AL-AJAM
Summary : The aim of this paper is to make comparative study between “Lâmiyya al-Arab”, a qasida by al-Shanfara, one of the important poets of Arabic poetry in pre-Islamic age of ignorance (the period
of Jahiliyah) and the qasida named as Lâmiyya al-Acem by Tughrāî,
who lived in the VI/XIII century, investigating the similar and different aspects of these two poems in terms of the content and artistry.
Key words: Shanfara, Tughrâî (Toghrai), Al-Ajam, Arabic poetry,
Lâmiyya, Jahiliyah.
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LÂMIYYETU‟L-ARAB VE LÂMIYYETU‟L-ACEM
ARASINDA BIR MUKAYESE

Giriş
Arap şiirinde, kasidelerin birçoğu kafiyesine göre isimlendirilmiş
veya kafiyesi ile meşhur olmuşlardır. “Lâm” kafiyesi de bunlardan biridir. “Lâm” harfi, daha doğrusu “L” sesi, akıcı ve telaffuzu kolay olduğundan kelimelerde en fazla bulunan harflerden biridir. Şiire ritm
esnekliği ve kafiye düzenine kolay ve rahat bir şekilde uyum sağlama
özelliğinden dolayı şairler tarafından en fazla tercih edilmiş olan bir
kafiye harfidir. Buna bağlı olarak “Lâm” kafiyeli kasidelerden bir
kısmı “el-Kasîdetu’l-Lâmiyye” diye meşhur olmuşlardır.1
Arap şiiri içerisinde başta, klasik Arap şiirinin öncüsü sayılan
İmru‟u‟l-Kays (öl.545 civarı)‟ın meşhur muallakası ile Ka‟b b. Zuheyr
(öl.26/646)‟in “Bânet Su‟âd” adlı kasidesi; Abbasîler döneminin ünlü
şairlerinden Buhturî (öl. 284/897)‟nin Lâmiyyesi olmak üzere pek çok
kaside bu kafiye ile meşhur olmuştur. Ancak Arap Edebiyatı Tarihinde daha çok bu kafiye ile meşhur olmuş iki kasidenin ön plana çıktığını görmekteyiz. Bunlar, Cahiliye dönemi şairlerinden Şanfara
(öl.510)‟nın “Lâmiyyetu‟l-„Arab” adlı kasidesi ile Selçuklular döneminde yaşamış olan Tuğrâî (öl. 514/1120)‟nin “Lâmiyyetu‟l-„Acem”
adlı kasidesidir. “el-Kasîdetu‟l-Lâmiyye” denince daha çok, adı geçen
bu iki kasideden biri anlaşılır. “Lâmiyyeteyn” ifadesi ise bu iki kasidenin özel ismi haline gelmiştir.
Daha sonraki dönemlerde, bunlar arasına “Lâmiyyetu‟t-Türk”
adında bazı kasidelerin katıldığını da görmekteyiz. Anlaşılacağı üzere
Türk veya Türk asıllı şairler tarafından nazmedilmiş şiirler için
kullanılmış olan bu kasidelerin başında, Hasan Hüsnü Toyranî Paşa
(öl.1315/)‟nın nazmettiği belirtilen “Lâmiyyetu‟t-Turk”2 adındaki kasidesi gelmektedir. Aslen Selanikli olup Mısır‟da yaşamış olan
Toyrânî‟nin Divanına bakıldığında “Lâm” kafiyeli bir kaç kasidenin
132

bulunduğu görülür. Ancak söz konusu kaside tam olarak belirtilmediği
veya kaynak eserlerde âdet olduğu üzere ilk beyitler verilmediği için,
hangi kasidesinin “Lâmiyyetu‟t-Turk” olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak, divanında “Lâm” kafiyeli bir kasidesine, “Mahfillerde
milletler övünürlerken, benim de geçmişimle övünecek kuvvetli delillerim, düşmanların korktuğu gücüm, dostlarımın arzuladığı cana
yakınlığım ve her şeyin üstünde güzel ahlakım… var”3 anlamındaki
beyitlerle başlamaktadır. Görüldüğü üzere bu kasidesine, başka milletlerin övünmesine karşılık, mensubu bulunduğu milletin üstün özellikleriyle övünerek başlamıştır. İşte muhtemelen Bursalı Mehmet Tahir‟in Lâmiyyetu‟t-Turk adıyla işaret ettiği kaside budur.
Ayrıca Azerbeycanlı Abdussamed et-Tibrîzî (öl.1311/1893)‟nin de
“Lâmiyyetu‟t-Turk” adında bir kasidesi bulunmaktadır4. Şair Türkçe
konuştuğu için bu isimle anılmış olan ve içeriği Hz. Peygamber‟e
övgü olan bu kaside, şairin ailesinin elinde bulunan ve henüz
basılmadığı anlaşılan divanında yer aldığı5 belirtilmektedir.
Bunların dışında Lâmiyyetu‟l-Yehûd, Lâmiyyetu‟l-Hind, Lâmiyyetu‟r-Rûm Lâmiyyetu‟l-Memâlik, Lâmiyyetu‟l-Emeviyye6 gibi millet
veya

ırka

dayalı

daha başka

“Lâm”

kafiyeli kasideler

de

bulunmaktadır.
Arapların en fazla değer verdikleri sözlerin başında gelen şiir, dildeki doğru ve yanlışların belirlendiği bir kıstas olduğu kadar, dil ve
belağata (retorik) ait her türlü sanatın icra edildiği edebi bir ürün olup7
muhtevası, zihinlerde uyandırdığı duygu ve heyecanın etkisi
ölçüsünde önem taşır. İşte bu öneme binaen, Şanfara‟nın ve daha sonra da Tuğrâî‟nin “Lâm” kafiyeli kasideleri ilgi odağı olmuş ve özellikle içerikleri açısından kazandıkları beğeni ile diğer şiirlerden farklı
bir statüye kavuşmuşlardır.
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Acem Konusu
Her milletin, kendi arasında yaşayan başka milletlere ayırıcı bir ad
verdiği gibi Araplar da Arap olmayanlara Acem demişlerdir. Araplar
Acem ifadesini ilk önce, İslamiyet‟in doğuşundan sonra doğuya doğru
ilerledikleri sırada ilk karşılaştıkları İranlılar için; daha sonra bu ifadenin kapsamını daha da genişleterek ilk defa tanıştıkları Arap olmayan her millet için kullanmışlardır.
Kaynak eserlere bakıldığında bu kelimenim “Acem” ve A„cem”
şeklinde iki biçimde kullanıldığı görülür. Mesela, bu kelimeleri
ayrıntılı bir şekilde ele alan İbn Manzûr‟a göre “Acem” kelimesi,
“Arab” kelimesinin karşıtı olup “Arapçayı doğru ve güzel konuĢsun
veya konuĢmasın Arap soylu olmayan kiĢi” anlamında; “A„cem” kelimesi ise “Arap soylu dahi olsa konuĢması doğru ve güzel olmayan
kiĢi”8 anlamındadır. Aynı şekilde Araplar, “Acem” kelimesini ilk defa
karşılaştıkları veya uzun bir süre görmedikleri kişiler için de
kullanmışlardır9. Buradan anlaşıldığına göre, güzel konuşmayan veya
ilk defa karşılaşılan kişiler için kullanılan bu kelimeye, daha sonra
Arap olmayanları Araplardan ayıran bir nitelik; özellikle İslamiyet‟in
gelişinden sonra İranlılara karşı ırki, sosyal ve siyasî bakımdan
üstünlük ifade eden bir mana10 yüklenmiştir.
Bu kelimeyi İbn Haldun‟un da aynı anlamda, yani Arap ırkından
olmayanlar için kullandığını görmekteyiz11. Mesela, İbn Haldun‟a
göre, doğma büyüme Arap toplumu içerisinde yaşamış olduklarından,
bir meleke halinde kazanmış oldukları Arapça‟ya ve inceliklerine
Araplar kadar, hatta Araplardan daha fazla vakıf olan ve bu dilin gramerini yazmış olan Sibeveyh, Ebû Alî el-Fârisî ve ez-Zemahşerî gibi
ilim adamları soy bakımından Acem‟dirler, yani Arap değillerdir.
Sonuç itibariyle Acem kelimesiyle yalnız başına kullanıldığında
İranlıların kastedildiği; Arab ve Acem şeklinde, iki kelime birlikte
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kullanıldığında ise Arapların dışındaki bütün milletlerin kastedildiği
anlaşılmaktadır.12 Daha sonraki dönemlerde Türk asıllı şairler için
“Rum şairleri” ifadesinin kullanıldığını görmekteyiz. Türk asıllı olan
şairlerden bahsederken bu ifadeyi kullanan Muhibbî, “Baharzî‟nin
“Acem” olarak belirttiği hususu ben, “Rum” olarak ifade etmekteyim”13 demektedir. Bunlara dayalı olarak Arapçanın dışındaki diller
de Luğatu‟l-„Acem=Acem dili14 diye tanımlanmıştır. Kısaca Arapların
kendi konuşmalarını ve dillerini niteleyici bir anlam taşıyan Acem kelimesinin, daha sonraları Arapları kategorik olarak diğer bütün milletlerden ayıran bir kavram olarak geliştiği görülmektedir.
ŞANFARA (öl. 510)
Şanfara, aslen Yemenli olup Cahiliye döneminde yaşamış ünlü bir
Arap şairidir. “Şanfara” kalın dudaklı demektir. Annesi Habeşistanlı
olduğundan kendisi de zencidir. Arapların “addâîn” (çok hızlı
koşanlar) dedikleri şairlerden olup hızlı koşuşuyla meşhur olmuş ve
Arap atasözlerine girmiştir. Şanfara daha çocuk yaşlarda iken ailesiyle
birlikte Kuzey Arabistan‟da yaşayan kabilelerden Selâmânoğulları kabilesine esir düşmüş ve bir süre bunlar arasında kaldıktan sonra
mübâdele sonucu kabilesine geri dönmüştür. Kabilesinin tasvip
etmediği davranışlarda bulunduğu ve savunamayacağı suçlar işlediği
için kabilesi tarafından dışlanmıştır15.
Cahiliye Araplarında, kabilesine veya her hangi birine karşı
işlediği suçların ağırlığından veya çokluğundan dolayı en yakınlarının
dahi sahip çıkmadığı kişi/kişiler, kabilesinden dışlanır, sahiplenilmez,
hatta kovulurdu. Bu tür kişiler kabilelerinden uzaklarda çöl veya ıssız
yerlerde yaşar, yolcuların önünü kesip bunlardan yağmaladıkları yiyeceklerle hayatlarını sürdürürlerdi. Bu tür hayat tarzı sürdürenlere çapulcu ve yağmacı anlamında “su„luk” denirdi16. Bunların bir kısmı da
şair ruhlu kişilerdi. İşte Şanfara da bu şairlerden biriydi.
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Kabilesinden dışlanmış, fakir, hayatını sürdürebilecek kadar dahi
malı olmayan su„luk şairlerin bir kısmı, bir daha kabilesine geri
dönmemiştir. Bu şairlerin hedefinde başta duygularını anlamayan aileleri ve kabileleri vardır. Yiyecek ve giyecekleri olmadığı gibi aç-susuz
ve canları pahasına yaşadıkları çölün sıkıntılarını görmezlikten gelen
varlıklı kişiler, en fazla hoşlanmadıkları kişilerdir. Azıkları bazen toprak veya vahşi hayvanlar olurdu. Hayatları her türlü tehlike ile karşı
karşıya olduğundan ölüm onlar için her an beklenen bir husustu.
Silahlarıyla yatar, silahlarıyla kalkarlardı. Sosyal hayattan dışlanmış
olduklarından hayata bakışları karamsar ve kötümser olan bir şairin bu
duyguları şiire yansıtmasından daha doğal ne olabilir?! Bundan dolayı
İbn Sellam el-Cumahî, bu şairleri, gerçek anlamda Arap fıtratını ve
karakterin yansıtan şairler olarak nitelendirmiştir. Dolayısıyla bu
şairler, duygularında samimi, şiirinden asla menfaat beklentisi bulunmayan, şiirleri daha duygusal ve daha içtenlikle söylenmiş olmakla
tanınırlar17. İşte Şanfara da kabilesinden dışlanmış olup çöllerde yalnız
başına ve başıboş bir şekilde yaşayan harami şairlerden biridir.
Diğer su„luk şairleri gibi Şanfara da, birçok sıkıntı, zorluk ve
sürekli izlenme korkusuna rağmen, kendini güçlü ve dayanıklı hisseden bir ruh yapısına sahiptir. Öfkesinden ve kızgınlığından dolayı terk
ettiği kabilesinin içerisinde yaşamaktansa vahşi hayvanlar arasında
yaşamayı tercih eden ve arkadaşlarını da bunlardan edinen, her an bir
tehlike ile karşı karşıya kalacağından geceleri rahat uyku uyumayan,
uyur görünse de gönlü her zaman korku ve endişe ile dolu olan, buna
karşılık maceracı, cesur, gözü pek, atılgan ve yürekli biridir18.
Bütün hayatını tabiatın kucağında ve vahşi hayvanlar arasında,
karanlık gecelerde yıldızların altında geçiren Şanfara kelimenin tam
anlamıyla bir gözlem adamıdır. Aynı zamanda, çileli bir hayatın
görüntüleri olan bu sıkıntılarını, kabilesine olan kızgınlığı ve öfkesiyle
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bütünleştirerek hikmetli sözler içerisinde ve dokunaklı bir şekilde dile
getirmiştir. Günümüzde dahi söylenebilirliği olan ve evrensel olma
özelliğine sahip deyimlerle insani değerlere sahip bir kahramanın
özelliklerini vermeye çalışmıştır. Ayrıca çöl, vahşi hayvanlar, ıssızlık
ve yalnızlık gibi bedevi hayatın temel özelliklerini ince bir şekilde
tasvir etmesi ve bu hayatı tatmış olan bir şahsın portresini çizmesi de
oldukça önem taşımaktadır.
LÂMIYYETU‟L-„ARAB
Gerçekten İslam öncesi Arap şiiri içerisinde, insanlığa bilgi ve
hikmet takdim eden o kadar güzel metinler bulunmaktadır ki, evrensel
edebiyat içerisinde antik döneme ait bu bilgelik örnekleri, tarihin hemen hemen her döneminde değişik şekillerde açıklanmış ve
günümüzde de açıklamaya devam etmektedir. İşte Şanfara‟nın
Lâmiyyetu‟l-„Arab adlı kasidesi bu özellikleri taşıyan ve “geçmişin
şiiri, günümüzün gerçeği” sayılan önemli kasidelerden biridir.
Arap Edebiyatıyla ilgili eski kaynaklarda Şanfara‟ya ait böyle bir
kasidenin varlığına rastlanmamaktadır. Ebu‟l-Ferec el-Isfahanî, İbn
Sellam el-Cumahî, İbn Kuteybe ve el-Merzübânî gibi ilk dönem Arap
Edebiyatı Tarihçileri, böyle bir kasideden bahsetmemektedirler. Aynı
şekilde eski Arap şiirinden derlemeler yapmış olan el-Esmaî ve Mufaddal ed-Dabbî de değinmemişlerdir19. Bu kasidenin ismi ancak orta
ve son dönem kaynaklarda rastlanmaktadır. Adının Lâmiyyetu‟l-„Arab
olduğu belirtilmemekle birlikte bu kasidenin tamamını ilk verenlerden
biri, IV/X. asırda yaşamış olan Ebû Alî el-Kālî (öl.356/967)‟dir20.
Ebû Alî el- Kālî, güçlü ve yetenekli bir şair olarak nitelendirdiği Halefu‟l-Ahmer‟den bahsederken, İbn Dureyd‟in Şanfara‟ya nisbet edilen
bu kasidenin Halefu‟l-Ahmer‟in yapıtı olduğunu belirttiğini21 nakleder. Ancak bu husus daha sonraki ilim adamları tarafından farklı
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rek söylediği kasideler, önemli ölçüde Câhiliye dönemi şiirlerinin
özellikleriyle uyuşmakta, buna karşılık Lâmiyyetu‟l-Arab kasidesi
Câhiliye şiirlerinden farklı olarak başlı başına bir konuyu ele
almaktadır. Aynı şekilde Câhiliye dönemi şiirlerinde ağırlıklı olarak
yer alan tabiat tasviri, Lâmiyyetu‟l-„Arab‟da şiirin temel örüntüsü olan
insan tasviri için yardımcı unsurlar niteliğindedir.22 Ayrıca şehir hayatı
yaşamış olan bir şairin, yani Halefu‟l-Ahmer‟in ileri düzeyde Câhiliye
hayatının özelliklerini yansıtan bir şiir dile getirmesinin zor olacağı23
ve buna benzer daha başka nedenler de ileri sürülerek, bu kasidenin
Halefu‟l-Ahmer‟in uydurup Şanfara‟ya nispet ettiği bir kaside olmaktan çok, Şanfara‟nın nazmettiği bir kaside olarak kabul edilmektedir.
İlk dönemlerden itibaren pek çok ilim ve edebiyat erbabının ilgi
odağı olmuş olan Lâmiyyetu‟l-„Arab, başta Türkçe24 olmak üzere
birçok dile tercüme edilmiştir.25
Lâmiyyetu‟l-Arab şekil, üslup ve içerik bakımından geleneksel
Câhiliye şiirlerinden farklıdır. Şair kasidesine, Câhiliye şiirinin temel
özelliklerinden olan “atlâl ile” yani, sevgiliye ve onun gezip dolaştığı
yerlere veya hayali şahıslara seslenerek ve ağlayarak değil, kabilesine
olan memnuniyetsizliğini dile getirerek, diğer bir ifadeyle hem kabilesini ağır bir şekilde kınayarak (itâb) hem de kendi durumunu şikâyet
ederek (şekvâ) başlar. Aynı şekilde kasidesine, gördüğü sıkıntılar nedeniyle kabilesini terk etme ve başka dostlar bulma niyetinde
olduğunu, bu durum birçok sıkıntılara neden olsa da köle gibi
yaşadığı, bıkmış ve usanmış olduğu bu hayattan kurtulmanın onurlu
bir gencin davranışı olduğunu belirterek giriş yapmaktadır. Kasidenin
giriş kısmı, sıkıntılardan kurtulmak ve hürriyetine kavuşmak isteyen
cahiliye

döneminde

yaşamış

bir

Arap

gencinin

ruh

halini

yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu kasidenin ana teması, şiire konu olan
mekânlar veya şairin özlem duyduğu sevgilisi veya kabilesi değil, di138

rekt şairin kendi duygu, düşünce ve hayatıyla ilgilidir26. Yerinden ve
yurdundan uzak kalma, çöllerin acımasız sıkıntılarına dayanma, ıssız
çöllere göç edip yalnız başına dolaşma, kendisini yalnız bırakan
dostlarının ve ailesinin yerine çöldeki vahşi hayvanlarla birlikte
yaşama, karşılaştığı zorluklara kahramanca karşı durma ve iyi bir at
binicisi olma gibi konular kasidenin temel konuları arasında yer
almaktadır. Bunların yanı sıra, şairin de aralarında bulunduğu su‟luk
hayat tarzına getirilen ince eleştiriler27 duygusal bir üslup içerisinde
ifade edilmeye çalışılmıştır.
Altmış sekiz beyitten oluşan kaside genel hatlarıyla beş bölümden
oluşmaktadır. İlk yirmi beytinin oluşturduğu birinci bölümde şair,
yukarıda belirttiğimiz gibi kınadığı kabilesini terk ediş nedenlerini
sıraladıktan sonra kendine ait üstünlükleri sıralamaktadır. İkinci yirmi
beyitte ise, şair sosyal, fiziksel ve fizyolojik konumunu belirterek
çöldeki sıkıntılı hayatına rağmen moralini yüksek göstermeye çalışır.
Uzun süre çektiği açlık ve susuzluk duygusunu gidermek için
aralarında toprağın da bulunduğu yiyeceklerini sıralamaktadır.
Üçüncü bölümde ise artık açlığa dayanamayıp güçsüzlüğünü ve bitkin
düşüşünü, deyim yerindeyse bir deri bir kemik şeklinde kalışını vurgulu bir şekilde anlatır. Dördüncü bölümde ise (54-66 beyitler) çölün bu
dayanılmaz sıkıntılarına karşı dayanma gücünü romantik bir diyalog
ile anlatır. Beşinci kısımda, metanetinin sonucu olarak elde ettiği
başarıyı gösterircesine, hayalinde etrafını kuşatmış olan sevimli çöl
hayvanlarının kendisini sevgiyle izlemelerini dile getirir.

