ÞÝHÂBÜ’l-AHBÂR

toduna uygun biçimde düzenlediklerini belirtmiþlerdir. Süyûtî’nin el-Câmi£u’½-½a³¢r,
Muhammed Abdürraûf el-Münâvî’nin Künûzü’l-¼ašåßiš ve Ahmed Ziyâeddin Gümüþhânevî’nin Râmûzü’l-e¼âdî¦’inin telif metodunda da bu eserin etkisi görülmektedir. Þihâbü’l-aÅbâr özellikle Osmanlýlar zamanýnda kaleme alýnan kýrk hadis
mecmualarýnýn, hat malzemesi olarak mimari eserlerin ve hüsn-i hat levhalarýnýn
baþlýca kaynaðý olmuþtur (Yardým, KAM,
XII/1 [1983], s. 70-74).
Ýstanbul kütüphanelerinde pek çok yazma nüshasý bulunan Þihâbü’l-aÅbâr, eþÞihâb fi’l-¼ikemi ve’l-âdâb (Tahran 1322/
1904; Baðdat 1327/1909); Þihâbü’l-aÅbâr
(nþr. Mîr Celâleddin Urmevî, Tahran 1342/
1923) ve Þihâbü’l-Ahbâr Tercümesi (bk.
bibl.) adýyla birkaç defa basýlmýþtýr. Müellifin vefatýndan kýsa bir süre sonra meþhur olan eser, özellikle VI. (XII.) yüzyýlýn
baþlarýndan itibaren Ehl-i sünnet’ten ve
Þîa’dan birçok âlim tarafýndan þerhedilmiþtir. Sünnî âlimlerinden Radýyyüddin esSâganî, Keþfü’l-¼icâb £an e¼âdî¦i’þ-Þihâb
adýyla kaleme aldýðý þerhinde (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 550/1, vr. 1a-22a)
Þihâbü’l-aÅbâr’ý kendisine ait Meþârišu’lenvâri’n-nebeviyye’nin metoduna uygun
biçimde bab baþlýklarýna göre düzenleyip
þerhetmiþ ve hadislerini de rumuzlarla rivayet tekniði açýsýndan deðerlendirmiþtir.
Sâganî, ed-Dürrü’l-mülteša¹ fî tebyîni’l³ala¹ ve nefyi’l-la³a¹ adlý kitabýnda ise
(nþr. Ebü’l-Fidâ Abdullah el-Kadî, Beyrut
1405/1985, müellifin el-Mev²û£ât isimli
eseriyle birlikte) Þihâbü’l-aÅbâr’da nakledilen ve kendisi tarafýndan mevzû sayýlan altmýþ küsur hadise yer vermiþ, ancak
Zeynüddin el-Irâký Risâle fi’r-reddi £ale’½Øâ³ånî adlý çalýþmasýnda onu eleþtirmiþ
ve mevzû olduðuna hükmettiði hadislerin
çoðunda yanýldýðýný belirtmiþ, bunlardan
on üç tanesinin ya sahih veya hasen derecesinde bulunduðunu ileri sürmüþtür
(nþr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî, Beyrut 1407/1986, Müsnedü’þ-Þihâb’ýn sonunda, II, 349-368). Necmeddin el-Gaytî TelÅî½u Þihâbi’l-aÅbâr adýyla bir eser meydana getirmiþ (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1067),
Muhammed Abdürraûf el-Münâvî, eþ-Þihâb’daki hadisleri önce Ýs£âfü(Ým£ânü)’¹¹ullâb bi-tertîbi’þ-Þihâb ismiyle alfabetik sýraya göre düzenlemiþ (Konya Yûsuf
Aða Ktp., nr. 6993/2), daha sonra bunlarý
Ref£u’n-nišåb £an (e¼âdî¦i)kitâbi’þ-Þihâb adlý eserinde karýþýk olarak þerhetmiþtir (Konya Yûsuf Aða Ktp., nr. 6993/3),
Süyûtî ise Þihâbü’l-aÅbâr’ý el-Câmi£u’½144

½a³¢r’inde uyguladýðý alfabetik metoda göre düzenlemiþ ve bu esere Ýs£âfü’¹-¹ullâb
bi-tertîbi’þ-Þihâb ismini vermiþtir (Keþfü’¾¾unûn, II, 1067-1068). Çaðdaþ müelliflerden Muhammed Mustafa el-Merâgý eseri el-Lübâb fî þer¼i’þ-Þihâb adýyla þerhetmiþ (Kahire 1390/1970); Ebü’l-Feyz Ýbnü’s-Sýddîk el-Gumârî de Fet¼u’l-vehhâb
bi-taÅrîci e¼âdî¦i’þ-Þihâb, Münyetü’¹¹ullâb bi-taÅrîci e¼âdî¦i’þ-Þihâb, Veþyü’l-ihâb bi’l-müstaÅrec £alâ Müsnedi’þ-Þihâb ve el-Ýs¼âb fi’l-istiÅrâc £alâ
Müsnedi’þ-Þihâb ismiyle dört çalýþma
yapmýþ, bunlardan Fet¼u’l-vehhâb iki cilt
halinde neþredilmiþtir (bk. bibl.). Müsnedü’þ-Þihâb’ý esas alarak Þihâbü’l-aÅbâr’ý
Müsned-i Þihâb-Hadis Þuleleri adýyla
Türkçe’ye çeviren Ali Akar (Konya 2005),
eseri alfabetik esasa göre yeniden düzenlemiþtir.
Þihâbü’l-aÅbâr’a Þîa âlimleri tarafýndan yazýlan þerhler arasýnda en çok bilinenler Ziyâeddin er-Râvendî’nin ™avßü’þþihâb fî þer¼i’þ-Þihâb, Ebü’l-Fütûh Hüseyin b. Ali er-Râzî’nin Rû¼u’l-a¼bâb ve
rav¼u’l-elbâb, Kutbüddin er-Râvendî’nin
¿ýyâßü’þ-þihâb fî þer¼i’þ-Þihâb adlý eserleri olup bunlardan ™avßü’þ-þihâb ve ¿ýyâßü’þ-þihâb günümüze ulaþmýþtýr. Ebü’lHasan Ali b. Ahmed Ýbnü’l-Kudâî’nin Fa½lü’l-Åi¹âb fî þer¼i’þ-Þihâb isimli Farsça
þerhinin Terkü’l-i¹nâb fî þer¼i’þ-Þihâb
adýyla bilinen muhtasarý Muhammed Þirvânî tarafýndan neþredilmiþtir (Tahran 1344
hþ./1964). Son dönem Þiî müelliflerinden
Naþnas da eseri Farsça’ya çevirip Þer¼-i
Fârisî Þihâbü’l-aÅbâr adýyla þerhetmiþtir (nþr. Muhammed Taký Dâniþ Bezve, Tahran 1349/1930). Abdullah Muhammed elHabeþî çoðu þerh, hâþiye ve ihtisar olmak
üzere Þihâbü’l-aÅbâr üzerine yapýlan elli
civarýnda çalýþma tesbit etmiþtir (Câmi£u’þþürû¼, II, 1127-1131).
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Kandemir, “Ýbnü’s-Sýddîk, Ebü’l-Feyz”, DÝA, XXI,
208.
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Sözlükte þi‘r “bir þeyi inceliklerini kavrayarak bilmek, sezerek vâkýf olmak; uyumlu, ölçülü ve âhenkli söz söylemek” anlamlarýnda masdar; “seziþ, hissediþ, sezgiye
dayanan bilgi; duygu ve heyecandan kaynaklanan uyumlu, ölçülü ve âhenkli söz”
mânasýnda isimdir (Lisânü’l-£Arab, “þ.r”
md.; Kåmus Tercümesi, “þ.r” md.; el-Müncid, “þ.r” md.). Goldziher bu baðlamda þairi “tabiat üstü sihrî bir bilgiye dayanan
seziþle bilen kimse” þeklinde yorumlar (Abhandlungen, I, 17). Þiir kelimesini Ýbrânîce
þîr ile (þarký, güfte, kaside, mûsiki, marþ) iliþkili kabul edenler de vardýr. Kaynaðýnda sihrî
bir mâna sezilen þiirin terim anlamý “engin his, hayal ve ilham ürünü olup sanatkârane biçimde söylenmiþ vezinli-kafiyeli
söz”dür (ÝA, XI, 530). Þiiri þiir yapan temel
unsurlar his, hayal, ilham, lafýz-mâna iliþkisi, vezin-kafiye, kasýt ve niyet þeklinde belirlenebilir. Þiir yazma kastý ve niyeti olmadan vezinli ve kafiyeli söylenmiþ sözler þiir
sayýlmaz. Bu sebeple bazý âyet ve hadislerin bir kýsým aruz vezinlerine uygun veya kafiyeli olarak gelmesi onlarýn þiir sayýlmasýný gerektirmez. Þiirde mânalar lafýzlara tâbi iken âyet ve hadislerde lafýzlar mânalara tâbidir. Sözlükte “dizmek, ipe inci dizmek” anlamýndaki nazm kelimesi genellikle þiir ve þiir telifi için kullanýlýrsa da his ve
hayal boyutu olmayýp yalnýz vezin ve kafiye
unsurlarýný taþýyan didaktik þiir türü nazým
ve manzûme diye anýlýr. Bu sebeple Ýbn Mâlik et-Tâî “Elfiyye” þairi deðil “Elfiyye” nâzýmý diye nitelendirilir. Ayný þekilde duygu
boyutu bulunmakla birlikte vezin esasýna
dayanmayan kafiyeli metinler þiir deðil edebî nesirdir. Þiirin ana malzemesinin çoðunu hayal teþkil eder, çünkü duygunun gücünü tasvir edebilmek için hayale ihtiyaç
vardýr. Bu sebeple bir kýsým Araplar vezinlikafiyeli olmasa da hayal içeren her söze
þiir demiþlerdir. Bu anlayýþ eski ve yeni Batý þiir anlayýþý ile mantýkçýlarýn anlayýþýna
uygun düþmektedir. Nitekim Hassân b.
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Sâbit, oðlunun kendisini sokan yaban arý  ”
sýný tasvir ettiði “  
(Sanki o, iki parça Yemen giysisine bürünmüþtü) sözüyle ilgili olarak, “Kâbe’nin sahibine
yemin olsun ki bu bir þiir” demiþtir (Ýskenderî – Ýnânî, s. 42). Bazý Arap edebiyatçý-

