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Son devir edebiyat tarihçisi,
araþtýrmacý ve yazar.
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Muþ’ta doðdu. Babasý Molova, Metroviçe, Niðde, Muþ, Kayseri ve Elaziz kadýlýklarýnda bulunan Abdullah Hulûsi Efendi,
annesi Hacýoðlu Pazarcýðý (Dobriç) müftüsü Yörükoðlu Mustafa Efendi soyundan
Sârâ Haným’dýr. Anne ve babasýnýn vefatýndan sonra 1921 yýlýnda diðer kýz kardeþleriyle birlikte Ýstanbul’a giderek Fatih’te
halalarýnýn yanýndaki evlerine yerleþti. Ýlkmektep’ten sonra ortaokul ve liseyi Ýstanbul Kýz Lisesi’nde bitirdi (1931). Ýstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatý Bölümü ile Yüksek Muallim
Mektebi’nden mezun oldu (1934). Konya
Kýz Öðretmen Okulu ile Ankara Erkek Lisesi (1935-1936) ve Ankara Atatürk Lisesi’nde (1936-1963) Türk dili ve edebiyatý
öðretmenliði yaptý; daha sonra Gazi Eðitim Enstitüsü ile (1963) Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’nde (1964) görev aldý. Bu arada M. Fuad Köprülü’nün yönetiminde yayýmlanan aylýk Ülkü dergisinin
Kasým 1936 – Haziran 1941 (44. sayýdan
100. sayýya kadar) tarihleri arasýnda yazý
iþleri müdürlüðünü yürüttü. 1960-1961
öðretim yýlýnda Columbia Üniversitesi (New
York) Near and Middle East Institute’te misafir öðretim üyesi olarak modern Türk
edebiyatý ve metin þerhi dersleri okuttu.
1978’de emekliye ayrýldý. Talim ve Terbiye
Dairesi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Kültürünü Araþtýrma Enstitüsü,
Türk Ocaðý ve Kubbealtý Akademisi gibi
kurumlarda görev alan Fevziye Abdullah
Tansel’e Türk kültürüne yaptýðý hizmetleri dolayýsýyla Türkiye Yazarlar Birliði tarafýndan 1984’te Üstün Hizmet ödülü verildi. 4 Aðustos 1988’de Ankara’da vefat
etti; kabri Cebeci Asrî Mezarlýðý’ndadýr.
Hocasý M. Fuad Köprülü’nün ilmî disiplini altýnda yetiþen Fevziye Abdullah hayatý
boyunca Türk dili, Türk edebiyatý ve Türk
kültürünün hemen her alanýnda önemli
araþtýrma ve incelemeler yapmýþ, kaynak
niteliðinde metinler neþretmiþtir. Yazý hayatýna 1929’da Balýkesir’de yayýmlanan
Türk Dili dergisinde çýkan þiirleriyle baþlamýþ, daha sonraki yýllarda özellikle Türk
edebiyat tarihiyle ilgili konularda inceleme
ve monografileriyle çalýþmalarýna devam
etmiþtir. Ýslâm Ansiklopedisi ve Türk
Ansiklopedisi’nde Türk edebiyatýyla ilgili
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maddeler yazmýþtýr. Nâmýk Kemal, Mehmed Emin Yurdakul, Mehmed Âkif Ersoy,
Ziya Gökalp ve Ömer Seyfeddin baþta olmak üzere Türk edebiyatý tarihinin önde
gelen isimleri üzerindeki çalýþmalarýyla dikkat çekmiþ, yüzlerce þair ve yazar hakkýnda araþtýrmalar yapmýþtýr. Fevziye Abdullah divan edebiyatý, halk ve tasavvuf edebiyatý ve özellikle Tanzimat sonrasý döneme ait gerçekleþtirdiði çalýþmalarýyla Türkiye’de üniversite dýþýnda da ilmî çalýþmalar yapýlabileceðini göstermiþ, kadýn araþtýrmacýlar arasýnda en verimli isimlerin baþýnda gelmiþtir. Nâdir kitap ve dergilerden
oluþan kütüphanesiyle yarým kalmýþ çeþitli makaleleri, müsveddeleri, notlarý, günlükleri ve kendisine gönderilen mektuplardan meydana gelen özel evraký vasiyeti
üzerine vefatýndan sonra Ýstanbul’da Türk
Petrol Vakfý’na intikal etmiþtir. Söz konusu evrak arasýndan çýkan kýrk mektup Sevgili Kýzým: Fuad Köprülü’den Fevziye
Abdullah Tansel’e Mektuplar adýyla yayýmlanmýþtýr (haz. Zeynep Süslü, Ýstanbul
2006). Yazý ve þiirlerinde Fevziye A. Erinç
ve Bir Veli takma adlarýný da kullanan Fevziye Abdullah’ýn Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Ýslâm Ýlimleri Enstitüsü Dergisi, Archivum Ottomanicum, Atsýz Mecmua, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Belleten, Tarih Dergisi, Kubbealtý
Akademi Mecmuasý, Muhit, Türk Dili, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Dergisi, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Türkiyat
Mecmuasý, Ülkü ve Vakýflar Dergisi
gibi yayýnlarda çýkan araþtýrma ve incelemelerinin büyük bir kýsmý henüz kitap haline getirilmemiþtir.