TUĞRÂÎ (453/1061-514/1120)
Adı el-Huseyn b. Ali b. Muhammed olup Ebû İsmail künyesiyle ve
Müeyyidüddin lakabıyla tanınır. Selçuklular döneminde çalıştığı diNÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 139
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vanda sultanın isim ve lakabını içeren tuğrayı yazma görevini
yürüttüğünden “Tuğrâî” lakabıyla ünlü olmuştur. Melikşâh zamanında
Nizâmülmülk ile tanıştıktan sonra divan kâtibi olarak atandığı memurlukta vezirliğe kadar yükselmiştir. Ayrıca devlet başkanlarına elçilik
yapmakla önemli bir görevde de bulunmuştur. Selçuklular döneminde
inşa sanatının lideri olan Tuğrâî, şiirlerinin pek çoğunda Selçuklu
sultanlarını ve takdirini kazandığı Nizâmülmülk‟ü övdüğü şiirler
nazmetmiştir. Ancak, 515/1121‟de Selçuklu sultanlarından Sultan
Mes‟ûd

ile

kardeşi

Sultan

Mahmûd

arasındaki

savaşta

28

öldürülmüştür .
Tuğrâî‟nin aslen Arap olmadığını ileri sürenler olduğu gibi bu
görüşün aksini savunanlar da bulunmaktadır. Isfahânî lakabına bakarak Isfahan yöresinden olduğunu ileri sürenlere karşılık soyunun
Ebu‟l-Esved ed-Duelî‟ye dayandığını ileri sürenler de bulunmaktadır.
Küçük yaştan itibaren ilim ve kültür hayatıyla tanışmış ve genç
yaşta şiir söylemeye başlamıştır. Üstün bir karaktere sahip, gönlü hoş,
saygın, toplum tarafından değer verilen bir yapıya sahip; dil ve edebiyatta olduğu kadar şiir ve risale yazımında da ileri düzeyde biri olarak tanınırdı. İlmi alandaki üstünlüğünden dolayı üstâd ve fahru‟lküttâb olarak tanınan Tuğrâî‟nin Kimya ile olan ilgisi de hemen hemen her kaynakta özellikle belirtilmektedir. Özellikle edebi alanda
nazım ve nesirde meşhur olan şairin ilim adamları tarafından beğeni
ilen karşılanmış olan “Lâmiyyetu‟l-„Acem” adlı şiirinin tamamı
verildiği29 görülmektedir.
Geniş bir kültüre sahip olan Tuğrâî‟nin, yaşadığı dönemin özelliği
olan sanat konusunu oldukça başarılı bir şekilde şiirine yansıtmıştır.
Divanına bakıldığında fahr, medih, hiciv, hamase ve mersiye gibi
değişik konularda pek çok şiir söylediği görülür. Tuğrâî‟nin şiirleri
arasında, yakın irtibatı bulunan Sultan Melikşah‟ın ordusunu ve
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Bizanslılara karşı elde ettiği başarılarını konu alan methiye kasideleri,
kendi zamanında hak etmedikleri mertebeleri elde etmiş olan bazı vezirleri ve devlet adamlarını konu alan hicivleri ve aynı şekilde daha
süt emziren bir kadın iken ölen karısına söylediği mersiyesi önemli bir
yer tutmaktadır.30 İlmi ve edebi alandaki başarısı ve şiirdeki
ustalığıyla kendini ispatlamış olan Tuğrâî31, ileri gelen Arap şairlerine
nazîreler de yazmıştır. Bunlardan biri de ünlü şair Buhturî‟dir. Ancak
Tuğrâî‟yi asıl ünlü yapan veya Tuğrâî denince ilk akla gelen husus
Lâmiyyetu‟l-„Acem adındaki kasidesidir. Bağdat‟ta bulunduğu sırada
nazmettiği bu kasidesinin içeriği ise genel olarak övünme (fahr) ve
yalnızlıktan yakınmadır32.
LÂMIYYETU‟L-„ACEM
Bu kaside her ne kadar “Lâm” kafiyeli olduğundan Lâmiyye adını
almış ise de Acem kelimesinin niçin eklendiği konusunda farklı
görüşler bulunmaktadır. Tuğrâî‟nin divanında sadece “505 yılında
Bağdat‟ta kendi durumunu tasvir ettiği”33 şeklinde bir başlık ile yer
alan bu kasidey Lamiyyetu‟l-„Acem isminin ne zaman ve kim
tarafından verildiği hususunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu
ismi, ancak şairin biyografisini veren bazı kaynaklarda veya bu kaside
üzerine yapılmış olan çalışmalarda görmekteyiz. Kasideyi ilk şerh
edenlerden biri olan el-Ukberî‟nin (öl.616/1219), bu kasideyi
“Lâmiyyeti‟l-„Acem” adıyla andığını görmekteyiz. Bu husus, kasidenin nazmedilmesinden kısa bir süre sonra Lamiyyetu‟l-„Acem ismiyle
tanındığını

göstermektedir.

Yâkut

el-Hamevî

(öl.

626/1229),

Tuğrâî‟nin hayatını verirken, “Tuğrâî‟nin Ģiirlerinden biri de râvilerin
naklettiği, dillerde dolaĢan ve Lâmiyyetu‟l-„Acem adıyla tanınan kasidesidir”34

ifadesini

kullanarak

özellikle

bu

kasidesine

atıfta

bulunmuştur. İbnu‟l-Adîm (öl. 660/1262) ise bu kasideyi, “Bu kasîde
Tuğrâî‟nin en güzel kasidelerinden, daha doğrusu o dönemin en güzel
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kasidelerinden biridir”35 nitelemesiyle vermektedir. Aynı şekilde İbn
Hallikan (öl.681/1282), şairin güzel şiirlerinden birinin de Lâmiyyetu‟l-„Acem adlı kasidesinin olduğunu36 belirtirken İbnu‟l-İmâd (öl.
1089/1679) Tuğrâî‟den Lâmiyyetu‟l-„Acem sahibi37 diye söz eder. Bu
kayıtlar bize, bu kasidenin Lâmiyyetu‟l-„Acem adıyla meşhur
olduğunu ve bu şekilde rivâyet edildiğini göstermektedir. Ancak söz
konusu kasideye Lâmiyyetu‟l-„Acem adının niçin verildiğini ilk irdeleyen ve aynı zamanda bu kasideyi şerh etmiş olan Salâhuddîn Halîl b.
Aybek es-Safedî (öl.764/1362)‟dir. Safedî, Tuğrâî‟nin bu kasidesini,
Şanfara‟nın

Lâmiyetu‟l-„Arab

adlı

kasidesine

karşılık

olarak

nazmettiğini, nasıl ki Arapların edebî ve hikmetli sözleri içeren ünlü
bir Lâmiyyesi varsa, aynı şekilde Acemlerin yani Arap olmayanların
da böyle bir Lâmiyyesinin olabileceğini ve bunun da Tuğrâî tarafından
nazmedildiğini38 ileri sürmektedir. Safedî‟nin bu görüşüne göre insanlar, bir Arap şairi olan Şanfara‟nın şiirine, üstün gördükleri ve
beğendikleri için Lâmiyyetu‟l-„Arab adını vermeleri gibi, Arap soylu
olmayan (Acem) şairlerden de Tuğrâî‟nin en güzel şiirlerinden biri
olduğuna inandıkları kasidesine Lâmiyyetu‟l-„Acem adını vermişlerdir.
Fakat bu görüş oldukça dikkat çekici bir iddia olup pek taraftar
bulmadığı gibi tepki de çekmiştir.
İbnu‟l-Adîm bu kasidelerin ismi konusunda, daha ihtiyatlı belki
daha makul karşılanabilecek bir yaklaşım sergilemektedir. Buna göre,
Şanfara‟nın kasidesi kendi kategorisindeki şiirlere göre üstün
sayıldığından Lâmiyyetu‟l-„Arab olarak; Tuğrâî‟nin kasidesi de aynı
şekilde kendi dönemindeki şiirlere göre çok değerli ve üstün
görüldüğünden Lâmiyyetü‟l-„Acem olarak isimlendirilmiştir.39 Bu
değerlendirmeye göre bu isimler, kasideler arasında bir mukayesenin
veya bir üstünlük değerlendirmesinin varlığını göstermesinden çok,
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söz konusu her iki kasidenin de gerek içerik gerekse sanat değeri
bakımından çok beğenildiğini göstermektedir.
Safedî‟nin görüşüne şiddetle karşı çıkanlardan biri de XV. yüz
yılda

yaşamış

olan Muhammed

b. Ebî Bekr ed-Demâminî

(öl.828/1424)‟dir. Böyle bir değerlendirmenin bütün Araplara affedilmeyecek bir hakaret olarak sayılacağını ileri süren ed-Demâminî,
Nüzûlu‟l-ğays adlı eserinde “Acemlere nispet veya izafe edilen her
hangi bir Ģey, kesinlikle akıldan yoksun ve Ģereften nasibi olmayan Ģey
demektir”40 diyerek fesahat ve belağat konusunda Araplarla Arap
olmayanları (Acemleri) aynı seviyede değerlendirenleri cahil ve
akılsız saymaktadır. İbn Haldun‟un “Arap soyundan olmayanların
(Acemlerin) Arap diline olan katkıları azımsanmayacak düzeydedir”41
sözü göz önüne alındığında Demâminî‟nin bu değerlendirmesinin hissi ve aynı zamanda Arapçılık ruhuyla ileri sürülmüş bir ifade olduğu
düşünülebilir. Çağdaş Arap yazarlar tarafından da yersiz bulunan bu
tepkinin, Demâmî‟nin „Acem ile A„cem kelimelerini birbirine
karıştırmasından kaynaklanmış olabileceği tahmin edilmektedir.42
Safedî‟nin görüşüne katılmayan pek çok çağdaş araştırmacı dil,
üslup ve sanat açısından güçlü Arap şairlerin kasidelerinden geri kalmayan, hatta bunların bir kısmından daha üstün olan bu kasidenin
Lâmiyyetu‟l-„Acem olarak isimlendirilmesinin nedenini, Tuğrâî‟nin Isfahan yöresinde, diğer bir ifadeyle Arap olmayan ülkelerde yaşamış
olmasından dolayı Fars asıllı olduğunun sanılmasına bağlamaktadır.43
Bundan dolayı Şevkî Dayf, Tuğrâî‟de Araplara karşı bir ırkçılık taassubiyeti olmadığı gibi şairin aslında Arap olduğunu ileri sürerek konunun bu şekilde değerlendirilmesinin de hata olacağını belirtir.44
Tuğraî‟nin bu kasidesine özel bir önem veren ve inceleyen son dönem
araştırmacılardan Ali Cevad et-Tâhir de bazı araştırmacıların ve
müsteşriklerin söylediklerinin aksine Tuğrâî‟nin Arap asıllı olduğu
kanaatindedir. Tuğrâî‟nin Acem olmadığını ve Lâmiyyesini de
NÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 143

LÂMIYYETU‟L-ARAB VE LÂMIYYETU‟L-ACEM
ARASINDA BIR MUKAYESE
Lâmiyyetu‟l-„Arab‟a nazire olarak nazmetmediğini belirten Ali Cevad
et-Tâhir‟e göre, Tuğrâî‟nin Fars asıllı olduğunu söyleyenler, Isfahânî
lakabından hareket ederek O‟nun Isfahanlı olduğunu sanmaktadırlar.
Halbuki bu yeterli bir delil değildir. Zira pek çok Arap şairi ve yazarı
Isfahan‟a yerleşmiş ve orada kalmışlardır.45
Daha önce değindiğimiz gibi bu kasidenin içeriği, Tuğrâî‟nin kendi
durumundan, çevresinden ve zamanından şikâyet ve bu arada sahip
olduğu üstünlüklerle övünmedir. Şairin Divânu‟l-inĢâ görevine
atandığında duyduğu sevinci ve bu işi nedeniyle çağdaşı Harîrî (öl.
515/1122)‟nin tebrik risalesini defalarca öpmesi46 göz önüne
alındığında kasidenin içeriği daha kolay anlaşılacaktır. Dolayısıyla bu
kasideyi, çok sevdiği işinden azledilmesi ve hilafet makamından
umduğunu elde edememesi üzerine duygularını ifade ettiği bir manifesto olarak değerlendirmek mümkündür. Şair, hikmetli sözlerle dolu
bu kasidesinde gazel ve aşktan da bahsetmektedir. Bunların yanında,
yalnızlıktan yakınma ve hüzünleri dile getirme “şekvâ” ile övgü
“fahr” gibi çok farklı konuların bir arada işlenmesi ilginç
karşılanmaktadır.47
Tuğrâî,

hikmetli

sözlerle

siyasi

hayatındaki

tecrübelerini

hatırlatarak, devletin üst makamları ve siyasi idaredeki arzusunun
gerçekleşmemesi üzerine hilafetin başkenti olan Bağdat‟ta artık kalmak istemediğini açıkça dile getirmektedir. Bu konudaki şikâyetlerini
ve iç dünyasındaki sıkıntılarını sıralamaya çalışırken, bir taraftan da
dünyada işlerin erbabı ile cahiller arasında dönüşümlü olarak
seyrettiğine, bazen cahil kişilerin ön saflarda yer almasına karşılık bilgin kişilerin ortada gözükmediğine dikkat çekmektedir. Sıradan
kişilerin yüksek mevkilere çıkmasına, bunları görecek kadar ömrünün
uzun olmasına üzülmektedir. Değişik vesilelerle haklı olduğunu dile
getiren şair, aslından dünyada doğruluk ve samimiyetin kalmadığını
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insanların iki yüzlü davrandığını, haktan çok güç ve kuvvetin hakim
olduğunu dile getirmektedir. Bütün bunlara rağmen umudu elden
bırakmamaya özen göstermektedir. Dolayısıyla şair, ahlaki değerleri
ön plana çıkararak siyasi, toplumsal ve biriysel olayları, özellikle toplumun ahlaki değerlerini ve sosyal ilişkileri ince bir dille ve oldukça
anlamlı sözlerle eleştirmektedir.
Kaside, içeriği açısından ayrı bir ehemmiyet taşımakla birlikte dil,
üslup, şekil ve sanat itibariyle de dikkatleri üzerine çekmiştir. Cahiliye
şiirinin bir özelliği olarak, gazel ve aynı zamanda yalnızlığını dile getiren şikâyet beyitleriyle başlamış olan kaside daha ilk dönemlerden
itibaren Ukberî, Zemahşerî, Safedî ve Demâmînî gibi pek çok ünlü
ilim adamı

tarafından

üzerinde

şerh

ve

benzeri

çalışmalar

48

yapılmıştır . Gerek içeriği gerekse sanatı açısından büyük bir ilgi
toplamış olan bu kasidenin pek çok yazmasının bulunması49, ilim ve
edebiyat dünyasında hızla yayılmış olduğunu; başta Türkçe50 olmak
üzere İngilizce ve Fransızca gibi pek çok dile tercüme edilmiş olması
da bu ilginin daha sonraki yıllarda da devam ettiğini göstermektedir.
Batı dillerine tercüme edilmiş olması da müsteşriklerin ilgisini
çektiğini göstermektedir.51
Dilin bütün inceliklerine hakim olan Tuğrâî, üstün ve başarılı bir
sanat sergileyerek hayattaki tecrübelerini coşkulu bir duyguyla
anlatması ve tasvir etmesiyle tenkitçilerden takdir toplamıştır.
Bunların başında Lâmiyyetu‟l-„Acem‟i inci dizisine benzeten Safedî
gelmektedir. Safedî‟ye göre kaside, dili güzel ve akıcı olduğundan kolayca ezberlenen, seçkin ve özgün bir içeriğe sahip, vezin, kafiye ve
insicam gibi şekli özellikleri bakımından bir başkasının yapamayacağı
güçtedir.