larýnýn Bedîüzzaman el-Hemedânî ile Harîrî’nin makameleri ve Kadî el-Fâzýl’ýn risâleleri gibi hayale dayanan secili nesir ürünlerini mensur þiir kabul etmeleri de bu
baðlamda deðerlendirilmelidir. Kâfirlerin
Kur’an’ý þiir, Hz. Peygamber’i þair diye nitelemeleri inat ve þaþkýnlýk eseri olduðundan gerçeði yansýtmamaktadýr. Çünkü onlar Kur’an’a þiir nitelemesi yaptýklarý gibi
sihir, kehanet ve eskilerin efsaneleri gibi
vasýflar da nisbet etmiþlerdir. Temalara
uygun biçimde seçilmiþ kelime ve lafýzlarla kurulup teþbih, mecaz, istiare, kinaye, cinas, tevriye gibi söz sanatlarýyla örülmüþ þiir dili, vezin ve kafiye ile saðlanmýþ
müzikal armoni, hayata ve olaylara akýl ve
mantýkla deðil his ve hayal penceresinden
bakýþ þiiri þiir yapan temel niteliklerdir. Kafiye þartý klasik Arap þiirine özgü olup modern zamanda Batý þiirinin etkisiyle, özgür
þiir (frée verse), nesir kasidesi (poème en prose) gibi kafiyesiz þiirler Arap þiirinde de yansýma bulmuþtur.
Þiir, bütün uygarlýklarda dinî ritüeller ve
müzikle ilgisi dolayýsýyla en kadîm edebî
ürün kabul edilir. Çünkü þiir hayalin, nesir ise düþüncenin ürünüdür. Ýnsanýn psikolojik yapýsýnda hayal düþünceden önce
gelir. Edebî nesir þiirden doðmuþtur. Ancak konuþmada kullanýlan nesrin ihtiyaç
sebebiyle daha eski olduðu þüphesizdir.
Nitekim hiçbir kitap telif edilmeden ve hiçbir edebî nesir ortada yokken Homeros’un
þiirleri terennüm ediliyor, Ýslâm öncesi Arap
þiiri panayýr ve toplantýlarda okunuyordu.
Buna raðmen nisbeti þüpheli bazý kâhin ve
hükemâ secileri dýþýnda kadîm Arap edebî nesrinden günümüze herhangi bir þey
ulaþmamýþtýr (Mecdî Vehbe – Kâmil elMühendis, s. 118). Þairin eserini okurken
birtakým sembolik hareketler yapmasý, ilhamýný doða üstü bir kaynaða baðlamasý
gibi hususlarý dikkate alan bazý yazarlar
þair-kâhin, seci-þiir arasýnda bað kurmuþ
ve secili nesri nazma geçiþte bir aþama
kabul etmiþse de bu doðru deðildir (ÝA,
XI, 531). Aristo’nun Peri Poietikes (þiir sanatý) adlý eseri þiir teorileri ve türleri hakkýnda zamanýmýza intikal eden ilk kitap
olup bu alanda diðer dillerde yazýlan eserlerin ana kaynaðýný teþkil etmiþtir. Âni ilhamýn ürünleri olarak þiirle müzik arasýnda yakýn bir ilgi bulunmaktadýr. Bazý þiir
vezinlerinin deve çobanlarýnýn ve savaþçý-

larýn ezgilerinden doðduðu kabul edilir.
Ninniler, aðýtlar, ilâhiler vb. þeyler müzikal þiir parçalarýdýr. “Özel biçimde vezni
gösteren bir âhenkle þiir okuma” anlamýna gelen inþad kelimesinin asýl mânasýnýn
“sesi yükseltmek” olmasý, þiir çerçevesinde geçen Ýbrânîce ve Türkçe kelimelerin
müzikle ilgili anlamlar ifade etmesi þiirin
kaynaðýndaki müzikal gerçeði teyit etmektedir.
Câhiz ve ondan etkilenen Našdü’þ-þi£r
sahibi Kudâme b. Ca‘fer gibi edip ve eleþtirmenler iyi þiirin niteliklerini harfler-kelimeler, lafýz-mâna, vezin-kafiye ve armoni olarak cüzleri arasýnda tam bir uyum
ve kaynaþma þeklinde belirlemiþlerdir (elBeyân, I, 67). Hasan b. Biþr el-Âmidî temaya uygun biçimde seçilmiþ lafýzlarý, makama uygun temsil ve istiareleri, gereksiz uzatma ve kýsaltmalardan arýnmýþ, anlamý ve amacý tam karþýlayan nitelikte olmayý kaliteli þiirin vasýflarý diye sayar. Buhtürî’nin, “Þiir iþareti kâfi gelen bir telmihtir,
o asla hitaplarý uzatýlmýþ hezeyan deðildir”
dizesi de bunu doðrulamaktadýr (Mecdî
Vehbe – Kâmil el-Mühendis, s. 119). Nitelikli þiirin üretilebilmesi için þairde doðal yetenekle edebî zevki þart koþan £Ýyârü’þ-þi£r sahibi Ebü’l-Hasan Ýbn Tabâtabâ
el-Alevî bu olmadýðý takdirde þiir ve aruz
bilgisinin bir iþe yaramayacaðýný söyler
(a.g.e., a.y.). Mübalaða ve hüsn-i ta‘lîl de
güzel þiirin temel niteliklerindendir. Ýbn
Tabâtabâ gibi bazý eleþtirmenler þiirin güzelliðinde gerçekçiliði esas alýrken Aristo’dan itibaren Câhiz ve Kudâme b. Ca‘fer gibi eski ve yeni eleþtirmenlerin çoðu abartýyý güzel þiirin vazgeçilmez öðesi saymýþ,
bu hususun önemini vurgulamak üzere
söylenen, “En tatlý þiir en yalan olanýdýr” sözü eskiden beri darbýmesel vasfýný korumuþtur. Þairin tabii hadiselerin gerçek sebeplerini görmezlikten gelerek onlar için
baðlama uygun edibane ve þairane sebepler ortaya koymasý (hüsn-i ta‘lîl) birçok þiirde güzelliðin ve zarafetin kaynaðýný oluþturmuþtur.
Câhiz þiirin baþka bir dile tercüme ve
naklinin mümkün olmadýðýný, bu durumda onun deðiþtirilmiþ ve baþka bir þekle
sokulmuþ olacaðýný, beðenilen ve hayret
uyandýran yanýnýn ortadan kalkýp düz söz
(mensur) seviyesine düþeceðini, baþtan
mensur olarak ifade edilmiþ sözün þiirden
dönüþtürülmüþ mansur sözden daha güzel ve etkili kabul edildiðini belirtir. Onun
bu görüþü, vezin ve kafiyeden doðan müzikal armoniyi ve þeklî yapýyý esas alan þiir anlayýþýný savunan çevrelerce sürdürülmüþtür. Ancak iç armoniyi ve sembolizmi

savunan þiir anlayýþýný benimseyenler buna karþý çýkmýþ, þiirin ve sanat ürününün
tercüme edilmesinin mümkün olduðunu,
bazý tercümelerin orijinallerinden daha baþarýlý görüldüðünü ileri sürmüþtür. Þiiri
orijinalindeki ibdâ‘ ve îka‘ seviyesinde tercüme etmenin imkânsýzlýðý hususundaki
Câhiz’in görüþü geçerliliðini korumaktadýr.
Kaynaðý milâttan önce II. binlere kadar
uzanan Hint þiiri I. binde kutsal Veda metinlerinde yer alan ilâhilerle zirveye ulaþmýþ, daha sonra dünyevî kasideler, arya,
gayatri, destan ve drama türünde birçok
ürün verilmiþtir. Yunan þiiri milâttan önce
IX veya VIII. yüzyýllarda Homeros’un Ýliade ve Odissa adlý destanlarýyla baþlamýþ,
lirik þiir ve gazel, trajedi, komedi, hikemiyat ve pastoral þiir türlerinde ürünler yine Îsâ’dan önce ortaya konulmuþtur. Latin þiiri Homeros’tan çevirilerle baþlamýþ ve
milâttan önce II. yüzyýlda Ennius’un Annales’i ile (yýllýklar / havliyyât) kurulmuþ,
ardýndan drama, destan, gazel, felsefî ve
pastoral þiir türünde eserler verilmiþtir.
Çin þiirinde en kadîm ürünler Tang çaðýndan (m.s. 618-906) zamanýmýza gelenlerdir. Ýslâm öncesi döneme ait çok az ürün
intikal eden Ýran þiiri, VII. yüzyýlda Ýslâm’ýn
kabul edilip Arap yazýsýnýn benimsenmesiyle asýl ürünlerini vermeye baþlamýþ, Arap
aruzunun kullanýlmasýyla IX. yüzyýldan itibaren geliþme yoluna girmiþtir.
Arap Þiiri. a) Câhiliye Devri. Arap þiiri
de diðer milletlerde olduðu gibi edebî nesirden önce baþlamýþtýr. Hz. Âdem’e, Ýblîs’e, Cebrâil’e, Amâlika, Âd ve Semûd’dan
bazý kimselere nisbet edilen Arapça kýta
ve beyitler (Kureþî, I, 140-145) þiir râvileri
tarafýndan uydurulmuþtur. Gerçekte günümüze intikal eden en eski örnekler V.
yüzyýlýn sonlarý ile VI. yüzyýlýn baþlarýna aittir. Bu örnekler, dil-üslûp özellikleri ve nazým tekniði bakýmýndan uzun bir mâzide
oluþmuþ sanat geleneði zemini üzerinde
inþa edildiklerini kabul ettirecek olgunluktadýr (ÝA, XI, 530). Kasidelere sevgilinin yaþadýðý eski konak yerlerinin kalýntýlarý baþýnda durup aðlamakla baþlama geleneðini Ýmruülkays b. Hucr’ün icat ettiði yaygýn bir kanaat halinde ise de bizzat onun,
“Durun, þu yýllanmýþ kalýntýlar baþýnda da
aðlayalým diyara, týpký Ýbn Hizâm’ýn aðladýðý gibi” dizesinde bu konudaki öncülüðü Ýbn Hizâm’a vermesi; Züheyr b. Ebû
Sülmâ’nýn intihal gerçeðini dile getirdiði
bir dizesinde, “Biz þairler ancak ödünç verilmiþ veya kendimizce tekrar edilmiþ sözleri dile getirmekteyiz” itirafý; Antere’nin,
“Þairler söylenmedik söz mü býraktý!” ifadesi Arap þiirinin bu karanlýk ve uzun geç-
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miþine vurgu yapmaktadýr. Nitekim Ebû
Amr b. Alâ da, “Size eski þiirden çok azý
kaldý, tamamý ulaþsaydý büyük bir ilim intikal etmiþ olacaktý” sözüyle bu gerçeði ifade etmiþtir. Kadîm þiir doðduðu çevreyi
gerçekçi, yalýn, açýk ve abartýsýz biçimde
tasvir etmekle Araplar’ýn içinde yaþadýðý
muhite, hayat, örf ve âdetlere iliþkin saðlýklý bilgiler saklayan bir ilim hazinesi (divan, sicil) konumundaydý. Ancak dar çevre
ve tek düze hayat þartlarý özellikle deve,
at, kadýn, savaþ ve araçlarý ile eski konak
yerlerinin tasvirinde bazý mâna / tema,
sûret ve lafýz kliþelerinde þairler arasýnda
benzeþmelere yol açmýþtýr. Ýmruülkays,
Züheyr ve Antere’nin yukarýdaki sözleri
bu hususa iþaret etmektedir. Kadîm þiirin ilk örneklerinin kýtalar halinde kýsa þiirler olduðu, ilk uzun kasidenin hicretten
en fazla yüzyýl önce Ýmruülkays’ýn dayýsý
Mühelhil (Adî) b. Rebîa tarafýndan ortaya
konulduðu kabul edilmektedir. Bununla
Mühelhil’in otuz beyte ulaþan ve günümüze intikal eden þiiri kastedilmiþ olmalýdýr
(Mustafa Sâdýk er-Râfiî, III, 20). Þiirde ilk
defa önemli olaylarý (vekai‘) zikreden, þiiri
inceltip süzgeçten geçiren ve güzelleþtirenin de bu þair olduðu, bu sebeple kendisine “Mühelhil” (unu ince eleyen) lakabýnýn
verildiði kaydedilir (Cumahî, s. 391). Hâris
b. Kâ‘b, Anber b. Amr, Düveyd b. Zeyd,
A‘sur (Münebbih) b. Sa‘d, Züheyr b. Cenâb,
Müstevgýr b. Rebîa, Cezîme el-Ebraþ, Efveh el-Evdî, Ebû Duâd el-Ýyâdî gibi kadîm
þairlere bazý kýtalar (mukattaât) nisbet edilmiþtir (a.g.e., s. 26-40). Kaside gibi iç düzeni olmayan bu kýtalarýn bir kýsmý uzun
kasidelerden kalan parçalar, bir kýsmý da
aslýnda kýsa þiirler olabilir. Nitekim sonralarý da aþk, din, felsefe vb. konularda kýtalar yazýlmýþtýr (ÝA, XI, 537).
Kadîm Arap þiirinin intikalinde usta-çýrak yöntemiyle her þairin özel râvi veya
râvileri tarafýndan þiirlerin ezberlenip aktarýlmasý asýl olup râvilik, geleneði olan
bir mektep halindeydi. Yalnýz bir þairin þiirlerini belleyip aktaran râvileri, hâfýzalarýndaki þiirin miktarý hakkýnda menkýbevî
fýkralar anlatýlan Muhammed b. Sâib elKelbî (ö. 146/763), Hammâd er-Râviye,
Mufaddal ed-Dabbî ve Halef el-Ahmer gibi büyük râviler izlemiþtir. Bununla beraber kadîm þiirin yazýlý intikaline iliþkin bazý anekdot ve kayýtlar mevcuttur. Bir kýsým
Câhiliye þiirlerinde “yazmak, yazý, yazar,
ince-yumuþak deri” gibi kelimelerin geçmesi o dönemde de yazýnýn bulunduðu,
daha çok içtimaî ve ticarî iþlerde kullanýldýðý, þiirin, hatta hutbe, vasiyet vb. nesir
örneklerinin þifahî rivayetle aktarýldýðý ka146