Tanzimat Devri Edebiyatýnda Dinî Þiirler (Ankara 1962), Servet-i Fünun ve
Son Devir Edebiyatýnda Dinî Þiirler (Ankara 1962), Türk-Ýslâm Edebiyatý: Türkçe Dinî Metinler (I-II, Ankara 1967, 1971).
Yardýmcý Ders Kitaplarý: Ýyi ve Doðru
Yazma Usulleri (örneklerle beraber, Ankara 1949), Ýyi ve Doðru Yazma Usulleri (I-II, Ankara 1962, 1963), Ýyi ve Doðru Yazma Usulleri (kompozisyon, tashih
ve müracaat el kitabý, Ýstanbul 1975).

Eserleri. Þiir: Duyuþlar (F. A. Erinç imzasýyla, Konya 1935). Ýnceleme: Mehmed
Âkif-Hayatý ve Eserleri (Ýstanbul 1945;
düzeltme ve eklerle, Ýstanbul 1973), Hususi Mektuplarýna Göre Nâmýk Kemal ve
Abdülhak Hâmid (Ankara 1949), Ýstiklâl
Harbinde Mücahit Kadýnlarýmýz (Ankara 1988). Yayýmlarý: Ziya Gökalp Külliyatý-I: Þiirler ve Halk Masallarý (Ankara 1952), Þinasi-Makaleler (Ankara 1960),
Þinasi-Þair Evlenmesi (Ankara 1960), Ziya Gökalp Külliyatý-II: Limni ve Malta Mektuplarý (Ankara 1965), Nâmýk Kemal’in Hususi Mektuplarý (I-IV, Ankara
1967, 1969, 1973, 1986), Mehmet Emin
Yurdakul’un Eserleri-I (Ankara 1969),
Ömer Seyfettin’in Þiirleri (Ankara 1972),
Günebakan (Hamdullah Suphi Tanrýöver,
açýklayýcý notlarla, Ankara 1986). Antoloji:
Çocuklar Ýçin Dinî Þiirler (Ankara 1961),
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Ebû Nasr
Muînüddîn Ahmed
b. Abdirrezzâk et-Tantarânî
(ö. 485/1092)
et-Tantarâniyye adlý
kasidesiyle tanýnan
þair ve müderris
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(bk. et-TANTARÂNÝYYE).
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Tantarânî (ö. 485/1092) tarafýndan
Selçuklu Veziri Nizâmülmülk için
yazýlan methiye.

™

Ebû Nasr Muînüddin Ahmed b. Abdürrezzâk et-Tantarânî, Baðdat Nizâmiye Medresesi’nin önde gelen âlim, edip ve müderrislerinden olup Selçuklu sultanlarý Alparslan ile oðlu Melikþah zamanýnda uzun
süre vezirlik yapan ve kurduðu Nizâmiye
medreseleriyle eðitimin öncüsü sayýlan Nizâmülmülk ile yakýn alâkasý bulunuyordu.
Devletþah Te×kiretü’þ-þu£arâßsýnda (s. 27)
Tantarânî’nin yüksek sanat ürünü, bedîî
sanatlarla örülmüþ çok sayýda Arapça þiirinin bulunduðunu belirtir. Tantarânî, Nizâmülmülk için yazdýðý bu kasidesiyle þöh-

et-TANTARÂNÝYYE

rete kavuþmuþtur. Otuz beþ beyitlik methiye yazarýna nisbetle el-Æa½îdetü’¹-ªan¹arâniyye, cinas sanatýnýn eþsiz icrasýný
ortaya koyduðundan el-Æa½îdetü’l-mücennese, içinde tercî‘ türü cinas örnekleri yoðun þekilde geçtiði için el-Æa½îdetü’t-tercî£iyye, ayný vezinde ve kafiyede
öðelerin çokluðu sebebiyle el-Æa½îdetü’ttar½î£iyye gibi isimlerle anýlmýþtýr. Remel
bahrinde kaleme alýnan kasidede beyitlerin yirmi beþini nesîb (gazel), onunu methiye bölümü oluþturur. Þair uzun nesîb bölümünde Hz. Peygamber’e duyduðu sevgiyi tasvir eder. Bundan dolayý kasideye
Resûl-i Ekrem’in methine dair yazýlmýþ kasideler arasýnda da yer verilmiþtir. Þair Resûlullah’ýn aþkýnýn doðurduðu büyük sarsýntý ile aklýný yitirdiðini, eriyip yay gibi olduðunu, akan göz yaþlarýnýn yanaklarýný pýnar pýnar oyduðunu, aþk-ý habîbi uzun zaman kalbinde bir sýr gibi sakladýðýný, ancak gözlerinin, akýttýðý yaþlarla bu sýrrýný
ifþa ettiðini, beline aþk kuþaðýný kuþandýðýndan beri aþk ateþi içinde yandýðýný söyler; bu ateþle susuz kalan gönlünü Hz. Peygamber’den rîk-i pâkiyle sulamasýný talep
eder. Methiye bölümünde Nizâmülmülk’ün
ilme ve eðitime hizmetinden ziyade kadîm
þiirde temel övgü temalarý olan cömertlik,
yiðitlik ve kahramanlýk vasýflarý dile getirilir. Nizâmülmülk’e, “Ey âlemlerin nizamý,
ey kâinatýn övünç kaynaðý” hitabýyla baþlayan bölümde Ýslâm bayraklarýnýn kendisi sayesinde muzaffer olduðu ve Ýslâm’dan
dönenlerin hüsrana uðradýðý, birçok kahramanýn Nizâmülmülk’ün tehdidinden korkarak mecalsiz kaldýðý, bununla birlikte
onun adalet ve insaf pýnarý olduðu, yaðmur saðanaklarý misali eliyle sunduðu nimet ve ihsanlarýnýn dostlarýna, isteyenlere ve bütün mahlûkata ulaþýp kâfi geldiðini ifade eder.
Nesîb kýsmýndan üç beyit:
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(Ey gönlü aþk derdinden hâlî kiþi! Gönlümü
aþka salýp allak bullak ettin. Hicranýnla deprem
gibi sarstýn beni, aklým da bu depremde kayýp gitti // Ey güzel boylu! Cevrü cefanla boyumu yaya
çevirdin, insaflý davran. Zira aþk derdiyle dopdolu gönlüm nerdeyse helâk olacak. // Gizledim aþkýmý gönlümde uzun zaman, ama gözlerimden
akan inci misali yaþlar taþýp sýrrýmý bir çerað gibi fâþeyledi).

Methiye bölümünden üç beyit:
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(Ey mülkün nizamý, ey kâinatýn övünç kaynaðý, ey kendisine yardým istemeye gelen mazluma yardýmlarýný bahþeden! // Ey sayesinde Mustafa dininin bayraklarý muzaffer olan! Onun dininden sapan ve dönenleri cihad ile helâk eden! //
Düþmanlarýn burnunu sürtmeye devam et. Þahane bir devlet içinde nice bayramlarla neþ’eyâb
ol ki o devlet içinde ilâhî lutuflarýn en devamlýsý
dönüp dolaþmada ...).

Kâtib Çelebi’nin cinas sanatý bakýmýndan benzeri yazýlmamýþ bir kaside olarak
nitelediði eser yoðun cinas ve tercî‘ cinasý
öðeleriyle, ayný vezinde ve kafiyede kelimelerle, çifte kafiye düzeniyle fonetik armonisi ve müzikal niteliði son derece yüksek bir kaside örneði olup þairinin duygu,
düþünce ve þiir sanatý açýsýndan yüksek
seviyesini kanýtlamaktadýr. Lafýzlarý ayný veya benzer, anlamlarý farklý öðelerin oluþturduðu ses âhengine cinas (tecnîs) denir.
Tercîî cinas, nâkýs cinas türünden olup iki
kelimenin bir veya iki harfte farklý olmasýdýr. Kasidede bu türün örnekleri baþtan
sona kadar geçmektedir (bilbâl-bâl, zilzâlzâl gibi). Ayrýca bu örneklerde görüldüðü
gibi çifte ve zengin kafiye sistemi bütün
methiye boyunca sürdürülmektedir. Kasidede geleneksel sistemden farklý olarak
tek kafiye ve revî yerine farklý revîlere yer
verilmiþtir.
Kaside üzerinde çoðunun müellifi bilinmeyen çok sayýda þerh ve tercüme çalýþmasý yapýlmýþtýr. Ebü’l-Leyl Abdürabbih Muhammed Ýbnü’l-Hâc el-Arabî el-Unnâbî’nin el-Ferâßidü’l-cümâniyye fî þer¼i’lÆa½îdeti’t-ªan¹arâniyye adlý þerhi basýlmýþtýr (Kahire 1901). Ebü’l-Alâ Alâeddin
Muhammed b. Muhammed el-Bihiþtî elÝsferâyînî, Muhammed Hâcî Nebî el-Humeydî el-Kevsec, Ni‘metullah b. Rûhullah
el-Hüseynî el-Kerbelâî, Mustafa Ýsâmüddin Üsküdârî, Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî, Muhammed b. Murâd el-Bosnevî, Mustafa b. Ebû Bekir es-Sivâsî gibi þârihlere
ait þerhlerle anonim ve müellifi meçhul
þerhlerin kütüphanelerde çok sayýda nüshasý bulunmaktadýr. Ýbnü’l-Hâcib’e ait olduðu kaydedilen þerhin Burdur Ýl Halk Kütüphanesi’ndeki bir mecmua içinde bulunduðu (nr. 1612/5) belirtilirse de bu bir

zühul eseri olmalýdýr. Þairin kendisi tarafýndan yapýlan þerhin de zamanýmýza intikal edip etmediði bilinmemektedir. Osmanlý Türkçesi’nde kasidenin manzum veya mensur birçok tercümesi mevcut olup
çoðunun mütercimi bilinmemektedir. Kemalpaþazâde ile Ýbrâhim b. Mehmed elYalvâcî tercümeleri en yaygýn olanlarýdýr.
Kemalpaþazâde’nin tercümesini M. A. Yektâ Saraç neþretmiþtir (bk. bibl.). Aslýyla
ayný bahirde yapýlmýþ tercümenin ilk iki
beyti (kýtasý) þöyledir: “Ey meh-i nâ-mihriban âvâre kýldýn gönlümü / Hicr ile bî-sabr
edip bîçâre kýldýn gönlümü // Firkatin sahrâlarýnda dem-be-dem Mecnun gibi / Aklýmý zâil kýlýp gam-hâre kýldýn gönlümü; Ey
boyu ok gibi mevzun kaddimi yâ eyledin /
Kirpiðin hicriyle beni bî-ser ü pâ eyledin //
Sen nigârâ hâtýrýn hoþ tut ki aþkýnda beni /
Cümle-i eþgalden gönlü tesellâ eyledin.”
Ýbrâhim b. Mehmed el-Yalvâcî’nin tercümesi, hem aslýyla ayný vezin ve kafiyede
hem de ayný cinas sanatý icrasý ve çifte kafiye düzeninde yapýlmýþ tercüme olarak
çok raðbet görmüþ ve defalarca basýlmýþtýr (Yalvâcî, el-Mecmû£atü’l-kübrâ, s. 3236, Ýstanbul 1265/1849, 1274, 1859, 1279,
1284, 1303, 1315, 1320, 1920 ...). Örnek: “Ey
ki aþktan bâli hâlî, âþýk ettin bâl-i âl / Firkatinle zâil ettin aklýmý ey kali bâl // Ey ki
ahsen boylu server, yay gibi kýldýn beni /
Aþkýnile koy beni zîrâ ki aþkýn bâle bâl.”
Kasidenin müellifi bilinmeyen Farsça tercümesinin bir nüshasý Beyazýt Devlet Kütüphanesi’nde bulunmaktadýr (Veliyyüddin
Efendi, nr. 3209, vr. 286a-288b). Silvestre
de Sacy kasideyi, Kitâbü’l-Enîsi’l-müfîd
li’¹-¹âlibi’l-müstefîd ve Câmi£i’þ-þü×ûr
min man¾ûm ve men¦ûr (Chrestomathie
arabe ou exraits de divers écrivains arabes
tant en prose qu’en vers avec une traduction française et des notes) adýný verdiði

Arap edebiyatýndan seçmeler arasýnda
Fransýzca tercümesiyle birlikte yayýmlamýþtýr (Paris 1806, 1826-1827). el-Æa½îdetü’¹-ªan¹arâniyye müstakil olarak veya
tercüme ve þerhleriyle birlikte, ayrýca kasideler mecmuasý içerisinde defalarca basýlmýþtýr (Ýstanbul 1265, 1276, 1280).
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