İçeriği

kandiller

gibi

hem süslü

hem

aydınlatıcı,

duygulandırıcı, ders verici bir özelliğe sahiptir. “Zamanının üstazı”
olarak değerlendirilen Tuğrâî, bu kasidesini okyanusların derinliklerine dalarak veya gökyüzünün enginliğinde dolaşarak bu eşsiz ve benNÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 145
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zersiz incileri elde edip insanlara sunmuştur. Bundan dolayı ilim ve
edebiyat erbabı arasında bir hayli meşhur olmuş ve kadehlerdeki şarap
gibi ellerden ve dillerden düşmemiştir.52 Safedî bu kasideyi, gerek dil
gerekse sanat açısından belirtilen özellikleri yanında engin ve derin
anlamlarla dolu olduğunu gördüğü ve dolayısıyla çok beğendiği için
şerhetmiştir.53
Şanfara‟nın yaptığı gibi, Tuğrâî de 59 beyitten oluşan kasidesini
bölümler halinde işlemiştir. Kendisinden gurur duyarak ve övünerek
başladığı ilk dokuz beytinde uzun süre eş ve dostlarından ayrı ve gurbette kalmasından dolayı duyduğu özlemini ve üzüntüsünü gideremediğinden içinde bulunduğu acizlik ve çaresizlikten yakınmaktadır.
Bundan sonraki bölümde Bağdat‟tan ayrılışını ve beraberinde olan
kişileri tasvir etmektedir. Tasvirden sonra ise kasidesinin asıl konusu
olan “şikâyet (şekvâ), hüzün ve şansızlık” konusuna geçerek kendini
tamamen hüzün ve kedere teslim etmeyip, arzu ve isteklerine ulaşmak
için gerekli olan güvenini, metanetini ve hayata olan bağlılığını dile
getirmiştir. Bütün bunlardan şairin, gönlünde derin izler bırakmış olan
hüzün, hasret ve acı veren şikâyetler ile bunların karşılığı olan hayata
tutunma, ümitvar olma ve özgüvenini yitirmeme arasında olduğu
görülür. Kasidesinin son kısmını ise hikmetli sözlere, atasözü kabilinden olan deyimlere ayırmıştır. Kasidede bahsedilmiş olan acı, keder,
üzüntü ve genel anlamıyla hayatın sıkıntıları, görünüşte şairin hayatını
ilgilendiren hususlar olsa da aslında bunların zaman ve mekânla sınırlı
kalmaksızın herkesi ilgilendirebilecek evrensel sıkıntılar, hüzünler ve
acılar olduğu görülür.
Mukayese:
Bazı araştırmacılar, söz konusu iki şairin Arap veya Acem
olmalarına dayalı olarak bu kasidelerden birinin diğerine üstün
olduğunu ispatlamak için değil, her iki şairin de sıkıntılar karşısında
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dile getirmiş oldukları duygular arasındaki benzerlikten dolayı bir
karşılaştırmanın doğru olacağı kanaatindedirler. Bir tarafta kabilesinden kopmuş, bedevi hayatın zirvede olduğu bir dönemde çöllerde
vahşi hayvanların arasında aç, susuz, yalın ayak ve perişan bir hayat
sürmüş olan Şanfara; diğer tarafta medeniyetin kök saldığı, hayat sevisinin ve refahın oldukça geliştiği bir dönemde devlet idaresinin üst seviyelerindeki görevini kaybetmiş olan Tuğrâî bulunmaktadır. Birbirine
zıt hayat tarzları yaşamış, zaman ve mekânları çok farklı iki şairin dile
getirdiği bu kasidelerde, duygu ve düşünce bakımından büyük benzerlikler bulunmaktadır54. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
1- Her iki kaside de şairlerin hayat hikâyelerini ele almaktadır.
2- Her iki şair de dışlandıkları çevrelerine olan memnuniyetsizliklerini, aile, dost ve ahbaptan uzak kalışlarını, dolayısıyla bunlara karşı
isyanlarını dile getirmişlerdir. Ancak ele alınış tarzları farklıdır.
İradesi sağlam ve güçlü olan Şanfara, bu isyanı uygulamaya geçirerek
kabilesinden ayrılmış, bunların yerine vahşi ve yırtıcı hayvanlardan da
olsa kendisine yeni dostlar edinmiştir55. Yeni arkadaşlarını şöyle
sıralar: (4. ve 5. beyit)56:
-Hayatına ant olsun ki, aklı baĢında olduğu halde umarak veya
korkarak geceleri dolaĢan bir kiĢi için yeryüzünde darlık olmaz.
-Benim sizden baĢka dostlarım var: koĢmaya dayanıklı kurtlar,
pürüzsüz ve benekli derili leopar ve yeleli sırtlanlar.
Tuğrâî ise Bağdat‟ta ikamet etmesine rağmen, hüzün ve acılarını
paylaşacak dost ve arkadaş bulamadığından kendini yalnız hissettiğini,
ayrıca kını ve kabzası çıkarılmış bir kılıç gibi güçsüz ve korumasız
hale geldiğini, bundan dolayı da Bağdat‟ta kalmak istemediğini dile
getirmektedir. Ancak Tuğrâî‟nin bu şikâyeti, sadece sözde kalmıştır.
Şöyle der. (3-5 beyitler) :
- Artık Bağdat‟ta ikamet neden!? Orada ne evim, ne devem var!
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- Ben orada aileden uzak, eli boĢ ve yalnız baĢınayım; kınından
ve kabzasından uzaklaĢtırılmıĢ kılıç gibiyim.
- Ne kendisine dertlerimi Ģikâyet edileceğim bir dost, ne de sevinçlerimi paylaĢacağım bir candan arkadaĢ var!
3- Her iki kasidede de eş ve dosttan uzak kalmaktan, acılarını
paylaşacak ahbap bulunmamasından yakınma vardır. Aslında Şanfara
dost ve arkadaşın yokluğundan değil, samimi ve kendisine hayrı olan
kimselerin yokluğundan yakınmaktadır. Bunun için gerçek bir
arkadaşta şu özellikleri aramaktadır: Kahraman ve yürekli; kılıcı ve
yayı elinde olan yiğit kişi. (Bkz. 10 ve 11. Beyitler)
Tuğrâî ise, ayrı kaldığı arkadaşları yerine kendisine huzur ve
rahatlık sağlayacak, kendileriyle hemhal olacak ve yüce makamlara
erişmesi için yardımcı olacak dostlar aramaktadır. Ancak yaşadığı çağ
(zaman), buna engel olduğundan kendisini elinde olanlarla yetinmeye
zorlamaktadır. (Bkz. 8 ve 9. beyitler)
4- Her iki şair de kasidelerinde kadına yer vermişlerdir. Ancak kasidelerin genel muhtevasında olduğu gibi yine hedefler ve seslenişler
farklıdır. Şanfara korkak ve evine kapanmış, karısına sığınmış ve
karısına boyun eğen bir erkek görünümünde değildir. Arapların ruhunda olan bir özellikle, kendisini kadınlardan daha üstün bir konumda görmektedir. Bununla birlikte evini terk eden, akşam sabah başka
kadınlarla birlikte olup eğlenceye dalan hayırsız bir erkek de değildir.
Kendisini sorumlu hisseden bir anlayışa sahiptir. (Bkz. 15 ve 17.
beyitler)
Buna karşılık Tuğrâî, kadınlara karşı daha nazik bir yaklaşım sergilemektedir. Kadınlardan esen güzel bir sevgi yelinin kendisini doğru
yola ileteceğine inanan ve güzelliği, sevgisi ve nezaketinden dolayı
gönlünü kadın sevgisi kaplamış olan Tuğrâî, kadınlara karşı olan hassasiyetini sözlerine yansıtmıştır. (Bkz. 18-24 beyitler)
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5- Her iki şair de insani ve ahlaki değerleri dile getirerek zillet
duygusuna karşı savaş açmışlardır. Şanfara, şerefi için canı pahasına
en zor durumlarla yüz yüze gelmekten çekinmemekte ve bunu bir onur
vesilesi saymaktadır. Örneğin kabilesi arasında zillet içerisinde
yaşamaktansa açlıkla mücadele etmeyi, açlığa dayanmayı, hatta toprak
yemeyi tercih etmektedir. (Bkz. 21-24 beyitler)
Tuğrâî‟ye göre ise, basit bir geçime razı olmak miskinliktir,
sıkıntılardan uzak kalma arzusu zayıfların ve güçsüzlerin üzüntülerini
daha da artırır ve onları tembelliğe ve gevşekliğe sevk eder. Onurlu ve
ulu kişilerin daima sıkıntılarla yüz yüze kalacağını, bundan dolayı
onurlu ve izzetli olmak isteyen kişilerin sıkıntılara ve tehlikelere
katlanması gerektiğini vurgular. (Bkz. 32-37 beyitleri)
6- Her iki şair de farklı gerekçe ve nedenlerle sürekli bir yerde
kalmayı istememişlerdir. Kendini kovulmuş ve dışlanmış hisseden ve
her an öldürüleceğini bekleyen Şanfara, kanını akıtmak için peşinden
koşanlardan kurtulmak için sürekli yer değiştirmektedir. Gözleri uyku
tutmaz ve uyumak için yanını yere koymaz, dolayısıyla her zaman
uyanık olmaya çalışır. Bu sıkıntılara da gayet alışkın ve dayanıklı
görünmeye çalışır. (Bkz. 42-50 beyitler)
Buna karşılık Tuğrâî, arzu ettiği şan ve şöhreti ancak gezip
dolaşmakla elde edeceğine inanır. Bunun için sürekli bir yerde ikamet
etmek istemediğini dile getirir (Bkz. 35. beyit). ve elde etmek istediği
arzularının daha sonraki günlerde oluşacağına inanır. (Bkz. 39. beyit)
7- Her iki şairin ortak noktaları, yakındıkları “zamanın”
zorluklarına karşı koymaya ve tahammül etmeye (sabır) çalışmış
olmalarıdır. Zira yaşadıkları sıkıntıların zamanla geçeceğine inanırlar.
Özellikle akla gelen her türlü sıkıntıyı tatmış olan Şanfara sabrın
efendisi olarak görünmeye çalışır. Atılgan ve cesur bir kurt gibi zorluklara göğüs gererek sabırı bir elbise ve zırh gibi görmekte (Bkz. 50.
beyit), onuru uğruna fakirlikten şikâyet etmediği gibi zenginliği de
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mal çokluğu olarak değil, bir onur vesilesi olarak görmektedir. (Bkz.
51 ve 52. beyit).
Fakat Tuğrâî, dünyanın sıkıntılarından bıkmış ve usanmıştır. Bundan dolayı divanının farklı yerlerinde olduğu bu kasidesinde de zamandan ve zamanın sıkıntılardan şikâyette bulunmaktadır. Kendinden
daha aşağı olan insanların dünya nimetleri bakımından kendinden daha iyi durumda olmalarını içine sindirememektedir. (Bkz. 43 ve 44.
beyit)
8- Her iki kaside de hikmet ve öğütler bulunmaktadır. Her iki kasidenin bazı kısımları Arap atasözü haline gelmiştir. Tuğrâî‟nin şu
sözleri bunun en güzel örneğidir:
“Sana en fazla düşman olan kişi, kendisine güvendiğin kişidir. Öyleyse insanlara karşı dikkatli ol…”(46 ve 48. beyit)
Özet olarak, Şanfara‟nın Lâmiyyesi hayatındaki tecrübelere dayanan ve yaşadığı hayatıyla sıkı sıkıya bağlı olan duygularla; Tuğrâî‟nin
Lâmiyyesi ise, daha çok hayatın zorluklarını ve sıkıntılarını dile getiren şikâyet ve şairin yaşadığı tecrübeler yanında elde etmek istediği
umutları dile getiren duygularla doludur.
Sonuç:
Lâmiyyetu‟l-Arab‟ın Şanfara‟ya ait olup olmadığı konusu ile
Tuğrâî‟nin soyu konusundaki tartışmalar bir tarafa bırakılırsa her iki
kasidenin de genel olarak Arap şiiri içerisinde önemli bir yer tuttuğu
hususu, genel bir görüş olarak ortaya çıkmaktadır. Farklı zaman,
mekân ve sosyal yapıda dile getirilmiş olmalarına rağmen sanat ve
edebi benzerlikler yanında içerik ve verilmek istenen mesaj açısından
birçok noktada benzerlik göstermeleri bu iki kasidenin birlikte
anılması ve birlikte değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur.
Görüldüğü gibi kasideler hayatta karşılaşılan güçlükler ve bunun sonucu elde edilmiş olan tecrübeleri, hikmetli sözler ve derin anlamlarla
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verilmek istenen öğütleri dile getirmeleri gibi pek çok hususta paralellik arzedip, yaşanmış deneyimlerin ve aklın ışığında insanın
duygularına hitap eden bir yapıya sahiptirler.
Her iki kasidede de zamanın sosyal yapısı eleştirilmiş ve vakıa ile
hakikatin karşılaştırması yapılmış, haksızlıklar karşısında olması gerekenler seslendirilmiştir. Tuğrâî, deneyim ve bilgi bakımından üstün
bir düzeyde olan kendisinin bir tarafa atılarak devlet idaresinde ehliyetsiz kişilerin yer aldığını, devlet adamlarına ve zenginlere gereğinden fazla iltifat edilmesini dile getirerek insanların tutum ve
davranışlarını eleştirirken aslında Şanfara da benzer konuyu dile
getirmiştir. Dile getirdiği hususlarla kendisini kabileden dışlayarak
cezalandırmış olan ileri gelenleri ima etmektedir. Zira bir kabileden
dışlamayı ancak o kabilenin ileri gelenleri yapabilirdi. Dolayısıyla güç
ve idareyi elinde tutan kişilerin, fakir, yoksul veya nüfuzu olmayan
kişilere karşı baskı ve haksız tutumlarını eleştirme, bu kasidelerin ortak özelliği olarak ortaya çıkmaktadır.
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FEDVÂ TÛKÂN VE MAHMÛD DERVİŞ’İN ŞİİRLERİNDE
DİRENİŞ
(درويش

)المقاومة في شعر فدوى طوقان ومحمود
(I)

Salih Tur

Özet: 19. yüzyılın başında işgalci güçlerin desteğiyle Filistin toprakları üzerinde bir Siyonist devlet kurma girişimleri başlatılmıştır. Özellikle 1967 Haziran yenilgisinden sonra gerek Filistin gerekse diğer
Arap topraklarının büyük bir bölümü işgal edilince şairler, yaşanan bu
trajedinin dışında kalamayacakları düşüncesiyle romantik dünyalarını
bırakıp işgali sona erdirmek ve kaybedilen toprakları geri almak için
kalemleriyle mücadele etmeye başlamışlardır. Bu çalışmamızda kalemlerini bir silah olarak kullanan Filistinli direniş şairlerinin başında
yer alan Fedvâ Tûkân ve Mahmûd Derviş’in şiirlerinde direniş temasını inceledik. Her iki şairin işgale karşı direnmek, halkın moralini
yüksek tutmak, azim ve kararlıklarını sürdürmek ve düşmanı tehdit
etmek için hangi anlatım teknikleri kullandıkları konusu üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arap Edebiyatı, Filistin Şiiri, Mahmut Derviş,
Fedva Tokan, Filistin.
FADWA TOUQAN AND MAHMUD DARWISH'S POEMS
FOR RESISTANCE
Summary: At the beginning of the 19th century, in the lands of Palestine and with the support of the occupying forces, there was an initiative to build a Zionist state. Especially, after the defeat in June 1967, a
large part of the Palestinian and other Arab lands were occupied and
the poets of the time decided to fight with their pens to get back their
lands thinking that they could not live with that tragedy. This study
focuses on two poets of Palestinian Resistance, Mahmud Darwish and
Fadwa Touqan, examining how they used their pens and what themes
they had to fight against this occupation. This study also deals with on
their strategies to resist the occupation, to keep people’s morale high,
to maintain resolution of the people, and to threat the enemy.
Keywords: Arabic literature, Palestinian poetry, Mahmoud Darwish,
Fadwa Touqan, Palestine.
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التمهيد:
السر والعلن) مصَتٌ قاًب لفلسطُت.
مع بدايات القرف التاسع عشر بدأ يرتسم (يف ّ
وعلى الرغم من أف ُم ُد َف وقرى ىذا الشطر من األرض العربية كانت ملئة بأىلها فقد
ِ
الشامل منها واعبزئي مقولة« :إف فلسطُت أرض بال
اخًتع الغرب ،بغية تنفيذ ـبططاتو
ٍ
لشعب بال أرض ىو الشعب اليهودي اؼبتوزع يف أصقاع
شعب لذا ينبغي أف تُعطى
العامل» .ومنذ ذلك الوقت اؼببكر ابتدأ استيطاف اليهود ،مدعوماً بربكات العامل الغريب
وإمكاناتو اؼبادية والبشرية اؽبائلة ،ينشب ـبالبو يف األرض الفلسطينية ٍب اكتسى شرعية
دولية مع وعد بلفور ،وصك االنتداب الربيطاين ،الذي جعل تنفيذ ذلك الوعد أولوية
أساسية لو.
وعلى الرغم من أف معظم األرض العربية من أقصاىا إىل أقصاىا ،ما خال جزيرة
العرب ،كانت قبل اغبرب العاؼبية األوىل وبعدىا قد وقعت ربت انتدابات أوربية (بريطانية
وفرنسية وإيطالية) إالَّ أف االنتداب الربيطاين على فلسطُت كاف األشرس ألنو مل يبتغ فقط
هنب ثروات البالد بل إحالؿ شعب غريب مكاف الشعب األصلي ،ليصبح ذلك الشعب
وجرحاً بليغاً يصعب معو
الغريب ودولتو اؼبستقبلية« :إسرائيل» قاعدة متقدمة ؼبصاغبوُ ،
التئاـ أشالء األمة الفلسطنية يف دولة واحدة.
ومل تكد النخبة الفلسطينية أواخر القرف التاسع عشر وأوائل القرف العشرين تبدأ بنفض
غبار القروف الوسطى عن فكرىا ،وعن رؤيتها لكثَت من األمور حىت جوهبت باؼبسألة
الوطنية تَطْر ُؽ الوجداف وتُلِ ُّح على اؼببدع أ ْف يػت ِ
َّخ َذ مكانو اؼبتقدـ يف حركة اعبماىَت اليت
َ
ُ
اندفعت بإمكاناهتا اؼبتواضعة ،بل ردبا البدائية ،لتدافع عن حقها يف أرض اآلباء واألجداد،
ولتقاتل على جبهتُت :ضد اؼبشروع اليهودي ،الذي صار يأخذ يوماً بعد يوـ صفة دولةً
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ضمن الدولة ،وضد احملتل الربيطاين ،الذي سعى بكل ما مكنتو بو طاقاتو االستعمارية،
من حرماف الشعب الفلسطيٍت ،من أبسط مقومات اغبياة ،واؽبوية الوطنية ،ووسائل الدفاع
ِ
طرده من أرضو .حينما تأٌب اللحظة اؼبناسبة!.
اؼبشروع عن النفس ،ليَ ْس ُه َل ُ
«وُك ُّل ىذه األوضاع وغَتىا ،بكل مافيها من جوانب إهبابية وسلبية ،فرضت ػ كما
يقوؿ الدكتور إحساف عباس ػ على الشعر الفلسطيٍت يف تلك الفًتة أف يبارس موضوعات
جديدة ،فيها التنديد بسياسة الدولة اؼبْنتَ ِدبة ،وربيزىا للصهيونية ،والتحذير من أخطار
ُ
اؽبجرة ،واإلشادة باؼبقاومة الشعبية والثورة والتضحية والبذؿ ،وزبليد البطوالت اليت يبثلها
من سقطوا من الشهداء ،وسبجيد االستشهاد وإكبار الروح الوطنية ،وتنبيو الشعب إىل ما
يًتصده من ـباطر ،ورببيب اإللفة والوفاؽ والتعاوف بُت أفراد الشعب من أجل ربقيق
(ٔ)

التحرر».

ونظراً لألنبية الدينية اليت تتمتع هبا أرض فلسطُت .ونظراً ألهنا وقبل كل شيء أرض
ب على مرأى ومسمع العامل من ربت أقداـ شعبها  ،فقد كانت القضية
فلسطنية تُ ْسلَ ُ
الفلسطينية قبل الشتات وبعده ىاجس معظم الشعراء العرب ،بل «ولعلها أىم قضية
تالقى عندىا ِ
الش ْعُر ػ كي ال نتكلم إال عنو ػ يف العامل العريب»(ٕ).

ويكفي أف نُ ِد َّؿ بقصيدة أو اثنتُت ما تزاالف إىل اآلف تنقالف لنا رعش اؼبأساة ،بصدؽ

ِح ِّسها اإلنساين وعمق انتماء الشاعر من الدوؿ العربية اؼبختلفة للقضية الفلسطنية .فمن
لبناف يبث األخطل الصغَت فلسطُت أعذب قبوى:
أسى ننسى أسانا
يػا فلسطُت التػػي كدنا ؼبا كابدتو من ً

قد رضعناه من ِ
اؼبهد كالنا

أخت على العهد الذي
كبن يا ُ
ُ
يثرب والقدس منذ احتلمتػا

كعبتانا ،وىوى العرب ىوانا

شرؼ للمػوت أف نطعمػػو
ٌ

شرؼ للموت أف نطعمػو
ٌ
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شرؼ للمػوت أف نطعمػو أنفساً جبػارة تأىب اؽبوانػا.
ٌ

(ٖ)

................
وىذا شاعر من سورية وىو عمر أبو ريشة تدفعو مأساة فلسطُت اؼبزل ِزلة ألف يتفجر
غضباً على أمتو العربية:
أميت ىل لك بُت األمػػم
أتل ّق ِ
مطرؽ
اؾ وطرفػػي ٌ

منب ٌػر للسيف أو للقلػػم؟

خجالً من أم ِ
سك اؼبنصػرـ
ْ

أإلسرائيل تعلػو راي ػة يف ضبى اؼبهد وظل ِ
اغبرـ؟
ٌ

ِ
الذؿ ومل تنفضي ِ
أغضيت على ِ
عنك غبار التُهم؟
كيف

(ٗ)

ىزتو أحداث القضية الفلسطينية فَ ّخلدىا شعراً لتمأل
وتطوؿ قائمة الشعر العريب الذي َّ
ؾبلدات .ويعنينا يف ىذه الدراسة أمر الشعر الفلسطيٍت بعامة ،وأمر شاعرين نبا :فدوى
طوقاف وؿبمود درويش خباصة ،نبحث فيهما عن انعكاس القضية يف الشعر ،ماذا أضافت
للشعر ،وكيف استجاب الشعر ؽبا وبأية تقنيات!..
******
قس ُم الدكتور عبد الرضبن ياغي حياة الشعر الفلسطيٍت حىت النكبة إىل أربع مراحل:
يُ ِّ
المرحلة األولى :تبدأ من النصف الثاين من القرف التاسع عشر حىت إعالف الدستور يف
تاريخ السلطنة العثمانية سنة  .ٜٔٓٛوسبتد المرحلة الثانية :يف الفًتة من سنة  ٜٔٓٛحىت
انتهاء اغبرب العظمى األوىل عاـ ٕٓ .ٜٔوتشتمل المرحلة الثالثة :على الفًتة اؼبمتدة بُت
اغبربُت العاؼبيتُت ،أي من سنة

ٕٜٓٔ

حىت سنة  ،ٜٖٜٔأما المرحلة الرابعة واألخيرة:

فتمتد من اغبرب العظمى الثانية حىت وقوع الكارثة يف فلسطُت عاـ .)٘(.ٜٔٗٛ
الرباؽ عاـ  ،ٜٕٜٔوما تالىا من قياـ
وإذا أخذنا هبذا التقسيم أو بتقسيم يرى َىبَّة ُ
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اؼبستعمر الربيطاين بإعداـ لببة من أحرار فلسطُت نقطة فاصلةً بُت برىتُت يف شعر ماقبل
النقد وال الذائقة اعبماعية ربتفظ اآلف بأي شعر فلسطيٍت ذي قيمة قبل
النكبة فإنو ال ُ
ظروؼ موضوعية وأخرى ذاتية كي ذبعل الشعر قبل الثالثينات
الثالثينات .لقد تضافرت
ٌ
ومعٌت.
يبيل إىل اػبطابية ّ
الفجة ،و ّ
مبٌت ً
اؼبطوالت اليت تقتفي مبط القصيدة الًتاثية ً

على أنو ومنذ أواخر العشرينات انضافت كوكبة جديدة من الشعراء اليافعُت إىل

خارطة الشعر الفلسطيٍت ،وىيمن ثالثةٌ ىم :إبراىيم طوقاف ،وعبد الرحيم ؿبمود وعبد
الكرمي الكرمي (أبو سلمى) ،على اؼبشهد الشعري وتركوا بصماهتم اليت ال سبحى عليو.
ومن ٍ
أسف أف أوؽبما ،أي إبراىيم طوقاف ،تويف مبكراً ،عاـ ٔٗ ،ٜٔمن ِعلّ ٍة أصابتو يف
معدتو ،فلم يُتح لنا أف نستفيد من مايف أقصى عبقريتو الشعرية .ومع ذلك فإف قصيدة
تنبئ ،والشك ،عن
كقصيدة «الفدائي» اليت ما تزاؿ إىل اآلف أغنية على ُك ِّل الشفاه ُ
ٍ
موىبة تنفرد باستشفاؼ العاـ من قلب اغبدث العاب ِر:
ال تسػػل عن سالمتػػو

روحو فوؽ راحتػػو

بَ َّػدلػتػو ىػمػومػػو كفنػاً مػن وسادتػػو
.....
ػف
ىػو بالباب واقػ ٌ
فاىدأي يا عواصػف
ػامت لػو تكلّمػا
ص ٌ

والػردى منػو خائػػف
خجػالً من جراءت ػػو
لفػظ النػار والدم ػػا

ِ
ػزـ أبْ َكمػػا
قُل ؼبن عاب صمتػو ُخلػ َػق اغب ُ
وعاـ

ٜٔٗٛ

)ٙ

استشهد يف معركة الشجرة ،دفاعاً عن أرضو الشاعر الفلسطيٍت عبد

الرحيم ؿبمودُ ،ـبَلِّداً روح الفداء هبذه األبيات العظيمة:
سأضبػل روحي على راحتػي
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ِ
ظ العػػدى
فبات يغيػ ُ
فإمػا حيػاة تُسُّر الصديػػق وإما ٌ

(ٚ

أما الشاعر عبد الكرمي الكرمي (أبو سلمى) ،فعلى عكس إبراىيم طوقاف و عبد
الرحيم ؿبمود اللذاف تَػَر ّجال مبكراً فلم يشهدا ذُ َّؿ اؽبزيبة والتشرد ،فإف مسَتتو الشعرية
والكفاحية  ،والعطاء استمرت حىت عاـ ٔ ،ٜٔٛفصار من كبار الشعراء الفلسطينيُت
والعرب .مستحقاً عن جدارةٍ لقب «زيتونة فلسطُت».
ص ْرنا عطاء ىؤالء الشعراء بالفًتة اؼبمتدة منذ أواخر العشرينات حىت أواخر
وإف َح َ
ينتصب كأبرز شاع ٍر عرفتو فلسطُت حىت ذلك
األربعينيات ،فإف الشاعر إبراىيم طوقاف
ُ
التاريخ ،ذلك أف قصائد مثل «الفدائي» و «الثالثاء اغبمراء» ،و«غادة إشبيلية»
و«اغببش الذبيح» ،و«مصرع بػُْلبل» كانت كما يرى الناقد إحساف عباس« ،فتحاً جديداً
ؼ حدود الدرامية والرمز ،ومل يكن متقدماً يف
شار َ
بار َح فيها منطقة صبيع الشعراء ،ففيها َ
َ

ىذا الكشف على شعراء فلسطُت وحسب ،بل على شعراء جيلو يف العامل العريب»(.)ٛ
كما وكاف إحساف عباس يف دراستو «نظرة يف شعر إبراىيم طوقاف» ،اليت ضمتها طبعة
دار القدس ،بَتوت ،عاـ ٘ ،ٜٔٚلديواف إبراىيم ،وقد أشار يف معرض حديثو عن الدور
الريادي إلبراىيم طوقاف على صعيد ذبديد شكل القصيدة بالقوؿ« :ومهما يكن من
شيء ،فردبا نسي الشعراء اؼب ْح َدثوف أف إبراىيم رائ ٌد من ّروادىم .لقد َجّرأىم بالتنويع يف
ُ
نوع جديد ،ومن خالؿ البساطة اؼبنَػفَّرةِ
داخل القصيدة الكبَتة على تنويعات من ٍ
ُ
بوضوحها ،واليت شاءىا ؾباالً للشعر فَػتَ َح ؽبم الباب إىل خلق دىاليز الغموض .وعن
طريق اإللتزاـ بقضية وطنو أعطاىم درساً عميقاً يف أف االرتباط بقضية الشعب البد أف
مطهر ضروري لتصفية
تتم ّأوالً على مستوى التعبَت الدارج ،اؼبؤثر اؼبوحي وأف الشعر ٌ

اؼببتذؿ واؼبألوؼ».)ٜ(.
160

على أنو وعلى الرغم من كل ىذه العطاءات فقد ظل البعض من النقاد يروف أف
يرؽ إىل مستوى اغبدث ،وأغفل جوانب كثَتة كانت
الشعر الفلسطيٍت قبل النكبة مل َ
غٌت وعمقاً افتقر إليهما يف الكثَت من النماذج اليت وصلتنا« .إف
إضاءَ ُهتا ستمنح الشعر ً
الشعر الفلسطيٍت الثوري ػ يقوؿ الدكتور عبد الرضبن الكيايل يف كتابو «الشعر الفلسطيٍت

عن كثَتاً دبشكالت ىامة ؽبا شأهنا يف اؼبعركة :كالتخلف
يف نكسة فلسطُت» مل يُ َ
يهتم كثَتاً بالشؤوف
اغبضاري والفقر واعبهل واؼبرض ،وكاالستغالؿ البشري ،ومل َ
االجتماعية؛ كقضايا اؼبرأة والعماؿ والفالحُت ،وال بالثقافة والتعليم .و َغ ِف َل عن كث ٍَت من
األخطاء اؼبميتة واالكبرافات الوطنية اليت كانت ترتكبها القيادات الفلسطينية لتبديد القوى
صَر الشعر تقصَتاً بيّناً يف تصوير وحشية التدابَت االستعمارية
يف إشكالية ثورية ُمزيّفة ..وقَ َّ
وجرائم اإلنكليز القمعية واإلرىابية ...فلم يق ّدـ شيئاً عن أىواؿ التعذيب والتخريب
صَر الشعر يف رثاء ثوار
والقتل واؽبدـ والتنكيل ودوس الكرامات وامتهاف اغبرمات ...وقَ َّ
الشعب ،وخباصة رثاء الشيخ عز الدين القساـ..)ٔٓ(»...

وإذا كاف الكثَت من جوانب القصور ىذه اليت ع ّددىا الكيايل صحيحةً فإف الصحيح،
أيضاً ،أف قائمة طلباتو اليت يطلبها من الشعر الفلسطيٍت ؼبا تنوء بو حركة شعرية ناشطة،
ِّ
ومتجذرة ،فكيف إف كنا نتحدث عن شع ٍر كاف ما زاؿ حىت ذلك الوقت يتلمس خطاه
األوىل وسط قضية من أخطر القضايا اليت واجهتها شعوب العامل يف التاريخ اغبديث
للبشر.
ٍ
خلفية ىذه قتامتها ،وىذه باؼبثل أسطع مباذجها الشعرية ولدت الشاعرة
على
الفلسطينية فدوى طوقاف ،الشقيقة الصغرى للشاعر إبراىيم طوقاف ،عاـ  ،ٜٔٔٚيف مدينة
ُسر الفلسطينية،
نابلس ،ويف أ ْ
ُسَرةٍ من كربيات األ َ

ٔٔ

وعلى الرغم فبّا كانت تتمتع بو

عائلتها من حظوظ السيادة وإمارات العز وسعة العيش ،إال أف الظروؼ اليت رافقت
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طفولتها ،والصدر األوؿ من شباهبا وصوالً إىل نكبة عاـ  ،ٜٔٗٛكاف ؽبا ،كما عرفنا من
بعض أشعارىا ومن سَتهتا الذاتية ،األثر األبرز يف تكوين شخصيتها كأنثى وكشاعرة ،فقد
عانت فدوى ضروباً من اغبرماف والقسوة أصابت روحها جبروح عميقة ظلّت تتحدث
عنها بأسى كلما الحت الفرصة.
تقوؿ فدوى طوقاف « :أ ُّمي أعطت للحياة طبسة بنُت وطبس بنات ،وكاف ترتييب
السابع بُت العشرة .وقد ضبلت يب على ُك ْرهٍ ،وحاولت اإلجهاض ،ولكنٍت تشبثت برضبها
تشبث الشجر بأرض فلسطُت .احتضنتٍت ورعت طفوليت خادمةٌ يف البيت ،إذ مل تكن
إيل ،وأيب كاف يطمع دبجيء ٍ
ولد خا ٍ
مس ولكنٍت خيبت أملو
ّأمي متفرغة يل وال مشتاقة َّ
بكوين أنثى ..وإذا كانت الطفولة ىي اؼبرحلة اليت ترسم الشخصية وتقررىا فإف طفوليت مل
تكن بالسعيدة ال اؼب َدلّلة ،وظللت أتلهف للحصوؿ على اغبب واالىتماـ»(ٕٔ).
ُ
ٍ
َت فدوى «يف بيئة عائلية شديدة احملافظة ،ويف بيت أثري كبَت توارثتو العائلة عن
نَ َشأ ْ
األجداد .بيت يذ ّكرؾ بقصور اغبرمي واغبرماف ..اؼبرأة فيو سجينة اعبدراف والكتب ،ؿبرومة
عمي النغمة النشاز ،والنعجة اليت خرجت عن
من االستقالؿُ « .
كنت يف نظر أبناء ّ
القطيع ،وظلّت مراىقيت وأياـ صباي ىدفاً لسيف اعبالّد ..يهوي على يفاعيت بدعوى
التقاليد واؼبقاييس األخالقية البلهاء ..ويف ضجة السقوط عاـ

ٜٔٗٛ

بدأ التحوؿ

االجتماعي الذي وبدث عادةً بعد اغبروب يتخذ ؾبراه يف مدينيت نابلس ،فسقط اغبجاب
تطورت اؼبرأة اغبديثة ،وانفتحت أمامها آفاؽ التعليم العايل ،واستقلت اقتصادياً.
وبسقوطو ّ

خرجت أنا من «قمقم اغبرمي» إىل اغبياة أؼبسها بأصابعي وتلمسٍت.)ٖٔ( »....
كما
ُ

بُت جدراف ؿببسها ىذا ابتدأت فدوى طوقاف تقرض الشعر ،وكاف شقيقها إبراىيم
َب الروحي حملاوالهتا الشعرية ،ودبوتو عاـ
ُم َعلِّمها واأل َ
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ٜٔٗٔ

خسرت سنداً قوياً وعوناً ؽبا

يف مواجهة اغبرماف واإلقصاء كأنثى رسم ؽبا اجملتمع آنذاؾ وظيفة واحدة ىي اإلقباب
ورعاية األطفاؿ ،عندما تويف إبراىيم طوقاف عاـ ٔٗ ٜٔكتبت فيو فدوى الكثَت من قصائد
الرثاء .ونُ ِشَر معظم تلك القصائد يف ؾبلة «الرسالة» اؼبصرية لصاحبها أضبد حسن
الزيّات ،األمر الذي أَفْ َس َح ؽبا يف الشهرة على نطاؽ العامل العريب كلو.
كنت
كانت قبل قصائدىا يف رثاء شقيقها إبراىيم قد نشرت بضع قصائد غزليةُ « :
َأوقّع قصائدي الغزلية ػ تقوؿ فدوى طوقاف ػ باسم دنانَت ،وأبعث هبا إىل ؾبلة «األمايل»
يف حيفا ،وإىل ؾبلة «الرسالة» القاىرية حيناً آخر ،كانت كلمة اغبب تقًتف يف ذىٍت
بصورة الفضيحة والعار ،فهذه ىي الصورة اليت طبعتها يف نفسي البيئة احمليطة منذ
الصغر»(ٗٔ).
وحىت أواخر السبعينيات عندما ابتدأت نشر سَتهتا الذاتية على صفحات ؾبلة الدوحة
القطرية ،ويف كتاب مستقل ضبل اسم «رحلة جبلية ،رحلة صعبة» ،مل تكن الكثَت من
جوانب حياهتا الشخصية معروفة للقارئ العادي ،فجاء نشر تلك اؼبذكرات عوناً للنقد
كي يقرأ شعرىا ومفردات قصائدىا األوىل بروحية جديدة ،ورؤية اؼبسار اغبقيقي الذي
صاغها وصاغتو.
فباإلضافة إىل قصائدىا األوىل يف ؾبلة الرسالة كانت باكورة أعماؽبا اؼبطبوعة «أخي
إبراىيم» ،الذي نُ ِشر عاـ َ ،ٜٔٗٙك ُكَراس يف سلسلة الثقافة العامة اليت كانت تصدرىا
اؼبكتبة العصرية يف يافا .وظهر أوؿ ديواف ؽبا عاـ ٕ٘ ،ٜٔبعنواف «وحدي مع األياـ»ٍ ،ب
نشرت ديواناً ثالثاً ىو « ِ
أعطنا

نشرت عاـ

ٜٔ٘ٚ

ديواهنا الثاين « َو َج ْد ُهتا» ،وعاـ

ُحبّاً» وعاـ

ٜٔٙٛ

ديواهنا الرابع «أماـ الباب اؼبغلق» ،وكلها دواوين طغت فيها النزعات

ٜٓٔٙ

الذاتية والتأملية واإلنسانية و الوطنية ،وابتداءً من ديواهنا اػبامس «الليل والفرساف»
الصادر عاـ  ،ٜٜٔٙراحت تكرس شعرىا دبعظمو ؼبقاومة االحتالؿ الصهيوين.
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عاـ

ٕٜ٘ٔ

صدرت ؾبموعتها الشعرية األوىل «وحدي مع األياـ» ،اليت طغت فيها

مكوناهتا ،والثورة الذاتية
موضوعات الرومانسية من حيث مناجاة الطبيعة والتماىي مع ّ
على مألوؼ العادات اليت ت ّدمر الروح وتضع أماـ انطالقتها آالؼ اغبواجز .ويف ىذه
اجملموعة ظَلّت فدوى على الرغم من ثورهتا على شرطها اإلنساين ،وتطلعها لالنعتاؽ
والتحرر من القيود البالية ،أسَتة القصيدة العمودية ،اؼبوزونة واؼبقفاة« ،ذلك أهنا مل تكن ػ
كما قالت صديقتها سلمى اػبضراء اعبيّوسي ػ وىي اغببيسة يف معقل احملافظة يف نابلس،
قد اكتسبت بعد وجهة نظر مشولية ،ال ومل تكن دراستها من التمكن ،بعد حبيث يعنيها
على القياـ بدوٍر ر ٍ
ائد يف التغَتات العامة يف الرؤيا ،واألسلوب ،اليت كانت على وشك
اغبدوث يف الشعر العريب».)ٔ٘(.
ويف حُت أف الشعراء الفلسطينيُت الكبار كأيب سلمى ويوسف اػبطيب وىاروف ىاشم
رشيد ،ظَلّوا طيلة اػبمسينيات ،بل طيلة مسَتهتم الشعرية الالحقة يقفوف خارج اغبداثة
الشعرية العربية ،اليت دارت معركتها طيلة اػبمسينيات وحىت أوائل الستينيات فإف فدوى
طوقاف سرعاف ما اقتنعت حبركة الشعر العريب اغبديث فبثلة بالسياب ونازؾ اؼبالئكة
وخليل حاوي وغَتىم« :اقتنعت هبا ،وزبليت عن كتابة القصيدة ذات الشكل التقليدي،
استعمل يف قصائدي
أكتب قصيدة التفعيلة والقصيدة ذات الظاىرة اؼبقطعية .كما
فأنا
ُ
ُ
البناء القصصي واؼبنولوج الداخلي واغبوار واالرذباع الفٍت واستوحي الًتاث واألسطورة،
أكتب القصيدة ذات األصوات اؼبتع ّددة وأ َُو ّح ُد بُت األزمنة يف عالقة درامية»...
وأحياناً ُ

(.)ٔٙ

ىكذا ،إذاً ،ويف وقت مبك ٍر من حدوث نكبة عاـ  ،ٜٔٗٛوعندما كاف بعض النقد
العريب يطلب من الشاعر أف يلعب دور اغبادي ،بالًتكيز على نبوـ اعبماعة عرب إقصاء
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كل ماىو ذاٌب ،أو كل تفصيل صبايل ال وظيفة ربريضية لو ،يف ذلك الوقت اؼببكر ،مطلع
اػبمسينيات ،وما زاؿ جرح النكبة طرياً ،ووجع التشرد يف إبّانِِو جاء ديواف فدوى طوقاف
األوؿ «وحدي مع األياـ» ،الصادر عاـ ٕ٘ ،ٜٔليشكل افًتاقاً عن مألوؼ اؼبرحلة ،وليعرب
عن وجعها الوجودي من الشرط اإلنساين اؼبقموع الذي وضعتها فيو القبيلة .وخَتُ ما يبثل
قصائد ىذا الديواف قصيدة «حياة» اليت تقوؿ فيها:
أسى كلها
حياٌب  ،حياٌب ً
إذا ما تالشى غدا ِظلُّها

سيبقى على األرض منو صدى
يردد صوٌب ىنا منشدا
حياٌب دموع
وقلب ولوع
ٌ
وشوؽ ،وديواف شعر ،وعود
.........................
ورو ْاه
ٌ
شباب سقاه األسى ّ
اغبياه
إذا ما دعتو إليها ْ
وأشواقهاَ ،ش ّده ألف غل

وطوقو ألف ٍ
طوؽ ُم ِذ ّؿ (.)ٔٚ
ّ

وعلى الرغم من النربة اغبزينة اؼبعربة عن «روح مهزومة بائسة» إالَّ َّ
أف الناقد اؼبصري
ص ّوُر أيضاً شعور اإلنساف الفلسطيٍت
رجاء النقاش يرى أف تعبَت فدوى عن مأساهتا إمبا يُ َ