bul edilir. Ahnes b. Þihâb et-Taðlibî’nin,
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(Hýttân b. Avf kýzýnýn konak yerleri vardýr /
Týpký kâtibin ince ve yumuþak deri [rak] üzerine mektubunun baþlangýç kýsmýný yazdýðý gibi)

dizesi yazýnýn kullanýlmakta olduðunun
kanýtýdýr. Lahmîler’in son hükümdarý Nu‘mân b. Münzir’in (ö. 602), hânedaný için
söylenmiþ methiyelerden oluþan bir divan
teþkil ederek sarayýnýn altýna gömdürdüðü ve bunun Muhtâr es-Sekafî (ö. 67/687)
tarafýndan çýkarýldýðý rivayet edilir (Ýbn Cinnî, I, 393 vd.). I. Muâviye zamanýnda kurulan kütüphanede dil ve edebiyat eserlerinin bulunduðuna dair bilgi yoksa da
Hâlid b. Yezîd b. Muâviye (ö. 85/704 [?])
adýna kurulan kütüphanede þiir kitaplarý
mevcuttu. I. Velîd eski þiir ve ahbârý yazdýrmak için kâtip görevlendirmiþtir (Ýbnü’nNedîm, s. 9 vd.). Bunlardan baþka bir muganniyenin Ömer b. Ebû Rebîa’nýn þiirlerini içeren bir deftere (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, II, 13, 37, 78), Ferezdak’ýn da Züheyr b. Ebû Sülmâ divanýna sahip olduðu, II. Velîd’in Arap ahbâr, eþ‘âr ve ensâbýný toplattýðý (Nâsýrüddin el-Esed, s. 155
vd.) nakledilir. Bu tür münferit yazýlý ve
þifahî nakiller II. (VIII.) asrýn ilk yarýsýna
kadar sürmüþtür. Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Hammâd er-Râviye’nin el-Mu£allašåtü’sseb£i ile Mufaddal ed-Dabbî’nin el-MufaŠŠaliyyât adlý antolojisinden sonra III.
(IX.) yüzyýlýn baþlarýndan itibaren yazýlý nakil geliþip yaygýnlaþmýþtýr. Þifahî malzemenin toplanmasýný Ebû Amr eþ-Þeybânî, Asmaî ve Ebû Abdullah Ýbnü’l-A‘râbî
nesli gerçekleþtirmiþ, derleme faaliyetini
Muhammed b. Habîb, Ýbnü’s-Sikkît ve Ali
b. Hasan et-Tûsî gibi þahsiyetler tamamlamýþ, Sükkerî nesli ise bu yazýlý rivayetleri
bir araya getirip tasnif etmiþtir. Sonuçta
münferit þairlere ve kabilelere ait divanlarla þairlerin hayat, ahbâr ve þiir örneklerini kapsayan eserler ortaya çýkmýþtýr (ÝA,
XI, 533).
Mufaddal ed-Dabbî, Ebû Ubeyde et-Teymî, Asmaî, Cumahî, Câhiz, Ebû Hâtim esSicistânî, Ýbn Kuteybe, Ýbnü’l-Mu‘tez, Ýbn
Düreyd, Ebû Ali el-Kalî gibi edipler Hammâd er-Râviye ile öðrencisi Halef el-Ahmer’in kadîm þiiri deðiþtirdiklerini, eklemeler yaptýklarýný, meþhur þairler adýna
farkedilemeyecek þekilde þiirler uydurduklarýný iddia etmiþlerdir (Cumahî, s. 48; Ýbnü’l-Mu‘tez, s. 147; Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî,
VI, 89). Bu iddialarýn arka planýnda BasraKûfe dil mektebi taassubu, siyasî rekabet
ve husumet, þuûbiyye hareketi gibi etkenlerin bulunduðu ve isnatlarda bu faktör-

lerin rol oynayabileceði göz ardý edilmemelidir. Bu sebeple Câhiliye þiiri bazý mahallî tasarruflar bulunsa bile bütünüyle
eskidir. Bunun dýþýnda iddia edilen deðiþiklik ve ilâveleri yapanlar kadîm þiirin dil
ve üslûp özelliklerine son derece vâkýf âlim
ve þairler olduðundan sahteliklerinden þüphelenilen eserler ayýrt edilemeyecek derecede baþarýlý benzetmelerdir (ÝA, XI, 534).
Bu uydurma ve deðiþtirme iddiasý XIX.
yüzyýlýn yarýsýndan itibaren S. W. Muir, W.
Ahlwardt, R. Basset, T. Nöldeke, D. S. Margoliouth ve F. Krenkow gibi þarkiyatçýlar
tarafýndan yeniden gündeme getirilmiþ ve
bütün Câhiliye þiirine teþmil edilmiþtir. C.
J. Lyall, C. A. Nallino ve C. Brockelmann
gibi þarkiyatçýlar ise bu iddialara cevap
vermiþ ve kadîm þiirin otantikliðini savunmuþtur. Diðer taraftan Arap dünyasýnda
Tâhâ Hüseyin uydurma iddiasýnda þarkiyatçýlara katýlmýþ, Fi’þ-Þi£ri’l-Câhilî ve
Fi’l-Edebi’l-Câhilî adlý eserleriyle bazý
makalelerinde kadîm þiirin, Câhiliye Araplarý’nýn hayatýndan çok müslümanlarýn hayat ve eðilimlerini temsil ettiði gerekçesiyle Ýslâmî dönemde uydurulduðunu ileri sürmüþtür. Baþta Mustafa Sâdýk er-Râfiî ve Muhammed Ferîd Vecdî olmak üzere Muhammed el-Hudarî, Muhammed
Lutfî Cum‘a, Muhammed Hýdýr Hüseyin
gibi âlim ve eleþtirmenler bu iddialara cevap vermiþtir.
Tabiatlarý, dilleri, tek düze hayatlarý ve
yaþadýklarý çevre itibariyle Sâmî kavimler
içinde þiire en yatkýn ýrk olan Araplar’da þiire ilgi duymayan, þiir söylemeyen bir fert
yok gibidir. Þair savaþ halinde düþmanlara
kýlýçlardan tesirli hiciv oklarý fýrlatan bir silâhþordu, barýþta ise bir övünç ve kývanç
vesilesi olarak toplumda büyük itibara sahipti ve hiyerarþide kabile reisinden sonra
yer alýyordu. Câhiliye dönemi Arabistan’ýnda þiiri teþvik eden vesileler ve onu besleyen çevreler vardý. Haram aylarda kurulan Ukâz, Zülmecâz gibi panayýrlarda hakem huzurunda düzenlenen þiir yarýþmalarý, ayrýca Hîre ve Gassânî saraylarý ile bazý Hicaz merkezleri bunlarýn baþýnda yer
alýr. VI. yüzyýldan önceki devirlerde bazý þairler kabilelerinden ayrýlarak gezgin methiyeciler haline gelmiþ, yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Mütelemmis, Nâbiga ezZübyânî ve Hassân b. Sâbit gibi þairler meliklere methiye sunup câize almak için Lahmî ve Gassânî saraylarýný âdeta tavaf eder
hale gelmiþti. Kadîm þiirin geliþmesinde
bu saraylarýn büyük etkisi olmuþ, çölden
gelen sert þiir dili bu muhitlerde þehirli
zevkiyle temas neticesinde yumuþamýþ,
tekellüflü ve garip ifadeler yerlerini basit
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ve kolay olanlara býrakmýþtýr (Ebü’l-Hasan
el-Cürcânî, s. 21 vd.). En parlak devrini III.
Nu‘mân zamanýnda yaþayan Hîre’nin 602
yýlýnda sönmesinin ardýndan Hicaz’ýn çeþitli yerlerinde oluþan merkezlerde þiir raðbet görmeye devam etmiþ, Ýslâm devletinin kurulup geliþtiði Medine þiir ve mûsikinin olgunlaþmasýnda en elveriþli ortam
durumuna gelmiþtir (ÝA, XI, 531). Kadîm
þiir maddî karþýlýðý olmayan, sadece teþekkür ve saygý amacýyla yazýlýrken bu saray
ve merkezler þiirin bir ticaret metaý haline
dönüþmesinde etkili olmuþtur. Bu çýðýrý,
Hîre ve Gassânî meliklerinden aldýðý câizelerle altýn kaplarda yemek yiyen Nâbiga ez-Zübyânî açmýþ, Meymûn b. Kays elA‘þâ belde belde dolaþarak þiir ticareti
yapmýþ, hatta bu amaçla Hz. Peygamber
için de methiye yazmýþtýr. Daha sonra Hutay’e bu geleneði sürdürmüþtür.
Kadîm þiirden intikal eden en eski örneklerde bile lugat hazinesi fevkalâde zengindir ve geliþmiþ bir ortak þiir dili kullanýlmýþtýr. Bu dil þairler, edipler ve hatipler
arasýnda yaygýnlaþan lehçeler üstü ortak
bir edebî dildi. I. (VII.) yüzyýlda kaideleri
tesbit edilen ve kelime hazinesi büyük ölçüde belirginlik kazanan klasik Arapça’nýn
esasý da bu dildir. Söz konusu ortak edebiyat ve þiir dilinin oluþmasýnda ve geliþmesinde en büyük rolü Ukâz panayýrýnda
düzenlenen þiir müsabakalarý oynamýþtýr.
Þairler ve hatipler eserlerini kalabalýk dinleyici kitlesine hitap edebilmek için en yaygýn, en fasih kelime ve ifadelerle inþâ ediyorlardý. Neticede uzlaþýlmýþ ortak edebiyat ve þiir dili teþekkül etmiþtir. Bunda hâkim lehçe Ukâz’ýn nüfuz alanýnda bulunduðu Kureyþ lehçesiydi. Yabancý temaslardan uzak kalabilen Kays, Temîm, Hüzeyl
ve Tay lehçeleriyle Necid bedevîleri lehçelerini de bu baðlamda zikredenler olmuþtur.
Eski Arap þiiri çoðunlukla inþadýna sebep olan bir vak‘anýn hikâyesiyle birlikte
nakledilmiþtir. Bu durum þairlerin hayatla olan sýký baðýný gösterir. Eski þair ilhamýný perisi vasýtasýyla bir kaynaða baðlarsa da bu kaynaktan faydalanabilmesi, dilinin çözülebilmesi ve perisinin fýsýltýlarýný
duyabilmesi için sevinç, coþku, öfke, korku, içki, ihtiras derecesinde arzu, özlem,
aþk, acý, keder ve þiddetli heyecan gibi somut faktörlerin bulunmasýný þart görürdü (Ýbn Kuteybe, s. 23-26). Nitekim tuzaða düþürülen Þenferâ kendisinden þiir söylemesi istenince, “Þiir neþeli zamanlarda
söylenir” demiþ, Ertât b. Süheyye, Abdülmelik b. Mervân’ýn þiir söyleme talebine,
“Bugün nasýl þiir söyleyebilirim ki ne iç-

tim ne sevindim, ne kýzdým ne korktum”
cevabýný vermiþtir (a.g.e., s. 25, 504; Ebü’lFerec el-Ýsfahânî, XI, 140; XIII, 31). Kadîm
Arap þairi, ilhamýný ifade etmeye elveriþli
ruh haline erdikten sonra gözlerini müþahhas âleme açarak sanatýný icra ederdi. Zamanla özgün ürünler veren bu gelenek deðiþmiþ ve eskilerden beðenilip alýnanlar yeniden düzenlenip bazý ilâveler yapýlmak suretiyle þiir yazma geleneði özellikle Ýran’da ve klasik Türk þiirinde son haddine ulaþmýþtýr (ÝA, XI, 537).
Arap þiirinin en eski birimi ayný kafiyede
iki mýsradan oluþan recez þiirleridir. Bunlar deve çobanlarýnýn ezgileri, ninniler, savaþçýlarýn meydan okumalarý, kadýnlarýn
savaþanlara sesleniþi gibi konularda âni
ilhamýn ürünleri olarak irticâlen söylenmiþ
recez bahrinde kýsa parçalardý. Baþlangýçta bir sanat ürünü sayýlmadýðý için önde
gelen þairler bu alanda eser vermemiþtir.
Ýlk defa recez þiirini uzatarak “urcûze” adý
verilen kaside çýðýrýný açan þair Aðleb elÝclî’dir (ö. 21/642). Urcûze mesnevi / müzdevice gibi bazý önemli nazým þekillerinin
doðmasýna yol açmýþ, daha sonra tarih,
gramer, akaid gibi ilim dallarýnda çok uzun
didaktik þiirlerin yazýlmasýna imkân saðlamýþtýr. II. Velîd’e ve Hammâd Acred’e bazý müzdeviceler nisbet edilirse de (Ebü’lFerec el-Ýsfahânî, V, 128 vd.; XIII, 74) Ýran
asýllý Ebân b. Abdülhamîd (ö. 200/815-16),
14.000 beyitlik Kelîle ve Dimne tercümesi ve diðer birçok telif ve çevirisiyle
mesnevi þeklinin ilk uzun örneklerini vermiþtir. Bunlardan baþka Ebû Nüvâs ve
Ebü’l-Atâhiye, özellikle uzun örnekler ortaya koyan Ýbnü’l-Mu‘tez ve Ýbn Abdürrabbih de bu alanda zikredilen þahsiyetlerdir.
Þiir için kullanýlan eski terimlerden biri de
“karîz”dir. Karîz (kesilmiþ), “recezden kesilmiþ þiir biçimi” demek olup önceleri kasideye göre daha kýsa parçalarý ifade ederken III. (IX.) yüzyýldan sonra “mutlak þiir /
nazým” anlamýnda kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Kasideye göre daha kýsa parçalar için
kullanýlan bir diðer kadîm tabir “kasîd”dir.
Kaside ise daha uzun, biçim ve içeriði daha farklý, belli konularýn iç nizama göre iþlendiði þiirlerdir. Klasik kaside ise iç planýný
doðal bir geliþme sonunda kazanmýþtýr.
Bununla beraber kaside, Araplar tarafýndan muayyen bir þairin icadý gibi telakki
edilerek belli bir baþlangýca baðlanmýþ ve
ilk kaside yazarýnýn Mühelhil b. Rebîa etTaðlibî olduðu söylenmiþtir (Cumahî, s. 33;
Ýbn Kuteybe, s. 256). Kasidenin baþlangýcýyla ilgili belli tarih ve þahýs tesbiti zorlamalarýndan anlaþýlan husus, onun V. asýr
ortalarýnda Doðu Arabistan’da Bekir ve

Taðlib kabileleri arasýnda geliþip Hîre muhiti vasýtasýyla yayýlma imkâný bulmuþ olmasýdýr (Blachère, s. 376; ayrýca bk. KASÝDE).
Câhiliye þiirinde baþta medih ile tasvir
(vasf) olmak üzere gazel, fahr, risâ, hike-

miyat, i‘tizâr ve isti‘tâf gibi temalar iþlenmiþtir. Þairler övdüklerini yiðitlik, cömertlik, soyluluk, adalet, akýllýlýk, komþuyu himaye etme, düþküne yardým elini uzatma
gibi erdemlerle yalana ve abartýya kaçmadan övmüþlerdir. Züheyr b. Ebû Sülmâ’nýn
Herim b. Sinân ile Hâris b. Avf’ýn fedakârlýklarý hakkýnda yazdýðý, derin saygý, sevgi
ve samimi duygulardan kaynaklanan methiyeler ortaya konulduðu gibi Hîre ve Gassânî saraylarýný dolaþarak câize toplamak
için yazýlan methiyeler de çoktur. Nâbiga
ez-Zübyânî, Meymûn b. Kays el-A‘þâ, Hassân b. Sâbit, Müseyyeb b. Ales gibi þahsiyetler bu þairlerdendi. Kadîm þairin ince ve yalýn tasvirleri hemen her tema ve
konuda yer alýp çöl hayatýnýn bütün etkinlik ve öðeleri, savaþ ve silâhlarý, þarap ve
içki meclisleri, eðlenceleri ve doða olaylarý
ayrýntýlarýyla tasvir edilmiþtir. Gazelde Ýmruülkays kadýn aþkýný ve fiziksel güzelliði
tasvirde öncü kabul edilmiþ, kadýn onun tarafýndan belli ve ortak teþbih kliþeleriyle
tasvir edilmiþ ve ruhsal erdemleri dile getirilmiþtir. Antere-Able, Mahabbel es-Sa‘dîMeylâ, Abdullah b. Aclân-Hind vb. arasýnda yaþanan ve aþk ýstýrabýný dile getiren
gazeller, Emevî devrinde ortaya çýkan ve
Uzrî gazel olarak tanýnan iffetli / platonik
aþk þiirlerinin nüvesini oluþturmuþtur. Kadîm mersiye ölüye aðlama veya intikam
çaðrýsý ile baþlar ve ölü medihte geçen erdemlerle övülür, þairler arasýnda belli lafýz
ve ibarelerle dua kliþeleri tekrar edilirdi.
Az miktarda olan kadîm hicivde fert veya
kabileye yönelik medihte geçen erdemlerin zýtlarý kullanýlmýþ, genellikle açýk küfür
ve çirkin ifadelerden uzak ciddi ve nezih
bir dile aðýrlýk verilmiþ, bazýlarýnda acýtýcý
ta‘riz ve telmih üslûbu kullanýlmýþtýr. Daha çok planlý kasidenin son kýsmýnda yer
alan fahriyelerde þair kendisinin veya kabilesinin erdemlerini övgüde geçerli unsurlarla dile getirmiþtir. Ümeyye b. Ebü’sSalt, Tarafe b. Abd, Lebîd b. Rebîa, Hâtim
et-Tâî gibi þairler yaþanýlan özlü hikemiyat
beyitleri nazmetmiþlerdir. Nâbiga ez-Zübyânî, Nu‘mân b. Münzir’in ölüm tehdidine
karþý özür beyaný, af ve merhamet talebi
için yazdýðý kasidelerle i‘tizâr ve isti‘tâf türü þiirin öncüsü olmuþtur.
b) Erken Ýslâm Dönemi. Arap þiir tarihinde Ýslâm dininin ortaya çýkmasýyla yeni bir dönem baþlamýþtýr. Ýslâmiyet’in ge-
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tirdiði iman kardeþliðine mukabil müþriklerin Hz. Peygamber için “mecnun bir þair”
demeleri (es-Sâffât 37/36) ve kadîm þiirin
kabile asabiyeti üzerine inþa edilmiþ olmasý müþrik devri þiirinin yasaklanmasý sonucunu doðurmuþ, ancak iman edip iyi davranýþlarda bulunan ve Allah’ý hatýrlarýndan
çýkarmayanlar bundan istisna edilmiþtir
(eþ-Þuarâ 26/224-227). Söz konusu âyetlerde yasaklanan þiirin Resûl-i Ekrem’e, Ýslâm’a ve müslümanlara sataþan müþrik
þairlerin þiirleri, istisna edilen þiirin de Hassân b. Sâbit, Kâ‘b b. Mâlik, Abdullah b. Revâha gibi onlara cevap veren müslüman
þairlerin þiirleri olduðunu bizzat Resûlullah söylemiþtir (Taberî, XIX, 156-159). Esasen Ýslâmiyet þiirle mûsikiyi mutlak mânada menetmemiþ, insanlarý kötü yollara sevkeden bir nitelik kazandýðý takdirde zararlý bulmuþtur. Hz. Peygamber þiiri bir
cihad silâhý olarak görmüþ, “Mümin kýlýcý
ve diliyle cihad eder” buyurmuþtur (Müsned, III, 3, 456, 460; VI, 387). Yine, “Þüphe
yok ki bazý þiirler hikmet ifadeleridir” (Buhârî, “Edeb”, 90; Tirmizî, “Edeb”, 69; Ýbn
Mâce, “Edeb”, 41) gibi sözleriyle þiirin güzel
ve faydalý olanlarýný tavsiye etmiþtir. Bu baðlamda Ümeyye b. Ebü’s-Salt’ýn bazý hikmetli þiirlerini hitabelerinde zikretmiþ, Lebîd’in
“ () *+,- . / ( 0 ” (Ýyi bilin ki Allah’tan baþka her þey bâtýldýr) mýsraý için “þairin
söylediði en doðru söz”, Tarafe’nin 1 2 ”
“ 34 5!  &-6 789+3 / ,:; < =96 א7!
(Gösterecek sana günler cahili olduðun þeyleri /
Getirecek sana, azýk vermediðin [görevlendirmediðin] kimse haberleri) dizesi hakkýnda “Bu

nübüvvet sözlerindendir” ifadeleriyle takdir hislerini dile getirmiþtir (Müsned, VI, 31,
138, 146, 156, 222; Müslim, “Þi.r”, 1-6). Ebû
Süfyân, Amr b. Âs ve Abdullah b. Ziba‘râ
gibi çoðu Kureyþli olan müþrik þairlerin
hücumlarý artýnca Hassân b. Sâbit, Kâ‘b
b. Mâlik ve Abdullah b. Revâha gibi müslüman þairler bunlara karþýlýk vermek için
Hz. Peygamber’den izin istemiþ, o da izin
vermiþ, ancak, “Ben de Kureyþ’tenim, beni onlardan nasýl ayýrýp da hicvedeceksiniz?”
deyince Hassân, “Seni onlardan hamurdan
kýl çeker gibi ayýrýrým” cevabýný vermiþtir.
Bunun üzerine Resûl-i Ekrem, Hassân’a
kabilelerin eski eyyâm, mesâlib, ahbâr ve
ensâbý hakkýnda bilgi edinmesi için Ebû
Bekir’e baþvurmasýný tavsiye etmiþtir. Ayrýca, “Yâ Hassân, onlarý hicvet! Þunu bilmelisin ki Cibrîl seninle beraberdir; senin
sözlerin kýlýçtan daha tesirlidir” sözleriyle
onu övmüþ (Buhârî, “Bed,ü’l-palk”, 6, “Megazî”, 30; Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 153,
157), mescidde Hassân’a tahsis ettiði minberde þiirlerini ashapla birlikte dinlemiþ148

tir. Þiirle ilgili bu olumlu yaklaþýmlara raðmen varyantý dikkate alýnmadýðýndan Resûlullah’a nisbet edilen, “Birinizin içinin
kusmukla dolmasý þiirle dolmasýndan daha
iyidir” meâlindeki bir hadis (Buhârî, “Edeb”,
92; Müslim, “Þi.r”, 7-9) þiirin mutlak þekilde mekruh olduðu kanaatine yol açmýþ,
bu kanaat müslümanlar arasýnda yaygýnlýk kazanmýþtýr. Hz. Âiþe bu rivayetle ilgili
olarak þöyle demiþtir: “Bu mahfuz deðildir. Hz. Peygamber ancak þunu söylemiþtir: Birinizin içinin kusmuk ve kanla dolmasý benim hicvedildiðim þiirle dolmasýndan daha iyidir” (baþka yorumlarla ilgili
olarak bk. Ýbn Hacer, XII, 184-186).
Sahâbenin þiire yaklaþýmý genellikle müsbet olmuþtur. Araplar’ýn en önemli bilgi
kaynaðýný þiirin teþkil ettiðini söyleyen Hz.
Ömer, Züheyr b. Ebû Sülmâ’nýn þiirlerinin
garip kelimelerden arýnmýþ, yalýn bir üslûp ve övülen kiþide bulunan niteliklerle
gerçekçi bir çizgide söylendiðini ifade ederek onu en büyük Arap þairi saymýþtýr. Ýbn
Abbas, “Kur’ân-ý Kerîm’den bilmediklerinizi Arap’ýn þiirlerinde araþtýrýn, çünkü þiir
Araplar’ýn ilim hazinesidir” demiþtir. Asr-ý
saâdet’le Hulefâ-yi Râþidîn zamanýnda kadîm þiir yöntem, dil ve üslûp özellikleriyle devam etmiþtir; zira bu dönem þairlerinin çoðu Câhiliye devrinde yetiþmiþ ve ürün
vermiþ muhadram þairlerdi. Bununla birlikte tema ve konularda köklü deðiþiklikler olmuþ, kabile asabiyetini, kabileler arasýndaki eski savaþlarý zikrederek kin ve nefreti iþleyen, övünme yarýþýný körükleyen
þiirlerin yerini Ýslâm kardeþliði, cihad, fetih,
din ve ahlâk temalarýný iþleyen þiirler almýþ, bunlar þairin dindarlýk derecesine göre eserlerinde yansýma bulmuþ, Hutay’e gibi dinî baðlarý zayýf þairlerse Câhiliye çizgisini sürdürmüþtür. Ýslâmî tesirden uzak olan
çöl þairlerinde de bu çizgi devam etmiþtir. Gerek Asr-ý saâdet’te gerekse ilk dört
halife devrinde müslümanlarýn Kur’an’la
ve fetihle meþgul olduðu, Câhiliye döneminde görüldüðü gibi muâraza sebepleri
ve câize imkânlarý ortadan kalktýðý için þiire ilgi azalmýþtýr. Hz. Ebû Bekir ile Ömer
zamanýnda sönen kabilecilik taassubu Hz.
Osman ile Ali dönemlerinde çýkan fitneler
ve hizipler sebebiyle yeniden alevlenmiþ
ve Emevî devri boyunca canlýlýðýný korumuþtur. Ýlk siyasî þiir yazarý olan Hassân
b. Sâbit, Resûlullah’ý “Kasîde-i Bürde”siyle metheden Kâ‘b b. Züheyr, Resûl-i Ekrem’in müdafii Kâ‘b b. Mâlik, müþrik þairlere yönelttiði hicivleriyle Abdullah b. Revâha, hiciv ve medihte Hutay’e, gazelde
Humeyd b. Sevr, öldürülen müþrik kardeþlerine müslüman olduktan sonra da aðýt-

larýný sürdüren en büyük Arap kadýn þairi
Hansâ, Câhiliye devrinde de içki ve putlardan uzak durmuþ olan Nâbiga el-Ca‘dî
dönemin önde gelen þairleridir.
c) Emevî Devri. Bu dönemde klasik kaside formu iç düzeni, bölümleri ve kadîm
unsurlarýyla kendini korumuþ, ancak temeli Hassân b. Sâbit’le atýlan siyasî þiir türü ile hiciv ve gazel temalarýnda büyük geliþmeler olmuþtur. Hz. Osman ile Ali zamanýnda çýkan fitneler sýrasýnda hilâfet
meselesinden doðan siyasî hizipler Emevî
devrinde iyice taraftarlarýný arttýrmýþtýr.
Emevî, Hâricî, Þiî ve Zübeyrîler’e taraftar
olan þairler hiziplerinin görüþ, inanç ve ilkelerini dile getiren þiirler yazmýþ, özellikle yönetimde olmalarý sebebiyle bol ihsan
ve câize verme imkânýna sahip Emevî idarecilerini destekleyen çok sayýda þair ortaya çýkmýþ, bunlar içten gelmeyen abartý
yüklü ürünler vermiþtir. Bu þairlerin baþýnda Cerîr b. Atýyye ile hýristiyan þair Ahtal ve Þîa taraftarý olduðu halde câize yüzünden Emevîler’e methiyeler sunan Ferezdak görülür. Abdullah b. Zübeyr, Ebû
Sahr el-Hüzelî, Miskîn ed-Dârimî, Adî b.
Rika‘, Râî en-Nümeyrî, Abdullah b. Hemmâm, A‘þâ Benî Rebîa, Nâbiga eþ-Þeybânî, Baîs el-Mücâþiî, Ebü’l-Abbas el-A‘mâ
Emevîler’i savunan diðer þairlerdir. Hâricîler’e taraftar olan þairler ise câize amacý taþýmaksýzýn içten ve gerçekçi bir ruhla,
daha çok irticâlen söylenip Hâricî inanç ve
ilkelerini savunan ürünler vermiþlerdir. Ferve b. Nevfel, Mâlik el-Mezmûm, Ubeyde b.
Hilâl el-Yeþkürî, Müleyke eþ-Þeybâniyye,
Katarî b. Fücâe, Ýmrân b. Hýttân, Yezîd b.
Habnâ, Îsâ b. Fâtik, Týrýmmâh b. Hakîm,
Ýsmâil b. Yesâr, Amr b. Husayn, Muâz b.
Cüveyn bunlar arasýnda sayýlabilir. Günümüze ulaþan tek Hâricî divaný Týrýmmâh’a
aittir. Kaynaklar bunun dýþýnda Hâricîler’den 100 kadar erkek ve kadýn þaire ait
330’dan fazla kaside, urcûze ve kýta nakletmiþ, Ýhsan Abbas Dîvânü þi£ri’l-ƒavâric (Beyrut 1982), Nâyif Mahmûd Ma‘rûf Dîvânü’l-ƒavâric (Beyrut 1403/1983)
adlý eserlerinde bunlarý derlemeye çalýþmýþtýr. Þîa taraftarý þairler de Emevîler’in Hâþimoðullarý’nýn hakkýný gasbettiðini, müslümanlarý yönetmede Kitap ve Sünnet’e
uymadýklarýný dile getirmiþtir. Bu þairlerden Þîa’nýn Keysâniyye koluna mensup olan
Küseyyir siyasî þiirlerinde Ehl-i beyt’e baðlýlýðýný, nübüvvetin Hz. Ali’ye ve oðullarýna
geçtiðini iddia etmekle birlikte bazý Emevîler için de methiyeler yazmýþtýr. Hz. Hüseyin’in kýzý Fâtýma tarafýndan Ehl-i beyt
þairi unvaný verilen Kümeyt el-Esedî, ZeydîÞiî koluna mensup olup hilâfette Hâþimo-
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Bu dönemde ortaya çýkan siyasî hizipler, Asr-ý saâdet ile Hulefâ-yi Râþîdîn devrinde üzeri küllenmiþ olan kabile asabiyeti ateþini yeniden alevlendirmiþ, bu vadide
þiirlerin artmasýna yol açmýþ, asabiyete
baðlý, “münâkazât / nekaiz” adý verilen þiir
türünün ortaya çýkmasýna imkân vermiþtir. Kabilelerin fezâil ve rezâilinin ayrýntýlarýyla ele alýndýðý bu atýþma þiirleri, belirlenmiþ mekânda taraftarlarýn tezahüratý
eþliðinde icra edilmesiyle ayný zamanda
devrin sosyal ve kültürel etkinlikle eðlence ihtiyacýna da cevap vermiþtir. Hiciv veya fahr olarak ayný tema, ayný vezin ve kafiyede irticâlen söylenen atýþma þiirlerinde bazan edep dýþý sözler de yer alabiliyordu. Münâkazât ile Câhiliye’deki yalýn, basit ve kýsa hicvin yerini uzun, özentili ve
tumturaklý hiciv þiirleri almýþtýr. Türün en
büyük þairleri Cerîr, Ferezdak ve Ahtal’dir. Cerîr-Ferezdak atýþmalarý yarým asra
yakýn, Cerîr-Ahtal atýþmalarý ise yirmi üç
yýl kadar sürmüþ, Nešåßi²u Cerîr ve’l-Ferezdaš, Nešåßi²u Cerîr ve’l-AÅ¹al gibi
eserlerde bu þiirler bir araya getirilmiþtir.
Baîs el-Mücâþiî, Ýbn Meyyâde, Hakem elHudrî, Sürâka el-Bâriký de nekaiz þairlerindendir.

zelleri sebebiyle hapiste ölen Abdullah b.
Ömer el-Arcî, yine Medine’nin eþraf kadýnlarýna gazeller yazdýðý için vali tarafýndan
Dehlek adasýna sürülen ensardan Ehvas
el-Evsî de bu þairlerdendir. Özellikle Necid
ve Hicaz çöllerinde geliþen bedevî gazeli
þairleri içten ve ateþli duygularla örülmüþ
afîf gazeller yazmýþtýr. Bu þairlerin ortak
âkýbeti aþký uðruna ölmek veya delirmek
yahut memleketini terketmek olmuþtur.
Bunlarýn öncüsü gazellerinde afîf Büseyne aþkýný terennüm eden Cemîl’dir. Leylâ’nýn aþký uðruna aklýný yitiren Kays b. Mülevvah (Mecnûn), Lübnâ el-Huzâiyye’nin âþýðý Kays b. Zerîh, amcasýnýn kýzý Afrâ’ya tutulup aklýný kaybeden Urve b. Hizâm, Meyye’ye âþýk Zürrumme, gazellerinde hadarî
öðelerin yer aldýðý fakih ve muhaddis Urve b. Üzeyne afîf gazelin baþlýca temsilcileridir. Câhiliye’den beri gelenekleþmiþ olan
ve klasik kasidenin giriþ kýsmýnda yer alan
nesîb tarzý gazelde de geliþme olmuþ, Cerîr’de görüldüðü gibi bazý þairlerde dikkat çekici bir uzunluða ulaþmýþtýr. Câhiliye
devri sonlarýnda baþlayan ve kadîm þairlerin çoðu tarafýndan tasvip edilmeyen methiyelerle kazanç saðlama akýmý bu dönemde yaygýnlýk kazanmýþtýr. Bu husus, bir
yandan þiirlerde memdûhun haline uygun
ifadelerin seçimi ve itinalý söyleyiþ bakýmýndan yararlý olduðu gibi diðer yandan
irticâli, doðallýðý ve içten þiir söyleme yeteneðini olumsuz yönde etkilemiþtir. Bu
dönemdeki zühd hareketi Râbia el-Adeviyye, Urve b. Üzeyne, Ebü’l-Esved ed-Düelî, Sâbýk el-Berberî gibi þahsiyetlerin þiirlerinde hikmet ve mev‘iza temalarýnda þiirlerin doðmasýna ve geliþmesine vesile
olmuþtur. Bunun yanýnda recez türü þiir
de geliþmiþ, urcûzeler aþýrý derecede uzamýþ, Accâc ile oðlu Ru‘be ve Ebü’n-Necm
el-Ýclî gibi bir recez þairleri sýnýfý oluþmuþtur. Ahtal ile II. Velîd’in mensup olduðu bir
grup þair þarap ve içki meclisi tasvirinde
þiirler yazmýþtýr.

Emevîler devrinde hadarî (þehirli), bedevî ve nesîb olmak üzere üç gazel tarzý geliþme kaydetmiþtir. Fetih ganimetleriyle refah düzeyi yükselen Mekke, Medine, Tâif
gibi þehirlerde eðlence, müzik ve kadýnlara meyil oldukça artmýþ, eþraf kadýn ve
kýzlarýna sataþan gazel þiirleri yaygýnlýk kazanmýþtýr. Gazele þehir hayatýyla ilgili unsur ve terimler girmiþ, hiçbir devirde olmadýðý kadar bâkir mânalar ortaya konulmuþtur. Bununla birlikte biçim, yöntem
ve üslûpta kadîm kaside geleneði sürmüþtür. Türün en büyük temsilcisi Ömer b.
Ebû Rebîa el-Kureþî’dir. Soyu Hz. Osman’a
dayanan ve eþraf kadýnlarýna sataþan ga-

d) Abbâsîler Devri. Edebiyat tarihçileri
Abbâsî þiirini dört aþamada ele alýr. Devletin 132’de (750) kurulmasýndan Mütevekkil-Alellah’ýn hilâfetine (232/847) kadar olan
dönem birinci devreyi, Büveyhîler’in Baðdat’ý zaptýna (345/956) kadar olan süre ikinci devreyi, Büveyhîler’in yýkýlmasýna (454/
1062) kadar olan müddet üçüncü devreyi, Abbâsî Devleti’nin Hülâgû tarafýndan
yýkýlmasýna (656/1258) kadar gelen süre
dördüncü devreyi teþkil eder. Son devrede Selçuklular ve Moðollar hâkimiyet kurduðundan Arap þiiri iyice zayýflamýþtýr. Abbâsîler’in ilk zamanýndan itibaren siyasî hizipler daðýldýðý için bunlara taraftar olan

ðullarý’ný ve Hz. Hüseyin’in torunu Zeyd b.
Ali’yi desteklemiþ, “el-Hâþimiyyât” adý verilen kasidelerinde Mudar’ý ve Hâþimoðullarý’ný övmüþ, Emevîler’e sert eleþtiriler
yöneltmiþtir. Nu‘mân b. Beþîr, Ýbn Müferrið el-Himyerî, Ebü’l-Esved ed-Düelî de Þîa
þairlerindendir. Hilâfet meselesinde Abdullah b. Zübeyr’e baðlý kalan tek þair Ýbn
Kays er-Rukayyât’týr. Emevîler zamanýnda
baþ gösteren bazý isyan ve fitnelere destek veren þairler de olmuþ, Haccâc’a karþý
ayaklanan Abdurrahman b. Eþ‘as’ý destekleyen A‘þâ Hemdân ile Ebû Cilde el-Yeþkürî öldürülmüþtür. Öte yandan Ýslâm askerleriyle kumandanlarý ve bunlarýn fetihleri için methiyeler yazan Kâ‘b b. Ma‘dân
gibi þairler de yetiþmiþtir.

þairler bu alanla ilgilerini kesip halife ve
valilere yaklaþmýþ, yazdýklarý methiyelerle
yüklü câizeler elde etmiþtir. Hârûnürreþîd’in
oðullarý Emîn ile Me’mûn arasýnda cereyan eden hilâfet kavgalarý sebebiyle siyasî
þiir yeniden alevlenmiþtir. Abbâsîler döneminde þiirde yapý ve içerik bakýmýndan
bazý deðiþiklikler meydana gelmiþ, kasideler kýsalmýþ, özellikle gazel, hiciv, zühdiyyât ve hikemiyyât türü þiirlerde kýtalar hâkim olmaya baþlamýþtýr. Hezec, müctes,
muktedab gibi kýsa bahirlerle vâfir, kâmil,
basît ve hafîf bahirlerinin meczû vezinleri
tercih edilmiþtir. Kasidede geleneksel tek
kafiye düzeninden çok kafiye sistemine geçilmiþ, recez bahirlerinden müzdevic (mesnevi) tarzý geliþerek yaygýnlýk kazanmýþtýr.
Kasidede beyit sayýsýnca farklý kafiye düzeninin bulunduðu bu tür þiirde Ebü’l-Atâhiye’nin “Zâtü’l-emsâl” adlý uzun hikemiyyât ve zühdiyyât þiirleri, Ebân b. Abdülhamîd’in baþta 14.000 beyitlik Kelîle ve
Dimne manzumesi olmak üzere Farsça’dan tercüme ve telif yoluyla meydana getirdiði diðer eserleri bu tür þiirin ilk örneklerindendir. Bunlar ayný zamanda daha sonraki asýrlarda birçok ilim dalýnda yazýlan didaktik manzumelerin öncüleri konumundadýr. II. (VIII.) yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Beþþâr b. Bürd, Müslim b.
Velîd (Sarîulgavânî), Ebû Nüvâs, Hüseyin b.
Dahhâk, Ali b. Cehm gibi þairler “bedî‘” (yeni tarz þiir) adýný verdikleri bir tür ortaya
koymuþtur. Aslýnda bu þairlerin yaptýðý sadece istiare, cinas, tezat gibi bedîî sanatlarý yoðun biçimde kullanmaktan ibaretti.
Daha sonra Ýbnü’l-Mu‘tez söz konusu þairlere karþý Kitâbü’l-Bedî£ adlý eserini yazmýþ, kadîm þiirle Kur’an ve hadislerde de
bu sanatlarýn kullanýldýðýný örnekleriyle açýklamýþtýr. Zamanla lafzî süslerin yoðunluk
kazandýðý bedî‘ türü þiir III. (IX.) yüzyýlda
Ebû Temmâm, Di‘bil, Ýbnü’r-Rûmî, Buhtürî ve Ýbnü’l-Mu‘tez; IV. (X.) yüzyýlda Mütenebbî, Ebû Firâs el-Hamdânî ve Þerîf
er-Radî; V. (XI.) yüzyýlda Ebü’l-Alâ el-Maarrî ile devam etmiþtir.
Ýslâm fetihleri sona erip iktisadî hayatýn geliþmesiyle zenginliðin ve refahýn artmasý, eðlenceye yöneliþin hýzlanmasý, Irak
þehirlerinde Fars, Rum, Türk, Hint ve Sind
gibi çeþitli ýrk, din ve kültürlere mensup
insanlarýn yaþamasý neticesinde “mücûn”
adý verilen, ahlâk dýþý, dinî inanç ve deðerlerle alay eden zýndýklýk þiirleri yaygýnlýk kazanmýþtýr. Beþþâr b. Bürd, Hammâd
Acred, Mutî‘ b. Ýyâs, Hüseyin b. Dahhâk,
Sâlih b. Abdülkuddûs kökleri kadîm devirlerde görülen bu tür þiirleriyle tanýnmýþtýr. Arap edebiyatýnda ilk defa bu dönem149
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de ve bu etkenler sonucunda gazel-i müzekker ortaya çýkmýþ, Emevî devrindeki
afîf gazel akýmýnýn tek temsilcisi Ýbnü’lAhnef olmuþtur. Öte yandan Þerîf er-Radî’nin Hicazlý kadýnlar üzerine yazdýðý “elHicâziyyât” adlý gazelleri duygu asilliði ve
dil iffeti, Buhtürî ile Ali b. Cehm’in gazelleri duygu, tasvir inceliði ve yalýnlýk bakýmýndan mükemmel kabul edilmiþtir. Mücûn ve zenâdýka akýmýna tepki olarak Ebü’lAtâhiye zühdiyyât akýmýný baþlatmýþ, ayný
dönemde Abdullah b. Mübârek, Süfyân b.
Uyeyne, Mahmûd b. Hasan el-Verrâk, hayatýnýn sonlarýnda Ebû Nüvâs bu tür þiirler yazmýþtýr. Baþlangýçta bu þiirler dünyaya deðer vermeme, varlýk-yokluk, bekafenâ, hayat-memat, kýyamet ve cehennemi hatýrlatma þeklinde yalýn öðütlerden ibaretken eski Hint, Ýran, hýristiyan
inanç ve kültürlerinin etkisiyle karmaþýk
tasavvufî þiir akýmýnýn doðmasýný hazýrlamýþtýr. Tasavvufî düþüncelerin remiz ve
sembollerle anlatýldýðý bu tür þiirde Hallâc-ý Mansûr, Ebû Bekir eþ-Þiblî, Abdülkerîm el-Kuþeyrî ve Ýbnü’l-Fârýz baþta gelir.
Ýbnü’l-Fârýz sevgili olarak sembolize ettiði Allah’ýn yâdýyla kendinden geçmeyi þarap sarhoþluðuna benzetmiþtir: > /
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(Ýçtik sevgilinin yâdýyla bir garip þarap /
Sarhoþ olduk onunla daha yaratmadan asmayý rab). Þehâbeddin es-Sühreverdî ile
Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî de bu devirde tasavvufî þiirin önemli temsilcilerindendir.
Maarrî’nin þiirlerinde ise zühdî ve sûfî düþünceler daha derin felsefî fikirler þeklinde yanký bulmuþtur.

Geliþmiþ þehir hayatýnýn þiire yansýmasý neticesinde tabiat manzaralarý, bahçe
ve çiçek, iþret ve eðlence tasvirleri artýþ
kaydetmiþtir. Ebû Temmâm, Buhtürî, Ýbnü’r-Rûmî, Mütenebbî gibi þairlerin divanlarý bu tür þiirlerle doludur. Özellikle Sanevberî’nin bahçe ve çiçek tasvirlerini kapsayan “Ravzýyyât”ý çaðdaþý þairlerle daha
sonraki birçok þairi etkilemiþtir. Emîn ile
Me’mûn’un hilâfet mücadeleleri sýrasýnda
harabeye dönen Baðdat için Hureymî’nin
ve diðer þairlerin yazdýðý þiirler þehirler için
yazýlan mersiyelerin ilk örneðini teþkil etmiþtir. Bu tür, Zencî ayaklanmasýnda yakýlýp yýkýlan Basra için Ýbnü’r-Rûmî’nin, Hülâgû tarafýndan harabeye çevrilen Baðdat
için ve nihayet Endülüs Devleti þehirlerinin birer birer hýristiyanlarýn eline geçmesiyle yazýlan þehir mersiyeleriyle devam etmiþtir. Yine bu dönemde Ebû Temmâm
mersiyeye zenginlik ve derinlik kazandýrmýþ, Ýbnü’r-Rûmî ölen çocuklarý için yazdýðý mersiyeleriyle tanýnmýþtýr. Þairler hi150

civde eski kabile ve atalar hicvinden kiþisel hicve yönelmiþ, yergide çirkin ve aðýr
ifadeler artmýþtýr. Övgüler de çýðýrýndan
çýkmýþ, dengeli, gerçekçi kadîm methiyelerin yerini abartýlý övgüler almýþtýr. Ebû
Temmâm’ýn bazý uzun methiyeleriyle Mütenebbî’nin “Seyfiyyât”ýnda övgü ve savaþ
temalarýnýn kaynaþtýrýldýðý destansý bir üslûp hâkim olmuþtur. III. (IX.) yüzyýlýn sonlarýndan itibaren ve özellikle IV. (X.) yüzyýlda þairlerle þiir ve rivayeti üzerine eleþtiri eserleri yazan Kudâme b. Ca‘fer, Hasan b. Biþr el-Âmidî, Ebü’l-Hasan el-Cürcânî ve Ýbn Vekî‘ gibi bir yazarlar sýnýfý oluþmuþtur.
e) Eyyûbîler, Memlükler. Eyyûbîler ve
Memlükler zamanýnda þiire ilgi devam etmiþ, þairlerin sayýsý artmýþ, fakat seçkin
ve kaliteli þiir azalmýþtýr. Nûreddin Mahmud Zengî þairlere deðil âlimlere itibar
ettiðinden onun döneminde þiirde önemli
bir geliþme kaydedilmemiþtir. Selâhaddîn-i
Eyyûbî’den itibaren Eyyûbîler’de ve ardýndan Memlükler döneminde þairlere verilen câizeler þiirin kýsmen geliþmesine imkân saðlamýþ, bununla beraber bu devirlerde þiir kazanç aracý olmaktan çýkmýþ, her
sýnýf ve meslekten insanlarýn daha çok eðlence, teselli veya rekabet için yazdýklarý
bir merak alaný haline gelmiþtir. Geleneksel tema ve türlerin yanýnda yeni tema ve
türler ortaya çýkmýþ, kadîm þiirden iktibas, intihal ve nazîreler artmýþtýr. Bâkir
mânalar azalmýþ, bu eksikliði gidermek
için aþýrý abartý ve yoðun bedîî süs üslûbuna eðilim çoðalmýþtýr. Övgüde geleneksel çizgi sürmüþ, ancak bazý kaside mukaddimelerine gazel-i müzekker girmiþtir.
Mencek’in (ö. 1080/1669) fahriyyelerinde
olduðu gibi kadîm þiirde görülmeyen ev,
köþk, giysi, uþak gibi ârýzî kazanýmlarla övme ve övünme âdeti geliþmiþ, bazý þairlerde sanat kelime oyunlarý haline gelmiþtir. Noktalý-noktasýz, bitiþik-ayrý yazýlan harflerin kullanýlýp kullanýlmamasýna, zâhir-bâtýn anlam, düz-ters okunma özelliklerine
göre mahbûk, cinas, tevriye, iktibas, tazmin, teþcîr, reddü’l-acüz ale’s-sadr vb. bedîî türlere dayanan yeni þiir çeþitleri oluþmuþtur. Avamî tabirlerle rekaketin hâkim
olduðu mevâliyyâ, zecel, kumâ, kâne ve
kân gibi yeni halk vezinleri ve þiir türleri
geliþmiþtir.

Ýslâm beldelerinin Haçlýlar tarafýndan istilâsý, Moðol tahribatý, veba salgýnlarý, Eyyûbî ve Memlük sultanlarýnýn anlaþmazlýklarý, yöneticilerin halka karþý sert muamelesi, iktisadî hayatýn çöküþü gibi sebeplerle Peygamber övgüleri ve istiðfar
þiirleri geliþmiþ, birçok insan toplumdan

uzaklaþýp bir kenara çekilmiþ, dua ve istiðfarla meþgul olmaya yönelmiþtir. Bundan dolayý Allah’a yakarýþ ve Peygamber
övgüleriyle ondan þefaat talebini dile getiren þiirler hiçbir devirde görülmeyen ölçüde artmýþtýr. Peygamber övgüleri, Baðdat’ýn Hülâgû tarafýndan tahrip edilmesi
sýrasýnda þehid edilen Yahyâ b. Yûsuf esSarsarî ile baþlamýþ, Bûsîrî’nin Æa½îdetü’lbürde’si ve diðer þiirleriyle zirveye ulaþmýþtýr. Bu kasideyle ilgili tanzîr, taþtîr, tahmîs,
tesbî‘, ta‘þîr vb. þeklinde çok sayýda eser
ortaya konulmuþtur. Æa½îdetü’l-bürde’den ilham alýnýp her beytinde bir edebî sanatýn icra edildiði, “bedîiyye” adý verilen
Hz. Peygamber’in methine dair uzun kasideler ilgi ve yoðunluk bakýmýndan bu dönemlerin bütün þiir temalarýný ve türlerini
bastýrmýþtýr. Safiyyüddin el-Hillî’den itibaren Ýzzeddin el-Mevsýlî, Ýbn Hicce el-Hamevî, Abdülganî en-Nablusî ve Âiþe el-Bâûniyye gibi bedîîyye sahibi þairler kendi
þiirlerine ayrýca þerh yazmýþlardýr. Ýbn Ma‘tûk, Þehâbeddin Mahmûd el-Halebî, Zeynüddin Ýbnü’l-Verdî, Abdürrahîm el-Burâî
ve Mecdüddin el-Vitrî de Peygamber övgüleriyle tanýnmýþ þairlerin ileri gelenlerindendir. Ayný þekilde Begteginliler’in son
hükümdarý Kökböri için Ýbn Dihye el-Kelbî tarafýndan yazýlan mevlid ezgiyle okunan ilk mevlid olarak bilinir. Bu devirde tasavvufî þiir Ebü’l-Abbas el-Mürsî, Afîfüddin et-Tilimsânî, Ýbn Atâullah el-Ýskenderî
ve Âiþe el-Bâûniyye gibi þairlerle devam
etmiþtir.
Halkýn kötü durumu, yoksulluk, yönetimde þiddet, rüþvet, müsâdere, devlet
dairelerinin bozulmasý gibi siyasal ve sosyal konularda açýk veya kapalý þekilde eleþtiri þiiri yazanlarýn baþýnda Ýbn Kalâkýs, Ýbn
Uneyn, Ebü’l-Hüseyin el-Cezzâr, Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî, Ýbn Dânyâl, Safiyyüddin el-Hillî, Ýbn Sevdûn ve Âmir el-Enbûtî gibi þairler yer alýr. Dostlar arasý mektuplaþmalarla meclislerde bir avunma vesilesi olarak nazmedilen lugaz þiirleri Safiyyüddin el-Hillî, Þerefeddin el-Ensârî, Ýbn
Uneyn, Muhyiddin b. Abdüzzâhir, Ýbrâhim
el-Kirâtî ve Ýbn Hicce gibi þairlerin elinde
geliþme kaydetmiþtir. Bilhassa Memlükler ile Osmanlý dönemlerinde didaktik þiir
yaygýnlaþmýþ, nahiv, fýkýh, ferâiz, akaid ve
mantýk gibi ilimlere dair, çoðu recez vezninde manzumelerle bunlara dair çok sayýda þerh ve hâþiye kaleme alýnmýþtýr. Osmanlý devrinde aþýrý ilgi gören ve nazma
muktedir herkes tarafýndan yazýlan tarih
düþürme þiirleri yaygýnlýk kazanmýþ, Ýbn
Ma‘sûm’un Sülâfetü’l-£a½r’ýnda yer alan
iki tarih kasidesi meþhur olmuþtur. Ab-
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dülganî en-Nablusî bu konuda ilk manzume yazanlardandýr. Memlük ve Osmanlý
dönemlerinde ortaya çýkan diðer þiir türleri þunlardýr: Ýlk defa XI. (XVII.) yüzyýlda görülen müþeccer (mýsralarý bir aðacýn gövdesi
ve dallarý þeklinde düzenlenen þiir), zevâtü’lkavâfî (teþrî‘, tev‘em) (çift vezinli ve çift kafiyeli þiir), kavâfî müþtereke (kavâfî mülevvene) (ayn, pâl gibi çok anlamlý bir kelimenin kafiye olarak çeþitli mânalarýna göre tekrarlandýðý þiir), tard ve aks (saðdan-soldan, enine-boyuna okunabilen þiir), mahbûkü’t-tarafeyn (beyitleri ayný harfle baþlayýp biten þiir), hendesî
(geometrik þekiller halinde dizilip düzenlenen
þiir), mutarraz (beyitlerinin ilk harfi bir özel
ismi teþkil eden þiir) ve her kelimesinde mu-

ayyen bir harfin tekrar edildiði þiir. Ayrýca
noktalý-noktasýz, ayrýk-bitiþik yazýlan harflerin kullanýlýp kullanýlmamasýna göre düzenlenen þiir türleri de bu grup içinde yer
alýr (Bekrî Þeyh Emîn, s. 168-225).
f) Endülüs, Maðrib, Sicilya. 1. Endülüs.

Endülüs þairleri, yaþadýklarý görkemli hayata paralel biçimde müveþþah adýný verdikleri yeni bir þiir türü icat etmiþ, elden
çýkan krallýklar ve þehirler için yazdýklarý
mersiyelerde ve tabiat tasvirlerinde Doðu þiiri ve þairlerini geride býrakmýþtýr. Müveþþah þiirle, klasik kasidenin temel vasfý
olan tek kafiye-tek vezin geleneði yýkýlmýþ,
çok kafiye, çok vezin esasý getirilmiþtir.
Böylece Endülüs’ün þaþaalý ve parýltýlý hayatýna uygun, mûsikiye daha elveriþli bir
þiir türü ortaya konulmuþtur. Ýspanyol J.
Ribern, Garcia Gomez gibi þarkiyatçýlar bunun “romans” adý verilen Ýspanya þiirinin
taklidinden doðduðu, müveþþahlarýn son
beyitlerinde (harce) mahallî dilden, Latince ve Ýspanyolca’dan sözlerin yer almasýnýn bunun kanýtýný teþkil ettiði görüþündedir. Müveþþah türünün III. (IX.) yüzyýlýn
sonlarýna doðru Mukaddem b. Muâfâ elKabrî ile Ýbn Abdürabbih’in elinde doðduðu, Ubâde b. Mâüssemâ’nýn bunu yazýlý
hale getirdiði ve bilinen kalýplarýný düzenlediði kanaati yaygýndýr (Ýhsan Abbas, TârîÅu’l-edebi’l-Endelüsî, s. 230-231; Mustafa
eþ-Þek‘a, s. 379). Remâdî, Muhammed b.
Ubâde el-Kazzâz, Ali b. Abdülganî el-Husrî, Ebü’l-Abbas el-A‘mâ et-Tutîlî, Ýbn Bâcce, Ýbn Baký, Ýbn Senâülmülk, Ýbn Sehl elÝsrâîlî, Ýbn Dânyâl, Ýbnü’l-Vekîl, Ýbn Hâtime, Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb, Ýbn Zümrek
ve Ýbn Haldûn önemli müveþþah þairleridir. Endülüs halký arasýnda müveþþah türü þiir yayýlýnca ona benzeyen, onun kalýplarýný kullanan ve “zecel” adý verilen popüler bir þiir tarzý ortaya çýkmýþtýr. Aruzdan
bozma vezinlerin kullanýldýðý, i‘rab kurallarýna önem verilmeyen günlük dildeki bu

þiir halk þarkýlarý döneminden zecel kasidesi dönemine geçerek geliþmiþ, medih,
gazel, tasvir, tasavvuf vb. temalarda zecel kasideleri yazýlmýþtýr. Bu alanda en büyük isim Dîvânü’l-ezcâli’l-kebîr sahibi
Ýbn Kuzmân’dýr. Tasavvuf temasýnda ilk
müveþþahý Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, ilk zeceli ise Ebü’l-Hasan eþ-Þüþterî nazmetmiþtir. Ahtal b. Nümâre, Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb, Muhammed b. Abdülazîz elVâdîâþî gibi þairler de bu alanda kasideler
yazmýþtýr. Zecel VII. (XIII.) yüzyýlda Mýsýr,
Suriye ve Irak’a yayýlmýþ, Ýbn Nebîh, Ýbnü’nNübâte el-Mýsrî, el-£Â¹ýlü’l-¼âlî sahibi Safiyyüddin el-Hillî, Bulû³u’l-emel fî fenni’z-zecel sahibi Ýbn Hicce bu alanda eser
vermiþtir.
Endülüs’ün güzel tabiatýndan etkilenen
þairler doða manzaralarý, bahçe, çiçek, havuz, kýr vb. tasvirlerine dair güçlü eserler
ortaya koymuþtur. Bunlarýn baþýnda Endülüs’ün Sanevberî’si diye nitelenen ve çok
miktarda bahçe ve çiçek tasvirleri sebebiyle “Cennân” (bahçývan) lakabýyla anýlan
Ýbn Hafâce yer alýr. Tasvirlerini güzel teþbih ve istiarelerle bezeyen Ýbn Sehl el-Ýsrâîlî, Maðrib’in Hansâ’sý olarak bilinen Hamde bint Ziyâd, Ýbn Hamdîs, Ýbn Sefer elMerînî gibi sanatkârlar bu alanda ürünler
vermiþtir. Endülüs þairleri kadýný tabiat
güzelliklerinin bir yansýmasý diye görmüþ,
Ýbn Zeydûn divanýnda sevgilisi Vellâde ile
tabiat ikilisini bir bütün halinde tasvir etmiþtir. Endülüs þiirinde hýristiyan kýzlarýna gazel yazýlmýþ, haç, rahip gibi hýristiyan
öðeleri þiire yansýmýþtýr. Ýþret meclisi tasvirleri Endülüs Emevî hilâfetinin sonlarýnda baþlamýþ, mülûkü’t-tavâif zamanýndan
itibaren geliþip yaygýnlaþmýþtýr. Elden çýkan krallýklar ve tahrip edilen þehirler için
nazmedilen mersiyeler müstakil bir tür
haline gelmiþ, bu þiirlerde hiddet, hamâsî duygular, þehirlerin düþüþünün tasviri,
toplum eleþtirisi, bu þehirleri geri almak
için cihada davet gibi unsurlar hâkim olmuþtur. Ebû Ýshak el-Ýlbîrî’nin “Ýlbîre Mersiyesi”, Ýbnü’l-Lebbâne’nin “Benî Abbâd
Mersiyesi”, Ýbn Abdûn el-Fihrî’nin “Eftasîler Mersiyesi”, Ebü’l-Beka er-Rundî’nin
“Endülüs Mersiyesi” bu alanýn meþhur
eserleridir. Bu baðlamda Endülüs’e yardým çaðrýsýný vurgulayan istigase þiirleri
de yaygýnlaþmýþ, Ýbnü’l-Ebbâr’ýn Belensiye’nin (Valencia) iþgali üzerine Tunus Sultaný I. Ebû Zekeriyyâ el-Hafsî’den yardým
için kaleme aldýðý uzun kaside (Sîniyye) çok
etkili olmuþtur (Makkarî, IV, 456-460). Baþta tarih olmak üzere çeþitli ilim dallarýnda
didaktik manzume ve urcûzeler Endülüs
þiirinde önemli yer tutar. Tarih alanýnda

Yahyâ b. Hakem el-Gazâl, Vezir Ýbn Alkame, Ýbn Abdürabbih, Endülüs’ün Mütenebbî’si kabul edilen Ebû Tâlib Abdülcebbâr eþ-Þükrî, Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb didaktik manzumeler yazmýþtýr. Diðer ilim
dallarýndan nahivde Kartâcennî (Mîmiyye),
Ýbn Mâlik (Elfiyye), kýraatte Þâtýbî (¥ýrzü’l-emânî), bedîiyyede Ýbn Câbir (el-¥ulletü’s-siyerâ) güzel eserler ortaya koymuþtur. Endülüs’te ilk zamanlar fetih meþguliyetleri ve güçlü dinî hayatýn etkisiyle ahlâk ve din dýþý þiirler gündeme gelmemiþ,
ancak mücûn edebiyatý mülûkü’t-tavâiften itibaren geliþip yayýlmýþtýr. Buna tepki olarak Ebû Ýshak el-Ýlbîrî ve Endülüs’ün
Ebü’l-Atâhiye’si diye anýlan Ali b. Ýsmâil elKureþî gibi þairler zühdiyyâta dair ürünler vermiþtir. Endülüs sûfî þiiri Ýbnü’l-Arabî ve Ýbn Seb‘în ile geliþme kaydetmiþtir.
Geliþim ve deðiþim açýsýndan Endülüs
þiiri üç devreye ayrýlýr: Doðu Arap þiiri geleneðine sadýk kalýnan, fetihten V. (XI.) yüzyýla kadarki dönemi Ýbn Abdürabbih, Ýbn
Hânî, Ýbn Þüheyd ve Ýbn Derrâc temsil
eder. V. (XI.) yüzyýlda Ýbn Zeydûn, Ýbn Ammâr, Ýbn Abbâd el-Mu‘temid-Alellah, Ýbnü’l-Haddâd, A‘mâ et-Tutîlî’nin þiirlerinde
eski ile bazý yeni öðeler mezcedilmiþtir. VI.
(XII.) yüzyýl ile sonraki yüzyýllarda çevre ve
doða tasviri geliþmiþ, Ýbn Hamdîs, Ýbn Abdûn, Ýbn Hafâce, Ýbn Sehl, Ebü’l-Beka erRundî, Ýbn Hâtime, Ýbnü’l-Hatîb, Ýbn Zümrek, Gýrnata Kralý III. Yûsuf, Ýbn Ferkûn bu
alanda güçlü eserler meydana getirmiþtir.
Endülüs þiiri ve þairlerinin durumu valiler,
emîrler, halifeler, hâcibler, fitne, mülûkü’ttavâif, Murâbýtlar, Muvahhidler ve Benî Ahmer þeklinde dokuz dönemde ele alýnmýþtýr. Fetihle meþgul olunduðu valiler döneminde þiire yönelik ilgi zayýf kalmýþ, Ca‘vene b. Sýmme ile Vali Hüsâm b. Dýrâr bu dönemde þair olarak görülmüþtür. Þiirin canlandýðý emîrler zamanýnda Emevî emîrlerinin çoðu þairdi. Özellikle fahriyyeleriyle
meþhur Emîr Abdurrahman ed-Dâhil ile
gazel, zühd ve tarihle ilgili didaktik þiirleriyle tanýnan Yahyâ el-Gazâl dikkat çekmektedir. Halifeler dönemine yönelik olarak gençliðinde bilinen temalarda yazdýklarýný yaþý ilerleyince affettirebilmek için
“mümahhýsât” adýný verdiði zühdiyyât kasideleri, müveþþahlarý ve tarihsel didaktiðiyle ünlü Ýbn Abdürabbih, tabiat tasvirleriyle vezir ve þair Ca‘fer b. Osman el-Mushafî, medih ve felsefî temada yazan Ýbn
Hânî sayýlabilir. Hâcibler zamanýnda medih,
tasvir ve gazelde derin mânalar yakalayan Remâdî’nin yaný sýra Ýbn Ebû Âmir elMansûr’un savaþlarýný kasidelerinde ölümsüzleþtiren Endülüs’ün en üretken þairi Ýbn
151

ÞÝÝR

Derrâc anýlmaktadýr. Fitne asrýnda Ýbn Þüheyd, Ebü’l-Mugýre Ýbn Hazm, fakih ve þair
Ýbn Hazm gibi çoðu devlet ricâlinden olanlar eser vermiþ, mülûkü’t-tavâif zamanýnda meliklerin âlim ve þairleri kendi taraflarýna çekmeye çalýþmalarý sebebiyle þiire
ve þairlere ilgi artmýþtýr. Þair, fakih ve zâhid Ebû Ýshak el-Ýlbîrî, yazdýðý uzun ve müessir “Nûniyye” ile Zîrîler’in Gýrnata meliki Bâdîs b. Habbûs’un kabilesi Sanhâce’yi
onun nüfuzlu yahudi veziri Joseph b. Samuel b. Naðrîle’ye karþý tahrik etmiþ, neticede vezir dahil birçok yahudi öldürülmüþtür (a.g.e., IV, 322). Benî Abbâd ile Benî Cevher’in hizmetinde bulunmuþ, kâtip,
vezir, þair ve edip Ýbn Zeydûn, MüstekfîBillâh’ýn kýzý Vellâde aþkýný terennüm eden
içli gazellerle tasvir, medih, isti‘tâf, þekvâ
temalarýnda özgün ürünler vermiþtir. Ýbn
Ammâr, Ýbnü’l-Haddâd el-Vâdîâþî, Ýbnü’lLebbâne ve Ýþbîliye (Sevilla) Meliki Ýbn Abbâd el-Mu‘temid bu dönemin þairlerindendir. Murâbýtlar zamanýnda müveþþah þairi A‘mâ et-Tutîlî ile Endülüs’ün en büyük
tasvir þairi Ýbn Hafâce ve yeðeni Ýbnü’zZekkak da anýlabilir. Þiire ilginin daha fazla arttýðý Muvahhidler asrýnda tasvir, medih ve vatan özleminde Muhammed b.
Galib er-Rusâfî; doða tasviri ve gazelde
Ýbn Merc el-Kuhl; tasavvufî þiir ve müveþþahta Ýbnü’l-Arabî; gazel, tasvir, zühd ve
müveþþahta Ýbn Sehl; tasvir, gazel, mersiye ve istigasede Ýbnü’l-Ebbâr; medih, gazel, mersiye ve didaktikte nahivci, eleþtirmen þair Kartâcennî zikredilmelidir. Benî
Ahmer (Nasrîler) zamanýnda Ebü’l-Beka erRundî, Ebû Bekir Ýbn Cüzey, tevriyeleriyle ünlü Ýbn Hâtime, Ýbnü’l-Hatîb, þiirleriyle
Elhamra Sarayý’nýn duvarlarý süslenen Ýbn
Zümrek, III. Yûsuf, Ýbn Ferkûn, Abdülkerîm el-Bastî dikkat çekmektedir. Endülüs’te birçoðu saray çevresinden olan çok sayýda kadýn þair yetiþmiþtir. Baþta MüstekfîBillâh’ýn kýzý Vellâde ile Hamdûne bint Ziyâd el-Vâdîâþî ve kýz kardeþi Zeyneb olmak üzere Hafsa er-Rekûniyye, Ýbn Abbâd el-Mu‘temid’in kýzý Büseyne, Mu‘tazýd-Billâh el-Abbâdî’nin câriyesi Abbâdiyye, Mu‘tasým et-Tücîbî’nin kýzý Ümmü’l-Kirâm, Nezhûn bint Muhammed el-Gýrnâtiyye, Bicâniyye el-Gassâniyye, Hafsa bint
Hamdûn el-Hicâriyye, Zeyneb el-Meriyye,
Gaye el-Münâ, Mühce el-Kurtubiyye, Esmâ el-Âmiriyye bunlar arasýnda zikredilebilir (a.g.e., IV, 166-297).
2. Maðrib. Maðrib þiiri Endülüs þiiriyle
paralel þekilde ilerlemiþ, Endülüs yýkýldýktan sonra da varlýðýný zamanýmýza kadar
sürdürmüþtür. Murâbýtlar devrinde fetihle meþgul olunmasýna raðmen Dîvân-ý Ýn-
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þâ’da görevlendirilen Endülüslü edipler ve
kâtipler sayesinde Arap þiiri parlak bir dönem yaþamýþ, Hafsa er-Rekûniyye, