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İRAN EDEBİYATINDA MERSİYE TÜRLERİ
Ersin SELÇUK*
ÖZET
Bu makalede İran Edebiyatında mersiye ve türleri konusu ele
alınmıştır. Arapça “resâ” kökünden gelen mersiye, ölünün üzerine
ağlamak ve onun iyiliklerini zikretmek anlamındadır. İran
edebiyatında kendisinden mersiye türünde şiir nakledilen ilk şâir
Rûdekî’dir. Mersiyelerin üç kısımda incelenmesi mümkündür. Bunlar
resmî-törensel, şahsî-ailevî ve dinî (mezhebî) içerikli mersiyelerdir.
Bunlar içerisinde ikinci kısım mersiyeler diğerlerine oranla daha fazla
edebi özelliği haizdirler. Birinci kısım mersiyelerde resmî atmosferin
gereği olarak şâirin kendisini üzgün olarak göstermesine ve yapmacık
bir hal almasına karşın ikinci kısım mersiyelerde, şâir kalbinin sesini
ve gerçek duygularını şiirine yansıttığından okuyucusunun zihninde
daha derin anlamları harekete geçirmektedir. Üçüncü kısım mersiyeler
ise dini duyguların şâirin ruhunda bıraktığı etkiye binâen şâirin inancı
ve yürek acısından dolayı söylediği şiirlerdir. İrân şâirlerinin bir çoğu
mersiye yazımında ilk planda tercileri ardından da kasîdeyi
kullanmışlardır. Mersiyelerin tamamına yakınında bulunabilen bir
husûs dünyânın vefâsızlığı, zamanın geçici oluşu, feleğin acımasız
oyunları ve feleğe sitem konularıdır.
Anahtar Kelimeler: İran Edebiyatı, Mersiye, Mersiye Türleri,
Kasîde, Muhteşem-i Kâşî
ABSTRACT
Persian elegiac Literature and its types discussed in this article. Elegy
is a kind of poem which means “mersiye/marṯīa” derived from Arabic
word “resâ/reṯā” and thematises deceade individuals. First known
samples from this literature quoted by Persian poet Rûdekî. It is
possible to study elegies with three types such as “ceremonial”,
“individual” and “religious”. In Ceremonial one foregoing as required
by the official atmosphere, poet could pretend sorry and could write
his marṯīa without sincere feelings. Likewise religious type of elegies
shaped in the poet’s beliefs. But individual one of these separated
from other types in this respect and relatively more effective in a
literary sense because of friendly feelings for deceased person. In
summary, main subjects of these literature are transience of life and
the cruelty of fate, of disasters or of personal grievances are
elegiacally in this broad sense.

*

Dicle Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili
ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı, Diyarbakır.
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Keywords: Persian Literature, Marṯīa, Types of Marṯīa, Qasîdah,
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Mersiyenin Tanımı
Arapça “resâ” kökünden gelen mersiye, ölünün üzerine ağlamak ve
onun iyiliklerini zikretmek anlamındadır1. Çoğulu “merâsî” şeklindedir.
Terim olarak ise risâ ya da mersiye, ölülere mâtem, akraba ve dostlara
taziye, pâdişâhlar, vezîrler, soylular ve kavmin ileri gelenlerinin ölümüne
duyulan üzüntü ve kederin izhârı, din büyüklerinin ve mutahhar imamların,
özellikle hz. Seyyidü’ş-Şühedâ ve Kerbelâ şehitlerinin başına gelen
musîbetlerin zikredilmesi, olayın abartılması, musîbetin tazîmi ve
mâtemzedeleri sabra, sükûnete ve bu kabilden diğer manalara davet sırasında
söylenen şiirlere verilen addır2. Mersiyelerin yazılışları, belli olayların, daha
açık bir ifadeyle bir ölüm hadisesinin meydana gelmesine bağlı olduğu için,
bir anlamda şartlı şiirlerdir. Ayrıca şâirle, mersiye yazılan kimse arasında bir
alâkanın var olması da mersiyenin ortaya çıkmasının şartlarından biridir 3.
Öte yandan sarayın ve buna bağlı merkezlerin şiiri ve şâirleri destekliyor
oluşu, saray şâirlerini medhiyeciliğe mecbur kıldığı gibi saraydan veya buna
yakın merkezlerden memdûh bir devlet adamının ya da ileri gelen bir
kimsenin ölümünün ardından mersiye söylemelerini zorunlu kılmakta idi.
Tezkiretü’ş-Şüerâ’nın müellifi Devletşâh-ı Semerkandî ve Lübâbü’lElbâb’ın müellifi Avfî gibi meşhur tezkirecilere göre şimdiye dek söylenmiş
ilk şiir, insanoğlunun babası hz. Âdem’in, oğlu Hâbil için ağıt şeklinde
söylediği şiirdir4.
Eski Araplarda nevh, yani kadınların ağlamalarından sonra aileden şiir
kabiliyeti olan birinin, ölünün meziyet ve asil hareketlerini bir manzumede
yadetmesi adet idi. Bu şiirler esas itibarı ile alelâde kasîdeler gibi teşbîb,
yani aşktan bahseden bir giriş ihtivâ etmez ve birçok hallerde tersî denilen ve
sec’e benzeyen bir nevi iç kafiye gibi bazı husûsi vasıflar arz eder. Bir çok
şiirler, eski Arapların çok yaygın ve hatta cihanşumül olan kadercilik
1

Ma’luf, Levis “resâ”, El-Müncid, s. 249, Tahran, 1367 hş.; Dihhudâ, Ali Ekber, “mersiye”,
Lügatnâme-i Dihhudâ, s. 3994, Tahran, 1352 hş.
2
Mu’temen, Zeynu’l-Âbidîn, Şi’r u edeb-i Fârsî, s. 74, Tahran, 1346 hş.
3
İsen, Mustafa, Acıyı Bal Eylemek, s. XIII., Ankara, 1993.
4
Kirmânî, Abdu’l-Rızâ Efserî, Nigerişî be mersiye-serâî der İrân, s. 16, Tahran, 1371 hş.
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inanışını göz önünde bulundurarak sakınılmaz bir kaderin elinden hiç bir
şeyin kurtulamayacağını göstermek için şiirlerini tasvirler ile süslerler. Ebû
Zueyb’ın uzun şiiri (Dîvân: nr. 1; Mufazzaliyât, nr. 126), bu husûsa bir örnek
teşkil etmektedir. Bu anane Arap şâirleri tarafından cahiliye devrinden son
zamanlara kadar devam ettirilmiştir. Mısır devlet adamı Zağlul Paşa’nın
ölümünün ilham ettiği birçok manzûmeler bu şiirlerin hala söylenmekte
olduğunu ispat etmektedir. Eski devirlerde birçok mersiye şiirleri muhafaza
edilmiştir ve Ebu Temmâm’ın Hamâsesi’nden şimdiye kadar, hemen bütün
müntehabât kitaplarında merâsiye ayrılmış bir kısım bulunmaktadır. Bu nevi
şiirde en iyi eserleri veren şâir, bir kadın, el- Hansâ olmuştur1. Hansâ’nın
ağıtları bir cilt oluturacak hacimde olup, şiirlerinin en meşhurları erkek
kardeşleri olan Sahr ve Muâviye’nin ölümleri üzerine yazılanlardır2
İlk Mersiyeciler
İran edebiyatında kendisinden mersiye türünde şiir nakledilen ilk şâir
Rûdekî’dir. Belirtilmelidir ki Hanzala-i Bâdgîsî, Fîrûz-i Maşrikî, Ebu Selik-i
Gurgânî, Muhammed Vasîf-i Sîstânî ve Ebû Şekûr, Ebu’l-Müeyyed ve Şehîdi Belhî gibi Rûdekî’den önceki ya da çağdaşı şâirlerin divanları elde
bulunmadığından ve kendilerinden, sayılı bir kaç şiirden başka bir eser
günümüze ulaşmadığından dolayı bu bağlamda bir söz söyleyip
söylemedikleri malum değildir. Fakat kesin olan şudur ki kendilerinden
bugüne ulaşan eserler içerisinde mersiye türünden bir eser bulunmamaktadır.
Buna binaen bu türün Fars edebiyatında özellikle Rûdekî’den itibaren
başladığını belirtmek gereklidir.
Rûdekî’nin mersiyelerinden biri şâir Ebu’l-Hasan-ı Murâdî
hakkındadır. Ayrıca altı beyitte Şehîd-i Belhî için söylediği mersiyesinde
bulunmaktadır ki onun ilk iki beyti meşhurdur. Bunlara ilave olarak kime
dâir olduğu bilinmeyen bir başka meşhur kıtası daha vardır ki Rûdekî o
şiirinde muhatâbı sabır, sükûnet ve metânete çağırır.
Ebu’l- Hasan-ı Murâdî hakkındaki mersiyesinin bazı beyitleri
şöyledir:
رررررررر هههمرررررررره ههن ه
رررررررر ههه همهه ررررررررهههه ه
منده ه
نهمرررررررر ههه هه
مرررررررر ههه ه
ه
هه ه
ررررر ههه ررررره ن
ررررر ههه هه هه ه
ررررر ههه ه
نم ه
جه ه هه
چ رررررهه هه
هه ه
مررررره ه ه
1
2

Krenkow, F., ”Mersiye”, İA (MEB), VII, 772, İstanbul, 1993.
Goldziher, Ignace, Klasik Arap Literatürü, s. 31, Ankara, 1993.
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ه
ههههه ه
ررررررررررن ههه رررررررررررهه هنمن
رررررررررر ههه ر هه
رررررررررر ههه ر ه
جهر ههممر ه
رررررررررررهه هه ه
هه ه
ررررررررررر هههمررررررررررررهههن ههه ررررررررررررهه ن
ررررررررررر هههه ر ه
هههه ر ه
ههههل ررررررررررررنه
“Murâdî’dir ölen Murâdi başka biri değil; böyle bir büyüğün ölümü
küçük bir iş değil
Kıymetli canını babasına geri verdi; kararmış bedenini annesine
”ısmarladı1.
رررررررررن ه
ههه ه هه
هه ررررررررره هه رررررررررهههنده
هه ررررررررره ه
رررررررررنهمنه
ههههه هههه
ررررررررر ه
هه ه
هههه رررررررررره ن
ررررررررر هم ه
ررررررررر ههه ر ه
ررررررررر ههه ر ه
رررررررررنهمنه ر ه
ههه ر هههه هه
هآبه
ررررررندهش ه ررررررره ه ه
رررررر هههمر ه ه هه ه
رررررر ههه ر ه
ررررررننهمنه ر ه
ههه ر ه هههه هه
شرررررررههه ه
هه ه
هههشرررررررررره ن
ررررررررر ههه ه هم ررررررررررهه ه
رررررررررننهمنه ر ه
ههه ر ه هههه هه
ررررررررر ه
ههنم ر ه
ه
ررررررررررررنمجه ه
ررررررررررررجه هه ر ههه
ررررررررررررننهن ه ر ه هه
ده ر ه هههه
نه ه ه هه
ررررررررررررررهه هه
ررررررررررمه ن
هه
ررررررررررندهمههشر ه
هههه ر ه ه هه
جه مه
ررررررررررنهننه ه رررررررررررهه هه
ر ه ههه هه
ه

“O rüzgârda uçan bir saman değildi; o soğukta donan bir su değildi
Saçta kırılan bir tarak değildi o; toprakta sıkışmış bir tane değildi o
”O şu arzda iki cihana bir arpalık değer biçen altın hazinesiydi2.
Yine Rûdekî’nin, ölümünden dört yıl önce yani 325/936 yılında Şehîdi Belhî için söylediği bir mersiyesi vardır3 ve onun iki beyti meşhurdur:
كااااااااااا وان شااااااااااا ي ااااااااااا از اااااااااااي
از شاااااااااا و كااااااااا ااااااااا ااااااااا كااااااااا

وان ماااااااا اااااااا گياااااااان و ماااااااا ا اااااااا
اااااااااان اااااااااا ا ان ااااااااااي
وز شااااااااااا

“Şehîd’in kervanı önden gitti; bizi de gitmiş say ve düşün
”İki gözün hesabınca bir kişi az; akıl hesabınca binlercedir 4.
Rûdekî’nin çağdaşı olan şâirlerden, kendisinden mersiye nakledilen
tek şâir, yukarıdaki mersiyenin tanziminden altı yıl sonra yani 331/942
yılında Sâmanlı hükümdarı Nasr ibn Ahmed’i taziye ve onun yerine geçen

Semerkândî, Rûdekî, Dîvân, s.108, Cihangir Mansur Tahkîki, Tahran,1373 hş.
Aynı eser, s. 108.
Safâ, Zebîhullâh, Târîh-i edebiyât der İrân, I, 374 ve 391, Tahran, 1372 hş.
Semerkândî, age, s.130.

1
2
3
4
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hükümdarı tebrik için mersiye söyleyen Şeyh Ebu’l-Abbâs Fazl ibn Abbâs
Rebinceni-yi Buhârâî’ dir1. Mersiye söyleyen ilk şâirlerden biri de
Sâmânlıların son dönem ve Gaznelilerin ilk dönemlerinde yaşayan Ebû
Mansûr Ammâre-i Mervezî’dir. Bu şâir, 395/1004 yılında bir dizi zorlu
çarpışmaların ardından kalleşçe öldürülen, Sâmânlıların Muntasır adıyla
meşhur son şehzâdesi Ebû İbrahim İsmail ibn Nûh hakkında bir mersiye
söylemiştir.Bu şiir şu şekildedir:
ا

وى و اااااا ااااااي شاااااا و كاااااا امياااااا ز
مااااانن از ياااااآ اااااا مااااان ن شااااا

از ااان او ااا وى زمااي م ا ا ش ا
ا ان مانن ا
ا
يغ خاا

“Onun kanından arz lal dudaklı olunca, vefâ yüzü karardı; ümit gözü
sarardı.
Onun oku ölümün kanını içmek istedi; ölüm, korkusundan o
şâhı yedi.”
Mersiye Çeşitleri
Mersiyelerin üç kısımda incelenmesi mümkündür. Bunlar resmîtörensel, şahsî-ailevî ve dinî (mezhebî) içerikli mersiyelerdir 2. Bunlar
içerisinde ikinci kısım mersiyeler diğerlerine oranla daha fazla edebi özelliği
haizdirler. Birinci kısım mersiyelerde resmî atmosferin gereği olarak şâirin
kendisini üzgün olarak göstermesine ve yapmacık bir hal almasına karşın
ikinci kısım mersiyelerde, şâir kalbinin sesini ve gerçek duygularını şiirine
yansıttığından okuyucusunun zihninde daha derin anlamları harekete
geçirmektedir. Üçüncü kısım mersiyeler ise dini duyguların şâiirin ruhunda
bıraktığı etkiye binâen şâirin inancı ve yürek acısından dolayı söylediği
şiirlerdir. Bu kısım mersiyeler ikinci kısım mersiyeler kadar etkileyici
olmasa da şâirin gerçek duygu ve üzüntülerini yansıtmak bakımından
önemlidir3.
Resmî- Törensel Mersiyeler
Bu tür mersiyeler daha çok saray şâirleri, medhiyeciler ve resmî
makamlarda yer alıp, mezhebi ya da bunun dışındaki hânedanlara intisab
1

Furûzanfer, Bediüzzamân, Suhen ve suhenverân, s. 27, Tahran, 1369 hş.Kirmânî, Mersiyeserâî s. 86, Tahran, 1369 hş.
2
Bu sınıflandırma Zeynu’l-Âbidîn Mu’temen’e göredir. Bundan Bâşka Fesâî, dostlar için
yazılan mersiyeleri ayrı bir grup halinde incelemiştir; Kirmânî ise mersiyeleri dostlar
hakkında söylenenler, meşhurlar hakkında söylenenler, vatan hakkında söylenenler ve
mezhebî mersiyeler olmak üzere yine dört gurupta ele almıştır.
3
Mu’temen, age, s. 79.
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etmiş olan edipler tarafından söylenmiştir. Bu kısım şâirler gerekli
durumlarda memdûhlarını fasîh kasîdelerle överler, önceleri aldıkları ödül ve
bahşişlerin karşılığında bunu idari ve resmî bakımdan bir görev olarak yerine
getirirlerdi. Birtakım olaylar ve musîbetler vukû bulduğunda memdûhları ya
da onun bağlıları için, ister kendiliklerinden isterse memdûhlarının veya
onun yerine geçen kimsenin işaretiyle resmî anma törenlerinde hazır bulunup
kendilerine düşen görevi yerine getirmek zorunda idiler. Şâirler bu gibi
durumlarda öleni övüp yüceltmek, olayın önemi ve musîbetin büyüklüğünü
vurgulamak, kalanlara taziyede bulunmak ve onları teselli etmek için bir
kasîde hazırlar ve bu kasîdeyi resmî anma törenlerinde okurlardı.
Sultan Sencer’in, Mahmud ibn Muhammed ibn Melikşâh’ın nikahı
altındaolan kızı Mehmelek Hatun 524/1129 yılında ölünce Sencer, ağıt ve
nevhacılıkta meşhur olan Am’âk-ı Buhârâî’yi kızının cenaze merâsiminde
mersiye okuması için Belh’ten çağırttı. Am’âk yaşlılığı sebebiyle gelmekten
imtinâ etti fakat bir şiir hazırlayarak oğlu Hamid ile birlikte gönderdi1.
Basitçe ferman şiirleri diye adlandırabileceğimiz bu tür resmî şiirlerin iki
yönü vardır. Şâir ya sırf görev anlayışı ile verilen emri yerine getirmekte ya
da memdûhuna yakınlığı, birlikteliği, ondan gördüğü iyilikler, memdûhuna
karşı duyduğu alâka ve ayrılıktan kaynaklanan hasretinden dolayı gerçekten
üzgün olduğu için mersiye söylemektedir. Şâirin kendi iradesiyle ya da
saraydan olmayan başka şâirler tarafından söylenen bu tür şiirler de bu
kısım içinde yer almaktadırlar.
Bazan da Sa’dî gibi meddah olmayan ya da resmî yönü bulunmayan
bazı şâirler, inançlarının, siyasi, felsefî ve toplmsal düşüncelerinin bir yansıması olarak mersiyeler söylemişlerdir. Sa’dî’nin Sa’d ibn Zengi hakkında
mersiye olarak söylediği tercî-i bendi, yine onun Mu’tasım-ı Abbâsi’ye
mersiye olarak söylediği kasîdesi ve Hâkânî’nin İmam Muhammed Yahyâ
hakkında mersiye olarak söylediği kasîdesi bu türdendir2.
Bu kısım mersiyeler İran edebiyatı içerisinde fazlaca yer almazlar.
Çünkü genel olarak resmî-törensel şiirler diğer şiir türlerine oranla daha az
yer almaktadırlar; ayrıca medhiyecilerin çoğunlukla hakkında mersiye
söylenilen kimselere bağlılık ve yakınlıkları olmayıp, kendi hayâtları ve
memdûhlarının kendilerine gösterdikleri ilgiden memnun ve razı değillerdi.
1
2

Furûzanfer, age, s. 237.
Fesâî, Mansûr Restgâr, Envâ-i şi’r-i Fârisî, s.209-210, Şirâz, 1373 hş.
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Bu yüzden bu tür mersiyelerden meşhur olanları parmakla sayılacak kadar
azdır. Ferruhî’nin Sultan Mahmûd hakkındaki mersiyesi, Muizzî’nin Sultan
Melikşâh ve Hâce Nizâmu’l-Mülk hakkındaki mersiyesi bu cümleden olarak
zikredilmelidir. Ferruhî’nin mersiyesinin Fars edebiyatındaki en iyi resmîtörensel kasîde olarak tanınmakla kalmayıp, tüm mersiye türündeki şiirler
içerisinde de en iyi şiirlerden birisi olduğu belirtilmelidir. Bu kasîde şu matla
ile başlar:
ا ا كا املا گ گنگاان شا كا

اا

ا

ا لاا كاا ماا

ا

ش ا ن ناا ي

“Gazneyn şehri geçen yıl benim gördüğüm değil; ne olmuşta bu yıl
işler tersine dönmüş.”
Oysa ki Emir Muizzî’nin Melikşâh ve vezîrine dâir söylediği iki
kasîdeden ibaret olan mersiyesi Ferruhî’nin mersiyesinin, değil yakınında
olması, yaklaşması dahi mümkün olmamışsa da edebi tesir ve letâfetten uzak
değildir; ve onu Ferruhî’nin mersiyesinden sonra en iyi resmî-törensel
mersiyelerden birisi olarak kabul etmek gerekir. Bu iki kasîdenin matlaı şu
şekildedir:
ا گااان

ااا شااا ومااا و مگااا ز شااا

ااا

كااان

ااا

يخكااان شااا كااا مگااا

ومااا

شاااغ

“Devlet ve millet o âdil hükümdardan ayrı düşünce,devletin işi
tehlikeden uzak, milletin işiyse tehlike dolu oldu.”
اااا

يا اان ا

ا

كا شا

اااان گك ا

كا

كااا شااا مگااا ش كااا ي ااا

“Şâhlarşâhı mülkünün nizamsız olduğu nasıl
peygamberin dininin direksiz olduğu nasıl söylenebilir 1.”

ااااان گكااا

كااا

söylenebilir;

Şâh, vezîr ya da din büyüklerinin ölümünün ardından, kardeş ya da
yakın akrabalardan birisi onun yerine geçerdi. Bu durumda medhiye şâirleri
yeni gelene tebriklerini ölene rahmet okuyarak ve kalanlara uzun ömürler ve
mutluluklar dileyerek sunarlar, bu şekilde tebriği taziye ile karıştırırlar ve
Senâî’nin şu şiirini kullanırlardı2:
ش ا اا

اان د ل ا

ا ص ا ب كتل ا

يا م ا

و ا ن ا د ا ى شااتن و

“Dostlar için ona bir teşekkür ve tebrik düşer; eğer sedef kırılıp
1
2

Mu’temen, age, 79-82; Fesâî, age, s. 201-209.
Kirmânî, age, s. 81-82.
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döküldüyse yerinde şâhâne bir inci var.”
Bu usül Araplar arasında daha önceleri vardı böyle yapanların ilki,
Muâviye’nin ölümünden sonra Yezîd’’in tahta geçmesiyle Yezîd’e hitaben bu
türden şiirler okuyan Abdullâh ibn Hemmâm’dır. Daha sonraları Farsça şiir
söyleyen şâirler de bu usülü izlemişlerdir. Bu şâirlerin ilki Sâmânlı
hükümdarı Nasr ibn Ahmed’ in ölümünün ardından Oğlu Nûh’a taziye
esnasında bu türden bir şiir okuyan Şeyh Ebu’l-Abbâs Fazl ibn Abbâs
Rebinceni-yi Buhârâî’dir.
Ferruhî’nin, Sultan Muhammed ve babası Sultan Mahmûd’a dâir,
Emir Muizzî’nin, Fahru’l-Mülk’e ağıt ve oğlu Kavvâmu’l-Mülk’ü tebriği ile
ilgili olarak birer kasîdeleri vardır.
Yine Cemâleddîn-i İsfahânî’nin, her ikisi de Hanefî mezhebinin ileri
gelen âlimlerinden olan Rükneddîn-i Saîd’i tebrik ve kardeşi Kavvâmuddîn-i
Saîd’e ağıt şeklinde, Sabâ’nın Feth’alişâh’ı tebrik ve önceki şâha ağıt
şeklinde şiirleri mevcuttur1.
Şahsî-Ailevî Mersiyeler
En iyi mersiyeler olarak kabul edilen bu tür mersiyeler şâirin çocuğu,
yakın akrabalarından ya da değerli dostlarından birine dâir söylediği
mersiyelerdir. İçten ve acılı bir yürekle söylendiğinden, daha çok etki ve
cazibeye sahiptir. Bu yüzden bu tür şiirleri şiirin hakiki anlamlarını taşıyan,
şâirin gerçek ve derûni hislerini yansıtan şiirlerden saymak gereklidir. Bu tür
mersiyeler her ne kadar Fars edebiyatında çok olmasa da hemen her dîvânda
bulunmakta ve o şâirin en iyi şiirleri zümresinden sayılmaktadır.
Şâirler içerisinde çocuğunun ardından bu tür mersiyeler okuyanların
başında Firdevsî’yi zikretmek gerekir. Firdevsî 65 yaşında iken 37 yaşındaki
çocuğunu yitirmiş ve bu sebeple, dağlanmış yüreğinin tercümanı olan bir kaç
beyit söyleyerek meşhur kitabı Şâhname içinde bu beyitlere yer vermiştir.
Mes’ûd-i Sa’d, Merenc kalesine hapsedildiği dönemde oğlu Sâlih’in
mâtemine oturduğunda etkileyici bir rubai söylemiştir. Yine aynı
dönemlerde Sultan İbrahim’in sarayının ileri gelen şâirlerinden olan
Râşidî’ye oğlunun mersiyesine dâir bir kasîde yazıp göndermiştir2. Hâkânî

1
2

Mu’temen, age, s. 83-85.
Safâ, age, II, 486.
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50 yaşında 20 yaşındaki oğlu Reşidûddîn’in ölümü1 musîbetiyle karşılaşmış
ve kasîdelerinin en güzel olanlarından sayılan etkileyici şiirler söylemiş ve
yine kendini yetiştiren ve ikinci babası sayılan amcası Kafiyuddîn’in
mersiyesinde de etkileyici şiirler söylemiştir. Yine Kemâleddin İsfahânî
babası ve oğlunun mâteminde şiirler okumuştur. Sa’dî ve Hâfız’dan da birisi
mesnevî diğeri gazel şeklinde bir oğula dâir mersiyeler günümüze ulaşmıştır;
Bunlar her ne kadar oldukça etkili ve hisleri harekete geçiren türden iseler
de, temsili ve gazel şeklinde olmaları itibariyle asli hüviyetlerini bir dereceye
kadar yitirmişlerdir. Hâfız şu kıtasını bir oğulun mâtemine dâir söylemiştir2:
ااي
اااااا ي

ا

ا اا
ا ا اا
مااااااا
اااااان اااااان اااااا

گاااااا

ال اااااا ى كااااااا ن نزا اااااا نز ااااااا
ك ااااااااا
ااااااااا دااااااااا ى ماااااااااا اااااااااياي

“Ey gönül o bilge oğulun şu renkli kemerin kıvrımında ne gördüğünü
sen de gördün mü?
Felek onun kenarına gümüş bir levha yerine, başı üzre taştan bir
levha koymuş3.”
Emir Hüsrev-i Dehlevî’nin Mecnûn u Leylâ’sında bir ana ve kardeşin
mersiyesine dâir şiirleri mevcuttur ve şöyle başlar:
اااااااااا

و اااااااااا اااااااااانا

اااااااااا ماااااااااا

اااااااااا

املاااااااااا گ و ااااااااااا ز ا اااااااااان

“Bu yıl şans yıldızımdan iki ışık daha söndü; hem anam hem kardeşim
gitti.”
9. asrın meşhûr şâiri Câmî bir baba ile kardeşin mersiyesine dâir çok
etkileyici şiirler söylemiş; yine Muhteşem-i Kâşî bir kardeşin mersiyesine
dâir ve Feyzi-yi Dekenî bir oğulun mersiyesine dâir yürekleri sızlatan şiirler
ortaya koymuşlardır.
Sa’di’nin Bostân’ının 9. bâbında bir hikayenin girişinde temsili olarak
bir kaç beyitin yer aldığı, Hâfız’ın Şâh Nûmân adında bir oğlu olduğu ve
oğlu gençlik çağında ölünce onun ardından bir gazel kaleme aldığı,
Câmî’nin, kardeşi Mevlânâ Muhammed’in mersiyesine dâir 7 bendi içeren
bir terkîb-i bend söylediği ve Câmî’nin, kardeşinin eserleri içinde uygun bir
1

Zerrînkûb, Abdu’l-Hüseyin, Bâ kârvân-ı hulle, s. 193, Tahran, 1373 hş.
Safâ burada söz konusu edilen oğuldan, Hâfız’ın kendi oğlu olarak bahsetmiştir. Bk. Safâ,
a.g.e. III, 1072.
3
Şîrâzî, Hâfiz, Dîvân, s. 373, Şahrûdî Tahkîki, Tahran, 1368 hş.
2
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gazeli bu terkîb-i bendin 6. bendine dahil ettiği söz konusudur.
Yine Câmî’nin 64 yaşında iken yani 881/1476 yılında, 1 yaşında ölen
biricik evladı Hâce Safiyyuddîn’in mâteminde kaleme aldığı daha içli bir
bendi de mevcuttur.
Browne, Şiblî’nin, mersiyelerden hazırladığı bir seçkide Feyzi-yi
Dekenî’nin, oğlunun mersiyesine dâir yazdığı şiirlerden naklettiği bir kaç
şiiri onun şiirlerinin en güzel örneği sayar1.
Belirtilmelidir ki şâirin, bir takım dostları ve öteki şâirler için
söylediği mersiyeler de bulunmaktadır; fakat bu tür mersiyeler az sayıdadır.
Sa’dî’nin bu konu ile ilgili olarak şu beyitleri bulunmaktadır:
كااااا ااااان ااااان
ااااا گي ااااا ااااا ى يااااا
ا ااا مااا ااان ااان ااا ه اااا كااا ااا ك ااان ااان

اااا ى ااااا شاااا اداااا
اااانوز كاااا
اا وز د ااا ن اا اااا اا ى كاااا

كاااا
اا

“Keşke ecel dikeninin ayağına battığı o gün dünyâ eli helak kılıcını
benim başıma vursaydı.
O zaman şu gün gözüm sensiz bir dünyâyı görmezdi; Vay bana ki şu
senin toprağı başındakiyim ben.”
* * *
ااااااا گااااااا و لااااااان ككااااااا ى خلااااااا
اااااا اااااا ن اااااان اااااان اااااا ك ن اااااا

ن ااااااااااااا و ااااااااااااااا
تااااااااااااا ااااااااااااانا
كاااااااااان گي اااااااااا گاااااااااا و اااااااااا ن خاااااااااا

“Önce gül ve nesrîn saçmayıncaya dek oraya girip yatmadı o;
dünyânın dönüşü yüzündeki gülleri döktü, onun toprağı üstünde diken
ağaçları bitti.”
Bu tür şiirlerin başında Rûdekî’nin Ebu’l-Hasan Murâdî ve Şehîd-i
Belhî hakkında daha önce de kendisinden söz edilen2 mersiyesini zikretmek
gerekir. Yine Senâî’nin Muizzî’ye mersiye olarak söylediği 4 kıtası
bulunmaktadır. Bunlardan başka Nizâmî ’nin, kendisine ait olduğu şüpheli
olmakla beraber Hâkânî’ye dâir söylediği mersiyesi meşhurdur.
Bu tür şiirlerin en meşhuru ise Mes’ûd- i Sa’d’ın Seyyit Hasan
Gaznevî’ye zindanda iken mersiye olarak söylediği kıtasıdır.

1
2

Mu’temen, age, s. 85-88.
Bu metnin 3. ve 4. sayfaları.
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Çağdaş şâirlerden merhum Bahâr, çağdaşı şâir ve bilginlerden İrec
Mîrzâ ve Cemal Zehâvî ’ye dâir bir mersiye söylemiştir1. Ayrıca Bahâr ‘ın,
babasına mersiye olarak gençliğinde söyledigi bir şiiri vardır 2. İrec
Mîrzâ’nın da Kolonel (Albay) Muhammed Takî (Muhammed Takî Han
Pesyân)’ye mersiye olarak söylediği bir gazeli bulunmaktadır3.
Bazan tasavvuf ehli olup da irfâni düşüncelere sahip olan bazı şâirler,
yaşam ve ölüm, gençliklerinin geride kalmışlığı, ölümü yakın hissetmeleri,
gerçek sevgiliye kavuşma vb. konularına atfen, bir takım tenbîh ve öğütleri
ihtivâ eden felsefî şiirler yazmışlardır. Şâirin, ölmeden önce kendisi için
yazmış olduğu mersiyeler bu kısım şiirlerin başında yer alır. Bu mersiyelerin
bazısını, Hâfız’da olduğu gibi mezar taşı üzerine yazmışlardır4.
Bu konu ile ilgili olarak Nizâmî’nin bazı beyitleri ve Mevlevî ’nin,
dostlarını kendi ölümünden dolayı teselli ettiği bir gazeli bulunmaktadır.
Sa’dî’nin eserlerinde de gençliğin geride kaldığı, hayâtın sona erdiği, hayâtın
gaflet ve isyanla geçip gittiğine dâir tenbîh ve öğütler ihtivâ eden şiirler
bulmak mümkündür.
Câmî’nin, ölümü hissettiği ve yaşamının son günlerini geçirdiği bir
dönemde yana yakıla Sa’dî’nin Bostân’ında yer alan şu iki beyti söyleyip
durduğu rivayet edilir:
نو اااااااااااا گاااااااااااا و كااااااااااااتك ا اااااااااااا
ااااان ااااا كااااا مااااا ااااا ه شاااااي و كااااا

وزگاااااااا
كااااااااااا

غاااااااا كاااااااا اااااااا ماااااااا لاااااااا
لااااااااااا يااااااااااان و اااااااااااا و ا

“Yazık ki bizsiz nice vakitler gül açacak, ilkbahar gelecek; nice Tîr,
Deymâh ve Ordîbehişt ayları gelecek ki biz artık toprak ve kupkuru olmuş
olacağız5.”
Bazan da şâirlerin, başkalarının kendi ölümünden sonra yapacakları işi
önceden kendileri yapıp mezar taşı üzerine uygun bir şiir yazdırarak hazır
bulundurdukları vaki olmuştur. İrec Mîrzâ’nın mezar taşı üzerindeki şiir bu
türden bir şiirdir.6
1

Mu’temen, age, s. 89-90; Fesâî, age, s. 210-216; Aryenpûr, Yahyâ, Ez Sabâ tâ Nîmâ, II,
390, Tahran, 1372 hş.
2
Aryenpur, aynı aser, II, s. 125.
3
Aryenpur, aynı eser, II, s. 398.
4
Kirmânî, age, s. 71-73.
5
Şîrâzî, Sa’dî, Külliyât-ı Sa’dî, Muhammet Ali Furûğî Tahkîki, Tahran, 1368 hş.
6
Mu’temen, age, s. 90-95.
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Dînî ( Mezhebî ) Mersiyeler
Bu tür mersiyeler klasik Fars edebiyatında ortaya çıkan yeni bir konu
olup, ortaya çıkışı ve yaygınlaşması üzerinden bir kaç asırdan çok bir süre
geçmemektedir. Bu tür şiir Şîî mezhebine mahsustur ve bu mezhebin İrân’ın
resmî mezhebi oluşu bir kaç asırdan ibarettir. Kerbelâ şehitlerine bir mersiye
olarak yazılmış olan en eski mensur kitap, 9. asrın meşhur ve gayretli bilgin
ve yazarlarından Sultan Hüseyin Baykara ve Câmî’nin çağdaşı Mollâ
Hüseyin Kâşifî ’nin Ravzatu’ş-Şühedâ adlı kitabıdır. Bu kitap çeşitli
ravzalara ayrılmış ve her ravzada hz. Hüseyin ve yarenlerinin başlarına gelen
musîbetlerden bir bölüm nakledilmiştir. Ayrıca bu ravzaları anma günlerinde
meclis ve tekkelerde okuyorlardı. Ravzahânî terimi de işte buradan ortaya
çıkmıştır. Genellikle imamların menkıbeleri hakkında şiir söyleyen veya
daha çok ehl-i beytin Kerbelâ vakasında karşılaştığı musîbetlerin zikrine dâir
kalem oynatan 9. asır şâirlerinden Kemâl-i Gıyâs-i Şirâzî , Baba Sevdâî-yi
Ebîverdî, Tâceddîn Hasan Tunî-yi Sebzvârî, Hâvernâme ( Hz. Ali’nin
gazvelerinin şerhine dâir mütekarib bahriyle yazılmış bir mesnevî )’nin
müellifi İbn-i Husâm Kuhistânî, Hâce Evhad-i Sebzvârî, Lütfullâh Nîşâbûrî
ve Kâtibî-yi Turşîzî’yi zikretmek gerekir. Safeviler döneminde Şîîliğin resmî
mezhep olarak kabulü ile bu türden şiirler oldukça yaygınlaşmış fakat
bunların çoğunluğu edebî ve tarihi değere sahip olamamıştır.
Muhteşem-i Kâşî İran’ın en meşhur mersiye söyleyen şaiiridir. Bu şâir
de diğer şâirler gibi gençliğinde zevk ve aşk şiirleri söyledi. Şöhrete kavuşup
kavmi tarafından tanınınca selefleri gibi methiyeçilikle meşgul olmak istedi.
Oysa ki Safevî iktidarının siyaseti, dînî duygu ve eğilimler ve mezhebi çevre
başka şeyleri gerektiriyordu. Şâir bu yüzden itibar ve konumunu muhafaza
etmek ve maddi ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla ortama ayak uydurmaya
mecbur kaldı. Kendisiyle ilgili olarak Şâh Tahmâsb’ın onun methiyelerini
reddedip imamların menkıbelerine dâir mezhebi methiyeleri salık verdiğini
yazmışlardır1. Ayrıca kendisini oldukça üzen, kardeşinin ölümü hadisesi bu
tarzı seçmesinde etkili olmuştur. Muhteşem-i Kâşî’nin Fars şiiriyle imamlara
mersiye söylemekte ortaya çıkardığı usül kendisinden sonra da devam etmiş,
yakın dönemlere dek bir çok büyük şâir bu türden eserler ortaya
koymuşlardır.
1

Safâ, Muhtasarî der târîh-i tahavvul-i nazm u nesr-i Pârsî, s. 78, Tahran, 1373 hş. Safâ,
Zebîhullâh, Târîh-i edebiyât, V/I 623-624.
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Onun Kerbelâ şehitlerine mersiye olarak kaleme aldığı ve şîî
İrânlıların yüzyıllardır muharrem ayında dertli duygularını ortaya koymak
için söyledikleri, mescitlerin kapı ve duvarlarına yazdıkları oldukça yaygın
olan1 terkîb-i bendinin iki bendi şöyledir:
هههههههم ره ه ه
هه ر ل
ههه ههه ه ره ه
هه ره هن
ههه ره ه
هشررنه ه هم
رجهچ ره هه ه
ههه ره هه
رهه هم
مهنچررر هههمرررهههههههم هررر ه ه
هنهچررر ههه هررر ههه ه ه
نزررر هه هه ه
ههه ه ه
رررجهچررر ه
رررهه ههههم ه هه ه
ه
ررررر ههه ه رررررههجه ه
ررررر ههه ه
رررررجهچررررر ههه ه رررررهه هه ههه ه هه هم ه
رررررهه ههههم ه هه ه
ههررررن ههه هه ررررهه ههه ررررهههه هرررر ه ههههم ه ررررهههههم رررره ه ه
ورررر هه ه ه
ههه ه
هرررر ه
ه
هههه ررررررررههبه ه
ررررررر هبهآ
هم ر ه
رررررررنهم هه ه
ررررررر ههه ه ر هههه
رررررررن هههمر ه
هك ر ه ه
رن ررررررررههه ه
هه
هههههههم رررررررررررره ه ه
ههه ههم ههه رررررررررررر ل
ههه مررررررررررررهه هم ه
رررررررررررنبهن ه
هه شر ه ه ههه
ه
ههههه رررررررره ه ه
هههه ه ررررررررنه
هههه رررررررر ه
مرررررررر هن
ههههه ه
ههه هم هي
ررررررررنم
هه ه
ررررررررره ه
ررررر هههههم رررررره ه ه
همزر ه
ررررر ههه ررررررهه هم هه ه
رررررجه ه ررررررهه هه ههه ررررررههههه ر ه
هم ر ه هه
ه
هههه رررررررره ه ه
ررررررر ه ه
دهمر ه
ررررررر ههه ررررررررهه هه
رررررررنته ر ه
هههه ه رررررررررهههههير هه هه
هن ه
رررررنده ررررررهههههم رررررره ه ه
هن ههه ههم ر ه ه هه
ررررر ههه
جه همر ه
دهين ررررررههه هه
ررررر ه هه هههه
ره
ه
هه ه
رررررر ههه هه رررررررن
رررررر هههمر ه
جهر ه ر ه
هآنم رررررررهه هه ه
رررررر هههه ه
رررررريه ر ه
ررررررجهنهم ر ه هه
ر ه هه هه ه
هههههههههم رررررررررررره ه ه
همن نهآن
ررررررررررر ه ههه ه
مدهمشر ه
ررررررررررر هه ههه
ررررررررررر ههه ر ه
رن ر ه
هه
ه
هههجه ه
همشررررررررره ي
ررررررررن هه ه
جه ر ه ه
جهنه همرررررررررهه هه
ررررررررمهه هه هه
نهآ ر ه
ه هن ه شرررررررررههههه
رررررررررررنمهز ررررررررررررههجه ه
رررررررررررن ههه ر هههه ه
ههههه ه ررررررررررررهه ههه ه ر ه ه
ررررررررررر ه هن ن
ر ه
ه
جه رررررررررره هه ه ه
هكن ررررررررررهه هه
هههه ه ه
رررررررررن ن
هه ر ه ه
هشررررررررررهه هههشه ه رررررررررره ه
رررررررنمجه رررررررره هه ه ه
هم ر ههه هه
ررررررر هه ه
هههههه ه
ههه رررررررر ن
رررررررنجه
يهنه ر ه ه
هن ههه رررررررهه هه هه
ه
رررررررررررررنه هنهه ررررررررررررررههجه ه
همفررررررررررررررهههه ههه ه ههن ر ههه
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هم ههه هه
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هم همررررررررررهه هه
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ه
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ررررررنهن ر ه هه ههههه
نن ر هههه
ه هه
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ه
1

Yûsûfî, Gulâm Hüseyin, Çeşme-i Rûşen, s. 279, Tahran 1373 hş. Safâ, Târîh-i edebiyât,
V/II, 796.
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هههههشرررررررره هه ه
ررررررر ن
ههههه ر ه
ررررررر ه ههههم ررررررررنمه
ررررررر ههههلشر ه
ررررررر ههه ر ه
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آهههههم هههه
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ررررررررررنه ه هه
ه ههن ر ههه
ه
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ررررررريه ر ه
ههههه ر ه هه
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هه ه
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هههه ر ههه
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رررررن ههه ههررررررهههه
ررررر ههه ر ه ه
ره
ه

“Âlemin yaratılışındaki gibi nasıl bir kargaşadır bu; ne figan, ne eza,
ne mâtemdir bu
Daha sûra üflenmeden, dünyâdan arş-ı a’zama yükselen ne büyük bir
diriliş bu
Âlemin tüm zerreleri birbirine karışmış; güneş sanki batıdan doğuyor
Buna dünyânın kıyameti desem uzak değil; halkın, adı muharrem olan
dirilişidir bu
Kedere yer olmayan cennet sarayında cennet meleklerinin başı
gamdan dizlerine dayanmış
Cinler, melekler insanlar üzerine ağlıyorlar; devran Âdemoğullarının
en şereflisinin mâteminde
Yerin ve göğün güneşi, iki doğunun ışığı; Allâh resûlunun mahdûmu
Hüseyin
Kerbelâ tufanının yenilmiş gemisi; Kerbelâ meydanının toprağa, kana
bulanmışı
Suyu bile esirgemişti Kûfeliler; Kerbelâ’nın misafirine ne kadar da
hürmet etmişlerdi
Herkes vahşileşmiş ve suya kanmıştı; Kerbelâ Süleyman’ı ise sudan
arta kalanı emmede
Yazık ki düşman ordusu hiç utanmadan Kerbelâ sultanının çadırına
yöneldiler
O zaman felek gayret ateşinde nazar otuna döndü, düşmanın
korkusundan haremde bir figan yükseldi.”
Daha sonraki şâirlerden Mahmûd Han Melikü’ş-Şüerâ, hz. Seyyidü’şŞüheda’nın karşılaştığı musîbetlere ve şehadetine dâir 14 bendden oluşan
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oldukça fasih ve dokunaklı bir terkîb-i bend söylemiştir1; eğer ilklerin
sonrakilere fazileti ve tekaddümü olmasa idi o, Muhteşem’in mersiyelerine
denk, hatta onlardan daha üstün sayılabilirdi. Onun ilk bendinin beyitleri
şöyledir:
وز نااا كلااا ااان گ يااان ودااااان ن ااا
اااا ن شاااانا
ك ااا از ن خااانم كااا
وز ااان ااانب ح مااا مككااان شااا شااات
اااا
تلاااان اااا ى مكتاااا ا اااا يگ ااااان
اااااى يااااا گاااان اااا يلاااااا
نگكاااا

ااااااا ز از ا ااااااااش اااااااا گ مكااااااان شاااااااا شاااااااات
اااااا ز كاااااا ز وى زمااااااي گكاااااا شاااااا گ و
ااااخي
اااا از زمااااي و زماااا ن شااااا
اااان
اااااي و ااااا كااااا ز ااااان و ز ااااان شاااااا
گك ااااا
از ن ااااااااا ا اااااااااآ ش كااااااااا ااااااااا م ااااااااان

ااااان صااااا ن و و ااااا لاااااي
ينا ااااا خااااا
اااااااااانم شااااااااااك ح وز داااااااااا ا لااااااااااي
“Ufuktan muharrem hilali yine gözüktü, kederden yaşlı ve gencin
gönlüne kondu
Yeryüzünden yine bir ateş yükseldi, sonra ondan yedi gök harmanına
bir kıvılcım düştü.
Zemin ve zamandan diriliş coşkusu yükseldi ve her taraftan mahşer
alâmeti belirdi.
Şu nilgün hisarlı sağlam binanın alt üst olmasının vakti gelmiştir
diyordu.
Yoksa din seyyidinin atı harp meydanından, çadıra doğru yine binitsiz
mi döndü.
Sabır ve rıza çehresinin süsleyicisidir Hüseyin, cezâ gününün şefaat
sermayesidir Hüseyin.”
Visâl-i Şîrâzî de ehl-i beyte mersiye olarak Muhteşem-i Kâşâni metod
ve üslûbuyla2 daha çok terkîb-i bend ve mesnevî şeklinde 2000 beyit
civarında şiir söylemiştir3.
Bunların yanında İrân’da halk kesimleri içerisinde en yaygın mersiye
söyleme
tarzı
olan
sinezenî
merâsimlerini
de
hatırlatmak
gerekir.Dînî(mezhebî) mersiyeler 1342/1963 yılından sonra yeni bir şekil
1
2
3

Aryenpûr, age, I,128.
Aryenpûr, age, I, 41.
Mu’temen, age, s. 95-98; Fesâî, age, s. 216-220.
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kazanmış bir takım bedîi mazmunlar nevha içlerinde gözükmeye başlamıştır.
Bu tür mersiyeler bir takım süreçlerin sonucu olarak bir tür marş şekline
dönüşmüştür1.
Mersiyelerde Şiir Kalıpları
İrân şâirlerinin bir çoğu mersiye yazımında ilk planda tercileri
ardından da kasîdeyi kullanmışlardır. Fars dilinin meşhur mersiyelerinin
çoğunluğu bu iki tür şeklinde özellikle de birinci türden olarak nazım
biçiminde söylenmiştir. Bazı mersiyeler ise mesnevî ve gazel şeklindedir. Bu
durum, şâirin şiir türlerinden birini özellikle benimsemiş olması ve bir olay
vukû bulduğunda duygu ve teesürlerini işte bu şiir türü kalıbında
yansıtmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda Firdevsî ve Hâfız örnek
olarak gösterilebilir. Firdevsî’nin mesnevîyi, Hâfız’ın ise gazeli ekseriyetle
kullanıyor olmaları, bu iki şâirin, çocuklarının acılı ölümleri hadisesi
karşısında hüzünlerini beyan etmek için birincisinin mesnevîye, diğerinin ise
gazele yönelmesine neden olmuştur.
Mersiye yazımında kullanılan şiir kalıplarında kasîdeden sonra kıta
yer almaktadır. Şâirlerin dîvânlarında bir takım hadiseler karşısında konuyu
kısaca dile getirmiş oldukları kıtalara bir çok yerde rastlanmaktadır.
Hâkânî’nin amcası Kafiyüddîn hakkındaki mersiyesi bu şekildedir2.
Mersiyelerin Muhtevası
Mersiyelerin tamamına yakınında bulunabilen bir husûs dünyânın
vefâsızlığı, zamanın geçici oluşu, feleğin acımasız oyunları ve feleğe sitem
konularıdır. Bu tür anlamlar daha başlangıçtan itibaren şâirlerin ele aldığı
konular olmuş, Arap mersiyelerinde de kullanılmıştır. Cahiliye devri
edipleri, mersiyelerde genellikle büyük pâdişâhların fânî oluşunu,
hükümetlerin ve güçlü kavimlerinin saltanatlarının geçiciliğini karada ve
havada bulunan bir çok güçlü hayvan ve kuşun yok olup gittiğini örnek
vererek, ölünün ardından hayâtta kalanları teselli etmişlerdir. Ölümden kaçış
ve ölüme çare olmadığından mert kişi kadere razı olup, teslim olmalı ve
sabretmelidir.
İranlı edipler çoğunlukla, bu tür sözler söylerken gökyüzünü (feleği)
hedef almışlar ve oraya karşı konuşmuşlardır. Muizzî ve Mes’ûd-i Sa’d ‘ın
1
2

Kirmânî, age, s. 122-125.
Mu’temen, age, s. 78.
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bu anlamları ihtivâ eden, yine Sa’dî’nin, hükümetlerin zevâlinde göklerin
hâkimiyetine dâir söylediği beyitleri bulunmaktadır1.
Mersiyelerde anlatılan bir başka husûs, bir kimsenin ölümüne rağmen
diğerlerinin varlığını devam ettirdiği husûsudur. Bu çerçevede söylenen
sözler muhatâbın üzerinde oldukça fazla etki bırakmakta ve birtakım
musîbetlerin sadece kendisinin değil, kendinden önce yaşamış birçok
kimsenin hatta peygamberlerin dahi başına geldiğini görerek teselli
bulmaktadır.
Şâirler muhatâba başına gelen musîbet karşısında geçmişten bazı
örnekler getirmişler ve bu örneklerinde vâkıa ile benzerlik kurdukları ölçüde
başarılı olmuşlardır. Yani annesi ölmüş birisine karısı ölmüş birinden
örnekler sunmak, sözün etkisinin azalmasına neden olmaktadır.
Bazı mersiyelerde göze çarpan etkileyici bir nokta da ilkbaharın gelişi,
tabiatta hayât alâmetlerinin belirmesi ve dostun ansızın ölümüdür. Bu da
vâkıa ile uygun olarak ortaya konulduğunda oldukça etkili etkileyici bir
üsluptur. Elbette sonbaharda ölen bir kimse için bu tarz bir mersiye
söylemek uygunsuz düşmektedir.
Bazı mersiyeler ise bir hitap tarzında söylenmektedir. Buradaki
muhatâb bazan devran, bazan gökyüzü ve felek, bazan da yer ve toprak
olmaktadır. Bu tür mersiyelerden meşhur olan bazılarının mezar taşları
üzerine yazıldığı da vâkidir.
Pâdişâhlar ya da kavmin ileri gelenleri için yazılan mersiyelerde,
edebe muhalif bulunduğundan veya memdûhun haysiyet ve azametine
yakıştırılamadığından ölmek kelimesi kullanılmak yerine, ferman geldi,
hakkın davetine lebbeyk dedi, hakkın rahmetine kavuştu, hayâta veda etti,
dünyâya gözlerini kapadı, merhum oldu vb. ifadeler kullanılmıştır2.
Şâirler mersiyelerde musîbetin ne kadar da büyük olduğunu ortaya
koymuşlar, musîbet karşısındaki direnç, istikâmet ve teslimiyetlerini Allâh’a
arz etmişlerdir. Bazan ahlâkî usüller çerçevesinde dolaylı öğütlerde
bulunmuşlar, bazan da birtakım vasiyetlerde bulunmuşlardır. Mersiyelerde
ölen kimseye ya da geride bıraktıktıklarına duâda bulunulduğu gibi,
hakkında mersiye söylenilen kişi öldürülmüş ise kâtillerinin nefretle anıldığı
1
2

Kirmânî, age, s. 96-97.
Mu’temen, age, s. 98-106.
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da görülür.
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KIZIL KONAĞIN RÜYASINDA KARŞILIKSIZ AŞK: JIA RUI’NİN
AKIBETİ
Gürhan KIRİLEN1
ÖZET
Kızıl Konağın Rüyası “Hong Lou Meng”, Çin romanları arasında
ayrıcalıklı bir yere sahiptir. “Batıya Seyahat”, Bataklık Kaçkınları” ve
“Üç Devlet Gösterisi” ile birlikte Çin’in “dört klasik romanından” biri
olan Kızıl Konağın Rüyası konu, üslup ve dil zenginliği bakımından
da diğerlerinden daha ileri bir romancılık örneği sergiler. Geleneksel
Çin toplumunun en incelikli tasvirleri bu eserde karşımıza çıkar.
İnsani ilişkiler, adab ve muaşeret, törenler, eğitim, aşk ve cinsellik gibi
sosyal konular bu eserin başlıca temalarını oluşturur. Diğer klasik
romanlarla kıyaslandığında, kadın erkek ilişkileri bakımından Kızıl
Konağın Rüyası oldukça karmaşık özellikler gösterir ve kadın
karakterlerin sosyal konumları diğer romanlara nazaran daha ileridir.
Kadın karakterler arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Anka bu
karmaşık ilişkiler içinde sık sık boy gösterir ve pek çok örnekte “iffetli
kadın” figürüne ilginç bir örnek oluşturur. Romanın 11. Bölümünde
yaşanan rastlantısal bir karşılaşmanın ardından, Jia Rui’nin Anka’ya
tutulması ve sonuçta gencin ölümüyle sonlanacak olan olaylar zinciri
baş gösterir. Sonraki bölümde ise, Jia Rui’nin arzusuna karşılık,
kadının zalimlikleri ve bunun sonucunda gencin ölüme gidişinin
anlatısı yer alır. Jia Rui, aşkı ve dizginleyemediği şehvet düşkünlüğü
yüzünden aşağılanır ve olmadık muamelelere maruz bırakılır.
Hastalanan genç, sanrılar ve heyulalar içine düştüğü hasta
yatağındayken bile nefsine hâkim olamaz. Son iyileşme umudu olan
“büyülü ayna” da dertlerine çare olmaz. Aksine bu aynanın içinde
başından geçen kötü olayların farklı bir kurgulanışıyla yeniden
karşılaşır. Bu kısım, yazar Cao Xueqin’in geleneksel değerlere ve batıl
inançlara yönelttiği bir eleştiridir. Aynı zamanda yazarın
gerçekçilikten yana tavrını ortaya koyduğu, bir yazar olarak ustalığını
gösterdiği bir hayal sahnesidir.
Anahtar Sözcükler: Klasik Çin Romanı, Çin toplumu, cinsiyet,
ihtiras, aşk
Unrequited Love In the Dream of Red Chambers And the Tragic
Fate of Jia Rui
ABSTRACT
The “Dream of Red Chambers” also known with its original name
“Hong Lou Meng” has a unique place in Chinese history of literature.
Along with the “Journey to the West”, “Outlaws of the Marsh” and
1

Dr.
23

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
the “Romance of the Three Kingdoms”, the “Dream of Red
Chambers” belongs to the very well known “four classical novels” in
China. Among them, the “Dream of Red Chambers” occupies the
highest place in terms of subject matter, style and richness of its
language use. The most subtle and exhaustive depictions of traditional
Chinese society also can be seen in this voluminous work. Social
relations, ceremonies, etiquette, education, love and sex are among the
prominent themes in the novel. Especially the relations between
women and men displayed very complex features throughout the
book. The women are depicted in detail for their beauty and manner
and for the roles they played. Lady Feng (Anka) is one of those
women who took part in such complex relations. She is also an
outstanding figure among the woman characters and in a narrow
sense, she displays an example for the “chaste women” of the gentry.
In the 11th chapter, a coincidental encounter between her and Jia Rui
brings about a story subtly criticizing some traditional values and
morality of the 18 th century in China. On the other hand, Jia Rui is a
youngster who is short in such moral ambitions and has a strong
sexual desire for her. In the end, his untamed desire led him to his
collapse. The chapter concluded with a passage relating his
hallucinative plight as a reflection of earlier events.
Keywords: Chinese novel, Chinese society, gender relations, death,
desire, cruelty

Giriş
Klasik Çin romancılığının zirvesi olan Kızıl Konağın Rüyası konusu
ve anlatımı bakımından gündelik dile yakın gerçekçi bir üslupla kaleme
alınmıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısında yazılan eserin iki adı vardır. Kızıl
Konağın Rüyası adında geçen “kızıl konak” eğretilemeli olarak “genç kız”
ya da “bakire” anlamındadır ve roman karakterlerinden genç Lin Daiyu’nün
köşke gelişine; saflığına ve buradaki şaşaalı yaşama uyum sağlarken
kaybolan masumiyetine bir göndermedir. Buradaki ‘rüya’ ise Lin Daiyu’nün
yeni geldiği ‘konağa’ dair hayallerini imlemektedir.
Romanın asıl adı “Taşın Hikâyesi”dir. “Taşın” hikâyesi oldukça
ilginçtir ve eserin hemen başında konu edilir: Bu “taş” efsanevî çağlarda
yaşamış olan Nüwa’nın, elinde artakalan taştır. Efsaneye göre iblisler, göğü
ayakta tutan sütunları devirerek dünyayı bir felakete sürüklerler. Nüwa, dev
kaplumbağanın ayaklarından 36501 adet yama taşı yapar ve bunlarla açılan
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göğü baştanbaşa yamar. İşi bittiğinde, elinde kalan zavallı “taşı” Karanlık
Kuyu adlı bir tepenin yamacına öylece bırakır:1
…Kim bilirdi ki, bu taş gayret etsin, güçlenip cana gelsin;
gezip tozsun hatta kendi kendine büyüsün, istediğinde
küçülsün? Canlanan taşcağız etrafına bakınınca bir de ne
görsün? Diğer bütün taşlar göğü yamamış, hepsi bir işe
yarıyor; işe yaramayan bir tek o kalmış. Nüwa onu
seçmediği için, kendi kendine hayıflanmış ve çok, hem de
çok utanmış; gece gündüz dertlenmiş, üzülmüş, kederlenmiş.
Derken bir gün, yine böyle iç çekip dertlene dursun, uzaktan
bir gariple bir rahibin geldiğini görmüş. Görünüşleri, şekilşimalleri bir şeye benzemiyormuş ya, yine de istisnaî
kimseler oldukları anlaşılıyormuş. Taşın durduğu şu Kara
Kuyu Tepesi’ne varmışlar, oturup taşcağızla sohbete
koyulmuşlar…(Cao 1990: 5).
Nüwa’nın göğü yamarken kullandığı taşların sayısı bir yıllık
döngünün sembolik anlatımıdır. Yazar, geriye kalan tek taşı “artık gün”le eş
tutmuş, taşın geride kalmışlığını romanının girişinde kullanarak kendi
dışlanmış halini anlatmak istemiştir. Artakalan taşa çeşitli meziyetler atfeden
yazar, yetenekleri ve zekâsına rağmen kendisinin başkentte kabul
görmeyişine de gönderme yaparak “taş” ile kendini özdeşleştirmiş
görünmektedir.
Keşişlerin taşlarla konuştuğu, hayalle gerçeğin iç içe geçtiği bu
girişle birlikte, Kızıl Konağın Rüyası’nın gizemli dünyasına adım atılır.
Hurafelerin, fantastik hikâyelerin, aşkın, rüyaların ve eğlencenin
harmanlanarak verildiği “Kızıl Konağın Rüyası”, şiirler, masallar ve
bilmecelerle donatılmış görsel bir şölendir. Yazarın, döneminin olaylarına
hiç değinmeyerek tarih göstermemesi, gerçekdışı yer, unvan ve makamlar
türetmesiyle bu roman önceki romanların ‘tarih’ anlatılarından
ayrılmaktadır. ‘Taşın Hikâyesi’ adından çok ‘Kızıl Konağın Rüyası’nın
kabul görmesinin sebebi belki de budur. (Zheng, Zheng, 2006, 8) Zira
romanda rüyalar, gayb-âlemiyle ilişkilendirilerek bir tür gerçeklik yansıması
ya da aynası oluşturulmuştur. Rüya âlemi gerçeklerin farklı biçimde
yaşandığı, uyarıların, işaretlerin ve açıklamaların görülebildiği mistik bir
dünya olarak sunulmuştur.

1

Çincenin görsel yoğunluklu imgelem zenginliğini Türkçenin zaman ve bakı yani aspect
açısından gelişmiş anlatım gücüyle vermeye çalıştık. Asıl metne olabildiğince sadık kalmakla
birlikte Türkçenin söyleyişine en uygun anlatıma ulaşılmaya gayret gösterdik.

25

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
Yazar Hakkında
Cao Xueqin (1715-1764) zengin bir zadegân ailesinde dünyaya
gelmiş bir Mançu soylusudur. Bugünkü Nanjing şehrinde doğmuştur. Babası
1727 yılında zimmetine para geçirmekle suçlanmış, işten el çektirilmiş ve
itibarını kaybetmiştir. Ailenin birikimleri kısa zamanda tükenmiş, şaşalı bir
geçmişi olan Cao ailesi fakir düşmüştür. Hala bir miktar parası olan yazar,
Nanjing’den ayrılarak Pekin’e taşınmış, ömrünün geri kalanını aile itibarını
geri kazanmak ümidiyle yoksulluk içinde geçirmiştir. Yazar, zengin ve
aristokrat bir ailenin çöküşünü anlatan bu romanı Pekin’deyken yazmıştır.
Kendi yaşantısından hareketle kaleme aldığı eser onun son yıllarının
ürünüdür (Li, 2006, 205).
Mançuların Çin’e hâkim olduğu 17. Yüzyılın ikinci yarısından sonra
Mançu Hanedanı’nın hizmetine giren aile, saray ile çok yakın ilişkiler
kurmuş, bu yüzden ailenin de Mançu olduğu yönünde görüşler ortaya
atılmıştır. Aslında “Cao” soyadı M.S. 2-5. Yüzyıllar arasında Çin’de önemli
siyasi bir birlik sağlayan Hun-Xianbei göçebe konfederasyonlarının siyasi
mirasını taşıyan Wei Beyliği’ne dayanmaktadır. Kuzeyli ve göçebe bir
soydan gelen bu ailenin aradan geçen yüzyıllar içinde “Çinlileştiği” ve
Mançu döneminde bu kez “Mançulaştığı” fikri temelinde en eski göçebe
aidiyetlerine bağlı olarak Mançu soylusu demek daha mantıklı
görünmektedir. M.S. 155-220 yılları arasında yaşamış olan Wei devletinin
kurucusu Cao Cao’ya dayandırılan aileden Song hanedanlığının kuruluşunda
büyük işler yapmış olan Cao Bin adında bir general, 1400’lerde dönemin
Hebei eyalet valiliği görevinde bulunmuş olan bir başkası çıkmıştır. En
önemlisi Xue Qin’nin büyük büyükannesi Mançu hükümdarlarından Kang
Xi’nin sütannesidir. Son olarak yarım yüzyıl boyunca Nanjing’de resmi
tekstil denetçiliği görevini yürüten Cao ailesi bu özellikleriyle “zadegâna”
iyi bir örnek teşkil etmektedir. (Liu 2006: 304)
Roman Hakkında
Çin toplumunun dolaysız bir tasviri bu eserde karşımıza
çıkmaktadır. Toplumsal düzen, törenler, hediyeleşme, eğitim, aşk ve
cinsellik romandaki belirgin temalardandır. Aynı zamanda bir tür “öteki
anlatısı” olan romanda, Çin kültür tarihinden ayrıntılar sergilenir. Bu yüzden
bazı araştırmacılar Kızıl Konağın Rüyası’nı geleneksel değerlerin bir araya
toplandığı bir “ansiklopedi” olarak gösterirler (He, 2010: 3). Geleneksel
kültür öğelerinin en ince ayrıntılarıyla ele alındığı, adetlerin, gelenekgöreneklerin de içten içe eleştirildiği iki katmanlı bir yapıya sahiptir.
Anlatımdaki incelik, gerçekçilikle yan yana getirildiğinde eski ile yeninin
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buluştuğu bir sahne oluşturur ve “eski edebiyattan yeni edebiyata geçişin
eşiğini belirler” (He, 2010: 2).
Gerçeküstü temalarla donatılmış olayların, gerçekçi ve detaylı bir
biçimde ele alındığı, yöntem olarak yeni, ancak malzeme olarak geleneksel
yaşamı konu edinen Kızıl Konağın Rüyası, dönemin düşünsel yapısını
yansıtması bakımından önemlidir. Eski toplumsal yapının çözülme işaretleri
gösterdiği bir dönemde yazılan eser geleneksel değerlerin ve toplumsal
alışkanlıkları sorgulamaktadır. Kuşak çatışması başta olmak üzere, aşk, aile
değerleri, ahlak ve kadın erkek ilişkileri tüm yalınlığıyla ele alınarak daha
sonraki yıllarda belirginleşecek olan tartışmaların işaretleri verilmiştir.
Eserde işlenen sosyal olgular günümüzde de canlılığını yitirmemiştir.1
Aradan geçen iki yüz küsur yıla ve toplumsal yapının birkaç kez değişmiş
olmasına karşın, bu eserde anlatılan olay, kişi ve ilişkilerin güncelliğini
koruyabilmiş olmasının nedenleri, yazar Cao Xueqin’in yetkinliğinde,
gerçekçiliğinde, detaycılığında ve düşünsel zenginliğinde saklıdır.2
“Kızıl Konağın Rüyası” başlığı, eserin asıl adı olan “Hong Lou
Meng”ın bire bir çevirisidir. Çin’de “kızıl konak” zengin aileleri temsil eder,
bu yüzden bu başlık hikâyenin ana temasını da yansıtmakta, düş gibi
1

Bu eser, geleneksel Çin romanının zirvesi olarak görülür ve aynı zamanda bir başyapıttır.
Bugün dahi Çin’de yaşlı genç hemen hemen herkes bu romanı okumuştur ya da en azından
karakterleri ve hikâyeyi detaylarıyla bilmektedir. Romanda anlatılan bazı bölümler tasvirlerin
inceliği ve detaylı işlenişi bakımından Joyce’un Ulysses’i ile karşılaştırılacak oranda
ayrıntılıdır. Şiirler, masallar, bilmeceler ve günümüzde dahi yazarın ne anlatmak istediği
konusunda fikir ayrılıkları olan esrarlı hikâyelerden oluşmaktadır. Geçmişten günümüze bu
eserin esin kaynağı olduğu pek çok dizi çekilmiş, operalar sahneye konulmuştur. Hatta bugün
adına fakülte ve araştırma enstitüleri kurulan tek roman da budur. Çin’de, Tayvan’da ve
Honkong’da sadece bu eser üzerinde uzmanlaşmış araştırmacıların bulunduğu bölüm ve
enstitüler mevcuttur.
2
Öte yandan romanın iki yazarının olabileceği fikri de kabul görmektedir. Cao Xueqin’in
erken ölümüyle romanın yarım kaldığı, geri kalan kısmın, komşusu Gao E tarafından
tamamlandığı kabul edilmektedir. Fakat ilk seksen bölüm ile sonraki bölümler arasında
yapılan bir karşılaştırma, sözcüklerin kullanım yerleri ve sıklıklarından hareketle iki kısım
arasında belirgin bir farkın olmadığını, her ikisinin de aynı kalemden çıktığını doğrulamıştır.
Bir başka görüşse, başına gelen bir olay nedeniyle romanı baştan yazmaya başlayan Cao
Xueqin’in, ömrünün vefa etmediği, öldükten sonraysa komşusu Gao E’nin eldeki
müsveddelerden yararlanarak çalışmayı tamamladığı yönündedir. Tüm romanın aynı elden
çıkmış olabileceğine bir başka dayanak da birinci kısımda işaretleri verilen fakat
tamamlanmamış kimi olayların ikinci kısımda mantıklı bir biçimde tamamlanmış olmasıdır.
Ancak 1791’de basılan ilk nüsha 80 bölümken Afyon Savaşı sonrasında 120 bölümlük GaoCheng nüshası yayınlanmıştır. Eser 1842 yılında basılmış, 1892’de Hong Kong’da İngilizce
olarak iki cilt halinde bir baskısı daha yapılmıştır. Günümüzde on altı farklı dilde çevirisi
bulunmaktadır, ondan fazla yayınevi tarafından basımı yapılmaktadır. Bunların arasında
Renmin Wenxue Yayınevinin 1981 ve 2003 baskıları notlandırılmış ve diğer nüshalarla
karşılaştırmalı düzeltmeler içermektedir. Bu yazıda her iki baskıdan da yararlanılmıştır.
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görünen hatıraları imlemektedir. Fakat bu düş geride kalmıştır. Anlatılan
olaylar yitip giden zenginlik ve güçten kalan hayallerdir. Kültürel değerler
bağlamında, romanda; evlilik, eğitim, politika, hukuk, yemek, eğlence, şiir,
bayramlar, cenaze törenleri, kadınların rolü, sosyal hiyerarşi, akrabalıklar ve
homoseksüellik de dâhil olmak üzere, pek çok “modern” sayılabilecek olgu
özenle işlenmiştir. Hikâye örgüsü, çok sayıda kehanet öğesi ve sembolizm
içermektedir. Başkişi Jia Baoyu ve akranları Lin Daiyu ile Xue Baochai’nin
değişen kaderlerinde roman, çağın sorunlarını ve ailenin çöküşünü
anlatmaktadır. Romanda üç ana karakter, feodal sisteme karşı çıkan iki asi
genç Jia Baoyu ve Lin Daiyu ile tutucu Xue Baochai etkili biçimde
betimlenmiştir. Karakterlerini özenle resmeden yazar, mütevazı hizmetçi
kadınları ve genç bayanlar dâhil olmak üzere kalabalık bir genç kadınlar
topluluğunu hayata taşımıştır. Her birinin gerçekte ne kadar sınırlı bir yaşam
alanına sahip olduklarını ve feodal toplum içinde gördükleri baskıyı
anlatmıştır. (Lü 2007: 87)
Roman iki koldan anlatılmaktadır; Rongguo Konağı ve Ningguo
Konaklarında Jia hanesinin yaşamı tasvir edilir. Rongguo Konağı, Bayan Jia
ile iki oğlu Jia She ve Jia Zheng ve de onların eşleri Bayan Xing ve Bayan
Wang’ın idaresindedir. Ningguo kolu ise Rongguo’nun akrabaları Jia Zhen
ve onun eşi You Shi tarafından yönetilmektedir (Liu 2006: 247). Aşağıdaki
bölümün başkarakteri Anka (Xifeng) da burada yaşamaktadır. Birbiriyle
akrabalık ilişkileri olan bu iki konak her yeni nesille birlikte eski güç ve
zenginliklerini yitirirler. Aile bireylerinin lüks düşkünlüğü, giderlerin
gelirleri aştığı ve sonunda iflasın eşiğine gelinen bir durum yaratır.
Savurganlıkları, saraya gelin olarak gönderilen bir kızın aile ziyareti
kutlamaları için yapılan büyük bahçe inşaatından ve hizmetçilerin sayısından
anlaşılabilir. (Lü 2007: 112) Bunun yanında konağın erkeklerinin çoğu
çapkınlığa ve kumara düşkündürler. Konakların işleriyle ilgilenmeyerek
görevlerini ihmal etmektedirler. Aşağıda ele aldığımız bölümün başkişisi
olan Anka Hanım konağın mali yönetimini elinde bulunduran kişidir.1
1

Romanda gerçekten yüzlerce karakter bulunur; bunların çoğunluğunu genç kadınlar
oluşturur ve pek çoğunun hikâyesine yer verilir. Romanın esas konusu, iki ana karakter, Jia
Baoyu ve Lin Daiyu arasında geçmektedir ve bu iki genç diğer hane halkından farklı, biraz
başına buyruk bir mizaca sahiptirler. (He 2010: 11) ‘Konağın prensi’ diyebileceğimiz Baoyu
ders çalışmaktan nefret eden, kuzenleri ve hizmetçileriyle oyun oynamaktan hoşlanan uçarı
bir çocuktur. Duygusallığıyla, erkeklerden daha ziyade kızların arkadaşlığından hoşlanan Jia
Baoyu, hizmetçilere de hane halkına karşı davrandığı gibi davranır; bu yaklaşımıyla sosyal
tabakalar arasında ayırım yapmamakta bu yüzden de hem eleştirilmekte hem de çevresi
tarafından çokça sevilmektedir. Lin Daiyu ise son derece hassas, çabuk öfkelenen ve keskin
dilli bir genç kızdır. Roman boyunca sık sık ağlayan bir görüntü vermektedir. Konakta
kendisini bir yabancı gibi gören Lin Daiyu diğerlerine bağımlı olduğunu düşünmektedir. İçine
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Mançu Dönemi Zadegân Ailelerinde Kadının Konumu
Burada çevirisini verdiğimiz bölüm, geleneksel kadın-erkek
ilişkilerinden farklı bir örnek ortaya koymaktadır. Aynı zamanda karşılıksız
bir aşkın anlatısı olan bu kısımda, toplumun geniş kitlelerinin değerleri değil,
çözülmekte olan bir zadegân ailesinin feodal değerleri işlenmektedir. Feodal
yapının seçkin aile değerleri ekseninde, kadın-erkek ilişkileri karmaşık bir
görünüm sergiler. Gerçekte Çin toplumunda kadının konumu -geleneksel
toplumların çoğunda olduğu gibi- erkeğin oldukça gerisindedir.
Konfuçyüsçü değerlerin el üstünde tutulduğu Mançu yönetimi altındaki
Çin’de toplumsal ilişkiler, wu chang ve san gang olarak bilinen kurallarla
kuşatılmıştır.1 Ataerkil bir yapıda olan bu kurallara göre kadınlardan
beklenen koşulsuz itaat ve fedakârlıktır.2 Gündelik yaşamda kadının
öncelikli görevi “hanenin” düzenlenmesi ve çocuk yetiştirmektir. Kadınların
okuyarak kendini geliştirdiği örnekler bulunmakla birlikte “erkek işlerine”
karışmaları “hayırlı” sayılmaz.
Diğer yandan, zengin zadegân aileleri gündelik dertlerden azade bir
yaşam sürerler, bu sayede zengin kadınlar kendilerine ayrılmış “özel” zaman
ve alanlara sahip olurlar. Yüksek duvarlarla çevrili, büyük bahçelerin ve
köşklerin bulunduğu, işlerin hizmetçiler tarafından görüldüğü lüks
konaklardaki seçkin kadınlar, çeşitli görev, yetki ve ayrıcalıklara mazhar

kapalı genç kız yıllar önce kaybettiği ailesi için yas tutmakta ve içten içe Jia Baoyu’den
hoşlanmaktadır. Üçüncü önemli kişi ise Baoyu’nün kuzeni olan Baochai’dır. Baochai,
Daiyu’nün aksine saygılı, anlayışlı, nazik ve büyüklerine karşı özenli bir genç kızdır. (Zheng;
Zheng 2006: 67). Gençler konakta mutlu bir yaşam sürmektedirler ancak Baoyu’nün evlenme
yaşı geldiğinde aile büyükleri, Daiyu’yü mizacından dolayı eş olarak düşünmeyerek
Baochai’yi seçerler. (Cao 2003: 1422) Daiyu üzüntüsünden hasta düşer, Baoyu ile Baochai’ın
düğün gecesinde, kan kusarak yaşama veda eder. Baoyu gerçeği öğrendiğinde adeta aklını
yitirir. Aşağıda çevirisi verilen bölümün, romanın ana temasıyla doğrudan ilgisi
bulunmamaktadır. Bu nedenle ana tema, bu kısa dipnotta özet olarak verilmiştir.
1
Wu Chang 五常; Ren 仁 ‘İnsan Sevgisi’, Yi 義 ‘Doğruluk’, Li 禮‘Tören’, Xin 信 ‘İnanç’,
Zhi 智 ‘Bilgelik’. San Gang 三綱Evladın anne-babasına, kadının kocasına, küçük kardeşin
ağabeyine, arkadaşın arkadaşa ve en nihayet tebaanın hükümdarına karşı sorumluluklarını
anlatır. (Ames 2001’den; Zhongyong 20: 8)
2
Kadının sadakat, fedakârlık ve koşulsuz hizmet gibi kavramlarla uzun süre kuşatılması en
acımasız örneğini “ayak bağlama” âdetinde görülür. Kadının sadakat ve edilgenlik gibi
kavramlarla desteklenen “bağımlılık” bedene zarar verme derecesine varmıştır. Güzellik
anlayışını da belirleyen bu adet; kız çocukların küçük yaşta ayaklarının tarak kemiklerinin
kırılarak sıkıca bağlanması şeklinde uygulanır. Böylece üç cun (üç hat: yaklaşık 10 cm)
büyüklüğünde ayakları olan “narin” ve “aciz” kadınlar ideal eşler olarak görülürler. Bu
uygulamanın cinsellikle de ilgili olduğu bilinmektedir. Daha fazla bilgi için bknz. (Ünal
2011).
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olurlar. Zadegân ailelerinde1 kadınların görevleri arasında başta adap ve
muaşeret düzeninin korunması, törensel özellik taşıyan davet ve toplantıların
düzenlenmesi, gösteri, eğlence veya temsillerin organize edilmesi gelir. Bu
etkinlikler seçkin zadegân yaşantısının dışarıdan görünen estetik ve etik
biçiminin sunumu için elzemdir ve bunlar Kızıl Konağın Rüyası’nda son
derece detaylı anlatımlarla verilirler.
Toplantı ve eğlenceler sırasında, davranışların seçkin dışavurumu
sayılan törenler sergilenir. Eda, tavır, oturma, kalkma, konuşma ve nazik
jestler, ideal bir tören fikri etrafında şekillendirilir. Törenler Çin özelinde
yasa ile bir tutulmuş ve törene uygunluk, erdem ve ahlak gibi faziletlerin
ölçütünü oluşturmuştur.2 Bu bakımdan zadegân içinde kadınlar,
düzenledikleri sosyal etkinliklerle etik yaşamın temsilcileri olma misyonunu
yüklenmişlerdir. Köşk ve konakların çevresindeki gündelik estetik
dışavurumlara biçim verenler de aynı şekilde kadınlar olmuştur. “Hong Lou
Mengda Cinsiyet” adlı çalışmasında, Kızıl Konağın Rüyası’nın kadınlarını
daha önceki Çin romanlarındaki kadınlarla karşılaştıran Liu Jinjin’e göre
Kızıl Konağın Rüyası’nda kadınlar “erkeklerin yanında zaman zaman
görünen yan figürler” değildir. Liu Jinjin sosyal yaşamda kadınların
konumları bakımından romanın çağın ilerisinde olduğunu dile getirmektedir.
(Liu 2006; 159-160).
Roman kahramanları arasında ön planda bir figür olan Anka Hanım
(Feng Jie ya da Wang Xifeng) bir bakıma “iffetli” zadegân kadınına da
örnek oluşturmaktadır. Çoğu fazla narin olan ve kırılgan mizaçlı diğer
kadınlar karşısında Anka; güçlü, kurnaz, dilbaz ve acımasız kişiliğiyle fark
edilmekte, küçük bir sarayı andıran Rong Konağı çevresinde üst düzey bir
1

Zadegân sınıfı, çok yönlü karakteriyle Çin’de en göze çarpan sınıftır; üç yönlü bir işleve
sahiptir. Merkezle bağları yönünden (1)siyasi, (2)idari ve ekonomik işlevleri olmasının
yanında (3)toplumsal eğitim işini de üstlenmiştir. Devlete memur ve idareci yetiştiren sınıf
Çin’de zadegân sınıfıdır. Bu sınıf bir oranda Osmanlı toplumunda kendine has özellikleri olan
ıkta sahipleri ve taşranın zadegân aileleri ile karşılaştırılabilir.
2
Konfüçyusun etkili takipçilerinden Xun Zi (M.Ö. 4.yy.) “en büyük erdem tören’e tam
uygunluk”tur der (Chen 1999). Xun Zi, Tören’in gereğini hiçbir zaman doyurulamayacağını
düşündüğü arzuların engellenmesi için bir araç olarak ortaya koyar. (Peerenboom, 1990, 328)
Bir diğer önemli isim Mengzi ise tören’i, siyasetin en temel dayanaklarından biri olarak
görür; “tören’e aykırı hareket eden hükümdara karşı gelmek dahi meşru sayılır” (Needham
2000; 114). “Göğün Altı’nda yol hâkim olduğunda tören ve müzik hükümdardan çıkarak
yayılır ve her yeri fetheder, yol hâkim değilken beylerden çıkar, beylerden çıktığında etkisi
yalnızca on nesil sürer...” (Lunyu 16:2) Öte yandan bu sınırlandırıcı görüşe karşı çıkan Laozi,
“törenler çoğalıyorsa ülkede bozulma var demektir” (Laozi, 38) sözleriyle, tören’e ve
kurallara bağlılığın toplumda iyiye değil kötüye işaret ettiğini ileri sürer ve törenin
yüzeyselliğini eleştirir. Çin tarihinde baskın olan toplumsal yapı töreni kutsallaştıran
Konfuçyüsçü yaklaşımı iki bin yıl boyunca sürdürmüştür.
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idareci görüntüsü sergilemektedir.1 Köşkün iaşe ve maaşlarıyla da ilgilenen
Anka, mutfaktan, inşaat-onarım işlerine kadar pek çok konuda söz sahibidir.
Aynı zamanda çok alımlı bir kadın olan Anka, elindeki gücü kaybetmemek
adına her tür kötülüğü yapabilecek bir mizaca da sahiptir (Lü, 2006, 249).
Romanda söz edildiği gibi; “…parlayınca yakıcı bir ateş, karanlıkta adeta
hançerdir…” (Cao 1990: 394).
Anka, aslında bulunduğu Jia ailesine sonradan gelmiş, kurnazlığı ve
becerisiyle konağın idari işlerini eline alarak konumunu ve yerini
sağlamlaştırmıştır. Köşkün idaresi zor ve yıpratıcı bir uğraştır, bu yıpranma
sürecinde çeşitli ayak oyunları ile insanların ona karşı duyduğu korkuyu
pekiştirmeyi, aynı zamanda olası düşmanlarına gözdağı vermeyi ihmal
etmez. On birinci bölümde anlatılan aşağıdaki karşılaşmada, kendisine ilk
görüşte âşık olan genç Jia Rui’nin hayatıyla oynamaktan çekinmediğini
görürüz. “Haddini bilmeyen” gencin kendisine yönelttiği aşk teklifinden
acımasızca ve sinsice yararlanır. Bu durumu, çıkar sağlayacağı bir “şova”
dönüştürerek, “haddini bildirmek” ve “dersini vermek” bahanesiyle gencin
zaaflarını kullanır.
Karşılıksız Aşk ve Jia Rui’nin Trajik Sonu
Bu hikâyenin erkek kahramanı Jia Rui’dir. Jia Rui pek söz
dinlemeyen, biraz havai, gözü çapkınlıkta olan ama kötülük düşünmeyen saf
bir gençtir. Aile büyüklerinden Jia Jing’in doğum günü davetinin anlatıldığı
Onbirinci bölümdeki karşılaşma, bu gencin trajik ölümüyle sonuçlanacak
olayların başlangıcıdır. Tanışmanın öncesindeki şiir fırtına öncesi sessizliğin,
sakin bir anlatısıdır:
…Anka2, beraberindeki hizmetçi kızlarla Ning Konağı’ndan
hanımları da alarak çıktı. Dolaşıp yan kapıdan bahçeye geçmişti ki,
karşısında şu şiir gibi manzarayı buldu;
Krizantemler donatmış dört bir yanı,
Tepelerde akça söğütler,
Küçük köprü sanki Ye deresi3,
1

Liu Jinjin, “Hong Lou Meng’da Cinsiyet” adlı çalışmasında, romanın kadın karakterlerini
daha önceki Çin romanlarındaki kadınlarla karşılaştırıyor. Liu’ya göre Hong Lou Meng’ın
kadınları bu eserde artık, “erkeklerin yanında zaman zaman görünen, yan figürler” değildir;
kadınların sosyal yaşamdaki konumları bakımından romanın ilerici olduğunu dile getiriyor.
(Liu 2006; 159-160).
2
Anka adı Çince “feng凤” iminin anlam çevirisidir. Anka Kuşu, Yakın Doğu’daki anlam ve
çağrışımlarından farklı olarak Çin geleneğinde dişil olan gücü ve kudreti temsil eder.
3
Zhejiang’da bulunan doğal güzellikleriyle bilinen bir akarsu.
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Kıvrılarak karşılar;
Göğe çıkan izleği.
Taşlar arasında çağlayan sular,
Kıyısında saz çitler uğuldar;
Ağaçları kızılyapraklar,
Bir o yana yana dönüp dururlar.
Bir tablo gibi adeta,
Ağaçlar dağılmış etrafa.
Karayel aniden,
Susturunca serçeleri;
Ilık güneş ışınları,
Dillendirir çekirgeleri.
Güneybatıya bir bak!
Tepelere yaslanmış onca çardak;
Kuzeybatıda su kıyısında,
Üç köşk kurulmuş yan yana.
Kulakları okşayan kaval,
İşte bir mucize,
Ahenge ahenk katan,
İpek giysili ağaçlar.
Anka bahçedeki manzaraya dalmış sakin adımlarla
ilerlerken bir yandan da hayran hayran karşısındaki güzelliği
seyrediyor, mest oluyordu. Birden yanından geçmekte olduğu Sahte
Dağ Kayalığı’nın arkasından biri çıkıverdi, hızlıca yanına sokulup;
“Selam hanımefendi!” dedi. Anka irkildi, bir adım geriledi; “Rui
Bey siz misiniz?” Jia Rui; “Beni tanıyamadınız mı, ya kim
olacaktı?” Anka sıkılarak; “Tanımamak değil de, birdenbire
görünce çıkartamadım” Jia Rui; “Sizinle karşılaşacağımız varmış,
az önce sahneden indikten sonra biraz gezinmek, hava almak
istedim. Sizi gelirken görünce de… Söyleyin bana, bu kader değil de
ne peki öyleyse?” Jia Rui bir yandan konuşuyor bir yandan da
gözlerini dikmiş Anka’yı yiyecek gibi süzüyordu. Anka akıllı kadın,
adamın şu halini görüp niyetini sezmez mi? Yalancıktan gülümsedi;
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“Tevekkeli değil, ağabeyiniz sık sık sizden söz eder, yaman biri
olduğunuzu söyler dururdu, karşılaştık işte. Konuşmanızdan çok zeki
biri olduğunuz anlaşılıyor; ne yazık ki şimdi hanımların yanına
gitmem icap ediyor, sizinle konuşamayacağım, daha sonra, başka
bir zaman görüşürüz belki.” diyerek savuşturmak istedi. Jia Rui;
“Evinize kadar gelip sizi görmek isterim, ama genç ve güzelsiniz,
öyle herkesle görüşmezsiniz korkarım” diyerek ağzını aradı. Anka
yine sahte bir gülümsemeyle; “O nasıl söz öyle? Biz aynı ailedeniz,
genci yaşlısı mı olur?” Jia Rui kulaklarına inanamıyordu, şans eseri
karşılaştıklarını unutmuş, iyiden iyiye cüretlenmişti; tavrı daha da
çirkinleşti. Anka; “Hadi hemen yerinize dönün, yokluğunuz fark
edilirse cezası var, içki içirirler size” diyerek gence yol verdi. Bu
sözleri duyunca, Jia Rui’nin bacakları adeta odun kesildi, tutuk
adımlarla uzaklaşırken başı arkasında bakmaya devam ediyordu
yine de. Anka, adımlarını iyice yavaşlattı, adam yeterince
uzaklaşınca içinden şöyle geçirdi; ‘Adamı bilsen suretini, suretini
bilsen niyetini bilemezsin’1 demek buymuş. Bu kadar da hayvanlık
olmaz ki, böyle giderse birkaç vakte kalmaz eceli benim elimden
olur; o zaman anlar ya kim olduğumu!”(Cao 1990: 118).
Davetliler dağıldığı sırada Jia Rui, Anka’yı yine rahatsız eder.
Anka’nın “adabıyla” verdiği “hayır” cevabını anlamamıştır. Daha sonraki
günlerde Anka’nın kaldığı eve birkaç kez giderek onu görmeye çalışır fakat
başaramaz. 11. Bölümün son satırları yine böyle bir ziyarette
karşılaşmalarını anlatarak sona erer:
…Anka ancak oturma fırsatı bulabilmişti. Yardımcısı
Pinger’e evdeki işleri sordu. Pinger çay getirmiş Anka’ya doğru
uzatırken; “Önemli bir şey yok, sadece Wangerler’in Hanımı şu 300
gümüşün faizini getirdi. Bir de Jia Bey sizin evde olup olmadığınızı
sormak için adam yollamış, sizi görmek istiyormuş” dedi. Anka
homurdandı, “Bu hayvan herif eceline susamış belli ki; gelsin de
görsün bakalım!”. Pinger; “Rui Bey ne demeye gelip duruyor
böyle?” diye sorunca Anka, Ningler’in bahçesinde Eylül ayında
olanları anlattı. Karşılaşmalarını ve adamın dediklerini bir bir
söyledi. Pinger; “Vay, vay, vay! Demek, kuğunun peşine düşmüş bir
kertenkele; ahlaksız, kanı bozuk şey, geberesice!” Anka; “Dur
bakalım, hele gelsin bir görelim, benim de kendi yöntemlerim var”
dedi.(Cao 1990: 124)

1

“Birinin yüzündeki ifadeden ne dediğini anlayamazken, sakladığı niyeti nereden
bileceksin?” anlamında.
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Romanın 12. bölümünün tamamı aynı olayın devamını
anlatmaktadır. Bu bölüm aşağıda değiştirilmeden ve bölünmeden verilmiştir.
Pinger ve Anka böyle konuşurlarken Rui Bey’in geldiği
haberini getirdiler. Anka, “İçeri alın” dedi. Daveti duyan Jia Rui
sevincinden yerinde duramıyordu. Alelacele içeri girdi ve Anka’yı
gördüğünde ağzı kulaklarına varmıştı. Halini hatırını sorup durdu.
Anka işveli ve hevesli göründü yalancıktan; oturmasını söyledi, çay
ikram etti. Anka’nın süslenmiş olduğunu gören Jia Rui iyice gevşedi,
cesaretlendi. Gözlerini dikip; “Beyefendi daha gelmedi mi?”
diyerek kocasını sordu. Anka; “Kim bilir niye gelmedi?” deyince;
beriki gülerek; “Yolda biri ayağına dolanmış, alıkoymuş olmasın?
Ayrılmak istemiş de çıkamamıştır, kim bilir?” Anka: “Bilemeyiz
tabi, erkekler hep böyledir işte; birini görür âşık oluverirler.” Jia
Rui: “Hanımefendinin söylediği doğru sayılmaz, mesela ben
‘öylelerinden’ değilim”. Anka: “Senin gibi birinin, kim bilir kaç
tane sevgilisi vardır? On tane içinden belki seçsen seçemezsin”. Jia
Rui duyduklarına inanamıyordu, heyecandan elleriyle yanaklarını,
kulaklarını ovuşturdu; “Hanımefendinin böyle her gün canı
sıkılıyordur?” diyebildi. Anka: “Sıkılmaz mı? Şöyle birileri gelse de
muhabbet etsek diye bekliyorum”. Jia Rui gülümseyerek; “Benim
günlerim boş geçiyor, siz isteyin yeter ki, can sıkıntısına her gün
gelip çare olurum.” Anka gülerek: “Dalga geçmeyin, hem niye
benim yanıma gelmek isteyesiniz ki?” Jia Rui: “Yalan söylüyorsam
gök yarılsın başıma yıldırım düşsün! Fakat sizin için ‘Feng Jie çok
tehlikelidir’, ‘ona yanlış yapamazsın’ diyorlardı. Korkumdan hep
geri durdum ama şimdi bakıyorum, hanımefendi gülmeyi,
güldürmeyi seven, hoşsohbet biriymiş. Bundan sonra nasıl olur da
gelmem ben? Öleceğimi bilsem yine de görmek isterim sizi”.
Anka: “Söylediğiniz gibi akıllı birisiniz, kocam Jia Rong’la
aranızda dağlar kadar fark var. Kocam ve kardeşi hem seçkin hem
yakışıklılar fakat kadın ruhundan pek anladıkları söylenemez.” Jia
Rui duyduklarından cesaretle Anka’ya sokulmaya yeltendi, gözlerini
Anka’nın elindeki çantaya dikti, taktığı yüzüğü sordu. Anka sakin bir
edayla; “Biraz saygılı olun lütfen, hizmetçileri kendimize
güldürmeyelim” diyerek savuşturdu. Jia Rui sanki hükümdar
fermanı duymuş ya da bir dua işitmişçesine toparlanıp geri çekildi.
Anka gülerek; “Artık gitmelisin” dedi. Jia Rui: “Birazcık daha
otursam ya, güzel kalplim benim”. Anka kısık sesle; “Böyle
güpegündüz gelen giden olur, bir gören olur, burada kalman doğru
olmaz. Şimdi git, akşamı bekle, hava kararınca yine gelirsin. Batı
tarafındaki büyük koridorda bekle beni.” Jia Rui hazine bulmuş gibi
34

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
heyecanlandı; “Benimle oyun oynamayın. Hem oradan çok insan
geçer. Nereye saklanacağız?” Anka: “Sen merak etme, gececi
hizmetkârlara izin verdim, iki yandaki kapı kapanınca kimsecikler
kalmayacak.” Jia Rui sevincinden yerinde duramaz oldu, alelacele
veda edip çıktı, içinden “Bu iş oldu” diye geçirdi.
Akşama kadar bekleyip karanlıkta konağa sızdı. Kimselere
görünmeden büyük koridora girdi. Zifiri karanlıktı ve etrafta
kimsecikler görünmüyordu. Büyük Hanım’ın odasına yakın olan
kapı kapanmış, sadece doğudaki kapı açık duruyordu. Kulak kesilip
dinledi, uzun süre hiç ses duymadı. Neden sonra bir şakırtıyla doğu
kapısı da kilitlendi. Korkusundan çıt çıkarmadan sessiz adımlarla
kapıya yaklaştı, kapıyı yokladı, çelik gibi sapasağlamdı. Zorladı ama
yerinden kıpırdatamadı. Artık vazgeçmek istese de çok geçti, çünkü
kuzey ve güney taraflarda koca duvarlar yükseliyordu. Atlamayı
düşündü, tırmanmak için duvarda tutunabileceği bir çıkıntı aradı,
hiç çıkıntı yoktu. Girdiği odanın kapısı kapanmıyor, içeri rüzgâr
giriyordu ve oda bomboştu. Buz gibi soğuk Aralık ayında gece
uzundu ya, içine işleyen ayaz, etlerini, kemiklerini donduruyordu.
Geceyi burada geçirirse donarak ölecekti.
Sabahı zor etti. İhtiyar bir kadın doğu kapısını açıp
diğerinin de açılması için seslendiğinde, hemen toparlanıp yüzünü
saklayarak dağılan sis misali koşarak çıktı; şansı varmış ki vakit
henüz erkendi ve insanlar daha uyanmamıştı.
Jia Rui’nin annesi ve babası çoktan ölmüştü. Büyükbabası
Dai Ru hayattaydı ve gencin bakımıyla ve eğitimiyle o ilgileniyordu.
Büyükbaba Dai Ru çok disiplinli biriydi.1 Torununun her hareketine
karışıyor, dışarıda kumar oynar içki içer diye endişeleniyor,
terbiyesine halel getirir diye korkuyordu. O gece eve dönmediğini
görünce; “Dışarıda içkiye kumara düştü, kadınların peşinde
sürtüyor besbelli” diye düşündü. Olanları nereden bilecekti? Bütün
gece kendi kendine öfkelendi durdu. Sabah Jia Rui kan ter içinde eve
gelmiş bir de dedesine yalan söylemişti; “Dayımlara gittim, hava
kararınca bırakmadılar yatıya kaldım” demişti. İhtiyar; “Hem
izinsiz dışarıda kalıyorsun hem de yalan söylüyorsun, dayağı hak
ettin şimdi” deyip o sinirle 30, 40 sopa vurdu, yemeğine yasak
koydu, bir de bahçenin ortasına diz çöktürüp ezber cezası verdi. Jia
1

Yazar geleneksel değerlerin temsilcisi olarak resmettiği bu karaktere pek fazla diyalog
yazmamıştır. Buna karşın onu daha çok torununa verdiği cezalar, eğitimi ve ahlakçı tavrıyla
ön plana çıkarmıştır. Bu sebeple adı içinde “Konfuçyüsçü” anlamındaki “ru儒” imi
geçmektedir.
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Rui, on günlük ödevin hepsini birden yapacaktı. Bütün gece üşüdüğü
yetmezmiş gibi, bir de dayak yemiş, üstüne de sabah ayazında
bahçenin ortasına aç biilaç diz çökmüş, ezber yapıyordu.
Ama içindeki arzu dinmek bilmiyordu ve Anka’nın ona oyun
oynamış olabileceği hiç aklına gelmiyordu. İki gün sonra bir boşluk
yakaladığında, yine Anka’nın peşine düştü. Görüştükleri zaman
Anka, Jia Rui’nin kendisini aramadığını bahane edip yalandan kızdı.
Jia Rui yeminler ederek kendini ortaya attı durdu. Ağa takılmış bir
kuşa benzeyen genci gören Anka, ‘doğru yolu’ anlaması için başka
bir plan düşünmeye koyuldu ve yeniden buluşmaktan söz açtı; “Bu
akşam gel, ama bu kez geçen seferki yerde değil; benim evin
arkasındaki dar geçitte boş bir oda var, orada bekle beni, ama
yakalanayım deme sakın!” Jia Rui; “Gerçek mi söylüyorsun?”Anka;
“Niye kandırayım ki seni? İnanmıyorsan gelmezsin” Jia Rui,
“Gelirim! Gelirim! Öleceğimi bilsem yine de gelirim” Anka; “İyi,
şimdi git o zaman”. Jia Rui akşamki buluşmanın heyecanıyla ayrıldı.
Anka ise beri tarafta askerlerini seçip komutanlarını tayin etmek
üzere plan yapıyordu.
Jia Rui sabırsızlıkla akşamı beklemeye koyuldu. O gün
Fener Bayramı’na tesadüf etmiş, eve misafir gelmiş ve yemeğe
kalmışlardı. Geç vakte kadar dedesinin istirahata çekilmesini
bekledi. Neden sonra sessizce sıvışıp gizlice Rong Konağı’na sızdı.
Şu dar sokaktaki odayı bulup yine beklemeye başladı. Kızgın tavaya
düşen karınca misali, içi içine sığmıyor, bomboş odada bir yukarı
bir aşağı dolanıp duruyordu. Kapıdan başını uzatıp bir sağa bir sola
baktı, kimsecikler yoktu, kulak kabarttı hiç ses gelmiyordu: “Yine
gelmeyecek, bu gece de soğuktan donacağım” diye geçirdi içinden.
Böyle düşünürken, karanlığın içinde siyahlara bürünmüş biri
göründü. Bizimki Anka’nın geldiğini sandı ve pusudaki aç bir kaplan
gibi kapıya ulaşmasını gözledi. Yaklaşınca bu kez fareye atılan kedi
misali kadının üstüne atılıp sarıldı; “Canım, beklemekten öldürdün
beni” diyerek kucağına aldı, odadaki yükseltinin üzerine yatırdı. Bir
yandan öpmeye çalışıyor, bir yandan da kendi uçkurunu çözmeye
uğraşıyordu. “Canım bir tanem, canım benim” diye gevelerken
pantolonunu çıkarıp bir kenara attı. Ötekinden hiç ses çıkmıyordu
ama Jia Rui acele ve hevesle debelenip duruyordu. Sonra aniden
ortalık bir ışıkla aydınlandı; Jia Qiang elinde bir meşaleyle içeri
girmişti; “Kim var orada!” diye bağırdı. Uzanmış olan öteki; “Beni
becermeye kalktı” deyince Jia Rui baktı ki ne görsün, altındaki Anka
değil, aksine Jia Rong! Eli ayağına dolandı, ne yapacağını bilemez
halde dönüp kaçmaya yeltendi. Jia Qiang bir hamlede yakasına
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yapışıp durdurdu onu: “Gel bakalım şöyle, gel! Anka bugün ona
sarkıntılık ettiğini Büyük Hanıma söyledi. Senden kurtulmak için bir
oyun düşündü ve seni buraya o yüzden çağırdı. Büyük Hanım
duyunca öfkelenip kendinden geçti, seni yakalamam için beni
gönderdiler buraya. Adama nasıl saldırdığını gördük. Söyleyecek
söz yok, her şey ortada, Büyük Hanımın yanına gidiyoruz, yürü
bakalım!”
Jia Rui’nin ruhu bedeninden çıkacak gibi oldu; “Güzel
ağabeyim! Canım ağabeyim, sen beni görmediğini söyle yeter; ben
yarın bu iyiliğinin karşılığını bin minnetle öderim.” Jia Qiang; “Ha,
ödeyeceksen o başka. Ama seni bıraksam para etmezsiz, ne kadar
teklif ediyorsun onu söyle hele bakalım? Hem öyle lafla da olmaz,
senet yapacağız.”Jia Rui; “Bu işin senedi mi olur?” deyince beriki;
“Kolayı var, kumar borcu yazarız, ‘Şu kadar gümüş alacaklıdır’
deriz olur biter.” Jia Rui; “Kolaymış, ama bu saatte kâğıdı fırçayı
nereden bulacağız?” Jia Qiang; “Onun da kolayı var” deyip üstünü
yokladı, kâğıtla kalem çıkıverdi. Jia Rui’nin eline tutuşturup, “Yaz!”
dedi. Al takke ver külah, iyi kötü elli gümüş para yazdırdı. İmzalatıp
aldı, katlayıp cebine koydu. Sonra dönüp bu sefer de Jia Rong’u
ikna etmeye çalıştı. Jia Rong önce ayak diredi, kabul etmek
istemedi; “Yarın ben seni ailedekilere söyleyeyim de icabına onlar
baksın artık.” diyerek tehdit etti. Jia Rui yerlere kapanıp yalvardı.
Jia Qiang da allem edip kallem edip elli gümüşlük bir borç senedi
daha imzalattı ve sonra; “Şimdi seni bıraksam içim rahat
etmeyecek, Büyük Hanım şu taraftaki kapıyı çoktan kapattırmıştır;
Efendi hazretleri de salonda Nanjing’den gelen malzemeleri
inceliyor, o yoldan da geçemeyiz. Bir tek arka kapıdan çıkabilirsin.
Ola ki yolda birine rastlarsan beni de yakarsın. O yüzden biz önden
gidip bir kolaçan edelim, sonra gelip seni alırız. Ama artık bu odada
da kalamazsın çünkü birazdan buraya malzeme getirecekler. Başka
bir yer bulmalıyız” dedi ve adamı tutup dışarı çıkardı. Elindeki
feneri söndürdü, bahçenin dışındaki büyük sundurmanın altına
götürüp bir çukurun içine soktu; “Bu kuytu yer iyi, buraya çök ve
hiç ses çıkarmadan bizi bekle.” diye tembihledi. Sonra Jia Rong’u
alıp gitti.
Jia Rui çaresizlik içindeydi, istemeye istemeye çukura girip
çömelmiş, küçücük kamıştı. Bir yandan düşünüyor, içi içini
kemiriyor, ne yapacağını bilemiyordu. O sırada tepesinde bir çağıltı
duymasıyla bidon dolusu sidikle bokun başından aşağı “foş” diye
boca olması bir oldu. Kaşla göz arasında, donuna kadar sırılsıklam
mundar olup çıkmıştı. “Aman!” diye bağırıp doğrulmak istedi ama
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korkup tuttu kendini, gıkı bile çıkmadı zavallının. Yüzü, gözü, baştan
ayağa her yanı buz gibi bokla sidik olmuştu; olduğu yerde kalakaldı.
Jia Qiang neden sonra gelebildi; “Hadi!” dedi “Çabuk! Çabuk çık
şuradan!” Jia Rui büzüştüğü yerden adeta cana gelmiş gibi bir
hamleyle fırladı, uçar adım koşarak evin yolunu tuttu. Vakit gecenin
körüydü, eve varınca çaresizlik içinde kapıyı çaldı, içeri seslendi.
Kapıyı açan adam karşısındakinin halini görünce sormadan
edemedi. Beriki kem küm edip nafile yalana sığındı; “Karanlıkta
ayağım kaydı fosseptiğe düştüm” deyiverdi. Sonra da alelacele
odasına geçti; soyunup dökünmeye, yıkanıp temizlenmeye koyuldu.
Bir yandan soyunuyor bir yandan da Anka’nın ettiği oyunu
düşünüyordu, değil mi ki aptal yerine koymuştu onu? Öfkesi
kabardı, kinlendi ama düşündükçe kadının güzelliği gözünün
önünden gitmez oluyordu. İster istemez ona sarıldığını, kollarına
aldığını düşünüp hayale daldı. O gece sabaha kadar gözünü bir an
bile kırpmadı ve o günden sonra artık sadece Anka’yı düşünür oldu.
Fakat cesaret edip de Rong Konağı’na tekrar gidemiyordu.
Jia Rong’la kardeşi sık sık gelip şu gümüşleri soruyordu, Jia
Rui büyükbabası öğrenir diye korkuyor, düşünüyor taşınıyor ama bu
meseleyi nasıl örtbas edeceğini bilemiyordu. Her seferinde borcuna
yeni borçlar ekliyor, gelenleri savuşturuyordu. Gündüz dersleri
yoğundu ama Anka aklından bir an bile çıkmıyordu. İkinin biri
kendisiyle oynayıp el çekiyor, cenabet olup duruyordu. Bir de üstüne
şu pis, soğuk duşu ekleyin üç-beş vakte kalmadı hastalandı yataklara
düştü. Ciğerleri şişti, ağzının tadı tuzu gitti, ayakları pamuk gibi
yumuşadı ve gözleri yuvalarında sirkeleşip hasetle doldu. Geceleri
ateşler içinde yanıyor, gün ağarınca bitap düşüyordu. Altına
kaçırıyor bir de geceleri rüyalanıyordu; hastaydı ve hatta
öksürdüğünde ağzından kan gelmeye başlamıştı…
Bir seneye varmadan hastalık ağırlaşıp her yanını sardı.
Artık ayakta duracak takati kalmamıştı, gözlerini yumduğunda
kendini bilmez bir halde gayb-âlemine dalıyor, sayıklıyor,
saçmalıyor ve olmadık hezeyanlara kapılıyordu. Evdekiler her yolu
denediler, hekimler, şifacılar getirdiler; Çin tarçını, kurtboğan,
bağa, lale kökü ve yeşim kamışı gibi çokça derman tatbik olundu1,
kilolarca adamotu yedirip içirdiler ama nafile, hiçbiri fayda
vermedi.
1

Rougui肉桂、Fuzi附子、Biejia鱉甲、Maidong麥冬、Yuzhu玉竹, Çin tıbbında adı geçen
çeşitli ilaç karışımlarıdır. Bunlar, içeriğinde baskın olan bitkinin adıyla anılırlar.
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Bahar dönümü geldi çattı, iyileşmesi gerekirken Jia Rui’ın
hastalığı daha da ağırlaştı. Büyükbabası Dai Ru iyiden iyiye
telaşlanıyordu; dört bir yandan hekimler çağırtılıp şifa aranıyor bir
sonuç alınamıyordu. En son adamotu çorbasına1 başlandı, ama Dai
Ru bu kadarını nereden bulacaktı? Almak istese nasıl para
yetiştirecekti? Son çare olarak Rong Konağı’nın kapısına vardı,
sordu soruşturdu, rica minnet etti. Hanımefendi, Anka’dan istetti
ama Anka; “Daha yeni Büyük Hanım için kullandık, hepi topu o
kadardı; Büyük Hanım kalanı da Vali Naibi Yang’ın kerimesine ilaç
yapılsın diye ayırttı, dün kendi ellerimle gönderdim” dedi.
Hanımefendi, “Bizde kalmadıysa hanımannene ya da Zhen
Ağabeyine sordur öyleyse; bulup buluşturun, olanı denkleştirin, şu
çocukcağıza yollayın faydalansın; hayat kurtaracaksınız, bu iş sizin
de hayrınıza olur” diye tembihledi. Anka “Başüstüne” dedi lakin
soruşturmaya kalkışmadı, avuç içi kadar adamotunu ve üç beş kuruş
bozukluğu Dai Ru’ya yollatıp; “Hanımefendi gönderdi” dedirtti.
Hanımefendi’ye de “Sağdan soldan toplattık, bol bol geldi, hepsini
gönderdik” diye yalan söyledi.
Jia Rui ölümle cebelleşiyordu, içmediği ilaç, görmediği
tedavi kalmamıştı. Fakat onca para çare olmamış, boşa harcanmıştı.
Neden sonra bir gün, zar zor yürüyen topal bir keşiş çıkageldi. Bu
keşiş elinde tasıyla dilenirken, bir yandan da günahlardan
kaynaklanan hastalıkların uzmanı olduğunu söyleyip duruyordu. Jia
Rui yattığı yerden bahçedeki konuşmalara kulak kabarttı,
söylenenleri duyunca doğrulup; “O keşişi2 bana getirin hemen,
kurtarsın beni!” diye bağırıp can hıraş yastığına secde etmeye
başladı. Yanındakiler keşişi içeri aldılar. Jia Rui uzanıp adamı
kolundan yakaladı; “Kurtar beni keşiş! Kurtar beni!” diye yalvardı.
Keşiş, Jia Rui’ye bakıp bir iç çekti; “Sendeki bu hastalık ilaç,
derman dinlemez ama bende kıymetli bir şey var, eğer ona her gün
bakarsan hayatın kurtulur” deyip, bohçasından önlü arkalı iki tarafı
da gösteren bir ayna çıkardı. Aynanın arka yüzünde; “Rüzgâr, Ay,
Hazine ve Akis” imleri kazınmıştı; Jia Rui’ye bunları bir bir
gösterirken şöyle dedi; “Bu ayna gayb-âleminin terk edilmiş ruhlar
1

Adamotu olarak verdiğimiz bitki ginseng’dir.
Derviş; Pusa菩萨 Mahayana (Büyük Araç) öğretisinde idealize edilen Bodisattva’dır. Pusa,
ya da 'kaderi aydınlanma olan' Bodisattva, bütün Mahayanacı erdemlerin toplandığı ‘ermiştir’.
Geçmiş yaşantılarında elde ettiği faziletlerle Nirvana'ya ulaşma yetkinliğine sahiptir. Ancak
Nirvana'ya tek başına ulaşmayı erteler ve bu dünyada kalarak, duygulara sahip bütün
canlıların ızdırap denizini geçip aydınlanmanın duru kıyısına ulaşmasını bekler.
Yeteneklerini, diğer canlıların yararına kullanır. Kimi zaman Nirvana'dan vazgeçip diğerleri
için kendini feda etmeye varan derecede özverilidir.
2
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sarayından çıkmadır ve heyulalar muhafızı bir ölümsüz tarafından
yapılmıştır. Kötü düşüncelerden, edepsiz davranışlardan
peydahlanan dertleri iyi etmede bire birdir; fani hayatın
korunmasına yardımcı olur. O yüzden şu âlem-i faniye indiğimde
yanımda getirdim ve bilesin, yalnızca aklı başında, uslu kimseler
veya seçkin beyzadeler ona bakmaya muktedirdir. Aman! Sakın ola
ki ön yüzüne bakmayasın, sadece arka yüzüne bakacaksın. Sakın ha!
Sakın! Üç gün sonra gelip aynayı alacağım, hastalığın da muhakkak
iyileşmiş olacak” dedi ve çekip gitti. Kalması için ısrar ettiler ama
durduramadılar.
Jia Rui aynayı eline aldı, “Şu keşiş hakikaten kerametli biri
galiba; bakayım, bir deneyeyim şunu” diye düşündü. Kıymetli akis
denen şu şeyi kaldırıp arka yüzüne bakmasıyla içinde duran iskeleti
görmesi bir oldu. Hemen eliyle kapadı aynayı; “Allahın cezası!
Nasıl da korkuttu beni.” deyip keşişe bir küfür savurdu. Sonra, “Bir
de diğer yüzüne bakayım şunun, ne varmış?” diye düşünüp aynanın
ön yüzünü çevirdi ve ne görse beğenirsiniz; işte Anka oracıkta
duruyor, el sallayıp kendisini yanına çağırıyordu. Jia Rui
sevincinden yerinde duramaz oldu, şöyle bir uzanıp aynanın içine
girdi. Ne güzeldi işte, Anka’yla burada sevişeceklerdi. Ama Anka
onu geri getirdi, yatağına yatırdı. “Aman!” dedi Jia Rui, gözlerini
açtı fakat ayna tekrar gözlerinin önüne geldi. Aynanın arka yüzüne
baktığında, orada hala bir iskelet vardı; terlemiş, sırılsıklam
olmuştu, alt tarafı da ıslanmıştı belli ki boşalmıştı. Ama gördükleri
kâfi gelmemiş olacak ki, aynanın ön yüzünü yeniden çevirdi. Yine
Anka, yine ona el sallıyor ve yanına çağırıyordu. Aynanın içine bir
daha girdi. Böyle üç dört defa girip çıktıktan sonra tam son kez
çıkacağı sırada ellerinde prangalar olan iki adam belirdi;
prangalarla Jia Rui’yi bağladılar ve alıp götürdüler. Jia Rui;
“Aynamı da alayım öyle gidelim!…” diyebildi sadece, bir daha da
konuşamadı.
Odada bulunan refakatçiler, sadece aynayı alıp arkasını
çevirdiğini görmüşlerdi, eli düştü, gözleri açıktı ve ayna hala
elindeydi. Son olarak ayna da elinden kaydığında artık bir daha
kıpırdayamadı. Yakından baktılar, nefes almıyordu, vücudunun alt
tarafı buz gibiydi ve sırılsıklam olmuştu. Elbiselerini değiştirmeyi,
yatağı yenilemeyi akıl edebildiler sadece. Bu durumu gören Dai Ru
ile karısı ağlaya ağlaya helak oldular. Keşişe sövüyorlardı; “Bu ne
iblisliktir, nasıl bir musibettir bu böyle!” diye yakınıp, dövünüp
duruyorlardı. Nereden geldiği belli olmayan bir ses; “Aynanın ön
yüzünü ona kim gösterdi? Yalanı kendi kendinize gerçek
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kılıyorsunuz, beni ne diye buna alet ediyorsunuz?” dedi. Sonra ayna
kendiliğinden havalandı uçarak odadan çıktı. Dai Ru dışarı
çıktığında aksak keşiş oradaydı; “Aynamı alıyorum” dedi keşiş ve
süzülerek gözden kayboldu.
Dai Ru’nun, cenaze işlerine başlamaktan başka
yapabileceği bir şey kalmamıştı, her yana haber saldı, üçünde dua
okuttu; yedisinde ateş yaktırıp Tie Kan Tapınağı’nın arkasında
çocuğun ruhunu uğurladı. Bir zaman sonra Jialar toplanıp baş
sağlığına geldiler…(Cao 1990: 125-132)
Sonuç Yerine
Anlatımın zengin imgelerle donatıldığı sahneler, her ayrıntının
incelikle tasvir edildiği mekânlar ve en ince detayına kadar işlenen olaylar,
okurun zihninde modern romanların bile pek azında görülen canlı bir
dünyanın kapılarını aralar. Olaylar arasındaki nedensellik ilişkilerinin ve
zamansal sıranın düzenli oluşu eserin tamamına hâkim olan bir başka
özelliktir. Düzenli ve akıcı olay örgüsüyle neden sonuç ilişkileri, yazarın
zihninin geri planında, öz güveni tam, gerçekçi bir yaklaşımın bulunduğunu
sezdirir. Bu bakımdan Cao Xueqin, gerçekçi bir yazar olarak anılmış ve
güçlü üslubuyla modern Çin romancılığına da öncülük etmiştir. Kendinden
önce ve sonraki yazarların mantıksal çarpıklıklarına bu eserde az
rastlanmaktadır. Doğal afetler, hastalıklar, siyasi ve toplumsal olayların
arkasındaki gerçek nedenler, çoğunlukla akılcı bir geri plana sahiptir.
Böylece akıcı anlatıma dâhil edilen gerçek üstü ve fantastik kısımlar hiç de
ayrıksı durmaz. Daima bir hazırlık merhalesinden ince ince süzülerek gelir,
demlenir ve ortaya çıktığında hiç de şaşırtıcı değildirler; sadece heyecan
vericidirler. Bu romanda, geleneksel öykü ve romanlarda gördüğümüz
masalsı olaylar ve doğaüstü becerileri olan kimseler önemli yer tutmaz;
birden bire havalanıp uçan insanlar yoktur. Jia Rui’ye yardıma gelen keşiş
gibi, doğaüstü karakterler de psikolojik açıdan anlaşılır bir çerçeveye
yerleştirilmiştir. Olağanüstü pek çok durum karakterlerin hayal, düşünce ve
inançları bağlamında aktarılmakta, böylece yazarın olayları olduğu gibi
vermekteki kararlılığı zarar görmemektedir. Jia Rui’nin karşılıksız aşkında
da ince düşünülmüş, iyi kurgulanmış bir olay örgüsü görülmektedir. Gencin
“aşkı” yüzünden hastalanarak ölmesi; başına gelen olaylar, şehvet
düşkünlüğü ve giderek ağırlaşan psikolojik bir süreçle gerekçelendirilmektedir.
Bu saf fakat şehvet düşkünü genç, konum olarak kendinden üstün bir
kadına kapılmıştır. Anka’nın belli belirsiz uyarılarını anlayamaz ve kadının
nazik tavrını kendisine karşı ilgisi olduğu yönünde yorumlar. Anka ise çok
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kurnaz ve aynı oranda kötü yürekli biridir. Gence verdiği ceza, sadece
kendisine yapılan saygısızca tekliften kaynaklanmamakta, sosyal konumunu
sağlamlaştırmak ve çevresindekilere gözdağı vermek adına bir insanın
hayatına kıymaktan geri durmamaktadır. Nitekim gencin hastalığı sırasında
önüne gelen “iyilik yapma” fırsatını da geri teper ve temin edebileceği halde
ilaç temin edip göndermez. Bu durum anlaşılmazdır; ancak yazarın vermek
istediği mesaj, Anka ile ilgili değil, ailenin içinde bulunduğu basiretsizlik ve
idari güçsüzlükle ilgilidir. Çünkü hane içi olayların gerçek sorumlusu Büyük
Hanım’dır, o ise Anka’ya emirler vermekte fakat işleri yakından takip
edememektedir. Nihayetinde, başından beri bilinen ve kontrol altına
alınabilecek bir yanlış, çığ gibi büyüyerek bir gencin hayatına mal olmuştur.
Cao Xueqin’in kurgudaki ustalığı, metinde gizlenmiştir. Öyle ki,
olaylar arasındaki derin kurgusal bağlantı ve göndermeler neredeyse hiç
yüzeye çıkmamakta, aslında aynı olgunun iki farklı anlatımı olan olaylar
birbirinin devamı gibi görünmektedir. Yakından bakıldığında; son kısımda
Anka’nın “genci aynadan çıkartarak yatağına yatırması” gibi kimi olayların
anlaşılmaz oluşu, psikolojik ve gerçek süreçlerin eşleştirilmiş olmasına bazı
anlamlar yüklemektedir.
Hikâyede Jia Rui’nin başından geçen iki ardışık süreç bu bakımdan
anahtardır: Bunlardan ilki, Jia Rui’nin, Anka’nın peşinde olduğu “şehvet”
dönemiyken diğeri, daha dramatik olan “hastalık” dönemidir. “Şehvet” çok
güçlü bir duygudur, öyle ki Jia Rui’nin aklını başından alır ve genç başka
şey düşünemez hale gelir. Yazar, adını vermemiş olsa da -muhtemelen
zatürree olan- bu “hastalık”, “şehvetten” daha ciddi, gerçek ve fiziksel bir
duruma işaret eder. Gencin ölümüne yol açan hastalığın gelişimi çok iyi
gerekçelendirilmiştir; başına gelen olaylar; kış soğuğunda iki gece boyunca
dışarıda kalması, yorgunluk, dedesinin verdiği cezalar, bakımsızlık ve kendi
kendini tüketmesi, aşkından ve arzularından daha somut etmenlerdir. Yazar
böylece “şehvet” ve “hastalık” arasında bir koşutluk kurgulamakta; birini
diğerinin sonucu gibi göstermekle beraber hastalığın, aslında gencin maruz
kaldığı “zulümlerle” eş zamanlı olarak kök salmaya başladığına işaret
etmektedir. Doğu’nun mistik düşüncesinde belirgin olan “sonra”nın, “önce”
içinde olumsal olarak bulunması burada dikkate değerdir. Böylece “ölüm
döşeğinde” keşişin getirdiği ayna ile belirginleşen heyulalar, “ayna”
metaforu yardımıyla geçmişin hastalık dönemine yansıtılmasını sağlamıştır.
Jia Rui’nin aynanın içine girmesi ve Anka’nın onu çıkarıp tekrar yatağına
yatırması, ilk karşılaşmalarına atfen, kadının onu reddedişinin yeniden
anlatımıdır. Gencin benzer biçimde, aynanın arka yüzünde gördüğü “iskelet”
ile Anka’nın ilk “bedduası”, ikinci defa görüşüyle de kadının ikinci
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“bedduası” imlenmektedir. Son olarak, Anka’nın o derece kötü yürekli
oluşuna rağmen Jia Rui’yi birkaç kez “aynadan çıkarıp yatağına yatırması”
başka türlü anlam oluşturmamaktadır. Bu durum Anka’nın daha önce Jia
Rui’yi gerçekten birkaç kez reddetmiş olmasıyla özdeşleşmekte, yazar
böylece
gencin
ölüm
döşeğindeki
sanrılarının
gerçekliğini
belirsizleştirmektedir. Gerçek, Jia Rui’nin, “aşk beklentilerinin” gözlerini
kör etmiş olması, Anka’nın uyarılarını anlayamamış olması, olanlardan
sonra hastalanması ve en nihayet heyulalar içinde göçüp gitmesidir. Böylece
hikâyeye dâhil edilen “keşiş” ve “ayna” sembolleri, gencin psikolojik
durumunun bir uzantısı haline gelmekte, yazar Çin toplumunda yaygın olan
“batıl inançlara” paye vermediğini göstermektedir.
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ENDÜLÜS KÜLTÜR HAVZASINDAN İBERYA-AVRUPA
KÜLTÜRLERİNE GEÇEN KELİME VE KAVRAMLAR-I
Lütfi ŞEYBAN*
ÖZET
Bu çalışmada yer verilen kelime ve kavramların büyük
ekseriyeti Doğu İslam ülkesinden (Maşrık) ziyade Endülüs kültür
havzasından (Mağrib) veya Endülüs Arapçası’ndan İspanyolca’ya ya
da İspanya’daki yerel diller ile Portekizce, İtalyanca, Fransızca ve
İngilizce gibi diğer Avrupa dillerine geçmiş olan kelimelerdir. Bu
çalışmanın amacı, İslam medeniyetinin içerisinde veya çevresinde yer
almış olan gayrimüslimlerin İslam kültüründen nasıl etkilendiklerine
ışık tutan kelime veya kavramlara dikkat çekmektir. Bugün artık hem
doğu hem de batı bilim dünyasında genellikle kabul edilmektedir ki,
Endülüs ve İslam dünyasında insana hizmet amacıyla geliştirilen
bilim, teknik ve âletler çağdaş Batı uygarlığının temelinde mevcut
olan uygarlık mirasının en önemli parçasını teşkil etmektedir.
Bu çalışmada ele alınan kelimeler göstermektedir ki, Endülüs
kültürü özellikle tarım, ticaret, şehirleşme, bilim ve sanat alanlarında
çağdaşlarına nisbetle bâriz bir üstünlüğe sahip olmuştur. İber
Yarımadasında görece çok ilkel şartlarda yaşayan toplulukları ve
onların tarihî uzantısı olan Franklar ile diğer Avrupa halklarını
derinden etkilemiştir. Asırlarca süren bu etkileme süreci içinde,
Endülüs-İslam medeniyetinin taşıyıcısı rolünü oynayan Arapça’dan,
fakat özellikle ve büyük oranda Endülüs kültür havzasından diğer
Avrupa dillerine her alanda sayısız kelime ve kavram geçmiştir. Bu
kelime ve kavramlar, çağdaş Batı uygarlığının beslendiği ana alana
işaret eden önemli delillerden yalnızca birisidir. Dolayısıyla bu
kelimeler bize Ortaçağ’da Müslümanların eriştiği yüksek medeniyetin
resmini de tasvir etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Endülüs, İslam medeniyeti, İspanya,
Endülüs Arapçası, İspanyolca, Avrupa dilleri, kelime ve kavramlar,
kültür geçişi, Avrupa uygarlığının oluşumu, İber Yarımadası.
ABSTRACT
The great majority of the words and concepts in this study is
the words that have passed the part of it from Eastern Islamic
(Mashreq) culture but more from Andalusian culture basin or from
Andalusian Arabic in Spanish and other local languages in Iberian
Peninsula and in other European languages.
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The purpose of this study, to draw attention to words or
concepts which shed light on influence of Non-Muslims which took
place in and around the Islamic civilization by Islamic culture.
Today, it is generally accepted in both the eastern and western
scientific world that the sciences, techniques and tools developed in
order to serve the people of Andalusia and the Islamic world are most
important part of the heritage of civilization that have on the basis of
Western civilization.
The words discussed in this article show that, Andalusian
culture have had a distinct advantage with respect to its
contemporaries especially in the fields of agricultur, trade,
urbanization, science, and art. It deeply affected the communities
living in relatively primitive conditions in the Iberian Peninsula and
Franks and other European peoples that they are their historical
extension.
In the process spanning centuries have passed numerous words
and concepts in every aspect of life in Spanish and other European
languages from Arabic playing the role of carrier of AndalusianIslamic civilization but especially is largely from the Andalusian
culture basin.
These words and concepts are only one of the most important
evidence pointing to the main area affected by modern Western
civilization. Therefore, these words depict us a picture of high
civilization accessed by the Muslims in the Middle Ages.
Keywords: Al-Andalus, Islamic civilization, Spain, the
Andalusian Arabic, Spanish, European languages, words and
concepts, culture, migration of the culture, the formation of European
civilization, the Iberian Peninsula.

GİRİŞ
Bir kültür tarihi araştırması sayılabilecek bu çalışmada yer verilen
kelime ve kavramların büyük ekseriyeti Endülüs menşelidir. Yani Doğu
İslam ülkesinden (Maşrık) ziyade, Endülüs kültür havzasından (Mağrib)
veya Endülüs Arapçası’ndan İspanyolca’ya ya da İspanya’daki yerel diller
ile Portekizce, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce gibi diğer Avrupa dillerine
geçmiş olan kelimelerdir. Bu nedenle konu, özellikle Endülüs tarihinde
Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki medenî iletişim ve etkileşim
kanalları ile sosyal ve ekonomik ilişkiler dikkate alınarak incelenmiştir.
Bilinmelidir ki, burada yer verilen kelimeler, Endülüs kültür havzasından
Avrupa dillerine geçen kelimelerin tamamı değildir. Bu çalışmanın böyle bir
iddiası da yoktur. Çünkü bunu yapmak ciltler dolusu kitap yazmayı
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gerektirir.
Bundan sonra yapılacak olan araştırmalara bir teşvik niteliğinde kabul
edilmesi gereken bu çalışmanın gayesi, Müslüman toplulukların yedinci
asırdan itibaren yüklendikleri medeniyet mirasını hangi seviyelere çıkarmış
olduklarını kısmen gösteren ve ayrıca, bu medeniyetin içerisinde veya
çevresinde yer alan gayrimüslimleri kendi kültürüyle nasıl etkilediğine ışık
tutan kelime veya kavramlara dikkat çekmektir. Nitekim, bu kelimelere bir
göz atıldığında anlaşılacaktır ki, bugün medeniyet dairesinde hatta bilimteknik alanında bilinen pekçok şeyin asırlarca süren Ortaçağ İslam ve
Endülüs dünyasında yeri vardır. O dünyada yaşanan evrensel insanî değerler
hayatın içindedir ve yaşanmıştır. Bugün artık hem doğu hem de batı bilim
dünyasında genellikle kabul edilmektedir ki, o dünyada insana hizmet
amacıyla geliştirilen bilim, teknik ve âletler çağdaş Batı uygarlığının
temelinde mevcut olan uygarlık mirasının en önemli parçasını teşkil
etmektedir.
Çoğunluğu İspanyolca’ya ya da İspanya veya İberya
Yarımadası’ndaki yerel dillere ve lehçelere, bir kısmı da diğer Avrupa
dillerine mâlolmuş olan Arapça menşeli kelimeleri tespit ederken, öncelikle
bu alanda daha önce bazı müsteşrikler tarafından yapılmış çalışmalara
müracaat edilmiştir. Bunlar arasında en önemlileri şöyle sıralanabilir: 1)
Reinhart Pieter Anne Dozy (1820-1883) - Willem Herman Englemann,
Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe. 2) Stephen
Weston, Remains of Arabic in the Spanish and Portuguese Languages. 3)
Leopoldo de Eguílaz y Yanguas, Glosario etimologico de las palabras
españoles: (castellanas, catalanas, gallegas, mallorquinas, portuguesas,
valencianas y bascongadas) de orígen oriental (arabe, hebreo, malayo,
persa y turco). 4) Federico Corriente, Dictionary of Arabic and Allied
Loanwords: Spanish, Portuguese, Catalan, Galician and Kindred Dialects.
Bu çalışmada yararlanılan kelimelerin tamamı, bugün İspanya’nın resmi
sözlüğü olan ve Real Academia Española tarafından 2009 yılında yeni yazım
kurallarına uygun şekilde revize edilerek http://lema.rae.es/drae adresi
üzerinden çevrimiçi hizmet vermekte olan Diccionario De La Lengua
Española’da (22. baskı) birer birer taranmıştır. Sonuçta görülmüştür ki,
kelimelerin ekserisi tarihî ve/veya güncel anlamlarıyla bu sözlükte yer
almaktadır.
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Yukarıda zikredilen çalışmalarda yüzlerce, hatta binlerce kelime ele
alınmaktadır. Pekçoğunda isabet oranı yüksek görünmekle birlikte, bazı
kelimelerin Arapça karşılıklarının yanlış tespit edildiği de anlaşılmaktadır.
Ancak bu da normal görülmelidir çünkü, bu kelimelerin karşılıklarını doğru
tespit etmenin önünde, tarihî kaynakların yetersizliği yanında, ortalama yedi
asır önce yaşamış çokkültürlü bir toplumun lisanını araştırmak gibi temel
zorluklar bulunmaktadır. Üstelik, o toplumun kültürü, siyasi hâkimiyetin
yitirilmesi sonrasındaki birkaç asır içerisinde bilinçli veya bilinçsiz şekilde
hayattan çıkartılmıştır. Bu yüzden, bu çalışmada lisana ve konuya hâkim
olarak tahmin yeteneği önem arz etmektedir. Dolayısıyla, her araştırmacının
farklı eşleştirme veya anlamlandırma yaptığı kelimeler de olabilmektedir.
Çalışmanın bir diğer zorluğu da, etimoloji sözlükleri arasındaki farklı
yaklaşımların olmasıdır. Bu tür sözlüklerde aynı kelimeye farklı anlamlar
verilebilmektedir. Diğer bir deyişle, biri bir kelimeyi Arapça asıllı olarak
açıklarken, aynı kelime diğer sözlükte yer almamakta veya farklı menşeli
verilmektedir. Bu durumda kelimenin hem Arapça’da hem de Avrupa
dillerindeki çeşitli anlamları karşılaştırılarak bir sonuca gidilmiştir. Kaynak
ve araştırmalarda farklı anlamlar yüklenmiş olan kelimelerde ise, pekçok
Batılı araştırmacının da yaptığı gibi, Endülüs uzmanlığı ile dile vukûfiyet
yeteneğine dayanarak tahmin yapılmıştır. Yani, bilinmelidir ki bu çalışmada
yer alan bazı kelimelerin karşılığı tahminen verilmiştir, kesin değildir.
Çalışmanın sağlıklı anlaşılması bakımından önemli olan diğer iki
hususu da belirtmekte yarar vardır. İlk olarak, bilinmelidir ki, özellikle
İspanyolca’ya geçen kelimelerin pekçoğu bugün pek kullanılmayan eski
kelimeler ya da kavramlardır ve bu yüzden de güncel İspanyolca sözlüklerde
ya yer almamakta ya da tarihî anlamından farklı şekilde yer almaktadır.
Mesela bugün İspanya sokaklarında herhangi bir İspanyola, “düğümlemek
ya da gemici düğümü yapmak” anlamına sahip alcayata (el-kayd / )اگ
kelimesi sorulduğunda anlamını bilemeyecektir.1 Belki bunu dil alanında
ihtisas ya da özel ilgi sahibi kimseler bilebilecektir. Aslında Arapça
kelimeler için de benzer durum söz konusudur. Yani, bu çalışmada yer alan
ve tarihî bir vâkıa olarak İspanyolca veya diğer Avrupa dillerine geçmiş olan
Arapça kelimelerin çoğu tarihî birer terime dönüşmüşler, diğer bir ifadeyle
1

Alcayata kelimesi, 23 Ekim 2012 günü akşamı, İspanyol TV kanallarından Cuatro’da
yayımlanan lo sabe/no lo sabe adlı programda, sokaktaki herhangi iki İspanyola soru olarak
sorulmuştur.
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bunlar Endülüs-İspanya tarihi ile özdeşleşmişlerdir. Bu yüzden de Arapça
sözlüklerdeki anlamlarından az ya da çok farklı olabilmektedirler. Mesela elmerc ( )اگمنﺝkelimesi İspanyolca’ya almarcha şeklinde geçmiş olup, tarihî
bir terim olarak “ova üzerine kurulmuş yerleşim yeri” anlamına gelmektedir.
Oysa herhangi bir Arapça sözlükte bunun kelime anlamı mera ya da otlaktır.
Yani bir yer önceleri mera iken, hızlı iktisadî zenginleşme ve şehirleşme
nedeniyle meskûn mahale dönüşmüştür. Bu sebeple, bu çalışmada yer alan
her dilden kelimeyi bugünkü veya klasik sözlüklerdeki anlamıyla
karşılaştırmak doğru bir yöntem değildir. Diğer bir deyişle, bu çalışmadan
yararlanırken buradaki kelime ya da kavramların Endülüs toplumunda ya da
Endülüs Arapçası’nda, Arapça konuşan diğer Müslüman milletlerden farklı
olarak kendine has bir anlam yüküne sahip olduğu ve dolayısıyla da kendi
tarihî bağlamı içerisinde anlam kazandığı gerçeği hatırda tutulmalıdır.
İkinci husus da şudur ki, yukarıda belirtildiği gibi, bu çalışmada yer
alan İspanyolca veya diğer Avrupa dillerine geçmiş olan Arapça kelimeler
Endülüs-İspanya tarihi ile özdeşleşmişlerdir. Yani Müslümanı, Hristiyanı ve
Yahudisiyle çok kültürlü, çok milletli Endülüs toplumunun mensubu olup da
İspanyolca konuşan Müslüman ya da gayrimüslimler yanında, Endülüs
dışında ve ona komşu olarak yaşayan gayrimüslimlerin de Arapça’dan alarak
kendilerine mâlettikleri kavramlardır. Bu yüzden de bazı kelime ya da
kavramların anlamları hem Arapça aslından hem de Müslümanlara göre olan
anlamından farklı olabilmektedir. Bunun en bâriz iki örneği, Arap ve Arapça
kelimelerinin gayrimüslimler arasında kazandığı anlamdır. Arapça’da elArab ( )ام نآşeklinde söylenen ve İspanyolca’ya Alárbe veya Alarve
şeklinde geçmiş olan kelimeye, gayrimüslimler arasında kendi asıl anlamı
yanında “barbar, kaba, haşin adam” gibi olumsuz anlamlar da yüklenmiştir.
Diğer bir örnek kelimede de benzer durum sözkonusudur. Arapça’daki el‘Arabiyye ( )اگ ن ﺔkelimesi İspanyolca’ya Algarabía veya Algaravia ya da
Algravia şeklinde geçmiş fakat, “Arapça” anlamı yanında, “sözü anlaşılmaz,
çok konuşan, anlaşılmayan dil” gibi olumsuz içeriğe de sahip olmuştur. Bir
başka örnek ise, Arapça ğanîme ( )ن مﺔkelimesidir ki, bu İspanyolca’da
“soygun, hırsızlık” anlamlarıyla karşılık bulmuştur. Gerçekte, bu tür
kelimelere olumsuz anlam yükleme işini Endülüs’te veya ona komşu olarak
yaşayan bütün gayrimüslimlere, hatta bütün Endülüs asırlarına mâletmek
doğru bir yöntem değildir. Bu daha çok Reconquista sürecinde
Müslümanlara karşı bilinçli olarak mücadele veren fanatik Hristiyan kişi ya
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da gurupların eseri olarak algılanmalıdır.
A.
ORTAÇAĞ
İSLAM
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KÜLTÜRÜNÜN

AVRUPA

Ortaçağ İslam dünyasında üretilen özgün kültürün Avrupa halkları
üzerinde yaptığı bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlardaki derin etki
yaklaşık 6 asırlık bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Bu süreç, İslam
medeniyetinin oluşum ve gelişme çağları olarak nitelendirilen VIII.
yüzyıldan XIII. yüzyıla kadarki zaman dilimini kapsamaktadır. Özellikle Hz.
Muhammed’in vefâtını izleyen iki yüzyıl boyunca Müslümanlar, Batı’da
Pireneler’den Doğu’da Filipinler’e dek yayılan yeni ve özgün bir kültürel
alan üretmişlerdir. Genel olarak İslâm’ın altın çağı şeklinde adlandırılan
VIII.-X. yüzyıllarda medenî dünyanın çoğu bölgelerinde bir pax-Islamica
(dünya İslâm barışı) kurulmuştur. Bilimsel, felsefî, edebî ve sanatla ilgili
çalışmalar insanlık tarihinde benzeri pek az görülen doruklara yükselmiştir.1
Gerek Avrupa ya da Batı dünyasında düşünce hareketinin doğup
gelişmesinde, gerek Latin Ortaçağının uyanışında ya da Batı'nın yeniden
doğuşunda (Renaissance) ve gerekse Hristiyanlığın yeniden biçim
kazanışında (Reforme) en önemli faktör İslâm düşüncesinin, kültür ve
medeniyetinin Latin mütercimler kanalıyla Batı’ya aktarılması olmuştur.2 Bu
aktarımda kullanılan kanallar ise Haçlı Seferleri, ticaret, Sicilya ve daha çok
da Endülüs olmuştur. Bu etkileşim ve aktarım alanı bütün sosyal, kültürel ve
ekonomik bileşenleriyle birlikte genel olarak Akdeniz dünyası ya da
coğrafyası şeklinde nitelendirilebilir.
Dünyanın merkezî bir konumunda bulunan İslâm âlemine Ortaçağ’da
Çin’den ve Hindistan’dan da icatlar ulaşıyordu ve Eski Yunan, Mısır ve İran

1 Bu dönemlerle ilgili bilgi ve değerlendirmeler için bkz. Frederick B. Artz, Orta Çağların
Tini 200-1500, çev. Aziz Yardımlı, idea, İstanbul 1996, s. 126, 146-147; Fernand Braudel,
Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, çev. M. Ali Kılıçbay, İmge, Ankara 1994, II, 171 vd.; Sachiko
Murata-William Chittick, İslâm’ın Vizyonu, çev. Turan Koç, İnsan, İstanbul 2000, s. 453;
W. Montgomory Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh 1972, s. 22
vd.; Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti İslâm’ın Rönesansı, çev. Salih Şaban,
İnsan Yayınları, İstanbul 2000, s. 493, 524
2 Geniş bilgi için bkz. S. Steven Runciman, “Avrupa Medeniyetinin Gelişmesi Üzerindeki
İslâmî Tesirler”, çev. Nûşîn Asgarî, Şarkiyat Mecmuası, S. 3, İstanbul (1969), s. 1-12; M.
Rıza Hakimi, İslam Bilim Tarihi, İstanbul, İnsan Yayınları, 1999, s. 99 vd.; P. Khuri Hitti,
Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, çev. Salih Tuğ, İstanbul 1989, II, 430; Haydar Bâmmât,
Mecâlâ’l-İslam, çev. Âdil Züaytir, Kahire, 1956, s. 107
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bilgileri onlara miras kalmıştı. Bu nedenle Müslümanlar, teknoloji
bakımından Avrupa’dan çok ileriydiler, yeniliklere açıktılar. Çağdaş
Avrupa’dakinden daha yüksek okuryazarlık oranına ulaşmışlardı. Yel
değirmenlerini, trigonometriyi, üç köşeli yelkenleri icat etmişler ya da
geliştirmişlerdi. Metal sanayiinde, mekanik ve kimya mühendisliğinde,
sulama yöntemlerinde önemli adımların atılmasına öncülük etmişler:
Çin’den barutu ve kâğıdı alıp Avrupa’ya da geçmesini sağlamışlardı. Yani,
Ortaçağ’da teknoloji akışının yönü, bugünkü gibi Avrupa’dan İslâm âlemine
doğru değil, büyük oranda İslâm âleminden Avrupa’ya doğruydu. Ancak,
milattan sonra aşağı yukarı 1500 yılından başlayarak bu akışın yönü
neredeyse 180 derece değişmiştir.1
Avrupa’da, Rönesans’tan dört asır evvel, Endülüs Emevileri
döneminde Endülüs Devleti büyük bir bilimsel-kültürel gelişme yaşamıştır.
Felsefe ve bilimsel çalışmada, dünyanın en eski milletlerinden ikisi olan
Yahudiler ile Araplar geniş bir işbirliğine girmişler, bu sayede Arapların
bilimsel eserleri birkaç dile hâkim Yahudiler gibi gayrimüslimler tarafından
Avrupa dillerine aktarılmış ve Avrupalılar bu eserleri kendi uygarlığını
oluşturmada kullanmışlardır. Bugün Batı kapitalizminde ithal kökenli ne
varsa mahreci Müslümanlardır. Kambiyo senedi (süftece), commenda adıyla
bilinen sermaye ortaklığı (mudârebe), önden satış (muhâtare), pirinç, ipek,
şeker kamışı, kâğıt, pamuk, Arap rakamları, abaküs Müslümanlar vasıtasıyla
keşfedilen Yunan bilimi, barut, pusula, vb. Batılılar için bu ödünçlerin
varlığını kabul etmek demek, Batı tarihinin, Batı’nın rasyonaliteye doğru
giden yolda tek başına öncü, dâhî ve hocasız bir mûcit olduğu tarzındaki
geleneksel izahlarına sırt çevirmek demektir.2 Bu çalışmaya konu olan
kelime ve kavramlar da ortaya koymaktadır ki, Eskiçağ’ın medeniyet mirası
1 David Abulafia, “The Role of Trade in Muslim-Christian Contact During the Middle Ages”,
The Arab Influence in Medieval Europe, ed. Dionisius A. Agius-Richard Hitchcock,
Lebanon 1994, s. 1-24; Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik: İnsan Topluluklarının
Yazgıları, çev. Ülker İnce, TÜBİTAK, Ankara 2004, s. 325 vd.
2 Fernand Braudel, Medeniyet ve Kapitalizm, çev. Mustafa Özel, İz Yayıncılık, İstanbul 1996,
s. 15; Moshe Sevilla-Sharon, Türkiye Yahudileri: Tarihsel Bakış, Jerusalem 1982, s. 14-15;
Joseph MacCabe, Medeniyyetü’l-Müslimîn fî İsbanya, trc. M. Takiyyüddin el-Hilâlî, Rabat
1985, s. 95-101; Hamilton A.R. Gibb, "The Influence of Islamic Culture in Medieval
Europe", Bulletin of the John Rylands Library, 38/1, (Manchester) 1955, s. 82-98; Alisa
Meyuhas Ginio, Jews, Christians and Muslims in the Mediterranean World After 1492,
London 1992, s. 14 vd.; Donald R. Hill, “Arabic Fine Technology and its Influence on
European Mechanical Engineering”, The Arab Influence in Medieval Europe, (ed. Dionisius
A. Agius-Richard Hitchcock), Lebanon, Ithaca Press, 1994, s. 25-43
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Müslümanların elinde yeniden dirilerek hayatın her alanında insanlara
kolaylık ve refah getirmiştir. Ayrıca, vücuda getirilen yeni kültür tarihî bir
realite olarak Avrupa milletlerinin de medenileşmesine vesile olmuştur.
B. FARKLI ALANLARDAKİ İSİM VE KAVRAMLARIN
GEÇİŞİNE ÖRNEKLER
Bu çalışmada binden fazla kelimeye yer verilmektedir. Bunlar içinde
en çok çekenlerinden örnekler Meselâ, sulama teknik terimlerinden
İspanyolca “noria” (su çarkı, su dolabı) Arapça “en-nâûre”den ()امﻧﺂﻋﻮﺭﺓ,
“acequia” (su kanalı, sulama sistemi) “es-sâkıye”den ( )اگ ﺔve “arcaduz”
(su borusu, suçarkı kepçesi) “el-kâdûs”tan ( )ﺍﻟﻘﺂﺩﻭﺲgelmektedir.
Müslümanlar pirinç, pamuk, şeker kamışı, dut, hurma, gül, şeftali, kayısı,
portakal gibi meyve çeşitleri yanında, zirâî çiçekler ve sebze çeşitlerini
Maşrıktan Endülüs’e getirmiş ve orada bu mahsullerin üretimini
yaygınlaştırmışlardır. Daha sonra bu ürünler Müslümanlardan İspanyalılara,
onlardan da Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Bu ürünlerin İspanyolca’daki
isimleri de bu gerçeği kanıtlar niteliktedir. Meselâ, “albaricoque” (kayısı,
mışmış) “el-berkûk”tan ()ﺍﻟﺒﺮﻗﻮﻕ, “lemon” (limon) “el-leymûn”dan ()ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ,
“aceituna” (zeytin) “ez-zeytûn”dan ()امزي ان, “naranja” (nârenciye) “ennârenc”den ()ام ن ﺞ, “azucar” (şeker) “es-sükker”den ( )املتنgelen
kelimelerdir.1
Örneklemeye devam edildiğinde görülebilecek diğer bazı kelime ve
kavramlar da şunlardır. “Fonda” veya “alfóndega” ya da “alhóndiga”nın
kaynağı (han, tahıl deposu, otel) “el-fünduk” ()امﻓﻨﺪﻕ, “tahona”nın (değirmen)
“et-tâhûne” ()امﻁﺂﺣﻮﻧﺔ, “tarifa”nın (tarif, tanımlama) “et-ta’rîf” ()امﺗﻌﺮﻳﻒ,
“erros”un (pirinç) “el-ürz” ()ﺍﻷﺭﺯ, “alacena” veya “alhacena”nın (dolap,
yüklük, büfe) “el-hizâne” ()ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ, “almohada”nın (yanak yastığı) “elmühadde” ()ﺍﻟﻤﺨﺪﺓ, “adoquin”nin (taş döşenmiş kaldırım) “ed-dükân” ( ﻥ,(ﺂﻜﺪﻟﺍ
1

Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu’cemü’l-buldân, Mısır 1906, I,
354; Evariste Levi-Provençal, el-Hadâratü'l-Arabiyye fî İsbânya, çev. Tâhir Ahmed Mekkî,
Dâru’l-Maârif, Kâhire 1994, s. 106 vd.; Hitti, III, 835-836; Jean-Paul Roux, L’Islam en
Occident: Europe-Afrique, Paris 1959, s. 145; S. M. Imamuddin, Some Aspects of the SocioEconomic and Cultural History of Muslim Spain 711-1492 A.D., Brill, Leiden 1965, s. 72
vd.; Abdüllatîf Denedeş, el-Endelüs fî nihâyeti’l-Murâbitîn ve müstehilli’l-Müvahhidîn:
Asru’t-Tavâifi’s-Sânî (1116-1151), Beyrut 1988, s. 153, 293 vd.; Artz, s. 127 vd.; Habeeb
Salloum, “Arabic Contributions to the Spanish Language”, The Center for Arab Culture
and
Dialogue
Website,
(çevrimiçi)
http://www.alhewar.net/Basket/Habeeb_Salloum_Spanish_Language.htm, 20 Ağustos 2012
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“alquilar”ın (kiraya verilen şeyin ücreti, kiralamak, kiraya vermek) “el-kirâ”
( )ﺍﻟﻜﺮﻯveya “el-îcâr” ( )اﻹيد, “alcalde”nin (kadı, şehrin en yüksek idarecisi)
“el-kâdî” ()ﺍﻟﻘﺂﺿﻲ, “alcoba”nın (kubbe) “el-kubbe” ()ﺍﻟﻘﺒﺔ, “albanil”in (bina)
“el-binâ” ( )ﺍﻟﺒﻨﺂﺀve “fulano”nun (filan) kaynağı da “fülân”dır ()ﻓﻼﻥ. Bugünkü
İspanyolca’da kullanılmayıp Portekizce’ye girmiş olan kelimelerden bazıları
da şunlardır: “Alcatifa” (tüysüz kadife bitkisi, duvar halısı) “el-katîfe”
()ﺍﻟﻘﻄﻴﻔﺔ, “alfajate” (terzi) “el-hayyât” ()ﺍﻟﺨﻴﺂﻁ, “safora” (sahra, çöl) “sahrâ”
( )ﺻﺤﺮﺁﺀve “arretel”in (rıtıl) “er-rıtl” ()ﺍﻟﺮﻃﻞ.1
Konunun dağlar, tepeler, adalar, sâhiller, nehirler, denizler, mağaralar,
bahçeler, ağaç ve çiçekler, renkler ve yıldızlar, ovalar ve vâdiler gibi tabiat
mekânları; otlaklar, ekim alanları, köyler, şehirler, yapılar, sokaklar, yollar,
köprüler, kaleler, değirmenler ve kuleler gibi insan ürünü eserler yönünden
de örnekleri sayısız miktarlardadır. Meselâ, dağ anlamındaki “cebel” ()ﺟﺒﻞ
kelimesi “Yébel” ve “jabal” şeklinde İspanyolca’ya geçmiştir. “elMüdevver” ( )ﺍﻟﻤﺪﻭﺭkelimesi “Almodâvâr del Rio” şehrine isim olmuş ve
“vâdî” ( )ﻭﺁﺩﻱkelimesiyle başlayan “el-Vâdî’l-kebîr” ()ﺍﻟﻮﺩﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
“Guadalquivir”, “Vâdî’l-hicâre” (“ )ﻮﺁﺩﻯ ﺍﻟﺣﺠﺎﺭﻩGuadalajara”, “Vâdî’l-ebyaz”
(ﻷ ﺾl’îdâV“ ,”raivaladauG“ (ﺍ ﻯﺩﻮﻟﺍ-kanâl” (“ )ﻮﺁﺩﻯ ﺍﻟﻘﻨﺂﻝGuadalcanal”,
“Vâdî’l-kasr” (“ )ﻮﺁﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﺮGuadalcazar”, “Vâdî’l-kutn” ()ﻮﺁﺩﻯ ﺍﻟﻘﻄﻦ
“Guadalcoton” gibi pek çok coğrafî isim vardır. Ayrıca kılık kıyâfet,
hendese, mimârî, süsleme gibi hayatın pekçok alanındaki eşya isim ve

1

Geniş bilgi için bkz. J. B. Trend, The Civilization of Spain, London 1944, s. 38, 40-41, 46,
Levi-Provençal, Hadâra, s. 113-118; Glaire D. Anderson - Mariam Rosser - Owen Brill,
Revisiting al-Andalus: Perspectives on the material culture of Islamic Iberia and beyond,
Brill, Leiden 2007; Olivia Remie Constable, et-Ticâretü ve’t-tüccâr fî’l-Endelüs, Art. trc.
Faysal Abdullah, Mektebetü’l-Ubeykân, Riyad 2002; Nada Shaath, Arabic Influence on the
Spanish Language, (çevrimiçi) http://www.arabic-socal.com, 20 Ağustos 2012

53

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
kavramları İspanyolca’ya Endülüs Arapçası’ndan geçmiştir.1
Avrupa’da Romen rakamlarının yerini alan bugünkü Hint menşeli
Arap rakamları ile sıfırın kullanılması, halen kullanılan “algebra” (cebir
ilmi) “el-cebr” ( )ﺍﻟﺠﺒﺮyanında, “betelgeuse” (İkizler Evi, İkizler Burcu)
“beytü’l-cevzâ’” ( )امجازاء يﺕve “cenit” (azimut, semt) “es-semt” ( )ﺍﻟﺴﻤﺖgibi
terimler matematik ve astronomi sahasındaki Endülüs-İslam tesirleri
hakkında fikir vermektedir. Özellikle astronomi ve tıp alanlarında
Arapça’dan Lâtince’ye pek çok kitap tercüme edilmiş ve bu eserlerdeki
terimler Arapça şekliyle hemen aynen muhâfaza edilmiştir.2
C.
ALFABETİK
ARAPÇASI’NDAN AVRUPA
1

SIRALAMAYLA
ENDÜLÜS
DİLLERİNE GEÇEN ÖRNEK

Daha fazla bilgi için bkz. Trend, s. 47, 50; Abu-Haidar, J. A., “Los arabismos del castellano
en la baja edad media (consideraciones históricas y filológicas)”, Bulletin of the School of
Oriental and African Studies, University of London (1985), 48(2), s. 353-354; D. Campbell,
Arabian Medicine and its Influence on the Middle Ages, I-II, London 1926; Luis Teófilo Gil
Cuadrado, “La influencia musulmana en la cultura hispano-cristiana medieval”, Anaquel de
Estudios Arabes, S. 13 (2002), s. 37-65; Norman Daniel, The Arabs and Medieval Europe,
Longman, London 1979; James W. Allan, “The Influence of the Metalwork of the Arab
Mediterranean on that of Medieval Europe”, The Arab Influence in Medieval Europe, ed.
Dionisius A. Agius-Richard Hitchcock, Lebanon 1994, s. 44-62; Astronomi konusundaki
Endülüs ve İslamî mirasın Hristiyanlara geçişiyle ilgili geniş bilgi için bkz. Roser Puig, “La
proyeccion ortografica en los instrumentos astronomicos: del Oriente Islamico a la Europa
del Renacimiento”, Mecelletü’l-Ma’hedi’l-Mısrî, Kısmü’l-Frencî, XXVI, (Madrid) 1993-94,
s. 249-262; Mehmet Özdemir, “Endülüs”, XI, 223; S. A. Âşûr, Hadâretü ve nuzumü
Avrubbâ el-Usûru’l-Vüstâ, Kâhire 1966, s. 259-331; Charles Burnett, “An Islamic
Divinatory Technique in Medieval Spain”, The Arab Influence in Medieval Europe, ed.
Dionisius A. Agius-Richard Hitchcock, Lebanon 1994, s. 100-135
2
Joseph Baretti, A Dictionary, Spanish and English, and English and Spanish: Containing the
signification of words and their different uses; together with the terms of arts, sciences, and
trades, (Google e-kitap) http://books.google.com.tr, 02 Temmuz 2012; Joan Corominas,
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid 1980-1991; G. Fehervari,
“Working in Metal: Mutual Influences Between The Islamic World and The Medieval
West”, JRAS: Journal of the Royal Asiatic Society, I, London (1977), s. 3-15; Eduardo
Manzano Moreno, “Christian-Muslim Frontier in Al-Andalus: Idea and Reality”, The Arab
Influence in Medieval Europe, ed. Dionisius A. Agius-Richard Hitchcock, Lebanon 1994, s.
83-99; Marcos Marín, Francisco, “Romance andalusí y mozárabe: dos términos no
sinónimos”, Estudios de Lingüística y Filología Españolas, Homenaje a Germán Colón,
Madrid 1998, s. 335-341; Joseph F. O’Callaghan, A History of Medieval Spain, Cornell
University Press, Ithaca 1975, s. 18 vd.; David Wulstan, “Boys, Woman and Drunkards:
Hispano-Mauresque Influences on European Song?”, The Arab Influence in Medieval
Europe, ed. Dionisius A. Agius-Richard Hitchcock, Lebanon 1994, s. 136-167; Josep María
Sola-Solé, Sobre árabes, judíos y marranos y su impacto en la lengua y literatura
españolas, Barcelona 1983, s. 279; Robert K Spaulding, “How Spanish Grew”, University
of California Press, Chapter 5: Arabic Spain, Berkeley 1942/1971, s. 53-62
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KELİMELER LİSTESİ
Listenin ilk sırasındaki kelimelerin büyük çoğunluğu İspanyolca,
bazıları Portekizce’dir. Birden fazla kelimenin yer aldığı maddede, eğer
kelimenin İspanyolca’sı varsa sıralama şöyledir: İspanyolca, Portekizce,
İtalyanca, Fransızca ve İngilizce. Eğer kelimenin İspanyolca’sı yoksa,
sıralama o zaman Portekizce’den başlayarak aynı şekilde devam etmektedir.
Bu arada, pekçok kelimenin İspanyolca versiyonları vardır ve bunlar peşpeşe
sıralanmıştır. Kelimeleri sıralarken aralarında kullanılan “/”in anlamı, “ve”,
“veya”dır. Türkçe karşılıkları verilirken ise, “veya” anlamında “;”
kullanılmıştır. Bir maddede yer alan birden fazla kelimeden hangisinin
İspanyolca veya başka dilden olduğunu yazmak belki de bu çalışmayı daha
iyi hale getirebilirdi. Fakat bunu yapmak neredeyse hacimli bir kitap telif
etmek kadar zaman ve emek istediğinden, daha ayrıntılı tespit veya kayıtları
daha ileri çalışmalarda aramak daha doğru olacaktır. Parantez içinde verilen
kelime anlamlarındaki farklı tahminler virgül ile ayrılarak sıralanmıştır.
Şimdi kelimelerin madde madde sıralamasına geçilecektlir.
Abacería: Ebâzîr (  ﺃ ﺂ ي- Farsça menşeli; yağ, sirke, kuru bakliyat ve
morina balığı, vb. gıdaların satışının yapıldığı mağaza; bakkaliye)
Abacero: Sâhibü’z-zâd (  كآ امزا- bakkal)
Abalorio: el-Billûrî ( ام ما ﻱ- cam boncuk; bijuteri)
Abarraz/Abarrazo/Albarraz/Avarrâz/Fabarraz/Favarraz/Habarras/Hava
rraz/Paparaz/Paparraz: Habbu’r-re’s ( كآ ام ﺃﺱ- kafa tanesi anlamında acı bir
tıbbî bitki, tohumları toz haline getirilip böceklerin zehirlenmesinde
kullanılır)
Abbarrada: el-Berrâde ( اگ ا ﺓ- su içmede kullanılan toprak kap; çit
veya toprak bariyer; taş duvar)
Abelmeluch: Hubbü’l-mülûk (  ك اگمگو- bir üzüm çeşidi)
Abelmosco: Hubbu’l-misk ( كآ امم ه- tıpta ve parfümeride kullanılan
bir tıbbî bitki)
Abencerraje: İbnü’s-Serrâc ( ا ن ام اﺝ- Serrâcoğulları; Endülüs’ün
Mülûkü’t-Tavâif döneminde Gırnata’da hâkim olan Zîrîler’in rakibi bir
sülâle)
Abenházam: İbn Hazm (  ا ن كز- İbn Hazm, ö. 456/1064: Zahirî
mezhebinin en büyük temsilcisi olan Endülüslü/Kurtubalı usulcü, fakih,
muhaddis, tarihçi, edip ve şâir)
Abenuz: Ebenûs ( ﺃ اﺱ- abanoz ağacı)
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Abesana: el-Bâsene ( اگ ل ﺔ- Latince versare menşeli, bir saban veya
pulluk ile paralel arklar açma çalışması; araziyi ekime hazırlamak için
yapılan ark açma işi)
Abiar: el-Bihâr (

 اگ- deli papatya)

Abisinio: Habeşî ( ك شﻲ- Habeşli)
Abismal: el-Mismâr (  امم م- çivi; mızrak başındaki vida)
Abit: Ebyad ( ﺃ ﺾ- karbonat)
Abitaque/Tabuco: et-Tabaka/et-Tıbâk ( امﻃ ﺔ/  اگك ش- daire; oda; evin
damını örtmede kullanılan ahşap kiriş)
Acarnar/Achernar/Akharnar: Âhıru’n-nehâr (  خ اگ- Eridano
takımyıldızının merkezinde yer alan en büyük yıldız; günün sonu)
Acebibe: ez-Zebîb (  امز- kuru üzüm)
Acebuche: ez-Zenbûce ( ام وجﺔ- yabani zeytin)
Aceche: ez-Zâğ ( اگزاﻍ- astronomik hareketleri açıklayan kitap; demirbakır-çinko sülfat)
Aceifa/Acepha: es-Sâife ( امص ﺋ ﺔ- Müslümanların yazları çıktığı askerî
sefer; yaz hasadı)
Aceite/Azeite: ez-Zeyt ( امز ﺕ- zeytinden elde edilen sarımsı yeşil yağ)
Aceituna/Azeitona: ez-Zeytûne ( امز و ﺔ- zeytin)
Aceituní/Setuni: ez-Zeytûnî ( امز و ﻲ- çok ünlü ve değerli Dımaşk
menşeli kadife ve saten kumaş türü; inşaatta uygulanan bir iş)
Acelga/Celga: es-Silka ( ام مﻘﺔ- beyaz pancar; pazı)
Acémila/Azemola/Azimela/Azemela/Smala: ez-Zâmile ( ام اممﺔ- erkek
katır; fazla yük)
Acemite: es-Semîd (  ام م- ince undan yapılan has ekmek; buğday
lapası)
Aceña/Acenna/Açenna/Azena/Azenia/Acenia/Assania:
es-Sâniye
(ﺔ
 ام- nehrin uygun yerine konuşlandırılmış suyla çalışan un değirmeni;
bir hidrolik makine türü)
Acequia/Azequia/Azacaya/Cequia/Zequia: es-Sâkıye ( اگ ﻘ ﺔ- sulama
amacıyla suyu bahçeye yönlendiren ark; su kanalı; sulama sistemi; su dolabı)
Acequiar: es-Sikâye (ﺔ

 اگ- su kanalı açmak)

Acerola/Azerole/Azarolla: ez-Za’rûre ( زحنو ﺓام- alıç meyvesi; Hint
kirazı)
Acetre/Cetre/Celtre/Acetere: es-Satl (  املك- kuyudan su çıkarmak
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amacıyla kullanılan küçük kazan veya kova)
Achacar: eş-Şikâ’/Teşekkâ ( امشك ﺀ/
etmek)

 شك- şikâyetçi olmak; şikâyet

Acial/Aciar/Aziar: ez-Ziyâr ( اگز ن- kulak veya burnundan sıkarak
çiftlik hayvanlarını tutmaya yarayan bir âlet)
Acíbar: es-Sabr ( ام ن- Sarısabır; aloe suyu)
Acibara/Alcibara/Alzavara/Atzavara/Címbara: eş-Şebbâre ( اگش ﺓbüyük makas; orak)
Acibarar: es-Sabr (ن
tedirginliğini göstermek)

 ام- birşeyin içine acı katmak; endişe veya

Acicalar/Cicalar/Açacalar: es-Sıkâl ( امصﻘ گ- silah ve benzeri şeyleri
temizlemek; boyanan şeylere son kat cilâsını atmak)
Acicate/Cicaten: es-Sikâ ( اگ ﺓ- bir kabı sızdırmaz yapmak için
puntalamak; bir işi yapmaya teşvik edici)
Acidaque: es-Sıdâk/es-Sadâk (  امص ا- Müslüman kadının mehri)
Acimut/Azimute/Azimuth/Azimut/Cenit/Zénite: es-Sümût ( املااﺕazimut; güney açısı; semt)
Ación/Ation: es-Suyûr ( يا اگ- üzengi üzerindeki tutma kayışları)
Acirate: es-Sırât (  امص ا- araba yolu; iki sıra ağaçlar arasındaki
yürüyüş yolu; arazideki parsel veya tarlaları birbirinden ayırmak için
kullanılan toprak hattı)
Acitara/Citara: es-Sitâre ( ام ﺓ- dış duvar; dış cephe; köprü
üzerindeki korkuluk duvarı; süslü bir kumaş çeşidi)
Adafina/Adefina: ed-Defîne ( ام ﺔ- gömü; Yahudilerin Cumartesi
yemeğini Cuma akşamı çevresini köz ve kömürle kaplayarak pişmesi için
ocağa yerleştirdikleri yemek kabı)
Adalid/Adalil: ed-Delîl (  اگ گ- herhangi bir müessesenin reisi; lider;
kahraman)
Adaraja/Adraja: ed-Derâğa ( ام انﺔ- bir duvardaki tuğlaların birbirne
geçerek devamlılık oluşturdukları sıralardan herbiri)
Adarga/Adarguea/Adargues: ed-Deraka (ﺔ
kalkan)

 ام- oval biçimli bir deri

Adárgama/Adutaque: ed-Dermaka ( ام ا ﺔ- çiçek unu; has buğday
unu)
Adargar: ed-Derak ( ام ش- kalkan ile kendini kapatıp savunmak;
kendini savunmak)
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Adarme/Adareme: ed-Dirhem (
birimi; herhangi birşeyin küçük parçası)

 ام- üç Tomin ağırlığında para

Adarme/Adarmea/Adarm/Adaram/Direm/Dirham: ed-Dirhem (  اگ نdirhem)
Adarvar/Adarve/Adarvea/Adarves: ed-Darb ( اگﺿنآdüşürmek; sersemletmek; güçlendirilmiş surlar)
Adefera: ed-Dafira ( امﺿ ﺓ- kare biçimli küçük duvar çinisi)

hayrete

Adehala/Alifara/Lifara: el-İhâle ( اﻹك مﺔ- ödemesiz verilen satılık veya
kiralık malın fiyatı üzerinde zorunlu ayarlama yapma; herhangi bir maaşa
veya komisyona tahsisat yapma; kredilendirme)
Adejije: ed-Decâce ( اگ ج جﺔ- tavuk)
Adelfa: ed-Diflâ (  – ام گbir çeşit zakkum)
Ademán: ed-Damân ( – امضا نsevinme ve üzüntü benzeri duygularla
bedenin veya bir organın tepki hareketi; edep; yasal garanti; tazmin; jest)
Ademe: ed-Da’me ( ام حاﺔ- madenlerde tüneli güçlendirmek için
ahşaptan inşa edilen destek; payanda)
Aderezar: Tırâz ( ﻃ از- ipek giysi veya bir kumaşı nakışlı veya
işlemeli hale getirmek; dokumaları süslemek; bir odayı veya evi misafir için
hazırlamak; yahniyi çeşitli baharatlarla lezzetli hale getirmek)
Aderra: ed-Dirre ( ام ﺓ- sıvılarını çıkarmak için üzüm veya zeytini
sıkarken kullanılan bir ip halkası)
Adiafa/Diafa: ed-Dıyâfe ( ﺿي ﺔام- seferden döndükten sonra
denizcilere verilen ziyafet; misafirperverlikten ve cömertlikten gelen ikram
sofrası)
Adivas: ez-Zi’be ( امﺫﺋ ﺔ- dişi kurt)
Adive: ez-Zi’b ( ﺫﺋآام- kurt)
Adoquín/Adoquim/Adoquina: ed-Dükkân/ed-Dükkîn ( ام ت ن/  اگ ك نyollara döşemek veya başka amaçlarla kullanmak için dikdörtgen prizma
şeklinde kesilmiş taş; taşdöşeme veya kaldırım; balmumuyla kaplanmış
taşlarla döşeli kaldırım; arabaların geçişi için caddenin ortasına döşenmiş
büyük taşlardan oluşan alan; sakar ya da cahil kişi)
Ador: ed-Devr (  ام و- çiftlik ya da tarlalarda otorite tarafından
belirlenen düzenli sulama zamanı)
Adorras: ed-Dürrâ’a ( ام احﺔ- yünlü cübbe)
Aduana/Aduaneira/Douane/Dogana: ed-Dîvân ( ام وان- genellikle
liman ve sınırlarda konuşlanan ve ithal-ihraç mallarının kaydını tutan
gümrük veya vergi dairesi; bir oyun çeşidi)
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Aduanero: ed-Dîvânî ( ام وا ﻲ- Dîvân ile ilgili; gümrük veya vergi
görevlisi)
Aduar: ed-Düvvâr (  اگ وا- yarı kalıcı yerleşim yeri; oba; yurt; menzil)
Adúcar: Haddûka ( خ وﻘﺔ- dışı ipekle kaplı kaba bir kumaş çeşidi)
Adufe/Aldufe: ed-Düff ( اگ ب- bir tef çeşidi)
Adul: ‘Udûl (  ح و- kadı danışmanı; güvenilir kişi; noter)
Adula/Dula: ed-Dûle ( اگ وگﺔ- sulama sırası geldiğinde sulama kanalının
açıldığı arazi parçası; köylülerin sığırlarını sırayla otlattıkları arazi)
Adunia: ed-Dünyâ (  – ام يbolluk; dünya)
Afanar: Fenâ’ ( ء- tutku peşinde yok olma; birisi için çalışmak;
isteyerek çalışmaya teslim olmak; birşeyi elde etmek için vargücüyle
çabalamak)
Afion: Efyûn (  اك و- siyah haşhaşın sütlü suyu)
Aforrecho/Horro/Horra/Forro: Hurre/Hur ( ك ﺓ/  ك- hür; azatlı)
Agarvia: el-Ğarbiyye ( اگغ ﺔ- batılı; batı bölgesinden olan)
Agengibre/Gengible/Jengibre/Jenjibre: ez-Zincibîl ( اگز ج گ- zencefil)
Aguajaque: el-Vuşşâk ( اگوك ش- rezenenin beyazımsı reçinesi)
Aguela: el-Havâle ( امكوامﺔ- resmi belgelerde kayıtlı devletin geliri)
Ahorrar: Harrara (  ك- bir yerde yapılan masraflara kısıtlama
getirmek; istikbal için para biriktirmek; aşırı tüketimden kaçınmak;
kurtarmak; hür kılmak)
Ajabeba/Axabeba/Xabeba: es-Şebbâbe ( امك ﺔ- Mağribî flüt)
Ajaqueca/Jaqueca/Axaqueca/Xaqueca/Zaqueca: eş-Şakîka ( امش ي ﺔşiddetli baş ağrısı veya migren; aptalca konuşmalarla birini rahatsız etmek)
Ajaquefa/Azaquefa/Asaquifa: es-Sakîfe ( ام ﻘ ﺔ- binanın genellikle
çiniyle kaplı yüksek yeri; Müslüman evlerindeki sofa; içavlu; örtülü revaklı
avlu; veranda; portiko)
Ajaraca/Axaraca: eş-Şârûk/eş-Şarâka ( اگش نوش/  اگك اﻘﺔ- İslam
mimarisinde süsleme amaçlı dantel misali alçı döngü)
Ajarafe/Axarafe/Aljarafe/Alxarafe/Axarfe: eş-Şeref/eş-Şerefe ( اگش ﻒ/
 اگش كﺔ- yüksek çatılı geniş seyir terası; balkon; galeri)
Ajárea/Halarea: eş-Şerî’a (ﺔ

 اگش- müessese; dînî doktrin; din; Şerîat)

Ajebe/Jebe/Jabato: eş-Şebb (  امش- şap; kauçuk ağacı)
Ajedrea: eş-Şatriyye ( اگشﻃ ﺔ- bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen
ve 30 cm kadar yüksekliğinde kekik benzeri güzel kokulu bir bitki; iştah
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açıcı; lezzetli)
Ajedrez/Axedrez/Axadrez/Xadrez/Xatranj/Échec:
eş-Şıtrenc/eşŞatranc ( شكن ﺞاگ- satranç, Sanskritçe Şaturanga’dan Arapça’ya geçmiştir)
Ajenuz: eş-Şânûz ( امش وز- Farsça menşeli, Hindistan cevizi çiçeği;
kişniş; çörekotu)
Ajimenez/Ajimez/Aximez: eş-Şemmâse/eş-Şemîs ( اگكم ﺔ/  اگشم ﺱortadan bir kemerle bölünmüş pencere evin avlusunda veya uygun olan
başka yerinde güneşi daha çok alan balkon çıkıntılı güneşlenme yeri; ortada
bir sütun tarafından desteklenen kemerli pencere)
Ajomate: eş-Şamt/el-Cümmât (  امشم/  اگدم ﺓ- Endülüs tatlı sularında
bol bulunan ve yemek tatlandırıcısı olarak kullanılan düğümsüz ince
flamentli koyu yeşil bir yosun)
Ajonjolí/Aljonjoli/Jugeoline: el-Cülcülân (  امدمد- susam)
Ajorar/Ajorrar: el-Cerr (  اگد- dağdan kesilen kütükleri sürükleyerek
götürmek; çekmek; sürüklemek; bir insanı zorla götürmek)
Ajorca/Xorca/Xorcia/Xórquia/Exorquia: Şürke ( ش تﺔ- kadınların
boğaz, ayak veya kollarını ya da silahları süsleyen ve değerli madenlerden
yapılan halka veya takı)
Ajuagas/Axuagas: eş-Şukâk (  اگك- tırnaklı hayvan ülseri)
Ajuar/Axuar/Aixovar: eş-Şivâr/eş-Şüvvâr ( امشوان- genç kızın çeyiz
olarak hazırladığı her türlü eşyası)
Alá: Allâh: ( ﷲ- Allah)
Alabão: el-Lebbân ( اگگ ن- sütçü)
Alacaba: el-‘Akabe ( اگ ﺔ- yamaç)
Alacena/Alhacena: el-Hızâne ( ام زا ﺔ- içinde rafları bulunan gömme
dolap veya yüklük)
Alacer: el-A’şâr (  اﻷحش- üzüm bağları için devlete ödenen vergi)
Alacet/Alizace/Alicerce: el-Esâs ( اﻷل ﺲ- bir binanın temeli; vakıf
müessesesi)
Alacrán/Alacrá/Alacral/Alicante: el-Akrab ( ام آ- akrep)
Alaçar: el-‘Asr (  اگ ص- öğleden sonraki üç saat içinde bulunan dua
vakti; ikindi vakti)
Aladma: ez-Zimme/Ehlü’z-zimme ( اگﺫاﺔ/  ا گ اگﺫاﺔ- zimmîler; korunan
halk; devlete vergi ödeyerek varlıklarını koruyan aileler)
Aladul: ed-Delv ( اگ گو- su kovası)
Alafa/Gallofa: el-‘Alâfe/el-‘Ulûfe ( اگ كﺔ/  ام موكﺔ- kişinin geçimini
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sağlayan resmi ödeme; salata yapımında kullanılan sebze; Şente Ya’kûb ya
da Santiago şehrine Frank topraklarından hac maksadıyla gelen miskin
kimselere verilen ekmek; dilenciye verilen ekmek)
Alafia: el-‘Âfiye ( ام ك ﺔ- âfiyet; sıhhat; nimet; lütuf; af)
Alahílca: el-‘Ilâka ( ام ﻘﺔ- duvar süslemesi olarak kullanılan kıymetli
dokuma)
Alajor: el-Âşûr ( ام كون- Divan’a ödenen zekât ve sadaka çeşitleri)
Alajú/Alaxu/Alaxur/Alfaxu/Alfaxur: el-Haşvü ( اگ شو- rendelenmiş
ekmek, bal, susam ve çeşitli baharatların karışımından elde edilen bir çeşit
bazı ezmesi; badem ezmesi, fındık, çamfıstığı, kızartılmış ve rendelenmiş
ekmek, tatlı baharatı ve balın karıştırılmasından sonra pişirilen kek)
Alajuz: el-‘Acûz ( اگ دوز- yaşlı kimse)
Alamar: el-‘Alem (  ام م- elbise üzerine tutturulan düğme veya broş
benzeri bir süs)
Alambicar: el-İmbîk ( اﻹ ش- damıtmak)
Alambique/Alambic/Alembic/Lambique: el-İmbîk ( اﻹ ش- kimyada
damıtma âleti)
Alameda/Almidana/Midan: el-Meydân (  امم ا- kavak ağaçlarının çok
olduğu yürüyüş alanı; pekçok türden ağacın bulunduğu yürüyüş alanı;
meydan; alışveriş merkezi; hipodrom; şehir merkezinin çevresinde çeşitli
sosyal etkinlikler için ayrılan geniş alan)
Alamín/Amín/Alamina: el-Emîn (  اﻷا- devlet adına devletin gelirgiderlerini yöneten görevli; muhtesib; tarımsal sulamada suyun dağıtım
şekline karar veren sulama kadısı; ağırlık ölçülerini kontrol eden görevli;
mimar yardımcısı)
Alamud: el-‘Amûd (  ام ما- pencereleri ve kapıları güvenli hale
getirmede kullanılan kare veya dikdörtgen biçimli demir çubuk)
Alaqueca: el-‘Akîk (  ام- akik; kan renkli bir kuvars türü)
Alárabe/Alarve/Árabe/Algarabío/Algarabía/Algaravia/Algravia/Alarbi
a/Alarvia: el-Arab/el-‘Arabiyye ( ام نآ/  اگ ﺔ- Arap; Araplar; Arapça;
anlaşılmayan lisan, söz ve/veya yazı; aynı anda konuşan birden fazla insanın
çıkardığı velvele; kelimeleri yanlış telaffuz eden barbar tarzı; karmaşa; Arap
ülkesinin doğası; Arabistan bölgesi; Reconquista hareketini benimseyenlere
veya fanatik Hristiyanlara göre barbar adam, kaba ve haşin adam)
Alarde: el-‘Ard ( – ام نضicra edilen ilk karşılaşma toplantısı yani gala;
dergi; askeri tören; asker kayıt listesi)
Alardear: ‘Ard ( ح ﺾ- gala veya askeri tören tertip etmek)
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Alarguez: el-Arğîs ( اﻷ ن ﺲ- karamuk benzeri birkaç çeşit dikenli
bitkiye verilen ad)
Alarife/Alarif/Aarif/Allarif: el-‘Arîf ( ام ن ﻒ- mimar veya başusta;
madencilikte duvarcı; kurnaz kimse)
Alarije: el-‘Arîs ( ام ن ﺲ- çok kırmızı bir üzüm çeşidi)
Alarós: el-‘Arûs ( ام ناﺲ- damat; koca)
Alaroz: el-‘Arûz ( ام ناﺾ- bir kapıyı veya pencere boşluğunu ikiye
bölen sabit çerçeve)
Alaroza/Alaroça/Sponsa/Esposa: el-‘Arûsa ( ام نالﺔ- gelin; yeni
vlenen kadın)
Alatar/Attar: el-‘Attâr ( ام ﻃ ن- hem attâr hem eczacı hem baharatçı;
çiçek yağlarından oluşan güzel kokular satıcısı)
Alatrón: en-Natrûn (  ام ﻃنا- nitrat köpüğü)
Alavao: er-Ref ( اگ ﻒ- koyun sürüsü)
Alaxia: el-‘Aşiyye ( اگ ش ﺔ- günün ikinci yarısında geç vakitteki dua
veya namaz vakti)
Alazán/Alazano/Alazão/Alezan/Alaça: el-Hısân ( ام ص ن- kestane
renkli at)
Alazor/Alaçor/Alazzor/Asfiore/Asfrole/Astifore/Affiore/Saffiore/Saffl
ower: el-‘Usfûr ( ام ص ان- bir tıbbî bitki çeşidi olan aspir; Carthamus
tinctorius)
Albacara/Albacara/Alvacara: el-Bekkâre/el-Bakara ( اگ ك ﺓ/  اگ ﺓaraba sürücülerine ayrılmış yol veya kapı, kasnak, makara veya küçük
tekerlek; kalelerde bulunan ve sığırların giriş-çıkışı amacıyla kullanılan kapı)
Albacea/Albaçea: Sâhibü’l-vasıyye (اگو ﺔ
- vasiyet
hükümlerini yerine getirmesi için kadı tarafından görevlendirilen kişi)
Albacete: el-Basît (ﻂ

 ام- düz ova anlamında yer adı)

Albacora/Bacora: el-Bâkûre/el-Bükrâ ( اگ تو ﺓ/  ام ك ى- erken yetişen
siyah incir; yılın ilk inciri; bir balık türü)
Albadena: el-Beden (
ipek elbise çeşidi)

 ام- tunik; gövdeyi örten yensiz gömlek; bir

Albafor: el-Bahûr ( اگ ون- tütsü ağacı sıvısı; parfüm)
Albahío: el-Bâhî ( ام ﻲ- açık sarı renkte bir aşı çeşidi; açık sarı renkte
olan parlak şeyler; gözalıcı veya parlak)
Albaicin/Albayzin: el-Beyyâzîn ( اگ ن- Gırnata ve diğer bazı güney
Endülüs şehirlerinde bulunan mahalle adı, doğancılar)
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Albaida/Albada: el-Beyzâ’ ( ام ﺿ ﺀ- beyaz; kuruş ayarında bir sikke
çeşidi; anthyllis cystoides denen beyaz yapraklı ve sarı çiçekli bir bitki)
Albaire: el-Beyz ( اگ ﺾ- yumurta)
Albañal/Arbellón/Albollón/Albañar/Albollón/Albannar/Albellon/Aboj
on/Arbollon: el-Bellâ’a ( ام حﺔ- kanalizasyon; pis su drenaj kanalı)
Albanar: Binâ’ ( ﺀ- bir şeyin üzerine diğerini koymak; bina etmek)
Albanega: el-Benîka ( ام ﺔ- saçları toplamak için kullanılan file; bir
tür tavşan tuzağı, üçgen biçimli sade ark)
Albañi/Albañir/Albañil/Alvanel: el-Bennâ’/el-Bânî ( ام ﺀ/  اگ ﻲ- bina
inşa eden usta; inşaat sorumlusu zâbit)
Albaquía: el-Bâkıyye ( اگ ﺔ- borçlardan veya hesaptan geriye kalanı)
Albarán/Albalá/Albara/Alvara: el-Berâe ( ام ناﺌﺔ- bazı lütufları hâvî
resmi beraat; malı teslim alan kişinin imzasını taşıyan irsâliye veya makbuz;
bir malın kiralık olduğunu ilan eden yazılı kâğıt; zaman cetveli; diploma;
pasaport)
Albarazo/Alvaraz: el-Beras ( ام نﺹ- beyaz cüzzam; deride beyaz
yamalar oluşturan baras hastalığı)
Albarda/Albardes/Albardar/Barda:
hayvanlarına vurulan semer veya palan)

el-Berda’a

(ام ن حﺔ

-

yük

Albardán: el-Berdân ( ام ن ان- kafayı üşütmüş; soytarı; şakacı)
Albardar: el-Berda’ ( ام ن ﻉ- yük hayvanlarına semer veya palan
vurmak)
Albardero: el-Berda’î ( ام ن حﻲ- eyer üreticisi; eyerci)
Albardón: el-Berzûn (  اگ ﺬو- at veya katıra vurulan yüksek cins eyer;
yük hayvanı şiltesi; Endülüs köylülerinin kullandığı bir çeşit sandalye)
Albaricoque/Albarcoque/Abricot/Apricot: el-Berkûk (  ام ن ا- kayısı;
mışmış)
Albarrada/Abbarrada: el-Berrâde ( ام نا ﺓ- ferahlatıcı veya serinletici;
içecek veya yemek soğutucu toprak kap; kuru taş duvar; çit veya toprak
bariyer; savunma duvarı)
Albarrán/Albarrana/Albarráa: el-Berrânî ( ام نا ﻲ- ziraî hizmete
adanmış kişi; evsiz yurtsuz garip kişi)
Albarraque: el-Berkıyye ( اگ نﻘ ﺔ- şimşek hızında)
Albatoza/Albatoça/Albatross: el-Ğattâs ( امغﻃ ﺲ- dalgıçkuşu; Arapların
gemilere veya teknelere kuş isimleri verme geleneğinden olarak küçük
kapalı tekne)
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Albayalde/Alvayade: el-Beyâd ( ام ض- boyama için kullanılan beyaz
renkli kurşun karbonat özü; üstübeç; fondöten)
Albéitar/Alveitar/Albéitare: el-Baytâr ( ام ﻃ ن- baytar; veteriner)
Albenda/Albendia: el-Bend (  ام- çiçek ve hayvan figürleriyle
bezenmiş dokumaların kenarından sarkan dantela; bir çeşit balık ağı)
Albengala: el-Benkâle ( اگ ك گﺔ- Farsça menşeli, türbanı süsleyen ince
bir kumaş)
Alberca/Alverca/Albercobo:
el-Birke
(اگ تﺔ
bostanların
sulanmasında veya ziraî sulamada kullanılan taş duvardan inşa edilen su
deposu)
Albérchigo: el-Berşik ( ام نكش- bir kayısı türü)
Albihar/Abihar: el-Bihâr ( ام ن- deli papatya; sığırgözü)
Albitana/Alvitana/Badana: el-Bitâne ( ام ﻃ ﺔ- küçük bir geminin arka
kısmında kullanılan bir ahşap parçası; bahçe bitkilerini korumak için
yapılmış çit; büyük balık ağı)
Albogue/Abogues: el-Bûk (  ام و- genellikle kırsal kesimde kullanılan
ahşap flüt)
Alboheza: el-Hubbeyze (زﺓ

 ام- ebegümeci)

Albohol: el-Hubûl ( اگ وگ- gündüzsefası çiçeği)
Albóndiguea/Almôndega: el-Bünduka ( اگ ﻘﺔ- ince doğranmış balık
veya kırmızı etin rendelenmiş ekmek, çırpılmış yumurta ve baharatla
yoğrulmasıyla elde edilen top şekilli köfte)
Albórbola: el-Velvele ( امومومﺔ- sevinç ve kutlama gürültüsü;
hercümerc; çığlık; haykırma)
Alborga: el-Bülğa ( اگ گغﺔ- kırsal kesimde ayakkabı ve ip yapımında
kullanılan hasırotu)
Albornía: el-Bürniyye ( ام ن ﺔ- küp şekilli büyük çini vazo)
Albornoz/Albernoz: el-Burnüs ( اگ ن ﺱ- Grekçe menşeli, bornoz)
Alboronía/Almoronia/Bernegal/Boronia/Moronia:
el-Bûrâniyye
( اگ ونا ﺔ- câriye Bûrân’â nispet edilen ve kavun, kabak, elma şekeri ve biber
ile hazırlanan Endülüs’e özgü bir sebze güveci türü)
Alboroque/Alborque/Alboloque/Alboloch/Alboroch: el-Burûk (  ام نوsatıcının verdiği bahşiş veya hediye)
Alborozar: Burûz (  و- olağanüstü sevince veya düzensizliğe neden
olmak)
Alborozo/Alboroç/Alboroto/Alvoroto: el-Burûz (  اگ و- sefer öncesi
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veya dönüşü askerî geçit merasimi; olağanüstü sevinç gösterisi)
Albotín:el-Butm (  ام ﻃ- sakız ağacı)
Albriciar: Büşr (  ش- müjde getirene veya hayra vesile olana hediye
vermek)
Albricias/Alvíssara: el-Büşrâ ( اگ ش ى- müjde getirene veya hayra
vesile olana verilen hediye; müjde)
Albuce/Bujol: el-Bûş (  اگ و- küçük fıçı)
Albudeca/Albudega/Badeha/Badea: el-Bıttîha ( ام ﻃ ﺔ- kalitesiz
karpuz)
Albufera/Albofera/Albuhera/Albufeira/Alboaire/Albohera: el-Buhayra
( ام نﺓ- göl; lagün; tonozlarda uygulanan çinili bir süsleme işi)
Albur: el-Bûrî ( ام ونﻱ- kefal balığı; bir oyun sırasında beklenmedik
anda ortaya atılan kişi)
Alcabala/Alcavala/Gabela/Gabelle: el-Kabâle ( ام مﺔ- ticarî
muameleler üzerine konan bir vergi türü)
Alcabaz: el-Kebbâs ( اگك ﺲ- mengene; sıkma âleti)
Alcabor: el-Kabv ( ام و- baca)
Alcabtea: el-Kabtiyye ( امﻘ كيﺔ- ince keten kumaş)
Alcacel/Alcacer/Alchazar: el-Gasîl ( ام ص گ- atlar için arpa ve
buğdaydan yapılmış yeşil arpa veya ot; arpalık)
Alcachofa/Alcarchofa/Alcachofra/Artichaut/Artichoke:
el-Hurşûf
( اگ كوﻒ- enginar, enginar şeklindeki süsleme)
Alcadafe/Alcadef: el-Kudâf ( اگ اب- esnafın halka sıvı mal satarken
mikyas olarak kullandığı toprak kap)
Alcafar: el-Kefel (  امك- dört ayaklı bir hayvanın ayakları; at örtüsü)
Alcahaz: el-Kafas ( كصام- büyük kuş kafesi)
Alcahuete/Alcayote: el-Kavvâd (  ام وا- gavat; bir kadın ile bir erkek
arasındaki gayrımeşru veya gizli ilişkiye aracılık ederek işi kolaylarştıran
kişi; muhabbet tellalı; çöpçatan; gizlemek istenen şeyi örtmeye yarayan şey
veya kişi)
Alcaicería/Alcaeceria/Alcaçarias: el-Kayseriyye ( ام ن ﺔ- kayseriye;
ipek üreticileri veya tücaarlarının devlete vergi olarak getirdikleri ipekleri
koydukları kamu binası; tüccarlar tarafından ham ipek ve diğer malların
satıldığı site veya mahalle; sultan çarşısı; kapalıçarşı)
Alcaide/Alcaidaria/Kaid/Caïd/Acaiaz/Acayad/Alcaiaz/Alcayad/Alcay
at: el-Kâid (  اگﻘ ﺌ- kale komutanı; han sorumlusu; hapishane muhafızı; çete
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lideri)
Alcaiote: el-Kuvvâd (  اگﻘوا- komutanlar)
Alcalde/Alcadi/Alcadir: el-Kâdî ( ام ﺿﻲ- kadı; hâkim; şehrin en
yüksek idarecisi; bugün belediye başkanı; bir oyunda lider)
Alcaldía: el-Kâdıyye ( ام ﺿ ﺔ- kadılık makamı; eyalet veya bölge
sisteminde bir idari birim)
Álcali/Alcalóide/Calí: el-Kalî ( اگ گﻲ- suda çok çabuk çözülen metal
hidroksit; alkali)
Alcaller: el-Kallâl (
zanaatkâr)

 ام- kil ustası; su testisi veya sürahi imal eden

Alcam: el-‘Alkam (  اگ گ- Ebucehil karpuzu; acı elma)
Alcamonías/Alcamonia/Alcamunia: el-Kemmûniyye ( اگكمو ﺔ- çeşni
olarak kullanılan anason ve kimyon gibi baharatların tohumları)
Alcana: el-Kânâ ( اگﻘ ﺓ- su borusu; tüccar mağazalarının bulunduğu ve
ticarî işlemlerin yapıldığı cadde)
Alcanavy/Cáñamo: el-Kanebî ( اگ ﻲ- kenevir)
Alcancía: el-Kenziyye ( امك ﺔ- katran ve diğer yanıcı maddelerden
yapılarak düşman üzerine atılan gülle; kilden yapılmış para kutusu; sadaka
veya bağış kumbarası; bir oyunda kullanılan sert toprak top)
Alcándara/Alcandora: el-Kendere ( امك نﺓ- Farsça menşeli, şahin veya
kuş asmak için kullanılan askı)
Alcandía/Candial: el-Kandiyye/el-Kutniyye ( ام ﺔ/  اگﻘﻃ ﺔ- süpürge
tohumu)
Alcandora/Alcándora/Alcándara: el-Kandûra/el-Ğandûre ( اگﻘ و ﺓ/
 امغ ونﺓ- Farsça menşeli, gömlek veya gömlek benzeri bir giysi; levrek;
şehirde veya çevrede gezerek avcı hikâyeleri ile diğer ilginç olay ya da
haberleri derleyip öğrenmeye meraklı kadın)
Alcanería: el-Kanâriyye ( ام ن ﺔ- bir enginar çeşidi)
Alcanfor/Alcamphor/Camphor/Camphre: el-Kâfûr ( ك ا ام- kâfur)
Alcántara/Alcantarilla: el-Kantara ( ام ﻂنﺓ- içinden yağmur suyu ve
atıksuların deşarj edildiği menfez, boru, kanal veya kanalizasyon; küçük
köprü)
Alcantarillar: el-Kantara ( ام ﻂنﺓ- içinden yağmur suyu ve atıksuların
deşarj edildiği menfez, boru yerleştirmek veya kanalizasyon sistemi yapmak)
Alcaparra: el-Kebbârre ( امك نﺓ- Latince cappăris menşeli, çeşni ve
iştah açıcı olarak kullanılan kapari bitkisi; bu bitkinin çiçeğinden yapılan
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düğme)
Alcaravea/Alcaravia: el-Kerâviyye ( امتناو ﺔ- çeşni olarak kullanılan
hoş kokulu kimyon bitkisi ve tohumu)
Alcarrada/Arrecada/Arracada/Arraca: el-Karrat ( اگ ﻂ- bir şahinin
avını keşfetme hareketi; küpe)
Alcarradas/Arracadas: ( اﻷ اﻂ- küpeler)
Alcarraza: el-Kerrâse ( اگك الﺔ- çevresinden hafifçe su sızdırarark
kendini ıslak tutan ve bu sayede içindeki sıvıyı büyük oranda soğutan bir tür
dar toprak sürahi; çimdik sürahi)
Alcarria: Hargâh (  خ ت- Farsça menşeli, yüksek zemin üzerinde
sayfiye evi)
Alcarseña: el-Kersene ( اگك ل ﺔ- Aramice menşeli, siyah fiğ otu ve
tohumu)
Alcartaz: el-Kırtâs/el-Kartâs ( اگ ك ﺲ- papirüs yaprağı; satıcılar
tarafından içine baharat, şeker vb. kuru yiyeceklerin konulduğu külâh;
davlumbaz)
Alcatifa/Alquetifa/Arcatifa/Quartifa: el-Katîfe ( ام ﻂ ﺔ- ince halı, kilim
veya seccâde; duvar halısı; döşenmeden önce yığılı vaziyette bekleyen
kaldırım dolgu malzemesi)
Alcatifar: Katîfe ( ام ﻂ ب- zemini halıyla döşemek)
Alcatraz: el-Katras ( امﻘكنﺱ- ılıman denizlerin tipik kuşlarından biri
olan karabatak)
Alcaucil/Alcacil/Alcarcil: el-Kabsîle ( اگﻘ گﺔ- yabani enginar)
Alcavela/Alcavera/Alcabella/Gabilla: el-Kabîle ( ام مﺔ- kabîle; tayfa)
Alcayata: el-Kayd (  اگ- düğümleme; gemici düğümü; kapı ve pencere
kaydı)
Alcayatar: el-Kayd (  اگ- kapı ve pencerelere kayıt koymak; gemici
düğümü yapmak)
Alcazaba/Kasba/Alcáçova: el-Kasaba ( ام ص ﺔ- garnizonu barındırmak
maksadıyla sûr içinde inşa edilen yaşam alanı, şehrin valisi veya sahibinin
sarayı el-kasr burada bulunur)
Alcázar/Alcaçar: el-Kasr ( امﻘ ن- el-Kasaba veya sûr içinde yer alan
yönetim sarayı; kasr)
Alcazuz/Alcaçuz/Orosús/Orozuz: 'Irku’s-sûs (اگلوﺱ
Alchaz: el-Hazz ( اگ ز- bir ipek türü)

 ح- meyankökü)

Alcoba/Alcova/Alcove/Alcôve/Cúpula/Cupola/Coupole:

el-Kubbe
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( ام ﺔ- kubbe; yatak odası)
Alcocarra: es-Suhriyye (يﺔ

 اگ- jest yapma; gülümseme; alay etme)

Alcoceifa: el-Kusayfe ( اگ ص ﺔ- kârhâne; fâhişelerin yaşadığı ev veya
semt)
Alcohela: el-Kühayle ( امك مﺔ- hindiba)
Alcohol/Alcoholar/Álcool: el-Kuhûl (  اگك و- alkol; etil alkol; alkollü
içki)
Alcolla/Alçala: el-Kulle ( اگ گﺔ- büyük cam kandil; fakirlere su veya
içecek dağıtmada kullanılan toprak maşrapa)
Alcor: el-Kâre/el-Kull ( اگ ﺓ/  اگﻘگ- tepe)
Alcorán/Corán/Alcorão: el-Kur’ân ( ن ناگ- Kur’ân-ı Kerîm)
Alcorcí: el-Kürsî ( اگك لﻲ- kadınlar için broş benzeri bir mücevher)
Alcorque: el-Kurk (
açılan çukur)

 اگ- sulanan bitkilerin dibinde suyu tutması için

Alcorza/Caraza: el-Kursa (ﺔ
 اگ- tatlı yapmada kullanılan şeker ve
nişastadan elde edilen çok beyaz hamur; bu hamurla kaplanmış bir kek, pasta
veya tatlı çeşidi)
Alcorzar: Kurs ( ص- şekerli nişasta hamuruyla kaplamak; cilâlamak,
temizlemek veya süslemek)
Alcotan: el-Katâm/el-Kutân (  اگ ﻃ/  اگ ﻃ- bir çeşit yırtıcı kuş; bir
bitki türü)
Alcotana: el-Kutâ’a/el-Kattâ’a ( اگ ﻃ حﺔ- duvarcı ustalarının kullandığı
bir yanı sivri uçlu diğer yanı balta şeklinde kesici bir âlet)
Alcrebite/Alqueribite/Alquiribite: el-Kibrît ( اگك ﺕ- ateş yakmak için
kullanılan kükürtlü çavdar sapı; kükürtlü rezene dalı veya kükürtlü bükülmüş
pamuk; kükürt; sülfür; kibrit)
Alcribís/Alcaraviz/Algarazo: el-Kırbîs ( اگ ﺱ- fırını veya ocağı
harlamak için kullanılan ve ağzı konik şekilli olan boru; körük borusu)
Alcuba: el-Kûb ( اگكوآ- su çekmede kullanılan kova; süt sağım kovası)
Alcubilla: el-Kûbe ( اگكو ﺔ- su kulesi)
Alcuza: al-Kûze ( اگكو ﺓ- zeytinyağı sürahisi)
Alcuzcuz/Alcuzcuzu/Alcoscuzu: el-Kuskûs/el-Kuskusî ( اگك كوﺲ/
 امت ت ﻲ- iri irmikten özel sosla hazırlanarak et veya sebzeyle servis edilen
kuskus yemeği)
Alçata: es-Sakt (  اگ- gelin çeyizi)
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Aldaba/Aldrava: ed-Dabbe ( اگﺿ ﺔ- kapı tokmağı; süvârilerin silah
asmalarına yarayan demirden duvar askısı; ahşap kapı veya pencereleri
güvenle kapatmaya yarayan demir çubuk)
Aldea/Aldeia/Aldeya: ed-Dây’a ( اگﺿ ﺔ- gelirli arazi; köy; belde)
Aldebarán: ed-Deberân (  ام نا- Boğa burcundaki beş yıldız; Süreyya)
Aldiza: ed-Dîse ( اگ ﺔ- tıbbî amaçla kullanılan peygamberçiçeği)
Alecrín/Alecrim: el-İklîl ( اﻹتگ گ- mauna benzer bir ağaç çeşidi;
Karayip denizinde dev bir canavar)
Alefanginas/Alephanginas: el-Efâvîh (  اﻷك و- farklı baharatlar ile
yapılan müshil hapları)
Alefriz/Alefris/Friso/Frise: el-İfrîz ( اﻹكن ز- bir çeşit kanal veya oluk;
saçak; friz)
Alejija: ed-Dişîşe ( اگ ك كﺔ- ezilip kabuğu soyulmuş ve tahinle terbiye
edilmiş kırık arpa unundan yapılan lapa)
Alelí/Alhelí/Alelia/Alhaili: el-Hayrî/el-Hîrî ( اگ ﻱ- Farsça menşeli,
sarı şebboy veya menekşe türü bir süs bitkisi)
Alema: el-Hıdme ( اگ اﺔ- sulama suyundan sırayla dağıtılan hisse)
Alerce/Alerze: el-Erze ( اﻷ ﺓ- sedir ağacı türü)
Alerije/Arije: el-‘Arîce ( اگ ن دﺔ- bir üzüm çeşidi; üzüm şeklinde tümor
yapan çan hastalığı; genellikle gözkapağında üzüm gibi birbirine bitişik
siğiller şekilde görülen bir hastalık)
Aletría: el-İtriyye ( اﻹك ﺔ- şehriye; tel şehriye; ince kişilikli kimse)
Aleve/Alevoso/Alevosía: el-‘Âyib ( ام آ- hâin; vefasız)
Alexixa: el-Ahîha ( اﻷخ خﺔ- arpa unu ile yapılan bir lapa)
Aleya: el-Âye ( اﻵ ﺔ- Âyet)
Alfaba/Alhaba: el-Habbe ( اگ ﺔ- arsa fiyatlandırma terimi; tahıl)
Alfabaceiro: el-Habbâz (

 اگ- ekmekçi)

Alfábega/Albahaca/Alfavaca/Alabega/Fabregue: el-Habaka (ﺔ
güçlü aromatik kokuya sahip fesleğen; reyhan)

 ام-

Alface: el-Hass ( امخﺲ- marul)
Alfaços: el-Fak’ ( اگ ﻊ- bir mantar türü)
Alfada: el-Fedâ ( اگ ى- fidye)
Alfadía: el-Hediyye ( اگ يﺔ- bağış; hibe; hediye; rüşvet; gayrımeşru
kazanç)
Alfado: el-Hatt (

 اگ- hat; oluk)
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Alfaguara: el-Fevvâra ( اا ﺓام- şiddetle gelen buhar kaynağı; sıcaksu
kaynağı; gayzer)
Alfahar: el-Fahhâr ( امك ن- çömlek atölyesi; çömlek kili)
Alfaharería/Alfarero/Alfareros:
çömlekçi mesleği)

el-Fahhârî

(امك نﻱ

-

çömlekçi;

Alfaia: el-Fey’ ( اگكﺊ- ganimet; haraç)
Alfaide: el-Feyd ( اگ يﺾ- nehir taşması)
Alfajar: el-Fecr (  ام د- fecir)
Alfaje: el-Hâcc ( اگ ﺝ- hacı; mümtâz şahsiyet sahibi kişi)
Alfajeme/Alfageme/Alfaxeme/Alhajeme: el-Haccâm (  اگ د- berber;
hacamat yapan kişi; yara cerrahı)
Alfajor: el-Feşûr ( امكشون- zencefilli çörek)
Alfalfa/Alfafa: el-Fıssa/el-Halfe ( امك ﺔ/  اگ گ ﺔ- yonca; alfalfa bitkisi)
Alfaneque/Alfeñique: el-Hanîka/el-Farak ( اگك ﺔ/  امك ش- Afrika’da
yaşayan bir şahin türü; mağaza; bayrak merasimi)
Alfanje/Alfange/Alfanjes: el-Hancer ( ام دن- hançer; pala)
Alfaque: el-Hâciz ( اگ دز- nehrin denize döküldüğü yerde yapılan set)
Alfaqueque: el-Fekkâk ( اگ ك ه- fidyelerini ödeyerek esirleri
kurtarmakla görevlendirilen resmi görevli)
Alfaqui/Foque: el-Fakîh (  اگ ي- İslam Hukuku uzmanı; fakih derviş)
Alfaras: el-Feres ( اگ ﺱ- at; zengin atı)
Alfarda/Farda: el-Farada/el-Ferde ( اگ ضﺔ/  اگكن ﺓ- Hristiyan egemenliği
altında yaşamak zorunda kalan Müdeccen Müslümanların ödedikleri vergi;
yabancı tâcirlerin Endülüs’te ödedikleri vergi; sulama suyunun kullanımı
karşılığında yapılan katkı; bir kadın giysisi)
Alfareme/Alhareme/Halareme: el-Harâm ( ا
hicâb türü)

 اگ- başörtüsü veya bir

Alfarje/Alfarge: el-Ferş (
 اگ- zeytinyağı değirmenindeki alçak taş;
oyma tekniğiyle süslenmiş ahşap tavan)
Alfarjía/Alfargia/Alfagia: el-Ferşiyye ( اگ كيﺔ- özellikle kapı ve
pencerelerin imalinde kullanılan kalas)
Alfarrábio: el-Harâbî ( اگ نا ﻲ- küçük kitapçıklar)
Alfarrabista: el-Harâbistân (ن
kitapların satıldığı kitabevi)

 اگ نا- Farsça menşeli, küçük

Alfasir/Alfasera/Alfascera/Alfascira: el-Fâsir (  اگك ل- yılan ısırıklarına
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karşı çare olan bir ilaç türü)
Alfayate/Alfajate: el-Hayyât ( ﺍﻟﺨﻴﺂﻁ- terzi)
Alfazema/Alhucema: el-Hazâmî ( امخ امﻲ- lavanta)
Alfeire: el-Hıyer ( اگ ن- henüz doğum yapmamış ya da olgunlaşmamış
koyunlardan müteşekkil sürü)
Alfeiza/Alféizar: el-Hayze/el-Fesha ( اگك زﺓ/  اگ ﺔ- mimari bir terim,
duvar inşa edilirken bırakılan yeterli boşluk; mazgal)
Alfeloa/Alfeloeiro: el-Halâve/Halâvî ( اگ وﺓ/  وﻱ- tatlılık; tatlılar)
Alfeñicarse: el-Fânîd (  اگ ي- Farsça kökenli pânîd kelimesinden; ince
duygulu ve nahîf olmak; çok zayıf olmak)
Alfeñique/Alfenim: el-Fânîd (  اگ ي- Farsça kökenli pânîd
kelimesinden; hamur, şeker ve bademyağı ile yapılan bir çeşit tatlı; ince
duygulu ve nahîf kimse)
Alferce: el-Ferce ( اگ جﺔ- kolay şekilde kendi kendine eğlenmek;
ferahlamak)
Alferecía: en-Nâru’l-Fârisiyye/el-Fâliciyye (اگ ليﺔ
yılancık hastalığı)

 اگ/  اگ گج ﺔ-

Alférez/Alferes: el-Fâris ( امك نﺱ- süvari; mülâzım; Avrupa’daki
şövalyeliğin örnek modeli; sancaktar; bazı dinî merasimlere liderlik eden
kimse)
Alferza: el-Ferze ( اگ ﺓ- XV. Yüzyılın sonundan itibaren Avrupalılar
arasında kraliçe olarak anılmaya başlayan satrançtaki vezir)
Alfetena/Alfetna/Alfechna: el-Fitne ( اگ ﺔ- karışıklık; kışkırtma;
kargaşa; savaş; düşmanlık)
Alficoz/Alficoç/Alpicoz: el-Fıkkûs ( اگ وﺹ- deniz hıyarı; salatalık)
Alfil: el-Fîl/el-Fe’l ( اگك گ/  اگ ﺄ- fil; satrançtaki en büyük taş; kehânet)
Alfilel/Alfiler/Alfinete: el-Hılâl (
 اگ- perçin; kişinin üzerindeki
elbise veya süsü tutan çok ince metal mandal; pin; bir ağaç çeşidi)
Alfitete/Alfitéta: el-Fitâte ( اگ ﺔ- bir irmik çeşidi)
Alfobre/Alfovre/Alfoufe/Alfoufre/Alfove: el-Hufre ( اگ نﺓ- bahçeyi
sulamada kullanılan küçük hendek)
Alfócigo/Alfostigo/Alfóncigo/Fistico/Pistachio: el-Fustak/el-Füstuk
( امك ش- Halepfıstığı veya Antepfıstığı; fıstık)
Alfolí/Alholía: el-Hûrî ( اگكونﻱ- tuz mahzeni)
Alfolla/Alholla: el-Hulle ( اگ گﺔ- altın ve ipekle değerli hale getirilmiş
elbise; peçe)
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Alfombra/Alfombrilla/Fombra/Arambel/Harambel/Alambel/Alfamar/
Alhamar: el-Humra ( ام منﺓ- oda zemini ve merdivenlerde kaplama veya süs
olarak kullanılan yünden veya başka maddelerden kalın dokuma; halı veya
kilim çeşidi; zemini örten şey; kullanılan koyun postu; battaniye; örtü; duvar
halısı)
Alfombrar: Humr ( من- zemini halı veya kilimle örtmek)
Alfóndiga/Alhóndiga/Alfóndeca/Fonda/Fondac/Fundago/Hóndiga/Alf
ândega: el-Fünduk ( امك ش- Grekçe menşeli, tahıl alım-satım deposu;
tahılların emanete bırakıldığı depo; han)
Alfora: el-Harr (

 اگ- sıcaklık; hararet)

Alforado/Alforrat: el-Hılye ( اگ گ ﺔ- kemer bölgesine takılan sırmalı bir
kuşak; kendini korumanın rahatlığı)
Alforfón: el-Furfûr (  اگ و- Endülüs’ün bazı bölgelerinde
ekmekyapımında da kullanılan karabuğday)
Alforja/Alforias/Alforge: el-Hurc ( ام نﺝ- heybe; sefer için gerekli
olan gıdayı hazırlama)
Alforre: et-Tayru’l-hurr (  اگﻃ اگك- bir şahin türü)
Alforza/Alhorza: el-Huzze ( اگ زﺓ- ihtiyaç hasıl olduğunda veya daha
güzel görünmesini sağlamak için kıyafetin ucundan kıvırmak)
Alfos: el-Hût (  اگ و- Kuran-ı Kerim’de geçen efsanevi bir balık)
Alfoz/Alhoz: el-Havz ( ازاگ- farklı milletlerden veya dinlerden
insanların meskûn olduğu semt veya belde)
Alfreses: el-Firâş (  اگ ا- uzun ve kalın yün halı)
Alfugera/Alfurja/Alfuja: el-Fürce ( اگ جﺔ- evler arasında çöp bırakma
için kullanılan alan)
Algaba/Algava/Argayo: el-Ğâbe ( امغ ﺔ- orman; dağların taşlı dik
yamacı)
Algabar: el-Cebbâr ( اگد ن- cebbar; güçlü)
Algafacan: el-Hafakân (ن

 اگ- kalp çarpıntısı)

Algagias: el-Ğâşiye ( اگغ ك ﺔ- bir askerin at sırtında götürebileceği
ihtiyaçlar veya hazırlıklar)
Algaida: el-Ğayda ( اگغ ﺿﺔ- deniz kenarındaki kumlu toprak)
Algalia: el-Ğâliye ( اگغ گ ﺔ- kuvvetli koku ve keskin bir tada sahip,
önceleri beyaz renkli fakat sonradan esmerleşen bal benzeri bir sıvı; misk
kedisinin arkasındaki torbadan elde edilen ve bazı aromaların karışımıyla
saçlar için kozmetik veya parfüm olarak kullanılan koyu renkte sıvı amber)
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Alganame: el-Ğannâm (  اگغ- koyun çobanı)
Algaphite: el-Ğâfit ( اگغ ﺕ- kasıkotu)
Algar: el-Ğâr ( اگغ ن- mağara; deniz dibinden elde edilen bir çeşit
yosun)
Algara: el-Ğâra ( امغ ﺓ- silahlı süvârilerin düşman topraklarına yaptığı
baskın veya akın)
Algarada/Algara/Alarida: el-Ğaride ( اگغ ﺓ- düşmana saldırı yapan
süvari birliğinin naraları; büyük bir kalabalığın çıkardığı yaygara, şamata
veya gürültü)
Algarivo/Algaribo: el-Ğarîb (  اگغ ي- yabancı; kendi türünde nâdir
bulunan; tuhaf; sıradışı)
Algarrada/Algadara: el-‘Arrâde ( اگ ا ﺓ- kale duvarlarında sur açmak
için savaşlarda kullanılan taş makinası; şahmerdan; ağır tokmak)
Algarroba/Garroba/Alfarroba/Carrafa/Alfarrobeira/Caroube/Carob: elHarrûb/el-Harrûbe ( اگ نوآ/  اگ نو ﺔ- keçiboynuzu ağacı ve meyvesi)
Algarve: el-Ğarb ( اگغنآ- garp; batı rüzgârı)
Algavaro: el-Ğavvâr (  اگغوا- gövdesi 20 mm’den daha uzun, siyah
renkte ve antenleri kendi vücudundan daha büyük olan Endülüs’te çok
yaygın bir kınkanatlı böcek türü)
Algazara/Algaçara/Algazarra/Gazzarra/Gazzurro: el-Ğazâre ( اگغزانﺓbolluk; bir kalabalığın neşeyle çıkardığı şamata; düşmana saldırmak veya
onu şaşırtmak maksadıyla Endülüs birlikleri komutanının yaptığı konuşma)
Algazul: el-Ğasûl ( اگغ وگ- çamaşır yıkamada kullanılan sabun; sabun
tozundan yapılmış alkali; sodyum hidroksit; kıraç arazilerde yetişen bir bitki)
Algebna: el-Cefne ( اگد ﺔ- burgu)
Álgebra/Algèbre: el-Cebr ( ﺍﻟﺠﺒﺮ- matematiğin bir şubesi olan cebir
sanatı; yerinden çıkan kemikleri yerine yerleştirme sanatı)
Algeciras: el-Cezîretü’l-hadrâ ( اگجز ﺓ اگ ﺿ اﺀ- Yeşil Ada, Algeciras)
Algedi: el-Cedy ( اگد ﻱ- bir yıldız; Oğlak Burcu)
Algemas: el-Licâm (  امگج- kelepçe)
Algibeira: el-Cebîre ( اگد نﺓ- deri bir çanta veya torba türü)
Algodoeiro: el-Kutniyye ( اگ ﻂ ﺔ- pamuk işleme yeri; pamuk üreticisi)
Algodón/Alcoton/Algodão/Coton/Cotton: el-Kutn (  اگ ﻃ- pamuk)
Algol/Ghoul/Goule: el-Ğavl ( اگغوگ- gulyabani; Arap masallarındaki
cadı; Perseus takım yıldızı içindeki bir değişken yıldızın adı)
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Algorfa/Algofra: el-Ğurfe ( اگغنكﺔ- korunması amacıyla tahılların
konulduğu yüksek bir oda; tavanarası)
Algoritmo/Alguarismo/Guarismo/Algoritmo/Algorithm:
Hisâbü’lğubâr/‘Ilmü’l-Ğubâr (  ك آ اگغ/
 حگ اگغ- Müslüman matematikçi
Hârizmî’nin adından gelen sayılar bilimi aritmetik veya algoritma)
Algorza: el-Ğurse ( اگغن ﺔ- duvarlara yapılan çit benzeri giydirme)
Algoz: el-Ğuzz ( اگغز- cellat; infazcı)
Alguacil/Alvacil/Alvazil/Alvazir/Alvasir/Alvasil/Alvacir/Visir/Vizir:
el-Vezîr ( اماز ن- vezir)
Alguaquia: el-Ûkıyye ( اﻷوﻘيﺔ- okıyye)
Alguaquida/Luquete/Aluquete: el-Vakîde ( و ي ﺓاگ- ateşi veya kömürü
tutuşturmak için kullanılan çavdar samanı veya pamuk bitkisinin bükümlü
kabuğu; dişleri veya kulakları temizlemede kullanılan bir çeşit altın veya
gümüşten çubuk; bir kükürt çeşidi; içeceğin üzerine konan limon tekerleği)
Alguaza: el-Vasl/el-Müfassile ( اگو گ/  اگمكصگﺔ- menteşe; mafsal)
Alguidar: el-Ğıdâr ( اگغﺿ ن- bir çeşit toprak kap, çanak veya kâse)
Alhada: el-Hâdde (ﺓ

 اگ- sarımsak ile tatlandırılmış yemekler)

Alhaite: el-Hayt ( اگ يﻂ- kordon mücevher)
Alhaja/Alhajas: el-Hâce ( اگ جﺔ- kapkacak ve mobilya gibi evin temel
ihtiyaç malzemeleri; tezyînât veya değerli ev eşyası)
Alhajar: el-Hâce ( اگ جﺔ- mücevherle tezyîn etmek)
Alhamel: el-Hammâl ( اگ م گ- hamal; yük hayvanı; ayak işlerini yapan
kişi)
Alhamí: el-Hâmî ( اگ مﻲ- Endülüs’ün el-Hâme şehrinde üretilen çini
ya da azulejos ile kaplı taş tezgâhlar)
Alhandal: el-Hanzal (

 امك- acıelma)

Alhanía: el-Hâniyye ( اگ يﺔ- uyku odası; kameriye)
Alhaquín: el-Hayyâkîn ( اگك ت ن- dokumacılar)
Alharaca: el-Harâka ( اگ ناﻘﺔ- olumlu veya olumsuz çeşitli sebeplerle
yapılan olağanüstü gösteri)
Alhavara: el-Huvvâre ( اگ وا ﺓ- çiçek unu; özellikle İşbiliye’de ticarî
mahzenlere yapılan ödeme)
Alhelga/Falca/Helga: el-Halka ( اگ گ ﺔ- halka; kıymık)
Alhema: el-Himâ (  اگ م- yasak olan şey veya yer)
Alheña/Henna/Henné/Alkanet/Alkannin/Alkanna: el-Hınnâ’ ( اگ ﺀ74
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kına ağacı ve çiçeği)
Alheñar: el-Hınnâ’ ( اگ ﺀ- kına tozu ile boyamak; kına yakmak)
Alholba/Alholva/Alforva/Alforria/Albolga: el-Hulbe ( اگ گ ﺔ- boyotu;
çeşitli bitkilerin karışımıyla yapılan çemen)
Alhorma: el-Hurme ( اگ مﺔ- girilmesi yasak bölge anlamında Endülüs
askerî kampı)
Alhorre/Alforra: el-Harr ( اگ ن- yenidoğan bebeğin vücudunda oluşan
döküntü; yenidoğan bebeğin süt hastalığından çökmesi; çocuk dışkısı)
Alhorría/Alforria/Ahorría/Feurre: el-Hurriyye ( اگ نيﺔ- âzâd
edildiğinde kölenin kavuştuğu şey; âzat etme; korkunun veya belânın bir
çeşidi)
Alicatado: el-Kâât ( اگ ح ﺕ- Mağrib tarzında inşa edilmiş Endülüs
evleri; çiniden yapılan büyük eser; tuğladan yapılan mimari bölme)
Alicatar: el-Kat’ ( اگ ﻃﻊ- Endülüs çinisi imal ederken karoları uygun
ölçülerde kesmek)
Alicate: el-Lakkât ( اگگ ك- kerpeten; pens; maşa)
Alidada/Alidade: el-‘Idâde ( اگ ﺿ ﺓ- uzak bir nesneye görüş hattı
sağlayan teleskop benzeri bir cihaz; inşaat usturlabı)
Alifafe: el-‘Isâfe/el-Lihâfe ( اگ ص كﺔ/  اگگ كﺔ- hayvanların bacağında
çıkan bir çeşit tümör; yatak veya sedir örtüsü)
Alinde: Mirât min Hind (  ا ﺌﺂﺓ ان- Hindistan’dan gelen bir çeşit
çelik ayna; camın arkasına civa sürülerek yapılan ayna; ayna gibi parlak ve
pürüzsüz yüzey)
Alizar/Aladar/Lizar: el-İhsâr (
döşenen dar çini şerit veya süpürgelik)

 اﻹكص- odanın duvar diplerine

Alizarina/Alizarine: el-İzârîn ( اﻹزا ين- sarı renkten elde edilen
renkler; kök kırmızısı)
Aljaba/Aljava: el-Ca’be ( اگد ﺔ- bir çanta çeşidi)
Aljabibe/Algibebe: el-Cebbâb/el-Cebbîb ( اگد آ/
satıcısı)

 اگد- ikinci el eşya

Aljama/Gima: el-Cemâ’a/el-Câmi’ ( اگدم حﺔ/  اگج اﻊ- Müslüman veya
Yahudi meclisi ya da cemaati; ibadet için toplanma yeri veya ulucâmi)
Aljamí: el-‘Acemî ( اگ دمﻲ- Endülüs Müslümanlarına göre İberya halk
dillerinden birini konuşan kişi)
Aljamía/Algemía/Aljamiado: el-‘Acemiyye ( اگ دا ﺔ- Ortaçağ’da Arap
alfabesiyle yazılan Romans İspanyolca’sı yani Kastilce; Endülüs sokak
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Arapçası olarak da tabir edilen ve daha çok sosyal alanlarda kullanılan
gündelik konuşma lisânı; Yeniçağ’da ise Müdeccenlerin veya Moriskoların
yazı dili; Endülüs Yahudilerinin İbranice harflerle yazdıkları Romans
İspanyolca’sı yani Kastilce)
Aljaraz: el-Ceres ( اگدنﺱ- zil; çan; çıngırak)
Aljemifao/Algemifao: el-Cemî’ fî raht (  اگدميﻊ ﻲ ك- gezgin
tuhafiyeci)
Aljerife/Algerife/Algerive: el-Cerîfe ( اگج كﺔ- nehir balıkçılığında
kullanılan geniş ve uzun bir balık ağı)
Aljez/Algez: el-Cass ( اگدص- kireç veya mineral alçı)
Aljezar: el-Cessu’l-muhaccer (  اگدﺹ اگم دyararlanılabilir mineral alçı içeren arazi; mineral alçı ocağı)

bol

miktarda

Aljibe/Algibe: el-Cübb (  اگد- sarnıç; tonozlu sarnıç; yeraltında su
deposu; su nakli için kullanılan tanker benzeri bir araç; tatlısu nakli amacıyla
özel yapılmış gemi veya tekne; tatlısu naklinde kullanılan sac kutular;
zeytinyağı imalathanesini atıklarının biriktiği havuz)
Aljofaina/Aljáfana/Alchofaina/Jofaina/Aljufaina/Almofía/Alofaina/Al
jébana/Cofaina: el-Cefne/el-Cüfeyne ( اگد ﺔ/  اگد ﺔ- esasında elleri ve yüzü
yıkama için takdim edilen kayık büyük ve sığ biçimli çanak; havza; yalak;
leğen; lavabo; miğsele)
Aljófar/Aljofre/Alxofre/Algofar: el-Cevhere ( اگدو ﺓ- küçük ve
genellikle düzensiz inci; cevher)
Aljofarar: Cevher (  دو- cevherle veya inciyle süslemek; incileri
taklit etmek)
Aljofifa: el-Ceffâfe ( اگد ﺔ- sert yün kumaştan yapılan zemin silme
bezi)
Aljofifar: Ceffâfe ( د ﺔ- el-ceffâfe ile zemini silmek)
Aljor: el-Âcür (  اﻵد- Arâmî menşeli, ham alçıtaşı)
Aljuba/Algupa/Gibao/Chupa/Juba/Jubón/Jupe/Jüpon: el-Cübbe ( اگد ﺔHıristiyanlar tarafından da giyilen bir çeşit cübbe; sitre)
Aljuma/Jumá: el-Cümme/el-Cum’a ( اگدمﺔ/  اگدم ﺔ- çam yaprağı veya
kökü; Cuma)
Alkeir/Alqueire: el-Keyl ( اگك گ- kilo)
Alloza/Arzolla: el-Levze ( – ﺓامگازbadem meyvesi; çağla)
Almacabra/Macabro: el-Makbera (ﺓ

 اگم- Müslüman kabristanı)

Almacén/Almazen/Magacén/Almacene/Almagacen/Magasin/Magazin
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e Majzén/Magacen/Almazem/Almajzen: el-Mahzen ( – اماخ نgenellikle tiari
malların depolandığı bina; mahzen; ticari malların toptan satıldığı yer; temel
ev ihtiyaç maddelerinin satıldığı dükkân; ticari mağaza; su deposu)
Almacenar: el-Mahzen ( – اماخ نdepolamak)
Almacería: el-Masriyye ( اگمص يﺔ- Mısırlı; yazlık ev veya köy evi; bir
çeşit bostan; evin müstakil erişime sahip üstkatı; kameriye)
Almáciga/Almagega: el-Mestaka ( اگمل ﺔ- şeffaf reçine; mastik;
yetiştirilen fidanların ekileceği alan)
Almácigar: el-Mestaka ( اگمل ﺔ- şeffaf reçine veya mastik ile
dezenfekte etmek veya kokulandırmak)
Almádana/Almádena: el-Mathane ( اگمﻃ ﺔ- yollara döşenen taşları
kırmada kullanılan âlet veya balyoz)
Almadén: el-Ma’din/el-Ma’den (

 اگم- maden; mineral)

Almadía: el-Ma’diye ( اگم يﺔ- kürekli hafif tekne; kano)
Almadraba/Almadrava/Almadraua/Madragues: el-Madrabe ( اگمﺿ ﺔtuna veya orkinos balıkçılığında kullanılan ağ; tuna avlama sezonu; tuğla ve
kiremit üretilen imalathane)
Almadraque/Matraque: el-Matrah (

 اگمﻃ- bir çeşit şilte; yatak; yatma

yeri)
Almagra/Almagre: el-Mağre ( اگمغ ﺓ- Endülüs topraklarında çok
bulunan ve boyama işlerinde çok kullanılan kızıl renkte kil çeşidi; allık veya
ruj)
Almahala/Almofalla/Almohalla: el-Mahalle ( اگم گﺔ- mahalle; ikâmet
yeri; askerî kamp)
Almaizar/Almizar/Mizar: el-Mi’zer (  اگمﺋز- peştamal; Endülüslü
kadınlar tarafından kullanılan bir örtü; bir hicâb türü)
Almaja: el-Mecbâ/el-Meks (  اگمد/  اگمكﺲ- Endülüs’te kuruyemiş ve
kurumeyve için ödenen vergi)
Almajaneque/Almoianege/Almajanech: el-Mencenîk ( اگم د يشmancınık; surları yıkma veya delme maksadıyla kullanılan askerî bir
makina)
Almajar: el-Mi’cer (  اگم ج- ipekten bir aba çeşidi)
Almajara/Armajara: el-Meşcera ( اگاشدنﺓ- herhangi bir ağaç veya sakız
ağacı dikmek için iyice sürülmüş ve gübrelenmiş arazi parçası)
Almalafa/Allihafe: el-Milhâfe ( اممم كﺔ- omuzdan ayağa kadar vücudu
kaplayan bir çeşit giysi)
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Almanaque/Almanach/Almanac: el-Menâh ( اما خ- almanak; takvim;
iklim)
Almancebe: el-Mensâbe ( اگم ص ﺔ- Vâdî’l-kebîr nehrinde kullanılan bir
çeşit balık ağı)
Almandarahe/Almandaraque: el-Müsterâh (  اگم ا- seferden sonra
gemilerin çekildiği liman)
Almarada: el-Mihrâz (  اگم ا- üçgen şekilli hançer; pabuç vb.
dikmeye yarayan ahşap saplı büyük iğne)
Almarbate: el-Merbat ( اگمن ﻂ- iki ahşap kirişi birleştiren kare kereste)
Almarcha: el-Merc ( اگمنﺝ- alçak düzlük yere veya ova üzerine
kurulmuş yerleşim yeri)
Almarraja/Almarraxa/Almarracha/Almarraza: el-Miraşşah ( اگمنكﺢbitkileri sulamada kullanılan yağmurlama şişesi; süzgeç)
Almarrega/Almárfaga/Márfega/Almáffega: el-Mirfaka ( اگانك ﺔ- çok
kaba bir dokuma türü; şilte; saman yatak; koltuk yastığı)
Almártaga/Mártaga/Almártega/Almártiga:
el-Mertek
( امان
mürdesenk; doğal kurşun oksit)
Almatroque: el-Matrûh (  اگمﻃنو- Endülüslü balıkçılar tarafından tirsi
balığı yakalamada kullanılan ağ)
Almazara: el-Ma’sare (نﺓ
değirmeni)

 اما- zeytini sıkarak yağını çıkaran yağ

Almea: el-Mâi’a ( اگم ﺌ ﺔ- bir bitki veya ağaç çeşidi; bu ağaçtan akan
zamk veya sıvı nesne)
Almeja: el-Mecc ( اگمﺞ- eti yenebilen bir çeşit deniz canlısı; çift taraflı
kalıp)
Almejía/Almexia/Almaxia/Almegi/Almegia: el-Mevşiyy ( اگموكﻲHıristiyanlarca da kullanılan bir çeşit Müslüman ridâ veya aba)
Almenar: el-Menâr (  اگم- kırsal bölgede aydınlatma amacıyla üzerine
reçine veya reçineli ahşap meşalelerin yerleştirildiği demir kazık; deniz
feneri; aydınlatılan yer; bir odanın heryerini birçok kandille aydınlatmak; bir
yapının üst kısımlarını süslemek)
Almenara: el-Menhâr (  اگم- sulama sistemindeki fazla suyu sisteme
geri nakleden kanal; taşansu kanalları)
Almería: el-Mir’âye ( اگمن يﺔ- ayna)
Almicantarat: el-Mukantarât (  اگم ﻃ ا- yıldızların yüksekliğini ve
depresyonunu ölçmede kullanılan ufka paralel daireler)
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Almihuar: el-Mihver (  اگم و- eksen; bir astronomi terimi)
Almijar: el-Mecrâ/el-Menşâr ( اگمد ى/  اگم ش- üzüm ve zeytinlerin
sıkılmadan evvel konuldukları yer; kireçle badanalanmış kuyu)
Almijarra/Almiharra: el-Mecerre ( اگمد ﺓ- değirmen,
imalathanesi ve su çarklarında bir hayvan tarafından çevrilen kiriş)

şeker

Almimbar: el-Minber ( اگم ن- minber; camilerde hutbe okunan
merdivenli yüksekçe yer)
Alminar/Alminaret/Minaret: el-Menâr/el-Menâre ( اگم ان/  اگم انﺓminare)
Almiraj/Almiraje: el-Mi’râc ( اگم ناﺝ- Mirac)
Almirante/Admiral/Almiral/Amiralh/Amiral/Almiraglio/Ammiraglio:
Emîru’l-bahr/Emîru’r-rahl (  اا ام ك/  اا ام ك- deniz filosu komutanı;
amiral; taşımacılık filosu lideri)
Almirez: el-Mihrâz (  اگم نا- ahşap oymacının kullandığı sert çelikten
bir âlet)
Almisclar: el-Misk ( اگم ه- giyinince misk sürünmek)
Almizate: el-Mevsat ( اگمولﻃ- ahşap oyma tavanın odak noktası; bir
şeyin ortası veya merkezi)
Almizcle/Almizque: el-Misk ( اگم ه- misk; parfüm olarak kullanılan
zeytinyağı kıvamında keskin kokulu sıvı)
Almóada: el-Muvahhidî ( اماا ﻱ- Muvahhidler’den; Muvahhidler’e
ait)
Almocaba: el-Mukâbele ( اگم گﺔ- Ronda’da bir Endülüs kapısının adı)
Almocadén/Almocadem/Moqueden/Mocadao: el-Mukaddem (  اگمgemi kaptanı; milis birliği komutanı; bir beldenin reisi)
Almocafre/Almocafe: el-Mücrefe/Ebû kâff ( اگمدنكﺔ/  ا و ﻘ ﻒ- çapa)
Almocárabe/Almocarbe/Mocárabe:
el-Mukarbas/el-Mukarnas/elMukârebe ( اگم ص/  اگمﻘ ﺹ/  اگمﻘ ﺔ- daha çok süsleme amacıyla üçboyutlu
geometrik sarkıt desenlerle şekillendirilen mimari iş)
Almoceda: el-Müsâ’ade ( اگم ح ﺓ- sulama için sudan alınan vergi; belli
günlerde sulama için su alma hakkı)
Almocreve/Almocrebe/Almoqueire/Moucre: el-Mükârî (اگمك نﻱ
kiralık katırı olan kimse; katırcı)
Almocrí: el-Mukrî ( اگم نﺊ- Kur’ân-ı Kerîm okuyan kimse)

-

Almodavar: el-Müdevver ( اگم ون- yuvarlak)
Almodón: el-Mathûn ( اگمﻃ ون- öğütülmüş ve kepeği alınmış buğday
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unu)
Almófar/Almofre/Almafre: el-Miğfer ( اگمغ ن- miğfer)
Almofáte: el-Muhît ( اگم ﻃ- iğne; tığ; bız; deri dikme âleti)
Almofrex/Almofrej/Almofrez: el-Mifrâş (  اگم نا- uyku tulumu; sırt
yatağı)
Almogataz/Mogataz: el-Muğattas ( اگاغﻃﺱ- İspanyalıların hizmetinde
çalışmak zorunda kalan vaftiz edilmiş ya da zorla hristiyanlaştırılmış
Müslüman)
Almogávar: el-Muğâvir ( اگمغ ون- cüretli süvari; baskın yapan süvari
birliği; sınırlarda cihat eden mücâhitler)
Almohada/Almofada: el-Mühadde (ﻤﻟﺍ ﺨﺪﺓ- yanak yastığı; yastık)
Almohade/Almohades: el-Muvahhid/el-Muvahhidîn (  اگموك/  اگموك يmuvahhid; Muvahhidler)
Almoharran: el-Muharrem (  اگم- Kamerî yılın ilk ayı)
Almoharrefa: el-Muharrife ( اگم كﺔ- bir süs bitkisi; silah kılıfı olarak
kullanılan bir çeşit dokuma; mimaride bir kalıplama bileşeni; kıvrımlı dar
şeritlerle yapılan mimari süsleme)
Almoharrique: el-Muharrik ( اگم ه- savaşta Tatar yayı veya tüfeği
kullanan adam; Tatar yayı veya tüfeği üreticisi)
Almohaza/Almofaça: el-Mihasse ( اگمك ﺔ- kaşağı)
Almohazar: el-Mihasse ( اگمك ﺔ- kaşağılamak)
Almoina: el-Mâ’ûne/Dâru’l-mâ’ûne/Beytü’l-mâ’ûne ( اگم حو ﺔ/
 ا اگم حو ﺔ/  ﺕ اگم حو ﺔ- imârethâne; zengin Müslümanların infak etmeleri
sayesinde kurulup işletilen ve yoksulları doyuran müessese)
Almojábana: el-Mücebbene ( اگمد ﺔ- hamur, tereyağ, yumurta, şeker
ve meyveyle yapılan peynirli köfte biçimli kek)
Almojama/Mojama/Almogama/Mojama: el-Mücemma’ ( اگمدمﻊEndülüs’ün Kâdis bölgesinde Fenikeliler’den kalma bir gelenek olarak
tuzlanarak kurutulmuş tuna balığı; geminin giriş kısmında ahşap kaptan
köşkü; tuna balığından bir çeşit şifalı kür)
Almojarife/Almojerife/Almoxarife/Almogarife/Almoixerif/Almoxarif/
Almosarife/Almozarife: el-Müşrif ( اگمشنب- vergi tahsildârı; ithal ve ihraç
mallarının vergisini tahsil eden görevli; ambar sorumlusu)
Almojáter/Almojatre/Almoháter/Almohatre:
amonyum tuzu)

en-Nuşâtır

( اگ ش ك

-

Almojaya: el-Mücâyeze/el-Müşeyya’ ( اگمد زﺓ/  اگمش ﻊ- iskeleleri
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desteklemek için konulan ve yapılardan çıkış için de kullanılan kare kereste)
Almona: el-Meûne/Dâru’l-meûne/Beytü’l-meûne ( اگمﺆو ﺔ/  ا اگمﺆو ﺔ/
 ﺕ اگمﺆو ﺔ- sabuncu; sabun imalathanesi; sabun ve benzeri mamullerin
satıldığı dükkan; balıkçılar sitesi)
Almoneda: el-Münâdâ ( اگم ى- müzâyede veya ihâle usulü satış)
Almonedar/Almonedear: el-Münâdâ ( اگم ى- müzâyede veya ihâle
usulü satış yapmak)
Almorába: el-Murabba’ ( اگم ﻊ- dörtgen)
Almorabú/Almoraduj/Almoradux/Amoradux/Mejorana/Marjoram: elMürdakûş/el-Merzencûş ( من ا اگ/  اگم ﺬ دو- mercanköşk bitkisi)
Almorávide/Almorávida/Morabito/Marabout/Marabuto: el-Murâbıt/elMurâbitûn (  اگمنا/  اگم ا كو- Murâbıt hanedanı mensubu veya memuru;
ribatlarda kalan gâzî derviş; alperen; Murâbıtlar)
Almorta: el-Murta ( اگم كﺔ- Endülüs’e has çiçekli bir bitki çeşidi)
Almotacén/Almotazaf/Almotazán/Almotacé: el-Muhtesib ( اگم آçarşı-pazarlarda hergün malların kalitesini, fiyatlarını ve ölçülerini kontrol
eden görevli)
Almotalaf/Almostalaf/Almotalafe/Almotalefe/Almotafa/Almotalaj/Al
motafaz: el-Müstahlef ( اگم گﻒ- gerçek ya da güvenilir ipek)
Almotolia: el-Mutlî’a ( اگمﻃگ ﺔ- yağdanlık)
Almoucavar/Amoucouvar: el-Mükebber (  اگمك- sığırları korumakla
görevli papaz veya görevli)
Almoyna: el-Ma’ûne ( اگم و ﺔ- savaş filosu donatmak için ticari gemi
sahiplerinden tedarik edilen katkı; bir emîr tarafından hazineye yapılan katkı;
tirşi balığı balıkçılığı)
Almozala/Almozalla/Almocella/Almucella/Almuzalla:
el-Musallâ
(  اگاصگ- namazgâh; Müdeccenlerin namazda okumak için üzerine Aljamiado
türünde dua metinleri yazdıkları bez veya seccâde)
Almud/Almude: el-Müdd (  اگا- farklı çağ ve bölgelerde genellikle
tahıl ve kuru meyve, bazen de sıvı ölçüsü olarak kullanılan müd)
Almuédano: el-Münâdî ( اگم ﻱ- müezzin)
Almuerta: el-Müedde ( اگمﺅ ﺓ- köfte yapımında kullanılan tahıl ve
peynirden alınan vergi)
Almuerzar: el-Müerze/el-Muğazzâ ( اگمﺋ ﺓ/  اگمغﺫى- öğle yemeği
yemek)
Almuerzo: el-Müerze/el-Muğazzâ ( اگمﺋ ﺓ/  اگمغﺫى- öğle yemeği;
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menşei muhtemelen pirinçten yapılan yemeği yemekle ilgili)
Almunia/Almuña/Almaiha/Almuia/Almuinha/Almunha/Almuya: elMünye ( اما يﺔ- Endülüs şehirlerinin yakın çevresinde yer alan bostan, bahçe
veya çiftlik)
Almuzara/Almuçara: el-Müsâre/el-Mesâre ( اگم ﺓ- askeri ve sivil
toplantılar için de kullanılan ve daha çok yarışmaların tertip edildiği şehir
dışındaki eğlence yeri)
Alnafe/Anafe/Anafre: en-Nâfih ( اگ كﺢ- iki taş üzerine veya sacayağı
üzerine konan ısınma veya ısıtma amaçlı küçük portatif ocak veya soba)
Aloque: el-Halûkî ( اگ گوﻘﻲ- seyreltilmiş safran rengi; kızıl renkli bir
tür içecek karışımı)
Alosna/Losna: el-Eşne ( اﻷك ﺔ- aroması ve esansı için tütsüde
kullanılan bir parfüm çeşidi)
Alpañata: el-Beniyyât ( اگ ﺕ- çömlekçilerin fırına atmadan evvel bir
objeyi pürüzsüz hale getirmek veya parlatmak için kullandıkları ince deri
veya güderi parçası; daha çok Gırnata’da bina yapımında kullanılan kızıl
renkte killi toprak)
Alpargata/Alparcata/Alparga: el-Berğa/el-Berğât ( اگ ننﺔ/  اگ ن ﺕkenevir veya kendirden yapılmış sandalet; espadril)
Alpargatar: el-Berğa/el-Berğât ( اگ ننﺔ- kenevir veya kendirden
yapılmış sandalet veya espadril imal etmek)
Alpendre/Alpende: el-Bender (  اگ- sundurma)
Alpujarras: el-Büşşere ( اگ شنﺓ- tabya veya müjdeli haber)
Alqueive: el-Kavb ( اگﻘوآ- nadas)
Alquequenje: el-Kâkenc ( اگك ك ﺞ- Farsça menşeli, meyvesi idrar
söktürücü olarak kullanılan bir bitki çeşidi)
Alquería/Alcaria/Alcheria/Alquerias: el-Karye ( اگ ن ﺔ- Endülüs’e has
çiftlikevi; tarım çiftliği)
Alquermes/Kermes/Quérmes/Carmes/Carmesi/Cramoisi/Crimson/Ker
més: el-Kırmiz (  اگ نا- kırmızı renk; hermes; memengiç; kırmız böceği;
kermes; kırmızı renkte antimon sülfür; sadaka fuarı; hayır çarşısı)
Alquez: el-Kıst (  اگ- on iki teneke kutudan müteşekkil bir içecek
ölçeği, 18 galon’a denk)
Alquezar/Alquezera: el-Kisâr (  اگك- nehrin bazı kolları ve
kıyılarında sulama suyunda çeşitli nedenlerle kesinti yapmak)
Alquibla: el-Kıble ( اگ گﺔ- kıble; namaz için Müslümanların yöneldiği
Kâ’be yönü)
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Alquicel/Alquicer/Alquice/Alquiser: el-Kisâ’ ( اگكلﺂﺀ- aba’ya benzer
bir Endülüs giysi çeşidi, beyaz ve yünden olanı yagındı)
Alquilar/Alquier/Aluguer: el-Kirâ (ﺮﻜﻟﺍ ى- bir çiftlik veya başka bir
malın belli bir ücret karşılığında muayyen bir zaman için kullanım hakkını
devretmek; kiralamak; kiraya vermek)
Alquilé: el-Kirâ (ﺮﻜﻟﺍ ى- kiralama işi ve etkisi; kiraya verilen şeyin
ücreti; bir çiftlik veya başka bir malın belli bir ücret karşılığında muayyen
bir zaman için kullanım hakkını devretmek; kiralamak; kiraya vermek)
Alquimia/Alchimie/Alchemy/Chimie/Chemistry: el-Kîmyâ’ ( كياي ءاگasıl amacı felsefe taşını ve her derde deva bulmak olan kimya; harika ve
müthiş değişim)
Alquinal: el-Kınâ’ ( اگﻘ ﻉ- kadın başörtüsü veya peçe)
Alquitara/Alcatara: el-Kattâre ( اگ ﻃ ﺓ- damlalık; damıtıcı)
Alquitira: el-Kesîrâ’ ( اگكﺛ اﺀ- sakız kitre; kitre)
Alquitrán/Alcatrão/Goudron: el-Katrân ( كناناگ- katran; zift;
savaşlarda yangın silahı olarak kullanılan yağ, reçine, balık ve don yağı
karışı)
Alrota: Hattu’r-rûta/el-Hutta ( خﻃ اگ وكﺔ/  اگ ﻃﺔ- rota; iş planı; yüksek
dinî mahkeme; görev listesi; nöbet cetveli; saç ve benzeri şeylerin
kesiminden sonra geride kalan atıklar; keteni döverken bir yandan çekmek)
Altair: Nasru’t-tayr (  صن اگﻃ- şahinin zaferi)
Altamía: Haltâmiyye ( كگ ايﺔ- yemek tabağı seramik kâse çeşidi)
Altiraz/Tiraz: et-Tırâz ( اگﻃ از- nakışlı veya işlemeli ipek giysi; bir
kumaş türü)
Altramuz/Atramuz: et-Turmüs ( ام نمﺲ- acı bakla; lupin)
Alubia: el-Lûbiyâ’ ( ﺀامگا ي- börülce; fasulyeye benzer bir bitki)
Aludel/Alludel: el-Üsâl ( اﻷﺜ گ- doğuştan gelen şan ve mal; civa
üretiminde buharı yoğunlaştırmak için kullanılan dipsiz bir tencereye benzer
birbirine bağlı borular)
Alvara: el-Berre ( اگ ﺓ- bir şehrin dış mahalleleri veya etekleri; varoş)
Alveici/Alguexi/Albexi/Alveci: el-Veşy ( اگوكﻲ- çok ince beyaz ipek)
Alveiro: Haceru’l-beyz ( كد اگ ﺾ- tarla ve benzeri alanlarda sınırları
belirlemede kullanılan beyaz taş)
Alvexi: el-Veş’ ( اگوشﻊ- sırmalı; işlemeli; brokar)
Alzuna/Zuna: es-Sünne ( اگل ﺔ- Sünnet; Hz. Muhammed’in söz ve
uygulamalarından gelen dinî hukuk)
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Ama: el-Umm (  اﻷ- evin hanımı; ana; hanımefendi; âşık kadın; bir
evde yaşayanların hizmetini üstlenen kadın; evin hizmetçisi)
Amapola/Hamapola/Ababol/Abada/Papola/Caxcall: Habbetü bûre ( ك ﺔ
 و ﺓ- haşhaş)
Amapolar: Habbetü bûre ( ك ﺔ و ﺓ- haşhaştan elde edilen allık)
Amarillo/Amarello/Amarelo/Amarielo/Amarellus: Anberî ( ح ﻱamber)
Amarlota/Marlota: el-Mellûta ( مگا ﺔاگ- bir ridâ veya kaftan çeşidi)
Amarrido: Merîd ( م يﺾ- sıkıntılı; üzgün; hasta)
Ámbar/Amber/Alambar/Alambre/Ambre/Ambergris: Anber ( ح نamber; güzel koku)
Ameixa/Amexa: el-Mişmeş (  اماكا- bir kayısı türü)
Ámel: Âmil ( ح اگ- vali)
Amelgar: Amelü hatt (  حم خ- Ağaç veya bitkileri geniş alana
dikerken aynı hizada olmasını sağlamak için oluk açmak; araziyi ölçüp
sınırlarını işaretlerle kime ait olduğunu belirlemek)
Amir: Emîr (  ﺃا- emîr; lider; âmir)
Añacal/Anacalo/Anaquel: en-Nakkâl (  اگ- buğdayı değirmene
götüren görevli; pişen ekmekleri evlere taşıyan fırıncı çırağı)
Añacea/Anazea/Añaza: en-Nezâhe ( اگ زا ﺔ- eğlence gezintisi; bayram)
Anafaca/Anafaga/Annaffaga/Añafaga/Anafaga/Nafaca:
en-Nafaka
( اگ ﺔ- harcama; infâk; Allah yolunda malı harcamak)
Anafalla/Anafaya/Añafea: en-Nefâye ( اگ ﺔ- pamuk veya ipekten
mamul bir kumaş türü; kalın fitilli bir ipek türü; pamuklu elbise)
Anafe/Anafre: en-Nâfih/en-Nefîh ( اگ كﺦ/  اگ ك ﺦ- taşınabilir bir fırın
veya soba)
Añafil: en-Nefîr (
çeşidi)

 اگ- Nefîr; Endülüslülerce kullanılan bir trompet

Añagaza/Ñagaza/Anyagaça: en-Nakkâze ( اگ ﺓ- kuş veya balık
avcılığı; kanca atıp avlamak; çeşitli hediyeler ve vaatlerle kendine çekmek;
ayartmak; aldatmak)
Anaquel: el-Menâkil ( اگم گ- satışa sunulan kitap, kâse, vazo ve
benzeri eşyaların konulması için duvar ve dolaplara yatay yerleştirilen raflar)
Añascar: en-Nesak (  اگ- birşeyi veya sözü inci dizisi gibi dizmek; az
değerli eşyaları yavaş yavaş biriktirip geçinip gitmek)
Añazme: en-Nazm (  اگ ﻇ- altın, gümüş ve diğer değerli maden veya
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taşlardan imal edilerek bileğe, ayağa veya boyuna takılan dizi)
Andalus: el-Endelüs ( اﻷ گﺲ- Endülüs)
Andalusí: Endelüsî ( ﺃ گلﻲ- Endülüslü; Endülüs ile veya Müslüman
İspanya ile ilgili)
Andamio/Andaime/Andaimo: ed-De’âim (  اگ ح ﺌ- mimaride kullanılan
ahşap çerçeve; duvar ustaları için iskele)
Andaraje: ed-Derec ( اگ ﺝ- nâûrenin tekerleği; çiftçilerin yaş toprağı
sıkılaştırmak için kullandıkları ahşap rulo âlet)
Andorra: Hazzûre ( كﺫونﺓ- zaman zaman akın yapılan yer; Andorra)
Andrajo/Argamandel: Hatras/Hırkatü’l-mindîl ( كﻃنﺚ/  خ ﺔ اگم يگeski veya kirli giysi; çok kullanılmış mendil; paçavra)
Anea/Naife: en-Neyyife/en-Neyyîfe ( اگ ﺔ/  اگ ﺔ- bataklıkta yetişen
saz veya saz benzeri uzun bir bitki çeşidi; yüksek kaliteli elmas; her yönüyle
mükemmel, güzel ve endamlı kadın)
Anejir/Anexir/Anaxir/Anexim: en-Neşîd (  اگ ش- zenit karşısına düşen
gökyüzü noktası; ilâhî aşkın şarkısı)
Anexil: en-Neşr (  اگ ش- güzel koku; anasonlu bir şeker çeşidi)
Anfaz: en-Nuhâs ( اگ ﺲ- bakır)
Angarilla: el-‘Amriyye ( اگ م يﺔ- yaralı, hasta veya ölü taşımada
kullanılan sedye; hassas şeyler taşımada kullanılan torba)
Angarillar: ‘Amriye ( حم يﺔ- hasta veya ölü taşımada kullanılan sedye
ya da torbayı ata yerleştirmek)
Anifala: en-Nahhâle (گﺔ

 اگ- kepek ekmeği; ev yapımı ekmek)

Añil/Amir/Añir/Anil/Aniline/Anilina: en-Nîr/en-Nîl (  اگ/  اگ گSanskritçe ve Farsça nili menşeli, baklagillerden indigo elde edilen bir bitki;
çivit mavisi renginde hamur veya pasta)
Annutia: el-‘Atıyye ( اگ ﻃ ﺔ- hediye; ikram; lütuf)
Anoria/al-Nanra/Añoria/Noria/Nora/Alnagora: en-Nâûre ( اگﻧﺂﻋﻮﺭﺓkuyulardan, göletlerden ve nehirlerden su çıkarıp zirai sulama ve içme suyu
ihtiyacını karşılamaya yarayan su dolabı veya sulama çarkı)
Anúteba/Annudba/Annudura/Anuduba/Anuda/Adnuba/Anubda/Anudi
va/Adua: en-Nudbe ( اگ ﺔ- kalelerin onarılması veya güçlendirilmesi gibi
müdâfaa ve cihat hazırlıkları yapma çağrısı; cihat veya savaş çağrısı)
Anxahal: el-Cehîra ( اگد نﺓ- çakal veya kurt)
Aqueme: el-Hâkim (  اگ ت- vali)
Aral/Arreal/Real/Araial: er-Rahl ( اگ كگ- bir şehrin dışındaki ev; çiftlik
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arazisi; ordu kampı)
Arancel/Aranzel/Alanzel: el-Es’âr ( اﻷل ن- satıcıların mal ve
haklardaki fiyatlarını sınırlayan resmi kur veya kanun; resmi râyiç)
Arcaduz/Alcaduz/Alcatruz/Accadus: el-Kâdûs ( اگ وﺲ- su çekmeye
veya aktarmaya yarayan borular; suçarkı nâûrenin bir kepçesi)
Archí: el-Harc ( اگ ﺝ- Cezayir yeniçerisi çavuş)
Arda/Ardilla/Ardella/Harda: Harde ( كن ﺓ- sincap)
Arel/Arer: Ğırbâl ( نن گ- buğdayı ayıklamada kullanılan büyük elek)
Arez: Erze ( ﺃن ﺓ- karaçam)
Arfa/Arfe: ’Atfe ( حﻃ ﺔ- nehirde kullanılan bir balık ağı çeşidi)
Argadillo: ‘Allâka ( حﻶﻘﺔ- yumak sarma çıkrığı; hareketli, telâşlı ve
işgüzâr kişi; büyük hasır sepet)
Argamula: el-Halûme ( اگ گواﺔ- Compositae familyasından bahçeye
ekilen bir süs bitkisi olan öküz dili)
Argán/Erguén: el-Erğân ( اﻷ ن ن- bir tür meyveli ağaç)
Argolla/Argola/Argolles: el-Ğulle ( اگغگﺔ- bir çeşit demirden kasnak; bir
çeşit oyun; halk arasında itibarını düşürmek amacıyla sokaklarda dolaştırılan
suçlunun boynuna vurulan semer)
Arguellarse: el-Muğram (  اگمغ- yetersiz beslenme veya sağlığının
kötü olması sebebiyle tâkatten düşmek)
Arimez: er-Remz/el-‘Imâd ( اگ مز/  اگ م- bazı binalarda özel süsleme
ve ışıklandırmayla ön plana çıkartılmış kısım)
Arjorán: Arcuvân ( ﺃنجوان- Farsça menşeli, Endülüs’te çok yaygın bir
süs bitkisi olan Erguvan; kırmızı tomurcuk)
Arnadí: Ğarnâtî ( نن كﻲ- tatlı veya tuzlu olarak, içleri çam fıstığı,
kavrulmuş badem, ceviz, vb. ile doldurulan kabak ile tatlı patateslerin fırında
pişirilerek hazırlanmasıyla elde edilen bir Endülüs dolma böreği)
Arraax: er-Rahs ( اگنخص- zeytinyağı imalathanesinde çarkın
çevresinde biriken kırık zeytinler)
Arrabá: er-Rahbe/er-Rebâ’ ( اگنك ﺔ/  اگ ﻉ- Endülüs mimarisinde kapı
ve pencerelerin üst çevresinde bulunan kavsî desenli tezyînât)
Arrabal: er-Rabaz ( اگن ض- zâhıye; şehrin banliyösü; şehre bağlı fakat
şehri merkezinin dışında bulunan meskûn mahal)
Arrabio: er-Raviyy ( اگنوﻱ- dökme demir)
Arráez/Arraz/Arrais/Arraes/Arrayaz/Roia/Roias: er-Reîs ( اگ ﺌ ﺲ- gemi
kaptanı; reis)
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Arraezar: Rahes/Rahas ( ن ﺱ/  نخص- tahıl vb. yenilebilir şeylere zarar
vermek; bozmak; kirletmek)
Arrafafacha: er-Refaka ( اگنك ﺔ- birlikte yolculuk eden adamlar;
yoldaşlar; kervan yolcuları)
Arrayán/Arraihan: er-Reyhân (

 اگن- mersin bitkisi)

Arrebatar: Ribât ( ﻂ- güç kullanarak zorla çıkarmak; gelebilecek bir
tehlikeyi önceden haber vermek; ani gelen bir tehlike karşısında uyarı
yapmak)
Arrebato/Rebato/Arrebat/Ribete/Ribet/Riberete: er-Ribât ( اگ ﻂ- bir
grup askerin kaldığı ribat; bir tehlike sözkonusu olduğunda komşu köylerin
kendilerini korumak için çan, davul vb. şeyler vasıtasıyla haberleşerek
biraraya toplanması; ani gelen bir tehlike karşısında yapılan uyarı)
Arrecife/Arracife/Arracif/Arrecif/Arrife/Arrezafe/Arrecafe/Recife/Réc
if: er-Rasîf (ﻒ
 اگ- kaldırım taşı döşeli yol)
Arrehalar/Arrejalarse: er-Rihâle ( اگ ك گﺔ- farklı kimselere ait
koyunlardan müteşekkil fakat bir çoban tarafından güdülen sürü oluşturmak
veya gütmek)
Arrejacar: er-Reşşâka ( اگ ش ﺔ- filizleme alanında yeterince kök salan
filizleri üç dişli bir çeşit çapa yardımıyla tarlaya ekmek)
Arrejaque/Arrexaque/Arraxaque: er-Reşşâka ( اگ ش ﺔ- balık avlamada
kullanılan üç dişli olta; kırlangıç veya kırlangıç benzeri bir kuş çeşidi)
Arrelde/Arrátel/Arrate/Arrel: er-Rıtl ( اگ كگ- daha çok et tartmada
kullanılan bir ağırlık ölçü birimi)
Arrequife: er-Rikâb ( اگنت آ- üzengi)
Arrequive/Requive: er-Rekîbe/er-Rebîke ( اگ ت ﺔ/  اگن تﺔ- hurma,
tereyağı ve lor peyniriyle dolu yemek tabağı; giysilerde aşırı süsleme veya
gösteriş)
Arria: er-Rakbe ( اگنت ﺔ- katar; yük taşıma amacıyla ardarda dizilmiş
hayvanlar)
Sonuç
Endülüs, sekiz asra yakın ömrünün ilk dört asrında Maşrık İslam
ülkesiyle adeta bütünleşmiş durumdaydı. Ömrünün büyük bir bölümünde
siyaseten ondan farklı bir devlet olsa da gerek insan varlığı ve gerekse
kültürel ve iktisadi alanlarda neredeyse tam bir birliktelik söz konusuydu.
Asırlar süren kendi sosyo-kültürel gelişim süreci içinde Endülüslüler,
özellikle Maşrık İslam ülkesinde gelişmiş olan İslam kültürünü bütün
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unsurlarıyla birlikte Endülüs’e taşımışlar ve ona İber Yarımadası’nda
mevcut olan kültürel mirası da ekleyerek kendilerine özgü hale gelecek
şekilde yeniden işlemiş ve geliştirmişlerdir. Sonuçta ortaya Endülüs İslam
kültürü ve medeniyeti olarak adlandırılan tarihî bir gerçeklik çıkmıştır.
Sadece bu çalışmada ele alınan kelimelere bakıldığında bile kolayca
anlaşılabileceği gibi, özellikle medeniyetin beş temeli sayılabilecek tarım,
ticaret, şehirleşme, bilim ve sanat alanlarında çağdaşlarına nisbetle bâriz
üstünlüğe sahip olduğu görülen Endülüs kültürü, İber Yarımadasında görece
çok ilkel şartlarda yaşayan toplulukları ve onların tarihî uzantısı olan
Franklar ile diğer Avrupa halklarını kendisine hayran bırakmıştır. Gerek
Endülüs’te ve gerekse Maşrık’taki ülkelerde yaşayan Müslümanlar, bir nevi
o çağlara has küresel kültürün belirleyicileri olmuşlardır. Onların sahip
olduğu İslam medeniyeti ise yeryüzünde yaygın ve özenilen bir kültürün
taşıyıcısı olmuştur. Dolayısıyla onlar bu medeniyete sahip olmayan diğer
milletleri derinden etkilemişlerdir. Asırlarca süren bu etkileme süreci içinde,
İslam medeniyetinin taşıyıcısı rolünü oynayan Arapça’dan, fakat özellikle ve
büyük oranda Endülüs kültür havzasından diğer Avrupa dillerine her alanda
sayısız kelime ve kavram geçmiştir. Bu kelime ve kavramlar, çağdaş Batı
uygarlığının beslendiği ana alana işaret eden önemli delillerden yalnızca
birisidir.
Endülüs-İslam kültürünün kelime ve kavramlar sayesinde İslam kültür
coğrafyasından Hristiyan kültür coğrafyasına geçişi, havada yapraktan
kokuya kadar görünür görünmez ne varsa taşıyan rüzgâr misali her alanda
gerçekleşmiştir. Yeme-içmeden giyime, tarımdan ticarete, askerlikten
denizciliğe, bilimden edebiyata, sanattan mimariye ve hatta gündelik hayatta
sıradan sayılabilecek pekçok şeye kadar bu coğrafyada ne varsa bu kelime ve
kavramlar vasıtasıyla çevre topluluklara yayılmıştır. Dolayısıyla bu
kelimeler bize Ortaçağ’da Müslümanların eriştiği yüksek medeniyetin
resmini de tasvir etmektedir.
Burada alanda şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yer verilen kelime
sayısına değinmek de yerinde olacaktır. Yapılan incelemelere göre,
Arapça’dan İspanyolca veya İber Yarımadası’ndaki yerel diller ile diğer
Avrupa dillerine geçen kelime ve kavramların sayısını kesin olarak söylemek
mümkün değildir. Çünkü, araştırmalarda 650’den 6000’e kadar değişen
sayıda kelime mevcuttur. Dozy’nin çalışmasında 1450, Eguilaz’ınkinde 5400
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civarındadır. En fazla sayıda kelime ve kavrama yer veren çalışma ise F.
Corriente’nin araştırmasıdır ki, bunda 5000 ilâ 6000 arası kelime ve kavram
mevcuttur. Bu çalışmada ise, farklı şekillerini bir kenara bırakarak
söylendiğinde 1476 kelime veya kavram yer almaktadır.
Sonuç olarak, caydırıcı maddi gücünü ya da kendini müdafaa
kabiliyetini yitiren bir millet ya da devletin zamanla topraklarını kaybetmesi
ne kadar doğal bir gelişmeyse, vatanını kaybeden bir kültür ya da
medeniyetin zamanla kaybolması veya büyük oranda yok olması da o kadar
doğal bir hâdisedir. Vatanları olan Endülüs Hristiyanlar tarafından ele
geçirilen Endülüslüler, ya ülkeyi terk etmişler ya da yeni hâkim gücün
kültürüne boyun eğerek yaşamak zorunda kalmışlardır. Ülkede eskiye ya da
Müslümanlığa ait ne varsa bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yok edilmiş ve
yerini yeni Hristiyan kültürü veya hayat tarzı almıştır. Dolayısıyla, İberya
Yarımadası toplumuyla asırlar içinde bütünleşmiş bulunan ve Endülüs İslam
kültürü ya da medeniyetinin taşıyıcısı niteliğindeki kelime ve kavramlar da
bir-iki asır zarfında büyük oranda kaybolmuştur. Gerçekte İspanya ve
Portekiz’de XIII. yüzyıldan itibaren başlayan ve XVII. yüzyıla kadar süren
bu süreçte gerçekleşen büyük kültürel değişimin bir benzerini Osmanlı
Türkleri ve milletleri de yaşamıştır. Osmanlı gücü ve dolayısıyla
topraklarının kaybını, Osmanlı dili ve kültürünün büyük ölçüde kayboluşu
izlemiştir. İspanya’da bu temel değişim ve dönüşüm süreci birkaç asırda
tamamlanmışken, Türkiye’de ve Osmanlı coğrafyasında henüz
tamamlanmamış fakat sürmektedir.
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Legado Andalusí, Granada 1998
Hakimi, M. Rıza, İslam Bilim Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul 1999
Hamevî, Yâkût, Mu’cemü’l-buldân, I, Mısır 1906
Hamilton, Rita - Alan David Deyermond, Medieval Hispanic studies
presented to Rita Hamilton, Támesis, London 1976
Hassan, Ahmed Y., “Transfer of Islamic Science to the West”, Foundation
for Science Technology and Civilization, FSTC Limited, P.I: 625, www.fstc.co.uk,
Eylül 2006
Hill, Donald R., “Arabic Fine Technology and its Influence on European
Mechanical Engineering”, The Arab Influence in Medieval Europe, (ed. Dionisius A.
Agius-Richard Hitchcock), Lebanon, Ithaca Press, 1994, s. 25-43
Himyerî, İbn Abdülmü’min (ö. 900/1495), er-Ravzu'l-mi'târ fî haberi'l-aktâr
(Sıfatü Cezîreti’l-Endelüs), thk. İhsan Abbâs, Beyrut 1984
Hitti, P. Khuri, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, II, çev. S.Tug, İstanbul 1989

91

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
Houaiss, Antônio, As Projeções da Língua Árabe na Língua Portuguesa,
(çevrimiçi) http://www.hottopos.com/collat7/houaiss.htm, 01 Ağustos 2012
http://www.spanishdict.com/translation, “The World’s largest SpanishEnglish dictionary, translation, and language learning website”, Curiosity Media
Inc., 22 Mayıs 2012
http://www.wordmeaning.org, Abogados en Bilbao, 22 Mayıs 2012
Imamuddin, S. M., Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural
History of Muslim Spain 711-1492 A.D., Brill, Leiden 1965
“Influence
of
Arabic
on
http://en.wikipedia.org, 01 Mayıs 2012

Other

Languages”,

(çevrimiçi)

İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemâleddîn (ö. 711/1311), Lisânü’l-Arab, Dâru
Sâdır, I-X, Beyrut (t.y.)
Johnson, Francis (1796-1876) - Franciszek Meninski (1623-1698) - John
Richardson (1741-1811) - Sir Charles Wilkins (1750-1836), A dictionary, Persian,
Arabic, and English, Robarts, University of Toronto, 1852, e-kitap (çevrimiçi)
http://www.archive.org/details/dictionarypersia00johnuoft, 02 Haziran 2012
Kinsal, İlyâs, “Kelimât Arabiyye fî’l-Lisâni’l-İsbânî”, Lügatü’l-Arab, XI/1
(1974), s. 182-202
Lammens, Henri (1862-1937), Remarques sur les mots français dérivés de
l'arabe, Beyrouth Imprimerie Catholique, Beyrut 1890, e-kitap (çevrimiçi)
http://www.archive.org/details/remarquessurlesm00lammuoft, 02 Haziran 2012
Lane, E. W. (1863-1876) - S. Lane-Poole (1877-1893), Arabic-English
Dictionary, Lexicon, Copious, Eastern Sources, EK'amoos, 1863-77-93, 6-8 v., ekitap
(çevrimiçi)
http://www.archive.org/details/ArabicEnglishLexicon.CopiousEasternSources.Enlar
gedSuppl.Kamoos.Lane.Poole.1863, 02 Haziran 2012
Levi-Provençal, Evariste, el-Hadâratü'l-Arabiyye fî İsbânya, çev. Tâhir
Ahmed Mekkî, Dâru’l-Maârif, Kâhire 1994
MacCabe, Joseph, Medeniyyetü’l-Müslimîn fî İsbanya, trc. M. Takiyyüddin
el-Hilâlî, Rabat 1985
Maíllo Salgado, Felipe, Los arabismos del castellano en la Baja Edad
Media: Consideraciones históricas y filológicas, Universidad de Salamanca,
Salamanca 1991/1998
Manzano Moreno, Eduardo, “Christian-Muslim Frontier in Al-Andalus: Idea
and Reality”, The Arab Influence in Medieval Europe, ed. Dionisius A. AgiusRichard Hitchcock, Lebanon 1994, s. 83-99
Marcos Marín, Francisco, “Romance andalusí y mozárabe: dos términos no
sinónimos”, Estudios de Lingüística y Filología Españolas, Homenaje a Germán

92

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
Colón, Madrid 1998, s. 335-341
Marcos Marín, Francisco, “Toledo: su nombre árabe y sus consecuencias
lingüísticas hispánicas”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en
Madrid, XXX, 1998, 93-108
Mez, Adam, Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti İslâm’ın Rönesansı, çev.
Salih Şaban, İnsan Yayınları, İstanbul 2000
Murata, Sachiko - William Chittick, İslâm’ın Vizyonu, çev. Turan Koç, İnsan,
İstanbul 2000
Nedvî, Ebu’l-Hasen, Müslümanların Çöküşüyle Dünya Neler Kaybetti, cev.
Abdülkerim Özaydın, İstanbul, Bir, 1986
O’Callaghan, Joseph F., A History of Medieval Spain, Cornell University
Press, Ithaca 1975
O’Callaghan, Joseph F., Reconquest and Crusade in Medieval Spain,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2004
Özdemir, Mehmet, "Endülüs", DİA, XI, 211-225
Puig, Roser, “La proyeccion ortografica en los instrumentos astronomicos:
del Oriente Islamico a la Europa del Renacimiento”, Mecelletü’l-Ma’hedi’l-Mısrî,
Kısmü’l-Frencî, C.XXVI, (Madrid) 1993-94, s. 249-262
Raguin, Virginia Chieffo, Women's Space: Patronage, Place, And Gender in
The Medieval Church, State University of New York Press, Albany 2005
Robinson, Cynthia - Leyla Rouhi, Under The Influence: Questioning the
Comparative in Medieval Castile, Brill, Leiden 2005
Robinson, Cynthia, In praise of song: the making of courtly culture in AlAndalus and Provence, 1005-1134 A.D., Leiden 2002
Roux, Jean-Paul, L’Islam en Occident: Europe-Afrique, Paris 1959
Runciman, Sir Steven, “Avrupa Medeniyetinin Gelişmesi Üzerindeki İslâmî
Tesirler”, çev. Nûşîn Asgarî, Şarkiyat Mecmuası, S. 3, İstanbul (1969), s. 1-12
Salloum, Habeeb, “Arabic Contributions to the Spanish Language”, The
Center
for
Arab
Culture
and
Dialogue
Website,
(çevrimiçi)
http://www.alhewar.net/Basket/Habeeb_Salloum_Spanish_Language.htm,
20
Ağustos 2012
Sanz, José Luis Martínez, Al-Ándalus, Los Árabes en España, EDIMAT,
Madrid 2011
Sarı, Mevlüt, el-Mevârid Arapça-Türkçe Lügat, Bahar Yayınları, İstanbul
1982
Sevilla-Sharon, Moshe, Türkiye Yahudileri: Tarihsel Bakış, Jerusalem 1982
Shaath, Nada, Arabic Influence on the Spanish Language, (çevrimiçi)

93

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
http://www.arabic-socal.com, 20 Ağustos 2012
Skeat, Walter William (1835-1912), An etymological dictionary of the
English language, Oxford Clarendon Press, Robarts, University of Toronto, London
1888,
e-kitap
(çevrimiçi)
http://www.archive.org/details/etymologicaldict00skeauoft, 02 Haziran 2012
Sola-Solé, Josep María, Sobre árabes, judíos y marranos y su impacto en la
lengua y literatura españolas, Barcelona 1983, s. 279
Spaulding, Robert K, “How Spanish Grew”, University of California Press,
Chapter 5: Arabic Spain, Berkeley 1942/1971, pp. 53-62.
Trend, J. B., The Civilization of Spain, London 1944
Türkçe
Büyük
Sözlük,
Türk
http://tdkterim.gov.tr/bts, 22 Mayıs 2012

Dil

Kurumu,

(çevrimiçi)

Wacks, David A., Framing Iberia: Māqamāt and Frametale Narratives in
Medieval Spain, Leiden 2007
Waines, David, “The Culinary Culture of Al-Andalus“,The Legacy of Muslim
Spain, ed. Salma Khadra Jayyusi - Manuela Marín, E. J. Brill, Leiden 1992
Watt, W. Montgomory, The Influence of Islam on Medieval Europe,
Edinburgh 1972
Weekley, Ernest (1865-1954), An Etymological Dictionary of Modern
English, J. Murray, Robarts, University of Toronto, London 1921, e-kitap
(çevrimiçi) http://www.archive.org/details/etymologicaldict00weekuoft, 02 Haziran
2012
Weston, Stephen (1747-1830), Remains of Arabic in the Spanish and
Portuguese Languages, S. Rousseau, London 1810
Wulstan, David, “Boys, Woman and Drunkards: Hispano-Mauresque
Influences on European Song?”, The Arab Influence in Medieval Europe, ed.
Dionisius A. Agius-Richard Hitchcock, Lebanon 1994, s. 136-167

94

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2

GİRİT’İN FETHİYLE İLGİLİ YENİ BİR ESER
“TARİH-İ SEFER VE FETH-İ KANDİYE”
Meltem AYDIN 
ÖZET
Sahip olduğu coğrafî ve stratejik konumu ile oldukça önemli
bir yere sahip olan Girit adası, tarih boyunca Akdeniz ticaretini
kontrol altına almak ve Doğu Akdeniz'de üstünlük sağlamak isteyen
devletlerin mücadele alanı olmuştur. 1204’te Venediklilerin
hâkimiyeti altına girmiş ve daha sonra ki dönemlerde OsmanlıVenedik ilişkilerinde önemli bir yer işgal etmiştir. Osmanlı Devleti
Akdeniz’de kendisine karşı yapılan saldırılarda bir üs olarak
kullanılan Girit’e yönelik Fatih, Kanunî ve II. Selim dönemlerinde
çeşitli akınlar gerçekleştirmiştir. Fakat adanın fethine yönelik asıl
mücadele 1645'te Hanya'nın fethiyle başlamış ve savaş durumu çeyrek
asır devam etmiştir. Girit’te Osmanlı hâkimiyetinin tam olarak
kurulması 1669’da Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın
Kandiye’yi fethi ile mümkün olmuştur.
Yirmi beş yıl devam eden Osmanlı-Venedik mücadelesi
onlarca fetihnâme-gazânâme türü esere konu olmuştur. Bu
fetihnâmelerden birisi de sefere yeniçeri gediklisi olarak katılan Zayıf
Mustafa bin Musa'ya ait olan ve Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesi'nde
Elyazmaları Kitaplığı’nda bulunan "Tarih-i Sefer ve Feth-i Kandiye”
adlı yazma eserdir. Kandiye’nin fethi ile ilgili çok önemli ayrıntılar
içeren bu yazma Girit'in fethi üzerine çalışan araştırmacılar tarafından
bu güne kadar kullanılmamıştır. Bu makalede Tarih-i Sefer ve Fethi
Kandiye isimli eserin tanıtılması ve esere dayalı olarak Kandiye’nin
fethinin anlatılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girit, Kandiye, Köprülü Fazıl Ahmed
Paşa, Zayıf Mustafa bin Musa, Tarih-i Sefer ve Feth-i Kandiye
ABSTRACT
The Girit Island, where has an important place because of its
geographical and strategic position, became a struggle arena of
countries which wanted to both take under the control of the
Mediterranean trading and outmaneuver in the East Mediterranean.
The Island had occupied by Venice in 1204 and in after periods it had
been an important role between Ottoman and Venice states . During
the period of Fatih, Kanunî, and II. Selim, the Ottoman State had
organized many expeditions to the Girit Island where had been used as
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a military base by other countries against to the Ottomans. However,
in order to conquer the Girit the main struggle started in 1645 with the
conquering Hanya and the warfare continued over quarter century. It
became possible to establish Ottoman sovereignty in Girit in 1669
with the conquering of Kaniye by grand vizier Köprülü Fazıl Ahmet
Pasha.
The Ottoman - Venice struggle that continued 25 years had
been the subject of so many works such as Fetihnâme - Gazanâme.
One of these Fetihnames is a manuscript named "Tarih-i Sefer ve
Feth-i Kandiye" by Zayıf Mustafa bin Musa who joined the war as an
janissary and is located in manuscripts bookshelf in Kütahya
Vahidpasha Library. Even though this manuscript has very important
details related to conquering of the Girit, it have not been used by
researchers studying on the conquering of Girit. In this article, it is
aimed to introduce the manuscript named “Tarih-i Sefer and Fethi
Kandiye” and to represent the conquering of Kandiye by depending
this manuscript.
Keywords: Girit, Kandiye, Köprülü Fazıl Ahmet Pasha, Zayıf
Mustafa bin Musa, History of Expedition, Conquering of Kandiye.

GİRİŞ
Akdeniz’de Kıbrıs’tan sonra en büyük yüzölçümüne sahip olan Girit
Adası, Balkan yarımadası ile Anadolu arasında dikdörtgen şeklinde uzanır.
Akdeniz’i Ege Denizi’nden ayıran bir konuma sahiptir. Yeryüzü şekilleri
açısından parçalanmış bir yapıya sahip olan adanın kuzey ve güney kıyıları
arasında da fizikî, beşerî ve ekonomik farklılıklar görülmektedir. Dağlar
güneyde denize dik uzanırken, kuzeyde kademeli bir şekilde kıyıya ulaşır ve
dağlarla kıyı arasında tarıma elverişli küçük ovalar oluşur. Yeryüzü
şekillerinin bu yapısı, kuzey kıyılarında ulaşımı da daha elverişli hale
getirmiştir. Adanın kuzeyinin güneyine göre daha fazla yağış alması tarımsal
üretimin kuzey kıyılarında daha fazla yapılması sonucunu doğurmuştur.
Başta Suda Limanı olmak üzere birkaç tabii liman ve Hanya, Kandiye,
Herakleinon, Resmo, Rethymnon gibi şehir yerleşmeleri de kuzey
kıyılarında bulunmaktadır1.
Adanın doğu-batı yönünde uzunluğu yaklaşık 260 km. güney-kuzey
yönünde genişliği ise 15-50 km. arasında değişmektedir 2. Merkezi

1

Cemal Tukin, “Girit” DİA, XIV, 85-93, İstanbul 1996; “Girit” İA, IV, 791-804. Eskişehir
1997.
2
Tukin, 85.
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kuzeyinde olan Kandiye Kalesi’dir. Kandiye limanının karşısında Diya veya
Tavşan adası bulunmaktadır 1.
Osmanlı Hâkimiyeti Öncesinde Girit
İngiliz, İtalyan ve Amerikalı arkeologların Girit’in değişik
bölgelerinde yaptığı kazılar, M.Ö 4000 yıllarında adada gelişmiş bir
Neolotik kültürün varlığını ortaya koymuştur. M.Ö. III. binyılda bakır ve
tunç devirlerini yaşamaya başlayan Girit, II. binyılda kısmen Mısır’ın etkisi
altında parlak bir dönem yaşamıştır. MÖ. 1400 yıllarından itibaren önce
Akaların ardından Dorların hâkimiyeti altına girmiştir. Dorların idaresinden
sonra birbirleri ile mücadele eden rakip şehir devletlerinin ortaya çıkması,
Girit’in siyasî önemini yitirmesi ile sonuçlanmıştır 2.
Zamanla korsanların barındığı bir merkez haline gelen Girit adası
M.Ö. 67-66 yıllarında tamamen Roma hâkimiyeti altına alındıktan sonra,
askerî ve ekonomik bir üs olarak kullanılmaya başlanmıştır. Roma’nın 395
yılında ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma’ya kalan Girit,
İmparatorluğun Makedonya Eyaleti’ni oluşturan altı vilayetinden biri
olmuştur 3.
Stratejik konumu dolayısıyla Doğu Roma’nın ileri karakollarından
birisi haline gelen Girit’i pek çok kavim ele geçirmek istemiş, Emevîler de
Muaviye döneminde Ege Denizi’nin kilidi durumunda bulunan Girit’e
yönelik akınlara başlamışlardır. I. Velid döneminde (705-715) adada bazı
mevkiler ele geçirildiyse de, Girit’in Müslümanlar tarafından tamamen fethi
Abbasi halifesi Me’mun döneminde (813-833), Endülüs'ten sürgün edilmiş
olan Ebu Hafs Ömer b.Şuayb el-Belluti komutasında kırk parçalık gemi ile
827-828’de mümkün olmuştur. Bu tarihten itibaren Ebu Hafs Ömer
soyundan gelenler adaya egemen olmuş, burada tam bir İslâm hâkimiyeti
kurulmuştur. Adada İslâm hâkimiyetini sağlamlaştırmak için Rabazulhandak
(Kandiye) şehri inşa edilmiştir. Endülüs ile ekonomik, kültürel bağlar
kurulmuş ve Kandiye önemli bir kültür merkezi haline getirilmiştir.
Müslümanlar Kandiye Kalesi'ni kullanarak bir taraftan Doğu Akdeniz’de
üstünlüğü ele geçirirken, diğer taraftan da Bizans sahillerini kontrolleri

1

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III / I. Kısım, 216, Ankara 1983;
Tukin, 85.
3
Tukin, 86.
2
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altında tutmaya başlamışlardır 1.
Bizans İmparatorluğu bu durumdan son derece rahatsız olmuş ve
adayı geri alabilmek için birçok başarısız girişimde bulunmuştur. 6 Mart
961’de Nikephoros Phokas yaklaşık bir yıllık uzun kuşatmadan sonra,
Kandiye Kalesi'ni ele geçirerek hem adayı hem de Doğu Akdeniz’deki deniz
üstünlüğünü tekrar elde etmiştir. Böylece Girit’te yaklaşık 150 yıldır süren
İslâm hâkimiyeti sona ermiştir.
IV. Haçlı Seferi sırasında Bizans İmparatorluğu Latinler tarafından ele
geçirilince, Bizans toprakları, Latin komutanlar arasında paylaşılırken Girit,
Montferrat Markisi Boniface’nin payına düşmüştür. Markisi, karşılaşacağı
güçlükleri düşünerek adayı 100.000 gümüş karşılığında 1204’te Venedik’e
satmış, böylece Girit’te yaklaşık dört yüz yıl sürecek Venedik hâkimiyeti
başlamıştır 2.
Venedikliler adanın sahil şeridinde ve iç kısımlarda güçlü kaleler
yapmışlar ve bu kalelere adanın savunması için 20.000 kişilik bir ordu
yerleştirmişlerdir. Ada yönetimini dük unvanlı bir valiye bırakıp,
Venedik’ten adaya getirip yerleştirdiği halk sayesinde Girit üzerinde güçlü
bir hâkimiyet kurmuşlardır. Girit Dukalığı hem ticarî hem de askerî
bakımdan Venedik’in önemli bir üssü haline gelmiştir.
Venedik’in halktan aldığı ağır vergi ve adada üretilen tahılın Venedik
dışında başka ülkelere satışını yasaklamasının yanı sıra, Ortodoks kilisesinin
mallarına Katolik kilisesi tarafından el konulması, Venedik yönetimine karşı
sık sık isyanların çıkmasına yol açtıysa da bu isyanlar çok sert tedbirlerle
bastırılmıştır.
Osmanlı –Venedik İlişkilerinde Girit ve Girit’in Fethi
Girit’in Venediklilerin elinde olması Osmanlı Devleti’nin Doğu
Akdeniz hâkimiyeti açısından bir zafiyet oluşturuyordu. Dolayısıyla
Osmanlı- Venedik ikili ilişkilerinde Girit önemli bir yer işgal etti. Osmanlı
Devleti’nin güçlü olduğu dönemlerde Akdeniz’de gerçekleştirilen seferlerde
Girit’e yönelik çeşitli saldırılar düzenlendiyse de gerek Venediklilerin
Osmanlı Devleti ile kurduğu diplomatik ilişkiler, gerekse Ada’nın tahkimatı
fethin gerçekleşmesini uzun süre geciktirdi. Fatih, Kanunî ve II. Selim
1
2

Tukin, 86.
Tukin, 86; Ersin Gülsoy, “Kandiye”, DİA, XXIV, 303-304, İstanbul 2001.
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döneminde Kıbrıs’ın fethinden sonra, Girit’e yönelik akınlarda zaman zaman
karaya çıkan Osmanlı kuvvetleri ganimet ve pek çok esir ele geçirmekle
beraber, adada tutunmayı başaramadılar.
1637 yılında Cezayir ve Tunus Beylerine ait on altı parçalık donanma
Adriyatik denizine girerek, Polya sahillerine asker çıkarmış, sonra da Kataro
önünde bir Venedik gemisini ele geçirmişti. Bunun intikamını almak isteyen
Venedik, 1638 yılında yirmi sekiz parçadan oluşan donanması ile harekete
geçti. Venedik donanmasının saldırısı karşısında Cezayir ve Tunus Beylerine
ait gemiler Avlonya limanına sığınmak zorunda kaldı. Venedik
donanmasından atılan toplarla kasabadaki caminin minaresi yıkıldığı gibi,
Cezayir Beylerine ait bazı gemiler batırılıp, bazıları da Venedik donanması
tarafından götürüldü. Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Bağdat seferinde
bulunan Sultan IV. Murad, olayı öğrenince hiddetlenerek intikam almak
üzere sert tedbirler alınması talimatını verdiyse de Venedik’in tazminat
ödemesi mukabilinde taraflar arasındaki sorun çözüme kavuşturulmuştu 1.
Sultan İbrahim tarafından azledilerek Mısır’a gitmesi emredilen kızlar
ağası Sümbül Ağa, beraberinde Mekke kadılığına tayin edilmiş olan Bursalı
Mehmed Efendi ve bazı hacılar olduğu halde, Kaptan İbrahim Çelebi’nin
yeni inşa edilmiş olan kalyonuyla, oldukça fazla eşya ve ağırlıkla yola
çıkmıştı. İstanbul’dan Mısır’a bir kalyonun yola çıkacağını haber alan, altı
parça korsan gemisi ise Malta’dan yola çıkarak Girit açıklarında beklemeye
başladı. Rodos’taki denizciler Sümbül Ağa ve diğerlerini Malta korsanları
konusunda uyarmalarına rağmen, Mekke Kadısı olarak tayin edilen Bursalı
Mehmed Efendi’nin Hac vaktine kadar Mekke’de olması gerektiği için yola
devam edildi. Kerpe adası açıklarında altı parçalık Malta kalyonun saldırısı
sonucu, gemi kaptanı İbrahim Çelebi ve Sümbül Ağa’nın da aralarında
bulunduğu beş yüz kırk kişi kılıçtan geçirildi. Kalyonda bulunan altı yüz
kişiden sağ kalan ve aralarında Bursalı Mehmed Efendi’nin de bulunduğu
altmış kişi ise esir edildi 2.
Korsanlar ele geçirdikleri gemiyi Girit’in güneyindeki Kalismen
limanına getirip içindeki malların bir kısmını Girit valisine verirken, Sümbül

1
2

Uzunçarşılı, 217.
Ayşe Pul, Girit Savaşı ile İlgili Bir Türk Kaynağının Tahlili (TTK Kütüphanesi’nde
Bulunan Girid Fethi Tarihi Başlıklı Yazma), 2-3, Ankara Üni. Sosyal Bil. Ens. Basılmamış
Doktora Tezi, Ankara 2004; Uzunçarşılı, 217.
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Ağa’nın atını Kandiye kale komutanına hediye olarak gönderdiler 1. Bu
haberler İstanbul’da duyulunca Sultan İbrahim bir taraftan İstanbul’da
bulunan elçilerden bu saldırının kimler tarafından yapıldığı sordururken 2,
diğer taraftan da Sadrazam Sultanzâde Mehmed Paşa’nın karşı çıkmasına
rağmen, ikinci vezir Silahtar Yusuf Paşa ve Cinci Hoca Hüseyin Efendi’nin
ısrarlarıyla derhal bir donanma hazırlanmasını emretti 3. Girit’in stratejik
konumunun yanı sıra Sultan İbrahim’in ataları gibi fetihler yapılabildiğini
göstermek istemesi bu kararın alınmasında etkili olmuştu 4. Kaptanıderya
Silahtar Yusuf Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Girit’in fethi için
sefere çıkması sonucunda çeyrek asır sürecek, zorlu bir mücadele başlamış
oldu.
1645 yılında Hanya Kalesi’nin ele geçirilmesi, Osmanlı Devleti’ni
fetih konusunda umutlandırdıysa da Venedik’in Çanakkale Boğazı’na
yönelik uyguladığı abluka fethin tamamlanmasını geciktirdiği gibi, Osmanlı
Devleti’nin ekonomik yükünü de artırdı. Aynı zamanda Venedik’in
denizcilik bakımından Osmanlı’dan üstün olduğu gerçeği ortaya çıktı. Garp
ocaklarından5 gelen yardımlar olmasa Osmanlı donanması çok daha güç
durumlara düşebilirdi6. Karşılaşılan güçlüklere rağmen Osmanlı Devleti fetih
konusunda ısrarcı oldu. Deli Hüseyin Paşa’nın serdarlığı ile Kisamo,
Apokorono, Granbosa ve Resmo gibi kaleler ele geçirildi 7. Fakat Girit’in
fethi Ada’nın kuzeyinde bulunan ve merkezi olan Kandiye’nin 6 Eylül
1669’da Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından ele geçirilmesi ile
tamamlanabildi 8.
İslam dünyasında ve Türk-İslam Devletlerinde fethedilen beldeleri,
kazanılan zaferleri haber veren mektuplar ve fermanlara fetihnâme adı
verildiği gibi, bu fetihleri anlatan tarihî eserler de aynı adla anılmıştır. Bu tür
eserlerin bir kısmı resmî görevliler tarafından kaleme alınırken, bazılarını da
o seferde bulunan kişiler yazmıştır. Bizzat içinde bulundukları savaşları
1
2
3
4
5
6
7
8

Pul, 4-5; Uzunçarşılı, 217.
Feridun Emecen, “İbrahim I”, DİA, XXI, 276, İstanbul 2001.
Uzunçarşılı, 218.
Emecen, 276.
Cezayir, Tunus, Tarblusgarp
Uzunçarşılı, III/I, 317.
Mücteba İlgürel, “ Hüseyin Paşa, Deli ”, DİA, XIX, 4-6, İstanbul 1999.
Ersin Gülsoy, Girit'in Fethi ve Adada Osmanlı İdaresinin Tesisi, Marmara Üni. Sosyal
Bilimler Ens. (Basılmamış Doktora Tezi) İstanbul 1997; Abdülkadir Özcan, “Köprülüzâde
Fâzıl Ahmed Paşa”, DİA, XXIV, 260-263, Ankara 2002.
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konu edinen fetihnâmelerde şüphesiz olayın içinde bulunan kişiler tarafından
nakledilmiş değerli bilgiler yer alır 1. Çeyrek asır devam etmiş olan Girit
seferi ile ilgili olarak o dönemde kaleme alınmış pek çok tarihî eserde2 çeşitli
bilgiler yer almaktadır, fakat doğrudan Girit, Hanya ve Kandiye ile ilgili
müstakil eserler de az değildir ve bu konuya ait tespit edilen onlarca
fetihnâme ya da gazânâme türü eser vardır. Bunların isimleri ve içerikleri
hakkında Agâh Sırrı Levend tarafından tespiti yapılan fetihnâmeler ve
gazânâmeler şunlardır 3;
Fütühât-ı Hanya: 1055-1645 yılında Girit'in fethine başlangıç olan
Hanya kalesinin alınmasını anlatır.
Tevârih-i Cezire-i Girid Sene 1055; Kaptanıderya Yusuf Paşa'nın
1055-1645'te ilk Girit seferini hikâye eder.
Girid Seferi; Kaptanıderya Yusuf Paşa'nın 1055-1645 tarihli Girit
seferini anlatır.
Girid Seferi;1055-1645'teki Girit seferini ve 1065-1655 yılına kadar
olan Çanakkale'deki deniz savaşlarını anlatır.
Girit Fethi Tarihi; Ankara Türk Tarih Kurumu Kütüphânesinde eser
Girit seferinden bahs eder.
Fetihnâme: Sipâhîzâde Ahmed'in 1055-1645'teki Girit Seferini ve
1068 -1658 yılına kadar geçen olayları hikâye eder.
Cevâhirü’t- Tevarih der-Beyân-ı Menâkıb-ı Köprülüzâde Fazıl Ahmed
Paşa; Fazıl Ahmed Paşa'nın ilk zamanlarından Kandiye'nin Fethine kadar
yaptığı işleri ve kazandığı zaferleri anlatır. Müellifi Erzurumlu Osman Dede
'dir.
Tarih-i Fazıl Ahmet Paşa; Erzurumlu Osman Dede'nin Fazıl Ahmed
Paşa'nın zaferlerini anlatan eseridir.
Tarih-i Mu‘teber: Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın Kandiye'yi fethini
1
2

3

Hasan Aksoy, “Fetihnâme” DİA, XII, 470-471, İstanbul 1995.
Mustafa Na‘ima Efendi’nin Na‘ima Tarihi, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi ,
Abdurrahman Abdi Paşa’nın Abdi Paşa Vekayinâmesi , Mehmed Raşid Efendi’nin Raşid
Tarihi, Katip Çelebi’nin Fezleke ve Tuhfetü’l-Kibâr , Mehmed Halife’nin , Tarih-i Gılmani,
Evliya Çelebi’nin, Seyahatnâme,si.vb.
Agâh Sırrı Levend, Gazavâtnâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavâtnâmesi, 113-130.
TTK, Ankara 2000.
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anlatır.
Kandiye Fethi; Ahmed Hamdi'nin Kandiye'nin fethinden bahseden
eseridir.
Tarihi Kandiye; Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın Kandiye'nin fethini
hikâye eder. Eserin sonunda savaşta kullanılan silah ve cephane miktarları
ile ölen ve kaybolanların sayısı yer alır.
Fetihnâme-i Kal'a-i Kandiye: Fazıl Ahmed Paşa tarafından
Kandiye'nin fethi üzerine IV. Mehmed'e gönderilen fetihnâmedir.
Tarih-i Girid; Hanyalı Nuri'nin
anlatan eseridir.

(Ö.1230-1814) Girit'in Fethini

Tarih-i İkritis (Girit) Girit'in tarihinden ve Türkler tarafından
fethinden bahseden eserdir.
Girit Savaşı ile İlgili Bir Türk Kaynağı’nın Tahlili isimli yapılan
doktora çalışmasında Girit'in fethi ile ilgili tespit edilen yazma eserler
arasında Tarih-i Sefer ve Feth-i Kandiye yer almamıştır 1. Franz Babinger de
Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri isimli çalışmasında bu eserden ve
müellifinden bahsetmemiştir 2. Son yıllarda yapılan Feth-nâme-i Cezîre-i
Rodos3 isimli bir çalışmada ise “İstanbul Yazma Eserler Kütüphanelerindeki
Fetihnâmeler ” başlığı altında verilen eserler içinde Girit, Hanya ve
Kandiye’nin fethi ile ilgili üç eser verilmiş4, fakat bunlar arasında Zayıf
Mustafa bin Musa’ya ait Tarih-i Sefer ve Feth-i Kandiye adlı eserden ve
müellifinden bahsedilmemiştir.
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda adı geçmeyen ve üzerinde
çalışılmamış olan “Tarih-i Sefer ve Feth-i Kandiye” isimli yazma, bizzat
seferde bulunan yeniçeri gediklilerinden Zayıf Mustafa bin Musa’ya ait
olup, Kandiye'nin fethi ve fetihten sonraki gelişmeler hakkında çok değerli
ve orijinal bilgiler içermektedir. Eserin Kütahya’da Vahid Paşa Kitaplığında
olması eserin adeta ilim dünyasından saklı kalmasına yol açmıştır. Bu
1
2
3
4

Pul, 3-4.
Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. Coşkun Üçok, Ankara, 1982.
Murat Yıldız, Feth-nâme-i Cezîre-i Rodos, 24-26, İstanbul 2011.
Köprülü Kütüphanesi, Gazvetü Girid ve Feth-i Kal ‘at-ı Hanya, Hacı Ahmed Ağa, II.
Kısım, 337/4; Mühürdâr, Târîh-i Mu ‘teber [Feth-i Medîne-i Kandiyye ve Cezîre-i Girid min
Taraf-ı Fâzıl Paşa] Hacı Ahmed, 214. Süleymaniye Kütüphânesi, Sipahi-zâde Ahmed,
Fetih-nâme-i Girid ve Bosna, Hkm.783.
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çalışmada eserin ve müellifin tanıtımı yapılıp ve Kandiye Kalesi’nin fethi ile
ilgili gelişmelerin müellifin kaleminden aktarılması amaçlanmıştır.
I. BÖLÜM
TARİH-İ SEFER VE FETH-İ KANDİYE
Eser Hakkında:
Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesi El Yazmaları Bölümü’nde 1544
numarada kayıtlı olan Tarih-i Sefer ve Fethi Kandiye adlı eser, açık kahve
renkli deri bir cilde sahiptir. Cildi şemseli ve miklepli olup, şemsesi çerçeve
içine alınmıştır. Şirazesi kısmen bozulmuş olmasına rağmen sayfalar hâlâ bir
arada bulunmaktadır. Toplam 73 varaktır. 1a varağında Kütahya Vahid Paşa
Kitaplığı Müdürlüğü’nün kaşesi ve eserin numarası yer alır. Kütüphane
kaşesinin hemen üzerinde ise Osmanlıca harflerle içinde “Kütahya Vahid
Paşa Kütüphanesi” yazılı ve ortasında ay-yıldız bulunan kırmızı mürekkepli
kütüphane mührü bulunmaktadır. Bu mührün aynısı eserin son varağına da
basılmıştır.
1b varağının ser-levha kısmında sonradan yazıldığı anlaşılan “Vakf-ı
Mustafa Ağa Üftâdelizâde…….” ve 73a varağının sonunda metnin hemen
bitiminde aynı tarzda ve aynı kesik uç kalemle yazılmış “Vakf-ı
Üftadelizâde Mustafa……” ifadeleri büyük harflerle yazılmıştır. Bu yazının
hemen altında yine Osmanlıca mühür bulunmaktadır.
1b varağı 13 satırdan diğer varaklar ise 17 satırdan oluşmaktadır. 62.
varakta bulunan ve tâlik hatla kaleme alınan kaside bölümü hariç, metnin
tamamı nesih hatla yazılmıştır. Yer yer sayfa kenarlarına der-kenar şeklinde
“Vakf-ı evlâd”;1 “Vakf-ı evlâd-ı Hazret-i Mevlâna…..;”2 “Vakf-ı evlâd-ı
Hazret-i Mevlâna Kuddise sırrıhu’l-aziz;”3 “Vakf-ı evlâd-ı Mevleviyye;”4
“Vakf-ı El-evlâdü’l-Mevleviyye…..;”5 “Vakf-ı evlâd-ı Mevliye şerefhümü’lBârî bi-lütf”6 ifadeleri yazılıdır. Bu ibarelerden eserin Mevlana vakfına ait
olduğu anlaşılmaktadır. 74a varağında “Oğlum Mesûd bin yüz kırkbeş

1
2
3
4
5
6

Feth-i Kandiye 9b, 16a, 32b.
Feth-i Kandiye 19b
Feth-i Kandiye 30a
Feth-i Kandiye 38b
Feth-i Kandiye 54a
Feth-i Kandiye 64b
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Rebiülahirin on yedinci çehar-şenbe gicesi1 dünyaya gelmişdir, …kayd
olundu.” Şeklinde rika hatla yazılmış bir not yer almaktadır. 7 Ekim 1732
tarihine denk gelen bu doğum hadisesi muhtemelen bu yazma eseri o
dönemde elinde bulunduran vakıf görevlilerinden birisi tarafından not
edilmiş olmalıdır.
Müellif Hakkında:
Metin içerisinde kendisinden “hâkir, fakîr” şeklinde bahseden müellif
16a varağında “Ve hakîr gedüklilerden olub…”2 cümlesi ile yeniçeri efradı
içersinde imtiyazlı bir konuma sahip olan gediklilerinden olduğunu ortaya
koymuştur. 58b varağında ise “itmâmü’l-kelâm ketebetü’l-fakîr ez’-Za‘îf
Mustafa bin Musa” ifadesiyle adını “Zayıf Mustafa bin Musa” olarak açıkça
yazmıştır.
Son derece dindar, Allah’tan korkan ve Peygamber sevgisine sahip
olduğu anlaşılan müellif, eserinde bizzat içersinde yer aldığı olayları
fetihnâme tekniğine uygun olarak kasideler, ayetler, hadisler ve
darbımesellerle süsleyerek anlatmıştır. Eserin günlük konuşma dili ile akıcı
ve sade bir üslupla kaleme alınmış olması müellifin ilmiye ya da kalemiye
sınıfına mensup olmayan, fakat tarihe not düşmeye meraklı bir kişi olduğunu
ortaya koymaktadır. Eserde yer alan beyitler ve kasideler, genellikle fetih
öncesi Allah’a zafer nasip etsin diye yapılan dualardan oluşmuşken, fetihten
sonra ise şükran duygularının ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Metin içerisine
serpiştirilmiş toplam 282 mısra hem okuyana hem de dinleyene zaferin
heyecanını hissettirecek tarzdadır.
Tarih-i Sefer ve Fetih-i Kandiye’de müellifin geçmiş dönem
faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Bu nedenle ismi,
bulunduğu görev ve sefer sırasında yaptığı hizmetlerin dışında kendisi ile
ilgili bilgi edinmek mümkün olmamıştır. 1 Şevval 1076 / 6 Nisan 1666
tarihinde sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa önderliğinde Edirne’den Girit
üzerine yola çıkan orduda, yeniçerileri ocağının gediklisi olarak yer alan
müellif, Kandiye Kalesi’nin kuşatması ve fetih sırasında orduda görev
yapmaya devam etmiştir. Kuşatma devam ederken orduda ihtiyaç duyulan
torbalardan iki bin üç yüz elli tanesi aralarında Zayıf Mustafa bin Musa’nın

1
2

7 Ekim 1732.
Feth-i Kandiye 16a.
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da bulunduğu gedikliler tarafından temin edilmiştir 1.
Kalenin teslim alınmasından sonra 15 Ramazan 1080 / 6 Şubat
1670’te Sadrazam Ahmed Paşa tarafından huzura çağrılıp, iki parça beyler
çektirmesi ve beraberinde bir heyet ile birlikte, daha önceden Hanya’ya
gelmiş olan Venedik elçisini Kandiye’ye getirmek üzere görevlendirilmiştir.
İki günlük yolculuktan sonra Hanya’ya ulaşan Zayıf Mustafa bin Musa,
Hanya Muhafızı Vezir Ahmed Paşa’ya Sadrazam’ın mektubunu teslim edip,
yanındaki heyetle birlikte Hanya’da beş gün misafir edilmiştir. Venedik’ten
gelen elçi ve beraberindekiler, Kandiye Kalesi’ni Osmanlılara teslim ettikten
sonra Suda Kalesi’ne çekilen, Kandiye Kalesi Cerenayı ile görüşmek
isteyince, önce Suda Kalesi Limanı’na gidilmiş, elçi ve heyet üyeleri burada
iki gün misafir olduktan sonra2 Zayıf Mustafa bin Musa tarafından Kandiye
Limanı’na getirilmiştir. Venedik elçisi, Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa’nın
kethüdası tarafından karşılanmış ve heyet kale içinde kendileri için ayrılan
odalarına yerleştirilmiş ve böylece Sadrazam tarafından Zayıf Mustafa bin
Musa’ya verilen görev başarıyla yerine getirilmiştir 3.
Kandiye Kalesi’nin teslim alınmasından sonra kale halkı kaleyi
boşaltmış ve orduda bulunan diğer kişiler gibi Zayıf Mustafa bin Musa da
kalede bir eve yerleşerek, ordunun Kandiye’den ayrılmasına kadar burada
ikamet etmiştir. Eserinde bu evi şu şekilde tasvir etmektedir: “bu hakîr
ba'de’l-feth kal'aya geçüb bir hâneye konduk, ol hânenin içinde altı odası
var, fevkâni ve tahtâni ve bir büyük dîvân hânesi var ve içinde bir kapusı var
ve bir kârgîr kubbe ve matbah var ve onar at alur iki ahûrı ve bir dönümden
ziyâde bağ bağçesi var” 4.
Müellif ordunun Girit’ten ayrılıp Ege Denizi üzerinden Çanakkale’ye
varması sırasında yaşanan gelişmeleri ve sadrazam Ahmed Paşa’nın [ 3
Safer 1081/22 Haziran 1670 ] Tekirdağ’dan karaya çıkarak, Hayrabolu
üzerinden Edirne’ye gelip Sultan IV. Mehmed’e sancağışerifi teslim
etmesine kadar olan olayları da [16 Safer 1081/5 Temmuz 1670] 5’bir sefer
günlüğü şeklinde nakletmiştir.

1

Feth-i Kandiye 16b.
Feth-i Kandiye 47a, 47b.
3
Feth-i Kandiye 48a.
4
Feth-i Kandiye 55a.
5
Feth-i Kandiye 65b/66a.
2
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Telif Sebebi ve Tarihi:
Zayıf Mustafa bin Musa çok beğendiği ve kendisini oldukça etkilemiş
olan Kandiye Kalesi’nin kuşatması sırasında şahit olduğu olayları, yaklaşık
dört yıl boyunca yaşadıkları elem ve kederleri, çektikleri sıkıntıları olduğu
gibi anlatarak, gelecekte bütün bu olanların unutulması tehlikesini ortadan
kaldırmak, kısaca tarihe ışık tutmak üzere bu eseri kaleme aldığını “bunca
zamândır intizârı hasret firkat-i hatden efzûn olduğundan, hâtırımız perişân
ve pür-melâl olub ve bu tarafdan dahi hareket-i sevdâ-i deryâya kemâ-hiye
daldıkda aklı noksan birle gâhice bir anlanmaya sebeb olmak içün bu evrâkı perîşâne vaz‘ı kalem olub, aklı kusûrımuz irdüğü mertebe kelâm-ı acz ü
noksân üzere tahrîrine cür’et olunmuşdur”1 cümleleriyle ifade etmiştir:
1 Şevval 1076 / 6 Nisan 1666 tarihinde sadrazam Köprülü Fazıl
Ahmed Paşa önderliğinde Edirne’den Girit üzerine yola çıkan ordunun
gediklileri arasında bulunduğunu belirten müellif “itmâmü’l-kelâm
ketebetü’l-fakîr ez’-Za‘îf Mustafa bin Musa gafarallahu lehu velede’d-dîh ve
ihsan aleyhümâ ve aleyhi tetimmet, fi şehr-i evâil-i Zî’l-ka‘ade-i şerîf Sene
1080.”2 sözleri ile kaleme aldığı fetihnameyi bitirdiğini belirtmiş olmasına
rağmen, ordunun Girit’ten ayrılıp Ege Denizi üzerinden Çanakkale’ye
ulaşması ve sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’nın [ 3 Safer 1081/22
Haziran 1670 ] Tekirdağ’dan karaya çıkarak, Hayrabolu üzerinden Edirne’ye
gelip Sultan IV. Mehmed’e sancağışerifi teslim ettiği 16 Safer 1081/5
Temmuz 1670’e 3 kadar olan olayları da adeta bir sefer günlüğü şeklinde
anlatmaya devam etmiştir. Bu bölümü de “Ba‘dehu ikinci gün sa‘âdetlü
pâdişâh hazretleri ol menzilden kalkup yevmü’s-sebt gün alaylar olup Edirne
sarâyına sa‘âdetle girüp ve cümle asker-i İslâma dahi Şehr-i Edirne’de
konaklar virilüp, herkes mümkün olduğı üzere fermân yerine gelsün deyüp ol
konaklara konup yerleşmek üzere olmuşlardır. Hakk sübhâne ve te‘âlâ
hazretleri hayırlar takdîr eylemiş ola. Amîn bi-hakk seyyidü’l-mürselîn.”4
sözleriyle tamamlamıştır.
Müellif Zayıf Mustafa bin Musa, Tarih-i Sefer ve Feth-i Kandiye’nin
sonuna iki ilâve daha yapmıştır. Bunlardan ilki kırmızı mürekkep ile
“Mekke-i Mükerreme’de va‘iz-i nasihat üzere olan Kabe-i Şerif Şeyhi
1

Feth-i Kandiye 56b/57a.
[1 Zilkade 1080 / 23Mart 1670] Feth-i Kandiye,58b.
3
Feth-i Kandiye, 65b/66a.
4
Feth-i Kandiye,65b,66a.
2
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Girid’e geçüp gazâ ve cihâd üzere olan asâkir-i İslâm’a gönderdükleri
mektûb sûretidir” başlığı altında Şeyh Mehmed tarafından İslâm askerini
methetmek üzere yazılmış olan mektubun suretidir. 1
İkincis ise, yine kırmızı mürekkep ile “Kal’a-i Kandiye Lütf-i Hakk’la
Feth Müyesser Oldukda Her Vilâyete Gönderdikleri Fetihnâme Sûretidir”2
başlığı altında yazılarak fethin tamamlanması üzerine her vilayete gönderilen
fetihnâme suretidir. Bunun tarihi de [fi evâ şehr semânin ve elf ] şeklinde
belirtilmiştir.
Müellifin eseri tam olarak ne zaman tahrir etmeye başladığı tam
olarak bilinmemekle beraber orduyla beraber sefere çıktıktan sonra yani
1666 yılında yazmaya başladığı ve 1670 yılında fethin tamamlanması
üzerine birinci bölümü tamamladığı, aynı yıl ordunun seferden dönüş
yolculuğunu anlatmaya devam ettiği ve son kısma da yukarıda zikredilen
mektup ve fetihnâmeyi eklediği görülmektedir.
II. BÖLÜM
TARİH-İ SEFER VE FETH-İ KANDİYE’DE KANDİYE
KALESİ’NİN FETHİ:
Eserine Allah’a hamd ü senâlar edip, Peygamber Efendimize selat u
selamlar getirerek başlayan müellif bundan sonra şu gelişmeleri kaleme
almıştır:
[Ordunun Edirne’den hareket ederek Hanya Limanına Geçmesi]
1 Şevval 1076 [6 Nisan 1666] tarihinde orduya serdar tayin edilen
Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, sefer hazırlıklarını tamamlayarak
Edirne’den Sultan IV. Mehmed’in uğurlaması ile 29 Şevval 1076/4 Mayıs
1666 tarihinde yola çıkmıştır. Dimetoka üzerinden Gümülcine’ye gelen ordu
burada iki gün konaklamıştır. Buradan hareketle Serez’e gelinmiş ve on beş
günün sonunda, Kurban Bayramı’nın ertesinde Selanik’e doğru hareket
edilmiştir. Selanik’te geçen on iki günün ardından, Karaferye-Kartemize
üzerinden gelinen Yenişehir’de de on gün konaklayan ordunun bir sonraki
durağı İzdin voyvodalığı olmuştur. Bu sırada asker arasında humma salgını
baş gösterince buradan Livadya’ya geçilmiş ve üç gün burada
1
2

Feth-i Kandiye,66a,66b,67a.
Feth-i Kandiye, 67a-b, 68a-b, 69a-b, 70a-b,71a-b,72a-b,73a.
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konaklanmıştır. Bundan sonraki durak İstefe şehridir. Burada daha önce
İstanbul’a giden elçiden gelecek iyi bir haber ile belki adaya geçmeye lüzum
kalmaz umudu hâkimken, elçinin yolda hastalanıp İzdin kasabasında öldüğü
haberi ile bu umut boşa çıkmıştır. Bu sırada Girit’e geçmek üzere olan
peksimet dolu altı parça Osmanlı gemisine Kulaz iskelesinde, düşman
tarafından el konulduğu haberi ulaşınca, herkes “bir gün mukaddem şimden
sonra Girid adasına geçüp küffârdan intikâm almakdır ve Kandiye
kal'asınun fethine sa'i etmekdir” diye düşünmeye başlamış ve Padişah’a bu
konuda telhis yazılmıştır 1.
1 Cemaziyelevvel 1077 / 30 Ekim 1666’da İnebolu tarafına hareket
edilmiştir. Yeniçeri ağası ve ocak halkı Sadrazam Ahmed Paşa’dan önce
Kızıl Hisar’dan Hanya tarafına geçmişlerdir. Sadrazam Ahmed Paşa ise
kuvvetleri ile birlikte dağlık ve kayalık bir alanı büyük bir meşakkatle aşarak
Mora yarımadasında bulunan ve İnebolu limanına yakın bir limana
ulaşmıştır.2 Herkes gemilere taşıyabildiği kadar eşyasını yüklemiş, koyun
sürülerinden alabildiklerini yanlarına almış, yanlarında götüremeyecekleri
davarlarını değerinin altına satmak zorunda kalmışlardır. Geride kalan
yüklerini de hizmetkârlarına teslim edip, geri göndermişlerdir. Bundan sonra
denizden Menevşe’ye doğru hareket edilmiştir. Yola çıkılışının ikinci günü
Menevşe önüne gelen ordu, Kalsabırda burnundan Çoka adaları önünden
geçerek, seksen millik mesafeyi bir gün bir gecede alıp Hanya limanına
ulaşmıştır.
[Hanya Limanına Geçen Ordunun Kışa Hazırlanması.]
Hanya kalesinden atılan toplar ve yapılan şenliklerle karşılamış olan
Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa ve ordusu kışı geçirmek üzere kaleye
yerleşmiştir. Bir kısım asker de Hanya’da yerleştirilecek yer kalmadığı için
çevre köylere gönderilmiştir. İlkbahara kadar adaya asker ve mühimmat
sevkiyatına devam edilmiştir.
Ramazan ayının başında [ 1 Ramazan 1077 / 25 Şubat 1667]
Venedik’e ait on iki kalyon Hanya kalesi karşısına gelerek adaya geçen
Osmanlı ordusunu izlemeye başlamış ve Menevşe burnundan Hanya’ya
gelen gemileri rahatsız edip, bazıları ile aralarında çatışma yaşanmıştır.
Ramazan’ın beşinci günü [5 Ramazan 1077/1 Mart 1667] akşama doğru
1
2

Feth-i Kandiye, 3a.
Feth-i Kandiye, 3a.
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denizden duyulan ağır top sesleri, kalede büyük bir heyecana neden
olmuştur. Herkes adaya gelen Osmanlı gemileri ile Venedik kalyonlarının
savaştığını düşünmüş, Hanya kalesindeki askerler hangi tarafın galip geldiği
merakı ile iftar yapmaya bile fırsat bulamamışlardır. Bu mücadeleden
kurtulan iki kalyon Hanya’ya gelince, bunların Mısır’dan Osmanlı ordusuna
destek için adaya gönderilen kalyonlar olduğu anlaşılmıştır. Bu gemilerde
bulunan Mısır askerleri geride Beylerinin de bulunduğu beş kalyonun
düşmanla karşılaşma ihtimali bulunduğunu belirterek Sadrazam’dan yardım
istemişlerdir. Bunun üzerine Sadrazam o anda hazır olan on altı parça beyler
çektirisini Mısır Beyi’nin yardıma göndermiştir.
Mısır kalyonlarında bulunan bazı tecrübeli kimseler “bir limanda
geceyi geçirelim, sabah göz gözü gördüğü zaman belki düşman kalyonları
denize açılır” demişlerse de, Beylerine sözlerini dinletememişlerdir. Mısır
kalyonlarının Hanya önünde bekleyen Venedik kalyonlarını gece
karanlığında Osmanlı gemileri zannedip yanlarına yaklaşması taraflar
arasında savaşı kaçınılmaz kılmıştır. Beş parçadan oluşan Mısır kalyonları
on iki parçalık Venedik kalyonu karşısında ağır kayıplar vermiştir.
Aralarında Mısır Beyi’ne ait gemi ile yine ona ait atların ve diğer ağırlıkların
bulunduğu iki kalyon ağır hasar almış, direk ve yelkenlerini kaybetmiştir.
Mısır Beyi’nin yardıma giden Osmanlı çektirileri de taraflar arasındaki
şiddetli çatışmaya şahit olmuşlar fakat Mısır Beyi’ni ve bu kalyonları
kurtarmayı başaramamıştır.
Sabah olduğunda Mısır’ ait beş parça kalyondan üçünün yaralı olarak
kurtulup, Hanya limanına ulaştığı görülmüştür. Kurtulan bu gemide bulunan
kişilerden birisi, Sadrazam tarafından Bey tayin edilmiş ve Mısır kuvvetleri
ile birlikte Anadeyye Kalesi’nde kışlamakta olan Osmanlı askerinin yanına
gönderilmiştir. Sadrazam Ahmed Paşa Mısır Beyi’nin imdadına gönderdiği
Keskin oğlu ve Çarık oğlu adlı iki beyi, bu görevlerinde başarısız oldukları
gerekçesiyle katlettirip, gemilerini ve mansıplarını başkalarına vermiştir.1
[Kandiye Üzerine Harekete Geçilmesi ve Kandiye Kalesi’nin
Kuşatılması]
Kışın sona ermesiyle birlikte, çoğu piyadeden oluşan Osmanlı ordusu
Kandiye üzerine yürüyüşe geçti. Dördüncü konakda Resmo’ya varıldı.
1

Feth-i Kandiye, 5b.
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Daha sonra Kandiye kalesinin önüne gelen sadrazam burada Rumeli,
Anadolu, Karaman, Adana Beylerbeyileri ile tüm yeniçeri ordusu
alaylarından oluşan yaklaşık altmış bin kişilik kuvvet topladı. Müellife göre
bir bu kadar kuvvet daha henüz adaya geçmemişti. Toplanan kuvvetler
Anadeyye kalesinin önüne yerleştirildi.
Ertesi gün Sadrazam Ahmed Paşa tüm ordu ileri gelenlerini toplayıp,
“hemân inşâ’allâh-ı te'âlâ der-akıp metrise girüp toplarımız yerlü yerine
konup, düşmana göz açdırmayup lütf-ı Hakk’a sığınıp bir el-mukaddem
maslahata şürû' idelim”1 diyerek fetih için hazırlıklara girişilmesi talimatını
verdi. Rumeli Beylerbeyisi Pehlivan Paşa ile Anadolu Beylerbeyisi Kara
Mustafa Paşa Kızıl Tabya’ya, Yeniçeri Ağası Kanlı Tabya’ya ve Katırcıoğlu
Mehmed Paşa, sipah, silahtar ve diğer aşağı bölükler ile birlikte, Ak
Tabya’nın karşısındaki Küllük tarafına yerleştirildi.
Kandiye kalesinde bulunan kuvvetler, Osmanlı ordusunun top menzili
içine yerleştiğini görüp, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Fakat hemen top atışı
yaparsak Türkler yerleşmeden geri çekilir endişesi ile Osmanlı kuvvetlerinin
iyice yerleşmesini bekleyip, saldırı için geceyi beklemeye başladılar.
Osmanlı askeri ise top menziline girdiklerini fark etmekle birlikte, “lâkin
cümlenin hâfızı Allahu-subhâne ve te'âlâdır” düşüncesiyle kendilerine
gösterilen tabyalara yerleşme telaşına düştüler.
Fakat o gece pusuda bekleyen düşman kuvvetleri Kandiye kalesinden
yedi-sekiz yüz pare topu ateşleyerek, yatmak üzere olan Osmanlı ordusunu
sabaha kadar top ateşine tuttular 2. Ertesi gün herkes birbirinin halini
sormakla birlikte, nasıl karşılık vereceklerini hesap etmeye başladılar. Fakat
düşman Kandiye’den gün boyunca top atmaya devam etti.
Sadrazam Ahmed Paşa kalenin dibinden itibaren üç koldan metrislere
girilerek, topların yerleştirilmeğe başlanması talimatını verdi. Yatsı vaktinde
yeniçeri, cebeci, topçu ve beldârlar3 başta olmak üzere ordudaki yaklaşık
yirmi bin asker metris hendekleri kazmaya ve tabya açmaya başladı. Kale
muhafızları bu duruma engel olmak için sabaha kadar top atışı yaptı. Ateş

1
2
3

Feth-i Kandiye, 6a.
Feth-i Kandiye, 7a.
Dağlar arasındaki geçitleri açan, temizleyen ve muhafaza eden, hendek kazan ve diğer kazı
işlerinde kullanılan bir sınıf amele taburu efradı olup, hizmet zamanlarında vergilerden
muaf tutulurlardı.
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altında kalan Osmanlı askerlerinden pek çoğu şehit düşüp, pek çoğu ise
yaralanmış olmasına rağmen, o gece otuz kırk pare balyemez top metrislere
yerleştirilerek, kale tabyaları ve mazgalları hedef alınarak top ateşine
başlandı.
Her geçen gün savaşın şiddeti arttı. Osmanlı kuvvetleri üç günün
sonunda kırk arşın ilerledi. Üç defa metrisler değiştirildi. Her metris
değiştirmede pek çok asker yaralandı ve şehit düştü. Düşman kuvvetleri
altına lağımlar kazarak metrisleri havaya uçurmaya başladı. Durumu fark
eden Osmanlı askeri karşılık verip, lağımları içindeki düşman askerleri ile
birlikte imha etti.
Göynük önlerinde Osmanlı ordusu tarafındaki tabyalar ve şaranpo
tabir edilen yerlerde şiddetli çarpışmalar yaşandı. Sıkışan kuvvetlerimizin bir
kısmı şehit oldu ve bir kısmı ise yaralandı. “Ölenimiz şehîd ve öldüren gâzi”
diyerek büyük bir gayretle düşman elindeki tabyaları almak için, o gece
sabaha kadar savaşıldı. Sonuçta iki tabya ele geçirildi ve düşmanın hendek
kenarındaki şaranpoları geceleyin neft yağı ile tutuşturularak yakıldı.
Kuşatmanın üzerinden altı ay geçtikten sonra bazı yerlerden
hendeklere girebilmek için kubûrlar açılmaya başlandı. Bunu fark eden
düşman kuvvetleri engel olabilmek için, tabyalar altına lağımlar açmaya ve
kuşatmadaki askerler üzerine havadan ateş düşer gibi top-tüfenk yağdırmaya
başladılar.
Ordunun başında yapılan çalışmaları yakından takip eden Sadrazam
Ahmed Paşa’nın “inşâ'allâh bu ikdâm-ı ihtimâl ile on güne dek, hendek bir
hoş zabtımıza girer ve kal‘a dîvârına artık el koruz” diyerek askeri gayrete
getirmesi ile on gün içinde hendeğe girilip, birkaç yüz kişi alacak tabya
kazılması sağlandı. Tabyaların içine serdengeçti gaziler yerleştirilerek kale
duvarına yaklaşılmış oldu. İki taraf arasındaki mücadele oldukça hız kazandı
ve hendeğe inen gazilerden her gün kırk elli kişi lağım altında kalarak şehit
düştü. Bu şekilde yaklaşık otuz kırk gün mücadele edildi. Bu mücadeleler
sırasında kuvvetlerinin başında bulunan Rumeli Beylerbeyisi Pehlivan Paşa
şehit olunca, Silahtar Hasan Paşa Rumeli Beylerbeyisi olarak tayin edildi.
Fakat bir kaç gün sonra o da şehit düşünce Anadolu Beylerbeyisi Kara
Mustafa Paşa yerine tayin edildi.
Kuşatma şiddetli bir şekilde devam ediyor ve karşı tarafın atılan
lağımları büyük bir deprem misali yerleri sallıyordu. Bir taraftan kaleden
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yağmur gibi top tüfek mermileri atılırken, diğer taraftan da lağımlar altından
cenazeler defnedilmek üzere çıkarılmaya çalışılıyordu. Bir günde sekiz alay
beyi şehit olmuş, açılan kubûr yolları da havaya uçurulduğu için, o taraftan
kaleye yaklaşmanın artık mümkün olmadığı anlaşılmıştı. Verilen şehit sayısı
o kadar çoktu ki, bu tabyanın adı artık Kanlı Tabya olarak anılmaya
başlandı.
Altı aydan fazla süren kuşatmadan bir sonuç alınamayıp, kış
mevsiminin yaklaşması üzerine, kuşatmayı kaldırmadan kışı geçirmek üzere
tedbirler alınmaya başlandı. Kanlı Tabya’da kalan askerin biraz geri
çekilmesi, ayrıca uygun yerlere kış tabyaları yapılması kararlaştırıldı. Karşı
taraf ise kış boyunca binden fazla lağım atarken, otuz-kırk parça kalyon,
yirmi parça çektirme ve altı parça mavna ile Osmanlı kuvvetlerine zahire ve
diğer levazım gelmesini engellemek üzere Hanya, Resmo, Yerebatar ve
Kondile limanlarını kontrol altında tutmaya devam etti.
1668 yılı ilkbaharında Osmanlı kuvvetleri düşman kontrolünün
yetersiz olduğu noktalardan geceleri adaya mühimmat ve erzak geçirmeye
başlamıştı. Ayrıca Şam Beylerbeyisi İbrahim Paşa, Halep Beylerbeyisi
Hüseyin Paşa, Seydioğlu Muhammed Paşa ve Halil Paşa, Rumeli tarafından
Aslan Paşa-oğulları Kaplan Paşa ve kardeşi Pîr Paşa, kapı halkları ile Girit
adasına geçip, orduya katılmışlardı. Kendilerine Sadrazam tarafından hilatler
giydirilip, ferman olunan bölgelere yerleşmişlerdi.
Metrisler yeniden elden geçirilmiş eksikleri tamamlanmıştı. Küllük
tarafına yirmi top yerleştirilerek yeterli sayıda asker sevk edildi. Ak Tabya
karşısından Kandiye kalesi dövülmeye başlandı. Rumeli ve Anadolu askeri,
yeniçeri ağası ve ocak halkı, yirmi oda ile seferci başı Küllük Tabyası’na
gönderildi. Sivas, Karaman ve Adana askeri Serdar Ahmed Paşa’nın emrine
verildi. Bütün bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra iki taraf arasında
mücadeleye yeniden başlandı.
Kuşatma tüm şiddetiyle devam ederken humma (sıtma) ve taun
(veba) salgınından dolayı pek çok asker şehit düştü. Salgın hastalık
dolayısıyla asker arasında büyük bir moral bozukluğu yaşandığı sırada, deniz
tarafından sevindirici haberler geldi. Sahilde kaptanıderya Venedik’e ait iki
parça kalyonu ele geçirmiş, Cezayir, Trablus ve Tunuslu denizciler ise
karşılaştıkları düşmana ait kalyonları beşer onar ele geçirip, o sene içinde
düşmana ait on sekiz parça kalyonu batırmışlardı. Bu yüzden düşman
112

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
donanması uzaklara çok fazla açılmaya cesaret edemiyor, çoğunlukla kale
önünde bekliyordu. Osmanlı ordusu beyler çektirmeleri ile karşı taraftan üç
bin iki yüz sipahi, silahtar ve serdengeçti, İstanbul ve İzmir’den beş bin
yeniçeri, yedi-sekiz bin beldar, ayrıca cephane ve zahire getirmişlerdi.
[ Kandiye Kalesi’nden Elçinin Gelmesi ]
Bir gün deniz tarafından kara bayraklı bir kayık metrislerin önüne
yaklaşarak “elçimiz var çıkacak, ana izin isteriz” diye bildirdi. Durum
Sadrazam’a iletilince “Katırcı-oğlı çiftliğine gelüb anda konsun” diye cevap
verdi. Bunun üzerine iki çektirme ve otuz kırk kişi kadar adamıyla birlikte
gelen elçi, Katırcı oğlu çiftliğine yerleştirildi. Karşı taraftan elçi gelmesi
asker arasında memnuniyetle karşılandı. “İnşâ’Allâh-ı te‘âlâ bu elçinin bu
mahalde geldüği hayırdır, bir maslahat olur ola” diyerek barış
yapılabileceği düşüncesi dile getirildi.
Ertesi gün Sadrazam bir tercüman ile birkaç kişiyi gönderip, “eger
kal‘a virmek cevâbıyla geldi ise ne güzel gelsün, nâmelerin görelim ve illâ
gayri cevâbla geldi ise, hemân yine gerüye dönsün”, diyerek elçinin niyetini
öğrenmek istedi. Fakat elçi “Bizi kal‘a virmeğe göndermediler. Ancak harâc
kabul ideriz, kal‘a bizde kalsun ve kal‘anın nâhiyesin dahi bize virin, bu
minvâl üzere sulh olalım.” diye cevap verince, Sadrazam elçi ile görüşmeyi
redderek elçinin göz hapsinde tutulmasını ve savaşın şiddetinin artırılmasını
emretti. Gelen elçi bir iki ay hapis kalıp üzüntüsünden ölünce, yanındaki
adamları Resmo Kalesi’ne gönderildi. Bir iki defa daha böyle elçiler gelmiş
ve birbirlerinin yanında hapsedilmişlerdi.
İki tarafta barış olacağı ümidini kaybedince mücadelenin şiddeti daha
da arttı. Rumeli Beylerbeyisi Kara Mustafa Paşa hastalıktan vefat edince,
Katırcızâde Muhammed Paşa onun yerine tayin olundu. Fakat
hizmetlerinden memnun kalınmayarak kendisine Anadolu Beylerbeyiliği
verildi ve Küllük Tabyası’na gönderildi. Sivas Beylerbeyisi Halil Paşa ise
Rumeli Beylerbeyiliğine getirildi. Ondan boşalan Sivas Beylerbeyiliği
görevi ise Seydi oğlu Muhammed Paşa’ya verildi. Fakat bir süre sonra
Rumeli Beylerbeyiliğine Halep Beylerbeyisi Hüseyin Paşa tayin edildi.
Halep Beylerbeyiliği ise Sadrazam’ın kethüdasına verilerek kendisi Küllük
tarafına serdar tayin edildi.
Bir gün öğle vakti Kandiye Kalesi’nden çıkan bir kaç bin piyade ve iki
yüz kadar atlı, Kuşaklı Manastırı önüne gelerek ani bir saldırı gerçekleştirdi.
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Osmanlı ordusu “kâfir taşra çıkdı” diye haber alınca, tüm asker Kandiye
Kalesi’nden ateş yağdırılmasına aldırış etmeden düşman içine girerek baş ve
dil alıp, düşmanı geri püskürttü. O çatışma sırasında sipahi ve silahtar ağaları
şehit düştü, pek çok kişi de yaralandı. Düşman kuvvetleri bundan sonra üç
günde bir kaleden ani çıkışlarla hücumlar yapmaya başladılar. Fakat
Osmanlı kuvvetlerinin aldığı tedbirler karşısında başarısız oldular. Bir süre
sonra ani çıkışlardan vazgeçip, metrislere saldırdılarsa da bundan da bir
sonuç elde edemediler.
Küllük metrisinden de, beklenmedik bir anda çıkma hareketinde
bulundularsa da, Osmanlı kuvvetlerinin hemen karşılık vermesi üzerine
tekrar kaleye geri dönmek zorunda kalmıştır. Bu mücadeleler sırasında pek
çok baş ve dil alınmış, İbrahim Paşa tarafından baş getiren gazilere ve
yaralananlara bahşişler verilmiştir. Fakat Anadolu Beylerbeyi olan
Katırcızâde şehit düşünce yerine Vanlı Paşa getirilmiştir. Samkoncubaşı 1
Benlü Ahmed Ağa yaralanmış, üç serdengeçti ağası başta olmak üzere bir
kaç yüz kişi şehit olmuştur. Şehit olanların yerine yenileri gelerek
mücadeleye katılmışlardır. Her kolda bulunan metrislere yeni dökülen
balyemez toplar ve kumbara kazanları kurularak, kaleye yakın yerlerde
yapılan tabyalardan kale dövülmeye devam edilmiştir.
1668 yılı içinde erzak ve cephane sıkıntı çekilmiş ve fiyat artışları
yaşanmıştı 2. Osmanlı gemileri tarafından getirilen erzak ve cephane
Kandiye limanı düşman donanmasının kontrolü altında olduğu için Hanya,
Resmo, Yerpetro, Vasidiye ve Foduyle iskelelerine boşaltılıyordu. Defterdar
Paşa tarafından bu erzak ve cephaneyi, Kandiye’deki Osmanlı ordusuna
ulaştırılması için seferber edilen ve mîrîde hazır olan deve ve katırlar
yetersiz kalınca, paşalara ve beylere kendi erzakını kendi imkânları ile
taşıması ferman olundu.
Hendek, metris ve tabyalar için ihtiyaç duyulan torbaların mîrîden
karşılanamaması üzerine her gruba ellerindeki kilim, ihram ve çadırları
parçalayarak torba haline getirip istenilen yerlere teslim etmesi ferman
1

2

Samkoncu yeniçeri ocağını oluşturan 196 ortadan 71. ortanın adıdır. Samsoncu olarak ta
kullanılmıştır. Başlangıçta padişahların av köpeklerini yetiştirdikleri için bu adı almışlardır.
( Pakalın,III,112, İstanbul 1993.)
Müellif bir kıyye koyun eti 8 tümen, bir kıyye pirinç 3 tümen, 20 dirhem ağırlığındaki bir
ekmek 1 akçe, bir kıyye sadeyağ 8 tümen, bir kıyye arpa 2 tümen, bir merkep yükü odun
15 tümen diyerek yaşanan fiyat artışı ile ilgili somut örnekler vermiştir.
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olunmuştur. Gediklilerden olan müellif de kendi gruplarından iki bin üç yüz
elli torbayı “dîn maslahıdır hemân iş bitsün nemiz giderse gitsün” diyerek
orduya verdiklerini belirtmektedir 1.
Bu yıl yine kış mevsimine kadar, karşılıklı olarak top atışları devam
etmesine rağmen bir sonuç alınamadı ve özellikle Osmanlı lağımlarının kale
altına varması mümkün olamadı.
[Arhonda’nın Osmanlı Ordusu Hizmetine Girmesi ]
Kandiye Kalesi’nde yaşayan Arhonda adında bir kişi, kale komutanı
olan Cerenay ile anlaşmazlığa düşüp hapsedilmiş ve daha sonra da
Venedik’e giden bir gemiye bindirilerek kaleden uzaklaştırılmıştı. Bu kişi
gemi kaptanı ile anlaşarak, Bosna yakınlarında gemiden ayrılıp Bosna
Beylerbeyisi’nin yanına geldi. Beylerbeyi’ne kendisini sadrazama ulaştırırsa,
Kandiye kalesinin fethi için yardımcı olabileceğini belirtti. Bosna
Beylerbeyisi de yanına bir ulak vererek Arhonda isimli şahsı Girit’te
Sadrazam Ahmed Paşa’nın yanına gönderdi.
Kandiye önlerinde Sadrazam ile görüşen Arhonda, kalenin
alınmasında yol gösterir ve kale alınabilirse, kale içindeki mallarının ve
adadan istediği zeametin kendisine verileceği sözünü aldı2. Bunu üzerine
“nola baş üzerine buyurun, ol mahalleri size göstereyin” diyerek Kızıl
Tabya, Avret Tabyası, Küllük ve Kum Tabyası’nın bulunduğu yerler
hakkında stratejik öneme sahip bilgiler verdi. Onun verdiği bilgiler
doğrultusunda Osmanlı kuvvetleri gerekli tedbirleri alıp, yeni stratejiler
belirledi.
Bu arada bu günlerde Kandiye Kalesi’nden fırsat bularak kaçan üç beş
kişi Osmanlı kuvvetlerine sığınmaya başladılar. Bu kaçıp gelenler içinde
bazı önemli beyzâdeler ve kaptanlar da vardı. Bunlar içinde İslam’a girenleri
bile olmuştu. Bu şekilde binden fazla kaçıp gelenler oldu.
O yıl Arhonda adlı kişinin gösterdiği yerlerde şiddetli çatışmalar
devam etti. Fakat artık güz vakti geldi ve kış için hazırlık yapılıp bahara
kadar metrislerde beklenmeye karar verildi. Bu durumu gören Kandiye
kalesindekiler ise; “Eyü hele kışa yakın bu tarafa amele başladılar, tezyîd
kal‘a dibine gelüb, hendeği zabt idemezler ve biz dahi taş altından anlara
1
2

Feth-i Kandiye, 16b.
Feth-i Kandiye, 17a.
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lağımlarımız yetişdiririz.” 1 diyerek, Osmanlı askerinin bulunduğu metris ve
tabyaların altında, taşları delip, lağımlar kazmaya başladılar. Kazdıkları
lağımlara ateş verince, o anda sanki deprem oluyor gibi büyük bir sarsıntı
yaşandı. Kale tarafında dağ gibi büyük bir siyah bulut oluştu, ev kadar kaya
parçaları birkaç dönüm öteye fırladı. Fakat lağımların patlatıldığı yerlere
henüz Osmanlı tabya ve metrislerimiz varmadığı için daha önceki lağımlar
kadar etkili olmamıştı.
Osmanlı kuvvetleri ise gece gündüz gayret ederek düşman
kuvvetlerinin altına lağım açmaya çalışıyor ve kazma sesinin işitilmesinden
korkuluyordu. Bir ara iki tarafın lağımı biri birine rast gelip korkunç bir
mücadele yaşandı. Bunun üzerine Arhonda’ya bu bölgelerde lağım
olmadığının kendisi tarafından söylendiği halde, bu kadar lağımla nasıl
karşılaşıldığı sorulduğunda, O da; “Belî eyle didim ve hem didiğimiz dahi
sahîh idi, lâkin ben size acele üzere ikdâm idüb, otuz kırk güne dek varasız,
hendeği zabt eyleyüb, kal‘a dîvârına yetişmek gerekdir, der idim, siz altı
aydan ziyâde oldı ve varacağınuz yeri düşmana gösterüb, aheste üzere
yürimedesiz, ol kadar zamâna dek küffâr kaya-taşı delmek değil, polâd olsa
dolub lağım ider” diye cevap vermiştir.2
Bütün bunlara rağmen günden güne Osmanlı metrisleri hendek
kenarına yaklaşıp, önce Kızıl Tabya denilen yerlerdeki kale duvarı ve Avret
Tabyası önünden Taşlı Tabya’ya kadar olan bölüm ele geçirildi. Daha sonra
da Kızıl Tabya ile Rumeli askerlerinin gayretiyle Avret Tabyası tamamen ele
geçirildi. Osmanlı kuvvetlerinin büyük limana doğru metrisler ve sıçan
yolları yapmaya başlamasına karşı, Kandiye Kalesi’nden bir taraftan
havadan kumbara ve taş atıp bir taraftan da lağımlar kazılarak büyük bir
direniş gösteriliyordu. Mevsimin son bahara yaklaşması, harçlık ve erzak
sıkıntısı çekilmesi, Osmanlı askerleri arasında büyük bir ümitsizlik
yaşanmasına sebep olmaya başladı.
Venedik’in kaleye dışarıdan, özellikle Su Kulesi önünden yardım
getirmeye çalıştığı haber alınınca, bu bölgeye tayin olunan nöbetçiler top
atışı ile kimi gemileri batırıp, kimisini de kaçmaya mecbur bırakmışlardır.
Fakat düşman kuvvetleri Kızıl Tabya’daki üç topun altına lağım açarak
burayı havaya uçurmuşlardır. Osmanlı kuvvetleri tarafından o bölgeye
1
2

Feth-i Kandiye, 19a,b.
Feth-i Kandiye, 21b.
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yeniden toplar yerleştirilmişti. Düşmanın lağım açamaz dediği yerlere yirmi
otuz gün içinde yenilerinin açılması üzerine, Rumeli Beylerbeyi Hüseyin
Paşa harekete geçmiş kaleye doğru uzanan tüm metrisleri kontrol ederken iki
yerinden yaralanmış ve yerine Adana Beylerbeyisi Hüseyin Paşa vekil olarak
görev yapmıştır. O da birkaç gün içinde kurşun ve kumbara yarası almıştır.
Bunun üzerine alay beyleri tayin edilmiş, fakat onlar da yaralanınca
Sadrazam’ın kethüdası Mahmud Kethüda ve Defterdar Paşa büyük bir
gayretle bu görevi üstlenmişlerdir.
[İstanbul’dan Kaptan Paşa’nın Donanma ile Girit’e Gelmesi]
Hanya muhafızı Ali Paşa’nın ulağının; “Hanya limanına kapudan
paşa hazretleri elli altmış pâre çekdirme ile bu kadar cedîd asker ve
cebehâne ve zahîre getürmüşdür” diye haber getirmesi üzerine, iyice
yorulmuş olan asker arasında büyük bir sevinç yaşandı. Sadrazam, Kaptan
Paşa’ya haber göndererek; “Tez getüdiğin askeri ve cebehâneyi yine
çekdirmeler ile Resmo'ya gelüb dökesin ve kendinüz dahi salt bu tarafa
karadan ulak ile gelesiz sizinle müşâveremiz vardır.” diyerek yanına çağırdı.
Resmo limanına erzak ve askeri indirdikten sonra, donanmayı Hanya
limanına çeken Kaptan Paşa, Kandiye’ye gelip Sadrazamla görüştü.
Sadrazam, Kaptan Paşa’nın emrindeki kuvvetlerle birlikte gelip orduya
katılmasını ve Küllük Koluna serdar olmasını istedi. On iki günde alaylarını
hazırlayan Kaptan Paşa, Küllük koluna gelip yerleşti. Daha önce Küllük
serdarı olan Kethüda İbrahim Paşa ise yaralandığı için kendi tabyasına
götürülmüştü. Anadolu, Sivas, Mısır, Şam Beylerbeyileri ve sefer başı, otuz
çorbacı odası ve yedi-sekiz bayrak ağaları ve serdengeçtiler o bölgeye tayin
edilerek hep birlikte mücadele edilmeye başlanmıştı.
Sultan IV. Mehmed ise Edirne’den Yenişehir’e gelerek, Girit Adası’na
asker ve cephane göndermiş ve musahip ağalarından ve mirahur ağalarından
bazılarıyla hattışerifler ve hilatler göndererek hem durum hakkında bilgi
almış hem de serdar ve askere desteğini göstermişti.
[Venedik ve Avrupa’dan Kandiye Kalesi’ne Yardım Gelmesi]
23 Muharrem 1079 / 3 Temmuz 1668’de yüzden fazla kalyon ve
çektirme ile otuz bin kadar askerden oluşan Fransa, İspanya, Papalık ve
Venedik ortak donanma kuvvetleri Kandiye Kalesi önüne gelerek demir attı.
Kaleden firar eden bazı kimselerden, bu kuvvetlerin Fransız kralı tarafından
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gönderilen yardımcı kuvvetler olduğu öğrenildi. Bu durum karşısında telâşa
kapılan Osmanlı ordusunda askeri sakinleştiren Sadrazam Fazıl Ahmed
Paşa; “Zinhâr gâfil olmıyasız, ihtimâldir düşman-ı bî-dîn bu kadar imdâdları
geldüğünden, bir hayli eyle ma'zûrluk idüb, belki bir me'mûl olmağın kavle
çıkub, bir sakatlık vâki' olmaya.” diyerek onları dikkatli olmaları konusunda
uyardı. Gelen kuvvetler üç gün içinde geceleyin kaleye girip yerleştiler.
Kandiye Kalesi komutanına, hemen Osmanlılara karşı harekete geçip, onları
metrislerden ve sahip oldukları yerlerden atalım deyince Kale Komutanı
onlara şu cevabı verdi; “Siz Osmânlı cengini görmedinüz bilmezsiz, böyle
acele itmenüz, anlar şimdi gâfil değillerdir.” deyince onlarda; “Senün
anlardan gözin korkmuşdur.” diye cevap vermişlerdir.
Ertesi gün dört beş yüz atlı ve on bin kadar piyade tüfekçi ile Ak
Tabya yakınında, Küllük’de olan Osmanlı ordusu üzerine hücuma geçildi.
Osmanlı ordusu ise “ne ihtimâldir ki kâfir oradan çıkub ve kal'asından böyle
uzak ayrılmaz” diyerek tedbirsiz davranmıştı. Kaleden böyle bir hareketle
karşılaşınca “Ümmeti Muhammed düşman basdı, ne durursuz!” diye
birbirlerine haber verip, Kaptan Paşa, Anadolu Beylerbeyisi Vanlı Paşa,
Halep Beylerbeyisi İbrahim Paşa ve Şam kolu ve Mısır askeri hep birlikte
mücadeleye başladı. Böyle bir karşılık beklemeyen düşman hızla kaleye geri
çekilmek zorunda kaldı. Bu mücadelede iki binden fazla baş, bir o kadar da
esir alındı. Yine birkaç ünlü beyzâde ve birkaç kaptan esir edilmişti. Bu
zaferde hizmetleri görülenlere hilatler ve bahşişler dağıtıldı. Bu ağır
yenilgiden son derece müteessir olan düşman kuvvetleri nasıl intikam
alacaklarını düşünmeye başladılar.
Aradan birkaç gün geçtikten sonra Kandiye Kalesi’ne yardıma gelen
ve açıkta bekleyen yaklaşık yüzden fazla kalyon, mavna ve çektirileri kıyıya
yaklaşarak, denizden Osmanlı kuvvetlerine top ateşine başladılar. Aynı anda
kaleden de top ateşi yapılarak, Osmanlı ordusu iki ateş arasına alınmaya
çalışıldı. Diğer yandan bazı metrislerin altına kazılan lağımların patlatılması
sonucunda, büyük bir sarsıntılar yaşandı. Bir taraftan da Osmanlı ordusunu
şaşırtmak için Acı Su mevkiine fırkataları ile iki bin asker çıkararak savaşa
başlamışlardı. Bu bölgedeki savaş yaklaşık olarak üç saat sürmüş ve otuz
binden fazla top güllesi atılmıştı. Osmanlı ordusu bu saldırıya sahile
yerleştirdiği balyemez, bataluşka ve şayka topları ile karşılık vermiş, Patrona
adlı Venedik Kalyonu ile sahilde bekleyen sekiz kalyon topla vurularak
batırılmıştı.
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Ertesi gün sadrazam tüm kollardaki beylerbeyiler ve ağalarla yaptığı
toplantıda kaleden içeriye olan sıçan yollarının kazılmasına devam edilerek,
yeni kale duvarına ulaşmayı hedef olarak gösterdi. Birkaç gün içinde yüz
zira kadar içeriye girildi. Yeni duvara on arşın kadar kalmışken kaledeki
Fransız kuvvetleri tekrar harekete geçti. Atlı ve piyade askeri kale dışına
çıkarak, Osmanlı ordusu ile savaşıp kısa bir süre sonra yenilerek kaleye
çekildiler. Birkaç defa daha böyle küçük çaplı hareketlerde bulundularsa da
bir şey elde edemeden kaleye geri çekildiler. Sivas Beylerbeyi, Ak
Tabya’dan Kuşaklı Manastır önüne kadar olan bölümde, atlı ve piyade
askerlerle nöbet tutmaya başladı. Bu şekilde aradan iki ay geçti.
[Kandiye Kalesi’nin Teslim Edilmesi]
Kuşatma başlayalı üç yılı aşkın bir süre olmuştu. Ordudaki herkes “bu
sene de böyle devam ederse halimiz nasıl olur” diyerek endişelerini dile
getirmeye başlamıştı. Sadrazam Ahmed Paşa’da bu durumun farkında olup;
“Badel-yevm artık buna çare kalmadı. Heman her kola birkaç bin
serdengeçti daha yazılsın ve metrislerde olan askerle hücuma geçelim.” diye
talimat verdi. Hazırlıklar hızla devam ederken, casuslar bu gelişmeleri
kaleye rapor ediyorlardı. Düşman tarafı bu haberler üzerine vahamete
kapılarak, “…imdi artık çare yokdur, bundan sonra Osmânlu bu kal‘ayı
alurlar, yürüyiş ile aldıkdan sonra cümlemizi kılıçdan geçirirler, hemân
olası sulh ve salâh üzere virüb…” diyerek, kaleyi teslim etmeye karar
verdiler.
Bir gün deniz tarafından beyaz bayraklı bir firkate ile birkaç kişi
metris kenarına gelerek “kâğıdımız vardır Sadr-ı âlî hazretlerine götürün”
diye seslendiler. Yeniçeri ağası “eger kâğıdınızda kaleyi vermek varsa sizi
görüştürelim” deyince, geri dönüp gittiler. Ertesi gün yine geldiklerinde bu
defa Çavuşbaşı İbrahim Ağa’ya “bu kâğıdımız murâdınuz üzere sahîh emân
kâğıdıdır, götürün vezîr-i â‘zam hazretlerine, ne buyururlar” diye
söylediler. Bunun üzerine iki taraf arasında barış görüşmelerine başlanmıştır.
Sadrazamın kethüdası olup halen Halep Beylerbeyisi olan İbrahim Paşa
görüşmeleri yapmak üzere tayin edilmiş, Ak Tabya yakınlarında kurulan
otağda yapılan müzakereler yaklaşık olarak beş altı gün sürmüştür. Nihayet
10 Rebiülahir 1080 / 7 Eylül 1669 günü iki taraf arasında anlaşmaya
varılmıştır.
Sadrazam büyük bir divan toplayarak barış şartlarını müzakere etti.
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“Deniz tarafındaki kuvvetlerin çekilmesi, kalenin teslim edilmesi ve
amanlarının kabul edilmesi ” şartları ile divan huzurunda taraflar arasında
anlaşmaya varıldı. Kandiye Kalesi’nden görüşmelere katılanlara hilatler
giydirilmek suretiyle, iki taraf arasındaki savaş sona erdi.
Ertesi gün kale halkına, kaleden taşınıp çıkmaları için on gün süre
verildi. Venediklilerin bir kaç önemli adamı rehin olarak alıkonulurken,
Rumeli Defterdarı, bir paşa ve bir çorbacı ise Kandiye Kalesi’ne rehin olarak
gönderildi. Kandiye halkı Kandiye’nin on beş mil kuzeyinde bulunan adaya
taşınmaya
başladı.
Bu
sırada
fırtına
başlayınca,
taşınmayı
bitiremeyeceklerini anlayıp, biraz daha süre istediler. 1 Cemaziyülevvel
1080 / 27 Eylül 1669 tarihine kadar kendilerine süre verildi.
Kale anahtarları bir gümüş tepsi içine konularak Sadrazam’a
gönderildi. Sadrazam, Defterdar Paşa’yı kaleyi teslim almak üzere Kızıl
Tabya üzerinden kaleye gönderdi. Beraberinde, yeniçeri ağası, çorbacı,
cebeci başı ve topçu başı da vardı. Kale teslim alındıktan sonra, kale
burçlarına ve tabyalara İslâm bayrakları dikilip, fetih ezanları okunduktan
sonra, her kale kapısına ve tabyasına askeri ile birlikte komutanlar tayin
edildi.
[Kandiye Kalesi’nin Teslim Alınmasından Sonra İlk Faaliyetler]
Kalenin teslim alınmasından hemen sonra kalede bulunan dört yüzden
fazla kilise arasında en büyük olanının, Sultan IV. Mehmed adına camiye
dönüştürülmesine karar verildi. Defterdar Paşa bu işle özel olarak
görevlendirildi. Merhum Sultan İbrahim, Valide Sultan için de birer kilise
cami haline getirilerek ibadete açıldı. Ayrıca Serdar Ahmed Paşa, Defterdar
Paşa, Halep Beylerbeyisi İbrahim Paşa, Yeniçeri Ağası Abdurrahman Ağa,
Kul Kethüdası Zülfikâr Ağa, Sadr-ı âlî Kethüdâsı Mahmud Kethüdâ ve Re'is
Efendi kendi beğendikleri kiliseleri camiye çevirerek, Anadolu’da bulunan
camiler tarzında süsleyip ibadete açtırmışlardır.
Cuma günü Sadrazam Sancağışerif ile birlikte, okunan tekbirler ve
Fetih suresi eşliğinde askeri selamlayarak, Kızıl Tabya tarafından kaleye
giriş yaptı. Kalede bulunan Cerenay’ın sarayına gitti. Camiye dönüştürülen
kiliselerin yanlarındaki çan kulelerine çıkan müezzinler, salâlar vermeye,
camilerin içinde imamlar Kuranıkerimler okumaya başladı. Cuma vakti gelip
ezanlar okunmaya başlayınca, Sadrazam sancağışerifle Hünkâr camiine
geldi. “Feth-i İslâmın ibtidâ Cum‘asında bulunalım” diye toplanmış olan
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büyük bir cemaatle ilk Cuma namazını burada eda ettikten sonra, peşine
ikişer rekât şükür namazları kılındı. O gün büyük bir bayram heyecanı
yaşanmıştı.
Sadrazam namazdan sonra üç seneden beri kalenin fethi için mücadele
edenlere hilatler giydirip, “sa‘âdetlü pâdişâhımızın etmeği size helâl olsun
ve iki cihânda yüzinüz ak olsun” diyerek hayır dualarında bulundu. Daha
sonra Sadrazam derhal kalenin etrafındaki metrislerin, hendeklerin ve
lağımların doldurulması, toplarla tahrip olan yerlerin tamir edilmesini
emretti. On gün on gece kalenin her tarafında mumlar ve kandiller yakılıp;
havaî fişek ve delice fişekler atılarak şenlikler düzenlenmiştir.
Sadrazam kalenin fethini müjdelemek için Çavuş Başı İbrahim
Ağa’yı Padişah’a gönderdi. Valide Sultan ve İstanbul’daki kaymakam
İbrahim Paşa’ya ise müjdeci olarak kapıcılar kethüdası Siyağus Ağa
gönderildi. Daha sonra Sadrazam Ahmed Paşa’nın annesini, kardeşi Mustafa
Bey’i, amcası Hasan Ağa’yı ve amcasının oğlu Hüseyin Çelebi’yi Hacca
götürmek için İstanbul’a beş parça beyler çektirmesi gönderildi1.
Kandiye Kalesi’nin karşısındaki adaya gitmiş olan kale halkı yaklaşık
yüz adet kalyon, çektirme, mavna ve fırkatalarına binerek Venedik’e gitmek
üzere Suda Limanı’na doğru yola çıktılar.
1 Cemaziyelahir 1080 / 27 Ekim 1669’da, daha önce Sultan IV.
Mehmed’e müjde vermek için giden Çavuşbaşı İbrahim Ağa, bölük mirahurı
ile birlikte geri geldi. Padişah Sadrazam Ahmed Paşa’ya fahir kürk, hilat,
murassa kılıç ve hançer, diğer emeği geçen vezirlere samur kürkler, paşalara
ve bütün ocak ağalarına ise hilatler gönderdi. Daha sonra alaylar toplandı ve
mirahur ağa tarafından hattıhümayun okunup, şükür ve hayır duaları edildi.
Padişah hattıhümayununda Sadrazam Ahmed Paşa’ya ilkbahara kadar
kalenin tamir edilmesi, gerektiği kadar muhafız tayin olunması, ilkbaharda
uygun bir zamanda görüşmek üzere yanına gelmesini ferman buyurmuştu.
Bunun üzerine Halep Beylerbeyisi İbrahim Paşa kalenin tamiri ile
görevlendirilmiş, bu hizmetlerinden dolayı kendisine vezirlik ve üç tuğ
verilmişti.
Kalenin tamiri için İstanbul ve ülkenin çeşitli yerlerinden inşaat

1

Feth-i Kandiye 41 a/b.
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ustaları, mimar ve mühendisler Kandiye’ye davet edilmişler, gelen bu ustalar
gerek kale duvarları, gerekse kiliselerin camiye çevrilme işleri ile meşgul
olmuşlardır. Bu işlemlerden bir süre sonra ordu birliklerine yavaş yavaş geri
dönmeleri için izin verilmeye başlanmıştır.
Kandiye kuşatması sırasında Kızıl Tabya karşısında dağ gibi yüksek
bir tabya yapılmıştı, kalenin fethinden iki ay sonra, Rumeli askerlerine bu
tabyayı bozup dağıtmaları, işlerini bitirdiklerinde İstanbul’a dönmelerine
izin verileceği bildirilince, iki ayda yapılan tabya üç gün içinde yerle bir
edildi.
Kalenin temizlenmesi, kuşatma sırasında açılmış olan metris ve
tabyaların doldurulması için taş-toprak çekme hizmeti gören Anadolu
askerine de, Rumeli askeri adadan ayrıldıktan kırk-elli gün sonra, geri dönüş
izni verildi. Daha sonra Mısır, Şam, Halep, Adana, Sivas, Karaman
Eyaletleri’nin askerleri de geri gönderildi. Fakat kış mevsimi iyice yaklaşmış
olduğu için, geri dönenlerden bazıları denizde fırtınaya yakalanmalarına
rağmen, “girdâb cezîresinden hemân halâs olalım, deryâda başımıza her ne
mukadder oldı ise görirüz” diyerek yollarına devam etmişlerdi.
Tamir ve yeniden inşasına başlanılan kale duvarları yaklaşık iki ay
sonra, temelden toprak seviyesi görünür şekilde yükselmeye başladı. Üç
senelik kale savaşında beş binden fazla can kaybı olduğu defterlere
kaydedildi. Kalenin inşası için kullanılan kireç yetmeyince, bir çavuş
görevlendirilerek etraftaki adalardan yüz bin kile kireç alınarak kaleye
getirildi.
[Girit’in Tahririnin Yeniden Yapılması]
Kandiye Kalesi’nin fethinin tamamlanmasından sonra Girit tahririnin
yeniden yapılması için yeniçeri efendisi görevlendirildi. Ayrıca yirmi beş yıl
süren savaş sırasında hem Osmanlı’ya hem de Venedik’e haraç ödemek
zorunda kalan, çevredeki yaklaşık otuz kırk parça ada halkı da artık sadece
Osmanlı Devleti’ne haraç verecekti. Bunların tahririne ise Defter Emini
Mustafa Efendi tayin edildi. Ayrıca bu adalara birer kadı gönderildi. Hanya
ve çevresindeki tüm karyeler haraca bağlandı. Bu gelirlerin yarı miktarı
Kaptanların hassına dâhildi.
Girit adasındaki kalelerde bulunan askerlere tımar verildiği için,
kendilerine Zeytun sipahisi denirdi. Diğer gönüllü ve azap ağaları ise ulufe
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alırlardı. Kandiye Kalesi’ne ayrı bir yeniçeri ağası tayin edilerek, birkaç bin
yerli yeniçeri yazılmıştı. Ayrıca cebeci başı ve topçu başı tayin edilip her
birine beşer altışar yüz asker yazıldı. Bunların dışında Azap ağası, gönüllü
ağası, kale dizdarı, su kulesi ağası, Ak Tabya ağası ve bunların her birinin
ayrı ayrı neferleri yazılıp tayin edilerek, üç ayda bir verilmek üzere ulufe ve
zahireleri tahsis edildi. İç kalede görev yapmak üzere kapı kulu ve on-on beş
kadar çorbacı ile birkaç yeniçeri de tayin olunmuştu. Bu görevlilerin
oturmaları için beş dönümden daha büyük bir arazi üzerinde bulunan odalar
tamir edilip yeniden oturulur hale getirilmişti.
Başka yerlerden gelip adaya yerleşenler, mîrîden yüzer iki yüzer
guruşa dükkânlar satın alıp, adanın içinde çarşı-pazar yerleri kurmuştur. Bu
kişiler ayrıca mîrîden üç yüz guruş ile iki bin guruş arasında değişen
fiyatlarla yerler satın alıp, kendi mülkleri haline getirmişlerdir. Evlerin içleri
Anadolu tarzına çevrilerek, pek çok yerde dükkânlar ve mahzenler
yapılmıştır. Böylece adanın şenlenmesini sağlamıştır.
1 Şaban1080 / 25 Aralık 1669’da daha önceden yapımına başlanmış
olan camilerden bazıları bitirilmeye yüz tuttu. Ramazanın başında Yeniçeri
ağası camii tamamlandı. Minaresi, kandilleri ve diğer süslemeleri ile güzel
bir cami olup, ibadete açıldı. İç süslemeleri ve beyaz mermerden oyma işleri
olan mihrap ve minberi ile dikkat çeken, Uşak halıları, İstanbul’dan
getirtilen iki bin kandil ve yaldızlı şamdanlar ile donatılmış olan Sadrazamın
kethüdası Mahmud Ağanın camii de tamamlandı. Caminin bulunduğu bahçe
içerisinde köşk, havuz ve fıskiyeler yaptırıldı. Bahçeye çeşitli meyve
ağaçları ile çiçekler, reyhanlar ve sebzeler ektirildi. Caminin yakınında
büyük bir de hamam yaptırıldı1.
Sultan IV. Mehmed, Valide Hatice Turhan Sultan ve Sadrazam
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa için başlanılan büyük camilerin işleri çok olduğu
için Ramazan Bayramı’na kadar ancak yarısı bitirilebildi. Bu camilerin
yanlarında da büyük dükkânlar, hamamlar, çeşmeler yapılarak büyük eserler
haline getirilmişlerdi. Ramazan Bayramı’na kadar Kandiye Kalesi içinde on
iki caminin kimi tamamlandı kimi de tamamlanmak üzere oldu. Ramazan
Bayramı’nda her sancağın askerine izin verilip gönderilmiş olmalarına
rağmen, kalede bulunan askerin cemaat olarak sığacağı büyüklükte yer
olmadığından, açık alanda bir yer hazırlanarak dışarıda bayram namazı eda
1

Feth-i Kandiye, 46a.
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edilmişti. Ayrıca kale içindeki bu on iki cami tamamen dolmuş hatta cemaat
kapı önlerine kadar taşmıştı 1. Namaz sonrasında kaleden üç defa dört-beş
yüz top ateşlenerek şenlikler yapılmıştı.
Bayram sonrasında Sivas Beylerbeyisi Seydi oğlu Muhammed Paşa,
Karaman Beylerbeyisi Ali Paşa, Rumeli’de Aslan Paşa oğulları Kaplan Paşa
ve kardeşi Pîr Paşa, Amasya Beyi Katırcı oğlu, Çorum Beyi Vanlıoğlu’na
izin verilerek adadan ayrılmışlardı 2.
Ramazanın ortasında Sadrazam Ahmed Paşa müellif Zayıf Mustafa
bin Musa’yı Hanya’ya gelen Venedik elçisini getirmek üzere
görevlendirmiş, getirilen elçi ile Bayram sonrasında görüşmüştür. Bu elçi
yapılan barıştan sonra Venedik hükümetinin Sultan IV. Mehmed’e
gönderdiği hediyeleri getirmekle görevli olan elçi olup, daha sonra Sadrazam
ile birlikte Padişah’ın huzuruna Edirne’ye götürülmüştür.
Sadrazam Ahmed Paşa, İstanbul Kaymakamı’na gönderdiği emir ile
Girit’te kalan ordunun geri dönebilmesi için gemi, şayka ve at kayığı
istemişti. Ayrıca çevreden de kalyonlar getirtilmişti. Bayramdan sonra
kalenin ve camilerin inşasına hız verildi. Bu arada çeşitli yerlerden bazı
kişiler adayı görmek, bazıları da adaya yerleşmek için buraya gelmeye
başlamışlardı.
Sadrazam Nevruzun yaklaşması üzerine Padişah’a bir telhis
göndererek, gerek kalenin gerek camilerin inşaatı hakkında bilgi vermiş ve
ayrıca Girit ve Kandiye’nin muhafazası için vezirlerden kimi uygun
gördüğünü sormuştur. Telhise cevap geldiğinde artık ilkbahar iyice
yaklaşmıştı. Kızıl Tabya’nın tamiri Rumeli Beylerbeyisi Hüseyin Paşa’nın,
Küllük tarafı Halep Beylerbeyisi Vezir İbrahim Paşa’nın, Su Kulesi ve Su
Kulesi’nde yapılan cami ise Kaptan Paşa’nın gözetimi altında yapılıyordu.
Kandiye Kalesi ve önünde yer alan tabyalar ile savunma amaçlı
oluşturulan hendekler, kalenin kuşatılması ve ele geçirilmesini neredeyse
imkânsız hale getiriyordu. Buna rağmen Osmanlı ordusu Allah’ın izni ile
kaleyi ele geçirmeyi başarmıştı. Kale duvarları ve tabyaların üzerileri atların
cirit oynayacağı kadar genişti. Fetihten sonra Sadrazam kalenin duvarının
üzerine çıkarak etrafı atla gezdi.
1
2

Feth-i Kandiye, 46b.
Feth-i Kandiye, 47a.

124

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
Fetihten sonra ihtiyaç kalmadığı için Ak Tabya civarında bulunan dört
tabya dışında diğerleri bozuldu. Ak Tabya ise adeta başka bir kale idi.
İçersinde otuzdan fazla oda ve evler ve ayrıca At Meydanı denilen geniş bir
meydanı vardı. Tabyanın dört köşesine balyemez ve diğer toplardan
yerleştirilmişti. Çevresine hendekler kazılmış, kapısı zincirlerle açılıp
kapatılabiliyordu. Düşman burada haddi hesabı olmayan lağımlar
hazırlamıştı. Fakat bütün bu tedbirler de kaleyi kurtarmaya yetmedi.
Fetih sonrasında burada bulunan meydanın başına Sadrazam
tarafından yaptırılan kemerlerle su getirilerek üç çeşme inşa ettirildi.
Meydan başındaki en yüksek yerde olan büyük kilise ise Padişah için camiye
dönüştürüldü. Camiye İstanbul’daki gibi deniz tarafından görülebilen
minareler inşa edildi. Önüne harem avlusu gibi bir duvar çekilip, mihrab
tarafına bahçe, haremine şadırvanlar ve abdest almak için çeşmeler yapıldı.
Kum Tabyası kapısı, deniz kenarındaki Küllük’e çıkmakta olup, üç
köşeli dört kapıdan ve kemer altı binadan içeri girilirdi. Bu tabyayı almak
için çok şehit verildi.
Kum Tabyası’nın yanında liman içinde on iki gemi tersanesi vardı.
Tersanenin karşısında üç katlı su kulesi bulunuyordu. Her katına denizi,
limanı ve karayı gören büyük toplar yerleştirilmişti. Liman iki yüzden fazla
gemi ve çektirme alabilirdi. Limanın denizden yana olan kısmına, kaleye
bitişik büyük bir duvar yapılmış olduğu için, burada bulunan gemilerin
dışarıdan gözükmesi imkânsızdı. Limanın kaleye iki sağlam kemer kapısı
vardı. Bu kapının birisinde gümrükçü otururdu. Kalenin tüm diğer
kapılarında da birer yeniçeri çorbacısı neferatıyla tayin edilmişti.
Kale ortasında, deniz tarafından açılan yüksek bir kemer kapısı
bulunan küçük bir liman daha vardı. Fakat gemiler bu limana yanaşamaz
sadece balıkçı kayıkları gelirdi.
Fetihten sonra kalenin deniz tarafına sağlam karavilhâneler yapılarak
bir başından diğer başına kadar toplar ve yeniçeriler yerleştirildi. Kalenin
dört köşesinde kârgir büyük kule tarzında cephaneler vardı ve hangi cephede
savaş olursa o cephanelikteki silahlar kullanılıyordu. Üç senelik
mücadeleden sonra kaledekilerin elinde cephane kalmamıştır diye
düşünülüyordu, fakat sulh yapıldıktan sonra kaleden ayrılan halk
götürebildiği kadar cephane götürdüğü halde, bu cephaneliklerin hâlâ yarıya
kadar cephane ile dolu olduğu görüldü. Cephanelikte ve dışarıda bulunan
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barut, gülle, kurşun ne varsa hepsi hesapları tutulup zabitlere teslim olundu.
Kuşatma sırasında çok ağır hasar almış olan Kızıl Tabya ve yakınındaki kale
yeniden ve öncekinden daha sağlam yapılarak, her tarafı görecek toplar
yerleştirildi.
Kalenin içinde on iki bin beş yüz ev vardı. Bu evlerden kırık elli
kadarı oldukça büyük olup, kırk, otuz, yirmi beş odalı olanlar bile vardı. Bu
evler mîrîye kaydedilip isteyenlere satılmaya başlandı. Müellif Zayıf
Mustafa bin Musa da bu evlerden altı odalı olan birini satın almak istemiş
fakat başka birine satılmıştı.
Kalede dört yüz yirmi beş kilise ve manastır olduğu kaydedilmiştir.
Bunlardan yeri ve büyüklüğü münasip olanlar devlet erkânı tarafından
tasvirleri bozulup cami haline getirilmiştir. Diğerleri ise mescit, hamam, ev
ve yerli yazılan cebeci ve topçuya oda haline getirilmiştir.
Kalede binden fazla dükkân bulunmakta olup her biri üç yüz guruşa
satılmıştır. İç kalede ise saraylar ve cerenay sarayları bulunmaktadır. İç
kalede bulunan tüm binaların dörtte biri sağlam dört üçü zarar görmüştür. İç
kalede dört kat iki yüz arşın uzunluğunda altmış arşın eninde, her katında
mahzenleri bulunan kale gibi yüksek bir zahire ambarı vardı. Bu kaledeki
harabe olan mülklerden cami yakınlarında olanları camilere gelir
getirebilmek için dükkân haline getirilip esnaflara verildi. Kuşatma
sonrasında harabeye dönen kale kısa süre sonra mamur ve İslâm ile müşerref
hale gelmiş oldu.
Girit adasında daha önceden İslâm’a giren köyler vardı. Buralarda
yaşayan halka burme deniliyordu. Adanın tamamı İslâm hâkimiyetine
girince ne kadar burme varsa evlatlarıyla Kandiye Kalesi’ne gelerek
kendilerine uygun birer ev alarak oralara yerleştiler. Çevresi yedi yüz milden
oluşan bu büyük adanın dört bir tarafında köyler, kasabalar ve iskeleler
bulunmaktadır. Buralarda yaşayan ve haraç ödeyen halk iki tarafı da elden
bırakmamış ve İslâm nasip olanlar dalaletten kurtulmuştur. Allaha şükür ki
yirmi beş seneden beri istenilen fethin gerçekleşmesiyle, kalenin içersinde
kalanlar da İslâm ile müşerref olmuşlardır 1.
[Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa ve Ordunun İstanbul’a Dönmesi]

1

Feth-i Kandiye, 57a/b.

126

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
Girit’te bulunan ve halen Halep Beylerbeyisi olan kethüda İbrahim
Paşa, Sultan IV. Mehmed tarafından Mısır Beylerbeyliğine tayin edilmişti. 1
Zilkade 1080/ 23 Mart 1670’de Serahur Ahmed Ağa gelerek İbrahim
Paşa’nın hilat giydirilmek üzere padişah huzuruna davet edildiğini bildirince,
İbrahim Paşa Sadrazam Ahmed Paşa ile vedalaşarak üç pare çektirme ile
Kandiye’den ayrılıp, Selanik’e doğru yola çıktı 1.
12 Zilkade 1080/ 3 Nisan 1670’de Sadrazam, Yeniçeri ağası ve iki bin
civarında askerle Hanya, Resmo ve Kesmo ve diğer ada içindeki yerleri
görüp, teftiş etmek üzere Kandiye Kalesi’nden ayrıldı. Kaleden ayrılmadan
önce Vezir Ahmed Paşa’yı getirtip, hilat giydirerek Kandiye Kalesi muhafızı
tayin etti. Sadrazam teftişe gittiği yerleri gezip ihtiyaçlarını karşıladıktan
sonra 14 Zilhicce 1080/ 5 Mayıs 1670’de Kandiye’ye geri döndü.
Adanın diğer bölgelerinde yaşayan İslâm ahalisi arasından kul yazılıp,
başlarına kapıkullarından çorbacılar tayin edilerek, bunlara hilat
giydirildikten sonra, Sadrazam kendi yanında bulunan askeri Kandiye’den
gönderip, Gelibolu’da karaya çıkıp kendisini orada beklemelerini ferman
buyurdu. Gruplar kendilerine tahsis edilen kalyonlar, şaykalar ve fırkatalar
ile 18 Zilhicce 1080/9 Mayıs 1670’de adadan ayrıldılar.
Müteferrika, çavuş ve ağalara da birer şayka verilerek Perşembe günü
iki yüz yolcu ile ayrıldılar. Fakat hava şartları elvermediği için limanda iki
gün bekleyip ancak Cumartesi günü yola çıktılar. Bir gün bir gece yol
alındıktan sonra, şiddetli fırtınaya yakalandılar. Batma tehlikesi geçirerek
Kandiye’den yüz yirmi mil ötede bulunan Santor Adaları ve Şeytan Adası
civarında bir yerde uygun olmamasına rağmen demir atmaya mecbur
kaldılar. Sabah olduğunda çektiriler olmadan buradan çıkamayacaklarını
anladılar. Meğer korsan kalyon ve fırkataları de denizde dolaşıp bu kuytu,
gizli yerlere saklanırlarmış. Bu körfez yerlerden kurtulmak için fırtınanın
dinmesini beklemeye başladılar. İki gün sonra fırtınanın dinmesiyle demirin
halatı kesilerek yelken açılıp buralardan büyük bir zorlukla ayrıldılar.
Menevşe limanına doğru ilerlediler.
Menevşe limanı ve Bâre adaları aralarından Sakız adasına doğru
Akdeniz’e açıldılar. Gece gündüz yüz elli mil yol olan gemi Sakız adası
önünde demir attı. Burada herkes karaya çıkıp ihtiyaçlarını karşıladıktan
1
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sonra Cumartesi gecesi yelken açıp Midilli tarafına hareket edildi. Yüz mil
ilerleyip Midilli adasına bitişik Seferiye adası önüne gelince bir korsan
kalyonu ile karşılaşıldı ve rüzgâr dönüp fırtına başlayınca, limana girilerek
demir atıp yedi gün burada kalındı. Fırtına sona erince Molava adaları
önünden geçilerek, Anadolu kıyıları gözükmeye başlayınca selamete
çıkıldığı anlaşıldı, “Allah nasip etsin de uygun bir zamanda Bozcaada önüne
varalım” diye niyaz edildi.
[Eyüplü Mehmed Ağa’nın Hizmetkârı ve Köpeği]
Müellif eserin bu bölümünde dönüş yolunda içinde bulunduğu
şaykada bulunan Eyüplü Mehmed Ağa diye bilinen ihtiyar ağalardan birinin
Arap hizmetkârı ve fino cinsi bir zağar köpeği arasında yaşanan ilginç bir
olaya yer vermiştir. Müellifin anlattığına göre, şayka çok kalabalık
olduğundan Arap hizmetkâr ve köpeği ambarda bulunmaktadır. Denizin
ortasında giderken zağar yer bulamadığından gemidekilerden birinin üzerine
tuvaletini yapınca, bu kişi tarafından denize atılmıştır. Köpeğin denize
atıldığını duyan Arap; “Zağarım gitmiş yâ ben ne durırım, bana dirlik harâm
olsun.” diyerek kendini denize atmıştır. Bunu duyan Eyüplü Mehmed Ağa
ise; “Meded zağardan geçdim, Arab’a bir sandal yetişdirin ziyâde bahşiş
vireyim.” deyince gemidekilerden birkaç kişi denize sandal indirip yaklaşık
bir mil geride kalan Arap hizmetkârı ve zağarı kurtarmaya gitmiştir. Arap ve
zağar kurtarılıp gemiye dönmüşlerdir. Arap’ın köpeğine olan sevgisi ve
köpeğin sadakati ibretlik bir olaydır. Fakat tüm bunlar, yoldan iki üç saat
geri kalmaya sebep olmuştur 1.
Havanın uygun olmasıyla gece gündüz durmadan yola devam edilerek
Bozcaada önünden ve boğazdan geçilerek Gelibolu iskelesine demir
atılmıştır. 6 Muharrem1081 / 26 Mayıs 1670’de denizden karaya çıkılıp bir
eve geçilip, Pazartesi günü bir odaya yerleşilmiştir. Girit’te kalan askerler
günbegün geri gelmişlerdir. Gelenler mümkün olduğunca yeniden sefer
tedariki görmektedir. 20 Muharrem 1081/ 9 Haziran 1670’de yeniçeri
ocağından seferci başı, yirmi beş orta, iki bey çektirmesi, on beş şayka ve
savaş sırasında Venedik’ten ele geçirilen yedi sekiz Venedik kalyonu beşer
altışar yüz yeniçeri çorbacısıyla birlikte Gelibolu iskelesine gelip demir atıp
Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa’nın gelmesini beklemeye başladılar. 26
Muharrem 1081 / 15 Haziran 1670’de müellifin ağırlıklarını getiren adamları
1
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da Anadolu tarafından gelip Gelibolu iskelesine ulaşmıştır.
Sadrazam 27 Muharrem1081 / 16 Haziran 1670’de sabah namazı
vakti, elli altmış parça çektirme, yirmi parça şayka ve yirmi parça firkate,
yüz kadar yelkenliden oluşan donanma ile Gelibolu iskelesi önüne demir
atmıştır. Gemilerden toplar atılarak şenlikler yapılmıştır. Gelibolu sahrasına
Sadrazamın otağı kurulmuş ve bütün asker kendi koluna göre uygun yerlere
konmuştur. Fakat Sadrazam Tekirdağ’dan karaya çıkmağa karar
verdiğinden, otağı bozulup, askerinde önceden karadan Tekirdağ’a gitmesi
emir olunmuştur 1. Sadrazam üç gün bekleyip, yine denizden ilerleyerek 3
Safer 1081/22 Haziran 1670’de Tekirdağ’a ulaşmıştır. Orada da büyük
şenlikler olmuş, ertesi gün büyük bir alay ile gemiden çıkıp otağlarına
girmişlerdir.
Tekirdağ’da bir hafta kalındıktan sonra, önce yeniçeri ağası ve
yeniçeriler arkasından Sadrazam Safer ayının onunda [10 Safer 1081/29
Haziran 1670] Edirne’ye gitmek üzere Tekirdağ’dan ayrılmıştır. İkinci
konak Hayrabolu’da bir gün dinlenilmiş, buradayken Padişah tarafından,
Silahtar ağa ile Sadrazam’a gönderilen hattıhümayun okunarak, kendisine
samur kürklü hilatıfahire ve süslü kılıç hediye edilmiştir. Ertesi gün
ilerlenerek, üçüncü gün Edirne’de Paşa Çayırı’nda Tunca kenarına alaylar ile
konulmuş, Sultan IV. Mehmed suyun karşı tarafına sayebanlar kurdurup,
gelen alayları oradan izleyip, gönderdiği kayık ile Sadrazam Fazıl Ahmed
Paşa’yı huzura davet etmiştir. O da kayığa binip, Padişah’ın elini öpüp bir
iki saatlik görüşmeden sonra yine gelip otağına yerleşmiştir.
Ertesi gün ferman üzere Sadrazam ve Kandiye’nin fethine katılan
askerler alaylar halinde Padişah’ın huzurunda geçiş töreni yapmıştır. Daha
sonra Fazıl Ahmed Paşa Sultan IV. Mehmed’in huzuruna gelerek, kendisine
Kandiye’ye giderken emanet edilen Sancağışerif’i Padişah’a teslim etmiştir.
Padişah büyük bir saygı ve hürmetle Sancağışerif’i alarak Hasoda’ya
göndermiştir. Daha sonra Sadrazam’a hilat ve samur kürk giydirip, kendi
otağlarına vezirler ve Şeyhülislâm hazretleri ile gelmişlerdir. Cumartesi günü
alaylar kurulup, Edirne sarayına dönülmüştür. Tüm askere Edirne’de
konaklar verilip, bu konaklara yerleştirilmiştir.
“Hakk sübhâne ve te‘âlâ hazretleri hayırlar takdîr eylemiş ola. Amîn
1

Feth-i Kandiye, 64a/b.
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bi-hakk-ı seyyidü’l-mürselîn.”
tamamlamıştır.

1

dua cümlesi ile müellif olayları anlatmayı

SONUÇ
Fetihnâme ve Gazâname türü eserler, hikâye edilen seferlere ve
savaşlara ilişkin ayrıntılı bilgiler veren birinci elden kaynaklardır. Fakat
olayları hikâye ederken zaferleri olduğundan büyük göstermek için abartılı
ifadeler de içerirler. Bu nedenle bu tür eserlerde anlatılan olayların dönemin
diğer kaynakları ile karşılaştırılarak verilmesi, daha objektif sonuçlara
ulaşmayı sağlar.
Eserin müellifi kendi ifadesine göre yeniçeri gediklisi olup, çok
önemli bir görevde bulunmamasın rağmen, Fazıl Ahmet Paşa ile birlikte
katıldığı Girit seferinde yaşadıklarını bir hatırat niteliğinde kaleme almıştır.
Onun anlattıkları tarihi bilgilerlerle örtüşmektedir. Daha önce kullanılmayan
bu kaynağın dönemin diğer kaynakları ile karşılaştırmalı metninin
yayınlanması ile ilgili çalışmamız devam etmektedir.

1

Feth-i Kandiye, 65b/66a.
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تحلیل رمان «نفرین زمین» بر مبنای گفتمان غرب زدگی
شه ن
ز

*

یهي نی** ه

چک ن ه
هآ همزمنه کيهم ه ن نر جهمك حهنهمث هر م هن همن هم ه هم مجهم هک هن ه
كن همن ه م کن ه ننهر م یه ریهن ه م ه گهنهمن هم جهکشن ه نمش هم ه
هشن هم .هنیه مچ جهم ه
هش
م جه نیه منم ه ه نمجهچ میهمم هنه
م هش ه یهم هک ه هنل هن ژریه یه نیهن هش م كهم م یه ه ه ن ه
زثه هنه نل یه منم یه مهن ه ۀه ننه ثهشن هم .هآ همزمنه كه که ن ن هنه
ه نهم همنهه جه
ه ک ه کهش ه هچ نه نیهم هک هن هم نهم
م نه
رو .همنه ه نمجهم ن جهچ همیهک هرو م جه نمیهر م یهنه رش ه ه ن ش جه مه
نری»همن ه ه م یه یه
مك حهک ن،هن « و جه م ج»هک ه ر نمجه یه«
م م هم م ه نۀهم مجهمیه نم نهنهن ههننه خه هنفعه به نریه همیهآ ن.ه
من،هن هم جهنم جه همنفعهر یهمیهک نهنهآجه مه هۀه جهم ن ش ه یه ننهن ه
ه زم ی هن هزو هم ش یه
ب ه وی ه ک نلنژی ه ی ،هم م هش ی هر ی هن همن
همیهشننه
ر ش هي م همیهن ن.هآ همزمنهن هم جهنم جهن ه ه که نهم م یه
ک ه ن همه یهم ه كهرو م یه هشن هم نیه ه ننه نیهنهآم م هم .همنهم ه
ک ه ن ه ه ن همن م نج ه نی هن هآم م همی ه نم ن هن هم ه نی هن گ ه ه گ یه
م نیه ه ه همز یه ن ه یهنهمه ل ه یه گیه ک نهمیهک ن.هن هم جه ز ه
ک ه ز ه کیهم هآث هنم یهآ همزمنه هم یهرو م جه به نریهمن ،ه گ نر جه
ن ههننهم نه ه هر یهم ه ن ه نه ویهـه ز یه ه هنهچ چنبه یه ز ه
مج هن ه ه ک ه
ی هن هم م ی ه ن ن ه م هن همث هم ب ،هم
رو م ج ،هن نر ه ی ه
شنم ن هن همث ه ش ج هن ن هک ه ج ه ی هنی هن هم ج همث هچگن هن هن هچ ه م ه یه
م ک ته هم .ه ه
واژه های کلیدی :د گ گ ا ا  ،كن

زمي  ،نن ز گی،

 ،ج

Analysis of The Novel “Land Curse”, Based on Westoxification
Discourse
Aishe Sosar1
HoseinAli Qobadi2
ABSTRACT
Jalal Al-e Ahmad is one of the influential and famous
individuals in the Iranian contemporary literature who took great steps
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toward promotion of the country s literature and culture,during his
short life. Therefore, he has been known as a superior and
distinguished face. He has also among those persons who made others
to argue and confront about him, concerning his individual
characteristics and the social conditions of the time. Al-e Ahmad is
not just and author and artist, but is a multi-dimensional man to talk
about.He, as the most famous one who raised the nativism
discourse and return to one self, explain the Iranian colonized
society s irregularities in the novel “Land Curse” which is this
westoxification artistic interpretation. He tries to response the
situation in this book. He explicitly criticizes the society and applies
the story to express his thoughts about denying the west
technology, blaming the urbanization and imposed modernism and
preserving the past traditions. He plays the role of a social critic
whose main purpose is to expand a serve critical argument against
the imitative and authoritarian modernization in one hand and
emphasizes on revival of the traditional identity and cultural gentility
with a critical approach toward the tradition, on the other hand . This
paper is actually analysis of one of Al-e Ahmad s novels based on his
wetoxification argument. The authors applied descriptive-analytical
method on the basis of the argument analysis theoretical framework
to extract his social and political approaches in the selected work and
to show the way he has reflected his worldview and in which
backgrounds through instances and evidences.
Keywords: Jalal Al-e Ahmad, Land Curse, Westoxification,
Tradition, Modernism

ـ مقدمه1
 نقش و جایگاه آل احمد در ادبیات معاصر ایران1-1
هآ همزمنه کیهم ه ن نر جه ک هنه نم هم هک هم نمن یهي ه ن ه ننه مه
ه ن هنمن هن ه ه ک هم ه م ه ی هک هي ه ن هن ه ن هآ م ی هک ن ه
ن ه م ه ی هم
ن هم ننن ه ن نر ج ه نش وک هم هک ه ت هم هش ن ه. آث ی هن ه ن ه ن هآ ن هم
یهنهم م یهم ه
 هنهشک هن ک ن یه ف یه هم نمجهآمن هن هک هم م ه0231
ه
هآر یهنه شنه ک یهنهن ه
ر،ي ه هن هر هنه ه هآث یهرن رنجه ه نم ی
هن هم جه م ه نم ه ه ننه
ه ن ه نز هآ منیه نم یه ه نمجه م هرم ش هنه ه
نهنه ه ل هنه نه ننه مه ه نمجه که ن نۀه
یهنه ن یه
ه،مه ه شنه ک ی
هآ همزمنهن ه
)ه002، ه0231ه:(ه ن ویهآشکن ی.آر هنهم ؤ هن هي ه م ه ه یهآن ن
همنهچ جهک ه. يهنهم مضهر ه نن هم
كن ه ل یه ل همن يهم ه منم ه که ن نۀه
ه جهک نجه. هي ه ننه مه میهم نهمث ه هم م ه هک ه ن هم،ه همیهآ ن
م ه نش ه
ه: (هک ن.هن ه م ی ه هآ چ جهک هن گ مج ه می ه ن
هنه هم م ه می ه مننجه
هلزجه
ي هن هچ هن هنم
هچ هن هآث هم م ي هـ ه
)من هن ه نش ه ه0233،331
هم جهن ژريه م هميه مه ميهيف ن يه، م نر م هنهم ش هک نۀه ن ه مهه منم هزو هک ن
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جهنه نهن ی،هم م یه
رن رن يهن ه م ك ه ه ن نريهمنه هم جهآن ن هم  .هآ همزمنه
یه ننه مه ننجه چهم ز هنهنم م هن هآث ه ننه جهک ن هم .هچ مهک همنه ه نه
نه
یهنیهنمي گ م ه نهنه
م هي ه ن هنمش هنه میه ن ن هم ؤل هي ه نن .همکث هنم
يهنهم م يهم مج ه مهم ک تهمیهن ن .هم جه ن جه هم هک هآ همزمنهن ه ز ه
ف یه
ن ن ه ه می ه ج هم هن ه نن هم و ن همی هک ن .هنم ج ه می هآ همزمن هن همی ه می هکش ه
ز هم م هنهم ک تهنمي یه م هم .آث همن یهمنه هآ یهنمي یهم م یه ه ه
یه
هم م ی هآج ه ه هم ك هم ر کی همی ه نمج ه  .ه ه
من هن ه ج هآث همن هن هم
هم م یه
یهم
ن گ همن ه میهمنهمزم هم ن ش ه یهم م یهم ه نن هم .همنهن ه
یهمنه مهمیه نمجه ه
هم .هنم
هنم یه ننه
ه هنه همن
م مجهم هي لبهمن
هم م یه م ۀهم مجهنم (.هي ف جه،0213ه )033ه
آ نۀهنمي
هآ همزمنه ه نمجه ن ن همیهم نهم همن ه ه نمجهم م هنهن ه میهم هآ مءه
یهآ ه
نه ن هم و ن هک ن ه ن جه بهچ نمجه هک و ه یه یهآجه ن ه نمش هم «.هنم
ی ه ن ن هن همن ن هم ه
ه
مزمن هم هن ن هن ه هن ن ه ه و ج ه م ج ه هم هم هم
ه هنمي ۀهکنچکیه ه وه ه ه
م م ی،ه گی،همي ه نی،ه ی،هم یهن...هک ه هم
هنه هز ه
هک هن همکث همنم نه مئن همیه هنم
ه
آ ه نم هشن هم .هم جهم
آ هنم جه ه نم ه ننهمنمم ه نم نهنمن؛ه مگیهز کیهم هن نهم م یهآ همزمنه هيه ه ن یه
هنم ج ه ن ی هم همی هنم ن( ».شیخ رضایی،
هم ج همف م ج ه م ه ن هن
م هک هم
)16،5،31ه ه
ي ،هش هي ه هم نم  ،هنم می ه م هن ه نن یه
آ همزمن هن ه ج ه ي هن ه ئن ه
ک ی هم و ن ی هم  .ه ن ی ه ک ی هم ننی ه هم ن ش همن ه أث هر م ه نن  ،هر م هن ه زن ه
ی هآ همزمن ه بهش نۀه
ه ب ه هم  «.هنم
یهن ه ن ی همن هن هآث
ک یهن ه
ه مهک ه
ه هک هر ن...هنم
صه وک همن .همنهمیهکنشنه« »ه ننه مهن هنم
يهنهم م يهنهم يهمنه نجهميه ن ( ».میر صادقی،
ه
وش نه ه هميهم ه
)121 ،16،1ه ه
آ همزمنهن همن هه زبه کهم .ه کهمنه هچ نه ينهمو ن ه ک کیهنه چ نریه
هنه ث ه ن یهم ک ه
م ،هنلیه زنلیهن هرو هنه نش ه هن ننهآن ن هم .همن«هن ه گ
کیه نهنهمؤث هن ه زنلیهي ه مش ه نن.ه ث هشک هنهنم میه م هکن هنه ش ن هنه
هنه ن که همز ن هم ...ه کهم ه جههم ش ءه ن یه یهنه کهمز ن همیهم نمیه
ک ه نن ه ک ه ن نی هشن هن هن ه نم ج همث هک ن هن هملگنی ه نی ه نم ه م هشن».ه
(ه ی،0233:ه )013ه
مز جهنهه زبه مج،هن ۀهچ ه مهن ۀهآ همزمنهن همن هم ه هم مجهنم هم ن.ه
ه مۀه ه
ه نۀهمکث هآ جهمنه گ جه جهنهمؤث جهن ۀههي هن هم جهنن هم هک هکم
ه ون ه نن ه هن ژ ه ون ه ث ه نن ،هنمش ه
ه
هن هشک ی هم
نمج ه م ه هن
م (.آشن ی:ه،0233ه)322ه یه ه ون هنه أث هآ همزمنه مهن همنف هک یهمن ه م ه
نهک ن هن هم ج ه منن هم نهک « هنم جه ن ی هن هن ه یه مچنج هش همث ه هک می هنه
137

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
شک هم
میهشنن.ه
ن یه ن
م گ میهآ
نم یه ننهک

یهم جهنن ه نه یهم ه گ ه ن نهنه جه یه هم گ م ن ه
.هن هنم
هنهم نل هآ همزمنهن ه ل یهن ه 21هنه 31هم جه ننهک هش نۀهنم
م همن
ه هن هآ ن هک ن ه نن هن هن هم ج هم
همی هن ه ی ه م ه م ه
هکن ی هن هم
هم کتهمیهک نه
ه ه م هن هآث
همزمنهنهمز تهم ؤل یهک هنیه
همأ نت،ه ه ه ن ه همیهر نم ن ن».ه(م م ی:ه،0231ه )33ه
هم ن ه

ه
جه
جه
ه

ک هآ همزمن هن ه ث ه م هش مۀ همن هنم هم ن .هش مۀ هش ه ی هم هک ه هرو ۀه
هم هش ه ه
نهمز یهننهمش ه هنم ن:ه کیه ه یه ننجهنه شگ م ه نن هک ه
ن ه هن ه نی هآ همزمن هن هم ص همن هن هنن همن ه ننج ،هم كع ه ننج هن هکن ه نن هک ه
ن یه یهنهمن یهم (.مز ی:ه 0233ه)021،همنه ه هر جهم ه ث هم ث هم یهمن یه
ن ،هر جه
ي ی ه ن هن هش هک ک همث ه خ ه ی ،هم م همل نز ن ،ه و مۀ ه ه ه
نیهنه جهمز ن همیهم ن هنهکنچ هنه م ه مج،ه که صه ننه مه هن ننهآن ن ه
م (.م هه نيی )0210،033ث هآ همزمنه ن هنهنل ش جهم .هلزجهنهش نۀهک همنهرو یه
ه هكن هک یه ه ه جهرو گنه مه
م .هن ژریهمم هآث هآ همزمنه جهآجهم .ه ه
یهنه نیه جه
یهم هم ه ه ه
نم نهنه هم تهآجه هشن هم .هآ همزمنه ل هم ه
یه م ،همهك ز ،هف بهملمث ،ه
هم نهم هک م هنه
رو گنهم و ن همیهک نهک ه
ک هک م ،هک ه هنهن ژریه هنهم ه ه هن گ ه جهرو یهک ه هآجهمهك ز «ه جه
کنچ »ه همیهرن ن.ه( م ج )032:ه
آث هآ همزمنهنم میهن ژریه یهمش صهم .ه کیهم هن ژریه یهمش که نش ه یه
هک ه مگ جه نمجهمش ه منن هم ن؛ه«همجه ن ی»همن .هن همکث هک یه
منه هنه هنم
ه ننهمن هک ه
،هن هنميعه
آ همزمنه کیهم هش ه هک هن ه ش همنم نهمجه منیه ه
یهم ه
ه ک ه م همیه نم ن.هزفن همجه ن ن ه مهن هم ه کیهم هش ه هن ه
یهمنهمیه نمجهمش ن هک ن.ه ه نمجهمث هن همن همن هآ همزمنه م جهمن هم .هن ه
نم
نجهنهمل ،هم مهم نههللاهم .هن ه و جه م جه م جهم هم .هش خه ف ی:ه،0212ه )31ه
یهکن هنه نهآ همزمن«همج»ه منیه م جه«همج»ه ن ن ه
هكن هک یهن ه مۀهنم
م  .هز ی هم ل هن نر ه نن ه م ه هرن همی همک کی ه ه ج هش ه همی ه ن هن ه یه
ن گ هم ه ج ه منی هز ی هز ی ه م همی ه ن .هآث هآ همزمن ه ک ههنم ی هم  .هم ل هنه
 .ه نن هر همی هک ن هن همی ه ن هن ه نن همی هنن ن .ه(م ز ي ج:ه
م فی هن هنم ج ه
 )0212،023ه
هم همزمنه ش یهم ه نریهم ن هنهمنف هنهمزنم هم م یه
یه
ن همکث هنم
 ،هز نثۀه
ن ه هچ ج همشک همن نن هن ه م ه هچش همی ه ن ن .ه هچ ج هن هم ب هنم
ه صه کهنم جه ه میه نن.هچ مهک هر هنه گ ه
نم جه ه نم یهنه کهن یهنهم
یه ن ه هنم جه مهيكعهنهن ه ن نهآجهن ل همیهک ن.همل ه
ه
ن ن ه ه جهم
ه ننهنهآجهم ک هنمي هيهنهآ همزمنهنم جه ن یه نن هم هک هم جه ننه
نهم ه که ک ه
یهآ همزمنهم بهش ه یه همم نهنم میه
زک هم هآ م گ م یهنیهنم ن.هش ه یهنم
ه نهن ن هنه هکش ن هنهرنش هر ه ن.
مفك مبهنه تهن ن یهم ه ننه گ هنهن ه
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یهمنه ه
هم م ی،ه
،ه ک هم
ه
هآ همزمنه كه ه ك هنم
ش
ن هآنم هم ه ه م یهنمش هم نهک ه هآمنهآ ه« به نری»هم .هم جهک به أث هن ژ ه
ه نن ه که
می ه ه ج ه نش وک ی هنن مج ه نن هر ش هم  .هآ همزمن ه هن ههز ۀ هم
ه ن همیه
ه ه ه ن ی ه ه ن ه م هن ه
 ،ه ک همکث هنم
یه
ه
م
نم ن؛ه هكن یهک هر یهن ننهم جه ه ه ه یهمث هلكم همیه ن.ه ه
هآ همزمنهم ه ه 0230ه ه هش یه گهنه جهم م یهنهم میه
ه مه ه م هم ه ه به نریهنم هم .ه ته ه نش جهک ب«ن ه نم
ش
هر
ه ن نیهن هک ن ههم جهمم همن بهم
نش وک مج»هم زثه ننه مهن ه
م هم ج ه ن ک ن ه ن ن همن هشن هم  .هن هنميع هآ همزمن ه ه نش ج هم ج هنن همث هن هه
م یهي م هر ه هم جهک ه نیه نیه مهنم نهم جهه هک ن هم .هچنجهمنه
ی هم ه نش وک مج ه نن هن ه نم ی هي ه ن ی هن ه ن هک
نم ی ه نن ه ش ن ه
نمش  .ه

نم ،هم جه
ه
هنه
هم نجه
هم م ه
هي هنه جه
نج ه هم ک ه

ه هن یه
آ همزمنه ه نمجه کیهم هچ ه یه أث هر م هن ه جه نش وک یهنهم
ه ۀه
یهنهه گیهم مجهنم ن.همنهک ه
م ننه گ هي هم ز همیه مهن هز ه
هنهن هز به نن ه ه
یه م ه
ه یهنهک جهه ننه تهم همن یه هم ن ش ه یهم ک
ن ن هشنهنه ه« رش ه ه ن ش ج»ه
ل ه نم .همم ه تهم همن یهم هم جه جه ه
ه ه ننهن هننهچ ه
م ننمه هم ن شۀهم میهنه یه رش .ه نم ه ن جهآ همزمنهن هم
ه همیهشنن.ه کیهم نهم ه بهنهن گ یهم نه ه ن ه گیهنهمه ل هآج.هآ همزمنه
ی هآ ه
هک ب ه ب ه نری( )0233هک ه نم همو ن همزن ی هرو م ج هم م ی ه
هگ
ی هم ه
ه ه نن ه م ه همنج ه نن ه ن .ه هكن ی هک هم هآج ه ه ن ه
مزمن هم هم
م ن شم نمجهنه گ جهم هم جهک بهنهمو نم ه أث هر ن .ه
2ـ معرفی رمان
« و جه م ج»هچ م جهنهآ جه م جهم ش هشنۀهآ همزمن(ن ه م جهز همن)هنهم ه
هم ه هم مج هم هک هن ه  0233ی ه ل یه
ی ه ن ی همن
ج هنم
م ه
هم مفیه نش هشن هم .هم جهمث ،هنم یهم ه
م میه م ه یهمه ز هم فیهنه
م نیهم م یهک ه هكن هه حه م ه یهمه زیهنهم به و نهش هنه ژ ه نیه مه
)ه ننه
ه ن هنهمش نم ه( ه
ه ؤم همیه ن.هآ همزمن«ز ه ه هنه و هنه
م هن همن ن ه نری ه ن ه ش ج هن ه نم ك هم ب ه ی هن ه أث ه زن هش هن ه نریه
جهن ه ل یهي هم هم به و نهن م هي م هنمن ه ه ه ک هنهم نه هآ هنل گ م یه
ن
هشک همهن هنه نم كه یهز ک ه ه ن ه هک ه
یه ننه مهن همن نه
هنه نهنه
ه ون همي ه نهش یهم ه رنهک ن».ه(م هه نيی:ه)0213،10ه ننهآ همزمنهن هم یه
م جهک بهمیهرن ن«:ه م جه ن هم هچ په« و جه م ج»ه غهشن هم هک ه ر ش هم هن یه
م هن هكن ه هم هم ه که هنهآ چ ه همنهنهم هن همیهر ن.ه هيهنهرو جهآ جهز ه
ن ه ۀهآبهنهکش هنه م ج،هلم یهک هنم گیهمي ه نیههنهکم یهم هآ هک ن هنهم ش شیهک ه
منم مجهنهزکنم هم ه
هم نم ه نم ه
یهن گ یه
چ ه خهنمن هنه ه هيهنهم
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يف ۀه ن همم کهک ه هم همه ز ه

فیه

ه ن هم ن».ه(آ همزمن0213ه )30،ه

نم جه 312ه هوز هنهمش م ه هش هي م همه یه(م هم مجه هکن ه ه ش ج)هم ه
ک ه ه من هن نهمن هش صهمو نه( هم ث یه که ه هک ه هشک هن ه ك م ه کیهم هم لیه
ن هم )ه هش نۀه منیهـهي م جه نم همیهشنن .منفن هنم جه ر ش هم میهم هک هم ه
هن هم م ی هک ه همن هن هم ه ن همی هر ن .هم ه
ش ه می ه ن ت ه ه ن ی ه
ه م هن ه م ج همه ز هم فیه
ش ه همه ی هن ه منی هنم ج هم هک ه زن ه ن
هنه
هش هن ه ن  ،هن گ رن ی ه
ر م همی هن ن .هن نن ه ک نلنژی(م ش ج) ه ن  ،ه
ج هم هم ج هن گ رن ی ،هن ن م ۀ همه ی هنم ج ه م ه شک همی هن ن .منفن ه
ش یه ن
نم جهم كه ه م جه ننهنم نهنه م جهنهمک جهمش هیه مهن ه همیهر ن.هك حهک یهنم جه
یهنهم م یهم .ه ه
ن هنه نم هرن ،ه هنهش نۀهآجهنمي گ م ه ه ن ک نه
؛هنلیه
مز جهنهه زبه مج«ه و جه م ج»ه مهم ه همنفن هنهن ن م ه هم
هنم ی هچ نم یه
ی هک ن  ،هم
م هچش هم نم هنم ج ه ن ی هف  ،هک هم هن ه يص هم
میهآجهي ه شن هم ن.ه ه نۀهمکث هآ جه« و جه م ج»ه ش هم هآ چ هنم جه شن،هم من ۀه
هآ همزمن هم هک هآج ه م هن ه نش ه ی هن گ ه نن ه هن ژ « ه ب ه نری»ه
م ن ش هن ه
همنفعه
هنم
نمج هک ن هم  .هچ ک هرو هم ن هآ همزمن هن هم ج هنم ج ه هچنج ه
ر یهمیهک نهنهآجه مه هۀه جهم ن ش ه یه ننهن ه به ویه ک نلنژیه ن ن،هم م هش یه
ه زم یهنهزو هم ش یهر ش هي م همیهن ن.ه ه ن هآشک مهم همنفعه که
ر یهنهمن
یهنه گیهنه جهم ن ش ه یه به م ۀه ننه
مه حهم م یه ه زث یهمي ه نی،ه
جهنهن م ه وته
میه نم ن.هم نیهن هم جه همیهرن ن«:ه و جه م جه ننجهشکه هش
جهمث ه نهآ همزمنهم .هم م یهک به مگیه همیه میهك حهم ن ش ه یهآ همزمنهن ه
نری،هن ننهم ش ج،ه ،هم ک جه ش ه
هم جهن هنهش ،ه
هم مفی،
به م ج،ه
ن...هم .هم ن ش ه یهک هرن هآ همزمنهن ه به م هش جهم هصهم هنه ههن یهش هنه
هک ی همن هم ه م ه ب ه نری هآمن هم ن ».ه(ش خ ه ف ی:ه
هن ه ننج ه يص ه هن ه
،0212ه)033نهم نیهن گ هم جهمیهنم ن«:ه و جه م جهمنمنه هيه همیهم هک هآ همزمنه
ه ننه مه هک همیهم نم هنهمیه نش ...هن هن ك یه و جه م جهآ همزمنه ن همیه
نه
شننه ه کهمي ه نهنمجهنه زثیهک ه جهمنهنهن گ مجهن همیهر نه هم ل همیهم هک ه جهچ نه
هشن هم ه ه هک یه ه ننه مه ه نم نجه ه ننهم و هک ن.آ همزمنهکنش هک ن ه
و ه
ه ه«يهۀ ه ن» ه ن ن.م ه ن ی هک « ک ی» هن هن گ مج ه نش هم ن».ه
م
( م ی)0233،333:
و ج ه م ج ه ش ه ه ک ه ک ه گ ی ه ه م ه گ ی ه ن  ،ه نر م ه ه و مۀه
هم ج هك ح هن ه گ هنم ی ه نم ن .ه ن نمن هن هزنمنث هنم ج ه ه
هنم ن .ه
م م ی هش
ه
هن ه مک ن هن ه من ه هم ت ه ن هن ه أ ه م ی هم و همی هم ن .هآ همزمن ه می هر
ن ن م ۀ هنم ج هش ه ی هم وی ه م هک ه هکنم ه م نی هم هيش هم م ی ه هی ه ن ه ه
ه جه
نري ه م هم هن ج هم هنم
م نمج همی هآن ن .همن ه مي هآ ه م هز ه ي ه ب ه
ن ي ه ي هش ه ه هآ ه م هم ه ش جه
ه ن  ،ه ننج ه ن ه ه
ن،ز ه ه م ه
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جهمي نهنه هم جه هن هش ه هه نم يهم نهمشک همیهک ن.هن «ه و جه م ج»هش ه ه
ه
هنه نمك هآ جه
ه ز هن ن یهکش ن ه میهشن ن.هم هم نم هنهآ م هنهمم ن هنهمز
ی ه هم ج ه میهآ ن .ه مگی ه ين ه چ نری؛ ه ن  ،ه ک ه نیهنه کج هم ن هک هم ه ن ه نیه
ن نم ه ن .هم  ،ه ی ه ی،همن  ،هم ش  ،هن ن  ،هم ه ج ،هم م ه من هن ه ف هم ...هم ه
یهمه یهنم ج هم نهک ه هکنم ه م نیهم هك ۀه هیهم ه م ه ن .هم  ،ه م نه
م هش
،هم ننهنهشک ه ن ن هم ه منجهمه یهم هک هکم همك نبه ننه مهن ه
نش وک مجه
ر ش همیه ن ن ،ه یه ی،هم لکه ن ،ه م نه هم لک یهين میهن هم مجهم هک ه م هم همنه
ز هش نیهنم نهنهک ه مه ه ن یه همیه ن.هچ ک هم همنهن ه ن هم نهم ش ه
میهک نه م ه ه هن ننه ک نلنژیهنهم ه جه جهش ن ه یه نریه یهآشو هنه ش جهمیه
هنههم ش یه نمیهنم ن.ه
شنن.هم مه منهنهمن همن ،ه م نهم منیه نهک ه ش هن ه
یه
م ش  ،ه م نهآجهن هم هم منی هم هک ه چهنل گی هنه ه ك ه ه نریه یهنه
نمیه نم نهنه ف هم...ه هک ه م نهم منهش ه ن هم .ه هكن هک ی«هم جهن ه که« ن ن پ»ه
م ؛ همث هم ج هک ه ک ه من ۀ هک ی هک ه هچ ئی هم هآج همی ه نم ن هن ه ه ی ه نمه
هک هم جهنم جه
،چ ،هي هنه مک ن هن ه م ه همیه نم نه شن...هشکه
شنن.آنم ،م
:ه ه هم هم م ی،0231:ه )213ه
هنفعهمن ننهمش هنم ن».ه(آ همزمن،ه
ن هنم جهننه ن هرو گنهن ن همیهشنن.همن هرو گنیهن ن یهم ه ه ننهنهنن هرو گنیه
ه
همث ه
م من ه ه من گ  .هرو گنی هش ه ی هنم ج هن هچ ه ن نمن ه م هن ه
هنهمني هم م یهنه گیهآ جهمك ه نم ن«.هن هم جه
ن ن ه ه همیه ننهنه ه
.هر ن یهم ه
جه ک م یه ه یه
نم جه ک نم یهن ژ همیهزک ه م یهمیهک ن.هم ه
آنم ی هنم ی هم ن ه ه ج همی هرن ن هن ه م ه گنی هم ن ش ه ی ه ن ن هم ن»(ن ب:ه
)0230،031هک هم جهمم ه هز هم نیهنهنمي گ م یهنم جهلكم همیه ن.هرو گن یه هک ه
هك یهنهمز ن همیهم .هن هم به ن ه م ه ،ه ک ه هنهنمژ ه ،هني ه صهشن ه
م .ه ن ن ه هنمنجه ک هک میه ه ه کهم هش ه هآ ه مهم ه من گ هم م همیهک ن.ه ه
همیهشننه ک هک ه صهمنه ک م همیهشننه هچنجه م یه
هک هش ه همن نه ه
منه مه ه نهآن ن.ه(م ه ن ی:ه )0212،231ه
ههمک جهنه م جه نه هشن هن « و جه م ج»ه ن ه،هنمي یهنهي
ن هم نه ف هنهمز كهك یهنه م گه هن ن م ۀهنم جهمن ه م هک
ههز ه همیهآ
من،ه هن یه یهن ه یهنهکن یهم هک ه میه
مه ههز ه هنه هن یه یهن ه یه ش جهمیهن ن.هر همك یه مه ه م
مه هن هک ن.ه( ش ج )031-033:ه

هلمتهم .ه ن ن ه
ن هم .هم ه ن یه
ن.آ همزمنه ن نمن ه
همیهر م نه ه نهآجه

6ـ خالصۀ رمان ه
هشن هم ،هش ن همیه
نم جه هن ننهم ه نم یهک همأمن ه نم هن ه کیهم ه ن
شنن.ه گ هن ننهم ه همن ،همن همن هنهم ش هم بهنهچ نه و هم هنم هآمن مجه ه
همنههمیه ن ن.هم ه تهم هآش یه هآ ه ه م م ه کیهم هنم هآمن مجه ه همک ه ه
م
رش هنهر م هن ه ن همیه نم ن.هن ه م جه ن ه هن ن ه نش هچ یهآش همیهشنن.هن ن ه
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یهن ه ۀهم لکهن هک ه ه جه م ه ن همیهم
ن هز جههز همك
ن ه مجهنهن گ یهن ه جهم هکشن ه نریهمیهک نه هم همیهن ن .ه

هنهننه

همنهک ه کیه

ه مهش ن ه
هشن هم ه کجهمیهشننهنهک
جه
هم هن همن همیهک هن هي
میهک ن.هي م همیهشنن،هم ن همک هک ه ه ریهشن ه ننه مهم هن هنمن هنهچ نه چ هکنچکه
نم نه هک یهمنه نریهک ن.هچ نهشبه نهک هم ه م م ه هن ن ه هي ن ه همی ه ننه ه
همیهشننهک ه ه ننیهن ه ن هآ به يیه هک ه نم نهم ن.همم ه ه یهآ به يیهن ه
ن ه ف یه ن همیهم ه م همن همن ه مهک هه زبهآ بهين میه ن هم ه هم گ ه
م .ه
یهنه ه یه یه م
ه ه ننیهآ به هزفن ه م نۀهکم یه
ه ه همیهک ن هم
ن هم ت هم م ی همی هک ه ی ه ی ،هم لک هن ه هم جهم
همیهک هم هش
بهم ه م یهن ه ن ه میه أ تهم نم یه ه
م .هن ه م جهم ته یه یهي م هم ننمجهمني هم هه مه هم ه جهمیهر م

هم نم یهمیهشنن هنه
همیهشنن هک هن ه
هآمن ه ن هشن ه
ن .ه

ه و ن یه ن هنهمن همن هنه م یهن گ هک ه ه هشن هم نه یه یه کهنم گه
ه
م هن ه مه هم ش ه ننه ش ن هم ه ه ننه مه ن ن هم لکه ههز به ن نهنهن همشمن هي نجه
مه ز هم فی ه شنن .ه ج هملننل ه م ن هک م نج ه م هنم همی هنم ن هک همن ن ه ه م هم هک ه
نم ن.ه ه یهم جهک هنم هنهن هم ش ،هي م جه نمنۀهمن ه مهش ه ه ه ننهمیهک ن.ه
هم نم یه م همیهم نه هآجه مهن مجهک نهمم ه
ن ۀهم ه ه ه هنهک گه هك هم
م ش ه هکمکهژم ن م یهم عهآجه همیهشنن ه
هم ه جه مه
ه نه ن ن هم هچ نه ن یهه هش همیه ننهنه ه م هن هم ر ه
ه
ك همیهن نهنهني یه نهم ه ن ه هن ه همیهر ننهمیه نهک هچ ه م یهک هن هم
م نم ی هزو هک ن هم ن ه هآب ه ن هم هن همن ن ه ه م هشن هم هن هي م هم هچ نه
ن یهن هن ه هر م هشنن .ه
همیهشننه
ن ه م جهمنيعهش ۀه أ تهش ک ه ن یه ن یهن ه جهم لیه ن ه
نه نم یهک ه ه نمجهم نجهکش ن یه هن همیهآ نه ه ش م ه یهک هن هن هنم نهم نم ه
همیهن هزفن ه یه یهم نجهکش ن یه أ ه
أ تهش ک ه ن یه مه م همیهک نهنهن ه
ه و نمج هن هم ب همیهک ن هن ه هم ت ه هآن نیهک هم هممنم ه
من ۀ ه ن ی ه م هم هم ج ه
م لیهن هک ن هم ،هم مجهنممیه مهک ه ه کهم هآ ههمیه نم نهم ه ن یه گ نه جهمیه
ک ن .ه
ه چ نه ن ه نه م یه یه یهشن همیهر نهنهمیهم نهنه م جه
هم نم ی ه م همی هم ن .هم ش ه
ن ه ه هن هک ک ه هك هم
م نم یهمیهک نهنه کیهم هم لیهن هک ه و ه ه ه ننهنم نه هك هم ش
مهمیهکشن.هن هم جهم مه ن همیه م یهنه ن همیهن گ همیهشن ن.ه ن
یهنهم ش ه مه میه ن جه هي همیه ن.هم ه ه هم ش یهک هآ ه مه ن
نن .ه

ن ه م یهم هم لیه
هك ه م ه ه
هش کهمیهک نهنهمنه
ه یه
ه نهني یه
ي همیهک نهم هن همیه
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ی هـ هم م ی هم هچ ه ی ه أث هر م هن ه
هآ همزمن ه ه نمج ه ک ه ن نۀ ه
هنهم مجه أث ه
ه هن یهم ننهم .هنیه مهمیه نمجه هلز هر
جه نش وک یهنهم
ی هم  ،همؤث ج ه ن ن هنه
ر م ی هم م ج هم ن ه گ م ی هن ه همي ف ی هآث همن ی هن ه
نش وک یه نمی هر م،هم یهک نههک ه هآث هرن رنجهم ه م هننهک بهم ن ه ننه یه«ه
ه نش وک مج»ه هن هم ه که ن ه نمیهـهش يیهن ه
به نری»هنه«هن ه نم هنه
م ه ب،ه نم ،هم م ه نمیه یهنهمز یهم ش یه یهن ه م هم ش یه زم یهنه
ج ه من ه ی هم م ه ن ک ن ه نم هنه
گ ه م هن هآ هلز هک ن هم  .هم ج هنن هک ب ه
نری» هک هم ز ی هم نی هم هن ه م ه
ه نش وک ی هم مج هم  .ه«
من ک هن ه
ه ه ن یه حهک هر م ۀهمن م نجهن هم مجهنه
م ک نهشن ه ک نلنژیه به هم ش
هك ۀه نش وک هن هآجه نه یهم جهر ن ه مه
ه نش وک مج»هک هفمجه
«هن نم هنه
ه ف همش نكۀ هم مج ه ی هر  ،هم نم هشن نی ه هآ هنم ن همی هک ن .ه(ي ل و ی:ه
)0211،023ه ه
آ همزمنه ن ن همی هم هک هن ه م ۀ هش ه ه ک یهن همن ی همن ه ش ج هنهم يضه
هآجه
جهنمن یه ه ه م هآمن هم .ه هين هشمتهآ همزمن «:ه چهم هي می،هن ه م جهز
هشن ه نن .هن همل ی هفنه من گ  .ه همن ه ی هن ج هن ه ه
ين هل بهن ه نمج ه مهم لک ه شنهک ه
م بهرو ن.هآ ن نهنهم یهرو ن.ه همنه م هم گ تهرو ن.ه نک ه نته هرو ن.ه همنه فنه
ه مه همف نكهنهکنهنهکنل هنه هک ن ن.ه
هنه نمکهرو نهنه فنهک . .بهه هرو ن.ه
هنه شگ هنهنن هم ه
ه مه چ همن همیه ،هي م ه مهش هنهن هم من ه یه ف
ه
هنه نه ک نۀههشؤجهآنم هنهلم جهنه»...ه(آ همزمن،ه0231ه)230،ه شۀهم جه ن هم
م
هم نؤلنژ کیهم همنه
یهفنهنه ضهن ه ۀهآ همزمنه مهمیه نمجهن ه كهمشیهنه
نهک ن .ه
هن هن ه گ ه زث ه نمیه
هه ک ه ی ه نۀ هآ همزمن ه هن ه« ب ه نری» ،هن نن هآ
ر م یه مهن هن یه ک یهم مجه مجهک ن.هآ همزمنه ه نمجه كۀهم ه کهم نهمز كهک ه
ن ه م یهک هکشن هن هز هن گ رن یه عهم م یهـهمي ه نیه نن،ه ه یهمه یه خه
م م یهنه ک یههم مجه مهن ه م ه ؤم هي م هنمن.هم جه ک ،ه به نریه مه میهچ نه ه
م ه نش وک مج هم مج ه ههن هک ب هم نت هن هآن ن هن هآ همزمن ه م ه ه نمج ه ی ه ک ج هنه
.ه( ن نی ،0231:ه)001همل همز ج هنه
مؤث جه ن ه هم گ ه م ج ه نن هش ه
هآ همزمن ه ن هر هم ن هم ج هک همن ه م هژ ی همو ن ه
ه نم مج ه نی ه ه ک ه
هم هنهن ه لۀهم ن ه
یه گیهآجه مهن ه
به نریهنه كجه ویهنهم یه
ه نۀهم هآجه ن هک ن هم هنه مچ جهن کهمنهم ه
ننهه ه ه جهم م به كزیهنه
ه نش وک مج»ه مه
گ هنهک ک نهک ی ه جه نش وک یهم مجهن هک به«ن ه نم هنه
یهم ه
،ه
ه ه هنه هک یهنه يصهنم هم ن؛همم ه ه مۀه ه هنهک
م ه یه
آ هز یهم لو جهمنه ه ه یهمث هنهم نۀهم جه ل ه ،همش ه منن هنهآ همزمنه مه ه
هم ن.ه ه نمجهمث هنم ن ه
نمجه ن ن همیه ن هنهن نم نهنهه ن ه هن نۀه ز جه گ
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آشن یهک ه کیهم هم ن جه«ه به نری»همیه شنهن هم جه همیهرن ن«:همجهآ همزمنه مه ه
همیهک  .ه هچ نهک هن هم ك مو ن ه همنه
ك هش م یهک هن هك ح هم أل هنمش  ،ه
هنم ».ه(آشن ی:ه ه هم هم م ی:ه )0231،011ه
م
ه هک ن هم ن«،ه به نری»همنه مهم م جه
م بهک یهک هن ه ۀهآ همزمنهم
م و ه نمیهر م یهن هرو م یه نش وک مجهم مج،هي منمنه منن .هن ه ۀهه هنه گ هآ ه
هچ جه نش هم ن:
مزمنهنهم م هک
ه م ه ننه
ه
هآ همزمن م نۀه یهم ه نش وک مجهم م یهم هک هن ه
«
شن م نم هم ه گ م ی هم مكی هن هک ن هن هآج ه م ه م هز همه ب هکشن همی هنم ن هن ه ته
ر م ه هم جهمن ۀه جهشمن ه مهک همیهر م نهنه ه م هز یه«ه نمی»هنه«همه »ه
یه )0213،033ه
م نهمیهشنن».ه(م ه
«نی ه کی هم هم ن ج هک ی ه نن هک هرو م ج ه« ه نمی هر م ی» هن ه« ه رش ه ه
ن ش ج ه» ه م همك ح هک ن هن ه گ مش ه نمی هر م ی ه ههن ه زثی هه هن هم ج همهز به
یهن هم مجه
من ه يیه م ن.همنه نم ه نمیهر م یه مه ه ئیه وکهم هرو م جهمن جه
ه می ه نش وک مج هم مج ه هممکج هشن هم هک هم ه ن نه
ن هک ن .ه ت هم هآ همزمن ه
ۀه
گی ه نن ه ه منج هم ه ه ب ه ج هرن ن ،ه ننج هآ ک همنفع ه نن ه م هن ه م ه
به ن ه نشجه ن».ه(ه ن نی:ه )0231،031ه
یهنهي هن ه
نریهم تهنم نه ه م همیه همز نم یهک هي ه أم ،هي ه
«
یهم ه همنف یهک هم هن هآ .ه گ شیهم هن ه
نریه ک ه گ ه
م ...هم ته
م ک هم ،ه ه نمجه کهم هن هکنم ه كۀه خهم ن هم هنهز ه همم مجهنهنه أث ه نمم ه
هم ش ی هم هن هم من ۀ همزنم هم م ی هم ه
هک هم م ج هآ ه أث ه ک ه منج ه
م
چ .هم م هم جه گ هن هآجهم هک هم ه تهم هآجه م ه ل هک هکن هکن م هم جهك ه مه
یهک ...هم ک هآ همزمنه أ هچ جه گ شیه
هنه م ه ه مههم
هم کهمیه نم ه
ه ن ن ه شن.هم هم جهآجه م ه گ جه
ه ریه میهمن ه هچ نهک هن
مه ه ننهنمن هم
هنه م یه مهن ه ننهن ن»...ه(آشن ی )0233،312:ه
م ،ه همنه ننهک هچ جه
جه لۀهش يیهم هک هنفعهش ه مهن ه م ه بهـه
« به نریهآ همزمنه
ج ه لۀ هم م ی ه شنهک هن ه كحه ج هنم میه
ب هم م ر ـ ه نشج همیهک نهن هش ن ه
هم م یهم ».ه( م ی:ه،0233ه)032ه ه
م
هم ننهنهم ن یهن ننهنم نهک ه
ن ه م ۀه نهم جهننهک بهم هآ همزمنهآث هنهم
یهم همك لبهنه ک م هآج،هم یهمیه ن.هآ چ ه ه ک م ه نهرو ه
گ ن ه مهم هك حه
نری،ه أم یهم هن هم ک هچ مهم ه ه نمجه کهم ه همش هم م جهن ه
م جهم هک ه«ه
هنه ش نریهنچ هآمن ؛هن ه
یهچ نهي ه هچ جه ن یهنهز
م من هن هكن ه که ه
ز لیهک ه به هم ن یهم زیهن ه م جه م جه همنم یه لیهم هين هنه گهن ه ه
هنه
نهش ه هن هنه ل هشنهنه به مهن هنه نهم .هن ه مۀه م ه هک نم هنه
ه ب همه هشن هن هش ه  .هم من ۀ هک ب ه شی هم ه می هن ه
گ هن هك هم
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جه ه

یهم جهم أل ».ه( ش ج ) ه

هآ ک هم ه م ه م هآن نجه
م جهک بهچ ن جهک هم ه میه م ۀه ک یهم هنمن:ه
که م مۀهم نیهم هک مۀههنه لۀه نش وک یهن هم مج،هم ألۀه مفیه مهک هم جه م ه
ه هآجهن ه هر جه ننه ه ن یهنه ه منن.هنن هم ک ه به نریه همك حه
ن هز ه
ک نجهنن ۀهم ألۀه ن هم یهنهينمیه که گ جه نمیهر م ه مهن ه م هن نر ه ج،ه
نری ه ه
م ج هن ه ن ی هچپ هم مج هک هن هآج ه م ج هينی ه ه نن ن ه هک ن.ه ن هم ک ه
م مئۀه کهم ث ۀه ن که میهنن مجهنهآنمبهنه ن هک ه ه هم ه ك ه ه کهمیهشن ن،ه
ه هآ چ ه به میه ف هنمش ،هشک که ننه
کوۀه م نه مه ه وعهرو م جه جه ن هک ه
هم ک ه نش وک مجهم مجه مه گ یه نه ه ه ننهآ نهنه ه ژمن یه
هز ک هن هآن ن.هچ
یهنهمي ه نیه م هم مجهن هز ه هم ک نجه ننه ه
گیه گ هک ه هز ه ک ی،ه
ه ه ن.ه( ن نی:ه،0231ه )000ه
آ همزمن ،هرو م ج ه ب ه نری ه م ه نن هم ج هرن ه نف ح همی هن ن :ه« ه ب ه نری همیه
،ه گن هر م ه نریه ه م ه نری.همم ه
رن ه مچنجهن ه نریهنهمر ه هم م ه ن هآ نه
،هن هک هچ یهم هن هزنننه جه نری.هن ن هم نهک هر ن ه مهچكن همیه ن ن؟هم هن نج.ه
؛همم ه كه ن هم .ه جه م جه ن یهک هم ه نم همیهن هن یهم ن .ه
ن ۀه ل ه ه
ه ههن ه جهم ه که م یهم .ه ف همیهم ه نجهآمن هنهن همز كیهآم ن ه میه
م یه شنهک ن ...ه به نریهننه هنم ن:ه کیه بهنهن گ هم هک ه به ن هم .هم ه یه
رنش همیهم هش ...ه ه یه به گ م ...ه مۀهمم لکیهک هي ن نه هکمکهم ش ج،همنمنه ه
مه ههن ه چ ن ه یهن هآن ن نهنه مچنجهک یه ه م ف هک نهنهم جهمنمنه ه كه
،هه نمل ه
،همن یه ه
،همهن ه نه ه
ه ه و ه ...هم ك ه ه
گهآ جه
».ه(آ همزمن:ه0232ه30،ـ )33ه
نیه ه
مك لب ه ن ه م ه م ه می ه ن همن م نج هن هم مج هم همی هک ن .هآ همزمنه
من م نج( ه ی هشنج) هم م ی ه م ه همث ۀ ه م ی همی ه هن همی هک ن هک هم هن نج ه م ۀه
ه گیهآجه مه همیهک ن.همنهن همث هن گ ه«ن ه
م م یه مهمیه ن نهنهز هم م یهنه
هنهم ن شۀه يیهم م یه
هن هم مجه مه ه کن
ه نش وک مج»ه نهم همن
نم هنه
میهک هن هک ه ه نش وک یهمن جهن ننهنم ن،ه ن همیه شنهنه نش وک مجهم ه هم م یه
ه ه گهم میهنه نز هش همزکن همیهک ن.همنه
مه ه ك ه ن ک نهم ن یهش جه
یه
ه نش گ یه مۀهي جه ن ن ههنه ه
م شأه به نریه مهن هم ن ه یه کن ه
ی:ه ش ج) ه
نهمیهک ن.ه(هم ه
بهمزن هآجه
ه ه ننهن هننهچ ه ه همیهشنن.ه کیهم نهم ه
نم ه ن جهآ همزمنهن هم
ی هک هن هم ی هم هنچ ه ن ن هشن ه نن هن هن گ ی هم ن ه ه ن ی هم ه ن ه گی هنه
یه یه«ه فۀه ن ی»هنه
مه ل هآج.همنهم جه م یهم م یه مهم هننه هنم یهنه
« همز ك هآم ن ه می ه م ی» همش ن همی هک ن .هن ه أک ن هنمش هک هم هش هن ه ب هنن همو ن ه
م یهم منه میهک ن،ه ک هننهمو ن همي ه نیهن ه هنم ن.ه«ه به یهمم لکه هنه
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 1.هم هم ج ه
ش ه ی همم لک هر
یهنه ه ن یهمش ه ه
مي ه نیهـه

ه ن ک ن هآ ب هش ی هآ همزمن ه ه ب ه ش ه
ۀهنم گیه ه نهنم گیهم .ه( ش جه )32ه

ه ه ن ن یهم مجه ه
هنم ن.همنه
ن هآ همزمنه ه بهنه نهآجه ه ۀهم
بهنه خه كۀه ز هآم ه بهن هم مجه ن همیهک ن.هم جه كۀه و ه هم نمه ن كه
هنه تهم هکنن ه یهم ه 0120ه ه نه ه گنجهک نجهمهن ه ن كهآم کیهم م همیه
شنن .هنن  ،هآش ی هآ همزمن ه ه ن هنهز ک ی ه من ک هن هم ی هر م هن ه ه ن نری همن هم ه
یه کن همش ۀه یه نیهمن .هم ه همنه نش وک مجه کن هم م یه ش ه
گه
یه نه
ن ه گهکشن ه نم نهنه هرن همیهم مكیه ز ه أث ه نهنه كهمشیه یه
ه
هم م یه نم نهنه م هش
ک ه ه هم هم ته گ ه ن؛ه ک همهن ه كیه هم
،ه
ه ی هن هآث ه همی هم ه نش وک مج هم ی هم هي هک من ،ن کن ،ه
نن همن ه همن
ی:ه ش جه )033،ه
ه ی(.هم ه
ن گ ،ه نر ،هک ک ،ه ک هنه نهآ هم ه
ه ج ه منن هم ن شۀه
هآ همزمن هن ه ۀ ه ب ه نری ه م هش ن ه نمج ه
ههن نر ه
ج هشک ه
هک ه ن ه ی هآج ه م همیه نمج هن ه م هآث هنم ی همن ه ه
م م ی هنی هنم
ه ئ ل ی هم هنفع ه ب ه نری ،ه ر نمج ه یه
مش ن هک ن .ه« و ج ه م ج» هم ج هر م
نری» هم هنه ش هن هم جهمث هنم ن.ه هننیهم جهآث ه م نۀهم جهم م یه م جهنه
«
یه هنفعه به نری (.ن همم ی:ه ه هم هم م ی،ه
م م ه نۀه ننه نهنه هننه
ش جه)003،هآ همزمنهن هم جهنم جهم ه که نه نهمن م نجه نیهنهآم م همیه نم نهنه
ه همز یه ن ه یهنهمه ل ه یه گیه ک نهمیه
م ه نیهن گ ه ه گ یهم نیه ه
هنم ج همی ه نمج هچ جه
ک ن .هن نر ه ی هم نی هآ همزمن ه م هن ه ب ه م ۀ هم م ی ،هم ه
مجه منن :ه
م
هآ همزمنهمو ن ه ک نلنژیهک ه
ضدیت با تکنولوژی و مدرنسیم بی ریشه :ن هآ مءه
ن همکث همنم نهآجه مهم من «هم ش ج»ه هک همیهر ن،هم م هن ژ همیهنم ن.ه هرن همیهک ه
ه صه نن «هم ش جه نری»هـهک ه
ه ه نمر همیهم ه« به نری»ه مه هم جه زثه ه
یهم هن ه م رنجهم هـهم ه صهنمن هم .همك ۀهني هآ مءهآ همزمنهم جهم أل ه مه
نشجهمیهک نهک همن،ه ن هن ننهم ش جهنه ک نلنژیه هم مجه مه هلز هم ک هك یهنهم یه
هم  ،هنم می همث م ه نء ه گی هنه
ی ه م ههن هر
نن ه ن ه ننج ه ن ه ه
م م یهنم هنهم هم جه نهآجه مه نه منن هم .همنهن هم نمهم جه هن هنه ک ه لبهک ه به
ن یه هنه هم هنه ش هرن هم ه مهمن نه نهي م همیهن ن:
« که م ه نهک ۀهم جهک ن هم نهک ه گ،ه ش ه نیه م جهم .هک بهمیهرن ن،هم ه
میهرن ن،ه من نهمیهرن ن،هزکنم همیهرن ن،ه ن م همیهرن ن...هک یه میهآ نه ه گن ن ه ه
».ه(آ همزمن،0211:ه32ه) ه
م جه گهچ نمجه هننه نهميه
« و جه م ج» ه

هۀ هم ن ه

ی هم م هشن هن هم مج هم

هک هم هآج ه ه نمجه
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هک ه ه نمیهنهنم نم یهم ه
ه نهمیهشنن.هآ همزمنه ه ک نلنژیهم هم جه
ننهنهمن
م لو همیهک ن«:همر هم هش هم غه ه جهآنمیه منه مه هم میه و ه میهم جهآم ن هک ن؛ه ه
هن ه ه ی هم ج هک ه م ج ه مه
ی هک هم ه م هن ه ک ب هآج ه چ هن ل ی ه
م می هم ج هکنن ه
ن نهمیه ژم ن»...ه(ص)302هنلیهآجه مهک م ه نه میهک ن.همنهم نهم ،ه ک نلنژیهمر ه
هن ه ننیههن ه گ نهنه هنه ه نمیهنمش ه شن،هن گ ه گ هنه ه نم نه نن.ه
ني یهم ه جهن ن هن هرو گن ه همن همن هک ه م نیهم ه ننیهنه نمیهم ،ه جهمیه
ک نهک :ه« م هنه ه ه مه م ش هآنم یهمیهآن نهک همز یه ن.ه نه نن ه نهآ به
نم نهمیهک نیهنه مک ن همیهآن نی»ه(ص)303هن هنميعه ش جهمیهن نهک هن همه ه ه هم ه
ه ج هآج هم لو هنم ن ،ه ه نن ه ن هنه
ه ك هن ه
ر ن ه ننج ه ( ب) ،هن ه
هنهف ن ی .ه
هم به
ش هک همم
هنمي ی ه م هنه
ی هن همز
نن همن ن ه أ ن هآ همزمن هآج هم هک هم ی ه ه
هن ه ن ههن ه
ر ه همز كهنهش م كه نمیه شن.همنهآ چ ه مهک ه ه ه ننهنهمن
هه ه
یهنمي یهنهف ن یهآجه میهنم ن.هم ه هآ همزمنهن ننهم
میهر نه مه ۀه
ر ه ه ن هن ه نری ه ننی هنه
هن ه ی همه ز هم فی،ک م ه
ن ه ک نلنژی ه ه ن
م یهم نم یهم هک ه ن ه ه میه م جه یهش جهن همیهر ن.همنهن هرو گن یه ه ه
یه یهز ه یه ننه مهم ه جهنیه جهمیهک ن :ه
«ک یهک یه ت؟هآنمیهک هم و نهنننهمیهک نهم ه مک ن هچ همیه من؟همگ هم هيف ةه
ه ن هم لیه جه
مم آ نیه ه نم ه شن همی؟هني یهم نهک ر هک هم هني یهي م هم
هم ه ه
ه که م جهم ن یهنن
م ،هني یهم همز ه لیه هم ه ک ن ،هني یه
همز ی هر ن ه ی هم  ،مک ن هن همن ن هآن نج ه ی ه ن ه م هنن ه
،ني ی هه
ج (.م ج )11،ه
یهنمي یهم ن ه ه ه چهر همیهم ه
ه م ه یههن هر ه ه
ن همك
م ف هنهمشک ه ن ه ه میهک ن؛ ک ه هآجهمیهم م ن.هم لیه ن ه ه همه ز ه
هن همز نم هنه بهم نریهنهن ه نهش م كه نریه ننیه ه همیه
رن رنجه مچ جه
ن :ه
یه نمهنه ه نریهم م یه میه
« کهچ یهنمش ه هآ نیهم نن همیهشنه هم
ننهنهن هزنننه جهم گ یهک ه یهن یهمیه ش نهنهم هآبهنه کهنهکنن هم م همیهک ن.ه
مم ه ننهن ه ن ه م جه ن یه ننهک ه ننهنهآنم ه .ه ن هکنچ ه هم ه ش بهچ ل ه هم محه
ن یهر نم نه ننهنه گ ه جهک ن یه یهک ه مک ن ه نن نهنه چ ه یهکنجهل ه نیه که
ش جه
نه ن همیه ک ن نهنه ه ه هم ه ه نیهن ه هکن هآبهمیه ن نهنهه ز ه
ی ه م ی هم نج هکش ن ی ه ه چ هک ی ه من ه
م ه م ج هلب ه نی همی هش ن هن ه
نن (».م ج )312ه
آ همزمن هم ن هم  ،هن نن ه ک نلنژی ه ههن هآ هن همننم همن ج هم هي ه من ن،ه
ه یه
مک ن  ،هآ ب همن ن ی ،هم ۀ ه يی هن ...ه ه نمج ه می هم همن ۀ ه ی ه ه
ه یه ن  ،ه به
یهآجهنه زن ه ک یهنه گیهم ن ه ه
ن ،ه ننجه ن ه ه
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ن همشک یهمیهر ننهنه ن هآشو گیه ن نهمیهآن ن :ه
« م لکه ه ه ه مجه م ه شن ه مک ن هآن ن هک ه ه م جه ننش جه مهش همیهک نه
هي جهک ه مک ن هم هنه م جه
همیهن ن...ه بهک هم جه
ي ج،ه هه هن گ مجهم
هم هي ج.هني یهم جهكن هشنه ک ه نشجهم .هم هنه
ه هک ه
میهش ن.هشن
هم نه مک ن ه مه
م جهم ن ه ه همیه ن نهي جهنهن نیهمیهشنن.هن ن هم همز ه
هن بهنهنم جهک ن هم نهي ج»...ه( م ج )23ه
ن كهم
هه هنه ک نلنژیهک ه ک هنه یه چه م هنه
ه آ همزمنه من یهم ویهن ننهم
ش نم هنم نهم جه یه م هشن هم ه مه هزنمنثهرن رنجه ه هن همیهکشن.هچ ک هن ه
ه یه
نم جهمیه نم ه:ه أ ت هآ ب همن ن ی ه ه یهآ بهآ یهين میهنهک م یهنه
من ن هآ شی ه ث هم هک هم نج هآ ب هآ ی همی هر نن ه( م ج )030،هن ه ب ه ن ه ه جه
ه ز جهآجهننهمیهشنن .ه تهم همن یه کیهم ه ن ئ جهنم همن ن یهک هم عه ه یه ه
ه
 ،همن ن ه مه مبهمیهک ن.ه(ص.)313ه یه ی،هم لکهن  ،ه ک ه م ی ه م ه
،هشجه
مزنمث هم نم ی هن ه ن ه ه ک ه ن ه ننی ه ئی ،هنمر م همی هک ن(.ص )011هم لکه
م نم ی«هي م هم ه ن ۀه که ن هنم نهک نهنهم ن هر نه ه مه ه گه نم هک نهنه ۀه
نی ه ک ن ...هن هم هم ج هز » ه( م ج )303،هم ج هم أل ه ب هم مض ه ن ئ ج همیهشنن،ه
هن هک ه نم هن ل همیهک ن هن« همه ه نبه
م ه هم ن هآ ج ،هم لک هم نم ی ه هم ج هک
هک هن ه که جهم به مه نه م جهم م جه ،ه نهک ن».ه( م ج)011،ه ه م جه ك ه
ن ئ ج ه ه هنهک گه هيهنه مبهک نجهم نم ی،ه هز ک ههن همیهآ ن (.م ج)303،ه
يف ۀهن گ هک نجهچ یهمن ن یهم هک ههم ه جهم یهچ جه جهمیهشنن :ه
« ز هن گ هک یه هک گهچ ه میهک ن .ن،همن ن همیهر م نهنه هم ه مخهمیهک ن...ه
م جهزک ه جهآنمیه منه مهنم ن.ه هم هم ه هنه ی.همر ه هن ه مه یه هز م هک یه
نجه نم ه نم هن همیهآ ن،ه جه  .ن،ه میههز هم مجه ه نبهم .همم همر هر نجهآن ه
مه یهچ هكن ؟ ن،ه ن ه ه ن هن همیهآ ن.ه جهم جهچ ه یهمن ن ی.ه جهم جه م یهک ه
هآجهين ه نجه نم نهک ه نمبهم جه م هچ ه مه ن ن»...ه( م ج )023،ه
م هش
ههآ همزمنهن «ه و جه م ج»هفمجهمش هنه أک نه ه من یهم ویهن ننه ک نلنژی،ه
یهنمي یه
ش جهمیهن نهک هم ش یهک هنم نه ن همیهشنن،ه كیه هش م كه نمیهنه
بهک ن هنهمف هم .ه ه نمج همث هن هيك ۀه
ه
،ه
ن ه نم نهنه یه بهنه
ن هم ه ج ه«م ی» هک ه م نی هم ه نی ه ننی هن ه نمی هن هنم ج هم  ،همی هش ن هک همنه
م ج ه م ه نب همی هش ن هن هک ه نن ه م ه ن هم  .همی ه نم ن هم هن ه م ج ه شک هآب ه نجه
ن ن.همم هچ همن ن یهک ه ه یه گ هنه هم ،هچ ن جه ه مه مخهمیهک نه هن ه کیه
م هآ ه هآ یه ن.هم جهن هز لیهم هک ه م ج،ه نمجه نمبهم جه م هچ هک نجه مه نم ن (.م ج) ه
همث هن گ هآ بهمن ن یهم .هآ بهمن ن یه ه ن همیه نم نه هم نم ه یه نه
هنه
آ ن هر ن هک ن؛ همم هن ه ن هم ج هم نم هر ن هن نن ه نم ن هن هم لی هآج ،هم ی ه می ه
گ نم یهآ نه نم ن.هل مه هچ نهني هم نم یهکمیهم هر ن ه مه هم نم ۀه هآ نهمیهک ن.ه میه
م جهآ بهمن ن یهن همیه ه هنه هف ن ی،هآ به نیهين ،هم بهنه م گه ه
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نهم جه .ه
یه ن هم «.آ بهنم هي ج!هم ه مۀهن همك م ه ش جه مهمیه
ه ه مج هچ نمنم ه ن همی هر ن هي ج! هآ ب هم ج ه نی ه م هم ج ه نک هل گ ه نم نه
ي ج!هآجهني هم ش ه نتهآ بهآ شیهک ن »...ه( م ج)32،ه ه
ه هكن
ن یهم جهم
گ ه نمی ه
ر یهنه

هک یه زثهمه یهآ همزمنهن ه هن هم من ه نم ضهم نهشن هن ه نریه
یه گه نمیه نن ،هم هم جه
هک هچنجهن ننه ک نلنژی،ه ۀه نمن ه
ه من هن هم ه ج ه ه نری ه ی هنم ن هن ه زم هشن هم  ،همن ب ه ف ن،ه
هشن ،هم ته نریه یه مه ه همیه ن.ههه ه

نقد استعمار خارجی و استبداد داخلی:آ همزمنهن هک به«ه به نری»ه ننهن هک ه
یه ن ه گیهمم لکهش هم ه م هم مجه هننهن هم ه نمم همش همیه
ش ه یه
یهم نكهمیهشننه ه
یهنهنم یه نهک ن.ه نمم یه
ک نهک همیه نمجهم هآجه ه نمم ه
ه
م من ه زن همي ه نیهـهم م یهک هن ه هنه ههم هن ه به خهنمنههنهن ه
ههم هنم ن یهه ه ب،ه آن ن.هن هز لیهک ه نمم هنم یه ه ننه م ۀهم مجهنه ه
ه مهن هم جه هي جه م ه
ه ني هنه کننه م ه
آجه یهم نكهمیهشننهک هم هنم همن
آن ن.ه(ي ف ج:ه )0213،001ه
ه نۀهآ همزمنه به تهم هم بهه یهنه ش ه ن
یه ن نه میه هن هآن نجهمنمنه هم مجهم ه که نهنه ن
ن گ هر ن نهنه جه مه ز ه ك ۀه ننهن هآن ن.همنه همش ه ه
مهه م هم میهن ه ن ه گیهک هم ه هه به نریههشن هم
مهن هنم ج«ه و نه م ج»ه ه رنهمیه م ن :ه

كهم ش ج،ه م نه ه م ه
ه ننهم ه نیه
همه ن
ه یهم م یه بهآجه
،همیهنم نهنهم جهمنفن ه

هم ؛ه هن هش یه م .هن هم هم ه
هن گ ه هن هن یه م
«هم
ئ ت! ..هن ه هن همش همیهک ن ه ه م نۀ هکم ی هنهم م هک هک ی هم ن ه نن ن(».آ ه
مزمن )0211،13:ه
ه
ننهنهمه

هآ همزمنهم م همي ه نهم مجهنهمم لکهن گ ه مه که هک ن هآجه م هنم ۀه
هک نۀهه ،هک ن هم .هم ه جه ه یه یهک ه م نۀهکم یهم ،همیهرن ن:ه ه

«همي ه نه که ه یهم ک ه نه هآ نیهم ن هن ه هن جه کهمزهن ه م ن...ه
م جه هر ن ،همم هآ نه ن،هز جهآ نهم ن ،هز جهآ نهه ویهچ ن هن...ه یهم هن ه هن جه
هن ه هن جهي ن هنه نهنه ک جهن ه هن جه
و ،هم نن یهن ه هن جهک ئنچن،ه
ک ...ه و ه مه هک همیه نهمن ن هنهم ش جهمیهن نهنه نهک همم ک ه هشنهم همن ن هنه
م ش جهآجهني ه ه ه و ه مهمیه نهنهر نن هنهرنش همیهن ن»...ه( م ج13،هـه )11ه
زکنم
ننهم
مزمن هن
مه ز
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نهنه جهآث ه

یهم هن ه ن

یهم مجهمیه نم ن.ه(م

م ی:ه )0231،002ه

آ همزمنهن هم لو ه ننه ه م ه یهمه ز هم فیه ه یه م ه ننجهآجهنهن ن یه
،هنم گیه
ه نل نر م یه ن هن ه
ننجهملگنیهآجهمش همیهک نهنهآجه مه به ننیه
نهمه هر م یهمیهنم ن.ه ه نۀهمنهمه ز هم فیه ه نمجه شیهم ه م نه نه یه ه
ه میه ن ۀهکشن همو نه نن ه؛ ک هن همیه میهنم گ یه ش هکشن هشن هم  :ه
«م ه و هنم .ه یه هنم همیهنم یهچ هين ه ت؟ه من نهک همیهش نی؟ه و نهن ه
ه ت.هم هم هک ه ه
هن هن هن هزن ۀه نه ته نم ن هک ه که م هم هم
هنه
ی ه همم ک هم ه نم ن هن ه م ج ه ت هم ج هم ه ت .هم جه ن ی هک هشن هآ ب هآ ی ه نه
ه ههوی همی هشنن .همی ه میه
نيی همی هشنن ،هن نم هر ی ه ن ه ک ب همی هشنن.ي ی هن ه
ه هم منجه شن .ه و ه مه هک همیه نهمن ن هنهم ش جهمیه
ت.ه نه تهکم یه مه
ن نهنه نهک همم ک ه هشنهم همن ن هنهم ش جهآجهني ه ه ه و ه مهمیه نهنهر ن هنهرنش ه
نهمیهن ن».ه( ش ج)11،ه ه
هآ همزمنه مۀهمه ز هم فیهنه نجه ن یهنه ن نهکش ن یه مهم ه م ه
ی هم م ی ه هشک ه نیه
ه ن
هن ه
هم هم
ی هنم نم ی همی هنم نهک ه ننج هش
م مهشن هم .همه ز هم فیهم ه ه ش نریه هکش هنه مک ن هشنجهش نۀه نل نهمزهن ه
ه
ه ن ه م هنچ هآ ب هن هم گ هن هک هن ه
هن ه
م م ه نن هک هم ج هنف ه
جه مهم ه جه ن هم .ههه یه یهنه ه ک ویهم لیه ن هن ه م همينم ه أ ته
ن
هم مفیه م ه یهمیهشننهـهم جه
نجه ن یهـهک ه میه هک نجه یهم لکه تهم ه
م هآ جهن هنم جه
هنهچ ه نم نهک ن؟( م ج 330،هـ ه )332هن همم ن هن هم
ک ه نجهچ
چ جه جهمیهشنن :ه
«ه همزو هم لیهمن یه ننهک هشن ه ننهشن یه نی!؟هن ه ۀه نجهنهمأمن مجه که
.همم ،ه ه یه ن ش جه هشن ه ننه
ک ه نم نهآمنهنه نل یهک همث ه گه نیهن ه نم نه
ه
نهچ ه ن ن یهک ه هنلش جه میهنمن ن!ه ه ی،هك حه کهنم هي لیهن گ ه مهن ه همیه
هنمش هچ خ ه كی ه ن هن هم ه ج ه نی هن ه کشن هن ه ه هللا هک »...ه
ن هم ه ج ه
( م ج )311،ه
آ همزمن همر چ ه نم ج ه هم نج هش نۀ هم ب هن ه ی هم ؛ همم ه مچ ج هم ل ه
مه ز هم فی هم هک همی ه نم ن هم ب ه م هم هم ج ه نم ن .همن هم ن هم هک همه ز ه
ه ه نضهشنجهم ب؛هچ مهک ه چه یهم جه م جه یه
م فیه هم جهشک ،هچ یه
نمر م هشن ه هم منهن ننه نم نهنه م ج،ه بهم هم جه جه ه یهک هين ه هن جهنه
هم لک جه نم نهشنهنه ۀ هآجه ه نریهکش ن هشنجهن جه ءه ه
ين ه جهنن ۀ ه
مجه نم نه
ه ک مجهنهم
ن هک ،ه ن هنهنمر م یه م جه یهش جهنه ن جه ه ه
نن.ه(ه نيیهش :ه )031،-032،0211ه
م جهمنفن هن هرو گن یهم هن ه ه

هشن م یهآشک هم

«هرو ه:ه نبهچ مه نه م جه کمجههز مه م جهن

ه :ه

هنه ه ک نیه؟هآجه ه مهک هي هم ه
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مهممههزهه هه ه هه
جهمیه
یهمه هههه
هههه ه هه
هههههه هنم
یهکه ه،ه
ههههه هه
جه.همیهنم
ههه ه هرهه هههه ه
ههههههمههههمهههجه
ههههه ه،هم
هه ه:هآ
ن.هرو
ههههههههه
ههههه هههههکه ن هم
هه ه
مههجه
هک ن همیه ه ک همیه مهآجه ه م همیهن نه؟ه ننه کمجه ه مهم ه م جهش جه
ک یه؟ه ن
گهنه
هک ن هم نهم جه
هنهآ نه نن ه هم ه له ه
نجهک ن هم نه.ه هچ ه م جه
هکنن ه مه ک نه ه
په یه ه ش ه.همیهنم یهک ه،ه ه ه یهم ک ه ش نه مجهنه
ک ن.همیه یهک ه،هنهچ ه همیه!هنهچ هر ن هنه ننم همیه!ه نحهآن هش نهمیهشنن...ه ن ه
نهنه
هه
ههههههه
ههه ه هههنه
هه همههجه
هههکه ه
هه ه ه
یهکه ه
ههههه هه
همیهنم
هه ههه ه
کمجه
هههه ه ه ه
هه هننه
هههههمه ه
هه ه:هم
یه؟رو
ههه ههه
همیهرو
هه ههه ه هه
کمجه
م ه ننه ه ه ه
شن ه مهک ه هن نه چهک یه میه ن ن هنمن هم نهن هش ج،ه نم یه نه ک ،همیهنم یه
نهمهههلکهههیه ه
ههههه
ههههه هههه
هههنن نه
مهمیهشههه هههههکه هههزههفه ه
هه ههه ه هه
ههههشههجه
هههه ه ه
هه هنه ن.ه
ههه همیه
نهمه ههعه
ههه ههه
ههه هن
.هکه هههزهههیه
که ههه
ههههههههه ه
هه
ه.هرو :ه
نمشهههههه
ههههه
ههههنه ه
هه ه
.همجه
یهکه ههه ه
ههههه هه
؟همیهنم
هههه ههه ه
هه ه نم
هکنه
ههههههمههه ه
ههه هن ن.هم
نهنه
ههه هههکههههه
مجهنمر م
ننه م ه ن ه هه هه
همیهشنن.هچ مهآجه ههنم هن ه میهآمنه؟ه(صه)332ه ه
شیه میهنم هآجهين هچ ه
یهم م هن هکشن همیهنم نهنهم نم ه
ه
آ همزمنهمه ز هم فیه مهم ه
هم ،هچ جه
نءهم جه م ه ه مههم ه جه هم نهمأمن همنم ۀهث هک هم هش ن ه یهي
جهمیهک ن :ه
« نم ه م ن ه
ن یه نه مهر ن.همن
نمهک ن،ه که ن هش ه
ن ه یهآبهر مش نه ه ه

ه ه م جه
همی هک ن هک هم گ
گ ج ه م ه م .هم زن هم نی ه
هآبهش یه م ئیه مهلنل هکشیهک ن نهنه نهک هش ه مۀه ه هآبه
هم عه مه نه ه نیه ه نم نهک ه خهن هک هنهم لیه مه ه
یه کهم بهک ن ن ...ه
مهآمن ن.هم جهم هآجهني یهم هک ه

ن :هآ هش ن هيف ۀه م جهنهم کهم جهآ نیهچ ه كیهنم نه هلنل هکشیهآبه م ئیه
ه
نه هيف ۀهم به ک ؟ه ه
ش ن هرو :ه
مگ هه ز ه ننیه
نهک ؟»..ه(ص )331ه

ه جه نهمنه یهمجه چ همن.ه م جهم ۀهم نم یه مهمیه ی؟ه
؟ه نهمیهرن یهم جه هچ هک همیهک ن؟ه ننیه م ه مهچ ه هکش ه

ه
م گن هک هم ز همی هشنن ،هآ همزمن هزفن ه گ گ ج هن ه م ۀ هم مج ه م ،ه
هنهم ع هم جهم هنه ن همی هنم ن،هک ه هزم هن ه ش ی هننل هن ه ش ن  ،هم همیه
ر ن .ه
تقابل سنت و تجدد « :و جه م ج»هکشمکشیه مهم کتهمیهک نهم جه م ۀه یهم مجه
ن ه م ه ی همه ز ی همن ج هک نۀ ه ژ ه نی .هآ همزمن هن هم ج هنم ج هن ه ه ک ه نه
همیهشننهک ه ن همه یهم ه كهرو م یه هشن هم نیه ه ننه نیهنه
م م یه
یهم هم ه ز م یه
آم م هم .هم م جهمنفن یهک هن م ۀهم جهنم جهي م همیهر ن،ه
هنه ننهن هم مجه ن ه
هک ه همث ه م ته ه ننه ن نهآمن هم .هآ همزمنه ه نم ه
ن ه
هنهمن م نجه
نهنم نهنه ههن هم مئ ه م هز یه میهم جه نم هم .ه ه نۀهمنهمن
ين ه م  ،ه ن ی همه هن ه ن ه هم مج ه م هن هن كۀ ه ننیهن همفمز ه ن ،ه به
هم م ی هشن هم  .همن ،ه منن ی هم ننی ه م هن همنم ۀه
آشو گی ه ک ی هن ه گی هن ه
هش هن ه ن هن ه رش گیه
نن ه ی ه ه همن ج ه ش ج همی هن ن هک هآشک ه ج هآ ه
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م م یهنه ن یهن ه نریهش یهنه

یه شیهم هن

ه جهم ک یه نریه

ی،هم

.

آ همزمنهن ه«ه و جه م ج»ه هن ژریه یهم ن هش هنه ن همش همیهک نهنهآ ه مه
ن ه كۀهم ه هي م همیهن نه ه و ن ه يهم يهآ ه م ه ش جهنمن ه شن.ه ه نۀهنیهم ته
هم .ه
نهم یهک ه ه یهآنمبهم م یهم هن هش ه همث ه م ته ه گه گ ه نه
ه،ه نه هنه رش گ یهم جهش ی،ه نميبهم جه ن یهنهمفمز هم .ه
م ه یه ن
منه به مهم ؤ هم جهمفمز همیهنم نهنه نميبهم م یهنه گیهآجه مه هم ن ه به
میه ن.هآ همزمنه هش ه هم جهش یه مه ه ه یهشنجهنهم ش یهشنجه ه م ه
می هر م ن .هچ ج هک همش ن همیهک هن هم نمی هنم ج هچ ۀ هم می هک هم هش هآمن هم ه ه
ه ش جهنمن همیهشننه(ص)33هنهم جه هنه هن ه
هن هم نیه نته مجهنهش ن ه
یهن گ هم ه جه ننهمنهچ جه جهمیهشنن:ه ه
ه و ،هنمش ه
«هنل گیه ه ه که ن هم ه و ۀهچ هش ن هشن .هنم م هکش ن ه ه
ک یهن همیه ن هنه هم ي جه من نهرن همیهنمن هک هآمن.ه هم جهمز ته ن هنمش ،همم ه
یهن گ ه مک یه ه جهنه ه نن نهک ه که ن یه ه یهک همیهآمن هنهن نهنلی،ه
هنه ی،ه یهکن همیهک هآ همیهشن،هآشیهک هشو .ه هن نم یه هشك یهنه ش ه یه
هي ه ه ش ه
ه ن یه یه کیهم ه ه ك یهنهم جه ن ه جه،ه هم
هن ه ه
ن نم ه م همی.ه هن یه مه تهنه یهر هآن نجهن(»...ص)23ه ه
ه ه نۀهآ همزمنهم هن ژریه یه کهم نهش هم .همنه هنه یه مهک ه هم نه
همیهن نهن همن نه جهش یه ه جهمیهک ن.هآ همزمن،ه جهش یه مه نته هنه
ش یه
ن هر مجهنه یه ننه هم یهمیهک ن.هك هنم ج،هم جهن ژریه ه هش هیه مهک هن ه
ش ه نریهمیهک نهن ه هش هنهم ه یهک ه شنه هز یهمن یه هش ه ه شنه مهن ه همیه
ر ن.ه منن یهآجه مهن هش ه ه ه ههللاهک همن یهن هش هم ن هم ه ه هن یهک هم ه جه
گهمیهشنن،همیه نمجه (.صه323هنه )322ه
منهم ه جه که
ج ه م هنم میه
ههآ همزمن هن هم هچ ج هن نر ی هم هش  ،ه ن ه م همه هن ه ن
ه ننه
هن ه هم
مه ل همی هنم ن .ه ه همن ،هم جهش يه ه ن ه ه همث م ه نء هم
جه
ه منم يه ميه ن
ه ن یهشن همه ئبهنهمش
هنهم ه جه جه
ه
من
م هميهآن ن.ه هچ نهمن،ه یهم هن ژریه یه ن هنه ن یه مهمن نهم نهي م همیه
ن نهنهآ ه مه هنل هم و هنه ن هم و یه همؤث هن ه نری(صه)302هنهنمش ج ه وک م هنه
هن همزکن همیهک ن؛هنلیهن هک ه ه ج ه ئ هک م ه
یه م ی هن هم ك ی ،هه
هنه نل نهنهش هنهش یه مه یه
هنهآنمبه ن هآج،ه ن یه مه همه ل هنهم ه
ن
نمج ه کی هم ه چشم ه یه
مه ل هن همه هک ن  ،هم ی همی هک ن .هآ همزمن ه ه ن ه
همی هرن ن «:همج ،ه نهيه ه ه کهم نم یه م هه
ه
مه ل هم م یه ن ه نیهنم نهنهن هم ج ه
ه
ههه ه ه
شیهکه ه
ههههه ه ه هه
ههههجهآ
هههه هنیهم
ههه ه
هههه نه
ن یهنم .همجه چ ه که مچ ه ي همیهنم ه هآبهن ههک،ه
ه ج هچ  .هچ م هک ه
 ،ه رش ه آب هن ه ک ه
نم  ،ه نی هم ج ه ج هن هم ج هن
هن همم ک هم ،ه م هم ن »...ه( ه هم هم م ی،ه ش ج) ه
ر جه م ه
من،هچ جهم شیه میه ن

هي

هم

هک هآجه مه ه م جهشک ه یه ن

ه

هنه ه
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مه ل ه هم هش ه همیهنم ن.ه میه م جهم هک هني یهمیه نم نه جه ن یه نته ه
هشن م ی)ه مه ه هن ه کشنهآ ه مه نمه
(م ه ج،ه جهه همیهم هنهم گ ،ه نم ه
شن هم همه ل ه ن ی هن هم أث هم ه گ هش ی هم ی همی هک ن .هچ ک ه هن هنم ج همیه
نم هآ همزمنهن هم نمیهنم جه م یهک ه ه ک ه هنه هم ه جهمیه نم ن،همنه مه ه
ل تهش یه نه همیهک ن(.ص)32هچ جه یه ه ك هم ک ه هنه ه جهش یه ه
هنم جهمش ن همیهک ه
ه میهک ن .ه ش
نیهمث هر مش هن گ ه م نه که جه ن یه
ه مه
یه نهنهش کهمیه نشنه
همیهک ن.ه ه ن نهل
همنه
هنه
ک ه هم ن هم
م ب همی هک ن ،هآ م همی هک ن هن هکم هک همی هک ن(.ص ه )011،013ه(کم لی ه ج:ه
 )0212،011ه
ه
ه ن ن ه ی ه ک نلنژی ه ه ن هن ه
هه ه نۀ هآ همزمن ،هآمنج هم م هن هن
هم م ی هن ه گی ه ه
ملگن ی ه ن ن ه نری ،هر ش هم هم ن هم ب همي ه نی هم ه
ه یه ن ه ن نهآن ن هم .هچ جهک هن هنم جهمیه نم ،همنمنه
یه مهن ه
م
هک هم ه بهمیهآ نه ه ن نه ثهمیهشننهک هم منه ن ه مه ه نیه ننه
مه یهش
کش نهنهآ ه مه م نهش یه همه هر مهک ن.هن هم نمیهنم جهمش ن همیهک هک هک هنه
ه هم جهنل هک ه ن ه ه ه نیهمه هم جه
لنم هآ م شیهم هک هم هنصهش یه
هم ج ه ههن ه ه نن هآر هن ه ه
لنم هکش ن هشن هم هم هم هنی هن ن ن همی هشنن .ه
هش یه ه ثهم ه جه جهم ش هنهمه ل یه ن همیهشن ن.ه( م ج) ه
م
ه مه
ه مشیهنهن نمجهشن یهنهم جه ن ن ه
ه ن ن هنه نهشن ه ه كه
«ه
ه مشیه لیه نن!...همنل جهچ یهم ه نه
م بهک هک ه«م !»...ه ه هينكیهک ه نهم ه
كهآن هش یهک هن نهن یه م همیه ن ن!همث هآمن همیه چ ه ش جه مهن ته ن یهنهم جه
هننه
منل جهن ت!هک هچگن ه نن جه مه کهک ن!...هز م ه م جه ن هه حهک هن ه ۀهمن ه
یه هم ن،ه کیهک ه ...ه یهک ؟هکنمش ج؟هم ه
ن ه مهمیه مش ن هنه ك ه کهننه
نن هک هن گ هر ش .ه نمه ننهک ه ش ه مهم ش جهمیهک ن(»...ص )31ه
هنهن ه یهن گ هآمن هم

:ه

هک ه یهنمش ه هم همنهک هچ هين هشنخه ننهنهچ هلنن ...هنهنمش ه
«ه يه همیه
نم هيه هم همیهشن هک ه ف ههللاه هر مش هن ه ه نمش هنهن هرنش هرو :هشم ه نه كه جه
ي صهکم ه نم ن؟ ه
ـه ه؟ ه
هم جه مههک هرو ه ه م ن هنمي هچ همیه نم ن.ه به نن.هک ههن
ننه م هنهز هي صهکم ه نه یهم كه شنه ه هنصه هآي هم ه ه
من نهمیهرن نه ش هشن »(ص)21ه ه

 ،مک ن ،ه غه
ن هم هش هک ه

ههه مننهن گ ه من یهم ویه نم ه شیهم همنم ۀه ننه یه ه همن جهن هنم جه ه
جه هش ،ه ش جهنمن همیهشننهک ه رش گیهم م یهنه ن یه
م ه ن
ك حهمنفن هم
ه یه
ن ه نریهش یهنه ن یه هن ننهآن ن هم .ه ون هم ش یه ن نهن هش هنه
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ه نریهمن جهم ه که ن،هم ه جه جه ه یه نل نهنه نز ۀه نل نهر یه ه مز ه
م
جهم ه نیهن گ ،هآ م هنهآ ن یه ن نهن ه جهآ جهم نه
ك یهنههمه هر م یه ن
ج هن ن ه همی ه نمج هآج ه مه
ج ه م هز ک ه ه نی هش ه همی هم گ ن .هم ه
ک ن ،ه ن
:ه
ه جه نم ن؛همم ه من نهمیهرن نهش ه
«همم ن ه م همیه ش نه یه ه من ن...ه ن
شن ه جهش ه ج.هن ش جه نهمیه ن.ه نه ه م همیهم نهمیه ن نهش هک ه ن ه نه
ک ن(».ص )31ه
هههن ه یهن گ ،همنفن هم
آج،چ جه جهمیهشنن :ه

م هنه ه ک ویهنهآنم ریهنه أتهنه م نیه شیهم ه

ه«همن یهين ه ن هنه نه ه مغه م ن ه هن نهنهن هنهمشن .هن هآمنهک هشم ه چ ه
یهن ه یهه ننیهن هز ه من نه نهمیهشن ن،همیهآ نهن هم جهک .ه نه هم ههشم ه
ه نمجهنههنه نمجهمیهن نه ه کهن هنهن ه
آ یهک ه نهک همیه ن نهکن .ه و یه
ن ه م همیهم نه هم جهك هنهچ ه ن هنه نشز (»...ص )333ه
ه ن یه نمجهم ه ن هنه لیهشنجهم نمجه نل نهنهکش هنهک ه مه
هآ همزمن،هم
ثه م هشنجه م ه میهزفن هنه ون ه گ گ ج،همیهنم ن.همنهم جهمنفن ه مهم ه جه یه
جهک هن ه ۀهه ن ه شیهم ه م یه ننه ه که و ه
یه(م لکهن )هن هرو گن ه ه ن
ی،هم همیهن ن،همك حهمیهک ن :ه
«هم ه همجه کهم م هک ن هم .هن ه بهم ه م یهن ه مه ن هم ه هم جهآي ه(نه
ن همش هک نه هم نه که نۀهمنه و ه مکیهک هه حه ه ه یه یهن همن ن هآ بهن ه
آمن ه نن) هي م هم ه ن هم ههم نم ی ه هک ن ه هآب هن هکش هشم ه هک ی ه نم ن .ه میه
نن ه هچ همیه ن،ه م ه هم هم هن همیهر ن.ه كه ه کهن ن ه نیه ه نن همیه
آن ن،ه م ن ن؟ه هرو هم هک هم ه م جه ک ه یه گ ه جه م جه زن همیهن ».ه(ص)011هه ه
ه

جه نیه یه یهک هن هنمک
ههم جهمنفن هن ه
همیهک نه هنفنحه جهمیهر نن :ه

ه هم لو هنهم

مضه ن

ج،ه

«ه یه یه نهکش ن:ه ک همیهشن نه ه ؟ه چهن یه ه هم ش ه نم ن.ه ه همه ه
ه هز ه نه و هم هم همز ه م ش جه مه ک ش ،هن هک ن ه
م ه نن جهم .هم هش ه
م نهنه هم نهش  ...ه
ـه ه هم هچ هي ج!ه

هم ه نم ه

 ...ه

ـه نن جه ف ه نم ن.ه نم جهمیه ن نهش ه م همیهشن ن،هرنمهمیهشن ن،هم ش جه
هم ک هشن هم نه همن ن ه جهم .هشم ه میهک ش جه م جه م یهک هنم ن،ه
همیهشن نه ه
ف ه نم ن؛همم همجهنم .همیه نم هم ک هآ نه شننه هشم ه هن ه جه هن جه جه نه ه
نم ه جه گ م نهن ه ن ن.هم جهآي هين هنمن هک »...ه(ص )000ه
نقد از خود بیگانگی و هویت باختگی :يهن هن هم ن هآ همزمن هن ه« و ج ه م ج»ه
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ی،ه
هم ن ه ه رش گی هم م ی هن ه ن ی هن ه نری هش ی هن ه
مچنج هآث هن گ
نم گی ،همن م نج هن هم مض ه هم هن ه ج هم ک ی ه نری ه ی ،ه ن هن ه ن ه
ه ه ک وی،ه یهم کی،ه أتهنه نه هن ننهآمن هن ه
م منهن همنم ه همن م نجهنهن ه
نریهش یهنه ن یهم .ه جهآ همزمنهن هم جهم هک هم ه نم هم هن ه م ه ن ه
م ش ج ه هش ه ه گی ه نن ه م هزو هک هن هم ن ه منج هم ش ی هن هه ی ه ب ه شن هنه
م ش ی ه نن ه م هي ی هن ه م ه ک ک ه ک  .ه(م م ی :ه ش ج )023،هر هم نی همن هم ه ننه
گ گیه گیهن ه هن یهک هم هن هم هم نجهکش ن ی،همیهن نهآشک هم ه :ه
ه ی هم لی ه م همی ه ن هک هچ م هر ی هم هن هش نم ی ه نم ن هن هچ مه
« همنم هشن ه
ننش جه نل ه هک ه میه نهنهچ مهل تهش جه مهم نه میهک نهنهچ مه نیه م جهمیه نم نهنه
ه مه
همیهرو ی ه ن ه نمش  .هن
 .ه هچ ه ه
هن ه مهمی ه ن نهن هم هم ج هي
همیه نه ه ن مبهنهر ن همیهکش ن ن،ه ن ه
ر ه نن ه ه کیه کیه ه یهک هر هنه
نن هنه ش هنمن ه نن هک ه ش ه م جهن نم یهک هر یهنه ه م جه و یه ه ن هک ه ه
چ ه ه مهم ه م هنهر م هزو هک ن ،هک یه م ش یه همیهشننهنهم جهک هش م كه شکه
ه همه لح هن هم هم جه
ه هن هي
مي می هن ه ب ه نش هک و هر ی هن ه ه ههن هم
»(ص)311ه ه
م
یه م ۀه ن ه
هنه
م نجهکش ن یه من همیهم ه که نمجهش یهم هک ه
مه میهش ن.همنه ه نریهمن جهش یه ن هک ن هم ه ننه گ هشن هم .هآنمبهنه ن هنه
که نریه یه مه نهر هنه نم جهآجهم .هچ جه ه گهنه ه ن ه گ هم ه
ه هم هک گ ه
ک ه می هنم ن هن ه میه نم ن ه و من ،ه ه ه هنل هش م ك همي می هنههکم نن هممک
هآجه
هم هآجهم هک ه ه ه ریه ه ن هآمن هم هنه كه یه
هشن هم .ه
هم نهشنن .ه
ه میه نش یهم هآجهم و ن همیهشننهنه نم هآجهم هک هل
ه
اصالت جویی و بازگشت به ریشه ها:آ همزمنهم م هم مجه مهم م یهن ه ه
ه ه جه
هآث
میهنم نهک ه ه ز مجه ن هم هشن هم .ههمنهن « و جه م ج»هه هچنجه
م ج ه ز مج همی ه نم ن هن ه هن ه م هز ی ه می ه نج ه هم هآج هم هک ه ن همن ه ه« ه نمیه
ر م ی»ه م كن ه هآجهمیه شن.ه ه ن ه هم من هآ مءهنهم ن ش ه یهآ همزمنهه هكن هم م ه
می ه نمج هرو هک ه ز مج ه ن هن ن ۀ همه ی هآ همزمن ه نن هن همن ه رش ه هآب هن ه ک هنه
رش ه ه ن هم م یه مه م هز ه نجهم هم جه ز مجهنم هم .ه( ش ج:ه)003،
ههآ همزمنه ه ن هه گیهنهزو هآجه أک نیهن ژ هنم نهنهم هن ه جهآجه مهمن نه
ه
ه هم ه ه گهنم گیهش همن
ن هي م همیهن ن.همن،هم هك ه رنمش ه
زم ی همی ه نم ن .ه وی ه نری هش ی هن ه غ ه رش ه ه نری ه ی ه م هم هك هم مئۀه
جه
هرن رنج هم هش نۀ ه نری ،هشک ه نی هم م ی هن ه ن ی ه نلک ن ک ه ن
مك
ههر ش همیه ن ن.هم هآ به نیهن نجه
هن همیهر ن.هم هکم همك نبه ننه مهن ه
هم هک یهک هز م ه
میهک ن(ص)001هنهنم نهکن ۀ(ص)033هي همیهشننه هفمجه
ه م ه گ همی هنم ن ،ه ک ک ه ی ه ن ه م همن ن هم ن هي م هن ن .ه(م ه ن ی:ه
م ج هن هك
 )0212،222ه
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هن ه م ه ك ه ننه یهمه م همیهن ن.هآ چ ه
هآ همزمنه هف ن هزو هنه
میهمنهن هن ۀهمن هم م هنم ن،هم ه ه ننه ه نمجه ن نه لو ه میه هم هنه میه
هن م گ هنه
هنهزو هآ ه م هرم ش .هم لو همنه هم ش
م جهم ن همیه نه هن هم ه
ه ه میهن همم جهم نجهم هآجههن ههز ه یهم هن ه هن ن ه
م ن ه ه رش ه ه
ک م هآشک هم :ه ه
« که م ه نهک ۀهم جهک ن هم نهک ه گ،ه ش ه نیه م جهم .هک بهمیهرن ن،هم ه
میهرن ن،ه من نهمیهرن ن،هزکنم همیهرن ن،ه ن م همیهرن ن...هک یه میهآ نه ه گن ن ه ه
ه ميهر نن ه هچش ه ي هر ن هشن  ،همزه ه
 .هم
م ج ه گ هچ نمج ه هنن ه نهمي ه
مير ننه ه م نريه م ي،ه هميهآ نه هم ه ه يهنه
ه ه ه
مير ننه ه ههنم ،ه
ه
هن ه چشم ه
نه يهنهم ش جهم ه م هم ه .ه يه ن يه ننه هم ن ه ه م هميه
آبهز همم هز ه م هميه ن نهن ه چشم ه هم ش ج.ه م ه نه نه ننهمم ه چشم هم ش جه
م ن هم هن همم  .هم ش ج ه هميهن ن ،هم ع ه ن هم  ،همم هآب هز ه ني ه م ه نن».ه
(ص)32ه ه
هچ جهک همش ن همیهشنن،هآ همزمنه ه هک هر یه هک مۀهم ک ن ،ه م هنهآبه ه
.نم میه صه
هن ه م که یهک ن هم ه هم ن هم جه ک ه مه و م نهک ه به ش ه
نهکم نن یهم .هم ک ن ه م نه ب،ه م ه م نهکشن یه ه ی،هآبهز ه م نهم عه
من ننه همنمنه هن هکشن یه ه یه ن.ه ن هآ همزمنهم جهم هک ه هم ن ه گن نه
یه م نهآبهز ه
هچ نهکشن هم هن هم ه ب(هم عه ن )ه م نه م هم .همم هچ
ن هم جه م ه همیهشننهک ه یه ه مه ه نیهآجهمیهکش ن.ه(کم لیه ی:ه ش ج )33،ه
م ن شةه
جهمیهشنن :ه

ه ه ننهنهل ن ه رش ه ه

چشم ه ی ه نمی هن ه یهن گ هنم جهچ جه

« ن ن هک هم هر ش به همیهرن نهنه نهم هم مجهنهم ه و ه ی؟هنهآجهني همگ ه
نهچ همیهآمن ی؟ه یه هم أل همیه همنزی.ه یهک ه خهنهز بهنه ه ه خ.ه تهچ ه
يیه همنههنم ی؟ه یهچ ه ز ی؟همجهک هم هش هآمن همیهن ه م ج؟همگ ه جهش ه مهک همیه
هم همجهکم ه نن؟هنه ه ک ه میهک یهک هآجهچ همنهمیهآمن نهمز یه
ن ن؟..همه هچ هچ
هنهم ک نجه هنهشبهمم ز جه یه نم یهکش ن ه نم ن؟هنه ممن ه مه ه
هم جهک هنهن
؟هچ مهک هن لۀهآمن هنمم جهم ن هم ...هنهآجهني ه نهچ همیهآمن ی؟ ه
یه
آجهن
م جهمجه نن هک ه نیه نن (».ص )33ه
نتیجه گیری
هآ همزمن ه ه نمج هم ن ج هچ همی هک هرو م ج ه نمی هر م ی هن ه رش ه ه
نری»همن ه ه م یه
ن ش جه مهمك حهک ن،هن « و جه م ج»هک ه ر نمجه یه«
یهم م هم م ه نۀهم مجهمیه نم نهنهن ههننه خه هنفعه به نریه همیهآ ن.همن،ه
ن هم ج هنم ج ه همنفع هر ی همی هک ن هن هآج ه م ه هۀ ه ج هم ن ش ه ی ه نن هن ه ب ه ویه
ه زم یهنهزو هم ش یهر ش هي م همیهن ن.ه
ک نلنژیه ی،هم م هش یهر یهنهمن
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همی هشنن هک ه ن همه ی هم ه كه
آ همزمن هن هم ج هنم ج هن ه ه ک ه ن هم م ی ه
رو م یه هشن هم نیه ه ننه نیهنهآم م هم .م ه که نه ه نهمن م نجه نیهنه
آم م همیه نم نهنهم ه نیهن گ ه ه گ یهم نیه ه ه همز یه ن ه یهنهمه ل ه یه
گی ه ک ن همیهک ن .ه ن هآنمب هن ه ن هنه ن هن هم نم هم نك ه ه گ هم مجه
م ج،ه صه گه ن یه مهن هي لبه نریه ن م هم ن ه ن ش ج،ه م همیهن ن.ه
ه ننه
آ همزمنه ه م ۀه نمیه همث ۀه م ۀه بهم ن همیهمیه گ نهک هن ه ن نه هم
هنهآ یهنه ن یهر ش ه
رش هشن هم هنهم جه رش گیه شیهم ه نریه م م جه
ن هک هم ش یه ن نهمم ن یهم  .ه
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بررسی و تحلیل ساختار داستانی و گونهی روایی حکایت «جوان
مشتزن» گلستان سعدی
1

ن ای ا

ي

Tayebeh Partovirad

Study and analysis of the narrative structure and narrative
perspective tale of a "Javane moshtzan" Golestan Saadi
ABSTRACT
Golestan Saadi is one of the books that in time can not only be
worn but deeper layers where accuracy can be achieved using
narrative techniques and Alternative readings of stories, values further
introduced themselves and others. Research using library resources
and descriptive - analytical study of the narrative and the story of a
young boxer The third chapter deals with Iran and the audience shows
how the author's choice of the point of view of the structure, plot,
characterization, and other parts of the story are affected.
Keywords: Gulestan - Sa'di, Tale, Narrative structure, Point of view,
Characterization.
:چکیده
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

ه هر ش ه م جه ه هر نهک گیه
هن ه
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ن م جه ج،هر جه نیه کیهم هک به یهم هک ه ر ش ه م جه ه هر نهک گیه ه
هن ه ه نم ی هنه
آج ه میهش ن هک ه ه م ه ش همیه نمج ه ه ه ی ه م ه هآج هن ه
 .هم ج ه ژن هکنششی ه میه
ی همن ی ه همی ه م هن هآج ه
ن گ رن ه نم ی هآج ،ه
يه
هنم ی هن هرن ی ه نم ی هزک ه نمج همش ه ج هر ج ه نی هم  .ه
جه
ه هش ن یه نم هنم یهنه زنهیه بهم ميهم ش یه هنم ج،ه هم هم جهمم جه
.هن ه
مهمين نه هم كهش هنه همن نم و نهیه ن ن ه مه هم نم هنهم ن ش ه يهمنه
ه
هچ ه هن هش نهمي ه مي ه ج هچ ه ن هم ن ش همي همو ن هن هم به
م ج ه هن ن هميه نمج هن
م هنه ن ن یهمث ه هچ هزنه نم هم ه ميهمل يهم يهنهم ن ش ه يهمن ن ه نن،ه ه
ه
م به هآجه مه نهنه هم ته مگن یه هنهمز نمه ه همث یه نم نهک هم نهم
ه
گنی هم ك ج هرن رنج هن هكن هم ه هم
ک همث ه ی ه م ه نأم ج هنمش ه شن هن ه
شن.ه ه
پیشینهی پژوهش
هنهک به یهم ننیه نش هشن هم  .ه کیه
هم
هم م ج،هن هیه نیهنهآث
نم یهن ه
یه نم
م همنفن یهک هچ نه لیهم همن ن ن ه ژن شگ مجهنميعهشن ه
هرن رن یه ه ش ه ز ه
یهر ج،هم
یه نم هن هزک
یه
آث همن .هن
ه منیهنهمؤل هن ه نم ر یه نی»ه(هن یه
ن آمن هم .ه ي ههن ی هن هم ل یه«
همن،ه جهمیهک نه
هني عهم و هم ن هن هآث ه نیه ه
،ه0213ه ،ه،)32هن هیه
ه
هههه هیه
هه ه ههم ل
ههههه هیه هن
ههههه ههمهههژهه ه نمل
ههه هیه هههمنه هههه ن.
هههه ه ه ه ههنیه هلهه ه هنمهه ههه ه هههه ه ههنمي
هه ه هآث
ههه هجه هن
زکهههه ه ههم ن
ه
«ش نه ی ه نم ه نم ی هن هر ج» ه( نمل ی،ه ه ،0212ه )022هچگن گی هزفن ه من جه
،هم هم ه
هزک
نم »هنه«ک شگ »ه مهن ه
هنه م ك یهم جه منیه« نم
م
هنم جه یه
ی هن ه ز هک ن هم  .هز ج ه نملو ی هن هم ل هی ه«
« من هن ن» ،ه
ر ج»ه( نملو ی،ه،0213ه،)31ه تهم هك ه نیهنم جه یه نیه هلز هي لبهنم ی،ه
ی هآم ی ه من ج هزک ه ه نم هم  .هز ج هز ی ه یلن هن ه
ن ه ج هن هز  ،ه ه
یه
ی هزک ه ی هر ج ه نی» ه(ز ی ه یلن ،ه ،0211ه )1ه
یه
م ل ی ه«
م جهنم جه یهر جهنهشک ه یه گهزک ه مهن یه م ه ننهي م هنمن هم .هل ه
ف یهنه ته ن هن هم ل همیه ه نمجه« منیهمن هش صهن هر جه نی»ه( ف یه
یهچگن گیهک نهش نهیه نم همن هش صهن هر جه
نه مک ،ه،0210ه،)011ه ه
ه ک هشن ه هک هک بهر جه هنمش م نهنه چه که هكن همن نیه
نم م ن.ه م هیهم
هر ج ه نم هم ن ،ه ه ن هم ني ه ز مي هن هم ل ی ه نن ه ه
ی هزک ی هم هزک
ه
نمج ه« گ ي ه هچ نهنم ي ه ني هن هر ج» ه( ز می هن هن گ مج ،ه ،0211ه ،)30هزک ه
یه
یهزک ،ه
یهرن هیه نم یهنه
نمجهمش ه جه مهم هم هچ نهنم یهنه ه
هک ن هم هک ه
نم ی،ه هزنننه نیه
ک ن هنه ش جهنمن هم هک ه نیهن ه م یه نم
هنمی ه م می ه گ مج هن هش ه ه ی هزک ه م ه ه ک هم نم ه ب هن ن هن ه ج ه ه
همیه ننه هم ك جهزک ،هم هک ن.ه ه
کنممش جه مه هم نم میهک ه نهنهم
ه ژن

هز ف هم هم

ه من هیهن نه ه

یهزک

ه نمجهمش ه جهر

جهنه جه
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هآجهمی نم نهنه ش جهمیهن نهک هچگن ه
ه
م كهرن یه نم یهآجه هچگن گیهشک هر یه
کهم یه( ک هنهم ن ش هیه ن ن )ه ثهشک هر یه که هشن هم هنهچگن هآجه ه ه
ی گ،هش ه ه نم یهنه...هزک ه أث هر مش هم .ه ه
ه
خالصه حکایت:
ه و همیه نم ن.ه ن ه
یهمش ه جه نه ن همیه ننهنهم همنه میهک به ن ی،هم
ه شه
هن همي ه هکنش ه هن ه میآ ن هن هآنمی ه ن هي
ه ج هن ی هم م هم ک ه
ه ه و هم لو همیهک نهنلیه تهم ه زثهنهآن نجهن هم ویهچنجهش كه
ن،ه ه جه
هنه...ه،ه ه ن ه مهم بهمیک نهنه ه و ه
هنهکنش هآنمیه میهک به
ه ننجه
نلیم ،هم همیهک نهنه
می نن.هن هم نمیه و ه هم زیه ن نهمیهشننهک هم ه نجهمن،ه هنل ه یه ه
ه
ه ه ه ن هم ن همیهشننه
ن هم همل م تهنهر یهمنه مشیهم ه ننه ش جه میهن نهنه
هم هن ه ه
همی ن .ه ه ت هم ه
ه
همن ه م ه ه ننهمی ن همم هن هن ه
نهم ح ه هم
همیم نهنه هك بهآبه
ه
یهمی نهنهم هينمیه همل م تهنه م یهك بهآبهمیهک نهک ه یه
ه
نهنه
همی نم نهنهن ه تهک نم یه ه م همیهم نه ه ننه مه ه یه
ه
هفنهنه ن نه هآجه
ه ن.هن هكیهم ،ه ن ننم ک ه ه هک نم جهن ن یهن هن ه م هن نمجه
م هم ه
مهمین ن،هآج ه ه شنم یه م نیهم هم لیهک نمج،هم ه تهم ک ه ه ه م جهش که
ه
شنهمنه مهن ه جه همیهک ن..ه تهم همن یهش منهمیه ه مهک هن ه جه هشن ه
میر نم ن.ه ه
ه
مین نهنه هکمکهم لیه ه هم ه
ه
بررسی و تحلیل حکایت
.1

موضوع و درونمایه:

ی ه ک ی هنه
ه نم  ،ه ر هم ه
ه ه هآر ی ه
،هه
« ه
هی ه ه ه ن همی هم ه نم ك هم م ی،ه
م نئنلنژ ک ه ن نم هم  .ه هم ی هن ه كج ه
یهنهمو نف ه ویهشک همیه ن»ه(م ی،ه،0213ه.)33ه ه
هرم جه یه
ن هم جهزک ،ه نیهمنفن هچ ل ه م گ یه مه نمجهمیک نهنه م نم هم هم كبه
ننهمی نم نهک هن ه م هي ن ه ه ن هي ن هآجهه ن یه هر ن،ه هك هم ه ننهز ه
ه
م بهن نهز یهمر ه ه همنهك هم ه م یه ك ه مهن ه هر ه شن.همنفن هم جه
ه ه ه
ه وک ه ن هن ه  ،ه هن ه نمج ،هن هن هم ی ه
زک هن هم یهکنچکه ه
هنه نک ه( ن م )هنه نر م یهنهم ه هم هآج،هف ن هم م ه
جهنه و هنه جه یه
ه نم ن.ه
هنهمن
ه
ن ننه نیه()Self-assertionه( م )هم هک همیه نمجهآجه مه
ه ج هآج ه م ه ه نن ه ن ن هن ه هش نه
مم ی ه ک هش ن ه نن ه نی ه هن ه ج ه ن ه نم
نم هم ه هكن هه حه ه جهآجه نم ن.ه ه
هک ه نیهمنفن هزک ه نم ه نیهنهمن یه ننه مهم ه ملیه
«شکیه
کیهن گ هم هم نل ه یهمف نكهن هک بههن هر هنهآجه مه ه هم م ه ن یهک ه
نلی هنم ن ،ه ج هک ن هم » ه( ك ی ،ه ،0233ه )303هنلی هم ک هآ ه وک ه ض ه
ه هم ی همم ن ی هآج ،هي هم ه نی ه ههن هر ن ه ج هشن هن همن ن همنمي
من
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ر هم ه ه ،ههم زثیهم هک ه ه ز هنه وزصه ش هن م جه ه هنم نهنلیهمز م هآجه
هک هم نهزک ه نم ه نیهنهمن ی،ه جهم یهزک ه نمجهمش ه جه هم ئ یه
نه
چ ل ه م گ ه ک یه یهم ه ر جهي هم ه نیه شنهک ه نیه ه ن یهم جهننر گیه ک یه
مهم نه هنه هک ه کیهم همنفن هم هن ه هن هنه جهم میهي هم همن ه نم ه
م ه هي لب هزک ه کش ن .هم ه ن ی هن گ همز م هم ک  ،ه ن هن ه ه هنن هن ن ی هم ه
م ن ش ه ی ه نن ه نی ه ش ن هن هم ج ه نم ه مش ی ه هن هم نم ی هم هن نجرن ی هش ه ه
 .هن هم ج هزک هش ه همش ه جه
هنن ه
( )monologueInteriorه شن ه هم ه
ه وک هش ن همیهشنن ه چ ن ه ك ی همن ه هم هچش ه
هن هي
ه نمج همن ننی ه ه
هنهز یهر همز تهمیهشننهن همشک ه ن نه
منیهنن ه میهم نهنه یهم ه ك هنهمش ه
شک یه ریهک هن هز هم ه
آمن ه میهمنه نهمیهشننه ه جهم كبهآجه م جه مهم ه
شک ی ه هنن م هم ک ی ه ن ی ه أث م ه نن ه م هن هفم ه
م هم ز ه م ن ه هم ج ه
همن ننهن هآجه م جه
ننآر هم كبه يیه گ م ن.ه وک م ه نمجهشن هم ه به ه ه
م هن یهنهم نیهمز نبهمیشنن.ه«نممجهک میه مچ گ»ه( نی،ه،0232ه)003هآن نجهنه
هه ه ههئبهنهش نجه مئبهنه و جه نمجهنهم ن ه
هههههنجه
عهنهن
هه ه ه ههمهههه هه
هه ههكه هههنه
«م هه هه ه ه ه
هه هنه هرهه ههمجه»ه( م ج،ه
ههه ه هه ه
مجهنه
هههه هه هه
بهنهمه ه هه ه
هنهمکهه ه هه هه
نهمهه هه هه ه
هنهمنبهنهمه هههه
هه هههه هههه هه هه
زههه ه
ههه ه
جهنه
ه ه هه
)002ه یشکه وک م یهم نیهمز نبه میشن نه هن ژ هک هن همنمم هزک هم ه هش ه یه
هههههه ه
ههههه .ه
نهمنمهه ه
ههه ه ههه هههکهههه ه
ههه مه
هههههی،ه
ههه هن
هههه ههههمه ئ
که هههزنمي
نی همشک هم ج ه وک ه م ه میهشم ن هن هن ه ج ه شم ی هم ج همنم ع هن همشک ،ه
می ه ن ه م هن هک ه نن همز ت همیهک ن .ه چ ن ه خ هن هر ن هنلی هن هچ ب هنه
ش یه
ه ن.هچ جهکننکیهک ه ن ه
جم گ .همم یهک هآنمیه مه هآجهمیهنم نهک ه ننهن ه ه
ه
ه ه
هک ن هز ی همر هم جه
ی هآ ج ه تهمیه ن ه هن ه م ه ننه
ن هم ن ه م هن ه ج هم
ن جهنهشک جهنهم هنهآ م هن نجهم همك م هنهمش ه جه شن.هن هم جه جه یهم جهم جه
م هک ه ننه هم ک یه ننهم ه نریه مهن هن همیهر نهنهمنل جهر ه یهآ منیه هم یه
هن هم ن ش کی هآج ه یه أث ه
من ج هآج ه م ه مینم ن .هر ه ی هک هم نم هم ی ه نی هن ه
نن هم .ه ه
ه ن ه ی هم ه ژن شگ مج هک هن هزک ه نمج همش ه ج ه« هنن هك ه
ههه ه هکشمک هن ه ج هم ن همی ه نم ن هن هن ه ج ه کی ه ه
همنفنه ه ه هههههی،
م م،ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه
ن گ یه لبهمیشنن»ه(ز یه یلن،ه،0211ه.)32هن هم جهزک هم كبه میه نم نه هآ یه
ه ه همیه نهک ه نیه م نه ه ن هم هنه
نر یه نیه مه ش صهن ن.ه چ نه ه
ه مه ه ك همن یه ه کن همیهک نهمم هن ه كجهم مهمیه نمجه ن جه ننه نیه مه ه
ن هزک هن ن.ه ن یهک ه نمم ه یهنهم نی ،همنه مه ه ن ه ن کهنهآش یه هم هنه
همی نهک هم كبهن ه
ه
وک م ه ن یهنه...ه ه هم م همیک نهنه هرن همیه نم ه مه ه
هرن رنج ه م ه م ه
ن ی ه ه ن هن ه هنممیهم ن هن ه م ج همم ه م هی هنمک ه هن ه و
میآن ن .ه
ه
.2

زاویه دید حکایت
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ک ه نی هن هفمج ه هر ی هم هم
ه ی ه ن ج هملو هن هک م هک هن ه
 ،ه هم ن هم  .ه کی هم هم ج هشگ ن ،ه ه
ه
مي ف یهمنفن ،ه هزک ه مهمؤث هنه

ی هم يی هن هم م ی هم هن ن ه ش ی هنه
ن نی ه م نم ه همز نم ،هآث همن ه م ه ننمجه
هر ی ه نی هم ه من ی هن نی هم هک ه ه
هي ئ ه ه
ه نم مجه نم هم هن
جهک ن.ه

نن هرن ی ه من ی ه نم ه« ننرن ی» هن ه«مز ک » ه ننهم ن .هن ه« ننرن ی» ،ه ن نآن ن یه
نم هنم ی ه نن ه ج همیرن ن همم هن همز ک  ،ه ن نآن ن همث هيهن هنم ن هم ج ه ن ه مه
ههه هه هه ه
هننه
هه
هنهله ههه
تهژهپهل
هه همههجهم
هن ننهآن نهک ه نهن گ یه هم ه نن ه جهمیرن ن .هه ه
ههههه هه ه

هک ن هم :هن هشک همن ،ه منیهنهک شگ ،ه هننه که و ه نهک
رن ه یه نم ه مه
ن هم جههن ،ه« نم هن یهنم جه م ج»هشک همیهر نهنهن هشک هنن ،ه منیهنهک شگ
ننه نهم مه نهک ه هآجه« نم هن یهنم جه م ج»همیرن ن.هن ه نم ه م جه
هملگنی ه نم ی :هملگنی ه نم ي هم ج هر م ه(م م ک شن ه ه مني) ،هملگنی ه نم ی هک شگ
(م م ک هشن ه هک شگ =هش ه هنم ي) هن هرن هی ه نم ی ه یهك ه( ثی) همنم ه
نم هن هن یهنم جه م جه ه هننهرن هیه نم یهم جه گ هنهرن هیه نم یهک شگ ه
ی،ه0212هه،ه)13هک ه ش حهآجه هن هزنه یهم جه زثه میهر ن.ه ه
میشننه(
ه

ه
ه
ه
ه
ه
ه

ههه هههههه
هشن ن
ههههههه ههه ه ه هیه ه ه
هههه ههنه ه هنم ن ،
ههههه همهه ه هههگههه هههنهه ن
هههه ههنه ه ن
نی هه هههه هههه ههههيه هههه ن
م ج هك ه ه
هیهل هنل ،ههرن هیه نم یه ه
هم به ه که ميهآجه همش صهشنن.ه هم ته
م
ک هر ه هشن هم ه ب ه نی هن هزک ه نمج همش ه ج هم ه ن ه نم هن ی هنم جه
« م ج»هنه«رن یه نم يه یهك »هم .ه ه
ه
میشنن.ه
ه
ن هم جهرن ه نم ی ه منی ه ه نمج ه«ک شگ » هن ن ي نم ج
زک ه نمج همش ه ج هر ج ه هشک ه نم هن ه نم هم  .ه نم همن هزک ی هم هک ه
میه نیه نم ه شن هم هنهز هم جه نیهم هک ه نم ه مه میهم ه رنهمیهک ن.هم ه ه
ه ی هنن ه منی هم هزک ه نمجهمش ه ج هآر همیهشن هک ه چه ک هم هآج هنن ه منیهک شگ ه
ن .ه نی هن هچ شی ه ج هنن ه منی،ه هم ه منی ه ن هش ص ه(نم ی هک همنم هر ) هک ه ه
آن نج هک م ه« ه ج هآمن  ،هز ه مخ ،هن ه گ هن ه ه ج ه ن هن هشک » ه( نی،ه
ه ه نمجه جهمیهنم نه ه منیه یهك یه
)003هزفن ه ن هنهيف ن ه ننه مه
،0232ه ه
هن هن ل هن هآجه
هر ه شن هن ه ه ج هم نيع هممن ه ننج هم
همیهک ن ه ك ه
ک ه
هک ن.ه
نم ن،ه جهآجهننه منیه ه هم نهمیهک نه هزک ه مه میهم كبه ننه ن
چ ک هم ه منیه هن هک همش ک ه نم ن هن ه نم ه ه ه همیهشنن .هن ه نم ه نه
ه
ه نم هي ،هم جهم كبهم هک ه نه م عه همش صهزک ه هيف ن ه ش نه ه
منی.ه ه
ن هم ج هزک ه
ک نجه نم ن ه ننه هشک هم
هم
كیهمیک نهنه منیهن ه
ه

ه
ه
ه

یهم هزک ه ی هر ج ،همؤل هن ه ی ه ن ه هم به
یهم هنم جه یهمن جه م ه ننه مه
.هزک هش ه
هر یه ننه مه هكن هنمفحه هم كبه ش جهن ن.ه ه

جهچ ل ه ک یه جه ن هنه ه میه نم هم ه من یهن نهمن ههش صه جهشننهچ مک ه
مز م ه ه نمن ی ه م ه هن نن هآن ن هن ه نی ه م هم ه نج ه همك م  ،هک هن هم ج هزک ه
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ن ر هک نجه جهم كبه هم جهننه جه یهم ،ه میهنمش .هن ه جهم ک ه همو ه نیه
وک یهک هن ه یهم مئ هآجه ننه هم ف هنمش .هآ منیهم ب،هز یهم هک ه نیهن هم جه
زک هن ه یهمز هآجهم هنه جهزک ه ن كه ه کهم هش ه ه ه ن نهنم یه مه ه
منیهزکههه ه
هه
ههههه آههه ههکه هههمه ه همنه هه هه ه هه ه
وعهمنه ي همیه نهنه نمه نم هآ منیهن گ مجه مهم ه جهمیهه ن.هم
.هم به من هن نه
ن ه ن نه ش نهزک همز هم ه نیهن هم جهزک هن گ هک شگ ه
ه م همیهن ن هک هم هن ی هک شگ ی هش ه ه یه
نم ی ه یهك ه( ثی) ه ه نی هم ج هم
یه ش هزک هم هك هم ك جهکمکه
زک ه ننه مه جهک نهنه ن جهشک ه ه ه ن
ک نهنه ه ه ه مه میه أم هنه م ه ش هآ جهن ه هنصهمنفن هنهن نجهم هزک ،ه
ه گ م نه ه ه بهنم یهم هک یهمزکن ه گ نن .ه
م م
نی ه هم ب ه منی ه یهك ه( ثی) ه ر
هر ی م
ن ر ي ن هزنمنث نم ج،ه نشم نم م
نج آج م
ثن
ن نه ي نم ج هه ه ههمه ن ه نم
ي ن يف ن م هم كبهنمر مش هنه نن م م ک هی يف
ن م جهرن هیه نم ي ،مني كه ک
ن نم ن ن م ج م هكن ننک ،
ن ن ي مني ن گ ن م ج ملگني نم ي مث
میک ن ن و
ه
ش ه ه ی نم ج يف ن
منه مچنج نن ي م  ،ک آ چ
ن ز
ي،۱۸۳۱ ،ه .)21ه
میک نه(
ه
مم
.6

م

ن
م
منفع
يي ن م
میک نهنه أی
لي ه
،ش
ن يف ن همير ن .ه

من زم شن م
ن  ،ي شي م ک
مین ن ن م
ه
ک نجه م م ن
م و
ي ن نن نم ن .مني ن م ج م ز  ،ن هیه
میر ن.
نن ه
مین ن ،ز ل ي ثي
ه
يم
میک ن ن ز ل ي ن ي
میش نن ،ج ه
می ن ن ه
م ه

پیرنگ

هه ه ههه ههه هه
نملیه
نلیه ههنه ههزو
ههه ه ههنه ه هنمهههكه ه ههه ه ههنه ههمه هه هه
همنه ه
هزنمنثه همهه ه ه هههه هههکههه ههه ه ه ه
«كه هحه هههه ه ه ه ههه
هک ج همن ی هم ج هم هک ه
ی هزک
0210،ه ،ه .)001ه ک هي ه أم هن ه
م ی» ه( ن
هنه م جه
م جه ه ه نیه هم جه ه هم هم ه ه چ نریه یه نزیهنه نم یه کیه
یه
ه هنم جه ی همم ن ی ه ك هم هن همر ه
ی هآج هزک
ي ن ه نيع هم ك هم
یه و ن ه
م نم همیهم هم جهزک ههن همیهر نه نه هم یهم ن هم هشننهک ه
.ه
ه ن نر جه ه ه ه ن ن ه کیهم هم ه جهم جهم
مث ه هن گ هآث ه ن ن هنه
ن ه م یهک هم یهمکث هي به هم و هزک هک جهم ه هم یهيف هنهين هنه ه ن هم ه
هک ن هم ك ه نم یه
زک ه نمجهمش ه جه کیهم هم نننهزک یهم هک ه ن ن هن هآجه
هک نهنه ه جهن ه نزیهنه نم یهنهم م یهنه...ه هنهم ن ه نمن یهک هن ه
مه
هزک هرن یه
،ه
همیآ نه مه میهم كبه نشجهک ن.ه چ نه ی هم جه
ه
زک ه
هم ه نیهک هم هم هيف هنهين هنه ه ن هم ،هن هم جهزک ه ی ث ه نن هم .ه ه
«ش ه يه گهن هم بهز ه يهر جه هم نمن هك حهم ه ه هم نم هچ يهنه
هميهآ نهنهن ه ج،ه
ر هم يهآ هميهشنن.ه شم ،ه ز مجهنه ك همنجه ه بهنه ش ه
ه هر هرش ي هن ه هر ي ه ج هميه ن» ه(ز ی یلن32،ه0211،ه) هزک ه نمجه
ز
هم جهملگن،ه ه ه کنجه ک ه هر هم ک یهآ همیهشنن.ه ه ن هنه هن هي لبه
مش ه جه
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هنهر هرش یه
ن لن هشک همیهر نهنهزنمنثه کیه تهم هن گ یهزک ه مه هر هم ک یهنه
م م همیه نهنه م جهمم هزک ه مه هم یه م شیه ن کهمیهک ن.هزک هنم میهآ ،هم ه
می نم نهم كبه مهم هم نمهن ر هم جه نهنه
نه جهم .هآ یهک ه ه هن آمنیهم ب ه ه
منه مه میهنم جه نم ه نریه نم یهک همی نم نه هم ه هن هم ل ه«نممجهک میه م ه
ه م نهزک ه ن یه
ه
آن ن»ه ه نم نجهزک ه شن هک نهنه یهک ه هم كبه
همیهن نه ننه هيف ن ه جهنم جه ش نهنهآ چ ه مه ننهمیه ننهم حه نم ن.ه
آجه م جهم
شخصیتپردازی:
«منل ج هن ه نه ج ه ه هش ه ی ه هک شگ ی همن  .هم هم ج هلز  ،هش ه ،ه
همیهن ن»ه(م ن ،ه
ه ه نیهم هک ه هک یه مهم همیهن نهنه هر م همیه مه همنه
،0230ه.)021ه ه
منجهک جهم نهم هزفن هش ه هن هنم جه هننهرن ه جهمیشنن.ه نه ه
ه هك ه نیهنه ش حه
،ه ن ن ه هكن هم
.هن ه نه هم
هنه نه ه م
م
هک ه هم همیهرن نه
هم همیهرن ن هک هش ه هش هچ ؟ ه هکت هن گ ی هن هنم ج ه
هم هک ه ه یهآ ک ه ه ه همش هک ن،هآجه
ي م جهش هک ؟همم ه نه هني یه م
ه م هن نهنه ش حهک نه( منج،هک ج،ه،0213ه.)12ه ه نم نجهزک ه
مهم ه مه یهم
هملگنیه من یهن نهآجهمیه هک ه نیهچگن ه ه ه ك هیهن نه ه
نمجهمش ه جهنهن
نن م یه نم یهم بهشن هش ه ه نم یهزک ه مهشک هنمن هم  .ه
ی هم هم نج هک ج هک هش ه ه ی هآجه ه ههن هک ی هن ه من ه ن یه
ه
هزک ه نن ه مه
هن ه
مك ح همیهشن ن هش ه ه ی هم ج هزک ه هکم ج ه نه هم
ه ننه نمجهمیهک ن .ه
می م نهنهر هم كبه مهن هش
ه
هز ئ هم م هم .ه
مهآ یهش ه همش ه جه ه نمجهش ه همه یهنم جه
مش ه جه ننجهش ه همه یه م ه مه میهك ه یهمنهم ه نری،همک و ه هين ه نهنه
كهه ههه ههکهه ه ی هنم ی همن ه م همیهآن ن .هم به نی هن ه م گی ه ج هم ب هش ه هنه
هم .ه
ه م ه
ش ه ه نم یهمنه ف ه مه میهک ه یهنمي یهنهن جهز هي هم
ه ه ن ی هم ه ن هک ه هنه
چ مک همر ه هش ص هن گ ی ه هم همش ه ج ه نن ه میه نم
ن.ه ه جهک م همش ه جه
یهک ه نیهن هكن هنم جهآجه ه مه ه هن همیهکشنه
همیهر نه شن ،ه ه ن هم ك ه ی،ه ن رن یهنهک م یهم ه
كبهشکه هه ه
جهمه هه ه هه ه
ههه ه هه
هه ه
هههههه هن
هه ل
آههچه ه
هههه ه ههچهر ه
نمجه ههنه ه ههگههنه ه ههنه ه...
هچنجه ههه هه هه
مههجه ه ههته هههه هههه ه ههمه ههههیه ههه ههههه ههمهههویه همهه ه ه ههنه ههکههمهههیه ه ه ه
هم م لیهک ه
ه م میهم نهم جهک م هم به مهن هزک ه هنن ه کشن.هچنجه
می نم
ه
ه همیه نهم هك ه که نمجهنه...ه م ك یهم هن ه جه
م ه هن ه جهزنمنثهم
ین گ ه نی ه هم به
ه
هم ك ی همشک هم لی همن ه هم ه ج همی ه  .ه ه
م ک هن
ه مه ه همي ف ئ ه
همیك نهنهش ه ه
ه
ش ه ه یه صهک ه یه هیه مهم هآجه
هنه ل هک ه ننه ش ن.ه ه
زک ه هک هنممیهنم نه هم ک هش ه ه ه
نی هن ه کی هنن ه ك همن هزک
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م یهنمي هم همم ه ه که ه ف ه مهنر رنجهک ن هنه ننهچ جه هن ه م ه ه م نه
همیهن ن.ه نژ هنه ن هک ه ه هم م جه نیهر ه میهشنه
زک ه ن یهمیهم نهنهآجه مه
همیه ن.ه ه
جهشک هآجهمكمحه ه نن،هن هم جهزک هم
نه كه م یه ل هنميعه ه
هن ه أی همن ه ه أی ه هم هن ی ه ک جه
ن هم ج هزک هن گ هز کم ه ه ن ه
ن نم هم .هن ه جهمز م ه میهر جه ه ن ،ه ه ه و ه یه ن هني یه میه نهنه
هآ چ ه ننهمیهم ن شن ه م ه م همیه نش ن .هم ه هم جه ی ه ه ه و نهمك هك هز به
هنه نه همن ننیه يصهنه م هك هک همیه نم نه ننه جه
هن ه جهن نیه
هک نه هم ک ه هم تهمهن هنهينم نهنهينم جهم ه ه جهشن هر ه نم نهنهمك عه
مه
مزض ه شن .هآ هک ه ه ن ه ج همیهرن ن هن ه ج ه ي م ی هن لن ه ك ه ه نم ه ن ه
جه ن هنهم میه نم یه ننهن هم ویهمیهآن نهم م هم ن ه
میم ن شنهنه میه نه
ه
همر چ ه یهرم جه ن/هش كه هم ه جهم هن »هنهني یه م ه ه و ه ه
یه«
ه شن ه هک  /ه ه ی ه نن هک ه نم ن ه »ه
میشنن هآ ج هنل ه نن ه م ه« ن هچن ه
ه
میشم ن،ه ه نیهک هني یه نلیه نم نه جهث همیهرش نهنهمیه نم نه هچ ن یهنه م هک ه
ه
ه میه نهش ن ه هر هنه م یهمیهک نهنه
ن ه مه ه ه ن،ه تهم آ ک هم هم جهک ه ه
هك هم حه«نل ه ه ه میهآ ن»هنه هن هر جهم هم همن ،ه نم یهک ه ه بهنه
ه بهمیه ن نهنه
تم آجهم و ن هم ه ن ه ه نم هم هن همیه نهنه هنم ك ه ن ه
ه
هم نبهنهم نحهم جهز نث همن .ه یه ن هنه
هنچ همیهشننهنهن
همه ه یهم
ك ه هزک هف ن ه«ن ه یهک نم ی همیهم ن» هنهمن ی هم هک ه«م هن هم جهم جهک ه ه
می ن ن هن همیه نم ن ه یهآ ک ه هم م هن و همی هک ه هر ن ه
هم ن ه م ه نمب همیهن » .ه ه
گنه شنه ه هز هنه
ن هشن ه ن شنهنهن ه م هم ئنل یهک ه هآجهم نهشن هم ،ه
یه ننهم .ه ه
نیهک هشن ه كه ه ک ه عه
کنش:
ههه ه ههنه ه هنهه ه هههمنه هههه ههههه
ر م ی ،هش ه ه ن ی ه نم هم هم ج ه نم ن؛ه ه همنه هنن
«ن ه
هه ،0211ه.)23ه
هنی،
(مشهه ه
نم ه هک شی هم هک هن هم ج ه نم ه نهنم هم می هآجهمیه شن» ه ه ه
کشمک هنهر هم ک یهنهر هرش یه جه ن هنه ،ه جه هنهم ز ج،هه جه هنهينمیهک ه همنه
ه ج ه ن هن ه  .ه نن هم جه
آب ه میهنمن ن ،ه ج ه هن هک نم ج ،ه ج ه هن هم که من هن ه
هن ه م ج ه م هنه
هر ج هي همش ن ه
ر هم ک یه هن هر هرش یه هن ه چه ک هم هزک
ه
هنه هک ه یهم
ه
ی هم جهزک ه مه مبهنه
ه
ش به هنه ه هنه ز مج
ه م شیهمی-
م هشن هم .ه م جهمم هزک ه مه هم نجه م شیه ن کهمیک نهنه هآجهي
ن ن.ه ه
گفتوگو:
هنم ج ه هک ه میه نن هن ه ه م ه
رو هنرن هن هم ج هزک ه ه نمج هآ م هن ه
همز هم ه ه ن هکج»ه
ههه«
ههههه هههک ه
یهکه ه ن
هههههههه هه
هههههزهکه هم نم
نم یه مهن ه یهم جه همیهه ن.ه
نه جه مث ه هنهم ن ه هنهن ه یه هننهك ،ه هکن هآمنجه ن ه هش نجهنل ه یه
هش ه ه یهنم جه م گیه
هک ه«ش كه هم ه»...ه ش جهمیهن نهک هرو هنرنه ه
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همیه هنه ن ه
هههزهکه ه
نه بهنم نهن هفمجهم ک ه جهمز جه هنه ن هن هم نمهكن یهه هههنه
م هن هک هک ه هآ مم هن هي ن هن ه کن همیهم من .ه ن نی هک هک هزک هن ه ی همل یه
هآجهم  .ه
م
هآ منیهنهن ل ه ک نجهن ه
هم هن هم جهزک هم ك هرو هنرنهنه
ک یه
هزک ه نم ه نیه همن یهک هن هآجه« ه کهم هك جه
م ب یهن گ یهم .ه
می نم نهن نر ه ننه مه هن گ یه ن نهنه جهرو گن ش جه هن نمهنهم م همیهکشنهنه ه
ه
هيف ن هي فیهمیه ش ن»ه(ي نی،ه0211ه،ه 32ه)،هن هم جهزک ه هننهك هرو گن،ه
م
هنه ننجهن نمهنه كه ه جهم ن هن ه یه جه ن ه
ه هشک هم نی،هن هک نجهمک لم ه
ه مهمیه نمجه ش جهم هم ك ه نیهن ه
ننه ن.ه يف یهک هن هم جهزک ه هآجهمنم
هنم .هچ یهک همنه مهم ه هم ن شیهنهمك ه گ یه میهنم نهنه
ي ن ه یهم هم ک هم
ف ه مه میه ه هز ه همیهر م ن .ه
چندصدایی
زک ه نمجهمش ه جهم م هم نننهزک ه یهر جهم هک هن هآجهچ نهنم یه مه
می نمجهمش ن هک ن .ه هني هن هک م هنه م ه هن ه ل کته ن همی نمج هن یه ن یه
ه
ه ه کن گ هي م هنم ن .هن ه وی هم هچ نه
م نی ه و هن ه ت هآج ه م ه هن ن هک هن ه
هنم یه ه نمجهزفن هم ک هنهم ن ش یهم و ن هن هن یهنم جهن هم جهزک ههنم یه
ههنمی ه هنه ن ه
م ویه هرن همی نهک هن ه أتهآج هک هم ه م ه گ هم ه
م .ه ه
ههه ه همچههه هه
جه
ههههه ه .ه
هههههههکه ه
هرن ن
هرن ،ه هملهه ههممههه ه ه
ن ه ویهن گ :ه«ن ه م هیهچ نآنم ی،ه
ه
هرن ه
هههه
هه ههه ههیه هههه ه ه ه ه
ههه ،
ههههه همهههجه ه هه ه و
هنلیه ه ل
هه ه هه
رن ن ه ه نن هم و ن هم ه جهک نهیه ه همههه همهه ه .
()sujet-parlantهرن نهیهک ه()locuteurه جهک نهیه م ه()enonciateurه منیه یه
میشن ن هن ه ه ه ک ه و ه هز ب همیهآ ن» ه(ک من ی ه ن  ،ه ،0212ه .)3هن هزک ه نمجه
ه
مش جه منیه میهمؤل ه هم ه هچ هک ک نهم هن ن ه مهنم نهنه ه یه و هنه نهنه
هم مئ ه
هم ه كه هين هک نهنهمك
یه نشم نم هنه جه ک هم يیه ن م ،ههن ه
م
ن ن.ه چ نهر ه ه م یهچنج:ه ه
ن هن ن ی هک هن ه

 « نمج ه ه0232ه،ه.)003
 نمجه مهآ هم ن ه( م ج،ه003هه).ه ه

ر

هنمش هم ه ه هن هآ ن ه ن ش ن ه( نی،ه

ه ننهنه جهك ي هم ن ه

ه...ه هن نهن ن

ه

م ن»ه

ی نمجه ش ه میه جهک نجه ننهنه ه
هنمیهمنه مهمیه نمجهش نهنلیهم هك یهم ه
هزک ه یهر جهنه
ه ه
ه نم ه مهم ه نمنهک هن ل ه یهمنهن هم ج،هن هم
م
.ه ه
زک ه یهک ج،هن
هني هن هم جهزک
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ه«ک همنم م ههني  .هن آ نهكمعهم غهنهم یه ن

نن نهش هن ن ه نشم ن
ه

یه ننهن هک

م

چنه

ه یه زم ه

که

ش جه

یهنهلك هنه نشی

نم یهک ه یه من یهکشی

ه( م ج،هه )003ه
نی همر هن ه ب هآج ههن ه مز ه
ن هين هزکم هک هرو هم ن ه هک ه م ه ی ه ن ه
هم مجهم هک ه ک جهم ه مز ه ن هآ نهنهآ م هن هن ه م ن :ه
یهم ه نم هآجه که
چ ه ن هرو ه ک

ه ه

ه

چنهنشمجه

مش نیهم مجهم

ه
مشنهم مجهک ه گهن هر نیههههههه

چنجه هن

هنلیه ه گهآ نهه

ه
گه ه

هزه هم ج

ک ه ننهک هزه ه گهآ ن

ه( م ج،ههه )003ه
زفن یهک ه تهمث ه نی،هک هک یهم هم يی،همنه مه هآجهمیهنم نهک ه نم ه ه
نم ه یه ن ،هز یه میه جهچ نه م ه هک هشن ،ه هن نجهن یهنم جه ن ه ه گ م نه
نه ه نم یه ه ه ن ه مه تهنم ن.ه ه
زمان ،مکان و فضای حکایت
ی ه م ی هن همک ی هم وی ه م هن نم ن .ه ی ه ن ی،ه ه ن هن هک ه
زک همني
ن ،هن نجهکش یهن هن ،هن ،هه ز ،ه ج،هک هچ هآب،ه جهنهن هآ ه یه ن یهک ه
هه هه ه یه م یهرن رنجه مهمیك نهنه م جهمم ه ن نه
همني
هههه هههه ه
رنجه
یهرنههه ه ه
یهمکههه هه ه
هه هه ه
م جهمني
زک ه مهم ه ک نم یه جهک ن هم هنه ه ن یهنه ز که ننجهزک هم نن هم .هن ه
م ج هزک ه نی ه ه هكن هآشک ه ک هن ه ه ی هفم ی ،ه ف ی ه م همی ه م ه ه هن ه
هنه ن هنر ه ه
می کشنهک هن هآجه هکته كه هن هم عه ن هم هنهمر هشن ه ه
ه
هن همیه ن،ه م همیهک ه تهآشک هم ه م جهنه ته جهم هم ن ه
به ه نم ه
هم هک نمجه مهمیهن ن،ه یهمیه ن.همر ه
نن مجهن ه ن هم م نه همش ه ج،هآ گ هک هين هزو
ه ه م یه ب،ه
هه همههههیه نیهک هن ه جهم هزک
هههفههیه
ههه ه
كبهم
جهمه هه ه
هههه ه هه
ههههشنه
ههههههههچهههجه
ني
هم ز همیهم نه م همیهک هن ه جهم جه م ه
تهم ه بهنه ن رن یهنه یهم م نیهنه...ه
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م جه كهنه كه که و ه(م که من )ه ی نيعهنهچش هنمش ه ه یه نمجهمیهش نهنه ه كهن ه
ه ه صهم یهن هآجه
ک هم عهم نیهنهم لیه ن هم نهنهم هکمکهنهمز هنهم ث هنه
کم ه هم .ه ه
تأثیر مکان بر زبان
ه تهک هش ه ه ه هم تهمک جهن هزک ه
ک هي ه ن هن هم جهزک ه
م .ه نم یهک هن ه هیه ن یهنم میهين هم هنه ه ه جه لم جهنه ر جهمیه نم نه
همیهک نه
ه
نهم ه ننهچ همیه ي هنه لغه ه هن همیهکشنه ه همي ف یهمک جه ته
نهن هک هن هنه جهن همنم ه هم ز جهنهک نم جهنهم که من هم همنفعهف ه ن نه
جهمنه همنهن همیه ن م نهنه
میک نهنهم ه م ه ه ننهمیهآ ن.ه هآ هک هم که من ه هش نجه
ه
همنهکمکهمیک نهنهنن ه ه رش ه ه یه ن یهم جهين ه ن یهمیر ن.ه ه
خرد روایتها (روایتهای مکمل)
هک ن هم .ه
نی هم ج ه نمن ه م ه ه ن ی ه ص هم ب هن ه ه می همش ص ه
،هر هم ک یه ،ه ه هنهر هرش یه یه یهنه
زنهیه م ک نه هن همنم ه هم منهم
ه نم ی هي م همیهن ن هن ه ه
ی هن گ ه ن ه نم ه  ،هم كب ه م هن هز ل ه ی هم
م هن
یهکمکهمیک نهک همر هي م هم ه أث یه ک یه هم كبه ننه گ م نهم جه أث هر مهنهآ یه
ه
من
نه كزیه شنهنهم كبه ه م ه نم یه ه ه کهم هش ه ه یهمه یه ن هنه ه ه جه
م م ه نن ه هن ر هزنمنث ه شن هن هم ج ه بهنم ی ه م ه ن .ه چ ن ه ه نه نم ه هم ه
ن ه ه نه ك یهمنهآ هنهن ه نم هم و ي ه هم نم همنهنه هن گ مجهن هز هنیهنه
ن ه جه هلك هم که من ه همنهم همیهشنن.ه ه
ساختار کالمی (متن)
هنه نمك هنهآ ه نزیهنهنه هنه
ن ه ه ه نی،هش هي ل یه ننه میه جهمز
هنشنم ،هچ مک ه هي لبهآجه میهکش نجه
مجهنهن ننهنمي ه یهم م یهن هآجهمم یه
همیهنمنه
ه شن ه ننهنه ه ف یه م ه هش هنهز یه ننهش ه ه ننهم
هم جهم ئ ه
هن هنهم ن ه م ه ننهنه هنمي ه هنه
همنمز هنه ش هنهن
ک هم ه جهمز
ههه هههیه
هه
ننهکههههنمي
هه ه ههه
ههه ههیه
جهمههنهههه ه
ههههه هه
هههههه ههمیه
مو هم م یه م هن هش ه نم ن.ه نیههآرهه ه
م م یهنهچ لشیه ک یه مهن ه نمش ه هي ل یه م نه ننهک هن هآجهش ه ه یهم ننه مه
گ ن هن ه ه ه ک هآ منی هرو هن ه م هن ن .ه م جهكن هک هن ه كن هي ه ش ج هنمن هشن،هه
ه ه م ج هنل ه
ش نهی ه نه هن هر ج،ه ه أث نم م ه( (impressionisticهم هن هن
هآجه مهنم نه
جهم به میه نن جهر جهم .ه مه ث هر
م هک ه ث هنه جه ث ی،هه
هن گ ه«ن ه م هنمي ه
هنمي هم كیهم ك یه ي م هک ن.ه ه
هم جه ه یهم
میك ن،ه هنه هنه هن نیه نیه
آ م یهنه کن ه ن جهک ه جه شن هش م ه م ه ه
هآنمی ،ه ني ه م هنمنمش ه ه[ن هر ج]ه
ی هش نی هم ه) )shandy– ismهك
ه ه
ه
نم يه
جه ث ه مه ر ن.ه ن ه هآجه نم جه ه هک یه هنه ئ هنه ه
ه مه
ه ريهم هش ن يهنه يه هنه
ه ه یه يهز ه ش يه هر جه
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هآجهمن نجهم ،ه يه ئيه نم هنهم ك ه هك بهمیهک نه هن هزن هیه ث ،هن
آجه هم همیهشننهنه هز يه ه هم ه( نمل ی،ه0212ه،ه .)022ه
ساختار کالمیه(ک م ،ه م

يه ه

)ه

ک کهک م ،ه ه م ،هرو هنرن هنه...همز ته ته هر ،ه ن جه نیه مهن هننه
ه
نی هم ج هر ر ه ک ه ش ج همیهن ن :هش ه ه ی هک هم كب ه ه ی همیه نم ن همينم ه نیه
نمبهمیم نهم م هنل ه
ه
آج ه مهزنته ن،ه ف یهم ،ه ؤم ه یهک هن ه جهم كبه یه
ه
هش ه ه هنه...ه مگیه ش جهم هن ر یه یه ننه نیهم همز نمی هم ن شگ یهزک ه
نم ن.ه ه
ج،هن ه گ،هه ه جه ن هنهشک »ه م ه گ ه
ک م هنه م ه«ن هم ل ،هه ه
شن هن هن م همنف ی ه ن هک هش ه همه ی هنم ج ه م ه هک هنممیهنم ن هک شی هک ه
.ه« م یهز »یهک ه«ين ه
ن ه ه ک همك حهشن ه« م یهز »ه هن هآجه یه أث ه
ن»هآجه مهنممیهنم نهک ه«نممجهک میه مچ گ»هآن ن.ه نیه ه« ه گ هک ه م نیه نم یه
هههه» ه(لن  ،ه ،0211ه )32هن همك ه یه
هه هنمن
هههه ه هخه ه هنمهه ن
نمنیه ههکهه ههه نم
مه ه ه ههشههمه ه هههمشهه هه ههه ه ه ه هههه
ش ن هنهمن ه ننهم ه« م یهز یهک هين ه نهآجه مهنممیهنم نهک هنممجهک میه مهچ گه
همی م ن.ه
ه
میرن ن.هنه هن هم جه م یهکن هنهم ه م نم ه نم یه ننه مه ه
آن ن»ه جه ه
م بهک م هنه م هن ه جه ه ش یه یه مننیهنهم یهزک هم ه كهک م ه منیه ه
ه م یهنهن ر هک نجه جهم كبهن ر ش ه
نم یهک همیه نم نه ه جهآجه نم نهنم ن.ه
(ک ن،ه نم )،هم هنهویهآمن ،ه ن ،ه ن هنه جه که ه هنم هنهآ ه جهم كبه مه
ن ر ه ننهمیه ن.ه م جهنهمک جه مه میهم كبهنر رنجهمیه نهنهمنه مه ه ننه ههز -
یهنين هم مه ن کهمیهک ن .ه
م جرن هک هر ش ه نیه ه ن آمنهزک ،ه جهم كبه مه میهش نج هنهن نجه
مه هنم ج ه ز ک همیهک ن هن ه نن هم ههز هک همیهکشن هن هم نمج ه م ه ه ن هن ه هک ه
ش ه ه ی همه ی هنم جهم ن هنممیهر م ن ه هم كبه ننج ه چ هنم ك همی ه وت ه ه وت ه هآجه ه
منم هشنن هن هش ن هک هش ه ه هن هرو گن ی همك حهشن ی هآجه ه شن .هن هم ج ه نف حه
م ه هم كبه ه منی،ه همنهنهز یه هشک یه م رن هم ه زنهیهمنمم هزک هک ه ه« ه
ههه هه»ه جهمیشنن،هآر همیهشنن.هک م یهک ه هزنمنثهزک ه مه
ههه ههمچههگهآ
نهنممجهکهه همیه
هههه ه هههه ه هه
ينه ه
هه
هنن همیهکش ن هن ه هم هم و ي ی هرن رنج همیهن ن هک هز ه مخ هن هين ه ن هم ب هآج هنه
ی هآج هم  .ه چ ن هم هك ی ه ی هم ب هن هم ل ه یهرم ج هي م جه
مچ گ هآن نج ه
ه مهنممجهمیه ن.ه ه
زک ه مه ه میهک نهنهکشمک ه یهم
 ،هين هزکم هن ه«ش ك ه »هن هن هآ ه نمش ج هك ي هن ه م ه
مينم ه لک ج هك
همیهن ن.هز هآ ک ه
هه ههنههه ه
نم یهن هنهم ن ه یه و ه ه مهن ه م ه ن هنهم ك جهمنه هه ه
هننه ههه مههه ه ههکههمهه ه ههه ه ههکهه ه ههره هههههشن هم ه به
هههه ههههه هه
ننجه ه(
ن ه ن ه ن نن ه ش هنهكن یه ه ههه هه
یهک ه
)ه ه جه ر یهک ه ن ش جهم ن هم ،ه مث ه هنهزک هم نم هم .ه
چ ن ه ی هم هآجه هن هم ن هنلی هچنج همك ه هن ه ه ن ه أث ر م ه نن هن همل ممیه
میهم كبهن ه م ه ه ننه هن ننه میهآن ن .ه
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منیهن ه جه یهك یهرن یهر ه میه نم نهم ه جهنمک همز یه ننه مه نم نهنه ه
آن نجه م یهچنجه«م حه یهم ن »ه ش ه ننه مهن هنمک ه ه م هم حهنهزم هم ه ه
ه همنه ه نمجهک م ه« چ »هم ز ه م نهنه
ن ه م همنهنه من نیه ه هن هنل ن یه
« چ » ه ی ه گ ن ن هن ه ه ه ی ه ن هن ه«م ک ج» ه ج همیهک ن .ه چ ن هم ج همم هنل ه
هن ژریه یه
میشنن هک هم ه ج هن ژریه ی هم وی ه همم هن ن هن ه م جهكن هک هن ه
ه
ش ه یه جهشنه هآن نجهک م هنه م یهچنجه هك یهم حه«نل ه ه ه میهآ ن»هنه
یمز هکن جهر »هنه« ه ن هن ن یهک هن ه هنمش »هنه« »ه یهنه...هن گ ه
«...ه ه
هنه ه ه مه میهشم ن.ه ه
نتیجهگیری:
ههه ه همهه ه ههيیه ه هه
هنه
ههه ههه ههمه ئ
هزکهههه ه ه ه ههنیه هههه هههه ههه ههمیه ه و
ههه ههکهه ه ه
همره هچهه ههه ههه هیه ههه ه همهههجه ههههنه ن
هک همن هم ه
م نی ه گ ش هشن هم هنلی ه ن ه همز نی هن هآث ه نی ه هم ج هم ی ه
ی هم هم من ه ه همم ن ه میه
ه نن هم  .ه
شگ ن ی ه ج همك لب هن هم و ن هم ه ه
هن هآث همنه مهنل ه ه ن ه نیه ههن ه
مث هم جه هآ م ه هنهشگ ن یهمن یه هک
ی ه نم ش یه
ی هي م هنمنهم ن هز هآ ک ه ه
ن ه هن ه ج همك لب ه ن همن ن
یهم نجهم هم جه
می نمجهزفن ه گه ن ه ه ه مه هن هآث همنه ه مگ جه ش جهنمن.ه
ه
هم ه مهم هم جهم م هنمن هنهل هم ه مهم ه نم نجهم جه
شکهمی نم نهن کهنهن
ه
من ه یه
یهش نهیه جهنم جهنه يه ه ن ن ه ميه جهنم جه ننه
ننچ نمجهک ن.هم جهمم ه ه
ه هميه ن،ه ز همیه ن.ه ه
ه می هآج ه م هن ه جه
نی ه هم ت همنفن هن ه جهم هن همز نمی هزک  ،ه
ه میهم هک ه همز نمهشک هم ك یهنه
هزک ،هم جه
می چ نهنهن ه م هنهمنيعه گ
ه
جه
همین ن هن هآج ه م ه می هم كب ه مب همیه ن .ه نی ه هك هک آمنی ه م ن ه
نم جه مه ه ون ه ننهنمش هم هچ مک ه نم هم ه ه هک ر یهشگ ن هنهچ هم م ه
،هزک ه یه ننهم م هزک ه نمجهمش جه ننه مه میهي جه ه
رن هنه م نم ه
ن نمجه ن .ه
منابع:
مج:ه نم .ه
یهزک ه یهر

 م ن ،همزمنه(.)0230هن ن ه جهنم ج.هیه
) .ه«
 ز یه یلن،هز جه( 0211هکش ی.هشم ه2ه .ه
ه
 ك ی،هز جه(.)0233ه جه ث هن همنبه ی.ههچهمن .ه مج:ه نم .ههنم جه یهر ج».هم هنم شکن همن
 نملو ی،هز جه(.)0213ه«نن یهمش ن.هشم ه .0ه
 ز می،هه نهم نیهنه مک مجه(.)0211ه« گ یه هچ نهنم یه نیهن هریه( همنب).ه هچ .هشم هیه ن .ههشم ه یه.02
کش یه هنه ث ه
ه
 نی،همه حهملن جه(.) 0232هک ه نی.ه هم م همزمن یه ن ی.هچهچه منی هن همؤل هن ه نم هر ی ه نی»هم
 هن ی  ،ه ي ه( .)0213ه«نن .هشم ه .2ه
ه( ژن ه م هیهنم شکن همن
ی،ه یه() 0210هرن ه یه نم ی.هش
ه
-
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هی همنلنیه ژن ی .ه
هنه ن هم

ه
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ش نه ش ی).هشم ه.22ه
ی،ه یه()0212ه«نن م یه نم ی».ه ژن ش م هیه
ه
یهنم شگ ه
 نمل ی،ه هم ژ ه(.)0212ه«ش نه یه نم ه نم یهن هرهنه .ههشم ه ن .هه یه31ه.
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لعبة المسوخ في قصص السعید بوطاجین
(( حذائي وجواربي وأنتم ))  –أنموذجا –

 Nadia Bouchefraام ك ا ﺓ

ﺔ اشكنﺓ

1

ملخص:
ص امل ي ا
إن "م ﺔ امالاخ" ﻲ
و ج وز ﺃ ض ح و امﻘ ص ،م جگ
مجااح ،
ﻷ م ﺔ ا و ك ش ي ام جن مﻊ ام جلي و ﻘ
م گ ﺔ ،ح ﺋا اﻷ يﺔ نك إم ح م م اما ض ﺕ

دي  ،ج وز خا ام اان ﻲ
ﺃكﺜن ﻲ كاا ومك اا  ،ﺫم
ﻊ اما ﻘاگ مﻊ ام م ﻘاگ ﻲ ح ﺜيﺔ
ﻲ.
ﻲك ص

الكلمات المفتاحیة:امﻘ ﺔ امﻘ ينﺓ-املن ﺕ-ام كگي -ام ﺾ-اﻷ
(داﻊ ملاخ).

-ام ﻘ -امالﺦ

THE METAMORPHOSİS GAME İN SAİD BOUTADJİNE'S STORİES
ABSTRACT
The metamorphosis game in Said Boutadjine's stories goes
beyond the boundary of the collection title , in fact its even goes
beyond the stories title itself ,to appear or to be reflected more in its
content and sense ,because its a game where abstraction much
embodiment ,and intersects reasonable with absurd in an obvious or a
declared manner .Its basic pillars rely on a world of contradiction in
every story text .
Key words: short story-narratology-analysis-contraductionlitterature-critic-metamorphose
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ARAP ROMANI: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE1

(Etkileşimsel Arap romanına bir bakış)
Saʿid YAKTÎN2
Çeviren: İsmail ALAN3

“İş işten geçmeden Arap romancılarına ve eleştirmenlerine!! ”
1.SUNUŞ
1.1
“Arap Romanı”nın Arap dünyasında ortaya çıkışındaki ilk
örneklerinden itibaren onun orijinal mi yoksa taklit mi olduğu sorusu
bilginler ve araştırmacıların merakını mucip olmuştur. Ve hala bu soru
romanın gelişme süreci boyunca şu veya bu şekilde tekrar tekrar ortaya
atılmaktadır. Son çalışmalarda ortaya konulan “Orijinalleştirme”4 den
bahsetmek belki de bu eski problemin hala devam ettiğine en iyi örnektir.
Biz “Arap Romanı”nı Arap toplumunun batı dünyası ve kültürüyle
temasının sonucunda tanıdığı büyük değişimler çerçevesinde; bütün sanatsal
ve estetik formları gelişen ve şekillenen bir “anlatı türü” olarak görüyoruz.
Bu öneriyi de yine Arap edebiyatını destekleyen biriymiş gibi sunuyoruz.
Fakat bu konuda bazı farklı düşüncelerin de olduğunu görüyoruz. Roman
hakkındaki yaygın söylemlerin çoğalması nedeniyle biz onu bir tür
olmasından dolayı “Anlatı” ve bir türün sıfatı olmasından dolayı “Roman”
olarak birbirinden ayırıyoruz. Anlatı kesinlikle vardır ve tüm halkların
tarihinde mevcuttur. Fakat anlatı türleri farklıdır, çeşitlidir, birbirinden
ayrılır, bazen açıkça ortaya çıkar, bazen gizlenir. Bu görüşe göre bu anlatı

1

Bu makale " م ام ناث إم ام ن: " امنوا ﺔ ام ن ﺔ, Alâmât dergisi, vol. 20., ss.39-48, Fas, 2004.
yayınlanmıştır. Bkz. http://saidbengrad.free.fr/al/n20/pdf/3-20.pdf
2
İmam Muhammed b. Suud İslam üniversitesinde Arap Dili ve Edebiyatı Profesörüdür.
Çalışma alanları Edebi anlatılar ve Göstergebilim, Edebiyat ve Edebiyat Eleştirisi Teorisi,
Arap İslam Anlatı Geleneği, Folklorik Kültür konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.
3
Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
Arap Dili ve Edebiyatı ABD Araştırma görevlisi.
4
Ç.N: Orijinalleştirme: Bu terim ile ifade edilmek istenen Arap romanının batı menşeli
olmayıp aslen Arapların kendi edebiyatlarına ait olduğunu savunanların onu kendi
edebiyatlarına mal etme çabasıdır.
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türü(Roman) tıpkı Arap dünyasında doğuşu ve gelişmesini gerektiren
şartlara uygun olarak formunu oluşturduğu gibi ortaya çıkmasını gerektiren
faktörler üzerine batıda ortaya çıkan yeni bir anlatı türüdür.
1.2.
Bütün anlatı türleri- ki burada konumuz romandır- ortaya
çıktıktan sonra zamanla birlikte gelişir, yapısı, sunuluş şekli ve algılanışı
değişiklik gösterir. Ondan kültürel alanlarda türler ortaya çıkabilir. Ve farklı
alanlarda onun dışında farklı türler ortaya çıkabilir. Polisiye ve bilim kurgu
romanları İngiltere ve Amerika'da dünyanın diğer ülkelerine göre daha çok
gelişmiştir. Aynı şey Avrupa için de medya ile bağlantılı olarak yeni anlatı
türlerinin ortaya çıkması hususunda söylenebilir. Fakat Arap Anlatı
yaratıcılığında bunun bir tür olarak hala bir örneği yoktur. Belki
makâmelere, halk hikâyelerine ve bunların dışında Arap hikâyesi tarzında
ortaya konulan, Arap kültüründe insanların durumları ve yaşam şartlarından
dolayı ortaya çıkan anlatı türlerine gidebiliriz. Fakat bunun başka kültürlerde
ortaya çıkışı gecikmiştir. Bu yüzden “Roman”ın Arap kültüründe ortaya
çıktığını savunan pek çok Arapça çalışmada yaygın görülen bu hataya
ehemmiyet vermiyoruz. Bu “cins” ve “tür” arasındaki (farkın
anlaşılmamasından kaynaklanan) apaçık bir yanlıştır. Bize bu ikisini
birbirinden ayırmak ve bu yanlışı itibara almamak düşer. Bu karışıklığı ayırt
etmek ve bu yanlışı itibara almamak aynı zamanda bize Arap romanının
gelişimini düşünme ve herhangi bir kopukluk ve kısıtlama olmadan
olgunlaşmasını gözlemleme imkânı sağlamaktadır.
2. İlk örnekler
2.1
Savunduğumuz fikre uygun olarak bazı batı roman
örneklerinin- ister bu yüzyılın başında doğuda ortaya çıksın isterse bu
yüzyılın ortasında -Fas gibi- romanın ortaya çıkışının geç kaldığı bazı Arap
ülkelerinde ortaya çıkmış olsun- ilk “Romanlar” olarak isimlendirilen
romanların üzerindeki şu veya bu şekildeki etkilerini ortaya koyarak,
sanatsal yapılarını ve gerçekçi özelliklerini kaydediyoruz. Batı anlatı türünün
Arap romanı yaratıcılığındaki bu etkileşimi hala şu veya bu şekilde
oluşumunda ve farklı gelişimlerinde görünüyor.
Ne var ki bu ilk romanlar –bunun yanı sıra- Arap hikâyeciliği ve
anlatı kültürüyle bağlantılı özellikle de bir takım Arap hikâye türlerinden
naklolan bazı hikâye tekniklerinin kullanılması bakımından bazı etkileşim
izleri de taşıyordu. Örneğin makâmeler, müsâmereler, dini kıssalar veya el178
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Muveylihî' nin Hadîs İsâ b. Hişâm, Hâfız İbrâhîm' in Leyalî Satîh' inde
bulduğumuz bazı halk masalları, bunu yanı sıra Mes'ûdî' nin Hadîs Ebî
Hureyre'si ve bunu izleyen dönemdeki bazı metinler buna en güzel örnektir.
2.2.
Farklı yapıları ile Arap hikâyeciliğinin çerçevesi bu tür
metinlerde belirgindir. Tıpkı toplumsal ve siyasal gerçeklerin yapılarını
kişileştiren bir evrensel hikâyenin temellerini oluşturduğu ve onu “Kıssadan
Hisse” olarak isimlendirilmesini sağlayacak şekilde sunmaya çabalaması
gibi. Biz onun bu metinlerde ve benzerlerinde Arap hikâyeciliği belleğinde
önemli bir olgu olarak geldiğini ve gerçekçi ve tarihi romanlarda açıkça
görülen –hikâyesel- bir anlatıcı bakış açısına olan çabayı görüyoruz. Nitekim
bunlar içerisinde hikâyeciliğin örneklendirildiği – ister Arapçaya çevrilmiş
batılı romanlar olsun isterse onun tarzında yazılmış olsun-taklidi batılı roman
şekilleridir. Başka bir ifadeyle bu örnekleri tarihle arasındaki bağlar ile
sınırlayan içerisinde gerçeklerin oluştuğu bazı özelliklerini Arap anlatısında
bazı şekillere dayanarak özelliklerini açıklamaya çalışan veya eleştiren
tarzdır. Nitekim o geleneksel yaratıcılık şeklinde olduğu gibi roman
örneklerinden de faydalanmıştır.
İlk romanlarda olan ölçütlerin Arap kültürüyle farklı bir şekilde
bağlantıları göz önüne alınmadan önce belli bir süre geçmesi ve Arap
romanının oluşum ve gelişim süreci hakkındaki varsayımların sağlam bir
zemine oturması gerekmektedir. Arap hikâyeciliğine dayalı ilk örnekler bize
seci üzerine kurulu, belağat kurallarının kullanıldığı, içerisine meşhur Arap
şairlerinin kasidelerinin yerleştirildiği ve bazı kahramanların bazı şiir
beyitleriyle konuşturulduğu bir dilin kullanıldığını açıkça gösteriyor.
Kültürel miras burada kendisinde bulunan sanatsal bir tecrübenin parçası
olması itibariyle değil kişilerini oluştururken gerçek ile aralarında bir bağ
kurmaya çalışan yazarın edebi arka planın bir parçası olarak hareket ediyor.
Bunu yeni Arap romancılarında da görmek mümkündür.
3. Oluşum süreci
3.1.
Arap anlatı kültürünün batıyla etkileşime geçmeye başladığı
60’lı yıllardan günümüze kadar süren devre; kurulum ve gelişme
dönemindeki durumu farklı perspektiflerden bize gösteriyor. Sanatsal
platformda roman başlı başına bir sanat haline geldi. Ayrıcalıklı tabiatıyla
farklı tecrübeler kazandı. Şüphesiz tecrübeler farklılaştı ve farklı Arap
ülkelerinde isimlendirmeler çoğaldı. Tıpkı uygulamada uzun bir geçmişe
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sahip olduğunu gördüğümüz “Şair” den bahsetmek gibi “Romancı” dan
bahsetmek de mümkün oldu. Fakat Romancı kelimesi anlatıda işleyiş tarzını
ve tekniklerini kullanmış bile olsa “Râvî” kelimesiyle arasındaki bağlarını
kopardı. Bu konu kültürel bir boyut kazanmış bu bağlar hakkında dikkatlice
düşünmeyi gerektiriyor. Özel önemine binaen “Etkileşimli Roman”dan
bahsettiğimizde bu konuya tekrar döneceğiz.
Nitekim birikimler ister tek bir romancıya veya tek bir Arap ülkesine
ait olsa da çeşitlendi. Gelecekte, “Tarihî, Romantik ve Gerçekçi” büyük
roman eğilimleri tercih edilecek ve aşağıda sayacağımız yazarların
karakteristik özellikleri belirlenecek. Bu yazarlar sırasıyla şunlardır: Necip
Mahfûz, Yusuf es-Sibâî, Yusuf İdris, İhsan Abdulkuddûs, Muhammed
Abdulhalîm Abdullah, Süheyl İdris, et-Tayyib Sâlih, Abdurrahman eşŞarkavî, Mahmûd el-Mes’ûdî.
Fikrî ve toplumsal platformda, ikinci dünya savaşının hemen
arkasından yazının yaygınlaşmasıyla Ulusalcılık, Sosyalizm ve Varoluşçuluk
gibi entelektüel yazın türü yönelişleri egemen oldu. Vatan, sosyal sınıflar,
halk, birey, hürriyet ve sorumluluk söylemleri belirginleşti. Bütün bunlar
toplumun tüm sorunlarını kucaklayan, farklı yapılarını bir araya getirmeye
çalışan ve Sosyo-Politik çekişmelerle alâkalı büyük sorunları gözlemleyen
sanatsal bir hitap olarak Arap romanının medeniyet seviyesinde seçkin bir
yer kazanmasına katkıda bulundu.
3.2.
Ne var ki 67 hezimeti1, modern Arap toplumunun tarihinde
yeni bir aşama niteliğindedir. O, “Nahda” döneminden itibaren birikmiş bilgi
birikimini bile tekrar gözden geçirilmesini gerektirdiği gibi; revaçta olan
farklı sanatsal ve estetik söylemler üzerinde de tekrar düşünmeyi gerektirdi.
Eğer “Gerçek”, ister Öz’ü açıklamayla olsun isterse batıdan farklı
pozisyonlar alsın sanatsal ve fikrî kazanımların çoğunda dikkat ve
düşünmenin köşe taşı olarak kabul edilirse; Arap romanı bazı deneyimler
boyunca çalışmış ve 60' ların sonundan beri gerçeğin tarihle beraber
kullanılmasını dikkate almış ve tarihteki köklerini itibara alarak gerçeği yeni
bir tarzda sunmaya çalışmıştır.
Bu dönüşüm Tarih, Kültür ve Gerçeğe ait ölçütlere anlam kazandırma
görüşünün seyrine katkıda bulundu. Tarih, özlem ve ibret konusu olarak
1

Ç.N: Arapların 1967'de Altı Gün Savaşı'nda yaşadığı hezimet ve İsrail’den yediği ağır
darbenin tarihidir.
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kalmadığı gibi zamanla bağlarını koparıp uzak geçmiş olarak da kalmadı.
Aynı zamanda gerçeklik bize dış dünyadan mükemmel bir âlem ve Öz’den
bir parça olarak sunamayacak şekilde paramparça oldu. Fakat yine de o,
benliğin farklı belirtileri ile konumuna ve şuuruna bakar oldu.
3.3
Tarih, kültür ve gerçeğe ait bu yeni kavram Öz ve
diğerlerinin okunmasında farklı olasılıklar sunacaktır. Bu yeni görüş ve
bilinç boyunca kültürel ve gerçekçi konular birlikte gerçekleşecektir. Bu bize
bir taraftan Cemal el-Gîtânî, Emîl Habîbî, Mecîd Tûbyâ, Hânî er- Râhib,
Vâsînî el- Aʿrac, et-Tâhir Vattâr, Emîn Mʿalûf, Mu’nis Er-Rezâz, Recâi
Âlim, Sâlim Hamîş, İbrâhîm Derğûsî gibi, diğer taraftan Sunʿullah İbrâhîm,
Haydar Haydar, Edvâr el-Harrât, Yûsuf el-Kaʿîd, İlyâs Hûrî, Nebîl
Süleymân, Hanân eş-Şeyh, İbrâhîm el-Fakîh, el- Meylûdî Şağmûm,
ʿİzzuddîn et-Tâzî, Muhammed Barrâda, Baha et-Tâhir, Muhammed el-Bisâtî,
Hayrî Şelebî, vb. pek çok Arap romancısının ürünlerinde açıkça
görünmektedir.
4. Dönüşüm Süreci
4.1
Kültürel miras bilinci, gerçekliğe bakış açısının yenilenmesi
ve Arap deneyimiyle etkileşim sanatsal, toplumsal, bilimsel büyük
problemler dâhilinde bir araya gelmesi ve senkronize olması insanoğluna
uzun gelir. Bunlar şu şekilde görünüyor:
4.1.1
“Gerçekçi Ve Tarihçi Arasındaki Bağ”: İçinde yaşadığımız
gerçek bugünün ortaya çıkardığı bir şey değildir. Onun tarih ve kültürel
mirasa ait kökleri vardır. Bu, yeni bakış açıları ve ölçütlerle Arap kültürel
mirasını tekrar gözden geçirilmesini doğuracak temel fikirdir. Bunun etkileri
bir taraftan hikâyenin bir maddesi olarak Arap anlatı kültürüyle etkileşime
giren Arap romanı üzerindeki etkileri veya diğer taraftan anlatı
metotlarından biri olması bakımından açıkça görülecektir. Kültürel miras ile
olan etkileşim bu gerçeğin köklerine bakmayı gerekli kılıyor. Veya bu
kültürel miras ve tarihin hâlihazırdaki durumumuzla uzantılarını ve
aralarında bulunan farklı bağlantıları incelemeyi gerekli kılıyor. Bu bağ
hikâyenin bir konusu olarak özü oluşumu sürecinde iken göz önüne almaya
müsaade etmiştir. Öz, bu oluşuma sebebiyet veren pek çok ortamıyla
etkileşimdedir.
Bu bütünleşme veya bağların kuvvetlenmesi aynı zamanda gerçeğe ve
tarihe yönelik aralarına büyük mesafeler koyan eski bakış açısını göz ardı
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eden yeni bir bakış açısının filizlenmeye başlamasına neden olmuştur.
Roman yazarı bu kültürel mirasla alakasını artırdı, kaynaklarını çoğalttı ve
çeşitlendirdi. Genel olarak evrensel kültür olarak bilinen sınırda durmadı.
Aksine folklorik yaratıcılık veya genelde folklorik kültürde pek çok yönünü
geliştirmeye yöneldi.
4.1.2
“Roman formunun temellendirilmesi ve deneyimi”: Roman
ve tarihsel gerçeklik arasındaki bağlar hakkında düşünce düzeyinde
gerçekleşen durum sanatsal platformda Arap romanına yeni bir alan
kazandırmaya katkıda bulundu. Dil, üslup ve yazım teknikleri düzeyinde
birçok gelişme yaşandı. 50'li yıllarda ve 60'ların başında hüküm süren
Realist romana ait olgulara tepki olarak rolünü oynayan kültürle etkileşime
geçen roman farklı deneyim ve kazanımlarından istifade etti. Bu görüşe
uygun olarak ilk örneklerdeki gerçekleşeni göz ardı eden boyutlar romanda
ortaya çıktı. Bu bağdaşımdan ortaya çıkan ise Arap romanının tecrübe
ufukları ile dolup taşmayı başarmasıdır. Aynı zamanda bize Arap kültürüyle
etkileşime geçen kurallar üzerine kurulu deneyimler sundu. Biz de bu durum
karşısında deneyim savaşına giren Arap romanının orijinalleşmesi hakkında
konuşur olduk.
Orijinalleştirmeden konuşmayı mümkün kılan durum Arap edebi
eleştirisinde bütün bu dikkati ele aldı. Bence Arap romanının türü konusunda
ve anlatımında daha önce geçenlere temel olarak dönüyor. Çünkü çokları
hala onu orijinal değil sahte olarak niteliyor. Sanki orijinalleştirme Arap
anlatı başarısının kültürel boyutunu aydınlatmada yol alıyor. Bu doğru
değildir. Çünkü romancının sanatsal ve yaratıcılık düşünceleriyle uygun
hikâye deneyimleriyle ilham alması ve etkileşime girmesine imkân sağlıyor.
Orijinalleştirme olgusunun belirginleşmeye başlamasından az önce kitap
yazan romancıların Arap kabul edilmemesi veya Arapça bir roman
yazmadıklarını söylemek mümkün müdür? Böylece biz farklı üretim ufukları
arayan yeni Arap romanı deneyimlerine temel bir isim olan
orijinalleştirmeden konuşmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Yeni
deneyim içerisinde anlayabildiğimiz anlamıyla orijinalleştirme Arap
romanının gelişim özelliklerinden biridir. Bu özellik Arap anlatısını yeni
yaratıcılıklara yönelten faktör olarak görülür. Yeni roman olarak bilinen bu
tür içerisinde bazı farklı söylemler cisimleştiği gibi batı tekniklerini
kullanmaya yönelmiş farklı tecrübe yolları ve yeni bir roman deneyimiyle
karşı karşıya kaldık.
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4.2
Bu bağlamda Arap romanı ile kültür arasındaki bağın
kendisine toplumla ve içindekilerle etkileşime girecek yeni bir destek
verdiğine varabiliriz. Bence bu bağ Arap romanı konusunda, bu zorluk her
ortaya atıldığında sabit kalan kaynaklara benzeyen ya da kültürel ürünler
olarak isimlendirilmekten uzak Arap roman tecrübesi özelliklerini
karakteristik ve üstün özellikleriyle sunmayı başarmıştır.
Böylece türü ne olursa olsun etkileşime girme başarısı iyi olduğu
sürece herhangi bir yeni üretim denemesinde kültürel mirasla etkileşimine
binaen hala sanatsal deneyimi özellikleriyle gösteren önemli bir delildir.
Burada Borges, Marx, Umberto Eco, Paulo Coelho ve diğerlerinin görüşleri
önümüzde durmaktadır.
4.3.
Roman deneyiminin kazanımı düzeyindeki gerçek problem –
her ne olursa olsun- kültür veya deneyimin birlikte etkileşimi konusuyla
alakalı değildir. Ama gerçek sorun bu birlikteliğin nasıl gerçekleştirildiği ve
bu bağlantıların başarılı şekilde kullanılıp kullanılmamasıyla alakalıdır. Bu
durumdan bütün romancıların veya yazarların kültürel mirasa
yönelmedikleri, onu denemedikleri ve bu niteliği gerektiren metinleri zoraki
yazdıkları ortaya çıkıyor. O zaman deneyim ve karar vermenin başarısını
garantilemek için bu sorunu düzeltmek ve etkileşim şeklini, tarzını, oluşma
şeklini göz önüne almak gerekir. Veya tam tersi.
Bu açıklamaya bağlı olarak pek çok Arap yazarının romana yeni bir
fikir sunma hususunda yeni roman deneyimini işlemede Arap kültürüyle
etkileşiminde gerçekten başarılı olduklarını görüyorum. Nitekim bazılarıkültürel mirasa dönmüş olsalar ve onun yapılarını bazı şekilleriyle Arap
anlatı tekniklerini kullanmaya çalışsalar bile- buna rağmen okuyucu olarak
etkileşime girebileceğimiz yeni bir deneyimi sunmayı başaramadılar. Bunun
sebebi ise kültürel miras veya tarihle etkileşime geçme yöntemi ve görüş ve
tecrübeyi sunuş şeklidir.
4.4.
Yeni Arap romanı-ki o Arap kültürüyle etkileşim içinde
iken- sanatsal üretim ve metinsel yaratıcılığı içeren ikili bir örneği başardı.
Birinci örnek hâlihazırda ki Arap gerçeğinin önemli bir parçasını- sadece
tarihe uzanan köklerine giderken- harekete geçirmede ortaya çıkıyor. Bu
çerçevede Arap romanı pek çok kazanım ve farklı yönleri ve şartlarıyla Arap
tarihine dikkat çeken Arap entelektüel projeleriyle karşılaştı.- -ki bu konuyla
etkileşimindeki tüm uygulama denemelerinin şart koştuğu ihtilaflarla birlikte
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gerçekleşmiştir.- Arap romancılarının üst düzey sanatsal bir bakış açısı ve
eleştiri bilinciyle Arap kolektif hafızasının önemli parçalarını keşfetmede ve
onunla etkileşime geçmede gerçekten başarılı olduklarını görüyorum.
İkinci örnek ayırt edici Arap özelliklerine sahip roman deneyimlerini
sunma konusunda ortaya çıkıyor. Bu ise ilham yoluyladır, konuların
kullanılması ve çok özel Arap anlatı yollarının kullanılması ve deneyimin
Arap romanını gerçekçi romanda biriken eski yapısından ve üsluplarından
kurtaracak tarzda kullanılması yoluyladır. Arap romanı bu yönelişlerde pek
çok özellik ve yöntem çeşitlerini tanıdı. Romancıların kültürel mirasla
etkileşime geçme konusunda kesiştiklerini görüyoruz. Fakat onların
karakterlerini oluşturma yollarındaki farklılıkları ve üretim şekillerini ve iyi
bir şekilde kullanıldığı sürece kültürel miras varlığının canlı ve zengin bir
hazine olduğunu ortaya koyan şeyi belirliyoruz. Bu etkileşim roman
tecrübesine taze kan ve zengin imkânlar sağladı. Arap kültürel miras
kanallarıyla etkileşim şekilleri yönüyle bu deneyim hakkında karar vermek
vaktinden önce gerçekleşecektir. Fakat şu an kesin ve somut olan bu
işbirliğinin Arap roman tecrübesine yaratıcılık ve öneri için geniş bir alan
kazandırmış olmasıdır. Hiçbir deneyim çabalamadan hızlı bir başarıyı
yakalayamaz. Deneyimin başarısının ölçütü ortaya atılmış bazı başarısızlık
ve kusurlar sebebiyle ondan kesinlikle vazgeçmek olmamalıdır. Özellikle de
zorluklardan ve engellerden kurtulamamış yaratıcılıkla alakalıysa.
Arap romancısı, pek çok farklı kültür dünyalarını keşfettiği halde, bazı
olgularda durmamakla ve kültürle bağını koparmamakla meşguldür. Bütün
hallerde ve konumlarda gerçekliği, olay benlik ve âlem hakkında derin
düşünceyi ele alması gerekir. Aksi takdirde etkileşim tarihîden tarihî
olmayan bir görüşe dönüşür. Böylece deneyim benzersizliğini ve
özelliklerini kaybeder. Arap romancısı bu iki örneği de eşzamanlı olarak
geliştirmede başarılı oldukça ve yaratıcılığında mükemmelliğe ulaştıkça
Arap roman tecrübesi gelişir ve gelişiminin seyirleri ona gelişme ve
yaratıcılık konusunda yol gösterir.
6.Başkaldırı zamanı:
Pek çok yeni zorluk Arap romanına ve Arap romancısına değişimi
dayatıyor. Özellikle romanın olgunlaşması deneyimin şu şekillerde
gerçekleştiğini somut şekilde açıklıyor. Bunlar:
1.
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beraber hareket etti. Tükenmeyen acıları ve yarım kalmış hayalleri dile
getirdi.
2.
Arap toplumunun atlattığı büyük kavşak noktalarındaki
siyasi fikri içtimai konularla boğuştu.
3.
Romanın geç ortaya çıktığı Arap ülkelerindeki bazı
yazarların ekledikleri üstün özel türlerle zenginleşti. Libya’da İbrâhîm elKûnî, Suudi Arabistan’da Recâi Âlim, Fas’ta Ahmet Tevfîk, Lübnan’da
Rebîʿ Câbir, Yemen'de Habîb ʿAbdurrab Surûrî vb.
4.
Şifahi anlatım gibi basit yollardan tutun, çoğu karmaşık
farklı teknikler ve şekillere kadar hepsini denedi.
Aşağıda sayacaklarımız ise bu teknikleri ve şekilleri göstermektedir:
1.
Nicelik bakımından deneyimlerin artması( kısa öyküden
uzun öyküye)
2.

Ciltli roman türleri ortaya çıkması (üçleme, beşleme)

3.
Ortak yazılan romanların ortaya çıkması ʿAbdurrahman
Munîf ve Cebrâ İbrâhîm Cebrâ gibi.
4.
Bazı roman deneyimlerinin şiirle bağlantılı olması elʿAzzâvî ve el-Harrât gibi ya da drama ile bağlantılı olması Fahd İsmâʿîl gibi.
5.
İçerisinde tarih, kültür, gerçeklik ve farklı yönleriyle
dramatik ve hayali tuhaf türlerin farklı şekillerin girdiği abartılı deneyimlerin
ortay çıkması.
6.2
Bütün bu varyasyonlar ve bunlardan türeyen yeni roman
türleri Arap romancısını uzlaşma ve ayrışma yönlerini keşfetmek için Arap
romanını araştırmasıyla kalmadı, öyle ya da böyle kendisiyle etkileşime
geçen okuyucusunu yarattı. Buna bağlı olarak pek çok roman deneyimi
okurundan mahrum kaldı. Ve diğerleri bir tür olarak okuyucuyu etki alanına
aldılar.
Ne var ki okuma sorunu sadece okuyucunun türüne ve metinle
etkileşime girme kabiliyetine bağlı değil aynı zamanda etkileşim imkânı
dâhilinde roman metnini yeniden üretmesine bağlıdır. Deneyimin
çeşitlenmemesi hikâye dünyalarının yaratılmaması, yeniliği devam ettirme
kabiliyetinin olmaması bunların hepsi bu sabit imkânların tüketilmesine ve
anlatı yaratıcılığının çıkmaz bir yolda son bulmasına hizmet etti. Başka bir
185

DOĞU ARAŞTIRMALARI 12, 2013/2
ifadeyle okumanın ufkunu daralttı. İşte bu yeni Arap romanının içinde
bulunduğu durumdur. Kültürle etkileşimin ve tecrübeye dalmanın zirve
yaptığı 80’ler ve öncesinde yaşanan durumun aksine merak uyandıracak ve
okuru kendine çekecek tarzda yeni romana çok az rastlanır oldu.
6.3
Bu durumun zamanla Arap romanının işlevselliğini bitirmesi
ve onu asırlardan beri modern Arap şiirinin yaşadığı berbat duruma
düşürmesi mümkündür.Arap romanının karşı karşıya kaldığı problemler:
İmkânlarını tekniklerini hikâye dünyalarını ve etkileşim şekillerini büyük
gerçeklerin değişimiyle aynı oranda yenilemeye devam etmesi veya
varlığının yavaş yavaş azalması net bir şekilde görülmeye ve bitene kadar
etkisini kaybetmeye başladı.
Bunun en önemli delili -pek çok delillerle bize açıklıyor- ise en
önemlileri pek çok romanın ve romancının ortaya çıkmasıdır. Eğer
deneyimlerin tekrarı ve yeni üretimlerin çok az olduğu bu kokuşmuşluğun
ortasında bu durumu olumlu kabul etmek mümkün olduğunu varsayarsak;
sonunda ne kadar az gerçek yazar ve okunası romanlar bulacağız? Bu durum
bir felaketi haber vermiyor mu?
7.Deneyime yeni bakış açıları hakkında: etkileşimsel bir roman için
7.1. Başlangıca dönüş:
Arap romanı en çok 20. Yüzyıl boyunca gelişti. Batı romanının farklı
deneyim ve tekniklerinden faydalandığı gibi geleneksel Arap anlatı türlerinin
tamamını kullandı. Oluşumunda ve olgunlaşmasında – bu birçok yönüyledirtoplumsal sorunlarla boğuştuğu gibi farklı türlerde daha önceki devirlerde
tanımı yapılmamış pek çok alana girdi.
Deneyimler çeşitlendi kanallar çoğaldı. Tıpkı diğer roman deneyimleri
sinemaya uyarlandığı ve televizyon dizilerine giden yolu keşfettiği ve batı
dillerinde üzerinde çalışmalar ve araştırmalar yaptırmayı başardığı gibi
birçoğunun Yabancı dillere karakteristik özellikleriyle çevrilmesi süresince
yabancı okuruna ulaşmayı da başardı. Ve o bir bütün olarak bilginler,
araştırmacılar ve eleştirmenler tarafından önem verme sürecini yansıtıyor.
Bütün bunlar bize net olarak açıklıyor ki; Arap romanı, yeni bir tür olarak
dikkatleri büyük oranda üzerine çekmeyi ve eski bir tür olan şiirin işgal ettiği
konumu ele geçirmeyi başardı. Nitekim onu, yeni Arap divanı olarak kabul
eden çok sayıda kişinin varlığı bunu bize göstermektedir.
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7.2
Ne var ki bu ele geçirdiği konum –ister lehine ister aleyhine
– bizi bu iddialar üzerinde durmaya ve ona gelişim ve yenilenme imkânı
sağlayacak yeni yollar bulmaya ve yeni ufuklar aramaya itiyor. Çünkü
kendini sürdürmeye ve sürekli olarak yenilenmeye güç yetiremeyen edebi tür
kendini, özü geliştirmek ve merak uyandırmak için duraklamaya maruz
kaldığı bir zamanda buluyor. Şimdi işe öyle görüyorum ki Arap romanı
birkaç asır boyunca kendine imkân sağlayan önemli gözlemine rağmen 20.
Yy.'ın son yıllarında 70’ler ve 80’ler de olan duruma uydurarak yaratıcılık,
telakki ve araştırma yönüyle parlaklığının azalmaya başladığı yollara girdi.
Bence bu iddialar bir yönüyle roman yaratıcılığı diğer yönüyle roman
eleştirisiyle alakalıdır. Bu da aralarındaki kuvvetli bağ nedeniyledir. Geçen
iki asır boyunca ikisinden birinin gelişimi diğerini de bağladı ve gelişmeye
mecbur etti. İkisinden birinin gelişimindeki gecikme diğerinin de zorunlu
olarak gecikmesine veya bir diğerine olumsuzluk olarak yansımasına neden
olmuştur.
Artık biz onu bize bu bağın şeklini açıklayan roman çalışmalarından
biri olarak görmeye başladık. Bu yüzden Roman ve eleştiri işinin en kısa
zamanda kazandırdığı bu iddiaları belirlemeye çalışacağız. Bu ise tüm Arap
romancıları ve eleştirmenleri iş işten geçmeden asrın zorlukları, öz, deneyim
ve anlatı vasıtalarını yenileme konusunda bir araya gelmeleriyle
mümkündür.
7.3 Roman eleştirisi iddiaları:
Arap edebi eleştirisi en çok yapısalcı olarak bilinen dönemde gelişti.
Ve roman eleştirisinin şiir eleştirisine oranla bu dönemde ki payı önemlidir.
Kültürel alanlarda ve kitaplarda onunla alakalı mütalaa ettiğimiz çalışmalar
ki biz 21. Yüzyılın ilk günlerini yaşarken Sanki bu çalışmalar ve araştırmalar
çok geriye gitmeyen bir tarihte kök salmış gibi hala bizi 80'lerin başındaki
başarılarına yönlendiriyor. Tam tersinin doğru olmasına rağmen. Bu
çalışmaların başına tekrar ve kısır döngü türü oturdu. Ve ortada çalışmaların
ve araştırmaların gerçekleştirdiği önemli bir eşzamanlı hareket kalmadı. Bazı
çabalarda basit kaldı. Ve bazıları edebi eleştiriyi bitmiş olarak görmeye
başladı. Bize düşen ise kültürel eleştiriye sıkı sıkıya sarılmak çünkü o
önümüze en geniş alanları açıyor ve buna benzer çağrışımlar yapıyor.
Bence roman eleştirisine ait en temel iddia tekrar etmekten ve hazır
olanla yetinmekten kaçınmak içinde gizlidir. Çünkü Arap roman eleştirisi
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alanında başarısını geliştirmek hayati bir mesuliyettir. Geçmişte ortaya
koydukları üzerinde durmak ve onu sanki yeniymiş gibi sunmak onu ancak
yok olmaya sürükler. Yeni çabalar ve teorik gelişmeler üzerine açılımlar
Arap eleştirisi deneyiminin gelişmesi istenilen seviyeye yükselmesi için
zorunludur. Hala araştırmacılar algı, metinler arasılık, anlatı ve bunların
dışında çağdışı süreklilik kazanmamış düşünceler hakkında konuşuyorlar.
Takipçilerine ise sadece bunu beğenmek düşüyor. Biz hala vazgeçilmiş
varsayımlar ve teoriler üzerinde dururken batıda eleştiri çalışmalarında
önemli derecede büyük gelişmeler yaşandı. Çalışmalar Güdü bilim, İletişim
kuramları, İnteraktif medya, Oyun teorisi ve Bilişsel psikoloji, Bilişsel
bilimler, İnteraktif medya, Sanal zekâ Antropoloji vb. ile açılımlar gösterdi.
Edebi çalışmalar yeni bir araştırma devresine girdi. Ve yeni terimler
ve kavramlar doğdu. Fakat hala biz onunla etkileşime girmekten uzak
duruyoruz veya onun sınırlandırdığı arkaplanı içselleştirmek istemiyoruz.
Biz henüz işitsel ve yazınsal metinlerle alakalı kavramların esiriyken ve biz
hala elektronik kitap seviyesiyle etkileşime yükselmemişken , Batıda
metinle alakalı kavramlar ortaya çıktı. Metin örgüsü, interaktivite , internet
alemi, sanal gerçeklik interaktif edebiyat. vb.Roman eleştirisine ait esas
iddia; gelişim, çağı yakalamak ve onun seviyesine yükselmektir. Aksi
takdirde yeni olana gözümüzü açtığımızda diğerlerinin kıyas edilemeyek
ölçüde bizden asırlar önce yaptıklarını göreceğiz. Ve buna ek olarak bunu
telafi etme imkanımız da yok.
7.4. Roman yaratıcılığı iddiaları:
Arap romancıları romanın oluşum sürecinde kültür ve çağdaşlık
üzerine etkileşimi gerçekleştirerek pek çok deneyim ve tecrübe birikimine
sahip oldular. Bu onlar için anlatı yartıcılığında kullanılan önemli bir dürbün
oldu. Bu ise onlardan hayali okuyucu üzerine iddiaya tutuşup deneyime
dalanların çoğunun varlığını açıkça gösteriyor. Böylece gerçek okuyucuyu
da ihmal etmiş oldular. Arap romanı üzerine yapılan esas iddia onun
gerçekleştirilmesi üzerinedir. O ise etkileşim için yeni bir anlayışa
taşınmıştır. Ben bununla gerçek bilincin etkileşimle yeterli düzeyde pratiğini
kasdediyorum.
Bence bunun girişi ancak eseri yaratanın kendini eleştirel bir
okumayla roman deneyimini okuması yoluyla tamamlanır. Ve bu ilk olarak
evrensel yaratıcılık deneyimiyle eş zamanlı olmaktır.- Pozitivistler onun
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çağdaşlıkla arasındaki bağa canlı konularına ve sanatsal platformdaki
gelişimine uygun davranıyorlar.- diğer taraftan gerek Araplar nezdinde
gerekse evrensel platformda ki dönüşümleri göz önüne almaktır. Özün kapalı
kalması ve farklı deneyimlerin bilinmememsi ve başına gelen dönüşümler
onun Arap roman deneyimini zenginleştirmesine veya devamı ve
yenilenmesi için taze kan sağlamasına imkan vermiyor. Tıpkı gerçeklik ve
kültürel mirasın farklı yönleriyle etkileşime girme yaratıcı ve üretici şeklinde
başarısının gözardı edilmesine ve macera ve deneyimlere yeni ufuklar
açılmasına kefil olduğu gibi .Ben Arap efsanelerini ve Arap İslam hayalinin
iyi kullanıldığı ve karakterize edildiği sürece gerçekten çok verimli olacağını
düşünüyorum.
Son olarak taklidi formun yazar tarfından önemsenmemesi sonucunda
kendini sıkıntıya soktuğunu görüyorum. O hala teknolojiden korkmaya
devam eden ve onu hiç bir değeri olmayan bir fazlalık olarak değerlendiren
yazar ve eleştirmenlerin şeklidir. Bilgisayarın ve interaktif araçların sunduğu
tekniklerin kullanılması yaratıcılık ve eleştiri için temel görev olmuştur.
Yazarların sanatçıların araştırmacıların ve eleştirmenlerin bu yeni araçlara
koşmaması teorik ve pratik olarak bize ancak ufukların daralması hakkında
konuşmamıza imkan veriyor.j
Yaratıcılık ufukları çağa, çağdaş bakış teorisi ve doğurduğu imkanlar
ve araçlarla dolup taşan medya ve iletişim teknolojisi yaratıcılık ve eleştiri
için önemli ve verimli alanlar sunuyor. Peki biz yeni yaratıcılık çağına
girmeye başladık mı? Ya da teknolojiyle olan bağımız hala gözardı etmelerle
mi dolu yada bilimin yaratıcılığı öldürdüğü kuruntusuyla mı dolu? İki farklı
varsayım hangisini seçtiysek yaratıcılığımızı sınırlandırdı. Öze olan okuma
şeklimizi ve diğerleriyle bağlantımızı sınırlandırdı. İş işten geçmeden çağa
yetişelim.
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