ٍ
تنظر إىل الدنيا
بعد سنة  ،ٜٔٗٛكما
ينعكس على نفس فتاة شاعرة حساسة مثل فدوى ُ
ُ

فًتى حياهتا اػباصة مظلمة ،وترى اغبياة العامة يف وطنها أكثر إظالماً وعتمة.)ٔٛ(»....
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وهبذا اؼبعٌت فإذا ما عربت الشاعرة ىنا عن روح حزينة ويائسة ،فإهنا تعكس روح اؽبزيبة
اليت َم َّست بيدىا كل شيء ،وأخرست كل أناشيد الفرح واألمل يف قلوب الشعراء.
ويف ديواهنا األوؿ كانت «صبيع القصائد عمودية ،موزونة ،مقفاة ،وتقليدية يف
عماراهتا الشكلية إصباالً ،على الرغم من التنويعات البسيطة ىنا وىناؾ على شكل
اؼبوشح ،وىكذا ،سوؼ ننتظر  /ٖٖ/قصيدة عمودية ،وقصيدة أخرى يف مستهل اجملموعة
الثانية وجدهتا» ( )ٜٔ٘ٚقبل أف تنشر فدوى طوقاف يف الشكل اعبديد آنذاؾ« ،الشعر
اغبر» أو «شعر التفعيلة ،كما سوؼ يُسمى بسبب العجز عن بديل إصطالحي دقيق
معرب .وليس مصادفة على األرجح ،أف تلك القصيدة اجمل ّددة األوىل كانت بعنواف(شعلة
ّ
اغبرية) وكانت سياسية دبعٌت ما ألهنا كانت ىدية إىل مصردبناسبة الثورة يف حرب
السويس»(.)ٜٔ
إذاً ،ويف نقلة أعمق عبهة ربديد خياراهتا على صعيد البنية اإليقاعية للقصيدة ،وعبهة
وتلوف
شعرىا :موضوعات اغبزف ،واؼبوت ،والشكوىّ ،
اؼبوضوعات إياىا ،اليت امتاز هبا ُ
وجدهتا» الصادر عاـ
البشر ،و بعد ذلك الشرط األنثوي اؼبوجع يأٌب ديواهنا الثاين « ُ
 ،ٜٔ٘ٚعن دار اآلداب اللبنانية ،يف بَتوت.
ويف تفسَتىا ؼبوضوعات شعرىا حىت ذلك الوقت تقوؿ فدوى طوقاف إف ارتباطها
بالناس ظل آنذاؾ ىبضع غبالتها اؼبزاجية وكانت نزعتها الرومانتيكية تسحبها إىل أعماؽ
ذاهتا ...« :وقد ساعد يف ذلك عدـ وجود ما يضطرين إىل االتصاؿ باغبياة اػبارجية .فال
عمل وال وظيفة ربتل جزءاً من تفكَتي ،ومل أحس يوماً باؼبيل إىل االلبراط يف خدمة
اجتماعية.
وىكذا ،مل تكن عواطفي ومشاعري لتجد أي موضوع خارجي سبتد إليو ،أو أي
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بديل تتفجر من خاللو وتأخذين خارج نفسي .وتأكد يل أف سعادٌب ال تكوف إال يف
عزليت ولكن السعادة الفردية تظل يف نزاع وصراع مع اإلحساس بالواجب االجتماعي ،فما
ىو اغبل؟»(ٕٓ).
وبعد أف مل تعد عزلتها مفروضة عليها من اآلخرين ،فما الذي يبنع من ربطيم تلك
العزلة ،بل ما اؼبربر لبقاء تلك العزلة ،وأي شيء بعد اآلف سيربر مثل تلك العزلة.
أكاف ذلك الصراع النفسي الذي يبحث لو عن ـبرج ىو الذي ىداىا لتجد اغبل يف
الثورة على الشكل اؼبألوؼ للقصيدة العربية ،واالكبياز لقصيدة التفعيلة ،ونقل مفردات
اغبلم الرومانسي من عامل الوداعة واالطمئناف إىل عامل من ثورة .وال شك ىذه الثورة
سنلمحها ساطعة يف ديواهنا الثالث ،والذي ىو بال ريب أقوى عطاء ؽبا يف مرحلتها
األوىل قبل نكسة حزيراف .ٜٔٙٚ
ُهتدي الشاعرةُ ديواهنا الثالث «أعطنا حباً» والصادر عاـ ٓ ،ٜٔٙإىل اؽباربُت من
القلق والضياع .وتبدأه هبجاء العاـ  ٜٔ٘ٚالذي كاف عاـ ٍ
لؤـ وغدر ،وترى يف العاـ الذي
َأى َّل عاماً غنياً باألماين والوعود ،فتطلب منو أف يبنحنا اغبب:
فباغبُب كنوز اػبَت فينا
تتفجر
ستخضُّر على اغبُب وتػُ ْزىر(ٕٔ).
وأغانينا
َ
يف ديواهنا ىذا ،اؼبًتقرؽ عذوبةً ،عودةٌ إىل اغبب /الوىم ،الذي صار عليها أف تدفنو
ضاع يف
بصمت بعد أف ضاع وجو اغببيب الذي كاف يًتبع ،يوماً ،على القمم الشاـبات َ
زضبة الوجوه ،فما من بقايا لو ،ومامن أثر ،على أف صدمتها الروحية ىذه لن تصل هبا إىل
اليأس .فها ىي يف قصيدة «إىل اؼبفرد السجُت» ،اؼبهداة إىل الشاعر كماؿ ناصر يف
ؿبنتو ،تطلب منو أف يواصل الغناء:
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فدرب الرجاء
ُ

يبتد ِ
مش َّع الضياء
مازاؿ ُ
رغم انطباؽ الليل من حولنا(ٕٕ).

ويف قصيدة «ال َم َفَّر» اليت تتحدث عن القدرة اليت تتحكم يف حياتنا كبشر ،ويف
قصيدة «اإللو الذي مات» تستفيد الشاعرة من معجم القصيدة اغبديثة ،فتتخذ من
عذابات اؼبسيح واعبلجلة ،ومن أبطاؿ األسطورة اليونانية وآؽبتها رموزاً ِ
توصل من خالؽبا
معاناهتا ونبومها الذاتية.
يصدر ديواهنا الرابع «أماـ الباب اؼبغلق»،
وعاـ  ،ٜٔٙٛأي بعد نكسة حزيراف بعاـ
ُ
غَت أنو من حيث موضوعاتو ال يشذ عن دواوينها الثالثة السابقة إال من حيث دخوؿ
اؼبأساة ؾبدداً إىل عمق حياهتا .ففي ىذا الديواف زبصص العديد من قصائدىا لرثاء
شقيقها مبر .وعلى الرغم من بعض الفجائعية اليت كانت هتبط باغبدث إىل حدود
السطحية إال أف شبة ،وخبالؼ مراثيها يف إبراىيم ،سعياً جاداً ومعمقاً لفلسفة ح َد ِ
ث
َ
اؼبوت ،بغية ابتهاؿ الطاقة الروحية على احتمالو:
اكتماؿ ىو اؼبوت
أقوؿ لقليب
ٌ
تتويج ُع ْم ٍر ،وفيض امتالء
ُ
ىو اآلف جزءٌ من الكوف ُحر
يدور مع الفلك الدائر(ٖٕ).

وىكذا فإف الباب اؼبغلق ،الذي ال تٍت رباوؿ فتحو ،ليس غَت اغباجز اؼبنصوب بُت
اغبياة وبُت األبدية ،بُت كينونتنا الراىنة ،وربوالتنا القادمة« :وعندما تتذكر أحباهبا اؼبيتُت
تستحضرىم ،وتقيم معهم حواراً ِم ْلؤه األسى والشجن ،ورباوؿ إقناع نفسها بأف اؼبوت
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وتتويج ُعم ٍر .وفيض امتالء .وتؤكد ألحباهبا اؼبيتُت قدرهتم على لقائها .وأف
اكتماؿ،
َ
نوازع الشوؽ تَػُّردىم إىل عينيها كل ليلة .والقصيدة اليت وبمل الديواف اظبها «أماـ الباب

اؼبغلق» ،جاءت مغلفة بغموض ملؤه السحر ،يستطيع متلقيها رسم ٍ
عدد من الدالالت
حوؽبا».)ٕٗ(.

وىكذا ،يف ديواهنا ىذا ،والدواوين اليت سبقتو« :كانت موضوعة اغبب ،والقصيدة
العاطفية إصباالً إسهاـ طوقاف األعمق واألكثر داللةً يف حركة التحديث اليت عرفها الشعر
العريب على مستوى اؼبوضوعات واألشكاؿ يف هناية األربعينيات ومطلع اػبمسينيات من
القرف اؼباضي»(ٕ٘).
كانت ىزيبة حزيراف عاـ  ٜٔٙٚنقطة فاصلة يف تاريخ العرب اؼبعاصر .وكانت ،باؼبثل،
نقطة فاصلة يف حياة فدوى طوقاف ويف شعرىا الالحق .لقد جعلها احتالؿ الصهاينة
للضفة الغربية ،ولبلدهتا نابلس ،يف عُت العاصفة فانطلق شعرىا يرصد بسخط ،وبنربات
أفعاؿ احملتلُت ،وعبثهم اليومي حبياة
عالية مل نسمع مثلها يف دواوينها السابقة،
َ
ٍ
ٍ
الفلسطينيُت من ٍ
وإذالؿ على الطرقات واؼبعابر .رصدت ىذا،
ونسف للبيوت،
قتل
ورصدت باؼبثل االنطالقات األوىل للفعل اؼبقاوـ كما يف قصيدة «الفدائي واألرض» اليت
استلهمتها من سَتة الفدائي مازف أبو غزالة الذي استشهد استشهاداً بطولياً رائعاً.
قبل ىزيبة حزيراف كانت موضوعات القلق والضياع ،واغبب بوعوده وأوىامو ىي ما
يعتلج يف نفسها فتسكبو شعراً ،فإذا باؽبم الوطٍت ،بعد حزيراف ،يدىم قلبها وشعرىا طارداً
ما عداه ،ففي قصيدة «مدينيت اغبزينة» ،تضعنا أماـ اإلحساس اؼبَرِّوغ بالفجيعة:
ُ
أواه يا مدينيت الصامتة اغبزينة
القطاؼ
أىكذا يف موسم
ْ
الغالؿ والثمار؟
ربًتؽ ُ
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ّأواه يا هناية اؼبطاؼ! (.)ٕٙ
وللتعبَت عن موضوعات كانت آنذاؾ جديدة ُك َّل اعبدة على شعرىا نراىا تستنجد
حيناً دبفردات قصائد األربعينيات واػبمسينيات ،كما خربناىا عند أبرز أعالمها من
فلسطينيُت وعرب كأيب سلمى ،ويوسف اػبطيب ،وبدوي اعببل ،وبشارة اػبوري.
وتستنجد حيناً آخر دبفردات القصيدة التموزية ،ٕٚكما صاغها خليل حاوي وبدر شاكر
السياب ،كهذه القصيدة:
أحبائي مصابيح الدجى ،يا إخوٌب يف اعبُر ْح
ِ
القمح
ويا سَّر اػبمَتة يا بذار ْ
أنت لو َحدَّقت يف مرآة قليب
يبوت ىنا ليعطينا ويعطينا(.)ٕٛ
ُ
وىاىي يف قصيدة «إىل الوجو الذي ضاع يف التيو» زباطب شخصاً كانت ذبمعها
ب صحراء:
فيو ،فيما مضى ،قصة حب لتقوؿ لو إنو قد بات بُت قلبها ورفاهِ اغبُ ِّ
الليل القمر
يا رفيقي َلبََر ُ

مل ذبد فيها َم َق ّْر(.)ٕٜ

على أف أبلغ ٍ
داللة على االنعطافة اليت حدثت يف حياهتا ،ويف شعرىا ،أتت عند
ـباطبتها لشعراء األرض احملتلة الذين التقتهم يف حيفا ،يف ٜٗٔٙٛ/ٖ/ـ:
على طرقاتكم أمضي
مي يف وطٍت
وأزرع مثلكم قَ َد ّ

ويف أرضي

عيٍت
وأزرعُ مثلكم ّ
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يف درب السٌت والشمس(ٖٓ).

(ٔ) ػ د.إحساف عباس« ،العشر يف فلسطُت حىت العاـ « »ٜٔٙٚاؼبوسوعة الفلسطينية» ،القسم الثاين،
الدراسات اػباصة ،اجمللد الرابع ،ص (ٕٓ .)ٕٔ -
(ٕ) ػ د.أضبد سليماف األضبد« ،الشعر العريب والقضية الفلسطينية ،من النكبة إىل النكبة» ،دار الفكر،
دمشق ،بال تاريخ ،ص.ٚ
(ٖ) ػ د.أضبد سليماف األضبد ،اؼبرجع السابق ،ص ٖٔ.
(ٗ) ػ د.أضبد سليماف األضبد ،اؼبرجع السابق ،ص ٔٗ.
(٘) ػ د.عبد الرضبن ياغي «حياة األدب الفلسطيٍت اغبديث من أوؿ النهضة حىت النكبة» اؼبكتب
التجاري ،بَتوت  ،ٜٔٙٛص ٕٔٔ ػ  ٔ٘ٛػ ٕٗٔ ػ .ٕٜٜ
( )ٙػ ديواف إبراىيم «أعماؿ شاعر فلسطُت إبراىيم طوقاف» ،دار القدس ،بَتوت ،ٜٔٚ٘ ،ص ٗ.ٜ
( )ٚػ أضبد دحبور« ،مقدمة يف الشعر الفلسطيٍت» ،ؾبلة الكرمل ،العدد ٗٗ ،ٜٜٕٔ ،ص ٔٗ.
( )ٛػ د.إحساف عباس ،ديواف إبراىيم ،مرجع سابق ،ص ٕٔٔ.
( )ٜػ د.إحساف عباس ،ديواف إبراىيم ،مرجع سابق ،ص ٕٔٔ.
(ٓٔ) ػ راجع  :د .إحساف عباس « ،اؼبوسوعة الفلسطينية» ،مرجع سابق ،ص ٕٗ.
(ٔٔ ) _

Rahmi Er, Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, Kültür ve Turizim Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004,
s.52.
(ٕٔ)
وسَت ذاتية» ،الشركة اؼبتحدة ،واؼبعهد
ػ روبرت ب .كامبل «أعالـ األدب العريب اؼبعاصر /سَتٌ ٌ
األؼباين ،بَتوت ،ص .ٛٗٛ
(ٖٔ) ػ روبرت ب .كامبل ،اؼبرجع السابق ،ص ٓ٘.ٛ

(ٗٔ) ػ فدوى طوقاف« ،رحلة جبلية ،رحلة صعبة» ،دار الشروؽ ،عماف ،ٜٔٛ٘ ،طٕ ،ص.ٜٛ
(٘ٔ) ػ د.سلمى اػبضراء اعبيوسي« ،االذباىات واغبركات يف الشعر العريب اغبديث» ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بَتوت ،ٕٓٓٔ ،ص ٗٓ.ٙٓ٘ - ٙ
( )ٔٙػ روبرت ب .كامبل« ،أعالـ األدب العريب اؼبعاصر» ،مرجع سابق ،ص ٔ٘.ٛ
( )ٔٚػ فدوى طوقاف  ،الديواف ،دار العودة ،بَتوت ،ٜٔٛٛ ،ص .ٗٚ - ٗٙ
( )ٔٛػ رجاء النقاش« ،ؿبمود درويش ،شاعر األرض احملتلة ،بال دار نشر» ،وتاريخ نشر ،ص...
( )ٜٔػ صبحي حديدي «فدوى طوقاف ،وترقية اؼبوقف العاطفي» ،ؾبلة الكرمل ،العدد ،ٕٓٓٗ ،ٜٚ
ص.ٜ
(ٕٓ) ػ فدوى طوقاف « ،رحلة جبلية ،رحلة صعبة» ،دار الشروؽ ،عماف ،ٜٔٛ٘ ،ص.ٜٔ٘
NÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 171

FEDVÂ TOKÂN VE MAHMÛD DERVİŞ’İN ŞİİRLERİNDE
DİRENİŞ

(ٕٔ) ػ فدوى طوقاف  ،الديواف ،اؼبرجع السابق ،ص ٖٖٔ.
(ٕٕ) ػ فدوى طوقاف ،اؼبرجع السابق ،ص ٕٕٖ.
(ٖٕ) ػ فدوى طوقاف  ،الديواف ،اؼبرجع السابق ،ص ٕٖٗ .ٖٖٗ -
(ٕٗ) ػ خالد ؿبي الدين الربادعي« ،فدوى طوقاف ،اػبنساء اؼبتجددة» ،الكاتب الفلسطيٍت ،دمشق،
العدد ٔ ،خريف ٜٜٓٔػ ص ٕٖٔ.
(ٕ٘) ػ صبحي اغبديدي ،مرجع سبق ذكره ،ص ٓٔ.
( )ٕٙػ فدوى طوقاف ،الديواف ،مرجع سبق ذكره ص ٕ.ٗٛ
()ٕٚ
_ انظر إىل اؼبزيد من اؼبعلمات حوؿ شعراء التموزيُتSalih Tur, “Çağdaş Arap :

)ŞiirindeTemmuz Şiir Hareketi”, EKEV (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı

Akademi Dergisi, Yıl:12, Sayı:36, Yaz 2008, s.351-380.

( )ٕٛػ فدوى طوقاف  ،اؼبرجع السابق ،ص .٘ٔٙ
()ٕٜ
ػ فدوى طوقاف  ،اؼبرجع السابق ،ص ٖٗ٘
(ٖٓ) ػ فدوى طوقاف  ،اؼبرجع السابق ،ص .٘ٔٚ

172

Nâsıruddin Şâh Kâçâr’ın Avrupa Seyahatleri ve İran
Üzerindeki Sonuçları
Soner İşimtekin
Özet: Yaklaşık 50 senelik bir dönemi kapsayan Nâsıruddin Şâh
Kâçâr’ın saltanatı İran’ın yakın tarihindeki belki de en önemli zaman
dilimidir. Diğer Şahlardan farklı olarak edebiyatla çok fazla ilgilenen
Nâsıruddin Şâh yönetici kimliğinin yanı sıra yetkin bir edebiyatçı olarak da tarih sayfalarında yerini almıştır. Ayrıca döneminde birçok yazarın ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Ancak Nâsıruddin Şâh’ın saltanat dönemi edebiyatta olduğu kadar siyasi açıdan pek başarılı geçmemiştir. Saltanatı sırasında İran devletinin Batı dünyasıyla daha sıkı
bağlantılar kurmasını ve İran toplumunun gelişmesini hedefleyen Şâh
bu yönde Avrupa ile ilişkilerini yoğunlaştırmış ve çeşitli ıslahatlarda
bulunmuştur. Avrupa’ya yaptığı seyahatlerle ülkesine her alanda birçok yenilik getirmek isteyen Şâh, bu yenilikleri getirirken Avrupalı
devletlerin İran’ın iç işlerine karışmasına ve bu ülkelere İran halkının
onaylamadığı imtiyazlar verilmesine neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: İran, Nâsıruddin Şâh Kâçâr, Kâçâr Hanedanlığı,
Sefername
The Trips of Naser al-din Shah Kacar to Europe and
Their Effects on Iran
Summary: The sultanate of Naser al-din Shah Qajar which includes
50 years is probably the most important time period at the near history
of the Iran. Differing from the other Shahs, Naser al-din Shah Qajar
who had a great interesting in the literature beside his political
personality, because of this he had taken his place in the historical
pages as a talented writer. Furthermore he had provided lots of writers
to appear. But the political period of the sultanate of Naser al-din Shah
Qajar wasn’t successful as the literature was. Shah, who had wanted to
establish relations with Europe and targeted the development of
Iranian society during his reign, intensified relations with Europe and
had made several reforms. Shah who had desire to bring many
innovations in all areas with his trip to Europe, during these trips he
had caused that the European governments interfered in internal
affairs to Iran and given concessions to these governments which
iranian people hadn’t approved.
Keywords: Iran, Naser al-din Shah Qajar, Qajar Dynasty, Safarnameh
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İran, Avrupalı devletlerin her zaman ilgisini çeken ve her fırsatta
ondan yararlanmak istedikleri bir ülke olmuştur. Peki, Avrupalıların
istediği bu imtiyazlar özellikle neden Nâsıruddin Şâh Kâçâr zamanında bu kadar fazla tanınmıştır? Öncelikle döneme ve Şah’ın nasıl bir
idareci olduğuna kısaca göz atalım. İran’da yaklaşık 130 yıl hüküm
sürmüş Kâçâr Hanedanlığının bir üyesi olan Nâsıruddin Şâh Kâçâr,
İran’ın en sancılı siyasi dönemlerinden birinde tahta çıkmış ve İran’ın
yakın tarihine kesinlikle damgasını vurmuş kişilerden biridir. Döneminde aldığı radikal kararlarla ülkenin menfaati için çalışmış, fakat
bazen almış olduğu bu kararlar ülke için kötü sonuçlar doğurmuştur.
Saltanatı sırasında İran devletinin Batı dünyasıyla daha sıkı bağlantılar
kurmasını ve İran toplumunun gelişmesini hedefleyen Şâh bu yönde
Avrupa ile ilişkilerini yoğunlaştırmış ve çeşitli ıslahatlarda bulunmuştur. Avrupa’ya yaptığı seyahatlerle ülkesine her alanda birçok yenilik
getirmek isteyen Şâh, bu yenilikleri getirirken de Avrupalı devletlerin
İran’ın iç işlerine karışmasına ve bu ülkelere İran halkının onaylamadığı imtiyazlar verilmesine neden olmuştur. Ayrıca yapmış olduğu ıslahatlarla, kendinden sonra veliahdı Muzafferuddin Şâh zamanında
Meşrutiyetin ilan edilmesine de ortam hazırlamıştır.
Babası Muhammed Şâh 5 Eylül 1848’te ölünce tahtını, 1848-1896
yılları arasında yaklaşık 50 yıl padişahlık yapacak olan veliaht
Nâsıruddin Şâh Mirza’ya bırakmıştır. Şâh, babası öldüğünde
Azerbaycân valisi olarak Tebriz’de kalıyordu ve 16 yaşından daha büyük değildi1. İlk olarak Tebriz’de taç giydi ve Tahran’a gelene kadar
ülke yönetimini 40 gün boyunca annesi Mehd-i Ulya üstlendi. Muhammed Şâh’ın ölüm haberinin yayılması Tahran’daki durumları karıştırdı ve halk tarafından pek sevilmeyen Hâcı Mirza Akâsî, halktan
korktuğundan Sadrazamlığı bırakıp bir süre Şâh Abdülazim’e sığınıp
orada barındı. Şâh’ın Tahran’a varmasından sonra da Kerbelâ’ya sürgün oldu2. Bu makam boşalınca devletin ileri gelenlerinden ve saray
erkânından kişiler kendilerini bu görev için uygun görmekteydi ve
Şâh’ın kendilerini atamasını bekliyorlardı; ancak Şâh bu makama,
kendisinden gördüğü işbirliği ve güvenirliliği nedeniyle, Mirza Taki
Han’ı getirdi ve ona Emir-i Kebir lakabını verdi. Emir-i Kebir,
Nâsıruddin Şâh’ın Tebriz’den Tahran’a hareket hazırlıklarını yaptı ve
Şâh düzenli bir ordu koruması ile layık olduğu bir görkemde 23 Aralık
günü Tahran’a ulaştı ve ikinci kez orada taç giydi.3
Bu gelişmelere paralel olarak iç ve dış güçlerin etkisiyle İran’ın
çoğu yerinde isyanlar baş göstermişti. Özellikle geçmişteki Rus yenilgisinden sonra, İran üzerindeki Rus-İngiliz baskısı daha da artmıştı.
Her iki ülkenin de Asya’da yayılma politikası yüzünden ve aralarındaki artan bu rekabetten en zararlı taraf İran olmuştu. Ancak Rusya ve
İngiltere gibi güçlerin siyasi egemenliklerine son vermek isteyen ve
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ülkenin ilerlemesi için geniş çapta ıslahatlar başlatan ve Hasan Han
Sâlâr, Bâbîler ve Serkeşler gibi isyanları zekiliği ve çalışkanlığıyla
bastırmak için gerekli önlemleri alan İran’ın ünlü sadrazamı Emir-i
Kebir görev başındaydı4. Yalnız Sadrazam daha sonraları kargaşa
içinde bir ülke isteyen İran’ın komşularının ve lüks harcamaları kısılan saray erkânının, özellikle de Şâh’ın annesinin Şâh’ı kışkırtmalarıyla, Şâh tarafından Kâşân’a sürüldü, kısa bir süre sonra Şâh onun öldürülmesini emretti ve Sadrazam 1851 yılında Fin Hamamında öldürüldü5. Emir-i Kebir’in öldürülmesinden sonra yabancı ülkeler İran üzerinde rahatça at koşturdular. İlk olarak İngilizler İran’da karışıklıklar
çıkardılar. Başkentte başlayan karışıklıklar, daha sonra Burûcerd,
Kirmanşâh, Kürdistan, Şiraz, Kirman, Yezd ve Horasan’a da sıçradı.
İngiltere ve Rusya, İran’ın mali durumunu o kadar tahrip ettiler ki İran
çaresiz onlara el açmak zorunda kaldı. Her iki devlet çok ağır şartlar
öne sürerek İran’a “İmtiyaz” adı altında borç verdiler ve bu imtiyazlar
ülkede birçok karışıklığa sebep oldu. Bu imtiyazların en önemlilerinden olan Temmuz 1872’te Baron Julius Reyter ile yapılan ve bir sene
geçmeden iç ve dış baskılar yüzünden lağvedilen anlaşma İran’a çok
ağır mali ve siyasi sorunlar getirdi. Bu imtiyazlardan bir diğeri ise
“Regie” imtiyazı olarak da bilinen “Tütün İmtiyazı” 1890’da verildi
ve 1891 yılında birçok karışıklığa yol açtı. Bu karışıklıkların altında
halkın yönetim tarzına karşı muhalefeti yatmaktaydı. Halkın önce
Tebriz’de daha sonra Tahran ve İsfahan’daki direnişleri sonunda Şâh
tütün imtiyazını aynı yıl o zamanlar yine İngilizler tarafından yeni kurulan Bank-i Şâhinşahî’den sağladığı 500.000 sterlin ile geri aldı; fakat bu da İran’ın ilk ağır borçlanması oldu6. İngilizler telgraf idaresini,
Hazar denizinden Basra körfezine kadar uzanacak olan demiryolu ve
tramvay işletmelerini, maden, orman ve petrol işletmeleriyle petrol
şirketlerini ve bankaları kendi idareleri altına aldılar. İran’ın kuzey
bölgesinde ise Rusya yollar yapmaya başladı. Özellikle Rusya,
Nâsıruddin Şâh’ın yaptığı ikinci geziden yararlanarak bu bölgedeki
bankaların imtiyazını ele geçirdi. Böylece bu iki devlet İran’ın iktisadî
ve hayatî önem taşıyan imkânlarını ele geçirmiş oldular.
Alınan bu borçların başlıca nedenlerinden biri, saltanatı sırasında
Şâh’ın üç kez Avrupa seyahatine çıkması ve bu gezilerin ülke hazinesine ağır maddi külfetler getirmesiydi. Ancak halk baskısı ve ülkelerin
çeşitli oyunları nedeniyle verilen imtiyazların lağvedilmesi beraberinde ağır tazminatların ödenmesi yükünü de İran’ın üzerine bindirdi.
Özellikle İngiltere ve Rusya bu seyahatlerden dolayı İran üzerindeki
nüfuzlarını daha da arttırdılar. Öyle ki bu iki ülkenin elçileri İran hükümetindeki memurların, hatta bakanların işinden alınmasına veya
atanmasına doğrudan müdahale edebiliyorlardı.
Bu dönemde Avrupalılar bilim ve teknikte şaşılacak derecede ilerlemeler kaydetmişlerdi. Nâsıruddin Şâh ve devlet adamlarının bir
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kısmı Rusya taraftarı iken, diğer bir grup ise İngiliz hayranı idi. Şâh
ise kendi saltanatının yıkılmaması için akıllıca durumu idare ediyordu7. Ancak Şâh’ın elli yıllık padişahlığı süresince yapılan işlerin ve teşebbüslerin topluca veya tek tek özgürlük düşüncelerinin doğmasında
ve halkın bilinçlenmesinde büyük rolü olduğu da inkâr edilemez bir
gerçektir. Abbas Mirza ve Vezir Ebu’l-Kasım Kaimmâkam’ın yeni
teknik ve sanayinin alınması yolunda birçok girişimleri olmuştur. Bununla beraber Mirza Taki Han’ın ordu ve devlet dairelerindeki ıslahatları ve 1852’de kurmuş olduğu Dâru’l-funûn, Medrese-i Âlî ile yabancı öğretmenlerin getirilmesi, Avrupa’ya tahsil için öğrenci gönderilmesi ve Şâh’ın gayretiyle kurulan Kitabhâne-i Saltanatî-yi İran bu
yönde olumlu bir adım sayılmıştır.
Kısacası Nâsıruddin Şâh, İran’ın Avrupa’ya yönelen ve bu yöndeki
ıslahatları destekleyen ilk padişahtır. Şâh, İran’ın edebiyat, kültür ve
sanatının yaygınlaşmasına da önem vermiştir. Kâçâr devrinin ünlü şairleri o dönemde yaşamışlardır. Şâh’ın kendisi de şiir söylemiş, resim
yapmış, seyahatlerini kaleme almış ve Fransızca öğrenmiştir8. Ayrıca
Nâsıruddin Şâh seyahate ve gezmeye de çok ilgi duymuştur. 1873,
1877 ve 1889 yıllarında yaptığı üç Avrupa seyahatine ilâve olarak,
İran’ın birçok noktasına; iki kez Horasan’a, iki kez Gilan’a,
Mazenderan’a ve Fars merkezli bölgelere seyahatlere çıkmış ve anılarını kaleme bizzat kendisi almıştır. Uzak yerlere seyahatlerinin yanı sıra da Tahran çevresindeki yerlere de gitmiş oradaki anılarını da kaleme almıştır9. Uzun yıllar sürdürdüğü mutlak padişahlığı ve yabancılara verdiği imtiyazlardan sonra, hükümdarlığının ellinci yıl törenlerinden dört gün önce Hz. Abdülazim’in türbesinde Panislamizm savunucularından Seyyid Cemaluddin-i Afgâni’nin hayranları arasında bulunan Mirza Rızâ-i Kirmâni tarafından 5 Mayıs 1896’da öldürülmüştür10.
Şah’ın Birinci Avrupa Seyahatin İran Üzerindeki Sonuçları:
Reyter antlaşması yapıldıktan sonra, Şâh’ın Rusya, Avrupa ve Osmanlıya olan seyahat programı başladı. Şâh 1873’ün Şubat ayında,
kendi amcası olan Kürdistan yöneticisi Mutemedu’d-devle Ferhad
Mirza’yı Tahran’a çağırıp devletin, ordunun ve ülkenin diğer işlerini
Naibu’s-saltana Kâmrân Mirza ile yürütmesi için yetkilerini ona emanet etti. 18 Mart 1873’te bu karar İran’ın resmi gazetesinde yayımlanıp halkın bilgisine sunuldu. Aynı zamanda Sadrazam da ordunun yürütme yetkisini Savaş Bakanı vekili olan Mahmut Han Nâsıru’lMülk’e emanet etti. Nâsıruddin Şâh beraberindekilerle Tahran’dan
Ken şehrine doğru yola koyuldu ve 30 Nisan 1873’te heyetindekiler
ve yükleri ile birlikte Ken’den Kerec’e hareket etti. Ken’i terk etmeden önce diğer bir fermanla ülkenin düzenini Naibu’s-saltana ile sağlaması için Mutemedu’l-mülk’ü de görevlendirdi11. Şâh’ın Avrupa se-
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yahatine başlamasıyla, bu seyahatin etkileri de yavaş yavaş kendisini
İran’da göstermeye başladı.
a. Reyter Antlaşmasına Muhalefet ve Muşiru’d-devle Aleyhine
Ayaklanma
Nâsıruddin Şâh’ın yokluğunda Muşiru’d-devle aleyhine birkaç
yönden muhalefet başlamıştır. İlk muhalefet grubundakiler, Reyter
antlaşmasının İngilizlerin İran üzerindeki egemenlikleri için bir zemin
hazırlama olduğunu bilen dini liderlerdi ve Muşiru’d-devle’yi bu imtiyazın sebebi olarak görüyorlardı. Bu muhalif topluluğun lideri olan
Hacı Molla Ali Keni, Tahran’daki nüfuzu ile yönetimi eline almaya
çalışmaktaydı. Seyyid Salih Arabî de bu gruptaydı ve özellikle pazarlarda bulunan halk yığını da bu din adamlarının yanında idiler. İkinci
grup ise, Muşiru’d-devle’ye şahsi garezi olan şehzadeler ve saray erkânı olan kişilerdi. Bu şahıslar Muşiru’d-devle’nin, kendi çıkarlarının
ve işlerinin önünde bir engel teşkil ettiği inancındaydılar. Üçüncü
gruptakiler ise, Rusya siyasetinin taraftarları olup İran tarafından demiryolu gibi geniş kapsamlı imtiyazların dış ülkelere özellikle de İngiltere’ye verilmesine muhalefet ediyorlardı. Şâh’ın dönmesinden önce bu üç muhalif grubun her biri Muşiru’d-devle’ye karşı ayaklanıp,
onu dinsizlik, ahlaksızlık ve Avrupa yanlısı olmakla suçladılar12. Bu
süre zarfında Mutemedu’d-devle de muhaliflerin tarafına geçmişti.
Şâh, Enzeli’ye girdiğinde Tahran pazarı kapatıldı; muhalif grubun taraftarları Mutemedu’d-devle’nin yanına gidip Muşiru’d-devle’nin yönetimden azledilmesini istediler13. Hacı Molla Ali Keni ve Seyyid Salih Arabî bu konuda Şâh’a mektup yazıp ona ulaştırılması için
Mutemedu’d-devle’ye verdiler ve Muşiru’d-devle’nin Tahran’a giriş
çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladılar. Şehzadeler de Şâh ile birkaç
kez telgraflaşıp, kendilerinin Saltanat Çiftliğine yerleştiklerini, Şâhın
Tahran’a Sadrazam ile birlikte gelmesi durumunda çok büyük bir isyanın çıkacağını ve kendilerinin de ülkeyi terk etmeleri gerekeceğini
belirttiler. Nâsıruddin Şâh’ın eşi Enisu’d-devle de seyahat sırasında
Muşiru’d-devle’nin, Şâh’ın eşinin Moskova’dan sonra Tahran’a geri
dönmesini uygun gördüğünden muhalif gurubun ön sırasında yer almıştı. Mutemedu’d-devle ülkede yayılan bu ayaklanma dalgasını
Şâh’a telgraf ile haber verdi. Şâh, Sadrazamı görevden alma yetkisini
vermek istemiyordu; ancak bu üç muhalif grup ısrarla Sadrazamın azledilmesi için baskı yapıyorlardı. Mutemedu’d-devle de bu konuda
devamlı olarak Şâh’a telgraflar çekiyordu. Sonunda Şâh çaresiz kalarak Sadrazamı istifaya zorladı ve onun istifasını kabul edeceğini
Mutemedu’d-devle’ye iletti. Şâh, Sadrazamı ilk olarak Kâzvin valisi
olarak atadı. Şâh’ın beraberinde bulunan Muşiru’d-devle Reşt’ten hareket etti; ama Kazvin’e vardıktan sonra Şâh onun Kazvin’de kalmasını uygun görmedi ve yeni bir emirle onu Gilan valisi yaptı. Sadrazam bu olay karşısında çaresiz Reşt’ten geri döndü. Bu esnada SadraNÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 177
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zam muhaliflerinden olan birkaç kişi Reşt’ten Enzeli’ye Şâh’ı karşılamaya gelmişlerdi. Şâh beraberindekiler ile Tahran’a doğru hareket
etti. Ken yakınlarına vardıklarında Şâh kendileri için kurulan bir otağa
girdi. Bizzat kendinin Reyter antlaşmasını onayladığı ve teyit ettiği ve
sonradan Sadrazama karşı muhalif gruba katılan Dışişleri Bakanı Mirza Seyyid Han, Şâh’ı karşılayıp muhalefet yapanların aslında Şâh dostu kimseler olduğunu beyan etti. 25 Ağustos günü kale içindeki binalar ve çevresi, pazar ve yollar ışıklandırılmıştı; top atışları ve yaylım
ateşleri seslerinin havada çınlamaları arasında Şâh Tahran’a girdi. Selamlama töreninin düzenlenmesinin ardından Şâh, 27 Ağustos’ta
Mostevfiu’l-Memalik’i Aştinyan’dan Tahran’a çağırdı ve onu yeni
Sadrazamı olarak seçti; bu haber resmi gazetede yayımlandı. Bundan
sonra Şâh, eyalet vezirlerinin, valilerin ve yöneticilerin kendi dilekçelerini doğrudan Mirza Ali Han Münessi’ye takdim edeceklerini ve dilekçelere onun aracılığıyla cevap verileceğini ilan etti. Bu değişiklikten sonra Şâh sarayın makamlarını da değiştirdi; Mutemedu’d-devle
Ferhad Mirza’yı Kürdistan’a tekrar gönderdi, Muhammed Tâki Han
Hicabu’d-devle ve Ağa Ali Emin Huzur’u görevlerinden azletti. Sonrasında ise ayaklanma çıkaranların ve halkı tahrik edenlerin yakalanması ve cezalandırılması için emir verdi. Değişiklere kendini iyice
kaptıran Şâh, Avrupa seyahatinde gördüğü parlamento ve millet meclisinden etkilenerek bir danışma meclisi kurma fikrine kapıldı; ancak
bu Avrupa parlamentoları şeklinde değil, daha çok bakanların görüşü
altında, devletin bir danışma merkezi olarak kurulacaktı14.
b. Muşiru’d-devle’nin Dışişlerine Atanması ve Reyter Antlaşmasının İptali
Şâh meclis kurma düşüncesini bakanlarına bildirdikten sonra,
Reyter antlaşması ve ona yapılan itirazların iyice incelenmesi kararını
verdi. Bu meclise katılması için Muşiru’d-Devle, Şâh tarafından Tahran’a çağrıldı. Bu meclis ülkenin ileri gelenlerinden, şehzadelerden ve
bir grup muhalifin katılımıyla oluşacaktı ve her birkaç oturumdan sonra Şâh’a, oturumlardaki görüşmelerin içeriğini kapsayan bir rapor sunulacaktı. Dışişleri Bakanı Mirza Seyyid Han “Baş sorumlu” unvanıyla Meşhed’in sorumlu yöneticisi oldu. Mirza Hüseyin Han Muşiru’ddevle de Eylül ayında Dışişleri Bakanlığına atandı. Şâh, Muşiru’ddevle’ye aslen bir Alman Yahudisi olan İngiliz uyruklu “Baron Julius
Reyter”e yapılmış olan anlaşmanın iptali için izin verdi. Zira bu imtiyaz o denli genişti ki Reyter için de bunun yürütülmesi çok zordu. İki
taraf için de aksaklıklar meydana geliyordu; çünkü bu iş dikkatlice düşünülmeksizin yapılmıştı. Bu yüzden Nâsıruddin Şâh Kâçâr, Avrupa
seyahatinde kendi hatasını gördü ve Reyter’in bu antlaşmadan vazgeçmesi için önüne türlü zorluklar çıkardı. Baron Reyter’in Tahran’daki siyasi temsilcisi, antlaşmanın iptal kararından haberdar olduğunda Muşiru’d-devle’den resmi bir teyit mektubu istedi ve Lond178

ra’daki İran temsilcisine Reyter antlaşmasının hesaplarını incelemesi
için talimat verdi. Ancak İran Dışişleri Bakanı 5 Ekim 1873’te iptal
kararını ilan etti15. Muşiru’d-devle, antlaşmanın iptali için Rus elçisine
danışmıştı. Yapılan incelemede, antlaşmanın 23. bölümüne yani, Baron Julius Reyter’in antlaşmanın imzalanmasından en fazla 15 ay sonrasında demiryolunun yapılması, madenlerin çıkartılması, orman bayındırlığının ve su dağıtımının yapılması işlerine başlaması gerektiğine, aksi takdirde antlaşmanın iptali istenebilir maddesine dayanarak
antlaşmanın iptalinin istendiği Tahran’daki temsilciye resmen bildirildi. Temsilci bu kararı telgraf aracılığı ile Londra’da bulunan Julius
Reyter’e ulaştırdı. İran Dışişleri Bakanı bu konuda İngiliz elçisiyle de
bir görüşme yaptı ve antlaşmanın iptalinin gerekçelerini ona anlattı.
Sonra bu görüşmelerin raporunu düzenleyip Şâh’a gönderdi. Şâh’ın
onayından sonra antlaşmanın iptal kararı Ekim ayının son günlerinde
resmen açıklandı16. Bu sırada Reyter ve temsilcisi bu karara itiraz edip
demiryolu hattının ilk dört fersah uzunluğundaki bölümünün Reşt’te
başladığı bilgisini ilettiler. Reyter ve onun temsilcisi İran’ın antlaşmanın iptali için bahane ürettiklerini bilmeden 40.000 sterlin (100.000
İran tümeni) yollamış, yani Baron Reyter İran devleti tarafına 40 bin
lira tazminat ödemiş oldu. Bu ihtilaflar yıllarca sürdü. Ancak daha
sonra 1890 yılında Baron Reyter’in oğluna daha geniş kapsamlı imtiyazlar verildi. Buna göre baronun oğluna bazı madenlerin hissedarlığı
ve banka kurabilme hakkı tanınmış oldu. Reyter’in oğlu bu haklar ile
Şâhinşâh, İran Sanayi ve Maden Bankasını kurdu. Bu İngiliz kuruluşu
bir milyon sterlin ve banknot basma hakkı ile çalışmaya başladı ve
babasının İran devletine ödediği 40 bin lirayı geri almış oldu.
c.Ordunun Tanzimi ve Karakolların Kurulması
1874 yılının kasım ayında, Dışişleri Bakanı Muşiru’d-devle Mirza
Hüseyin Han bu makamına ek olarak Savaş Bakanlığı görevlerini de
üstlendi. İran’ın tüm askeri gücünün yetkilerini ve “Sipehsâlâr-ı
Azim” (Genelkurmay) lakabını aldı. Sipehsâlâr orduya gereken yenilikleri ve ordunun ihtiyaçlarını belirlemeye başladı. Bu göreve getirildikten altı ay sonra Şâh’a raporunu sundu. İran’ın o yılda merkezde ve
yerel bölgelerde bulunan yaklaşık 110.000 askeri vardı17. Şâh için
1875 yılının Eylül ayında Duşan Tepe ovasında askeri bir geçit töreni
düzenlendi ve Şâh, mücevher işlemeli bir nişanı Sipehsâlâr’a verdi.
Uzun yıllar İstanbul’da ikamet etmiş olan Sipehsâlâr, oradaki jandarma karakollarının görevleri ve onların koruma şekilleri hakkında bilgi
sahibiydi. İran’daki yolların emniyetini sağlamak amacıyla karakollar
kurmak istedi ve Şâh’a bunun gerekliliklerini içeren bir rapor hazırladı. Şâh bu konuda onunla görüş birliğine vardı ve ona öncelikle Horasan, Gilan, Gorgan ve Mazenderan için silah ve süvari temin etmesi ve
karakol yapması için izin verdi. Sonrasında ise Sipehsâlâr ülkenin diğer şehirlerini ve önemli noktalarını emniyete almak için 920 silahlı
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süvari daha yerleştirmeyi düşündü ve karakol bilgileriyle yapılacak işlerin raporlarını Şâh’a yolladı. Şâh bu düşünceyi kabul edip hazineden
ödenek verilmesini emretti. Daha sonra karakolların sorumluluğunu da
Sipehsâlâr’a verdi.
d.Posta Teşkilatı ile Darphanenin Kurulması
Ayrıca yine bu yıl Avusturya’dan binaların modernleştirilmesi, maliye, gümrük ve ekonominin düzenlenmesi için de bir danışman getirtildi. Buna ilave olarak birkaç danışman da Posta Teşkilatı ve
Darphâne kurmak için getirildi. İran’da düzenli bir bozuk para basımı
yoktu ve her şehirde özel bir darphâne vardı. 1877 yılında İran devleti,
Avrupa’dan modern bir darphâne sistemini Tahran’a getirtti. Bu tesisi
Almanların ve Fransızların gözetimi altında kurdu ve sonrasında
darphânenin yönetimini Eminu’d-devle’ye ve Mirza Ali Asgar Han’ın
babası olan Muhammed İbrahim Han Eminu’s-saltana’ya verdi. Eski
ulak evleri de postane şeklinde düzenlendi ve yönetimini Yazışma
Bakanı olan Mirza Ali Han Eminu’l-mülk üstlendi; Avusturyalı
“Mösyö Rider” ise postane müdürü oldu ve 1875 yılında ilk kez aslan
ve güneş şeklindeki posta pulu basıldı18. Rider 1 Haziran 1878’de
İran’ı Dünya Posta Örgütüne üye yaptı. Avusturyalı danışmandan sonra ise “Stahl” adındaki bir Rus, İran posta müdürü görevini üstlendi ve
İran’da posta ıslahatlarını gerçekleştirdi. Bu kişilerden sonra posta
teşkilatını İranlıların eline bıraktılar ve Mirza Ali Han Eminu’d-devle
teşkilatın müdürü oldu.
e. Sipehsâlâr’ın Savaş ve Dışişleri Bakanlığındaki Yetkilerinin
Sınırları
1876’da Sipehsâlâr’ın Savaş Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığındaki
yetkilerinin sınırı hakkında Mustevfiu’l-Memalik ile arasında görüş
ayrılığı ortaya çıktı. Bu görüş ayrılığı o dereceye geldi ki, Şâh, Defterdar Bakanı olan Eminu’d-devle’yi yanına çağırtıp Sipehsâlâr ve
Mustevfiu’d-devle ile konuşup bu görüş ayrılığını sonlandırmasını istedi. İhtilafın giderilmesinden ve yetkilerinin yükseltilmesinden sonra
Sipehsâlâr, Şâh’ın izniyle Dış İşlerindeki ve Savaş Bakanlığındaki
kendi mesuliyetlerin kabulü halinde her iki bakanlığın hazinelerinin ve
haklarının Maliye Bakanlığı tarafından güvence altına aldı19. 1877 yılında ise Şâh, devletin işlerini müşterek olarak Sipehsâlâr ve
Mustevfiu’d-devle’ye verdi. Sipehsâlâr’a “Ordu İşleri Bakanı”,
Mustevfiu’d-devle’ye ise “İçişleri Bakanı” ve A’lâu’d-devle’ye de
“Maliye Bakanı” unvanlarını verdi 20.
İkinci Seyahatin Sonuçları
Nâsıruddin Şâh’ın ikinci Avrupa seferi İran’ın öncelikle Rusya,
Almanya, Avusturya ve Fransa ile dostluk ilişkisinin daha da pekişmesine neden olmuştur. Şâh, bu seferde birkaç kez askeri tören ve birkaç defa da askeri silah fabrikalarını görmesinden dolayı, şehri korumak için Polis teşkilatı, yeni silahlar alma ve Avusturya tarzında dü180

zenli bir ordu ile Rusya’nın Kazak ordusu şeklinde diğer bir ordu
kurma fikrine kapıldı. Gezisi esnasında da silah alımı, Avusturyalı subayların istihdamı, Polis teşkilatının kurulması ve Kazak ordusu için
yetkililerle görüşmeler yaptı. Ayrıca bu seyahatte Osmanlının Kutûr
bölgesinde sınırı geçmesi ve o yerlerin geri alınması için isteklerini
Berlin kongresinde dile getirdi. Şâh’ın bu seferinin getirdiği en önemli
beş yenilik şöyledir:21
a.Silah Alımı
Nâsıruddin Şâh ikinci Avrupa seyahatinde, ülkenin emniyetini daha iyi sağlamak amacıyla 4 bin tüfek ve 2 milyon mermi için Avusturya ve Fransa silah fabrikalarına sipariş verdi. Fabrikalarla, İran’ın istediği tüfek ve mermilerin bir sene içinde hazırlamış olacağı ve teslim
edilecekleri konusunda anlaştılar; ayrıca ücret de taksitlendirilmişti.
Neriman Han ile Nâzır Ağa da Avusturya ve Fransız elçilerle bu işin
takibi için görevlendirildiler. 4 bin tüfek ve 2 milyon adet mermi, birincisinde 600 sandık, ikincisinde ise 1208 sandık olmak üzere iki kerede Rusya üzerinden Enzeli limanına gönderildi. Silahlar Enzeli limanına ulaştığında Şâh, silahları ve onları getiren heyeti Tahran’a getirmesi için Hacı Şâh Muhammed Han Emir’i görevlendirdi. Tüfekler
ve mermiler Tahran’da, Kızıl Kale silah deposuna teslim edilirken Şâh
da oradaydı; silahları tekrar inceleyip onları test etti. Daha sonra bu silahlar Şâh’ın emriyle Tahran’da ve diğer şehirlerde bulunan askeri birlikler arasında paylaştırıldı; bu paylaşımda ise Kuzeydeki Rus ve İran
sınırında bulunan garnizonlara daha çok pay ayrıldı22. 4000 tüfeğin
alınmasının yanı sıra daha sonraları 50.000 tümen değerinde 5000 tüfekle 30 milyon mermi Fransa devletinden alınmıştı. Diğer bir keresinde de Avusturya’daki İran elçisi Şâh’ın emriyle 7500 tüfekle
500.000 mermi almıştı23.
b.Avusturyalı Askeri Danışmanların İstihdamı
Şâhın Avrupa’dan dönmesinden sonra, Avusturya elçisi olan Neriman Han, Şâh ve Sipehsâlârın Avusturyalı subayları istihdamı hakkındaki konuşmalarının üzerine Avusturya Savaş Bakanı Kont
Bayland ile görüşüp Aralık 1878 yılında birkaç Avusturyalı subayın 3
seneliğine İran’a gidip ordunun iyileştirmesine yardımcı olmaları için
bir antlaşma imzaladılar. Subayların ücretleri ödendikten sonra, Ocak
1879 yılında Tahran’a vardılar. Bu subaylar, biri Albay, biri Binbaşı,
üçü Yüzbaşı ve beşi Teğmen olmak üzere on altı kişi idiler24. İsmi
“Albay Schinovsky” olan yetkili subay İran’da bir seneden az kaldı;
çünkü İran devleti ondan memnun kalmamıştı ve Avusturya devletinden başka bir albay istemişlerdi. Avusturya Savaş Bakanı ile “Kolonel
Shumal” adında diğer bir kişinin istihdamı için antlaşma imzaladılar.
Kolonel’e 7000 Frank ücret ödendi. Kolonel Avusturya tarzında bir
topçu birliğinin ve piyade bölüğünün düzenlenmesi ve eğitilmesi için
görevlendirilmişti. İran ordusunun Avusturya tarzında düzenlenmesi
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ve Avusturyalı subayların görevi üç seneden fazla sürdü. Rus devletinin itirazlarına rağmen bu işin Avusturyalılar tarafından yürütülmesi
yıllar boyu devam etti ve top, barut, mermi yapım fabrikaları onların
aracılığıyla kuruldu. 1890 yılında Avusturya Başbakanı Lord Curzon
bizzat Tahran’a gelip askeri merkezleri ve silah depolarını gezdi. Aynı
yıl “Edward Kohler” adındaki topçuluk dalında uzman bir kişi, İran
topçu birliğini eğitmek için Savaş Bakanlığı tarafından bir senelik
hizmet için istihdam edildi. Topçu birliğinin Avusturya – Macaristan
ordusu topçu birliği şeklinde eğitilmesine karar verildi; bu antlaşma
15 Aralık 1882 yılında üç seneliğine teyit edildi. Daha sonraları ise
Muzafferuddin Şâh’ın saltanatı döneminde Avusturyalı komutanlar birer birer İran’ı terk ettiler25.
c.Kazakhâne
Nâsıruddin Şâh gezisi esnasında Rus başkentinde Kafkasya Kazak
muhafız alayını gördüğü zaman, Rus İmparatorundan birkaç subayın
İran ordusunu da Kazak tarzında eğitmesi ve İran’da da özel bir muhafız alayı kurması için Tahran’a gönderilmelerini rica etmişti. Rus İmparatoru bu ricayı kabul etti ve Şâh Tahran’a döndükten sonra, topçu
birliği için Avusturyalı subayların istihdamına eş zamanlı olarak, Rus
komutanlar gözetiminde bir Kazak süvari alayı kurulması için harekete geçildi. Rusya Savaş Bakanlığının izini ile “Dumantovitch” adındaki bir albay, birkaç rütbeli subay ile Ocak 1879 yılında İran’a geldiler.
Rus imparatoru bu ordunun öncelikli ihtiyacını gidermek için 1000 tüfek ve birkaç topu İran’a hediye etti26. Albay Dumantovitch, İran
Şâh’ına özel olan bu Kazak muhafız alayını 1879 yılında kurdu ve bu
ordu Şâhın emrine verildi. Kazakhânenin idare ve komutanlık merkezi
kuzeybatıdaki tophâne meydanından daha yukarıda bulunan doğu
meydanına kuruldu ve oraya birkaç bina inşa edildi. Kâçâr sarayının
bahçesinden de bir bölüm Kazak ordusu için tahsis edildi ve orada gerekli askeri tesisiler yapıldı. Saray yanındaki bir yer de Kazakhâne
müdürünün ikametgâhı olarak belirlendi. Albay Dumantovitch,
Kazakhâne’de bir okul kurdu ve mütercimler getirtip İran rütbe sahiplerini ve subayları eğitmeleri için görevlendirdi. Rus Kazak birliğinin
özel elbise, şapka ve silahları da bu Kazakhânede yapılmaya başlandı.
Doktor ve sağlıkçı istihdamı ile Kazakhâne içinde küçük bir hastane
kuruldu. Rusya’dan yeni silahlar alındı. Bu özel birliğe “Uğurlu ve
Mübarek Şâhinşâhın Kazak Süvari Alayı” ismi verildi. Kazak muhafız
alayının bütçesi Rus komutanların gözetimi altında düzenlendi; kuzey
gümrük gelirinin bir bölümü Kazak ordunun bütçesi için ayrıldı. Muhafız alayının ayrıca Şâh’ın emri altında olmasına da karar verildi. Fakat askeri talimatlar Kafkasya ordusunun Genelkurmayından alınıyor
ve yapılan işlerin raporları ona gönderiliyordu. Kazakhânenin komutanı, Genelkurmayın izni olmadan hiçbir iş yapamaz ve kimseyi atayamazdı. Sonraki yıl Şâh’ın izni ve Dumantovitch’in de çabaları ile 45
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müzisyenden oluşan bir bando takımı da kuruldu. Müzisyenlerin kıyafeti de diğer Kazak muhafız alayının üniformaları gibiydi.
Dumantovitch’in antlaşması 1881’de sona erdi ve 1882’in Haziran
ayında Kazakhânenin müdürlüğüne “Albay Tcharkofsky” uygun görüldü ve 1885 yılına kadar Kazakhânenin sorumluluğunu üstlendi.
Tcharkofsky’nin komutasında da Kazakhâne yine genişledi. Sonra
“Albay Koozmin Caravaief” 1886’dan 1890’a kadar Kazakhânenin
sorumluluğuna aldı. Ordu kuvvetlerinden “Karadağlı Bölüğü” olarak
bilinen bir grup da Nâsıruddin Şâh’ın zamanında özel olarak saltanat
saraylarının etrafında gece gündüz devriye gezip oraları korumaları
için seçilmişlerdi ve devamlı olarak nöbet tutuyorlardı. Onların üniformaları ve silahları da düzgündü ve özel bir yemekhaneden yemek
yiyorlardı. Bu bölüğün komutanı bir Karadağlı idi ve bölükte on beşten fazla yüzbaşı, teğmen, subay ve diğer rütbe sahipleri hizmet veriyorlardı. Bu bölüğün tüm subay ve rütbe sahipleri de Karadağlı kişilerdi. Her hafta subaylar “Karadağlı Bölüğü Gazetesi” adı altında
hizmet raporlarını komutanları aracılığıyla bölüğün levazım dairesine
veriyorlardı; bu rapor saray içindeki sorumlu kişilerden geçtikten sonra Savaş Bakanına ve sonunda da Savaş Bakanı tarafından Şâh’a iletiliyordu. Albay Nashnever 1890 yılından 1893 yılına kadar İran Kazak
süvarisinin sorumluluğunu aldı ve onun hizmetinde sonra da 1894’te
“Albay Kassakofsky” bu göreve getirildi. Onun yönetiminde ordu ve
kazakhâne tekrar genişletildi. Kassakofsky, Nâsıruddin Şâh’ın öldürülmesinden sonra Sadrazamın yardımıyla emniyetli olarak başkentten
ayrıldı. Kassakofsky İran’daki hizmeti esnasında Rus ve Kafkas ordusu Genelkurmayı tarafından Tümgenerallik derecesine yükseltilmişti.
1904’te Kassakofsky Rusya’ya geri döndü ve İran’da yaşadığı yılları
kitap haline getirdi. Kassakofsky’den sonra “Albay Cherzoiov” Kazak
ordusunun komutanı oldu fakat onun ikameti çok kısa oldu ve onun
ardından yerine “Albay Liakhov” getirildi. Bu albay daha sonra 22
Haziran 1907 yılında, Muhammed Ali Şâh ile arasında görüş ayrılığı
çıkan Birinci Meclisi, Şâhın emriyle topa tutmuştu. 9 Ağustos1919 yılında İngiltere ve İran arasında, Kazak ordusunun General Dickson
yönetimindeki İngiliz komutanların idaresi altına verilmesi hususunda
bir antlaşma yapıldı ve özellikle İran devletinin mali durumu kötüleştiği zaman bu ordunun harcamaları İngiliz devletince karşılandı. Rus
inkılâbından ve cumhuriyet rejiminin ortaya çıkışından sonra Bolşevik
Subaylarından olan “Kolonel Kolerje”, İran Kazak tugayının komutanı
unvanıyla Tahran’a geldi ve Kazakhâne komutanı “Kolonel Maydel”
Rusya’ya çağrıldı. Ama birkaç ay sonra Bolşevizm’den nefret eden
Komutan Rızâ Han’ın tehditleri ile Kolerje, İran’dan gitmeye mecbur
kaldı. Ondan sonra Kazakhâne muavini olan “Kolonel Estaroselski”
Ahmet Şâh’ın emriyle göreve getirildi. Estaroselski son Rus yönetici

NÜSHA, YIL: 10, SAYI: 31, 2010/II 183

Nâsıru’d-din Şâh Kâçâr’ın Avrupa Seyahatleri ve
İran Üzerindeki Sonuçları
olmuştu; 1920’den sonra Rus subaylar İngiliz ordusu tarafından
İran’dan ihraç edildiler27.
d.Polis Teşkilatı
Nâsıruddin Şâh, Avusturya’da iken Avusturyalı subayların istihdamı ve savaş aletlerinin geliştirilmesi için görüşmeler yaparken polis
teşkilatının kurulması için de ayrıca görüşmeler yaptı. “Kont de Monte
Forte” adında Avusturya ordusunda görevli olan İtalyan bir subay bu
amaçla Şâh ile tanıştırıldı. Şâh’ın İran’a dönmesinden sonra, Avusturyalı subayların İran’a gelmesiyle eş zamanlı olarak, Kont de Monte
Forte da ailesiyle birikte elinde Kont Grandville’den bir mektupla
Tahran’a geldi. Sipehsâlâr ve Şâh ile görüştükten sonra polis teşkilatını kurmak için çalışmalara başladı. Kont, Tahran şehrinin çevresini ve
şehrin yapısını tanıyıp araştırdıktan sonra Şâh’a bir rapor yazıp 400
yaya, 600 atlı polisin Tahran şehrinin güvenliğini ve düzenini korumak için gerekli olduğunu bildirdi. Kont, Polis Teşkilatını kurdu; sonrasında polisin yetkileri, suçların çeşitleri ve bunların cezalarının nasıl
olması gerektiğini, polisin suçlularla nasıl baş edeceğini içeren bir nizamname yazıp bunu Şâh’a takdim etti ve Şâh, Eylül 1879 yılında bu
polis nizamnamesini imzaladı. Sonra bu nizamnameyi Kâmrân Mirza
Naibü’s-saltana ve Tahran valisine verip onun yürürlüğe girmesini
emretti. Tahran Polis İdaresi, Celilâbad caddesindeki en büyük yapıda
göreve başladı. Teşkilatın, “Yargılama ve Dava Bürosu, İsim Kaydetme ve Çalıntı Dairesi, Şehir Nizamı ve Asayiş Dairesi, Askeri İşler
ve Hukuku Dairesi, Sorgulama Bürosu, Gazete ve Basım Dairesi” gibi
bölümleri vardı. Kont ayrıca polis üniformaları için Avusturya polis
üniformasına benzeyen elbiseler yaptırdı. Bu üniforma kapalı yaka bir
ceket, pantolon ve kısa deri bir şapkadan oluşuyordu; ceketin düğmesindeki ve şapkanın üzerindeki nişanda aslan ve güneş şeklinde kabartma işlenmişti. Kont, polis teşkilatının yönetimine ek olarak başkentin “Temizlik İdaresi”nin de sorumluluğunu üstlendi. Tahran caddelerinin her birinin düzeni için bir mahalle muhtarı tayin etti ve her
bir muhtarın emri altına birkaç polis verdi. Kont her sene polis teşkilatını genişletiyordu ve onun emriyle polis şehrin her yerinde emniyet
ve düzeni sağlıyordu. Kont 1879 yılında Birinci Tuğgeneral rütbesini
aldı; daha sonra “Nizâmü’l-Mülk” unvanını da aldı ve Nizâmiye İdaresi, Nizâmiye Bakanlığı olarak değiştirildi. Fakat polis teşkilatı birkaç defa bazı kişilerin ve grupların muhalefetiyle karşılaştı. Bu muhalif kişiler yeni metotları kabul etmeyen eski kafalı kişilerdi. Kont’un
bu konudaki en güçlü muhalifi, 1889 yılından sonraya kadar Savaş
Bakanlığını yürütmüş olan, Kâmrân Mirza Naibü’s-saltana idi.
Kâmrân Mirza’nın askerleri polisin yetkilerine müdahale ediyorlardı
ve polisle sürekli olarak karşı karşıya geliyorlardı; hatta bu askerler
sırf polislere zorluk çıkarmak için kendileri hırsızlık yapıyorlardı.
Kâmrân Mirza buna ilave olarak bazı önde gelen kişileri Kont aley184

hinde kışkırtıyordu ve kendi askerlerini Kont’un evinin çevresine
gönderip ona tacizlik verdiriyordu. Sarayın soytarısı olan “İsmail Bezzaz”ı Şâh’ın huzurunda Kont’u küçük düşüren espriler yapması için
kışkırtıyordu. Regie olarak bilinen tekel ve tütün imtiyazına karşı
ayaklanma, şehir duvarlarına yapıştırılan cihad ilanları ve dış uyrukluların kışkırtıcı yazılarının ortaya çıkması sebebiyle de Şâh, Kâmrân
Mirza’nın askerlerinin caddelerde devriye gezip polisin yetkilerini üstlenmesine izin verdi. Kont askerin bu müdahalesine karşı çıktı. Bu karışıklıkları izleyen aylarda Kâmrân Mirza ile Kont arasındaki gerginlik
daha da arttı ve sonucunda Kont istifa etti. Ancak Şâh’ın, polis teşkilatının çalışma şeklinden bir memnuniyetsizliği yoktu ve Şâh, Kont’un
Tahran’da kalmasını ve tümen komutanı olarak görev almasını istedi;
3000 tümenlik bir maaş da Kont’a bağlandı. Ek olarak, yabancı misafirlerin İran’a gelişinde, onlarla ilgilenilmesi ve onların ağırlanması
görevi verildi. “Mirza Ebu’t-Turab Han Nizâmü’d-Devle” Nizâmiye
Bakanı oldu; ama bir süre sonra onun da istifasıyla tüm yetkiler yine
Avusturyalı danışmanlara geçti28.
e.Kutûr Bölgesinin Tekrar Alınması
İran ve Osmanlı devletlerinin sınır ihtilafları Safevi döneminden
beri süregelmekteydi. Kâçâr döneminde ise Rusya ve İngiltere’nin
arabuluculuğu ile sınır ihtilaflarının çözümü için görüşmeler yapıldı.
Fethali Şâh zamanında ilk kez 1843’te İran temsilcisi olarak Mirza
Muhammed Ali Mustevfi ve Osmanlı temsilcisi olarak da Mehmed
Emin Rauf Paşa arasında bir görüşme oldu. İkinci kez de 1847’de
Muhammed Şâh Kâçâr döneminde İran temsilcisi olarak Emir-i Kebir
ve Osmanlı temsilcisi olarak da Sadullah Efendi arasında Erzurum
şehrinde bir antlaşma imzalandı. Ancak bu antlaşma iki devletin görevlileri tarafından diğer ülkelerin gözetimi olmaksızın imzalandığından bir sonuç vermedi. Daha sonra İran ve Osmanlı görevlilerinden
oluşan, içinde İngiliz ve Rus gözlemcilerinin de bulunduğu bir komisyon sınırların belirlenmesi için tekrar masaya oturdular. İran temsilci
heyeti Mirza Cafer Han Muşiru’d-devle başkanlığında, Osmanlı heyeti
ise Derviş Paşa başkanlığında, yapılan görüşmelerde İran ve Osmanlı
sınır noktaları Ağrı dağlarından Fars Körfezine kadar belirlendi. Bu
sınır çizgisi 1865 yılında hazırlandı. Bu haritadaki ihtilaflı bölgelerin
Osmanlı ve İran devletlerince sonradan kesinleştirilmesine ve kesin
sınır çizgisi belirlenene kadar mevcut duruma uyulmasına karar verildi. Kesin sınır belirlenene kadar ihtilaflı bölgeler geçici olarak bu iki
ülkeden birinin tasarrufunda kalacaktı. 2 Ağustos 1869’da önceki antlaşmanın teyidi için İstanbul’daki İran elçisi Mirza Hüseyin Han ve
Osmanlı Dışişleri Bakanı Mehmed Ali Paşa arasında bir antlaşma daha imzalandı. Sonraki yıllarda ise Nâsıruddin Şâh’ın ikinci Avrupa seyahatiyle eş zamanlı olarak, Rusya – Osmanlı savaşının bitmesi, Yunanistan – Osmanlı arasındaki sorunların hallolması ve diğer birkaç
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Avrupalı ülkenin de sorunlarının çözümlenmesi için Berlin Kongresi
düzenlenmekteydi. Nâsıruddin Şâh ve Sipehsâlâr bu durumdan yararlanarak, Kutûr bölgesinin geri alınması için Avusturya ve Alman temsilciler ile görüştüler. Londra’daki İran elçisi Mirza Malkum Han aracılığıyla bu isteklerini Berlin Kongresine sundular29. Özellikle İngiliz
Dışişleri Bakanı R.C. Lord Salesburg, Rus Dışişleri Bakanı Prens
Kerçikof ve Avusturya Başbakanı Kont Andrassy temsilci ülkelerin
delegelerini toplayıp İran’ın Kutûr bölgesini alması için yardım ettiler.
Sonuç olarak Berlin Kongresindeki delegeler Kutûr bölgesinin İran’a
geri verilmesini onayladılar ve bunu antlaşmanın 60. maddesinde belirttiler. Osmanlı sarayı, Kutûr’u ve çevresini İngiliz ve Rus temsilcilerin tasdiki ile Osmanlı – İran sınırı olarak belirledi ve bölge tekrar
İran’a teslim edildi. Berlin antlaşmasının ilanından sonra karar İran’ın
İstanbul elçisi Şeyh Hasan Han tarafından Osmanlı temsilcileri Derviş
Paşa ve Mehmed Ali Paşa’ya ulaştırılmış ve Van valisinin Kutûr’u kesin olarak İran temsilcilerine teslim etmesini istemişlerdi. Osmanlı sarayı Bâb-ı Ali’den bu karar gereğince Van Valisine, Kutûr’un İngiliz
ve Rus temsilcilerin gözetiminde iade edilmesi emri verildi. Hoy Valisi Muhammed Rahmi Mirza ve heyeti resmi bir kararname ile Kutûr
bölgesine gittiler; Van Valisi Derviş Paşa da şahsen bölgede bulundu.
Şâh, Muhammed Sadık Han Emirü’l-Nizâm’ı Kutûr’u geri alması için
görevlendirdi ve İngiliz – Rus temsilcilerin de gözetiminde bu devir
işi yapıldı. 19 köyü içeren Kutûr bölgesi 1879 yılının Mart ayında
İran’a iade edildi30.
Üçüncü Seyahatin Sonuçları
a.Piyango Antlaşması
Şâh’a, üçüncü Avrupa seyahati esnasında İskoçya’nın Agusta şehrinde ikamet ettiği günlerde, İran elçisi Malkum Han tarafından
İran’da bir Piyango İdaresi kurma fikri sunuldu. Elçi bu alandaki düşüncelerini Şâh ile paylaşıp, ona bu sayede devlet hazinesinin de oldukça gelir elde edebileceğini belirtti. Şâh bu konuyu ayrıntılı bir şekilde İran elçisiyle konuştu. Elçi, İran Şâh’ını piyango çekilişinin kumar sayılamayacağı ve bunun sadece eğlencelik bir tür oyun olduğu
konusunda ikna etti. Bu çekilişlerin Avrupa gündelik hayatında da çok
ilgi gördüğünü sözlerine ekledi. Bu şekilde Malkum Han, İran’da piyango çekilişlerinin düzenlenmesi için gerekli çalışma izninin İngiliz
yetkililerine verilmesini istedi. Şâh da İskoç ve İngiliz hükümetlerinin
kendilerine göstermiş oldukları sıcak ilgiden ve samimiyetten dolayı
elçisinin bu isteğini kabul etti ve İran’da piyango çekilişinin düzenlenmesi için gerekli olan izni, üçüncü Avrupa gezisinin neticesi olarak
verdi31.
b.Demiryolu Kurulması
İran’da demiryolu hattının döşenmesi ilk olarak Şah’ın birinci Avrupa seyahati sonrasında lağvedilen bir anlaşma ile Baron Julius
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Reyter verilmişti. Reyter antlaşmasının feshinden sonra, Gürcistan’da
bulunan demiryolu şirketinin hissedarlarından olan Rus ordusu mühendis subayı “Falgen Hogen” Tahran’a geldi ve Tebriz-Tahran demiryolu hattını döşemek için İran devletinin yetkili mercileri ile görüştü. Rus elçiler de Hogen’a yardımcı oluyorlardı. Şâh ve Muşiru’ddevle de Rus devletinin güvenini kazanmak için Hogen’in ricasını kabul ettiler ve sonunda demir yolu hattı döşemek için gerekli olan izin,
Tahran’da İran Gelir Müdürü Hasan Ali-yi Gerusî ve Falgen Hogen
arasında imzalandı. Fakat İngiliz elçisi Thompson bu antlaşmaya derhal itiraz etti. Sipehsâlâr onun itiraz dilekçesini Şâh’a ulaştırdı; ancak
Dışişleri bakanlığı bu itirazı reddetti. Rus devleti bu davranıştan son
derece memnun kaldı, ama İngiliz Dışişleri Bakanı “Lord Derby” İngiliz elçisi Thompson ile gönderdiği bir telgraf ile bu imtiyaza itiraz
edip İran’a gözdağı verdi. Lord Derby’nin itirazı ulaştıktan sonra, İngiltere elçisi Muşiru’d-devle’yi görmeye gitti ve bu telgrafı bir tercüman aracılığıyla beyan etti. Elçi, Falgen Hogen’e verilen bu imtiyazın
iptalini istedi. Dışişleri Bakanı, İngiliz elçi ile olan görüşmeyi Şâh’a
iletti ve İngiltere’nin kaygılarını belirtip, onu bu antlaşmayı iptal etmesi için ikna etti. Bu görüşmeler Rus hükümetinden gizli tutuldu.
Sonunda Thompson’un itirazı ve İngiliz hükümetinin ciddi muhalefetiyle karşılaşan İran devleti, Gürcistan demiryolu şirketiyle olan bu işbirliğini durdurdu. Böylece İngiliz devleti bir bakıma Rusya’dan, bir
sene önce İran devletine destek verip Reyter antlaşmasını iptal ettirdiği için intikam almıştı. Fakat Şâh, Rus devletini incittiğini düşündüğü
bu zamanda, Rus büyükelçisi, Muşiru’d-devle ile Nâsıruddin Şâh’ın
yanına giderek, Rus İmparatorunun dostluk mektubunu ona iletti. Bunu öğrenen İngiltere Kraliçesi Victoria da güzel bir çerçeve içindeki
resimlerini ve Londra’da basılmış olan Şâh’ın seyahatnamesinin çevirisini, Thompson aracılığıyla İran Şâh’ına yolladı32. Yaşanan bu olaylarla birlikte İran’da ilk demiryolu, 1888’de Tahran ile Hz. Abdülazim
türbesi arasında 8 km. uzunluğunda, Belçikalı “Boital”ın gözetimi altında yapıldı. 27 yıl sonra ise demiryolu Tebriz’e kadar 146 km. ve
Sufiler ve Şerifhâne arasında da 531 km. uzunluğunda yapıldı.
1891’de Mazenderan’da diğer bir hat yapıldı; ancak bu hat daha sonra
çalışmaz hale geldi.
c.Tütün İmtiyazı: “Regie” imtiyazı olarak da bilinen bu imtiyaz
Mirza Ali Asgar Han Eminu’s-saltana zamanında ve Nâsıruddin Şâh
Kâçâr’ın üçüncü Avrupa seyahatinin hemen ardından Eminu’ssaltana’nin teşviki ve gayretiyle 1891 senesinde, 55 yıllığına, General
Talbot adında İngiliz uyruklu birine verildi. Bu imtiyaza göre Regie
şirketi İran’ın tüm tütün ticaretini tekeli altına, hatta İran’ın ziraatını
de kontrolü altına almıştı. Anlaşma gereğince şirketin ortakları senelik
olarak 15.000 İngiliz sterlinini masraflar çıktıktan sonra İran devletine
vereceklerdi. Ancak İran halkı bu imtiyazı öğrendiğinde, hele ki bu
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imtiyazı Osmanlı devletinin de dış ülkelere vermiş olduğu imtiyazları
ile karşılaştırdıklarında hükümete ciddi şekilde muhalefet etmeye başladılar. İran’ın önemli âlimlerinden olan Hacı Mirza Hasan-i Şirâzî ve
Hacı Mirza Hasan-i Aştiyanî tarafından tütün ihracatını yasaklama
emri verildi. Tahran ve Tebriz’deki pazarlar kapatıldı ve genel tatil
ilan edildi. Sonunda Şâh ve Eminu’s-saltana ayaklanma olabileceği ve
ulemanın cihat çağrısı yapabileceği korkusuyla bu imtiyazı 1893 yılının 23 Haziran günü iptal ettiler ve Regie şirketi tasını tarağını toplayıp gitti; ancak giderken de İran devletini 500.000 lira tazminat ödemeye mecbur bıraktı. Bu imtiyazın feshedilme şekline Ruslar karşı
çıktılar ve bu nedenden dolayı Eminu’s-saltana ve Şâh, Rus taraftarlığına kaydılar. İran devletinin kasasında fazla para olmadığından
Şâhinşâh Bankasından 500.000 lira borç alınıp tazminat ödendi; bu
İran’ın yabancılardan aldığı ilk ağır borç olmuştur.33
Sonuç olarak Dönemindeki iç ve dış ayaklanmaları bastırtan Şâh
bu konuda gereken önlemleri almaya çalışmıştır. Dönemindeki bakanların bir kısmının İngiliz bir kısmının da Rus taraftarı olması nedeniyle Şâh kendi iktidarının güçlenmesi ve devamı için durumu akıllıca
idare etmiş, iki ülke ile ilişkilerini sürdürmek istemiştir. Aslında bu
durum ülkeye daha çok zarar veriyordu. Verilen imtiyazlarla ülkenin
ekonomik gerilemesi kaçınılmaz olmuştur. Verilen bu imtiyazların diğer ülkeler tarafından da hoş karşılanmaması ve bunların iptal edilmesi neticesinde İran hükümeti tarafından ödenen tazminatlarla ülke ağır
borç yükünün altına girmiştir. Şâh’ın beceriksiz ve çıkarcı kişileri göreve getirmesiyle de halk üzerindeki baskı artmıştır ve özgürlük düşünceleri yoğunlaşmıştır. Avrupa’nın yönetim şeklinden etkilenen ve
ilk olarak bir “Danışma Meclisi” kuran Şâh halkın tam olarak yönetime katılmasını istemiyordu. Bu konuda taviz vermemesi üzerine birçok kişi öldürüldü ya da ülke dışına kaçıp orada çalışmalarına devam
etti. Kısacası İran’a getirmek istedikleri yeniklerin ve İran’ın Avrupalı
devlet gibi sayılmasını istemesinin yanı sıra baskı ile halkı kontrol altında tutmak isteyen Şâh bu kötü gidişattan sorumlu tutularak, bir suikast sonucunda 5 Mayıs 1896’da öldürülmüştür.
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Mehdi Niya, Ca’fer, a.g.e., s.126-127.
12
Mehdi Niya, Ca’fer, a.g.e., s. 127.
13
Zahiru’d-devle, Tarih-i Bi-Duruğ, Tahran 1362 hş., s. 21-24.
14
Velâyeti, Ali Ekber, Tarih-i Revabıt-i Harici-yi İran Der Devran-ı Nâsıruddin Şâh
ve Muzâfferuddin Şâh, Tahran 1375 hş., s. 437-441.
15
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s. 115.
16
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s. 124.
17
Sefayi, İbrahim, Medârik-i Tarih, Nâme-i Muşiru’d-devle, s. 85-87, nkl. Velâyeti,
Ali Ekber a.g.e., s. 124
18
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s. 125-127.
19
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s. 128-129.
20
Sefayi, İbrahim, Yeksed Sened-i Tarih, Tahran 1352 hş., s. 209-211, nkl.Velâyeti,
Ali Ekber, a.g.e., s. 128
21
Sefayi, İbrahim, Bergha-yi Tarih.,Tahran 1350 hş. s. 35, nkl. Velâyeti, Ali Ekber,
a.g.e., s. 135-136
22
Sefayi, İbrahim, Rehberan-ı Meşrutiye, C. 1, Tahran 1352 hş., s. 70, nkl. Velâyeti,
Ali Ekber, a.g.e., s. 135-137
23
Sefayi, İbrahim, Berghâ-yi Tarih, Tahran 1350 hş., s. 25-30, nkl. Velâyeti, Ali
Ekber, a.g.e., s. 136
24
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e,, s. 136-138.
25
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e,, s. 146.
2
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Sefayi, İbrahim, Medârik-i Tarihi, S.101-102,104, Sefayi, İbrahim, Berghâ-yi Tarih. s. 115-116, 130-131, nkl. Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s. 146-148
27
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s. 146-148.
28
Lord Curzon, İran ve Kaziyye-i İran, s.744-746, nkl. Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e.,
s.148
29
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s. 148, 157.
30
Lord Curzon, İran ve Kaziyye-i İran, s.745-746, nkl. Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e.,
s.159
31
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s.158-159, 165-168.
32
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s. 167-172.
33
Sefayi, İbrahim, Rehberân-ı Meşrutiye, C. 1, s. 52, nkl. Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e.,
s. 177
34
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s. 172-173.
35
Velâyeti, Ali Ekber, a.g.e., s. 302-303.
36
Velâyeti, Ali Ekber, .a.g.e., s. 132-134.
37
Mehdi Niya, Ca’fer, a.g.e., s. 121-124.
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