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LÂMİYYETÜ’L-ARAB’IN İLK TÜRKÇE
TERCÜMESİ
MEHMET ÇALIŞKAN
Özet: Arap edebiyatının en büyük şairlerinden Şenferâ’nın
“Lâmiyyetü’l-Arab” diye şöhret bulan şiiri pek çok dile tercüme
edilmiştir. Bu çalışmada şiirin yeni keşfolunan ilk Türkçe tercümesi
diğer tercümelerle mukayeseli ve tenkitli olarak neşrolunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şenfera, Lamiyyetü’l-Arab, Cahiliye şiiri, Arap
edebiyatı, Arap şiiri
Abstract: Shanfara is one of the best poets of Arabic literature. His
“Lamiyyat al-Arab” has been translated into many languages. In this
work, Lamiyyat’s first Turkish translation is bringing out.
Keywords: Shanfara, Lamiyyat al-Arab, Jahiliyya poetry, Arabic
literature, Arabic poetry

GİRİŞ
Câhiliye devri şairlerinden Şenferâ, Yemenlidir1. “Şenferâ” şairin
lakabı olup “kalın dudaklı” manasındadır. Bazı kaynaklarda gerçek adının
Sâbit2 veya Amr3 olduğu yazılmışsa da, bu isimlerin Şenferâ’nın “sa’âlîk”4
(fakirler) zümresinden yoldaşları Teebbeta Şerran (Sâbit b. Câbir) ve Amr b.
Berrâk’a ait olduğu anlaşılmaktadır5. Katip Çelebi ise künyesini şöyle
vermektedir6: eş-Şenfera b. el-Evs b. el-Hucr b. el-Hayyû b. el-Ezd b. el-Gavs
b. Bint ez-Zeyd b. el-Kehlân b. es-Sebâ.

1Buna

rağmen Kuzey Arabistan kabilesi Benû Salâman arasında yetiştiği için şiirlerinde Kuzey
Arabistan dili hâkimdir. bkz. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Supplement
I, s. 52.
2 Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, esmâ’ü’l-müellifîn ve âsârü’l-musannifîn, haz. Rifat
Bilge – İbnülemin Mahmud Kemal İnal, MEB, İstanbul 1951, C. I, s. 246; Luis Şeyho,
Mecânî’l-Edeb fî Hadâiki’l-Arab, Beyrut 1899, C. VI.
3 Şenferâ’nın Divan’ı “Amr b. Mâlik” adıyla neşrolunmuştur: Divanu’ş-Şenferâ, haz. Emîl
Bedî’ Ya’kûb, Dâru’l-Kitâbu’l-Arabî, ikinci basım, Beyrut 1417/1996. Kitapta gerçek adına
dair görüşler mukayese edilmiştir. bkz. Divanu’ş-Şenferâ, s. 9.
4 Yağmacılık yapan ve bunları şiirlerinde anlatan kişilere verilen ad.
5 Süleyman Tülücü, “Şenferâ”, DİA, 2010, C. 10, s. 535.
6 Mustafa ben Abdallah, Lexicon Bibliographicum et Encyclopaedicum, haz. Gustavus Fluegel,
Londra 1850, C. V, s. 295.
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Şenferâ, Arapların “’Addâîn” (hızlı koşanlar) diye tesmiye ettiği
şairlerdendir. Araplar arasında “( ”أعدی من الشنفریŞenferâ’dan daha hızlı) sözü
darbımesel olmuştur7.
Rivayete göre Şenferâ çocukken ailesi ile birlikte Kuzey Arabistanlı
Benû Salâman kabilesine esir düşmüş, onların arasında yetişmiş ve sonrasında
esir mübadelesi ile kendi kabilesine dönmüştür. Benû Salâman’dan bir kızla
evlenmek istemiş, fakat kızın babası tarafından hakarete uğramıştır. Bunun
üzerine Benû Salâman’dan yüz kişi öldürerek intikam almaya yemin eden
Şenferâ, doksan dokuz kişiyi öldürmüş, yüzüncü kişi ise onu gözünden
yaralamış ve kovalamaca sonunda Şenferâ öldürülmüştür. Fakat kâtillerden
biri kafatasını çiğnerken ayağına kemik batarak ölmüş, böylece Şenferâ’nın
yüz kişi öldürme ahdi gerçekleşmiştir8.
Şenferâ, bir şiirinde dediğine göre ölünce gömülmek istemiyordu9.
Ölümü üzerine kız kardeşinin oğlu ve yoldaşı Teebbeta Şerran tarafından bir
mersiye yazılmıştır10.
68 beyitlik11 Lâmiyye, bahr-i tavîlle (feûlün mefâîlün feûlün mefâilün)
yazılmıştır.
Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi, İzzet Molla’ya hicven yazdığı
şiirde12:
“Sana nisbetle Gevherî şair
Şenferâ vü Ferezdak olmuştur
İzzetâ eski kırdığın câmlar
Değişip şimdi bardak olmuştur”
Ziya Paşa, “Mukaddime-i Harâbât”ta13:

7

el-Meydani, Arabum Proverbia, haz. George Wilhelm Freytag, Bonn 1839, C. II, s. 152.
Şenferâ, Lâmiyyetu’l-‘Arab, trc. Yusuf Cemil Ararat, nşr. Mustafa Sabri Sözeri, Osman
Yalçın Matbaası, İstanbul 1962, s. 3-4.
9 Abu Temmam, Hamasa, trc. Friedrich Rückert, Stuttgart 1846, C. I, s. 180; Clement Huart, A
History of Arabic Literature, New York 1903, s. 20.
10 Divanu Şenferâ, s. 13-15.
11 Genelde 68 beyit olduğu kabul edilirse de, matbu Divan’ında şiir 69 beyitten müteşekkildir.
Burada fazla olarak 14. beyit:
ْ َيـص الب
ُّ طن ال يَ ْستَف
َ َِوأ ْغدو خَم
ِ ِـزني
ص أو فُـؤادٌ ُم َو َّكـ ُل
ٌ ْ إلى الزَ ا ِد حِ ـرşeklindedir. bkz. Divanu Şenfera, s. 58-73.
12 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. II, s. 718.
13 Ziya Paşa, Mukaddime-i Harâbât, Matbaa-i Ebuzziya, İstanbul 1311, s. 99.
8
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“Lâmiyye-i Şenferâ edebdir
Me’mûr-ı te’allumu Arab’dır”
Yahya Kemal, “Hayali Söyleniş” şiirinde14:
“Vaktiyle kızlar ağlığı etmiş Gazanfer Ağa
Meclislerinde Nâbiga, Anter, Şenferâ
Dîğer Arab kasîde-serâlar da muttasıl
Yâlel terennümüyle okurmuş fasıl fasıl”
diyerek Şenferâ’yı över.
Şiirin 8 beyti Bağdadlı Muhammed Fehmi tarafından Türkçeye tercüme
edilmiştir15. Harputlu Mehmed Kemaleddin tarafından da tercüme edildiği
söyleniyorsa da, basılmamıştır ve ne zaman tercüme edildiği
bilinmemektedir16. Bu sebeple Mustafa Faik’in tercümesi bilinen ilk Türkçe
tam tercümedir.
Mütercim Mustafa Faik’in kimliği tesbit olunamamıştır. Cumhuriyet
devrinde milletvekilliği ve Dahiliye Vekilliği yapan Mustafa Faik Öztrak,
tercümenin mukaddimesinde geçen tarihte Edirne’de görevli idi. Mülkiye’de
Arapça okutuluyorsa da, Mustafa Faik’in Arapça bildiğine dair kayıt yoktur.
LÂMİYYETÜ’L-ARAB
Lâmiyyetü’l-Arab havi olduğu dakayık-ı şairane, hakayık-ı hekimane,
maani-i merdane nokta-i nazarından kaiminin hayat-ı şanisi ve saha-yı
belagatte birçok âsâr-ı kıymetdarın üssü’l-mebânisi olmuş âsâr-ı muhallide-i
Arab’dan bir nadire-i rüzgardır. Uluvv-i kadrine burhan olarak yalnız Hazreti Zemahşerî tarafından “A’cebü’l-‘Aceb” namıyla şerh ve tafsil edilmiş
olduğunu söylemek kâfidir. Bu tercüme ise “A’cebü’l-‘Aceb”den müstahrec
olduğu için âlem-i matbuata takdim etmekte tereddüd etmedim17. Çünkü o
14

Yahya Kemal Beyatlı, “Hayali Söyleniş”, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul Fetih Cemiyeti,
İstanbul 1974, s. 169.
15 Bu 8 beyit şiirin 3, 4, 21, 22, 23, 24, 51 ve 52 numaralı beyitleridir. bkz. Bağdadlı
Müderriszade Muhammed Fehmi, Tarih-i Edebiyyat-ı Arabiyye Cahiliyye Devri, C. I, İstanbul
1332, Matbaa-i Amire, s. 359-362.
16 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, Dergah Yayınları, İstanbul 1988, C.
II, s. 854; İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı, İstanbul 1959,
C. II, s. 173.
17 Matbuat alemine takdim edildiği söyleniyorsa da, bu tercümenin daha evvel neşrolunduğuna
dair bir bilgi bulunamamıştır.
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şerhten aldığım manayı Türkçeye kalb etmiş olmaktan başka bir şey
yapmadım. Vallahü hüve’l-hâdî.
A’cezü’l-ibâd Mustafa Fâik
Edirne 15 Kânûn-ı evvel 132518
1) ُور َمطِ ِيـ ُك ْم
ُ أَقِي ُمـوا َبنِـي أ ُ ِمـي
َ صـد
َ
ِـوا ُك ْم ََل ْميَـ ُل
َ فَإنِـي إلى قَ ْـو ٍم س
Kardaşlar hayvanlarınızı hazır ediniz. Eğer böyle ihmal üzere
kalacaksanız, ben başka bir kavme meylederim.
2) ـر
ِ فَقَ ْد ُح َّم
ٌ ِت ال َحا َجاتُ َواللَّيْـ ُل ُم ْقم
َ
ُ َو
َّْت
أر ُح ُل
و
ـا
ي
ا
ط
م
ت
ٍ
ـا
ي
ل
ِشـد ِط
ْ َ َ َ
Şimdi iş görecek vakittir; gece mehtab; âlât ve edevât beyhude değil,
makâsıdı için ihzar olunmuştur.
3) ع ِن اَلَذَى
ِ وفي اَل َ ْر
َ يـم
ِ ض َم ْنـأَى ل ِْلك َِر
َّ ََاف ال ِقلَـى ُمتَع
ـز ُل
َ َوفِي َها ِل َم ْن خ
Rûy-i zeminde erbab-ı kerem için ezâdan ba’îd mekan, buğz ve
a’dâvetten ihtiraz edenler için cây-i uzlet bulunur.
ٌ ض
4) ٍيـق على ا ْم ِرىء
ِ ـركَ َما بِاَل َ ْر
ُ لَعَ ْم
ِ ض
ُس َرى َرا ِغبَـا ً أ َ ْو َرا ِهبَـا ً َو ْه َو يَ ْعقِـل
َ
Emin olunuz ki ister ümid, ister havf sâikasıyla azm-i sefer eden,
aklı başında bir merd için rûy-i arzda darlık olmaz.
5) ـس
ٌ َّع َمل
َ ٌ سِيـد: َولِي دُونَ ُك ْم أ َ ْهلُـون
ُ ََوأ َ ْرق
ع ْرفَـا ُء َجيْـأَََ ُل
َ ط ُز ْهلُـو ٌل َو
Benim sizden başka enislerim var ki tiz-reftar kurtlar, cest ü çalak
kaplanlar, cesim sırtlanlardır19.
6) ِـر ذَائِـ ٌع
ُ َهُـ ُم اَل َ ْه ُل ال ُم ْست َود
ِ ع الس
لَدَ ْي ِه ْم َوالَ ال َجانِي بِ َما َج َّر ي ُْخـذَل
Bunlar o yârândır ki aralarında, ne tereddî edilir ne ifşa olunur, ne de
hata edenler rüsvay olur.
7) ْـر أنَّنِـي
َ ي بَاسِـ ٌل
َ غي
ٌّ َو ُكـ ٌّل أَبِـ
َ ضتْ أُولَى ال
سـ ُل
َ ع َر
َ إذا
َ ط َرائِـ ِد أ ْب
Her biri metanet ve besaletle mütehallîdir; bir taraftan atlılar
göründüğü zaman ben daha ziyade besalet gösteririm.
َّ ت اَل ْيدِي إلى
ْ الزا ِد لَ ْم أ ُك
ْ َو
8) ـن
ِ َّإن ُمـد
18

28 Aralık 1908
Şiiri İngilizceye tercüme ve şerh eden Redhouse “kurt, kaplan ve sırtlan”ın Teebbeta Şerran,
Amr b. Berrâk ve başka bir yoldaşa kinaye olduğu kanaatindedir. bkz. The L-Poem of the
Arabs, Londra 1881, s. 10.
19
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ش ُع القَ ْو ِم أ َ ْع َج ُل
َ ْبَأ َ ْع َج ِل ِهـ ْم إ ْذ أَج
Ta’âma el uzatıldığı zaman ben acele etmem. Çünkü açgözlüler
acele ederler.
َ َو َمـا ذَاكَ إال بَ ْس
ْ ع
9) ـن تَفَضُّـ ٍل
َ ٌطـة
َضـ ُل
ِ ضـ َل ال ُمتَف
َ علَ ْي ِهـ ْم َو َكانَ اَل َ ْف
َ
Bu ahvalim sade onlara karşı iltizam-ı fazilet etmiş olmak içindir.
10) ً ازيَا
ِ ْس َج
َ َوإنـي َكفَانِـي فَ ْقدَ َم ْن لَي
ِب ُح ْسنَـى وال في قُ ْر ِبـ ِه ُمت َ َعلَّـ ُل
İhsanı olmayanlarla muaşeretlerinde hayır olmayanların yerine
benim için
11) شيَّـ ٌع
َ ـؤاد ٌ ُم
ْ ثَـالَثَـةُ أ
ٍ ص َحـا
َ ُب ف
َ
ْ
ع ْيطـ ُل
ْ ضإ
ُ َوأ ْبي
َ ـرا ُء
َ ص ِليتٌ َو
َ صف
üç yâr-ı sâdık kâfidir ki biri şecaatli bir kalp, diğeri mücella bir
kılınç, üçüncüsü de onurdan bir yaydır.
12) ـون ت َِزينُـها
ٌ ُ َهت
َ ـوف مِ نَ ال ُم ْل
ِ ُ ـس َِ ال ُمت
َ صائِ ُع قد نِي
طـتْ إليها َو ِمحْ َمـ ُل
َ َر
Bir yay ki mücellâ ve metin ve mürekkebat-ı mihmeli (yani kayış)
müzeyyen olarak
13) س ْهـ ُم َحنَّـتْ كأنَّـها
َّ إذا زَ َّلََ عنها ال
ُّ ُ عجْ لَـى ت
ـرن َوت ُ ْعـ ِو ُل
َ ٌ ـر َّزأة
َ ُم
ok atıldığı zaman felaketzede bir kadın gibi hazin hazin enîn eyler.
14) س َوا َمـه
َ َولَ ْسـتُ ِبمِ ْهيَـافٍ يُ َعشِـي
ي بُ َّهـ ُل
ُ ًعـة
َ َُّم َجد
َ س ْقبَانُهـا َو ْه
Çabuk çabuk susayanlardan değilim ki onlar gibi develerimi yemle
besleyeyim de yavrularının gıdası fena olsun. Ben develerimi sebük
ve serbest olarak uzaklara sevk eder yayarım.
15) ب بع ِْرسِـ ِه
ٍ وال ُجبَّـأ ٍَِ أ ْك َهـى ُم ِـر
َ ُي
ْف يَ ْفعَـ ُل
َ طا ِلعُهـا في شَأْنِـ ِه َكي
Korkak değilim; zebûn-ı keder olmam; daima önde zevcesiyle
oturup umûr u hususatını onun reyiyle tedbir edenlere de benzemem.
16) ُق كَـأ َ َّن فــؤادَه
ٍ ق َهيْـ
ٍ َـر
ِ َوالَ خ
َ َي
ظـ ُّل به ال ُم َّكـا ُء َي ْعلُـو َو َي ْسفُـ ُل
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Devekuşlarını20 andırırcasına telaşım yoktur. Kalbim, bir aşağı bir
yukarı uçan kuşları21 tasvir edercesine çırpınmaz.
17) َــز ٍل
ِ داريَّــ ٍة ُمتَغ
ِ ٍوال خَالِــف
ً
َ
ـرو ُح َوي ْغـدُو داهنـا يَتَكحَّـ ُل
ُ َي
Haneperver dükkan-ı nan u ni’amîden değilim. Onlar gibi sabah
akşam ıtriyat istimaliyle meşgul olamam.
18) ْـر ِه
ُّ ـل ش
ٍ ََولَ ْسـتُ بِع
ِ َـرهُ د ُونَ َخي
ف إذا ما ُر ْعت َـهُ ا ْهت َـا َج أعْـزَ ُل
َّ َأل
Şerri hayrına hâil bir biçimsiz de değilim ki öyle olanları bir
korkutacak olsanız aczlerinden silahlarını bile terk ederek firar
ederler.
َّ ار
19) ْالظـالَ ِم إذا ا ْنت َ َحت
ِ ََولَ ْسـتُ بِمِ حْ ي
ُهدَى ال َه ْو َج ِل العِسيفِ َي ْه َما ُء هؤ َج ُل
Yolu izi belli olmadan tenha-nişîn22 çöllere müsadif oldukça telaşlı
ahmaklar gibi zulemat içinde şaşırmam.
ُ إذا اَل ْم َع
20) صـوانُ القَـى َمنَاسِمِي
َّ ـز ال
َّ
َ َت
ـر منـه قَـا ِد ٌح َو ُمفَلـ ُل
َ َطاي
Öyle yürürüm ki ayağımın altına taş tesadüf ettikçe şerareler saçılır.
َ ِأُديـ ُم م
21) ُطـا َل ال ُجـوعِ حتـى أُمِ يت َـه
ص ْفحا ً فأ ُ ْذهَـ ُل
ِ ُع ْنه
َ ُوأض ِْرب
َ الذ ْك َر
Açlığın tazyikatına karşı ağır davranırım. Tesiratını imate ederim.
Lisanıma almam, zuhul ederim.
22) ُض َكيْال ي َُرى لَـه
ْ ب
ِ اَلر
ُّ َوأ َ ْست
َ َـف ت ُ ْر
َّ َي مِ ن
َ َ ـر ٌؤ ُمت
ـو ُل
ُ الط ْـو ِل ا ْم
َ
ِ ط
َّ علَـ
Yerden toprak alır yerim; ta ki ehl-i itminan olan bir kimse o
yediğim şey için bana minnet etmesin.
23) ٌـرب
َ ـف َم ْش
َ ولوال اجْ تِنَابُ الذَأْ ِم لم ي ُْل
ْ
ي َو َمأكَـ ُل
ُ َيُع
َّ َـاش بـه إال لَـد
Eğer ar mani olsa idi emr-i maişette yiyecek ve içecek tedariki
herkesten ziyade benim için âsân olurdu.
24) ـرة ً ال تُقِيـ ُم بـي
َّ سـا ً ُم
َ َولكِن نَ ْف
20

“Heyq”, “zalîm” yani erkek devekuşu manasındadır.
“Mükkâ” (ıslık) kuşu, “çobanaldatan” kuşudur. Redhouse da bu kanaattedir. bkz. The LPoem of the Arabs, s. 17, 27. Ararat’ın “serçe” diye çevirmesi hatalıdır. bkz. Şenferâ,
Lâmiyyetu’l-‘Arab, trc. Yusuf Cemil Ararat, nşr. Mustafa Sabri Sözeri, s. 12.
22 Kelime ilk iki harfin noktaları yer değiştirerek  ثنينgibi yazılmıştır. Böyle bir kelime yoktur.
Mana gereği “nişîn” olmalıdır.
21
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الـذام إالَّ َر ْيثَمـا أَت َ َح َّـو ُل
علـى
ِ
Lakin nefsim anîddir, ar çekemez; meğer ki ben mâni göreyim.
ْ َ َوأ
َ ص ال َح َوايا كَما ا ْن
25) ْط َوت
ِ ط ِوي على ال َخ ْم
َ ُخيُو
َـار وت ُ ْفت َـ ُل
ُ مـاري ٍ تُغ
ِ ُطـة
Açlığa öyle katlanırım ki sımsıkı berkilmiş bir sicim kesilirim.
26) ت الزَ هِيـ ِد كما غَـدَا
ِ وأ َ ْغدُو على القُو
ْ ِـف
أط َحـ ُل
َ أَزَ ُّل ت َ َهـادَاهُ التنَائ
Az bir kemikle iktifa ederim nitekim sahra-be-sahra dolaşan zayıf
cılız sırtlanlar da cüz’i bir şeyle tagaddi ederler.
َ غدَا
27) ً الريـ َح هَافِيـا
َ
ُ ـار
ِ ض
ِ طا ِويـا ً يُ َع
ب ويُ ْعسِـ ُل
ِ ب
ِ الش َعا
ِ يَخُـوتُ بأ َ ْذنَا
Ertesi günü rüzgarla yarışırcasına yine aç karna dağlarda sel
yarıklarında koşar dururlar.
ُ فَلَما لَ َواهُ القُـوتُ مِ ْن َحي
28) ُ ْـث أ َ َّمـه
َ َعـا فَأ َجابَتْـهُ ن
ُ
ِـر نحَّـ ُل
ُ ظائ
َ َد
Biraz yiyecek umduğu yerlerden de mahrumen döndüğü vakit bir
sayha koparır, o sayhasına yine kendi gibi lâgarlar mukabele eder.
29) الو ُجـو ِه كأنَّـها
ُ ُُم َهلَّلَـةٌ شِيـب
ِـر تَتَقَ ْلقَـ ُل
ٍ قِـدَا ٌح بأيـدي ياس
O sayha edenler bir derece zayıf ve nahifdirler ki adeta keşidecilerin
titrek ellerindeki piyango okları gibi lerzan bulunurlar.
ُ ُـر ُم ال َم ْبع
َ ـوث َحثْ َح
30) ُْـره
َ ث دَب
َ أ ِو ال َخ ْش
َّ أردَاه
سـا ٍم ُمعَسِـ ُل
ْ يـض
ُ َِم َحاب
َ ُـن
Yahud peteklerine, balcıların yukarıdan daldıkları aletle, cemaatleri
kaçırılınca telaş ve lerziş gösteren arıbeyleri gibi olurlar.
31) ُم َه َّرت َـةٌ فُـوهٌ كَـأ َ َّن شُدُوقَـها
ُ ُشق
ُ
ِصـي ِ كَا ِل َحـاتٌ َوبُسَّـ ُل
ِ وق الع
Ağızlarını geniş geniş açarak çirkin ve korkunç bir manzara alırlar.
32) ـراحِ كأنَّـها
َ ضـ َّج َو
َ َف
َ َض َّجـتْ بالب
ع ْليَـا َء ث ُ َّكـ ُل
َ َوإيـاهُ نُو ٌح فَ ْوق
Füshat-abad sahrada birinin sayha etmesiyle hepsi birden öyle bir
sayha koparırlar ki insan, yüksek yerlerde matemzede kadınlar
nevha ediyor sanar.
33) ستْ بـه
َ ضى وأ ْغ
َ وأ ْغ
َ َّ سى وات
َ َّ ضتْ َوات
َّ
ُ
ع َّزتْـهُ ُم ْرمِ ـ ُل
و
اها
ـز
ع
ل
يـ
ر
م
ِام
َ
َ
َ َ
Sonra gözlerini kapar fıkdan ile hep bir halde bulundukları halde
yekdiğeri fakirane taziye ederler.
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34) ْع َوت
َ شكَا َو
َ
ْ ع َوى بَ ْعدُ َو
ْ شكَتْ ث ُ َّم
َ ار
َ ار
ْ
َ
َّ إن لَ ْم َي ْنف َِع ال
ْ صب ُْر
ش ْك ُو أجْ َم ُل
ل
ل
و
َ َ
Hallerini birbirlerine şikayet eder sonra şikayetten keff-i lisan
ederler. Çünkü şekvadan bir fayda olmayacak olursa sabretmek pek
güzel olur.
35) ت َو ُكلُّـها
ٍ َوفَـا َء َوفَـا َءتْ بَـادِرا
ُعلى نَ َكـظٍ مِ َّما يُكَاتِـ ُم ُمجْ مِ ـل
Nihayet hep birden dönerler, meştum tutulacak şeylere ihtimam ile
yekdiğere ibraz-ı cemile ederler.
َ َْآري الق
36) طا ال ُكـد ُْر َب ْعدَما
ِ َوت َ ْش َربُ أس
صـ ُل
َ
َ ص ْل
َ َ س َرتْ قَ َربَـا ً أحْ نَاؤهـا تَت
Su aramak için gece perdaz ederek etrafı pür-gırîv eden katâ kuşları
(kılkuyruk denilen kuştur)23 benden artan suyu içerler.
37) َه َم ْمتُ َو َه َّمتْ َوا ْبتَدَ ْرنَـا
ـارطٌ ُمت َ َم ِهـ ُل
َ وأ ْسدَلَـتْ و
ِ َـر مِ نِي ف
َ ش َّم
Ben de ihtimam ettim, onlar da. Müsabakaya başladık. Kanatlarını
açabildiklerine açarlar. En ileri giden yine ben olurum.
38) ي ت َ ْكبُـو ِلعُ ْق ِـر ِه
َ ُفَ َولَّيْـت
َ ع ْنها َو ْه
ٌ ُِـرهُ منها ذُق
صـ ُل
ُ يُبَاش
َ ـون َو َح ْو
Ben sudan döndüm. Onlar henüz nüzul ederek ağızlarıyla
kursaklarını doldurmaya başladılar.
َّ
39) ُ كـأن َوغَـاها َحجْ َرت َيـْ ِه َو َح ْولَـه
ْ
َّ ُسف ِـر القَبَائِـ ِل ن
ـز ُل
َ أ
َ ضامِ يـ ُم مِ ْن
Suyun etrafındaki gürültülerinden, adeta seferber kabail mütevâliyen
bir yere iniyorlar zannolunur.
40) ض َّمـ َها
َ ت ََوافَيْـنَ مِ ْن
َ َشتَّـى إِلَيـْ ِه ف
يـم َم ْن َهـ ُل
ِ ار
َ كما
َ ضـ َّم أ ْذ َوادَ اَل
ِ ص
Cihât-ı muhtelifeden onlar böyle vürud ettikçe, deve sürüleri gibi
subaşında dolandılar.
41) ـرتْ كأنـها
َّ فَغَـبَّ ِغشَاشَـا ً ث ُ َّم َم
َ
َ
ْح َر ْكبٌ مِ ْن أ ُ َحاظة ُمجْ ِف ُل
ُّ َم َع ال
ِ صب

23

Ceviz – Çöğenli, “qatâ” kuşu için “boz bağırtlak” demiştir. bkz. s. 30. Fakat bu kuşun tam
karşılığı “kılkuyruk bağırtlağı” olmalıdır, çünkü bu kuşun Latince adı “Pterocles alchata”dır ve
“qatâ”ya benzer bir ses çıkarmaktadır. bkz. Jacob, George, Schanfara-Studien, C. I, Münih
1914, s. 73.

12

DOĞU ARAŞTIRMALARI, SAYI: 16, 2016/2

Acele acele su içtikten sonra Uhâza24 kabilesinden bir fırka-yı
süvaran sabahleyin geçiyormuş gibi çekilir giderler.
42) ض ِع ْندَ ا ْفت َراشِـها
ْ َف َوجْـه
ِ اَلر
ُ َوآل
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُـن
سنَا ِس قحَّـ ُل
َ بأهـدَأ تنبِيـ ِه
Ben kuru kemiklerime dayanarak kuru yerlerde serilip yatmaya da
me’lufum.
َّ ً َوأ ْع ِد ُل َم ْن ُحوضـا
43) ُ صـه
ُ ُكـأن ف
َ صو
ي ُمثَّـ ُل
َ ك َعابٌ دَ َحاهَا العِـبٌ فَ ْه
Başımın altına mütereddi kollarımı yastık ederim; o kollar ki
mefâsılı oyuncuların attıkları aşıklar gibi dik dik dururlar.
َ َـرى أ ُّم قَ ْس
َّ ِـس بال
ْ
44) طـ ٍل
ْ فإن ت َ ْبتَئ
َ ش ْنف
ْ
َ
ْ
ْ
َّ لَ َما اغتَبَطتْ بال
شنف ََرى قَ ْب ُل أط َـو ُل
Eğer harb ü darb25 şimdi Şenfera’nın firakiyle mahzun oluyorsa
vaktiyle Şenfera’nın vücuduyla mağbut olduğu günler daha çoktur.
َ
45) ُ ـرنَ لَحْ َمـه
ٍ ط ِريـدُ ِجنَايَـا
ْ س
َ ت تَيَا
ِيرتُــهُ َِل ِيـها ُحـ َّم أ َ َّو ُل
َ
َ عق
Şenfera uzaklara çekilmiştir. Cinayetler biçarenin etlerini eritti. Ya
en ibtida onu ta’n eden hangisidir?
َ َـام يَ ْق
46) عيُونُـها
ُ ظـى
َ تَنَـا ُم إذا َما ن
ْ
ْ
حِ ثَاثَـا ً إلى َمك ُروهِـ ِه تَتَغَلغَـ ُل
Şenfera uyuduğu zaman o cinayetler de uyursa da gözleri uyanıktır;
Şenfera’yı müteezzi edecek şeyler taharrisinde bulunurlar.
ْ
47) ُـوم مـا ت َـزَ ا ُل تَعُـودُه
ٍ ـف ُه ُم
ُ وإل
ِي أثْقَ ُل
ِ ِع َيادا ً َك ُح َّمـى
َ ْـع أو ه
ِ الرب

24

Zemahşerî’nin izahına göre Yemenli bir kabiledir. Zemahşerî, Kitâbu A’cebü’l-‘Aceb,
Kahire 1328, s. 43. Redhouse manasını anlayamamıştır. bkz. a.g.e., s. 30.
25 “Qastel”, “cenk eder iken çıkan toz” demektir. bkz. Ahterî Mustafa Efendi, Ahterî-i Kebir,
haz. Ahmet Kırkkılıç – Yusuf Sancak, TDK Yayınları, Ankara 2009, s. 479. Böylece “ummu
qastel” o tozu doğuran cenk, harb manasına gelir. Redhouse ise mehazı olan Silvestre de Sacy
tarafından “la guerre” (harb) diye tercüme edilmesine rağmen (bkz. Silvestre de Sacy,
Chrestomathie arabe, 1826, C. II, s. 342, 379) bu ifadeyi “the mother of Qastel” şeklinde
tercüme etmiştir. bkz. a.g.e., s. 26. Redhouse , “Qastel”i Şenfera’nın öldürdüğü biri ve “Ummu
Qastel”i de onun öç almak isteyen annesi olarak düşünmüştür. Şiiri Almancaya tercüme eden
Friedrich Rückert bu ifadeyi Arab savaş tanrıçası (“eine arabische Bellona”) olarak anlamıştır.
bkz. Abu Temmam , Hamasa, trc. Friedrich Rückert, Stuttgart 1846, C. I, s. 186. Şenfera
hakkında tedkik yapan George Jacob ise cin veya çakal olabileceğini söylemiştir. bkz. Jacob,
George, Schanfara-Studien, C. II, Münih 1915, s. 30-31.
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Şenfera’nın başından derd ü mihnet eksilmez. Nitekim insana
humma-yı murabba26 musallat olur. Şu kadar var ki derd ü mihnet
daha beter.
48) صدَ ْرتُـها ثـم إنـها
ْ إذا َو َردَتْ أ
عـ ُل
َ تَثُـوبُ فَت َأتي مِ ْن ت ُ َحيْتُ ومِ ْن
Derd ü mihnet vürud ettikçe ben defederim. Lakin sonra döner zîr u
bâlâdan tehazüm eder.
49) ً ضاحِ يَـا
َّ فإما ت ََر ْينِي كا ْبنَـ ِة
َ الر ْمـ ِل
َ
على ِرقَّـ ٍة أحْ فَـى وال أتَنَعَّـ ُل
Beni yılan gibi üryan, nahif, yalınayak görmeniz
َّ َْـر أجتـابُ ب
50) ُـزه
َّ فإني لَ َمولَى ال
ِ صب
ْ
ْ
الس ْم ِع وال َحز َم أفعَ ُل
ِ ب
ِ على مِ ثْ ِل قَ ْل
benim veliyyü’l-sabr olarak sabrı kûh ettiğimden, arslan yürekli
olduğumdan, hazm ve ihtiyat üzere kadem bastığımdandır.
51) وأُعْـ ِد ُم أَحْ يَانـا ً وأ َ ْغنَـى وإنَّمـا
َينَـا ُل ال ِغنَى ذو البُ ْعـدَةِ ال ُمت َ َب ِـذ ُل
Kâh gani olurum kâh fakir. Nefsini esirgemeyip ihtiyar-ı bu’d u
mesafe edenler de nâil-i gına olur.
52) ِـف
ٌ فال َج ِـز
ٌ ع مِ ْن َخلَّـ ٍة ُمتَكَش
وال َم ِـر ٌح ت َ ْحتَ ال ِغنَى أت َ َخيَّـ ُل
Fakr u zarurette meskenet göstermem kimseye halimi söylemem.
Zengin olunca da sevinmem ve tekebbür eylemem.
53) وال ت َْزدَهِي اَلجْ هـا ُل حِ ْلمِ ي وال أ ُ َرى
س ُؤوالًََ بأ ْعقَـاب اَلقَاوي ِل أ ُ ْنمِ ـ ُل
َ
Cühela benim hilmimi istihfaf etmeye meydan bulmaz. Bir kimse
benden bir şey sual etmeye cesaret edemez. Âlimin sözünü sermayeyi nemime etmem27.
َ ص
54) س َربُّـها
ْ ََحْـس ي
ٍ َولَ ْيلَ ِة ن
َ طلي القَ ْو
ُ َوأ ْق
َّ ُطعَـه
ُالالتـي بِـ َها يَتَنَبَّـل

26

“Quartana sıtması” olarak bilinen ve 4 günde bir nükseden ateşli hastalık.
Bu beytin tercümesi hatalıdır, Zemahşerî de yanlış şerh etmiştir. bkz. Zemahşerî, s. 84.
Buradaki “echâl” kelimesi cehl’in (câhil’in değil) çoğuludur ve bilgisizlik manasında değildir.
Hilm’in zıddı olarak zorbalığı, vahşiliği, barbarlığı ifade eder. bkz. Ignaz Goldziher, “What is
Meant by Al-Jahiliyya”, Muslim Studies, trc. C. R. Barber – S. M. Stern, Aldine Publishing
Company, Chicago 1967, C. I, s. 204. Bu sebeble doğru ifade “Zorbalıklar benim vakarımı
bozamaz” olmalıdır. Bazı nüshalarda “echâl” yerine “etmâ” (tama’nın çoğulu) kelimesi
geçmektedir. bkz. Redhouse, s. 18.
27
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Kavsi ve sihâmı yakıp ateşiyle ısınacak derece soğuk musibetli
geceler olur ki
ْ ع ْستُ على غ
55) َط ٍش َوبَ ْغ ٍش َوصُحْ بَتـي
َ َد
ٌ
َ
َ
جْـر َوأفك ُل
ُ
ْ ـار
ٌ وإر ِزيـز َو َو
ٌ َسع
ben öyle gecelerde karanlıkta yağmur altında yola çıkarım. Yanımda
refik olarak açlık, soğuk, dehşet ve yıldırımdan başkası olmaz.
ً
56) فأيَّ ْمـتُ نِس َْوانَـا ً وأ ْيت َ ْمـتُ ْإلـدَة
َوعُـدْتُ كما أ ْبدَأْتُ واللَّ ْي ُل ْأليَـ ُل
Bana mensub kadınları dul ve çocukları yetim kalmak
muhâtarasında bırakarak gittim ve gittiğim gibi yine daha karanlık
bir gecede avdet ettim.
57) ً صـاءِ َجالسـا
ْ وأ
َ صبَـ َح
َ عنـي بالغُ َم ْي
َ
َ
 َمسْـؤُو ٌل َوآخ َُر َيسْـأ ُل:ـان
ق
ي
ر
ف
ِ
ِ
Necd kıt’asında Gumeysâ sakinleri28 iki fırka olup beni birbirlerine
sual etmişler.
58) َـرتْ ِبلَيْـ ٍل ك َِالبُنَـا
َّ  لَقَ ْد ه:فَقَالُـوا
س فُ ْرعُـ ُل
َّ ع
َّ ع
َ س أ ْم
َ ٌ أ ِذئْب:فَقُ ْلنَـا
Dediler “Gece köpeklerimiz havlamaya başlayınca acaba kurt mu
dolaşıyor sırtlan mı dedik”.
59) ْفَلَ ْم يَـكُ إالَّ نَبْـأة ٌ ثُـ َّم ه ََّو َمـت
َ َ ق:فَقُ ْلنَا
طـاة ٌ ِريـ َع أ ْم ِري َع أجْ ـدَ ُل
“Lakin sade bir def’a bağrışıp sonra sustukları için dedik ya katâ
kuşları ürkmüştür ya bir şahin.”
60) ً طارقـا
ِ ْـر ُح
َ ـن َلب
ٍ فَإ ِ ْن َيـكُ مِ ْن ِج
ْ
اإلنس ت َ ْفعَ ُل
سـا ً ما كَها
ُ
َ وإن يَكُ إ ْن
“Eğer onlar da değil de bir cin ise belalar mübareği. İnsan olsa, insan
da böyle yapmaz.”
61) ُ ـرى يَـذُوبُ لُعَابُـه
ِ َيوم مِ ن
ٍ َو
َ الش ْع
ُأفاعِيـ ِه فـي َر ْمضائِـ ِه تَت َ َم ْل َمـل
Şimdi hararetten her şey müzâb oluyor gibi bir manzara vererek
yılanları âteşin kumlar içinde büküm büküm kıvıran yaz günlerinden
bir gün29
28

