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SUNUŞ
Yayın hayatında dördüncü yılına giren Doğu Esintileri dergimiz
şimdi “Yedinci” sayısı ile elinizde. Dergimizin hem basılı formatına,
hem de elektronik yayınına “doguesintileri.com” adresinden erişerek
gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk sayımızdan bu
yana sizlerden aldığımız tebrik, takdir ve teşvikler bizi gelecek
sayılarımız için daha çok çalışmaya, sizleri daha güzel bir dergiyle
buluşturmaya yönlendirdi. Bizler için çok önemli bir sevindirici
gelişmeyi sizlere müjdelemek istiyoruz: Doğu Esintileri artık Tübitak
Ulakbim Dergi Park’ta.
Doğu Esintileri: Sosyal bilimlerin değişik alanlarında yapılacak
çalışmaların yayınlanacağı bir bilimsel etkinlik platformu olarak;
öncelikle dil ve edebiyat, tarih, sanat ve kültür alanlarında özgün
akademik makalelere, nitelikli çevirilere yer veren uluslararası
hakemli bir dergi olarak her sayıda daha iyiye ve daha ileriye hedefiyle
yoluna devam etmekte…
Doğu Esintileri, sosyal bilimler alanında araştırmacıların nitelikli
çalışmalarını okuyucularıyla buluşturarak bu alandaki boşluğun biraz
olsun doldurulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu uzun
soluklu yürüyüşümüzde her zaman değerli araştırmacılarımız ve
okuyucularımızın bize destek vermelerini, daha güzele ve daha iyiye
erişmede öneri ve eleştirileriyle bize yol göstermelerini diliyoruz.
Dergimizin bir sonraki sayısında buluşmak dileğiyle…
Doğu Esintileri
Yayın Kurulu
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ÖZ

Arap şiirinde hep kahramanlıklarıyla bilinen Türkler, zaman içerisinde
güzellik timsali olarak öne çıkarak yeni bir güzel tipinin oluşmasında rol
oynadılar. Arap edebiyatında görülmeyen fakat erken dönem Fars şiirinde, çeşitli nedenlerle sıkça gerçekleşen savaşlar, yeni bir sevgili tipinin
oluşum zeminini hazırlamıştır. Cahiliyeden Emevilere ve de Abbasilere,
Abbasilerden Fars şiirine uzanan çizgide oluşan sevgili prototipleri, klasik
Türk şiirine de yansımıştır. Bu tipolojilerin bazıları kullanılmamıştır. İster
kullanılan, ister kullanılmayan bu tipler ve yansıttığı güzellik unsurları
klasik Türk şiirinde tek bir güzelde toplanmıştır. Bu güzel de yüceltilen ve
idealize edilen güzel/sevgilidir.
Klasik Arap-Fars ve Türk şiirinde konu aşk ise sevgili, onun güzelliği
ve güzellik unsurları öne çıkar. Öne çıkan bu unsurları şairler tarif ve tasvir etmek için adeta yarış içine girmişlerdir. Hedef, sevgiliyi, güzelliğini
ve güzellik unsurlarını yüceltmektir. Yüceltilen sevgili, ilk kez Arap şiirinde yer almıştır. Ümmü'l-İyas da ilk prototiptir. Dolgun bedeniyle boy
göstermiş, güzelliğiyle dillere destan olmuştur. Başka bir ifadeyle onu
etine dolgun bedeni ve bu bedende yer alan güzelliğini yansıtan parçalar, Cahiliye gazellerinde ilk güzel tipinin doğuşuna zemin hazırlamıştır.
Emeviler dönemindeki sosyolojik değişim Arap şiirinde yeni bir sevgili tipinin doğuşuna zemin hazırlar. Sosyolojik değisimin en yoğun bir
şekilde değişim ve dönüşümü Abbasiler zamanında görülmüştür. Bu dönemde yeni bir sevgili tipi doğmuş ve Arap güzellik anlayışı da değişmiş,
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yerine farklı güzellik algısı oluşmuştur. Adı geçen dönemde yaşanan toplumsal-kültürel dönüşüm ahlaki bozulmalara sebep olduğundan başka
bir sevgili tipinin doğuşuna şahit oluruz.
Anahtar Kelimeler: Sevgili, Türkler, Arap Şiiri, Fars Şiiri, Türk Şiiri.
ABSTRACT

Turks, who are known for their heroism in Arabic poetry, have played
a role in the formation of a new beautiful type by becoming prominent in
beauty over time. The wars, which are not seen in Arabic literature but are
made for various reasons in the early Persian poetry, have created the basis for the formation of a new beloved type. Reflections of the beloved prototypes on the line extending from the jahel’ye to the Emevi and Abbasi,
Abbasi to the Persian poetry, to the classical Turkish poetry. Some of these
typologies have not been used. Whether used or not, these types and
beauty elements reflected in the classical Turkish poetry are collected in
one beautiful. This beautiful is also glorified and idealized beautiful / loving.
In classical Arab-Persian and Turkish poetry, the subject is love, dear,
its beauty and beauty elements stand out. These elements have been competing to describe the poets. The goal is to exalt love and beauty. The exalted lover, for the first time, took part in Arab poetry. Ümmü'l-Iyas is also
the first prototype. She was full of body and became a legend in languages
with its beauty elements. In other words, her fragile body and the parts
which are in this body and which reflect the beauty, prepare the ground
for the birth of the first beautiful type in the corridor gazelles.
The sociological change during the Umayyad era sets the stage for the
birth of a new lover in Arabic poetry. The most intense change and transformation of the sociological change was seen in the time of the Abbasids.
In this period, a new type of lover was born and the understanding of
Arab beauty changed, instead a different sense of beauty was formed. We
are witnessing the birth of a lover type other than the social-cultural transformation in the mentioned period is caused by moral distortions.
Keywords: Love, Dear, Turks, Arab poetry, Persian poetry, Turkish po-

etry.
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چکیده
ترک ها در اشعار عربی با قهرمانی هایشان شناخته می شوند .در طول زمان به عنوان
سنبل زیبایی نیز ظاهر شده ،در ایجاد تیپ زیبایی نقش بازی کرده اند .در شعر فارسی
دوران اول نیز تیپ شخصیتی یار ایجاد شده است .خطی که از دوران جاهلی تا امویان و
عباسیان و از عباس یان تا شعر فرسی امتداد یافته است و تیپ شخصیتی یار را ترسیم
نموده است به ادبیات عربی نیز منعکس شده است .بعضی از این تیپولوژی ها استفاده
نشده است .هم تیپهایی که استفاده شده و هم تیپهایی که استفاده نشده است وعناصر
زیبایی که منتقل کرده است ،در یک غزل شعر کالسیک ترکی جمع شده است .آنچه که
در این غزل به عنوان زیبایی بزرگ و ایدالیزه شده است یار می باشد.
در شعر های کالسیک عربی ،فارسی و ترکی عشق نیز به عنوان یار تجلی نموده و
زیبای هایش به عنوان عناصر زیبایی شناختی شعر تجلی می یابد .هدف ،بزرگ وانمود
کردن یار وزیبایی های آن است .یار تمجید شده اولین بار در شعر عربی استفاده شده
است .ام االلیاس اولین پروتوتیپ می باشد .با اندام و زیبایی های ظاهریش مورد ستایش
قرار گرفته است و این گونه زمینه ساز سنبلیزه کرده زیبایی در ادبیات دوران جاهلی شده
است.
در دوران امویان تغییرات اجتماعی باعث بروز ظهور تیپ جدیدی از یار در شعر شده
است .بیشترین حجم تغییرات و تبدیالت در تیپ های شخصیتی در دوران عباسیان دیده
می شود .در این دوران تیپ جدیدی متولد شده است و فهم زیبایی عربی نیز تغییر یافته
است و معیارهای جدیدی برای زیبایی ایجاد شده است .در دوران مذکور به دلیل تغییرات
فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی تیپ شخصیتی یار تغییر کرده است.
کلید واژه ها :یار ،ترکها ،شعر عربی ،شعر فارسی و شعر ترکی.
GİRİŞ
Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi klasik Arap, Fars ve Türk
edebiyatında da işlenen konuların başında aşk gelir. Aşk, öncelikle aşık ve
maşûk arasında geçen bir iletişimdir. Bu iletişimin merkezinde sevgili vardır. Onu öne çıkaran da fiziksel görünümüdür. Sevgilinin yer aldığı ilk

4  YRD. DOÇ. DR. SADIK ARMUTLU

şiirler Cahiliye dönemi kasidelerin giriş kısımlarında yer almıştır. Cahiliye şiirlerinde görülen sevgili, çeşitli benzetmelerle tasvir edilmiştir. Bunlar, ileride sevgilinin tarif ve tasvir edilmesinde kullanılan ilk malzemedir.
Zaman içerisinde coğrafya, kültürel ve sosyal değişim-dönüşüm gibi
unsurların etkisiyle ortak malzemeye yeni unsurların ilave edilmesiyle
sevgili, değişik tasavvurlar ve tahayyüller çerçevesinde ele alındı. Edebiyata etki eden buna benzer gelişimler, hem yeni bir sevgili tipini ortaya
çıkarmış, hem de sevgilinin güzellik unsurlarının değişik hayaller etrafında yeniden yorumlanmasına sebep olmuştur. Zamanla sevgili ve onun
güzellik unsurları, örnek veya temel olarak alınabilen, tek biçim olur ve
neredeyse bütün şairler, tek tip sevgili portresi çizerler ve çizilen bu resimde de onun güzelliğini ve güzellik unsurlarını öne çıkarırlar. Başka bir
ifadeyle klasik şiirde sevgili tipi standarttır. Taşıdığı fiziksel özeliklerinden dolayı şiirlerde tek tip sevgili karşımıza çıkmaktadır. Bu ideal sevgili
tipi yani standart sevgili tipini gelenek belirlemiştir. Geleneğin kaynadı
da Cahiliye şiirine kadar uzanır.
Sevgili üzerinde yapılan çalışmalarda genel olarak sevgili ele alınmış,
sevgili üzerine teşbih ve mecazlar üzerinde durulmuş, sonra sevgilide güzellik unsurları ve bu unsurlar üzerine yapılmış teşbih ve mecazlara yer
verilerek, sevgili mefhumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Fakat yüceltilen, idealize edilen güzelin veya sevgilinin bu özelliği nereden aldığı, bunların ne zaman kim tarafından ortaya konulduğu hiç irdelenmemiş, bilgi
verilmemiştir. “Güzellik unsurlarının müşebbehün bihleri nasıl oluştu?”,
“İlk kez hangi ortamda ve kimler tarafından gazellere yerleştirildi?”, “Güzellik unsurları nasıl bir süreçten geçti ve son şeklini aldı?”, “Sevgilinin
tipolojisini kim belirledi?”, “Bu arke tip, tek tip olarak kaldı mı?”, “Değişim ve dönüşüme uğradı mı?...” gibi hususlar hiç ele alınmamış, bu gibi
soruların yanıtı ortaya konulmamıştır. Kısaca tek tip, standart sevgili
proto tiplerinden ve bu tiplerin güzellik unsurlarından hiç bahsedilmemiştir. Sadece Ömer Faruk Akün, “Orta Asya Türk Fizyonomisi ve Türk
Gulamları” başlığı altında Divan şiirindeki sevgilinin proto tipi olarak
Türk gulamlarını görmüştür. (Akün 2013: 136).
Klasik Türk edebiyatının Arap ve Fars edebiyatı özellikle de Arap edebiyatı bağlantısı kurulduğunda sevgili proto tiplerinin kaynağı da ortaya
çıkmış olur. Başka bir ifadeyle Cahiliye şiiri ve bunu takip eden Emevî ve
Abbasî edebiyatlarında yazılan divanlarda yer alan sevgililer, birer arke
tiplerdir. İlk örnek sevgililer, kuruluş aşamasında ve sonraki dönemlerde

KLASİK ARAP, FARS VE TÜRK ŞİİRİNDEGÜZEL/SEVGİLİ PROTO TİPLERİ  5

Fars şiirinde de benimsenmiş ve ele alınarak işlenmiştir. Bu sevgililer, klasik şiirimizde de yer almıştır. Diğer bir söylemle klasik şiirimizde yer alan
standart sevgili tipi kaynağı, büyük oranda Arap edebiyatıdır. Bu edebiyattan da Fars edebiyatına geçmiştir. Bu yazıda sevgili tipinin proto tiplerini ve güzellik unsurlarının kaynağını göstermeye çalışacağız.
1. Ummu’l-İyâs: Güzelin ve Güzellik Unsurlarının Proto tipi
Bir estetik değer olan güzellik, bir nesneye güzel hükmünü verme konumunda bulunan öznede haz ve beğeni duygusu oluşturmasına yol açan
temel özelliğine denilmektedir. Nesnenin öznedeki beğeni veya haz duygularını harekete geçirebilmesi için öznenin duygularını etkilemesi gerekmektedir. Dolayısıyla güzellik görme, işitme, dokunma gibi duyu verilerinin biçim, orantı, düzen ahenk, yetkinlik ve ölçülülük yoluyla ruhun derinliklerinde beğenme, hoşa gitme ve hayranlık duygusu uyandıran duyguya verilen isimdir. (Cevizci 2000: 420-421) Diotima’ya göre güzellikler
çeşitlidir ve bir güzeller hiyerarşisi bulunmaktadır. Aşkın yöneldiği ilk
güzel, bedendeki güzelliktir. Aşkın sırrına ermek için güzel bedenler aranmalı, ona doğru yönelmeli. (Platon 2007: 210)
Cahiliye şiirinde kadının bedeni ve bu bedenin taşıdığı güzellik, kuşkusuz inkâr edilemez. Du şiirlerde duygular bu güzel beden üzerinde yoğunlaşır, kelimeler de güzelliğin derecesini belirtmek ve beden güzelliğini
tarif ve tasvir etmek için kendilerine biçilen rolü oynarlardı. Güzelliğin
ölçütü ne olabilir? Kadın güzelliği ile ilişkili figüratif dil hangi metaforlar
içerir? Bu soruların cevapları, kadın bedenini tarif eden ve İslam öncesi
döneme atfedilen en eski metinlerden birinde yer almaktadır. Mensur
olan bu metinde yer alan kadın bedeni ve bedensel güzellik, kadında bulunması gereken güzelliği ve anlayışı göstermesi açısından önemlidir.
Arap şiirinde Afrodite doğmaktadır.
Mensur metin, bir kadının bedenini ve güzellik unsurlarını gözlemlemek ve gözlemlerini sunmak niçin görevlendirilmiş İsâm adlı kadına atfedilmiştir. Ünlü şair İmru’u’l-Kays’ın büyük babası ve Kinde kabilesinin
lideri olan Amr b. Hucr, bir kabilenin lideri olan Avf b. Muhallem eşŞeybânî’nin güzelliği dillere destan olan kızı Ummu’l-İyâs ile evlenmek
ister. Amr b. Hucr hem söylenilenlerin doğru olup olmadığı hakkında
hem de Ummu’l-Îyâs’ı gözlemlemek amacıyla Îsâm adlı kadını görevlendirir. İsâm, kızın kabilesine gider ve annesiyle görüşerek durumu anlatır.
Kadın, kızına “Kızım! Bu gelen kadın, senin teyzen, sana bakmak istiyor, ondan
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bir şey gizleme, sorduklarına cevap ver” der. İsâm, kızın yanına gider ve daha
önce görmediği bir güzelle karşılaşır. Gözleri, ilk kez böyle bir güzel görür. Fiziksel yönleri ve güzelliğinden başka akıl bakımından da insanların
en mükemmelidir. İsâm, kızın yanından çıktığında şöyle der : “Örtüsünü
açan hileyi terk eder. ” Yani o kadar masum ve temiz… Bu söz bir darb-ı
mesel olur. Sonra kızın annesi, “İsâm ne gördün? “ der. O da “Tereyağından
çıkmış/süzülmüş yağ” der. Yani sanki bir kaymak… Bu söz de darb-ı mesel
olur. (İbn Abdirabbih 1404: VII/119). Ummu’l-İyâs’ı çıplak gözlerle görüntüleyen İsâm, Amr’ın yanına döner gördüklerini anlatır. Onun görüp aktardığı, kadın güzelliği için ölçüt kabul edilir:
“Atın saç örgüsü gibi örgülü siyah saçları, parıldayan ayna gibi alnı
var. Berrak ve güzel olan alnını örten saçları, tarandığında şiddetli yağmurlarda yıkanmış parlayan üzüm tanesi/salkımı görünümündedir. Zincir halkalarına benzer dolgun yay kaşları var. Onlar, karbon siyahı gibi
koyu, sanki bir kalem tarafından çizilmiş gibi mükemmel tasarlanmış ve
güzel bir kuşun güzel gözlerine benzeyen, alımlı gözlerinin üstünde kıvrılmıştır. Ne uzun ne de kısa olan kaşlar arasında güzel bir kılıç gibi parlayan burun. Hiçbir aslanın korkutmadığı, avlamadığı yanakları erguvani
renktedir. Uzun ve basık olmayan inciye benzeyen parlak dişlere, tatlı gülüşe ve yüzük kadar küçük bir ağzı var. Seher gibi açan beyaz yüzü, gül
gibi kırmızı dudaklar ve bal gibi tatlı, şarap kokan tükürüğü var. O, uzun
boylu ve ince belli olduğu kadar, çok akıllı dır ve de güzel konuşur, hazır
cevaptır. Boynu, gümüşten yapılmış ibrik/sürahiye benzer. Sanki kemik
ve damardan arınmış gibi etli ve yağlı olan güzel kolları vardır. Göğüsleri
iki nar gibi yuvarlaktır. Yumuşak ve çok narin elleri vardır. Elbise altında
görünen katlanmış bez gibi bir karın, karnının ortasında kat kat yaprağa
benzeyen, fildişi gibi beyaz ve parlak bir göbeğe sahiptir. Cetvel gibi düzgün bir sırt ve bu sırtın altında yuvarlak kalçalar bulunmaktadır. Bunlar,
küçük bir toprak/kum yığınına benzer. Hurma ağacı gibi dolgun ve yapılı
bacakları vardır. Bütün bu ağırlıklar iki küçük ayaklar tarafından taşınmaktadır. Bunların dışında kalan yerleri söylemiyorum, onu ancak şiir
söyler.” (İbn Abdirabbih, 1404: VII/119-121)
Ummu’l-İyâs’ın sahip olduğu güzellik unsurlarının tamamına yakını
Cahiliye şairlerinin divanlarında yer almıştır. İsâm, Ummu’l-İyâs’ın güzelliğini kadınsı bakış açısından çok, erkeksi gözlerle gözlemlemiş, onu
tıpkı bir erkek gözüyle süzmüştür. İsâm’ın gözlemleri, dönemindeki Arap
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güzellik anlayışının estetik ölçütünü yansıtmaktadır. (Zâhî 1999: 75,
Harthi 2010: 105)
2. Şişman/Etine dolgun Sevgili
Ummu’l-İyas ile özdeşlenen güzel ve güzellik olgusu, aynı zamanda
Cahiliye şiirinde yeni bir sevgili tipinin doğuşunu gösterir. Başka bir ifade
ile Ummu’l-İyâs hem sevgili kriterini hem de bu sevgilinin güzellik unsurlarının prototipini yansıtır. Ummu’l-İyâs’ın şahsında ölçütleri figüre
edilen, tipolojisi belirlenen ve de arzulanan şişman/tombul bir sevgili
imajı doğar. Diğer bir söylemle Cahiliye şiirinde yer alan arke tip sevgili
şişmandır.
Şişman kadın/sevgili imajının oluşmasında etkenler çok çeşitli olup
farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu kadın, asil ve soylu bir aileden geldiği
için ona ulaşmak büyük cesaret ve yetenek ister. Ulaşılamayan bu şişman
kadın tipi, şiirde dile getirilerek, arzu edilen kadın imajının oluşmasına
neden olmuştur (Harthi 2010: 131). Bu tipoloji Cahiliye gazellerinin tümünde yer almıştır. Bu tipolojiyi ünlü Cahiliye şairi İmru’u’l-Kays şöyle
betimlemiştir:

فاضة
َ غري ُم
َ ُم َه ْف َه َفةٌ بَْي
ُ ُضاء

کاالس َجْن َجل
َّ ٌص ُقولَة
ْ تَ َرائبُها َم

بص ْفَرة
َ کبَکْر الْ ُم َق
َ َاَنةُ الب
ُ ياض
َغ َذاها ََنريُ املاء غريُ الْ ُم َحلَّل

ص ُّد َوتُْبدی َع ْن أَسيل َوتَتَّقی
ُ َت

من َو ْحش َو ْجَرَة ُمطْ َفل
ْ بناظرة
َ

س بفاحش
َّ وجيد کجيد
َ الرئْم لَْي
ضْتهُ َوال مبَُعطَّل
َّ َهي ن
َ إذا

ود فاحم
َ َس
َ ْ ين الْ َم
ْ ْت أ
ُ َوفَ ْرع يَز

النخلَة الْ ُمتَ َعثْ َکل
ْ أَثيث َک َقْنو
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ٍ وَك ْش ٍح
ِ
ص ٍر
لطيف
َّ َُكاجلديل ُم
ٍ وس
ِ اق كأ
الس ِق ِي الْ ُم َذلَّ ِل
َّ ُنبوب
ََ
“O, ince belli, beyaz tenliydi; iri ve sarkık karınlı değildi, gerdanı ayna gibi
parlaktı. Teninin rengi kimsenin elinin ulaşamadığı suların beslediği sedeflerin
içindeki inciler gibi sarıya çalıyordu. Güzel yüzünü bir kapatıp bir gösteriyordu.
Sonra Vecre’nin yavrulu ceylanlarının bakışını andıran ürkek bakışlarla (etrafına
bakınarak) korunmaya çalışıyordu. Boynu bir beyaz ahununkine benzer ki yukarıya doğru uzattığında ne çirkin ne aşırı uzun ne de ziynetlerinden yoksundur.
Aşağıya sarkmış yoğun hurma salkımını andıran gür ve kömür gibi simsiyah saçları sırtını süslüyordu. Hoş ve örük saç gibi ince bir beli, iyi sulanmış hurma
fidanı gibi dolgun ve sıkı bacakları vardı” (İmru’u’l-Kays 1419: 63-71; Yanık
2004: 33)
Şişman kadın/sevgili tipi, Amr b. Kulsûm’un Muallaka’sında da görülmektedir:

اعی َعْيطَل أ َْد َماء بک ٍر
َ ذر
َ

هجان الل ْون ََلْ تَ ْقَرأْ َجنينَا
َ
صا
َ العاج َر ْخ
َ َوثَ ْد اًي مثْ َل ُح ِق
ِ اَن من أَ ُک
ف الالَمسينَا
َ َح
ْ صا
الت
ْ َت َوط
ْ َوَمْت نَی لَ ْدنَة ََسََق
َرَوادفُ َها تَنُوءُ مبَاء َولينَاء

اب َعْن َها
ُ ََومأْ َك َمةٌ ي
ُ َضيق الب

وَن
َ ُت به ُجن
ُ َوَک ْش احا قَ ْد ُجنْن
َو َساريَتَ ْی بلَْنط أ َْو ُر َخام

ُّ َي
يهما َرنينَا
ُ رن َخ َش
َ اش َح ْل
“Henüz doğurmamış, uzun boylu, beyaz bir devenin dolgun kolları gibi iki
kolunu, fildişi bir hokka kadar beyaz ve yuvarlak, yumuşak ve hiç el değmemiş
göğüslerini, uzun boyunun, kalçalarının ağırlık verdiği iki yumuşak ve dolgun
yanını, geçerken kapıdan sığmayan, dolgun kaba etlerini ve beni çılgına çeviren
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ince belini, bir de yürürken takıları şakırdayan fildişi gibi bembeyaz, mermer gibi
pürüzsüz ve sıkı etli bacaklarını (gösterir).” (Eyyûbî 1430: 301-303; Yanık
2004: 83)
Cahiliye şairleri hem sevgililerinin isimlerini hem de onlarla yaşadıkları aşkları gazellerinde çekinmeden anlatmışlardır. Bundan dolayı bu gazeller yaşanan olayların tanıkları sayıldıkları için gerçekçidir. Sevgili isimleri de hayali değil, gerçektir. Divanlarda sevgili isimleri değişse de tipolojileri değişmez, tepeden tırnağa her zaman aynı ve de arzulanan kadındır. O, şişman kadındır/sevgilidir. Başka bir ifadeyle İmruu’l-Kays’ın
Fâtıma’sı ve Uneyze’si, Tarafa b. Abd’ın Havle’si, Lebîd’in Nevâr’ı, Zuheyr b. Ebî Sulmâ’nın Evfâ’sı, Antere’nin Able’si ve Hâris b. Hillîze’nin
Esmâ’sı arasında bir ayrım yoktur. Bunların farklı isimler olarak ortaya
çıkıp çıkmaması, şiirlerde yer alması önemli değildir. Zira bunlar birey
olmaktan, bir isim olmaktan çıkmış, ideal bir sevgilinin/kadının mükemmel görüntüsü olmuştur. Böylece ideal güzellik, mümkün olduğu kadar,
hatta mümkün olanın da üzerinde bir yüceltmeye tabi tutulur, gazellerde
bunların figürleri yer alır, şiirlerde göksel güzellikten önce yersel güzellik
betimlenir. Artık ideal güzel yerdedir, adı da Ummu’l-İyâs’tır.
Cahiliye dönemi gazellerinde şairler, bu tipolojinin fiziki özelliklerinin
görüntülerini genellikle şöyle öne çıkarmışlardır: Beyaz tenli, ince belli,
siyah saçlı, dolgun ve sık bacaklı olan sevgili, bir ceylandır (Zevzenî 1972:
26-27, 29-30, 64). Dudakları esmer ve incedir. Yüzü oldukça güzel ve pürüzsüzdür. Parlaklık yönüyle güneşe benzer. Dişleri, papatya çiçeği gibi
beyazdır. Gülümsemesi, kumluk üzerindeki nemli tepeciklerde açan bir
papatyayı andırır. (Zevzenî 1972: 64-65) Gözleri yaban sığırının gözleri
gibi iri, güzel ve siyahtır. Bakışları, Vecrâ’nın yavrularına şefkatle bakan
beyaz ceylanların bakışı gibi ürkektir. (Zevzenî 1972: 133) Uzun boylu
olan sevgili, kabile fertlerinden olduğu için sosyal statü olarak hürler tabakasından birisidir. Sevgililerin görüntüleri tabiî halleri, onları aranılan,
istenilen, kendisine aşık olunan bir obje durumuna getirir. Gazellerdeki
aşk daha çok görüntüye ve fiziki özelliklere dayalı bir aşktır. Yani maddî,
dünyevî ve somut vasıfları hâizdir.
Bu tür gazellerde kadın bedeni öne çıkmış ve benimsenerek şiirde yer
bulmuştur. Cahiliye şairleri sevgili/kadın bedenini şiire aktarırken bedenin görülen kısımlarını değil bacak, kalça, göğüs karın, bel, baldır gibi örtülü ve saklı olan kısımları da şiirlerde tasvir etmişlerdir (Cebbûrî 1407:
288). Şişman kadın tipolojisinin yer aldığı gazellere Arap edebiyatında “el-
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Gazelü’l-hissî” veya “el-Gazelü’l-fâhiş” denir. Cahiliye divanlarında sevgili
tipinin ilk örneği olan şişman/tombul sevgili ve güzellik unsurları yine ilk
kez bütünsel olarak resmedildi. Başka bir ifadeyle proto tip olan şişman
sevgili parçalanmadan önce bütünsel olarak tasvir edilmiştir.
Şişman sevgili tipi, Cahiliye, Sadru’l-İslâm ve Emevîler dönemi şairleri
tarafından benimsenip yoğun bir şekilde ele alınıp işlenirken, gerek Fars
edebiyatında gerekse Türk edebiyatında kullanılmamıştır. Fars ve Türk
şairleri ağır kalçalı, dolgun ve sıkı etli bacaklara sahip, geçerken kapıdan
sığmayan kaba etli, katlanmış bir karnı ve göbeği bulunan bir sevgili tipine şiirlerinde yer vermemişlerdir.
Şişman kadın tipolojisi Sadru’l-İslam döneminde de varlığını sürdürmüştür. Ka‘b b. Zuheyr, Kasîdetu’l-Burde’sinde Su‘âd’ı betimlediği beyitlerde onu bize şöyle tanıtır:

َهي َفاءُ ُم ْقبِلَة َع ْجَزاءُ ُم ْدبَِرة
ِ
صٌر ِمْن َها َوالَ طُول
َ ال يُشتَ َکی ق
“Su‘âd, önden bakılınca zarif, arkadan bakılınca da tombul/şişman görünüşlüdür. Ne kısa ne uzun boylu olup onun boyu hususunda kusur bulunmaz.”
(Ka’b b. Zuheyr 1417: 60)
Ka‘b’ın tasvir ettiğine göre Su‘âd; yumuşak sesli, ılık bakışlı, gözleri
sürmeli, vücudunun aşağı kısımları dolgun, yukarı kısımları zayıf, ayıplanmayacak şekilde orta boylu, tebessüm ettiği vakit beyaz dişleri ve bu
dişler arasındaki tükürüğü görülen bir ceylandır.
3. Uzrî Sevgili
Gerek Cahiliye gerekse Sadru’l-İslâm dönemlerinde kasidenin başlangıcında bazen birkaç beyit, bazen de 13-14 beyit olarak yer alan gazel,
Emevîler döneminde kasidenin tüm beyitlerini kapsayacak biçimde bir
şiir türü olarak ortaya çıkmıştır. Bağımsız bir şiir türü olarak toplumun
her katmanında rağbet gören gazel, hadarî ve uzrî olarak iki koldan gelişti. Hicaz yöresinde, özellikle Mekke ve Medîne’de şehir hayatının zevke
bağlı maddi aşkı ve duygular dünyasını şuh bir ifade ile tasvir eden, hayatı seven “el-Gazelu’l-hadarî” veya “el-Gazelu’l-hissî” olarak adlandırılan
aşk şiirleri gelişmeye başladı. (Furat 1996: 144-150; Filshtinsky 1985: 44-45)
Bu gazelde sevgili, seviye olarak basit olup her an kendisine ulaşılabilecek
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bir konumda bulunurken, aşık ise her çiçeğe konan arı misali, her gönülden bal alan bir kişi olarak öne çıkar. Aşk oyununda yeni bir aşık tipiyle
karşılaşırız: Hercâyî, donjuan, çapkın.
Hicaz bölgesinde şehir hayatının zevke bağlı aşk duyguları kent
şairleri tarafından terennüm edilirken, Arap yarımadasındaki göçebe kabileler arasında da temiz ve ulvî aşk duyguları dile getiriliyordu. Nisbesini Benû Uzrâ kabilesinden alan ve “el-Gazelu’l-uzrî” diye adlandırılan bir
şiir türü gelişir. (Faysal 1982: 280 vd.; Dehhân 1981: 61 vd.; Fâhûrî 1383:
187; Ebû Rihâb 1366: 167) Rivayete göre Vâdi’l-kurâ’dan kuzeye doğru
göç ederek Necd ile Hicaz bölgeleri arasındaki kırsallarda göçebe hayatı
yaşayan Uzrâ kabilesi fertleri, şiir söylemede oldukça yetenekliymişler.
Vâdi’l-kurâ’daki şairlerin şiirlerinde yer alan sevgi, Uzrâ kabilesinden dolayı uzrî sevgi olarak bilinmiştir. (Faysal 1982: 286; Ebû Rihâb 1366: 176;
Fâhûrî 1383: 187) Bu sevgide şehevi duygulara yer verilmeyip, sevgi açığa
vurulmadığı için bu sevginin en bariz alâmeti ve ilk vasfı iffet olmuştur.
Uzrî sevgi, her şeye hâkim olan bir duygu değil, aksine hayatın ta kendisi olarak tanımlanmaktadır. Seven kişi hevası ile değil, kalbinde hiçbir
kötülük ve art niyet taşımadan, kalbinin temizliğiyle sevip, sevdiğine
bağlı kalmalıdır. Yine o, aşkının bütün cefa ve sıkıntılarıyla mücadele ederek, sevgilisine ulaşmaya ve kavuşmaya gayret eder. O güvenilir, vefalı,
sevgisine ve sevgilisine ihanet etmeyen, bütün insanlar içinde sadece onu
seven, tüm zaman ve mekânlarda sadece sevgilisini anan ve onun kendisi
eziyet görse bile sevgilisiyle övünendir. Yine o, aşkın ve hicranın hatta
sevgiliden yüz bulamamanın verdiği acıya katlanan kişidir. İşte bu uzrî
sevgidir. (Tâhir Lebîb 1987: 172 vd.)
Uzrî gazel, yeni bir proto tipin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Aşkın
başkahramanlarından aşık ve maşuk/sevgili birlikte öne çıkarlar. Aşık tek
bir sevgiliyi sever, onu ölene kadar terk etmez, yaşadığı sürece ona bağlı
kalır ve sevgide vefa örneği gösterir. Aşık, sevgilisinin kendisine verdiği
çok az şeyle de mutlu olur. (Harthi 2010: 11) O, sevgilisinin aşkıyla yanıp
kavrulur ve bundan lezzet alır, bu sıkıntıdan hoşlanır ve şikayetci olmaz.
Sevgilisi onun her şeyidir. Gecesinde gündüzünde, ikamet etmede ve yolculukta, uykusunda ve uyanıklığında, iyi ve kötü gününde sadece onu
hatırlar. (Tâhir Lebîb 1987: 167-168)
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Uzrî gazelde aşık, taşıdığı özellikleri dolayısıyla hem Fars hem de Türk
edebiyatında benimsenmiş ve bu iki edebiyatta yazılan aşk konulu gazeller için proto tip olmuştur. Uzrî aşıklar içerisinde herkesten daha çok öne
çıkan biri vardır ki Arap edebiyatında Leyla ile yaşadığı aşkla efsaneleşip
bir aşk kahramanı olarak ünlenen ve de Uzrî gazelin en önemli temsilcilerindendir. O da Kays b. Mulevvah’tır. Onun aşkta yaşadığı haller ve “cünun” boyutuna ulaşan sevgisi, mükemmel ve ideal bir aşık tipi olarak hem
tasavvufi şiirde hem de aşıkane şiirde dile getirilmiştir.
Bu proto tip pek çok algı ve tasavvur ve tahayyülleri de gazele taşımış
ve şiirlerde bir anlam dünyasının oluşmasına neden olmuştur. Gerek Fars
gerekse Türk şiirinde benimsenmiş olan bu tasavvurlardan bazıları şunlardır:
3.1. Aşkı Uğruna Ölmek ve Bunu Kader Olarak Görmek

Şiirdeki bu algı, ilk kez uzrî aşıklar tarafından ortaya atılmıştır. Bunlar
aşkları uğruna ölmeyi bir kader olarak gördükleri için, kadere teslim olmuşlar ve kaderlerinin bu olduğuna inanmışlardır. Bundan dolayı kadere
boyun eğmiş bir inanç içerisinde sonlarını, Tanrı tarafından takdir edilen
ve ölümle sonuçlanan bir yazgı olarak görmüşlerdir. Pek çok uzrî şair de
aşkları sonucu ölmüşlerdir.
Kaynakların bildirdiğine göre Uzrâ kabilesinden birine, hangi kabiledensin diye sormuşlar. Bu kişi: “Ben, aşık olanları ömür boyunca bir kez aşık
olur ve de severler, bu minval üzere de ölürler. İşte böyle bir kabiledenim” dediğinde, bu konuşmayı işitenlerden biri: “Ka‘be’nin sahibi olan Tanrıya yemin
ederim ki sen Benî Uzrâ kabilesindensin” diye karşılık verir (İbn Kuteybe
1983: II/30-31; Gündüz 1998: 74). Saîd b. Ukbe, bir bedeviye der ki: “Kimlerdensin?” O da “Aşka yakalanınca ölüme razı olan kimselerdenim, Benî Uzrâ
kabilesine mensup biriyim” der. (İbnu’l-Kayyım el-Cevziyye 1431: 218)
Fatalistik argümanlar, uzrî şiirde çok kullanılmış ve onlar aşkın kendilerinin kaderi olduğunu iddia ettikleri için bu argümanlar, bütün uzrî
şairler tarafından benimsenmiştir. Bu şu anlama da gelir: sevdiklerimizi
sevmeden edemeyiz, onlardan vazgeçemeyiz. Bu aynı zamanda kaderce
benimsenen bir sevgiliden başka bir sevgiliyi sevmenin mümkün olmadığını bildiren bir ilan, bir duyurudur. Uzrî aşıkların bir kadın uğruna hayatlarının acı içinde geçmesini, karşı tarafın veya başkalarının anlayamaması, aşıkların fatalistik inancını benimsediklerini kavramadıklarından
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dolayıdır. Cemîl’in çevresi, Buseyne için çıldıracaksın, vazgeç bu sevdadan dediklerinde Cemîl’in verdiği cevap tam anlamıyla fatalizmdir: “Sizler, Allah’ın bana böyle bir hüküm verdiğini görüyorsunuz! Tanrının verdiği kadere karşı gelinir mi?” (Cemîl b. Ma‘mer 1980: 30)
Kur’ân’daki ahiret, kaza ve kadere inanma, nefsiyle mücadele gibi unsurlar da uzrî şairlerin manevi hayatlarını tesiri altına almıştı. Bunların
tesiri altında bedbin ve mistik bir ruh hali içinde bulunuyorlardı. Uzrî
şairler, fıtrî bir şiir söyleme kabiliyetine sahiptiler. Sevgililerine ulaşamadıkları zaman, bunu kaza ve kadere bağlıyorlardı. Bundan dolayı kadercilikten oldukça etkilenmişlerdir. Bunlar, aşka düşkünlüklerini ve bu aşkın çoğu kez ölümle sonuçlanmasını Tanrı tarafından takdir edilen bir kader olarak gördüklerinden, bunlar adeta kadere teslim olmuş bir karakteri
sergilemişlerdir. (Gündüz 1998: 73; Kays b. el-Mulevvah 1967: 2) Uzrî bir
bedevi, uzrî aşkı, “Allah’ın kulu için takdir ettiği bir kaderdir.” (İbnu’l-Kayyım el-Cevziyye 1431: 123) diye tarif eder ve uzrî sevgiyi şöyle anlatır:
“Bilmiş olun ki uzrî aşk, sanıldığı gibi basit bir şey değildir. Şöyle denilebilir ki o,
Allah’ın kulu için takdir ettiği bir kaderdir ve o, ya ölüm gibi bir şey veya ondan
beterdir. Başlangıcı hastalıktır, sonu korkunçluk, ortası öyle bir duygusallık ki,
hasta düşürür mahveder. O, korkunçtur; uykuyu kaçırtan dert ve hasrettir. Peş
peşe gelen kaygıdır, gün geçtikçe artıp katlanmaktadır.” (İbnu’l-Kayyım elCevziyye 1431: 123)
3.2. Harap ve Yıkılmış Beden

Uzrî gazellerde aşığın beden görüntüsü son derece olumsuzdur. Tutkulu bir aşk, bu olumsuzluğun en büyük nedenidir. Yıkık bir beden, yaşam boyunca aşık tarafından kanıksanarak taşman bir olgudur. Beden bozukluğu hem fiziksel hem de ussaldır. Başka bir ifadeyle vücut ve akıl melekesinin bozulması, uzrî aşığın görüntüsel ve kavramsal en belirgin imajıdır. Onların bedenleri örtük olsa bile örtünün altında maddî ve manevî
yıkılmış beden gizlenmektedir. Büyük uzrî şair Urve b. Hizâm, giydiği
gömlek ve Yemenî hırkanın altında Afrâ’nın aşkından dolayı harap olmuş
bir bedenin varlığını gözler önüne şöyle serer: “Sakın ha! Sizleri giydiğim
yeni bir gömlek ile (sırtıma geçirdiğim) parlak iki Yemenî hırka yanıltmasın. Ey
gençler! Ne zaman (giydiğim) yeni gömleğimi (üzerimden) çıkarırsanız, Afrâ’nın
aşkından neler çektiğimi görürsünüz. Afrâ’nın aşkından (dolayı) ciğerlerimde yaralar oluşmuş, gözlerim körelmiş kapanmıştır.” (Hâdî 1407: 470)
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Mecnûn da Leylâ’ya karşı duyduğu özlemin yıpratıcı olduğunu, bir
bedenin bunu kaldırmasının çok güç olduğundan dağların bile kaldıramayacağı bu özlem sonucu bedenin bir deri ve bir kemik kaldığını, kalbinin de aşktan dolayı darmadağın olduğunu, artık kalbinin acılara dayanamayacağını duygusal bir şekilde söylerken bedensel ve zihinsel çöküntünün güzel örneklerinden birini vermiş, Mecnûn imajına uygun söylem
sergilemiştir:

َد ُع ِوِن َد ُع ِوِن قَ ْد أَطَْلتُ ْم َع َذابِيَا
ِ ِ
ض ْجتُ ْم ِِبَ ِر الْ َم َكا ِوًَي
َ َْو ج ْلدي أَن

ت َغ ًّما َو ََهًّا و ُك ْربَةا
ْ َد ُع ِوِن أ َُم
أ ًََي َويْ َح قَ ْلِِب َم ْن بِِه ِمثْ ُل َما بِيَا
َد ُع ِوِن بِغَ ِمي َو انْ َه ُدوا ِِف َك َالءَ ٍة

ِ ِ
ت ََبقِيَا
ُ ت أَ ْن لَ ْس
ُ م َن هللا قَ ْد أَيْ َقْن
ِ
يت ِم َن ا ْْلََوى
ُ َوَراءَ ُك ُم إِِِن لَق
ِ
ت ِجدَِِّت و َشبَابِيَا
ْ َيح أَبْل
َ تَبَار
َّه
ْ بََرِاِنَ َش ْو ٌق لَ ْو بَِر
ُ ض َوى َْلَد

ص َار َرْمس ا َو َشافِيَا
َ َو لَ ْو بِثَبِ ٍري
فَ َما ََب ُل قَ ْلِِب َهدَّهُ الش َّْو ُق َو ا ْْلََوى
ِ ْ َضج َحُّر الْب
ْي ِم ِّن فُ َؤ ِاد ًَي
َ َ َْو أَن
ال َو ْج ِدي َو َشف َِّّن
َ َُم َع ِذبَيت قَ ْد ط
ِ َه َو ِاك فَيَا لِلن
َّاس قَ َّل َعَزائِيا

“Bırakın beni, çok uzattınız azabımı, dağladınız cildimi kızgın demirlerin sıcaklığıyla, bırakın öleyim gam, keder ve üzüntüden. Vah zavallı kalbim! Kimin
kalbi benim kalbimin çektiği acıları çekmiştir? Üzüntümle baş başa bırakın beni,
Allah’a emanet edin beni, baki olmadığımı ben de iyi biliyorum. Arkanızı dönüp
gidin, ben aşk yüzünden delikanlılığımı ve gençliğimi tüketen sıkıntılarla karşılaştım. Aşk özlemi yıprattı beni, eğer bu özlem Radvâ dağında olsaydı darmadağın ederdi dağı. Şayet Sebîr dağında olsaydı onu mezar ve toprağa çevirirdi. Peki
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benim kalbime ne oluyor ki aşk ve sevda onu darmadağın etti ve ayrılığın ateşi
gönlümü dağladı? Ey bana acı çektiren Leylâ! Özlemim dayanılmaz oldu ve senin
aşkın beni bir deri bir kemik bıraktı.” (Kays b. Mulevvah 1420: 42; Demirayak
2012: 105)
Küseyyir, sevgilisi Azze’ye ettiği sitemlerin başında da yıkılmış bir bedenin varlığı vardır. Azze’nin sağlam bir vücuda, kendisinin de hastalıklı
bedene sahip olmasına rağmen bu durumdan şikayetci olmamıştır: “Şüphe
yok ki (Azze) kalbin sapa sağlam ve zinde. Benimkiyse aşkından (dolayı) hasta,
bunun dinde yeri var mı? Hayatım üzerine yemin ederim ki, bana sevginde insaflı
değilsin! Ama ey Azze! Ben yine de ettiklerinde hoşgörülüyüm.” (Küseyyir
Azze 1391: 129)
3.3. Kıyamet-Ezel

Uzrî şairler, sevgilileriyle yaşadıkları yeryüzü maceralarını yaratılış
öncesine götürerek Tanrının takdiri olarak görmüşlerdir. Başka bir ifade
ile onlar bezm-i ezel motifinden hareket ederek aşklarının ruhun bedene
girip şekil almadan yani yaratılmadan önce başladığını ifade etmişlerdir.
Cemîl, Buseyne ile olan aşkı için “İkimize şekil verilmeden önce, ruhum Buseyne’nin ruhuna bağlıydı” (Cemîl b. Ma‘mer 1980: 29) demesi, bu gerçeğin
bir ifadesidir. Ezel günüyle başlayan aşk, ölene kadar sürecek hatta öldükten sonra bedensel olmasa da devam edecektir. Cemîl, bu arzusunu aşağıda güzel bir şekilde dile getirmiştir: “Ey Buseyne! Yaşadığım sürece kalbim
seni sevecektir. Öldüğümde de benim sesim/yankım, mezarlar arasında senin sesini takip edecektir” (Cemîl b. Ma‘mer 1980: 40). Sevgiliye bu dünyada olmasa bile bir gün ahirette kavuşmak ümidiyle teselli buluyorlar, bunları
tasannudan uzak içten gelen ince bir ifade ile anlatıyorlardı. Urve, sevgilisi Afrâ’ya: “Orada seninle birlikte olacağız diye kıyamet gününü seviyorum.”
(Urve b. Hizâm: 1995: 41)
3.4. Ağlama-gözyaşı

Uzrî aşığın en karakteristik özelliklerinden biri olan ağlama motifi, klasik Arap şiirinin en eski temalarından biridir. İlk kez Cahiliye kasidelerinin başlangıç kısmında görülmüştür. İmru’u’l-Kays’ın meşhur Muallaka’sının ilk beyti ağlama motifiyle başlar. (Zevzenî 1972: 7) Birinci beyitte şair, sevgilisi Uneyza’nın yurdunun hatırasına ağlar, ikinci beyitte de
sevgilisinden geride kalan silinmemiş izlerin hatırasına gözyaşı döker.
İmru’u’l-Kays ağladığı gibi dostlarının da ağlamasını istemiştir:
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ِ ِ
کری َحبيب َوَمْنزل
َ قَ َفا نَْبك من ذ

ِ
ْي الد ُخول فَ َح ْوَم ِل
َ ْ َبس ْقط اللوی ب
ِ
ف َر َْسُ َها
ُ فَتُوض َح فَاملقراة ََلْ يَ ْع
من َجنُوب َو ََشال
ْ ملاَ نَ َس َجْت َها

“Durun, sevgilinin ve onun Dahûl ile Havmel arasındaki Sıktu’l-livâ’da bulunan yurdunun hatırasına ağlayalım. Tûdih ve Mikrata kadar uzanan, güney ve
kuzey rüzgarlarının dokuması sayesinde henüz izleri silinmemiş olan hatırasına
gözyaşı dökelim.”(Eyyûbî 1430/2009: 23; Yanık 2004: 31)
Uzrî gazelde çok sayıda ağlama, gözyaşı dökme motifi görülür. Gözyaşı, bedenin duygu yükünün hazin bir şekilde dışa vuruşunun karşılığıdır. Ağlama, uzrî şairin duygularını açığa çıkaran, kalbinde neler taşıdığını bildiren bir ilandır, duyurudur. Ağlama, gizli bir aşkı gözyaşı şeklinde açığa çıkarır. Gözyaşı aşkın en canlı izleri ve göstergesidir. Cemîl b.
Ma‘mer şöyle der:

خليلی ما القی من الوجد َبطن
و دمعی مبا اخفی الغداة شهيد
“Dostlar! Benim (Buseyne’nin) aşkından çektiğim saklıdır, çok geçmeden gözyaşım sakladığımı gösterecektir.” (Cemîl b. Ma‘mer 1980: 25)
Ağlama, şairin samimi duygularının bir tür kanıtıdır. Mecnûn, taşıdığı
aşkının samimiyetine delil olarak gözyaşlarını adil bir şahit olarak gösterir
(Kays b. Mulevvah 1420: 53), Küseyyir aşkı için döktüğü gözyaşlarından
haz aldığı için, hem aşkını hem de gizlenmiş arzularını kanıtlasın diye
gözlerini gözyaşı dökmeye davet eder: “Gözyaşımın devam etmesini istedim;
gizlenmiş duygularıma şahit olur umuduyla...” (Küseyyir Azze 2004: 78)
Kays, aşık olma seviyesini dökülen gözyaşları ile belirler. Aşkı uğruna
döktüğü gözyaşlarını akan bir dereye benzeterek, aşkının seviyesini gösterir (Kays b. Zerîh 1425: 73). Ayrıca ağlama, bir çare, bir rahatlamadır.
Dayanılmaz aşk ağrılarının, aşka ait ıstırapların tedavisidir. Küseyyir
şöyle der:

وقالوا أتت فاخرت من الصرب والبکا
فقلت البکا أشفی إذن لغليلی
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“Ya Azze’nin ayrılığına sabret veya ağla dediler. Ben de ağlamak yürek yangınıma daha şifalı gelir dedim.” (Küseyyir Azze 1391: 114)
Uzrî gazelde ağlama, bazen rahatlamak amacı ile yapılan bir eylem görüntüsü verir, aşığın toplumsal baskılardan kurtulmak için kullandığı silahı hâline gelir. Bu ağlama gazellerde psikolojik bir boyut kazanır:

وليس الذی جيری من العْي ماؤها
نفس تذوب وتفطر
ٌ ولکنها
“Gözlerimden aşağı süzülen gözyaşı değil, bilakis eriyip damlayan bir ruhtur.” (Kays b. Mulevveh 1420: 48).
Uzrî gazellerde gözyaşı, âşığın kaçınılmaz kaderi olarak görüldüğünden, sürekli ağlama ve gözyaşı dökme bu zihniyetin doğal sonucu olarak
görülür. Gözyaşının sürekliliği durmadan akan bir dere ve kurumak nedir
bilmeyen bir kuyu ve benzer düşüncelerle ifade edilir. (Harthi 2010: 222)
Şair kozmik unsurlardan da yararlanarak gözyaşının devamlılığını yansıtır. Gecenin bitip gündüzün başlaması, gözyaşının bir zaman diliminde
bitip diğer zaman diliminde devam etmesinin göstergesi olur. Kays, gözyaşlarının geceleyin kuruduğunda gündüzle birlikte yeniden başlayacağını şöyle dile getirir:

إذَا ََن ُن أنْ َف َد ََن البُ َکاءَ َع ِشيَّةا
ِ
ِ
ِ َّم
س طَالِ ُع
ْ فَ َم ْوع ُد ََن قَ ْر ٌن م َن الش
“Eğer akşamları gözyaşından kaçarsak, yeni bir gözyaşı dalgası ile ilk şafakla
birlikte gelecektir.” (Kays b. Zerîh 1425: 91)
Gözyaşı motifi sevgiliyle ilintilidir. İster hatırasından beslensin: “Ey
Leylâ! Yalnızken seni düşündüğümde gözyaşımın akışı kendiliğinden gelir.”
(Kays b. Mulevvah 1420: 86) İster sevgilinin olmayışına doğal bir tepki olsun: “Ağladım ben de ağladım, sevdiğini yitiren tüm diğer aşıklar gibi.” (Kays
b. Zerîh 1425: 119). Gözyaşı, uzrî gazelde önemli bir motif olarak yer almıştır. Öyle ki sadece sevgilinin yokluğu değil, aynı zamanda varlığı da
gözyaşını besleyen etkenlerdir. Aşağıda olduğu gibi:

ِ
ت
صَرت هبا
ْ العينان جل
ُ َإذا ب
ِ ِ
جوج
َ ب َد ْمعهما
ُ َّمع النظ ِر الل
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“Gözler onu gördüğünde bu bedbaht ruh bakışla birlikte gözyaşı deryasına gömülür.” (Küseyyir Azze 1391: 190)
3.5. Bakma-Bakış

Uzrî gazellerde beden dili hareketler de karşımıza çıkar. Bunlar aşıklar
arasındaki iletişim kanalları olarak tasvir edilir. Bunların başında bakma,
bakışma gelir. Bakma, sevginin artmasına neden olur ve aşkın başlamasının ilk nedeni olur. Bakışlar, göz aracılığı ile gerçekleştiği için, bakma eyleminde göz öne Çıkar. Uzrî aşık sevgilisinin gözlerini arar, onun bakış
şeklinden pozitif ve negatif manalar çıkarmaya çalışır. Sevgililerin gözleri,
birbirlerine gönderdikleri bakışlar, duyguların ifadesi olarak yansır.
Baskıcı bedevi toplumunda uzrî aşıklar arasındaki uygun iletişim kanallarından biri olarak bakışların önemi oldukça çoktur. Onlar fiziki olarak konuşamadıkları zamanlarda, beden dili bakışlarla harekete geçer,
kendileri sessiz kalsa da bakışları konuşur.

إذا نظرت َنوی تکلم طرفها
وجاوهبا طرفی وَنن سکوت
“Leylâ bana baktığında onun gözleri benimle konuşur ve sessiz olduğumuz
halde gözlerim de ona cevap verir.” (Kays b. el-Mulevvah 2003: 55)
Bakışların işlevsel yönü oldukça çoktur. Umut verdiği gibi umutsuz da
kılabilir. Mecnûn, Leylâ’dan ayrıldığında “Gözyaşı içinde (Leylâ’nın) kalbine
veda etmeye hazırlanan bir aşık gördüm” (Kays b. el-Mulevvah 2003: 145) diyerek umutsuzluğunun yanında psikolojik pozisyonunu, Leylâ’ya cevap
verebilecek gücü bile kendinde bulamadığını “Ona verebilecek gücü bulamadım” (Kays b. el-Mulevvah 2003: 145) diyerek de ruhsal durumunu yansıtmış olur.
Bakışlar kalpte saklı, gizli olanları açığa çıkarma işlevini de gerçekleştirir. Cemîl b. Ma‘mer, Buseyne’ye “ama bir haberci olarak karşılıklı alıp verdiğimiz bakışlar, kalbimizde gizlediğimiz şeyleri iletmekte” (Cemîl b. Ma‘mer
1980: 47) diyerek, kalplerde gizlenen aşkın bakışlar aracılığı ile açığa çıktığını bu şekilde belirtmiştir.
İşlevsel olarak ani bakış/lahza, aşık üzerinde büyük bir etkiye neden
olabilir. Urve, sevgilisinin bir anlık bakışı karşısında duygularını şöyle
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dile getirir: “Sadece, beklenmedik bir şekilde onun (bakışını) görür görmez, hayretten dona kaldım. Öyle ki zorlukla cevap verebildim.” (Urve b. Hizâm 1995:
22)
Uzrî bakışla ilgili söylenecek sözlerden biri de bakışların kalp üzerindeki müspet ve menfi yönüdür. Beyitlerde sevgilinin gözleri dolayısıyla
aşığa gönderdiği bakışlar ya muhabbet, sevgi, aşk ya da cevr oku içerir.
Uzrî gazellerde bakışın kalp ile ilişkisi hep müspet olup muhabbet oklarıyla dolmuştur. Cevr oku, gazellerde hiç yer almaz. Başka bir ifade ile
sevgilinin gözü aşığa ulaşıp, bakış yoluyla kalbine girdiğinde kalbin bakış
okları ile yaralanması ve aşığın ölümüne sebep olması söz konusu değildir. Uzrî gazellerde öldürücü bakıştan, sitem ve cevr oklarından bahsedilmez. Bir diğer ifade ile bakış ve ölüm metaforu uzrî gazellerde yer almamıştır.
Uzrî aşık, varlığını ve aşktaki şöhretini uzrî sevgiliye borçludur. Uzrî
sevgilinin beden algısı ve görüntüsü şişman/tombul sevgili imajına dayanır. Bu imajda sevgili tıknaz ve dolgundur. Uzrî şairler, sevgilinin bedenini aşağıda ağır kalçalar, kalçalarıyla orantılı olarak dolgundur. Bu irilik,
giyilen iç çamaşırlarından taşacak kadar büyüktür. Cemîl, “İç çamaşırının
önüne geçti” diyerek Buseyne’nin göğüslerinin iriliğini vurgulamıştır.
(Cemîl b. Ma‘mer 1980: 51) Göğüs, gazellerde renk itibariyle beyaz ve parlak olarak tasvir edilir. Uzrî şairler sevgilinin bedenini aşağıda ağır kalçalar, yukarıda dolgun göğüsler, ortada ince bel olmak üzere üç parça olarak
görmüşler ve bunlar arasında güzel bağlantı kurmuşlardır. Bu üçlüyü güzelliğin toplandığı yüz ve çevresindeki güzellik unsurları ile tamamlamışlardır. Gazellerde sık sık sevgilinin iyi yürüyemediği vurgusuna yer verilmesi benimsenen sevgili imajıyla ilintili olup sevgilinin tipolojisiyle
bağlantılıdır.
Aşk, uzrî şairin bütün hayatını kapsayıp kuşattığı için o, kendini aşkına
adamıştır. Çift kişilik bir aşkta sevgili baş aktördür. Kendini bir hiç gören
uzrî şair, aşk sahnesinden çekilip ikinci plana düşünce sahne sevgilisine
kalır ve olaylar başkahramanın etrafında şekillenir. Uzrî şaire düşen de bu
kahramanı yüceltmektir. O, kendine verilen görevi mükemmel bir şekilde
yerine getirir. Önce şişman sevgili tipolojisi ve onunla ilintili olarak görüntüsel güzellik imajları benimsendi. Bu görüntü arzulanan bir beden ve
yüceltilen bir güzellik idi. Arzulanan bedenin tipolojisi dolgun, iri, şişman
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olarak çizildi. Şişman bedene ince bel yerleştirilerek ince belli, şişman bedenli bir sevgili imajı benimsendi.
Benimsenen ve arzulanan beden, çevresel ve yaşamsal objelerle ilintilenerek kendi dünyalarında yaşadıkları mekânlarda yer almaya başladı.
Sonra bütünsel güzellik zaman içerisinde parçalara ayrıldı, bölündü ve
bedenin her tarafına yayıldı, güzellik alanı da genişledi. Ortaya hem bütünsel, hem de parçasal güzellik çıktı. Bazen biri, bazen diğeri öne çıktı,
kendini gösterdi. Daha çok da parçasal güzellikler, bütünsel güzellikler ile
birleştirilerek sevgilinin güzelliği bir bütün olarak ele alındı, ortaya konuldu. Gerçek olan şu ki, güzellik hiçbir zaman o bedenin dışına çıkmadı,
hep orada onunla kaldı. Bu imajı görüntülemeyi de şairler üstlendi.
Uzrî şairler, gazellerinde sevgilinin güzelliğini betimleyip onları sergilerken Cahiliye dönemi kaside nesiplerinde yer alan imaj sistemini benimsemelerine rağmen, bunları geliştirmişlerdir ve sevgilinin güzellik unsurlarına kendi damgalarını vurmayı başarmışlardır. Örneğin uzrî sevgilinin
yüzünün parlaklığının imajı ve bu parlaklığın kaynağı olan ay ve güneş
motifi Cahiliye gazellerinde sıkça yer almıştır.
Uzrî şairler, sevgiliyi aya, güneşe benzetmenin yanında, sevgililerinin
yüzü ile ay ve güneşi karşılaştırarak, üstünlüğü yüze vererek bir ilki gerçekleştirdiler. Bundan böyle sevgilinin yüzünün ışığı ve parıltısı, ayın ve
güneşin parıltı ve ışığından daha üstün olma tasavvuru bir gelenek olarak
gazellerde yer alacaktır. Mecnûn, Leylâ ile güneşi ve ayı karşılaştırmada
Leylâ’nın güzelliği üstün gelir.

أنريی مکان البدر إن أفل البدر
وقومی مقام الشمس ما استأخر الفجر
ففيک من الشمس املنرية ضوؤها
وليس ْلا منک التبسم والثغر
“Ay battığında ayın yerine dünyayı aydınlat. Şafak geciktiği sürece güneşin
yerini doldur. Çünkü (Leyla) sen güneşin parlaklığına sahipsin ve güneş senin
sevimli gülüşüne sahip değil.”(Kays b. Mulevvah 1420: 106)
Uzrî şairler, sevgililerini aya ve güneşe benzetirken, bu iki unsurun
ulaşılmaz ve yücelik yönünü dikkate alarak, sevgililerini ulaşılmaz bir
varlık olarak algılamışlardır. Böyle bu algı ilk kez gazellerde yer alır. Artık
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gazellerde sevgililerin erişilmez varlık olarak dillendirilmesi, şiirlerde yer
alması bir gelenek olacaktır. Bu ulaşılmazlık düşüncesi sosyal yapı ile ilgili, kabile gelenekleriyle ilintilidir. Kadına aşık olmak, ona izinsiz şiirler
yazmak töre gereği yasak olduğundan, bu durum ortaya çıkınca kadın,
erkekten uzaklaştırılır, görüşmeleri yasaklanır. Artık sevgili görülmeyen
ve ulaşılmayan varlık konumuna ulaşır. Mecnûn’un:“Dediler ki: O nerede
yaşıyor? O kimdir? O güneştir, onun evi gökyüzüdür.” (Kays b. el-Mulevvah
2003: 21) demesi sevgilinin ulaşılmaz konumunun göstergesidir. Yine
Mecnun’un: “Yoldaşlarım diyor ki: O güneştir, onun ışığı yakındır. Fakat o, dokunmak için çok uzaktır.”(Kays b. el-Mulevvah 2003: 67) ifadesi de aynı duyguları yansıtır.
Uzrî şairler, uzrî sevgilinin saçının şekli ve rengini Cahiliye gazellerinden almışlar, fakat bir ilk olarak saçın kokusunu da gazellerine yansıtmışlardır. Böylece saçın üç ana yönüyle ele alınıp işlenmesi gelenek olarak
yerleşmiş olur. Cahiliye şairleri tarafından çeşitli benzetmelerle tasvir edilen sevgilinin dudağı, Uzrî sevgili için de geçerlidir. Fakat şairler, uzrî sevgilinin dudağını betimlerken “müşebbehün bih”leri oldukça genişletmişler ve dudağı tavsif eden sıfatları çoğaltmışlardır. Dudak-şarap ilintisinin
detaylarına girmişler, şarapla uzrî sevgilinin dudağı arasında farklı ve çeşitli ilgiler kurmuşlardır. Şarabın üretim süreci olan bekleme ve sabır olgusuyla, uzrî sevgiliye ulaşmak ve dudaklarının tadına bakmak veya onu
kucaklayıp sarmalamak arasında ilgi kurmuşlardır. Mecnûn’un şarap ile
uzrî sevgilisinin dudağı arasında kurduğu bağlantı “bekleme-sabır” imgesine dayanır.
Uzrî gazellerdeki sevgililerin ceylan ile karşılaştırılması Cahiliyedeki
gazellerden alınmıştır. Uzrî sevgili-ceylan imajı şairlere geleneğin mirasıdır. Güzelliğin yanında beyaz ve parlaklığı, harika gözlere sahip oluşu, bu
gözlerin iri ve siyahlığı, özellikle ürkekliği gazellerde bir ceylan imajının
doğmasına zemin hazırlamıştır. Cahiliye şiirleri ile başlayan imaj uzrî
şairler tarafından geliştirilmiş, uzrî sevgililer ceylan gibi resmedilmiştir.
Öyle ki bu imaj Leylâ ve Mecnûn mesnevilerinde de yer alarak ayrıntılı
bir şekilde ve değişik bakış açıları ile işlenmiştir.
Uzrî şairler, daha önce de dediğimiz gibi sevgili imajında Cahiliye gazellerinde yer alan kadın tasvirlerinden yararlandılar. Onlar önceki klişe
mefhumları kullanıp eski şişeye yeni şarabı koyarken (Kinany 1951: 285;
Harthi 2010: 134) onu tüm kadınlara değil, idealize etme eğilimi taşıdıkları
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sevgililerine sundular. Başka bir ifade ile genele ait güzellik özele taşınarak sevdikleri kadınları tasvir ettiler. Böylece güzelliğin betimlenmesi sadece sevgiliye tahsis edildi. Uzrî sevgi, tek kadın üzerine yoğunlaştığı için,
uzrî şair ihtiraslı gözlerinin içinde sevgilisinden başka kimseyi görmemiştir.
Uzrî şair, sevgilisini idealize etme eğilimi taşır. Onu mükemmelleştirmek için uğraşır. Uzrî aşık, sevgilisinin kadın güzelliğinin en mükemmel
örneği olmasını ister. Uzrî aşık, sevgilisinin diğer kadınların güzelliğinden türemiş ve onlarla karşılaştırılmış olan güzelliği istemez. Zira onun
sevgilisi en güzel varlık olarak, doğadaki hiçbir element ile kıyaslanamaz,
onun üstün güzelliği asla hiç bir güzellikle karşılaştırılamaz. (Harthi 2010:
135)
Bunu yapmasındaki amaç, ideal kadın modelini/imajını ortaya koymak istemesidir. Çünkü o, sevgilisini idealize etme eğilimindedir ve bu
yüzden ideal kadın imajını ortaya koymak ister. Önce ideal kadının ideal
güzelliğini ortaya koyarak sergiler. Onun sergilediği de eşsiz ideal güzelliğin çekici renkleri ile resimlendirilmiş arke tip olur. Bu modeli ortaya
koyan uzrî şair, kendisine miras bırakılan eski klişeleri, terimleri yeniden
yorumladı ve onlara hayat vererek yeniden canlandırdı, zengin ve çeşitli
duygularla süsledi, kolektif bilinç içine ve edebi geleneğe kazıdı. Uzrî
şairler, öncekilerin sunamadıklarını, gösteremediklerini gerçekleştirerek,
daha fazlasını sundular, bireysel yeteneklerini ortaya koydular. Uzrî gazel, uzrî sevgilinin ve uzrî güzelliğin yüceltilmesine ve onun en güzel, en
mükemmel bir şekilde aksettirilmesine matuftur. Uzrî gazellerdeki ana
gaye, asıl amaç budur.

ٍ فوق كل
ِ َو أَرى مجال
مجيلة
َ ك

ِ مجال وج ِه
ف األبصارا
ُ و
ُ ُك خيط
“Senin güzelliğini tüm güzelliklerin üzerinde görmekteyim. Senin yüzünün
güzelliğin gözleri kamaştırmaktadır.” (Omer b. Ebî Rebî‘a, ts., 241)

يسائل عن فوٍز وصورِِتا
ًي َمن
ُ

كنت َل َترها فانظُر إىل ال َقم ِر
َ إ ْن
كأَنا كان ِف الف ِرَدوس َمس َكنُها
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صارت اىل النَّاس لآلًيت والعَِِرب
َل َخيلق هللا ِف الدُّنيا ْلا َشبها

ت من البَ َش ِر
ْ ألحسبُها لَْي َس
َ إِن
“Ey sevgilinin suretini soran kişi! Onu görmemişsen aya bak. Sanki onun yeri
Firdevs bahçesidir. İnsanlar için cennetten izler, belirtiler taşır. Bundan dolayı
Tanrı, yeryüzünde onun bir benzerini daha yaratmamıştır. Ben onu insan cinsinden biri olarak görmüyorum.” (Ahmed b. Ahnef 1418: 132)
Uzrî sevgilinin yüceltilen ve idealize edilen güzelliği, klasik Fars ve
Türk şiirinde de karşılık bulmuştur. Adı geçen edebiyatlarda sevgilinin
güzelliği yüceltilmiştir. Şairler, bu güzelliği yansıtmak için büyük bir gayret sarf etmişlerdir. Şairler, başta mübâlağa, teşbîh ve hüsn-i ta‘lîl olmak
üzere, diğer edebî sanatlardan da yararlanarak, sevgilinin güzelliğini çeşitli ve renkli hayallerle işlemişlerdir: Aşağıdaki beyitte Ammâre (ö. 1004),
güzellik timsali olan huri/perinin güzelliğini sevgiliden aldığını söyler:

سوگند خورم كز تو بَرد حورا خوبی

خوبيت عيان است چرا َبيد سوگند
“Yemin ederim ki huri güzelliğini senden alır. Güzelliğin apaçık ortada, yemine ne gerek var.” (Atalay 2014: 85; Mudebbirî 1370: 355)
Rûdekî (ö. 941), saf güzellikle sevgilinin güzelliğini karşılaştırdığı aşağıdaki beytinde, sevgilinin güzelliği, saf güzelliğe bir güzellik katarak,
ona üstünlük veren bir özellik kazandırmıştır:

ِ زهی فزوده
مجال تو زيب و آرا را
ِ
ِ سنبل ز
ِ شکسته
مشک سارا را
لف تو
“Bravo! Senin güzelliğin güzellik (unsuruna öyle bir) güzellik katmış ki senin
saçının sümbülü, saf miskin (kıymetini) kırmıştır.” (Şemîsâ 1370: 55; Atalay
2014: 195)
Ahmed Paşa da güzelliğin hayret verici yönünü, dehşete düşürücü
vasfını, görenlerin kendinden geçirip dehşete kapıldıklarını şöyle ifade
eder:
Karşuna secde itmege kasd eylemişlerdi velî
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Dehşet-i hüsnünle medhûş itdün ey sâhib-cemâl
Ahmed Paşa 1966: 207.
Bâkî de aşağıdaki beyitte bir uzrî sevgilinin sahip olduğu özellikleri
sanki bir uzrî şairin kaleminden çıkmış gibi resmetmiştir:
Eltâf u hüsn ü hulk u melâhat kemâlde
Endâm u şekl ü kâmet ü kadd i’tidâlde
Bâkî 1994: 379.
Yine Bâkî, sevgilinin güzelliğiyle Yûsuf’un güzelliğini karşılaştırarak,
üstünlüğü uzrî şairler gibi sevgiliye vermiştir:
Seni Yûsufla güzellikte sorarlarsa bana
Yûsuf’u bilmezin ammâ seni ra‘nâ bilürin
Bâkî 1994: 325.
Şeyhülislâm Yahyâ, sevgilinin güzellik vasıflarının anlatılamayacağını
söylerken, güneş metaforu kullanır ve güneşin her sabah gökyüzünde
sevgilinin güzelliğini yazmak için altın ezdiğini söyler:
Bir lâciverdî kâsede her subh mihr altun ezer
Vasf-ı cemâlün yazmaga câna gerekdür hall-i zer
Şeyhülislam Yahya 1995: 49.
Nâilî de sevgilinin güzelliğini tasvir ve tasavvur etmenin mümkün olmadığını aşağıda ifade ederken, o da tıpkı uzrî şairler gibi düşünmüştür:
Hüsnün ki degül kâbil-i tasvîr ü tasavvur
Nakş-ı ruhun âyînede mahbûs degüldür
Nâilî 1970: 174.
Klasik Fars ve Türk şairleri sadece uzrî şairler gibi uzrî sevgilinin güzelliğini yücelterek idealize etmemişler, sevgilinin güzellik unsurlarını ve
bunları ifade ederken kullandıkları teşbih ve mecazları da kullanmışlardır. Başka bir ifadeyle Cahiliyeden süzülerek gelen ve uzrî şairler tarafından işlenerek geliştirilen sevgili ile ilgili benzetmeler, sevgilideki güzellik
unsurları ve bu unsurlar ile ilgili benzetmeler, Fars ve Türk şairleri tarafından da benimsendi. Her iki edebiyatta yazılan gazeller yukarıda verilen bilgilerle doludur. Burada sadece bir örnek vererek, duruma açıklık

KLASİK ARAP, FARS VE TÜRK ŞİİRİNDEGÜZEL/SEVGİLİ PROTO TİPLERİ  25

getireceğiz. Uzrî sevgili, güzellik bakımından aya benzer. Sevgili ay/dolunay olarak hayal edilirken, diğer kozmik unsurlardan da yararlanılarak,
çeşitli münasebetler kurulur ve benzetme çeşitli tasavvurlar şeklinde ifade
edilir. Cemîl b. Ma‘mer, uzrî sevgilisi Buseyne’yi aya, başka bir kozmik
unsur olan yıldızları da Buseyne dışındaki kadınlara/sevgililere benzetir
ve ay ile yıldızı bir görmez:

ِ
ِ
ِ
ب
ٌ ه َی البَ ْد ُر ُح ْسناا َوالنساءُ َک َواک
ِ ِْي الْ َکواک
ب َوالْبَ ْد ِر
َ َ ْ ََو َشتَّا َن َما ب
“Buseyne, güzellik yönüyle bir ay/dolunaydır. Başka kadınlar da yıldızlara
(benzer). Yıldızlar ve ay arasındaki fark da çok büyüktür.” (Cemîl b. Ma‘mer
1980: 37)
Hayâlî Bey de sevgiliyi aya benzetir. O da kozmik unsurlardan biri
olan yıldızları kullanarak, ay gibi güzel olan sevgiliyi seyretmek için gökten yere indiklerini hem ifade eder hem de ay ile yıldızları mukayese eder
ve tıpkı Cemîl b. Ma‘mer gibi üstünlüğü aya verir:
Kandîllerle zeyn degüldür minâreler
Sen mâhı görmeğe yere indi sitâreler
Hayâlî Bey 1992: 139.
Bâkî de sevgilisini aya benzetir. O da Güneş ve Zühre gibi diğer kozmik unsurlardan yararlanır. Cemîl b. Ma‘mer’in söylediği gibi Bâkî de Güneş ve Zühre’nin aya benzemelerinin mümkün olamayacağını söyleyerek
üstünlüğü aya verir:
Sana teşbîh itmek olmaz ey meh-i sâhib-cemâl
Âfitâba ger hilâl-ebrû vü Nâhîd olsa hâl
Bâkî 1994: 281.
Unsurî de sevgilisini aya benzetir. Kozmik unsurlardan biri olan gündüzü de ay unsuru ile kullanır ve gününün parlak oluşunu aya borçlu olduğunu söyler. Bu hayal, Uzrî sevgili ile ay arasındaki tasavvura dayanır:

به ماه منورش ماننده کردم
مرا روز شب کرد ماه منور
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“Onu parlak aya benzettim. Gece mi de gündüzümü de o ay aydınlattı.” (Unsurî-yi Belhî 1363: 42)
Uzrî sevgilinin güzellik unsurlarından biri olan göz, uzrî şairler tarafından değişik ve çeşitli şekillerde telakki edilmiştir. Bunlardan öne çıkanı
da gözün çevresel unsurlarla yani gamze, kaş ve kirpiklerle birlikte öldürücü vasfıdır. Gözün bu özelliği Fars ve Türk şairleri tarafından da benimsenmiştir. Cerîr b. ‘Atiyye (ö. 732), sevgilisinin gözlerinin öldürücü oluşunu şöyle ifade etmiştir:

َّ
إن الْ ُعيُو َن الَِّيت ِِف طَْرفِ َها َح َوٌر
ْي قَتالَ ََن
َ ِ ُُثَّ ََلْ ُُْيي،قَتَ ْلتَ نَا
“Siyahı simsiyah beyazı bembeyaz olan gözler öldürdüler bizi Sonra da diriltmediler ölülerimizi.” (Cerîr b. ‘Atiyye 1410: 676)
Hâcû-yi Kirmânî de gözün öldürücü yönüne vurgu yapmıştır:

هر لحظه چشم ترک تو چون کافران مست
خنجر به قصد خون مسلمان برآورد
“(Ey sevgili!) senin güzel gözlerin her daim sarhoş kâfirler gibi Müslümanların kanını dökmek için hançer çıkarır.” (Hâcû-yı Kirmânî: 1374: 136)
Gözün öldürücü özelliklerini Şeyhî de dile getirmiştir:
Cürmümüz ışkun ise gözlerün öldürdügine
Dilemezem kim ola kimse günâhuma şefi’
Şeyhî 1990: 185.
Aynı özelliği Bâkî’de de görürüz:
Çeşmün şu resme aşıkı gamzenle katl eder
Bir nâ-tüvânı tîg ile san Rüstem öldürür
Bâkî 1994: 184.
Uzrî sevgili imajı ve onun güzellik unsurları üzerinde Arapça yayınlanan eserler (bkz. Nuveyrî ts., Semîr 1974, Ulvân 1986 ve Bâşâ 1981) ile uzrî
sevgili imaj ve güzellik unsurlarının Fars şairleri tarafından çeşitli yönlerden ele alınışını gösteren bir eser olan Enîsu’l-uşşâk (bkz. Râmî 1320) arasında benzerliği ve ortak yönleri hemen görürüz. Arapça ve Farsça ortak
olan uzrî mazmunların benzerlerini Surûrî’nin Bahru’l-ma‘ârif’in üçüncü
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makalesi olan “Teşbîhât ve Mesâil-i Enîsu’l-uşşâk Beyânundadur”da (bkz.
Şafak 1991) ve Mu‘îdî’nin Miftâhu’t-teşbîh’inde de görebiliriz. (bkz. Mu‘îdî
1988) Arapça, Farsça ve Türkçe yazılan eserlerde verilen örneklerde ortak
noktalar çok, farklılıklar şairlerin tasavvur ve tahayyüleri ifade etmedeki
yeteneklerindedir.
4. Cariye Sevgili
Bireyin ve sarayın önemli unsurlarından olan cariyelerin aslı, savaş esnasında ganimet olarak elde edilen veya barış zamanlarında satın alınan
kadın ve kızlar idi. Bu dönemde cariyeler bir elbise gibi alınır, satılır ve
hediye edilirdi. (Zeydan 1976: V/40-41) Cariyelerin gerek sarayda, gerekse
zenginlerin evlerinde hatta gelir seviyesi yüksek olmayan kişilerin evlerinde hizmetçi, yataklık, şarkıcı olarak kullanılması Emevîler döneminde
başlamıştır. Bu durum Abbasîler döneminde de kendini göstermiştir. Abbasî halifelerinin çoğunun annesi cariyedir. Halifelerden biri hariç, hepsi
cariye bir anneden dünyaya gelmişlerdir (Kehhâle 1984: II/59, 101; Zeydan: 1976: V/41). Abbasîler’de kadınlardan konu açıldığında ilk akla gelen
şüphesiz cariyelerdir.
Büyük bir coğrafyaya yayılmış ve pek çok milleti hâkimiyeti altına almış bulunan Abbasî devletinin çok zengin gelir kaynaklarına sahip olduğu bilinmektedir. Bu güç ve zenginliği elinde tutan idarecilerin ve zengin tabaka mensuplarının bol miktarda cariye edinmek, içkili ve çalgılı eğlence geceleri düzenlemek önceki İslam devletlerine oranla artık çok sık
yapmaya başladıkları bir alışkanlıkları olmuştu. Arap kadınlarına göre
çok daha güzel görünen cariye kadınlar, Abbasî erkeklerinin gönüllerini
çalıyorlar, böylece onlara istediklerini yaptırabiliyorlar ve şairlik, şarkıcılık, dansözlük gibi özelliklerini kullanarak onları eğlence hayatına alıştırıyorlardı. Doğal olarak bu durum erkeklerin evlerindeki hür hanımlarına
olan ilgilerinin azalmasına ve hür kadınların önceki devirlere oranla toplumsal mevkilerinin düşmesine yol açmıştı. Dolayısıyla, artık hür kadınların evlere kapatılması ve toplumsal alanlardan uzaklaştırılmasına kadar
varan olumsuzlukların yaşanması neredeyse sıradan gelişmeler hâlini almıştı (Kehhâle 1984: II/58 vd., 101,129; Şeybân 2004: 6).
Abbasî toplumunda çeşitli milletlerden kadınların, zevk ve eğlence evlerini dolduran muganniye ve çalgıcıların, çeşitli pazarlarda satılan güzel
cariyelerin varlığı bu dönemde insanların kadına ulaşmasını kolaylaştırdı
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ve artık kolayca elde edilebilen bir meta hâline gelen kadınlar ucuz sevginin yayılmasına ve onun uzun uzadıya vasfedilmesine yardım etti. (Demirayak 1998: 92)
Eğlence hayatının olduğu yerlerde, mekânlarda, meclislerde cariyeleri
görmek mümkündür. Saraylarda, konaklarda, seçkin zümrelerin evlerinde, şehirlerdeki beytü’l-kıyânlarda hep başrolü cariyeler oynardı. Buralarda cariye1er, insanlara şarkı söyler, dans eder, şiir okuyup onları eğlendirir, hatta düzgün fizikleriyle de insanları kendilerine aşık ederlerdi.
Konumları gereği insanlarla yüz yüze yakın dostluk ve samimiyet kurdukları için, kendileri toplumun her katmanlarındaki kişilerden çok yakın
ilgi görmüşlerdir. Bu yakınlık ve ilgi aşk boyutuna kadar uzanmıştır.
Cariyeler hakkında hem kitaplar yazılmış, hem de binlerce anlatı kaleme alınmıştır. Bunların ortak noktası; eğlence hayatında, aşk oyunu ve
gönül eğlendirmede öne çıkıp başrolde olmalarıdır. Saraydan çarşı pazara, meyhanelerden beytu’l-kıyân ve otellere, meclislerden özel evlere
kadar yaşamın her alanında işlevsel olarak cariyeler yer almışlardır. Bundan dolayı onlar, hür kadınlara göre erkeklerle daha çok iç içe girmiş, senli
benli olmuşlardır. Kendileri aşık olduğu gibi kendilerine de tutkuyla bağlananlar, uğrunda aşk acısı yaşayanlar, yollarında ölümü göze alanlar olmuş, bu aşka rehberlik etmişler, en güzel gazelleri onlar için yazmışlardır.
Cariyeler, ya güzellikleriyle ya da şarkı söylemedeki yetenekleriyle öne
çıkmışlardır. Asma‘î’nin “Tavaf ederken beyaz kum gibi parlayan birini gördüm, bakmaya doyamadığım güzellikleri gözümü dolduruyordu.” (Harâ’itî
1420: 138) demesi, “İbadet ehlinden bir genç çok güzel bir cariye sevdi”
(Harâ’itî 1420: 44) gibi anlatılar, güzellikleriyle öne çıkan cariyelere toplumun çeşitli sosyal tabakaya mensup pek çok kişinin aşık olup onların etkisinde kaldığını nakleden ilginç söylenceler kaynaklarda oldukça fazla
yer almıştır (Zeydân ts.: I/283-285).
Halife Yezîd b. Abdulmelik’in Habbâbe isimli cariyeye meyli ve
onunla yaşadığı dillere destan aşkı, ibadete düşkünlüğünden dolayı elKâs lakabı verilen meşhur Mekke âbidlerinden Abdurahmân elCûşemî’nin cariye Sellâme ile karşılıklı yaşadıkları aşk ile cariye sevgilisine yazdığı gazeller ve aşkı uğruna dindarlığı terk etmesi (Isfahânî 1423:
VII/64; Dayf 1979: 67) ve “Kûfe’de yakışıklı bir delikanlı vardı. Zâhidlerden biriydi. Nehâ kabilesine yakın bir yere yerleşti. Köylerinden bir cariye gördü ve ona
aşık oldu. Onun uğruna aklını kaybetti.” (Harâ’itî 1420: 58-59) ve de Abdullâh

KLASİK ARAP, FARS VE TÜRK ŞİİRİNDEGÜZEL/SEVGİLİ PROTO TİPLERİ  29

b. Kureyb’in “Bir cariye su almaya gelmişti. Daha önce böyle güzel yüzlü ve
mükemmel yaratılmış bir kimseyi görmedim.” (Harâ’itî 1420: 154) dediği gibi
anlatılar bunlara sadece birer örnektir.
Güzellikleri yanında şarkı söylemede gösterdikleri eşsiz başarıları nedeniyle ön plana çıkan muganniye cariyeler, daha çok rağbet görmüşlerdir. Yeteneği olmayıp güzel olan cariyeler “avâm”ın aşkını oluştururken,
muganniye/şarkıcı cariyeler “havâs” aşkının sembolü idiler. Daha önce de
bahsedilen Habbâbe (ö. 724), sesi ve fiziki güzelliğiyle ünlendiği kadar halife Yezîd b. Abdulmelik ile yaşadığı aşkla ün yapmış bir cariye idi.
Yezîd’in ona sevgisi ve tutkusu kara sevda derecesindeydi. Bir söylenceye
göre Yezîd’in Habbâbe’nin mezarını açtırıp çürüyen yüzünü gördüğünde
“Onu bundan daha güzel hiç görmemiştim” dediği rivayet edilir. (İbn Abdirabbih 1404: VII/67)
“Kırıta kırıta, salınarak yürüyen/meylâ” ve “ceylan/azze” lakaplı Azze
el-Meylâ’ (ö. 728) da Medineli seçkin pek çok insanın hayran olduğu, sevdiği bir muganniye cariye idi. (Dayf 1979: 133-134; Kılıçlı 1993: 137) Hem
şaire, hem de muganniye olan, barındırdığı göz kamaştırıcı güzelliğiyle
seçkinlerin gönlünde taht kuran Sellâme el-Kas (ö. 748) da bir cariye idi.
Adında zikredilen el-Kas, aslında ona aşık Abdurrahmân b. Ebî ‘Âmmâr
el-Cûşemî’nin lakabıdır. Abdurrahmân, son derece ibadete düşkün
tâbiînden ve Mekkeli seçkin bir kurrâdan biriydi. Onu şarkı söylerken dinleyip aşık olduğu ve halk arasında bu aşkıyla ün kazandığı için Sellâme’ye
“rahibin/dindarın Sellâme’si” anlamında Sellâme el-Kas denilmişti (Isfahânî 1423: VIII/248-249, IX/100-101, Dayf 1979: 67; Kılıçlı 1993: 137).
Kûfeli cariye tüccarı İbn Râmin’in eşsiz güzellikteki cariyelerinden biri
olan ve adı “ela gözlü Zerkâ” anlamına gelen Sellâme ez-Zerkâ (ö. 745)
tanınmış şarkıcı cariyelerden biriydi. Birçok genci ve şairi kendisine aşık
etti. Halife el-Mensûr’un ordu komutanlarından ve bu cariye hakkında
gazeller de söyleyen Muhammed b. el-Eş‘as bunlardan biriydi (Isfahânî
1423: II/245, XV/39; İbn Abdirabbih 1404: IV/202, V/193, VII/18-19; Dayf
1979: 68-69; Kılıçlı 1993: 140).
Câhız’ın mavi gözlü cariyleler dediği ve “mutahhemat” sıfatıyla anılan
cariyelerle (Câhız, 1991: I/42), güzelliklerinden dolayı kalpleri tutuşturan
ve “sebâât/inciler” adı verilen cariyeler (Câhız, 1991: II/281, 289), hadarî
gazeldeki yeni sevgililer olarak karşımıza çıkar. İster ucuzlayan aşkların,
isterse kalıcı sevgilerin baş aktörleri hür kadınlardan daha çok cariyeler
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olur. Küçüklüğünde Menhele adında bir cariyeye aşık olan ‘Alî b. Edîm
el-Kûfî, bu dönemde temiz ve iffetli aşkı dile getiren şairlerin en mühim
temsilcilerinden biri idi. Nitekim sevgilisi Menhele satılıp aralarına ayrılık
girince ‘Ali’nin: “Göç ediyoruz diye bağırdılar, arkadaşım beni onlarla gitmeye
teşvik etti. Gece vakti olunca mola diye bağırdılar ve gönlümü sevinçten uçurdular. Sevgilimi, hasreti beni öldürecek kadar özledim. Ayrılık zamanında bende ne
sevgilinin kaybına ne de aşkın ateşine sabır vardır” şeklindeki sözleriyle cariye
sevgilisinin ayrılığı karşısında duyduğu duyguları ve aşk ateşiyle ilgili ıstırabı samimi bir şekilde dile getirmiştir. (Demirayak 1998: 95)
Halife Yezîd b. Abdulmelik’in cariye sevgilisi Habâbe’ye karşı duyduğu aşk, dillere destan olmuştur. Habâbe’nin ölümü üzerine başında
günlerce beklediği, defnedilmesine izin vermediği, Yezîd’in cariye sevgilisinin ölümünden sonra saraya kapandığı ve on beş gün sonra da saraydan cenazesinin çıktığını kaynaklar uzun uzun anlatırlar (İbn Kesîr 1966:
XIII/15; Mes‘ûdî 1387: II/199-205).
Câhız’ın cariye sevgililer hakkında söylediği aşağıdaki sözler, onların
durumunu ortaya koymak ve bir fikir vermek açısından çok şey anlatır
mahiyettedir: “Cariyeler karşısında aşka tutulmak ve ruhların onlara karşı duyduğu ilgi gerçek bir afettir, Çünkü onların insana sunduğu haz, yeryüzünde
başka hiçbir şeyde bulunmayan türdendir. Bir cariyenin fiyatının yüksek olmasının temel nedeni ona duyulan aşktır.” (Câhız 1991: II/165, 170)
Böylece Abbasîler döneminde şiirde yeni bir tip olan cariye sevgili gazellerde yer almaya başlar. Cariye sevgili, Abbasî çağının kadın güzellik
anlayışının göstergesidir. Bunların öne çıkan vasıfları güzel olmalarıdır.
Bundan dolayı sadece Abbasî halifeleri değil üst düzey devlet görevlileri,
zengin elit tabaka ve toplumun değişik katmanlarında yer alan pek çok
kişiler arasında cariyelere bağlanma ve onlara aşık olma yaygınlık kazandı. İlk kez kendi ırkının dışında farklı bir ırktan kadınla karşılaşan
Arap erkeklerine/şairlerine kendi kadınlarından daha cazip ve güzel gelen bu kadınlar/sevgililer, bu sebeple Arap elit ve zengin kişilere ait sarayköşklerde kendilerine çok kolay yer bulmuşlardı (Şeyban 2004: 64).
Cariye sevgililer, aşıklarıyla çok boyutlu bir aşk yaşamışlardır. Açıktan
açığa yaşanan aşkların yanında gizli aşklar da yaşanmıştır. Cariyelerle hayatın tadını çıkarma (Şeybân 2004: 24) alışkanlığı da bir tür yaşanan aşklardandır. Bu aşkın temel kahramanları hep cariyeler olmuştur. Onları öne
çıkaran da aşırı derecede güzel olmalarıdır. Abbasî dönemi şairleri kadın
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güzelliği ya da güzel kadın imajını cariye kadın imajı üzerinden yansıtmışlardır.
Cariye sevgililer, güzellik bakımından çeşitli unsurlara benzetilirler.
Güneşe, aya, fidana, ceylana, buluta, inciye vb. benzetilmesi, boyunun
uzun, belinin ince, teninin beyaz, gözünün siyah, saçlarının kara, yanaklarının beyaz-pembe, bakışlarının mahmur, beyaz, ince, zarif ve narin
oluşu gibi özellikler hep Cahiliyeden süzülüp gelen, Emevîler döneminde
benimsenerek işlenen uzrî imajlardan alınmıştır. (Ayrıntılı bilgi için bkz.
Câhız 1991a: 212 vd; Nuveyrî 1984: II/16 vd.; İbnu’l-Cevzî 1985: 144 vd.;
İbn Kuteybe 1930: 112 vd; Dib 1990: 48 vd.) Uzrî aşık, uzrî sevgilisini bu
imajlarla yüceltme yönüne başka bir ifadeyle uzrî aşık gerçeği yansıtsa da
yansıtmasa da uzrî sevgilinin güzelliğini yüceltme yönüne gitmiştir. Abbasî dönemi şairleri ise cariye sevgilileri doğal güzelliklerinden dolayı övmüşler ve doğuştan var olan güzellikleri betimlemişlerdir.
Abbasî dönemi şiirinde görülen en önemli değişim ve dönüşüm cariye
sevgililerle başlar. Arap ırkına ait güzel sevgili yerini farklı ırklara mahsus
cariye sevgililere bırakır. Artık Arap ırkına ait sevgili imajı da yerini çeşitli
milletlerden oluşan kadınlara/güzellere bırakır. Örneğin güzel yüz denilince Türk, vücutlarının güzellikleriyle Rumlu, duygusallıkta da İranlı kadınlar öne çıkar (Hasen 1994: 22).
Arap güzel kadın imajının yıkılıp yerine farklı bir güzel imajının yerine
geçtiğini Zamahşerî (ö. 1143)’nin aşağıdaki beyitlerinden de anlıyoruz:

ِ
ِ
من َوطَْر
ْ  ما لنا فيک:أال قُ ْل ل ُس ْع َدی
ِ من أع
ْي الب َق ْر
ْ وما يَطَّبينا الن
ْ ُّج ُل
ت
ص ْرَن
ْ َبلذين تَضاي َق
َ َوإَن اقت
َ
ص ْر
َ َ واهللُ ُجيزی م ِن اقْ ت،عيونُ ُه ْم

“Hey Su‘dâ’ya söyle, bizim sende hiçbir arzumuz yok, sığırların geniş gözleri de
hoşumuza gitmez, de. Bizler dar gözlülerle yetindik, Allah yetinenleri mükâfatlandırır.” (Zamahşerî 1429: 287)
Zamahşerî, bu güzelin vasfını bir şiirinde şöyle betimler:

ِ
ِ الرت
ک
ْ ُّ من طينة
ْ ٌجارية
ِ وعا إلی اْل ْل
ک
تقودنی طَ ا
ُ
ُ
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ِ
تکسُر عيناها فؤادی إذا

ِ ض َّمْتها فی
ِ ساعة
ِ الض
حك
َ
ت غايةَ أُمنيَّتی
ْ أصبح
َ قد
حتص ُل فی ِم ْلکی
ُ ،ًي ليتَها
“Türk neslinden bir güzel kız beni kendi isteğimle ölüme doğru götürmektedir.
O kız, güldüğü vakit gözlerinin aldığı başka bir güzellik benim gönlümü parça
parça eder. O güzel benim hayalimde yaşattığım ülküdür. Ah keşke ben ona malik
olsam.” (Zamahşerî 1429: 446-47; Yaltkaya 1936: 323).
Cariyelerin toplum hayatında etkili bir şekilde yer almasından sonra,
cariyeler anlatılırken genel hatlarıyla güzellik ölçüleri de tespit edilmekteydi. Ebu’l-Ferec Isfahânî, cariyelerin türleri ve güzelliklerinden bahsederken güzellik ölçüsü olarak beyaz renge iki rengi daha yani esmer ve
sarışını ilave ederek bu renkteki güzelleri: “Esmer bir cariye cinsinin inceliği
ve kanının sağlamlığı bakımından beyaz tenlisinden daha üstündür. Sarışının ise
nağmeleri hoş olduğu için beyaza tercih edilir. Boyu posu yerinde, şık giyimli güzel bir kadının rengi güneşin doğuşundan zeval vaktine kadar esmere çalar, zeval
vaktinden akşam vaktine kadar ise sarıya dönüşür” şeklinde tarif eder (Yılmaz
1995: 57).
Cariyelerin konumları, giyim kuşam ve takıları, fiziki özellikleri ve
benzeri hususlar, güzelliğin derecesini ortaya koyarken, onun tarifini de
yeniden yapar. Başka bir ifadeyle görünen güzellik için yeni tabir ve ıstılahlar kullanılır ve güzel, yeni adlandırmalarla ifade edilir. Bu adlandırmalar kadının çekiliciliği ve güzelliğiyle ilgilidir: “Vedî’a” veya “cemîle”:
Oldukça güzel olan, yani doğal olarak güzel olan ve tende tutku uyandıracak hâle gelen; “mi’tal”: Güzel bir elbise giymeyip üzerine takı takmasa
da güzelliğinden bir şey kaybetmeyen; “vesîme”: Değişken bir güzelliği
üzerinde barındırmayan, güzelliği sabit olan ve güzelliği uzun yıllar boyunca değişmeyen; “kasîme”: Şanslı güzel kadın, güzellikten dolayı şansı
çok olan ve farklı bir rengi ile diğer kadınlarda olmayan özellikleri barındıran; “râ’i‘a”: Ortaya çıktığında herkesi büyüleyen ve beşeri duyguları
harekete geçiren, insanın içini açan; “bâhir”: Sahip olduğu güzelliklerle
insanı kendine bağlayıp onu esir alan ve etrafındaki bütün kadınları gölgede bırakan bir güzelliğe sahip olan; “gâniyye”: güzel elbise ve güzel takılara ihtiyaç duymayan (Se‘âlibî 1996: 63; Semîr 1974: 128).
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Cariye sevgililerle birlikte güzellik, yüz çevresinde toplanmıştır. Yüz,
yanak ve göz güzelliğin toplandığı yerdir. Bu güzellik unsurlarını saç, dudak ve kaşlar takip eder. Boy ve bel de diğer güzellik unsurlarıdır. Şairler,
bunları betimlerken bol miktarda teşbihli ve mecazlı ifadeler kullanmışlardır:

صن قَد
ْ ُغاده ز َاَنا من الغ

وجيد
ُ ومن الظَّبی ُمقلتان
اْلَ ْد
ْ وزهاها من فَ ْر ِعها ومن
يد
َّ َديْ ِن ذاک
ُ السو ُاد والت َّْور
“Boyu fidan olan, ceylan gözlü ve ceylan boyunlu bir güzel var. Saçının siyahlığı, güle benzeyen yanakları o güzelin güzelliğine güzellik katıyor.” (İbnu’rRûmî 1924: I/98)
Cariye sevgililerin şiire yansıyan yönleri çeşitli benzetmelerle ifade
edilen güzellikleridir. Bu benzetmelerin büyük bir kısmı uzrî sevgili imajından alınmıştır. Bu imajlarla yetinmeyen şairler, medeniyetin getirdiği
imkânlardan da yararlanarak, güzellik unsurlarını değişik tahayyüller
içerisinde yeniden yorumladılar. Onlar uzrî şairlerin aksine ideal sevgiliyi
değil, ideal güzelliği tasvir ettiler. Bundan dolayı güzellik ön plana çıktı.
Öne çıkan güzellik, Tanrı’nın cariyelere bahşettiği doğal, hakiki yani doğuştan gelen bir güzelliktir. Bundan dolayıdır ki güzelliğin tanımı ve de
onun müşebbehün bihleri yeniden yapılandırıldı. Yüceltilen ve mükemmelleştirilen bir güzellik hem Arap şiirinde kalıcı oldu hem de Fars ve
Türk edebiyatına taşındı. Üç klasik edebiyatta ideal güzelliği örneklerle
ortaya koyan eserler yazıldı. Bu eserlerde güzelliğin benzetildiği unsurların uzrî sevgiliye mi yoksa cariye sevgiliye mi ait olduğunu belirlemek
biraz güç olabilir. Çünkü iki sevgilinin de güzelliği şairler tarafından yüceltilmiştir. Kanaatimizce ideal sevgili proto tipi Uzri sevgilidir. Fakat yüceltilen güzellik cariye sevgiliye aittir. Zira bunlar çeşitli ırklara ait olduklarından hepsinin güzelliği değişik olup bunlar tek bir tip etrafında kümelendiğinde ideal güzelliğin cariye tipolojisinde ortaya çıktığını görebiliriz.
Uzrî sevgili veya cariye sevgili imajı ve onun güzellik unsurları üzerinde Arapça yayınlanan eserler (bkz. Nuveyrî ts., Semîr 1974, Ulvân 1986
ve Bâşâ 1981) ile uzrî sevgili veya cariye sevgili imaj ve güzellik unsurlarının Fars şairleri tarafından çeşitli yönlerden ele alınışını gösteren bir eser
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olan Enîsu’l-uşşâk (bkz. Râmî 1320) arasında benzerliği ve ortak yönleri
hemen görürüz. Arapça ve Farsça ortak olan bu mazmunların benzerlerini
Surûrî’nin Bahru’l-ma‘ârif’in üçüncü makalesi olan “Teşbihât ve Mesâil-i
Enîsu’l-uşşâk Beyânundadur” da (bkz. Şafak 1991 ) ve Mu‘îdî’nin
Miftâhu’t-teşbîh’inde de görebiliriz. (bkz. Mu‘îdî 1988) Arapça, Farsça ve
Türkçe yazılan eserlerde verilen örneklerde ortak noktalar çok, farklılıklar
şairlerin tasavvur ve tahayyülleri ifade etmedeki yeteneklerindedir.
5. Hemcins/Müzekker Sevgili
Emevîlerle başlayan siyasi ve sosyal değişim Abbasîler döneminde de
devam etmiş, bu iki değişime kültürel değişim de eklenmiştir. Tüm değişimlerle birlikte, hatta onlardan daha çok kültürel değişim gazeli etkilemiş, saf Arap gazeli de bir ırka ait olmaktan çıkıp imparatorluk edebiyatının gazeli olmuştur. Toplumlar arası kültürel etkileşimin edebiyata da
yansıdığı gerçeğini gazeller çok net bir şekilde göstermiş olur. Gazeller,
çok uluslu, farklı kültürlü, kozmopolit bir toplumun sesi olmuştur.
Sosyal ve kültürel yapının değişimi edebiyata da yansıdı. Şiir, çölden
şehre, sahralardan bahçelere ve saraylara, sessiz ve sakin Arap yaşantısından şehrin eğlenceli yaşantısına geçince, yeni toplumun zevklerini yansıttı. Bu yeni oluşum, şiirin şekil içerik ve üslup olarak değişmesine neden
oldu. (Ferrûh 1981: II/39-45; Savran 1995: 12) Değişim ve yenilik yeni konuları da beraberinde getirir. Bu konular da kolayca şiire yansır. Yeni şair
de kendisini orijinal konular yaratmaya ve ortaya koymaya zorunlu kılar.
Şairle birlikte, şiir de değişir. Şairi de şiiri de değişmeye değişim zorlar.
Şiirdeki bu değişim önce tematik parçalanmadan geçer. Yeni temaların
büyük kısmını, dönemde gerçekleştirilen değişmeler oluştururken, ondan
arta kalan boşluğu da bireysel içerik yaratmaları doldurur. Temalar yenilenip değişirken, hayal ve anlamda da yenilikler meydana gelir. Bunu vezin, kafiye ve nazım şekli takip eder. Şiirdeki değişimin son halkası, lafız
ve üslupta gerçekleşir. Artık şiir değişmiş ve dönüşmüştür. Bir ırka ait
olan edebiyat/Arap edebiyatı artık Samî ırkının Batı Asya’daki anavatanıyla sınırlı değildi; doğuda ve batıda, Orta Asya’ya ve Akdeniz’in en
uzak kıyılarına kadar yayılmıştı Bu edebiyata katkıda bulunanlar artık
Emevî devrinde olduğu gibi yalnız Araplar değildi, çeşitli etnik gruplara
mensup idiler (Holt 1977: IV/204).
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Emevîler döneminde hadarî ve uzrî gazel olarak ortaya çıkan iki gazelden hadarî gazel, Abbasîler döneminde farklı bir boyuta ulaştı. Bu dönemde şairler, bu gazele yeni bir takım anlam ve düşünceler katarak bu
türü oldukça geliştirdiler. Cahiliye döneminde oldukça sade olan gazel,
Abbasî döneminde medeni hayatın tesiri altında değişen ve gelişen sosyal
hayata paralel olarak içerik/temada büyük değişiklikler geçirdi.
Değişim ve dönüşüm ahlakî çözülmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu
sürecin önünü cariyeler açmıştır. Başka bir ifadeyle ahlakî bozukluk cariyelerle başlamıştır. Bağdat’a dünyanın her köşesinden gelen cariyeler güzellikleriyle her kesimden insanların gönlünde taht kurmuşlar ve de rağbet görmüşlerdir. Bunlar zaman içerisinde çoğalarak, her kesime hizmet
eder oldular. Dolayısıyla eğlence âlemlerinin ve merkezlerinin vazgeçilmez unsuru olarak öne çıkmışlardır. İçkili eğlence meclislerinin başkahramanları hep cariyeler olmuştur. Fethedilen ve geniş ülkelerden elde edilen
ganimetlerle son derece zengin bir hayata kavuşan elit takım, lüks bir hayata daldıkları gibi kendilerine sunulan son derece güzel cariyelerle de
yetinmeyip kendilerini avutacak, kendilerine değişik bir zaman geçirecek
yeni aktörler bulma yoluna gittiler. Dünyanın farklı bölgelerinden getirilen erkek köle/gılmân/gulâmlar bu rolü üstleneceklerdir.
Kendisine çok güzel cariyeler hediye edilmesine rağmen onları etrafından uzaklaştırıp meşru olmayan gulâmlar edinen ilk kişinin Abbasî hükümdarı Emin olduğu söylenir. (Taberî 1967: III/950; İbnu’l-Esîr1979:
VI/205) Kısa süre içerisinde bu adet, alışkanlık hâline gelir ve cariye edinmedeki yarışma, bu sefer de gulâm edinme şekline dönüşür. Kadınlarla
yaşamaktan zevk almayanlar erkek köleler/gulâmlarla birlikte bir hayat
yaşamaya başlarlar. İbn Kuteybe’nin “mugâzeletü’l-gılmân: erkek kölelerle
aşıkane latifeleşme” (İbn Kuteybe 1930: X/112) dediği bir yaşam biçimi kısa
sürede yaygınlaşır. Bu gulâmların aşırı derecede süslendikleri, hem pahalı
hem de göz kamaştırıcı elbiseler giydikleri, özel kokular sürdükleri, son
derece bakımlı oldukları ve kadına ait davranış biçimleri sergiledikleri
kaynaklarda yazılıdır (Hâc 1994: 18; Hitti 1995: 1/524). Şairlerin gulâmlarla
yakın ilişki kurmaları gazellere de yansır. Yazılan gazeller onları övgüsüyle dolup taşar. Hiçbir kınamaya aldırış etmeden kadınları kötülemişler
ve erkeğe gazeller yazmışlardır.
Erkeğe gazel kısa sürede rağbet görür ve Abbasî gazel şairleri bu dönemde bir ilki gerçekleştirerek gazellerine; erkeklere veya erkek çocukla-
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rına gazel anlamına gelen ve "el-gazel bi’l- gılman" yahut "el-Gazel Bi’l Müzekker" denilen yeni bir tema/tür daha eklediler. Böylece Abbasî döneminde gazele, cinsiyeti kadın olan sevgili tipi yanında cinsiyeti erkek olan
ikinci sevgili tipi de girmiş olur. Bu şiirlerin ilki Hammâd Acred (ö. 778)
ve Vâlibe b. Habbâb (ö. 786) tarafından yazıldı (Ferrûh 198: II/79, 100;
Fehmî 1979: 287). Az bir zamanda bu tür şiirlerin yazılması moda olur.
Hatta takva sahibi şairlerin de ilgisini çeker. Takva sahibi olan İbnü’lVerdî, bir gazelinde: “zamanımın bir modasıdır. İşte gazelimi bundan dolayı
yazdım” demiştir (Gürkan 2000: 75). Öyle ki İbn Defter Huvân (ö. 1257),
içinde 1000 oğlana gazel bulunan “el-Gılmân” adlı bir Divana sahiptir
(Gürkan 2000: 75). Böylece kadın merkezli gazellerden daha çok erkeği
merkeze alan gazeller rağbet görmüştür. Erkeğe gazelin yaygınlaşması
kadın sevgililerin erkek özellikleriyle tasvir edilmesi nedeniyle gazelin
hangi cinse ait olduğu konusunda ilk kez bir tereddüt ortaya çıkar (Eyyûbî
1971: 230).
Mutî‘ b. İyâs (ö. 785), Ebû Nuvâs (ö. 813), Huseyn Dahhak (ö. 864), gibi
dönemin meşhur şairleri, bu türün en güzel örneklerini verdiler. Bu tür
şiirler gelişerek diğer gazel şairlerini de etkiledi. Kadın sevgililerine aşk
şiirleri yazan bu şairler, erkek çocuklara da gazel yazdılar (Hafâcî 1990:
II/155; Fehmî 1979: 287). Öyle ki dönemin tanınmış şairi İbnu’l-Mu‘tez
hem kadına hem de erkeğe ayrı ayrı şiirler yazmıştır (Uylaş 2001: 133).
Daha özgür ve daha serbest düşünen, içki sofralarında sürekli olarak
gılman/genç erkek köle ve kıyan/kadın ve de erkek şarkıcı bulunduran,
haramdan çekinmeyen ve dini endişe taşımayan bu şairler, tüy bitmemiş
yüzlere/çehrelere ve oğlan çocuklarına gazel söylemekten çekinmediler.
Bu tür şiirler bir moda hâline gelerek, diğer gazel yazan şairlere de sıçramıştır (Hafâcî 1990: II/155; Fehmî 1979: 287). Bu gazellerin büyük bir kısmı
sarhoşken, içki âlemleri yaparken, eğlenirken veya şakalaşma esnasında
nazmedilirdi (Uylaş 2001: 138). Bu tür şiirler şairlerin divanlarında yer aldığı gibi, edebiyat tarihlerine kaynaklık eden birinci dereceden klasik
eserlerde de çokça görülmektedir. (Isfahânî 1970: VI/177; Ziriklî 1969:
V/149; Şabeştî 1951: 35,52-53; Merzubânî 1982: 403, 445)
Kaynaklar, bu şairlerin küçük denecek yaştaki erkek çocuklarla yaşadıkları eğlence ve maceraları hatta onları elde etmek için gösterdikleri
gayretleri ayrıntılı bir şekilde yazmışlar, onlarla ilgili anekdotlar anlatmışlardır. Bunlardan biri şöyledir: Ebû İsâ b. Reşîd’in güzelliği dillere destan
olan ve adı Yusr olan yakışıklı bir kölesi varmış. Adı geçen kişinin Salih
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adındaki oğlu, bu genç köleyi sevip ondan hoşlandığından dolayı, uğrunda yüklü bir servet harcamış, ona güzel sözler söylemiş ve büyük bir
uğraş verdikten sonra onu elde ederek, arzusuna ulaşmış. Sâlih’in nedimi
olan ünlü şair Huseyn b. ed-Dehhâk (ö. 864) da Yusr’u sevmiş, onu arzulamıştır. Yusr, ünlü şaire karşılık vermemiş, her seferinde isteklerine hayır
demiş. Fakat şair, Yusr’dan vazgeçmemiş, ona sürekli gazeller yazarak,
uzun uğraşlardan sonra gönlünü ele geçirmiştir. (Isfahânî 1423: VII/144146, 167-168) Şair, yasak/haram olan bir güvercine benzettiği Yusr ile bir
araya gelip “ba‘de leyletun lehv: iğrenç bir geceden sonra” yaşadıklarını,
münserih bahrinde yazdığı 31 beyit tutarındaki uzun gazelinde anlatmıştır. (Huseyn b. ed-Dahhâk 2005:162-164) Yine aynı şair, hamamda gördüğü beyaz tenli bir çocuğa yazdığı 6 beyitlik bir gazeline şöyle başlar:

ص ْفرٍة
ُ واأببی
ُ أبيض فی

کأنه تِربٌ علی فِضَّه

َج َرده احلم ُام عن ُدرة

تلوخ فيها ُع َک ٌن بَضَّه
ُ

غصن تَبدی يتثنی علی
ٌ
مأکمه ُمثقله النَّهضه

يش علی َخده
ُ کأَنا الر
طَل علی تفاحة َغضه
صفاتُه فاتنة کلُّها

ِ
عضه
َ َفبعضه يُذکُرنی ب
ُ

ًي ليتنی زودنی قُبل اة
أو ال فمن َوجنتِه َعضَّه
“Vay babam sana (feda olsun) sarı (leğen) içindeki beyaz çocuk. Sanki o, gümüşün üzerindeki altın tozudur. Hamamda inciden (çıkar gibi) elbiselerini sıyırdı, dolgun vücudundaki karın etinde beliren boğum ortaya çıktı. Ağır hareketli
yığının üstünde bir dal göründü. Yanağının üstündeki (ayva) tüyler taze bir elmanın üstündeki çiğ tanesine benzer. (Sahip olduğu ) özellikleri yoldan çıkarır,
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hepsi öyle; biri bana başka birini hatırlatıyor. Keşke bir öpücük verseydi bana,
yoksa yanağından bir ısırık.” (Huseyn b. ed-Dahhâk 2005: 122)
Bu dönemde kadın sevgililerin erkek özellikleriyle tasvir edilmesi
(Gürkan 2000: 74) erkek çocuğa aşk şiirleri nazmeden şairlerin de hemcins
sevgililerini kadın sıfatları, imajları ve teşbihleriyle vasf etmeleri (Demirayak 1998: 94) nedeniyle gazeldeki sevgilinin cinsiyeti belirsiz hâle geldiği
gibi okuyanı da şüpheye düşürmüştür. (Eyyûbî 1971: 230) Ebû Nuvâs, bir
erkek çocuğu vasf ederken; yüzünü dolunaya gözünü ceylan gözüne, edasını da bir kadın cilvesine benzetmiştir:

الو ْجهُ بَ ْدٌر مت ٌام
َ

ظبی فُالة
ْ َبعْي
ٍ وال َق ُّد قَ ُّد ُغ
الم

والغُْن ُج غُْن ُج فَتاه

َّ ُم
حْي يَْبدو
َ ذکٌر
َّث اْلَلَ َوات
ُ مؤن
َ

“Yüz, bir çöl ceylanının gözü gibi tam bir dolunaydır. Endam, erkek çocuk
endamı, eda ise genç bir kız edası.(Ortalıkta) görüldüğünde erkektir, fakat tenhada
ise bir kızdır.” (Ebû Nuvâs:1418: 127; Demirayak 1998: 94).
Bu durum ileride Fars ve Türk klasik şiirlerinde sevgilinin cinsiyetinin
belirsizliğine neden olacaktır. Ebû Nuvâs (ö. 814), erkek çocuğa karşı duyduğu ilgiyi kınayan bir kadına şöyle cevap vermiştir:

ٍ
اصطفائی
ْ لوم علی
ُ ََو عاذلة ت

ِ غالما واضحا مثْل امل
هاة
ا
َ َ ا
ليس مثْلی
ُ فق ْل
َ َت ْلا جه ْلت ف
ِ َُّخيادع نَ ْفسه َبلرت
هات
َ ُ
 فإنی، ال تَلومينی،َدعينی

ِ علی ما تَکْرهْي إلی الْم
مات
َ َ
َ
کتاب اهللِ فينا
َ بِ َذا ْأو
ُ صی
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ِ ْي علی الْب
ِ ضيل الْبَن
ِ بِتَ ْف
نات
َ
“Yaban sığırı gibi iri gözlü parlak bir oğlanı tercih edişimi kınayan biri (kadına) vardı. Ona dedim ki: Bilemedin (cahillik ettin), benim gibi birisi kendisini
nasıl boş şeylerle aldatır? Bırak beni (kendi hâlime) ve kınama, çünkü ben, ölünceye kadar senin çirkin gördüğün şeye devam edeceğim. Oğlanların kızlara tercih
edilmesi hususunda Tanrının kitabı bize bunu tavsiye etmiştir.” (Ebû Nuvâs
1418: 130; Demirayak 1998: 101).
Abbasî halifesi mütevekkil zamanında şöhrete ulaşan Mus‘ab b. elVarrâk (ö. 865) da Za‘ferân Kilisesi’nde seçkin, zarif ve güzel erkeklerle
yaşadıklarını şiirlerinde dile getirmekten çekinmemiştir:

ِ
الز ْع َفَر ِان
َّ اع َديْ ِر
َ ت بُ َق
ُ ُعم ْر
ِ ْي غُطَا ِر ٍفة ِه
ٍ ِب َفت
جان

ِ
ِ ِب
التص ِاب
َ كل فَىت ُي ن إىل

ِ و ي هوى شرب عاتَِق ِة
ِ الد
َنن
َ َ ُْ َ ْ َ
ِ كل فَىت مييل إىل
املالهي
َّ ِب
ُ

ِ و أَصو
ِ ِات ملثال
ث و املثَ ِاِن
َْ

“Za‘ferân Kilisesi civarında her biri çocuklaşmayı arzulaya, testinin şarabını
içmekten hoşlanan, eğlenceye ve (ûd tellerinin) ikişer üçer seslerine yönelen seçkin, zarif gençlerle yaşadım.” (Şabeştî 1951: 35; Uylaş 2001: 140)
Üçüncü Abbasî dönemi (945-1055) şairlerinden İbn Sukker el-Hâşimî
de hemcinsi ile evin damında geçirdiği bir geceyi şiirine yansıtmıştır:

وَبت فی السطْح معی واحد
ِمن أکرم الناس ذوالفضل

أفسو فيفسو و هم لی ُم ْسعد
کأَنا أملی له و يستملی

“İyilik sahibi, cömert ve soylu kişilerden biri damda benimle beraber geceyi
geçirdi. Nefeslerimiz birbirine karışıyor, sanki o beni mutlu ediyor, ben de onu
mutlu ediyordum.” (Yılmaz 1995: 81)
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Hemcins sevgiliyi yansıtan duygular Fars şiirinde de yer almıştır. Fars
şiirinin oluşumuyla birlikte bu duygular hemen hemen her dönemde dillendirilmiştir. Unsurî (ö. 1039), erkeğe duygularını aşağıdaki beyitlerde şu
şekilde dile getirir:

متاب ای پسر مرا و زلف متاب گفتم
که بهر تاب تو دارم چنین بتاب گفتا
گفتم که چون بتاب کمانم ز عشق تو
گفتا کمان شد آری دعد از پی رباب
گفتم دلم بسوزد وز دیده خون چکد
گفتا که تا نسوزد گل کی دهد گالب
گفتم چرا ببردی خواب از دو چشم من
گفتا بدان سبب که نبینی مرا بخواب
“Dedim: Ey oğlan! Zülfünü kıvrım kıvrım edip de beni perişan etme, Dedi:
Sen perişan olasın diye zülfümü böyle kıvrımlı tutuyorum. Dedim: Senin aşkından yayın kıvrımı gibi oldum. Dedi: Evet Dâd da Rebâb için yay oldu (eğildi).
Dedim: Gönlüm yanıyor, gözümden kan damlıyor. Dedi: Gül yanmadıkça hiç
gülsuyu verir mi? Dedim: İki gözümden uykumu niçin kaçırdın. Dedi: Beni rüyanda görmemen için.” (Unsurî-yi Belhî 1363: 10)
Ünlü şair Ferruhî (ö. 1037) de küçük çocuklara ilgi duyduğunu, aşağıdaki beyitlerinde ifade etmiştir:

دوست دارم کودک سیمین بر بیجاده لب
هر کجا زیشان یکی بینی مرا آنجا طلب
ای خوشا زین بیشتر کاندر سرایم زین صفت
کودکان بودند سیمین سینه و زرین سلب
“Gümüş (gibi beyaz tenli), yakut (gibi kırmızı) dudaklı bir çocuk seviyorum.
Her nerede onlardan birini görürsen, işte orası benim için arzulanır yerdir. Ne
güzel(di) bundan evvel sarayımda gümüş gibi (beyaz) göğüslü ve altın elbiseli,
yaseminin tepesi gibi yuvarlak ve beyaz kalçalı, kamışın lifi gibi ince belli çocuklar
vardı.” (Ferruhî 1349: 4).
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Öyle ki Ferruhî, ilgi duyduğu erkek çocuktan şaraptan sonra öpücük
ister ve gönlünün böylece mutlu olacağını, bunun da bir adet olduğunu
çekinmeden ifade eder.

ای پسر گر دل من کرد همیخواهی شاد
از پس باده مرا بوسه همیباید داد
نقل با باده بود باده دهی نقل بده
دیرگاهیست که این رسم نهاد آنکه نهاد
چند گاهیست که از باده و از بوسه مرا
نفکندستی بیهوش و نکردستی شاد
وقت آن آمد کز باده مرا مست کنی
گاه آن آمد کز بوسه مرا بدهی داد
“Ey çocuk! Benim gönlümü hoş edeceksen, kadehten sonra öpücük vermen gerekecek. Meze, bade ile beraberdir. (Mademki) badeyi veriyorsun meze de ver.
Uzun süreden beri bu âdeti koyan koydu. Kaç zamandır kadeh ve öpücükle beni
sarhoş etmedin, bana mutluluk vermedin. Beni kadehle sarhoş etmenin zamanı
geldi. Bana öpücük ihsan etmenin vakti geldi (artık).” (Ferruhî-yi Sistanî 1349:
45)
İran edebiyatının ünlü şairi Hâfız-ı Şirazî (ö. 1390) de çocuklara karşı
gösterdiği ilgi ve duygulara divanında yer vermiş, bıyığı yeni terlemiş
gençlerle zevk ve safaya dalmanın doğru olduğunu söylemiş ve erkek/oğlan çocuğuna gönül vermekten kendini alamamıştır:

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم
مادر دهر ندارد پسری بهتر ازین
“Şu değerli çocuğa gönül vermeyeyim de ne yapayım. Dünyanın anası bundan daha iyi bir oğlan doğurmadı.” (Hâfız-ı Şirazî 1377: 260).
Hâfız, “Ferruh” redifli gazelinde onun güzelliğini sıraladıktan sonra
gönlünün Ferruh’a meylettiğini söyler:

دل من در هوای روی فرّخ
بود آشفته همچون موی فرّخ
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“Gönlüm, Ferruh’un yüzünü (görme) arzusuyla onun saçları gibi darmadağın oldu. Herkesin gönlü bir yere (doğru) yöneliyorsa, benim gönlüm de Ferruh’a
doğru akıyor.” (Hâfız-ı Şirazî 1377: 68).
Güzel yüzlü çocuklara meyleden bir başka şair de Evhaduddîn-i Kirmanî (ö. 1238)’dir. Fars edebiyatının bu ünlü mutasavvıf şairi, rubailerinde oldukça fazla hemcinsine karşı duyduğu ilgiyi hiç çekinmeden dile
getirmiştir.

هر خوش پسری را حرکاتی دگرست
وندر لبِ هر یکی نباتی دگرست
در چادر و موزه دلبران بسیارند
لیکن کله و قبا حیاتی دگرست
“Her hoş oğlanın bir başka hareketi var. Her birinin dudağında bir başka şeker
var. Örtü ve çizme içinde dilber çok ama külah ve aba içindekinde bir başka hayat
var.” (Kanar 1999: 121).
Buna benzer şiirleri klasik Türk şiirinde de görmekteyiz:
Ayîne-i cândur ruh-ı zîbâsı Ali’nün
Bu gözle muhâl oldı temâşâsı Ali’nün
Ahmed Paşa 1992: 154.
Çerâğ-ı meclisi-i cândur ruh-i zîbâsı İshak’ın
Gümüş serv-i hırâmândur kad-i bâlâsı İshak’ın
Ahmed Paşa1992: 154.
Aldı gönlüm bir perî-peyker melek-simâ yiğit
Kasd-ı dîn etdi meded hey ol büt-i Tersâ yiğit
Necâtî Bey 1992: 162.
6. Türk Güzeli ve Asker Sevgili
Arap edebiyatında Türk imajı ilk kez Abbasîler döneminde edebiyata
yansımıştır. Bu yansıma Türklerin halife Mu‘tasım döneminde hilâfet ordusunda yer almalarıyla başlar. Türkleri ilk kez edebiyat sahnesine taşıyan ünlü edip Câhız (ö. 869) olmuştur. Resâilu’l-Câhız adlı eserinde
“Menâkıbu’t-Türk” başlığı altında Türklerin sahip olduğu özelliklerden
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bahseder. Bunların başında da Türklerin askerlik yönleri gelir. Kendisine
nakledilenler ve gördüğü olaylara dayanarak, bu yönleriyle Türklerin diğer milletlerden üstün olduğunu söyler. (Câhız 1991: I/5-86)
Câhız, Türk ulusunun fiziki yapısını ve ruhsal yönlerini de dile getirmiştir. Onların savaşçı bir millet olduklarını, yeryüzünden daha çok, at
sırtında bir ömür geçirdiklerini, cesur ve atılgan bir yapıya sahip oldukları
kadar, birçok sanat dalında da yetenekli olduklarını belirtmiştir. Ona göre
Türklerin en çarpıcı karakterleri “vatan sevgisine sahip” bir ulus olmalarıdır (Câhız 1991: I/64). Câhız ile başlayan bu süreç, şair ve yazarların da
dikkatini çekmiş ve edebi metinlerde bir milletin fiziki ve ruhi portresi çeşitli yönlerden çizilmiştir.
Türklerin vatan sevgisi hakkında anlatılan bir anekdot şöyledir: Kâtib
Alî b. Rüzzik’in rivayetine göre Halife Me’mûn’un Beytu’l-hikme’sinde elKutbî veya el-Kuttebî huzurunda ırklarıyla övünen Arap, Türk, Fars ve
Rum asıllı gençler ikişer beyit ile mensubu bulundukları milletlerin özelliklerini sıralamışlardır. Bu tartışmada İranlı, kendilerinde krallarının ve
siyaset ilimlerinin bulunmasıyla; Arap genç, kahramanlık, cömertlik, zarafet ve nezaket gibi hususları barındırmalarıyla; Rum ise ilim, güzellik,
ahlak ve deneyim sahibi olmalarıyla övünmüştür. Türk genci, bunların
hepsini susturacak ve rivayeti nakleden Alî b. Rüzzik’in büyük beğenisini
kazanacak şekilde olayı tarihi açıdan ele alarak şöyle der:

ک َل ميَْلِکوا فی دار ُم ْلکهم
ُ الرت
ْ ُّ

رب
ُّ س ق ْد ملکوا و
َ الروم و
ُ الع
ُ وال ُف ْر
ضل ليس ُجي َح ُد
ٌ َهذا لَ َع ْمری ف
ب
ٌ إال َح ُس
ُ ود َعني ٌد ما له َأد

“Türkler kendi ülkelerini hiç kimseye memleket olarak bırakmamışlardır. Halbuki İranlılar da, Araplar da kendi ülkelerini başkalarına bırakmışlardır. İşte bu
ant olsun ki çok kindar, gözünü inat bürümüş ve edebi olmayandan başka hiç
kimsenin inkâr edemeyeceği bir üstünlüktür.” (Bakırcı 1997: 99).
Türkler’in Abbasî dönemi şiirine yansıyan yönleri daha çok kahraman,
yiğit, güçlü, dayanıklı, sağlam ve savaşçı bir ruha sahip olmaları v.b. yani
kısaca askerî tarafları olmuştur. Türklerin askeri yönlerinin Arap Edebiyatına yansımasının ayrıntılı bilgileri için bkz. (Câhız 1991: I/5-64; Subkî
ts., I/66 vd.; Bârûdî 1404: IV/174 vd., 183-188; İbnu’l-Esîr 1966: X/667;
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Bâharzî 1405: II/269 vd., 318 vd.; İbn Kesîr 1966: XII/201; Ebîverdî ts: I/300307, 498 vd.; Zamahşerî 1429: 118-119, 180-181, 287-290,446-448; Yaltkaya
1936: 300-325; Bakırcı 1997: 98-104).
Gazzeli/Filistinli bir şair olan Ebû İshâk İbrâhîm el-Gazzî, aşağıdaki beyitlerde bu durumu güzel bir şekilde dile getirmiştir:

ِ ُفی فِتيِة ِمن ُجي
ت
ْ وش الرتُّک ما َترَک
ص ْو اًت وال صيتا
َّ للر ْعد
َّ
َ کراِتم
قوم إذا قُوبِلُوا کانوا َمالئکه
ٌ

حسناا و إن قُوتِلُوا کانوا َع َفاريتا
“Genç Türk askerlerinin savaştaki saldırıları, yıldırımların ses ve sedasını hiçbir şekilde aratmaz. (Kendilerine) güzel davranıldığında hoş ve melek gibi (bir)
kavim/millet, fakat (kendileriyle) savaş yapıldığında korkunç olurlar.” İbnu’lEsîr 1966: X/667; İbn Kesîr: 1966: XII/201; Bakırcı 1997: 102)
Bunun yanında Türklerin güzellik vs. gibi fizikî yapıları da Arapça şiirlere konu olmuştur. Türkler, pembe-beyaz tenli, uzun boylu, küçük burunlu, ince belli, hafif-çekik gözleri, uzun saçları ile kendi ülkelerinin güzellerinden farklı ve üstün bir tipte görünüşleriyle Arapça yazan şairlere
yeni bir güzellik ve sevgili imajı hazırlamışlardır. Şairlerin Türk gulamlarının güzelliklerine dair yazdıkları şiirlerde, Türk kavramına bağlı bir sevgili ve güzel insan imajı doğar. (Ferruh 1981: III/351 vd.; Bâharzî 1405:
II/122, 281, 438; İbn Hallikân 1968: IV/466; Yaltkaya 1936/319-321; Akün
2013: 137) Abbasî şiirine Türk güzel imajı, güzellik ve fizikî özellikleriyle
yansımış ve bu yönü ile ele alınmıştır.
IV. Abbasî asrının (1055-1258) ünlü şairi Sıbt İbnu’t-Te‘âvîzî, bir ilki
gerçekleştirir ve Türklerin askeri yönlerinin yanında güzelliklerini de şiire
taşır. Şiirini Türklerin “güzellik ve askerlik” gibi iki önemli özelliği üzerine kuran şair, ilginç benzetmelerde bulunur (Bakırcı 1997: 100). Yine
aynı şair, beyitlerinde “kahramanlığı ve olağanüstü güzellikleri bir arada
bulundurdular” ve “Yüzlerinin güzelliklerini miğferlerle gizlediler” şeklindeki ifadeleriyle (Bârûdî 1404: IV/183) de Türklerin askeri yönlerinin
yanında, güzel oluşlarına da dikkat çekmiştir. Aşağıdaki beyitler bu duyguları yansıtır:
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القائد الغلب ال ُکماة َعوبسا
تتبس ْم
َّ والبيض فی أمياَنم
ِ ِمن ِغ
َنر اْلوی
ُ لمة ِبماْلا
َ ْ

ِ
تتضرْم
َّ َنر الوغی
ُ و ببأسهم
نت
َ ک إذا لَبِسوا الرتائ
ُ تُر
َ ک أيْ َق
العوالی َّأَنا ستُخطَ ْم
َ ص ُّم
ُ
السروج أهلة
ُّ َرکِبوا الدًَّيجی و
ور واألسنَّة أجنُ ْم
ٌ وهم بُ ُد

“Muzaffer (olan) zırh (giyen) ve taviz vermeyen asker(lerin) ellerinde kılıçlar
gülümser. Gençlerden (oluşan bu askerlerin) güzelliklerinden dolayı aşk ateşi,
güçlü ve kuvvetli (oluşlarından) dolayı da savaşın ateşi alevlenir (tutuşur). Türkler savaş başlıklarını (miğferleri) taktıkları an, çelikten (yapılmış) mızrakların
parçalanacağını anlarsın. (Atlarının) eyerleri hilali, kendileri dolunayı, kılıçları
yıldızları andıracak şekilde karanlıklara bindiler.” (Bârûdî 1404: IV/188; Bakırcı
1997: 101).
Türklerin güzellik yönleri Zamahşerî tarafından çeşitli yönleriyle ele
alınıp işlenmesiyle bu özellik gazellerde yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanır. Zamahşerî, Arap Su‘da”ya seslenip onun şahsında iri ve büyük
gözlü sevgililere artık yönelmeyeceğini (Zamahşerî 1429: 287) söylemesiyle Arap güzel kadın imajının yıkıldığına şahit oluruz.
Zamahşerî’nin “Su‘da”ya hitaben söylediği ve “a‘yunu’l-bakar” dediği
Arapçada, siyah ve iri taneli bir çeşit üzüm, sığırgözü anlamına gelen ve
de iri ve geniş göz olarak Türkçeye aktarılan bu ibareden kasıt Arap maşukalardır. Su‘da’dan uzaklaşıp yönünü çevirdiği ve “‘uyûnu’d-dayyık/dar gözler” dediği de Türk güzelleridir (Zamahşerî 1429: 287). Şair,
güzel yüzlü Türk güzellerinin övgüsü hakkında 6 kaside söylemiştir. Bu
kasidelerin toplam beyitleri 224’tür. (Zamahşerî 1429: 10-14, 17-19, 118122, 179-184, 287-292, 446-468) Türk güzelleri hakkında söylediği bazı beyitler aşağıdadır:

َم َسَّرة االرو ِاح
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ِمع الوجوه
الصباح
ِ
رد
ٌ ًيض فَ َو
ُ هی الر
نرجس وأقاح
و
ٌ

ِ ،فَ ِسر اليها
وَبد ْر
ْ
ِ
ناح
ِ َفوق اجل
َ وط ْر َخ
حتی تَنََّزَه فيها

دوةٍ َورو ِاح
َ فی ُغ

 َوَد ْع في،بيع
َ دع الر

ِِه ُك َّل انو ِاع اْلمرة
بيع
اما
َ
ٌ کفاک ر
ِ ِهب
الح
ِ ِؤالء امل
ليل وابنا
ٌ الناس
ُ

ٍ ء
کالصباح
ًيفث
ِ
ُ
“Ruhlara neşe veren güzel yüzlülerdir. Güller, nergisler ve papatyalar ihtiva
eden bahçelerdir. O bahçelere git, çabuk ol ve kanat çırparak uç! Ta ki her sabah
ve her akşam oralarda gezinesin. Baharı ve bahardaki bütün güzel koku türlerini
bırak! Sana yetmez mi bu latif güzellerin bulunduğu bir bahar? İnsanlar gece,
Yafes’in soyundan gelenler ise sabah gibidirler.” (Zamahşerî 1429: 117-118;
Yaltkaya 1936: 320)

ِ وإن وجوه
جارها
َّ  و،الرتك
َ َّ
ُ ُاهلل
ِ
البد ْر
ُ صَر
َ ف
ْ ُبدور إلی أمثاَنا ت
ٌ

تكن
ص َوِر الت ُّْر ِك
ُ و ِف
ْ  ف ْل،العجائب
ُ
الص َوْر
ُّ ِصورا إىل هذه
ُ كم
ُ ُعيون
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“Türk yüzleri -tanrı onları kem gözlerden esirgesin- dolunaylardır, uğurlarında (on bin altın) bulunan kiseler edilecek yüzlerdir. Türk güzellerinin yüzlerinde insanı mest edecek noktalar vardır. Öyleyse başka güzellere bakmayın, gözlerinizi bunlara döndürün.” (Zamahşerî 1429: 287; Yaltkaya 1936: 321)
Abbasî dönemi şairlerinden Ebu Alî el-Hasen b. Muhammed el-Dubey’î de Türk güzelini şöyle betimlemiştir:

بشر
ُ أضيغم ْأم غز ٌال ذاک أم
قمر
ُ َشس تزيت بزی الرتک أم
ٌ
لقد حتري وصفی فی حقيقته
کما حتري فی أجفانه احلور
“Şu (güzel) aslan mıdır? Yoksa ceylan yahut insan mıdır? (Belki de) Türk
kıyafeti kuşanmış bir güneş veya ay mıdır? Gerçek manada onu tarif etmede şaştım kaldım. Nitekim onun gözbebeğindeki beyazlığa da şaşırdım.” (Se‘âlibî 1403:
III/474)
Yukarıdaki örneklerde Türklerin güzellik ve askerî yönleri şiire yansıdığı gibi aşağıdaki örneklerde de ok, hançer, kılıç gibi kesici, öldürücü savaş aletleriyle, göz, kirpik ve kaşlar arasında ilgi kurulan “cefacı sevgili
tipi”nin Türk gulâmı imajı etrafında nasıl teşekkül etmiş olduğu çok belirgin şekilde görülür (Akün 2013:137). Dördüncü Abbasî asrının sayılı
şairleri arasında yer alan ve dönemin edebiyatına damgasını vurmuş olan
Sıbt İbnu’t-Te‘âvîzî Abbasî halifesi Nâsır Lidînillâh (1180-1225)’ın ordusundaki Türk gulamlarını överken onların bu vasıflarını şöyle belirtmiştir:
“Savaşlarda onun etrafını ay parçası gibi Türk gençleri kuşatırlar. Başlarına daima tolga giymelerine rağmen onların saçları dökülmüş değildir.
Onların keman gibi kaşlarından attıkları oklar kalplere isabet etmekte
hata etmez. Onlar ne kadar pek giyimli ve aynı zamanda fidan boylu iseler
de demir gibi kuvvetlidirler. Müsalemet vaktinde kumluk geyikleri iseler
de, savaş ateş saçmaya başlayınca kaplan kesilirler. Zırhların içinde aslan
olan bu güzel gençlerin yüzleri, tolganın içinden ay gibi görünür.” (Yaltkaya 1936: 324)
Arap şairlerine bu endamlı ve zarif savaşçı Türk güzellerinin en fazla
çekik gözleri tesir etmiş, bunları onların silahları kadar kalbe işleyici bulmuşlardır. Bu çekik gözlerin yan bakışı ile kılıç veya hançer arasında
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“karîne-i teşbih” denilen bir benzeyiş münasebeti kurmuşlardır. Türk
gulâmlarından bahseden şiirlerde onların gözlerindeki tesir hassası ve çekicilik, en çok ilgi duyulan ve üzerinde ısrarla durulan bir motif olmuştur.
Örnekten örneğe geçildikçe şiirlerde gözleri en vurucu tarafını teşkil eden
sevgili tipinin, çekik gözleriyle aynı tesiri yapan Türk gulâmlarından istihâle etmiş bir imaj olduğu çok daha iyi görülebilmektedir. (Akün 2013:
138)
Ünlü bilgin ve edip ez-Zamahşerî’nin (ö. 1144) aşağıdaki ve divanındaki Türklerle ilgili şiirlerde, Klasik Fars ve Türk edebiyatlarında görülen
sevgili tipinin silah imajına bağlı olarak gözlerinin cana işleyiciliği çok
daha belirgin şekilde ifadesini bulmaktadır:

ِ
ِ  ما لنا ف:عدی
يک من َوطَر
َ اال قُل ل ُس
ِ وما يطَّبينا النِجل من اع
ْي البَ ْقر
َ
ِ ِفان العيون الضي
َّ
قات واهله
ِ
ِ
کر
قت ِمنا
ْ هبم عل
ْ الضمائر والف
ْ
ُ
اح ِور ُارها
ُ اذا نظروا َل
ْ يبد اال

وا ْن ضحکوا ضموا اجلفو َن علی احلََوْر
ِ
ِ
ُ وإنه،ُتضايَ َقت العينان منه
ِ ِ
ِ
نظر
ْ يُ َوس ُع فی القلب اجلر ِاح اذا
ِ
 وَل َأزْل،الضعيف
ويَ ْقتُ ُل َبجلف ِن
ٍ
ضعيف أذا قَ َد ْر
من
ْ أعوذُ بربی
کل َج ْف َوٍة
ُّ ُعنده
َ لکن
ٌ
ْ  و،مليح

وَل َأر فی الدنيا صفاءا بال َک َد ْر
“Hey Su‘dâ’ya söyle, bizim sende hiçbir arzumuz yok, sığırların geniş gözleri
de hoşumuza gitmez, de. Çünkü dar gözler (Türk güzellerinin gözleri) ve o gözlere
sahip olanlara takılmıştır gönlümüz ve fikrimiz. Onlar baktıkları zaman sadece
gözlerinin siyahlıkları görünür ve gülecek olurlarsa göz kapakları siyahlıkları örter. O güzelin gözleri daralmış ise de baktığı vakit gönülde açtığı yarayı genişletir.
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Zayıf olan göz ile öldürür insanı. Zayıfın kudret sahibi olmasından Tanrı’ya sığınırım. O pek güzel bir dilber ise de cefasına son yoktur. Ben dünyada asla cefasız
bir sefa görmedim.” (Zamahşerî 1429: 287; Yaltkaya 1936: 321)
Yine Zamahşerî, Türk güzellerinin gözlerinin, (kılıç, ok gibi) öldürücü
veya yaralayıcı vasıflarını aşağıdaki beyitlerinde de ifade eder:

ت
ْ َّعيونُ ُه ْم کم أعل
ِ القلوب
ِ
حاح
ِم َن
ِ الص
إن ُک َّن لَ ْس َن بِنُ ْج ٍل
فَ ُه َّن ُْجن ُل اجلر ِاح

 ُح ْسبُ ُه ْم لو،عيونُ ُه ْم
سالح
ِ َغَزوا بغ ِري

“Bunların gözleri nice sağlam kalpleri hasta etmiştir. O gözler her ne kadar
geniş ve büyük değil ise de onların açtıkları yaralar büyüktür. Onlar silahsız da
savaşsalar gözleri silah olarak kendilerine yeter.” (Zamahşerî 1429: 118; Yaltkaya 1936: 320)
Zamahşerî’nin taşıdığı duyguları klasik Türk şiirinde de görürüz.
Bir gör o Türk-i Hıtânun gözleri âhûsını
Zülfinün her bir kılında Rûm ilin çîn eyledi
Şeyhî 1990: 274.
Türk-i çeşmin tîrkeşinden cânı kim kurtara kim
Ne kadar kim gözlerem tîr-i kazâ eksük degül
Ahmed Paşa 1992: 204.
Gözi sihrüne tutuldum fiğân ol Türk-i hûn-rîzün
Saçı fikrüne tutuldum meded bir nâ-müselmânun
Necâtî Bey 1992: 296.
Ol Türkî güzel aldı cânumı
Câdû göz ile dökdi kanumı
Kadı Burhaneddîn 1980: 223)
Hûnî göz ile ol müje vü ebrûvânı gör
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Tîr ü kemân elünde iki Türkmânı gör
Bâkî 1994: 147.
Cuyûş-ı Türk-i hüsnün cây edelden mülk-i uşşâkı
Metâ‘-ı zühd ü dîn ü akl u dil hep gâret olmışdur
Fehîm-i Kadîm 1991: 410.
Böylece alt yapısı Abbasî dönemi Arap şiirinde oluşturulan ve Türk
kavramına bağlı oluşan yeni bir sevgili ve güzel insan imajı ilk dönem Fars
şairlerinin şiirlerinde de yer almaya başlar. Ferruhî, Sultan Mahmûd’un
sarayının bu güzel Türklerle dolu olduğunu şöyle dile getirmiştir:

تو تن آسای به شادی و ز ترکان بدیع
کاخ تو همچو بهشت است و بهار نوشاد
“Senin sarayın güzel Türklerden dolayı cennet gibidir ve (günlerin) de nevruzdur. Sen mutlu bir şekilde yaşa.” (Ferruhî-yi Sistanî 1349: 46)
Rûdekî (ö. 941), bir şiirinde bu Türk gulâmlar hakkında şunları söyler:

خسرو بر تخت پیشگاه نشسته
 امیر خراسان،شاه ملوک جهان
ترک هزاران به پای پیش صف اندر
هر یک چون ماه بر دو هفته درفشان
هر یک بر سر بساک مورد نهاده
روش می سرخ و زلف و جعدش ریحان
باده دهنده بتی بدیع ز خوبان
بچۀ خاتون ترک و بچۀ خاقان
از کف ترکی سیه چشم پریروی
قامت چون سرو و زلفکانش چوگان
زان می خوشبوی ساغری بستاند
یاد کند روی شهریار سجستان
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“Dünya hükümdarlarının şahı, Horasan emiri baştaki tahta oturmuş. Binlerce
Türk ayakta saf bağlamış, her biri iki haftalık parlak ay gibi Her birinin başlarında
güllerden yapılmış taç, dudakları kırmızı şarap gibi, saçları ve kakülleri reyhan
kokulu. Meclisin sakisi de olağanüstü güzellerden bir Türk; Türk hatun ve hakanın çocuğudur. Siyah gözlü, peri yüzlü, boyları servi, zülüfleri çevgan gibi (olan)
Türkün elinden Güzel kokulu şaraptan bir kadeh alınca, Sicistan şahını anar.”
(Rûdekî-yi Semerkandî 1388: 100; Demirel 1977: 143)
Bunlar alımlı endamları, hafifçe çekik ve manalı gözleri, adetleri icabı
uzun saçları ile kendi ülkelerinin güzellerinden farklı ve üstün bir tipte
görünüşleriyle Arap şairlerinden sonra Fars şairlerine yeni bir güzellik ve
sevgili imajı hazırlamışlardır (Akün 2013137). Bu şairlerin, Türk gulâmlarının güzelliklerine dair yazdıkları şiirlerde “Türk” kavramına bağlı bir
sevgili ve güzel insan imajı doğar. X. yüzyılın başlarından itibaren artık
şairler, bu ince bakışlı ve dar/küçük gözlülere aşık idiler. Şiirlerinde onların güzellik ve çekiciliğini vasfettiler. Vefasızlık, her ne kadar bir atasözü
hâline geldiyse de bu güzellerden vefa bekler oldular. Kaside ve gazellerdeki tasvirler, Halac’lı maşukların, Hitâ’lı dilberlerin, Tıraz’lı ve Yağma’lı
güzel yüzlülerin vasıflarıyla dolup taştı. Bu kölelere/gulâmlara ve cariyelere yönelik söylenen aşk oyunları ve gönül kaptırmaları da, kaside ve gazeli içerik olarak zenginleştirdi. (Safâ 1351: I/569)
Aşağıdaki beyitler, bu duyguları dile getiren binlerce beyitlerden sadece birkaçıdır:

کنار دجله ز خوبان سیم تن خلخ
میان رحبه ز ترکان ماه رخ کشمیر
“Dicle kenarı, beyaz tenli Karluk güzelleriyle, kervansarayın ortası da Keşmir
güzelleriyle (dolu).” (Enverî 1364: 213).

باز ترک مست من آهنگ بازی میکند
کس نکرده است آنکه آن ترک ترازی میکند
“Yine sarhoş güzelim oyuna niyetleniyor. O Tıraz’lı güzelin yaptığını kimse
yapmadı.” (Emîr Husrev-i Dihlevî 1343:209).
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همچو من عقدگشایی نبود در عالم
گر گره ابروی آن ترک خطا بگشایم
“O, Hıtay güzelinin kaşındaki düğümü çözersem, Dünyada benim gibi düğüm çözen bulunmaz.” (Kemâl-i Hocendî 1375: 299).

رفتی بر غیر و ترک ما کردی
ای ترک ختن بس خطا کردی
“Ey Hoten’li güzel! Bizi terk ettin ve başkasına gittin. Çok (büyük) hata yaptın.” (Furûğî-yi Bistâmî 1342: 212).

ور بود در خلخ و یغما چنو ترکی دگر
قبلهء عشّاق گیتی خلّخ و یغما بود
“Eğer Yağmâ ve Karluk’ta onun gibi başka bir güzel olsaydı, dünya aşıklarının kıblesi Karluk ve Yağmâ olurdu.” (Emîr Mu‘izzî 1362: 153).

 می روشن ستان دایم،میان مجلس شادی
 گه از دست بت یغما،گه از دست بت خلّخ
“Sürekli olarak mutluluk meclisinde parlak şarabı bazen Karluk güzelinin, bazen de Yağma güzelinin elinden alır.” (Ferruhî-yi Sistanî 1349: 3).
Ferruhî, bir kasidesinin nesîbinde şunları söyler:

گر چون تو به ترکستان ای ترک نگاریست
هر روز به ترکستان عیدی و بهاریست
ور چون تو بچین کرده ز نقاشان نقشیست
نقاش بال نقش کن و فتنه نگاریست
آن تنگ دهان تو ز بیجاده نگینیست
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باریک میان تو چو از کتان تاریست
روی تو مرا روز و شب اندوهگساریست
شاید که پس از اندوهگساریست
بر ماه ترا دو گل سیراب شکفتهست
در هر دلی از دیدن آن دو گل خاریست
تو بار خدای همه خوبان خماری
وز عشق تو هر روز مرا تازه خماریست
ازبهر سه بوسه که مرا از تو وظیفهست
هر روز مرا با تو دگر گونه شماریست
سه بوسه مرا بر تو وظیفهست ولیکن
آگاه نیی کز پس هر بوسه کناریست
“Ey Türk! Eğer Türkistan’da senin gibi bir güzel varsa, orada her gün bir
bayram ve bir bahar vardır. Eğer Çin’de nakkaşların yaptığı senin gibi bir nakış
varsa, belâ nakkaşı, fitneci güzeli nakşetsin. Senin o daracık ağzın, mercandan bir
yüzük gibidir. Senin o incecik belin ketenden bir ip gibidir. Senin yüzün gece
gündüz benim sıkıntımı giderir. Umulur ki sıkıntıdan sonra sıkıntıyı gideren biri
olur. Senin ay gibi parlak yüzünde, suya doymuş iki çiçek açmıştır: O iki gülü
gören her gözde bir diken vardır. Allah için sen bütün güzellerden daha mahmursun; senin aşkından dolayı her gün yeni bir sarhoşluğum olur. Sana karşı görevim
olan üç öpücükten dolayı, seninle olan her günümde ayrı bir sayma (şekli) vardır.
Sana karşı üç öpücük görevim olsa da, haberin yok mu her üç öpücükten sonra
kucaklama vardır.” (Ferruhî-yi Sistanî 1349: 21-22)
Semantik seyri içinde zamanla “Türk” sözü “güzel insan” ve “sevgili” ile
eş anlamda mecazî bir kavram hâline gelmiş, insandaki fizik güzelliğini
ifade eden bir ö1çü teşkil etmiştir. “mahbûb” ile “maşuk’ aynı kavram
içinde birleşerek Türk ismi, etnik manasının ötesinde Fars dilinde “güzel/sevgili” sözü yerine geçen bir kelime olmuştur. (Şemîsâ 1375: 43;
Vezînpûr 1374: 73; Kedkenî 1370: 312; Akün 2013: 138). Hâfız-ı Şirazî, aşağıdaki beyitte “Türk” kelimesini güzel anlamında kullanmıştır:

ترک ما سوی کسی نمینگرد
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آه از این کبریا و جاه و جالل
“Bizim güzelimiz kimseye bakmıyor. Ah! Bu büyüklük, makam ve görkem.”
(Hâfız-ı Şirazî 1377: 197).
Emîr Mu’izzî de Türk kelimesini aynı anlamda kullanmıştır:

ترک من چون زلف بگشاید جهان مشکین کند
هر که بویش بشنود گوید که آن مشک این کند
“Benim güzelim saçını çözünce dünya misk gibi kokar. Bu kokuyu duyan herkes miskin kaynağı budur der.” (Emîr Mu‘izzî 1362: 129)
Hilâlî-yi Çağâtâyî de “Türk” kelimesine güzel/sevgili anlamı yüklemiştir:

چو ترک من هوس مجلس شراب کند
هزار عاشق دل خسته را کباب کند
“Benim güzelim şarap meclisine (gelmeye) heveslenince, binlerce hasta gönüllü âşığı yakar.” (Hilâlî-yi Çağâtâyî ts., 60).
Cem Sultan da aşağıdaki beyitte “Türk-i Hıtâ” terkibinde “Türk” kelimesini “güzel” anlamında kullanmıştır:
Mülk-i Çîne vardugınca ey Türk-i Hıtâ
Nâfe-yi müşk-i Hotenden armağan ısmarlaram
Cem Sultan 1989: 161.
Nedîm de mağrur güzeli “Türk” kelimesiyle ifade eder:
Gerek nîk ü gerek bed aşıkam ol Türk-i mağrura
Ne söyler zâhide hâsıl ne yahşi vü yamanumdan
Nedîm 1997: 329.
Aşağıdaki beyitlerde “Türk” kelimesi güzel/sevgili anlamında kullanılmıştır:
Bu ne âdetdür ey Türk-i perî-zâd
Gamundan olmadum bir lahza âzâd
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Nesîmî 1990: 99.
Hadeng-i gamzenün saydıdur ey Türk-i kemân-ebrû
Eger bir Rûsî dilberdür eger hûb-ı Moğolçînî
Hayâlî Bey 1992: 293.
Yâ Rab bu Türk-i mest nice ceng-cûydur
Kim söyleyene tîr ü kemândan haber virür
Ahmed Paşa 1992: 160.
Her kimse gamze eylese ol Türk-i nîm-mest
Tîğ-i cefâ ile sanasın kim beni çalar
Necâtî Bey 1992: 210.
Önce Abbasî şiirinde daha sonra da Fars şiirinde görülen bu savaşçı
güzel Türk sipahilerine karşı duyulan ilgi ve hayranlık, Gazneliler döneminde (963-1186) yazılan tegazzüllerde de kendini göstermiştir. Bu tegazzül tasvirlerinde sevgilinin cinsi ve tipi de ortaya konulmuştur. Bu şiirlerde genç ve güzel Türk sipahileri sevgili/maşuk olarak tasavvur edilerek
ağzı küçük, boyu düzgün, beli ince, ebrusu keman, kaşları hançer, gözleri
çekik, bakışı ok vb. vasıflarla da vasfedilmişlerdir. Fars edebiyatında yeni
bir güzel imajı doğuran Türk sipahileri ve bunların şiirdeki yansımaları
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Nu‘mânî 1316: I/132-136; Kedkenî 1370:
304-316; Safâ 1351: II/68-77; Yâr Şâtır 1334: 153-160; Vezînpûr 1374: 71-75;
Şemîsâ 1370: 43-45)
Ferruhî’nin (ö. 1037) çoğu tegazzüllünde bu Türk sipahilerinin özellikleri görülür. Bu tegazzüllerde maşuk çok kere genç bir “asker”dir. O, bu
askeri, “ordunun güneşi” (Ferruhî-yi Sistanî 1349: 353), “ordunun mumu
ve ışığı” (Ferruhî-yi Sistanî 1349: 357) “ordu(ları) dağıtan güzel” (Ferruhîyi Sistanî 1349: 380) vasıflarıyla övmüş, bazan da “Benim sevgilim kemankeş, yay çekendir ve iki çeşit oka sahiptir: Barış esnasında gönlümü kirpik
okuyla (bakışıyla), savaş zamanında da düşmanların gönlünü ok ile yaralar” (Ferruhî-yi Sistanî 1349: 212) demiştir. Bazen onu “kılıç sahibi olan
aya veya zırh giyen bir serviye” (Ferruhî-yi Sistanî 1349: 269) benzetmiş,
siyah iki zülfünü de zırhın halkaları gibi düğümlü” (Ferruhî-yi Sistanî
1349: 342) görmüştür.
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Yine Ferruhî “Der Medh-i Sultân Mahmûd ve Zikr-i Murâca‘ât-ı Û ezRezm ve Feth-i Kal‘a-yı Hezâr Esb” başlıklı kasidesinde bu Türk askerinin
güzelliğini şu şekilde tasvir eder:

برکش ای ترک و بیکسو فکن این جامۀ جنگ
چنگ برگیر و بنه درقه و شمشیر از چنگ
وقت آن شد که کمان افکنی اندر بازو
وقت آن است که بنشینی و برداری چنگ
دشمن از کینه برآمد به کمینگاه مرو
 بیاسای از جنگ،لشکر از چنگ بیاسود
به مصاف اندر کم گرد که از گرد سپاه
زلف مشکین تو پر گرد شود ای سرهنگ
نرمک از گرد سپه زلف سیه را بفشان
تا فرو ریزد با گرد سپه مشک به تنگ
رخ روشن را زیر زره خود مپوش
که رخ روشن تو زیر زره گیرد زنگ
زره خود به رخ به چه نهی خیره که هست
رخ گلگون تو زیر زره غالیه رنگ
ای مژه تیر و کمان ابرو! تیرت به چه کار
تیر مژگان تو دلدوزتر از تیر خدنگ
“Ey Türk! (Savaşmaktan) vazgeç ve bu savaş elbisesini bir tarafa at! Çengi
eline al, kalkanı ve kılıcı elinden bırak. Şimdi oturma ve çengi eline alma zamanıdır. Düşman öç almak istiyor, pusuya gitme. Asker, savaş yorgunluğundan dinlendi. Sen (de) savaştan dinlen. Ey komutan savaş alanında fazla dolaşma. Yoksa
askerin çıkardığı tozdan senin misk kokulu zülfün toz toprak olur. Siyah zülfünü
askerlerin tozundan yavaşça temizle de sürahiye askerlerin tozuyla birlikte misk
de yağsın (dökülsün) Parlak yüzünü kendi zırhının altında saklama. Çünkü senin
parlak yüzün zırhın altında pas tutar. Kendi zırhını, yüzünün üstüne ne diye

KLASİK ARAP, FARS VE TÜRK ŞİİRİNDEGÜZEL/SEVGİLİ PROTO TİPLERİ  57

inatla geçiriyorsun? Senin gül renkli yüzün, zırhın altında galiye renkli olur. Ey
ok kirpikli, yay kaşlı! Senin okun ne iştedir? (neye yarar) senin kirpiğin oku, hadeng okundan daha gönül yakandır. Senin oka benzeyen kirpiğin, Doğu ülkesinin
komutanının okunun, taşa ve demire etki etmesi gibi gönüle ve cana işler.” (Ferruhî-yi Sistanî 1349: 204).
Ferruhî, başka bir kasidesinde askere karşı duygularını şöyle ifade
eder:

مرا سالمت روی تو باد ای سرهنگ
چه باشد ار به سالمت نباشد این دل تنگ
دلم به عشق تو در سخنی و عنا خو کرد
چنانکه آینهء ژنگ خورده اند زنگ
از این گریستن آن است امید من که مگر
به اشک من دل تو نرم کرد باید سنگ
“Ey savaşcı! Bana senin yüzünün esenliği olsun (bu bana yeter). Bu esenlik
olmazsa, bu daralmış gönlüm ne olur? Gönlüm senin aşkınla pas içinde kalmış
ayna gibi, zorluğu ve sıkıntıyı huy edindi. Bu ağlamaktan benim umudum şudur
ki belki gözyaşlarımla senin taş kalbin yumuşar.” (Ferruhî-yi Sistanî 1349: 208).
Yine Ferruhî gönlünü bir askere kaptırdığını, ordu gittiğinde onun da
tıpkı bir peri gibi kaybolup gittiğini söylerken asker ile peri arasındaki
benzerliğe dikkat çeker:

یاری گزیدم از همه گیتی پرینژاد
زان شد نهان ز چشم من امروز چو پری
لشکر برفت او آن بت لشکر شکن برفت
هرگز مباد کس که دهد دل به لشکری
“İnsanlar arasında peri kadar güzel bir sevgili seçtim. Bundan dolayı bugün
gözümün önünden bir peri gibi oldu/kayboldu. Ordu gitti o orduları kıran da
gitti. Hiç kimse aslâ bir askere gönül veren olmasın.” (Ferruhî-yi Sistanî 1349:
380).
Selmân-ı Sâvecî de bir asker güzeli hakkında şöyle der:
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هر دل که دید چشمت آورد در کمندش
ترکی چنین دالور در لشکر که باشد
“Senin gözlerini gören her gönül, ona bağlandı. Böyle cesur bir güzel kimin
ordusunda bulunur?” (Selmân-ı Sâvecî 1389: 313).
Asker sevgili olgusu Hâfız’ın şiirlerinde de yer almıştır. Hâfız’ın gönlünü yağmayan sevgililerden biri de askerdir. Hâfız o asker güzeliyle
övündüğünü söyler:

صنمی لشکریام غارت دل کرد و برفت
آه اگر عاطفتِ شاه نگیرد دستم
“Bir asker güzeli benim gönlümü yağmaladı ve gitti. Eğer şahın cömertliği
elimi tutmazsa vah bana.” (Hâfız-ı Şirazî 1377: 204)

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم
که حمله بر من درویش یک قبا آورد
“O çekik gözlü asker güzeliyle övünüyorum. Zira üzerinde (sadece) bir abası
(bulunan) benim gibi yoksula saldırdı.” (Hâfız-ı Şirazî 1377: 97)
SONUÇ
Arap, Fars ve Türk edebiyatında şiirin başkahramanlarından ve vazgeçilmez unsurlarından sayılan sevgili, sevgilinin güzelliği ve güzellik unsurlarının kaynağı Cahiliye dönemine kadar uzanır. Ummu’l-İyâs da ilk
prototipdir. Dolgun vücuduyla gazellerde boy göstermiş, güzellik unsurlarıyla da dillere destan olmuştur. Başka bir ifadeyle etine dolgun bedeni
ve bu bedende yer alan ve de güzelliğini yansıtan parçalar, Cahiliye gazellerinde şişman kadın tipinin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bu tipoloji
varlığını Abbasîler dönemine kadar sürdürmüştür. Dolayısıyla Fars ve
Türk edebiyatında yazılan gazellerde yer bulamamıştır. Fakat şurası da
unutulmamalı ki adı geçen edebiyatlarda ve Arap şiirinde yer alan sevgilinin güzellik unsurları Ummu’l-İyâs’dan miras kalmıştır. Bu sevgili, tepeden tırnağa gazellerde ele alınarak, çeşitli teşbihlerle betimlenmiştir. Diğer bir söylemle Fars ve Türk edebiyatında parça güzelliğiyle ele alınan
sevgilinin aksine, onun gazellere yansıyan yönü bedenini saran, kapsayan
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tüm unsurlarıyla olmuştur. Yani güzellik önce bütünsel olarak ele alınıp
işlendi. Sonra parçalara ayrıldı.
Emevîler döneminde siyasi olduğu kadar kültürel, özellikle de sosyolojik olarak da büyük değişim yaşandı. Sosyolojik değişim iki tür yaşam
biçimini de beraberinde getirdi. Bu yaşam biçimleri gazellere de yansıdı.
Hayat tarzlarını da belirleyen coğrafya/mekân oldu. Şair de yaşadığı coğrafyanın sosyolojik yapısına göre şiirler yazdı. İlk kez coğrafya ile şiir bütünleşerek ortak bir ses oluşturdular. Böylece şehirlerde yaşayan şairler,
her çiçeğe konan çapkın aşık tipi ile ucuzlayan ve değeri düşen sevginin
kadın kahramanlarını, şehir merkezli bir yaşam felsefesine uygun düşecek
bir biçimde şiire taşıyarak Hadarî gazelin ilk örneklerini verdiler. Kırsalda
yaşayan şairler de yaşadıkları coğrafyanın ruhunu yansıtacak gazeller yazarak, Arap şiirinde yeni bir aşık ve maşûk tipinin doğuşuna sebep olacaklardır. Bu tipler uzrî gazelin kahramanları olan uzrî aşık ve uzrî sevgilidir.
Uzrî aşık, rahatı ve huzuru kaçmış, tedirgin ve de bîzâr, aynı zamanda
trajik bir yaşantı içerisinde karşımıza çıkar. Aklı dağınık olup hem hasta
hem de yaralıdır. Yaşamı ölüm ile sevgisi arasında geçmekte, kadere de
rıza göstermektedir. Onun biricik vasfı sevmek ve sevgiliyi düşünmektir.
Tek gücü aşk ve sevgilinin yolunda göstermiş olduğu sabırdır. Taşıdığı
özellikleri, bedensel görüntüleri ile maddi ve manevî halleri uzrî âşığın
gazellere yansıyan yönleridir. Bundan dolayı bu tip, Arap gazellerinden
çok Fars ve Türk gazellerinde yer bulmuştur. Farsça ve Türkçe yazan
şairler, aşık fonksiyonu içerisine girdiklerinde hep bu uzrî aşık tipinin
misyonunu yüklenmişlerdir. Başka bir ifade ile gazellerde ideal aşık moduna giren Fars ve Türk şairleri, kendilerini uzrî bir aşık gibi görmüşler
ve onların vasıflarını da kendi vasıfları gibi algılamışlardır.
Uzrî sevgiliye gelince o gazellerde uzrî aşık gibi öne çıkmamış ama gazeller onun için yazılmıştır. Onun gazellerde öne çıkan yönü yüceltilmesi
ve ideal sevgili imajının ortaya konulmasıdır. Uzrî aşıkların gazel yazmalarındaki esas gaye de budur. Yüceltilen sevgili tektir, eşi ve benzeri de
yoktur. Bundan dolayıdır ki şairin hayatında başka sevgililere yer verilmemiştir. Uzrî sevgilinin klasik Fars ve Türk edebiyatına yansıması da
daha çok bu yönüyledir. Ayrıca adı geçen edebiyatlarda yazılan gazellerdeki sevgilinin başta doğa ve kozmik unsur olmak üzere diğer unsurlarla
karşılaştırılıp üstünlüğün sevgiliye verilme tasavvuru hep uzrî sevgiliden
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kalmadır. İffete dayalı bir sevginin kahramanı olan uzrî sevgili, saf ve temiz bir aşkın temsilcisidir. Dolayısıyla Klasik Fars ve Türk şiirinde geçen
“aşk-ı pâk” tabiriyle uzrî sevgilinin aşkı kasdedilir. Özetle bu sevgilinin
klasik edebiyatlara örnek olmuşu daha çok sevgilinin yüceltilmesi, ideal
sevgili tipi, bu tipin eşi ve benzerinin bulunmaması, diğer varlık ve unsurlardan üstün olması, ulaşılması güç ve zor bir konumda bulunması,
ulvi ve yüce bir aşkı barındırması, yolunda ve uğrunda ölünecek biri olması ve benzeri yönüyledir.
Sosyolojik değişimin en yoğun bir şekilde değişim ve dönüşümünü
Abbasîler zamanında görürüz. Karma bir toplum, heterojen bir yapı,
farklı kültürlerin toplum içerisinde barınması şiirin de değişmesi ve dönüşmesine zemin hazırlamıştır. Arapların yanında Arap olmayanların da
toplumun her kademesinde yer almasıyla birlikte yeni bir güzel tipinin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu güzellerin çok büyük bir kısmı cariyelerdir. Fethedilen bölgelerden Bağdat’a getirilen ve güzellikte benzerleri olmayan aynı zamanda cazibeli olan bu cariyeler, toplumun her katmanında yer buldular. Artık gazeller bu cariyeler için yazılıyor, şarkılar
bunlar için besteleniyordu. Şairlere Arap kadınlarında daha çok bu cariye
kadınlar hem cazip hem de daha güzel geliyordu. Toplumun katmanlarında cariye sevgili moda hâline geldiğinden, gazellerde de bu sevgili ile
yaşanan aşk ve ona karşı duyulan özlem dile getirilmeye başlandı.
Cariye sevgililerle birlikte Arap güzellik anlayışı da değişmiş, yerine
farklı güzellik algısı oluşmuştur. Bu sevgilinin en önemli özelliği farklı
ırklardan olması ve taşıdıkları güzelliklerin Arap sevgililerinde bulunmamasıdır. Başka bir ifadeyle şişman kadın imajı ve onun şahsında oluşan
sevgili tipi de, yerini daha nazik, daha kibar ve çok yetenekli bir kadına
ve bu kadınla özleşen cariye tipine bırakır. Edebiyata yansıyan özellikleri
de son derece güzel oluşudur. Güzelliklerini öne çıkaran da fiziki yönleri
ve yüz ile baş çevresinde barındırdıkları güzellik unsurlarıdır. Böylece güzellik bölünerek ilk kez parçalara taksim edilir ve gazellerde yer alır. Artık
kad kıyamet, gamze afet, zülf fitne, hat bela olmuştur. Güzelliğin bu kadar
çok bela olacağını da kimse bilmemiştir. Cariye sevgililerle birlikte güzelliğin yüceltildiğine şahit oluruz. Artık gazellerde yüceltilen bir sevgili vardır. O, seyredilen, seyredilmesinden büyük zevk alınan bir keyfiyettir. Bu
güzellik, âşığa hem görsel hem de duygusal bir haz verir. Dolayısıyla cariye güzelliğiyle aşıkların gözünde ve gönlünde yer bulmuştur. Böylece
Emevîlerin sonuna kadar yüceltilen sevgili de, yerini yüceltilen güzelliğe

KLASİK ARAP, FARS VE TÜRK ŞİİRİNDEGÜZEL/SEVGİLİ PROTO TİPLERİ  61

bırakmıştır. Bu güzelin en büyük vasfı âşığına eziyet, cefa, naz ve vefasızlık göstermesidir. Gazellerde sevgili ilk kez acı ve ıstırap verici bir varlık
olarak yer alır. Vefasızlık da onunla bütünleşir. Bütün bu ve buna benzer
duygular, hem klasik Fars hem de Türk şiirinde yazılan gazellerde ele alınarak işlenir. Başka bir ifade ile sevgilinin olumsuz yanlarının klasik şiirlere yansıması, cariye sevgili tipinden kalan mirastır.
Abbasîlerin ilk dönemlerinde yaşanan toplumsal-kültürel dönüşüm
ahlakî bozulmalara da sebebiyet vermiştir. Gece gündüz düzenlenen ve
daha çok cariyelerle yapılan içkili eğlence meclisleri, içki tüketiminin yaygınlık kazanması, hamriyyat türünün gelişme göstermesi, eğlence âlemlerinin toplumun her katmanında rağbet görmesi ahlakî çözülmenin bazı
nedenlerindendir. Cariye edinmede olduğu gibi gulâmların çoğalmasıyla
da toplumun özellikle zengin ve elit tabakası gulâm edinme yarışına girerler. Bu gulâmlar, efendilerine hizmet etmede sınır tanımadıkları gibi
onlara hoş vakit geçirmeleri konusunda büyük çaba sarfettiler. Böylece
toplumun belirli kesiminde yeni bir sevgili proto tipi doğuyordu: Hemcins/müzekker sevgili. Kısa süre içerisinde yüzlerinde tüy bitmemiş oğlanlara yazılan gazeller, büyük rağbet görerek büyük bir gelişme kaydeder. Kadın betimlemesinde kullanılan ifadeler, bunlar için de kullanıldı.
Erkeğe gazeller, Fars edebiyatında olduğu gibi klasik Türk edebiyatında
da yazıldı.
Arap Edebiyatında kahramanlıkları ve güzellikleriyle öne çıkan Türkler, zaman içerisinde edebiyatta kahramanlık ve güzellik timsali olarak
öne çıkarak bir tipin oluşmasında rol oynadılar. Artık Türk denildiği zaman bir güzel tipolojisinin adı olacaktır. Bu güzel hem Fars ve Türk Edebiyatında gazellerde güzelin adı olarak yerini alacaktır. Asker sevgili tipi
Arap Edebiyatında kullanılmamasına rağmen yeni Fars şiirinin oluşumunda kullanılmıştır. Öyle ki Şemîsâ, bu tipin yer aldığı şiirleri klasik Fars
Edebiyatının en realist şiirleri olarak yorumlamıştır. Bu tipoloji klasik
Türk şiirinde de kullanılmamıştır.
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ÖZ
İran’ın büyük şairlerinden Ebû Abdullâh Cafer b. Muhammed
Rudekî, III./IX. yüzyıl ortalarında Semerkand’ın Rudek kasabasında
dünyaya geldi. İyi bir eğitim aldı. Samanî döneminin en ünlü şairi
Rudekî, İslâm sonrası Yeni Fars Edebiyatı’nın en büyük şairi olarak
kabul edilir. Musikişinaslığının yanı sıra iyi bir icracı da olan, şiirlerinin birçoğu musiki eşliğinde okunan Rudekî’nin şiirdeki tarzı, kendisinden sonraki Fars şairlerinkinden farklıdır.
Divanı ile yazdığı söylenilen eserleri günümüze kadar gelememiş
ve ortadan kaybolmuştur. Bu arada Rudekî’nin Horasan tarzı övgü
şiirinin temellerini attığı, daha sonraki çağlarda Unsurî, Muizzî ve
Enverî’nin de bu tarzı devam ettirdiği unutulmamalıdır. Rudekî’nin
kahramanlık şiirlerinin son derece sadeliği de dikkat çeker. Bu makalede Fars şiirinin atası olarak kabul edilen Rudekî’nin seçme şiirleri
ve Türkçe çevirilerine yer verilmektedir.
Anahtar kelimeler: Rudekî, Klasik Fars şiiri, Rudekî’nin Şiirleri.
ABSTRACT
Accepted as the great poet of Iran Ebû Abdullâh Cafer b. Muhammed Rudekî was born in Benuc village of the small town of
Rudek, Samarkand in the mid 9th century. He received a good education. The most renowned poet of the period of Samani, Rudeki is
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considered as the real, greatest poet of the new Persian literature after
Islam.
He is undisputedly the leader of the Persian literature in the period of Samani, especially of the praise poetry. Being a music lover as
well as a good performer, his style of poetry is different from the following Persian poets, with many of his poems song in company with
music. Many of his poems and Divan have disappeared, not surviving to date. In the meantime, it should be remembered that he laid the
foundations of the Praise poetry of Horasan style, which was maintained by Unsurî, Muizzî and Enverî in later centuries. His heroic
poems are also most apparent with their very simplicity.
Keywords: Rudeki, Classsical Persian Poetry, Rudeki’s Poems.

چکیده
ابو عبد اهلل جعفر بن محمد رودکی از شاعران بزرگ ایران در قرن چهارم هجری
 رودکی یکی از.قمری در روستای بنج رودک در ناحیه رودک سمرقند متولد شد
مشهورترین شاعران فارسی گوی در تاریخ می باشد وی در دوران سامانی بزرگترین
 رودکی بدون شک.عصر جدید بعد از اسالم مقبول شد. شاعر ادبیات فارسی بود
 رودکی به دلیل آشنایی با.بزرگترین شاعر شعر ستایشی دوران سامانی می باشد
موسیقی در شعر هایش از آن بهره می جست که این یکی از وجوه تمایز وی از بقیه
. دیوان و بسیاری از اشعار از دست رفته است.شعرا می باشد
 معزّی و انوری این،رودکی از پایه گذاران سبک خراسانی بوده که بعد از وی عنصری
 اشعار حماسی رودکی نیز که به زبان ساده سروده شده نیز دقت.سبک را ادامه داده اند
.عالقمندان به شعر وادبیات فارسی را جلب می نماید
. اشعار رودکی، رودکی، شعر کالسیک فارسی:کلید واژه ها
RUDEKÎ-Yİ SEMERKANDÎ’NİN SEÇME ŞİİRLERİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ
İran’ın ilk büyük şairi Ebû Abdullâh Cafer b. Muhammed Rudekî,
III./IX. yüzyıl ortalarında Semerkand’ın Rudek kasabasına bağlı “Benuc”
köyünde dünyaya geldi. Gençliğinin ilk dönemlerinden itibaren hem
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şiirleri hem de musiki dalındaki yeteneğiyle ün kazandı. Uzun zamanlar
Fars şiirinin en ünlü şairi oluşu ve bilge kişiliğiyle her zaman ön planda
oldu.1
Musikişinaslığının yanı sıra iyi bir icracı da olan, şiirlerinin birçoğu
musiki eşliğinde okunan Rudekî’nin şiirdeki tarzı, kendisinden sonraki
Fars şairlerinkinden farklıdır. Divanı ile diğer eserleri günümüze kadar
gelememiş ve ortadan kaybolmuştur. Bu arada, Rudekî’nin Horasan
tarzı övgü şiirinin temellerini attığı, daha sonraki çağlarda Unsurî, Muizzî ve Enverî’nin de bu tarzı devam ettirdiği unutulmamalıdır. Rudekî’nin kahramanlık şiirlerinin sadeliği de son derece dikkat çeker.2
Şiirlerinden de anlaşıldığı gibi uzun bir hayat yaşamış ve çok yaşlılıktan dolayı dişleri dökülmüştür. Gençlik günlerini, o çağlardaki güçlülüğü ve mal varlığını dizelerinde hep özlemle anmaktadır. Gençlik dönemi
Buhara sarayında eğlence, mutluluk, güzeller ile kara gözlülerle aşk ve
musiki meclislerinde eğlence ve bolluklar içerisinde geçen şairin yaşlılık
çağları, tam tersine sakıntılarla geçmiştir.
Eserlerinin çoğu, zamanın acımasızlığına uğramış, günümüze kadar
erişememiş olsa da İran halkının zihninde varlığı ve etkisi her zaman
derinden hissedilmiş, bu etki günümüzde de devam etmiştir. Özetle
IV./X. ve V./XI. yüzyıl şairleri arasında çevrelerinde böylesine çok sayıda
ünlünün kümelendiği ve kendilerinden önemli ölçüde etkilendiği iki
isimden söz edilebilir. Bunlar da tartışmasız Rudekî ve Firdevsî’dir.3
Rudekî, Farsça ilk şiir söyleyen şair değildir. Ancak o Farsça’da olgun
şiirler söyleyen ilk şair, Fars şiirini olgunluğa eriştiren ilk yetenektir.
Kendisinden sonra gelen büyük şairler, onun Fars şiirini olgunlaştırdığı
söylerler. Rudekî’nin şiirlerinin çok olduğu bilinmektedir. Bazı kaynaklarda son derece yüksek rakamlar verilse de şiirlerinin en az 130.000 be-

Avfî, Muhammed, Lubâbu’l-elbâb (yay. E. G. Browne), Tahran 1361 hş., I-II., II, 6;
Hidâyet Rızâ Kulî Hân, Mecma‘u’l-fusahâ (yay. Mezâhir-i Musaffâ) Tahran 1340 hş., II,
681; Nefisî, Saîd, Târîh-i Nazm u Nesr, Tahran 1363 hş., I, 21; Furuzânfer, Bediüzzamân, Sohen u Sohenverân, Tahran 1369 hş., s. 18; Yahakkî, Muhammed Cafer, “Rudekî”, Danişnâme-yi Edeb-i Fârsî, III, 415-416.
2 Rypka, Jan, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân (çev. Kerîm-i Keşâverz), Tahran 1370 hş., I,
274.
1

3

Zerkanî, Seyyid Mehdî, Târîh-i Edebi-yi Îrân, Tahran 1388 hş., s. 359.
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yit olduğu kabul edilir. Bazı kaynaklarda 1.300.000 beyit şiiri olduğu da
aktarılır.4 Avfî, Rudekî’nin şiirinin yüz defter olduğunu söyler.5
Ancak bu büyük şairin on binlerce dize şiirinden günümüze gelebilenler, birtakım kitaplarda aktarılan sadece birkaç kıtası ve birkaç kasidesidir. Bazı dizeleri de birtakım şiir derlemeleri ve sözlüklerde örnek
olarak aktarılmaktadır. Rudekî’nin bazı şiirleri bir diğer ünlü şair
Katrân-i Tebrizî’nin divanında yer almaktadır. Zebîhullâh-i Safâ’nin
tespitiyle bu karışıklık, büyük bir ihtimalle ikisinin de Memduhlarından
birinin adının “Nasr” olmasından kaynaklanmaktadır.6
Günümüze kadar gelmiş olan beyitleri, kıtaları, kasideleri ve sayılı
gazellerinden anlaşıldığı kadarıyla Rudekî, bütün şiir teknikleri ve edebi
sanatları konusunda yetenekli, derin bilgili olduğu, teşbihleri, tasvirleri
ve anlamsal derinliği açısından eşsiz bir şairdir. Dizelerinde özgün bir
güçlülük, anlamsal ve şekilsel uyum kendisini açıkça gösterir. Sözlerinin
etkisi de önemli ölçüde bu özgünlüklerinden kaynaklanır. Şiirlerinin
çoğunda neşe, sevinç, mutluluk ve üzüntülere sebep olabilecek hiçbir
şeyi önemsememesi dikkat çeker.7
Rudekî’den kalan şiirler üç farklı kategoride değerlendirilebilir: “Saray şiirleri”, “aşk şiirleri” ve “özlem şiirleri”. Saray şairi yazdığı için bir
hayli yüklü servet biriktiren Rudekî, asıl ününü elbette övgü şiirleri
methiyelerinden kazanmamıştı. Rudeki’nin şiirlerinde tasvirleri son derece alımlı, görkemli ve anlamlıdır. Baharı betimlediğinde doğa herkese
gülümsemekte, lale parıldayıp etrafa ışıklar saçmakta, misk gibi koku
saçmakta, ağaçların dalları meltem esintisiyle sallanmaktadır. Hazanı
betimlerken, hazan rüzgarı bir kimyager olmasaydı nasıl bir bahçeyi
altın sarısı renge dönüştürürdü? Harezm rüzgarı altın sarısı yaprakları

Razî, Emîn Ahmed, Heft İklîm, Tahran 1389 hş., III, 1515; Browne, Edward Granville, A Literary History of Persia, Cambridge 1924, I, 457; Nefisî, Saîd, Târîh-i Nazm u
Nesr, Tahran 1363 hş., I, 21; Ayrıntılı bilgi için bkz. Nefisî, Saîd, Muhît-i Zindegî ve
Ahvâl ve Eş’âr-i Rûdekî, Tahran 1382 hş., s. 438-442; Safâ, Zebîhullâh, Târîh-i Edebiyyât
Der Îrân, Tahran 1371 hş., I, 376-379; Furuzânfer, Bediüzzamân, Sohen u Sohenverân,
Tahran 1369 hş., s. 18-19; Furuzânfer, Bediüzzamân, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, Tahran
1386 hş., s. 99; Zerrinkûb, “Mebânî-yi Şi’r-i Fârsî”, s. 98.
5 Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 7.
6 Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 378.
7 Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 378.
4
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etrafa dağıtırken emirin kendisini ziyaret edenlerin eteklerine sarı sarı
altınlar dökmesini andırır.8
Rudekî’nin divanından seçilen değişik kalıplardaki şiirlerinin çevirilerine yer verilmektedir:
1

 پندی آزاده وار داد مرا،زمانه
 سر به سر همه پندست، چون نگری،زمانه
 تا تو غم نخوری: گفت،به روز نیک کسان
بسا کسا! که به روز تو آرزومندست
 خشم خویش دار نگاه:زمانه گفت مرا
کرا زبان نه به بندست پای در بندست
Özgürce bir öğüt verdi bana zaman,
İyi bakarsan zaten hep öğüttür zaman:
Şöyle dedi: “İyilerin günlerine bakarak üzülme sakın!
Senin günlerini arzulayıp duran niceleri var.
Zaman şöyle dedi bana: “Öfkene yenilme sakın;
Ayağına bağ vurulur diline bağ vurmayanın.” 9

Zerrînkûb, Abdulhuseyn, “Bunyâd-i Şi’r-i Fârsî”, Defter-i Eyyâm, Tahran 1358 hş.,
s. 234.
9 Rudekî-yi Semerkandî, Dîvân-i Rudekî-yi Semerkandî (yay. Saîd-i Nefisî), Tahran
1373 hş., s. 71; Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 9.
8

74  PROF. DR. NİMET YILDIRIM

2

همی چه دانی؟ ای ماهروی مشکین موی
که حال بنده از این پیش بر چه سامان بود؟!
شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود
شد آن زمانه که مویش به سان قطران بود
شد آن زمانه ،که او شاد بود و خرم بود
نشاط او به فزون بود و غم به نقصان بود
همیشه شاد و ندانستمی که ،غم چه بود؟
دلم نشاط وطرب را فراخ میدان بود
تو رودکی را ای ماهرو کنون بینی!
بدان زمانه ندیدی که این چنینان بود
کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم
عصا بیار که وقت عصا و انبان بود
;Ne bilirsin sen? Ey misk saçlı, ay yüzlü
!?Bu kulun hali nasıldı bundan önceleri
Yüzünün ipek gibi olduğu günler geçti,
Saçının katran renginde olduğu günler geçti.
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Onun mutlu olduğu günler gelip geçti,
Sevincinden içi içine sığmıyordu, üzüntüsü azdı.
Hep mutluydum, üzüntü nedir bilmezdim.
Gönlüm neşe ve eğlencenin geniş meydanıydı.
Sen Rudekî’yi ey ay yüzlü, şimdi görüyorsun!
O zamanlar görmedin ki o zaman böyle değildi.
Şimdi zaman değişti, ben de değiştim;
Getir değneğimi, şimdi artık değnek ve torba zamanı.10
3

 تا کی همی جویی منی را؟،دال
چه داری دوست هرزه دشمنی را؟

چرا جویی وفا از بی وفایی؟
چه کوبی بیهده سرد آهنی را؟

 بر من ببخشا، ای پسر،ببخشا
مکش در عشق خیره چون منی را

 اینک نگه کن رودکی را،بیا
10

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 84.
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اگر بی جان روان خواهی تنی را
Gönül daha nice koşacaksın benlik peşinde sen?
Neden seversin kötü düşmanı sen?
Neden vefa beklersin vefasız birinden sen?
Neden döversin soğuk demiri sen?
Bağışla ey oğul beni bağışla
Aşk yolunda öldürme benim gibi şaşkın birini.
Gel de gör şimdi Rudekî’yi sen
Bir cansız ten görmek istiyorsan sen. 11
4

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
باشد گه وصال ببینند روی دوست
تو نیز در میانۀ ایشان ببینیا
 که بینند روی او،تا اندر آن میانه
تو نیز در میانۀ ایشان نشینیا
Aşıklarla otur kalk, ve aşkı seç her zaman

11

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 67.
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Arkadaşlık kurma asla aşık olmayanlarla.
Bazen vuslat anında görünür yüzü dostun
Sen de onların arasında gör onu.

Görüldüğünde yüzü onun
Sen de git otur onların arasına. 12
5

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب
شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان
گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب
آن ابر بین که گرید چون مرد سوکوار
و آن رعد بین که نالد چون عاشق کئیب
کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت
هر جو یکی که خشک همی بود شد رطیب
الله میان کشت بخندد همی ز دور
چون پنجه عروس به حنّا شده خضیب

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 68.
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بلبل همی بخواند در شاخسار بید
سار از درخت سرو مرو را شده مجیب
اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد
کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب
Erişti kutlu bahar güzel renkleriyle, güzel kokularıyla,
Yüz bin neşeyle, yüz bin alımlı bezekle
Ola ki yaşlı adam bu zamanda gençleşsin
Dünya yaşlılık çağından sonra gençliğe dönüversin
Baksana o ağıt yakan adam gibi ağlayan buluta,
Baksana o üzgün aşık gibi inleyen gök gürültüsüne.
Önceleri kar olan yerde şimdi çiçekler açtı,
Kuru bütün tohumlar yeşerdi.
Gülümser durur lale ekinin ortasında uzaktan,
Gelinin kınalı kıpkızıl parmağı gibi.
Bülbül şakıyıp durur söğüt dalından,
Sığırcık cevap verir ona servi ağacından.
Şimdi için şarabı ve şimdi mutlu yaşayın,
Şimdi sevgili alıyor nasibini sevgilinin kucağından. 13
13

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 68, 69.
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6

به سرای سپنج مهمان را
دل نهادن همیشگی نه رواست
زیر خاک اندرونت باید خفت
گر چه اکنونت خواب بر دیباست
با کسان بودنت چه سود کند؟
که به گور اندرون شدن تنهاست
یار تو زیر خاک مور و مگس
 کنون پیداست: ببین،چشم بگشا
Geçici üç beş günlük dünyaya
Hep gönül bağlamak yaraşmaz.
Toprağın altında uyuyacaksın,
Şimdi ipekler üzerinde uyusan da.
Kimselerle birlikte olmamın yok ki bir yararı,
Mezara toprağın altına tek başına gidilecek.
Toprağın altında arkadaşların; karınca, sinek
Aç gözünü bak şimdiden görürüsün. 14

14

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 70.
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7

امروز به هر حالی بغداد بخاراست
 پیروزی آنجاست،کجا میر خراسانست
 تو بده باده ومطرب تو بزن رود،ساقی
 که وقت طرب ماست،تا می خورم امروز
می هست و درم هست و بت الله رخان هست
غم نیست وگر هست نصیب دل اعداست
Bugün herhalde Bağdat Buhara’dır
Horasan emiri neredeyse zafer oradadır.
Sakî getir sun sen şarabı, çalgıcı çal sen de udu
İçeyim ben bugün şarabı, bugün eğlenme günümüz.

Şarabımız var, paramız var, lale yüzlü sevgili var
Gam yok, olsa da gam nasibi olsun düşman gönüllerinin. 15
8

تا جهان بود از سر آدم فراز
کس نبود از راز دانش بی نیاز
مردمان بخرد اندر هرزمان
15

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 71.
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راز دانش را به هر گونه زبان
گرد کردند و گرامی داشتند
تا به سنگ اندر همی بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است
وز همه بد بر تن تو جوشن است
Gökler insanoğlunun başı üzerinde yükseleliden beri,
Hiç kimse bilginin gizemine kayıtsız değildi.
Akıllı kişiler her zaman
Bilginin gizemini her dilde,

Derlediler ve bilgiye değer verdiler.
Bilgiyi taşlara bile işlediler.

Bilgi yürekte aydınlık saçan bir kandil,
Her şeyden öte teninde bir kalkan senin. 16
9

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

16

567.

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 156; Nefisî, Ahvâl ve Eş’âr-i Rûdekî, s.
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شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان
گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب
آن ابر بین که گرید چون مرد سوکوار
و آن رعد بین که نالد چون عاشق کئیب
کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت
هر جو یکی که خشک همی بود شد رطیب
الله میان کشت بخندد همی ز دور
چون پنجه عروس به حنّا شده خضیب
بلبل همی بخواند در شاخسار بید
سار از درخت سرو مرو را شده مجیب
اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد
کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب
Erişti kutlu bahar güzel renkleriyle, güzel kokularıyla,
Yüz bin neşeyle, yüz bin alımlı bezekle
Ola ki yaşlı adam bu zamanda gençleşsin
Dünya yaşlılık çağından sonra gençliğe dönüversin
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Baksana o ağıt yakan adam gibi ağlayan buluta,
Baksana o üzgün aşık gibi inleyen gök gürültüsüne.
Önceleri kar olan yerde şimdi çiçekler açtı,
Kuru bütün tohumlar yeşerdi.
Gülümser durur lale ekinin ortasında uzaktan,
Gelinin kınalı kıpkızıl parmağı gibi.
Bülbül şakıyıp durur söğüt dalından,
Sığırcık cevap verir ona servi ağacından.
Şimdi için şarabı ve şimdi mutlu yaşayın,
Şimdi sevgili alıyor nasibini sevgilinin kucağından.17
10

مادر می را بکرد باید قربان
بچۀ او را گرفت و کرد به زندان
بچۀ او را ازو گرفت ندانی
تاش نکوبی نخست و زو نکشی جان
جز که نباشد حالل دور بکردن
بچۀ کوچک ز شیر مادر و پستان

17

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 68, 69.
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تا نخورد شیر هفت مه به تمامی
از سر اردیبهشت تا بن آبان
آن گه شاید ز روی دین و ره داد
بچه به زندان تنگ و مادر قربان
چون بسپاری به حبس بچۀ او را
هفت شباروز خیره ماند و حیران
باز چو آید به هوش و حال ببیند
جوش بر آرد ،بنالد از دل سوزان
چون بنشیند تمام و صافی گردد
گونۀ یاقوت سرخ گیرد و مرجان
ورش ببویی ،گمان بری که گل سرخ
بوی بدو داد و مشک و عنبر با بان
آن گه اگر نیم شب درش بگشایی
چشمۀ خورشید را ببینی تابان
ور به بلور اندرون ببینی گویی:
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گوهر سرخست به کف موسی عمران
Kurban edilmeli şarabın annesi,
Yakalanmalı ve zindana atılmalı yavrusu.
Çocuğunu ondan alamazsın,
Ezip önce onu çekmeden canını.
Ne var ki helal olmaz uzaklaştırmak
Küçücük çocuğu anne sütünden ve memeden.
Yemedikçe sütü tam yedi ay
Ordibehişt başından Aban sonuna dek.
O zaman belki hem din hem de adalet yoluyla
Çocuk daracık zindana, anne de kurbanlığa.
Çocuğunu hapse attığında,
Yedi gün yedi gece uyuşuk ve hayran kalır.
Ardından kendine gelip gerçeği görünce,
Başlar kaynamaya ve inler yanık gönlünden.

Tam olgunlaşınca, tam saflaşınca,
Kızıl yakuta, mercana dönüverir.
Koklarsan onu kırmızı gül sanırsın,
Ona kokusunu vermiş misk, amber ve sorgun söğüdü.
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;Gece yarısı kapısını açtığında
Güneşin parıldadığını görürsün.
Billur içerisinde görsen sen onu, dersin:
“İmran oğlu Musa’nın elinde kızıl mücevher o.” 18
11

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی
ای بخارا! شاد باش و دیر زی
میر زی تو شادمان آید همی
میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی
میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی
Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 98-99; Târîh-i Sistân, s. 318.
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آفرین و مدح سود آید همی
گر به گنج اندر زیان آید همی
Muliyân ırmağının kokusu geliyor,
Sevgili yar aklıma geliyor.
Amuy ırmağının kumu ve yolunun çetinliği
Ayağımın altında ipek gibi geliyor.
Ceyhun’un suyu sevgilinin yüzünün coşkusundan,
Atımızın beline dek geliyor.
Ey Buhara mutlu ol, mutlu yaşa
Emir sana doğru mutlu geliyor.
Emir ay, Buhara gökyüzü,
Ay gökyüzüne doğru geliyor.
Emir servi, Buhara bahçe,
Servi bahçeye doğru geliyor.
Övgünün ve beğeninin yararı olur,
Hazineye zarar gelirse eğer. 19
12

بی روی تو خورشید جهانسوز مباد

19

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 113.
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هم بیتو چراغ عالم افروز مباد
با وصل تو کس چو من بد آموز مباد
روزی که ترا نبینم آن روز مباد
Olmadan senin yüzün dünyayı yakan güneş olmasın
Sensiz dünyayı aydınlatan kandil de olmasın.
Vuslatınla senin benim gibi kötülük örneği kimse olmasın
Senin görmeyeceğim bir gün varsa o gün olmasın. 20
13

 دل ز فرح زنده شود،نامت شنوم
حال من از اقبال تو فرخنده شود
وز غیر تو هر جا سخن آید به میان
خاطر به هزار غم پراگنده شود
Duyunca adını sevincimden kıpırdar yüreğim
Bahtınla senin kutluluk kuşatır beni.
Senden başkasından söz edilince bir yerde
Binlerce gam kuşatır beni. 21

20
21

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 113.
Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 120.
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14

 نه دل، نه صبر پیداست،بر عشق توام
 نه دل، نه عقل بر جاست،بی روی توام
 نه غم، که مراست کوه قافست،این غم
 نه دل، سنگ خاراست، که تراست،این دل
Aşkından senin ne sabır kaldı ne yürek
Görmeden senin yüzünü ne akıl kaldı ne yürek.
Bu bendeki gam, gam değil Kaf Dağı
Bu sendeki yürek sert taş olamaz ki yürek. 22
15

در منزل غم فگنده مفرش ماییم
وز آب دو چشم دل پر آتش ماییم
عالم چو ستم کند ستمکش ماییم
دست خوش روزگار ناخوش ماییم
Gam evinde yerlere serilmiş sergi biziz
Göz yaşımızdan yüreğimize kor düşmüş olan biziz.
Cefa saçtığında dünya, sitemlere boğulmuş olan biziz

22

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 121.
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Bu feleğin elinde oyuncak olmuş olan biziz. 23
16

ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو
 بو از پی مو،رنگ از پی رخ ربوده
 همه جو، چو روی شویی،گل رنگ شود
 همه کو، چو مو فشانی،مشکین گردد
Ey kırmızı gülden rengini, kokusunu kapmış
Yanağından rengi, saçının ucundan kokuyu almış.
Yıkayınca yüzünü sen gül renkli olur bütün ırmak
Dağıtınca saçını sen, misk kokuları saçar her yer. 24
17

از کعبه کلیسیا نشینم کردی
آخر در کفر بیقرینم کردی
بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست
! چه بیگانه ز دینم کردی،ای عشق
Kabe’den aldın kiliseye oturttun beni
Küfürde eşsiz benzersiz yaptın beni.
23
24

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 122.
Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 123.
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Dostun kapısında iki bin secde ettikten sonra
Ey aşk dinden nasıl uzaklaştırdın böyle beni?! 25
18

 مردی،گر بر سر نفس خود امیری
 مردی،بر کور و کر ار نکته نگیری
مردی نبود فتاده را پای زدن
 مردی،گر دست فتادهای بگیری
Öz nefsine geçiriyorsan sözünü adamsın,
Körü sağırı aşağılamıyorsan adamsın.
Düşmüşü tekmelemek değil adamlık,
Tutup kaldırırsan bir düşmüşü adamsın! 26
19

با داده قناعت کن و با داد بزی
 آزاد بزی،در بند تکلف مشو
 غصه مخور،در به ز خودی نظر مکن
در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی
Verilenle yetin, adaletle yaşa

25
26

Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 123.
Rudekî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, s. 124.
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Girme zorluklar altına özgür yaşa.
Senden iyilere bakıp da üzülme
Senden kötülere bak, mutlu yaşa. 27
20

چمن عقل را خزانی اگر
گلشن عشق را بهار تویی
 لیکن،عشق را گر پیمبری
حسن را آفریدگار تویی
Akıl çimenliğinde hazan olsan da
Aşk bahçesinin baharı sensin.
Aşkın peygamberisin, ancak
Güzelliğin tanrısı sensin. 28
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MEHMED ALİ PAŞA İSYANI SIRASINDA MISIR’IN EKONOMİK
DURUMUYLA İLGİLİ SULTAN ABDÜLMECİD’E SUNULAN BİR LAYİHA
YRD. DOÇ. DR. MURAT KEHA 

ÖZ
Osmanlı Devleti’nin merkeze uzak vilayetlerinden biri olan Mısır,
Mehmed Ali Paşa buraya vali olana kadar sürekli karışıklıkların yaşandığı
ve idare edilmesi güç bir yerdi. Mehmed Ali Paşa buraya vali olarak atandıktan sonra ilk iş olarak, karışıklıklara sebep olan yerel otorite kaynaklarını ortadan kaldırmış ve yönetimi kendi eline almıştır. Bulunduğu bölge
ve coğrafi şartlar nedeniyle mümbit bir bölge olan Mısır’da uyguladığı
doğru politika ve stratejilerle Mehmed Ali Paşa, hem nüfuzunu, hem zenginliğini ve hem de gücünü arttırmayı bilmiştir. Uyguladığı üretim ve sıkı
takip politikaları ve tekel sistemi sayesinde Mısır’ın gelirini vali olduğu
ilk zamanlara kıyasla yaklaşık otuz kat arttırmış ve bu muazzam gelirle
bağlı olduğu devlete yardım edebilecek güce ulaşan modern ve sağlam
bir ordu kurmayı başarmıştır.
Önceleri bir iç isyan olarak düşünülen sonradan ise uluslararası bir
Doğu Sorunu haline gelen Mehmed Ali Paşa isyanının son safhasında, Ramiz Paşazâde İzzet Bey tarafından kaleme alınan incelediğimiz layihada
Mehmed Ali ve İbrahim Paşaların mal ve emlaki hakkında bilgiler verilmektedir.
Layihada ayrıca Mısır’da gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin yanında, tüm gelir-gider işlerinin nasıl işlediği hakkında da önemli bilgiler
bulunmaktadır. Layiha Mısır’da Mehmed Ali Paşa’nın kurduğu sistem ve
işleyişi hakkında birinci elden verilen bilgiler münasebetiyle de ayrıca
zikre şayandır.


YRD. DOÇ. DR. MURAT KEHA, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu,
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü. Email: murathan.keha@atauni.edu.tr)
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Anahtar Kelimeler: Ramiz Paşazâde İzzet Bey, Mısır Meselesi, Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Layiha.
ABSTRACT
Egypt, one of the cities of Ottoman Empire which is far from the centre,
was a place difficult to control where conflicts always occurred until Mehmed
Ali Pasha was appointed as governor. After Mehmed Ali Pasha was appointed as governor, the first thing he did was to remove the local authority
sources which caused conflicts and took the authority under his total control.
In Egypt which is a fertile place due to its location and geographical conditions, thanks to his correct politics and strategies, Mehmed Ali Pasha knew
how to increase his influence, richness and power. Thanks to his production
and intense politics and the system of monopoly, he increased the revenues
of Egypt thirty times more in comparison to the first time he was appointed
as governor and with this huge income, he was capable of creating a modern
and powerful army which could help the state it was attached to.
During the last phase of the uprising of Mehmed Ali Pasha, which was at
first thought as an internal revolt but then became an international Eastern
Problem, in the written statement that we analyzed which was written by
Ramiz Paşazade İzzet Bey, there is information about the goods and properties of Mehmed Ali and İbrahim Pashas. Besides the production facilities occurred in Egypt, in this written statement also is significant information about
how income and expense activities work. This written statement is also worth
mentioning due to the first hand information about the system formed by
Mehmed Ali Pasha in Egypt and how it worked.
Keywords: Ramiz Paşazade İzzet Bey, The Issue of Egypt, Kavalalı
Mehmed Ali Pasha, Written Statement.

چکیده
مصر به عنوان یکی از والیتهای عثمانی تا زمان عهده داری محمد علی پاشا به عنوان
 یکی از اولین کارهای.حاکم این منطقه یکی از بخشهای صعب برای اداره کردن بوده است
.محمد علی پاشا پس از حکومت آرام کردن اغتشاشات و اتوریته های موجود بوده است
.وی سعی در به دست گرفتن امور نموده است
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محمد علی پاشا توانسته بود از جمیع لحاظ سیاسی و اجتماعی از قبیل افزایش
 با ایجاد سیستم تولید بی نظیر توانسته بود.جمعیت و ثروت در ا ین منطقه موفق باشد
 برابر افزایش دهد که این در مقایسه با زمان30 سطح درآمد ناخالص مصر را بیش از
. وی از طرف دیگر به دولت مرکزی نیز کمک می نمود.خویش بی سابقه بوده است
در الیحه ای که رامیز پاشا از عصیان محمد علی نوشته است مال و منال و ملک وی
 این عصیان در آغاز به شکل یک آشوب داخلی و بعد ها به.به رشته تحریر درآمده است
 در این الیحه در مورد چگونگی فرایند.صورت یک اغتشاش در شرق نمود پیدا کرده است
.تولید و افزایش بازده سود این منطقه بحث به میان آورده شده است
. الیحه، محمد علی پاشا، مساله مصر، رامیز پاشازاده عزت بی:کلید واژه ها
I. GİRİŞ
Dünyanın en eski medeniyetlerinden birine beşiklik etmiş olan Mısır,
günümüzde batıdan Libya, güneyden Sudan, kuzey doğudan İsrail, kuzeyden Akdeniz ve doğudan Kızıldeniz ile çevrilidir. (Doğaner, 2004: 553)
Tabii olarak, etrafı çöl ve denizlerle çevrili olan Mısır, Yukarı ve Aşağı Mısır olarak ikiye ayrılır. Coğrafi şartlar nedeniyle Yukarı Mısır “Afrika Mısırı”, Aşağı Mısır ise “Akdeniz Mısırı” olarak adlandırılsa yanlış olmaz.
Genel olarak bu iki Mısır için hayati unsur Nil Nehri ve Güneş’tir. (İnan,
1992: 3; Özer, 1987: 9) Nil yalnız Mısır’a has olan toprağı getirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu araziyi sulamakta, bu sayede Mısır gayet mümbit mahsuldar bir toprak haline gelmektedir. (İnan, 1992: 3-4; Hornung,
2004: 9)
Firavunlar devri sona erdikten sonra Mısır, Persler, Romalılar, Büyük
İskender ve Bizanslıların hâkimiyeti altına girmiş ve 639 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. (Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı,
2012: 5; Özkan, 2005: 10) Mısır’ın Osmanlılar tarafından fethi ise 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu fetihle yalnız sözü edilen verimli topraklar değil, İslam Birliğinin manevi
liderliğini ifade eden Hilafet Makamı da Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
(Balcı, 2011: 25) Fethedilmiş olsa bile Mısır’da bulunan Kölemen Ocağı’nın
kaldırılmamış olması daha sonra ortaya çıkacak pek çok soruna kaynaklık
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etmeye devam etmiştir. (Kramers, 1979: 244) Merkezden uzak olan bu eyaletin idaresi bazen, yerel güç ve otorite olma özelliğini yitirmeyen Kölemenler yüzünden yüzeysel kalmış, bazen de valilerin isyanları sebebiyle
kopma noktasına gelmiştir. (Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı, 2012: 5)
Fransızlara göre “Mısır’a hâkim olan Avrupa kuvveti, Hindistan’a da hâkim
olur.” şeklindeki kanaat (Altundağ, 1988: 23; Ergün, 2015: 278) ve 18311841 yılları arasında ortaya çıkan kısa zamanda bir “Doğu Sorunu”na dönüşen Mehmed Ali Paşa isyanı bu topraklar üzerinde özellikle İngiltere,
Rusya ve Fransa’nın mücadelelerine konu olmuştur. (Armaoğlu, 1999:
193; Uçarol, 2000: 168)
On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru Fransa ve İngiltere sömürge
alanları kapma yarışında dünyanın her tarafında kapışmaya başladılar.
(Ergün, 2015: 278) Elbette zayıflayan Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan
zengin topraklar da zaman içinde bu mücadelenin merkezinde yer almaya
başlamıştı.

II. MEHMED ALİ PAŞA’NIN HAYATI
1769 yılında Kavala’da doğan Mehmed Ali Paşa, babası Bekçi başı İbrahim’i küçük yaşta kaybedince, Kavala mütesellimi olan amcası Tosun
Ağa’nın himayesine girmişti. Ancak bir müddet sonra amcası hükümetin
emriyle idam edilince, Kavala’da ticaretle uğraşan Leon isimli bir Fransız
tüccara intisap eden Mehmed Ali, hamisinin kendisine karşı olan iyiliklerinden çok etkilenmiştir. Fransa’ya ve Fransızlara olan eğiliminin bu dönemden başladığı söylenmektedir. Mehmed Ali zeki, kararlı, enerjik ve
çocukluğunda yaşamış olduğu olayların etkisiyle de sert karakterli idi.
Çok cesur ve aynı zamanda kurnaz olan Mehmed Ali, okur-yazar olmamakla birlikte, çok çalışkan ve çok becerikliydi. (Altundağ, 1988: 22-23;
Armaoğlu, 1999: 195; Karal, 1995: 125; Uçarol, 2000: 168) On sekiz yaşında
askerlik hizmetine giren Mehmed Ali, burada kısa zamanda kendini göstererek, Mısır’ı Napolyon’un işgalinden kurtarmak için Kavala’dan gönderilen seçme erlerin başında Kahire’ye geldi. Mehmed Ali ilk önceleri
Kavala’dan gönderilen askerlerin komutan yardımcısı idiyse de, kısa zamanda bu birliklerin komutanı olacaktır. (Altundağ, 1988: 24; Armaoğlu,
1999: 195; Karal, 1995: 125; Uçarol, 2000; 168)
Mehmed Ali Mısır’a geldiği vakit Mısır’ın durumu çok karışık ve yönetimi çok kötü idi. Mehmed Ali zekâsı ve enerjisi sayesinde kısa zaman
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sonra Mısır’ın yönetimini ele geçirmeye muvaffak oldu. Mısır’daki valileri
çevirdiği entrikalarla saf dışı bıraktıktan sonra, Mısır’da hemen hemen
müstakil bir durumda idareyi ele almayı başardı. (R.Raif-R.Ahmed, 2011:
7; Altundağ, 1988: 24; Armaoğlu, 1999: 196; Karal, 1995: 126) Nihayet Babıali de, Mısır’da güçlü bir yönetim istediğinden ve bunu Mehmed Ali’nin
yapabileceğine inandığından, senelik bir vergiden başka, Medine’yi ellerine geçiren Vahhabilerle de mücadele etmek ve kutsal yerleri bunların
ellerinden kurtarmak şartıyla 18041 yılında Mehmed Ali Paşa’nın valiliğini onaylamıştır. (Altundağ, 1988: 24-25; Armaoğlu, 1999: 196; Karal,
1995: 126; Uçarol, 2000; 168; Ergün, 2015: 279; Kızıltoprak, 2001: 23 vd.)

III. MEHMED ALİ PAŞA’NIN VALİLİĞİ VE İSYANI
Mısır’a vali olarak atanan Mehmed Ali Paşa, Mısır'da çok büyük işler
yapmayı başardı. İktisadi, askeri ve bahri bakımdan Mısır’ın görünüşünü
tamamen değiştirerek, Mısır'ın ziraat ve imarını artırdı. Nil Nehrinden İskenderiye'ye açtırdığı “Mahmudiye Kanalı” gibi nice girişimlerle Mısır'ı
kalkındırdı. (Bağçeci, 2014: 220)
Mehmed Ali Paşa Mısır’da başarılı olabilmenin yolunun Kölemenleri
bertaraf etmekten geçtiğini anlamış ve bu maksatla 1811 yılında bir oyuna
getirip, bütün Kölemen Beylerini ortadan kaldırmaya muvaffak olmuştu.
(R.Raif-R.Ahmed, 2011: 8; (Armaoğlu, 1999: 197; Karal, 1995: 127; Uçarol,
2000: 168; Fahmy, 2010: 10; Ergün, 2015: 279)
Mehmed Ali Paşa Mısır’da Kölemenlerin otoritesini kırdıktan ve Mısır’ın gerçek hâkimi olduktan sonra (Uçarol, 2000: 168) kendisine bütün
İslam Dünyası’nda büyük şöhret sağlayacak olan Vahhabileri ortadan kaldırmaya yöneldi. Nihayetinde de bunda muvaffak olarak, Hicaz’ı Vahhabiler’den kurtaran Mehmed Ali Paşa’nın etkinliği tüm Arabistan kıtasına
yayıldı. Çünkü artık Hicaz’ın yönetimi de İbrahim Paşa’nın eline geçmişti.
(R.Raif-R.Ahmed, 2011: 9; Armaoğlu, 1999: 197; Karal, 1995: 127; Uçarol,
2000: 168; Fahmy, 2010: 39)
Gerçekte Paşa’nın kudreti, Mısır’da kurmaya başladığı yeni düzenden
ileri geliyordu. Bu düzen bayındırlık, ziraat ve ticaret alanlarında hızla

Karal bu tarihi 1804 (s.126) olarak verirken, Altundağ ve Râgıb Raif 1805 (s.24 ve
s.7) olarak vermektedir.
1
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gelişmişti. Yukarıda bahsedilen Mahmudiye Kanalı ile sulama işleri düzene sokulmuş, Kölemen ve vakıf topraklarına el konulmuştu. Ayrıca ziraatta ürün vergisi kabul edilerek, ticaret ve endüstride tekel sistemine geçilmişti. (Karal, 1995: 127; Fahmy, 2010: 10) Ziraatta pamuk ekimi ön plana
alınmış, afyon, pirinç ve hububat geniş ölçüde yetiştirilmeye başlanmıştı.
Bunların yanı sıra ipekçilikte de büyük bir başarı sağlanmış, Suriye’den
getirtilen usta isçiler ile kısa zamanda milyonlarca dut ağacı yetiştirilmişti.
Bunun sonucu olarak 1832–1833 yılları arasında 12.000 okka ipek elde
edilmişti. Şeker kamışı, zeytin, keten ve kenevir ekimine de büyük önem
verilen Mısır’da, böylece ziraat bakımından büyük bir gelişme kaydedilmişti. Bu esnada endüstri de yürütülen bu faaliyetlere paralel olarak ilerliyor, iplik, şeker, bez ve alkol fabrikaları Mısır ekonomisine yeni bir görünüme kavuşturuyordu. (Karal, 1995: 127) Ayrıca Paşa başlattığı geniş
kapsamlı denetim politikaları2 sayesinde hazineye düzenli gelir daha çok
akmaya başlamıştı. Zira işlenmiş mallar ve tarımsal ürünler Paşa tarafından belirlenen fiyattan sadece devlet ambarlarına satılmak zorundaydı.
Bu uygulamaların sonucu olarak yıllık gelir çok büyük artış göstermiş ve
düşünülmesi bile güç projeler gerçekleştirilmiştir. (Fahmy, 2010: 10)
Yapılan tüm bu faaliyetler sonucunda Mısır’ın gelirleri hızla artmaya
başladı. Mehmed Ali Paşa Mısır Valisi olduğu zaman Mısır’ın geliri
13.0003 kese iken, ikinci yıl bu miktar 18.000 keseye çıkmıştır. Dördüncü
yıl 35.000 keseye yükselen Mısır gelirleri daha sonraları 400.000 keseye kadar yükselmiştir. (Mustafa Nuri Paşa, 1980: 268; Uçarol, 2000: 169) Bu paranın ancak 12.000 kesesi İstanbul’a gönderildiği için Mısır hazinesine pek
çok para kalmaktaydı. (Karal, 1995: 127) Mehmed Ali Paşa ekonomide ve
ticarette her şeyi kendi tekeli altına alarak bir çeşit devlet sosyalizmi kurmuştur. İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston, sonraları biraz da abartarak
söyle demiştir: “Mehmed Ali Mısır halkını, zengin ve fakir olmak üzere iki sınıfa
Bu denetim politikaları Mısırlıları kendi köylerinde mahpus gibi yaşamaya zorlamış, ellerinde yazılı geçiş izni olmadan bir köyden bir köye gitmelerini dahi
imkânsız hale getirmişti. Köyler kışla gibi idare olunmaya, ahalisi gece gündüz muhafızların gözetimi altında yaşamaya ve toprağı işlerken bile müfettişlerin denetiminde
olmaya ve elde ettiği ürünü devlet ambarına teslim etmeye mecbur bırakılmıştı. Köylerinden ya firar ediyorlar ya da ancak daha da katı bir disiplin anlamına gelen angarya hizmeti veya mecburi askerlik sebebiyle ayrılabiliyorlardı. Timothy Mitchell,
Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi, Çev. Zeynep Altıok, İletişim Yayınları, s. 77-78, İstanbul
2001.
3 1 kese 500 kuruş.
2
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ayırmıştır. Zengin sınıf bizzat kendisi, fakir sınıf ise Mısır halkıdır.” Ancak Mısır’ın Mehmed Ali Paşa yönetimi altında ekonomik bakımdan da güçlü
bir konuma gelmiş olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. (Armaoğlu, 1999:
196)
Mısır’ın yönetimi esnasında Mehmed Ali Paşa için en kritik yol ayrımlarından biri olan uzun lifli pamuk yetiştirilmesi denemesinin başarılı olması sonucu sürekli artan bir pamuk yetiştiriciliği söz konusu olmuştur.
Bu sayede Paşa sattığı pamuktan tahmin edilemeyecek kârlar elde etmeyi
başarmış ve bunu tamamen kendi denetimi altında tutarak, ordusunu
kurmak, donanmasını inşa etmek, fabrikalar açmak, sayısız okul, hastane
ve saray yaptırmak için kullanmıştır. (Fahmy, 2010: 11)
Mehmed Ali Paşa elde ettiği bu gelirlerin bir kısmı ve Fransız subay ve
teknisyenlerinin de yardımıyla kendisine Avrupaî tarzda bir ordu ve donanma kurdu.4 Avrupa’ya –özellikle Fransa’ya- çok sayıda öğrenci göndererek, Mısır’ın geniş ölçüde ve her alanda kalkınmasını temin etti. (Uçarol, 2000: 169) Ayrıca Paşa elde ettiği paranın bir kısmını da kendisi için
güçlü bir propaganda mekanizması kurmak için harcadı. Padişah üzerinde tesiri olan devlet adamları ve devlet erkânına türlü vesilelerle para
yardımında bulundu. (Karal, 1995: 127-128)
Kurduğu bu güçlü ordu ve donanma ile Osmanlı Devleti’ne de Yunan
ayaklanması sırasında yardımlarda bulunmuşsa da yaşanan çeşitli olaylar
sebebiyle Osmanlı Devleti ile arası açılmıştır. Osmanlı Devleti’ne yaptığı
yardımlar neticesinde Mehmed Ali Paşa valiliğinin ilk yıllarından beri ilgi
duyduğu Suriye Valiliği’nin5 kendisine verilmesini (Fahmy, 2010: 47) istemişse de, Babıali buna razı olmamıştı. (Altundağ, 1988: 28; Armaoğlu,
4 Mehmed Ali Paşa, askerlerinin tıpkı Avrupalı modern ordular gibi tek tip üniforma giymesine karar vermişti. İlk önceleri seçilen yumuşak kumaş askerlerin zorlu
talimleri için uygun olmayınca, bunun yerine çuhada karar kılındı. Yabancı bir zanaatkâr ülkede çuha endüstrisi kurmak üzere davet edildi. Buraya düzenli olarak yün
tedariki için ülkedeki tüm koyunlar kayıt altına alındı. Sonunda Paşa bu ticareti tekelleştirdi. Daha sonra asıl amacı orduya ihtiyaç duyduğu giysileri sağlamak olan kumaş
fabrikalarının kurulmasına karar verildi. Bunun yanında Paşa fes ve ayakkabı üretimi
için de emirler yayınladı. Fahmy, s. 180.
5 Mehmed Ali Paşa’nın Suriye’ye duyduğu bu köklü ilginin bir takım nedenleri
vardır. Bunlardan ilki Suriye’nin zengin hammadde kaynaklarıdır. Bunların içinde de
en önemlisi Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve kerestesi ile ünlü olan zengin ormanlık
bölgelerdir. Paşa her ne kadar fellahları ağaç dikme konusunda teşvik etmişse de Mısır’da yetişen ağaçların kalitesinin ithal edilenler kadar iyi olamayacağını bildiğinden
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1999: 197; Karal, 1995: 128) Bunun üzerine Paşa Suriye’yi kendi gücüyle
almak için harekete geçmeye karar verdi. (R.Raif-R.Ahmed, 2011: 28-29;
Altundağ, 1988: 28-29; Armaoğlu, 1999: 198; Karal, 1995: 129; Eren, 2008:
35) Mehmed Ali Paşa, Süleyman Paşa6 ile oğlu İbrahim Paşa’yı Suriye üzerine gönderdi. 1 Kasım 1831 tarihinden itibaren Suriye topraklarına girmeye başlayan Mısır kuvvetleri kısa sürede Yafa, Gazze ve Hayfa’yı alıp,
Akka’yı kuşattı. Altı ay kuşatmadan sonra (Yusuf Rıza, 1330; 29) Akka’yı
da almayı başardı. Mısır kuvvetlerinin kolayca bu kadar başarılar elde etmesinde Suriye’nin içinde bulunduğu karışıklıkların ve Paşa’nın burada
yaptığı ve Suriyelilere çok şeyler vaat ettiği propagandaların da büyük
payı vardır. (R.Raif-R.Ahmed, 2011: 12; Altundağ, 1988: 35-39; Karal, 1995:
129; Uçarol, 2000: 170; Fahmy, 2010: 63; Eren, 2008: 35-38)
Yaşanan tüm bu olaylar neticesinde Osmanlı Devleti’nin kendisine
karşı yapılan bu hareketleri kabul etmemesi, Paşa’nın da yaptıklarında ısrarcı olması neticesinde kısa sürede beynelmilel bir hadise haline gelen ve
1831-1841 yıllarını kapsayan bir “Mısır Meselesi” ortaya çıkmıştır.
Önceleri Osmanlı Devleti’nin bir valisi ile yaşadığı bir sorun olarak görülen, ancak Mısır kuvvetlerinin kesin zaferleriyle sonuçlanan Beylan ve
Konya Savaşları’ndan sonra işin rengi tamamen değişerek bir Avrupa
diplomasisi sorunu haline gelen meselenin birinci kısmı Avrupalı Devletlerin baskısı sonucu Padişah'ın verdiği tavizlerle kapanmıştır. (R.RaifR.Ahmed, 2011: 13; Armaoğlu, 1999: 205; Fahmy, 2010: 67 vd; Eren, 2008:
51) 1833 yılında imzalanan Kütahya Antlaşması ile mesele bitmiş gibi görünse de aslında her iki taraf da bu barışı geçici bir mütareke olarak görüyor ve gerekli hazırlıkları yapmaktan geri durmuyordu. (Armaoğlu, 1999:
211) Nihayetinde mukadder son için aranan bahane bulunarak her iki taraf yeniden savaşa tutuştu. Nizip’te meydana gelen muharebe Osmanlı
Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlandı. (R.Raif-R.Ahmed, 2011: 16;Yusuf
Rıza, 1330: 30)
Bâbıâli ile Mehmed Ali Paşa arasındaki mücadele bir anda tekrar Avrupa güçlerinin en önemli meselelerinden biri haline geldi. Her ne kadar

dolayı, Sudan, Kıbrıs, Anadolu veya Avrupa demeden bulabildiği her yerden kereste
ithal etmiştir. Bu sebepten dolayı hem geniş orman arazileri, hem kereste çeşitliliği,
hem de Mısır’a olan yakınlığı dolayısıyla Suriye cazip bir bölgedir. Fahmy, s.49.
6 Süleyman Paşa ihtida eden ve Mısır ordusunu Fransız usulüyle düzenleyen Fransız subayı Albay Seve'dir. Yıtzhak Hoffman, s. 193.
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Mehmed Ali Paşa birçok hususlarda büyük işler başarmışsa da, teşebbüslerinin büyüklük ve ehemmiyeti, Fransa hariç, bütün Avrupa’yı aleyhine
çevirdi. Mehmed Ali Paşa’nın elde ettiği muvaffakiyetler bilhassa İngiltere’yi kuşkulandırmıştı. İngiltere en zengin kolonisine giden en kısa yolun, Mehmed Ali Paşa’nın Mısır ve Suriye’deki nüfuz ve hâkimiyetiyle
kapandığını görmüş, Fransa’yı bile dikkate almayarak şiddetle sahaya
çıkmıştı. Nihayet Palmerston gibi büyük bir diplomatın zekâ ve gayretiyle
Londra, bu meselenin siyasi merkezi haline getirilerek, Mehmed Ali Paşa
ile meydana çıkan Mısır meselesi İngiliz menfaatlerine uygun bir şekilde
halledilmişti. (Altundağ, 1943: 34)

IV. RAMİZ PAŞAZÂDE İZZET BEY’E GÖRE MEHMED ALİ PAŞA İSYANI
SIRASINDA MISIR’IN EKONOMİK DURUMU
Ramiz Paşazâde İzzet Bey tarafından kaleme alınmış olan bu layiha7
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Esas Evrakı (Y..E..) 91-1 dosya ve sıra
numarası ile kayıtlıdır. Layiha iki kısımdan oluşmaktadır. İzzet Bey layihanın birinci kısmında Mısır’la ilgili siyasi olayları ele alırken8, ikinci kısmında ise Mehmed Ali Paşa ve İbrahim Paşa ile bunların aile fertlerinin
mal varlıklarıyla Mısır’ın idari ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler vermektedir. Her ne kadar tasnif kataloğunda layihanın 29 Zilhicce 1255 (4
Mart 1840) tarihinde yazıldığı kaydı yer alıyorsa da, belge üzerinde sadece
1255 (1840) tarihine yer verilmekte, gün ve ay ibaresi yer almamaktadır.
Ancak belgede geçen “…bu üç ayların onlar için kıyametten beter olduğu…”
ifadesi ve ayrıca belgenin muhtemelen İzzet Bey İstanbul’a geldikten
sonra kaleme alınması 29 Zilhicce tarihinin geçerli olabileceğini doğrular
niteliktedir.9
Ramiz Paşazâde İzzet Bey hakkında yaptığımız tüm araştırmalara rağmen maalesef bir bilgi bulunamamıştır. Ancak belgede yer alan ve “Bogos
Bey tarafından yapılan yazışmaların kendisi tarafından kaleme alındığını ve gelen

Bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Esas Evrak (Y..EE..), nr. 91-1.
Bkz. Murathan Keha, “Mehmed Ali Paşa İsyanı Sırasında Mısır’ın Siyasi Durumuyla
İlgili Sultan Abdülmecid’e Sunulan Bir Layiha”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 20, S. 4, s. 1415-1434, Aralık 2016.
9 Bkz. Keha, agm, s. 1425.
7
8
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tercümelerin de yine kendisi tarafından kaydedildiği” ifadesinin yanında, Menekli Ahmed Paşa’nın variyetini sayarken, “…..ve evvelki sene hesaplarını
bendeniz rü’yet etmişimdir….” ifadesinden İzzet Bey’in anlattığı dönemde
bulunduğu konum itibariyle olayların hemen hemen merkezinde yer aldığı anlaşılmaktadır.
Layihanın bu kısmına Ramis Paşazâde İzzet Bey “Şükür olsun Berrü’şŞam istilâ olunup yakında Mısır dahi alınacağından gerek Mehmed Ali Paşa ve
gerek İbrahim Paşa’nın emval ve emlaki hususuna i’lm-i icmâli hâsıl olacak kadar
keyfiyetleri beyan olunur” cümlesiyle başlamakta ve aşağıdaki bilgileri vermektedir.
İzzet Bey’in ifadesine göre; İbrahim Paşa10 Adana’da önemli ölçüde ziraat yapmaktadır. Yalnız dört bin keselikten fazla hayvan ve çift aletleri
vardır. Ambarlarında ise tohumluktan fazla olarak saklanmış bulunan
çok miktarda zâhiresi dahi bulunmaktadır. Bu ziraatı kontrol altında tutan bir nâzır11 ve bu nâzıra bağlı olarak, Mısırlılar tarafından mübâşir12
denilen, gelir-gideri kaydeden Kıbtî Mısırlı bir kapıcı daha vardır ki, bütün hesap-kitap ve defterler onun elinde olup, hesapların Mısır usulü olarak tutulması onun mesuliyetindedir.
Ramis Paşazâde İzzet Bey, Menekli Ahmed Paşa’nın13 da Adana’da
çiftliği, bahçesi, değirmeni ve ziraat için bir-iki köyü olup, senelik on beş

10 İbrahim Paşa tüm Mısır ve Suriye’de kamu ve yol asayişinin sağlanması, tarım
sahalarının ıslah edilmesi, taş ve kömür ocaklarındaki üretim faaliyetleri, kerestenin
Mısır'a nakledilmesi, koyun cinslerinin ıslahı, Bedevilerin yerleşiminin sağlanması ve
bunun gibi birçok mesele ile doğrudan doğruya ilgilendi. Hoffman, s. 192.
11 Her Suriye kentinin, genel validen emir alan bir valisi veya mütesellimi vardı.
Mütesellim kentin gözetimi, yönetimi ve hemen hemen her türlü ayrıntıyla özel olarak
görevlendirilmişti. Her mütesellimin yazıhanesinde, Mısırlıların idari lügatçelerinde
"büro şefi" manasına gelen bir nâzır bulunmaktadır. Hoffman, s.198.
12 Önde gelen memurların en alt kademesinde yer alan Mübâşirin vazifesi her türlü
vergiyi toplamayı denetlemek ve Mütesellimin kontrol ettiği bölgede defterleri tutmaktır. Bu kişi aynı zamanda veznedar ve masrafların murakıbıdır. Bu kişiler genel
olarak Hıristiyan reaya sınıfından seçilmekteydi. Hoffman, s.198.
13 Menekli Ahmed Paşa layihanın kaleme alındığı dönemde Adana kaymakamı
olarak görev yapmaktadır. Kaymakam bir bölgenin en yüksek amiriydi ve bu sıfatla
umumi asayişi devam ettirme, bu sahalarda merkezi otoritenin talimatlarını icra, seferberlik emirlerini yerine getirme, ahaliyi silahsızlandırma ve benzeri vazifeler gibi,
hem sivil hem de askeri vazifeleri vardı. Mütesellimin üzerinde bir görevli olup, genellikle Mısırlı askeri personele tahsis edilmiştir. Hoffman, agm., s. 197.
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bin kuruş kadar geliri vardır. Ve bu kişinin Adana ahalisinden Nâmi denilen zımmî tüccar bir vekili olmakla, onun elinde faize vererek işlettiği
kırk bin kuruşu olduğunu söyledikten sonra “ve evvelki sene hesaplarını bendeniz rü’yet etmişimdir.” demektedir.
Layihaya göre Adana’da Mısır Kumpanyasına14 bağlı olarak faaliyet
gösteren ve iki bin kese sermayesi olan bir kumpanya dahi bulunmakta
ve Mısır’dan gönderilen ve Mısır Kumpanyasının eski sarrafının akrabası
olan bir Ermeni sarraf tarafından yönetilmektedir. Aynı şekilde bu kumpanyanın gelir ve giderini kontrol eden ve sarrafın maiyetinde yine Mısır’dan gönderilmiş Kıbtî bir mübâşiri bulunmaktadır. Adana Eyaleti’nin15 hasılatını toplayan ve masraflarını zabt eden müstakil bir hazinedarı ve mübâşiri vardır. Adana ve Adana Eyaleti’nin senelik geliri on
dört bin keseden fazladır. Eyaletin mukataası her sene düzenlenen müzayedeler ile taliplisine iltizam edilmektedir. Tüm bu mukataa bedelleri ve
kişi başına düşen vergi miktarı düzenlenen defterlerde kayıtlı olup,
mübâşirleri tarafından muhafaza edilmektedir. Adana, Tarsus ve Kozğan
iskelelerinde zâhire ve mühimmat vardır. Buralarda ayrıca gelip giden eşyalar için Mısırlılar tarafından şevne16 tabir edilen büyük birer mahzen
bulunmaktadır. Bu mahzenlerin de her birinin ayrı ayrı birer nâzırı ve kayıtlarını tutan birer mübâşiri vardır.
Yine layihaya göre Payas, Beylan ve Gülek dağlarından kesilen keresteler önce İskenderun’a ve buradan da İskenderiye’ye gönderilmektedir.
İskenderun iskelesinde bu iş için hususi bir şevne olup, asker kaymakamlarından bir nâzırı ve gelir-gider kayıtlarını tutması için de bir mübâşiri
vardır. Yapılan bu işe büyük önem verilmekte ve özen gösterilmektedir.
İzzet Bey burada hayli kereste ve mühimmat olması gerektiğinden bahseder. Zira Halep ve havalisine giden mühimmatın merkezi İskenderun iskelesi olmakla şevnesinde çok mühimmat bulunmalıdır.

Kumpanya: Şirket
Suriye Mehmed Ali Paşa tarafından alındıktan ve Kütahya Antlaşması yapıldıktan sonra Suriye’nin idari yapısı değiştirilerek, eyaletlere bölündü. Bu eyaletler; Şam,
Halep, Trablusşam, Adana ve Tarsus ile Sayda ve Filistin olarak sayılabilir. Hoffman,
s. 188.
16 Şevne: Anbar (Mısır’da kullanılır.) Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 12. Baskı, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1995, s.995.
14
15
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Layihada Halep Eyaleti’nin de tüm gelirinin Halep hazinesinde toplandığı ve buranın da hususi bir hazinedarı ve mübâşiri bulunduğu yazmaktadır. Aynı şekilde Halep’te de umumi bir şevne olup, içi mühimmat
doludur. Ayrıca Halep’te bir de okul olup, içinde kitaba dair hayli şey bulunmaktadır.
İzzet Bey Şam, Trablusşam ve Akka’nın da gelir ve giderlerini muhafaza için hususi birer hazineleri, hazinedarları ve mübâşirleri olduğunu
yazmaktadır. Ayrıca Akka kalesi ordu merkezi kabul edildiği için her çeşit
eşyanın saklandığı umumi bir şevnesi vardır ki, “eğer şu son seferde bir zarar
görmedi ve telef olmadıysa içinde pek çok mühimmat olmalıdır. Buranın da müstakil nâzır, mübâşir ve kayıtlarının tutulduğu ayrı ayrı defterleri vardır.”
Yine layihada yazdığına göre Yafa, Gazze, Rimle, Kudüs, Nablus,
Hama ve Humus gibi büyük yerlerde de çeşitli şevneler olup, her birine
çok şey gönderilmekle içlerinde hayli şey olmalıdır. Bu şevnelerin her birinin de müstakil birer nâzır ve mübâşirleri vardır. Bunlardan başka Antakya, Halep ve Şam’da birer umumi ispitalye17 olmakla her birinde ispitalyelere mahsus ecza olarak külliyetli eşya vardır. Şam’da bir mektep
olup, içinde pek çok kitap bulunmaktadır.
İzzet Bey, Adana’nın, Halep’in, Şam’ın ve Akka’nın hususi birer ebniye
nâzırı ve mübâşiri olduğundan bahisle, “ebniye şevnelerinde hayli kereste ve
mühimmat bulunmalıdır. Arabistan’da kereste dedikleri şey öd ağacı gibidir ve bu
gibi şeyler orada çok para etmektedir.” demektedir.
Layihaya göre İbrahim Paşa Halep’te Amik ovasında da Adana’da olduğu gibi büyük miktarda ziraat yapmaktadır. Hatta Paşa’nın burada altıyedi bin keselik hayvan ve çift aletleri olup, tohumluk olarak sakladığı çok
miktarda zâhiresi bulunmaktadır. Ve bunun da hususi nâzır ve mübâşiri
olmakla, burada bulunan eşyanın ve mahsulatın miktarını mübâşirleri
daha iyi bilmektedir.
İzzet Bey burada bir de İbrahim Paşa’nın Şam’da sarrafların elinde altı
bin kese akçesi olduğunu ve bu parayı faize verdiğini ve hatta bir iltizamda kendine ait masrafları bu paranın getirisiyle idare ettiğinden, Mısır’dan para getirtmediğini belirtmektedir.

Hastane, bkz. Kahraman Şakul, “Osmanlılar Fransız İhtilali’ne Karşı: Adriyatik ve
İtalya Sularında Osmanlı Donanması”, Nizâm-ı Kadîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve
Dönemi, Ed. Seyfi Kenan, İSAM, İstanbul 2010, s. 309.
17
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Ele aldığımız layihaya göre Ariş Çölü’nün başında olan Gazze ve
Rimle Kasabası’ndan tâ Gülek Boğazı’na kadar olan Berrü’ş-Şam’ın18 bütün gelir ve gideri Berrü’ş-Şam Hesapları Müdürü ünvanıyla Mirliva rütbesinden olan Kıbtî bir Mısırlı olan Hanna Bahri Bey’e19 takdim edilmektedir. Bu Hanna Bahri Bey adeta defterdar gibi bir görev üslenmiştir. Zira
maliyenin durumunu ve tüm hesap işlerini o görmektedir ve bu zat
Şam’da ikamet etmektedir.
İzzet Bey, “İnşaallah Şam istila olununca bütün hazinelerin mevcudu, eyaletlerin bekayası ve her eyaletin gelir durumunun ve her şevnenin mevcut durumunun bilinmesi ve gereğinin yapılabilmesi için hazine ve şevne defterleri
mübâşirlerinin toplanarak, tüm hesapların görülmesi gerektiğini” vurgular.
Özellikle yukarıda bahsi geçen Hanna Bahri Bey Hesâbat Divanı’na bağlı
tüm mübâşirlerin, kâtiplerin, defterlerin ve bağlı tüm hesapların durumunu bilmektedir.
İzzet Bey’e göre Mısır’ın muhasebe defterleri incelenirken bu iş için
işinde ehil ve uzman olan kişilerin görevlendirilmesi önemlidir. Çünkü bu
Hanna Bahri Bey ve kardeşinin zimmetinde çok akçe ve Berrü’ş-Şam’da
da çok şeyleri vardır. Eğer hesaplarına hakkıyla bakılır ise zimmetlerinde
bulunan akçeler ortaya çıkacaktır. Ve elbette Mısır’ın istilasında her bir
hazinede biraz para bulunması ihtimali olup, o kargaşada bunların o paraları ortadan kaybedeceklerine binaen durumun incelenmesi gerekmektedir.

18 Bazı kaynaklarda Berrü’ş-Şam, bazı kaynaklarda da Beriyyetü’ş-Şam olarak geçmektedir. Değerlendirdiğimiz belgede Berrü’ş-Şam olarak yazılmıştır.
19 Bir Ermeni Katolik ve Humuslu bir ailenin üyesi olan Hanna Bahri, böyle yüksek
bir mevkiye ulaşan yegâne mahalli gayrimüslimdi. Suriye'deki hem sivil hem de askeri idarenin mali işlerini kendi elinde topladı; genel olarak, mevkiinden dolayı, idari
meselelerde büyük bir role sahipti. Mütesellim ve bütün mübâşirler Hanna Bahri'ye
karşı mesul olup, masrafların hesabını arz ederlerdi. Bu ona her bölgenin mali durumu, vergi toplama şartları, gümrük, memurlara verilen ücretler, askeri masraflar ve
benzeri şeyler hakkında mükemmel bir malumat sahibi olma imkânı verdi. Şam'daki
karargâhından, Suriye'deki en önemli meclis olan şura meclisinin işleyişine nezaret
ederek, Suriye'nin genel idaresini yakinen takip etti. Umumi mali müfettiş olarak yabancı konsoloslar ve tüccarlar ile yakın münasebetler kurdu. Mükemmel diplomatik
kabiliyeti ile onlar ve yetkililer arasında, birçok münakaşalı meselelerde başarılı bir
şekilde arabuluculuk yaptı. Hanna Bahri Bey, Mehmed Ali Paşa ile aracısız yazışma
yapabilen kişilerden biriydi. Doğrudan doğruya ya bizzat Mehmed Ali Paşa’dan veya
onun baş muavininden emirler alırdı. Hoffman, s. 195.
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İzzet Bey burada “Adana’nın hükümdarı20 Hurşit Paşa, Halep’in İsmail Bey
ve Şam’ın Şerif Paşa ise de bunlar hesap işlerine karışmazlar. Hesap işleri Hanna
Bahri Beye mahsus olmakla tüm hesapların ondan sorulması, müdür olduğu
Hesâbat Divanı’nın bütün defterleri görülüp, şayet hilesini örtmek için yalan söyleyecek olursa keyfiyetin meydana çıkarılması için her mahallin nâzır ve mübâşirlerinin dahi toplanarak durumun incelenmesi gerekir. Zira hakikat ancak bu şekilde tecelli eder.” demektedir.
Layihada İskenderiye’nin bütün ticaret hasılatı ve yabancılardan elde
edilen gelirlerin İskenderiye Müdürü unvanıyla Bogos Bey’in21 elinde bulunduğu, İskenderiye varidâtının ve ticaret hasılatının mübâşirlerinin
başka başka olduğu yazmaktadır. Aynı şekilde İskenderiye’de olan demirhane varşesi22 ve cam fabrikası ile mirîye ait olan diğer fabrikaların
nâzır ve mübâşirlerinin de başka başka olduğu belirtilerek, “İskenderiye’de
de ebniye nâzırı ve mübâşiri olup, varşe ve fabrikaların mahzenlerinde mal ve
kereste olarak çok şey vardır. Bu mahzenlere ait “müdehharat”23 denilen hususi
defterler vardır ve bunlar mübâşirlerinde dururlar.” denilmektedir.
Donanma hakkında da ilgi veren İzzet Bey, “Tersane nâzırı Mirliva Latif
Bey olup, donanmaya ait tüm mühimmat şevneleri ve kereste mahzenleri onun
elindedir. Aynı şekilde bunların da her birinin ayrı ayrı nâzır ve mübâşirleri vardır. Donanmanın ve tüm mürettebatın masrafları Bahr Divanı Müdürü ünvanıyla bahriye mirlivalarından Hasan Bey’in elindedir. Bu kişi Mehmed Ali
Paşa’nın Avrupa’ya giderek tahsilini orada tamamlamış kölelerinden biri ve gayet
Sûfi bir zattır. Burası için de mahsus mübâşirler bulunmaktadır. Donanmanın
masrafları için de müstakil bahriye hazineleri ve mübâşirleri vardır.” diye yazmaktadır.
Layihaya göre İskenderiye’deki ticaret faaliyetlerine bağlı olarak Reşid
ve Dimyat’ta pirinç daireleri ve yağhaneler mevcuttur. Bunlardan Reşid’de bulunan iki pirinç dairesi ve bir yağhane buhar ile idare olunmakta,
geri kalanlar öküz ile döndürülmektedir. Reşid’de birçok demirhane ve
yelken bezi fabrikası vardır. Burada mükemmel bir de debbağhane olup,
bunların her birinde külliyetli alât ve mühimmat bulunmaktadır. Her bir

Umumî Vali. Hoffman, s.193.
Aslen Ermeni olan Bogos Bey aynı zamanda Mehmed Ali Paşa’nın Dış İlişkiler
Başdanışmanıdır. Fahmy, s. 87.
22 Varşe: Arapça atölye. http://www.arapcasozluk.gen.tr/index.php?q=atelye
23 Müdehharat: İstif edilmiş, yığılmış, biriktirilmiş mallar.
20
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işletmenin ayrı ayrı nâzır ve mübâşirleri olup, özellikle buhar varşelerinin
nâzırları buhar ilmini Avrupa’da öğrenmiş “evlâd-ı Araplar”dır. Bunların
bütün hesap kitapları Ticaret Müdürü Bogos Bey’e takdim edilir. Reşid ve
Dimyat’ın müstakil muhafız ve hazinelerinin yanında, buralara bağlı tüm
köylerin de müstakil müdürleri vardır. Tüm bunların hepsinin hesapları
Ticaret Divanı’na bağlıdır ve hepsi Bogos Bey’in idaresindedir.
Layihada, Nefs-i Mısır, Hicaz, Yemen, Sudan ve Necid’in bütün gelir
ve gider defterler ile bunlardan sorumlu müstakil bir mübâşirin, İradât-ı
Mülkiye Müdürü ünvanıyla Mirliva Manastırlı Hasan Bey’in idaresi altında olduğu belirtilmektedir. Aynı şekilde Cîze ve Kalyûb müdüriyeti
Mahmud Efendi ve bahriyeden Celil Efendi’nin, Menufiye ise Abdullah
Bey isimli birer müdürün idaresi altında olup, tüm bu müdüriyetlerin
kendilerine ait hazineleri, hazine eminleri ve mübâşirleri olduğu yazmaktadır.
İzzet Bey, Bahr-ı Şarki, Bahr-ı Garbi ve Said el-Bahri denilen üç yer ile
ilgili olarak, “yirmi sekiz tane pamuk varşesi olmakla yine her birinin müstakil
nâzır ve mübâşirleri bulunmaktadır. Her bir işletmenin külliyetli varidâtı ve
elinde çok miktarda pamuğu vardır. Bunlardan başka bu müdüriyetlerde yine
müstakil nâzır ve mübâşirleri olan çok sayıda şeker fabrikası, çivit kârhanesi ve
mirî işletmeler bulunmaktadır. Bunlar her ne kadar müdürler tarafından idare
olunsa da nâzır ve mübâşirleri başka başka olup, hesapları başka varidât zarflarında takdim olunmaktadır.” demekte ve “Şarkıyye ve Garbiyye müdüriyetlerinde mirî çiftlikler de bulunmaktadır. Hatta bu çiftliklerden biri Avrupa usulü
tarım yapmak üzere içinde bir okulun da bulunduğu ve adı Tecrübe Çiftliği olan
bir çiftliktir.” bilgisini vermektedir.
İncelediğimiz layihaya göre bahsedilen bölgede bunların yanında “İbrahim Paşa’nın, Ayas Paşa’nın, kerimeleri Nazlı Hanım ve Zeynep Hanım’ın ve
büyük oğlu Said Bey ile Hasan Bey, Halim Bey ve Mehmed Ali Bey’in başka başka
çiftlikleri olup, içlerinde çok sayıda hayvan, alet ve bol miktarda tohumluk zâhire
vardır. Her yer gibi bunların da müstakil birer nâzır ve mübâşiri bulunmaktadır.”
Ramiz Paşazâde İzzet Bey kaleme aldığı layihada İbrahim Paşa ile ilgili
olarak şu bilgileri paylaşır ki, Paşa’nın mal varlığını ortaya koyması açısından ilginçtir: “Ayrıca İbrahim Paşa’nın Mısır ahalisi tarafından Kasr-ı Ali
denilen ve etrafı bütün zeytin bahçesi ve sebzelik olan gayet mümbit bir mahal ile
başka başka köylerde de ziraatı vardır. Buradan bol mahsul elde edilmektedir.
Hatta evvelki sene zâhire sermayece az olmasına rağmen aynı yıl İbrahim Paşa
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yüz bin urup24 mahsul almıştı. Ayrıca köylerde olan ziraatında kullanılmak üzere
pek çok hayvanatı, alet-edevatı ve tohumluk zâhiresi vardır.” İzzet Bey, İbrahim
Paşa’nın burada yaklaşık on bin baş öküzü olduğunu tahmin etmektedir.
“Bunlardan başka İskenderiye’de konsolosların oturdukları ve Kâle dedikleri konaklar da İbrahim Paşa’ya aittir. Başka yerlerde olduğu gibi İskenderiye’nin etrafında dahi ziraatı çoktur. İskenderiye ve Reşid’de senelik geliri kırk iki bin akçeye
ulaşan tarla, bağ ve bahçe gibi emlak ve ziraatı vardır.”
İbrahim Paşa’nın mal varlığını nasıl idare ettiği hakkında layihada şu
bilgiler yer almaktadır: “Meşhur Reisî Ratib Efendi merhumun oğlu Burhan
Efendi’nin iki oğlu vardır ki birine Ratib Efendi derler Girit’te Kandiye meclis
nâzırıdır. Diğer oğlu ise Ali Burhan Bey derler önceden mirliva rütbesiyle İskenderiye tersanesi nâzırı iken azlolunup nişanı alınmış ise de, şimdi İbrahim
Paşa’nın Mısır’da vekilidir. İşlerinin büyük çoğunluğunu maiyetindeki, tüm hesap kitap işlerini yürüten Tedoros Ahmet adlı bir mübâşir ve mali işlerde yetkili
Artin adında bir sarraf ile beraber yürütmektedir. Bunun dışında bütün bağ,
bahçe, ziraat ve emlakinin nezareti dahi Bonofor dedikleri bir Frengin elindedir.
Aylık faizlerini almak ve onlarla kendini idare etmek üzere İbrahim Paşa ona bin
kese akçe vermiştir.”
Layihada belirtildiğine göre İbrahim Paşa Mısır’ın haricinde bir mahalli orman yapmış ve burada bir sabunhane yaptırmıştır. Yağını zeytin
ağaçlarından ve odununu ormanlardan alıp burada sabun kaynatmaktadır. Ayrıca burada şeker imal etmek için şekerhaneler kurmuş, hatta rom
yaptırmak için gerekli aletleri dahi getirtmiştir.
Tüm bunların yanında İbrahim Paşa’nın Nil’de iki yüz otuz adet kanca
ve zehebiyesi ile Şâb denizinde25 de aynı şekilde haylice kayıkları vardır.
İzzet Bey’e göre Paşa’nın emlaki satılmak lazım gelse bir yedi-sekiz yüz
bin kese akçe tutar. Aynı zamanda İbrahim Paşa’nın kasrındaki hazinesinde hayli mücevherat ve sipahlığı olup ve haremdeki hazinesinde altın
olarak on sekiz bin kese nakdi olduğunu kendisi söylemekte ve bilenler
dahi bunu böyle nakletmektedirler. Kasrındaki kütüphanesinde epey de
kitap bulunmaktadır.
İzzet Bey İbrahim Paşa’nın Ahmet, Mustafa ve İsmail adında üç oğlu
olduğunu, bunlardan Ahmet’in on dört-on beş yaşında var ise de, öbürlerinin yedişer-sekizer yaşında olduğunu belirtmektedir.
24
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Ramiz Paşazâde İzzet Bey, İbrahim Paşa’nın bütün ziraatında kullandığı hayvanların, aletlerin, tohumluk zâhire gibi birikimlerin tümünün
toplam olarak yetmiş-seksen bin keseye karşılık gelmekle, hepsinin hesap
ve kitabının Ali Burhan Bey, Bonofor, Tedoros Ahmed ve sarrafı Artin’in
elinde olduğunu ve tüm hesap detaylarının onlardan sorulması gerektiğini belirtir. “Ve onların ifadeleri doğrultusunda her mahallin nâzır, mübâşir ve
defterlerine bakılırsa keyfiyet meydana çıkar.”
İzzet Bey kaleme aldığı layihada Mısır’da bulunan askeri üretim merkezleri ve ürünler hakkında da aşağıdaki bilgileri vermektedir; “Cihadiye
Divanı’na26 bağlı Mısır’ın içinde Havz-el-Mersud ve Kale tüfenkhaneleri vardır.
Kale’de top imali ve bakır eritme işlemleri için buhar kullanıldığı gibi Havz-elMersud tüfenkhanesinde de buhar kullanılmaktadır. Bunların yanında çuka fabrikalarının boyahanesi dahi buharlıdır. Aynı zamanda burada çok sayıda saraçhane, merkub varşeleri, terzi varşeleri, hıyam (çadır) varşeleri, yine çok sayıda
demirhaneler, zuhurat varşesi, tüfek kundağı varşeleri, Adeviyye baruthaneleri
ve eski Mısır’da güherçile kalhanesi27 ile Bulak’ta büyük ve nefis demir dökümhanesi ve çuka fabrikaları vardır. Bunların her birinin “evlâd-ı Arab’dan” kolağası
rütbesinde yüz beş tane ve her birinin başka başka nâzırları var ise de hesap kitap
için hususi mübâşirleri dahi olup, hepsi hesaplarını Cihadiye Divanı’na takdim
ederler.”
“Cihadiye Divanı’nda olan mühimmat kaleminde hepsinin kayıtları vardır.
Bu mühimmat kaleminin nâzırı Türk uşağı olarak kaymakam Ömer Efendi’dir ve
devlet bendesidir. Kale’nin hazinedarı Habib Efendi’nin damadı Miralay Mihri
Bey olup, hususi mübâşiri dahi vardır. Daha önce bahsi geçen iki tüfekhane gayet
az demir ile üç yüz tüfek verir. Çuka fabrikalarında da iki yüz altmış iki dest gâh
olmakla her biri dokuz bin arşına kadar askeriyeye mahsus kaba çuka imal edebilir.”
“Cihadiye’nin Reşid’de dahi bir büyük debbağ hanesi olup bunların hepsinin
sayısız mahzenleri ve mahzencileri olmakla “müdehharat” tabir ettikleri alet, edevat ve sermayeye külliyetli varlıkları olup, hatta hesaplarında hepsinin müdehha-

1826’da okullardaki ve birliklerdeki askeri eğitimi merkezi bir kontrol altına almak için bir Öğretim Komisyonu yani “Divan el-Cihadiye” kuruldu. Bu tarihten sonra
sivil okullar Divân-ı Âli, askeri okullar ve hastaneler de Divân-ı Cihadiye adlı kurullar
tarafından idare edilmeye başlandı. (Ergün, 2015: 282, 288)
27 Kal: Eritmek
26
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ratı tahmini seksen bin keseden fazladır. Ve bunların bânisi Ali olup cümlesi bugünkü günde yapılmak lazım gelse beş-altı yüz bin kese akçe ile vücuda gelmez
zannederim.” cümleleriyle Mehmed Ali Paşa’nın ordu merkezli yaptığı
tüm yenilikler burada da kendini göstermektedir. Üretimi yapılan hemen
her şey kurulan yeni ordu için yapılmaktadır. Ayrıca her ne kadar İzzet
Bey, Mehmed Ali Paşa’yı tasvip etmese de28 yapılan yatırımları ve işin büyüklüğünü takdir ederek, Paşa’ya hakkını teslim etmekten geri durmamıştır.
Bilindiği gibi Mehmed Ali Paşa’nın tüm yenilikleri takip etmek ve uygulamak için Avrupa’ya pek çok kişiyi göndermiş ve döndükleri vakit de
onlardan faydalanmıştır. Bu minvalde, incelediğimiz layihada yer alan
aşağıdaki bilgiler de bunu teyit eder mahiyettedir. “Bu mühimmat varşelerinin teşkil nâzırı Miralay Hüsnü Bey olup, müfettişi Medaris-i Cihadiye müdürü Mirliva Edhem Bey’dir. Zira Mısır’da en iyi mühimmatı ihdas eden ve bütün varşeleri bina ettiren ve her birinin ahval ve inceliklerini en iyi bilen odur.
Her lisanı ve hendeseyi çok iyi bilip Fransa ve Londra’ya dahi bundan iki sene
önce gitmiş gezmiş olmakla çok şey tahsil etmiştir. Şöyle ki mühimmatın ilmi ve
ameliyesinde ol derece mahareti vardır ki İslam’da ona faik adam yoktur denilebilir. Feylesof meşreb bir adam olup devlet bendesi ve ketum biridir. Mehmed Ali
Paşa evvelki seneler kendisine ziyade hakaret etti ve nişanını aldığı için ona ziyade
gayzı vardır. Ama her mahalde izhar etmez ve görünüşte işine fütur vermez bir
acaip adamdır.”
İzzet Bey’e göre Mısır’da Halebiye mahzeni denilen bir yer vardır ki
tüm mühimmat burada durur. Hatta bu mahzende henüz el dokunmamış
on iki bin ve küsur Fransızkâri tüfenk bulunmaktadır.
Layihada Mısır’ın askeri durumu hakkında da aşağıdaki bilgiler verilmektedir: “Mısır’a bir saat mesafede olan ve Ter’a denilen yerde birinci piyade
topçu alayı ikametle ne kadar topu ve mühimmatı var ise onun himayesindedir.
Buranın da kendine mahsus mahzeni vardır.
Halebiye mahzeninin dört adet mahzencisi ve her çeşit mühimmatın iyi veya
kötü olduğunu kontrol edecek dört adet imtihancısı ve mahzenin ayrı ayrı nâzır
ve mübâşiri olup bunlar tüm hesaplarını Cihadiye divanına takdim ederler. Bunlar her şeyi cedîd ve atik temin ile yani kuruş hesabıyla alırlar ve kuruş hesabıyla
sarf ederler. Alayların her birinde ne kadar mühimmat var ise isim ve adedinden
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başka kuruş hesabıyla miktarı yer almaktadır. Hepsinin Cihadiye divanında miralaylık senedi vardır, hesap onunla görülür ve devir teslim işleri bunun mucibince olur.
Bağlı müdüriyetlerde otuzdan ziyade güherçile ma’mulleri denilen güherçile
haneler olup Mısır’da da bunlardan bulunmaktadır. Hatta Kasr’ul-Ayn ma’mulü
hayli büyüktür. Bunların hasılatları Mısır’daki güherçile kâl hanesine gelir ve
hepsiyle baruthaneler nâzırı ve bir müddet Avrupa’da bulunmuş olan Miralay
Emin Bey ilgilenir. Müstakil bir de mübâşiri vardır. Senesinde tüccara beher kantarı yüz birer kuruş olarak çok miktarda güherçile satılır. Bereketli bir şeydir. Ve
bu güherçile ma’mullerinin hepsinde hayvanat ve çeşitli aletler olmak üzere hayli
müdehharat vardır.”
Mehmed Ali Paşa tarafından Mısır’da açılan okullara da yer verilen layihada İzzet Bey bu okullar hakkında şunları yazmaktadır: “Mısır’da
Cîze’de süvari mektebi, Ter’a’da topçu mektebi, Dimyat’ta piyade mektebi ve yine
Mısır’da lisan mektebi ve saire gibi çok sayıda mektepler vardır. Ve Hangah’da
tıp mektebi ve Şubra’da baytariye mektebi ve Mısır’daki Dar’ül-Taba’a ve Bulak’taki hendesehane ve aksamı Divân-ı Medarisin idaresinde olup hesap ve kitabına onlar bakarlar. Adı geçen Ethem Bey buranın müdürüdür. Ayrıca bunların
medaris hazinedarı, mübâşiri ve sarrafı olup senede otuz bin keseye yakın masrafı
vardır. Mısır’da iki ispitalye olup Azbekiye ispitalyesi memleket hastalarına mahsus olmakla yönetimi Divan-ı Hidivî’ye29 yani A’yas Paşa’ya bağlıdır. Ayrıca
Kasr’ul-Ayn’da da bir umumi ispitalye olup Cihadiye’nin elindedir. Bu iki yerde
de hayli eşya ve müdehharat vardır.
Cihadiye’ye bağlı tüfenkhane ve top ve bakırhanesi vapur ile idare olunurken
bunlardan başka tüm varşelerin sâfiye tabir ettikleri çarklarının idaresi öküz ile
olmakla, hepsinde birkaç bin hayvan vardır ki her biri bin-bin beş yüz kuruş eder.
Bu suretle yalnız Cihadiye’de sekiz-on bin keselik hayvanat vardır. Cihadiye’nin
her sene görülen hesaplarının defterleri Mısır defterhanesinde müstakil bir mahalde muhafaza edilmektedir. Bu defterler incelendiğinde cümlesinin mevcudat
ve müdehharatının bilinmesi mümkün olacaktır.”
İzzet Bey kaleme aldığı layihada sadece Mehmed Ali Paşa ve ailesine
ait bilgiler vermekle kalmamıştır. Bu layihada devlete ait olan işletmeler
ve bunların işleyişi hakkında da malumat verilmektedir: “Mülkiyeye ait
şeylere göz atacak olursak pek çok yerde bulunan pamuk fabrikalarına ek olarak
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Mısır’da ve Şira yolunda vapur ile idare olunur büyük pamuk fabrikaları da vardır.
Mısır’ın içinde iki tane büyük basmahane bulunmakla pamuk fabrikalarında
üretilen ürünlerin büyük bölümü Mısır basmahanesi ambarına gelmekle oradan
bey’30 olunur. Buraya gelen mamullerin hepsinin hesapları Mısır’daki “İrâdât-ı
Mülkiye” tarafından tanzim olunur. Bunların her birinde yüzer-yüz ellişer taneden başlayıp dört yüz taneye kadar öküz bulunur. Hepsinde toplam on bin baş
kadar öküz vardır ve her biri bin-bin beş yüz kuruş eder. Bu hesapla buralarda
yalnız on beş bin keselik hayvanat bulunur. Pamuk fabrikalarında sermaye olarak
pamuk ve pirinç dairelerinde pirinç doludur.
Mısır debbağhanesi de mülkiyenin idaresinde olmakla burada mirinin yedi bin
kese sermayesi vardır. Bu debbağhanenin de müstakil nâzır ve mübâşiri olmakla
tüm hesabını mülkiyeye verirler.”
İncelediğimiz layihadan Mısır’daki tersaneler hakkında da aşağıdaki
bilgilere ulaşmak mümkündür: “Bulak tersanesinde mirinin hayli kanca ve
zehebiyesi olup ve kırk bin ve küsur kese reisler üzerinde alacağı vardır. Zira
cümle miri kapaklarını zıman31 tabir ettikleri senelik bir bedele kiraya verirler.
Bahriyede çalışanların geri kalanının paraları dahi tersane tarafından tahsil edilir
ve tersane mahzenlerinde kereste ve saire gibi hayli eşya vardır. Hatta kulunuzun
bildiğime göre birkaç bin keselik yalnız senet ve bono olarak müdehharatı vardır.
Bu tersanenin hususi meclisi, nâzırı ve mübâşiri vardır. Bunlar hesaplarını mülkiyeye takdim ederler. Senelik on bin keseye yakın hasılatı var ise de mühimmat
ve saire nakliyle bu para mahsub olduktan sonra mirinin daha vereceği çıkmaktadır.”
Layihadan anlaşıldığına göre; Mısır’ın kişi başına olan vergisi, esnaftan
ve tüccardan alınan salyanesi, Mısırlılar tarafından vakaat’ül-faze denilen
sırma ve gümüşhanenin idaresi, darphane, Bulak ve eski Mısır gümrükleri, balık ve memleha mukataaları, dolap vergileri ile zecriye ve hurma
iltizamları mülkiye tarafından satılmaktadır. Yine layihaya göre darphanenin mübaya’asını idare etmek için mübaya’acı olarak görev yapan
Agob’da da mirinin beş yüz kese sermayesi bulunmaktadır.
İzzet Bey; Sudan’da Medine-i Mehmed Ali’de olan şap madenleri için
gönderilmiş ve büyük çoğunluğu layihanın kaleme alındığı tarihe kadar
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kullanılmış ve geriye pek bir şey kalmamış olan yirmi bin keselikten ziyade mühimmattan ve Sanad adasında da bir tersaneden bahseder. Bu
tersanede her ne kadar demir aksamı Mısır’dan gönderilse de Sudan’da
orman çok olduğu için çok sayıda kayık inşa edilmektedir. İzzet Bey, üretilen bu kayıkların Fizan yoluyla Mısır’a gönderildiğini ve oldukça kârlı
bir iş olduğunu söylemektedir. Ayrıca Sudan da hükümdarlık olmakla
birlikte kendi hazinesi ve mübâşiri bulunmaktadır.
İzzet Bey, Süveyş’ten Şâb Denizi’nin boyuna ta Hudeyde ve Luhiyye’ye kadar sahilde bulunan ve her birinde az çok mühimmat bulunması muhtemel yerleri, Mekke, Cidde, Medine ve Necid olarak sıraladıktan sonra, buraların birer umumi şevneleri ve her birinin ayrı nâzır ve
mübâşirleri olduğundan bahseder. Bunun yanında layihaya göre Mekke
ve Medine’nin müstakil hazineleri olmakla masraflarını kontrol eden hazinedar ve mübâşirleri vardır. Ayrıca her bir merkezin kendi muhafazasına mahsus olan askeri idareye yetecek kadar geliri var ise de Asir ve
Yemen Araplarıyla bir vakitten beri bir savaş yapılmaktadır. Bu yüzden o
tarafta lüzumundan ziyade asker istihdam olunmakla daima Mısır’dan
para gönderilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu yüzden de burada senede
yetmiş-seksen bin kese gidecek kadar bir masraf kapısı açılmıştır.
Layihada Girit ve burada görev yapan mübâşir hakkında da aşağıdaki
bilgiler verilmektedir; “Girit’te de şevneler ve ispitalyeler var olmakla her birinde hayli eşya olduğu Mısır’daki defterlerde görülmüştür. Bu varidâtın hepsi
Mısır’daki “İrâdât Divanı’na” bağlı olmakla divan-ı mezburun mübâşiri vardır.
Bu zat Cihadiye akçelerinden ve sair ondan bundan alarak elli bin keseye yakın
akçe toplayarak Mısır’da bir kumpanya açmış ve başına Aleksan ve Mihayil namıyla iki sarraf koymuştur. Sonra işittiğime göre Mihayil’i çıkarmış yalnız Aleksan kalmıştır. Meblağın büyük kısmı onun bunun üzerinde ise de otuz bin ve
küsur kesesi kendi zimmetindedir. Hatta senede yüzde on iki hesabıyla dört bin ve
küsur kese akçe güzeşte hazineden verilmektedir.”
Ramiz Paşazâde İzzet Bey, Mısır’ın içinde miriye ait olan ve değeri on
keseden yüz keseye kadar eder iki yüze yakın konaktan bahseder ki, bunların çoğunda mirinin malı dururken, bazılarında da misafirler oturmaktadır. Bunların hepsinin de Divan-ı Hidiviye’de defteri bulunmaktadır.
Aynı şekilde Şira bahçesinin sakıyelerini idare için birçok rabıtalı öküz
olup, bahçe ve etrafındaki orman için ise pek çok alet ve edevat vardır.
İzzet Bey tüm bu işleri yürüten müstakil bir nâzır bulunduğunu ve bu za-
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tın Şira’ya bağlı birkaç kazanın da gelir-giderini kontrol ettiğini yazmaktadır. Aynı zamanda buranın hususi bir mübâşiri vardır ve bu mübâşir
hesabını Varidât-ı Mülkiyeye takdim etmektedir.
Layihaya göre Mısır’da Kâle’de Hazine-i Hidiviye namıyla bir hazine
olup, hususi hazinedar ve mübâşiri bulunmaktadır ki, Mehmed Ali
Paşa’nın bütün ailesinin ve mülkiye çalışanlarının aylık masrafları buradan karşılanır. Bunun yanında yine aynı şekilde Kâle’de bir de “Emtia Hazinesi” vardır ki Mehmed Ali Paşa’nın bütün eşya ve mücevheratı bu hazinede durmaktadır. Bu hazinenin de hususi nâzırları ve mübâşirleri vardır. Bu hazinede Paşa’ya önceden veya sonradan devlet tarafından götürülmüş olan mücevher seyfler ve çelenklerin yanı sıra Paşa’nın kendisi tarafından yaptırılan mücevherler ve kıymetli şeyler muhafaza edilmektedir.
İzzet Bey “Paşa’nın haremde de bir hazinesi var ise de Paşa ömr-i tabi’iye
vasıl olayım iddiasıyla haremi terk ettiği zaman harem hazinesini büyük kerimesi
Nazlı Hanım’ın kasrına aldırmıştır.” demekte ve bu yüzden bu hazinenin
mevcudatı ve defterinin nerede olduğu hakkında bilgisi olmadığını söylemektedir. Ayrıca İzzet Bey, “bunun gibi bütün müdüriyetlerde ve Mısır
içinde pek çok yerde çok sayıda hazineler olmakla buralar istila edildiği zaman her
birinde birkaç yüz kese akçe bulunmuş olsa hepsinin toplamı yirmi-otuz bin keseye ulaşmış olur ve inşaallahu-teala daha çoğunu da elde etmek mümkündür.”
demektedir.
Layihada Mısır’da yürütülen hayvancılık faaliyetlerinden de bahsedilmektedir. Buna göre bu işlerin de hususi nâzır ve mübâşirleri olup, işler
bunların eliyle idare olunmaktadır. Mirinin deve ve katırdan oluşan birkaç bin keselik hayvanatı bulunmakta ve tüm bunların hesabı mülkiyeden
görülmektedir.
Buradaki kasaphane de her ne kadar miriden idare olunmakta ise de
kâr ve zarar kendilerinin olmak şartıyla idaresi bir taahhütname ile dört
fellaha bırakılmıştır. Ancak mirinin bunlardan iki bin kese alacağı vardır.
Layihaya göre kasaphane önceleri miri tarafından idare ediliyor idiyse de
miri bu işle başa çıkamamış ve hem zarar etmiş ve hem de vaktinde hayvan bulamadığı için üretim gerçekleştirememiş olmakla sonra bu uygulamaya dönülmüştür.
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İzzet Bey tüm bunların yanında Paşa’nın Mısır’da yeni yaptırdığı ve
tüm mevcut olan basma kitapları topladığı Mısır mahkemesinin bitişiğindeki büyük ve nefis bir kitabhaneden32 bahisle buranın içinde birkaç bin
keselik kitap olduğunu söylemektedir.
Layihada “Mısır’da olan tüm bu işlerin hesabı Mısırca yılbaşı olan Şubat’ta
görülmektedir.” denilmekte ve “Her bölgenin müdehharat denilen mevcudâtının beyanıyla evvel seneki gelir ve harcamalarının usul ve özetinden ibaret olan
defterlerin her sene Mısır defterhanesine senetleriyle beraber teslim olunması kuraldır.” bilgisi verilmektedir. İzzet Bey “İnşaallahu-teala defterhaneye bir zarar gelmeden defterler ele geçtiği takdirde her mahalde ne var ise hepsi anlaşılacaktır. Bu yüzden defterhanenin muhafazasıyla defterlerin zarar görmekten korunması hususunda aşırı sa’y ve gayret göstermek lazım geleceği bilinmektedir.”
dedikten sonra “Gerekli hassasiyetin gösterilmesinin emredilmesi hususunda
ol-babda emr ve irade sizindir.” diyerek, cümlesini bitirmektedir.
İzzet Bey ahalinin durumu ile ilgili de malumat vermekte ve şu bilgileri
paylaşmaktadır: “Berüşşam’ın ekser arazisi vakıf ve tımar olup defterhanesi kayıtlarında ise “kısm-ı min’en-nısf” ve “kısm-ı min’el-hums” yazmaktadır. Hâlbuki fukara mahsulatının yarısını yahut beşte birini toprak sahibi vakfa veya tımarın sipahisine verecek olur ise diğer işlerini göremeyecek özellikle de umurca
sabit olan vergisini veremeyecektir. Bu yüzden çok müddetten beri bu usul kalkmış olup genellikle sipahiye tımar geliri yerine koyun veya Şam hazinesi tarafından cüz’i bir şey verilmektedir. Vakıf için de durum bu şekildedir.”
Daha önce bahsedildiği gibi Mehmed Ali Paşa Mısır’da ziraatta tekel
sistemine geçmiş ve elde edilen mahsulatın yalnızca devlet ambarlarına
satılmasını sağlamıştır. Bunun yapılabilmesi için de çok sıkı bir takibat
gerçekleştirilmiş ve köylülerin köylerinden çıkmalarına bile izin verilmemiştir. Bu konu layihada da ele alınmış ve “Bundan başka bütün ileri gelenlerin ziraat vergisinden muaf olmasıyla yani vaktiyle her birisi bir hat veya emir
tahsil etmekle bütün vergiler fukara üstüne kalmıştır. Bunun men’i için birkaç
defa emir gelmiş ve çok himmet olunmuş ise de bu usul tamamen kaldırılamamıştır. Burada taahhüd sahipleri özellikle bir köyün genel durumunu görerek yani
Muharrem, Cemaziyel-evvel ve Ramazan’da olmak üzere her dört ayda bir olmak
üzere senede üç kere Şam-ı Şerif’te olan salyaneyi, Şam hazinesine taahhüt ederek
vermek üzere, Şam hazinesinden bu köyün taahhüdünü almaktadır. Bu usul
üzere köyün işlerini görerek hasat vakti ve harman zamanında önceden verdiği
32
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akçenin baliğan-ma-belağ (en üst tutar) güzeştesini ve sair ağalık namına bir
meblağ ilavesiyle onun bedeli olarak istediği fiyata fukaradan zâhire almaktadırlar. Fukaranın da zâhireyi kaçırmasını önlemek için o köye, köylüler tarafından
subaşı olarak tabir edilen beş-on atlı hizmetkâr koymaktadırlar. İşte Berrü’ş-Şam
karyelerini asıl harab eden durum da budur. Zikr olunan aşar ve muafiyet ve subaşılık keyfiyetlerinin şimdiki istilada öncelikle def’i ve özellikle subaşılık dediğimiz maddenin de tamamen lağvı ne derece fukaranın refah ve rahmetini mucib
olacağı meydanda olduktan başka, Tanzimat-ı Hayriye’ye dahi mutabıktır. Kaldı
ki Şam’da olan Hama ve Humus hastır ve senelik altmışaltı bin kuruş yerler ile
Şam Vilayeti’ne iltizam olunur. Buranın arazisi vali tarafından üzerindekilere
tohumluk zâhire ve öküz akçesi verilerek ziraat ettirilmektedir.”
Layihada “Uygulanan usule göre bu Hama, Humus, Hısn’ül-Ekrad,
Ba’lbek, Ma’arre, Hantuman ve Madik Kal’ası yedi müdirana verilmektedir. Eğer
gene müstakil bu mahallere, buraların ahvalini bilen ve işten anlayan bir muhassıl ta’yin edilip, buralar Şam’dan ayrılır ve ziraatına öncelik verilir ise bu mahallerden yalnız on ve on iki bin kese hâsıl olacağı açıktır. Ancak buraların kurralarının Araplardan korunması çok gereklidir. Bunun için üç alay süvari ve bir batarya top ve bir alay piyade askerinin bu mahallerde bulunmaları farzdır. Beka’ul-Aziz, Hasye ve Raşiya ve Kuneytire emsali Şam’ın sair mukatalarının halleri
dahi bunlara kıyas olunur ise caizdir.” denilerek, buralar Osmanlı Devleti tarafından geri alındıktan sonra yapılması gerekenler de sıralanmıştır.
Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’daki vakıf arazilerine el koyduğu daha
önce belirtilmişti. İncelediğimiz layihada bu konu ile ilgili olarak da şu
bilgiler verilmektedir: “Mısır’ın arazisi dahi tamamen vakıf olmakla birlikte her
birine hazineden birer miktar şey verilmek üzere zabt olunmuş, özellikle bir takım
emlak sahibi olanların da köylere müdahaleleri yasaklanmıştır. Eğer gerek vakıflar
ve gerek sair mal sahipleri mallarını zabt etmeye kalksa miriye bir şey kalmaz.
Hatta bir Mevlevihane vardır ki eğer onun köyleri kendine verilse yıllık otuz bin
kese geliri olur. Bu yüzden buna dayanarak bütün vakıflar ve emlak sahipleri İstanbul’dan ferman çıkarttırarak yerlerini zabt etmeye kalkışacaklardır. Hâlbuki
bunlara da müsaade buyurulur ise yine fukaraya gadir olur. Ve eğer bu gerçekleşirse mirinin gelirinin düşeceği de açıktır.”
İzzet Bey Mehmed Ali Paşa’nın “Bundan başka dört yüz bin feddandan33
ziyade olan arazi-yi maldan yani harac-ı araziden bir kısmını muaf olmak şartıyla
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Bir çift öküzle bir günde sürülen arazi miktarı.
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Ruznamçe senediyle bütün familyasına ve ekâbir tebaasına” verdiğinden bahisle “bu suretle el-i’badiye tabiriyle halka verilen bu makule dört yüz bin feddan
arazinin vergisi dahi sair fukaranın üstüne kalmakla fukara pek harap olmuştur.”
demektedir. İzzet Bey’e göre bu durum aynı zamanda “Tanzimat-ı Hayriye’ye dahi muhalif olduğundan bu durumun ref’iyle cümlesinden fukaranın
malı gibi aynı şekilde (ale’s-seviye) harac-ı arazi ve salyane alınması muktezâ-yı
adalettir.” Yine İzzet Bey “Ve Mısır’da bunun gibi yoluna konması iktiza edecek
pek çok şeyler vardır.” dedikten sonra, kaleme aldığı ve çok değerli bilgiler
verdiği bu layihayı “Rabbim tanzimine muvaffak eyle âmin.” şeklinde bir dua
ile bitirmektedir.

V. SONUÇ
Mısır’a vali olduktan sonra otoritesini ve gücünü günden güne arttıran
Mehmed Ali Paşa, burada kurduğu sistemle kısa zamanda Mısır’ın zenginleşmesini sağlamıştır. Elde ettiği gelirlerle modern bir ordu kurmuştur.
Mehmed Ali Paşa önceleri, bağlı olduğu Osmanlı Devleti’ne yardım etmişse de, aradaki ihtilaflar yüzünden isyan etmiş ve bu ordu ile Anadolu
içlerinde ilerleyerek Payitahtı bile tehdit eder duruma gelmiştir. Paşa, elbette güçlü bir orduya sahip olduğu için yayılmacı bir politika izlemekten
de geri durmamış, kendisi için stratejik öneme sahip olduğunu düşündüğü yerleri de bu ordu ile kısa zamanda fethetmeyi başarmıştır.
Böyle büyük bir ordunun hem parasal hem de lojistik olarak desteklenmesi ve ayakta tutulması elbette zor olacaktır. Ancak Mehmed Ali Paşa
izlediği sıkı denetim politikaları sayesinde bunu başarmıştır.
Mısır’a ayak bastığı ilk günden itibaren önünde kendine engel olabileceğini düşündüğü herkes ve her şeyi birer birer ortadan kaldırmış, nihayetinde de Mısır’a vali olmayı başarmıştır. Cesur ve kurnaz yapısı sayesinde vali olduktan sonra Mısır’da tüm otoriteyi eline almış ve elde ettiği
başarılar sayesinde büyük bir nüfuza kavuşmuştur. Mısır’da üretimi arttırmak için gerekli tüm adımları attıktan sonra yeni yeni ürünlerin tarımının yapılmasını da sağlamış, özellikle pamuk üretiminde elde ettiği başarılar kendisi için çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Elde ettiği gelirlerin büyük kısmı ile ordusunu finanse ederken, Mısır için hayati öneme
sahip yatırımlar yapmaktan da geri durmamış ve bu sayede Mısır’ın zenginliğini arttırmıştır.
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İsyanın son safhasında kaleme alınan bu layihada Mehmed Ali ve İbrahim Paşalar ile bunların ailelerinin sahip olduğu mal ve zenginlikler ele
alınmıştır. Merkez yönetime yakın olduğu anlaşılan Ramiz Paşazâde İzzet
Bey, konuyla ilgili olarak çok detaylı bilgiler vermiştir. Bu layiha sayesinde bu kişilerin sahip olduğu kişisel servetleri ve bunları nasıl yönettikleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Ayrıca sadece kişisel olarak
değil, devletin tüm gelir ve gider organizasyonunun inceden inceye kurulan denetim sistemi sayesinde nasıl yönetildiği de bu layihada gözler
önüne serilmektedir.
İzzet Bey kaleme aldığı bu layihada Mısır’ı bölge bölge en ince ayrıntısına kadar anlatmış, her yerin sahip olduğu zenginlikleri ve öne çıkan
özelliklerini ortaya koymuştur. Bu sayede Mehmed Ali Paşa’nın yönetimi
altında ki Mısır’ı iyice tanımak mümkün olacaktır. Elbette burada Mısır’ın
yeniden Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi arzu ve isteğini taşıyan
İzzet Bey için hiçbir zenginliğin gözden kaçırılmamasını sağlamak da
önemlidir.
Layihada sadece bu kişilerin değil devletin sahip olduğu zenginliklere
de yer verilmiştir. Bu layiha sayesinde Mısır’ın sahip olduğu işletmelerin
yanında kullanılan teknoloji ve üretim sistemleri hakkında da bilgi sahibi
olmak mümkündür.
Mısır kavuştuğu yeni yönetim sayesinde zenginleşmiştir. Ancak layihada zikredilen şeyler Lord Palmerston’un sözünü haklı çıkarır mahiyettedir. Yani Mehmed Ali Paşa zenginleşirken, halk eskiden olduğu gibi sıkıntılı ve yoksul yaşamına devam etmiştir. Zira layihanın son bölümünde
bu konu üzerinde durulmuş, uygulanan sistemin fakir halk lehine tadil
edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Yapılan tüm bu işler ve yatırımlar Mehmed Ali Paşa’nın, Modern Mısır’ın Kurucusu ünvanını almasını sağlamışsa da, onun hayatı ile sınırlı
kalmış ve onun ölümünden sonra Mısır yabancı devletlerin sömürgesi olmaktan kurtulamamıştır.
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ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR
YRD. DOÇ. DR. NURULLAH YILMAZ

ÖZ
Üçüncü Abbasi Asrı denince Bağdat’taki merkezî hilafetten emirlikler ve devletçiklere geçiş süreci akla gelir. Bu dönem 945/1055 m. yılları
arasını kapsamaktadır. Özellikle Bağdat’ta yaklaşık 60 yıl hüküm süren
Buveyhîler, bunun yanı sıra bugünkü Suriye topraklarına denk gelen bir
coğrafyada adından söz ettiren Hamdâniler başta olmak üzere birtakım
emirlikler Abbasilerin üçüncü ve dördüncü dönemlerine damgasını
vurmuş ve Abbasi medeniyetini temsil etmiştir.
Üçüncü asırda Abbasi edebiyatı nesirde zirveye çıkmış, fakat bu durum hiçbir zaman şiiri gölgelememiş, aksine nesir sanatının gelişimiyle
birlikte klasik Arap şiiri de parlak bir dönem yaşamıştır. Çünkü Abbasi
devletinin farklı coğrafyalarda emirliklere bölünmesi edebî alanda özellikle de şiirde herhangi bir kısırlığa yol açmamış aksine şiir unsurlarının
farklılık arz ederek daha da gelişme göstermesine neden olmuştur. Çünkü Buveyhîler, Sâmânîler, Ziyârîler ve Tâhirîler gibi İran ve Türk asıllı
Emirlikler bir yandan kendi aralarında, bir yandan da hilafet merkezi
olan Bağdat ile edebî ve kültürel alanda bir tür rekabete girişmişler, bu
ise dönemin edebî aktivitelerine olumlu bir şekilde yansımış ve Arap
şiirinin zenginleşmesine katkı sunmuştur. Üstelik bu dönemde Fars kökenli şairlerin Arapça şiir söylemiş olmaları Arap şiirinin konu ve içerik
bakımından daha farklı bir eğilim kazanmasına vesile olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Abbasiler, Emirlikler dönemi, Klasik Arap şiiri,
edebî çevre, klasik Arap şairleri.
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ABSTRACT
The third Abbasid century, includes the process of transition to the
Emirates and small states from the the Central Caliphate in Baghdad
between the years of 945 and 1055 Buveyhies in Baghdad who ruled for
nearly 60 years and Hamdanies who distinguished in the Syrian territory and some of the other Emirates has marked the third period of the
Abbasids and represented the Abbasid civilization.
Abbasid prose literature in the third century made it to the summit,
but hissituation never has been shaded the poem. On the contrary, along
with the development of the art of prose, classical Arabic poetry has
experienced a brilliant period. Because Iranian and Turkish origin Emirates such as the Buveyhi, Samanids, Ziyaries and Tahiries had launched
a kind of competition in the field of literary and cultural and this situation has reflected a positive manner in the literary activities of the period and contribution to the enrichment of Arabic poetry presented. Moreover, in this period Arabic poetry poets of Persian origin earlier, has
been instrumental in gaining a different trend in terms of subject and
content of Arabic poetry.
Keywords: Abbasid Period, Clasical Arabic poetry, The period of the
Emirates, the Abbasids, literary enviroment..

چکیده
با گفتن عصر سوم عباسی خالفت های مرکزی بغداد و امرا و دولت ها کوچک شده
 مخصوصا. م را در بر می گیرد1055/945  این عصر سال های.به ذهن آدمی می رسد
 سال در این مناطق حکم رانی کرده اند و همدانی ها که در خاک60 بویهی ها که
 ادبیات عباسی در نثر به باالترین جای، در عصر سوم. حکومت داشته اند،سوریه کنونی
 این وضعیت مانع از شکوفایی شعر نیز نشده است و بلکه باعث.ممکن خود رسیده است
 تقسیم خالفت عباسی به بخش های مختلف.تقویت شعر کالسیک عربی نیز شده است
نتها باعث عقیم ماندن شعر عربی نشده است بلکه وجود فرهنگ ها و واژاه های مختلف
 طاهریان و زیاری ها در حکومت های، سامانیان، بویهیان.بر غنای ادبی آن افزوده است
 این.ایران و ترک هم با خود و هم با مرکز خالفت رقابت های ادبی و فرهنگی داشته اند
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 سرودن اشعار ترکی از شعرای فارسی.هم تاثیرات مثبتی در ادبیات آن عصر داشته است
.االصل از لحاظ موضوعی و محتوایی باعث غنای شعر عربی شده است
 شعر کالسیک عربی؛ محیط ادبی؛ شعرای،دوران امیرگری، عباسیان:کلید واژه ها
.عربی
GİRİŞ
Kuşkusuz şiir sanatı tarihin her döneminde Arapların sosyal hayatına
ayna tutmuştur. Câhiliye döneminde şiir Arapların gelenek, görenek, örf
ve adetlerinin göstergesi olmuştur. Emevîler döneminde Arap şiiri bedevî ruhu korumakla birlikte siyasî bir nitelik kazanmıştır. Abbasi medeniyeti ise Arap toplumuna tamamen hâkim olup onların göçebe hayatından yerleşik hayata, şehir yaşantısına geçmelerine vesile olmuştur.
Öte yandan Emevilerde sadece sarayla sınırlı kalan şiirsel aktiviteler
Abbasiler döneminde halk tabanına yayılmıştır. Doğal olarak bu durum
klasik Arap şiirinin farklı bir aşama kaydetmesine neden olmuştur.

ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRINDA ŞİİRİN GENEL DURUMU
Birinci (132 h.-750 m./ 232 h.-847 m.)ve İkinci Abbasi Asrındaki (232847/334-945) şiir dalgası Üçüncü Abbasi Asrında (334-945/447-1055) da
kabarmaya devam etmiş ve el-Mutenebbî (ö. 354/956), eş-Şerîf er-Radî
(ö.359/970), Ebû Firâs el-Hamdânî ve Mihyâr ed-Deylemî (ö.428/1037)
gibi güçlü şairler yetişmiştir. Aynı dönemde yaşamış ünlü edip Ebû
Mansûr es- Se‘âlibî meşhur Yetîmetu’d-dehr adlı eserinde bu dönemde
sadece Irak ve çevresinde yetişen şairlerin sayısının 70’i aştığından söz
etmektedir (es-Se‘âlibî, 1938:II/196). Hiç şüphesiz bunun altında halifeler,
vezirler, emirler ve valilerin şairlere önem vermeleri, onlara bolca bağış
ve yardımda bulunmaları yatmaktadır. İşin ilginç tarafı, Fars kökenli
Buveyhîler Bağdat’a ilk girdiklerinde Arapçayı çok iyi bilmiyorlardı. Bir
rivayete göreBağdat’a giren ilk Buveyhî emiri Mu‘izzuddevle, şehre
ayak bastığında vezir ‘Alî b. ‘Īsâ’nın sözlerini kendisine tercüme etmesi
için bir tercüman bulundurmuştur (Emîn, 1965:323). Fakat daha sonra
ikinci kuşak Buveyhiler Arapça şiir yazacak kadar Arap dili ve edebiyatıyla yoğrulmuş ve Arapçayı kusursuz denecek kadar öğrenmişlerdir.
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Es-Se‘âlibî’nin, Buveyhî emirlerinden Mu‘izzuddevle’nin oğlu Bahtiyâr’ı
dönemin önde gelen şairleri arasında zikretmiş olması bunun açık bir
delilidir. Arap edebiyatı tarihçisi Hannâ el-Fâhûrî, Üçüncü Abbasi Asrında şiirin başka hiçbir dönemde görülmemiş bir şekilde Abbasi medeniyetiyle içi çe girdiğini belirterek konuya şu sözleriyle vurgu yapmıştır:
“Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Üçüncü Abbasi döneminde de şiir
ve şairler önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü bu dönemde şair sarayların
bülbülü, vezir ve emirlerin sofra arkadaşı, udun telleri ve şarkıcıların
dillerindeki nağmelerin ruhu olmuştur. Bunun yanı sıra o, hayatın ressamı ve felsefe, züht ve tasavvufun dilidir. Çünkü şiir başlı başına hayatı
düzenler. Bu durumda insanlar onu dinleyen kulaklar ve ona uzanan
ellerdir. …” (el- Fâhûrî, 1986: I/651)
Üçüncü Abbasi Asrı şiirini önceki dönemlerden ayıran hususları başlıca üç maddede toplamak mümkündür:
1-Bu dönemde şairler sadece hilafet merkezi Bağdat’ta toplanmayıp
civar bölgelere, hatta bütün İslâm coğrafyasına yayıldılar.
2-Şairler içinde vezirler, emirler, valiler, kadılar vs. makam ve mevki
sahibi kişiler de vardı.
3-Bu dönem şairleri âlimleri fakihler, filozoflar arasında sürekli ilmî
münazara konusu yaparak şiiri sürekli gündemde tutmayı başarmışlardır.
Bu dönemde şairlere maaş bağlanmasının yanı sıra bolca bahşiş veriliyordu. Kendisi de devrin önde gelen ediplerinden olan İbnu’l-‘Amîd
(ö.360/970) çoğu zaman meclisinde şiir oturumları düzenleyerek şiirin
gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bunun yanı sıra diğer emirliklerde
de durumun pek farklı olmadığı görülür (Dayf, 1977: 185).
Bağdat merkezli Buveyhî Emirliğinde bunlar yaşanırken Şam bölgesinde hüküm süren Hamdânîlerde durum farklı değildi. Tampon bölgede oldukları için Bizanslılarla sürekli sınır çatışması yaşayan Hamdânî
emiri Seyfuddevle, kahramanlığının yanı sıra asıl şöhretini edebiyata
aşırı ilgi göstermesi ve şairleri himaye etmesiyle kazanmıştır. Kendisi de
bir şair olan Seyfuddevle, etrafında asrın filozofu Fârâbî, Kitâbu’leğânî’nin yazarı Ebû’l-Ferec el-Isfahânî gibi dönemin meşhur edibi ve
kendisine methiyeler dizen Ebû’t-Tayyib el-Mutenebbî gibi dönemin
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meşhur şairini himayesine alarak şöhretini pekiştirmiştir (Hitti,1992:
II/719).
Üçüncü Abbasi Asrında Buveyhîlerin yanı sıra geniş İran coğrafyasında birçok Fars hatta Türk kökenli emirlikler tarih sahnesinde yerini
almıştır. Söz konusu bölge Arapça şiir yazan şairler bakımından oldukça
zengindir. Özellikle Fars ve Türk kökenli şairler felsefe, dinî ilimler,
zühd, takva tarzında tasavvuf konulu şiirleri Arap şiirine kazandırmışlardır (Uylaş, 2016:16, 18, 63, 64; Demirayak, 1998 : 16-17). Ayrıca
Sâmânîlerin idaresi altındaki Buhara şehri de o dönemde şöhretli edip ve
şairlerin kavşak noktasıydı. İran, Horasan ve Mâverâunnehr bölgesinden
yetişen büyük şairler asıl bu coğrafyada kendilerini yetiştirip sonra hilafet merkezi Bağdat’a gelerek kendilerini pazarlamışlardır. Bu arada Gaznelilerin idaresi altındaki Afganistan bölgesinde hüküm süren Mîkâloğulları hanedanlığının bu dönem edebiyatına olan katkılarından (Yılmaz, 1995: 35), ayrıca Gazneli Sultan Mahmûd’un himayesinde yetişen
Ebû’l-Feth el-Bustî ve makame sanatı ustası ve aynı zamanda şair olan
Bedi‘uzzemân el-Hemedânî’den bahsetmeden geçmemek gerekir. Mısır’da Halife adına saltanat süren Türk asıllı Tolunoğulları ve Ihşidîler
döneminde de Arap şiiri başta medih türü olmak üzere diğer klasik
Arap şiir türleriyle şatafatını devam ettirmiştir.

ÜÇÜNCÜ ABBÂSÎ ASRI ŞİİRİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Üçüncü Abbasi Asrı edebî açıdan nesir sanatında meydana gelen yeniliklerin etkisi altında kalmış olmasına rağmen yine de Arap şiiri bu
dönemde de önemini yitirmemiştir. Çünkü nesirde ortaya çıkan bedii
sanat unsuru ve edebî süslemeler şiirde de ön plana çıkmış ve insan ruhuna hitap eden anlam zenginliği ortaya çıkmıştır.
Bu dönemde Abbasi hilafet merkezi Bağdat’ı işgal eden Buveyhîlerin
siyâsî nüfuzunun etkisi altına giren Arap şiiri Şiilik akımından olumsuz
yönde etkilense de ana temayı oluşturan tasvirin kapsamı daha da genişlemiştir. Kuşlar, vahşi hayvanları konu alan klasik Arap şiirinin temel
tasvir unsurlarına bağ, bahçe, meyve, ağaç, çiçek, su, havuz, fıskiye vs.
şehir yaşamını sembolize eden tasvirler de eklenerek Arap şiirinde tasvir
sanatının boyutları daha da genişlemiştir. Gazel türünde ise geçmişte
şairlerin kadınlara gazel söylerken kullandıkları birtakım çirkin ve edep
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dışı sözlerin yerine bu dönem şairleri bizzat kendi icat ettikleri lafız ve
anlamlara yer vermişlerdir.
Üçüncü Abbasi Asrı şiirine damgasını vuran bir başka sanat unsuru
da “ihvâniyyât” türüdür. Şahıslar arasında samimi duyguların ifade
edildiği yazışma tarzını içeren bu edebî tür, her ne kadar nesrin bir alt
dalı olarak gelişmişse de zaman zaman mensur anlatım esnasında şiir
olarak ta okuyucunun karşısına çıkmıştır.

ANLAM BAKIMINDAN MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
Abbasiler döneminde yeni medeniyet faktörlerinin ortaya çıkması ve
idarede İran ve Türk kökenli devlet adamlarının ağırlıklarını hissettirmesi sonucunda şiirin gayesi ve hedefi anlamında büyük bir değişim
yaşanmıştır. Dolayısıyla şiir konuları çoğalmış ve medihte aşırıya kaçma
doğal bir hal almıştır. Geleneksel şiir konularının dışında felsefe, hikmet,
tasavvuf, tarih, tıp, astroloji gibi bilim dallarında şiir aracı bir unsur haline gelmiştir. Bu dönemde yetişen el-Mutenebbî, eş-Şerîf er-Radi ve
Ebu’l-Alâ’ el-Ma‘arrî gibi şairler klasik Arap şiirinin iki temel taşı olan
medih ve hiciv türünün boyutlarını daha ileri noktalara taşımışlardır
(Yılmaz, 1995: 52).

ŞEKİL YÖNÜNDEN MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
İran asıllı şairler Arapça şiir yazmaya başlamalarıyla birlikte ilk olarak bu dönemde Arap şiirinde mesnevi tarzı görülmeye başlamıştır. Aslında “mesnevi” Birinci Abbasi Asrı şairlerinden Beşşâr b. Burd’un ilk
defa kullandığı “muzdevic” ile hemen hemen aynıydı. Buna göre, bir
beyitten diğerine kafiye değişebileceği gibi bazen iki mısra da aynı kafiye kullanılabilirdi. Rubâiyyât ve musammat ve maktu‘ât türünün de bu
dönemde çıkıp yaygınlaştığını söylemek yerinde olur. Nitekim bu gibi
şekil türleri klasik Arap şiirini şarkı formatına yaklaştırmıştır (Yılmaz,
1995:55).
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ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE İŞLENEN ANA TEMALAR
Bu dönemdeki klasik Arap şiiri ana konuları itibariyle aynen devam
etmekle birlikte geçmiş dönemlere oranla daha çok gelişme gösteren
sosyal hayat tarzı ve bilimsel ve kültürel aktivitelerin sonucu olarak döneme özgü değişik konu ve türler de ortaya çıkmıştır. Şimdi Üçüncü
Abbasi Asrındaki belli başlı şiir konularına kısaca değinelim:

TASVİR
İslam’dan sonra tasvir sanatı, medeniyet unsurlarının, özellikle yapı
ve imar sanatının gelişmesi, şairlerin hayal güçlerinin genişlemesi, şiirde
sanat unsurlarının ön plana çıkması sonucunda Üçüncü Abbasi Asrında
tasvir en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır(Yanık, 2010: 7).
Üçüncü Abbasi Asrının önde gelen tasvir şairlerinden biri olan esSeriyyu’r-Reffâ’ aşağıdaki beyitlerinde bu döneme özgü yenilikçi anlayışı benimseyerek, garip lafızlardan uzak, bedii sanatları içeren bir üslupla maksadını kolay bir şekilde ifade etmiştir (Hafîf):

كـ ـ ــأن محام الروض نُشوا ُن ُكلّم ـ ـ ـ ــا
تَـ ْـزعم يف أغص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه وترجحا
نسيم األيك من طول س ِريه
ُ والذ
حسريا ِِبطراف الغصون ُمطلحا
“Bahçenin güvercini ağacın dallarına her konup sallanışında sanki mest olmuş bir haldedir. Bahçenin rüzgârı, uzun süre bitkin bir halde yürüdüğünden
dolayı yığınlar halindeki dalların etrafına sığındı.” (Yılmaz, 1995:64)
Yenilikçiler anlamına gelen “Muhdes şairler” grubundan sayılan
Üçüncü Abbasi Asrı şairleri tabiat tasviri sanatının boyutlarını daha da
genişleterek bu döneme özgü bağ, bahçe tasvirlerini içeren ve “Ravdiyyât” denen özel bir tür geliştirmişlerdir. İbn Sukkere el-Hâşimî’ye ait
olan aşağıdaki iki beyit, bu türde ne derece parlak tasvirler yapıldığının
bir göstergesidir (Serî‘):

رت
ْ أ ما ترى الروضةَ قد نَـ َّو
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وظاهر الروضة قد أعشبا
األرض مس ــاءً ل ــنا
كأمن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ُ
نَـ ْق ِطف منها كوكبا كوكب ــا

“Görmüyor musun, bahçe etrafını ışıklandırmış, havuzun dışında ise yemyeşil ot bitmiş. Sanki yeryüzü bize gökyüzü gibi olmuş, biz onun yıldızlarını koparıyoruz.” (Yılmaz, 1995: 65)

GAZEL
Klasik Arap şiiri insani duyguları ve aşk temasını işleyen hepsi birbirinden güzel örneklerle doludur. Bu duygularını kalemlerinde yan-sıtan
şairler sanki aşk için yaşamışlardır. Klasik Arap edebiyatında yay-gın iki
gazel türü vardır. Bunlar uzrî gazel ve hadarî gazeldir. Uzrî gaze-lin
kaynağı Câhiliye Dönemi şiirine kadar uzanır. Bedevî gazel veya afif
gazel de denen bu türde şair sevgilisini ideal bir kadın tipi olarak işlemiştir. Uzrî gazelde şair, hislerini olduğu gibi açığa vurur. Hadarî gazelde ise şair, duygularını daha realist bir şekilde ifade eder. Aşk acısından
fazla bahsetmeyip daha ziyade olayı olduğu gibi anlatılmaya çalışır.
Birinci ve İkinci Abbasi Asrında hadarî gazel Beşşâr b. Burd ve Ebû Nuvâs’ın şekillendirmesiyle fazla yayılmış olmakla birlikte (Yanık, 2010:101;
Uylaş, 2016: 152) Üçüncü Abbasi Asrında mistik özelliğinden sıyrılarak
daha çok eğlence unsuru içerir hale gelmiştir (Yılmaz, 1995: 73).
Hamdânî emirliğinin önde gelen saray şairlerinden Ebû Firâs elHamdânî’nin gazel türünde ince ve hisli beyitleri bulunup bu beyitlerde
duygu derinliğinden çok hayal unsuru ağır basmaktadır. Şair, sevgilinin
naz ve işvelerini anlatırken aynı zamanda birbirlerine karşı takındıkları
tavırları dile getirir. Şairin duygularını dile getirirken kullandığı sözler
tatlı ve yumuşaktır. Aşağıdaki iki beytinde bu durum açıkça görülebilir
(Vâfir):

ودع ـ ـ ـوا خشيةَ الرقيب إبميا ء
ّ
عت خش ــية الل ـ ـ ـ ـ ـوام
ّ فـ
ُ ـود
مل أبُ ْح ابلوداع جهرا ول ـ ـ ـ ـكن

ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR  131

كأن جفيين فمي ودمعي كالمي
“Gözetleyen kişinin korkusundan dolayı onlar (sevgililerine) veda ettiler.
Ben de kınayan kişinin korkusundan dolayı veda ettim. Açıkça veda etmedim.
Fakat sanırsın ki benim göz kapağım ağzım, gözyaşım ise sözümdür.” (Yılmaz,
1995: 95)

MEDİH
Klasik ana temalardan birini oluşturan medih şiirlerinde işlenen kahramanlık ve cömertlik konuları İslâm dininin ortaya çıkışından beri halife veya veziri ya da bir komutanı övgü etrafında yoğunlaşmıştır. Bu övgü sırasında şair övdüğü kişinin adalet anlayışı, takva sahibi oluşu veya
İslâm dininin öğretilerine bağlı oluşundan bahseder.
Belli bir süre Bağdat’a hâkim olup burada siyasal faaliyetlerini sürdürmüş olmaları nedeniyle Üçüncü Abbasi Asrında şairler tarafından en
çok Buveyhî emir ve vezirlerine medihler söylenmiştir. Bu asırda her
emirliğin bir veya birkaç saray şairi olup kendi hükümdarlarına, onların
adına başka hükümdarlara medihte bulunurlar, bayram günleri veya
devlet törenlerinde kutlama yazıları kaleme alırlardı. Mısırlı modern
Arap edebiyat tarihçisi Şevkî Dayf, bu konuda “Şayet Buveyhî emiri
Adududdevle’ye sunulan medih şiirleri derlenecek olsa başlı başına bir
şiir divanı ortaya çıkar”(Dayf, 1977:236) şeklinde görüş belirtmiştir.
Adududdevle’nin yanı sıra Mueyyiduddevle de bu övgülerden fazlaca
nasiplerini alan Buveyhî emirlerindendir.
Dönemin önde gelen simalarından meşhur edip ve kâtip Ebû Bekr elHârizmî aşağıdaki iki beytinde Adududdevle’nin siyasî ahlakını övmektedir (Tavîl):

غريب على األايم وجدان مثله
الفقر
ُ وأع ـ ـ ــرب منه بعد رؤيته
ِ عجبت له مل يلبس
الك ْ َب ُحلّ ـة
ُ
كب
ُ وفي ـ ــنا الَ َن جزان على اببه

“Bu devirde onun gibi vicdanlı birine pek az rastlanır. Kişi onu gördükten
sonra fakirlikten kurtulur. Onun kibir elbisesi giymemiş olmasına çok şaşırdım.
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Bizden biri onun kapısına gittiğinde çok önemli biriymiş gibi kabul edilir.”
(Yetîmetu’d-dehr, 1938: IV/222; Yılmaz, 1995: 84)
Dönemin meşhur şairlerinden el-Mutenebbî, Hamdânî sarayına intikal etmeden önce medih konulu şiirlerinde kendisini övmekten çok başkasının fikir ve görüşleriyle övünmüştür. Fakat Seyfuddevle ile tanışıp
hizmetine girince kendini övme üslubundan vazgeçip başkalarını övmeye başlamıştır. Aşağıda ilk üç beytini vermiş olduğumuz Seyfuddevle’yi
öven kasidesini Arap şiirine kazandırmak suretiyle medih alanında ilk
ciddi adımını atmıştır (Tavîl):

ِ
كل امرئ ِمن دهره ما تعـ ـ َّـودا
ّ ل

الطع ُن يف العِدى
ْ وعادة سيف الدولة
ومسـتكب مل يعرف هللا سـ ــاعة

رأى س ـ ــي َفه يف ك ّفه فتشـ ـ ـ ـ ـ َّـهدا
ص فيه إذاكان ساكنا
ْ هو البحر ُغ
الدر واح َذ ْره إذا ك ـ ــان مزبدا
ّ على
“Herkesin yaşadığı dönemde bir âdeti vardır. Seyfuddevle’nin âdeti ise
düşmanlarını perişan etmektir.
Allah’ı tanımayan kibirli biri onun elinde kılıcı görünce hemen kelime-i şehadet getirir. O bir deniz gibidir.

O bir deniz gibidir. Sakin olduğu zaman onda yüz. Fakat o, kabardığı
zaman yüzmekten sakın.” (Yılmaz, 1995: 86)
FAHR VE HAMASET
Abbasiler döneminde şairler medihte olduğu gibi fahr ve hamaset
konusunda da oldukça mesafe kaydetmişlerdir. Övünme ve kahramanlık duygularını açığa vurma anlamına gelen bu türe dönemin şairleri,
özellikle üçüncü Abbasi asrının başlarında saray hayatı ve çevresinden
pay almak, makam ve mevki sahibi olmak için çok sık başvurmuşlardır.
Arap şiir tarihi boyunca ferdiyetçilik, kabilecilik, şuubiyye ve siyasi
şiir aşamalarından geçtikten sonra bu dönemdeki usta şairlerin kaleminde son şeklini almıştır. Nitekim eş-Şerîf er-Radî kendisini ehl-i beyt anla-
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yışı ile örtüştürdüğü aşağıdaki beyitlerinde aynı zamanda dürüst bir
insan olduğunu dile getirmiştir (Basît):

ما ُمقامي على اهلوان وعندي
مقول صارم وأنف محي

وإابء ُُملّق يب عن الضيــم
كما راغ طائر وحـ ــشي
“Benim mevkiim sıradan değildir. Ben çok gururlu bir insanım ve her yerde
sözüm geçer.
Vahşi bir kuşun hızla kaçışı gibi, benim zulmü uzaklaştıran direnişim vardır.” (Yılmaz, 1995:91-92)
Dönemin bir diğer ünlü şairi Ebu’l-‘Alâ’ el-Ma‘arrî, fahr konusunda
farklı bir içerikle karşımıza çıkar. Kendisi kör olmasına rağmen yine de
kendisini övmekten geri kalmaz. Fakat o, asıl kişiliği ile övünerek insanın asıl değerinin aklında, kalbinde ve yaptığı iyi işlerde yattığını savunur. Aşağıdaki iki beyti buna en güzel örnek oluşturmaktadır (Tavîl):

أال يف سبيل اجملد ما اان فاعل
عفاف وإقدام وحزم وانئـ ـ ـ ـ ُـل
تع ّد ذنويب عند قوـ ــم كثريًة
الفضائل
ذنب يل إال العلى و
َ وال
ُ
“Dikkat edin! Soyluluk hususunda ben namusluluk, âlicenaplık, hoşgörülük
taslayan biri değilim.
Bir kavmin yanında benim günahlarımın çok olduğu varsayılır. Oysaki benim, yüce ve erdem sahibi olmamın dışında bir günahım yoktur.” (Yılmaz,
1995:93-94)

HİCİV
Tarihi seyri itibariyle hiciv yani yergi türü, Cahiliye döneminde ferdiyetçilik, kabilecilik, asabiyetçilik, korkaklık, cimrilik, bencillik gibi hususları içermekteydi. İslâmî dönemde Müslümanlarla müşrikler arasında
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geçen amansız savaşlar, Emevîler döneminde ise Şiilerle Sünniler arasındaki siyasi çekişmeler hiciv konusu olmuştur (Demirayak, 2009:102).
Abbasilerde ise klasik hiciv, konuları dışına çıkılarak bir nevi toplumsal
eleştiri halini almıştır(Yılmaz, 1995:96). Ebu’l- ‘Alâ’ el- Ma‘arrî’nin aşağıdaki beyitleri onun toplumsal tenkit alanında ne kadar cesur olduğunun
bir göstergesidir (Tavîl):

يكفيك حزان ذهاب الصاحلني معا
و حنن بعدهم يف االرض قُط ـاّن
إ ّن العراق وإن الشام مذ زم ـ ــن
للملك سل ـ ــطا ُن
ُ صفران ما هبما
األانم
ًشياطني مسـ ـ ـ ـلّطة
ُ
َ ساس

يف كل مصر من الوالني شيــطا ُن
من ليس حيفل مخص الناس كلهم
يشرب مخرا وهو ُمْبطا ُن
أ ْن ابت
ُ
“İyi kişilerin dünyada aynı anda ölmeleri sana yeter. Oysa biz yeryüzünde
pamuk gibi dağınık bir haldeyiz.
Irak ve Suriye ne zamandan beridir beter bir durumda. Buraları idare edecek
kimse yok.
İnsanların başına sultanlar öyle bir musallat olmuş ki vali adına her şehirde
sanki bir şeytan var.
Onlar, insanların dertleriyle ilgilenmeyip sabaha kadar içki içerek sızıp kalırlar." (Yılmaz, 1995:120)
Dönemin önde gelen şairlerinden el-Mutenebbî, arzu ve isteklerine
gem vurulduğunda hiciv şiirini bir silah gibi kullanmaktan çekinmemiştir. Bu türde yaptığı önemli bir hiciv örneği İbn Kığlığ’ı yerdiği kasidesidir. Trablus yolu muhafızı olan İbn Kığlığ ile el-Mutenebbî arasında
geçmişe dayanan bir husumet vardır. Şair Antakya’ya yolculuk yaptığı
sırada İbn Kığlığ, el-Muetnebbî’den kendisini öven bir kaside söylemesinimesini isteyerek aksi takdirde yoldan geçişine izin vermeyeceğini söyler. El-Mutenebbî ise onun övgüye layık biri olmadığını söyleyerek iste-
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ğini geri çevirir. Bu duruma çok kızan İbn Kığlığ bir müddet Şair’i alıkoyar, fakat üst makamlardan ona engel olmaması gerektiği şeklinde emir
gelince bırakmak zorunda kalır. El-Mutenebbî olay yerinden uzaklaştıktan sonra aşağıda birkaç beytini vereceğimiz onu çok ağır bir şekilde
hicveden şiirini söyler(el-Bustânî: IV/228) (Kâmil):

يُؤذي القليل من اللئام بِطبع ـ ــه

ُيقل يؤمل
ّ يقل كمـ ـ ـ ـا
ّ من ال
والظلم من ِشيَم النفوس فإن جتد
ذا ع ّفة فلِعلّة ال يظل ـ ـ ـ ـ ـ ُـم
وإذا أشار ُُم ّداث فكأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

قِْرد يـُ َق ْه ِقهُ أو عجوز تلطـ ـ ُـم
اصغر م ـ ـ ـا تراه انطقا
َ و تراه

ِ و يكون أكذب ما يكون ي
قس ُم
ُ

“Üç beş çapulcu sayıları az olduğu gibi kötü karakterleriyle çoğunluğa zulmediyorlar.
Zulüm insanların benliğinde olan kötü huylardandır. Ancak namuslu bir kişi ile karşılaşırsan, o (zulüm kötü bir şey olduğu için) zulmetmez.
Sözlü bir işarette bulunduğu zaman o (Kığlığ), yüzü gözü buruşmuş bir
maymunu yada yaşlı bir kocakarıyı andırıyor.
Onu, konuşurken gördüğünde ne kadar küçüldüğünü ve yemin ederken ne
kadar yalan söylediğini göreceksin.” (Yılmaz, 1995:98)

MERSİYE
Hemen her dönemde konusu ve içeriği bakımından geçerliğini koruyan klasik Arap şiiri türlerinden birisi de mersiyedir. Şair bu türde, yakınlarından ya da devlet büyüklerinden birinin ölümü nedeniyle üzüntüsünü dile getirir. Câhiliye dönemi kadın şairlerinden biri olan elHansâ’ kardeşi Sahr için söylediği mersiyeleri sayesinde şöhret olmuştur. İslâmî dönemde mersiyelerin daha çok savaşlarda şehit olanlar için
söylendiğini görürüz. Abbasiler döneminde ise daha çok halifeler, vezir-
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ler, devlet büyükleri ve saygın ilim adamları veya edipler için mersiyeler
söylemiştir.
Üçüncü Abbasi asrında mersiyenin parlak bir dönem geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu asırda bir şairin methettiği bir kişiye öldükten
sonra mersiye söylemesi gelenek halini almıştı. Ebu’l-Hasan b. El-Enbârî,
aynı zamanda yakın dostu olan Vezir İbn Bakiyye Buveyhî emiri Adududdevle tarafından öldürüldüğü zaman ona mersiye söylemekten çekinmemiştir (Yılmaz, 1995:100). Mersiye şu beyitlerle başlar (Vâfir):

عُ ّلو يف احلياة ويف الـ ــمماة ل
حق
ّ املعجزات إحدى أنت

قاموا حني حولك الناس كأن
وقود نداك أايم الصـ ــالت
كأنك قائم فيـ ـ ـ ـ ــهم خطيبا
وكلهم قيام للصـ ـ ـ ـ ــالت
َ
ًمددت يديك حنوهم إحتفاء
كم ّدمها إليهم ابهلبــات
“Sen hayatta ve ölümde yücesin. Gerçek şu ki sen mucizelerden birisin.
İnsanlar etrafında toplandıklarında, sanki onlar ihsanda bulunduğun zamandaki senin cömertliğinin ateşi gibidirler.
Onlar namaz kılmak için ayakta dururlarken sanki sen onların arasında namaz esnasında hutbe okuyormuş gibisin.
Sen onlara (geçmişte) birçok yardım ve bağışta bulunduğun gibi, (şu anda)
onlara doğru şefkatle elini uzattın.” (Yılmaz,1995: 100)
Üçüncü Abbasi asrının önde gelen edebî simalarından eş-Şerîf er-Radî
ayrım yapmaksızın yakın dostlarından birçok şair ve kâtip için mersiye
söylemiştir. Er-Radî, dönemin önde gelen edebî simalarından ve aynı
zamanda vezir olan Ebû Hilâl es-Sâbî’ için

علمت من محلوا على األعواد
أ
َ
أيت كيف خبا ضياء النادي
َ أر
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“Omuzları üzerinde taşıdıkları kişiyi tanıdın mı, edebiyat meclisinin ışığının nasıl söndüğünü gördün mü?!”
Beyti ile başlayan meşhur kasidesini inşâd ettiğinde, Şii olmayan birine mersiye söylediği için Şiiler tarafından büyük tepki almış, fakat o,
“Ben ona faziletinden dolayı mersiye söyledim.” diyerek kendisini savunmasını bilmiştir (Dayf, 1977:370; Yılmaz, 1995:100-101).

TASAVVUF ŞİİRLERİ
Zühd ve takva anlayışı bir Müslümanın hayatının özünü teşkil eder.
İslam toplumunda bir Müslüman Rabbine karşı kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirmek, dünya ile âhiret hayatı arasındaki dengeyi sağlamak
için tasavvuf anlayışı ve onun retoriğinden fazla uzak kalmamıştır. Diğer
taraftan Üçüncü Abbasi asrında Arap şiirinin boyutlarının genişlemesi
ve buna bağlı olarak müstehcen şiirlerin yayılmasına karşı tasavvuf şairleri hemen tepkisel tavır sergilemiş, tasavvuf meclislerinde vaaz ve nasihat şeklinde zühd ve takva konulu şiirleri inşâd etmekten geri kalmamışlardır (es-Sulemî:5; Yılmaz, 1995:103). Sistemli olarak ilk tasavvuf şiirleri
nazmeden ilk şairlerden biri olan İbnu’s-Serrâc el-Bağdâdî’nin aşağıdaki
beyitlerinde zühd ve takva kavramları ağır basmaktadır (vâfir):

أفلح عبد عصى هواه
َ
اق يف دينـ ــه وكـاسـا
َ َوف
ومل يَـُر ْح ُم ْد ِمنا لِـخمـر

عل كاسأسا
ّ َيَـْن َه ُل طاسا ي
“Nefsinin arzularına isyan eden kul kurtuluşa erer; dinî yönden yücelir
ve ayakları üzerine sağlam basar.
Sürekli kâseler dolusu içki içen ayyaş bir kimse ise asla huzur bulamaz.”
(Yılmaz, 1995:105)

HİKMET KONULU ŞİİRLER
Zühde benzer bir şiir konusu olan hikmet, doğu insanının karakter ve
ruh yapısıyla doğrudan ilgilidir. Hikmet konulu şiirler Araplarda Cahi-
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liye dönemine kadar uzanır. Muallaka şairlerinden Zuheyr b. Ebî Sulmâ
özellikle hikmet anlamı içeren beyitleriyle tanınmıştır. Ara dönemlerde
pek fazla hikmet konulu şiirlere rastlanmamakla beraber, Üçüncü Abbasi asrında büyük şair el-Mutenebbî saye-sinde hikmet konulu şiirler
Arap şiirinin gündemine tekrar oturmayı başarmıştır. Şiirlerinde bolca
hikmet konularına yer vermesi bakımından kendisine “Şâ‘iru’l-hikmet”
de denmiştir (el-Fâhûrî, 1986:I/813). Onun şiirlerinde kıtalar halinde veya
beyit ya da mısralar şeklinde rastlanan hikmetli sözler, bazen mantıklı
değerlendirmeleri, bazen de hayat tecrübelerini yansıtır. Aşağıdaki beytinde el-Mutenebbî, hikmetin kişiye neler kazandıracağından bahsetmektedir(Vâfir):

وكل شجاعة يف املرء تُـ ْغىن

وال ِمثْ ُل الشجاعة يف احلكيم
“Kişideki her cesaret değerlidir. Hikmet sahibi kişideki cesaret gibisi yoktur.”
(Yılmaz, 1995:108)
El-Mutenebbî, hikmet konusunda görüşlerini ortaya koyarken dînî,
siyâsî ve fikrî mezheplerden ve felsefî akımlarından pek fazla etkilenmiştir. Ayrıca zaman ve mekân kavramları üzerinde de kafa yorduğu anlaşılmaktadır. Aşağıdaki beyitlerinde insanın fıtraten zulme meyilli olmasından yakınmaktadır(Hafîf):

َمن يَـ ُه ْن يَ ْس َه ِل اهلَوا ُن علـ ـ ـ ــيه

ِ ِ
إيالم
ُ مـ ـ ـ ـ ـ ــا ِلُرح ِبيّة
كل يرى طُْر َق الشجاعة والندى
ّ و
قائد
ُ ولكن طبع النفس للنفس
ـب
ّ قلب ص ـ ـ
َ وإذا خامر اهلوى
دليل
ُ فَـ َعليه ل ـ ـ ـ ـ ــكل عني
“Alçalmak kolay gelir alçalan kişiye! Acı vermez yaralamak ölüye! Herkes
cesur ve cömert olmanın yollarını düşünür. Fakat kişinin doğası kişiyi yönlendirir.
Aşk bir âşığın gönlünü çeldiğinde onun üzerinde her gözün bir delili olur.”
(Yılmaz, 1995:108-109)

ÜÇÜNCÜ ABBASİ ASRI ŞİİRİNDE ANA TEMALAR  139

Hikmet konusunda dikkate değer şiirleri olan bir diğer şair,
‘Unvânu’l-hikem’ in de sahibi olan Ebû’l-Feth el Bustî’dir. Aynı zamanda
Gazne hükümdarı Mahmûd b. Sebuktekin’in kâtibi, müsteşarı ve sırdaşı
olan el-Bustî, aşağıdaki beyitlerinde ince bir mana, akıcı bir üslup ile
vaaz ve nasihatte bulunmaktadır (Meczû’u’r-remel):

بني َمن يُعطي ومن أي
رض
ُ خذ يف التقدير َع
فيد املعطي مس ـ ـ ــا

أرض
ُ ويد اآلخ ـ ـ ـ ــذ
وعلى اآلخذ أن يشكر
فرض
ُ إن الش ـ ـ ـ ــكر
“Veren kişi ile alan kişi arasında bir mesafe takdir edilmiştir.
Verenin eli gökyüzü, alanın eli ise yeryüzü gibidir.
Alan elin şükretmesi gerekir. Çünkü şükür farzdır.” (Yılmaz, 1995:109)
Aşağıdaki beyitlerinde ise el-Bustî, insanların dış görünümleri ve kılık kıyafetleri ile değerlendirilmesinin yanlış olacağına vurgu yapmaktadır (Munserih):

وال حتقــر املرء إن رأيتَه به
دمـ ـ ـ ـ ــامة أو راثث َة احلُلَ ِل
فالنحل سيئ على ضؤولت ـ ـه
ُ

ِ يشتار منه الفىت جىن
العسل
“Fiziği çirkin ve elbisesi eski püskü kişiyi gördüğünde onu hor görme.

Çünkü arı, küçük olması bakımından çok çirkindir, fakat genç ondan bal
sağar.” (Yılmaz, 1995:110)
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SONUÇ
Abbasiler dönemi, Arap unsurundan ziyade Arap, İran ve Türk unsurunun ağır bastığı siyasi, sosyal ve kültürel açıdan paydaş bir medeniyet
tezahürü şeklinde tarihe mal olmuştur. Özellikle Üçüncü Abbasi asrı
diye nitelenen evresinde her ne kadar sistemleşen bir devlet idaresi anlayışından dolayı nesir ve onun alt kolu olarak kitabet sanatı ağır basıyor
gibi görünse de şiirin ikinci plana atıldığını söylemek mümkün değildir.
Çünkü böyle bir algının oluşmasında en önemli faktör nesir ile şiir türünün iç içe geçmiş olmasıdır. Hâlbuki bu iç içe duruma rağmen hiçbir
zaman nesir şiiri gölgelememiş aksine Üçüncü Abbasi asrı şiiri geçmiş
dönemlere oranla hem şiir konusu hem de şiir türü bakımından büyük
gelişme göstermiştir. Özellikle tasvir şiiri alanındaki konu genişlemesi ve
tasavvuf, hikmet ve felsefe şiirleri bağlamındaki tür artışları Üçüncü
Abbasi asrı şiiri açısından dikkate değer hususlardan biridir.
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تاریخ تکامل ادبیات ترکی آذربایجان و ترکیه در همگنی با ادبیات فارسی در قرن
شانزدهم و اوایل قرن هفدهم میالدی
PROF. DR. GHADİR GOLKARİAN 

ÖZ
16. yy’da İran coğrafyası önemli olaylara tanık olmuştur. Nitekim 1502
yılında Şeyh Safiyyüddîn Erdebilî ailesinden olan Şah İsmail Safevî 12 yıl
boyunca gösterdiği çaba, yiğitlik ve başarıları sonucu iktidar tahtına oturmuş, saltanatı ele geçirmiştir. 50 yıllık bir süreçte tüm gücüyle ağalık ve
aşiret reisliği sistemini kökünden yok etmiş, sonunda Tebriz’de saltanat
tacını giymiştir. İktidar döneminin en önemli sonuçları ve en kalıcı olay
ise Şiilik mezhebini yaymaktı. Çünkü Şiiliğin ülkenin ulusal ve dinsel birliğinde önemli faktör olduğuna inanarak günden güne önemini arttırmaya çalışmıştı. Böylece, dinsel ve aynı zamanda merkez eksenli tek bir
devletin alt yapılarını oluşturabiliyordu.
Şah İsmail iktidar döneminde iki önemli noktayı hep göz önünde tutmuştur. İran tarihinin en önemli gelişmeleri arasında yer alan bu iki gelişme Şiiliğin geldiği konum ve Türkçenin eriştiği makamdır. Zira birinci
konu kurduğu devletinin temelini oluşturuyor, ayrıca ulusal-dinsel açıdan vatandaşlar arasında birliği sağlıyordu. Bu bağlamda gösterdiği gayret sonucu İran’da yaşamakta olan etnik gruplar renk, dil, soy ve diğer
ayrıştırıcı faktörlere bakmaksızın “Tek İran ulusu” olarak ortaya çıkıvermişti. Şah İsmail’in politikasının temelini “Tek yöntem, tek dil” oluşturuyordu. Başka bir deyişle, bu temele dayanarak devletinin güçlenmesini ve
aynı zamanda kendi saltanatının temelinin sağlam kalmasını garanti ediyordu.
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İkinci konuya gelince, dil faktörü Safevilerin ülke yönetimindeki
önemli mekanizmalarından biri sayılıyordu. Zaten Şah İsmail kendisi bizzat Türk’tü. Bu nedenle İran sınırları içerisindeki Azerbaycan Türklerini
İran’a göç etmiş olan diğer Türklerle birlikte kendi devletinin korumasında yararlanmayı tercih ediyordu. Bu bağlamda, işin sonuca varması ve
istenileni sağlaması bakımından “dil” faktörü önem arz ediyor, ulusal şuuru uyandırmak ve güçlendirmek açısından devlet tarafından önemseniyordu. Böylece, Şah İsmail tüm Türk halklarını bu politikayla bir araya
getirip onlardan ülkenin siyasi gücünü sağlama almak amacıyla faydalanmış ve ülke idaresinin üst mevkilerini; ülkenin askeri gücü ve önemli ordularını işte bu siyaset gereği Türklere bırakmıştı. Kurduğu askeri sistemi
güçlü, düzenliydi. Şamlı, İstancı, Zülkadr, Kaçar ve Arsak(Erseg) kavimleri ise Şah İsmail’in askeri gücünün ana kaynağı sayılıyorlardı. Yani, bu
Türk boyları Safevî iktidarının siyasal ve güvenlik kollarını oluşturuyorlardı.
Anahtar Kelimeler: Şah İsmail Safevî, Türkçe, Şiilik, Edebi gelişim.
ABSTRACT
In the 16th century the Iran witnessed significant events. In fact, in 1502,
the Shah Ismail Safavi, a member of the Sheikh Safi-addin Ardebili family
or Safavid Dynasty has shown efforts, bravery and successes for 12 year
and are sitting on the throne of power, seized the sultanate. In a period of
50 years, he completely destroyed the system of landholding and tribal
chiefs with all his power, and eventually he wore a sultanate in Tabriz.
The important event from the results of his rule was spreading the sect of
Shiism. Because Shiism believed that it was an important factor in the national and sectarian unity of the country, it tried to increase its significance
from day to day. Thus, they could create sub-structures of a religious and,
at the same time, centralized state.
Shah Ismail always kept two important points in mind during his rule.
A) Shiism B) Turkish. The first issue was the foundation of the state that
he founded, and the Nationalism- Sectarian factors was providing unity
among the citizens. In this context, the endeavoring ethnic groups living
in Iran have emerged as "the only Iranian nation" irrespective of color,
language, race and other separating factors. Shah Ismail's policy was based on "One governance method, one language". In other words, on the
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basis of this principle, the state was strengthened and at the same time the
foundation of its reign was guaranteed. As for the second issue, the language factor was considered one of the important mechanisms of the Safavids in the country. Already Shah Ismail himself is a Turk. For this reason, he was using the Azerbaijani Turks in the Iranian borders with other
Turks who had migrated to Iran to protect their own state. The "language"
factor was important to get results. Because of this factor, national consciousness awakened and strengthened. This matter was important for the
state. Thus, Shah Ismail brought all Turkic peoples together with this policy and benefited from them in order to provide the political power of the
country. The top positions of the country administration were left to the
Turks. As a matter of fact, the military power of the country and its important armies were left to the Turks due to this policy. His military system was strong, orderly and well structured. The people of Shamlu, Scani,
Zulqadr, Qajar and Arsak (Erseg) were considered to be the main source
of Shah Ismail's military power. In other words, these Turkish tribes constituted the political and security branches of the Safavid government.
Keywords: Shah Esmail Safavi, Turkish, Shiism, Literary development

چکیده
1502  زیرا در سال.اراضی ایران در قرن شانزدهم میالدی شاهد حوادث عظیمی بود
 سال تالش و12 میالدی شاه اسماعیل صفوی از سالله شیخ صفی الدین اردبیلی بعد از
 او با تمام.نشان دادن غیرت و مردانگی و جسارت تمام به قدرت و سلطنت رسیده بود
 سال ریاست خوانین و عشیره ای را برچیده و در تبریز بر تخت سلطنت50 توانش مدت
 مذهب شیعه را به عنوان عاملی در، در کنار این.جلوس نموده و تاجگذاری کرده بود
 مذهبی کشور بزرگ ایران در نظر گرفته و بر گسترش و اهمیت آن افزوده-وحدت ملی
. بدین ترتیب زیر بنای حکومتی دینی و درعین حال واحد و مرکز گرا را بنا نهاده بود.بود
شاه اسماعیل در زمان سلطنت خود به دو نکته اساسی بیش از هر چیزی اهمیت می
 زیرا نخستین نکته اساس حکومت او را شکل می. الف) مذهب شیعه ب) زبان ترکی.داد
 مذهبی وی بر شمرده می-بخشید و از عوامل مهم در شکل گیری و وحدت گرایی ملی
 در سایه این نکته بدون توجه به نژاد و رنگ و زبان می توانست تمامی اقوام ایرانی.شد
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گرد هم بیاورد .سیاست اصلی شاه اسماعیل صفوی بر محور "یک رویه و یک زبان" می
گشت .به عبارتی دیگر ،پرداخت به این نکته اساسی می توانست به قدرت یافتن و ترقی
بنیانهای حکومتی شاه اسماعیل صفوی منجر شود .
عامل زبان ترکی از دیگر مکانیزمهای مهم سیاست و کشورداری حکومت صفویان به
شمار می رفت .شاه اسماعیل صفوی که خود ترک بود ،سعی بر آن داشت که تمامی
ترکهای آذربایجان و سایر ترکهای ایران را که به اقصی نقاط کشور کوچ کرده بودند ،گرد
هم آورده با کمک آنان پایه های اقتدار حکومتی خود را تقویت نماید .او برای نیل به
خواسته سیاسی خود از موضوع زبان به خوبی استفاده کرده و آن را به عنوان بیداری
سازی و ارتقای شعور ملی در میان ترکهای ایران مورد بهره گیری قرار داد و توانست اقوام
ترک ایرانی را به عنوان باالترین و موثرترین نیروی قدرت سیاسی کشور بکار گیرد .نیروی
نظامی و به عبارتی سپاهی را که شاه اسماعیل صفوی اقدام به تشکیل آن نمود .او با یک
دست کردن ارتش خود از این طریق می خواست از نیروی مقتدر ،منتظم و متشکل
برخوردار گردد .مردان قبایل شاملو ،استانجو ،روملو ،افشار ،ذوالقدر ،قاجار و آرساک
(ارسق) از عمده نیروهای سپاه شاه اسماعیل صفوی بر شمرده شده و امنیت اقتدار سیاسی
کشور را به عهده آنان نهاده بود.
کلید واژه ها :شاه اسماعیل صفوی ،زبان ترکی ،مذهب شیعه ،تحول ادبی.
مقدمه
اراضی ایران در قرن شانزدهم میالدی شاهد حوادث عظیمی بود ،زیرا در سال 1502
میالدی شاه اسماعیل صفوی از ساللة شیخ صفی الدین اردبیلی ،بعد از  12سال تالش و
نشان دادن غیرت و مردانگی و جسارت تمام به قدرت و سلطنت رسیده بود .او با تمام
توان خود  50ریاست خوانین و عشیره ای را برچیده و در تبریز بر تخت سلطنت جلوس
نموده و تاجگذاری کرده بود .در کنار این ،مذهب شیعه را به عنوان عاملی در وحدت ملی
ـ مذهبی کشور بزرگ ایرا ن در نظر گرفته و بر گسترش و اهمیت آن افزوده بود .بدین
ترتیب زیر بنای حکومتی دینی و درعین حال واحد و مرکز گرا را بنا نهاده بود.

  145تاریخ تکامل ادبیات ترکی آذربایجان و ترکیه

شاه اسماعیل در طول دوران اقتدار خود به دو نکتة اساسی بیش از هر چیز دیگری
اهمیت می داد :الف) مذهب شیعه ب) زبان ترکی؛ زیرا این دو ،به اساس حکومت او شکل
می بخشید و از عوامل مهم در شکل گیری و وحدت گرایی ملی ـ مذهبی وی به شمار
میآمد .در سایة این امر ،وی بدون توجه به نژاد و رنگ و زبان ،میتوانست تمام اقوام
ایرانی را که در آن زمان از سرحدات افاغنه گرفته تا شرق آسیای صغیر و همچنین از
قفقاز گرفته تا جنوبیترین حاشیة خلیج فارس را در یک قالب ملی ـ مذهبی قرار دهد و
به سهولت آنان را در مرکزیت اقتدار خویش اداره کند .سیاست اصلی شاه اسماعیل صفوی
بر محور «یک رویه و یک زبان» میگشت .به عبارتی دیگر ،پرداخت به این نکتة اساسی
میتوانست به قدرت یافتن و ترقی بنیانهای حکومتی شاه اسماعیل صفوی منجر شود.
دومین نکتة حائز اهمیت که زبان ترکی بود ،از دیگر محورهای مهم سیاست و
کشورداری حکومت صفویان به شمار می رفت .شاه اسماعیل صفوی که خود ترک بود،
سعی بر آن داشت که تمامی ترکهای آذربایجان و سایر ترکهای ایران را که به اقصی
نقاط کشور کوچ کرده بودند ،گرد هم آورده ،با کمک آنان پایههای اقتدار حکومتی خود
را تقویت نماید .او برای نیل به خواستة سیاسی خود ،از موضوع زبان بهخوبی استفاده
کرده و از آن در جهت بیدارسازی و ارتقای شعور ملی در میان ترکهای ایران بهرهگیری
کرد و توانست اقوام ترک ایرانی را به عنوان باالترین و مؤثرترین نیروی قدرت سیاسی
کشور به کار گیرد .نیروی نظامی و به عبارتی سپاهی را که شاه اسماعیل صفوی به تشکیل
آن اقدام نمود ،غالباً از ترکهای مختلف اراضی ایران بزرگ بود .او با یکدست کردن ارتش
خود از این طریق میخواست از نیروی مقتدر ،منتظم و متشکل برخوردار گردد .مردان
قبایل شاملو ،استانجو ،روملو ،افشار ،ذوالقدر ،قاجار و آرساک (ارسق) از نیروهای عمدة
سپاه شاه اسماعیل صفوی شمرده شده و امنیت اقتدار سیاسی کشور را بر عهدة آنان نهاده
بود.
سیاست شاه اسماعیل در روند رشد زبان ترکی
مردان قبایلی که از آنها یاد شد ،در واقع همان نیروی «قزلباش» بودند که در زمان
شیخ حیدر ،پدر شاه اسماعیل در خدمت خاندان صفوی یودند .در آن زمان شیخ حیدر با
تأکید بر این که همة آنان از نژاد ترک هستند ،اصرار داشت تمامی طرفداران و حامیانش

 PROF. DR. GHADİR GOLKARİAN

146

از اقوام ترکنژاد باشند و از این جهت ،بر موضوع شعور ملی آنان بیش از هر چیزی اهمیت
میداد .وی کالههای سرخرنگی تهیه و بر استفاده از آن تأکید کرده بود تا هم بتواند آنان
را از دیگران متمایز سازد و هم تمامی سپاهیان خود را که آنها را «قزلباش» مینامیدند،
بهراحتی بشناسد .از طرفی با اعتقاد به فلسفة شهادت در مذهب شیعه و توسل به حضرت
سید الشهدا ،وجود رنگ سرخ ،معنای معنوی دیگری نیز برای سپاه قزلباش به همراه
داشت .آنان با این رنگ ،روحیة شهادت طلبی ،فداکاری در راه دین و خون دادن به پاس
شعایر مذهبی را نیز به نمایش میگذاشتند .در واقع قزلباشها هم تمثالی از ملیت و هم
نمادی از اعتقادات مذهبی اقتدار صفوی بر شمرده میشدند.
ناگفته نماند که عامل اصلی اقتدار شاه اسماعیل صفوی ،سپاه قزلباش بود و در عین،
حال هسته اصلی نظام سیاسی او را نیز تشکیل می داد .یکی از اساسیترین دالیل نزدیکی
میان شاه اسماعیل و سپاهیانش ،همانا تکلم به زبان ترکی و دفاع از آرمانهای دینی ـ
ملی بود .همین برخورد و سیاست ،بخصوص در نظام حکومتی شاه اسماعیل صفوی موجب
شده بود که در دیگر مناطق اطراف و اکناف ایران نیز رؤسا و مالکین برای نفوذ به سیستم
سیاسی کشور به فراگیری زبان ترکی عالقهمند شوند و این زبان را بهخوبی تکلم نمایند.
تحریک شدن به فراگیری زبان ترکی در میان مسئوالن رده پایین ،برای رسیدن به
موقعیتهای خوب در ردههای باال و همچنین دیگر افراد ساکن در مناطق مختلف ایران،
منجر به گسترش سریع زبان ترکی در تمام نقاط تحت حکومت شاه اسماعیل صفوی شده
بود .در این دوره زبان ترکی با تمام قدرت به رشد و توسعة خود افزوده و جان تازهای
یافته بود .زیرا سخن گفتن به زبان ترکی و نوشتن به این زبان ،نه تنها عاملی برای مباهات
در رفتار و گفتار ،بلکه حتی منبع افتخار ملی نیز شمرده میشد .از سویی شاه اسماعیل
که خود شاعرپیشه بود ،نه تنها اشعارش را به ترکی مینوشت؛ بلکه دیگر شعرا و ادبا را
نیز برای ترکی نوشتن ترغیب و تشویق میکرد .او در اشعارش از تخلص «ختایی» بهره
میجست.
شاه اسماعیل صفوی و یا به عبارتی «ختایی» بیشتر اشعارش را به طرز مناقب ،یعنی
تعریف و تمجید از حضرت علی و اولیای آن میسرود .در زمان وی بود که در ادبیات ترکی

  147تاریخ تکامل ادبیات ترکی آذربایجان و ترکیه

برای نخستین بار قالب شعری «قوشما» 1پدیدار شد .در این قالب شعری ،اشعار به صورت
دوبیتی  11هجایی نوشته میشد که امروزه نیز در میان مردم آذربایجان و شاعران آن
رواج دارد .بنابراین ،میتوان شاه اسماعیل ختایی را پیشقراول سبک شعری قوشما در
نظر گرفت .از آن زمان به بعد ،پهنة شعر آذربایجانی روز به روز به پیشرفت و توسعة خود
ادامه داد .البته باید گفت که سبک شعری قوشما تنها در میان شاعران ترکیزبان آن زمان
ایران رواج داشت و به کار میرفت .هر شعر قوشما از  2یا  5بند تشکیل میشد که نمونهای
از آن به این ترتیب است:
هرکیم شیخ صفی نین امرینی توتماز

یورولور بو یولدا ،منزله چاتماز

غیـــر ملـت اونا اعتـبار ائتـــمز

جمله عبادتین باشیدر توحید!

در آن زمان اشعار نغز و عاشقانه نیز با وزن هجایی نوشته میشد و از دو بیتیهای
هشتهجایی نشکیل میشد که به آنها «قوشما» و «گرایلی» گفته میشد .این گونه اش
از دو بیتیهای هفتهجایی تشکیل میشد ،نام «بایاتی» و «خویرات» به خود میگرفت.
البته ناگفته نماند که شاه اسماعیل صفوی ،خود شاعری غزلسرا شمرده میشد .غزلهایی
که وی در آن روزگار به زبان ترکی آذربایجانی نوشته است ،ز نظر ادبا و دانشمندان ادبیات
ترکی ،امروزه نیز قابل توجه و تأمل است .دیوان شاه اسماعیل ختایی که از منظومههای
ترکی او تشکیل یافته است ،نه تنها از نظر سبکشناسی ،بلکه از دیدگاه شناخت تاریخ
کهن ادبیات ترکی آذربایجانی نیز دارای اهمیت است .وی در زمان اقتدار خود ،با دیگر
سالطین ترک در آسیای صغیر یا ترکیه فعلی به زبان ترکی مکاتبه میکرد و مکتوبات او
با سلطان مراد چهارم و سلطان سلیم عثمانی در زمرة آثار مهم باقیمانده از آن زمان در
موزههای کشورهای ایران و ترکیه موجود میباشد.
چگونگی ورود ادبیات فارسی به ادبیات ترکی
شاه اسماعیل صفوی زمانی که شهر تبریز را از اشغال سلطان مراد عثمانی که از طایفة
آققویونلو بود بازپس گرفت ،بیرق مذهب شیعه را در تبریز به اهتزاز درآورد .متأسفانه
برخی از ادبا و شاعران ترکی که با ادبیات فارسی سر و کار داشتند و دارای مذهب سنی
به معنای شبیه سازی ،ساخت و ترتیب بندی است
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بودند ،به همراه عقبنشینی اردوی اشغالگر عثمانی شهر تبریز را ترک کردند و به دلیل
ترس از تمایز دینی حکومت ،در خاک آناتولی مسکن گزیدند .بدین ترتیب ادبیات فارسی
در پیکرة ادبیات ترکی در سرزمینهای آناتولی نفوذ کرد و در نهایت ،در قرن  17میالدی،
ادبیات ترکی با کمک گرفتن از ادبیات و الفاظ و کلمات فارسی ،رونق و توسعة خاصی
یافت .شاعران ترک آذربایجانی که به سرزمینهای آناتولی مهاجرت کرده بودند ،بستر
گسترش زبان فارسی در زبان ترکی را فراهم کرده بودند .بعد از این حادثه ،ادبیات دیوانی
و یا اشعار نغز و دارای قالب و وزن شعری در آناتولی نیز رونق یافت .تا آن هنگام ،ادبیات
ترکی آناتولی فاقد دیوان شعری بود و با بهرهگیری از عروض و قافیه در ساختار اشعار
شاعران ترک ،جوانه های ادبی تازه و زیبایی پدیدار شد .در واقع میتوان با بررسی ادبیات
دورة شانزدهم و هفدهم میالدی سرزمینهای عثمانی ،چنین رونق و رشدی را تأیید کرد.
در واقع وجود سبک هندی در ادبیات دیوانی آناتولی از این تأثیرات فرهنگی ـ اجتماعی
سرچشمه گرفته است .شعرای فارسزبان و یا مهاجران ترک فارسیشناس ،الگوهای قالب
شعری فارسی حکمی و سبک هندی را بر زبان ترکی نفوذ دادند و به این ترتیب ،شعر
ترکی با قالبی تازه پیوند یافت و جان تازهای گرفت .به عبارتی روشنتر باید گفت که
شعرای ایرانی مهاجر به اراضی آناتولی ،برای حفظ جان خود ،اقدام به مهاجرت نموده ،اما
عمالً توانسته بودند در زمان اقتدار عثمانیها ،در سرزمینهای ترکنشین آناتولی ریشههای
ادبیات فارسی را نفوذ و گسترش دهند .از طرفی ادبای مشهور و شاعران برجسته و در
عین حال متنفذ در دربار عثمانی ،با الهام از سبک هندی توانستند بهسهولت زمینة تأثیر
لغات و نظام دستوری زبان فارسی بر زبان و ادبیات ترکی را فراهم بیاورند .این نفوذ و
عالقه بهاندازه ای رونق و گسترش یافته بود که موجب شد شاهان دربار عثمانی در مکاتبات
خود با شاه اسماعیل صفوی از زبان فارسی استفاده کنند.
در این میان باید به سه نکتة اساسی و سه دلیل عمده در استفادة شاهان عثمانی از
زبان فارسی در نگارش و مکاتباتشان اشاره نمود .دلیل نخست این است که اصحاب دربار
و مقامات در نزد پادشاهان عثمانی کسانی بودند که به فارسی و ادبیات آن اشنایی داشته
و بیشتر مقامات از جمله شیخاالسالمها و وزرا و فرمانداران به این زبان آشنایی داشتند و
برای رسیدن به ا ین مقام و کسب قرب در نزد پادشاهان عثمانی برخورداری از موهبت و
آشنایی به زبان فارسی و لغات آن میتوانست زمینة ارتقای شغلی و مسندی آنان را فراهم
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بیاورد .دلیل دوم گرایش اهل دربار و ادبا به خود زبان فارسی مربوط می شود ،زیرا استفاده
از الفاظ و جمالت فارسی ،بهنوعی موجب برجستگی شخصیت فرد به شمار میآمد .دلیل
سوم نیز ،استفاده از منابع علمی ،فلسفی ،دینی علمای ترک از منابع نوشتاری زبان فارسی
است.
همین قضیه حالت عکس خودش را در سرزمینهای تحت اقتدار صفویان بر جای
میگذاشت .در نتیجة افول رو به گسترش اقتدار دولت عثمانی و از سویی بر هم خوردن
نظم اجتماعی و سیاسی در آناتولی ،بسیاری از ادبا و علمای ترک به ایران مهاجرت نموده
و به دلیل حس ملیگرایی حکومت صفوی در حمایت از ترکها ،جایگاه ویژهای برای این
گروه فراهم شده بود .بنابراین ،حضور متداوم ادبای ترک در داخل ایران و حتی نفوذ و
ارتقای آنان تا سطوح باالی حکومت صفویان ،منجر به گسترش ادبیات ترکی در ایران
شده بود .بعد از دوران اقتدار سلجوقیان ،زبان ترکی هرگز این اندازه از رشد و گسترش
کافی برخوردار نشده بود .اما در دوران صفویان زبان و ادبیات ترک در سرزمینهای ایران
و بخصوص اراضی آذربایجان رونق فراوانی یافت .از سویی تغییر پایتخت حکومت صفویان
از تبریز به اصفهان نیز منجر به گسترش زبان ترکی آذربایجانی به سایر نقاط ایران گردید.
«حبیبی» ،شاعر متولد برگشاد در دربار صفویان به عنوان استاد زبان فارسی به موقعیت
باالیی رسیده بود .تا به امروز هیچ دیوان و مجموعهای از وی در دست نیست ،اما در زمان
صفویان به او لقب «ملک الشعرا» داده شده بود .نام و عنوان او را در بسیاری از اسناد
تاریخی مربوط به دوران صفویان میتوان یافت .گذشته از این« ،محمد امین سلطان
ترکمن» و برادرش« ،محمد مؤمن بیگ» نیز از دیگر شاعران فارسیگو و ترکیگوی دربار
صفوی هستند که توانسته بودند از عزت و قربت بسیار زیاد پادشاه صفوی برخوردار شوند.
«موالنا کربالیی علی راغب افندی(راغب تبریزی)»« ،عقیقی شیروانی»« ،قاضی اورجی
مراغهای» نیز از دیگر شاعران این دوره محسوب میشوند .این شاعران تسلط بسیاری بر
زبان و ادبیات فارسی و ترکی داشتند و اشعارشان را به این دو زبان مینوشتند« .صادق
افشار» ،ملقب به «صادقی» نیز از جمله ادبای دوران اقتدار صفویان بود که توانست آثاری
به نظم و نثر بنویسد .برخی از آثار او نیز به زبان ترکی جغتایی بوده است« .دیوان ترکی»
و "منشآت ترکی» باقیمانده از وی هنوز هم مورد توجه کارشناسان و محققان ادبیات
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ترکی امروزی است .به غیر از این ،مهمترین اثر باقیمانده از وی به نام «تذکرة مجموعه
الخواص» میباشد2.
نتیجه
با توجه به شرایط موجود سیاسی ـ اجتماعی در قرن شانزدهم و ادامة آن در اوایل
قرن هفدهم ،علیرغم این که زبان ترکی در ایران با روی کار آمدن حکومت صفویان رونق
خاصی یافت ،در سرزمین آناتولی و دولت عثمانی نیز ادبیات فارسی گسترش وافری داشت.
ادبایی همچون «حقیری»« ،جامی»« ،هاتف» و «فردی ادبیلی» از جمله شاعرانی هستند
که نامشان در ساحة ادبیات ترکی ـ فارسی چون ستارههایی میدرخشد« .فضولی»،
«محمد ابن سلیمان بغدادی»« ،محمد حسین کاتب نشاطی»« ،مال حسین واعظ
کاشفی»« ،روحی انرجانی» و در اوایل قرن هفدهم میالدی« ،صائب تبریزی» از جمله
دیگر ادبای مشهوری هستند که هم به زبان ترکی و هم به زبان فارسی خدمات شایانی
کردهاند .به طور مثال «صائب تبریزی» به عنوان یک شاعر ترکی عالقهمند به سبک هندی
در شعر زیر قدرت خود را نشان میدهد:
توتولموش گؤنلومو جامایله شــادان ایلمک اولماز
الایلن پستهنین آغزین کی خنـدان ایلمک اولماز

در مقابل ،ادبایی همچون «نفعی»« ،نشاطی»« ،شیخ االسالم یحیی»« ،شیخ االسالم
بهایی»« ،نائلی»« ،ثابت»« ،عظیمزاده حالتی»« ،ذاتی»« ،خیالی»« ،نبی»« ،باقی»،
«نوی»« ،روحی بغدادی»« ،فغانی»« ،کمال پاشازاده»« ،محبی»« ،یحیی طاشلیجالی» و
 ...نیز با توسل به ادبیات فارسی ،خدمات شگرفی را به این زبان وادبیات در ساحة ادبیات
ترکی کرده و نقش پلهای ارتباطی را در میان زبانهای ترکی و فارسی ایفا نمودهاند .با
نگرشی نه چندان عمیق به زبان ترکی امروزی در لهجههای آذربایجانی و آناتولی ،نقش
این همگنی و همسویی را میتوان بهروشنی دید .غالب لغات کاربردی امروزی در زبان
2

این اثر به توسط پروفسور دکتر عبدالرسول خیامی به صورت فارسی ترجمه شده و از سوی دانشگاه تبریز به
چاپ رسیده است.
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ترکی آذربایجانی و یا آناتولی که به نام ترکی استانبولی شناخته میشود ،ریشة فارسی
داشته و بیتوجهی به آنها و یا کنار نهادن آنها میتواند دشواریهای بسیار بزرگی در
ادبیات و زبان ترکی آذریایجانی یا آناتولی ایجاد نماید3.
بنابراین ،به نظر میرسد توسل به کنشهای ملی ،نه تنها باعث دگرگونی شرایط
پنداری و رفتاری متکلمین دو زبان فارسی و ترکی خواهد شد ،بلکه زمینه را برای بروز
برخی واکنشهای نادرست و توأم با اشتباهات تاریخی و چه بسا متظاهر شدن ادعاها و
تحریفهای تاریخی بدون سند فراهم خواهد کرد و این زیان و خسرانی عظیم برای نسل
آینده خواهد بود .بدیهی است در چنین شرایطی قرابت جای خود را به دگرفکنی داده و
دگردیسی این دو زبان و ادبیات بدون این که همراه با تکامل باشند ،به سوی قهقرا حرکت
خواهند کرد .چه بخواهیم ،چه نخواهیم ،این دو زبان چنان به هم در آمیخته و با هم به
صورت موازی مسیر تکاملی خود را میپیمایند که انکار آن و حرکت علیه این همگنی،
نوعی دشمنی با واقعیت و در عین حال فریب دادن خود با پندارهای متعصبانه است.
شرایط به گونه ای است که زبان ترکی امروزی با همراهی زبان فارسی ،قابل درک و فهم
میباشد .برای حسن ختام ،شعری از «نفعی» را در زیر میآوریم:
اسدی نسیــم نوبهـار ،آچیلــــدی گوللر صبحدم
آچسون بزمده گؤنلوموز ساقی مدد صون جام جم
بو دمده کیم شام و سحر میخـانه باغه رشک ائدر
مست اولسا دلبر ،سوسا گر معذوردور شیخ الحرام
یا نیـــلهسون بیچــــاره لر ،آلفتـــه لر ،آواره لر
ساغـــر صونا مهپاره لر ،نوش ائتممک اولور ستم

پروفسور دکتر مینه منگی" ،تاریخ ادبیات قدیم ترک" انتشارات آقچه ،آنکارا  2011ص149 .

3

واقعهنگاري برجسته ترين ويژگي اشعار استاد شهريار
PROF. DR. MUHAMMED-İ HAKPÛR

ÖZ
Tarihsel olaylara değinme, Şehriyar’ın en belirgin şiir özelliklerinden
biridir ve bu özellik onun eserlerinin ölümsüz ve kalıcı olmasında çok
etkili olmuştur. Bu yazıda tarihsel olaylara değinmekle dikkat çekilen
şey şairin, kendi tecrübe ve edinimlerine dayanarak döneminin olaylarını diliyle anlatmasıdır. Bu konunun ilk bakışta çok önemli ve dikkate
değer olmadığı ve gazetecilerin böyle hedeflere daha iyi ulaşabildikleri
ihtimali söylenmektedir.
Eski şiirimizde, özgün metot ve kalıplar da göz önünde bulundurularak bu önemli özelliği gözlemlemek çok nadirdir. Bu özelliğe Hakânî’nin
dışında diğerleri daha az ilgi göstermiştir. Şehriyar’ın kendi hayatından
edindiği duygu ve tecrübeleri anlatmaya yönelmesi sanatsal dokunuşlarıyla oldukça olağanüstü bir hal alıyor. Şehriyar’ın şiirlerinde tarihi olaylara işaretlerde bulunması; özgürce hayal etme, bir parça ressamlık, romantizmin tanımı ve onun romantik bir şair olmasıyla oldukça fazla
ilişkilidir. Çeşitli siyasi ve toplumsal olaylara işaret etme, duygusal durumları ve şahsi serüvenleri beyan etme ve dostlarından hükümet adamlarına kadar bazı kişilerin adını anma Şehriyar’ın şiirinin tarihi konulara
yer vermesi özelliğinin en belirgin örneklerinden sayılır. Çoğunlukla
onun şiirleri konu çeşitliliğinin bütünlüğüyle birlikte bu özellikten payını alır ve eğer “Onun şiiri hayat ve hayatı da şiir” olmuş dersek abartmış
olmayız.
Anahtar Kelimeler: Şehriyar, Şiir, Tarihsel gelişmeler.
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ABSTRACT

The incident is one of the most prominent features of Shahriar's poetry, and this feature has a tremendous effect on the immortality and survival of his works. The purpose of the event in this paper is to describe
the events surrounding the poet's age, which he, based on his experiences and perceptions, expresses it in the language of poetry. This point
may not be very important at first; and it is possible to say that the master of journalism can better meet such goals. While the truth is on the
side of this idea. For the purpose of past events is to describe the events,
to adorn it in the artistic props and the magnificence and magnitude of
it. Which, in view of this boundary, the boundary between poetry and
slogan, poet, historian or journalist were classify.
The logic or the truth of the originality of the artistic experience was
one of Nima's most important efforts in the design of a new poem that
would have required poets, rather than modeling from earlier examples,
to be more tied to their direct experiences and experiences of life.
In the past, according to its specific principles, the emergence of this
important feature is very rare, and other than Khaghani, others have
paid less attention to this issue, because in the traditional poetry of loyalty to the literary criteria and maintenance of its sanctity, Does not provide expression for the poet's experiences
Shahriar's approach to expressing his emotions and receptions of life
with his artistic functions is amazing. The story of Shahriar's poetry with
his individuality, free imagination, detailing, his romanticism and romance is very high. Referring to various political and social events, expressing emotional states and personal stories, and bringing the names
of different people from friends to government figures is one of the most
prominent examples of Shahriar poetry. Most of his poems, with all
thematic variations, have this monolithic character, and if we say that
"his poetry is his life and his life is poetry", we have not spoken exhaustively.

Keywords: Shahriar, Poetry, Event log, Authenticity of artistic
experience, Individuality.
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چکیده
واقعه نگاري يكي از بارزترين مختصات اشعار شهريار است و اين ويژگي در
جاودانگي و ماندگاري آثار او تاثير به سزايي دارد .منظور از واقعه نگاري در اين نوشتار
بيان وقايع و روي دادهاي پيرامون عصر شاعر است كه وي براساس تجارب و دريافت-
هاي خود آن را به زبان شعر بيان ميكند .اين مطلب در بادي نظر ممكن است زياد مهم
و حائز اهميت نباشد؛ و اين احتمال وجود دارد كه گفته شود ،ارباب جرايد و روزنامه-
نگاران بهتر ميتوانند چنين اهدافي را برآورده سازند .در حالي كه حقيقت در آن سوي
اين تصوّر قرار دارد؛ زيرا منظور از واقعهنگاري گذشته از بيان وقايع ،آراستن آن در
پيرايه هاي هنري و شكوه و عظمت ناشي از آن است ،كه با لحاظ اين قيد مرز بين شعر
و شعار و شاعر و مورخ و يا روزنامهنگار مشخص ميشود واقعه نگاري يا صدق اصالت
تجربة هنري يكي از مهمترين كوششهاي نيما در طرح شعر جديد بود كه ميخواست
شاعران به جاي الگوبرداري از نمونههاي پيشين ،بيشتر به تجارب و دريافتهاي مستقيم
خويشتن از زندگي مقيّد باشند.
درشعر گذشتة ما ،با توجه به اصول و موازين خاصّ آن ،ظهور اين مختصة مهم
بسيار نادر است و جز خاقاني ،ديگران كمتر به اين موضوع توجّه كردهاند؛ به اين دليل
كه در شعر سنتي وفاداري به معيارهاي ادبي و حفظ حرمت آن ،مجالي براي بيان
تجارب شاعر فراهم نميكند .رويكرد شهريار به بيان عواطف و دريافتهاي خود از
زندگي با كاركردهاي هنري آن بسيار شگفت انگيز است .واقعهنگاري در اشعار شهريار با
فرديّت ،تخيل آزاد ،جزئي نگاري ،وصف رمانتيسم و رمانتيك بودن وي ارتباط بسيار
بااليي دارد .اشاره به حوادث گوناگون سياسي–اجتماعي ،بيان حاالت عاطفي و
سرگذشتهاي شخصي و نيز آوردن نام اشخاص مختلف از دوستان گرفته تا شخصيت-
هاي حكومتي از بارزترين نمونههاي واقعهنگاري شعر شهريار محسوب ميشود .اغلب
اشعار او با تمام تنوّعات موضوعي ،از اين ويژگي انحصاري برخوردار است و اگر بگوييم
كه « شعر او زندگي و زندگي او شعر » بوده است ،گزاف نگفتهايم.
کلید واژه ها :شهريار،شعر ،واقعهنگاري ،اصالت تجربة هنري ،فرديّت
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مقدمه
شهريار چنان كه گفتيم در طول شصت سال حيات شاعرانة خود هرگز مرزي ميان
شعر و زندگي ترسيم نكرده است .او ذات ًا شاعر آفريده شده بود و با شاعري نيز دنيا را
بدرود گفت .از آن دسته شاعراني نبود كه مدّتي شعله كشيدند و بعد از يك دورة معين
از فراز به نشيب افتادند و به تكرار خويشتن پرداختند .بهار ،ايرج ،اخوان ثالث ،سپهري و
نيما در ميان معاصران ما از جايگاه وااليي برخوردار هستند؛ اما نيمي از عمر شصت و
چهار سالة بهار به سياستبازي ،روزنامهنگاري ،نمايندگي مجلس ،استادي دانشگاه تبعيد
و زندان و تحقيق گذشت .بخش قابل توجهي از عمر پنجاه يك سالة ايرج صرف كارهاي
جنبي شد .اخوان ثالث با مشغلههايي چون سياست ،معلمي و كار در صدا وسيما رو به
رو بود .زندگي سپهري نيز در ميان شعر و نقاشي در نوسان بود؛ امّا شهريار در اين ميان
اس تثناست و تمام عمر او جز بخشي از ساليان مدرسه در خدمت شعر گذشت .نيما نيز
از اين منظر به پاي او نميرسد چون بخشي از زندگاني او در راه معلمي و عضويت در
ادارة نگارش وزارت فرهنگ گذشت .پس «تمام وقت شاعر بودن» افتخاري است كه در
ميان همة نوابغ و برجستگان شعر ،نصيب شهريار شد .بنابراين شاهكارهاي متعدد و
متنوعي كه در موضوعات و قالبهاي مختلف از او به يادگار مانده است ،محصول همان
نگاه شاعرانة وي به زندگي و نياميختن زالل خلوت رمانتيك به واقعيتهاي بيروني و
پرداختن به خالقيت هنري در جهان خيالي خويش بود (شفيعي كدكني)477 :1390 ،
شهريار با توجه به گفتههاي باال و نيز به سبب شاعر توفيق باال در دو زبان ،توجّه
عميق به مسائل ديني و آييني ،پرداختن به موضوعات مختلف و تنوع قالبها ،يكي از
پيچيدهترين شعراي معاصر ايران به شمار ميآيد ،اما اين پيچيدگي را نبايد با تعدادي از
لغات و ترك يبات دشوار و تزاحم صور خيال يكي دانست؛ بلكه اشعار او از اين منظر ،يكي
از سادهترين شعرهاي فارسي با زبان سهل و ممتنع و تلفيق زبان ادبي و محاورهاي است.
با اين بيان ،حصر خالقيّت هاي شهريار در غزل ،اجحافي بزرگ در حق وي و شعر جديد
فارسي به شمار ميآيد .پرداختن به اشعار سنّتي ،سرودن اشعار تركي ،توجه به شعرهاي
نيمهسنتي و ساختن شعرهاي آزاد و نيز بهرهگيري از مضامين متنوع ،اليههاي شخصيت
شاعري شهريار را تشكيل مي دهد .بر همين اساس ،طيف خوانندگان شعر او از تنوع و
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گستردگي چشمگيري برخوردار است و حضور او در حافظة تاريخي و ادبي ملت ايران و
حتي جهان در ميان شاعران معاصر كم نظير است( .زرقاني)130 – 131 :1391 ،
تولّد شهريار با تحوّالت و دگرگونيهاي جديد كه از رهگذر انقالب مشروطه به وجود
آمده بود ،تقارن داشت .انقالب مشروطة ايران همانند انقالبات ملل ديگر ،تحوّالت ادبي
را نيز به دنبال داشت .در عالم ادبيات از سويي هدفمندي ،مفيد بودن و به زبان مردم
بودن جاي گزين اشرافيت و انحصارطلبي شده بود ،از سوي ديگر اجتماعيّات و بازتاب
مسائل روز تغزالت و توجه به مسائل عاطفي را در حاشيه قرار داده بود .افزون بر اين،
بعد از قرون متمادي ،كانون تاثّر و الهام در ادبيات ،از عرب به غرب تبديل شده بود و از
طريق روزنامهها ،كتابها و ترجمة آثار غربي مسائل تازهاي وارد ادبيات ميشد .همچنين
بسياري از مؤلّفههاي دموكراسي غربي و انديشههاي اومانيستي و موازين ادبي در جامعة
ايراني مطرح ميشد و از اين طريق فضاي تازهاي در جامعة سنتي ايران به وجود آمد كه
شباهت زيادي به عصر رمانتسم غربي داشت؛ با اين تفاوت زماني ما با اين مسائل روبه
رو ميشديم كه در جهان غرب آن انديشهها به طور كلّي از بين رفته بودند و مكاتب و
تفكرات جديد جايگزين آنها شده بود( .خاكپور .)229 :1389 ،شخصيت شاعري
شهريار در اين روزگار شكل ميگيرد و او در عرصههاي مختلف تحوالت ادبي جديد،
نبوغ باالي خود را نشان ميدهد .بيترديد ويژگي واقعهنگاري و صدق تجربة هنري او،
در اين توفيق نقش برجسته اي داشت .فوران عاطفه ،تخيّل آزاد ،زبان سهل و ممتنع با
تركيبي از زبان ادبي و آرگو همراه با اصالت و صداقت تجربه ،موجب شد كه آثار شهريار
در مقايسه با همنسالن وي تمايز و تشخّص ويژهاي داشته باشد .اينك بحث واقعهنگاري
در شعر شهريار را مطابق تقسيمبندي ذيل با شواهد و مستندات دنبال ميكنيم:
 .1واقعهنگاري در غزلیّات
غزل تا روزگار شهريار ،مراحل مختلفي را سير ميكند و با سعدي ،موالنا ،خاقاني،
حافظ و صائب در گونه هاي متعدّدي چون عاشقانه ،عارفانه ،فني ،غزل تلفيقي (تركيبي
از هنجارهاي پيشين و آميزهاي از همة علوم و دستاوردهاي فرهنگي پيش از اسالم و
بعد از آن) و مضمونگرا ظاهر ميشود .در دورة مشروطه غزل از معناي راستين آن
يعني داشتن مفاهيم صرف تغزّلي خارج ميشود و اجتماعيات ،مفاهيم عاشقانه را به
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حاشيه ميراند .يكي از مهمترين خالقيّتهاي شهريار در حوزة غزل ،اين است كه او
دوباره غزل را بعد از چندين قرن ،در اسلوب و شيوة متفاوت باگذشتگان به بافت و
مفهوم اصلي خود برمي گرداند؛ در حالي كه عصر او هرگز مفاهيم عاشقانه و تغزّلي را
برنميتافت .بدين ترتيب او در سير غزل فارسي جايگاه ويژهاي براي خود پيدا ميكند و
غزل تازهاي را در كنار غزل قدما مرسوم ميگرداند« .غزل شهريار زبان دل و بيان حسب
حال و زندگي اوست .تا ضربهاي بر پيكر احساس وي فرود نيامده ،قلم را بر روي كاغذ به
حركت درنياورده است و از همين روست كه همة غزلهاي وي از اتفاقات عاشقانة
زندگي او سخن ميگويند .او هيچگاه به ظاهر غزلهاي ديگران چشم نداشته هرگز از
قبل خود را در انتخاب رديف و قافيهاي خاص ملتزم نكرده ،بلكه مطلع غزل با هر رديف
و قافيه اي در ذهن او شكل گرفته ،ادامه يافته است (حقوقي .)150 :1374 ،البته اين
حكم را فقط دربارة غزلهاي ويژة او ميتوان صادر كرد و استقبالهاي وي از حافظ نه
جاي ويژهاي را در غزل پر ميكند و نه دستاورد خاصّي براي وي به همراه دارد.
غزلهاي شهريار از تنوعات بسيار بااليي برخوردار است و ميتوان آن را به غزل-
هاي اجتماعي ـ تاريخي ،غزلهاي اصيل و ويژة شهريار ،عرفاني ،تغزالت صرف ،غزلهاي
تصويري و توصيفي ،غزل ـ قصيده ،غزلهاي نوستالوژيك و استقبال از حافظ تقسيم
كرد .ويژ گي مشترك همة اين غزليات و حتي ديگر اشعار شهريار در زبان آن است كه
سنتزي از زبان ادبي و محاورهاي ميباشد .شوريدگيهاي شهريار و شكستهاي عاطفي
او اين زباني را كه تازه احيا شده بود ،قوّت و طراوت ميبخشد .آتشي كه در وجود
شهريار برافروخته ميشود ،موجب ميگردد كه عنصري به نام واقعهنگاري با زبان
تخاطب به وجود آيد .شهريار پس از چندين ،قرن به غزل فارسي جان تازهاي ميبخشد
و آن خآل طوالني را كه پس از خواجه ايجاد شده بود و نازك خياليهاي سبك هندي و
تقليدها و نشخوارگونههاي شاعران بازگشتي و غزلگونههاي سياسي ـ اجتماعي و ميهني
شاعران مشروطه و دورة خفقان رضاشاهي نتوانسته بود ،پر كند ،غزل شهريار با رنگ و
بوي دلنواز و تازگي دلنشين اش ،به راستي تجديد حيات آن را ضمانت كرد .شهريار
مرده ريگ غزل درخشان فارسي را به ارث برده ،امّا آن را به آساني به دست نياورده
است .او هم لياقت تصرّف و نگهداري آن را داشت و هم توانايي افزودن برآن را( .منزوي،
)24 – 25 :1372
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گر مــن از عشـــق غزالي ،غزلي ساختـهام
شيــــوة تازهاي از مبتـــذلي ساختــــهام
گرچو چشمش به سپيدي زدهام نقـش سياه
چون نگاهــــش غــــزل بيبدلي ساختهام
ميچـــرانم به غـــزل چشــم غزاالن وطن
مرتعي سبــــــز به دامان تلي ساختـــهام
(شهريار) 288 :1385،
به استثناي غزل هايي كه به استقبال از حافظ سروده شده است ،ديگر شقوق غزل-
هاي او از غليان عاطفي موج ميزند و سرچشمة واقعي آن را جز زندگي با تمام فراز و
فرودهاي آن نميتوان تصوّر كرد« .زندگي با تمام جلوههاي شيرين و تلخش ،از غزل او
ميجوشد و آن ويژگي شهريار كه بي شك از داليل امتياز غزل او بر شعر ساير همنسالن
او ،ميشود و ناگهان از گمنامي به شهرتش ميرساند ،صميميت او در رويارويي با عشق
و زندگي است( .منزوي )62 :1372 ،اگر در غزلهاي شهريار ما با طرحي از پيشنيان
روبهرو نمي شويم ،به دليل همان برانگيختگي شعر از زالل زندگي و صدق تجربة عاطفي
است؛ اصل مسّلمي كه شهريار را براي هميشه در تاريخ شعر و ادب فارسي ماندگار مي-
گرداند و ديگر مدّعيان را از صحنه دور ميسازد« .به گمان من در سرتاسر تاريخ غزل ما،
غزل شهريار بي نظيره؛ اين فوران عاطفي كه در غزل شهريار هست اصالً ما حتي در
سعدي هم سراغ نداريم .مضمون شايد تو ديوان ديگران باشه ،ولي عاطفه نيست .من
نميدونم با اين كلمات چي كار ميكند كه اين طور عاطفي ميشه  ...اگه ديوان شهريار
پااليش بشه ،از ديوانهاي درخشان شعر فارسي ميشه» ( ابتهاج :1391 ،ج)1390 ، 1
جواني حســـرتا با مــــــن وداع جـــاوداني كرد
وداع جـــاوداني حســرتا با مـــــن جـواني كرد
بهـــار زندگاني طــــــي شـــد و كرد آفـت ايام
به من كاري كه با ســرو و سمـن باد خـــزان كرد
كمانابروي من چون تير رفت و چـرخ چون چوگان
ي چـــون تيــرم كماني كرد
به زيـــر بار غــم باال ِ
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(شهريار)172-173 :1385 ،
-1-1غزلیات اصیل و ویژة شهریار
اين نوع غزلهاي شهريار از روي صدق تجربة عاطفي او نوشته ميشود و در آن از
شوريدگيها ،شكستهاي عاطفي و  ...سخن به ميان ميآيد .عالوه بر واقعهنگاري ،زبان
اين نوع اشعار نيز كه تلفيقي از زبان محاورهاي و ادبي است ،قابل تامّل است؛ عالوه بر
اين چون مبتني بر تجربة فردي است ،هيچ طرحي از قدما را در آن نميتوانيم ببينيم.
مجموعة اين ويژگيها موجب مي شود ،غزلي با نام و نشان شهريار در برابر دستاوردهاي
پيشين جلوه نمايد .اين غزلها به دنبال شكست عاطفي شهريار از سال  1306آغاز مي-
شود و تا دهة چهل ادامه مييابد .در ادوار بعدي نيز او به بازتاب خاطرات خود در اين
زمينه ميپردازد .برخي از مهمترين غزلهاي او در اين حوزه عبارتند از:
امشب اي مـاه به درد دل من تسكيني
آخر اي مـــاه تو هم درد من مسكيني
كاهش جان تو من دارم و من ميدانم
كه تو از دوري خورشيـــد چهها ميبيني
تو چنين خانهكن و دلشكن اي باد خزان
گر خود انصــاف كني؛ مستحــق نفريني
(همان)427:
يا غزل زير:
از زندگانيام گله دارد جــوانيم
شرمندة جواني از اين زندگانيام
دور از كنـار مادر و ياران مهربان
زال زمانه كشت به نامهــربانيام
اي اللة بهار جواني كه شد خزان
از داغ ماتـــم تو بهــار جوانيام
(شهريار )330 :1385
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اين دسته از غزليات شهريار به لحاظ ساختار ،تكصدايي است و مضمون واحدي
دارد .همچنين لذت عاطفي آنها تكرارنشدني است و اصالً عواطف هرگز تكرار نميشود:
از تــو بگذشتــم و بگذاشتــمت با دگران
رفتـــم از كوي تو ليكن عقب سـر نگران
ما گذشتيم و گذشت آنچـه تو با ماكردي
تو بمــان و دگــران ،واي به حال دگران
(همان)337 :
 -1-2غزلهاي مذهبی
اين غزل از سال 1310شروع ميشود و تا دهة سي ادامه مييابد؛ و از دهههاي سي
و چهل كمرنگتر ميشود و تا اواخر عمر شهريار جلوهگري ميكند .اين نوع غزل هرچند
از دهة سي به بعد قوس نزولي به خود ميگيرد ،امّا به دليل روحية مذهبي شهريار
همواره در كنار موضاعات ديگر در شعر او ظاهر ميشود .عمدهترين آثار مذهبي شهريار
تا پيش از انقالب اسالمي سروده شده است و آثار مذهبي او پس از پيروزي انقالب
اسالمي از حيث هنري ،هرگز قابل مقايسه با گذشته نيست .واقعهنگاري در اين دسته از
اشعار او نيز نمود بااليي دارد؛ به سبب آن كه وي از سر اخالص و اعتقاد به سرودن
اشعار مذهبي ،ميپردارزد .زبان سادة اين اشعار ممكن است خواننده را متوجّه پشتوانه-
هاي آن نگرداند:
اي جلوة جالل و جمال خدا،علي
وز هرچه جز خدا به جاللت جدا علي
گلهاي قرن دوّم اسـالم بشكفد
با خــون شـاهدان و شهيدان ما علي
(شهريار)123-125 :1389،
چنان كه مالحظه مي شود ،در شعر باال كه برآمده از اعتقاد مذهبي شهريار است ،با
وجود تمام سادگي ،ناگفتههاي بسياري وجود دارد؛ مثالً در بيت دوّم اشاره به روايتي
هست كه هم مقطوعاً و هم مرفوعاً ضعيف است .از پيامبر (ص) روايت شده است «خَيرٌ
النّاسِ قَرني» و شهريار با مشاهدة دالور مرديهاي رزمندگان اسالم از اين حديث
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استفاده مي كند ،بدين معنا كه گويي عصر پيامبر از نو فرا رسيده است؛ پس دورة پيامبر
قرن اول بود و اين دوره قرن دوّم:
محرــّم آمـد و نوكرد در د و داغ حسين
گريست ابر خزان هم به باغ و راغ حسين
به هر چمــن كه بتازد سمـوم باد خزان
زمـــانه ياد كنـــد از خزان باغ حسين
(شهريار)365 :1385 ،
شهريار اين غزل مذهبي را به هنگام فرا رسيدن ماه محرم سروده است و يگانه
الگوي او در سرايش اين شعر ،ذهن و ضمير مذهبي او بوده است و واقعهنگاري و پرهيز
از استقبال و اقتفاي نمونههاي به تثبيت رسيدة پيشين .شعرهايي چون مناجات ،قيام
محمّد ،كاروان كربال و  ...را ميتوان جزو غزلهاي مذهبي او دانست« .بخشي از اين
اشعار ،شاهارهاي شهريار و شعر فارسي و تاريخ شعر شيعي است و هيچ نظيري براي آنها
نمي توان يافت؛ بخش ديگر اگر چه شاهكار نيست ،آيينة تمام نماي ارادت او به اهل بيت
(ع) بهويژه مولي الموحدين علي (ع) است .مهمترين ويژگي اين اشعار ،گذشته از خلوص
كم نظير او ،آميختگي آنها با نكات قرآني ،حديثي ،كالم ائمه و جزئيات تاريخ حيات آن
بزرگواران است» (شهريار.)21 :1389 ،
دلم جواب بلي ميدهد صالي تو را
صال بزن كه به جان ميخرم بالي تو را
كشم جفاي تو تا عمر باشدم ،هرچند
وفـــا نميكند اين عمرها وفاي تو را
تو از دريچـــة دل ميروي و ميآيي
ولي نميشنود كسي صداي پاي تو را
(شهريار)67 :1385 ،
 -1-3غزلهاي عرفانی
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تلقّي شهريار از حافظ همان لسانالغيب بود كه نسل به نسل به او به ميراث رسيده
بود .شهريار با اين ديدگاه او را عارف واصل ميدانست؛ در حالي كه اين برداشت يك
ال ذوقي و سنتي بود ،نه متكي برشناخت ظرايف شعر حافظ .بنابراين كساني
برداشت كام ً
كه به تحليل و بررسي شعر عرفاني شهريار ميپردازند ،بيشتر به سراغ استقبالهاي او از
حافظ ميروند ،در حالي كه خود آن منبع به لحاظ پشتوانههاي عرفاني محل تشكيك
است:
كلك نقّـــاش ازل كز ابديت دم زد
از بر لـــوح عدم نقـش همه عالم زد
كه استقبالي است از غزل معروف حافظ با مطلع:
در ازل پرتو حسنت زتجـلي دم زد
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
شهريار در اين مورد از حافظ الگوبرداري ميكند ،در حالي كه يك بيت از شعرهاي
اصيل او كه از صدق تجربة عاطفي او نشآت ميگيرد ،به هزار مورد از اين استقبالها
مي ارزد .با اين حال ،بخشي از آثار شهريار عرفاني است و او در زندگي خود يك تجارب
معرفتي داشت ،اما هرگز به از نوع تجارب معرفتي عارفاني چون ابوسعيد و ديگران نبوده
است .اين امر از انزوا و دلشكستگي او حاصل ميشود .شهريار در زاويهاي قرار گرفته
بود كه در ح ّد خود حقايقي را كه از ديگران مكتوم بود ،درك ميكرد؛ اما اين موضوع با
عرفان اصيل بايزيدي و ديگران متفاوت بود .حتي او در دوران انزواي خود به دامن پيري
دست ميبرد و كار به جايي ميرسد كه پير ميخواهد وي را جانشين خود گرداند .در
مقطع تاريخي كه شهريار ظهور مي كند ،عرفان نرم غالب شعر فارسي نيست و جامعة
ايراني مسير ديگري را ميپيمود و شعر كامالً اجتماعي بود.
از سال  1320به بعد گرايشهاي عرفاني در شهريار ايجاد ميشود و با تشديد انزواي
او اين تجارب معرفتي نيز شدّت مييابد .اين نوع تجارب معرفتي شهريار ريشه در قرآن
و فرهنگ اسالمي دارد .در دورة خلوت شهريار ،انس و الفت او با قرآن و احاديث بيشتر
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مي شود و عرفاني از نوع زهد و اعراض از دنيا كه مورد تاكيد قرآن است ،در او ايجاد مي-
شود كه در منظومههايي چون هذيان دل ،راز و نياز ،دو مرغ بهشتي ،افسانة شب و نيز
غزلهاي مذهبي مشهود است« .خداشناسي و معرفت شهريار به خدا و دين در غزلهاي
جلوة جانانه ،مناجات ،درس محبت ،ابديت ،بال همت و عشق و در كوي حيرت مندرج
است .شهريار در اين ايام [دورة خلوت] اغلب در تهجّد و طاعت است .به شب خيلي
عالقهمند است و ميزان اين عالقه در مثنوي مفصل افسانة شب او مشخص ميباشد.
شب ها اغلب بيدار است و به راز و نياز با خداوند و قرائت قرآن و اداي نماز مشغول
است»( .شهريار)17 : 1385 ،
شمعي فروخت چهره كه پروانة تو بود
عقــلي دريد پرده كه ديوانة تو بود
خــوان نعيم و خرمن انبوه نه سپــهر
تهسفـــرهخوار ريـزش انبانة تو بود
تا چشـم جان زغير تو بستيم پاي دل
هرجــا گذشت ،جلوة جانانة تو بود
برخاست مرغ همّتم از تنگنـاي خاك
كاو را هـــواي دام تو و دانة تو بود
بيـــگانه شد به غير تو هر آشناي راز
هرچنــــد آشنا همه بيگانه تو بود
(همان)231 :
 -1-4غزلهاي اجتماعی ـ تاریخی
مستمرترين شاخه اي كه در طول حيات شهريار با فراز و فرودهايي ادامه داشت،
غزل هاي اجتماعي اوست .در يك دورة شصت سالة حيات شاعرانة شهريار كه با افول
غزلهاي درخشان و يا آن غزل هايي با حس نوستالژيك رو به رو هستيم اين بخش
ازغزلهاي او با حجم گستردهاي ساخته ميشود .او در اين مدّت ميخواهد همة حوادث
پيرامون خود را به شعر در آورد و هرگز نميانديشد كه اين موضوعات جنبة روزنامگي
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دارند تا شعر .اين موضوع با واقعهنگاري و صدق تجربة هنري و شيفتگي او نسبت به
شعر ارتباط دارد .اغلب اين دسته از غزلهاي او ما به ازاي تاريخي و وقوعي دارد ولي
درجة توفيق آن ها با يكديگر متفاوت است .در شعر شهريار با توجه به سريعالتاثّر بودنش
اغلب مسائلي را كه در جامعه به وقوع ميپيوست ،به صورت شعر بيان ميكرد .جامعهاي
كه شهريار در آن رشد ميكرد ،مبتالي اين بيماري بود و او با آن درجة باالي مسلماني
و اخالقي براي كشف حجاب نيز شعر ميگفت و آموزههاي رضاخاني بهنوعي نوابغي از
جنس وي را نيز تحت تآثير قرار ميداد:
يك دم زحقوق مدني دم بزن اي زن
وين دام سيه سلسله بر هم بزن اي زن
يار)334 :1385 ،
اين نوع اشعار شهريار در مقطع پاياني عمر او به گونهاي ديگر است و اشعار او در اين
دوره از سر اعتقاد ساخته ميشود .يكي از بارزترين ويژگي غزلهاي شهريار در دورة
جنگ خاصيّت آ ينگي آن است؛ هر چند كه كاركردهاي هنري اين اشعار با سرودههاي
پيشين قابل مقايسه نيست.
نوش داروي تو با هر كه رسـد نوشش باد
نيش هر فتنه به نوش تو فراموششش باد
آن كه تركانه به جان عجم انداخت عرب
ذمّه مشمـول همان خون سيا وشش باد
(شهريار)139 :1389 ،
شعر باال با تمام واقعه نگاري و اصالت تجربة هنري ،به لحاظ كاركردهاي هنري با
ديگر اشعار شهريار در يك رديف نيست و اين موضوع با خصوصيات دورة بحران ارتباط
تنگاتنگي دارد .در دورة بحران ،با عنايت به اين كه تمام اقشار مردم و جامعه در حالت
نابساماني به سر ميبرند ،ادبياتي ميتواند آنها را مجاب كند كه با اوضاع جامعه همسويي
داشته باشد؛ بنابراين در چنين دوراني انديشيدن به ظرافتهاي هنري و دقايق بالغي
نقض غرض خواهد بود؛ امّا در اشعار تاريخي ،سياسي و اجتماعي شهريار در ادوار
گذشته ،نشانههاي شعر دورة بحران كمتر ديده ميشود:
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عشقي كه درد عشــق وطـن بود درد او
او بود مرد عشق كه كس نيسـت مرد او
در عاشقي رسيد به جايي كه هرچه من
چون باد تاختـم ،نرسيـــدم به گـرد او
كشــتي عشـــق را نرسد تخته بر كنار
مــوج جنـــــون شكافته دريا نورد او
درمان خود به دادن جان ديد ،شهريار
عشقي كه درد عشق وطن بـود درد او
(همان)335-336 :
 -1-5غزل ـ قصیده
در منابع ادبي اين دو قالب از حيث اشتراك در شكل صوري بهويژه قافيهبندي ،يكي
دانسته شده است و تعداد ابيات و نيز اختالف محتوا مرز آن دو را از هم جدا ميكند .در
حالي كه يك بيت هم مي تواند در صورت برخورداري از ساختار قصيده ،قصيده محسوب
شود؛ بنابراين آنچه موجب تمايز بين اين دو قالب از همديگر ميشود ،محتوا و ساختار
آنهاست ،نه تعداد ابيات .اين دسته از غزليات شهريار را بدين علّت غزل ـ قصيده مي-
ناميم كه به لحاظ صوري به غزل نزديكتر است ،امّا از حيث محتوا با مفاهيم تغزّلي
هيچ همساني ندارد .اين قسم اشعار شهريار هيچ ارتباطي با مقولههاي پيشين ندارد و
مديحه در معناي سنتي آن نيز نيست .در غزل ـ قصيدههاي شهريار بيشتر مسائل
مذهبي مطرح ميشود و اين نوع شعر به قصيده نزديكتر است تا غزل.
فصل مشترك غزل ـ قصيده هاي شهريار با ديگر اشعار او در زبان سهل و ممتنع و
تلفيق دو زبان آرگو و ادبي با يكديگر و غليان عاطفي و واقعهنگاري است .يكي از
درخشانترين نمونههاي غزل ـ قصيدههاي شهريار ،شعر معروف «علي اي هماي
رحمت» است كه به استقبال حافظ يعني «به مالزمان سلطان كه رساند اين دعا را»
سروده شده است؛ اما تنها وجه اشتراك آن با غزل حافظ در شكل بيروني آن است؛
صدق تجربة عاطفي يعني دغدغه هاي مذهبي شهريار و ارادت خالصانة وي به امام
علي (ع) و خاندان پيامبر اين اقتفا از حافظ را به غايت كمال شعري ميرساند:
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چـو به دوست عهد بنــــدد ز ميان پاكبازان
چو علي كه ميتواند كه به ســــر برد وفا را
به اميد آن كه شايد برســــد به خاك پايت
چه پيامها سپـردم همه سوز دل صبــــا را
چو تويي قضايگردان ،به دعاي مستمندان
كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را
(شهريار)69 :1385 ،
 -1-6غزلهاي نوستالژیك شهریار
محتواي كلي اين بخش از غزلهاي شهريار عبارت است از دريغ و حسرت خوردن به
ياد ايام جواني ،آمدن پيري و آرزوي بازگشت به دوران گذشته و ياد و خاطرة دوستان و
اظهار تآثر و تآلم و آالم دروني نسبت به ياران و عزيزان از دست رفته .موضوعاتي كه در
اين دسته غزليات به آن اشاره كرديم ،دال بر واقعهنگاري شاعر است ،زيرا اين موضوعات،
در صورتي كه از غليان عاطفي و جوشش دروني برانگيخته نشده باشند ،هرگز لطف و
طراوتي به دنبال نخواهند داشت .به تعبير بهتر ،اين موضوعات تقليدپذير نيستند و
چنان كه تقليدي هم در ميان بوده باشد ،نميتواند در تحريك عواطف مخاطبان شعري
مؤثر واقع شود.
به بــاغ ياــــد تو كردم كه باغبان قضا
گشـــوده پردة پاييــــز خاطراتانگيز
چنان به ذوق و نشاط آمدم كه گويي باز
بهار عشق و شباب است اين شب پاييز
هنوز خون به دل از داغ اللهام ،ســاقي
به غيــر خــون دلم باده در پياله مريز
(شهريار)263 :1385 ،
«شهريار همچنان كه گام به گام قافلة عمر ،پيش ميرود و مراحل مختلف زندگي-
اش را از جواني تا پختگي و پيري و كهن سالي ،طي ميكند ،لحن و صدا و چهرهاش
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نيز ،كمكم ،دگرگوني ميپذيرند و به مرور لحنش در غزلها خستهتر و صدايش گرفتهتر
و چهرهاش ،شكستهتر ميشود .اما او با صداي خسته نيز عشق را آواز ميدهد» (منزوي،
 )67 :1372شهريار با تمام جاذبههاي رهايي پيري ،از ميدان عشق خود را كنار نمي-
كشد و با موي سفيد و قامت شكسته در گوشة خلوت خود ،كتاب خاطرات شيدايي
خويش را دوره ميكند:
دوش در خواب من آن اللهعذار آمده بود
شـاهد عشــق و شبابم به كنار آمده بود
خواستـم ،چنگ به دامان زنمش بار دگر
ناگه آن گنـــج روان ،راه گذار آمده بود
چشم بگشودم و ديدم ز پس صبح شباب
روز پيــــري به لباس شب تار آمده بود
مرده بودم من و اين خاطــرة عهد قديم
روح من بود و پريشـان به مزار آمده بود
(همان)232-233:
«اغلب اشعار شهريار ـ و ميتوان گفت همة آنها ـ به مناسبت حال و مقال سروده
شده است» (آرينپور ،1379 ،ج  )513 ،3يكي از مؤثرترين بخشهاي خالقيت شهريار
همين قسمت است؛ چون برآمده از روحيّة صادق و درد واقعي اوست .فضاي اين نوع
غزلها همان فضاي رمانتيسم است و اين فضا جز در پارهاي از اشعار مذهبي شهريار و
شعرهاي جنگ در جايجاي اشعار او حضور دارد .شهريار به ويژگيهاي شعر خود توجه
داشت و خود بسياري از اشعارش را بخصوص شعرهايي را كه با نام «مكتب شهريار» در
كليات او آمده ،رمانتيك دانسته است .از مجموعه سخنان شهريار دربارة مقدمههاي خود
بر ديوانش ميتوان چنين استنباط كرد كه او به چهار ويژگي مهم در شعر توجه دارد:
قدرت نفوذ و تاثير؛ تابلو سازي رمانتيك؛ نزديكي شعر به زبان مردم؛ تازگي روح موضوع.
(مشرف26 :1386 ،و )30
جواني شمـــع ره كردم كه جويم زندگاني را
نجستــم زنـــدگاني را و گم كردم جواني را
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كنون با بار پيـــري آرزومنـــدم كه برگردم
به دنبال جــــــواني كـورهراه زنـــدگاني را
به ياد يار ديـــــرين كاروانگمكرده را مـانم
كه شب در خواب بينــد همرهان كارواني را
بهــاري بود و ما را هم شبابي و شـكرخوابي
چه غفلت داشتيم اي گل شبيخون خزاني را
()88-87 :1385
 -1مثنويهاي شهریار
شهريار بعد از شعراي فحل گذشته ،بزرگترين مثنويپرداز تاريخ شعر فارسي
محسوب ميشود .يكي از وجوه خالقيّت شهريار كه ناديده گرفته ميشود ،مثنويهاي
اوست« .در مثنوي ،اين قالب دستآموز كهن كه هنوز هم ظرفيّت كشيدن بار مفاهيم
امروزين را دارد از عرصههاي ديگر تاخت و تاز شهريار در شعر است» (منزوي:1372 ،
 )158تمام مثنوي هاي طراز اول شعر فارسي تا قرن هفتم سروده شده است و تا
مشروطه هر چه هست تقليدي است از فردوسي ،موالنا و  ...كه هيچ ربطي به خالقيت
شاعرانه ندارند .در عصر مشروطه برخوردي كه فرهنگ ايراني با مدنيت غرب داشت،
موجب شد بسياري از سروده هاي شاعران مغرب زمين كه بيشتر مبتني بر مؤلفههاي
تعليمي و مكتب رمانتيسم بود ،وارد شعر فارسي شود .اكثر اين اشعار به صورت فابل
بودند و به دليل آزادي بيشتر شاعر در قالب مثنوي ،بدين قالب ترجمه ميشدند .اين
نوع ترجمهها و اقتراحاتي كه از آنها به عمل ميآمد ،شاعران ايراني را به تقليد از آنها وا
ميداشتند .به گونه اي كه نود و پنج درصد شاهكارهاي ايرج از ادبيات غربي و غير ايراني
تاثير پذيرفته است .نمونههاي به تكامل رسيدة مثنويهاي جديد را ميتوان در آثار
شهريار ،پروين ،بهار و ابتهاج مشاهده كرد .نبايد ترديد داشته باشيم كه يكي از داليل
موفقيّتهاي شهريار در حوزة مثنويسرايي ،واقعهنگاري اوست كه كه با تكيه بر آن وي
بسياري از مسائلي را كه در پيرامونش رخ ميدهد با اسلوب هنري منحصر به فرد خود
به شعر ماندگار تبديل ميكند.
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اولين مثنوياي كه از شهريار در اولين اثر چاپ شدة او منتشر شده است« ،روح
پروانه» نام دارد كه در مرگ «پروانه» ،خوانندة مشهور آن روزگار سروده شده است.
وصف رمانتيك كه وقوعگويي ،جزئينگاري و فرديّت از بارزترين ويژگيهاي آن شمرده
مي شود ،در اين مثنوي نمود بااليي دارد .بدعت مهم شهريار در اين مثنوي سرودن آن
در دو وزن متفاوت است .بخش اول اين مثنوي مبتني بر وصف رمانتيك است و
توصيفاتي كه در آن به كار ميبرد ،در ابيات ما بينظير است .شآن نزول اين شعر محل
تامل است و صرف ًا بر اساس خيال شاعرانه به وجود نيامده است .در بخش دوم شاعر از
وزن سريع (مفتعلن ،مفتعلن ،مفتعلن) به طرف وزن (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)
حركت ميكند؛ زيرا به سبب نبوغ باالي خود تشخيص ميدهد كه اين وزن براي مرثيه
مناسب نيست .در بخش دوم از تصويرسازيهاي قسمت نخستين خبري نيست و عاطفه
و سوز و گداز جايگزين آن ميشود .اغلب ابيات اين مثنوي بلند با واقعهنگاري شهريار
ارتباط دارد؛ مثالً سخن گفتن وي دربارة هنر پروانه و مردن وي از طريق بيماري سل و
غيره:
شـــــوهر من وصلة ناجور بود
من كه نميخواستمش زور بود
بس كه نكوهيدهاش اخالق بود
طاقتــــم از جفتي او طاق بود
گفتمــش اي مرد رها كن مرا
خود يلــه در راه خـدا كن مرا
نالة من هيـــچ نبخشيد سود
بلكه به ابرام و لجــاجش فزود
تا دگرم سينــــة پرسـوز دل
شـد ســپر تير جگر سوز سل
***
شمع و مه و خورشيد شد از آه تو خـاموش
چون زلف سيـــاه تو شد آفاق سيـــهپوش
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خوبان مصيـــبتزده گيســـو همه كندند
گيسو همه كنــدند و به خاك تو فكنــدند
فرياد چمـــن خاست كه آوخ گل من رفت
آن نغمـــهســـرا بلبل شيدايي چمن رفت
افغان تو را در دل كس چـون من اثر نيست
كس را چو من از آه درون تو خبــر نيست
(شهريار)682 :1385 ،
واقعهنگاري يا همان اصالت تجربة هنري شهريار را در ساير مثنويهاي او از قبيل در
نيشابور ،غروب نيشابور ،زيارت كمالالملك ،تار جانان ،صداي خدا ،شعر و حكمت ،به
برادرزادهام هوشنگ و بهويژه در مثنوي بينظير و شاهكار بالمنازع شهريار يعني افسانة
شب ديدني است .در همة اين اشعار با حقيقتگويي شهريار كه از تجارب شخصي وي
سرچشمه ميگيرد ،روبهرو هستيم:
باري استــاد راد بين كه نخست
به سالم از تمام پيشي جست
گر چه از شرم جان ما را سوخت
ليكن آييــن مردمي آموخت
عشق فرمـان دستبوسي داد
يك رخصــت ندادمان استاد
روي ما را يكان يكان بوسيد
حال هر يك جدا جدا پرسيد
راه برديــــم تا درون وثاق
ما بـدو عاشق او به ما مشتاق
(شهريار)763 – 764 :1385 ،
افسانة شب در ميان مثنويهاي شهريار از عظمت خاصي برخوردار است و فضايي كه
در آن توصيف مي شود ،هرگز در ادبيات ما سابقه ندارد .اين شعر به صحنة نمايش
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شباهت زيادي دارد و در آن پردهاي كنار ميرود و پردهاي ديگر به جاي آن ميآيد .اين
نوع شعر مختص شهريار ا ست ،با او آغاز شد و با او نيز پايان رسيد« .اين شعر هم از
شاخصترين آثار شهريار و بعد از هذيان دل ،مهمترين و زيباترين شعر اوست« .افسانة
شب» تصاوير گوناگوني است از زندگي ،از تاريخ ،از طبيعت ،از انسان و همه در ارتباط با
شب .برخالف «هذيان دل» در افسانة شب مناظر و تصاوير با نظمي منطقي به دنبال هم
ميآيند( ».منزوي .)135 :1372 ،صبغة رمانتيسم اين شعر بسيار برجسته است و
حقيقتگويي و ثبت وقايع و نگاشتن جزئيات و توصيفات باريك و ظريف مؤيد اين
مطلب است .اوج خالقيت شهريار در منظومة افسانة شب اين است كه اغلب كلمات و
تعبيرات و ابزارها آشنا و متعارف است؛ اما تصاويري كه از تلفيق آنها ايجاد ميشود،
محصول دريافت خود شهريار است .نكتة حائز اهميّت ديگر در اين شعر اين است كه در
زيرساخت شعر ،جنبههاي اعتقادي خود را آشكار كرده است و هيچكس مانند او در اين
عرصه به چنين توفيقي نايل نشده است:
شب بسي نور خــدا ديده به كوه
خود بگويد كه چهها ديده به كوه
ديده بر سينـــــــــة طور سينا
قـــدّ با عــــزّ و وقـــــار موسا
هالهاش حلقـــــه به رخ ،نوراني
در جمـــــــــال ابــديّت ،فاني
مصـــــطفي ديــده به غار حرّا
به جمــــــالي و جبينـــي غرّا
سر فرا گوش نبي داشت ،سروش
خواندش اسرار سماوات به گوش
ملكش سر به شهــادت خم كرد
اين ،همان سجده كه با آدم كرد
شــــب از اين نادرهها ،دارد ياد
روح ،نامحــــــرم و محرم مباد
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(شهريار)922 :1385 ،
 -2واقعهنگاري در قصاید شهریار
ما بهترين نمونه هاي قصايد فارسي را از رودكي تا ربع اول قرن هفتم داريم و از ربع
اول قرن هفتم تا دورة مشروطه و عصر بهار از آن شكوه و طنطنة قصايد فارسي هيچ ف ّر
و فروغي نميبينيم؛ تا اين كه در روزگار ما دوباره به وسيلة ملكالشعراي بهار احيا مي-
شود .شكل بيروني قصايد بهار در كارهاي گذشتگان ديده ميشود ،اما ساختار و موضوع
و محتوا آن را از قصايد قدما متمايز ميگرداند .بهار آخرين شعلة بركشيدة قصايد فارسي
است كه پس از شش قرن آن را در ساختار تازه ،در قالب زبان خراسان قديم و با طرح
دغدغههاي انسان امروزي آن را دوباره به شعر فارسي برميگرداند .بعد از بهار نمونههاي
درخشان قصايد را ميتوانيم در كارهاي پروين ،رعدي آذرخشي ،حميدي شيرازي،
مهرداد اوستا و اخوان ثالث ببينيم؛ اما اين نمونهها هرگز توفيق بهار را به دنبال ندارند.
قصيدهسرايي يكي ديگر از ميادين خالقيتهاي شهريار به شمار ميآيد؛ هر چند كه
اين قصايد هرگز طمطراق و طنطنة قصايد قدمايي را ندارند ،اما بخشي از هنرنماييهاي
او در اين عرصه بسيار ستودني و ماية اعجاب است .اين قصايد از ذهن و ضمير و از
زندگي و از تجربيات و دريافتهاي ويژة او به وجود ميآيد و هيچ ر ّد پايي از افكار
گذشتگان را نمي توان در آن مشاهده كرد .اين قصايد را بايد به دليل ساختار و محتواي
خاصّ آن ،ويژة شهريار دانست ولو اين كه در مواردي ممكن است به طور ناخواسته و
ناانديشيده طرح بيروني گذشتگان را در ذهنها تداعي كند .شهريار قصايد را درشت و
خشن مي پندارد و آن را در خور روحية نرم و لطيف خود نميداند (مفتون اميني،
 .)354 :1374با اين وصف او براي هنرنمايي در اين قالب نيز طبعآزمايي ميكند و
شاهكارهايي در اين حوزه مي آفريند .قصايدي چون جشن دهقان ،شاهد غيبي ،به ياد
مرحوم ملكالشعراي بهار ،شيون شعر ،دل يكي دلبر يكي ،كوي بهجتآباد ،در ماتم پدر،
سفرخيالي به تركيه و شوروي ،مناجات اقبال ،دربارگاه سعدي ،به پيشگاه آذربايجان
عزيزم ،جشن سدة اقبال و زفاف شاعر از مهمترين كارهاي او در اين حوزه به شمار مي-
آيد .زبان ويژه (سهل و ممتنع و با تلفيق زبان ادبي و محاورهاي) ،غليان عاطفه ،واقعه-
گويي ،اصالت تجربة هنري وصف رمانتيك و فرديّت از مختصات منحصر به فرد اين
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بخش از خالقيتهاي شهريار محسوب ميشود .حتي تعدادي از اين قصايد به دليل
داشتن بعضي ويژگيها در ميان اشعار مربوط به مكتب شهريار نيز قابل بررسي است:
شب زفــاف تو كز خـــاك داشتم بستر
به خشت نيز دريغ آمـــــدم نوازش سر
حصار شب به من از ميخ اختـران ،دندان
به هم فشـــردي مرّيخ هشته قفل به در
به شــــادباش عروسي شاعـــــرانة من
زمين به پاي تو گل ريخت آسمان گوهر
ستــودي اشكم و گفتي كه وعدة ديدار
در اين جهــان همه بگذار تا جهان دگر
(شهريار)886-889 :1385،
در قصيدههاي شهريار ،به ياد عزيزاني برخورد ميكنيم كه بيشتر از اهل هنر
بوده اند .زبان شاعر در اين قصايد همان زبان مألوف و هميشگي اوست كه باالترين نمود
آن را در غزليّات او ميبينيم .تفاوت موضوعات ،ديوار تمايزي ميان قصيدهها و غزلهاي
او ايجاد ميكند .اگر قصايد شهريار با برخي از غزلهاي او تفاوت چنداني ندارد ،اما
وقوعگويي ،ثبت جزئي ترين رويدادها و يادكرد از معاصران نامدار ،حدود قصايد او را با
گذشتگان مشخص ميسازد (منزوي .)160 :1372 ،عالوه بر آنچه گفتيم ،بايد بيفزاييم
كه عدم پايبندي به سنّت و اقتفاي پيشينيان و انسجام و ساختمندي و رعايت وحدت
موضوع به قصايد او تشخّص ويژهاي ميبخشد و آن را به نام شهريار مهمور ميگرداند.
قصايد شهريار به لحاظ موضوعي از تنوعات گستردهاي برخوردار است كه در اين ميان
مديحه ،رثا ،اجتماعيّات ،تحميديه ،تغزل و اخوانيات از صيغة بااليي برخوردار هستند.
گذشه از موضوعات فوق در قصايد شهريار به وفور به حوادث انقالب اسالمي و هشت
سال دفاع مقدس اشاره شده است (مهديپور و خاكپور« .)114 – 130 :1394 ،از
خصوصيات بسيار واالي شعر شهريار ،همعناني طبع وي با انقالب شكوهمند اسالمي
است .اين معني را آنان كه از انصاف بهرهورند ميدانند كه منشآ اين تحوّل ،ايمان و
اعتقاد او به معارف اسالم و عرفان است» ( محمدي ) 69 :1393 ،شهريار قصايد خط
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امام ،يوماهلل  22بهمن ،كميتة انقالب ،جمعة خونين ،دهة فجر ،سالم ،دست علي به
همراه بسيج و جهاد حسيني را در بارة انقالب اسالمي و هشت سال دفاع مقدس سروده
است:
سالم اي جنـــــــگجويان دالور
نهنگاني به خاك و خون شنـــاور
سالم اي صخرههاي صف كشيده
به پيـــش تانكهاي كوهپيــــكر
سالم اي كربــالي خون ،هويـزه
حســـينت بــود با يـــاران ديگر
سالم اي ملــــت دايم به صحنه
خروشان سيل چون طوفان صرصر
(شهريار)71-82 :1389 ،
نتیجهگیري
واقعهنگاري يكي از شاخصههاي مهم شعر معاصر ايران در شاخههاي مختلف آن به
شمار ميرود كه به دنبال كوششهاي نيما در ايجاد نظام جمالشناسي تازه ،عدّهاي از
سرايندگان به آن اهميّت ويژه دادند .اين خصيصة مهم و دشوار بهتنهايي و فارغ از
كاركردهاي هنري آن ،چيزي است بسيار پيش پا افتاده و شعار آفرين كه فقط ميتواند
بهترين اوقات فردي را به زعم آفرينش آثار ادبي تباه گرداند .بنابراين نبوغ و استعداد و
ساير ماليمات شاعري به همراه وقوعگويي موجب ميشود كه شهريار در اين عرصه با
يكّه تازي ،در هر زبان فارسي و تركي شاهكارهاي خود را بيافريند .در ميان خيلي از
گويندگان سلف ،آثار خاقاني بيشتر از ساير شعرا به اين ويژگي مهم آراسته شده است؛
زيرا موازين و معيارهاي مختصّ شعر سنتي چنين مجالي را براي سراينده فراهم نمي-
كند .واقعهنگاري يا صدق تجربة عاطفي ،ريشه در دريافتها و تجارب شاعر در زندگي و
طبيعت پيرامون او دارد و از اين طريق جايي براي الگوبرداري و اقتفا و بدرقة آثار
ديگران باقي نمي ماند .همة آثار شهريار با تمام تنوّعات قالبي و موضوعي از اين ويژگي
برخوردار است و شخصيت رمانتيك شهريار با برخورداري از خصايصي چون فرديّت،
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تخيّل آزاد و توصيفهاي مبتني بر جزئينگاري را بايد از داليل اصلي توّجه او به واقعه-
نگاري دانست.
منابع
ابتهاج ،هوشنگ ،1391 ،پير پرنيانانديش ،مصاحبهكنندگان ميالد عظيمي و عاطفه
طيّه ،ج اول ،چاپ اول ،تهران ،سخن.
استاد شهريار ) ،بررسي و مقابله و تدوين جمشيد عليزاده ،چاپ اول ،تبريز ،بنياد
حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس.
آرينپور ،يحيي ،1379 ،از نيما تا روزگار ما ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات زوار.
حقوقي ،محمد ،1374 ،غزل شهريار ،به همين سادگي و زيبايي ،به اهتمام جمشيد
عليزاده ،چاپ اول ،تهران ،نشر مركز
خاكپور ،محمد ،1389 ،رمانتيسم و مضامين آن در شعر معاصر فارسي ،سال يازدهم،
شمارة پاييز و زمستان ،كاوش نامة زبان و ادبيات فارسي.
زرقاني ،مهدي ،1391 ،چشمانداز شعر معاصر ايران ،چاپ دوم ،تهران نشر ثالث.
شفيعي كدكني ،محمدرضا ،1390،با چراغ و آيينه ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سخن.
شهريار ،محمدحسين ،1385 ،ديوان شهريار ،ج 1و ،2چاپ بيست و هشتم ،تهران،
موسسة انتشارات نگاه.
عليزاده ،جمشيد ،1374 ،به همين سادگي و زيبايي ،يادنامة شهريار ،چاپ اول ،تهران،
نشر مركز.
مشرّف ،مريم ،1382 ،مرغ بهشتي زندگي و شعر شهريار ،چاپ اول ،تهران ،نشر ثالث.
مفتون اميني ،يداهلل ،نقش شهريار در تاريخ ادب ايران ،به همين سادگي و زيبايي ،به
اهتمام جمشيد عليزاده ،چاپ اول ،تهران نشر مركز.
منزوي ،حسين ،1372 ،شهريار شاعر شيدايي و شيوايي ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
برگ.
مهديپور ،محمد و خاكپور و پورزيني ،1394 ،ساختار و محتواي قصايد شهريار ،سال
 ،68شمارة مسلسل ،231نشرية زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز.

بررسی مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده
PROF. DR. MUHAMMED HASAN HASANZADE-Yİ NİRÎ-AZÂDE İSLAMÎ 

ÖZ
Bu makalenin amacı; Serdar Özkan’ın yazdığı Kayıp Gül romanında
postmodern faktörleri inceleyip araştırmaktır. Postmodernizm, düşüncesini roman ve hikâyede algılamak ve anlamak için yardımcı olabilecek
bir takım faktörler bulunmaktadır.
Bu faktörlerin bir kısmı varlık tanımlama boyutunun bilgi tanımlama
boyutuna hâkim olması, belirsizlik, metinde metinler arasılık ve mitolojik yansıma, rasyonalizm ayrımı (eleştirisi), orijinal ve yeni form, çoklu
son, kimlik buhranı vs. den ibarettir.
Serdar Özkan’ın Kayıp Gül romanında da bu postmodern işaretlerin
bazıları bulunmaktadır. Mitolojiden ve tarihi şahsiyetlerden uyumlu bir
şekilde istifade etmesi, şekil ve içerik gerilimi ve şekil değişikliğiyle
hikâyenin içeriğini kurcalama bu evrensel eserin seçkin özelliklerinden
sayılır. Bu şekilde gerçeklik ve hayalin iç içe geçmiş dünyalar arasındaki
mevcudiyeti gösterilmiştir.
Söz konusu hikâyede, Brian Mkhail’in teorisine göre gerçek hayalden
etkilenmekte ve ona uymaktadır. Özkan, kendi hikâyesinde çevresel
form, belirsizlik, iç içe geçmiş dünyalar, gerçek ve hayal arasındaki sınırın kaldırılması gibi yöntemleri kullanımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Postmodern, Kayıp Gül, Serdar Özkan
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ABSTRACT

This article seeks to examine the lost roze “Roz-e Gom Shode” roman, to study Sardar Ozkan and to find and analyze the components
of postmodernity. Postmodernism has its components whose
knowledge and analysis in the story and novel can help both understanding postmodern thinking, and better understanding of that effect.
Some of these components include the ontological dimension of epistemology, uncertainty, intertextuality, and the reflection of myth in
the text, rational critique, the form of the new and the new form, the
end of the multitude, the identity crisis, and so on. The Turkish version of the lost Rose, written by Sardar Ozkan, has some of these
postmodern components.
The coherent use of historical myths and personalities, and the
convergence of form and content, in a way that makes a change in its
form, dampen the content of the story, is one of the prominent features of this universal work. It has also been shown that there is interaction between the tumultuous worlds of "reality" and "fantasy." In the
story, according to Brian Mkhail's theory, reality affects and adheres
to imagination. In his story, Ozkan has used such techniques as "circular form", "uncertainty," "world ‘n the world," and "destroying the
boundary between reality and imagination."
Keywords: Story, postmodernism, lost roses, Serdar Ozkan

چکیده
 از سردار ازکان را مورد بررسی قرار دهد و،این نوشتار بر آن است تا رمان رز گمشده
 مؤلفههایی دارد که، پستمدرنیسم.مؤلفههای پستمدرن را در آن پیدا و تحلیل کند
- میتواند هم به درک نگرش و اندیشۀ پست،شناخت و تحلیل آنها در داستان و رمان
 غلبۀ بُعد، برخی از این مؤلفهها عبارتند از.مدرن کمک کند و هم به شناخت بهتر آن اثر
، بینامتنیت و بازتاب اسطوره در متن، عدم قطعیت،هستیشناختی بر معرفت شناختی
 رمان ترکی رز. ... بحران هویت و، پایان چندگانه، شکل و فرم بدیع و نو،نقد خردگرایی
 استفادۀ. دارای برخی از این مؤلفههای پستمدرن است، نوشتۀ سردار اُزکان،گمشده
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هماهنگ از اسطورهها و شخصیتهای تاریخی و در همتنیدگی فرم و محتوا ،به گونهای
که تغییر در فرم آن ،محتوای داستان را خدشهدار کند ،از ویژگیهای برجستۀ این اثر
جهانی است .همچنین نشان داده شدهاست ،که میان جهانهای تودرتوِی "واقعیت" و
"خیال"  ،تعامل وجود دارد .در داستان مذکور مطابق نظریۀ برایان مکهیل ،واقعیت ،از
خیال تأثیر میپذیرد و تبعیت میکند .ازکان در داستان خود از شگردهایی چون؛ «فرم
دایرهای»« ،عدم قطعیت»« ،جهانهای تو در تو» و «از بین بردن مرز میان واقعیت و
خیال» استفاده کرده است.
کلید واژه ها :داستان ،پستمدرنیسم ،رز گمشده ،سردار ازکان
مقدمه

«مفهومپردازی دربارۀ «پسامدرنیسم» تدریجاً و در سه مرحله انجام شد :در مرحلۀ
نخست ،این اصطالح در معماری و ادبیات ،برای توصیف قریحه و سبکی نو و ضد مدرن
به کار رفت .در مرحلۀ دوم ،در اواخر دهۀ  ،1960تالش دیگری صورت گرفت تا
پسامدرنیسم به منزلۀ پدیده ای فراگیر در حوزۀ فرهنگ و جامعه و سیاست تعریف شود،
پدیده ای در تباین با مدرنیسم که دیگر تهی شده و جای خود را به جنبشی دیگر داده
بود .پسامدرنیسم در این زمان ،مرحلۀ نوینی از فرهنگ و تمدن بشری محسوب میشد.
از اواسط دهۀ  ،1980این اصطالح هر چه بیشتر جنبهای سیاسی به خود گرفت.
مالحظات مربوط به طبقه ،نژاد و جنسیت از این زمان در نظریۀ پسامدرنیسم برجستهتر
شد» (هوفمان به نقل از پاینده .)21 :1390 ،در حوزۀ ادبیات و داستان و رمان ،شاید
هیچ اثری به تنهایی یافت نشود که دربردارندۀ تمام مؤلفههای پستمدرن باشد .اما آثار
زیادی هستند که برخی از این مؤلفهها را دارا هستند .بررسی این قبیل آثار ادبی ،این
اهمیت را دارد که نشان میدهد در آثار پستمدرن تنوع ایدهها و اندیشهها ،به رسمیت
شناخته می شوند .بدین معنا که ممکن است به عنوان مثال ،اثری با صبغۀ عرفانی،
بسیاری از مؤلفههای پستمدرن را داشته باشد .یکی از رمانهایی که از نظر پست-
مدرنیسم قابل تحلیل و بررسی است ،رمان «رز گمشده» از سردار ازکان است.
سردار اُزکان ،در اگوست  1975در ترکیه به دنیا آمد .در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا
در رشتۀ مدیریت و روانشناسی تحصیل کرد .سپس برای تکمیل تحصیالتش به
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استانبول برگشت و روانشناسی را ادامه داد .از سال  2002شروع به نوشتن رمان کرد و
با اولین اثر خود ،رز گمشده ،شهرت جهانی یافت .رمان مذکور به بسیاری از زبانها
ترجمه شد و تا هفتهها در لیست پرفروشترین کتابهای جهان جای گرفت .مقالۀ
حاضر بر اساس ترجمۀ بهروز دیجوریان ،شاعر و مترجم ساکن استانبول ،نگاشته شده
است .این نوشتار بر آن است تا برخی از مؤلفههای پستمدرن را در این رمان پیدا و
بررسی کند.
 -1پیشینۀ پژوهش
رز گمشده ،اولین رمانِ نویسندۀ ترک ،سردار آُزکان ،است که علیرغم شهرت جهانی
و امتیازات هنری بسیار ارزندهای که دارد ،مورد نقد و تحلیل علمی و جدی در جامعۀ
ادبی و علمی ما قرار نگرفته و تا کنون پژوهش دانشگاهی خاصی در باب معرفی و
بررسی آن انجام نشد ه است .مقالۀ حاضر بر اساس ترجمۀ بهروز دیجوریان ،نخستین
ترجمۀ فارسی این اثر نوشته شده است .این پژوهش گامی است در جهت معرفی و نقد
و بررسی این اثرِ جهانی.
 -2پستمدرنیسم
دربارۀ پستمدرنیسم نمیتوان تعریف جامع و مشخصی ارائه داد .زیرا بنا به گفتۀ
وارد ،پستمدرنیسم ،مفهومی پیچیده و مشکل است و دیدگاههای متنوعی در این زمینه
وجود دارد (وارد .)15 :1383 ،برداشت و نظریهای واحد دربارۀ پستمدرنیسم وجود
ندارد و دیدگاهها در این زمینه گوناگون است (پاینده ،ج  .)26 :1390 ،3مثالً جان بارت
«پسامدرن» را اصطالحی خشن و اندکی مقلّدانه میداند و چیزی را عرضه میکند که
در حال فرود آمدن از اوج است و به سستی در پی کنشی است که باید دنبال شود.
(بارت به نقل از مکهیل )26 :1392 ،یکی از دالیل این اختالفنظرها و ارائۀ نظریات
گوناگون دربارۀ پستمدرنیسم این است که ،برخی از نظریهپردازان میان مدرنیسم و
پسامدرنیسم ،گسست و جدایی قائلند و آنها را دو نحلۀ جدا از هم میدانند ،اما ،گروهی
دیگر ،برخالف آنها ،پسامدرنیم را ادامۀ مدرنیسم میدانند( .پاینده)32 :1389 ،
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با تمام اختالف نظرها در این زمینه ،ویژگی های مشترکی هست که بر آن اساس
میتوان اثر پستمدرن را از غیرِ آن تا حدی شناسایی و مرزبندی کرد .ویژگیهایی مانند
عدم ثبات و پیش بینی ناپذیری داستان ،عدم قطعیت ،ساختار پیچیدۀ آثار ،نقد
خردگرایی ،نوشتن داستان دربارۀ خود ،بینامتنیت ،امتزاج رئالیسم با جادو و اسطوره و ...
(ن.ک .شایگانفر.)220-219 :1390 ،
-3

خالصۀ رمان

رز گمشده ،ماجرای سفر دختر جوانی به نام دیاناست که نمادی امروزی از اسطورۀ
آرتمیس یا دیاناست .او که یکسال پس از تولد ،خواهر دوقلوی خود ،مری ،را از دست
داده است ،پس از مرگ مادر با وصیت او روبرو میشود مبنی براینکه خواهر همزادش
زنده است و دیانا باید او را پیدا کند و در کنارش بماند .دیانا به ترکیه میرود تا سراغ
مری را از استادِ او ،بانو زینب ،بگیرد .بانو زینب در حکم پیر و مرشد مری است و راه
شنیدن صدای گلها را به او یاد داده است .دیانا آنچه را باید از راه خودشناسی و دربارۀ
نیمۀ گمشدهاش بداند از نامههایی که مادر از زبان مری نوشته است ،میخواند .او از بانو
زینب تعلیماتی درباب معرفت نفس میآموزد .او در تالش است تا از بانو زینب راز
شنیدن صدای گلها و شنیدن صدای مادر از زبان آنها را یاد میگیرد .در پایان ،دیانا
آخرین نامۀ مادر از زبان مری را پیدا میکند و میفهمد مری کسی نیست جز صورتی
دیگر از مادر و نیز نیمۀ شرقی و بعدِ اشراقی خودِ او .او سرانجام به وصیت دیگرِ مادر که
نوشتن داستان تولد دوبارۀ خودش است ،عمل میکند و در نهایت داستانی که دیانا می-
نویسد ،همان رمان رز گمشده است که مخاطب خوانده است.
داستان رز گمشده  ،پرداختی بسیار استادانه دارد .در این داستان ،چنان فرم و محتوا
در هم تنیده شده است که زمانها و مکانها ،تشخص خود را از دست داده و جنبۀ
نمادین پیدا کردهاند .با وجود اسامی مکانهایی در غرب و شرق و اسطورههایی از یونان
و روم ،مخاطب خودش را در جهانی بیمکان و بیزمان مییابد .نویسندۀ اثر همانطور
س بزرگ ،جوزف کمبل ،معتقد است؛ اسطورهها را باید زنده نگاه داشت و
که اسطورهشنا ِ
آن را کار هنرمند میداند (کمبل ،)137 :1380 ،اسطورههای آرتمیس و مریم را از
فراسوی زمان بیرون میکشد و بازخوانیِ جدیدی از آنها میکند .تمام داستان از فرم
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گرفته تا محتوا ،با تقابلها شکل گرفته است .تقابلهایی که حتی در دوگانه بودنشان هم
قطعیتی وجود ندارد .دیانا ،که تصویر بازسازی شده و مدرنی از اسطورۀ یونانی آرتمیس
و اسطورۀ رومی دیاناست ،با ُرزِ آرتمیس که نماد بعد حیوانی انسان است ،رابطۀ این-
همانی پیدا میکند .او بنا به وصیت مادر به دنبال همزاد خیالیاش ،مری ،که نماد پاکی
ق اشراق و
و معنویت و بعد الهی انسان است ،سفری نمادین از غربِ فلسفه و خرد به شر ِ
عرفان ،آغاز میکند.
 -4مؤلفههای پستمدرن در رمان رز گمشده
-

ی داستان
غلبۀ بعد هستیشناخت ِ

پستمدرنیسم به معنای ختم مدرنیسم و یا گسست همهجانبه از آن نیست .بلکه
نگرشی است که مدرنیته را مورد ارزیابی و نقد قرار میدهد .برخی از اصول آن را رد
میکند و برخی را می پذیرد .بنابراین ،از مدرنیسم جدا نیست و با آن وجه اشتراک دارد.
(تابعی )188 :1384 ،یکی از نظریهپردازانی که مدرنیسم و پستمدرنیسم را دو نحلۀ
جدا از هم نمیداند و معتقد است که پست مدرنیسم ،از مدرنیسم جدا نبوده و ادامۀ آن
است ،برایان مک هیل است .او معتقد است برای تشخیص آثار مدرن از پستمدرن نه آن
چنان باید دامنه را تنگ کرد که به ندرت بتوان اثری را پستمدرن دانست و نه آن
چنان آن را گسترده نمود که هر اثری را پستمدرن دانست .بلکه باید راهی میانه در
نظر گرفت( .ن.ک .مکهیل )28 :1392 ،مکهیل معتقد است که تفاوت اساسی و ذاتی
میان داستانهای مدرن و پستمدرن وجود ندارد .در داستانهای پستمدرن ،وقتی از
چیستیِ جهان سخن به میان میآید ،مسئلۀ شناخت جهان هم مطرح شده است .اما
اولویت با مسائل هستیشناختی است نه معرفتشناختی« .عنصر غالب» ،اصطالحی
مناسب است که این اولویت را نشان میدهد( .پاینده )340 :1390 ،داستان رزگمشده
نیز ،دغدغۀ هستیشناسی دارد تا معرفتشناسی .تمامیت این داستان بر محور تجربه
کردن جهان های ممکن قرار دارد .دیانا پس از تجربۀ دنیای بیرون ،به دنیای درون که
صبغۀ خیالی دارد ،پا میگذارد .نمود هر دو جهان ممکنِ بیرون و درون ،به یک اندازه
واقعی ست و داستان آنها را ارزیابی نمیکند .بلکه ،فقط نمایش و گزارش میدهد.
داوری نمیکند و کاری به صحت و سقم آن ندارد.
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«اگر باور کنیم که میتوانیم صدای گلها را بشنویم ،حتم ًا یک روز خواهیم شنید».
(ازکان)1389:129،
« دیانا مهم نیست که کدام درست است .مهم باور تو است .از خودت بپرس ،من به
چه معتقدم؟ به همین سادگی( ».همان)130:
«دلیلی که مانع از دنبال کردن بزرگترین یالت میشود چیست؟» (همان)18 :
داستان دو جهان تودر تو را بازگو میکند .مخاطب این داستان ،دو جهان را در برابر
خود می یابد .جهانی که خالق آن سردار ازکان است و شخصیتهای داستان مثل دیانا و
مری و بانو زینب و  ...را ،او خل ق کرده است و جهانی که خالق آن دیاناست که خودش
یکی از شخصیت های داستان است .گویی کل کتاب را این شخصیتِ مخلوقِ اُزکان
نوشته است .اینها نمایندۀ دو جهان متفاوت اما تودرتو هستند .خواننده راهی برای
شناخت این دو جهان ندارد و تنها تماشاگر است و به نوعی آن را تجربه میکند .این
مسأله از ویژگیهای داستان پستمدرن و وجه افتراق بین آن و داستان مدرن است.
چیدمان اجزای داستان رزگمشده به گونهای است که مادر با شگردهای گوناگون،
سرانجام موفق می شود فرزندش را در نوشتن و خلق این جهان دوم (داستانِ دیانا)
یاری کند.
«این داست ان برای من بامعناست .زیرا دربارۀ توست؛ و چه خوب که تعریف کردم .در
حقیقت نه ،این داستان را من نگفتم ،تو برایم تعریف کردی .تازه درست در زمانی که
دیگر فکر کردم داستانی نخواهی گفت .متشکرم مامان( ».ازکان)199 :1389 ،
«تا پیش از پیدایش ادبیات پسامدرن ،واقعیت و تخیل دو ساحت متمایز محسوب
میشدند و هنر در بهترین حالت« ،محاکات» یا تقلیدی از واقعیت تلقی میگردید.
اکنون در داستان های پسامدرن این رابطه به نحو عجیبی تغییر کرده است ،به این
ترتیب که برخالف انتظار ما واقعیت از تخیل پیروی میکند( ».پاینده:1390 ،
359و )360این تأثیرپذیری واقعیت از خیال در داستان «رز گمشده» وجود دارد .بانو
زینب صریحاً میگوید «خیالها خمیرمایۀ واقعیت هستند» (ازکان .)122 :1389 ،دیانا
هم که از ابتدا تا انتهای داستان ،ماجرا خلق میکند و در پی خودش و گمگشتهاش
ل داستان« ،او تنها یک خیال است
ی داستانی دیگر است .و بنا به قو ِ
ک خیال ِ
میرود ،آدم ِ
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که مردم در ذهن خود ساختهاند و پرستشاش میکنند( ».همان )13 :پسامدرنها
معتقدند که وضعیت کنونی زندگی ما ،دورۀ محقق شدن و واقعیت یافتن همان چیزی
است که در پیشامدرن ،محققنشدنی یا خیالی به حساب میآمده است (پاینده:1390 ،
 )361در داستان مورد بحث ،روند تحقق پیدا کردن واقعیت از «خیال» به صورت زیر
است:
 -1مادر می داند که به زودی خواهد مرد .از دخترش ،دیانا ،میخواهد که داستان
زندگیاش را بنویسد( .واقعیت)
 -2برای اینکه دیانا ،پس از مرگ مادر باز هم حضور مادر را احساس کند ،مادر
نامهای می نویسد و در آن داستانِ خیالیِ مری ،خواهر دو قلو و گمشدۀ دیانا ،را
برای دخترش تعریف میکند و به او وصیت میکند که پس از مرگش ،مری را
پیدا کند و پیش خودش بیاورد( .آفرینش یک خیال)
« دیانای من! تنها آرزویم این است که تو و مری به زودی زود در کنار هم باشید».
(همان)21 :
«چون می دانم که مرا خیلی دوست داری ،شک ندارم که آخرین آرزوی مرا براورده
خواهی کرد .با این همه پیدا کردن مری آن قدرها هم ساده نیست ...از تو میخواهم که
به دنیای مری قدم بگذاری و رد پایش را دنبال کنی .چه کسی بهتر از دوقلوی او می-
تواند این کار را انجام دهد؟» (همان20 :و)21
 -3دیانا در جستجوی خواهر و نیمۀ گمشدهاش (خیال) ،سفری واقعی را آغاز می-
کند( .تبعیت واقعیت از خیال)
 -4در طول سفر ،دیانا ،وجود خواهرش را باور میکند( .تأثیر پذیری واقعیت از
خیال)
 -5در پایان سفر ،دیانا ،حضور مادر را که مدتهاست مرده است ،احساس میکند.
(تبدیل شدن خیال به واقعیت)
 -6در پایان داستان ،داستان دیانا نیز که خواستۀ مادر از او بود ،همزمان با داستان
سردار ازکان ،نوشته و تمام میشود( .یکی شدن خیال و واقعیت)
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در واقع ،نویسنده طی  6مرحله ،توانسته است مرز میان واقعیت و خیال را در
داستان از بین ببرد .این یکی شدن خیال و واقعیت ،سبب عدم قطعیت در داستان می-
شود.
-

عدم قطعیت

در رمانهای پست مدرن ابهام وجود ندارد ،بلکه اغلب ،عدم قطعیتی که در روایت
مطرح است ،خواننده را دچار مشکل و سردرگمی میکند( .الج و همکاران:1389 ،
« .)156این عدم قطعیت اگرچه از دقت در علوم طبیعی ناشی شده است اما در علوم
انسانی و بهطورکلی در علومی که کنش آدمی نقش تعیین کنندهای آن دارد ،برجستهتر
میشود( ».تابعی )188 :1384 ،دلیل این عدم قطعیت را میتوان در این نکته دانست
که «سخن پستمدرن این است که حقیقت را که «همه چیز» است« ،هیچ کس» نمی-
داند ،چون به این باور رسیده است که «همه چیز را همگان دانند»( ».خجسته و رضایی،
 )39 :1394پذیرش عدم قطعیت در فرآیند شناخت و اعتقاد به اینکه هیچ جوهرۀ علمی
ثابتی وجود ندارد ،مهمترین بنمایهای است که در میان نظریههای معرفتشناسانۀ نیمۀ
دوم قرن بیستم رواج پیدا کرد و از مؤلفههای پست مدرن به شمار میآمد(.تابعی،
 )188 :1384در رمان رز گمشده ،عدم تمایز میان داستان نویسنده و داستان شخصیت،
قطعیت را در داستان از بین میبرد .ساختار دایرهای آن نیز که ابتدا و انتهای داستان را
بر هم منطبق و یکی میکند و همچنین ،اینهمانی شدن شخصیت خیالی (مریم) و
واقعی (دیانا) با یکدیگر این عدم قطعیت را تشدید میکند« .ساختار دایرهای ،ارائۀ
شکلی است که در آن بازگشت به وضعیت و موقعیت (معمو ًال ناخوشایند) اول داستان را
در آخر نشان میدهد( ».میرصادقی و میرصادقی)186 :1388 ،
«افسس! شهر دوگانگی .هم مأمن آرتمیس ،هم مأمن مطهر مریم مقدس .سرایی هم
برای نفس و هم برای روح .تجسم هم کبر و هم فروتنی ،هم اسارت و هم آزادی .افسس!
شهری همچون انسان که در آن تضادها درهم ادغام شدهاند( ».ازکان13 :1389 ،و)213
دربارۀ شخصیتهای داستان میتوان گفت ،گاهی آنقدر آنها به هم شبیه و نزدیک
میشوند که نمیتوان تشخیص داد این کدام شخصیت است؟ حتی پی بردن به این نکته
که داستان را راوی بیرونی تعریف میکند یا راوی درونی ،ممکن نیست .این مطلب به
شکل نمادین هم در ابتدای داستان آمده است.
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«هر دو یکی هستند ...تنها یکی .آری ،البته که تنها یک بطری وجود دارد .نه ،این
درست نیست .چشمهام دو بطری میبیند .اما شاید ،شاید دو بطری میبینم ،ممکن هم
هست که یک بطری باشد؟ متأسفانه نه ،آن قدرها مست نیستم .ممکن نیست که دو تا
ببینم .واقعاً دو بطری است .اما چرا دو بطری؟ چرا؟» (همان)15:
حتی در پایان داستان و در آخرین سطرها نیز ،اصلیترین سؤاالت دربارۀ این روایت
بیپاسخ میماند و دیانا را در شک رها میکند.
«(دیانا) مدام از خودش میپرسد :آیا هنر شنیدن صدای رزها یک قصه است؟»
(همان)215 :
دلیل این عدم قطعیت ،به رسمیت شناختن هستیها و جهانهای ممکن چون
جهان واقعیت و خیال است.
-

بینامتنیت و بازتاب اسطوره در متن

اولینبار ژولیا کریستیوا ،نظریهپرداز پساساختارگرای فرانسوی ،در بحثهای مربوط
به پسامدرنیسم اصطالح «بینامتنیت» را عنوان کرد .مطابق نظر کریستیوا ،نوشتن متن،
ترکیب یا ادغام متون پیشین است( .پاینده ،1390 ،ج )447 :3اگرچه این تأثیرپذیری
ممکن است در بسیاری از متون دیده میشود ،اما شدت وضوح و حضور آن در متنهای
گوناگون متفاوت است .در برخی از متون ،این حضور به اندازهای ست که بدون آن
روایت انسجام خود را از دست میدهد و گاهی فروپاشیده میشود« .نقش بینامتنیت
وقتی نمایان میگردد که متون نو با ارجاع به متون پیشین ،معنا مییابند و معنای
حقیقی خود را در ذهن خواننده رسوخ میدهند( ».شمیسا و نجاتی رودپشتی ،نامۀ
فرهنگستان ،شماره  )15در «رز گمشده» ،این مؤلفۀ پستمدرن به خوبی دیده میشود.
ارتباط تنگاتنگ این داستان با «شازده کوچولو»یِ آنتوان دوسنت اگزوپری ،و نیز تلفیق
و بازخوانی عناصر آن داستان ،به خوبی نشان میدهد تا چه اندازه متنهای گوناگون
می توانند باعث خلق و قوام متون دیگر شوند .انعکاس داستان شازده کوچولو و نیز
حضور پررنگ عناصری از آن مانند گل رز ،این دو داستان را به هم متصل میکند .در
شازده کوچولو ،شخصیت داستان دغدغۀ گل رز خود را دارد.
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«روباه گفت :آدمها این حقیقت را فراموش کردهاند ولی تو نباید فراموش کنی .تو هر
چه را اهلی کنی همیشه مسئول آن خواهی بود .تو مسئول گل خود هستی( ».اگزوپری،
)91 :1383
همین مطلب در داستان رز گمشده آمده است .ازکان ،داستان خود را با قصۀ شازده
کوچولو شروع کرده و ادامه میدهد.
«دیروز بعد از سالها شازده کوچولوی اگزوپری را دوباره خواندم .به نظرم کتاب به
کلی عوض شده بود .آنچه در کتاب برای من عوض نشد ،شخصیت مورد عالقۀ من رز
بود .البته روباه هم همینطور به خاطر یاد دادن مسئولیت رز به شازده کوچولو .من هم
دارم می فهمم مسئولیت نسبت به یک رز چیست؛ به خاطر همین است که میروم.
اگزوپری در پایان کتاب میپرسد« :آیا گوسفند رز را خورد یا نه؟» و میگوید جواب این
سئوال همه چیز را تغییر میدهد .من هم سئوالی را از خودم پرسیدم« :آیا دیگران مرا
دزیدهاند یا نه؟» اگزوپری حق دارد .جواب این سئوال واقعاً همه چیز را عوض میکند».
(ازکان)22 :1389 ،
استراوس معتقد است که یک اسطوره وقتی در زمان خاص و شرایط خاصی روایت
میشود ،معنایی متناسب با همان زمان و موقعیت پیدا میکند( .استروس)97 :1385 ،
از ویژگیهای دیگر این رمان ،استفاده از اسطورهها و شخصیتهای تاریخی و بازخوانی
مجدد آنهاست .دو اسطورۀ آرتمیس و مریم و دو شخصیت مریم مقدس و سقراط در
تمام داستان حضور دارند .در این رمان نیز این اسطورهها ،معنایی متفاوت و درونی پیدا
میکنند و هر کدام از این اسطورهها ،جلوۀ یکی از شئونات انسان است .در واقع این
اسطورههای جهانی در طول داستان تبدیل به اسطورههایی فردی میشوند« .یکی از
اصول مهم در نقد اسطوره این است که شکلهای فردی و جهانی یک تصویر یکسان-
اند( ».روتون )102 :1387 ،اُزکان ،در نهایت شخصیتها و اسطورهها را یکی میکند.
آرتمیس را با دیانا ،و مریم را با مری یکی و اینهمانی میکند و در نهایت نیز از دیانا و
مری یک پیکرۀ شخصیت واحد میسازد .شهر افسس نیز که هم در ابتدا و هم در انتهای
داستان آمده است ،و جایگاه نمادین تمام اسطورههای داستان (آرتمیس و مریم و
سقراط و  )...است ،با شخصیت و راوی داستان یکی میشود.
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« آرتمیس نام دیگر دیانا .الهۀ شکار .یک شکارچی به تمام معنا ،که با تیرش مرگی
خوش و ناگهانی به شکار تقدیم میکند .آزاده روح ،اما اسیر .وابسته اما در عین جال
متکبر .مادرش لتو در دکشان به درخت زیتون تکه داد و او را به دنیا آورد...و گفت :بعد ًا
راجع به دوقلوی آرتمیس یعنی آپولون صحبت خواهم کرد .در مورد معبدش و آن
عبارت اعجابانگیز که بر آن حک شده« :گنوتی سیوتن ».ضمن ًا دربارۀ فیلسوف بزرگ
سقراط که در حال عبور از آن چشمش به این دو کلمه افتاده و نتوانسته بود از آن چشم
بردارد ،خواهم گفت( ».ازکان)214 :1389 ،
-

نقد خردگرایی

برخالف مدرنیسم ،گذر از جهان دانستهها و پایبند نبودن به کارآمد بودن عقل در
همۀ حوزهها ،مؤلفهای دیگر از اندیشههای پست مدرن را نشان میدهد« .یکی از
شاخصههای مهم پسامدرنیسم ،نقد خردگرایی دنیای مدرن و پیشامدرن است.
پسامدرن ها با نفی هر گونه قطعیت ،بر این باورند که دوران زمام عقل که معیار قضاوت-
های قاطع و مطلق بود ،سپری شده است و دیگر نمیتوان عقل را قدرت مطلق و باور
برتر رزوگار معاصر دانست( ».استادزاده و همکاران )16 :1395 ،نویسنده در رز گمشده،
با استفاده از نماد و شخصیت دکارت  -فیلسوف معروفِ خردگرا  -خرد را مورد نقد قرار
می دهد .در داستان ،این پیروزی و برتری ایمان بر عقل ،به شکلی نمادین در گفتگوی
میان دیانا و مادرش دربارۀ دکارت آمده است .دکارت اولین فیلسوف بزرگ بعد از قرون
وسط ی است که به مکتب اصالت عقل تعلق دارد .مکتبی که معتقد است شناخت
حقیقی و یقینی ،فقط از راه عقل صورت میگیرد .درحالیکه در پستمدرنیسم «هیچ امر
مطلقی وجود ندارد .هیچ چیزی به نحو خالص و ناب دیده نمیشود؛ در واقع برخالف
دکارت ،هیچ خود خالص و نابی وجود ندارد تا هدیهای محض عطا کند .ما باید عمل
کنیم و اصالح نماییم ،در یک سیالهای که ما را میسازد و اصالح میکند» (کیوپیت،
 .) 55 :1387همین مطلب با زبان رمز و نماد در گفتگویی نمادین دربارۀ جلیقۀ به حراج
گذاشتۀ دکارت ،میان مادر و دیانا آمده است .مادر به دیانا میگوید:
«پیراهن تو از جلیقۀ دکارت خیلی شیکتر است .جلیقۀ دکارت نه ابریشم است نه
کشمیر ،نه دوناکاران نه آرمانی .حتی اگر به مغازهای ببرندش پنج دالر هم آن را نمی-
خرند( ».ازکان)27 :1389 ،
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بانو زینب ،در اولین درسی که به دیانا میدهد ،از ناتوانی عقل سخن میگوید .ازاین-
رو در سؤاالتی که میپرسد ،تنها پاسخ «نمیدانم» را ،که نشان از ناتوانی عقل از کشف
حقیقت است ،میپذیرد و درست میداند.
« وقتی از تو پرسیدم که رزها کدام آواز را میخوانند ،تو بهترین جواب را دادی،
گفتی :نمیدانم .چرا؟ چون میدانستی که نمیدانی .میدانستی که احتمال پاسخگویی
به سؤالی که جواب آن بینهایت است تنها به کمک حواس پنجگانه بیمعنا
است(».همان)128 :
همچنین تأکید میکند که این شناخت از راه عقل ،ممکن نیست« .صدای بانو زینب
شنیده شد :با عقلات نمیفهمی( ».همان)125 :
«شاید این اتفاق روزی بیافتد که بدانی دیگر دانستههایت به درد نمیخورند»
(همان)138 :
-

شکل یا فرم بدیع و نو

«شکل یا فرم به قالب یا شیوه یا مجموعه شگردهای هنریای میگویند که نویسنده
برای بیان محتوا انتخاب میکند .فرم در داستانهای بسیار قوی ،به قدری خودویژه
است که هر گونه دخل و تصرف در آن میتواند تمامیت زیباییشناختی داستان را
خدشهدار کند .در واقع ،شکل داستانهای صناعتمند را نمیتوان تغییر داد زیرا
دستکاری در فرم بیان آنها ،رابطۀ بین شکل و محتوایشان را خراب میکند .نویسندگان
داستانهای پست مدرن ،فرم داستانهایشان را ابداع میکنند .بدعتگزاری و خلقِ طرح
نو در داستان ،از ویژگیهای داستانهای پستمدرن است(ن.ک پاینده ،1390 ،ج،3
 160و  .)161این ابداع که از مؤلفههای پست مدرن است ،در داستان رز گمشده ،نمود
بسیار دارد .در واقع ،ویژگی بسیار برجسته و قوی این رمان ،فرم خاص و بدیع آن است.
نویسنده با استفاده از امکاناتی چون بینامتنیت و اسطورهها و شخصیتهای گذشته،
میان اساطیر و گذشتگان و شخصیتهای داستان اینهمانی ایجاد کرده است .فرم
دایرهای داستان ،نقطۀ شروع و پایان آن را در همتنیده است .این فرم دایرهای ،با
محتوای داستان که از شخصیتهای متکثر (دیانا ،مری و مادر ) ،یک شخصیت و جهان
واحد و یکپارچه می سازد ،همخوانی و هماهنگی تام دارد .داستان با تمام اجزایش یک
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کل واحد را می سازد و هیچ شخصیتی قابل حذف از آن نیست .داستان آغاز و پایان
ندارد .زمانها و مکانها بر هم منطبق میشوند و این همانی پیدا میکنند .االهگان و
اسطورههای تاریخی با دیانا و مری و مادر یکی میشوند .این وحدت در مکان و زمان با
فرم دایره که ابتدا و انتها ندارد ،مطابقت دارد .در فرهنگ نمادها ،دایره ،نماد وحدت و
کمال است« .دایره در اصل یک نقطۀ بسطیافته است :نقطه در کامل شدن دایره
مشارکت میکند ،و در ضمن با دایره مختصات نمادین مشترکی دارد ،از جمله کمال،
همگونی ،یکدستی و نداشتن اضافات و زواید(»..شوالیه گربران)165 :1388 ،
-

پایان چندگانۀ داستان

پایان چندگانۀ داستان که هم میتواند پایان داستان باشد و هم آغاز آن .و نیز
خطی نبودن روایت از ویژگیهای سبک پستمدرن است .زیرا ادبیات پسامدرنی «از
فرجام سرپیچی می کند؛ چرا که به وجود داستان خطی اعتقادی ندارد .از سوی دیگر
میخواهد امکانات مختلفی را بیازماید یا وجود آنها را مطرح کند؛ از اینرو ناکامل بودن
به شیوۀ مدرنیستی را هم رد میکند .به همین دلیل پایان این نوع داستانها چندگانه
است» (بینیاز .)226 ،1388 ،این چندگانگی در رزگمشده به روشنی دیده میشود.
پایان داستان میتواند هر کدام از گزارههای زیر را شامل شود:
-

ن نوشتن رمان دیانا باشد.
پایا ِ

-

ن نوشتن رمان اُزکان باشد.
پایا ِ

این پایان چندگانه نمودی دیگر از عدم قطعیت در داستان است .همچنین در ایجاد
فرم خاص و بدیع آن نیز کمک میکند.
-

بحران هویت

شخصیتهای داستانهای پستمدرن این ویژگی را دارند؛ «اساس ًا شکننده و دچار
بحران هویتاند؛ هویت نه به معنای چارچوب انسانی ،بلکه حتی هویتی بین این جهانی
بودن و آن جهانی بودن  -مثالً نوسان بین جهان انسانی و جهان حیوانی» (همان)216 :
 .این ویژگی در رز گمشده و شخصیت دیانا کامال مشهود است .در ابتدای داستان ،دیانا
نمادی امروزی از اسطورۀ آرتمیس یا همان دیاناست .کامال این جهانی است .مغرور است
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و خودخواه و در بند مسائل ظاهری و صوری ست .در ابتدای داستان دربارۀ او آمده
است:
« در مغازه ،اول به این فکر کرد که آیا به پیراهن تازه احتیاج دارد یا نه؟ بعد به این
فکر کرد که به اندازۀ کافی خرید کرده است ،اما در آخر یک پیراهن آبی دیگر هم
برداشت .وقتی پیراهن را به مادرش نشان میداد برچسب هزار و صد دالری را مخفی
نکرد( ».ازکان)36 :1389 ،
«مادر جان میدانم چه میخواهی بگویی اما همه انتظار دارند که من بهترین لباس-
ها را بپوشم .همین که با دخترها روبهرو میشوم ،از کفش پام تا سنجاق سرم را ورانداز
میکنند و بعد سالم میدهند .وقتی دو روز پشت سر هم یک لباس را میپوشم ،مرا
جور دیگری نگاه میکنند...شنیدن پچپچهایشان دربارۀ کلکسیون کارتیر من ،ماسراتی
من... ،به خاطر موقعیتی که داریم همه بهترینها را از من انتظار دارند ...مادر جان قبول
کن ،دیانا استوارت برای خودش یک مارک شده است( ».همان)28 :
ویژگیهای شخصیتی دیانا در ابتدای داستان این جهانی ست .اما در طول داستان
یک سیر دلزدگی از زندگی امروزی و مصرفی دیده میشود که نشان میدهد شخصیت
او هنوز تثبیت نشده و در آستانۀ تغییر است .این تغییر و تحول تا مرزهای آن جهانی
شدنِ او پیش میرود .احساس نارضایتی دیانا از شیوۀ زندگی گذشتهاش ،نشان دهندۀ
محقق شدن همین تغییر است .تغییری که باعث رشد بُعد معنوی زندگی او میشود.
«مادرم می گفت برای اینکه خودت را خاص بدانی تنها چیزی که احتیاج داری
خودت هستی .اما من نمیخواستم این را بفهمم .مدام به چیزهای دیگر احتیاج داشتم:
توجه ،ستایش ،خودنمایی ،خالصه هر چه باعث شود خودم را خاص احساس کنم .من
کسی نبودم که بدون مورد توجه واقع شدن بتوانم زندگی کنم( ».همان)169 :
در پایان سفر و داستان ،دیانا دیگر دیانای سابق نیست .رشد معنوی کرده و آن-
جهانی شده است .حاال او هم مثل مری «شازده کوچولو»یِ اگزوپری را به گونهای دیگر
میخواند و برای اولین بار برای خواهرش ،نامه مینویسد .این تغییر در نگرشِ او در نامه-
اش به مری نمود دارد.
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«مری عزیز میدانی ،من هم دوباره شازده کوچولو را خواندم .بعد از سالها! حق با
توست ،خیلی تغییر کرده است .فکر میکنم من دارم میفهمم که «مسئولیت در برابر
رز» یعنی چه( ».همان 184 :و )185
تغییر در خوانش از یک متن ،زاییدۀ تغییر در نگرش خواننده است .همین احساس
تغییر در کتاب «شازده کوچولو» ،نشاندهندۀ تغییر در نگرش دیاناست.
 -5نتیجهگیری
رمان رز گمشده ،نوشتۀ نویسندۀ ترک ،سردار ازکان ،رمانی ست که برخی از مؤلفه-
های پستمدرن را به شکل برجسته و پررنگ دارد .این مؤلفهها عبارتند از غلبۀ بعد
هستی شناسانۀ محتوا ،عدم قطعیت ،بینامتنیت و بازتاب اسطوره در متن ،نقد خردگرایی،
فرم نو و بدیع ،بحران هویت و پایان چندگانه .از شگردهای نویسنده در ایجاد عدم
قطعیت ،می توان به از بین بردن مرز میان خیال و واقعیت و نیز فرم دایرهای داستان نام
برد .استفاده از اسطورهها و شخصیتهای تاریخی و اینهمانی آنها با شخصیتهای
داستان ،به داستان فرم خاص و بدیعی داده است که کوچکترین تغییری در فرم آن،
بیان محتوا را خدشهدار میکند .همان گونه که برایان مک هیل معتقد است که در
داستانهای پستمدرن ،محتوا بیشتر هستیشناسانه است تا معرفتشناسانه ،بُعد
هستیشناختی داستان قویتر و برجستهتر از بعد معرفتشناختی آن است .شخصیت
اصلی داستان در ابتدا ثبات هویتی ندارد و میان این جهانی بودن و آن جهانی بودن
دست و پا میزند اما در نهایت دچار تغییر میشود .داستان خردگرایی را مورد نقد قرار
میدهد .پایان چندگانۀ آن نیز که از مؤلفههای پستمدرن است ،در خدمت مؤلفههایی
دیگر چون بدیع بودن و عدم قطعیت قرار گرفته است.
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ÖZ
Doğunun iki kadîm ve meşhur ülkelerinden olan İran ve Hindistan
asırlardan beri birbiriyle her daim irtibatta kalmıştır. Hiçbir ülke
halkının kesinti olmaksızın bu kadar uzun süre arkadaşlık bağlarının
devam ettiği görülmemiştir. İslâmdan sonra bu iki ülkenin ilişkileri en
üst seviyelere ulaşmış ve zaman içinde daha da güçlenmiştir. Hatta İran
halkının İslâm dinini bu geniş alanlara götürdüğü ve İslâmın yayılmasında büyük katkıları olduğu da söylenebilir. Bu sebeple günümüz
Hindistanının İslâm dinine bakıldığında, İran’ın etkisi ve rengi her
ayrıntıda gözlemlenmektedir ki bunlardan biri de İslâm devletleri yönetimi boyunca alt kıtada yazılmış olan Farsça el yazmalarıdır. Bu dönemde devletin resmi ve ilim dili Farsçadır. Müslüman âlimlerin yoğun
çalışmaları ile ortaya çıkan ve günümüze ulaşan Farsça el yazmaları,
araştırmacılar ve Fars dili ve edebiyatı alanına ilgi duyanlar için ilginç
bir konudur.
Anahtar Kelimeler: Farsça el yazmaları, Hindistan ve İran, Hindistan’daki İslâm mirası.

ABSTRACT
Iran and India, the two representative nations of Asia have been in
the friendly relationship with each other since the ancient time and
no another two nations could be found in such a close friendly rela
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tionship continuously for the centuries. After the arrival of Islam, the
relation between these two countries became stronger and touched to
its peak. It can be said that there were Iran and Iranians who took
Islam to India and contributed a lot for the spread and flourishment
of Islam there, that‘s why in today’s Indian Islam there are many
glimpses of Iranian culture visible and one of them is the Persian
manuscripts which came in existence during the Islamic reign in Indian subcontinent as Persian was the royal court’s and elite class language then. The Persian manuscripts which are remaining since those
days narrate the hard works of the Muslim scholars which is a very
interesting topic for researchers and the lovers of Persian language
and literature. I tried to introduce them
Keywords: Persian manuscripts, India and Iran, Islamic heritage in
India.

ِچکیده
ِایران و هند دو کشور کهنسال و سرشناس شرق از قرون متمادی باهم رابطه
داشته اند و هیچ دو کشوری را نمی توان یافت که در طول قرون ارتباطی پیوستهتر از
مردم هند و ایران داشته باشند و بعد از اسالم روابط بین این دو کشور به اوج خود
رسیده است و به جرآت می توان گفت کشور و مردم ایران بودند که اسالم را به هند
.بردند و سهم بزرگی برای گسترش و پیشرفت اسالم در این سرزمین پهناور داشته اند
همین دلیل است که در اسالم هند خیلی چیزها به چش ِم آدم می خورد که رنگ و تآثیر
ایران بر آن نمایان است و یکی از آنها نسایخ خطّی فارسی هستند که در طول
 زیرا آن زمان زبان.حکومتهای اسالمی در این سرزمین پهناور هند به وجود آمدند
فارسی در این سرزمین زبان درباری و علمی بود ولذا از همان دوران نسایخ خطّی
فارسی که تا اکنون به جا مانده است خدمات علماء و فضالء مسلمانان را بازگو می کند
که نقطه جالب و پر ارزش برای محققان و عاشقان زبان و ادب فارسی است
 میراث اسالمی در هند، هند و ایراند، نسخه های خطّی فارسی:کلیدِواژهِها
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ب فارسی از عصرِ غزنویان به سرزمین هند راه یافته و از آن زمان تا کنون
زبان و اد ِ
شاعران و نویسندگانی در آن سرزمین به رواج و گسترش زبان و ادبیات فارسی یاری
رسانده اند .از آغاز صفویه نیز با هجرت تعداد زیادی از عالمان و شاعران به آن سرزمین
و حمایت حکومت از آنان ،زبان فارسی گسترده و غنای بیشتری پیدا کرد و نزدیک به
ده قرن است که فارسی در تمام شـئون زندگی طبقات گوناگون هند از جمله سالطین،
عارفان ،نویسندگان ،دانشجویان ،هنرمندان و شعرا جای باز کرده و به دیده احترام
نگریسته شده است .آن ها به وسیلۀ این زبان منظور خودشان را بیان کرده اند که امروز
هم به شکل نسایخ خطّی موجود می باشد1.
نسخه های متعدد خطّی به زبان فارسی که در کتابخانه های مختلف ،در گوشه و
کنار هند موجود اند ،به اثبات می رسانند که زبان و ادب فارسی در هند مورد پسند
مردم این کشور عظیم قرار گرفته بوده است .پادشاهان دستور صادر نموده اند که
خوشنویسان معروف کتاب های معروف فارسی مانند دیوانِ حافظ ،مثنوی موالنا،
بوستان و گلستانِ سعدی ،شاهنامۀ فردوسی و دیگر جواهرات علمی را که به زبان
فارسی وجود دارند به منظور نگهداری در کتابخانه های شان برای آنان نسخه برداری
کنند .صاحبان علم و فضل و دولتمردانی که از ایران به هند آمدند ،نسخه های فارسی را
شایسته آن دیدند که به عنوان ارمغانی با ارزش به پادشاهان تقدیم کنند .بنابر این
وجود هزاران نسخه های خطّی فارسی در کتابخانه های رسمی ،شخصی و مقوفه ها
آکنده از فرهنگ جان بخش ایران است.
اُستادان هندی زیادی در مورد نسخههای خطی فارسی پژوهش کرده اند و یا مقالهای
در مورد نسخههای خطی نوشته اند که در اینجا به برخی از آنان اشاره میشود.
استاد نذیر احمد

 1زبان و ادب فارسی در هند ،کیومرث امیری ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمی.1996 ،
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پرو فسور نذیر احمد فرزند حاجی محمد اسماعیل ،استاد باز نشستۀ دانشگاه اسالمی
علیگر ،یکی از اساتید برجسته و محقّق نامدار زبان فارسی در کشور هندوستان است.
وی در سال  1915م در شهر گوندا در ایالت اُتّرا پَرادِش متولد شد .پس از تحصیالت
مقدماتی وارد دانشگاه لکهنو گردید .در سال  1945م موفق به دریافت دکتری زبان و
ادبیات فارسی ،و در سال  1950م فوق دکتری زبان فارسی ،و در سال 1957م دکتری
زبان و ادبیات اردو را از دانشگاه لکهنو در یافت نمود .استاد نذیر احمد در سال  1958م
در دانشگاه اسالمی علیگر مشغول به کار شد و در سال  1961م با سمت استادی،
ریاست گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اسالمی علیگر را نیز به عهده داشت .عالوه بر
این دکتر نذیر احمد در طول خدمات دانشگاهی خود ،در ده ها کنفرانس و سمینار زبان
فارسی در داخل و خارج کشور هند شرکت کرده و ده ها مقاله علمی و تحقیقی در این
سمینار ها عرضه داشته است .استاد به کشورهای شوروی سابق ،افغانستان ،کویت،
بنگالدش ،پاکستان و ایران مسافرت نموده است و مسافرت اول ایشان به ایران در سال
 1955م به مدت نه ماه برای کارهای علمی و تحقیقاتی بوده است .ایشان در سال
 1978م به خاطر خدمات ارزنده اش به فرهنگ فارسی مورد تشویق ریاست جمهوری
هند قرار گرفت.
استاد نذیر احمد در سال  1979م به افتخار بازنشستگی نایل آمد ولی باز هم از پا
ننشسته و با کنکاش و تالش در کتابخانههای مختلف هند پرده از چهرۀ کتابهای کمیاب
و یا گمنام خطی فارسی بر داشت .ایشان در ایوان غالب (موسسۀ غالب) که یکی از
مراکز مهم فرهنگ فارسی است ،به عنوان عضو ثابت و فعال مشغول به کار بود و هم
ریاست آن را به عهده داشت .در ضمن مسؤلیت مجله تحقیقی "غالبنامه" را نیز به
عهده گرفته بود .وی همچنین به زبانهای اردو ،عربی ،انگلیسی و هندی نیز آشنایی
داشت.
استاد نذیر احمد دارای چندین تألیف و بیش از دویست مقاله در زمینهای فرهنگ و
ادبیات فارسی میباشد که به بعضی از آن ها در زیر اشاره میشود:
 .1تصحیح مکاتیب سنایی ،دانشگاه اسالمی علیگر ،هند 1962 ،م.
 .2تصحیح مکاتیب سنایی با اضافات ،کابل ،افغانستان1977 ،م.
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 .3تصحیح دیوان سراجی خراسانی ،علیگر ،هند 1972 ،م.
 .4تصحیح دیوان عمید لویکی ،الهور ،پاکستان 1985 ،م.
 .5تصحیح دیوان حافظ ،آستان قدس ،مشهد ،ایران 1972 ،م.
 .6غزلیات حافظ بر اساس نسخه مورخ  1410م ،مرکز تحقیقات فارسی
رایزی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 1988 ،م  ،دهلی نَو ،هند.
 .7تصحیح دیوان حافظ از روی نسخه  1415م ،مرکز تحقیقات فارسی
رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 1988 ،م .دهلی نَو ،هند.
 .8ترتیب و تصحیح فرهنگ لسان الشعرا تألیف عاشق ،رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ،ژوییۀ  1995م .دهلی نَو ،هند.
 .9تصحیح دیوان مهندس ،ایران.
استاد نذیر احمد در هجدهم اکتبر  2008م .به دیار باقی شتافت.
استاد سید امیر حسن عابدی
پروفسور سید امیر حسن عابدی فرزند سید شبّیر حسن عابدی ،استاد ممتاز دانشگاه
دهلی ،هند در اول ماه ژوییه  1921م .درشهر غازی پور ،ایالت اُتّرا پرادش هندمتولد شد
و تعلیمات ابتدایی و دبیرستانی را به ترتیب در شهر لکهنو و شهر بنارس (واراناسی) طی
نموده وارد کالج سن ژان آگرا شد و دانشنامه فوق لیسانس را با درجۀ اول و احراز مقام
اول در دانگشاه از دانشگاه آگره دریافت کرد و سپس از همان دانشگاه به دریافت
دانشنامه دکتری فارسی نایل آمد .دکتر عابدی در سال 1955م با استفاده از بورس
دانشگاه تهران به ایران رفت و پس از گذراندن دوره دکتری به دریافت "دانشنامۀ
دکتری زبان و ادبیات فارسی" از دانشگاه تهران نایل آمد .در سال  1945م وی سپس
به سم ت معلم فارسی و اردو در کالج سنت استفن دانشگاه دهلی مشغول به تدریس
گردید .در سال  1958م مجله آهنگ به زبان فارسی در دهلی منتشر شد و نظارت این
مجله نیز به ایشان واگذار شد .در همین سال دکتر عابدی فعالیت ادبی خود را توسعه
داد و به دعوت دانشگاه کابل به افغانستان رفت و ضمن بازدید از کتابخانههای افغانستان
نسخه های خطی دربارۀ تاریخ ادبیات فارسی در هند را جمع آوری کرد .در سال 1969
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م کرسی استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه دهلی دایر گردید و دکتر عابدی با
ارتقاء به مقام پروفسور برای سمت مزبور و ریاست شعبه فارسی و عربی دانشگاه دهلی
برگزیده شد .در ماه ژوین 1969م پروفسور عابدی به دعوت وزارت فرهنگ و هنر ایران
برای بازدید از ایران به تهران رفت و در این سفر بنیاد فرهنگ ایران چند جلد کتاب را
که ایشان نگاشته و مرتب کرده بودند ،برای انتشار پذیرفت .در ماه اکتبر  1971م
پروفسور عابدی مجددّ ًا به ایران دعوت شد و در کنگره چهانی ایران شناسی که در شیراز
بر پا شده بود ،شرکت کرد .در سال  1974م ،پروفسورعابدی به دعوت دولت ترکیه
بازدید از ان کشور به عمل آورد و از این فرصت استفاد نموده مطالبی درباره تاریخ
ادبیات فارسی در هند را از نسخههای خطی موجود در کتابخانه های موزه های مختلف
آن کشور جمع آوری کرد و همچنین در این سفر ایشان در دانشگاه انقره سخنرانی ایراد
کرد .در سالِ  1975م ،پروفسور عابدی در سمینار "امیر خسرو دهلوی ،شاعر و نویسنده
معروف فارسی در هند" در کتابخانه خدابخش در شهر پتنای هند سخنرانی ایراد نمود
و خدمات با ارزش آن را بر شمرد.
پروفسور عابدی در کنفرانس گرایش های ادبی در آسیای مرکزی که در تهران بر پا
شده بود ،به دعوت کمیسیون ملی ایران برای یونسکو در نخستین جشنوارۀ طوس و
جشن یادبود دقیقی که در دانشگاه فردوسی در مشهد برگزار شد شرکت کرد .در سال
1976م پروفسورعابدی همچنین به مدیریت سمینار بین المللی امیر خسرو دهلوی که
در دهلی نَو برگزار شد بر گزیده شد.
پروفسور عابدی نیز خدمات ادبی در سمتهای دیگر انجام داد .مثل رئیس کمیته
مطالعات فارسی وعربی در سازمان مرکزی تعلیمات دبیرستانی دهلی ،عضو هیّت
مشورتی مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقات فارسی در سطح فوق لیسانس ایالت بهار هند،
عضو هیّت مطالعات فارسی در دانشگاه ندوی بنارس ،دانشگاه پتناپ دانشگاه گُجرات،
دانشگاه بهوپال ،دانشگاه عثمانیه حیدر آباد ،دانشگاه پنجابی و دانشگاه جامعۀ ملیّۀ
اسالمیه دهلی نَو و عضو کمیته خرید آثار هنری و ادبی موزۀ ملی هند در دهلی نَو.
عالوه بر خدمات ادبی فوق الذکر پروفسور عابدی کتب متعددی را نیز منتشر ساخت.
تعداد سخنرانی و مقاالتی را که پروفسور عابدی ایراد کرده و به چاپ رسانده است از
 257تجاوز میکند و بیشتر آنها در مجالت و نشریات معتبر و یادبود نام ها و یاد واره ها
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در هند و کشورهای دیگر انتشار یافته اند .دانشگاه دهلی نیز سه جلد کتاب پروفسور
عابدی را تحت برنامۀ کمیسیون کمک به دانشگاه ها که سازمان تام االختیار دولت هند
میباشد ،به چاپ رسانده است.
در  15آگوست  1972م که سالگرد روز آزادی هند میباشد رئیس جمهور هند به
پاس خدمات پروفسور عابدی به زبان فارسی و ادبیات آن در هند تقدیرنامهای به
پروفسوراعطا کرد و در سال  1975م حکومت ملی دهلی نیز به خاطر تقدیر از خدمات
پروفسور عابدی به مطالعات ایران شناسی و ادبیات در هند جایزۀ ساهتّیه کال پریشاد را
به ایشان اعطا نمود .دانشگاه دهلی نیز به خاطر تجلیل از این استاد برجسته عنوان
"استاد ممتاز" را پس از بازنشستگی به ایشان داد .ایشان از طرف غالب انستیتوت و
انجمن مفاخر فرهنگی تهران هم تقدیر شده است.
در اینجا الزم به ذکر است که آقای دکتر سید امیر حسن عابدی که در سر تاسر
هند "پدر زبان فارسی" شناخته شده است ،به گرفتن "اولین جایزۀ فارسی جشنوارۀ
بین المللی فارابی" برای اثر با ارزشش "منتخب اللطایف" نایل آمد .ایشان به علت پیری
و سالخوردگی نتوانست عازم ایران شود و جایزه اش توسط آقای دکتر علی رضا قزوه
مدیر مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دهلی نَو به دهلی
رسیده و در جشنی که در خانه فرهنگ تشکیل شد ،توسط رایزن فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران به جناب آقای دکتر کریم نجفی اهدا گردید.
به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سالگرد روابط فرهنگی نوین ایران و هند و در
مراسم "جشنِ زرّین"( 12ژانویه  )2007و "نخستین دورۀ جایزۀ سعدی" نیز ،جایزهای
توسط آقای زرگر یعقوبی سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران و رایزن فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران دهلی نَو جناب آقای شفیعی شکیب به روز  11فوریۀ  2007م.
به استاد اعطا شد.
مهمترین تألیفات استاد عابدی:
 .1تصحیح متن نمایشنامۀ گلزار حال (طلوع قمر معرفت) ،علیگر  1961م.
 .2تصحیح متن مثنویات فانی کشمیری ،سرینگر 1964 ،م.
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 .3تصحیح متن یوگا واسیشتا (کتاب فلسفی هندویی) ترجمه از سانسکریت
به فارسی ،علیگر 1968 ،م.
 .4تصحیح متن مثنوی سوز و گداز (سروده نوعی خبوشانی) ،چاپ بنیاد
فرهنگ ،تهران  1972م.
 .5تصحیح متن منتخب اللطایف ،چاپ بنیاد فرهنگ ،تهران 1971 ،م.
 .6تصحیح متن مثنوی پَدماوت (داستان عرفانی هندی) ،چاپ بنیاد فرهنگ،
تهران 1972،م.
 .7تصحیح متن تاریخ سالطین صفویّه ،چاپ بنیاد فرهنگ ،تهران 1973 ،م.
 .8تصحیح متن پنچاکیانه ،ترجمه از سانسکریت به فارسی ،علیگر 1973،م.
ضمیمۀ تغلق نامه ،انجمن هند و ایران ،دهلی 1975 ،م.
 .9تصحیح دریای اسمار (ترجمۀ َکتَاسَرِت سَاگَر -بحراالسمار) با همکاری
دکتر تارا چند ،از داستانهای سانسکریت که به فارسی ترجمه شده از
مصطفی خالق داد عباسی ،چاپ دانشگاه اسالمی علیگر با همکاری مرکز
تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نَو ،فبریه
 1997م.
 .10تصحیح تاج المأثر ،تألیف :تاجالدین حسن نظامی ،مرکز تحقیقات فارسی
رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نَو ،جوالی  2008م.
استاد سّید محمد یونس جعفری
دکتر سید محمد یونس جعفری فرزند سیّد محمّد فاروق جعفری در ساال  1930م
در دهلی چشم به جهان گشود .تحصیالت ابتدایی و متوسّط را در دهلی گذرانیده وارد
دانشگاه دهلی شد و در سال  1956م دورۀ لیسانس و در سالِ  1958م دوره فوق
لیسانس زبان فارسی را به پایان رسانید .در سال 1962م برای تحصیل به ایرن سفر
نمود و نزدیک به سه سال در دانشگاه تهران به تحقیق زبان فارسی پرداخت .سرانجام به
اخذ دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران نایل آمد .عنوان رسالۀ دوره دکتری
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استاد جعفری "بررسی اشعار صایب تبریزی" است .ایشان رسالۀدوره دکتری خود را به
راهنمایی استاد "حسین منوچهر" به پایان رسانیدند .پس از مراجعت از ایران تدریس را
در کالج دهلی که حاال اسمش "کالج ذاکر حسین" میباشد و وابسته به دانشگاه دهلی
ن فارسی بودند.
است ادامه دادند و تا 1995م که بازنشسته شدند ،مشغول تدریس زبا ِ
گاهی هم به دانشجویان خارجی نیز زبان و ادبیات فارسی آموزش میدهند.
در سال  1993م .مقالهای به عنوان "نفوذ صائب بر زبان اردو در پاکستان ارائه
کردند و بیش از شش بار در سمینارهای بین المللی شرکت نمودند و هم چنیمن
مقاالت متعدی دارند .چند بار مسافرتِ علمی به ایران و یک مرتبه به پاکستان کردهاند.
استاد جعفری به زبانهای انگلیسی ،اردو ،فارسی و هندی آشنایی کامل و تا حدّی به
زبانهای سانکسریت و عربی نیزآشنایی داردند.
ن اوّلین جایزۀ"جشنوارۀ بین المللی فارابی" از
به تاریخ  26ژانویۀ  2008م به گرفت ِ
دست رئیس جمهوری اسالمی ایران آقای دکتر محمود احمدی نژاد مشرف شد .ناگفته
نماند که برای جشنواره  12دانشمند غیر ایرانی در سر تا سر دنیا به عنوان برگزیدۀ
ح
گروه زبان و ادبیاتِ فارسی معرفی شدند و دکتر جعفری برای اثر تحقیقی شان "شر ِ
کلیّات صایب تبیزی" به دریافتِ این جایزه نایل آمدند و ایشان یکی از دو نفری بودند
که از هندانتخاب گردیدند .دکتر یونس جعفری به مناسبتِ بزرگداشت پنجاهمین
ن زرّین" جایزۀ  12جانویه
سالگرد روابط فرهنگی نوین ایران و هند و در مراسم "جش ِ
" 2007نخستین دورۀ جایزه سعدی" از دست آقای زرگر یعقوبی سفیر محتر جمهوری
اسالمی ایران و رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دهلی نَو جناب آقای شفیعی
شکیب به روز  11فوریۀ  2007م .به ایشان اعطا شد.
برخی از تآلفات دکتر جعفری به زبان فارسی و اُردو:
 .1تصحیح و گرد آوری ابیاتِ پراکندۀ صایب تبریزی باعنون کالم
صایب ،جلد اوّل مشتمل بر ردیف الف و ب ،چاپ تونک راجستان
 1982م.
ل چاپ تهران 2006 ،م.
 .2نامه های اقبال الهوری ،دو جلد ،مح ّ
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 .3تصحیح تاریخِ شاه شجاعی ،تألیف میر محمّد معصوم بن حسن
صالح ،مرکز تحقیقات فارسی رایزنی خانۀ فرهنگ جمهوری اسالمی
ایران ،دهلی نو ،مارس  2007م.
ت
 .4تصحیح چهار چمن ،تألیف چندر بهان برهَمن ،مرکز تحقیقا ِ
فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ستاد شریف حسین قاسمی
آقای دکتر شریف حسین قاسمی در سال  1943م .در شهرِ دهلی متولد شد .وی
تحصیالت متوسطه را در دهلی گذراند و وارد دانشگاه دهلی شد و دکترای زبان و ادبیات
فارسی خود را از این دانشگاه دریافت کرد .وی سپس به تدریس در دانشگاه پرداخت و
با عنوان استاد زبان و ادبیات فار سی در دانشگاه دهلی مشغول بود و به تازگی بازنشسته
شده است .ایشان عالوه بر زبان فارسی به زبانهای اُردو ،هندی و انگلیسی نیز آشنایی
دارد.
برخی از تآلیفاتِ اُستاد قاسمی:
 .1تصحیح و تنقیح کتاب اشارات بینش ،تألیف مرتضی بینش ،فارسی،
انجمن هند و ایران ،دهلی 1973 ،م.
 .2تصحیح و تنقیح و حاشیه و ترجمه بر کتاب سیر المنازل از میرزا سنگین
بیگ ( فارسی و اردو) ،مؤسسۀ غالب ،دهلی نو1982 ،م.
 .3تصحیح و حاشیه و تنقیح کتاب تذکرۀ جمیع اولیای دهلی ،تألیف حبیب
اهلل ،مؤسسه تحقیقاتی فارسی و عربی راجستان ،تونک 88-1987 ،م.
 .4تصحیح یاگارنامۀ فخرالدین علی احمد 1994 ،م.
 .5تصحیح کتاب نی مولوی (انگلیسی) ،دهلی 1996 ،م.
 .6تصحیح ریاض الشعرا تألیف علی قلی خان واله داغستانی ،کتابخانۀ رضا
رامپور 2001 ،م.
 .7تصحیح عبرت الغافلین ،مجلۀ غالبنامه ،مؤسسۀ غالب ،دهلی نَو 2002 ،م.

  205پژوهشگرانِمعروفِنسخِخطیِفارسیِدرِهند

آقای قاسمی عالموه بر این تألیفات حدوداً دویست مقاله تحقیقی به زبانهای
انگلیسی ،فارسی و اُردو نوشته و در مجله های موقر هند و خارج از هند به چاپ رسانده
است .همچنین ایشان در کنگرهای ملی و بین المللی در ایران ،افغانستان ،پاکستان،
اُزبکستان ،پاریس ،تاجیکستان وغیره شرکت نموده است.

سیّد حسن عبّاس
در  2اکتبر  1960م .چشم به جهان گشود .وی به دریافت دُکتری در رشتۀ زبان و
ادبیات فارسی از دانشگاه تهران (ایران) نایل آمد و حاال در دانشگاه ندوی بنارس مشغول
به تدریس است .آثار وی به قرار زیر میباشد:
 .1فهرست نسخههای خطی عربی و فارسی کتابخانۀ نوشاهیه پاکستان،
تألیف عارف نوشاهی ،ترجمه از فارسی به اردو ،مجلّه کتابداری دانشگاه
تهران ،شمارهای  19 ،18و .20
" .2رسالهای از میر عظمت اهلل بیخبر بلگرامی" قند پارسی ،فصلنامۀ مرکز
تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نو ،شمارۀ
 ،8پاییز  1994م.
 .3رسالۀ تحقیق السّداد فی مذلّۀ اآلزاد تألیف محمد صدّیق سخنور بلگرامی
(خطّی) (تصحیح و تحشیه) قند پارسی ،فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی
رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نَو ،شمارۀ  ،10زمستان
 1995م.
 .4تصحیح رسالۀ "احقاق حق :یک دفاع نامۀ مهم شعر حزین از وارسته
سیالکوتی مل (خطی) در یادوارۀ حزین الهیجی قند پارسی ،فصلنامۀ
مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نَو،
شمارۀ  ،30-29بهار و تابستان  2005م.
 .5تصحیح و تدوین و تحشیه بویژۀ دیوان فارسی آزاد بلگرامی.
 .6تصحیح و تدوین و حاشیه نویسی تذکرۀ الکاتبین.
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سیّد حمزه حسین
ل  1924م .به دنیا آمد و در دانشکدۀ دولتی هُنری ،نندنَم ،مَدراس تدریس
در سا ِ
کرده است .از آثارش میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد:
 .1نسخۀ شاهجهانی ( در پختن غذاها ) 1956 ،م.
 .2فهرست نسخههای خطی فارسی ( انگلیسی) 1961 ،م
زیب النّساء بیگم
ل  1940م چشم به جهان گشود .در دانشگاه عُثمانیه ،حیدر آباد به تدریس
در سا ِ
مشغول بود و تصنیفات زیر بخش از آثار علمی ایشان است:
 .1نسخۀخطی تواریخ آصف جاهی از قادر خان منشی ،ناشر کتابخانۀ اورینتل
نسخۀخطی و مرکز تحقیق ،حیدر آباد ،هند.
 .2فهرست  150نسخۀخطی فارسی ،چاپ کتابخانۀ اورینتل نسخۀخطی و
مرکز تحقیق ،حید آباد ،هند.
 .3فهرست نسخۀخطی فارسی ادارۀ ادبیات اُردو به زبان فارسی با همکاری
استاد رادفر ،استاد مهمان دانشگاه عثمانیه.
 .4چند نادر نسخۀ خطی در کتابخانه اورینتل نسخه خطی و مرکز تحقیق،
حید آبد ،مقاله در کنفرانس بین الملل انجمن استادان فارسی،
مُمبیی 1995،م .خوانده شد.
 .5مقاله در سال  1997م در شه ِر بوپال در کنفرانس انجمن استادان فارسی
به عنوان "چند نادر نسخۀ خطی ادارۀ ادبیات اُردو ،حید آباد" ارائه شد.
 .6مقاله در سال  1999میالدی در کنفرانس بین الملل در پنجاب به عنوان
"چند نادر نسخۀخطی کتابخانۀ اورینتل نسخۀخطی حید آباد ارائه شد.
 .7رکن کمیته انتشارات نسخۀخطی مؤسسه تحقیق ابوالکالم آزاد ،حید آباد
هند.

  207پژوهشگرانِمعروفِنسخِخطیِفارسیِدرِهند

 .8فهرست توصیفی نسخۀخطی دیوانِ حافظ و شروح آن در کتابخانۀ موزۀ
ساالر جنگ ،قند پارسی ،فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نو ،شمارۀ  ،11زمستان  1997م.
 .9چندین نسخههای خطی پر ارزش دین اسالم در کتابخانۀ اورینتل نسخۀ
خطی حید آباد ،انتشارات مجلۀ تحقیق باب العلم نور.
محمد محسن:
در سالِ  1953میالدی به دنیا آمد و در دانشگدۀ دولتی بانوان رامپور ایالتِ اُتّرا
پَرادِش مشغول به تدریس است .مقاالت زیر از آثار وی است:
 .1مخطوطات شناسی و تحفّظ مخطوطات ( نسخههای خطی) ،سمینار ملّی،
کتابخانۀ رضا رامپور 2006 ،م.
 .2معرفی مخطوطۀ کلیات غالب نسخۀ لوهارو ،سمینار ملّی کتابخانۀ رضا،
 26-27آوریل 2003 ،م.
 .3معرفی نادر نسخۀ بیدل عظیم آبادی.
علیم اشرف خان:
ل  1963م به دنیا آمد و پس از تحصیالت مقدماتی وارد دانشگاه دِهلی شد و
در سا ِ
در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دکتری گرفت و همانجا مشغول به تدریس شد و آثار وی
قرار ذیل است:
 .1معرفی نسخۀ خطی بو علی سینا در هند.
 " .2معرفی یک نسخۀ خطی پرارزش زاد المتقین در کتابخانۀ رضا.
 .1خطی نادر فارسی کتابخانۀ خدابخش ،به زبان فارسی.
محمد تقی علی عابدی
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در سالِ  1962م .چشم به جهان گشود و حاال در شُعبۀ علوم مشرقیه عربی و
فارسی ،دانشگاه لکهنو مشغول به کار است و از آثار وی:
 .1کار فهرست نگاری نسخههای خطی فارسی ،اُردو و عربی در موزۀ ایالتی
لکهنو.
محمود عالم
در تاریخ  15ژوین  1976م .به دنیا آمد و در بخش اسناد و مدارک و تحقیق موزۀ
یادبود وِکتوریا ،کلکته مشغول است و مختصری از آثار ایشان به شرح زیر است:
ث فارسی بنگاله مبنی بر نسخههای خطی.
 .1میا ِ
 .2گزارش توصیفی نسخههای خطی فارسی کلکسیون در یاد بودی ویکتوریا،
کلکته ،یک معرفی ،رولی بُک پرایویت لیمیتد ،دهلی  140صفحه.
عطیه بیگم
در تاریخ  12مارس  1958م .چشم به جهان گشود .او در کی .پی .جِسوال ریسرچ
انستیتیوت ،پتنا کار میکند و "فهرستِ مخطوطات فارسی ادارۀ تحقیقات کیِ .پی.
جِسوال ریسرچ انستیتویت پتنا را تهیه کرده است.
سیّد انوار احمد
در تاریخ  20ژانویه  1936م .در روستای سیوای ایالت بیهار چشم به جهان گشود.
پس از پایان تحصیالت متوسطه وارد دانشگاه پتنا شد و در سال  1970موفق به دریافت
دکتر ای زبان و ادبیات فارسی از آن دانشگاه گردید و سپس در خدمت دانشگاه پتنا قرار
گرفت .از کالج پتنا وابسته به دانشگاه پتنا باز نشسته شد و مهمترین تألیفات ایشان
بدین قرار است:

  209پژوهشگرانِمعروفِنسخِخطیِفارسیِدرِهند

 .1مجموعۀ رسایل کیِ مشتمالتکا اِیک تعارف (اُردو) (معرفی مشتمالت
مجموعۀ رسایل) نسخۀخطی در خدا بخش .خدابخش جرنل ،شماره -69
 1992 ،74م.
 .2کتابخانۀ خدا بخش کیِ چند فارسی مخطوطون کیِ ترقیمون اور مهرون
کا اِیک مختصر جایزه (اُردو) (بررسی محتصر بر ترقیمها و مُهرهای
نسخه های خطی فارسی مهم کتابخانۀ خدا بخش) ،خدا بخش جرنل،
 1998م.
 .3بررسی اجمالی دربارۀ کتب خطی ،در سمینار کتابخانۀ خدابخش.
 .4ویرایش انتقادی تذکرۀ انیس االحبّاء مؤلفۀ موهَن لعل انیس ،کتابخانۀ
خدابخش 1996 ،و  1999م.
محمد امین عامر
در تاریخ  10ژانویۀ  1950م .به دنیا آمد .اینک به تدریس فارسی در مدرسه،
هورهات ،هورهات ،هوره ،بنگاله غربی مشغول است .از آثار وی میتوان اشاره کرد به
کتاب مخطوطه شناسی در فارسی ،از انجمن آسیای کلکته1996 ،م.
محمد مقبول صوفی
ل  1950م .چشم به جهان گشود .در کالج دولتی ،تَرال ،کشمیر به تدریس
در سا ِ
زبان و ادبیات فارسی مشغول است و کارهای علمی ایشان به شرح زیر میباشد:
 .1تصحیح و تشریح آیات و احادیث و آثار عرفا در ادب صوفیۀ فارسی.
 .2تصحیح متن و ترجمۀ اشرف الطرایق در زبان فارسی ،مصنّفۀ شیخ احمد
تاره بلّی کشمیری.
 .3تصحیح دیوان طبیب کشمیری معروف به موالنای کشمیری.
شریف النّساء بیگم
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در تاریخ  16آگوست  1938م چشم به جهان گشود .بعد از تحصیالتش در دانشگاه
عثمانیه حیدر آباد به تدریس مشغول شدند .آثار علمی ایشان به قرار زیر است:
 .1دیوان کلیم همدانی 1961 ،م ،تصحیح با مقدمه ( 1019صفحه)
غالم رسول جان
در سال  1953م چشم به جهان گشود .در دانشگاه کشمیر به تدریس مشغول است
و ایشان ترتیب و تدوین و تصحیح متن "تحفۀ االحباب" مؤلفۀ محمدعلی کشمیری،
جلد اول ( 575صفحه) را چاپ کرده است.
چاند بیبی آ .شیخ
در تاریخ  22سپتامبر  1947م .چشم به جهان گشود .در دانشگاه گُجرات ،احمد آباد
مشغول تدریس فارسی است .مقالۀ ایشان به عنوان " نسخۀ خطی قدیمی راماین" در
مجلۀ پاتیک ،اکتبر  1996م چاپ شده است.
جمیل الرمحمن
ل  1962م .چشم به جهان گشود .در کالج ذاکر حسین وابسته به دانشگاه
در سا ِ
دهلی مشغول درس دادن فارسی است .از آثا ِر علمی ایشان میتوان به کتاب ها و
مقاالت زیر اشاره کرد:
 .1همکاری در تهیه و تدوین پنج مجلد از فهرست نسخههای خطی فارسی
موجود در کتابخانههای مختلف دهلی و پنجاب تحتِ نظارت مرکز
تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نو ،از
 1995تا  1999م.
 .2معرفی نسخۀخطی تاریخ شاکر خانی ،مجلۀ تحقیقات فارسی ،بخش
فارسی ،دانشگاه دهلی 1998 ،م.

  211پژوهشگرانِمعروفِنسخِخطیِفارسیِدرِهند

 " .3نگاهی به نسخۀخطی تاریخ محمدی" ،قند پارسی ،فصلنامۀ مرکز
تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نَو ،شمارۀ
 ،27پاییز  2004م.
" .4معرفی نسخههای خطی ملخصِ شاهجهان نامه" ،قندپارسی ،فصلنامۀ
مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دهلی نو،
شمارۀ  ،34-33بهار – تابستان  2007م.
 .5مقدمه و تصحیح و تنقیح ملخصِ شاهجهان نامه از میرزا محمد طاهر خان
آشنا ملقب به "عنایت خان" ،مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران دهلی نو.
عید محمد انصاری
در سالِ  1956م .چشم به جهان گشود .در دانشگاه بی .آر .امبیدکَر ،شهر مظفر پور،
بیهار کار میکند .ایشان "ویرایش انتقادی نامهای غیر مطبوعۀ مخدوم الملک شیخ
شرفالدین احمد یحیی منیری را با مقدمه"به چاپ رسانده اند.
رئیس احمد نعمانی
در تاریخ  15مارس  1958م .چشم به جهان گشود .تحصیالت مقدماتی خود را از
مدرسۀ فیض العلوم ،مُراد آباد شروع کرد و سپس به دار العلوم ندوۀ العلما ،لَکهنو راه
یافت و معارف اسالمی را در آنجا فراگرفت .آنگاه وارد دانشگاه لَکهنو شد و در سال
 1992م موفق به دریافت دُکتری در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی گردید.
حاال در مدرسۀ اس .تی .اچ .وابسته به دانشگاه اسالمی علیگر به تدریس مشغول
است .وی از شاعران برجستۀ فارسی گوی هند میباشد .کارهای علمی ایشان به قرار زیر
است:
 .1جمال مصطفی ،تصحیح و مقدمۀ نسخه خطی مذهبی انتشارات علمستان،
لکهنو 1979 ،م.
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 .2تصحیح و مقدمه و حاشیه نویسی نسخه خطی فهرست شاعرۀ فارسی،
انتشارات خدابخش ،پتنا 1991 ،م.
 .3تصحیح و تعلیق تذکرۀ شاعران فارسی تا قرن سیزدهم "آیینۀ حیرت"
احمد حسن سحر کاکوروَی (  1872م) ،کتابخانۀ خدابخش خاورمیانۀ
عمومی ،پتنا 1996 ،م.
ادریس احمد
ل  1938م .چشم به جهان گشود .در سال  1975م موفق به اخذ درجۀ
در سا ِ
دُکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه دهلی گردید و همانجا مشغول به تدریس شد.
فعالً از سمت دانشیاری فارسی خودش را باز نشسته کرده است و آثار علمی وی بدین
ترتیب است:
 .1همکاری در فهرست نویسی نسخۀخطی فارسی کتابخانۀ راجه محمود
آباد ،مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی
نَو 11 ،فبریه  1988م.
 .2تصحیح نسخۀخطی "کَتَا سَرِت ساگَر" ترجمۀ فارسی به نام "دریای
اسمار" ترجۀ مصطفی خالقداد عبّاسی ،تصحیح استاد عابدی و تارا چند،
چاپ با همکاری دانشگاه اسالمی علیگر و مرکز تحقیقات فارسی رایزنی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دهلی نو ،فبریه  2007م.
 .3تصحیح دیوان ناصر علی سرهندی ،شاعر بزرگ سبک هندی.
غالم سرور
در تاریخ  15نوامبر  1952م چشم به جهان گشود .در کالج موالنا آزاد ،کلکته
مشغول به تدریس فاسی است .از آثار وی میتوان به ویرایش انتقادی انیس الغربا از
حضرت نور قطب عالم ( آماده طبع ) -اشاره کرد.
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محمد منصور عالم
ل  1949م به دنیا آمد .وی در کالج موالنا آزاد ،کلکته مشغول به تدریس
در سا ِ
فارسی است و کارهای علمی ایشان بدین قرار است:
 .1ویرایش انتقادی عجایب البلدان از کَلَیان سینگ ( .غیر مطبوعه).
 " .2نظری به نسخۀخطی عجایب البلدان فارسی تألیف مَهاراجَه کَلَیان سینگ
"عاشق" ،قند پارسی  ،فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نو ،شمارۀ  ،13بهار  1999م.
خانم شوکت نهال انصاری
در سالِ  1948م در علیگر چشم به جهان گشود .وی پس از اتمام دورۀ ابتدایی و
متوسطه وارد دانشگاه اسالمی علیگر گردید و در سال  1970م موفق به دریافت فوق
لیسانس در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از آن دانشگاه شد .سپس وی برای ادامۀ تحصیل
راهی دهلی شد و دُکترای خود را در همین رشته در جامعۀ ِملّیۀ اسالمیه ،دهلی نو در
سالِ  1982م به پایان رسانید و حاال در بخش فارسی دانشگاه اسالمی علیگر مشغول به
تدریس فارسی است .از آثارش میتوان این کتاب ها و مقاالت را نام برد:
 " .1دایرۀ المعارف نویسی با نگاهی به جواهر العلوم همایونی در هند" ،قند
پارسی ،فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران ،دهلی نَو ،شمارۀ  ،14زمستان  2011م.
 .2مطالۀ نسخههای خطی مرزبان نامه و روضۀ العقول ،جرنال کتابخانۀ
خدابخش ،پتنا ،دسامبر  2000م.
زبیر احمد قمر
در سال  1938م .چشم به جهان گشود .از خدمت استادی زبان فارسی در کالج
لَنگت سینگ وابسته به دانشگاه بیهار ،شهر مظفر پور بازنشسته شده اند .کار علمی
ایشان در عرصه نسخه پژوهی به شرح زیر میباشد:
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 .1تصحیح متن تذکرۀ همیشۀ بهار تألیف اخالص شاهجهان آبادی ،کِشن
چند پسر اچل داس کهتری ( پایان نامۀدکتری) ساجده زبیری ،دهلی،
 2003م.
سید حسن عسکری
در سال  1901م .در شهرستان سیوان ،بیهار چشم به جهان گشود .در سال 1926
م .با سمت استادیاری دردانشگاه پتنا مشغول به کار شد .ایشان از چندین دانشگاه و
مؤسسات علمی و فرهنگی و همچنین مقامات رسمی دولت هند تقدیر نامه در یافت
کرده بود و در سال  1978م .از طرف ریاست جمهوری هند به خاطر خدماتِ ارزنده اش
به فرهنگ اسالمی و ایرانی مورد تقدیر قرار گرفت .تآلیفات و مقاالت استاد در زمینهای
مختلف تاریخی و ادبی بسیار است و برخی از آنان به شرح زیر میباشند:
 .1تصحیح و ترجمۀ کتاب اقبال نامه ،پتنا.
 .2تصحیح و ترجمۀ کتاب سیرت فیروز شاهی ،چاپ شده.
 .3تصحیح و ترجمۀ کتاب واقعات بابری ،دهلی 1982 ،م.
 .4تحلیلی از نام های مظفر شمس بلخی ،کتابخانۀ خدابخش ،پتنا.
چَندَر شیکَهر بَهتناگَر
در سال  1958م به دنیا آمد .تحصیالت علمی خود را در دانشگاه دهلی تکمیل کرد
و حاال به عنوان رئیس بخش فارسی دانشگاه دهلی مشغول انجام خدمت به زبان فارسی
است .بخشی از آثار علمی ایشان به شرح زیر میباشد:
 .1تعارف نسخۀخطی مُمتاز االمثال ،مجلّه ادب 1985 ،م.
 .2مقاالت راجع به نسخههای خطی و کتابها و مقاله های چاپی دربارۀ امیر
خسرو دهلوی در سراسر جهان.
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 .3روز گار حزین در هند و مشتاقان وی ،قند پارسی ،فصلنامۀ مرکز تحقیقات
فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نَو ،شمارۀ ،30-29
بهار و تابستان  2005م.
 .4تصحیح و تنقیح کتاب چهار گلشن (نسخۀخطی) مؤلفۀ رای چَتر من (
قرن هجدهم میالدی).

سیده بشیر النّساء
در سالِ  1942م .در حیدر آباد چشم به جهان گشود .در سال  1963م موفق به
دریافت فوق لیسانس از دانشگاه عثمانیه حیدر آباد شد .سپس به سمت استادیاری زبان
و ادبیات فارسی در کالج بانوان ،دانشگاه عثمانیه مشغوله به خدمت شد .تصحیح کتاب
احکام عالمگیری موضوع رسالۀدکتری کارنامۀ علمی او به شمار میآید.
انوار الحسن
ل  1930م .پا به عرصه وجود گذاشت .به اخذ دُکترای دررشتۀ زبان و ادبیات
در سا ِ
فارسی و زبان عربی در دانشگاه لکهنو نایل آمد .مُ ّدتِ طوالنی در گروه علوم شرقیه،
دانشگاه لکهنو انجام وظیفه کرد .از جمله کارهای تحقیقاتی او به شرح زیر میباشد:
 .1تصحیح متن کلیات دیوان امیر خسرو دهلوی ،لکهنو 1967 ،م.
 .2تصحیح متن وقایع نعمت خان عالی شیرازی ،لکهنو 1969،م.
اَمَرِت لعل عشرت مَدهوک
در سال  1930م .در یک خانوادۀ هندوی عالقه مند به زبان فارسی متولد شد .او در
سال  1953م .در رشتۀ زبان فارسی موفق به اخذ فوق لیسانس از دانشگاه پنجاب
گردید .برای ادامۀ تحصیل در سال  1961م .به ایران سفر کرد و در سال  1964م .از
دانشگاه تهران پایان نامۀ دورۀ دُکتری زبان و ادبیات فارسی را در یافت نمود .آنگاه به
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عنوان استاد و رئیس بخش فارسی دانشگاهندوی بنارس مشغول انجام وظیفه بود .ایشان
تأ لیفات متعددی در زمینۀ ادبیات فارسی دارد و از جمله کارهای او :فهرست توضیحی
در مورد کتاب های خطی در کتابخانۀ بنارس (انگلیسی) چاپ دانشگاه بنارس.
اقبال حسین
در سالِ  1905م به دنیا آمد .در سال  1935م موفق به در یافت دُکتری زبان و
ادبیات فارسی با رتبۀ ممتاز و دریافت مِدال طالیی از دانشگاه پتنا شد .مدت  45سال به
علم و فرهنگ در پُستهای استادی ،رئیس قسمت فارسی ،رئیس دانشکدۀ ادبیات و
ریاست کتابخانۀ خدا بخش پتنا خدمت کرد .ایشان در سال  1976م .از طرف ریاست
جمهوری هند به خاطر خدمات ارزنده اش به زبان فارسی مورد تقدیر قرار گرفت .برخی
از آثارش به شرح زیر است:
 .1تصحیح کتاب تحفۀ سامی ،تصنیف سام میرزا صفوی ،چاپ دانشگاه
علیگر 1973 ،م.
 .2تصحیح چند قصاید عرفی ،کتابفروشی رام نَارایَن ،اهلل آباد.
خواجه افضل امام
در سال  1928م .چشم به جهان گشود .در سال  1964م .وارد خدمت فارسی
دانشگاه پتنا شد و بازنشستۀ کالج پتنا وابسته به دانشگاه پتنا است .از جمله تألیفات
ایشان در زمینۀ نسخههای فارسی تصحیح دیوانِ نذیر الحق فایز پهلواروی را می توان
نام برد
سّید حسن
در سال  1911م در قصبۀ شیخپور بیهار به دنیا آمد .وی مدتی با حفظ مدارک
سمت استادی عهده دار ریاست گروه زبان فارسی دانشگاه پتنا و ریاست افتخاری
کتابخانۀ خدا بخش پتنا نیز بوده است و در سال  1976م به خاطر خدمات شایان ایشان
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به زبان و ادبیات فارسی از طرف ریاست جمهوری هند مورد قدردانی قرار گرفته بود .از
استاد تألیفات و مقاالت زیاد منتشر شده که به برخی از آنها شاره میشود:
 .1تصحیح و مقدمه بر دیوان رکن صاین هروی ( معاصر خواجه حافظ
شیرازی) به زبان فارسی ،پتنا.
سید اطهر شیر
در سالِ  1934م .متولد شد .دکتری زبان و ادبیات عربی خود را از دانشگاه پتنا در
یافت و در سال  1967م .به مدت یک سال در دانشگاه تهران به تحقیق در زمینۀ
ادبیات فارسی پرداخت .تألیفات متعددی دارد که برخی از آنها به شرح زیر میباشند.
 .1فهرست مخطوطات فارسی کتابخانه خدا بخش ،جلد سوم ،به زبان فارسی،
پتنا 1965 ،م.
 .2فهرست مخطوطات عربی ،کتابخانۀ خدا بخش ،پتنا 1966 ،م.
 .3فهرست مخطوطات عربی در تفسیر قرآن ،کتابخانۀ خدابخش ،به زبان
انگلیسی 1969 ،م.
 .4فهرست مخطوطاتِ عربی در حدیث کتابخانۀ خدابخش ،پتنا 1970 ،م.
 .5فهرست مخطوطات عربی در فقه ،کتابخانۀ خدابخش پتنا 1970 ،م.
نور الحسن انصاری
در سال  1937م .در قصبۀ مَـئـو از ایالت اُتّرا پَرادِش در یک خانودۀ علم و دانش پا
به عرضۀ حیات گذاشت .با تحصیل زبان و ادبیات فارسی وارد دانشگاه دهلی شد و در
سال  1964م .با گذراندن رسالۀ خود تحت عنوان "ادبیات فارسی در دورۀ اورنگ زیب"
از آن دانشگاه دکتری زبان و ادبیات فارسی در یافت کرد .ایشان در سال  1971م به
مدت سه سال به ایران مسافرت نمود و در دانشگاه تهران به تحصیل و تحقیق پرداخت.
سر انجام در سال  1974م از آن دانشگاه نیز دکتری زبان و ادبیات فارسی به عنوان
"تصحیح کتاب تحفۀ الهند" دریافت نمود .ایشان رئیس بخش فارسی دانشگا دهلی و
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مدیر کل انجمن استادان فارسی سراسر هند هم بوده .آثار تحقیقی ایشان که در زمینۀ
ادبیات فارسی تاکنون به چاپ رسیده عبارند از:
 .1تصحیح و مقدمه بر مآثر محمود شاهی تألیف شهاب حکیم کرمانی،
دهلی 1969 ،م.
 .2تصحیح مقدمه و تعلیقات بر تحفۀ الهند تألیف میرزا خان ،جلد اوّل ،بنیاد
فرهنگ ایران ،تهران  1975م.
 .3تصحیح متن همراه با مقدمه و ترجمه "مرقع دهلی" از درگاه قلی خان
ساالر جنگ ،انتشارات دانشگاه دهلی 1981 ،م.
 .4تصحیح مقدمه و تعلیقات بر"راگ درپن" تألیف فقیر اهلل سیف خان،
دانشگاه دهلی 1981 ،م.
 .5تصحیح مقدمه و تعلیقات بر تحفۀ الهند تألیف میرزا خان ،جلد دوّم،
دانشگاه دهلی ،دهلی 1982 ،م.
میر محمود حسن
در سالِ  1920م .در میسور ،جنوب هند به دنیا آمد .در سال  1946م .دورۀ فوق
لیسانس زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه میسور به پایان رسانید و ایشان مدت 35
سال همراه با تدریس زبان فارسی عهده دار ریاست بخش فارسی ،عربی و اُرود همان
دانشگاه بوده و او در مؤ سسۀ تحقیقاتی تیپو سُلطان ،سری رنگا پتن ،میسور نیز مشغول
خدمت بوده و بیش از  2500جلد از نسخه های خطی نادر فارسی ،عربی و دکنی را در
آن مؤسسه جمع آوری نموده بود .ایشان دارای تألیفات و مقاالت متعددی در زمینۀ
فرهنگ و ادبیات فارسی به شرح زیر میباشد:
 .1صحیح کلیات نسیم میسوری ،بنگلور 1960 ،و  1970م.
 .2تصحیح کتاب استیفاء از منشی غالم حسین ،منشی و منجّم دربار تیپو
سلطان.
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 .3تصحیح سلطان التواریخ از میر زین العابدین شوشتری مورخ دربا ِر تیپو
سُلطان.
 .4تصحیح فتح المجاهدین از میر زین العابدین شوشتری مورخ دربارِ تیپو
سلطان.
سیّد منال شاه القادری
در سال  1935م .چشم به جهان گشود .ایشان دکترای زبان و ادبیات فارسی را با
تحقیق در کتاب "بقیّۀ نقیّه" سرودۀ امیر خسرو دهلوی از دانشگاه کلکته دریافت کرد.
در سال  1976م .به مدت سه ماه برای تحقیق در زبان فارسی به ایران مسافرت کرد و
مقاالت و تألیفات ایشان در زمینۀ ادبی فارسی زیاداست که از آن جمله:
 .1تصحیح دیوانهای امیر خسرو دهلوی ،دهلی 1975 ،م.
 .2تصحیح دیوان بَقیّۀ نَقیّۀ حضرت امیر خسرو دهلوی ،فارسی.
سیّد مقبول احمد
در سال  1934م .در شهر اهلل آباد تولد یافت .در سال  1959م .موفق به دریافت
دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اهلل آباد گردید .سال  1969م برای مدت سه
سال به ایران مسافرت کرد و در دانشگاه تهران موفق به اخذ دکتری زبان و ادبیات
فارسی شد .پس از مراجعت از ایران به استخدام دانشگاه دهلی در آمد و با سمت
دانشیاری مشغول تدریس فارسی شد .ایشان دارای کتب و مقاالت متعددی به زبانهای
فارسی ،اُردو و انگلیسی است و نمونهایی از آن بدین قرار زیر است:
 .1تصحیح متن ضمیمه تغلق نامۀ امیر خسرو ،سرودۀ حیاتی گیالنی به زبان
فارسی ،دهلی 1975 ،م.
 .2تصحیح متن و تحلیلی از مجموعۀ دانش (نامهای فرمانروایان بهروچ،
گُجرات) ،به زبان انگلیسی و فارسی ،دهلی 1985 ،م.
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حافظ محمد طاهر علی
در سال  1940م .در شهر کلکته تولد یافت .در سال  1975م .موفق به اخذ دکتری
زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کلکته شد .ایشان یک مدت با سمت دانشیاری و
ریاست بخش فارسی ،عربی و اسالم شناسی مشغول انجام وظیفۀ دانشگاه کلکته بود و
بعداً به دانشگاه تاگور ،شانتی نیکِتَن منتقل شد .تصحیح متن کتاب رسالۀ اخص الخوّاص
تألیف شیخ محب اهلل اهلل آبادی ،به زبان فارسی از کارهای پژوهشی اوست.
سیّد محمد طارق
در سال  1943م .در اَمَروه مُراد آباد ایالتِ اُتّرا پَرادِش به دنیا آمد .در سال  1971م.
موفق به اخذ دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اسالمی علیگر شد و در همان
دانشگاه مشغول انجام وظیفۀ تدریس زبان فارسی شد .تصحیح و تنقیح همراه با مقدمه
بر تاریخ حقّی از شیخ عبد الحق محدّث دهلوی از کارهای پژوهشی اوست.
محمد صدّدیق نیازمند
در سال  1948م .در شهر سرینَگر کشمیر تولّد یافت .به اخذ فوق لیسانس زبان و
ادبیات فارسی از دانشگاه کشمیر موفق شد .در سال  1976م .برای ادامۀ تحصیل به
ایران رفت و در دانشگاه مشهد به تحصیل زبان فارسی پرداخت .پس از سه سال تحصیل
در آن دانشگاه به هند باز گشت و در دانشگاه کشمیر به ادامۀ تحصیل پرداخت و در
رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دکتری به عنوان " تاریخ ادبییات فارسی در دورۀ اکبر و
جهانگیر در کشمیر" دریافت نمود .ایشان مدتی در دانشگاه کشمیر مشغول تدریس زبان
فارسی بود و اینک همان وظیفه را در دانشگاه جواهر لعل نهرو ،دهلی نَو عهده دار است.
برخی از تألیفات و مقاالت ایشان به شرح زیر است:
 .1بررسی تحلیلی از نسخه های خطی فارسی کتاب تاریخ سیّد علی ،مجله دانش،
دانشگاه کشمیر 1979 ،م.
محمود فیاض هاشمی
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ل  1954م .و استادیار دانشکده ذاکر حسین وابسته به دانشگاه دهلی است.
متولد سا ِ
از آثارش میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد:
 .1تصحیح و تنقیح دیوان شاه عالم ثانی متخلص به آفتاب (رسالۀ دکترای
ایشان)
 .2چند نسخۀخطی مربوط به طبّ.
محمد صدّیق
در سال  1928م .چشم به جهان گشود .در سال  1964م .به اخذ دکتری زبان و
ادبیات فارسی از دانشگاه پتنا نایل آمد .ایشان با سمت استادی و ریاست گروه زبان و
ادبیات فارسی در همان دانشگاه انجام وظیفه میکرد .ایشان از چهرهای بر جستۀ زبان و
ادبیات فارسی در ایالت بیهار هند بود.
سیّد منظور الحسن بَرکاتی
متولد سالِ  1926م .و در مدرسۀ عالیۀ دار العلوم خلیلیه نظامیه ،تونک ،راجستان
تدریس داشته است .از آثار تحقیقی او میتوان به " تصحیح و ترتیب زیب
التّواریخ"اشاره کرد.
نصیر احمد صدّیقی
متولد سالِ  1938م .و عضو هیّت علمی دانشگاه اسالمی علیگر ،از آثار او میتوان به
" ترتیب و تنقیح دیوان سنایی مشهدی" اشاره کرد.
محمد سیف اهلل
 .1در تاریخ دهم دسامبر  1941م .به دنیا آمد و در دبیرستان سِنت اِنتونی ،کَلکتّه
به تدریس زبان فارسی مشغول است .از پژوهشهای اوست:
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تصحیح و تنقیح نادر نسخۀ خطی فارسی خالسۀ االلفاظ و جامع العلوم سیّد
جاللالدین البُخاری مخدوم جهانیه جهانگشت که محفوظ در انجمن آسیایی بنگال،
کلکته.
محمد زبیر قریشی
متولد سالِ  1937م .و اُستاد باز نشستۀ دانشکدۀ هنری اچ .کیِ ،احمد آباد است .از
آثارِ پژوهشی وی میتوان به آثار زیر اشاره کرد:
 .1فهرست مفصّل نسخههای خطی کتابخانۀ حضرت پیر مح ّمد شاه گُجراتی.
 .2مُعرفی الرسالۀ العداله از دوانی.
 .3مُعرفی بعضی قطعات ناشناختۀ ابن یمین.
 .4نسخههای تاریخی کتابخانۀ پیر محمّد شاه گُجراتی.
 .5تصحیح و ترجمۀ نسخۀخطی نامهای حضرت پیر مُجمّد شاه.
 .6مقاله ارایه شده در دانشگاه اسالمی علیگر به زبان فارسی بر الرّسالۀ العداله .این
نسخۀخطی به نام پادشاهند محمود شاه بهمنی نامگذاری شده.
 .7مقالهای در سال  1981م .در دانشگاه لکهنو به زبان فارسی ارایه کرده به
عنوان " تفسیر چند شعر سلسلۀ الذهب جامی" از شاگردش عبدالغفور الری بر
مبنای یک نسخۀ نادر خطی.
 .8مجمع القواعد ،نسخۀ خطی موالنا سلیمان نویسندۀ بزرگ شهر احمد آباد.
مقاله در دانشگاه سیاجی راوَ بَرودَه (گُجرات) ارایه کرد.
 .9مقاله ارایه شده بر "منبع الخیرات" ،یک نسخۀ خطی از غُالم رضا در دانشگاه
مَدراس در سال  1983م.
ریحانه خاتون
ل  1948م .و اُستاد فارسی در دانشگاه دهلی است .وی فرزندِ اُستاد شهیر
متولد سا ِ
زبان فارسی هند دکتر نذیر احمد میباشد .برخی از پژوهشهای وی به قرار زیر است:
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 .1نفایس الکالم و عرایس االقالم ،مجلّه معارف 1997 ،م.
 .2زین االخبار گردیزی ،مجلّۀ معارف 1980 ،م.
 .3نسخۀخطی قدیمی کالم شمس طبّی.
 .4تنقیح و تصحیح سراج اللّغات خان آرزو.
 .5معرفی نسخۀ ارزشمند سراج اللّغات ،قند پارسی ،شمارۀ  1993 ،5م.
 .6معرفی نسخۀ خطی دیوان حافظ مورخ  1645م ،قند پارسی ،شمارۀ .16
باوا صاحب ترمذی
در تاریخ  20ژوین  1927م .به دُنیا آمد و در دانشگاه گُجرات به تدریس زبان فارسی
مشغول بود .از آثار اوست:
 .1معرفی بعضی نسخههای خطی فارسی در گُجرات.
 .2مُعرفی چندین نسخۀ خطی گُجرات مثل مخبر االولیا در تاریخ گُجرات (
مقاله).
ن گُجری "خوب ترنگ".
 .3تصحیح دیوانِ زبا ِ
 .4تصحیحِ دیوان جاللی ،یک صوفی شاعرِ احمد آباد.
نثار احمد فاروقی
متولد سال  1936م .و باز نشستۀ بخش عربی دانشگاه دهلی بود .بخشی از آثار او به
شرح زیر است:
 .1قوام العقاید ،قدیمترین اثر در احوال و سخنان حضرت خواجه نظامالدین
اولیا ،تألیف محمد جمال قوام ،تصحیح و تحقیق ،قند پارسی ،شمارۀ ،7
 1994م.
 .2تلخیص و تصحیح متن سه تذکرۀ فارسی (طبقات الشعرا ،گُل رعنا ،مجمع
االنتخاب) در یک جلد ،چاپ دهلی 1967 ،م.
 .3تصحیح متن تذکرۀ مقاالت الشعراء تألیف قیامالدین حیرت اکبر آبادی،
دهلی 1968 ،م.
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 .4تصحیح متن تذکرۀ طبقات الشعرا ،تألیف قدرت اهلل شوق ،الهور 1965 ،م.
سیّد اکبر علی ترمذی
در سال  1924م .به دُنیا آمد و در آرشیو ملّی هند ،دهلی نَو به کار پژوهش مشغول
بوده است .از آثار او:
خ سالطین گُجرات از محمود بُخاری ،انتشارات
 .1تصحیح و مقدّمۀ تاری ِ
دانشگاه اسالمی علیگر 1964 ،م.
 .2تصحیح و مقدمۀ نامهای فارسی غالب ،انتشارات خانۀ آسیا 1969 ،م.
گلونت سینگ مُمتاز
متولد سال  1920م و در دانشگاه پنجابی ،پتیاله تدریس کرده است .از آثار او
میتوان به ترتیب و تصحیح دیوان نند لعل گویا ،شاعر فارسی زبان از پنجاب اشاره کرد.
سعیده خان
متولّد سال  1954م .و در دانشگاه اسالمی علیگر مشغول به تدریس زبانِ فارسی
است .از آثارش میتوان به ترتیب و تنقیح تذکرۀ خزانۀ عامره اشاره کرد.
سیّد اوصاف علی
ت اسالمی هند ،دهلی نَو بود و حاال
ل  1933م .و رئیس مؤسّسۀ مُطالعا ِ
متولد سا ِ
مُدیر آرشیو جامعه همدرد ،دهلی نَو میباشد .از آثار او میتوان به فهرست کُتب خطی
در علوم طبّ به زبان انگلیسی از کتابخانۀ مطالعات اسالمی ،چاپ دهلی ،اشاره کرد.
نتیجه گیری

زبان فارسی که قرن ها در هندوستان به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار می
گرفت ،توسط کارهای ادبی فراوان در گسترش سریع اسالم در آن جغرافیا و رسیدن آن
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به قاره های وسیع دیگر سهیم شد .وجود ملیون ها آثار دست نویس در آن سرزمین ها،
نشان دهنده داشتن یک فرهنگ غنی و ریشه دار آن است .همچنین از آثار به دست
آمده از تحقیقات اساتید گرامی که در دانشگاه های متعدد هندوستان خدمت نموده اند
یا درحال خدمت اند ،این به دست می آید که به ویژه دست نوشته های هندوستان
وظیفه پل مهمی را به عهده دارد که نسل آنجا را با گذشته شان آشنا و سپس بسوی
آینده سوق خواهد داد .پیرامون انتقال این میراث با ارزش به نسل های آینده،
دانشمندان ،پژوهشگران و روشنفکرانی که دقت به خرج داده اند با تالش خویش ،برای
درک بهتر ما زبان ،افکار ،باور و دیگر قضاوت قرن های متفاوت اجتماع هند ،زمینه
فراهم نموده و به سوی تاریخ روشنای افگنده اند.
هدف ما زمینه فراهم نمودن برای پژوهش های اساتید ما که در عرصه زبان و ادبیات
فارسی پژوهش نموده اند و شناساندن پژوهش های آن ها به جغرافیای هند و به
روشنفکران ترک است که به زبان فارسی عالقه دارند.
منابع

خ ادبیاتِ فارسی هند در دورۀ خلجیان ،تألیف ضیاءالدین برنی به تصحیح مولوی
تاری ِ
سید احمد خان ،چاپ کلکته 1862 ،م.
ن اسالم ،جلد سوم.،
خ تمد ِ
تاری ِ
تاریخ تمدن ،مشرق زمین گاهواره تمدن ،میل دورانت ،متجمان احمد آرام ،شاشابی و
امیر حسین آریانپور ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی تهران  1986م.
تاریخ دولت های اسالمی و خاندان های حکومتگر اثر الکساندر بارتولد ،استانلی لینپل،
خلیل ترجمه صادق سجادی.
تاریخ هندوستان از دوره باستان تا عروج سلطنت مغول از جان سی مارشن.
جاللی نایینی ،محمد رضا( 1986م) زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند.
سرزمین هند ،بر رسی تاریخی و اجتماعی و سیاسی و ادبی هندوستان از ادوار باستاین
تا عصر حاضر ،علی اصغر حکمت ،دانشگاه تهران 1988 ،م.
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فرهنگ نویسی فارسی در هند و پاکستان ،تألیف دکتر شهریار نقوی ،از انتشارات اداره
کل نگارش وزارت فرهنگ 1962 ،م ،ص.23 -
کاروان هند ،احمد گلچین معانی ،آستان قدس رضوی ،مشهدی 1990 ،م.
زبان و ادب فارسی در هند ،کیومرث امیری ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمی 1995 ،م.
قن ِد پارسی ،شمارۀ  ،42-41تابستان –پاییز  2008م،ص،538 -509 -رایزن فرهنگی
گ ایران دهلی نَو هند.
خانۀ فرهن ِ
لباب االلباب ،ج  ،2ص.57 -
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Fars edebiyatı tarihsel geçmişi, etki alanı, zengin şiir dağarcığı ve çeşitli
açılardan farklı boyutlarıyla dünya edebiyatında, özellikle de doğu edebiyatında dikkate değer bir konuma sahiptir. Türk edebiyatıyla klasik dönemlerden beri süregelen sıkı ilişkileri ve divan edebiyatı üzerinde derin
etkisi vardır.
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İran’ın en büyük şairlerinden olan Ebu’l Kâsım-i Firdevsî, İran ulusal
tarihi, ulusal rivayetleri ve kahramanlık anlatılarını sözlü rivayetlerden
derleyerek yazıya aktarmasından dolayı “İran ulusal şairi” olarak kabul
edilmiştir. Sultan Mahmud döneminin en yetenekli şairi Firdevsî, İran’ın
Moğol dönemine kadar yaşamış en büyük şairi olarak bilinmektedir. İran
tarihine ve değerlerine karşı çok hassas bir şair olan Firdevsî’nin tarzı, ayrı
bir yerde ve tamamen farklı özellikler taşıyan bir ekol olarak yer almaktadır. İran edebiyatında kahramanlık şiir tarzını zirveye çıkaran şairdir. Temelde kahramanlık hikayelerini esas alarak, eski dünyanın kökleri çok eskilere dayanan bir ulusun efsanevî tarihini, mitolojik, klasik dönemin gerçek tarihsel seyrini konu almıştır. Firdevsî’nin ortaya koymuş olduğu
eseri, hikaye, kahramanlık destanları, trajedi, aşk şiirleri, dekor, diyalog,
hareket, tavır gibi ayrı ayrı dalların tamamını içeren, dünya edebiyatı tarihinde benzeri yok denecek kadar az olan bir şaheser yaratmıştır. Kahramanlık sahnelerini ve trajedileri anlatırken izlediği metot okuyucuyu yoğun etkisi altında bırakır. Firdevsî’nin tasvir gücü de son derece yüksek
ve engindir. Tiyatro yazarları gibi sahneleri tasvir ederek duygularını dizelerine döker. (Yıldırım 2016a: 213-217-218)
Şahnâme, eskilerin, öncekilerin, ilklerin tarihi; tarih noktasından bakıldığında zaman sürecinde İran’ın serüveni; zamanın, İran topraklarındaki
izleridir. Şahnâme, İranlıların Araplara yenilmelerinden dört yüz yıl sonra
IV./X. yüzyılda kaleme alındı. İranlıların yeni oluşan şartlarda, Bağdat halifelik yönetimi karşısında siyasî ve kültürel yazgılarını belirleme ve yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürdükleri günlerde, İran hanedanları bir
süredir kurulmuş, dilleri Farsça din ve devlet dili olarak kabul edilmiş,
kültürel altyapısının temelleri atılmıştı. Firdevsî işte böyle bir ortamda neredeyse bütün ömrünü vererek “İran ulusal tarihi”ni dizelerine aktardı.
(Yıldırım 2016b: 18)
Şahnâme doğu edebiyatının en önemli eserlerinden biri olmasının yanında Doğu-İslam tarih-siyaset eserlerinin de örneği olmuştur. Osmanlı
şairlerinin de bu gelenekten oldukça etkilendikleri görülür. Özellikle Divan edebiyatının kuruluş ve gelişme yıllarında bu etki oldukça üst
düzeydedir. Şiirde övülen kişiler Şahnâme kahramanlarıyla karşılaştırılmış; bu beyitlerin anlamsal kurguları, yine onlara telmihlerde bulunularak oluşturulmuştur.
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Firdevsî’nin Şahnâme’yi hazırlarken örnek aldığı yapıtlar o çağların
dünyasında en çok okunan kitaplar arasında yer alan Avesta, Tevrat ve
Kur’ân gibi dini metinler olmuştur. Firdevsî eserine eski İran tarihi ve efsaneleriyle başlamamış, Allah’ı öven beyitleri, evrenin yaratılışı, ay, güneş, gezegenler, yerküre ve diğer varlıkların var edilişi, insanın yaratılışı
ve dünyaya gönderilişi gibi olaylarla giriş yapmış, sonra da İran, bu coğrafyanın tarihi ve mitolojisini aktarmıştır. Fars dilinin bir sözcük hazinesi,
aynı zamanda fesahat ve belagat örneği olarak kabul edilen Şahnâme, sadece bir hikaye kitabı değildir. Eserde İran’ın tarihsel ve efsanevi gelenekleri bir araya toplanmış; eski İran hikayelerinin yanında felsefi, ahlaki konulara değinilmiş, kahramanlık şiirlerinin yanı sıra diğer şiir türlerine de
yer verilmiştir. Şahnâme’de tarih ve dil birbirleriyle iç içe yer alır, ikisinin
de temeli atılır, sınırları ve ölçüleri belirlenir. (Yıldırım 2016b: 24-25)
Firdevsî İran tarihindeki olayları kronolojik sırada ele almaktadır. Birkaç bin yıllık İran tarihinin gerçek kahramanlarını bu devirlerde yaşamış
ve belli sürelerle egemenlik sürmüş hükümdarlar olarak kabul etmekte,
onların İran tarihindeki temel rolleri, İran kültür ve medeniyetindeki etkinliklerini vurgulamaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra dilinin her türlü süslemeden uzak arı bir dil olmasından dolayı Şahnâme çok büyük üne kavuşmuştur. (Yıldırım 2016b: 28)
Edebiyat, siyaset, tarih alanlarında çok önemli bir kaynak olan
Şahnâme’nin ne yazık ki günümüze kadar tam metin Türkçe çevirisi yapılmamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Şarkiyat
Enstitüsü profesörü Necati LUGAL hoca Şahnâme’yi Türkçe’ye kazandırmak için yola çıkmış, ancak tamamlayamamıştır. Necati LUGAL, Doğu ve
Batı kütüphanelerinde sayısız yazma nüshası bulunan, başta İran olmak
üzere birçok ülkede yapılmış baskılarıyla bütün dünyanın dikkatini çekip
birçok dile çevrilen Şahnâme’nin Vullers baskısını (1877-1884) esas alarak
Türkçe’ye çevirmeğe başlamıştı. 1950’li yıllarda Milli Eğitim Bakanlığından çıkan baskısında Şahnâme’nin 20.000 dizesi bulunmaktaydı. Kabalcı
Yayınevi’nin bu baskıya ek olarak LUGAL’ın çevirip de ilk baskısına koyamadığı yaklaşık 4.483 dizeyi daha ekleyerek tek cilt halinde yayınladı.
Şahnâme’nin Necati LUGAL çevirisinin söz konusu baskıda yer almayan 4.483 dize de Prof. Dr. Nimet YILDIRIM tarafından başta Celal Halıkîyi Mutlak, Julius Mohl ve Moskova baskılarını esas alarak yayınlanmış
değişik Şahnâme baskıları Mir Celaluddîn-i Kezzazî baskılarıyla hocanın
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çevirdiği kısmı karşılaştırıp bazı baskılarda yer alan ek beyitler de eklenerek tek cilt halinde Şahnâme’nin 24.883 dizesinin yayınlanmasını sağlanmış oldu. Bununla birlikte Şahnâme’nin bu eklenecek dizelerle tamamlanmayacağını, daha el değmemiş 27.507 dizesi olduğu YILDIRIM tarafından
yayınevine bildirildi. Yayınevinin bu dünyaca ünlü başyapıtı Türkçemize
kazandıralım isteği, çevirisi yapılmamış kısmı üzerinde çalışma teklifi
üzerine Nimet YILDIRIM gerekli hazırlıkları yapıp oldukça özveri isteyen
uzun soluklu bu önemli çalışmaya başlamıştır.
Yazar tarafından hemen hemen önemli bütün Şahnâme baskıları toplanıp ayrıca Şahnâme şerhleri ve Şahnâme sözlüklerinden de yararlanılarak
gerçekleştirilen yaklaşık altı yıl süren bu çalışmayla Şahnâme’nin ilk tam
metin Türkçe çevirisi dilimize kazandırılmıştır.
Prof. Dr. Nimet YILDIRIM Şahnâme’nin çevirisini yaparken tek bir
Şahnâme metni üzerinde çalışmayıp; “Kezzazî, Mîr Celaluddîn, Nâme-yi
Bâstân; Mohl, Julius, Şâhnâme; Halıkî-yi Mutlâk, Celâl, Şahnâme; Nuşîn,
Abdulhüseyn-Muhammed Nuri Osmanov (vdğr.), Şâhnâme; Nefisî, SaîdAştiyanî, Abbâs İkbâl-Minovî, Muctebâ, Şâhnâme-yi Firdevsî; Feridûn-i
Coneydî, Şâhnâme-yi Firdevsî; Mihrabadî, Mitra, Şâhname-yi Kâmil-i Firdevsî be Nesr; Feth b. Alî bin Muhammed-i Bundârî, Şahnâme (Arapça çeviri); Yağmayî, İkbâl, Zi Goftâr-i Dihkan; Levy, Ruben, The Epic of the
Kings,Shâh-Nâma; Warner, A. E., The Shahnama Of Firdausi (İngilizce çeviri); Atkinson, James, The Shah Nameh of the Persian Poet Firdausi (İngilizce
çeviri); Julius Mohl, Le Livre De Rois (Fransızca Çeviri)” Şahnâme baskılarını esas almıştır.
Yazar diğer baskılarına oranla Şahnâme’nin en düzenli ve yazım kuralları açısından daha iyi olarak gördüğü Kezzazî’nin Nâme-yi Bâstân adıyla
yayınladığı Şahnâme metni ve şerhini birincil metin olarak almıştır.
Şahnâme’nin tamamının okunduğu sesli Şahnâme programından her bölümü dinledikten sonra ilgili bölümün çevirisine geçmiş; bu baskıda bulunmayan, yukarıda adlarını verdiğim diğer önemli Şahnâme baskılarında
yer alan dizeyi ya da dizeleri (+) işaretiyle, dipnotlarda cilt ve sayfa numaralarıyla vermiştir.
Yazar eserinin başlangıcında “Firdevsî ve Şahnâme” başlığı altında Firdevsî’nin hayatı ve Şahnâme hakkında bu konuda yazılmış önemli birçok
kaynağı tarayarak akademik dikkat ve titizlikle okuyucuyu aydınlatıcı ayrıntılı bilgiler vermiştir. Metnin çevirisi Lohrâsp’ın hükümdarlığından
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Yezdigerd’in hükümdarlığına kadarki hükümdarlar ana başlıklar olmak
üzere o hükümdarlıklar sırasında olan olayların anlatıldığı diğer alt başlıklardan oluşmuştur. Yıldırım Şahnâme’nin çevirisinde geçen özel isimler
hakkında dipnotlarda gerekli bilgiler vermiş, ayrıca eserin sonunda ekler
kısmında bulunan Sözlükçe’de Şahnâme’de geçen önemli kelimeler açıklanmıştır. Dizin kısmından sonra da Şahnâme’yle ilgili minyatürlerden bir
seçme okuyuculara sunulmuştur. Emek ve özveriyle yapılmış olan bu çabalar sonucu eser hem Fars Dili ve Edebiyatı hem de diğer Edebiyat bölümleri ayrıca Tarih ve Siyasi Bilgiler Bölümleri için de önemli bir kaynak
haline gelmiştir.
Firdevsî Şahnâme’de özenle Farsça kelime kullanmış, Arapça kelime
kullanmaktan alabildiğine kaçınmıştır. Aynı şekilde bu eseri günümüz
Türkçe’sine çeviren yazarın da eserin çevirisinde duru öz Türkçe kelimeler kullanmaya özen göstermiş olduğu göze çarpmaktadır.
Sonuç olarak tanıtımını yapmaya çalıştığımız eser, Türkiye’de Fars Dili
ve Edebiyatı alanında yapılmış aynı zamanda diğer alanları da ilgilendiren önemli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. Bu eser yalnız Türkiye’de değil İran’da da hak ettiği ilgiyi görmüş, İran İslam Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı ve İran Kitabevi’nin ortak organizasyonuyla düzenlenen “24. Uluslararası Yılın Kitabı Ödülü” yarışmasında
birçok eseri geride bırakarak “Yılın En İyi 10 Kitabı” arasına girmiş ödüle
layık görülmüştür. 07 Şubat 2017 tarihinde Tahran’da düzenlenen, başta
Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhanî olmak üzere Kültür Bakanı, çok sayıda
üst düzey yetkilinin yanı sıra bilim ve edebiyat çevrelerinin katıldığı görkemli törende Yıldırım ödülünü İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Dr. Hasan Ruhanî’den aldı.
Klasik Şark-İslam düşüncesinin ürünlerinden bir olan Şahnâme, yazıldığı tarihten itibaren bir gelenek olarak kabul edilmiş ve bu şehnamecilik
geleneği hem İran’da hem de Osmanlı’da devam etmiştir, bu türden eserler hazırlanmıştır. Her ne kadar edebi bir değeri bulunsa da Şahnâme, dönemine ait toplum hayatını, düşüncesini, siyaset geleneğini içermesi açısından da önemlidir. Günümüze kadar Türkçe’ye tamamı çevrilemediği
için hakkında henüz detaylı bir incelemesinin yapılamamış olması kültürel ve siyasi düşüncemiz açısından büyük bir eksikliktir. Nimet
YILDIRIM’ın bu konuda gerçekleştirdiği uzun soluklu büyük bir titizlik
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gösterdiği çabalarından sonra ilk kez tam metin olarak Türkçe’ye aktarılmasının ardından Şahnâme üzerinde daha geniş kapsamlı araştırmalar ortaya konacağını ümit ediyoruz.
KAYNAKÇA
YILDIRIM, Nimet, İran Kültürü, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2016 a.
FİRDEVSÎ, Şahnâme II, (Çev. Prof. Dr. Nimet YILDIRIM), Kabalcı Yayıncılık, İstanbul, 2016 b.
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geleneğidir. Aşk, güzellik, şarap ve tasavvuf gibi konuları içeren bu divanlar aynı zamanda birer tarihi kaynak niteliğindedir. Bu nedenle edebiyatçıların bu divanları günümüz Türkçesine çevirmesi bir taraftan tarihi
geçmişe ışık tutarken diğer taraftan şairlerin sanatsal becerileriyle süsledikleri beyitlerini Türk edebiyatına kazandırmış oluyor.
Edebiyatımızda mevcut olan birçok edebi şahsiyetin divanlarının tamamında veya bir kısmında Arapça ve Farsça terkiplerin kullanılması
veya divanların kısmen yahut tamamen Farsça veya Arapça yazılması bu
eserlerin akademik camia dışında anlaşılmasını güçleştirmiştir. Bu anlamda 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Veyis Değirmençay’ın çevirisiyle geniş kitlelere hitap eden ve Mevlevilik açısından son derece önemli olan Sultan
Veled Divanı klasik edebiyat alanında yapılan çalışmalar arasında önemli
bir eser olarak yerini almıştır.
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Semerkantlı Lala Şerefeddin’in kızı
Gevher Hatun’dan olma büyük oğlu Sultan Veled, 25 Rebîülâhir 623’de
(24 Nisan 1226) şimdiki Karaman vilayeti Larende’de dünyaya gelmiştir.
Adı, Bahâeddin Muhammed Veled’dir; ancak bazı kaynaklarda Bahâeddin Ahmed olarak da geçmektedir. Yaradılış ve ahlâk bakımından babasına çok benzeyen Sultan Veled, ilköğrenimini babasından almış, gençliğinin ilk yıllarında babasıyla Hanefî fıkhının büyük kitabı Hidâye’yi okumuş; daha sonra babasının isteğiyle kardeşi Alâeddin ile birlikte Şam’a
gitmiş ve orada öğrenim görmüştür. Şam’da aldığı eğitimle dinî ilimleri
tam manasıyla öğrenmiş ve bu alanda en üst mertebeye yükselmiştir. Sultan Veled, ilk olarak dokuz yıl halifelik görevinde bulunan Burhaneddin
Muhakkık-i Tirmizî’ye (ö. 638/1240) daha sonra babasını takiben sırasıyla
Şems-i Tebrîzî (ö. 645/1247); Şeyh Selâhaddin (ö. 657/1258 veya 662/1263)
ve Çelebi Hüsâmeddin’e bağlanmıştır. Babasının isteğiyle Şeyh Selâhaddin’in kızı Fatma Hatun ile evlenmiş ve bu evlilikten Celâleddin Emir Ârif
Çelebi adlı bir oğlu, Mutahhara Hatun ve Şeref Hatun adlarında iki kızı
dünyaya gelmiştir. Fatma Hatun’dan sonra cariyeleri Nusret Hatun ve
Sünbüle Hatun’la evlenen Sultan Veled’in Nusret Hatun’dan Çelebi Şemseddin Emir Âbid; Sünbüle Hatun’dan da Çelebi Selâhaddin Emir Zâhid
ve Çelebi Hüsâmeddin Emir Vâcid adlarında üç oğlu daha olmuştur. Fıkıh alanındaki bilgi ve yorumlarıyla Hanefî fakihlerinin en meşhurları
arasında yer almıştır. Mevlâna’nın ölümünden sonra Çelebi Hüsâmeddin
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başta olmak üzere bütün müritler tarafından babasının yerine geçmesi istenmişse de o, “Sufi hırkaya, yetim de sanata yaraşır. Sen, babamın zamanında halifemiz ve arkadaşların büyüğü olduğun gibi, bu dönemde de halifemiz ve büyüğümüzsün; şahın vasiyeti gereği taht ve halifelik senindir”
diyerek bu isteği kabul etmemiştir. “Babasının verdiği bilgiden ve velilikten başka ne bilgisi ne de veliliği vardır Veled’in. İyi ve kötü ne geldiyse
Veled’e, ey olgun kişi, Hakk’ın Celâl’inin ve onun altın gibi olan sözünün
bağışıdır.” sözüyle Sultan Veled babasına karşı hayatı boyunca duyduğu
bağlılığı ve sonsuz saygıyı dile getirmiştir. Çelebi Hüsâmeddin’in vefatından sonra da kendisini tam olgun görmediği için yedi yıl Kerîmeddin b.
Bektemur’un hizmetinde kalarak Mevlana zamanında temelleri atılmaya
başlanan Mevlevilik tarikatını babası adına kurmuştur. Bu tarikat aracılığıyla şöhreti her tarafa yayılmış ve çok sayıda müride sahip olmuştur. Sultan Veled, 10 Recep 712 (11 Kasım 1312) Cumartesi günü 86 yaşında
Konya’da vefat etmiş ve babasının sağ tarafına defnedilmiştir (Değirmençay, 2016, s.9).
Sultan Veled’in babasının divanın yarısı kadar bir divanı, üç mesnevisi
ve Fîhi Mâ Fîh’inin tarzında da Maârif adlı bir kitap vardır. Üç mesnevinin
ilki olan Veledname’si İbtidânâme adıyla da anılmıştır. 690 (1291) yılında
hafif bahrinin fâilâtün (feilâtün), mefâilün, feilün (fa’lün) vezninde, nazım
ve nesir olarak yazılmıştır. Mukaddime ile birlikte 166 başlık ve 9007 beyittir. Eser, Farsça kaleme alınmış olup içinde 76 Türkçe, 180 Arapça ve 23
Rumca beyit de vardır. Sultan Veled’in dostlarının ısrarı üzerine kaleme
aldığı Rebabnâme’si remel bahrinin fâilâtün fâilâtün fâilün (fâilât) vezninde
kaleme almıştır. Mukaddime ile birlikte 106 başlık ve 8124 beyittir. Farsçanın yanında, 162 Türkçe, 36 Arapça ve 22 Rumca beyit vardır. İntihânâme, Sultan Veled’in üçüncü ve son mesnevisidir; bu nedenle esere
bu ad verilmiştir. Remel bahrinin fâilâtün fâilâtün fâilün (fâilât) vezninde,
700-712 (1300-1312) yılları arasında, yine ilk iki mesnevi gibi nazım ve nesir olarak kaleme alınmıştır. Maârif, Sultan Veled’in mensur tek eseridir.
56 bölümden oluşmaktadır. Son derece sade ve açıktır, konuşma diliyle
yazılmıştır (Değirmençay, 2016, s.15-18).
Aruz bahrinin 29 vezninden istifade edilerek yazılan Sultan Veled Divan’ında; Farsça, 13137 beyitte; 827 gazel, 32 kaside, 9 kıta, 10 terkibibent,
23 musammat ve 451 rubai; Türkçe, 117 beyitte 12 gazelle Farsça-Türkçe
13 beyitlik mülemma bir gazel (6 beyti Türkçe); Farsça üç gazel içinde 6
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beyit; redifleri Farsça olan 2 beyitle ikinci mısralarının başındaki cümleleri
Farsça olan yine 2 beyit, Türkçe-Rumca mülemma 1 beyit ve FarsçaTürkçe mülemma yine 1 beyit; Arapça, 72 beyitte 8 gazel ve 3 rubainin
yanında, Farsça bir gazel içinde 3 beyit, yine Farsça bir gazel içinde 1 beyit;
Arapça-Farsça mülemma 9 beyitlik 1 gazel; ayrıca redifleri Farsça olan 2
beyitle 1 mısra; Rumca, 18 beyitte iki gazel ile Türkçe bir gazel içinde 3
beyit; Türkçe-Rumca, Farsça-Rumca mülemma 2 beyit ve redifi Farsça
olan 1 beyit vardır. Toplam 13345 beyittir (Değirmençay, 2016, s.15).
Sultan Veled’in divanında sade ve akıcı bir dil kullanması, şiiri makam
ve mevki için değil de halka mesaj ulaştıran bir araç olarak görmesi kitabın birçok kesim tarafından incelenmesine olanak sağlamıştır. Aynı zamanda Divan’da Farsça şiirlerin yanı sıra Türkçe şiirlerinin de olması bu
eseri Türk dili ve edebiyatı açısından incelemeye değer kılmıştır. Divan,
11-13. yüzyıl Anadolu tarihi; Fars, Türk, Arap ve Rum dili ve edebiyatları
ile Mevlevilik açısından son derece önemli bir eserdir. Sultan Veled’in kasidelerinde Anadolu Selçuklu sultanlarını, emirlerini ve ileri gelenlerini
övmesi, eserin Selçuklu tarihini inceleyen tarihçiler tarafından da önem
görmesine sebep olmuştur.
Türkçe, Arapça ve Rumca şiirleri üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır: Türkçe şiirleri üzerinde, sadece Rebabnâme’nin Türkçe beyitleri hakkında, J. W. Hammer, M. Vickerhauser, Fleischer, F. Wilhelm Radloff, F.
Bernhauer, C. Salemann, İ. Kunos, J. Tury, Smirnov, K. Foy gibi batılı doğu
bilimcileri çalışmalar yapmışlardır. Bu şiirlerin tamamı, önce Veled Çelebi
tarafından, eski harflerle (Divan-ı Türkî-yi Sultan Veled, tsh. Kilisli Rifat, İstanbul 1341); sonra Mecdud Mansuroğlu tarafından, şiirlerin dil bakımından incelenerek neşredilmiştir (Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri, İstanbul 1958). Arapça şiirleri, Veyis Değirmençay tarafından Türkçeye çevrilerek yayımlanmıştır (Sultan Veled’in Arapça Şiirleri, Erzurum 1996).
Rumca şiirleri üzerinde ise sadece Rebabnâme’nin Rumca beyitleri hakkında Vambéry, C. Salemann, J. W. Hammer ve G. Meyer gibi batılı bilim
adamları çalışmalar yapmışlardır (Değirmençay, 2016, s.13).
Sultan Veled’in Farsça divanının Türkçeye çevirisinde Asgar-i Rabbânî
tarafından neşredilen çalışma (Tahran 1338 hş.) esas alınmış; ancak birçok
yerde F. Nafiz Uzluk tarafından neşredilen Divan’daki (Ankara 1941) şiirler de gözden geçirilmiştir. Giriş kısmında, Sultan Veled’in hayatı, edebî
kişiliği ve eserleri hakkında bilgi aktarılmıştır. Şairin hayat hikâyesinde
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daha önce doktora çalışması olarak hazırlanan Sultan Veled ve Rebabnâme
ile “Sultan Veled’in Hayatı Düşüncesi ve Görüşleri I”, “Sultan Veled’in
Edebî Kişiliği ve Eserleri II” adlı iki makaleden faydalanılmıştır. İkinci kısımda da Sultan Veled Divan’ının Türkçe çevirisi verilmiştir. Divan, methiyelerden oluşan birkaç manzume (F. Nafiz Uzluk, Ankara 1941), Arapça
Şiirler (Veyis Değirmençay, Erzurum 2006) ve Rubailer (Veyis Değirmençay, İstanbul 2010) dışında Türkçeye çevrilmemişti. Son olarak Sultan Veled’in Divan’ı Prof. Dr. Veyis Değirmençay tarafından Türkçeye çevrilerek
bilim dünyasının ve okuyucuların hizmetine sunulmuştur (Demavend
Yayınları, İstanbul 2016).