Gumeysâ, Halid b. Velid tarafından fethedilmişti ve sakinleri Benî Cezîme kabilesi idi. bkz.
Abdülkerim Özaydın, “Cezîme b. Âmir (Benî Cezîme b. Âmir)”, DİA, C. 7, s. 508. Redhouse
hatalı olarak bu yerin belli olmadığını söylemiş ve “the faint light of dawn” (şafağın soluk ışığı)
manasında yorumlamıştır. bkz. a.g.e., s. 30.
29 Şi’râ yıldızı yaz aylarında görülür.
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َّ صبْـتُ له َوجْ هي وال ك
62) ُ ِـن دُونَـه
َ َن
َّ
ْ
ْ
ي ال ُم َر ْع َبـل
ـ
ح
ت
اَل
ال
إ
ـر
ت
س
وال
ِم
ِ
َ
ُّ َ
ben o hararete ma’ruz kaldım. Ne bir mantom var idi, ne de yırtık
bezden ibaret libasımdan başka bir setrem var idi.
َ الري ُح
َ ضافٍ إذا
63) َّْـرت
َ َو
َ طي
ِ ارتْ له
َ ط
َ لبائِـدَ عن أ ْع
طافِـ ِه ما ت ُ َرجَّـ ُل
Bir de saçlarım uzamış omuzlarımı setretmekte bulunmuştu. Birçok
zamanlar bakılmamış olduklarından adeta keçe gibi olarak rüzgar
estikçe dağılmaz idi. Hep birden hareket ederdi.
64) ُع ْهـدُه
َ ِ ـن والف َْلي
ِ َبعِيـدٌ ِب َم ِس الدُّ ْه
س عافٍ مِ نَ ال ِغسْل ُمحْ ـ ِو ُل
ٌ َعب
َ لـه
Tûl müddet ne yağlanmış ve ne de bakılmış idi. Yıkanmaya
yıkanmaya tamam bir senelik kir tutmuş idi.
َ َـر ِس قَ ْف ٍـر ق
َ قك
65) ُ ط ْعتُـه
ْ ُّ ظ ْه ِر الت
ٍ َوخ َْر
َ
َ
َ
ْس يُ ْع َمـ ُل
ُ  ظ ْه، ْـن
َ ـرهُ لي
ِ بِعَامِ لتَي
Defaatle yaya olarak, tenha, penha öyle çöllerde kat’-i mesafe
eyledim ki üzerlerinde atlılar da yürümemiştir.
66) ـراهُ ُموفِيَـا
َ َو ْأل َح ْقـتُ أ ُ ْوالَهُ بأ ُ ْخ
ارا ً َوأ ْمثُـ ُل
َ
َ علَى قُنَّـ ٍة أ ُ ْقعِـي مِ َر
O tenha çölleri bir baştan bir başa kat’ ederken gah gah yüksek
tepeler üzerinde dizlerimi diker oturur idim.
67) اَلرا ِوي الصُّحْ ـ ُم َح ْولي كأنـها
َ ُت َُرود
َ
َ
َ
َّ عل ْي ِه
ـن ال ُمالَ ُء ال ُمذيَّـ ُل
َ ارى
َ
َ عـذ
Ceylanlar, geyikler yaşmaklı benât gibi etrafımda dolaşırlardı.
68) صـا ِل َح ْولِي كأننـي
َ ويَ ْر ُكـ ْدنَ باآل
ْ
َ
ص ِم أدْفى يَنت َحي الكِي َح أ ْعق ُل
ْ ُمِ نَ الع
Cibal-i menî’aya çekilen ceylan koçlarından biri de ben imişim gibi
ba’de’z-zevâl hep benim yanımda ihtiba ederlerdi.
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ARAP EDEBİYATINDA SEYAHATNÂME/RİHLE
TÜRÜ BAĞLAMINDA MEŞHUR ARAP
SEYYAHLARIN GÖZÜYLE MARDİN
AHMET GEMİ*
ÖZET
Seyahatname (Rihle)ler, kültürel yaşamın önemli bir parçası
olarak geçmişteki dil, edebiyat, folklor, iktisat, siyaset gibi olgulardan
haberdar olmamıza aracı olmaktadır. Bu yönüyle seyahatnameler
geçmiş ile bugün arasında bir köprü olmakta ve geçmişteki bir takım
olguların günümüze taşınmasına aracı olmaktadır.
Bu çalışmamızda, ilkin Seyahatname türünün Arap Dili ve
Edebiyatındaki yerine ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır. Ardından
da Arap seyyahların gözüyle, Mardin ili ve civarındaki yerleşim
yerlerinin geçmişteki sosyo-kültürel özellikleri ile dil, kültür, edebiyat
vb. yönleri ele alınacaktır. Bununla birlikte Mardin’i ele alan
seyahatnameler arasında bir karşılaştırma yapılarak bunların benzer ve
ayrı yönlerine dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Seyahatname, Rihle, Mardin, Nusaybin,
Kızıltepe, Dunaysir, Dara, İbn Cübeyr, İbn Battûta, Alûsî.
TRAVEL BOOK TYPE ON ARABIC LITERATURE AND
MARDIN IN FAMOUS ARABIC ITINERANTS’ SIGHTS
ABSTRACT
Travel books constitute a significant part of culture. We are
informed of factors forming the society such as past’s language,
literature, folklore, economy and policy by travel books. Travel books
are bridges between yesterday and today.
On this study, the situation of travel book type will be firstly
considered on Arabic Language and Literature and socio-cultural
features of Mardin province and sites around it in the past as language,
culture and literature etc. from that day to this will be secondly
considered in Arabic itinerants’ sights. Moreover, similarities and
differences among travel books will be examined as an analogy of travel
books which indicate Mardin is made.
Keywords: Travel Book, Rihle/Immigration/The Travels,
Mardin, Nusaybeen, Kiziltepe, Dunayseer, Dara, Ibn Cubayr, Ibn
Battuta, Alûsî.

*
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GİRİŞ
Arapça “gezmek, gezi” anlamındaki seyahat ile (aslı siyahat) Farsça
nâme (risale, mektup) kelimelerinden oluşan seyahat-name “gezi mektubu,
gezi eseri” anlamına gelmektedir.1 Arapçada seyahat, gezi, göç ve yolculuk
anlamına gelen “rihle/rehelât” terimi kullanılırken seyahatnâme türüne de “erRihle, Edebü’r-Rihle veya Edebü’r-Rahelat” denilmektedir.2 Bu çalışmamızda seyahatnameden kastedilen, Arap Edebiyatındaki “rihle veya edebü’rrihle” türüdür. Seyahat/Rihle, maddi veya manevi bir amacın gerçekleşmesi
için bir mekândan başka bir mekâna intikal etmek anlamına gelen ve “irtihal”
mastarından türetilen bir isimdir.3 Ayrıca hadis terminolojisinde bu edebi
türün tanımı şöyle yapılmaktadır: Sözlükte “yola koyulmak; bir şeyin sırtına
binmek” anlamlarındaki “rahl” kökünden türeyen “rihle” kelimesi, terim
olarak “hadis öğrenmek (talebü’l-hadîs) ve râvi hakkında bilgi edinmek için
seyahate çıkma” mânasında “er-rihle fî talebi’l-hadîs” şeklinde kullanılır. Bu
yolculuğa çıkan kimseye “râhil”, bu maksatla çok yolculuk yapanlara
“rahhâle, ruhle, cevvale, tawâfü’l-ekâ- lîm” denir.4
Seyahatin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemek mümkündür.
İnsanoğlu fıtraten gezmeye ve bir yerden başka bir yere gitmeye meyyaldir.
Bu cihetiyle seyahat edebiyatı geçmiş ile gelecek, bilinmeyen ile bilinen
arasında bir bağ kurmaktadır.5
Seyahat, dini, siyasi, ilmi, seyahî/seyahat amaçlı olabileceği gibi,
iktisadî, harbî, sihhî, kıtlık, hastalıklardan kaçış amaçlı olması da mümkündür.
Bu gibi etkilerden hareketle seyahat eden kişide, (Arapça’da buna “râhil veya
seyyah” denir) oluşan tecrübeden meydana gelen “şefevî/sözel veya

1

Hüseyin Yazıcı, “Seyahatnâme”, DİA., İstanbul 2009, c.XXXVII, s.9-11.; Lokman Turan,
“Türk Edebiyatında Seyahatnemeler”, Ekev Akademi Dergisi (Kasım 1997), c.I, 253, Sy.1.;
Nasır Abdurrazık el-Mevâfî, er-Rihle fi’l-Edebi’l-Arabî, Camiatu Kahire, Kahire 1995, s.2324.; Sedat Maden, “Türk Edebiyatında Seyahatnameler Ve Gezi Yazıları”, A.Ü. Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 37, Erzurum 2008, s.148.
2 el-Mevâfî, a.g.e., s.23-25.
3 Ragıp el-Isfahani, el-Müfredat fi Garibi’l-Kuran, Kahire, 2005, s.223; İbn Manzur, Lisanü’lArab, Beyrut 2004, 3. Baskı, VII, s.316.; Muhammed Radî Rahman Kasımî, “er-Rihle ve
Âdabuha fî’l-Luga Arabiyye” Mecelle Dari’l-Ulûm, Deoband-Hindistan-2013., Sayı: 6-7.,
s.59.
4 İbrahim Hatiboğlu, “Rihle”, DİA, c.XXXV, s.106.
5 Fuad Kandîl, Edebü’r-Rihle, Mektebetu Dâr’il-Arabiyye, Kahire 2002, s.25.; el-Mevâfî,
a.g.e., s.18.
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kitabî/yazınsal” bilgi seyahatnamelerin konusunu oluşturmaktadır.6 Benzer
biçimde seyahat ile ilgili ayet ve hadislerin7 varlığı seyahatin önemini arttırmıştır. Ayet ve hadislerde seyahat yapmaya yapılan vurgu, Müslüman seyyahlar için teşvik edici bir unsur olmuştur.8 Konunun daha iyi anlaşılması için
Arap edebiyatında seyahatname türü ile ilgili kısa bir bilgi vermekte yarar
vardır.

1. ARAP EDEBİYATINDA SEYAHATNAME TÜRÜ VE
ÖNEMİ
Her milletin edebiyatında olduğu gibi Arap edebiyatında da
seyahatnamelerin önemi büyüktür. Edebiyatın farklı türleri mevcuttur. Bu
türlerden birisi de Türkçe’de gezi, göç, yolculuk, seyahat anlamına gelen
“seyahatname/rihle/rehelat” türüdür. Seyahatname/Rihle, bir yerden başka bir
yere değişik amaçlarla giden kişi veya kişilerin kaleme aldıkları ve yalın bir
dille yazdıkları eserlerdir. Tür olarak edebiyatın alt başlıklarından biri olarak
ifade edilen seyahatnamelerin dil, edebiyat, folklor, tarih, coğrafya, botanik,
zooloji, etnografya, antropoloji, sosyo-kültürel vb. açısından önemi büyüktür.
Zira geçmişin, hakkında bilgimizin az olduğu veya hiç olmadığı dönemleri ile
bilinmeyen uzak diyarların gizemli yönleri, seyyahlarca seyahatnamelerde ele
alınmış ve sonraki nesillere aktarılmıştır.9
Seyahatname türü daha önceleri basit bir gezi-gözlem eseri olarak
görülürken son iki yüzyılda, özellikle de Batı edebiyatının etkisiyle, Arap
edebiyatında önemli bir eser türü niteliğini kazanmıştır. Rihle veya Edebü’rRehelat/seyahatname türü tarih, coğrafya, sosyoloji vb. bilim dalları ile
birlikte varlığını sürdürdüğü için, bir edebi tür olarak, XIX. ve XX. yüzyılda,
Arap literatüründe yerini almıştır. XIX. ve XX. yüzyılda edebi sahaya ilk
adımını atan bu türün terminolojisi yeterli düzeyde gelişememiştir.
Dolayısıyla tarifi de tam olarak yapılamamıştır.10 Şevkî Dayf (ö.2005)’ın da

6

el-Mevâfî, a.g.e., s.26.
Rum, 9.; Rum, 42.; Hacc, 46.; Fatır, 44.; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.14, s.507, Hadis no:
8945.
8 Mustafa Çağrıcı, “İslam Kültüründe Seyahat”, Din ve Hayat, (Seyahatname Özel Sayısı), sy.2,
Yıl: 2009, s.4-9.
9 Kandîl, a.g.e., s.18.; el-Mevâfî, a.g.e., s.23.
10 Kasımî, a.g.m., s.59.
7
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söylediği gibi, bu tür eserleri birer coğrafya kitabından ziyade edebî tür olarak
kabul etmek gerekir.11
Seyyahın seyahat esnasında gördüğü, tecrübe ettiği, hissettiği ve
duyduğu her ne varsa seyahatnamelere konu olmaktadır. Seyyah, gittiği
coğrafyaların adet, gelenek ve görenekleri ile siyasi, içtimai, iktisadi ve
kültürel yaşamlarından bir takım izlenimler elde etmektedir. Seyyahın bu
izlenimleri, seyahatname türünün temel konusunu oluşturmaktadır. Bununla
birlikte Arap edebiyatında seyahatname türü, on beş değişik başlık altında
toplanmıştır.12 Bu edebi türün meydana gelmesinde, arkadaş ve yöneticilerin
isteği, kişinin kültürel bilgi ve becerisini geliştirmesi için, yaptığı yolculuğun
başkalarına rehber olması veya özellikle hac ve umreye gidenlere yardım için
ve kutsal yerlerin tarifi gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkmıştır.13 Bununla
birlikte seyahatler sadece ilim peşinde koşan veya değişik yerleri gezip görme
meraklısı seyyahlarca yapılmıyordu. Seyahat aynı zamanda hadis toplamak,
hadis öğrenmek ve râvi hakkında bilgi edinmek amacıyla da yapılıyordu.14
Eski dönemlerde Araplar için seyahat yaşamın önemli bir parçası olarak
görülürdü. Cahiliye Döneminde, değişik sebeplerle seyahatlerin var olduğunu
görmek mümkündür. Cahiliye Dönemindeki seyahatlere Kur’an-ı Kerim
bizzat atıfta bulunmaktadır.15 Bu seyahatlerde yaşanan hadiseler gerek sözlü
gerekse yazılı olarak kayıt altına alınmış ve sonraki nesillere aktarılmıştır.16
Eskiden başlayarak günümüze değin Rihle/Edebü’r-Rihle türü önemli
bir gelişim arz etmiştir. Bu gelişim üç safhada değerlendirilebilir: Asrü’lKadîm/Eski Dönem, Asrü’l-Vesît/Orta Dönem ve Asr’ül-Hadîs/Modern
Dönem.17
Rihlenin ya da seyahatin insan tarihi kadar eski bir tarihinin olduğunu
yukarıda söylemiştik. Bir seyahat esnasında insanın başından geçtiği olayları
diğerlerine aktarması kadar doğal bir şey olamaz. Aktarılan bu şeyler yazı
olmadığı için hikâye şeklinde anlatılmış ve uzun süre nesilden nesile
11

Şevki Dayf, er-Rahalât, Dârü’l-Me‘arif, Kahire 1987, s.12.
Daha geniş bilgi için bkz: el-Mevâfî, a.g.e., s.32.
13 Kandîl, a.g.e., s.19.
14 Kandîl, a.g.e., s.19-21.; Abdurrahman Demircan, “Arap Edebiyatında Seyahatname Türü ve
Seyahatnameler” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniv. 2010-Van, s.53.
15 Kureyş Suresi, 1-2.
16 Kandîl, a.g.e., s.25-26.
17 Kâsımî, a.g.m., s. 60.
12
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aktarılmıştır. Asr’ül-Kadim/Eski Dönem olarak adlandırılan bu dönemdeki bu
hikâyeler “ustûre/esatir” olarak edebiyata malzeme teşkil etmiştir. Günümüzde bu hikâyeler Grek, İran, Arap, Türk, Hint, Çin vb. kadim halkların
edebi kültürlerine kaynaklık yapmaktadır.18
Asrü’l-Vesît/Orta Dönem olarak adlandırılan dönemde, ki bu dönem
miladi 9. asırdan Arap Rönesansı’na kadar olan dönemi kapsar, Rihle
edebiyatının çokluğu dikkati çekmektedir. Özellikle İslami Dönem’de ve bu
dönemi takip eden diğer dönemlerde Rihle edebiyatının zirvede olduğunu
söylemek gerekir. Çeşitli saiklerle başlayan seferler ve bu seferlerde bulunan
ilim ehli ve ravilerce anlatılan veya yazılan kıssalar daha sonraki nesillere
sözlü ya da yazılı olarak aktarılmıştır. Müslümanların bu dönemdeki hicretleri
ile yabancı devlet hükümdarlarına gönderilen elçilerin yaşadıkları da kayda
değer tecrübelerdendir.19
Ayrıca kutsal mekânlara yapılan yolculukları anlatan seyahatnameler
Rihle edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Hac ve umre ziyareti, Kudüs,
Kerbela gibi kentlere yapılan ziyaretlerin ve bu kentlere ulaştıran yerlerle ilgili
bilgilerin seyyahlarca kaleme alınması, Rihle edebiyatının zenginleşmesine
katkıda bulunmuştur.20
Asrü’l-Vesît/Orta Dönem’in meşhur seyyahları şunlardır: Hişam Kelbî
(ö.206/821), Süleyman Tâcir (ö.237/851), el-Mes‘ûdî (ö.345/956), Ahmet b.
Fadlân (ö.310/922’den sonra), Kuddame b. Cafer (ö.337/948), Musaar b.
Muhelhil (ö.390/1000), Bîrûnî (ö.440/1049), Abdullah el-Bekrî (ö.487/1095),
Ebûbekir el-Arabî (ö.543/1149), Şerîf el-İdrîsî (ö.560/1166), Ebû Hamid
Gırnâtî (ö.565/1170), İbn Cübeyr (ö.614/1217), Yâkût el-Hamevî
(ö.626/1229), Ebu’l-Fidâ (ö.732/1332), İbn Battûta (ö.779/1377), Abdülgani
Nablusî (ö.1143/1731), Ebû Salim el-Ayyaşî (ö.1090/1679).21
Asrü’l-Hadîs/Modern Dönem Arap Rönesansı’ndan başlayarak günümüze kadar olan süreyi kapsamaktadır. Arap Rönesansı 1798’de Napolyon
Bonapart’ın Mısır’ı işgal etmesi ile başlar. Bu dönemde seyahatname türü,
Arap Edebiyatında bir edebi tür olarak yerini almıştır. Bunda Batı
Edebiyatının etkisi ve ilimlerin ayrışması rol oynamıştır. Bu dönemde kaleme
18

Kandîl, a.g.e., s. 25.
Kandîl, a.g.e., s.30-33. el-Mevâfî, a.g.e., s.26-30.
20 Kasımî, a.g.m., s.61; el-Mevâfî, a.g.e., s.26.; Kandîl, a.g.e., s.19.
21 Kasımî, a.g.m., s.61.
19
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alınan edebi eserler muhteva ve hacimce önceki dönemlerden farklılık
gösterir. Arap dünyasının Batı dünyası ve Amerika ile kurduğu iletişim, batıya
çeşitli sebeplerle gidip-gelenlerin çokluğu ile kitle iletişim ve ulaşım
araçlarının kolaylığı bu dönemdeki seyahat edebî türüne olumlu bir katkı
yapmıştır. Bu dönemde, Arap âleminde hakiki anlamda Rihle türünde eser
veren ilk kişi Muhammed Ömer et-Tûnisî (ö.1274/1857)’dir.22 Onun Arap
ülkeleri ve Sûdan ile ilgili olarak kaleme aldığı “Teşhîzü’l-Ezhân” adlı eseri
bu konunun ilk örneklerinden kabul edilir. Bununla birlikte Mısırlı eğitimci,
yazar Rafet Bey et-Tahtâvî (ö.1290/1873)’nin Paris’te kaldığı dönemde
kaleme aldığı ve Doğu-Batı arasındaki farklılıkları konu alan “Tahlîsü’l-İbrîz
fî Talhîs-i Paris” adlı eseri Rihle türünün önemli eserleri arasında zikredilir.
“Min Mısır ila Mısır” adlı eseri ile dikkatleri üzerine çeken bir başka yazar
da Türk asıllı Muhammed Ferîd (ö.1338/1919)’dir. Otuz senelik bir zaman
diliminde bütün İslam âlemini dolaşan ve buralarda edindiği izlenimleri beş
ciltlik “Müzakerât/Hatıralar” adlı eserinde kaydeden Abdülaziz es-Se‘alibî
(ö.1944)’yi de burada anmakta fayda vardır.23
Bu dönemin önemli seyyahlarını şöyle sıralamak mümkündür: Muhammed Bayram el-Hamis (ö.1307/1889), Ahmet Zeki Paşa (ö.1353/1934),
Ahmet Faris Şidyak (ö.1305/1887), Muhammed Şerîf (ö.1308/1890), Hasan
Tevfîk (ö.1322/1904), Emin Reyhanî (ö. 1940), Muhammed b. Nasır Abbûdî
(d.1930), Şeyh Mahmud Ahmed Yasin (ö.1367/1948), Muhammed Meczûb
(ö.1999), Eb’ül-Hasan Ali en-Nedvî (ö.1999).24
Seyahatnamelerde dil ve anlatım önemlidir. Bu türü önemli kılan
unsurların başında dil gelmektedir. Seyahatname türü eserlere bakıldığında,
ilk göze çarpan şeyin dil ve anlatım olduğu görülür. Zira edebiyatın temel
unsurlarının başında dil ve anlatım gelmektedir. Seyahat türünde dil ve
anlatım bu eseri kaleme alan kişinin entelektüel birikimiyle de alakalıdır.
Gidilen yerlerde yaşayan halkın kültürel birikimini de kaleme alan
seyahatname türünün yazarı, söz konusu olan yerlerde yaşayan halkın hikâye,
mesel, masal, bilmece-bulmaca, tekerleme ve daha birçok halk edebiyatı
unsurunu kaleme alır. Seyahatname edebiyatının dili genellikle anlatıma
dayalı ve yalındır, çoğunlukla hikâye havası bulunmaktadır. Yer yer ağdalı
sözlere ve mizaha da yer verilmektedir. Seyyahlar çoğunlukla gözlemlerini
22

Kasımî, a.g.m., s.62.
Kâsımî, a.g.m., ss.58-65.
24 Kâsımî, a.g.m., s.63.
23

44

DOĞU ARAŞTIRMALARI, SAYI: 16, 2016/2

mübalağa yoluyla anlatmaktadır. Dolayısıyla bu tür mübalağa sanatı çokça
rastlanılan türlerin başında gelmektedir. Bu yönüyle seyahatnameler edebi
kültürün önemli kaynaklarındandır. Böylece unutulan veya bilinmeyen birçok
halk edebiyatı unsurunu seyahatnameler yoluyla öğrenmekteyiz.25
Genelde dil ve edebiyat yönüyle bütün Arap seyahatnamelerine
bakıldığında dilde sadeliğin ve hikâye tarzı anlatımın hâkim olduğu
görülmektedir. Özelde ise Mardin ve civarından bahseden İbn Cübeyr, İbn
Battûta ve Âlûsî’nin seyahatnamelerine bakıldığında, dil ve anlatımın sade
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bu eserlerde yeri geldikçe ayet, hadis,
şiir, mesel, darb-ı mesel, hikâye, nükte ve buna benzer birçok halk edebiyatı
malzemesinin kullanıldığını söylemek gerekmektedir. Bu yönüyle de
bakıldığında seyahatnameler geçmiş veya görülmeyen toplumların kültürel
belleğinin kaydedildiği ve diğer toplumlara aktarıldığı eserler
niteliğindedirler.
2. ARAPÇA YAZILAN SEYAHATNAMELERDE MARDİN
Mardin’e farklı milletlere mensup birçok seyyah uğramıştır. Ancak bu
seyyahların içerisinde gözlemlerini Arapça olarak ifade eden seyyahlar sınırlı
sayıdadır ve dünyaca tanınmış olanları şunlardır: İbn Cübeyr, İbn Battûta ve
Âlûsî.
Mardin’e uğrayan meşhur seyyahların başında İbn Cübeyr
(ö.614/1217)26 gelmektedir. Endülüs asıllı İbn Cübeyr, “Rihletü’l-Kinânî veya
Rihletü İbn Cübeyr” olarak adlandırılan eserini, uzun ve maceralı bir hac
yolculuğu esnasında kaleme alır. İbn Cübeyr, bu yolculuğuna 8 Şevval 578 (4
Şubat 1183)’te Endülüs’ün meşhur kenti Gırnata’dan başlamıştır. Birçok
ülkeyi dolaştıktan sonra, 22 Muharrem 581 (25 Nisan 1185) tarihinde yine
aynı ülkenin Kurtuba kentine dönmüştür. Bu seyahatleri sırasında 580/1183
Haziran ayında Nusaybin’e uğramış oradan da Dunaysir/Kızıltepe’ye gitmiş
ve burada birkaç gün konaklandıktan sonra Şam’a doğru yol almıştır.27 Bu
konuya ilişkin olarak İbn Cübeyr “Rihletü İbn Cübeyr”28 adlı esrinde şunları
söyler:
25

Dayf, a.g.e., ss.11-12.; Kandîl, a.g.e., s.17.; el-Mevâfî, a.g.e., s.208.
Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz.: Nasuhi Ünal Karaaslan, “İbn Cübeyr”, DİA, İstanbul
1999, c.XIX, s.400-402.
27 İbn Cübeyr, Rihletü İbn Cübeyr, Dârü Sâdir, Beyrut, ss.214-217.
28 Bu eser Beyrut’ta Dâru Sâdir adlı matbaada yayımlanmıştır.
26
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(500)80 Yılının Rebiü’l-Evvel Ayı (Allah bizi bereketiyle
şereflendirsin!):
Biz, zikredilen köyde (Kilay) iken, bu ayın hilali, Salı gecesi, Haziran
ayının 12. gününe denk düşecek şekilde, görülmeye başlandı. Oradan da,
zikredilen Salı gününün sabahında yola koyulduk ve aynı günün öğle
vaktinden önce Nusaybin’e vardık.
Nusaybin Hakkında (Allah onu korusun!):
Kadim bir şehir olarak şöhret bulmuştur. Dış görünüşü itibariyle gençtir
fakat gerçekte ihtiyar/eski bir şehirdir. Güzel manzaralı, ne fazla büyük ne de
küçüktür, orta bir şehirdir. Ön ve arka tarafında gözün görebileceğin mesafede
yeşil alanlar uzayıp gider. Allah, şehri ardı sıra uzanıp giden su arkları ile
sulandırmıştır. Şehrin bir kısmına akan sular kokuşarak etrefa kötü koku
yaymaktadır. Şehrin sağı ve solu, bol yemişli bağ ve bahçelerle çevrelenmiştir.
Bu bağ ve bahçelerin arasında bir nehir akmakta ve şehrin etrafında bir bilezik
gibi çevrelenmiştir. Bu nehrin iki tarafında da muntazam bahçeler dizilmiştir.
Bu bahçelerin gölgesi de bu nehrin üzerine düşmektedir. Allah, Ebû Nüvâs
Hasan b. Hânî’e29 rahmet eylesin! Ki şöyle der:

ُص ْي ِبين
َ ُيَا لَيْتَ َح ِظي ِمنَ الدُّ ْنيَا ن

َ
ْ َطاب
ص ْيبِينُ ِلي يَ ْوما ً فَ ِطبْتُ لَ َها
َ ُت ن

Bir gün Nusaybin bana hoş göründü ben de O’na,
Ah keşke dünyada payıma Nusaybin düşseydi.
Şehrin dış tarafı bahçe görünümündedir ve Endülüs’ün sık bağları gibi
taze, bol ve bereketlidir. Şehrin üzerinde medeniyet parıltısı parlamaktadır,
şehrin içi ise, kırsal ve çöl dağınıklığındadır. Bu alanda göze çekici gelen bir
yer bulunmaz. Göz, uygun bir alan ve güzel bir parça bulamaz. Kaynağını
yakındaki dağdan fışkıran bir pınardan alarak akan nehir, meydanları ve
mamur yerleri yararak kollara ayrılır. Şehrin caddelerine yayılan bu suyun
diğer bir kolu birçok yeri dolaşarak şehrin mukaddes camisine ulaşır, caminin
avlusunu yararak yerin dibindeki iki sarnıca sızar; bu sarnıçlardan birisi
avlunun ortasında, diğeri ise doğu kapısının yanında bulunur ve bu iki
sarnıçtan taşan su, caminin etrafındaki iki çeşmeye akar.

29

Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz.: Nasuhi Ünal Karaaslan, “Ebû Nüvâs”, DİA, İstanbul
1994, c.X, s.205-207.
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Zikredilen nehrin üzerinde şehrin ön kapısına ulaşımı sağlayan ve
taşlarla örülmüş bir köprü bulunmaktadır. Şehirde iki okul ve bir hastane
bulunmaktadır. Şehrin sahibi ise Atabey’in oğlu ve Musul ilinin sahibi
İzzuddin’in kardeşi Muinuddin’dir. Musul’a gidildiğinde sağ tarafa düşen
Sincar şehri da Muinuddin’e bağlıdır.
Şehrin mükerrem camisinin kuytu bir zaviyesinde, Allah’ın, basiretlerini iman nuru ile nurlandırdığı, zamanın sâlih kişilerinden yaptığı, makam
ve keramet sahibi evliyalardan biri siyah bedenli, beyaz ciğerli Şeyh Ebu
Yakzan kalmaktadır; bu zat hayatını ibadette harcamıştır ve çokça ibadet ettiği
için bedeni zayıflamıştır. Elinin emeği ile yetinen, bugünkü yiyeceğini yarına
saklamayan birisidir. Allah, bizi rü’yeti ile mutlu kıldı, rebiü’l-evvel’in Salı
gecesinde bizleri duasının bereketine ortak yaptı. Allah (c.c)’a, bizi rü’yetine
ulaştırdığı, likâsıyla şereflendirdiği için hamdettik. Allah, O’nun duasıyla bizi
feyizlendirsin, şüphesiz O, işiten ve dualara cevap verendir, O’ndan başka
ilâh yoktur.
Şehrin dışındaki handa konaklandık. Rebiü’l-evvel ayının ikinci Çarşamba gecesinde orada geceledik. Bu gecenin sabahında, katır ve eşeklerden
oluşan büyük bir kafile ile yola çıktık. Bu kafilede Harran’lılar, Halep’liler,
Bilâdıbekir ve etrafındaki şehirlerden insanlar bulunmaktaydı. Bu yörelerin
hacılarını develerin sırtında bırakarak öğleden öncesine kadar yolumuza
devam ettik. Zikredilen Çarşamba gününde (2 Rebiü’l-evvel) biraz dinlendik
ve aynı günde yolumuzun sağ tarafında bulunan ve dağın yamacına yakın bir
yerde Kadim Dârâ’yı gördük. Bu şehir beyaz ve büyük bir yerdir ve büyük bir
kalesi bulunmaktadır. Dara’nın arkasında yarım merhale uzaklıkta Mardin
şehri bulunmaktadır. Mardin şehri, bir dağın yamacındadır ve dağın zirvesinde
de dünyanın meşhur kalelerinden olan büyük bir kale bulunmaktadır.
Zikredilen bu iki şehir de mamurdur.
Dunaysir Şehri:30
Bu şehir ovadadır. Etrafında çaylarla sulanan reyhan ve yeşillik
bahçeleri vardır. Oraya çöl tabiatı hâkimdir. Etrafında sur yoktur ve tıklım
tıklım insanla doludur. Kalabalık ve bolluklu pazarları vardır. Bu şehir Emir
Mes’ud’a bağlı olan Şam diyarı, Diyarbekir, Âmid ve Rûm diyarı ehli için
riskli bir yerdir. Geniş tarlaları ve buna benzer faydalanılan eklentileri çoktur.
30

Mardin’in Kızıltepe ilçesinin eski adlarındandır.
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Kafile ile bu şehrin hemen dışındaki Berah’ta konaklandık. Rebiü’l-evvel
ayının üçüncü Perşembe gününde, mutlu bir şekilde, burada sabahlandık. Bu
yerin dışında yeni bir medrese var, bitişiğinde bir hamam bulunmakta ve
etrafında bağlar bulunmaktadır. Bu hem medrese hem de dinlenme yeridir. Bu
beldelerin sahibi Kutbuddin’dir. Bu kişi aynı zamanda Dârâ, Mardin ve
Re’sü’l-‘Ayn’ın da sahibidir ve İbn Atabey’in de akrabasıdır.
Bu beldeler Endülüs kabilelerinde olduğu gibi, muhtelif hükümdarlara
tabidir. Hepsi kendilerini dine ait kılan elbiseler giyerler. Gereksiz lakap ve
ilim ehli için faydası olmayan sıfatlar kullanırlar. Şah olsun geda olsun
hepsinin lakapları aynıdır. Tok ve aç için de bu hal aynıdır. Hiç birisi bu
lakapları hak edecek durumda değildir. Ancak Şam, Mısır, Hicaz ve Yemen’in
emiri fazilet ve adaletiyle meşhur Selahaddin (Eyyubî) bunun dışındadır.
Sadece bu kişinin sıfatları ve isimleri şahsı ile uyum içindedir. O’nun ismi
manasına mutabıktır. Onun dışındakilerin hepsi durumu boştur. Zira onlar
hakkında söylenen hiçbir şey yerine oturmaz. Din kisvesi altında batıl şeyler
için çaba içindedirler.

س ِد
َ َ ص ْولَةَ ْاَل
َ ً كا َ ْل ِه ِر يَحْ ِكي ا ْنتِفاَخا

َ ض ِعها
ِ أ َ ْلقَابُ َم ْملَ َك ٍة فِي َغي ِْر َم ْو

Bir memlekete uygunsuz verilen lakaplar,
Kedinin hücum ederken kendini aslan zannetmesi gibidir.31
Sözü, kat etmemiz gereken merhâlelere getirmek gerekirse (Allah o
yerleri yakınlaştırsın), Dunaysir’de kaldık ve Rebiü’l-evvel ayının dördüncü
gününde Cuma namazını burada kıldık. Kafile ehli burada kalmak ve buranın
pazarlarını müşahede etmek isterler. Çünkü Perşembe, Cuma, Cumartesi,
Pazar günlerinde burada pazar kurulur ve bu pazarlar insanlarla tıklım tıklım
dolar. Zira civardaki bütün ahali bu pazarlara akın ederler. Çünkü bu pazarlara
gelen yolların üzerinde, sağdan ve soldan köyler ve hanlar çoktur. Her taraftan
insanların gelip alışveriş yaptıkları bu pazarlara “bâzâr” denir ve her pazarın
da kendine has günü vardır.
Mardin ve etrafını gezip bu yerleri seyahatnamesinde yazan seyyahlardan birisi de İbn Battûta’dır.32 XIV. yüzyıl seyyahlarından olan İbn Battûta
(703-779/1304-1377) Fas’ın Tanca beldesinde dünyaya geldi. İbn Battûta,
31

Beyit İbn Reşîk el-Kayrevânî’ye aittir. Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz.: Zülfikar Tüccar,
“İbn Reşîk el-Kayrevânî”, DİA,İstanbul 1999, c.XX, s.247-249.
32 Dayf, a.g.e., ss.98-106.; Kandîl, a.g.e., s.488.
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Arap yarımadası, Mısır, Irak, İran, Anadolu, İstanbul, Orta Asya, Çin,
Maldivler, Hindistan, Endülüs ve daha bu güzergâh üzerindeki birçok yeri
dolaşmış ve buralarda bulunan devlet ve toplumların inanç ve âdetlerini,
sosyo-kültürel özelliklerini ve bu yerlerin doğal yapısını sade bir dil ile kaleme
almıştır. “Tuhfetü’n-Nuzzâr fî Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Efsâr”33 olarak
adlandırılan bu eser seyahatname/rihle türünün önemli kaynaklarındandır. İbn
Battûta, bu eserinde Mardin ve etrafı ile ilgili olarak okuyucuya aşağıdaki
bilgileri sunmaktadır:
Bundan sonra iki konak yürüdük ve Nusaybin şehrine vardık. Bu şehir,
büyük ve kadim bir şehirdir. Birçok yeri harap olmuştur. Şehir, içinde suların
aktığı, meyveleri çok olan bağ ve bahçelerin bulunduğu bir ovadadır. Şehirde
güzellikte ve kokuda eşi ve benzeri bulunmayan gül suyu imal edilmektedir.
Şehri, yakın bir dağdan fışkırarak çıkan bir pınarlardan akarak gelen ve şehri
bir bilezik gibi sarmalayan bir nehir çevrelemektedir. Bu nehir kollara
ayrılarak bağ-bahçelere yayılmaktadır. Nehrin diğer bir kolu ise şehrin içine
akmaktadır, cadde ve sokaklarında kıvrılarak akan bu su şehrin büyük
camisinin avlusuna ulaşmakta ve oradaki iki sarnıca süzülmektedir. Bu
sarnıçlardan biri avlunun ortasında diğeri ise doğu kapısının yanındadır.
Şehrin bir hastanesi ve iki okulu bulunmaktadır. Şehrin halkı ise, sulh, din,
sıdk ve emanet ehlidir. Ebû Nüvâs şu sözüyle doğru söylemiştir:

ُص ْي ِبين
َ ُيَا لَيْتَ َح ِظي ِمنَ الدُّ ْنيَا ن

َ
ْ َطاب
ص ْيبِينُ ِلي يَ ْوما ً فَ ِطبْتُ لَ َها
َ ُت ن

Bir gün Nusaybin bana hoş göründü ben de O’na,
Ah keşke dünyada payıma Nusaybin düşseydi.
İbn Cüzeyye de şöyle der: İnsanlar Nusaybin’i suyunun kokuşması ve
kirliliği ile tavsif ederler. Bu konuda bir şair şöyle der:

ت
ِ دَ ِارهَا ِلي دَاعٍ إِلَى ْال ِع َّال
ت
ِ سقَ ٍام َحتى ِمنَ ْال َوجْ نَا
َ ِل

ص ْي ِبينَ قَدْ َع ِجبْتُ َو َما فِي
َ ُِلن
يُ ْعدَ ُم ْال َو ْرد ُ أَحْ َمرا ً فِي ذ ُ َراهَا

Nusaybin’e hayret ederim ki evlerinde hastalıklara davet eden bir şey
yok

33

Bu eser, Mustafa el-Kassas ve Muhammed Abdulmun‘im el-Uryân tarafından tahkik edilerek
1987 yılında Beyrut’ta Dâru İhyai’l-Ulûm’da neşredilmiştir.
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Gülleri kırmızı iken hastalık için koparılır hatta yanaklardaki güller
de.34
….Sonra Dârâ şehrine yürüdük. Burası kadim, büyük ve beyaz
manzaralı bir yerdir. Büyük bir kalesi var. Kale hâlihazırda haraptır ve içinde
herhangi bir yapı yok. Kalenin dışında mamur bir köy var, orada konaklandık.
Oradan da yürüdük ve Mardin şehrine vardık. Bu şehir, dağ başında
kurulmuş büyük bir şehirdir, eşsiz ve sağlam sokaklarıyla İslam şehirlerinin
en güzelidir. Bu sokaklarda, bu şehre has ve mer‘az (tiftik) olarak da
adlandırılan yünden elbiseler yapılıyor. Bu şehrin, dağın zirvesinde yüksek bir
kalesi vardır. İbn Cüzeyye35 şöyle dedi: Zikredilen Mardin kalesi
“Şehbâ/Beyaz” olarak isimlendirilir. Ben’de Irak şairi Safiyuddin Abdülaziz
b. Seray el-Hillî (ö.750/1349)’nin36 söylediği şöyle bir kasidesi vardır:

ْ اء َو
َّ يس َع ِن
ْ ََفد
الز ْو َرا ِء
ِ ع ْال ِحلَّ ِة ْال َف ْي َح
َ ع ُربُو
ِ از ُو َّر ِباْل ِع
َّ اب ْالقَ ْل َع ِة ال
اء
ِ ش ْه َب
ِ وص ِل ْال َحدْ َب
ْ َوالَ ت َ ِق
َ اء ِإ َّن ِش َه
ِ ف ِب ْال ُم
َ ش ْي
ف الدَّ ْه ِر
َ ُمحْ ِر ُق
ِ ص ْر
َ ان
ِ ط
Hille’nin geniş meydanlarını bırak, Deve ile Zevra’dan yönünü çevir,
Kambur Musul’da durma,

Şu bilinsin ki: Şehbâ kalesinin ateşi,

Musibetlerin kaynağı şeytanı yakar.
Halep kalesi de “Şehbâ” olarak adlandırılır. Söz konusu olan bu kaside
güzeldir ve bu kasidede Mardin meliki Sultan Mansûr methedilir. O, cömert
ve ünü etrafa yayılmış birisi idi. Bu melik, yaklaşık elli sene Mardin’i idare
etmiş ve Tatar hükümdarı Kazan’ın hüküm sürdüğü zamana kavuşmuştur.
Sultan Hüdabend’e, kızı Dünya Hatun’u vererek hısım olmuştur.
Mardin’de bulunduğum sıralardaki Mardin Sultanı hakkındadır:
O sultan, Melik Salih, daha önce de bahse konu olan Melik Mansûr’un
oğludur. Hükümdarlığı babasından devralmış ve O’nun meşhur cömertlikleri
34

Beyitin kime ait olduğunu tespit edemedik.
Asıl adı: Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Abdullah İbn Cüzeyye elKelbî el-Gırnâtî (693-741/1294-1340)’dir. İbn Cüzeyye, İbn Batuta rihlesini/seyahatnamesini
756/1356 yılında okumuş ve “Tuhfetü’n-Nüzzar fî Garâibi’l-Emsâr ve ‘Acâibi’l-Esfâr” ismi
ile yeniden kaleme almıştır. Hayatı hakkında bkz: Zirikli, A‘lâm, c.VII, s.37.
36 Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz: Mustafa Kılıçlı, “Hillî, Safiyuddin”, DİA, İstanbul 1998,
c.XVIII, s.43.
35
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vardır. Irak, Şam ve Mısır’da O’ndan daha cömert kimse yoktur. Şairler ve
fakirler O’na yönelirler ve O da, babasının yolundan giderek, onlara bağışta
bulunur. Nitekim Ebû Ubeydullah Muhammed ibn Cabir el-Endelusî el-Mervî
el-Kefîf, O’nu kastederek övmüş ve O’da bu övgüsüne karşılık O’na yirmi bin
dirhem vermiştir. O’nun sadakaları, medreseleri ve yemek verilen aşevleri
vardır. O’nun saygın bir veziri vardır. O, imam, âlim, zamanın ve asrın yegâne
insanı Cemaleddin es-Sincâvî’dir. O, Tebriz şehrinde okudu, büyük
âlimlerden ders aldı. Başkadısı ise, İmam’ül-Kâmil Burhanuddin elMevsilî’dir. Bu kadı, din ehli, takva sahibi ve faziletli bir kişidir. O, değeri on
dirhem yapmayan yünden kaba bir elbise giyer, sarığı da bu kıymettedir. O,
şer’i hükümler vermek için çoğunlukla medresenin dışında bulunan ve içinde
ibadete çekildiği mescidin damında oturur. Tanımayan birisi O’nu
gördüğünde, O’nun, Kâdı’nın hizmetçisi ve yardımcısı olduğunu zanneder.
İbn Battûta, Mardin ile ilgili olarak aşağıdaki anekdotu anlatarak o
devirdeki bazı malumatları sonraki nesillere şöyle aktarmaktadır:
Bana şöyle anlatıldı: Bu Kâdı, bir gün mescidin dışında iken tanımadığı
bir kadın yanına gelir. Kadın O’na şöyle der: İhtiyar! Kâdı nerede oturuyor?
O da: O’ndan ne istiyorsun? Kadın: Eşim beni dövüyor, O’nun ikinci bir eşi
de var ve paylaşırken aramızda adaletle davranmıyor. O’nu Kâdı’ya davet
ettim ancak O reddetti. Ben fakir birisiyim, O’nu Kâdı’nın huzuruna getirtmek
için, elimde Kâdı’nın adamlarına vereceğim param da yok. O da, kadına şöyle
dedi: Eşinin evi nerede? Kadın: Şehrin dışında Mellâhîn köyündedir, dedi.
Adam: O’na seninle birlikte köye giderim, dedi. Kadın: Vallahi buna karşılık
sana vereceğim bir şeyim yok, dedi. Adam: Senden bir şey istemem, dedi ve
şöyle devam etti: Köye git ve köyün dışında beni bekle, ben seni takip
edeceğim. Kadın emredildiği gibi gitti ve beklemeye başladı. Adam
beraberinde kimse olmadığı halde kadına kavuştu. Kimsenin O’nu takip
etmemesi âdetindendi. Kadın, O’nu eşinin evine götürdü. Kadının eşi adamı
görünce şöyle dedi: Seninle birlikte olan bu uğursuz ihtiyar kim? Adam,
vallahi dediğin şey doğru, ben öyleyim, fakat eşini razı et, dedi. Söz uzayınca
halk toplandı, Kâdı’yı tanıdılar ve Kâdı’yı selamladılar. Adam, bu durumdan
dolayı korktu ve utandı. Bunun üzerine Kâdı, O’na şöyle dedi: Sana bir şey
yok, sen eşinle aranı düzelt. Adam eşini razı etti, Kadı ise, ikisine de o günün
nafakasını vererek oradan ayrıldı.
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Bu Kâdı ile karşılaştım ve beni evinde ağırladı. Daha sonra Bağdat’a
dönerek yola koyuldum.
Mardin’e uğrayan seyyahlardan birisi de meşhur müfessir Şehâbeddîn
Mahmûd el-Alûsî (ö.1854)’dir.37 Kendisi müfessir olmakla birlikte kaleme
aldığı “Neşvetü’ş-Şümûl fi’s-Sefer ilâ İstanbul”38 adlı eseri bir seyahatname
özelliğini taşımaktadır. Yazar bu eserini 1851 yılında Bağdat’tan İstanbul’a
yaptığı seyahat esnasında kaleme almış ve bu eserinde yolda uğradığı
mekânlar ile buralarda yaşadıkları hakkında bilgiler vermektedir. Yer yer ayet,
hadis, mesel gibi aktarımlar yapan yazar eserini beyitlerle de
zenginleştirmiştir. Eserin dili ağırdır. Söz konusu eserin 9. sayfasında
Mardin’den şöyle bahsedilir:
Mardin’e varıncaya kadar yürüdük. Uygun bir yer olmadığı halde
buradaki halkın keyiflerince bu yüksek kalede oturmalarına hayret ettik. Bu
kalenin ne kadar yüksek olduğunu ve şahin kuşunun dahi yüksekliğine
ulaşamadığını gördük. Onun öyle kıymetli bir yüksekliği var ki kimse oraya
ulaşamaz. Öyle bir boynu var ki onu bükmek ve ona hile yapmak isteyene
fırsat vermez. Bu kalenin, bulutları elbise yaptığını sanırsın. Sanki yıldızları
da kendine gerdanlık yapmış. Şehrin aşağı tarafında çadırlarımızı kurarak
geceledik. Daha sonra yukarı çıkanlarla birlikte zirveye çıktık. Sonra Mevlana
Halid’in halifelerinden Şeyh Hamid’i ziyaret ettik. Bu ziyaretimiz, kendisinin
oğlunu ve müridlerini ziyaretimize gönderdiğinin akabinde gerçekleşti. Oğlu
bizi karşıladı ve babasının ziyaretlerine gelemediği özrünü bildirdi. Bu özrü
kabul edik ve ziyaretine gittik. Onun, ümmetin seçkin zatlarından biri
olduğuna kanaat getirdik. Bu Zat’ın nasihat ve vaazlarından dolayı gam ve
keder bulutları dağılır. Bu Zat, Halidî tarikatını dünyalık elde etmek için
kullanmamış ve tespih tanelerini geçim vesilesi yapmamıştır. Allah’tan başka
hiç kimseye itimat etmemiş, dünyaya ait olan her şeyi kulak ardına atmıştı.
Elini dünya ve güzelliklerinden çekmişti. Gözlerini dünyanın gül ve
çiçeklerinden çevirmişti. Tamahın gölgesinde gölgelenmez, Allah’ın
emrettiklerinden başka kimsenin beşine takılmazdı. -Allah bu Zât gibilerini
halkın arasında çoğaltsın. Allah Teâlâ bu Zât’ın nasihat ve irşadatıyla
Nakşibendi tarikatını güçlü kılsın-. Bu ziyaretten sonra çadırlarımıza dönerek
gecemizi ziyaretçilerin yoğunluğundan dolayı uyumadan geçirdik. Bütün
37

Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz.: Muhammed Eroğlu, “ÂLÛSÎ, Şehâbeddin Mahmûd”,
DİA, İstanbul 1989, c.II, s.550-551.
38 Bu eser hicri 1293 yılında Bağdat’ta basılmıştır.
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bunların akabinde gecenin kuşu uçtu, sabah oldu ve yavaş yavaş beyaz yerleri
dürdük ta ki Siyah Amed’e vardık.
Şüphesiz ki Mardin’e uğrayan ve eserlerinde Mardin hakkında bilgi
veren birçok kişi vardır. Bunlardan birisi de Timur’un meşhur tarihçisi İbn
Arabşah’tır.39 İbn Arabşah “Acâibü’l-Makdûr” adlı eserinde uzun uzadıya
Mardin’den bahsetmektedir. Ancak konumuz rihle veya seyahatname türü ile
ilgili olduğu için, İbn Arabşah’tan ve O’nun gibi Mardin’den bahseden ve
eserleri seyahatname türüne girmeyen diğer ilim adamlarının eserlerine temas
etmedik.
SONUÇ
Arap edebiyatında, rihle veya seyahatname türü özellikle XIX. ve XX.
yy’da önem kazanmıştır. Bunda batılı ilim adamlarının payı büyüktür. Rihle
türündeki eserleri salt bir coğrafya veya tarih eseri olarak görmemek gerekir.
Zira her bir eserin mutlak suretle edebiyatla alakası bulunmaktadır. Kaldı ki
son asırlarda yapılan edebi çalışmaların referansları rihle veya
seyahatnamelerdir. Bu eserlerde tarihin karanlık devirlerinde yaşanmış ve
söylenmiş birçok önemli şeyleri öğrenmekteyiz. Bunların başında folklor
gelmektedir; doğum-ölüm, düğün-dernek, çocuk oyunları, söylence ve
tekerlemeler vb. birçok halk ürününü bu eserler vasıtasıyla öğrenmekteyiz. Bu
yönüyle de bakıldığında rihlenin veya seyahatnamenin edebiyat alanındaki
önemi ortaya çıkmaktadır.
İbn Cübeyr, İbn Battûta ve Âlûsî’nin eserleri birbirleri ile kıyaslandığında ilk iki eserin genellikle aynı yerleşim yerlerinden bahsettikleri ve
sonuncusunun da Mardin’nin maddi kültürü hakkında çok şey aktarmadığı
görülmektedir. Bununla birlikte ilk iki eserde mekânlar ile ilgili yapılan
yorumlarda benzerlikler ve farklılıklar göze çarpmaktadır. İbn Battûta seyahatnamesinin birçok yerinde İbn Cübeyr’in seyahatnamesinden adeta alıntılar
yaparak okuyucuda İbn Battûta’nın söz konusu yerleri görüp görmediği
hususunda şüphe uyandırmaktadır. Âlûsî ise fazla kalmadığı için Mardin’den
fazlasıyla bahsetmemiştir. Bununla birlikte her üç seyyahın da sonraki nesillere üç önemli şaheser bıraktıkları hususu şüphe götürmeyen bir durumdur.

39

Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz.: Abdülkadir Yuvalı, “İbn Arabşah”, DİA, İstanbul 1999,
c.XIX, s.314-315.
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Yukarıda, Mardin ve civarındaki yerleşim yerlerine uğrayan ve buraları
usta bir şekilde kaleme alan, üç seyyahın Arapça kaleme aldıkları eserlerini
inceledik. Bu inceleme sonucunda görüldü ki Mardin ve etrafı günümüzde
olduğu gibi eskiden de önemli bir yer arz etmiştir. Bunda, Mardin’in tarihi
ipek yolu üzerinde olması temel etken olarak görülebilir. Aynı şekilde
Nusaybin, Dârâ ve Dunaysir/Kızıltepe’nin de çok eski yerleşim yerleri olduğu
anlaşılmaktadır. Mardin’e uğrayan bu seyyahların kadim Midyat şehri ile ilgili
olarak herhangi bir şey yazmadıkları anlaşılmaktadır. Bunun sebebinin
Midyat’ın geçiş güzergâhı üzerinde olmaması olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca bu eserlerde gezilen yerlerin maddi yönleri ele alınmış olmasına
rağmen sosyo-kültürel yönlerin ele alınmamış olması bir kusur olarak telakki
edilebilir. Ancak bütün bunlarla birlikte söz konusu olan eserlerin muhtevaca
Arap dili ve edebiyatı açısından zengin birer ansiklopedi olduklarını
söylemekte yarar vardır. Zira yukarıda da vurgulandığı gibi bu eserlerde geçen
şevahidler ile kullanılan söz sanatları Arap dili ve edebiyatı açısından başlı
başına bir zenginlik teşkil etmektedir. Bu yönüyle de seyahatname türünün
edebiyat açısında önemi ortaya çıkmaktadır.
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ARİF KAZVİNÎ’NİN SÜLEYMAN NAZİF KASİDESİ
NEZAHAT BAŞÇI1
ÖZET
İran Edebiyatında “Milli Şair” olarak anılan Arif Kazvini, özellikle
İstanbul’da bulunduğu yıllarda ve sonrasında kimi Osmanlı edebiyatçı
ve fikir adamları ile kalem kavgasına tutuşmuş, Osmanlı aleyhine şiirler
yazmıştır. Bu şiirlerden en önemlisi Kazvini’nin Süleyman Nazif’e
cevaben kaleme aldığı 43 beyitlik “Süleyman Nazif” adlı kasidedir. Bu
kaside aslında Pantürkist-Paniranist söylem ve düşünce arasında
cerayan etmiş bir münazara türüdür. Gerek Süleyman Nazif gerekse
Arif Kazvini, dönemin sosyal ve siyasal gelişmelerine göre tavır alarak
fikir ve düşüncelerini edebiyatın da yardımı ile beyan etmişlerdir ancak
bu beyan esnasında karşı tarafı rencide edecek derecede ağır bir edebi
üslup kullanmışlardır. Bu makalede 1900’lü yılların ilk çeyreğindeki
ulus-devlet arayışlarında edebiyatın rolü ile Osmanlı-İran arasındaki
rekabetin edebi yönüne örnek teşkil edecek 43 beyitlik sözkonusu
kasideyi ve kasidenin sahibi Arif Kazvini’yi inceledik.
Anahtar Kelimeler: Arif Kazvini, Süleyman Nazif, Kaside, Fars
Edebiyatı, Meşrutiyet, Osmanlı
ABSTRACT
Arif Qazvini, who is referred to as an Iranian national poet, had polemic
against some of the Ottoman poets and intellectuals during both his
years in Istanbul and after on. His 43-couplet qasida which he titled
"Suleyman Nazif " is the best known of all. In essence, this qasida is a
kind of debate and fight between Pan-Turkist and Pan-Iranist idea. Both
Suleyman Nazif and Arif Qazvini adopted stand according to the
political and social changes of their time and expressed their opinions
by help of literature. However, they used a harsh and less than polite
language toward each other. In this article, we attempt to study Arif
Qazvini and his 43-couplet qasida which is a good example in terms of
explaining role of literature in exploring nation-state notion in the first
quarter of 1900's, and rivalry between the Ottoman and Iran at the time.
Keywords: Arif Qazvini, Suleyman Nazif, Qaside, Persian Literatur,
Constitutionalism, Ottoman

GİRİŞ
Meşrutiyet dönemi İran edebiyatında, “millet”, “vatan” ve “özgürlük”
yolundaki mücadeleler gündemde olduğundan, geleneksel Fars edebiyatındaki lirik ve benzeri özellikler bir tarafa bırakılarak, siyasal ve sosyal
1

Yrd. Doç. Dr. Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. Email:
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konuların bolca işlendiği modern bir edebiyat türü ortaya çıkmıştır. Ulusal
duygular, halkı heyecana getiren ve harekete geçiren meseleler gazel, kaside
ve farklı şiir türleri aracılığıyla kitlelere ulaştırılmıştır. Toplumda gelişmekte
olan siyasal, kültürel ve sosyal değişiklikler hissedildikçe, dönemin kalem
tutan elleri de değişmeye başlamışlardır. Bunun en güzel örneği; Edibu’lMemalik Ferahani’nin sözkonusu yeniliklerden bahsetmesidir. Önceleri
şiirlerinde klasik Fars şiiri örgülerini kullanan bu şair, meşrutiyet hareketinin
başlamasından tam beş yıl önce dönemin değişimlerinden etkilenerek şiirdeki
üslubunu yenilemeye çalışmış, özellikle sosyal ve siyasal meseleler itibariyle
eski İran şiirinin değişen yeni İran’da yeri olmadığını vurgulayarak şairlerin
dikkatini sosyal ve siyasal meselelere çekmeye çalışmıştır;
می کنی وصف دلــبران طـــــراز

تــا کی ای شـاعر سخن پــــــرداز

...کـــــــه منم شاعر سخن پرداز

دفتری پـر کــــــنی ز موهومـــات

دیگر از این سخن فسانه مســـاز

بگذار از این فسون و این نیرنگ

از وطن بعد از این سخن گو باز

گر هوای سخن بود بـــــــه سرت

...بـا وطن هم قمار عشق بســاز

هوس عشق بـــــــــــازی ار داری

Ey sözle oynayan şair! Ne zamana dek güzel dilberleri vasfedeceksin.
Defterleri vehimlerle doldurup, şairler şairi benim diyeceksin…
Geç artık bu hikâye, bu hileleri, bu sözlerle efsaneler yazmayı…
Şiirle söz söylemek istiyorsan, bundan böyle ülkeden söz edebilirsin,
Aşktan meşkten söz söylemekse niyetin, ülken ile de aşk kumarına
oturabilirsin…2
Sosyal ve siyasal meselelerin artması ile birlikte Fars edebiyatında
vatan mefkûresi ve buna bağlı olarak nasyonal duygularda artmıştır. Hatta
kimi zaman edebiyatta şovenizme varan ve diğer milletleri aşağılayan bir dil
bilhassa “sömürgecilikle mücadele” adı altında yazılan şiirlerde
kullanılmıştır.3İngilizler, Ruslar, Araplar ve hatta Osmanlılar sömürgeci
olarak görülmüştür. İran nasyonalizminin edebiyatta kendisine yer bulması
2

Divan-i Edibu’l-Memalik, Nşr. Vahid Destgerdi, s. 285-286 İntişarat-e Mukufat-e
Mahmud-i Efşar, 1312, Tahran
3
Acudani, Maşallah, Ya Merg Ya Teceddüd, Defteri der Ş’er û Edeb-e Meşrute, s.
172 Neşr-e Ekhteran,1382, Tahran.
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doğal olarak bazı itirazları da beraberinde getirmiştir. Öyle ki kimi zaman
Osmanlı ve İranlı edip ve şairler, sosyal ve siyasal söylemler etrafında karşı
karşıya bile gelmişlerdir. 1900’lü yılların ilk çeyreğinde kimlik arayışı
içerisindeki iki devlette de edebiyat önemli bir rol ifa etmiştir. Ulus kimlikler
oluşturulurken edebiyat vesilesi ile pek çok kez karşılıklı münazaralarda
bulunulmuştur. Bu münazaralardan biri de Osmanlının hatırı sayılı
edebiyatçılarından Süleyman Nazif ile İran Milli Şairi olarak da anılan Arif
Kazvini arasında cereyan etmiştir.
A)

Arif Kazvinî’nin Hayatı ve Siyasi Serüveni

Şair, müzisyen ve hattat Ebulkasım Arif Kazvini h.k 1300/1883 yılında
İran’ın Kazvin şehrinde dünyaya geldi. Babası avukatlık görevinden ötürü
“vekil” lakabı ile anılmış Molla Hadi Kazvini’dir. Kazvini’nin doğum yılına
ilişkin farklı rivayetler vardır. Onun h.k1295/1878 ve h.k 1297/1880 yıllarında
doğduğunu söyleyenlerde olmuştur.4 Kazvini, ilk eğitimine Kazvin’de
başladı. Burada sarf ve nahiv dersleri yanında hat dersleri de aldı. Ardından
Hacı Sadık Harrazi’nin yanında müzik eğitimi gördü. Henüz genç bir delikanlı
iken sesi güzel olduğundan babasının dayatması ile başına sarık giyerek iki yıl
kadar süreyle Cami ve Hüseyniye’lerde mersiyeler okudu. Aynı yaşlarda âşık
olduğu bir kızla kaçıp evlendi, ancak bir yıl sonra kızın akrabalarının ısrarı ile
boşanmak zorunda kaldı ve bir daha da ölene kadar evlenmedi.5 Bu keder ve
ızdırap şairi derinden etkiledi. Öyle ki şiirlerinde hep bu kara sevdaya
göndermeler görmek mümkündür. H.k 1316/1898 yılında Kazvin’den
Tahran’a gitti. Burada icra ettiği müziklerle şöhret bulan Kazvini, Tahran’da
dönemin sadrazamlarından Mirza Ali Asgerhan-ı Atabek aracılığı ile Kaçar
Şahı Muzafferdin Şah’ın sarayında müzik dinletileri icra etmeye başladı ve
Şah tarafından defalarca ödüllendirildi. Ancak Saraydan pek memnun
kalmayarak bir yıl sonra memleketi Kazvin’e geri döndü. Bu arada başındaki
sarığı da atarak, İran Edebiyatına özgü tasnifler/güfteler icra etmeye devam
etti.6 Öte taraftan ülkede Meşrutiyetin ayak sesleri de duyulmaya başlamıştı.
Kazvini, özgürlük taraftarlarının safına katılarak Meşrutiyet Hareketine siyasi
gazelleri ve özgürlükçü tasnifleri ile destek verdi. 14 Cemadi-ûl Ahir h.k 1324
4

Aryenpûr, Yahyâ, Ez Sabâ tâ Nîmâ, Târîh-i 150 Sâl-i Edeb-i Fârsî, c. II. s. 146.
İntişarat-e Zovvar, 1372, Tahran
5
Haîri, Seyit Hadi –Kûruş-, Arif Gazvini, Şair-i Milli İran, s. 16. İntişarat-e Cavidan
1364, Tahran
6
Aryenpûr, a.g.e. c.II s. 148
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/5 Ağustos 1906 yılında Meşrutiyet Fermanı’nın ilanı ile ülkedeki iç
karışıklıklar durmamış aksine aynı yıl ölen Muzafereddin Şah’ın yerine geçen
oğlu Muhammed Ali Şah Rusların da yardımıyla meclisi topa tutarak pek çok
özgürlük taraftarını idam ettirmişti. Böyle bir ortamda konserlerinde
özgürlükleri savunarak Kaçar zulmüne karşı çıkan Kazvini, rejim
taraftarlarınca öldüresiye dövüldü ve yaklaşık iki ay boyunca hastanede tedavi
gördü.71915’te Rusya ve İngiltere’nin İran’a müdahalesi üzerine 1916’ta
Kermanşah’ta Geçici Hükümet kuruldu. Geçici Hükümet Reisi Nüzam’ussaltana’nın8 özel faytonunda kendisine eşlik ederek 1917 yılında İstanbul’a
geldi.9İstanbul’a geldiği ilk günlerde Seyit Cemalettin Afgani’nin “İslam
Birliği” söylemine destek veren şiirler kaleme alarak Osmanlıların yanında
bir siyasi tavır aldı. Hatta Osmanlı-İran birlikteliği hususunda tasnifler icra
etti. Bu tasniflerinden birisinde şöyle demiştir;
پیشرفت کفر در نفاق ما ست
این همه دوئیت کجـا رواست

کفر و دین بهم در مقاتله است
کعبه یک خدا یک کتاب یـک
...

، دست اتحاد، باید این که داد،بگذر از عناد
....کـــــز لَحَد برون دست مصطفی است
Küfür ve din savaş halindedir, küfrün ilerleyişi bizim ayrışmamızdadır,
Kâbe bir, Allah bir, Kitap bir, [peki] bu ikilik reva mıdır?
7

Haîri, a.g.e. s.25
Rızakulihan Nizam Mafi, lakabı Nizam’us-saltana, I. Dünya Savaşı sırasında Rus ve
İngilizlere karşı mücadele vermek için bir grup siyasetçi ve din adamı ile birlikte Kum
ve İsfehan’a oradan da Kermanşah’a geçerek burada Almanya ve Osmanlı’nın desteği
ile Geçici Hükümet kurdu. Bkz; Bakır Akıli,, Şerh-i Hal Rical-i Siyasi ve Nizamiye
Muasırane İran, c.III s.1631. Kermanşah’taki tüm masrafları Osmanlılar tarafından
ödenmeye başladıktan sonra, Albay Ali ihsan Bey komutasındaki Osmanlı
birliklerinin emrine girdi. Bkz; Sasani, Han Melik, Payitahtın Son Yıllarında Bir
Sefir, s.23. Geçici Hükümet taraftarları İran’ın bazı bölgelerinde Rus birlikleri ile
girdikleri çatışmalarda yenildikten ve Rus birliklerinin Kermanşah’ı ele geçirmesinin
ardından Kerkük ve Musul üzerinden İstanbul’a geldi. İstanbul’dayken İran Merkezi
Hükümeti tarafından tüm nişanları geri alındı ve İran’a dönüşü yasaklandı. Birinci
Dünya Savaşı sonra erene kadar İstanbul’da kaldı. 1919 yılında Ahmet Şah-ı Kaçar
ile İstanbul’da görüşerek af diledi ve 1920 yılının başlarında İran’a döndü. Bkz; Bakır
Akıli, a.g.e, c.III s.1632
9
Haîri, a.g.e. s.27
8
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…
Bırak inadı, [birbirimize] birlik elini uzatalım,
[Ki]mezardan uzanan el Mustafa’nın elidir… 10
Ancak Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi başlayınca bu
düşüncelerinden vazgeçti ve Osmanlı-Türk karşıtı bir tutum aldı.
Tasniflerinde bu siyasi pozisyonundan izlerde görmek mümkündür. Örneğin
aşağıdaki tasnifi h.k 1336/1917 yılının sonunda İstanbul’da kaleme almıştır.
Tasnifin yazılış nedenini ise “Türklerin Azerbaycan ile ilgili emellerinin
açığa çıkması” olarak belirtmiştir. Türklere hakaret de içeren bu tasnifte
Kazvini, yukarıda sözünü ettiğimiz Geçici Hükümet taraftarları ile Muhammet
Emin Resulzade’yi11 Osmanlılara hizmet etmekle suçlamış, Türk Ocağı’nı ise
İran’ın toprak bütünlüğünü tehdit eden bölücü faaliyetlerin odağı olarak
tanımlamıştır;
 در استانبول در نتیجة معلوم شدن خیاالت ترکها نسبت1336  در اواخر، شور،تصنیف شانزدهم
:به آذربایجان ساخته شده
Onaltıncı tasnif, [şûr makamı] 1917 yılının sonlarında İstanbul’da Türklerin
Azerbaycan ile ilgili hayalleri ayyuka çıkınca icra edilmiştir:
…
حکومت موقتی چه کرد بــه که نشنوی
گشوده شد در سرای جم به روی اجنبی
Geçici Hükümet ne yaptı, duymazsan daha iyi, Cem’in12 sarayının kapıları
ecnebinin yüzüne açıldı,
...
چه که اهل نام و نسب نیست
10

ز ترک این عجب نیســت

Acudani, a.g.e. s.177
Muhammet Emin Resulzade [1844-1955] İran Demokrat Partisi kurucularındandır.
Yeni İran Gazetesinin Baş editörü de olan Resulzade, Meşrutiyet Hareketi sırasında
Tebriz’deki Sosyal Demokrat Hareketin ileri gelen liderlerindendir. 1911 yılında
İstanbul’a gelmiş ve tüm üyeleri milliyetçi Türklerden oluşan “Türk Ocağını”
kurmuştur. Bkz; Ademiyet, F. (1357 hş). İdeoloji-ye Nehzet Meşrutiyet-e İran, s. 68,
Tahran: İntişarate Peyam, Aynı şekilde bkz; Karadağlı, E. (2012). Azerbaycan
Merkezli Türkçü Düşünce, s.237-242. İstanbul: Çav Yayınları.
12
Cem, Cemşid’in kısaltılarak söylenişidir. Cem’in sarayları ise kinaye olarak İran
demektir.
11
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ایـن ز شـرط ادب نیست

قدم به خانـة کیخســرو

Türk’ün bu yaptığına şaşmamak gerek çünkü adı soyu yok, Keyhüsrev’in
evine13 girmek, bu edep midir?
...
که دور ترک بازی است

بزن بسر که این چه بازی است

برای ترک سازی عجب زمینه سازی است
Vur başına, de ki bu ne oyundur, Türk oyunudur, Türkleştirmek için acep bir
hazırlıktır...
زبان ترک از برای از قفا کشیدن است
صالح پای ایــن زبـان ز مملکت بــریدن است
دو اسبه با زبان فارسی
از ارس پریــدن است
Türkün dili eziyet etmek içindir, Farsça ile memleketten sökülüp, dörtnala
Aras’tan öteye atılması, bu dilin hayrınadır.
...
« رسول زاده» ری به ترک
از چه رایگان نداد
...
بجز زیان ثمر از این «اجاق ترک» چه برداشت
…
“Resulzade” Türk’e rey verdi, karşılığında ne aldı, “Türk Ocağı” ona
zarardan gayrı ne verdi!? 14
Makaleye konu Süleyman Nazif kasidesini de İstanbul’da yazdı.
İstanbul’da Robert Kolejinde dersler veren yakın dostu İran asıllı Rızazâde
Şafak ile birlikte entelektüel çevrelerde bulundu.15 1919’da İran’a döndü.

13

Keyhüsrev’in evinden kasıt İran’dır.
Haîri, a.g.e. s.382-385. Aynı şekilde bkz: Başçı, Veysel, Hajv û Nazireguyihaye
Siyasi-İctima-Beyn-i İran û Osmanî Der Dovreye Meşrute, s.165-168 Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2014, Tahran
15
Divanın’da “Hazreti Şafak” adlı 19 beyitlik bir kasidesi vardır. Bu kaside de
Rızazâde Şafak’a hitap ederek isim vermeden Osmanlıya sığınmış kimi İranlıların
14
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Tahran’da düzenlediği konserlerde okuduğu vatanperest şiir ve şarkılarıyla
bütün İran halkını etkiledi. Horasan Jandarma Komutanı Albay Muhammed
Taki Han-ı Pisyan’ın 1921’de Merkezi Hükümete karşı ayaklanmasıyla
birlikte Meşhed’e giderek bir süre yanında misafir olarak kaldı.16Ancak Albay
Pisyan’ın aynı tarihte öldürülmesi üzerine Tahran’a geri döndü. Tahran’da
Kaçarlar aleyhtarlığına devam etti. Bu esnada kendisi de Kaçar Hanedanından
bir Şehzade olan Şair İreç Mirza, Arif’in eleştirilerine cevaben Arifnâme adlı
meşhur hicviyelerinden oluşan 515 beyitlik mesnevilerini yayınladı.17 1923’te
ülkede Rıza Han tarafından ilan edilen Cumhuriyet rejimine destek verdi. O
dönemde okuduğu cumhuriyetçi gazeller ve marşlar halk üzerinde çok etkili
oldu. Arif Kazvini, Rıza Şah Pehlevî idaresinin bazı kötü tarafları olduğunu
kabul etmekle birlikte, İran’ın eski ihtişamlı günlerini hatırlattığı için Pehlevî
adına saygı duyulmasını ve bu ailenin temsil ettiği devlete sahip çıkılmasını
istiyordu. Ancak sonraları cumhuriyet projesinin bir sömürü aracı olduğunu
iddia ederek Rızahan Rejimini tenkit etmeye başladı ve nihayet yeni iktidar
tarafından Hemedan’a sürüldü.18 Sürgünde bulunduğu yıllarda milliyetçi
duygulardan hareketle Zerdüşt’ü ve Zerdüştîliği de övmüştür. Hindistanlı
Zerdüştler tarafından Hindistan’a davet edilmişse de kabul etmemiş ve 2
Behmen 1312 h.ş/21 Ocak 1934 tarihinde Hamedan’da hayatını
kaybetmiştir.19Mezarı Hamedan’da bulunan İbni Sina’nın Türbesinin hemen
yanı başındadır.
B)

Edebi Kişiliği ve Şiir Anlayışı

İran edebiyatında “tasnif” denilen ve mûsiki ile söylenen şiirde en
başarılı şair olarak kabul edilen Arif Kazvini, gazellerinde özellikle Sa‘dî ve

vatan haini olduğunu dillendirir. Bkz: Çavuş Ekberi, Rahim. –Yesnay-î Tebrizi-(1385
hş). Divan-ı Arif Gazvini, s.155-156. Tahran: İntişarat-e Zovvar
16
Pisyan ile çok yakın dost olan Arif, Divan’ın başında şöyle der; “Şu dünyada iki
şey benim belimi kırdı, biri Albay Pisyan’ın ölümü diğeri de İreç Mirza’nın
Arifnâmesi!” Bkz: Çavuş Ekberi, R. –Yesnay-î Tebrizi- (1385 hş) a.g.e s.1. Tahran:
İntişarat-e Zovvar,
17
Cafer Mahcub, Muhammed, Tahkik der Âhval, Âsar, Efkâr ve Eş’ar-i İreç Mirza,
s.74-96 Neşre Endişe, Çap-e Ofset, 1353, Tahran
18
Kimi kaynaklarda Kazvini’nin yakın dostu Albay Nasrullah Kelhor’un Rıza Han
tarafından Burucerd’te öldürülmesi, Kazvini ile Pehlevi Hanedanının arasını açan
hadise olarak aktarılır. Bu konu ilgili olarak geniş bilgi için bkz: Başçı, Veysel. a.g.t.
s.179.
19
Haîri, a.g.e. s.45
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Hâfız’ı taklit etmiş, şiiri halkı aydınlatmak için bir araç olarak gördüğünden
sade bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Gazellerinde sokak dilini ve amiyane
tabirleri oldukça fazla kullanmıştır ve bu konuda da kimi edebi çevrelerce
eleştirilmiştir.20 Örneğin bir gazel içerisinde malum ve meçhul iki kafiyeyi
kullanmış olması gibi özel edebi tenkitlere maruz kalmasına rağmen asla bu
tür tartışmalara girmemiştir. Müzik konusunda da bir üstat olduğu için,
tasniflere kattığı edebî cazibeyi, sosyal ve siyasî mazmunlu mesajlarla
başarıyla icra etmeyi tercih etmiştir. Her ne kadar, kendisinden önce Mirza Ali
Ekber Han-ı Şeyda bunu denemişse de, Arif’in tasnifleri daha ziyade sosyal
ve siyasî içerikleriyle öne çıkmıştır. Şiirleri, birkaç manzumesi dışında
genelde keder, ıstırap, ye’s ve umutsuzlukla doludur. Aryenpur’a göre; “Arif
aslında çok iyi bir şair, çok harika bir müzisyen ve çok mükemmel bir bestekâr
değildir sadece her üç sanatı da iyi kullanmıştır.” 21
Gazel, kıta, kaside, mesnevi ve tasniflerden ibaret yaklaşık 150 manzume
ihtiva eden divanı ilk olarak 1924’te Berlin’de Rızazâde Şafak’ın önsözü ve
bizzat şairin kaleme aldığı hayat hikâyesiyle birlikte Seyf-i Âzâd tarafından
yayımlanmıştır. Arif Kazvini, Nisan 1923’te tamamladığı bu otobiyografisini
J. J. Rousseau’nun İtiraflar’ına benzer bir şekilde kaleme almıştır.
C)
İran Kaynaklarına göre Süleyman Nazif Kasidesinin Yazılış
Sebebi
1938’de İran Devleti Hudut Düzenleme ve Tashihi talebi ile Paris’e
resmi bir heyet gönderir. Aynı tarihlerde İstanbul’da yayınlanan ‘Hadisat’
Gazetesinin müdürlüğünü yürüten Süleyman Nazif İranlıların bu girişiminden
haberdar olur ve sonraki gün İran ve İranlıları eleştiren ağır yazılar kaleme
alır.22 Bu olayı Rıza Ali Divanbegi “Sefer-î Muhaciret” adlı kitabında şu
sözlerle nakleder; “Harp sırasında23 Türkler, kadim uygarlık sahibi
olduklarını ispatlamak için yoğun bir propaganda yürütüyorlardı. Yeni Turan
Partisinin –ki Türk Ocağına bağlıydı- yayın organı olan gazete ve dergiler
ardı ardına uzun uzun makaleler, yazılar neşrediyorlardı. Türkler Turan
ırkındandır diyorlardı. Hatta bunu ispatlamak için Firdevsi’nin
20

Çavuş Ekberi, Rahim –Yesnay-î Tebrizi- Divan-ı Arif Gazvini, s.19. İntişarat-e
Zovvar, 1385, Tahran
21
Aryenpur, a.g.e c.II s.258
22
Hairi, a.g.e s. 27
23
Birinci Dünya savaşı kastedilmektedir.
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Şahname’sinden bile delil getiriyorlardı. Bir gün Hekim Ebul Kasım
Firdevsi’nin aslında Türk olabileceğini, zira doğup büyüdüğü toprakların,
Türkistan sınırında olduğunu, başka bir gün Zerdüşt’ün Türk olduğunu24 zira
onun da Türkistan’dan çıktığını, baba tarafından olmasa bile anne tarafından
mutlaka Türk olduğunu, diğer bir gün Nevruz bayramının aslında bir Türk
bayramı olduğunu, İran’lıların bu bayramı Türklerden(!) aldığını…
yazıyorlardı. İşte bu tür iddiaların yazılıp çizildiği günlerin birinde İran’ın
eski İstanbul Konsolosu Müfhem-ûl Saltana ile birlikte çay içmek için
Tokatlıyan Cafe’ye gittik. Birer iskemle alıp bir köşede oturduk. Sözkonusu
makaleler hakkında konuşuyorduk. Bu sırada orta yaşlarda sakallı birisi de
önümüzde oturacak yer bakıyordu. Başını sallayarak; selamün aleyküm dedi.
Onu tanıyan Müfhem-ûl Saltana selamını aldı. Ve gayet saygılı bir edayla
ayağa kalkarak “Âlicenap Sülayman Nazif” dedi ve el uzattı, bizlerde aynı
şekilde ayağa kalkarak kendisiyle tokalaştık. İstanbul’da ikamet eden ve
Farsça’ya da oldukça hâkim meşhur bir yazar olduğunu duymuştum.
İskemlesini alarak yanımıza oturdu. Oturur oturmaz da efendiler bizi mi
çekiştiriyordunuz? Diye sordu. İstanbullular gibi cevap verdik; Estagfurullah
Efendi! Bizler sadece sizin parti gazetenizde çıkan bir makalede yazmayı
unuttuğunuz veya gözden kaçırdığınız bir mesele vardı ondan söz ediyorduk.
Pers Polis’in de aslında Türklere (!) ait olduğunu yazmayı unutmuşsunuz.
Zira orası da size ait, çünkü yapımında Turan ırkından bir sürü adam amele
olarak çalıştırılmıştı, dedik. Sonraki gün de Hadisat gazetesinde Pers Poliste
bulunan bir tablette eserin yapımında çalıştırılan işçilerden ve nereli
olduklarından söz eden bilimsel (!) bir makale yayınlandı. Makalede asılsız
Acemoğulları da hakaretten nasibini alıyorlardı. Acemoğlu kelimesi Osmanlı
da İranlılar için hakaret olarak kullanılan bir kelimeydi...”25
Bu olay dışında sözkonusu dönemde İstanbul’da bulunmuş kimi İranlılara ait
kaynaklarda kasidenin yazılış sebebi ile ilgili olarak şu değerlendirmeler
yapılmıştır; “…Her ne kadar Sülyeman Nazif’e cevap veren İranlılar olduysa
da Süleyman Nazif’in yazılarını okuyan Arif, Osmanlı’nın Adem ve Havva’yı
bile Türk yapan kafatasçılarına Süleyman Nazif adlı kaside ile cevap
24

Zerdüşt Münakaşası için bkz: Uçman, A. (1998) Zerdüşt Münakaşası Üzerine, Türk
Dili Edebiyatı Dergisi, c. XXVIII, s.511-530.
25
R. Ali Divanbegi, Sefer-i Muhaciret der Nohistin Ceng-e Cihani, c.II s.714,
Kitabhaneyi Meclis Şuraye İslami, 1351 hş, Tahran. Aynı şekilde bkz. Çavuş Ekberi,
R. a.g.e. s. 156-157
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vermiştir. Öyle ki Osmanlı gazetelerinin birinde; Arif Efendi Azerbaycan ile
ilgili topladığımız ne kadar fikir varsa hepsini altüst etti diye yazmıştı...”26
Toplam 43 beyitlik olan söz konusu kaside aşağıdaki şekildedir;
سلیمان نظیف [استانبول-]1336
Süleyman Nazif [İstanbul-1918]
که ای برون تو چون شیر و اندرون چون قیر
ز من بگو به سلیمــــــان نظیف تیره ضمیر
Benden söyle o içi kara Süleyman Nazif’e ki ey dışı süt, içi zift gibi olan
[adam]
تنور می شود از چوب ســاخت؟ گوش مگیر
بــــرون ز کُرد شود اولیـــــــا؟ معاذهللا؟
Kürtten olur mu Evliya? Maazallah! Ağaçtan tandır olur derlerse inanma
چون کُـرد تـرک شود خر بیـار و معرکه گیر
ز تــرک غیر خریت ندید کس زینهــــــار
Türk’ten eşeklikten gayrı bir şey görmedi kimse şüphesiz, Kürt Türk
olursa eşeği getir de seyre dal!
... زدند مسقط رأس تـــــــــو را رنود به
دیـار بکر تو میخواستی بــــــماند بــکر
Diyar-ı Bekr’in bakir kalsın istiyordun, lakin ıskat ettiler başını, ….ile senin
نکرده عطف عنـــــان رفت از کـفت ازمیر
تو تــــــا خیــال دفاع از دیار بـکر کنی
Sen Diyar-î Bekri savunmayı hayal ederken, kader acımadı sana çıktı
elinden gitti İzmir,27
فغـان کند به ته دیگ چون رسد کـــفگیر
فغانت از سردرد است چونــــــکه میدانم
Bu feryadın baş ağrısındandır biliyorum, zira kazanın dibine değen kevgir
ses çıkarır
 ز ایرانیــــــان بـــود تقصیر؟،نداده اند
اگر به مجلس صلح جهـــــان به ترکان راه
Türkleri Küresel Barış’a28 almadılarsa bunun sorumlusu İranlılar mıdır?
26

R. Ali Divanbegi, a.g.e. c.II s. 715
30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondoros Mütarekenâmesi sonrasında İzmir’in
Yunanlar tarafından işgal edilmesinin gündeme gelmesine binaen söylenmiştir.
İzmir’in fiili işgali ise 15 Mayıs 1919 tarihinde başlayarak 9 Eylül 1922 yılında son
bulmuştur. İzmir’in İşgali ile ilgili geniş bilgi için bkz: Türkmen, Z. İzmir’in İşgali
Olayı ve Yunanlıların XVII. Kolordu Mensuplarına Yönelik Gasp ve Yağmalama
Hareketi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 10, Yıl 2001. s.
121.
28
Paris Barış Toplantısı kast edilmektedir. Paris Barış Toplantısı, I. Dünya Savaşı’nın
problemlerini tasfiye etmek, toprak taleplerini çözümlemek üzere ilk oturumunu 32
İtilaf devletinin katılımı i1e 8 Ocak 1919 tarihinde gerçekleştirdi. 30 Mayıs 1919’da
Damat Ferit Paşa, devletin âli menfaatlerini korumak için Osmanlı delegasyonunun
Yüksek Konsey tarafından dinlenmesini talep etti. Bu istek konferans komitesi
tarafından uygun bulundu ve Damat Ferit Paşa başkanlığındaki Osmanlı delegasyonu
Paris’e davet edildi. Ancak aşırı isteklerde bulunulduğu gerekçesiyle delegasyon 28
27
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به مرگ!" پنجه نشاید فکند بــــــا تقدیر
"محکومید:نوشته دست قضا حکمتـان کـه
Kader hükmünüzü vermiştir;“ölüme mahkûmsunuz![demiştir], kadere pençe
atmak [kaderle cedelleşmek] doğru olmaz!
نهــــال عمرش بر کنده به بــــود از زیر
هر آنکه زندگیش بـــار عـــار آرد و ننگ
Kimin hayatı ar ile utançtan ibaret ise, onun hayat fidanını kökünden
kazımak evladır
 بپـذیر،ز من مرنج حقیقت چـــون بشنوی
هـمیشه روح تمدن ز تـــرک منزجر است
Medeniyetin ruhu daima Türk’ten incitmiştir, ama sen benden incinme
hakikati işitince kabul et
!کجـــا رواست که شوخی کند به دولت پیر؟

تــرا که کودک دیروزی است دولتتـــــان

Senin devletin yeni yetme dünün çocuğudur, böylesine köhne bir devlet ile
alay edilir mi?
رسیده است ز دزدی به کـاخ و تــاج و سریر

عشیرتی کــــه ندارد درفش و عار و تبــار

Bayrağı, soyu, ar damarı olmayan bir boy [ki] hırsızlıkla taça tahta saraya
kavuşmuş
حوادثــات و در ارکــــــــان او نشد تغییر

بــدولتی کـــه ز چندین هزار ســـال بدید

Binlerce yıldır dehrin her türlü hadisesini görüp de sarsılmamış bir
devlete…
رواست کـــــان به چنین دولتی کند تحقیر؟

)تـو را بـــه وجدان(دانم اگر چه نیست تو را

Vicdanına sor (gerçi olmadığını biliyorum ama) böyle bir devlete hakaret
edebilir mi?
کـــه کس شبیه نمـــاید حریر را بــه حصیر

نـــژاد ایــران بـــا ترک آنچنــان مـــاند

İran ırkı ile Türk ırkını kıyaslamak, ipek ile hasırı kıyaslamaya benzer
بود تو زین پس بــــــدین خیـــــال بمیر

خیـــال آذر آبـــادگــانت انــدر سر فتاده

Azerbaycan’ın hayallerini kuruyormuşsun kafanda, [ola ki] bundan sonra o
hayallerle ölesin…

Haziran 1919’da geri gönderildi. Paris Konferansı ile ilgili geniş bilgi için bkz: Tansel,
S (1991) Mondoros’tan Mudanya’ya Kadar, c.I s.8-10. İstanbul: MEB. Kazvini bu
olaya işaret ederek Türk delegasyonunun geri gönderilişine vurgu yapıyor.
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خیال کرده که تـــا هند و چین کنی تسخیر؟

 چین زلـــف بسر، شکن طره،ز خـــــال لب

[Sevgilinin] dudağında ki ben, kâkül ve saçının kıvrımları ile mi Hindistan’ı
Çin’i ele geçirmeyi hayal ediyorsun?
 کمـــناندار سخت بی تـــدبیر،کمـــان بدار

دگـر کمــان تو زه زد زهی خجـــالت و شرم

Attığın ok yaydan çıktı, vah vah ne ayıp! Yayı tutmaya çalış sen, dirayetsiz
okçu!
گرفتمت کـــه نکردی خیـــال عــــالم گیر

رهــا نمی کنمت تــا کــه کـــام من بخشی

Bırakmayacağım yakanı, ta ki isteklerimi alana dek, dünyayı ele geçirme
hayalini önlemek için tutacağım seni
 سمرقند را ز عصری دیـر،بــه خـــال ترک

اگـــــر چه حـــافظ بخشید از غلط بخشی

Hafız hata ederek bundan çok önce Türk’ün bir benine Semerkand’ı
bağışladıysa eğer 29
 اگـــر سهم مــا شود کشمیر،ز بـــــعد صلح

عجب مدار که من هم به یک کــرشمۀ چشم

Sulhun30 sonunda Keşmir’i bize verirlerse, bende bir göz kırpma için
bağışlarsam şaşırma
کـه ایــن حقیر متاعی است یــادگـــار حقیر

دهم به غمزۀ ترکــــان هر آنچه بــادابــاد

Veririm Türklerin gamzesine ben de al gülüm ver gülüm, zira bu hakir de o
hakirin hatırasının bir emtiasıdır.
"نمیرسد بسوی کـــعبه آنکه نیست بـــصیر

"ایــرانی بگرفته راه تـــــرکستان:تو گفتی

“İranlı Türkistan yolunu kapamıştır, Basiret sahibi olmayan Kâbe’ye yol
bulamaz” dedin sen,
یکی همانکه برون شد ز شست تـــان چون تیر

 یکی بلخ است،بدان که کعبه ی ایــران دوتــا

29

Hafız’ın şu meşhur beytine gönderme vardır;
...به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما ر ا
Eğer o Şirazlı Türk [Dilber] gönlümüzü ele geçirirse, Semerkand ve Buhara’yı onun siyah benine
bağışlarım…
Bkz: M.Rıza Berziger Haliki, Şah Nebat-ı Hafız, 3. Gazel, s.6, intişarat-ı Zovvar, 1382,
Tahran
30

Paris Barış Konferansı kastedilmektedir.
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Bil ki İran’ın Kâbe’si iki tanedir, Birisi Belh’tir diğeri de okun yaydan
çıktığı gibi elinizden çıkan yerdir.31
مراست هـــاتف غیبی دریـــن امید بشیر

از این دو من به یـکی میرسم تو راحت بــاش

Bu ikisinden birine ben ulaşacağım sen rahat ol, bu umuda dair gayıbtan
bize müjde verilmiştir
نگـاهدار و ببر راه و پس سر ره گــــــــیر

 ترکستان،تـو را بــه کعبه چو سگ راه نیست

Seni, iti sokmadıkları gibi Kâbe’ye sokmazlar, Sen elindeki Türkistan’ı koru
yeter, kendi yolunu tut
روا بود که یهودی کـــــند ورا تــــــکفیر

چنـــــــان بدست شما گشت مفتضح اسالم

İslam sizin elinizle öyle rezil oldu ki, Yahudi dahi tekfir ederse o dini
yeridir.
محمد آیــــد نتواندش کـــــند تــــعمیر

نکرده اید خرابش چنــــان کـــه گــر روزی

O dini yalnız harap etmediniz, öyle bir hale getirdiniz ki Muhammet bile
kalkıp gelse tamir edemez artık,
 حضرت از حجب سرفکند بـــــزیر،نــــمود

مسیح به سکه شکـــــایت زنان به ختم رسل

Mesih bu durumu son Peygambere şikâyet etti, Hazret, utancından başını
eğdi
"!"کــــه نیستند مرا امت ایـــــن گروه شریر

: پس از تــــفکر بسیار داد پــاسخ و گــفت

Bir süre düşündükten sonra cevap verdi: “Bu şer sahibi güruh benim
ümmetimden değildir!”
بخواه او را در هـــــر جــــــهنمی است اسیر

بدان که رهبر ایــــن قـــوم هیز چنگیز است

Bil ki bu kavmin önderi o hergele Cengiz’dir, çağır onu hangi cehennemde
esirse,
32

کــه داده ای تـــو بــاین قــوم وحشی بد شیر؟
31

کـــــزو بپرسم ایــــن چه دستوری است

Osmanlı İmparatorluğunun, Birinci Dünya Savaşından yenik çıkması sonucu,
İmparatorluğun Suudi Arabistan Yarımadasındaki siyasi etkisini kaybetmesine
gönderme vardır. Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz: Demir, E. (2014) Rapor: Suudi
Arabistan Devletinin Kuruluşu ve Osmanlı ile İlişkiler, Uluslararası Ortadoğu Barış
Araştırmaları Merkezi, Sayı: 26 Ankara
32
Bu mısra Arif Kazvini’nin Berlin Nüshası divanında farklı gösterilmiştir. Bkz:
Başçı, V. a.g.t. s.163.
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Çağır ki sorayım ona; sen bu haram süt [emmiş] vahşi kavme nasıl bir emir
verdin?
فـرار کرد کـــمیسیون از فـــــــقیر و اسیر

چو گشت حضرت «نروو» مسیح خود را بـاخت

Hazret öfkelenince Mesih kendini kaybetti, kaçtı, yoksul, esir kim varsa
komisyonda
گـــــریختیم چون رو به برون ز حملـه ی شیر

من و تمــــــامی حـــضار مجلس از مجلس

Ben dâhil, mecliste hazır kim varsa aslanın hamlesinden kaçar gibi kaçtı,
بــــه تــرک و بــر پدر تــرک از صغیر و کبیر

فـــرار کـــردم و گـــفتم هزار لــعنت حق

Ben de kaçtım kaçarken de Hakk’ın laneti küçüğünden büyüğüne Türk’e ve
Türk’ün atasına olsun dedim
خــری خــرید خــری پشت ریش و چشم ضریر

«نــظام سلطنت« از خویشتن بــترک فروخت

Nizam’us-saltana33 kendisini Türklere sattıysa, sırtı yaralı gözü zayıf bir
eşek satın alındı demektir
کـــدام زیــن دو خــرند ای ادیب شوخ و شهیر؟

اگــر مخــارج پــاالن زیــاده از خــر کــــرد

Semerin masrafı eşeğin masrafını aştıysa, alan mı alınan mı eşek hangisi, ey
ün yapmış küstah edip?
کــــــه سرسری شمرد خسروان عــالــم گـیر

ازیــن دو خــر تــر خــر آنکسی بــود بجهــان

Şu dünya da bu ikisinden daha eşek olan, dünya fatihi Hüsrevleri34 serseri
gören kişidir
بــرو بـکار خود ای کُــرد پــــــا بسر تـــزویر

تــو را بــه نـــادر گیتی ستان چه کــار ای دون

Senin Cihan Fatihi Nadir35 ile ne işin olabilir ey alçak! Yürü işine sen,
baştan aşağı sahtekâr Kürt!
کـــــــه نیست خوراک هر مرغ الشخوار انــجیر

دهــــان پـــــاک برد نــــام شــــاه اسمعیل

Şah İsmail’i ağzı temiz olanlar anabilir, zira her leş kargasının yiyeceği
incir değildir o
 از مــن نمی شوی دلـــــــــگیر؟،نبد سالمت
33

خدا نــــــکرده اگـــــر من سلیم را گــــویم

Kim olduğu hakkında bilgi için bkz; s.4 Dipnot 2
İran Şahları kastedilmektedir.
35
Nadir Şah-ı Afşar
34
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Allah göstermesin ben Selim’e söversem, selametle mi dersin?! Bana kızmaz
mısın?
!کــند تحریر،نــــه هر چه الیق ریشش بـــود

 بـــــــــاید طرز ادب نگــــــــــه دارد،ادیب

Edip dediğin edep bilmelidir, sakalına yaraşan her şeyi yazmak değildir
ediplik!
تـــــو را جسارت تـــــوهین بــه دولت ایــــران نـــــــــبود اینهمه بیعرضه گــــر نبود سفیر
Sen İran devletine hakaret etmeye cesaret edemezdin, eğer bu kadar
beceriksiz olmasaydı Sefir36. 37
SONUÇ
1908’deki Genç Türkler Hareketi, çeşitli düşüncelerdeki dergilerin hür
olarak yayınlanmasına, böylece edebiyatın yenilenmesine yol açtı. Bu
edebiyatın ana düşüncesi ise milliyetçilikti. Bu dönemin önemli
edebiyatçılarından olan Süleyman Nazif, önceleri İslamcılık sonraları ise
Turancılık fikriyatı ile bağlantılı düşüncelerini yayınladığı Hadisat
gazetesindeki makaleleri ile kimi Arap ve Fars milliyetçilerini kızdırmış ve
söz konusu çevrelerin oldukça sert eleştirilerine maruz kalmıştır. Onun
şahsında Osmanlı devletini küçük düşürücü şiirler kaleme alınmıştır.
Süleyman Nazif’in sosyo kültürel edebi makalelerine tepki verirken,
şovenizme varacak derecede Osmanlılara ve Türklere ve hatta diğer milletlere
hakaret edenlerden birisi de Arif Kazvini’dir. Bu makale ile birlikte Arif
Kazvini’nin yenilik iddiasında bulunmakla ve geleneksel gazel tarzını devam
ettirmekle beraber, vatan ve nasyonalizmle ilgili mazmunlara yönelmesi,
Osmanlı gazetelerine verdiği cevaplar veya konserlerinde icra ettiği siyasi
tasnif/güfteler, İstanbul’a göçün etkisi altında kalmıştır diyebiliriz. Zira
bölgede “milli” devlet yaratma çabasının başında gelen yerlerden birisi
İstanbul’dur ve bu çabalar Osmanlı tebaası olan veya Osmanlıya komşu olan
diğer milletlere de buradan sirayet etmiştir. Bununla birlikte kasidenin
kendisinde de görüldüğü gibi İran Edebiyatının özellikle belli bir döneminde
iki ülke arasındaki sosyal ve siyasal rekabet kendisini fazlaca hissettirmiş hatta
bununla yetinilmeyip şoven milliyetçiliğin bir edebi türü oluşturulmaya
çalışılmıştır. Siyasi ve politik hedefler, tarihsel kimlik ve aidiyetlere
36

Dönemin İran Sefiri, İhtişamussaltana Mahmud Han idi. Bkz: Sasani, H. M. (2006)
Payitahtın Son Yıllarında Bir Sefir. s.9 (H. Uygur, Çev) İstanbul: Klasik
37
Çavuş Ekberi, R. a.g.e. s.157-159
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dayandırılmak suretiyle ve bilhassa edebiyatın yardımı ile bir saldırı aracı
olarak kullanılmıştır. Hiç şüphesiz Türkiye ve İran gibi iki ülkenin kendi siyasi
tarihsel değişimlerine edebiyatın etkisi olmuştur. Hatta söz konusu kaside gibi
kimi zaman bu edebiyat bir iç mesele olmaktan çıkıp devletler ve uluslararası
ilişkilerde dahi önemli bir rol oynamıştır. İran Meşrutiyet Edebiyatında,
Osmanlı ve dolaysıyla Türkiye’yi yakından ilgilendiren sosyal, siyasal,
kültürel ve tarihsel meseleler oldukça fazladır. Sözkonusu meselelerin
Edebiyattaki yansımalarını veya bizatihi kendisini bulup çıkarmak iki ülkede
de var olan algılayış ve bakış açılarının kaynağını ve çıkış noktasını belirleyici
olacağı gibi günümüz ilişkilerinde de yol gösterici olacaktır.
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MÜZİĞİN ESKİ ÇİN DEVLET İŞLERİNDEKİ YERİ
SOFİYA ZAYCHENKO
ÖZET
Bu makalede müziğin eski Çin devlet işlerindeki yeri konusu ele
alınmıştır. Çin müziği, Çin uygarlığının doğuşundan beri süre
gelmektedir. Müziğin ibret veren, ahenk sağlayan düzenleyici görevleri
vardır. Eski Çin’de müzik, sadece eğlendirici sanat türü olarak değil,
öncelikli olarak yönetimin ve düzenin temeli sayılmaktadır. Eski
Çin’de müzik, iktidarı kuvvetlendirmek için bir araç ve hâkimiyetin
yumuşak gücüdür. Müzik yoluyla ülkeyi yönetme fikri
Konfüçyanizm’den kaynaklanmaktadır. Yani felsefe, müzik
aracılığıyla bütün işlerin idare edilmesini öğretmektedir. Tüm
Konfüçyanizm öğretilerin temel maksadı, düzenli ve rahatlıkla
yönetilebilen bir topluluğun meydana getirilmesidir. Konfüçyüs,
diplomatik kurallar çerçevesinde müziğin sunulma şeklini tasvir etmiş
ve diplomatik tören sırasındaki hükümdarın ziyaretinde sunulan
müziğin sembolik işlevi hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Müzik,
diplomatik ilişkileri kurmak için gerekli bir araç olarak
gösterilmektedir. Xunzi adlı filozofa göre müzik, imparatorun ülkeyi
idare etmesinin en etkili yoludur. Müzik memurlarının görevleri siyasi
açıdan mühimdir. Müzik, kültürel birleşmenin ve kültürel
yayılımcılığın bir aracı ve genel olarak medenileştirme gücüdür.
Konfüçyüsçülerin yanında Taocu bilgeler, müzik ahenginin ilkelere
uygun olan siyasi yapısının kurulma fikrini ileri sürmektedirler.
İmparator ailesinin bütün üyeleri ve aristokratlar çocukluğundan beri
sistematik olarak müzik eğitimi görmektedirler. Törenlerde, şartlara ve
kişinin taşıdığı sosyal statüye göre farklı müzik aletler çalınmaktadır.
Müzik, hükümetle millet arasındaki deliği yamalama, halkın ‘sesini’
yönetici sınıfının bilincine getirme aracı olarak görülmektedir. Tang
döneminde barışçı etnikler arası diyalogun ve istikrar politikasının
varlığını sürdürebilmesinin sebebi, müziğe özel bir önem verilmesidir.
Yani müzik, Çin toplumunun eğitiminde ve sonra devletin yönetiminde
esaslı bir prensip olarak kabul edilmektedir.
Anahtar kelimeler: eski Çin, devlet, müzik, düzen, iktidar,
imparator, Konfüçyanizm, diplomatik, ahenk
MUSİC’S ROLE İN GOVERNMENT AFFAIRS OF ANCİENT
CHİNA
ABSTRACT
This paper deals with the particularly significant role of music
in government affairs, political thought of ancient China. To begin with,
music in early China, despite being present in many aspects of life, is
still an unexplored area of study. In ancient times it was especially
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valued for its close connection to the state, court. So, here we provide a
brief explanatory summary of different ritual uses of music at the royal
court. The importance of music lies in its power to balance and
harmonize. Music is a top form of entertainment in modern life. In
ancient China, however, it was viewed as the critically important
foundation stone of good governance and state order. Music in ancient
China was often used as a tool to strengthen authority of the court.
Actually, the idea of governing the country through music is deeply
rooted in Confucianism. According to Confucius, music served to
promote balance in society. No wonder, music was an integral part of
diplomatic etiquette in which specificities of various ceremonies and
musical instruments were described down to the smallest detail. Xunzi,
one of the three great Confucian philosophers of the classical period in
China, also stated that music was the most effective way for an emperor
to govern the country. That’s why music in ancient China was promoted
as an essential part of proper education for noblemen. Besides, it also
played an important role in the process of cultural unification and
international conciliation.
Keywords: ancient China, government, music, order, harmony,
emperor, Confucius, diplomatic, education

Üç bin sene evvel Avrupa müziği başlangıç dönemi yaşarken, Çin’de
keskin bir müzik teorisi oluştu ve gelişmiş müzik aletleri ortaya çıktı. Bütün
kanonik eserlerde müziğe ayrılmış olan bölümler mevcuttu. Bu da Konfüçyüs
tarafından savunulan geleneksel tören müziği sayesinde oldu. Çin müziği, Çin
uygarlığının doğuşundan beri süre gelmektedir1. Müzik, ayinler, ahlaki
anlayış, insanların yaşam tarzları, hükümdarın tavır ve davranışları, ülkenin
refahı ile bir bütündü. Müziğin ibret veren, ahenk sağlayan düzenleyici
görevleri vardı. Eski Çin müziği, insanları birleştiren bir güçtü. Üstelik
büyüleyici bir şekilde etkileme gücüne sahip olduğu için belli kurallara göre
kullanılıyordu2. Müziğin niteliğine bakıldığında toplumun hali hemen belli
oluyordu. Müzik Çin’de, sadece eğlendirici sanat türü olarak değil, öncelikli
olarak yönetimin ve düzenin temeli sayılıyordu. Müzik yoluyla ülkeyi
yönetme fikri Konfüçyanizm’den kaynaklanıyordu. Felsefe, müzik
aracılığıyla bütün işlerin idare edilmesini öğretiyordu. Müziğin, devletin idare
edilmesi ile ilgili pek çok ortak yanı vardı. Müzik, devletin dirayetinin
göstergesiydi. Müziğin, evrensel ve toplumsal hayata o kadar büyük bir etkisi
vardı ki, her imparator, kendi müzikal dizgesini oluşturmak için gereken doğru
1

“Çin Müziği”// Türk-Çin Dostluk Vakfı, Ankara, 2001.
KOLOMIETS G. G., “Eski Çin’de Müziğin Yeri: Statü ve Görev hakkında Bazı Düşünceler”
Vestnik 7(101), 2009.
2
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esas notayı bulmak zorunda sayılıyordu ve bu durum şaşırtıcı değildi. Müzik,
hükümdarın elinde bulunan, kuvvetli ideolojik bir silah ve halka ahlak
terbiyesi verme aracıydı. Öyle ki, ses perdelerinin yeniden düzenlenmesi, her
yeni imparatorun ilk yaptığı işlerin başında geliyordu3. Bazı hükümdarlar,
Dao prensiplerine uyan yeni müzik türleri bile icat ediyorlardı. Eski Çin
dönemine ait, MÖ 8-5 yüzyılındaki olayları kapsayan ‘Zuozhuan’ (左傳 eskiçağ Çin'indeki İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde meydana gelen
toplumsal olayları yansıtan önemli bir kayıttır) adlı tarihi eserde müziğin
statüsü ve görevi hakkında görüşler vardır.4 Örneğin, zeki hükümdarlar, halka
müzik kültürü yardımıyla halkın biriktirdiği sevgi ve nefret duygularını
ayarlamayı, aşırı duygusallıktan uzaklaşmayı öğretiyor ve yanlış yola
sapanları düzeltiyordu. Böylece onlar millete kanun ve ödev duygusu
aşılıyorlardı. Yani müzik, iktidarı kuvvetlendirmek için bir araç ve
hâkimiyetin yumuşak gücüydü.
Çin’de müzik aletleri, yapılmış olduğu maddeye dayanarak geleneksel
olarak kategorilere ayrılırlar: hayvan derisi, sukabağı, bambu, tahta, ipek,
toprak/kil ve taş5. Bambu boruları ve Qin, pentatoniklerden olan en eski müzik
aletleri olarak bilinir. Bambu borularını kuş sesleri olarak akort eden Çin
Mitolojisindeki efsanevi müzik kurucusu Ling Lun’dur.6 Ling Lun, M.Ö.
2500 yıllarında, Çin müziğinin beş notasını düzenleyip pentatonik sistemi
kurdu. Pentatonik, yani 5 tonlu Çin müzik sisteminin bu bakımdan felsefî ve
sosyolojik açıdan önemli bir bilgi birikimine sahip olduğunu söyleyebiliriz7.
Gong, Shang, Jiao, Zhi ve Yu adlarıyla bilinen Çin gamının notaları, sosyal
sınıflar, devlet işleri gibi konularla ilgiliydi. Belli ki, bunlar en yüksekten
başlayarak toplumdaki konumunun sırasını oluşturup, devlet işlerindeki
sosyal durumun önemini vurguluyorlardı. Müziğin her tonu, notası ve sesi bir
şeyin simgesiydi. Eğer hükümdarı temsil eden en alçak ve çınlak Gong notası
bozulursa ses vahşi, kırıktır ve hükümdar kendini beğenmiş bir kimsedir.
Shang notası (uyruğu temsil eden, daha yüksek ve daha hafif) bozulursa ses
kesiktir ve hükümet memurları bozuktur. Jue notası (halk) bozulursa, ses
3

İLKER, Erdem; PANIZ, Hatice; ÖZDEMİR, Gökhan, “Çin Müziği” // Ders Belgeliği, 2008.
MASLOV, A. A. “China. Bells in dust. Magician and intellectual’s pilgrimage”, Aleteya
Publishing, Moscow, 2005.
5 ZHANG, Janson, “Ancient Chinese Music Instruments and Related Stories”, 2010.
6 Bak. “Çin Müziği”.
7 ÇETİNKAYA, Yalçın, “Siyasî ahenk, kozmik ahenk, Konfüçyanizm, müzik, toplum, sesler”.
Müzik Muhabbeti, 2012.
4
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endişe vericidir ve halk memnun değildir. Zhi notası (işler) bozulursa ses
keder vericidir ve işler sarsıntıdadır. Yu notası (şeyler) bozulursa, ses harap
edici ve memleketin zenginliği yok olur. Bu son nota en hafif ve net olanıdır,
devlet politikasının uygulanmasını etkileyen maddi kaynakları temsil
ediyordu. Böylece, hükümdarın iradesi zayıf ise notalar sönüktür ve halk
keder içindedir. O, yüce, makul, uysal ise tonlar değişiktir, güzeldir ve halk
memnundur. O, kaba, haşin, zalim ise notalar şiddetli ve dağınıktır; halk,
azimkâr ve kuvvetlidir. O, saf, kuvvetli ve doğru olduğu zaman notalar ciddi
ve samimidir, halk saygılıdır. O, ulu ve iyi olursa tonlar eksiksiz ve ahenklidir;
halk da sevgi dolu ve iyimserdir. O, fena, fesat dolu, müsrif olursa notalar
sıkıcı ve kabadır; halk da ahlaksızdır. Bu beş tonun hepsinin bozulması
devletin çökmesi demekti. Çöküp gitmek üzere olan Wei Zhen ve Pushui adlı
nehrinde yer alan Sanjiang adlı Krallıklarının ahenksiz müziği buna önemli
bir örnektir 8. Ton yüksekliği özgün ve Batıda benzeri olmayan 12 basamaklı
ses dizisine bağlıdır. Eski çağlarda 12 tonun, adlandırılmış ve büyüleyici
niteliklere sahip olan 12 çan sesi karşılığı vardı. En önemli rolü oynayan ses
tonu, kendinde devlet iktidarının sesini cisimleştiren Sarı Çan’dı9. Zhou
Hanedanlığı döneminin sonunda, çanı doğru düzgün ayarlama sırrı kayboldu.
O tarihten itibaren ton yüksekliği, bambu borularından çıkan seslerle
karşılaştırılıp belirleniyordu. Yüzyıllar boyunca imparatorluk sarayında, özel
çift duvarlı binalar inşa ediliyordu10. Bu binanın içerisinde yalıtılmış keçe
kaplı bir oda vardı. Bu odada yere gömülen, müzik tonu vazifesini gören 12
tane bambu boru vardı. Borular, halka şeklinde olup dünyanın dört yanına
göre konumlanıyordu. Borulardaki delikler, bambu kül topaklarla kaplıydı.
Her geçen takvim ayında, yerden yükselen enerji, üfleyerek gerekli boruyu
külden temizliyordu. Burada saray çalgıcılarının temel amacı, evrensel
ahengin merkezi ve devlet iktidarının kaynağı olan ‘orta tınlamanın’
belirlenmesiydi.
İstikrarlı iktidarın, ancak gönüllü anlaşma yoluyla kurulması
mümkündü. Yönetici sınıfın çıkarları halkın gereksinimlerine karşılık
veriyorsa ve toplumsal adalet hükümet tarafından yerine getiriliyorsa, iktidar
8

BECKER, B.M., “Music in the Life of Ancient China”, Chicago University Press, Chicago,
1957.
9 DE WOSHKIN, K. J., “A song for one or two: music and the concept of art in Early China”//
Michigan, 1982.
10 MAJOR, John S.; SO, Jenny F., “Music in Late Bronze Age China”// Music in the Age of
Confucius, SOAS, 2006.

78

DOĞU ARAŞTIRMALARI, SAYI: 16, 2016/2

ve halk arasındaki işbirliği kuvvetlenirdi. İmparatorun iktidarının
meşruiyetine karşı derin bir güven duyulması, bir tür “ahlâkî farkındalık”
olarak benimseniyordu. Ahlaki farkındalık, iyice düşünülmüş ve
mantıklı yargı kadar duyusal inancı da gerektiriyordu11. Bu nedenle
Konfüçyanizm, ruh halini etkileyen ve etiksel inandırıcılık gücüne sahip olan
sanat türüne ihtiyaç duyuyordu. Eğer duyu organlarının işlevlerine bağlı olan
sistem, Dao ile tamamen uyum içinde ise böyle bir uyum, halkı Dao’nun
ülkülerine ve amaçlarına bağlayan somut gücü haline gelirdi. Dolayısıyla
toplumu yatıştırma aracı olarak ve iktidarın statükoyu meşrulaştırmak
amacıyla doğrudan doğruya ahlaki normlardan faydalanmak yerine müzik ve
ayin (礼, Li) kullanılmaya başlandı. Aslında ‘Yue’ ‘Li’’den önce ortaya çıktı.
Şunu vurgulamak gerekir ki, Konfüçyüsçüler genellikle, Geç İlkbahar ve
Sonbahar Döneminde (M.Ö. 770 – 5. yüzyılı) Qin eyaletinde hükümdar olan
Gongzi Zhi (公子縶) adlı prensten başlayarak ‘Yue’yi “Shishuliyue” - şiir,
kitaplar, ayin ve müzik - olarak algılıyorlardı12. ‘Merasimler Kitabı’ (Liji) adlı
metnin müziğe ayrılmış olan dokuzuncu bölümünde müzik, dünya ve
gökyüzünün ahengi; merasim, dünya ve gökyüzünün düzeniydi. Müzik,
karşılıklı merhamet duygusunu; merasim, karşılıklı saygıyı uyandırarak
istikrarın garantisini veriyordu. Konfüçyüse göre, ayin ve müzik gerektiği gibi
uygulanmadığında, sorumlular cezasız kalıyordu13. Sorumlular cezasız
kalınca millet, eldeki güçten nasıl faydalanacağı bilmiyordu.
Konfüçyüs, Çin müziği için önemli çabalarda bulunmuştur.
Konfüçyüs’ten sonra müzik giderek yaygınlaşmış ve yaşamın tüm alanlarına
girmiştir. Konfüçyüs’un öğretiye göre doğru müzik fizyolojisini ve
psikolojisini olumlu etkileyip, ruhsal ahenge yardımcı oluyordu; dolayısıyla
insan düzgün davranarak toplumda düzen oluşturuyordu. Kutsal kitaplarda
müzik, hüsnü ahlakın temsilcisi olarak yer alıyordu. Zuo Zhuan’da müzik,
erdemin beş temel Konfüçyanizm öğelerinden - insanlık, doğruluk, sadakat,
bilgelik, adalet da dahil olmak üzere - bir tanesi olarak gösteriliyordu14.
11

LIANG, Mingyue, “Music of the Billion. An introduction to Chinese musical culture”, New
York, 1985.
12 “Music in Ancient China” - http://www.crystalinks.com/chinamusic.html, Reuters Journal,
London, 2014.
13TKACHENKO, G. A., “Cosmos, Music, Ritual, Myth and Aesthetics”, Nauka Publishing
House, Moscow, 1990.
14 LEGGE, James, “The Chinese Classics: Ch’un Ts’ew, with the Tso Chuen”, vol. 5, Hong
Kong, 1960.
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Konfüçyüs’un öğretisini toplumcu bir görüşle açıklayarak geliştirmeye
çalışan Xunzi adlı filozof (M.Ö. 4. yy) ‘Müzik Üzerine’ adlı pasajında ritmik
ve ölçülü müziğe arzuları ve ihtirasları dindirme borusu gözüyle bakıyordu15.
Huang Di adlı İmparatorun kurduğu Qin Hanedanlığı dönemi (M.Ö. 3 yüzyılı)
örnek verici bir dönem olarak tarif ediliyor. Oradaki insanlar kendi arzularını
kontrol edebildiklerinden dolayı Yer ile Gök arasındaki uyumu o dereceye
ulaştı ki, Orta Krallık olarak adlandırılan Çin, dünyevi cennete dönüştü16. Tüm
Konfüçyanizm öğretilerin temel maksadı, düzenli ve rahatlıkla yönetilebilen
bir topluluğun meydana getirilmesiydi. Bütün bunların ancak gençleri devlete
hizmet etmeyi öğreterek, onların desteklerini kazanarak gerçekleştirilmesi
mümkündü. Dolayısıyla Konfüçyüs’ün öğrencileri, geçmişteki bilgece
hükümdarlar tarafından kurulan müzik tesislerine yeni yaşama gücü
kazandırıp onları, ahenk içinde uygulanabilen bir devlet felsefesi haline
getirmeyi amaçlıyorlardı.
Çin imparatoru, Gökyüzünün emriyle hükümdar oluyordu. Ona,
evrensel ahengin temel notası gözüyle bakılıyordu ve o nota ayarlı olduğu
zaman imparatorluk, başarılarla gelişiyordu. Düzgün müzik, imparatorluktaki
insanları, olumlu hareketlere esinlendirerek mutlak huzuru ve barışı
oluşturmasına yol açıyordu. Düzgün olmayan müzik ise hükümete karşı isyan
ve ayaklanmalara sebep oluyordu. M.Ö. 2. yüzyılda meydana gelen ‘Shangshu
Dazhuan’ adlı metinde imparatora verilen birleştirme gücü, imparatorluğunun
yönetilmesinde onu tek yetkili kişi kılıyordu. Hükümdar, 12 eyalette tur atıp,
mevcut olan her töreyi ve âdeti inceliyor, bu bölgeleri müzik türü veya
notalarla karşılaştırdıktan sonra elde ettiği sonuçlara göre nitelendiriyordu.
Üstelik imparator onları ayırdığında Sekiz Tınının enstrümantal sesleri
tarafından temsil edilen ve her bölgede farklı maddenin - metal, taş, ipek,
bambu, kabak, seramik, hayvan postu ve tahta - egemenliğini de dikkate almak
zorundaydı17.
Konfüçyüs, diplomatik kurallar çerçevesinde müziğin sunulma şeklini
tasvir etmiş ve diplomatik tören sırasındaki hükümdarın ziyaretinde sunulan

15

LAI, T.C.; MOK, R., “Jade Flute: The Story of Chinese Music”, Schocken Books, New York,
1987.
16

THRASHER, A. R., “The sociology of Chinese music: an introduction”, Asian Music
International Journal, 1981.
17 PARKER, Edward, “Ancient China Simplified: Music”, Book Jungle, London, 2006.
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müziğin sembolik işlevi hakkında açıklamalarda bulunmuştur18: ‘Bir
hükümdar, başka bir hükümdarı ziyaret ettiği zaman, birbirlerine öne eğilerek
selam verirler, her biri nazik bir şekilde öbürüne yol vererek kapıdan girerler.
Tam bu sırada müzik aletleri çalınmaya başlar. Sonra aynı prosedürü tekrar
edip salona inerler ve müzik kesilir. Müzisyenlerin çanları ‘Cai-Qi’’ye göre
ayarlanmış (akort edilmiş), misafir çıktığı zaman ‘Yong’ söylenir, eşyalar
ortadan kaldırılınca ‘Khan-yu’ çalınır; böylece gelen misafir anlar ki, dünyada
her türlü olayın kendine özgü törensel yaklaşımı vardır. Böylece hem resmi
görüşmede hem sonraki eğlencelerde kendine has ayrı bir hava oluşturulur.
Kapıdan girdikleri zaman, aletlerin çalınması iyi gelişmiş estetik beğeninin
işareti vazifesini görür, salona indikleri zaman ‘Qing Miao’ adlı şiirin
okunması erdeminin göstergesidir (ki hükümdarlardan her biri kendini bu
konuda geliştirmeli) ve flüt refakatinde sunulan ‘Xiang’ adlı şiir, tarihi
olayların hatırlatmasıdır. Böylece eski çağın üst sınıf insanları tek kelime
kullanmadan fikirleri öne sürebiliyorlardı’.
“Zuo Zhuan” müziği, diplomatik ilişkiler kurmak için gerekli bir araç
olarak gösterirdi19. Ritüel temsillerin parçası olarak söylenen şarkılar, sırf
saraydaki konukları eğlendirmek ve şaşırtmak için değil; bir krallığın
otoritelerden başka bir krallığa niyetlerini ve fikirlerini şiirsel ve üstü örtülü
biçimde aktarmak için söylenirdi. Söylenen şiirler siyasal-dini marş gibiydi.
Bu şiirler, yöneticilerde, idarecilerde ve devletlerarası diplomatik ilişkilerde,
duyguları ve niyetleri sınırlandıran oldukça faydalı bir ifade etme şekliydi.
Üstelik iki tarafın birbirine karşı güven kazanma aracı gibi idi. Müzik, bayram
ve çeşitli tören aracı olmakla beraber, aynı zamanda devletin kozmik
güçlerinin yasal bir temsilcisi olup olmadığını kanıtlama haline dönüşmüştür.
Ritler Klasiği’nin ‘Wangzhi’ (王制 - Kraliyet Nizamları) adlı
bölümünde müziğin devlet işlerindeki yeri şöyle tarif ediliyor20: ‘Her beş sene
Göğün oğlu [hükümdar] mülkiyetindeki toprakları yoklamak amacıyla tura
çıkıyordu. O, halkın tavırlarını incelemek için ‘Muhteşem Müzik Ustasına’,
farklı eyaletlerde yaygın olan şiirlerin getirilmesini ve mevcut olan müzik
18

BRINDLEY, Erica, “Music, Cosmology, and the Politics of Harmony in Early China”,
Albany, 2012.
19 THEOBALD, Ulrich, “The Zuozhuan 左傳 "Commentary of Zuo [Qiuming]” // Chinese
Literature Journal, 2003.
20 TITARENKO, M. L., KOBZEV A. I., LUKYANOV A.E., “Çin’in Manevi Kültürü. Sanat”,
6. Cildi, Moskova, 2010.
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aletlerinin tek standarda uydurulmasını emrediyordu. Törenlerde ve müzik
aletlerinde yapılan herhangi bir köklü değişiklik hükümdarın sürgün
edilmesine neden oluyordu. Müzik aletleri, imparator tarafından hediye
edildiği zaman alıcının statüsüne göre, orkestra farklı melodiler çalıyordu.
Hediye edilecek olan misafirler markiz veya dük ise gözetleme yerinden
gözcü bir sinyal gönderir, kont ya da baron ise el davulunun sallanması
beklenirmiş’.
Ritler Klasiği’nin (礼记 - Konfüçyus’un düzen konusunda felsefe
görüşlerin temelidir) on dokuzuncu bölümü olarak bilinen ‘Müzik Klasiği’ (
乐记) adlı metinde durum şöyle anlatılıyor: ‘Vanlar’ (王- hükümdarlar),
müziğin kurallarını koyarak, milletin duygularında bir ahenk yaratıyorlardı.
Siyasal ve kutsal (evrensel) otoriteler organik bir bütün oluşturuyorlardı’. Bu
tür müzik ve merasimlerin birleşimi, Roma Katolik Kilisesinin dini törenleri,
ayinleri, liturji ve kutsal müziklerindekine benzeyen bir rol oynuyorlardı21.
Başka bir deyişle, Roma Katolik Kilisesi, bunları halkı birleştirme aracı olarak
görüyordu, çünkü inanç aykırılığı bütün ülkede tam bir kargaşa durumu
yaratıyordu. Sadakat, tevekkül ve bağlılık, hem siyasi hem kutsal dünyada ana
erdemlerin arasındaydı. Yueji’nin bir pasajında durum şöyle açıklanıyor22:
‘Belli kurallara uymayan sesler (‘aldatıcı sesler’ – jian sheng), insanların
kalplerine dokundukları zaman, yanıt olarak isyankârlık ruhunu (逆气)
uyandırıp, azgın bir müziğe yol açıyor. Bilakis, düzgün sesler (zheng sheng),
itaatkârlık ruhunu (顺气) uyandırıp, uyumlu müziği de meydana getiriyordu’.
Konfüçyanizm teorisinin temelleri Batı Zhou Hanedanlığı döneminde
atıldı. Geç Zhou Hanedanlığı döneminde (M.Ö. 5 - 3. yy.) Konfüçyüs
öğretisinin etkisi altında olan ve belli sırayla çalınan vokal enstrümantal
kompozisyonlar, saray merasimleri sistemini biçimlendiriyordu. Han
Hanedanlığı döneminden başlayarak ta Güney Kuzey Hanedanlığı dönemine
kadar (M.Ö. 206 - 581), müzik kültürü süratle gelişiyordu. Bu Hanedanlığının
ilk yarıda, yani İlkbahar ve Sonbahar Döneminde (M.Ö. 770 - 475), Han’ların,
Çin’de yaşayan sayılı milletler ile kurduğu sıkı bağlar, müziğin gelişme
21

STEBEN, Barry, “The Culture of Music and Ritual in Pre-Han Confucian Thought, Tokyo,
2012.
22 SIM, Johnathan, “Musical Harmony and its Historical Context in China”// The Myriad
Thoughts, London, 2012 .
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sürecisi daha da hızlandırıyordu23. Batı Zhou Hanedanlığı döneminde (M.Ö.
1046 – 771) Dasiyue 大司乐 adlı törenleri ve müziği yöneten bir devlet dairesi
kuruldu. Sui Hanedanlığı döneminde de (M.Ö. 581–618) Taichangsi 太常寺
diye adlandırılan bir müzik dairesi faaliyette bulunuyordu, Song Hanedanlığı
döneminde ise (M.Ö. 960 – 1279) Müzik Okulunun birkaç tane şubesi vardı.
Bu hususi devlet dairelerinin, devlet işlerindeki yeri o kadar önemliydi ki,
Adalet ve Milli Savunma Bakanlıklarının yanında yer alıyordu. M.Ö. 7.
yüzyılda orkestralarda kadro artışı gerçekleştirildi (1500 müzisyene kadar
ulaşıyordu). 8. yüzyılın başlangıcında beş tane özel eğitim kurumu açıldı ve
bunların beşte ikisi saraydaydı. Bunlar: Liyuan (梨园 - Budist ve Taocu
adetler öğretisi yapan Armut Bahçesi Müzik Akademisi) ve Jiaofang (教 坊)
adlı konservatuardı24.
Zhou Hanedanlığı döneminde imparatorlukta üç şubeden oluşan
(Müzik Eğitimi, Müzik Yönetimi ve Müzik İcra Şubesi) Müzik Bürosu vardı.
İmparator Han Vu-di döneminde (M.Ö. 140-87), Yuefu (乐府) adlı
İmparatorluğa ait Müzik Bakanlığı kuruldu25. Şimdiki Bejing devlet
kütüphanede bulunan ‘Yuefushiji’ (乐府诗集) adlı kitap, yukarıda adı geçen
devlet tarafından yönetilen Yuefu bürosunun hazırladığı 100 ciltlik bir
kitaptır. Bu kitabın ortaya çıkışı müzik sanatının ve geleneksel Çin müzik
eğitiminin kapsamlı bir mesleki eğitim niteliği kazandırdığı anlamına
geliyordu. Bu resmi daireye imparatorluk çok büyük yatırımlar yaptı. Eski
zamanlarda Yuefu’da aynı anda binden fazla görevli, şatafat içinde
çalışıyordu26. Bu şatafat içinde yaşayan binden fazla görevli, devlet
hazinesinin yılda üçte birini harcayarak sonunda ülkeyi mali olarak zor
duruma soktu. Sadece Han Hanedanlığı döneminde değil neredeyse
hükümdarların tümü, müziğin gelişmesi için büyük para harcıyordu. İnsanlar,
birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşadıkları zaman, kendilerini güven içinde
hissediyor ve hükümdarından memnun kalıyorlardı. Neticede onun şanı bütün

23

MAJOR, John S.; SO, Jenny F., “Music in Late Bronze Age China”// Music in the Age of
Confucius, SOAS, 2006.
24 ZUO, Han-lin, “Reflections on Inner Jiaofang of Tang Dynasty”, Literature College, Beijing,
2007.
25 “Musical Institution Yue Fu in Han Dynasty” // Keats Education, 2007.
26 Bak. BECKER, “Music in the Life of Ancient China”.
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dünyaya yayılacak ve herkes onun egemenliğin altında olmaktan şeref
duyacaktı.
Müzik Bürosunda çalışanlar Sima Xiangru (司马相如) ve Cai Yong (
蔡邕) gibi böyle seçkin müzisyenler de dâhil olmak üzere Çin’in farklı
bölgelerinin geleneksel şarkılarını toplamakla meşgullerdi27. Karma orkestra
geleneği hızla gelişiyordu (300-800 çalanlar, aletler kullanıldığı malzemelere
göre 8 gruba ayrılıyordu). Yuefu, halk şarkıları ve baladları toplayıp düzenliyor, resmi konçertolar veriyordu. Yuefu şarkıları, kalifiye memurları ve
mükemmel şartları övüyorlardı. 1058 yılında dinsel ve resmi törenlerin
düzenleme kuralları oluşturuldu. Aynı zamanda müziğin sınıflandırılma
süreci başlatıldı, Yayue diye adlandırılan saray müziği (doğru ve klasik)
‘Ming chang’ ya da halk müziğinden ayırt ediliyordu. Üstelik törenin kimin
adına yapıldığına göre çalgıcı ve şarkıcıların düzeni ve sıralaması
belirtiliyordu28. Mesela imparatorun adına düzenlendiği zaman dünyanın her
yönünde birer tane olmak üzere dört tane orkestra sıralanıyordu. Büyük
derebeyi ya da kniaz ise 3 tane orkestra, merkezi istihdam bürolardaki
memurlar ve diğerleri ise 2 tane orkestra, basit görevliler ve bilim adamları ise
1 tane orkestra çalınıyordu. Bu kurallar, Yayue müziğinin gelişmesiyle
genişletilip tamamlanıyordu. Bu dönemde müzik aletlerinin sayısının hızlı
artışı da mevcuttur.
Zhou Hanedanlığın sonuna doğru ‘Shechangyinyue’ veya ‘Shechang’
adlı müzik ve sahne sanatın parlak bir örneği meydana geldi29. Bu tür
kompozisyonlarda, bir hikâyenin içeriği, hikâye (she) ve şarkı söyleme
(chang) yoluyla vurgulu çalgıcılar refakatinde dinleyici ve izleyicilere aktarılıyordu. Bu sanat türü, gelecekteki tiyatro temsillilerin prototipiydi.
Shechang’in kurucusunun Xunzi adlı filozofu olduğu sayılıyor, çünkü o
filozof, müziğin devlet işlerindeki önemini defalarca vurguluyordu. Zhou
hanedanının egemenliği sırasında feodal beylerin gerek özel ve gerekse genel
eğlencelerinde 'Wu' denilen dansörler tarafından şarkı ve danslar yapıldığı,
hatta Lu eyaletindeki Yin adlı Dük’ün (M. Ö. 176) 5. Saltanat yılında
27

MARKOVA, Anna, “Culturology: World Culture’s History”, Walters Cloovers Publishing
House, Moscow, 2009.
28 “Forming of Musical Culture in Ancient China” // Izvestia of Herzen State University (89),
Moscow, 2009.
29 GUERRANT, Mary, “Three Aspects of Music in Ancient China and Greece”// Cambridge,
1980.
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tamamlanan Chun-Zu sarayının tapınağında, ilk defa müziğin eşliğinde bir
takım danslı ve şarkılı temsiller verildiğinden bahsedilir30. Bu oyunlardaki
aktörleri devlet hizmetinde kullandıkları da kaydedilir. Shi Qi'de şöyle bir olay
vardır: "Konfüçyüs Lu Derebeyliğine Adalet Bakanı olunca komşu derebeyliği Qi onun nüfuzundan korkmuş ve bunu önlemek için Lu Derebeyliğine
müzisyenler ve kadın oyuncular göndermiştir. Lu Derebeyinin yavaş yavaş
eğlenceye daldığını ve doğru yoldan ayrıldığını gören Konfüçyüs Bakanlıktan
istifa etmiştir’. Qin imparatoru Shi Huang-di'nin (M. Ö. 210-246) A Fang
sarayında en aşağı 30.000 kadar aktörü olduğu ve bazılarını saray müşaviri
yaptığı ve sonra bunlardan başka sarayda dans eden ve şarkı söyleyen güzel
kızların bulunduğu ileri sürülür.
Konfüçyüs, Zhou Hanedanlığındaki siyasi görüşlere ve kültüre saygı
duyuyordu. Yine de geçmişteki sisteme karşı oldukça sert bir tepki
gösteriyordu. Ona göre, bir aile Wuyue’yi (askeri müziği) uyguluyorsa, Yue
tarafından temsil edilen imparatorun yetkisine tecavüz ettiği anlamına
geliyordu31. Başka bir deyişle, Konfüçyüs, müziği, kendisinin temsil ettiği
siyasi otorite ile ilişkilendiriyordu, yani hükümdarın kişiliğini yansıttığını ilan
ediyordu. Yani askeri müziği uygulamak, imparatora saygısızlık etmek
demekti. Konfüçyüs “Sanat, sanat içindir” prensibini kabul etmedi. Sanatın,
insan şahsiyetini ve dünya hakkında birçok şeyi tanımak için kültürel bir
gelişme olması gerektiğini söyledi. Yani müziğe fayda yaratma gözüyle
bakılıyordu, işlevi olmayan müzik hemen yok olup gidiyordu. Xunzi adlı
filozof bu tür fikirleri geliştiriyordu. Ona göre müzik, imparatorun ülkeyi idare
etmesinin en etkili yoluydu. Teorik açısından hükümdarın oluşturduğu devlet
organizasyonuna bakılırsa onun müzik aleti ile belli benzerliği bulmak
mümkündür (‘Lüshi Chunqiu’)32.
Müzik memurlarının görevleri siyasi açıdan mühimdi. Bunların
arasında, iklimsel değişikliklerin ölçülmesi (ön-Han Hanedanlığın Kitabı, 21
bölümü), savaş halinde, karşı tarafın morali üzerinde tahminlerde bulunulması
(İlkbahar ve Sonbahar Vakayinameleri, Ranggong 18), aristokratik gençlere

30

ÖZERDİM, Muhaddere, “Çin Tiyatrosu: Tarihsel gelişmesi ve özelliği”, Ç.Ü. TürkolojiMakale Bilgi Sistemi, 2014.
31 “Theory of Music in Ancient Chinese Philosophy” // College Term Papers, 2013.
32 TU, Wei-ming, “Confucius and Confucianism”// The New Encyclopaedia Britannica,
Chicago, 1996.
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eğitim verilmesi (Shijing, Shundian bölümü), belirli politikaların doğruluğunun değerlendirilmesi, hükümdarı övme amacıyla partisyonların yaratılması
ve müzik aletlerinin üretimi (Guoyu) vardı 33. Müzik, hükümdarların başarılarını sembolik olarak halkın gözleri önüne sermek için kullanılıyordu. Hem
‘gu’ hem ‘şı’ diye adlandırılan müzik memurları, Gök Yoluna (‘Tian Dao’)
uyarak ondan aldıkları emirleri yaymaya çalışıyorlardı34. Dao, Konfüçyüs
felsefesinin merkez kavramıdır. Dao, kişilerin ve devletin izlemesi gereken
ülküsel yoldur. Bu erdemi, adaleti, inceliği, içtenliği ve saygıyı da içine
almaktadır. Müziğe sıkı sıkıya bağlıdır. İnsanların kötü işler yapmasını
engeller ve insanlar arasında arkadaşlığı sağlar. Halk Dao'ya sahip olursa,
gerektiği gibi yönetilecek ve ahlak ilkeleri de yeryüzünde egemen olacaktır.
Chou sülalesi döneminde tanrısal güç "Tian" olmuştu. Lun-yu’de de
görüldüğü gibi, Konfüçyüse göre "Tian", kişisel olmayan ahlaksal bir güç, en
yüce bir varlık ve doğanın düzeni ve kendisiydi. Böylece "Tian", her şeyin
üstünde bir varlıktı; yaratıcıydı (Tanrı).
Müzik memurlarının görevi, doğa olaylarını tarafsızca inceleyerek
bilimsel bilgileri toplamak ve onları toplumdaki değişikliklerle kıyaslamaktı.
Böylece müzik memurları, ele alınan bu tür benzeşimlere dayanarak geleceğe
dair henüz gerçekleşmemiş önemli olayları önceden bildiriyorlardı. Guoyu
adlı kitapta ( 国语), Shi Kuang adlı bir Müzik Ustası, bütün Hanedanlığın
çökmesi önlemek için sadece bir kişinin müzik zevklerini bilmesinin yeterli
olduğunu belirtiyordu. Burada müzik, korkunç sonu ve çaresizliği önceden
kestirerek ‘kültürel alâmeti’ rolünü oynuyordu. Müzik ile devlet çöküşü
arasındaki yakın ilişki, rüzgârın doğal fenomeni açısından açıklanıyor. Tıpkı
belli bir bölgenin rüzgârlarına kehanetsel olarak bakabildikleri gibi, müzik
sesleri de hükümdarın ahlakı ile beraber onun yönettiği devletin yazgısı
hakkında bilgi verebilirdi. M.Ö. 555. yılında İlkbahar ve Sonbahar
Vakayinamelerde (Ranggong 18) şöyle belirtiliyor35: ‘Shiguang, flütü çalıp
ülkenin savaşta yenilgiye uğrayacağına dair kehanette bulunmuş. Jing
Hanedanlığı halkı, Chu’ların kendilerini pek yakın gelecekte istila
edeceklerine dair söylentilerini duymuş, daha sonra Shiguang ilave etmiş:
‘Onlar bize zarar veremeyecekler. Ben bu Luguan’i kullanarak hem kuzey
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QIAN, Sima, “Yue Shu: Büyük Tarihçinin Kayıtları. 24. Bölümü”// Doğu Edebiyatı, 2012.
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hem güney ezgileri çaldım. Güney ezgileri canlılıktan mahrumdu, yani ölmek
üzereydi. Chu’lar bizimle savaşabilir ama hiçbir zaman yenmeyecek’.
M.Ö. 4. yy’a kadar yeni bir kozmolojik anlayış oluşturuldu. Bu anlayışa
göre dünyada her şey de 气 (Qi) - "hayat gücü" veya "evrensel enerji" mevcuttu36. Bu evrensel gücü ise Yin ve Yang enerjilerinin dengesinden
oluşuyordu. Bu yeni oluşan ilkeler, yaşamın tüm alanlarında bir etki bıraktı.
Müzik, hükümdarlara kozmik ve devlet düzenini oluşturması için gereken
Qi’nin şekli kullanmalarını mümkün kılan temel bileşeniydi. Ünlü İngiliz
sinolog ve bilim adamı Josef Needham'a göre, o zamanki insanlar, her askeri
ordunun kendine özgü bir ‘Qi’nin (bir nevi enerji alanı) var olduğuna
inanıyorlardı37. Müzik memurları, tüm ordunun ‘Qi’sini ölçüp biçmek için
özel üretilmiş Luguan’i çalmalıydı. Luguan diye adlandırılan org borusundan
çıkan ses, boğuk ve bulanıksa, askerlerin ‘Qi’ eksik ve sağlam değildi, yani
büyük zarar ya da yenilgi demekti. Üstelik akort düdüklerin ve çanların büyülü
gücü, ‘Qi’ enerji alanını oluşturabilirdi, hatta belli ruh hali bile, aletler
aracılığıyla aktarılabilirdi. Çoğu defa akort düdüklerinin çalınması, ordunun
askeri mücadelesinin başlangıcını ve karşı tarafın saldırıya hazır olduğunu
simgeliyordu. Bazen hücum etmek veya geri çekilmek gibi emirleri
yayınlamak amacıyla da çalınıyordu. Dans sanatı kadar etkin olan müzik,
savaş alanında kullanabilecek büyüleyici gücü harekete geçirebiliyordu. Fakat
ayin ve tören üzerinde kurulmuş idare sisteminin çökmesinin ardından, halkın
olağanüstü sihirli güçlere karşı olan inancı zayıfladı ve ortadan kaybolup gitti.
M.Ö. geç 4. yy’dan başlayarak 221 yılındaki Qin Hanedanlığının doğuşuna
kadar devletin varlığını sürdürme amacıyla kültürel birleşmesinin önemli bir
parçası olan merkezileştirme politikası uygulanılıyordu. Müzik, kültürel
birleşmenin ve kültürel yayılımcılığın bir aracı ve genel olarak medenileştirme
gücüydü. Herkes olması gerektiği gibi davranırsa yani halk, halk gibi devlet,
devlet gibi davranırsa o zaman ahenk oluşurdu. Zuo Zhuan adlı eserde
toplumun yüksek rütbeli üyeleri, isyancı ve medeniyetsiz olanlara karşı
görkemli zaferler elde ettikleri subayları ödüllendirmek için onlara müzik
aletleri armağan edildiğinden bahsediliyor. Bu tür armağanlar, Zhou
Hanedanlığın asi dış aşiretleri üzerindeki kültürel egemenliğinin simgesi
36
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oluyordu. Müzik ahengi, itaatsiz düşmanları eğitip evcilleştirme gibi
emperyalist hedeflere ulaşmak için kullanılıyordu. Müzik, “De” diye
adlandırılan fazilet veya erdemin yayılmasının aracıydı38.
Konfüçyüsçülerin yanında Taocu bilgeler, müzik ahenginin ilkelere
uygun olan siyasi yapısının kurulma fikrini ileri sürüyorlardı. Batıda buna
benzer bir teori ancak Rönesans döneminde ortaya çıkacaktı. Bu konsept,
Lüshi Chunqiu’nun üçüncü cildin beşinci bölümünde açıklanıyor39: ‘Her
notanın yeri belliyse, tüm notalar uyum içinde olur. İmparator, memurları
tayin ederken aynı ilkelere göre hareket ediyor. İmparatorluktaki kişiler kendi
görevlerini bilmediği zamanlarda kargaşalık bütün ülkeye yayılıyor.’ Beşinci
cildin ikinci bölümünde bu fikir oluşturulmaya devam ediliyordu: ‘Siyasal,
ahlaki ve sanatsal yozlaşma mutlaka aynı zamanda (paralel olarak) oluşur.
Bunun işaretleri, muazzamlık, abartmacılık ve zevksizliktir. Mesela Song
eyaletindeki çökme dönemi, bin tane Zhong tonlu çanın yapılmasıyla başladı.
Dev boyutlu Liu tonlu çanın üretimi Qi eyaletinde gerilemeye sebep oldu. Chu
eyaletindeki durgunluk da şaman ezgilerinin ortaya çıkmasının ardından
oluştu’.
Çin müziği, Han hanedanlığı döneminde (M.Ö. 206-M.S. 220) yeniden
gelişti. On üçüncü ve on dördüncü yüzyıllardaki Tang ve Sung Hanedanlıkları
döneminde de klasik çağına ulaştı40. Sui ve Tang Hanedanlığı, müzik tarihinde
çiçeklenme dönemi olarak kabul edilir. Özellikle Tang döneminde tapınak ve
saraylardaki korolara üç yüzer kişilik orkestralar eşlik ediyormuş. İmparator
ailesinin bütün üyeleri ve aristokratlar çocukluğundan beri sistematik olarak
müzik eğitimi görüyorlardı. Müzik ayinleri, okuma-yazma bilme, ok atma,
cenk arabası sürme gibi altı tane zorunlu sanatlar arasında da yer alıyordu.
Hususi bürolar faaliyette bulunuyordu. Bunların arasında yer alan Dayue
Shu (大樂署 - Büyük Müzik Bürosu) geleneksel ve halk müzik türlerinin
sorumlusuydu, Guchushui (鼓吹署 - Trompet ve Davul Enstrümanlar
Bürosu) ise saray orkestralarının sorumlusuydu. Han Hanedanlığında müzik,
imparatorun iktidarının güçlendirilmesine katkıda bulunuyordu. Tıpkı, ondan
önceki imparator Wudi için, yöresel ya da halk müziği, halk yığınları üzerinde
elde ettiği egemenliğin simgesi gibi. Üstelik müzik, milli kimlik duygusunu
38
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oluşturan etnosentrik unsurlardan bir tanesiydi. Bu sebeple Xunzi’nin ‘Müzik
Üzerinde Söylevler’ adlı metninde, yabancı ve geleneksel olmayan adetler,
ahlaksızlaştırılmış müzikle ilişkiliydi41. Dolayısıyla, Xunzi, müzik adetlerinin
“temizlenmesi” gerektiğini vurguluyordu. Ahlaklı ya da erdemli olması için
müzik, yerel ve geleneksel, yani Zhou Hanedanlığına ait olmalıydı. Hem
‘Lun-Yü’ (Konuşmalar) hem de Xunzi’nin pasajlarında “Elegantiae”ye (雅 Shi Jing’in bir bölümü) düzgün müziğin esas örneği gözüyle bakılıyordu.
Ahlaksızlaştırılmış müziğin zıttı olan “Elegantiae”, medeniyetin ve zarifliğin
özünü temsil ediyordu42. Muharip Devletler Döneminden kalan metinlerde,
müzik türlerinin hükümdar tarafından standartlaştırıldığı ve düzenlemelere
uğradığını görüyoruz. ‘Shujing’ veya "Tarih Klasiğinde" (书经) ‘Şun İmparatorun Klasiği’ bölümünde yazar, devlet müziğini iyi organize edilmiş hem
nitelikli hem de yenilikçi bir yöneticiyi gerektiren bir kurum olarak tarif
ediyordu43. Burada sadece tören müziği değil, resmi olarak tasdik edilen ve
devletin malı olan müzik fenomeni söz konusuydu ve öngörülü bir Müzik
Ustası diye adlandırılan bir devlet memuru, bu tür müziğin ruhsal açıdan etkili
olmasından sorumluydu.
Saray müziğinin en önemli türleri: Yue (乐) – resmi Konfüçyüs
törenlerinin müziği, Suyue (俗乐) – sosyete eğlenceleri ya da halk müziğidir
(çok çeşitliydi)44. Birincisi, dini törenlerde, resmi kurban sunmalarda, tapınaklardaki cenaze törenlerinde, nöbetçi geçit törenlerinde çalınıyordu. İkincisi
ise, imparatorun teftiş turlarında çalınan trompet ve davul müziğiydi. Saray
dışında çalınan halk müziğindeki düzensizlik, devletteki karışıklığın
yansımasıydı. Saray müziği iki temel gruba ayrılıyordu: Li-puqi (açık hava
müziği) ve Cou-puqi (kapalı salon müziği). Şunu ilave etmek gerekir ki,
Yayue (雅乐 zarif müziği – kurban sunmalar, saray ağırlamalar ve
imparatorluk sınavı geçen birinin şerefine düzenlenen şölenlerde), Suyue (俗
乐 halk müziği), Yanyue (燕乐 ziyafet müziği), Qinyue (琴乐 Qin için
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müziği)，Sang-yue (tiyatro müziği), Hu-yue (enstrümantal) ve Ku-chui
(savaş müziği) hepsi saray müziğine dahil oluyordu45.
Savaş müziği, Qing ve Han Hanedanlığı dönemlerinde ortaya çıktı
(üflemeli orkestra’nın vurgulu çalgıcılar refakatinde çalınan bir müzikti). Batı
Zhou Hanedanlığı döneminde, Yayue (雅樂 - sarayda sunulan Çin klasik
müziği, lirik müziği, ‘Altı Hanedanlığı’ müziği ve oda müziğini kapsıyordu)
adlı müzik türü oluştu46. Yayue, kanun ve merasimler ile beraber aristokratik
siyasi gücün resmi betimlemesini oluşturuyordu. Oda müziği denilen şey ise
lavta ve ziter refakatinde halk şarkılarından oluşan saraydaki müzik
temsilleriydi. Bu tür müzik temsilleri, genelde imparatorun haremleri
tarafından gerçekleştiriliyordu ve imparatoru eğlendirmekle birlikte ülkenin
durumundan da haberdar ediyordu. Konfüçyanizm sisteminde Yayue, doğru
ve istikrarlı devlet yönetiminin simgesi olarak kabul ediliyor ve soylu sınıfları
ayırt etmek için kullanılıyordu. Üstelik Yayue, aristokratik okçuluk
yarışmaları, avcılık turları veya başarılı askeri mücadelelerin sonunda
düzenleniyordu. ‘Ritler Klasiği’nde bile diplomatik toplantılarda, Yayue’yi
sunmaya ilişkin ayrıntılı kurallar mevcuttur. Yayue orkestra tarafından
çalınıyordu, Çin’de üretilen aletler dışında, Hindistan, Hindiçin, Kore ve Orta
Asya ülkelerinden gelen aletler de vardı. Üstelik bu müzik aletleriyle bu
ülkelerin müzikleri de çalınıyordu. Törenlerde, şartlara ve kişinin taşıdığı
sosyal statüye göre farklı müzik aletleri çalınıyordu47. Böyle durumlarda
toplumsal düzen hissediliyordu, dengeli hiyerarşi denilen şeyin varlığı
sürüyordu. Başka bir tabirle müziğin, toplumun katmanlaşmasına yardımcı
olma gibi bir görevi vardı. Telli (ziter ve gusli), nefesli (kaval) ve vurgulu
çalgıların (litofon, çan ve davul) kendilerine ait özel bir yeri vardı, ayrıca
hükümdar ile hizmetçiler arasındaki ilişkileri düzenlemeye de yardımcı
oluyordu. Guqin’in düzgün çalınması, hükümdar tarafından ülkeyi doğru
yönetmenin bir simgesiydi (büyük teller fazla sıkı ise küçük teller yırtılacaktı).
İmparatorlar neredeyse her resimde sıkça imparatorlar Guqin’i tutuyorlardı.
Müziğin her yönü kontrol altında olmalıydı. Hükümdar hem melodileri
hem de notaları ayarlamak zorundaydı. "Tarih Klasiğinde" Şun İmparatoru
(son derece bilge bir hükümdar), ton yüksekliğini ayarlayan boru-flütleri (律)
45
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kullanarak ülkeyi yönetiyordu48. Müzik, ata ruhlarına tapma törenlerinin
ayrılmaz bir parçasıydı. Zhou Hanedanlığı döneminin ‘Zariflik’ (雅) ve
‘Övgü’ (颂) gibi bazı müzik türleri - ki daha sonra ‘Şiir Kitabına’ dâhil oldular
- Batı Zhou Hanedanlığının sarayındaki müzik standartları olarak biliniyordu
ve ruhlarla bağlantı kurma v.b. çeşitli törenlerin ayrılmaz bir parçasıydı. Tören
prosedürüne sadık kalarak Övgü’nün gerektiği gibi icra edilmesi şartıyla,
insanlar, belli tanrılar ve atalarla bağlantı kurabiliyorlardı. Onlar, ricada
bulunuyor, şükranlarını sunuyor, zaferlerini kutluyor, şanlı kudretlerini
ünlendiriyor ve çeşitli harın tanrılara saygılarını sunabiliyorlardı. Örneğin
‘Şiir Kitabı’nın 274 numaralı şiirde, şarkıcılar, çan, davul, trompet ve taş gong
takımının anlamlı potansiyelini kullanarak ünlü Wu, Cheng ve Kang Kralıları
gibi Zhou atalarının takdirini kazanmaya çalıştıkları ifade edilmektedir49.
‘Değişimler Kitabında’ (易经) ‘Özgürlük’ (豫) Heksagram pasajında müzik,
hükümdarların çeşitli tanrıları ve ataları memnun etmek amacıyla icat ettiği
bir şey olarak tanıtılıyor. Başka bir deyişle, müziğin, tanrıları tatmin etmek
için onlara gösterilen kurbanlığa benzer bir rolü vardı. Zhou Hanedanlığı’nın
resmi müzik temsilleri, ahenk ve devamlılığı ileri sürmek için kullanılıyordu.
Fakat bu, sadece ruhlar ve atalarla ilişkiler üzerinde kurulan bir soy
devamlılığı değil de, kültürel devamlılık niteliğindeydi. ‘Şiir Kitabında’
müziğin, toplumsal düzeni, sarayın gücünü ve otoritesini ifade etmek için nasıl
kullanılabildiğini belirtiliyordu50. Mesela 242 numaralı şiirde, eski Hanedanlık hükümdarlarının gönüllerini almak için düzenlenen müzik temsillerinden
bahsediliyor. Bu türden, atalara saygı göstermek amaçlı müzik temsilleri,
İlkbahar ve Sonbahar Dönemi ve Muharip Devletler Dönemi boyunca varlığını sürdürüyordu.
Müzik, hükümdarı manevi açıdan geliştirme aracı olarak
kullanılıyordu. ‘Şiir Kitabında’ belirtiliyor ki, müzik refakatinde düzenlenen
eğlence ve ziyafetler, saygılı ve tasarruflu olmayı öğreten faaliyetlerdi. Bu
faziletlerin doğrudan doğruya ülkeyi yönetme işleriyle ilişkili olduğu
biliniyordu. Müzik eşliğindeki eğlenceler, ülkeye refahı ve güvenirliği
getiriyordu, çünkü onların sayesinde kuvvetlendirdikleri erdemler, devletin
48

Bak. LAM, “State Sacrifices and Music in Ming China”.
MALM, W. P., “Music Cultures of the Pacific, the Near East, and Asia”, Englewood Cliffs,
London, 1998.
50 Bak. THRASHER, “The sociology of Chinese music”.
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işlevlerinin düzenli ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlıyordu. Burada,
doğru denilen müzik, tarz ya da türü ile değil, hükümdarın yetenekleri ve
hareketleri ile alakalıydı51. Devlet, gerektiği gibi yönetilmediği zamanlarda,
müzik aletleri, boş ve ahlak bozucu zevkleri temsil ediyordu. Hükümdarın
doğru biçimde ülkeyi yönettiği zamanlarda ise müzik salonundaki müzik
aletlerinin her biri, devlet düzeninden dolayı duyulan hakiki zevkin bir
simgesiydi.
Zuo Zhuan’da müzik hakkında olan olumsuz yorumlarda, hükümdarın
ahlak bozukluğu ile devletin çöküşü arasında sadece simgesel değil,
nedensellik ilişkisinin de mevcut olduğunu gösteriyordu. M.Ö. 544 yılında
Wu eyaletinde yaşayan Gongzi Jizha, elçilik görevlileriyle Lu eyaletine
gidiyor, fırsatı yakalayıp Shi Jing’deki şarkıları dinleyip yorumlar
yapıyordu52. ‘Zheng’in Rüzgârları’ (郑风) adlı melodiler hakkında şöyle bir
yorum yaptı: ‘Harika! Fakat lüzumsuz karmaşık yerleri vardır, millet onları
kaldıramaz. İlk olarak çökecek olan eyalet, Zheng’in olduğu anlamına
gelmiyor mu?’ Bu ifadeyle müzik tarzı (çapraşık ve tumturaklı) ile eyaletin
karışıklığı arasındaki nedensellik ilişkisini öne sürmüş oluyor. ‘Zheng Feng’,
ağır, ciddi ve hafif olan sesleri ve ritimleri dengede tutmayı beceremediği için
Zheng eyaleti yıkılmaya mahkûmdur. Ayrıca Zheng’de halk ezgileri ve saray
müziğinin karışımı vardır. Böyle seslerin kombinasyonu insanları kolayca
hasta eder. Millette, ‘Zheng Feng’ tarafından uyandırılan huzursuzluk
duygusu, bütün ülkeye yayılıyordu. Devletin çökmesine sebep olan müzik,
kendine has özellikleriyle hükümdar ve millet arasındaki dengesizliği
oluşturan bir faktördü. Çökmüş devletin müziği, yönetim çekirdeğinden
mahrumdu, tıpkı temeli olmayan bina gibiydi. Fakat Jizha, devlet düzeninin
oluşması için sadece hükümdarın değil, ülkedeki tüm insanların ruhi ve bedeni
dengesinin gücüne ihtiyaç olduğuna inanıyordu.
M.Ö. 3. yy’da Lüshi Chunqiu (呂氏春秋 - "Bay Lü'nün İlkbahar ve
Sonbahar Vakayinameleri") ve Xunzi’deki (‘荀子’ - Konfüçyüs döneminde
Xunzi adlı bir filozof tarafından yazılan bir metin) yazarlar, müziğin hem
hükümdarın manevi ve fiziksel durumuyla hem de kozmik yapısıyla çetrefilli

51

ZHANG, Yongjin, “The idea of order in ancient Chinese political thought: a Wightian
exploration”, 2014.
52 Bak. LEVIS.
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ilişkileri göstermeye çalışıyorlardı53. Şunu belirtmek lazım ki, Lüshi
Chunqiu’nun beşinci ve altıncı bölümün neredeyse tamamı, müziğe ve onun
devlet işlerindeki yerine ayrılmış bölümlerdendir. Müzik, toplumsal
değişikliklere neden olan aktif bir faktör olarak tanıtılıyordu. Fakat
Xunzi’deki müziğin rolü, Zuo Zhuan’dakinden farklıydı. Zuo Zhuan’in
pasajında yazar, müziği hükümdarı erdemliğe doğru iten ve böylece ülkeyi
düzgün bir biçimde yönetmeye yardım eden bir güç olarak tanıtıyor. Xunzi ise
diyor ki, müziğin kendisi, millete barış ve estetik zevk veren bir enerjidir.
Burada hükümdarın gerçek rolünü küçümsemektedir. Yani müzik, hükümdarın erdemliliği, hareketleri ve irade yoluyla halkı yönetmek yerine, onu
araçsız olarak etkileme gücüne sahipti. Hükümdarın başka fonksiyonu, ona
hizmet eden görevlileri arasında uyum ve barış oluşturmasıydı. Hedefe ulaşmak amacıyla imparator, ses tonlarının düzeninden kaynaklanan yetkinliğin
bariz bir misali olan ahengi, önlerine seriyordu. Bu görevliler, apaçık olarak
(kendi ziterleri çalarak) ahengin büyüleyici gücüne ikna oluyorlardı, çünkü
ahenk, memnunluk duygusunu getiriyordu.
Lüshi Chunqiu’de müzik ile ilgili bölümlerde yazar, devlette
hükümdar-kozmos ilişkisinin mevcut olduğunu vurgulamaktadır. Xunzi,
müzikten, siyasi ve sosyal bakış açısından bahsederken, bu yazar ise, müziği,
daha geniş kozmik Dao alanı ile ilişkilendiriyor54: ‘Müziği icra etmek isteyen
bir kişi kendi iştahını ve isteklerini kontrol etmeli. Bunlar, ancak dengeli
olursa, müziğin icrasıyla uğraşmak mümkün olur. Başka bir deyişle, mükemmel müzik, dengeden doğar. Denge, yansızlıktan ortaya çıkar, yansızlık ise
Dao’dan’. Bu yazar tarafından tarif edilen Dao, hem hakiki müziğe hem
dünyadaki ahenge dengeye bir kaynak olarak tanıtılıyordu. Bu anlayışa göre
hükümdarın ruhu, ‘müzikle uğraşarak’ Dao ile zamandaşlaştırılabilir ki, o,
Dao’nun ahengini, dengesini ve yansızlığını taklit edebilirdi. Yani, hükümdar,
müzik ve Dao birliğe varıyorlardı. Ahenk onları birbirlerine bağlayan şeydi.
Bu pasajda tasvir edilen kozmik yönetim, ahenkli Dao ilkelerine dayanan bir
yönetim tarzıydı. Bu ilkeleri uygulayan hükümdar, günlük yönetimsel
faaliyetler bir yana, mevsimleri ve hava örneklerini bile kontrol edebiliyordu.
Böyle bir yönetim, ancak hükümdarın kendini kozmostaki temel uyumlarla
akord ettiği zamanda mümkün oluyordu. Lüshi Chunqiu’de müzik ile ilgili
53

Bak. BECKER.
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bölümlerde, Song, Qi ve Chu eyaletlerindeki çirkin tonlar ve aşırı boyutlu
müzik aletler eleştiriliyordu. Böyle bir müzik, abartmacılık ve aşırılığın bir
göstergesiydi ki; dinleyicilere, kozmosun ahenkli Dao ile tamamen senkronize
edilmiş olduklarını hissettirmeyi başaramıyordu.
M.Ö. 3. ile 2. yy. arasında müzik, hükümdarların şehvetperestlik ve lüks
içinde yaşama hırsı gibi zapt olunmaz isteklerini hızlandırdığı için birinci
derecede önem taşıyan bir mesele haline geldi55. İsteklerine teslim olan
hükümdarlar, yıkılmaya mahkûm veya mahvolmuş devletler (亡国) çağrışımını uyandırıyordu. Yazarlar, böyle devletlerde boşuna harcanmış devlet
parasını ve bürokrasiyi kötü idareye yormak yerine, olayı sırf hükümdar
tarafından cisimleştirilen sağlık ve ahlak açısından tartışıyorlardı. Dolayısıyla
‘azgın müzik’ (mecazen) sadece hükümdarın sağlığının ya da erdeminin
bozulduğunun değil, devletin bütünüyle çöktüğünü göstermek için kullanılıyordu. Yıkılmaya mahkûm olan devletiyle hükümdarın ahlak bozukluğu
arasındaki yakın ilişki Muharip Devletler Döneminin en büyük meselesiydi.
Bu tür olumsuz tartışmalar öğüt verici olabildiğinden edepsiz hükümdarlar
için mükemmel ve düzenli devlet senaryolarına daha ağır basıyordu56.
Böylece yazarlar, önleyici veya koruyucu vazifelerini gördüklerine inanıyorlardı. Ayrıca devlet-müzik ilişkileri sadece saraydaki asil müzik seramonileriyle kalmıyordu. İmparatorluğun farklı bölgelerindeki şarkıları toplamak
devletin göreviydi; çünkü onlar ‘halkın sesi’ni temsil ediyordu ve milletin
durumunu içten kavrama fırsatı veriyordu. Han Hanedanlığı döneminde bu rol
Yuefu adlı devlet bürosuna verildi. Müzik, hükümetle millet arasındaki deliği
yamalama, halkın ‘sesini’ yönetici sınıfının bilincine getirme aracı olarak
görülüyordu. Aynı zamanda müzik, araştırma merkezi vazifesini de
görüyordu. Eski Çin kaynaklarına göre müzikçiler, kasırga ve buhran çağırma,
ekinlerin ermesini hızlandırma ve dinleyicilerin ruh hallerini değiştirme
güçlerine sahipti. Müzik, saray törenleri takviminin ve ülkedeki tarımsal
çalışmaların bir parçasıydı57. Söylentilere göre geçmişteki bilge hükümdarlar,
“doğru Yolun” çeşitli yönlerini cisimleştiren müzik türleri icat ediyorlardı.
Mesela Qin Shi Huang adlı İmparator ‘genel refahı’ temsil eden, Yao, bütün
canlıların büyüme ve gelişmesine yardımcı olan, Shun imparatoru ise
55 Bak. “Forming

of Musical Culture in Ancient China”.
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57 Bak. KOLOMİETS, “Eski Çin’de Müziğin Yeri: Statü ve Görev hakkında Bazı Düşünceleri”.
56

94

DOĞU ARAŞTIRMALARI, SAYI: 16, 2016/2

‘evrensel uyumu’ ifade eden müzikleri icat ettiler. Eski Çin’de, ruhsal
enerjinin cisimleşmiş bir şekli olan müzik, bambu düdüğünün sesine göre
gelecekteki savaşın sonucu hakkında fal açma aracı olarak kullanılıyordu.
Falcı, düdüğün sesini dinleyerek düşman ordusundaki mevcut durumu
belirliyordu. Konfüçyanizm, baştan beri müziğin devlet hayatı için ilkesel
anlam taşıdığını vurguluyordu. Müzik sanatına, kanun ve merasim ile eş
değerde olan ayarlama sistemi gözüyle bakılıyordu.
Tang dönemindeki müziğin 3 tane temel türü vardı: Gequ (歌曲) – şarkı
ezgileri, Wuqu (舞曲) - dans melodileri ve Jiequ – enstrümental ezgileri.
Ayrıca bunlar, tarza göre dörde ayrılıyordu: Yanyue, Duobuyue (çokuluslu
müziği), Daqu (yüce ezgiler) ve Angfaqu (Budist melodiler). Tarihçilere göre,
Tang döneminde barışçı etnikler arası diyalogun ve istikrar politikasının
varlığını sürdürebilmesinin sebebi, müziğe özel bir önem verilmesiydi58. Tang
kültürü, Han Ulusu'nun çoğunluğunun, ‘Batı Bölgesi’(西域) kültürünün ve
Budizmin birleşmesiydi. O dönemde Çin, ırka veya dine bakmayarak tüccar
ve seyyahların tümü için kapılarını açtı. “Shibuji” (十部伎) (On tane müzik
dairesi) adlı kurum erken Tang döneminde oluşturuldu. Bunlardan yedisi,
gayri Han üslubundaydı (Semerkant, Hindistan, Kore v.s.). Fakat müziğin
bölünmesi, yerli ve uluslararası üsluplara değil, ‘ayakta durma’ ve ‘oturma
müziği’ icra kısımlarına göre ayırt ediliyordu. Li Shimin (李世民), Li Longji
(李隆基) ve Wu Zetian (武则天) adlı imparatoriçeler aynı görüşü paylaşıyorlardı59: ‘Maddi dünyanın evrensel enerjisinden biçimlenme itkisi olan
müzik, Göğü ve Yeri harekete geçirip ruhları yönetebiliyordu’. Üstelik Yue,
siyasi propaganda niteliğine sahipti. Li Longji adlı imparatoriçe, müzik
teorisine hâkim, orkestrayı yönetebilen iyi bir besteciydi ve Dayue adlı,
müzik, şan ve dans sanatı yöneten, milli törenler ve saray etiketinin sorumlusu
olan özel büroyu kurdu. Bürosunun mevcudu 1382 çalgıcı ve 10000 şarkı
okuyan kişiydi. Üstelik Li Longji, Guchui adlı büroyu da kurdu. Ulusal
bayramların düzenlenmesi, saray ayinleri ve kurban sunma törenlerinin yerine
getirilmesi, müzisyenlerin yetiştirilme ve eğitim kalitesinin denetimi hepsi
bunun göreviydi. Buna ilaveten imparatoriçe, şarkı ve oyun topluluklarına
bizzat ders veriyordu ve ‘Nishangyuyi’ (Li Longji’nin Ay tanrısından ülkeyi
58
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yönetmeye yardım ricası) adlı temsilin provalarına katılıyordu. Bu
imparatoriçenin iktidarı döneminde, hükümdarın ilahi iktidarının, ülkenin
refahını ve barışını sağlama yolunda elde ettiği başarıların propagandasını
yapan pek çok müzik yapıtı yaratıldı.
Tang Hanedanlığı döneminin en güçlü hükümdarlardan biri olan
Xuanzong (玄宗) adlı imparator, Daqu (大曲) müzik türünden iyi anlayan biri
olarak biliniyordu (Han Hanedanlığından başlayarak Song Hanedanlığı
dönemine kadar yaygın olan eğlence müziğinin bir çeşidi). Tang döneminde
Daqu, Yanyue veya saray ziyafet müziğinin bir parçası olarak biliniyordu. O
dönemde Daqu, yerli Çin üslubu ve İpek Yolu ile Çine getirilen yerli olmayan
bazı müzik türlerini birleştiren karmaşık bir yapıya sahipti60. Aslında
Daqu’nun yaygınlaşma ve gelişmesi, Tang imparatorlarının himayesi olmadan imkânsızdı. Xintangshu (新唐书 - Tang Tarihin Yeni Kitabı) adlı kaynağa
göre, Xuanzong, Liyuan’da Daqu tekniğini öğretmek için ‘tel bölümünden’ üç
yüz çalgıcı seçti61. Çalgıcı hata yaptığı zaman imparator, hatayı hemen fark
edip ona düzeltme yolunu öneriyordu. Tai Zong adlı imparator (597 - 649) ,
on tane farklı orkestraya sahipti, bunlardan sekizi, çeşitli yabancı kabilelerden
gelen elemanlardan oluşuyordu. İcracıların tümü, milli kıyafetlerle sahneye
çıkıyordu. İmparatorluk sarayında 1400 üyeden kurulu açık hava orkestrası da
vardı. Tang müziğinin bir kısmı hala Vietnam (Nhã Nhạc) ve Gagaku diye
adlandırılan Japon saray müziğinde mevcuttur62. Gagaku üslubu, Çin’deki
Budizm ile beraber, resmi diplomatik heyetler aracılığıyla Japonya’ya
getirildi.
Buraya kadar söylenenleri toparlarsak, Çin’de müziğin çok eski
çağlarda var olduğu görülmektedir. Shang sülalesi zamanında fal kemiklerinde ‘müzik’ kelimesine ve sonra 6 çeşit müzik aletine rastlanmaktadır. Chou
sülalesi zamanında ve Konfüçyüs döneminde müziğin kutsal insanlar
tarafından tanrıları (Göğü) memnun etmek, halka neşe vermek, bununla onları
yönetmek ve nihayet erdemi yaymak için yapıldığı kaydedilmektedir. Yine bu
belgelerden atalar tapınağında kurban törenlerinde müziğin eşliğinde bir

60FANG,

Liu, “A brief introduction to Traditional Chinese Classical Music”, Philmultic,
London, 2008.
61 ZUO, Han-lin, “Reflections on Inner Jiaofang of Tang Dynasty and its related questions”.
62 LAURENCE, Picken; NICKSON, Noel, “Music from the Tang Court: Volume 7, New York,
2007.
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takım danslar yapıldığını öğreniyoruz63. Resmi kurban sunmalar imparatorun
yasal gücünün tespit edilmesinin klasik yöntemiydi ve genelde isyancılarıyla
baş etmek için düzenleniyordu. Bundan başka, bu çağlarda müzik Çin
toplumunun eğitiminde ve sonra devletin yönetiminde esaslı bir prensip olarak
kabul ediliyordu. Onlara göre, ‘kötü müzik halkı, örf ve adetleri ve kanunları
bozar, devleti sarsar’ (Yue Qi (Müzik hakkında notlar) Böl. 1-2.)64. Chou
sülalesinden sonraki sülalelere ait tarihsel belgelerde Çin müziğine ait
bölümler bulunmaktadır. Burada müzik dinsel törenlerden başka ziyafetlerde,
toplantılarda bir eğlence aracı idi. Her imparator bu müziğe önem vermiş ve
biraz da gelişmesine yardımcı olmuştur.
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ÇİN’E AİT İMGE VE MOTİFLERİN ŞEHNÂME’YE
GÖRE TAHLİLİ
SERPİL KOÇ KONUKSEVER1
ÖZET: Firdevsî’nin kaleme aldığı “Şehnâme” İran’ın zengin ve
köklü millî değerlerinin bir arada toplandığı destansı bir eserdir.
Uzun asırlardan günümüze ulaşan bu eser, hâlâ değerini koruyan
dünyanın seçkin epopeleri arasındadır. İranlıların uzun asırlar
münasebet içerisinde oldukları Türk, Yunan, Arap ve Çin gibi
milletlere ait izleri taşımaktadır. Yazımızda, Şehnâme’de yer
alan Çin’e ait imge ve motiflerin tahliline yönelik kavramlar ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Firdevsî, Şehnâme, Çin, Turan, İran
ANALYSİS IMAGE AND MOTİFS OF CHİNESE
ACCORDİNG TO THE SHAHNAMEH
ABSTARCT: “Shahnameh” written by Firdevsî which is a
epical work that collects of Iran’s rich and rooted national values.
Shahnameh is in the among world’s outstanding epopees which
reaches today from long centuries and stil retains its value. It has
the traces of nations such as Turkish, Greek, Arab and China that
Iranians are in a relationship long centuries. In this article, the
concepts of analysis image and motifs of Chinese which take
place in Shahname will be discussed.
Keywords: Firdevsî, Shahnameh, China, Turan, Iran
GİRİŞ
“Şehnâmeler” yaşadıkları dönemlere göre hükümdarları tanıtmaya
yönelik onlarla ilgili bilgileri kayıt altına alan eserlerdir. Bu tarz eserleri kalem
alan kişiler de “Şehnâmeci” veya “Şehnâmenüvis” olarak adlandırılır2.
Dünyanın seçkin epopeleri arasında yer alan Firdevsî’nin Şehnâmesi, uzun
asırlardan günümüze ulaşan İran’ın köklü millî kültürünü ve sanat düzeyini
yansıtan bir eserdir. Bu eser, Firdevsî’nin kuşaktan kuşağa, sözlü olarak
iletilen İran’ın millî değerlerini yazılı hale getirmesiyle vücûd bulmuştur.

1Arş

Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı;
serpil.021@hotmail.com
2Bkz. Mithat Sertoğlu, “Şeh-nâmenüvîsler, Vak’anüvîsler ile Diğer Mühim Osmanlı
Müverrihleri ve Eserleri”, Yeni Tarih Dergisi, c.I, 1960, s.754
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İran edebiyatında, Şehnâme gibi hayatiyetini koruyan ve İran milleti
üzerinde yarattığı etkiye sahip çok az eser mevcuttur. Samnâme, Gürşasbnâme, Ferâmuznâme, Cihangirnâme, Behinennâme, Berzunâme gibi çoğu
eser, Şehnâme’nin etkisinde kaleme alınmıştır. Sistan dolaylarında yaşamış
kahramanların hayatlarını konu edinen bu eserler, önce eski vak’aları ve
kahramanlıkları anlatmaya başlamış daha sonra çağdaş vak’alara da yer
vermişlerdir. Böylelikle edebiyatta “Şehnâmecilik” diye yeni bir edebiyat türü
meydana gelmiştir3. Firdevsî’nin Fars edebiyatında başlattığı bu yeni gelenek,
daha sonra Selçuklular vasıtasıyla Osmanlı edebiyatında da görülmüştür4.
Firdevsî’nin uzun yıllar süren bir çalışma sonrasında ortaya koyduğu
manzum eseri Şehnâme, millî birlik ruhunu kuvvetlendirmesi bakımından İran
kültür ve edebiyatında özel bir yer edinmiştir. Bu meşhur eserin yazarı
Firdevsî’nin asıl adının Ebu’l Kasım Mansur, doğum tarihinin (935/1020-26 )
ve doğduğu yerinin Tus şehrine bağlı bir yer olduğuna dair bilgiler kesin
değildir. Kendisinin Dihkan5 ailesine mensup biri olduğu da rivayet
edilmektedir. Şairin hayatıyla ilgili pek çok bilgiye 12.yy. şairi Nizâm-ı
Aruzî’nin Çehâr Makâle’sinde rastlanmaktadır6.
Şehnâme, mesnevi şeklinde yaklaşık altmış bin beyitlik manzum
hikâyelerden oluşan İran’ın milli destanıdır. İnce hayallerle harmanlanmış
gerçek vak’aların kahramanı olan kişiler, dünyanın yaratılmasından Arap
istilasına kadar Pişdâdîler, Keyânîler, Eşkaniler, Sasaniler sülâllerinden gelen
padişahlar olarak dört safhaya ayrılmıştır. Firdevsî, tamamlamak için yaklaşık
otuz beş yıl harcadığı bu eseri, 1010 yılında Horasan Sultan’ı Mahmud’a
sunmuştur7. Ahmet Ateş’e göre Firdevsi eserini, Sultan Mahmud’a 1021-1022
yılları arasında sunmuştur8.
Eserin dili, yalındır ve savaş tasvirleri için kullanılan benzetmeler
remizlerle doludur. Altmış bin beyitten oluşan bu manzume, “fa’ûlûn fa’ûlûn
3Bkz.

Firdevsi, Şehnâme, c.I, çev. Necati Lugal, önsöz: Kenan Akyüz, Milli Eğitim Yayınları,
İstanbul, 1945-1955, s.XIX
4Bkz. İsmail Çiftçioğlu, “Karamanlı Dönemi Şehnâme Yazarları ve Eserler Üzerine”,
A.K.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, c.IV., say. 2, 2002, s.57-66
5Arapça “Dihgân” çiftçi, köy ağası, eşraf anlamlarına geldiği gibi; geçmişteki vakaları bilen ve
anlatan bir nevi vakanüvis, bkz. Firdevsî, Şehnâme, c.I, s.417
6Bkz. Ahmed b. Ömer b. Ali Nizâmî Arûzî Semerkândî, Çehâr Makâle, neş: Muhammed b.
Abdülvahhib Kazvînî, Tahran, 1909, s.47-51
7 Bkz. H. Rıtter, “Firdevsi” mad. İslam Ansiklopedisi, c. XI, s.643-649
8Bkz. Ahmet Ateş, Şâh-nâme’nin Yazılış Tarihi ve Firdevsî’nin Sultan Mahmud’a Yazdığı
Hicviye Meselesi Hakkında‛, Türk Tarih Kurumu-Belleten, XVIII:LXX: 1954, 159-168
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fa’ûlûn fa’ûl vezniyle yazılmıştır. Türk şiirinde kullanılan ilk aruz vezni de
Şeh-nâme vezni olmuştur. Bu açıdan Doğu Türk edebiyatına ait çoğu eserde
Şehnâme vezninin kullanılması, dikkat çekicidir. Örneğin; Yusuf Has
Hacib’in eseri Kutadgu Bilig’de bu vezin kullanılmıştır. Türk edebiyat
tarihçisi Prof. Kenan Akyüz’e göre eseri, büyük bir sanat eseri olmaktan çok,
büyük bir “sabır ve emek” eseri olarak; şairininde büyük bir şair olmaktan çok
büyük bir nâzım olarak kabul etmek gerekmektedir9. Kahramanlık konulu
mesneviler içersinde Şehnâme, hem İran edebiyatında hem de Türk
edebiyatında özel bir yer edinmiştir10.
İran’ın tarih öncesi dönemlerinden başlayıp Sasanilerin sonuna kadar
geçen sürede yaşamış padişahları konu edinen Şehnâme, İran tarihinde olduğu
kadar Türklerin İslâmiyet’i kabulünden önceki zamanına kaynaklık etmesi
bakımından Türk tarihi içinde büyük bir değere sahiptir. Sasaniler dönemi
(205-651) İran’ın hem dinî kitabı Avesta hem de mili destanı Şehnâme,
İslâmiyet öncesi Türklerin Seyhun(Siderya) ve Ceyhun(Amuderya) nehirleri
arasında kalan topraklarda yaşadıklarına işaret etmektedir. Sasaniler dönemi
İran kaynaklarına göre; Turan Türk yurdu, Türk milleti de Turanî olarak tabir
edilmektedir. Turanîler Çin’in kuzeyinden başlayıp Hazar Denizi’ne kadar
süren Türkistan bölgesinde, İranlılar ile savaşmışlardır11. Şehnâme’de İranlıların Turanlılar ile savaşları, İran’ın milli ruhunu yücelten bir üslupla
anlatılırken göçebe hayat tarzını benimseyen Turanîler’den mütecaviz bir
millet olarak bahsedilmiştir. Keyhüsrev zamanında İran- Turan Savaşlarında
İran ordusuna komuta eden Rüstem karşısında Türk hakanı Efrasyab aciz
gösterilmiştir.
Şehnâme’ye göre Feridun yeryüzünü İran, Rum, Türkistan ve Çin
olmak üzere üçe ayırarak üç oğlu arasında paylaştırmıştır. İran’ı İrec’e, Rum’u
Selm’e, Türkistan ve Çin’i Tur’a vermiştir. Efrasyab da Tur soyundan
gelmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lûgat-it- Türk adlı eserinde geçen
Efrasyab’ın Alp Er Tonga olduğuna dair rivayetler de vardır12.
9Bkz.

Firdevsi, Şehnâme c.I., s.XIX
Nimet Yıldırım, “Firdevsi ve Şehnâme”, Şehnâme, çev. Necati Lugal, Kabalcı
Yayınevi, İstanbul, 2009, s.15-45
11Bkz. Yılmaz Karadeniz, İran Kaynaklarına Göre Türkistan ve İran Coğrafyasında İranTuran Sınır Mücadeleleri, http://www.akademikbakis.org/eskisite/26/11.pdf, 10.05.2016
12Saadettin
Gömeç,
İslâm
Öncesi
Türk
Tarihi
Kaynakları
Üzerine,
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/28/177.pdf, 21.06.2016
10Bkz.
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Şehnâme manzum ve mensur olarak Türkçeye tercüme edilmiştir.
Şehnâme Tercümeleri:
1.1510 tarihinde Kansu Gavri adına Tatar Ali tarafından yapılan
manzum Şeh-nâme Tercümesi
2.1514 tarihinde Kansu Gavri adına Şerifî-i Amidî tarafından yapılan
manzum Şeh-nâme Tercümesi
3. 1621 tarihinde II. Osman adına Mehdî tarafında yapılan mensur Şehnâme tercümesi
4. II. Murad döneminde yapılan mensur Şeh-nâme tercümeleri
5. H.951 yılında çoğaltılmış tarihi yazmalar.
6.Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesinde bulunan
mensur ve tamamlanmamış 2 adet yazma Şeh-nâme Tercümesi nüshası
7. Necati Lugal tarafından Vuller baskısına göre yapılmış Şeh-nâme
tercümesi13.
Buraya kadar Firdevsî ve onun meşhur eseri olan Şehnâme, bazı
yönleriyle ele alındı. Umumiyetle, Şehnâme’nin İran üzerindeki güçlü
tesirinden bahsedildi. Şimdi de dünya edebiyatı içerisinde muazzam bir yere
sahip olan bu meşhur eserde geçen Çin’e ait imge ve motifler ele alınacaktır.
Şehnâme’ye Göre Çin’e Ait İmge ve Motifler:
Hakan14
Çin Hakanı: Güç ve iktidarı temsil eden siyasî bir imgedir. Onun otağı15
(Hakan Çadırı), en önemli egemenlik sembolleri arasındadır. Çin Hakanı
yerine, eski Çin hükümdarlarına verilen bir ad olan “Fağfur”16 da
kullanılmaktadır. Bir rivayete göre de “Fağfur” Peygamber Nuh’un torunu
olan Eşkan’ın soyundan gelen bir padişahtır17.

13Bkz.

Firdevsi, a.g.e., c.I., s.XX
için bkz. Zeki Pekalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c.I,
2.baskı, M.E.B. yay., İstanbul, 1971, s.704- 705
15 “Otağ” için bkz. A.g.y., a.g.e., c.II, s.741-742
16“Fağfur” için bkz. A.g.y, a.g.e., c.I, s.582
17Bkz. Firdevsi, a.g.e., c.IV, s.418
14“Hakan”
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Efrâsiyap, Pîran komutasındaki ordusuna destek olmaları için Kâmûs
ve Çin Hakanı’nı Hemâven Dağı’na gönderir. Kendilerine yardım için gelecek
kuvvetlerin haberini alınca hayli sevinen Pîran, İran ordusuyla savaşacak
ordusuna Çin Hakanı’nı şöyle tanıtır:
“Gelen erler, hep, Sipencâp ile Rum sınırları arasındaki ülkelerdendir”
“Bunların başlarında ise şu kahramanlar var: Tacı gök, tahtı yer olan
Çin Hakanı”18
Turan ordusunun komutanı Pîran, taht ve hazine sahibi olan Çin Hakanı
ve Kâmûs’u Efrâsyab ile eşit görmektedir. Onları karşılamaya hazırlanan
Pîran, şöyle söyler:
“Ben kendim gideyim de bir bakayım bunlar kimlerdir? Kaç kişilerdir?
Komutanları ve pehlivanları kimler?”
Çin Hakanı’na saygılarımı sunup tahtının önünde eğilerek yeri öptükten
sonra, Yüce Kâmûs’u gözden geçireyim ve Şengil ile Tûs’u göreyim”19.
İran ordusuyla savaşacak Turan ordusunun yanında yer alan Çin
Hakanı, savaş hazırlıklarını gözden geçirmek için Turanlıların ileri gelenlerini
bir araya toplar. Pîran’a savaş öncesi bir günlük dinlenme kararı aldığını
açıklar. Bunun üzerime Pîran, Çin Hakanı’nı şöyle över:
“Çin Hakanı akıllı ve övülmeye lâyık bir padişahtır!
Bütün ordunun padişahı olduğuna göre, orduyu artık istediği gibi idare
edebilir!”20
Bayrağı yüce olan Çin Hakanı’nın tahtı fildişin21den kalkanları;
altından şemsiyesi (çetr22), incilerle işlenmiş erkek tavus kuşunun
kuyruğundandır. İntikam ve kin duygusuyla Tûs, İranlılar ile savaşan Çin
Hakanı’nın sahip olduğu her şeyi ele geçirmek arzusundadır23.

18Bkz.

A.g.y., a.g.e., c.IV, s.41
A.g.y., a.g.e., c.IV, s.43 Ayrıca bkz.(Şengil ile Tûs’u kafamda mukayese edeyim.)
20Bkz. A.g.y., a.g.e., c.IV s.58
21Fildişi işçiliği, Çin gibi büyük medeniyetlerin sanat kolları içerisinde yer almıştır. Bkz. Selçuk
Mülayim, “Sanatta Fildişi” mad. İslâm Ansiklopedisi, c. XIII, T.D.V., İslâm Araştırmaları
Merkezi, İstanbul, 1996, s.74-75
22“Çetr” için bkz. Zeki Pekalın, a.g.e., c.I, s.357-358
23Bkz. Firdevsi, a.g.e., c.IV, s.71
19Bkz.
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İranlılarla savaşacak Turan ordusu, savaş hazırlıklarına başlar. Turan
ordusunun Kâmûs, Menşûr, Şengil, gibi ileri gelenleri, savaşla ilgili
düşüncelerini paylaşmak için Çin Hakanı’nın otağına giderler. Bu yönüyle
Çin Hakanı’nın otağı, siyasî gücü temsil etmektedir24.
Çin Hakanı, savaşa girecek Turan ordusunun askerlerinin Pîran’ın
yokluğunda savaş motivasyonunu kaybetmemeleri için akıllı ve kılıç ehli
kimselere şöyle söyler:
“Dün olduğu gibi bugün de savaşmaktan yana tereddüde düşmeyelim!
Orduya Pîran’ın bulunmadığını ve onsuz savaşacağımızı söylemek
doğru değildir.”25
Savaş için gösterdiği büyük çaba ve özveriye karşılık Turan’ın ileri
gelenleri Çin Hakanı’na minnet duygularını şöyle ifade ederler:
“Bugüne bugün ordu senin buyruğundadır! Çin ve Turan ve ülkeleri
senin hükmündedir
Bak, şu savaş alanına bir kere! Bulutlardan sanki kılıç yağıyor!”26
Çin Hakanı, “Ey şu lacivert renkli gökten yüce olan Hakan!” diye,
Pîran tarafından övülür27.
Çin Hakanı, yeryüzünün karşısında eğildiği mührün sahibidir28. Farsça
bir kelime olan mühür, eskiden halk, ulema, devletin ileri gelenleri arasında
imza olarak kullanımı yaygın olsa da Şehâme’de Efrâsiyab, Çin Hakanı,
Hüsrev gibi önemli şahsiyetlerin kullandığı bir alettir.
Çin Hakanı, adalet hükmünü yerine getiren adil biridir29.
Şehnâme’de savaş hayvanı olarak “fil” dikkat çekmektedir. Çin Hakanı’nın filleri de kendi gibi savaş hırsıyla doludur.30.

24A.g.y.,

a.g.e., c.IV, s.106
a.g.e., c.IV, s.107
26A.g.y., a.g.e., c.IV, s.108
27A.g.y., a.g.e., c.IV, s.118
28A.g.y., a.g.e., c.IV,s.120
29A.g.y., a.g.e., c.IV, s.148
30A.g.y., a.g.e., c.IV, s. 167
25A.g.y.,

106

DOĞU ARAŞTIRMALARI, SAYI: 16, 2016/2

Şehnâme’de “Taç” Çin Hakanı’nın gücünü ve yenilmezliğini
simgelemektedir31. Fil, fildişi, gerdanlık, taht, altın, “Taç” gibi Çin Hakanı’nın
güç sembolleri arasındadır. Bunları kaybetmek onun güç kaybetmesi anlamına
gelmektedir32. Ne var ki Rüstem ile girdiği mücadele sonucunda taçsız, filsiz,
mahfesiz ve tahtsız kalan Çin Hakanı, tutsak olur33. Çin Hakanı tutsak olsa da
öteki mahkûmlardan farklı muamele görür. Öyle ki oturması için ona
mükemmel bir köşk hazırlanır34. Hakanın erkek tavus kuşu kuyruğundan
yapılmış üzeride incilerle süslenmiş şemsiyesi, altın kalkanları, yüce bayrağı,
fildişinden tahtı, filcilerinin de altın gerdanlıkları ve kemerleri ve eşsiz
çıngırak ve zilleri vardır35. Rüstem, Çin Hakanı’nın yeri göğü yaratan Tanrı’yı
anmayan sahip olduğu nimetlere karşılık şükür etmeyen zalim ve haksızlık
yapan biri olduğunu ifade eder36.
Çin kumaşı: “Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş…
Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırmış.
Yaklaşıp konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili,
insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti,
akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak kumaşına aldanıp
çok Türk milleti, öldün; Türk milleti öleceksin!” şeklinde Köl Tigin yazıtının
güney metninde geçen bu ibare, Çinlilerin Türklere sunduğu ipek kumaşlar ve
sebepleri açısından oldukça dikkat çekicidir37.
Şehnâme’de “Perniyan” olarak da bilinen ipekten dokunmuş sağlam,
yumuşak, dayanıklı renklere sahip nakışlı Çin kumaşı, kullanım amacına göre
çeşitlilik göstermektedir:
Çin Hakanı, İran Ordusunu görmeye Hemâven Dağı’na geldiğinde,
Turanların ordu komutanı Pîran tarafından bütün ordunun padişahı olarak
övülür ve savaş hazırlıkları başlar. Otaktan davul ve boru sesleri yükselir.
Tahtların üzerlerine zebercetler38 saçılıp altın işlemeli, firuze renkli kumaşlar
31A.g.y.,

a.g.e., c.IV, s. 180
a.g.e., c.IV, s. 185
33A.g.y., a.g.e., c.IV, s. 196
34A.g.y., a.g.e., c.IV, s.216
35A.g.y., a.g.e., c.IV, s.71
36 A.g.y., a.g.e., c.IV, s.208
37Osman Fikri Sertkaya, Cengiz Alyılmaz, Fikri Battulga, Tsendiyn; Moğolistan’daki Türk
Anıtları Projesi Albümü, Ankara, 2001, s.16
38 “Zebercet” zümrüt cinsinden, yine onun gibi yeşil renkli bir süs taşıdır. bkz. a.g.y., a.g.e.,
c.II, s.583
32A.g.y.,
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örtülür. Filler, altın çıngıraklarla bezenir. Filciler, altın işlemeli külahlar
giyerler ve boyunlarına gerdanlıklar, kulaklarına küpeler takarlar. Bütün ordu
savaş öncesi, Çin kumaşlarıyla süslenmiştir39.
Orduda savaşan askerlerin bineklerinin eyerlerine bu kumaş
örtülüdür40.
Güzel kızlar, bu kumaştan elbiseler giyerek süslenirler41.
Şehnâme’nin söz sanatlarının çok fazla olmadığı sade bir dili vardır42.
“Çin Kumaşı” mecaza dayalı söz sanatlarından teşbih öğesi olarak
müşebbehün/bih yani, benzetilendir. Türk ordusunun komutanı Pîran, İran
ordusunun Hemâven dağına doğru çekildiği haberini, Çin Hakanı’na verir. Bu
haberle İran ordusuna meydan okuyan Çin Hakanı artık savaş için harekete
geçmiştir.
“Kâbîl, Zâbil, Hint ülkelerinin giyimli kuşamlı bütün orduları, bir Çin
kumaşı gibi bütün yeryüzünü kaplasa bile,
Onların içinde benim gibi bir tek pehlivan bulamazsın! Senin İranlılar
dediklerin de kimler oluyormuş?”43
“Kâbil, Zâbil, Hind ülkesinin giyimli kuşamlı bütün orduları” –
müşebbeh (benzeyen), “Çin Kumaşı”- müşebbehün bih’ (benzetilen) dir.
Pîran, Siyâvuş ve Padişahın kızı Firengis’in düğün hazırlıları için
değerli eşyaların bulunduğu hazinenin anahtarını Gülşehr’e verir. Gülşehr de
geline götürmek için hazineden aldığı değerli hediyeleri, süslü kumaşlarla
süslenmiş develere yükler ve yola koyulur. Çin kumaşları da bu değerli
hediyeler arasındadır44.
Ordunun bayrakları sarı, kırmızı, menekşe renklerinde bu kumaştan
yapılmıştır45.

39A.g.y.,

a.g.e., c.IV s.59
a.g.e., c.IV,s.110
41A.g.y., a.g.e., c.IV, s.332
42Bkz. Hasan Gültekin, Firdevsî, Şeh-nâme, Şeh-nâmecilik ve Meşâhîr-i İslâm’da Firdevsî
Maddesi, 2013
43A.g.y., a.g.e., c.IV, s.67
44A.g.y., a.g.e., C.III, s.48-51
45A.g.y., a.g.e., c.IV, s.59
40A.gy.,
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Mektuplar, bu kumaşın üzerine amberle yazılmaktadır46.
Türk Hakanı Efrasyab’ın giysisinin yapıldı kumaştır47.
Gökyüzü menekşe renginde bir perniyan kumaşına benzetilmektedir48.
Turan ordusunun eğlence yerlerindeki çiçekler perniyan kumaşındaki
renklerle betimlenmektedir49. Mahfelerin üzerini örten kumaştır50.
Çin Çeliğinden Başlık: Savaş meydanlarında ok, gürz, mızrak gibi
savaş silahlarından korunmak için askerlerin başlarına giydikleri askerî bir
malzemedir. Turan ordusuyla savaşmak için hazırlık yapan İranlıların
pehlivanı Rüstem, savaş silahlarını kuşanır. Ok, gürz, mızrak gibi savaş
silahlarından korunmak için de hem zırh hem de Beler-i beyan51 giyip başına
da Çin çeliğinden yapılmış bir başlık takar52.
Çin Çeliğinden Gürz: Savaş meydanlarında düşmanın zırhını
parçalamak için yakın çatışmada kullanılan bir silahtır. Turan ordusunun
komutanı Pîran, İran ordusuna karşı Bazur adında bir büyücüye büyü yaptırır.
Büyücüden Hemâven dağının tepesinde mevzilenen İran ordusundaki erlerin
başına kar yağdırmasını ister. Bu büyünün tesirinde kalan İran ordusu, Turan
ordusu karşısında kayıplar vermeye başlar. Rehham, ordusuna büyü
yapıldığını öğrenir ve büyüyü yapan Bazur’un peşine düşer. Onu görünce de
saldırıya geçer. Bazur da Çin Çeliğinden yapılmış bir gürzle Rehham’ın
üstüne yürür. Ancak Rehham, zırhını parçalayıp kendisini yaralamak isteyen
Bazum’un elini, kılıcıyla keser53
Çin Kalkanı: Savaş meydanlarında savaşçıların kendilerini ok, yay,
gürz, kılıç vb. darbelerden korumak için kullandıkları bir savaş aleti olarak
Çin kalkanı, İran- Turan mücadelelerinde kullanılan bir savaş motifidir.

46Ag.y.,

a.g.e., c.IV, s.210
a.g.e., c.IV,s .237
48A.g.y., a.g.e., c.IV, s.254
49A.g.y., a.g.e., c.IV, s.320
50A.g.y., a.g.e., s.IV, s.338
51 “Beler-i Beyan” Daha çok Hindistan’da yırtıcı ve kaplana benzeyen böbür diye bilinen
hayvanın derisinden yapılan bir tür zırhtır. Rivayete göre, bu deriden yapılan zırhı giyen kişiye
ok, kılıç, mızrak gibi savaş silahları işlemez. Zırh aynı zaman da onu giyeni, ateşte yanmaktan
ve suda boğulmaktan da korur. Bkz. “Böbür” A.g.y., A.g.e.,c.II, s.578
52A.g.y., a.g.e., c.IV, s.109
53A.g.y., a.g.e., c.III, s.559
47A.g.y.,
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İranlılarla savaşmak için Hemâven dağına giden Turan ordusu, bir gece
İran ordusunun baskınıyla karşı karşıya kalır. Bu baskında Turan kanadı, ağır
kayıplar verir. Humân, İran ordusu karşısında güç duruma düşen ordusuna
şöyle seslenir:
“Hadi, kılıçlarınızı ve gürzlerinizi elinize alıp, Çin kalkanlarını
yüzünüze tutun!
Ay dağın üzerinden doğmadan düşmanların yolunu kesin!”54
Efrâsiyab, Pûlânvend’e İranlıların pehlivanı Rüstem’in yaptıklarını
anlatan bir mektup gönderir. Mektubu alan Pûlândvend, hemen Efrâsiyab’a
yardım etmek için yola koyulur. Efrâsiyab, Rüstem karşısında çaresizliğini
şöyle ifade eder:
“Başıma gelen bütün bu işler, hep, sırtına pars derisinden gömlek giyen
o adamın yüzündendir!
Ne yapayım? Benim silâhlarım o canavara, onun tulgasına ve onun Çin
kalkanına tesir edemiyor?”55
Çin Puthânesi: İran soyundan Giv’in oğlu Bijen, savaşmak için gelir,
ancak Efrasiyâb’ın kızı Münije’yi görünce bundan vazgeçer. Savaşmak için
geldiği bu yeri artık Bijen, güzellerle süslenmiş bir Çin puthânesi gibi
süslenmiş olarak görür. Mecaza dayalı söz sanatlarından teşbîh öğesi olarak
Çin puthânesi, müşebbehün bih, yani kendisine benzetilendir56.
Kâvus, Mâzenderan’ın cennetle eş değer güzellikte bir şehir olduğunu
öğrenir ve oraya gitmek için hazırlanır. Şehnâme’ye göre Mâzenderan şöyle
tasvir edilmektedir:
“Bütün şehir, sanki baştanbaşa bir puthane gibi imiş, Çin kumaşları ve
güllerle süslü”57
Tıraz: “Taraz” olarak da telaffuz edilmektedir. Türkisten ve Çin
sınırında güzelleriyle tanınmış bir şehir olarak bilinmektedir. Miskin iyisinin
de bu şehirden çıktığı rivayet edilmektedir. Lûgat olatak “Tıraz” aynı zaman

54

A.g.y., a.g.e., c.IV, s.17
A.g.y., a.g.e., c.IV, s.253
56A.g.y., a.g.e., c.IV, s.328
57A.g.y., a.g.e., c.IV, s.95
55
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da değerli kumaşları dokuyan tezgâhlar, şeker ve şeker kamışı yapılan yerler
içinde kullanılmaktadır58.
Çin Pergeli: Geometrik şekillerin çiziminde kullanılan pergel,
Şehnâme’de “Çin Pergeli” olarak geçmektedir. Furud’un görmeye giden
Behram, onun Kubat soyundan ve Siyâvuş’un tohumundan olduğunu
Furud’un pazısındaki benden anlar ve şöyle söyler:
“Bu ben o kadar güzeldi ki hiçbir ressam, Çin pergeliyle bile, o
güzellikte bir resim çizemezdi!”59
Hümâ60: Söylentiye göre, Çin adalarında bulunan ve kemikle beslenen
bir kuştur ki, halk arasında “Devlet Kuşu” diye de anılmaktadır. Gölgesi kimin
başına vurursa padişah olur veya mevkii yükselirmiş.61 Şehnâme’de Hümâ,
kartal gibi olağanüstü bir gücü temsil eder62.
Nimrûz: Kuzey İran’daki Sistan’ın diğer adı. Bir söylentiye göre,
Süleyman Peygamber bu ülkeye vardığı zaman, her tarafı su ile dolu görmüş.
Bunun üzerine, maiyetindekilere emir vermiş, onlarda su altındaki bütün
yerleri toprakla doldurmuşlar. Bu iş sabahtan öğleye kadar sürdüğü için o
ülkeye “yarım gün” anlamına gelen “Nimruz” adı verilmiştir. Başka bir
rivayete göre, Çin Hakanı ordusuyla bu ülkede yarım gün mola verdiği veya
bu ülkenin büyüklüğü dünyanın yarısı kadar tuttuğu için bu ülkeye bu ad
verilmiştir. Nimruz, aynı zamanda İran musikinde bir makam adıdır63.
SONUÇ
İranlıların İslâmiyet’i kabul etmelerinden yaklaşık bin yıl öncesi bir
tarihi gözler önüne seren Şehnâme, İran’ın kültürel ve siyasî tarihini etkileyen
manzum bir eserdir. Firdevsî’nin kaleme aldığı bu eser, İran edebiyatı ve tarihi
için bir başyapıt niteliğindedir. Ayrıca bu eserde birçok millete ait izlere
rastlamakta mümkündür. Bu yönüyle, “Çin’e Ait İmge ve Motiflerin
Şehnâme’ye Göre Tahlili” başlığı altında bir inceleme çalışması yapmaya
çalıştık.
58A.g.y.,

a.g.e.,c.I, s.426 – c.IV, s.234
a.g.e.,c.III, s.401
60Bkz. Cemal Kurnaz, “Hümâ” mad. İslâm Ansiklopedisi, c. XVIII, T.D.V., İslâm
Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1996, s.478
61A.g.y., a.g.e., c.I, s.419-177
62A.g.y., a.g.e.,c.III, s.423
63A.g.y., a.g.e., c.I, s.423
59A.g.y.,
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"املرأة يف أدب رشيد الضعيف؛ رواية "أوكي مع السالمة
WOMEN İN RACHID DAIEF’S LITERATURE: “O.K.
GOOD BYE” NOVEL
FATİMA PARCHEKANİ1
ABSTRACT
Rachid Daief is a Lebanese novelist whose writings were translated
into13 languages and 2 of his writings was transformed into a play, and
2 into movies.
Women and their causes are almost the main axis that he bases women
on and Arab-Lebanese women in particular.
This paper aims at studying women’s personalities, main ones in Rachid
Daief’s novels. It appears that he treats women as free and modern,
away from traditional stereo typing personality, which puts two patterns
of women personalities in the Arab world; the old generation and the
modern one.
The main character in Daief’s novel is a woman who enjoys modernity
and is active and has a great role in the motion of the novel, via direct
effect on her own fate and being non-submitting. A woman that is proud
of herself, ergo, a woman who makes man proud of her. An emerging
character that develops throughout the novel and gradually reveals other
parts of her personality.
Key words: Novel, Woman, Rachid Daief, Arab world

املل ّخص
 ومتّ حتويل اثنني من رواايته،رشيد الضعيف روائي لبناين ترمجت أعماله إىل ثالث عشرة لغات
. وروايتني إىل فيلمني سينمائيني،إىل مسرحيّتني ابللغة الفرنسيّة
، تكاد تكون احملور األساسي يف الكثري من رواايت رشيد الضعيف،إ ّن املرأة والقضااي املتعلّقة هبا
.خاص
ّ يتأسس بناء روايته على شخصيّة املرأة بشكل
ّ حيث
ّ  اللبنانيّة بشكل- واملرأة العربيّة،عام
خاصة الرئيسيّة منها يف رواايت رشيد
ّ ،يهدف هذا البحث إىل دراسة الشخصيّات النسائيّة
. دون أن يهمل النظر إىل املرأة التقليديّة،وحتررها
ّ ،الضعيف
ّ فيتبني أنّه يعاجل شخصيّة املرأة العصريّة
- Assistant Professor Dr., Kharazmi University, Faculty of literature, Arabic 1
language and literature department, Tehran, Iran (fparchegani@gmail.com).
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وهبذا األمر يضع منطني متناقضني من أمناط شخصيّة املرأة يف العامل العريب ،منط من اجليل السابق
وآخر من اجليل احلاضر.
إ ّن املرأة الرئيسية يف رواية الضعيف ،هي امرأة حتظى بصفات املرأة العصرية ،وهي امرأة فاعلة تؤثّر
يف حركة الرواية ،من خالل أتثريها يف مصري نفسها ،ومن خالل رفضها أن تكون مفعولة .املرأة
تتطور خالل الرواية
اليت تفتخر بنفسها لتجعل الرجل يفتخر هبا ،وهي شخصيّة انمية ديناميّة ّ
وتكشف اجلوانب املختلفة من شخصيّتها شيئًا فشيئًا.
الكلمات املفتاحيّة :رواية ،املرأة ،رشيد الضعيف ،العامل العريب.
أ -املق ّدمة
أحياان
النص الروائي ،حيث أ ّن هذا املوضوع يش ّكل ً
كبريا يؤثر يف حركة ّ
حيتل حيّ ًزا ً
موضوع املرأة يف الرواية العربيّة ّ

التعرف على هذا املوضوع يف جوانبه الفنية
الدافع ّ
املهم ّ
األول واألقوى للكتابة الروائيّة أو السرد احلكائي .لذلك من ّ

اهتم الن ّقاد برصد هذه اجلوانب فيما يتعلّق ابملرأة يف الرواايت العربية.
املختلفة ،و ّ

"و ْي إذن لست إبفرجني" خلليل
إ ّن اهتمام الكتّاب الروائيّني مبوضوع املرأة ،يبدو من ّأول رواية عربيّة ،وهي رواية َ

أفندي اخلوري املؤلَّف يف  ،1860حيث جند شخصيّة إميلي اليت تعترب الشخصيّة احملوريّة يف الرواية واليت كانت
ويصور الكاتب الصراع الداخلي هلذه املرأة.2
متثيالً دقي ًقا للقضيّة احملوريّةّ ،
إ ّن منذجة موضوع املرأة يف الرواايت العربيّة يف البلدان املختلفة متع ّددة وخمتلفة اختالف البيئة اليت تعيش فيها املرأة.

فمثالً يف الرواية العربية اخلليجية ،جند منوذج املرأة احلذرة اليت تدخل إىل احلضارة واملدنية احلديثة وحتذر من الوقوع
تضحي وتقاوم من
يف ذلة تكون قد جاءت مع احلضارة احلديثة ،كما جند يف الرواية الفلسطينية منوذج املرأة اليت ّ

كل أزماهتا.3
أجل الوطن ،بينما يف املغرب العريب ّ
تصور املرأة يف الرواية على ّأّنا تعيش احلضارة احلديثة ب ّ

ّأما يف أدب رشيد الضعيف ،فيمكن القول إ ّن املرأة والقضااي املتعلّقة هبا ،تكاد تكون احملور األساسي يف الكثري من

يتأسس بناء رواايته.
رواايته؛ فعلى املرأة بشكل ّ
خاصّ ،
عام ،وعلى املرأة العربيّة -اللبنانيّة بشكل ّ

 - 2الرواية ،ص  ،88نقالً عن :حممد سيد عبد التواب ،بواكري الرواية ،ص .219
 - 3عبد احلميد بكر ،املرأة يف الرواية العربية.
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حّت اآلن سبع عشرة رواايت ،إضافة إىل ثالثة
رشيد الضعيف روائي وشاعر لبناين ،ولد سنة  ،1945صدر له ّ

ومت حتويل إحدى رواايته إىل مسرحيّة ابللغة الفرنسيّة.
دواوين شعرية ،وترمجت أعماله إىل أكثر من عشر لغاتّ ،
إضافة إىل حتويل روايتني له إىل أفالم .وروايته "أوكي مع السالمه" صدرت سنة .2008
خاصة الرئيسيّة منها ،يف رواايت رشيد الضعيف ،وذلك من
يهدف هذا البحث إىل دراسة الشخصيّات النسائيّةّ ،
خالل رصدها واكتشاف فئاهتا بغية إلقاء الضوء على أسلوب الكاتب يف رسم مالمح الشخصيّة النسائية من جهة،

التعرف على أنواع هذه الشخصيّات من وجهة نظره من جهة أخرى.
و ّ

للنص .لكن،
للنص الروائي متتبّعني دور املرأة يف البنية الداخلية ّ
ويف منهجنا للدراسة يف هذا البحث ،نعطي األولوية ّ
النص الروئي ،حناول االستفادة من املنهج االجتماعي يف حتليل الشخصية الروائية.
إىل جانب االعتماد على ّ

ب -العتبات وشخصيّة املرأة يف رواية "أوكي مع السالمة"
للنص الروائي توصل معلومات
لكل بناء عتبة ،فللبناء الروائي عتباته أيضا .العتبات ،هي جمموعة مقدمات ّ
كما أ ّن ّ
عما سيجري داخل الرواية ،منها ،الغالف وعنوان الرواية ،والتقدمي واإلهداء .األمر الذي حت ّدث عنه جريار
وأفكارا ّ

هاما
جينيت ،ومسّاه "عتبات" ،وهو ّ
نصوص موازية ّ
دورا ً
للنص األصلي حتيط مبنت الكتاب من مجيع جوانبه ،وتلعب ً
يف نوعية القراءة وتوجيهها.4

حتديدا
عند النظر يف رواية "أوكي مع السالمة" لرشيد الضعيف ،نرى وجود عالقة بني الشخصيّة الروائيّة والعتباتً ،

عما ستدور حوله الرواية ،فعبارة "أوكي مع السالمة" توحي
الغالف والعنوان .فعنوان الرواية حب ّد ذاته يُعطي فكرة ّ

أبّنا إجابة لشخص أراد الذهاب أو املغادرة .وينبغي أن يكون الشخص الذي أطلق هذه العبارة ،ال يريد اإلصرار
ّ
لبقاء ِ
املغادر.
كما أ ّن لصورة الغالف األمامي داللة واضحة حملتوى الكتاب .إ ّن الغالف الذي قد يكون من صنع الناشر ،الذي
حياول اجلمع بني حمتوى الكتاب وترغيب القارىء ،عبارة عن صورة لساقَي امرأة خترج من الباب وتغادر .فهذه
يصور كل من الغالف
الصورة تساعد عنوان الكتاب ليعطيا فكرة أوضح عن الرواية وما سيجري فيها .فمن هنا ّ

خاصا عن أحداث الرواية لدى املتل ّقي ،ويش ّكالن اإلشارات األوىل اليت يرسلها الكاتب إىل املتل ّقي،
والعنوان فضاءً ًّ
ُملمحا عما يدور يف ذهنه من األحساسيس واألفكار واملضامني والرؤى الواردة يف الرواية.

 - 4عبد الرزاق بالل ،مدخل إىل عتبات النص ،ص .16
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إضافة إىل ذلك ،فإ ّن اللون األمحر سائد على وجهي الغالف :األمامي واخللفي ،وذلك من خالل اللون األمحر
ابحلب .فاللون بدوره إشارة إىل أحداث
حلذاء املرأة ولون عنوان الكتاب .وهذا قد يوحي أب ّن ما جيري له عالقة
ّ
الرواية ،وإىل أ ّن ما سيقرأه القارىء سيكون حول مغادرة امرأة تركت حبيبها أو زوجها .وهذه كلّها إشارات إىل

شخصيّة البطلة يف الرواية.
يتم عن
بعد قراءة الرواية ،نستنتج أ ّن صورة الغالف ليست إالّ رمزا لرتك املرأة حبيبَها ،حيث أ ّن فعل املغادرة ال ّ

طريق ترك املنزل مباشرة ،بل هي خترب حبيبَها بقرارها لرتكه ،عن طريق اتّصاهلا اهلاتفي ،إالّ أ ّن الناشر اختارا صورة

رمزيّة توحي ابالنفصال بني احلبيبَني.
ت -بناء شخصية املرأة

تٌعترب الشخصيّة وسيلة لكاتب الرواية لتجسيد رؤيته ،والشخصية هي "ركيزة الروائي األساسية يف الكشف عن القوى
املقومات الرئيسية للرواية ،وبدون
حترك الواقع من حولنا ،وعن ديناميكية احلياة وتفاعالهتا ،فالشخصية من ّ
اليت ّ
الشخصية ال وجود للرواية ،لذا جتد بعض النقاد يعرفون الرواية بقوهلم" :الرواية شخصية".5

العامة ،وتكون معها عالقات خمتلفة ،سواء
إ ّن الشخصيات ،وهي تعيش وتفعل ،تتفاعل مع فضاءاهتا
ّ
اخلاصة و ّ
عامة كاملدن والبلدان ،أم كانت أشياء طبيعيّة أو إنسانية.6
أكانت هذه الفضاءات أمكنة محيمية كاملنازل ،أم ّ
تتنوع
تكاد ال ختلو رواايت رشيد الضعيف من شخصية نسائية رئيسيّة .هذا إىل جانب شخصيّات نسائية اثنوية ّ
بتنوع موضوع الرواايت .إذا نظران إىل مفهوم الشخصيّة السيميائية من مفهومها التقليدي الذي يرتبط بنظرية احملاكاة
ّ

امتدادا للشخصيات
النص األديب عملية حماكاة للواقع اإلنساين ،وتصبح الشخصيات الروائية
ً
األرسطية اليت جتعل ّ
يسمونه مببدأ التكافؤ الداليل املطلق بني العامل النصي والعامل اخلارجي ،7فنرى لدى رشيد الضعيف أنّه
الواقعية ،وما ّ
اسعا
يصور شخصيّة املرأة اللبنانية ،إالّ أنّه يبتعد عن أحادية الصوت ،ويرتك جماالً و ً
على صعيد بناء شخصية املرأةّ ،
لظهور شخصيّات متع ّددة تصبح مناذج للمرأة اللبنانية ،من املرأة العصرية القوية اليت متتلك السلطة وتسعى خلدمة
مصاحلها ،إىل املرأة التقليدية اليت ترتك نفسها لعبةً لل َق َدر .ويرسم رشيد الضعيف مالمح أنواع خمتلفة من النساء

 - 5شكري املاضي ،فنون النثر العريب احلديث ،ص .30
 - 6عبد اللطيف حمفوظ ،صيغ التمظهر الروائي ،ص .179
- 7عبد احلميد هيمة ،سيميائية الشخصية النسوية يف رواي ة "راس احملن ه" لع ز الدين ج الوجي.
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داخل نصوص رواايته .كما أ ّن كتاابته محيميّة ،8وهذا األمر يزيد من جرأته يف خلق الشخصيّات النسائيّة وكيفيّة
التحدث عنها.
ُ
ويف رواية "أوكي مع السالمة" ،جند هذه األنواع املختلفة من النساء ،إالّ أ ّن الشخصية الرئيسية للمرأة تتمثّل يف املرأة
مقومات الشخصيّة هذه على البعد اجلسدي من جهة،
احلبيبة اليت تغادر حبيبَها ،إذ إ ّن الكاتب اعتمد يف تصوير ّ
وعلى البعد النفسي واالجتماعي من جهة أخرى .وفيما يتعلّق ببناء شخصيّة املرأة ،ميكن رصد األبعاد التالية:

ث -املرأة العصرية
يصورها الكاتب يف روايته ،هي منوذج للمرأة العصريّة ،وينطبق هذا النموذج على فئة كبرية من النساء
إ ّن املرأة اليت ّ

اللبنانيات اليوم .كانت "هامة" بطلة رواية "أوكي مع السالمة" قد غادرت لبنان مع بداية احلرب األهلية اللبنانية عام
خترجت عملت هناك ع ّدة سنوات يف عامل البنوك
 1975إىل لندن ،حيث التحقت ابملدرسة مثّ ابجلامعة ،وبعد أن ّ

شاب إنكليزي ،وأجنبت منه بنتًا ،وعادت وحدها إىل بريوت
تزوجت من ّ
واملال ،قبل أن تنتقل إىل نيويورك ،حيث ّ
بعد مخس وعشرين سنة من الغياب.9

وكانت هامة شعرت حبنني إىل لبنان وهي يف نيويورك ،فسعت للعودة إليه ،وأرادت إتقان اللغة العربية حيث شعرت
أيضا منوذج للمرأة املث ّقفة اليت جتهد لالرتقاء
فتسجلت يف قسم اللغة العربية يف اجلامعة .إ ّّنا ً
ابلرغبة يف هذه اللغةّ ،
بثقافتها ،حيث أنّه مل ينحصر نشاطها ابلتعلّم يف اجلامعة ،بل ابدرت إىل أتليف جلنة ثقافية هتتم إبقامة عالقات مع

حّت ال تبقى كما هي أقرب
اجملتمع البريويت احمليطّ ،
بتحول اجلامعة إىل جزء من النسيج الثقايف البريويتّ ،
ألّنا رغبت ّ
إىل جزيرة منعزلة عن حميطها.10

إ ّن تفكري هذه املرأة يفوق تفكري الكثري من النساء اللوايت ينظرن إىل أمور سطحية .وهي دائما تفكر يف أمور أبعد
حبجة انعدام األمن
من املنظور القريب .مثال ذلك ،عندما منعها زوجها الربيطاين من اصطحاب ابنتها إىل لبنانّ ،

فيه ،مل تف ّكر يف رفع الدعوى عليه ،بل ف ّكرت يف أمور أبعد من ذلك ،يف صراع األمم والشعوب واحلضارات ،ف ّكرت
يوما لربيطانيا العظمى كما فعل انبليون بوانبرت
ّأّنا عوملت هبذه الطريقة ّ
ألّنا عربيّة ،وأل ّن العرب مل يركعوا ً
الفرنسي.11
Sobhi Boustani, Le héros chez Rachid ad-Da‘îf : la quête d’une identité. - 8
 - 9رشيد الضعيف ،أوكي مع السالمة ،ص .13
 - 10رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .30
 - 11رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .31
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إ ّن عصريّة هذه املرأة نتجت عن ّأّنا عاشت يف مدن عصرية ،نشأت يف لندن وعملت يف نيويورك ،أي يف مدينتني

احدا أكثر مما جيليه زوجها أو شريكها .بل ال ترضى أبن جتلي صحنًا أكرب
ال ترضى املرأة فيهما أن جتلي صحنًا و ً
وحتب السيارات الفخمة،
كثريا إىل املطاعم واملراقصّ ،
مساحة من الصحن الذي جيليه زوجها .وهي ّ
حتب اخلروج ً

مطوالً بال سبب داع ،كما ّأّنا
وحتب احلياة احللوة ،وال ّ
واهلواتف الن ّقالة احلديثة الصنعّ ،
حتب املكوث يف البيت ّ
حتب الذهاب إىل البحر.12
كانت ّ
احلب العادية اليت حتدث بني املرأة والرجل ،حيث ّأّنا
حب هذه املرأة العصرية للرجل ،فيختلف ً
أيضا عن أنواع ّ
ّأما ّ

بتجرد وبدون معرفة مسبقة .وقراءهتا لرواايته وإعجاهبا هبا ،جيعالّنا متيل إليه .إذن ،ذوقها
حتبّه يف البداية ككاتبّ ،

احلب.13
وثقافتها ومعرفتها ابلرواية ،هي اليت تش ّدها حنو ّ
ج -الشخصية النامية الدينامية

متغرية األحوال ،ولديها عنصر املفاجأة إضافة إىل قدرهتا على التأثري
تستقر على حال ،وهي ّ
ّإّنا شخصيّة مع ّقدة ال ّ
أيضا .14كما أ ّن هذه الشخصيّة تنمو شيئًا فشيئًا مع
يف الشخصيات األخرى .وهي شخصية مغامرة وديناميّة ً
أحداث الرواية ،فتنكشف اجلوانب املختلفة لشخصيّتها كلّما تق ّدم القارىء يف قراءة الرواية.

تتطور خالل الرواية ،ابتداءً من اجنذاهبا
إ ّن شخصيّة "هامة" يف الرواية منوذج هلذا النوع من الشخصيّات ،حيث ّ
مرورا حببّها له ،وصوالً إىل مغادرهتا املفاجئة له .أتخذ فكرة عنه
بكتابته قبل رؤيته ،ومن مثّ إعجاهبا به عند لقائهماً ،

متاما للصورة اليت رمستها له انطالقًا
وترسم صورة له يف ذهنها حني قرأت ّأول كتاب له .وعندما رأته وجدته مطاب ًقا ً
من قراءهتا لكتابه.15

وإّنا لو ماتت بعده ملا كان
يتحول حبًّا ،بدأت تشعر أب ّن حياهتا اكتملت بلقائها معهّ ،
ونتيجة هذا االجنذاب الذي ّ

تستمر هبا إىل األبد.16
عىن هلا املوت شيئًا .وأ ّن لقاءمها أعطاها يف الوقت نفسه ّقوة تستطيع أن
ّ

كما أ ّن هذه الشخصيّة تتميّز بعنصر املفاجأة للقارىء ،وأتيت هذه املفاجأة منذ بداايت الرواية مع قرارها املفاجىء
متغرية
تستقر على حال ،بل هي ّ
لرتك حبيبها ،األمر الذي جيعلها شخصيّة مرّكبة من جمموعة ميزات ،ومع ّقدة ال ّ

 - 12رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .102 ،101
 - 13رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .115 -114
 - 14عبد امللك مراتض ،يف نظرية الرواية ،ص .101
 - 15رشيد الضعيف ،أوكي مع السالمة ،ص .17
 - 16رشيد الضعيف ،أوكي مع السالمة ،ص .18
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بكل بساطة ،يصنع منها شخصيّة مغامرة شجاعة لديها
ابستمرار .وهذا القرار املفاجىء وإخبار احلبيب بقرارها ّ
قدرة التأثري الفاعل يف عالقتها مع الشخصيات األخرى .هذه األمور كلّها جتعلها شخصيّة رئيسيّة حموريّة ديناميةّ.
الفعال يف املسار
صرفاهتا ومواقفها وأتثريها ّ
ّأما سيكولوجيًّا ،فتنفرد هذه الشخصية عن سائر الشخصيات يف آرائها وت ّ

الدرامي للرواية.

إ ّن قدرة املرأة على ّاختاذ قرارها الصارم بنفسها ،وتركها الرجل اخلمسيين الذي أحبّته ،من أجل االرتباط برجل آخر
يناسبها أكثر ومن جيلها ومن عمرها ،متيّزها كشخصيّة متج ّددة البناء .وهي املرأة العاقلة اليت تدرك حدود األشياء

بدقّة ال متناهية حسب قول الراوي.17

وقوة
يصور الضعيف من خالل أحداث الرواية أو كالم الشخصيّاتّ ،
حترَر هذه األخرية ّ
خاصة املرأة نفسهاّ ،
ّ
خاصة مع الرجال ويف عملها االجتماعي.
شخصيّتها وثقتها بنفسها يف عالقتها مع اآلخرين ّ
كما أ ّن الراوي يسرد يف مناسبات خمتلفة أوصافاً عن مشاعر املرأة وأحاسيسها ،وأ ّن امرأة روايته الرئيسية تتمتّع
أبّنا لو رأته يف ما بعد
إبحساس عال ،حيث أ ّّنا رمست يف ذهنها صورة عن كاتب الرواية اليت قرأهتا ،وكانت موقنة ّ
لعرفته.18
ِ
ويسميها معجزة .ويف رأيه ،املرأة
هذه املشاعر من قبل املرأة ،هي اليت جتعل الرجل يشعر أبحساسيس مماثلة جتاههاّ ،

19
وتتمشى
"تدب دبيبًا يف العظام كخمرة األعشى،
ّ
هي اليت إبمكاّنا أن ُحتدث معجزة بدون أن تدري  .وهي اليت ّ

يف املفاصل كخمرة أيب نواس".20

ح_ املرأة الفاعلة
تتهرب من حبيبها ع ّدة ّأايم ،مثّ تتّصل به هاتفيًّا لتبلغه
ترتك هامة حبيبها فجأة دون إنذار ،بعد عالقة دامت سنتنيّ .

ألّنا حباجة إىل شخص يناسبها أكثر ،وقد وجدت هذا الشخص الذي
أبّنا لن تستطيع االستمرار يف عالقتها معهّ ،
ّ
يناسبها أكثر.21

 - 17رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .101
 - 18رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .17
 - 19رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .16
 - 20رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .17
 - 21رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .5
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فهامة هي الشخصيّة الفاعلة يف هذه الرواية ،والرجل احلبيب هو املوضوع .يف حني أ ّن األساس يف الفكرة التقليديّة
موضوعا ،إألّ أ ّن املرأة هنا قلبت القضيّة وأصبحت فاعلة .وما
احملب فاعالً واحلبيبة
ً
احلب ،هو أن نعترب الرجل ّ
عن ّ

احلب.
حيفزها على فعلها ،هو ّ

املوضوع

احلافز

الفاعل

هامة اليت كانت دعت األديب إىل إلقاء حماضرة يف جامعتها ،تتق ّدم لتتناول شيئًا معه يف مقهى قريب ،بعد إنتهاء
تقرر ما يناسب حياهتا ،وال تدع نفسها مفعولة من قِبل أحداث احلياة أو من
احملاضرة .هذه املرأة الفاعلة ،هي اليت ّ
قِبل الرجال.22
ولدا من رجل حتبّه ،وال ترتك نفسها حتت قرارات
تقرر أيضأ بنفسها ّ
أبّنا تريد أن تصبح ًّأما وأن حتمل ً
املرأة الفاعلة ّ

الرجل" .أحلم بولد منك تورثُه ذكاء عينيك! حبِّلين!" .23ولفعل األمر هذا "حبِّلين" داللة واضحة يف أ ّن املرأة
صاحبة خيار وقرار ،وطبعا هذا من أمجل ما ميكن أن يسمعه رجل من امرأة حيبّها وحتبّه.24
وحّت يف ممارسة احلب ،ترفض هذه املرأة أن تُعامل كمحطّة على خ ّط قطار ،حيث ترى أنّه ال لزوم ملمارسة احلب
ّ
إذا مل يكن لدى الرجل واملرأة الوقت الكايف.25

ال جتعل املرأة الفاعلة نفسها حتت سيطرة الرجل واحلب ،بل هي اليت تسيطر عليهما .وبعد أن كانت قد أحبّت
فتقرر العودة إىل نيويورك ،لتستأنف
الكاتب ،وتركته ،مثّ أحبّت رجالً آخر ،تعود وتتجاهل أو تتناسى حبّها إليهماّ ،
عملها هناك ،أل ّن شركتها ّقررت إقفال فرعها يف بريوت بسبب احلرب.26

 - 22رشيد الضعيف ،أوكي مع السالمة ،ص .29
 - 23رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .51
 - 24رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .51
 - 25رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .120
 - 26رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .164 -163
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خ -املرأة املفتخرة بنفسها
وروحأ وعقالً ،حسب قوهلا" :بعدين ابلثالثينات!"،
من ميزات شخصيّة هامة الدينامية أ ّّنا تفخر بنفسها ً
جسدا ً

كانت تقول بدالل ،ممازحةُ ،منقصة من عمرها.27

أيضا ،حيث يقول:
وبسبب ّقوة أتثري هذه املرأة على الشخصيات األخرى ،ونتيجة لفخرها بنفسها ،يفخر هبا الرجل ً
إيل سيّدة من وزن هامة هبذا االنتباه وهذا االهتمام ،وأان أتكلّم عن نفسي ككاتب".28
"هذه اهلديّة :أن تُنصت ّ
ويضيف" :هذه السيدة تشبه النعمة! تشبه اخلري ،تشبه العطاء!" .29بل ويراها قِبلة له .30كما أنّه يراها قادرة بدون

أن تدري على أن ُحتدث معجزة.31
وروحا ،حيث إنّه يصفها قائالً:
وفخر الرجل ابملرأة واعتزاره هبا ،يشمل مجيع جوانبها ً
جسدا ً
احدا .تتن ّقل كالنسمة
الظل .ال يفيض وزّنا عن الزمه غر ًاما و ً
"مسراء بقامة سنبلة قمح أو أكثر قليالً .ابمسة ،خفيفة ّ

هلن خ َفًرا،
أحببت
كأّنا عابرة على الدوام .من النساء من إذا
أو كالبسمة .أو كراحة البال .عزيزةٌّ ،
َ
َ
أخفيت حبّك ّ
ّأما هي فإذا ما أحببتَها أزهرت الطرقات ،وتدلّت الورود من على الشرفات .كالفخر!".32
وهبذا ،يلجأ الكاتب إىل الوصف االنفعايل للمرأة من خالل تبيني مشاعرها وأحاسيسها وكل ما يتعلّق بذلك من
تصرفاهتا.
ّ
العامة لقضيّة املرأة
د -النظرة ّ
وبغض النظر عن
عام
ّ
ابلرغم من تصوير شخصيّة رئيسيّة قويّة يف الرواية ،جند أ ّن نظرة الرجل البطل يف الرواية إىل املرأة بشكل ّ
ويفضل قضاء الوقت وقضاء حاجته إىل
التعرف عليها ،هي نظرة سلبيّة ،إذ إنّه ال يثق ابملرأةّ ،
شخصيّة حبيبته ،ومنذ ما قبل ّ

أيضا حيذر من
املرأة مع املومس أو مع بعض الصديقات املطلّقات منذ سنني طويلة ،بدالً من أن خيتار حبيبة .وهلذه األسباب ً

33
أبّنما خيوانن زوجيهما .يقول" :مل أقع يف حيايت كلّها ،على أثر
أبمه وأخته ،حيث يعتقد ّ
يتزوج ّ .
حّت إنّه ال يثق ّ
املرأة ومل ّ

 - 27رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .11
 - 28رشيد الضعيف ،أوكي مع السالمة ،ص .34
 - 29رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .37
 - 30رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .69
 - 31رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .16
 - 32رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .13 -12
 - 33رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .27 -26
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يشري إىل أ ّن والديت كانت ختون والدي .ال كلمة وال هاتف وال رسالة وال نظرة وال شيء .لكنّين كنت وما أزال أعتقد ّأّنا
حجة وال مستمسك وال وثيقة وال شيء .إنّه
لدي وال ّ
كانت ختونه ،وذلك رغم األوالد اخلمسة الذين أجنبها ّإايهم .وال برهان ّ
34
تصرف والد الراوي مع
اعتقاد يشبه اإلميان النابع من الداخل والذي ال يُغلَب ، "...وكان هذا االعتقاد ً
انبعا من طريقة ّ
زوجته ،حيث أنّه كان يريد أن يؤملها حني يلجها ال أن يل ّذها.35

حتب زوجها كما كانت ساب ًقا
ّأما أخته ّ
فتزوجت سر ًيعا مبلء إرادهتا ،وعندها ابنتان اثنتان وابن واحد ،لكنّها مل تعد ّ

ألّنا –حسب قول أخيها -ال تشبع
ومل تعد تكتفي به وهي ختونه .36وهذه األخت ،تغار من أخيها وحبّه المرأةّ ،

وال ترتوي.37

يشك هبا وال
أبمه وأخته ،فإنّه يف ّكر بطريقة أخرى ابلنسبة إىل املرأة اليت حيبّها ،إذ إنّه ال ّ
لكن ابلرغم من عدم ثقته ّ
الشك والثقة.38
يثق هبا يف الوقت نفسه ،بل هو خارج هذه اإلشكالية – إشكالية ّ

الالفت للنظر يف هذا النوع من النظرةّ ،أّنا ممزوجة ابلسخريّة؛ فالكاتب يسخر من املرأة بقدر ما يسخر من الرجل

واجملتمع .وهذه السخريّة ليست إالّ للدعوة إىل إصالح اجملتمع.

إضافة إىل ذلك ،يق ّدم الكاتب ،إىل جانب املرأة العصرية ،منوذجاً من املرأة التقليديّة ،من خالل والدته اليت تشكو

دائما من أ ّّنا ُزّوجت صغرية يف الرابعة عشرة من عمرها ،وقد أٌخرجت من املدرسة هلذا السبب .وكان والده يكربها
ً
39
دائما فتحبل.40
تصرح ّ
أبّنا كانت حتلم أبن تتابع دراستها ّ
لكن زوجها كان يفاجئها ً
حبوايل سبع عشرة سنة  .وكانت ّ

وقد تكون هذه األفكار هي نتيجة ما ُر ّسخ يف ذهنه بواسطة والده الذي كان يوصيه أبن يرتك مسافة بينه وبني

شخصا غريبًا .41وإ ّن أقبح صفة يف اإلنسان
تزوج ،وأبن يناديها بضمري اجلمع املخاطب ،كما ينادي
ً
زوجته إذا ّ
ألّنا جتعله بال كرامة.42
حاجته إىل املرأة،
وخباصة حاجته اجلنسيّةّ ،
ّ

 - 34رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .21
 - 35رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .22
 - 36رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .25
 - 37رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .156
 - 38رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .160
 - 39رشيد الضعيف ،أوكي مع السالمة ،ص .23
 - 40رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .22
 - 41رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .19
 - 42رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .19 -18
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يرددون ابلفرنسية هذه احلكمة" :اتبع املرأة هترب منك ،واهرب منها
كما أنّه قد يكون أتثّر برفاقه الذين كانوا ّ
تتبعك".43
وهو ،وابلرغم من حبّه الكبري هلامة ،فقد تقبّل فكرة انفصاهلا عنه بسرعة قائالً "أوكي مع السالمة" ،بدون أن يسأل
كالعاشق املغدور عن سبب هجر احلبيب الغادر أو أن يعاتبه ويلومه ،أو أن حياول احلصول منه على فرصة أخرى.44

إضافة إىل ذلك ،يذ ّكر الراوي بفكرة حديثة تتناول عالقة املرأة ابلرجل ،كان صديقه ينسبها إىل الفيلسوف الفرنسي
"لست سوى أداة إمتاع للنساء!" .45هذه الفكرة عكس النظرة التقليديّة للنساء
الشهري جان بول سارتر الذي قال:
ُ

على ّأّن ّن وسيلة إلمتاع الرجال .ففي النظرة احلديثة أصبح الرجل وسيلة إلمتاع املرأة.
ذ -اخلامتة

فتبني
تطرق الكاتب إىل هذه الشخصيّةّ .
درسنا شخصيّة املرأة يف رواية "أوكي مع السالمة" لرشيد الضعيف ،وكيفيّة ّ
لنا أ ّن الضعيف ،ومنذ البداية ومنذ تصميم الغالف وعنوان الرواية ،يَربط عالقة بني العتبات وبني شخصيّة املرأة يف

روايته.

وحتررها ،دون أن يهمل النظر إىل املرأة التقليديّة .وهبذا األمر يضع
كما أ ّن الكاتب يعاجل شخصيّة املرأة العصريّة ّ

منطني متناقضني من أمناط شخصيّة املرأة يف العامل العريب ،منط من اجليل السابق وآخر من اجليل احلاضر.

إ ّن املرأة الرئيسية يف رواية الضعيف ،ه ي امرأة حتظى بصفات املرأة العصرية ،وهي كثرية يف البلد الذي يعيش فيه
الكاتب أي لبنان .وهي امرأة فاعلة تؤثّر يف حركة الرواية ،من خالل أتثريها يف مصري نفسها ،ومن خالل رفضها
تتطور خالل الرواية
أن تكون مفعولة .املرأة اليت تفتخر بنفسها لتجعل الرجل يفتخر هبا ،وهي شخصيّة انمية ديناميّة ّ

وتكشف اجلوانب املختلفة من شخصيّتها شيئًا فشيئًا.

يُظهر رشيد الضعيف بطريقته يف معاجلة موضوع املرأة ،مبزيج من السخريّة واجل ّد ،التز ًاما ايدئولوجيًّا اجتماعيًا من نوع جديد لقضيّة املرأة يف
العامل العريب ،وطريقة إلصالح اجملتمع ولتحضري املرأة .وذلك أبسلوب سليم الرتكيب وقريب من احلياة اليومية.

املصادر واملراجع
 بكر ،عبد احلميد ،املرأة يف الرواية العربية ،بني فعل التمرد وصور القهر اجلسدي والنفسي ،جملة الرافد.2012 ، - 43رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .6
 - 44رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص 6
45

 -رشيد الضعيف ،املصدر نفسه ،ص .6
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- Genette, Gerard, Du Seuil, Poetique N. 69, Fev, 1987, ed.

124

ÖMER HAYYAM’IN SİHİRLİ FENERİ1
STEPHEN R. WILK
ÇEVİREN: SONER İŞİMTEKİN2

“Bu dünyanın etrafında, aşağısında ve yukarısında, haricinde
ve dâhilinde
Hiçbir şey sihirli gölge oyunundan başka bir şey değildir,
Bu sihirli oyun, oynanır mumu güneş olan bir kutunun içinde,
Hayali figürler olan bizler ise gider geliriz bu dairede”I
“Mark Twain’in Otobiyografisi” olarak adlandırılan ilk üç basım
2010’dan önce yayımlanmış olmasına rağmen, Twain’in kendisi, gerçek
otobiyografisinin, onun ölümünden bir yüzyıl sonraya kadar yayımlanamayacağı şartını koşmuştur. Böylece, o dönemde yaşayan hiç kimsenin
(yaşanan olaylardan) gücenmemesini garantilemek istemiştir. 2010 yılına
basılmış olan birinci baskı daha önceki basımda asla görünmeyen birçok
(bilgiyi) içermiştir. Bu materyallerden birisi, orijinalinde Edward
Fitzgerald’ın “the Rubaiyat of Omar Khayyam (Ömer Hayyam’ın Rubaileri)”
tercümesinden, yukarıda yeniden üretilmiş olan bir alıntıyı, bir kitabe olarak
kullanmak niyetinde olduğunu gösteriyordu. Twain bu şiire olan hayranlığını
şu sözlerle dile getirmiştir: “Hiçbir şiir bana daha önce bu denli zevk
vermemiştir ve o zamandan beridir de hiçbir şiir bu denli zevk verememiştir;
bu benim yanımda taşıdığım tek şiirdir. 28 senedir elimin altından bir an bile
düşmemiştir.” Hayyam’ın çalışması, 19. yüzyılın sonlarındaki kaderci ruhunu
yakaladığı için son derece popüler olmuştur. Bu alıntı şiir, biz insanların nasıl
sihirli bir gölge oyunundaki kuklalar olduğumuzu tanımlamaktadır. Ancak bu
tam olarak ne anlama gelmektedir?
İfadeden anlaşılacağı üzere “Büyülü Fener Şovu”, bir görüntüleme
lensi kullanılarak perdeye yansıtılan saydam slaytlardan oluşan bir halk
gösterisidir. Kesin, en az bir internet sitesi ve iki kitap (bu işlemin nasıl
olduğunu) böyle yorumlamaktadır.II Dahası, Fitzgerald’ın arkadaşı ve onun
Farsça öğretmeni olan Edward Byles Cowell ise aynı yıllarda, Rubaileri
1

Bu çeviri, Stephen R. Wilk’in yazdığı, Oxford University Press-2013 yayınlarından çıkan
“How the Ray Gun Got Its Zap: Odd Excursions Into Optics” adlı kitabın, 106 – 109 sayfaları
arasında bulunan, “The Magic Lantern of Ommar Khayyam” isimli bölümümnün İngilizce
aslından tercüme edilmiştir.
2 Yrd. Doç. Dr.Soner İşimtekin, YYU/EDB, Doğu Dilleri ve Edb. Blm. Fars Dili ve Edb. A.B.D.
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yayınlamış olduğu kendi versiyonunda, ifadeyi "...the image of a magic
lanthorn” (sihirli bir fenerin görüntüsü) olarak tercüme etmektedir.
Ancak Ömer Hayyam 1048 yılında doğmuş ve 1131 yılında da
ölmüştür. Resimlerin projeksiyon yardımıyla gösterilme sanatı ve biliminin
tarihi ise o kadar geriye gidiyor mu? Ya da iyi bir şair olduğu kadar ünlü bir
matematikçi olan Hayyam bu buluşu (önceden) tahmin mi etmiştir?
Sihirli fener’in icadı için birçok mucit ve tarih söz konusu edilmiştir,
ancak genel olarak kabul edilen ise sihirli fenerin mucitlerinin, bunun
prensiplerini 1646’da ortaya koyan Athanasius Kircher ve ışığın dalga
teorisinin bilimsel öncülerinden kabul edilen Christiaan Huygens olduklarıdır.
Huygens bunlardan birini, (Hayyam’ın yaşadığı dönemden oldukça sonraları)
1659’da üretmiştir. Bu icat açık şekilde popüler bir yenilik olmasına rağmen,
kendisi bu buluşundan ilginç bir şekilde utanıyor gibi görünmüştür.
Huygens’in feneri tanıtımından kısa bir süre sonra da diğer mucitler
kendi versiyonlarını kullanmaya ve sergilemeye başlamışlardır. Bu
kullanıcılardan birisi olan Thomas Walgensten "büyülü fener" (laterna
magica) terimini icat ettiğinden beri de bu terim bu cihazı tanımlamak için
kullanılagelmiştir. Sihir şovlarında bu aygıtlar kullanılmış ve erken dönem
“hayalet evi” sergilerinde, 18.yüzyıldan bu yana Phantasmagoriae olarak
anılmışlardır. (Jules Verne, 1893 yılına kaleme aldığı Le Chateâu des
Carpathes “Carpathes Kalesi” romanında bu tür bir kullanımı
tanımlamaktadır.) 19.yüzyılın ikinci yarısında seyyahların fenerleri ve cam
slâytlardan oluşan bagajlarını alıp yola koyulmasıyla ve uzak yerlerin,
illüstrasyonların ve yeni olayların fotoğraflarını insanlara göstermesiyle
büyülü fener altın çağına ulaşmıştır. Bu seyyahlar aynı zamanda parlak renkli
çizimleri hikâyeler anlatarak ve hatta hareketli parçaları olan canlandırılmış
slaytlarla devinimli resimler olarak gösterebilmişlerdir.
Bu, Fitzgerald’ın “Rubaiyat” çevirisini kaleme aldığı zamandır ve belki
de bu etken, bu çok canlı görüntülerin, önceden cennete ait olan Tanrı’nın, bir
sinema yönetmeni olarak, onun eserlerinde ortaya çıkma önerilerini
kaçınılmaz kılmıştır. Ancak daha yakından bakıldığında, Fitzgerald bu olayı
tam olarak “sihirli fener şovu” olarak tanımlamamaktadır. “Sihirli Gölge
Şovu” deyimi bunu düşündürüyor gibi görünebilir fakat bir gölge oyunu,
hikâye anlatmak için figürler ile gölgeler oluşturma veya elle üretilen gölgeleri
kullanma anlamına da gelebilir.
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Peki Hayyam’ın beyitleri tam olarak ne anlatmaktadır? Farsça aslından,
okunduğu gibi dönüştürülmüş hali şöyledir:III

În chark-I falak ki mā der ū hairān-ūn
Fānūs-I khayāl az ū mithālĭ dārūm
Khwurshĭd.cirāgh.-dānū ‘ālam fānūs
Mā chūn şuwar-ĭm.k-ander ū gardan.im

"اين چرخ فلک که ما در او حيرانيم
فانوس خيال از او مثالی دانيم
خورشيد چراغ دان و عالم فانوس
3

"ما چون صوريم کاندر او حيرانيم

Peter Avery’in ve John Heath-Stubbs’ın 1981 yılında yaptıkları
çeviride de aynı dörtlük şu şekilde tercüme edilmiştir:
“Bizi şaşkınlığa uğratan, aklımızı başımızdan alan bu cennetin
tekerleğini düşünelim.
Sanki o, güneşinin bir mum ve dünyasının da bir fener olduğu bir
diorama’dır.
O zaman biz de onun duvarlarında dönen resimlere benzeriz.”
“Diorama”nın4 buradaki kullanımı aynı zamanda yersiz bir modernizm
olarak görünmektedir; bu kullanımın, ya 19. yüzyıla ait popüler bir eğlencenin
ya da bir müze sergisinin etkisiyle yapıldığını düşünülebilir. Elde bulunan ama
çok dikkatlice yapılmamış diğer bir tercümede ise terim “sihirli gölge
şekilleri” olarak tanımlanmaktadır. Bu, bir aleti fener, mum veya sabit ışıklar
3

Şiirin Farsça Orijinali çevirmen tarafından eklenmiştir. (Ç.n.)
gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç
boyutlu olarak modellenmesidir. Sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo olarak da
tanımlanabilir. (Ç.n.)
4Diorama,
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gibi bazı ışık kaynakları ile karıştırıp, bu tür gölge araçlarının bir mesafeden
duvara yansıtılmasıdır.
Bu tür resim (örneklerinin) kendilerine ait uzun bir tarihi vardır. Eğer
bunlar Sihirli Fener imajları kadar kompleks ve detaylı değillerse, üretilmeleri
daha kolay olmaktadır; lens ve aynaya ihtiyaç duymazlar. (Bu yüzden) cam
veya mika şeffaf pencerelerin kullanımı çok kırılabilir veya çok kıymetli iken,
Amerikan Sömürge döneminde kullanılan delikli kalay fenerler, iğne delikli
resimleri yansıtmışlardır5. Bunun bir örneğini de William Hogarth’ın 1743
serisine ait, Marriage à-la-Mode eserindeki gece nöbetçilerinin fenerlerinin,
tavanda bu çeşit lekeler yansıttığını, beşinci resimde görebilirsiniz. Yine
benzer aygıtlar çok daha önceleri kullanılmıştır. Basit bir sihirli fener
projeksiyon örneği de 1420 yılında Giovanni de Fontana tarafından yayımlanan “Liber Instrumentorum” adlı kitapta bulunabilir. Bu örnekte, fener tutan
bir adam ve karşısındaki duvara yansıtılmış bir şeytanın görüntüsü yer
almaktadır.IV Prensip büyük olasılıkla bundan çok daha geriye gitmektedir.
Bizans, Yunan ve Roma gibi birçok uygarlıkta yağ lambaları kullanılmakta ve
onları taşıyabilme adına, tutacaklar kullanılmakta idi, ancak tutacaklar o kadar
uzaktaydılar ki tutacağın kendisi ateşten bir gölge yansıtmaktaydı. Birçok
tutacağın aşağıda tutulması, görünüşe bakılırsa bu istenmeyen gölgelerden
sakınmak içindir. Gölge oyunu yapmak üzere kullanılan fenerlerde ise haç,
hilal vb. özellikli farklı şekiller bulunmaktadır. Hatta bazı lambalarda,
gerektiğinde insan şeklinde gölgeleri olması amacıyla, onlara monte edilmiş
küçük heykelcikler vardır.
Tabi ki gölgelerden bahsetmek akla, ekran üzerine yansıtılan stilize
edilmiş metal kuklalardan dökülen gölgelerle yapılan Burma’nın meşhur
gölge oyunları gibi el gölgeleri ve gölge oyunlarını akla getirmektedir. Bu tip
eğlencelerin tarihi oldukça eskidir; gölge oyunculuğu ilk olarak Çin’de, Han
Hanedanlığı (M.Ö. 200–M.S.200) döneminde, icra edilmiştir. Ancak arkeolojik buluntular, gölge oyununun Hindistan’da hüküm sürmüş Harappanlar
(İndus Vadisi Uygarlığı) zamanına (M.Ö.3000–1500) kadar dayandığını iddia
etmektedir. Bu oyunun ilk kez ne zaman gerçekleştirildiği hala belirsizdir,
5

İğne deliği resim (kamera): Lenssiz bir kamera türü olup, ışık geçirmez bir kutunun bir
tarafında bulunan küçük bir delik sayesinde fotoğraf çekilmektedir. Geniş bilgi için bkz.
“Grafik ve Fotoğraf, Pinhole (İğne Delikli) Kamera” Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara
2012, s.25-27. (Ç.n.)
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ancak Hayyam’ın yaşadığı döneme denk gelebilecek şekilde, Selahattin
Eyyubi’nin (ölm. M.S.1193) böyle bir oyun gördüğünü belirten bir rapor
bulunmaktadır.V
Batı’da ise gölge oyunlarıyla ilgili erken bir hipotez vardır; bu,
Platon’un meşhur Cumhuriyet eserinin yedinci kitabında verilen “Mağara
Alegorisi”dir. Eserde Platon, bir mağarada zincirlenmiş, başlarını hareket
ettiremeyen ancak sadece önlerindeki kuklacıların onların önündeki duvara
yansıttıkları gölgeleri görebilen ve onları “gerçeklik” olarak kabul eden
insanları betimlemektedir. Farz edelim ki biz, Platon’un Alegorisini, yani
aslında, bu makalenin başında verilen Ömer Hayyam’ın imgelerindeki
“gerçekliği”, basit şekliyle mağaranın altındaki duvarda gördüğümüz gölgeler
olarak nitelendiriyorsak? Gerçek olan, Platon’un asla kendi algısını popüler
veya dini bir anlayış ile karşılaştırmamış olduğudur; ancak bir Yunan tasviri
için ona ait ilhamı doğrudan çağırmaması da bilinmez olmayacaktır. Cumhuriyet eserinde Mağara’nın tanımlaması, daha çok gölge figürleri için seslendirme yapan aktörlerin sağ aşağısında bulunan bir tiyatro olarak tasvir edilir.
Platon’un basit şekildeki popüler gölge oyunundan benzer bir resmi alıp,
görüşünü hazırlamak amacıyla ayrıntıya inmesine, kompleks ve yapmacık bir
durum ve felsefi bir görüş oluşturmak için servis etmesine inanmak daha
kolaydır.
“Bir duvarın önünde tutsak olan mahkûmlar, gölge oyunu için ışık
kaynağı olarak kullanılan, arkalarındaki dev bir alevin hareket etmesiyle,
insanlar tarafından başlarına monte edilen figür ve kuklalar ile rol yaparlar.
Alegori’de mahkûmlar, mağaranın dışında hiç bulunmamışlardır, böylece
bizler gölge oyununun bir gerçekliğinin olduğuna inanırız. Aristo’nun bu
yayını, Hayyam'ın yaşamı boyunca geçerli olmuş ve muhtemelen onun mecazi
(metafor) gerçekliği için ilham kaynağı da olabilmiştir.”6
El gölgelerine gelince, Victoria dönemine ait popüler bir eğlence tarzı
idiler ancak bu onların daha önceki herhangi bir tanımlaması gibi de görünmemektedir. Yine de onların çok daha önceden var olan uzun bir geçmişinin
olmadığına inanmak zor gibi görünmektedir.

6

Bu yorum hakkındaki geniş bilgi için bkz. OPN Optics § Photonics News, The Optical
Society’s Magazine, Light/Touch. www.osa-opn.org/home/articles/volume_23/issue_1/ erişim
tarihi 03.08.2015, (Ç.n.).
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Son olarak, Ömer Hayyam’ın dizeleri bizim dünyamızı, bir gölge-fener
tarafından yayılan gölgeler gibi özünde gerçek dışı olan geçici bir yapı olarak
tarif etmektedir. Aslında Hayyam’ın orijinal sözleri “fānūs-l khayāl”dır ve bu
söz ise yaklaşık olarak Aristo felsefesinden türetilmiş bir felsefi terim olan
“hayal” ile “hayal fanusu/feneri” diye çevrilmektedir. Fitzgeral’ın arkadaşı
Cowell’in kendisi bu dizelerin, “Sihirli bir fenerin hala Hindistan’da
kullanıldığı, silindir şekilde bir objenin içinin çeşitli figürlerle boyanıp yanan
bir mumun etrafında döndürülmesi gibi kolayca dengelendiğine ve havalandırıldığına atfedildiğini iddia etmiştir.VI Dörtlük, Fitzgerald'ın orijinal çevirisinde (yayından önceki baskı) “visionary shapes” yani “hayali şekiller” olarak
nitelendirilmiştir.VII Bu da bize, Fitzgerald'ın “Platon'un Mağara”sını göz
önünde bulundurduğunu göstermektedir. Ancak “visionary shapes” (hayali
şekiller) terimi günümüz okuyucusu için pek bilinmediğinden ve şiirsel bir
akıcılığı olmadığından, biz yayınlanmış dizede, bunun yerine daha güzel
ancak daha az doğru olan fenerler, gölge oyunları ve dioramalar gibi çevirilerini görmekteyiz. Bugünkü şair, gerçekliği daha güncel anlamıyla bir
filmden veya video oyunundan ya da sanal bir gerçeklik deneyiminden daha
gerçek değilmiş gibi tarif edebilir. Zira bu dizenin tarihi, metaforlarımızın,
kültürümüz ve deneyimlerimiz tarafından belirlendiğini göstermektedir.
Sonnotlar ve Kaynakça
(Harward Üniversitesi) bilim tarihçisi Elaheh Kheirandish’a beyitlerin doğru tercüme
edilebilmesi için yapmış olduğu yardımlardan ve yönlendirmelerden dolayı teşekkür
etmek isterim. Belirtirim ki (çalışmada) herhangi bir hata varsa bana aittir.
I- Bu dörtlük, Fitzgerald’ın Rubaiyat tercümesinin beşinci basımından alınmış ve
büyük olasılıkla en benzer ve en fazla aktarılan (alıntı yapılmış) olan dörtlüktür.
Twain’in şiiri bir kitabe gibi kullanma niyetinin olduğu “Mark Twain’in Otobiyografisi”nde belirtilmiştir, Vol.I, ed.Harriet Elinor Smith (2010), 525. Adı geçen
sayfanın, bu basımdaki 14. sayfasında göründüğü şekliyle yeniden yazılması, Mark
Twain’in “My Autobiography [Random Extracts from It]” baskısının birinci
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biyografisinin sonraki kopyalarından bunu silmiştir, bu yüzden kıta sadece dipnot
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III- A.J.Arberry, The Romance of the Rubaiyat: Edward Fitzgerald’s First Edition
(1959), 220.
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IV- A History of the Magic Lantern, s.3 nkl.
http://www.magiclantern.org.uk/history/history3.html, 22 Eylül 2012.
V- P. Kahle. “The Arabic Shadow Play in Egypt,” J. Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland 1 Jan. (1940); Fan Pen Chen, “Shadow Theaters of the World”
Asian Folklore Studies 62 (1): 25-64 (2003). Fan Pen Chen’in büyük bir olasılıkla
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VI- E.B. Cowell. “Omar Khayyám,” Calcutta Review March (1858).
VII- Geniş bilgi için bkz. Arberry, The Romance of the Rubaiyat; The Rubaiyat of
Omar Khayyam, çev. Robert Graves ve Omar Ali-Shah (1968).
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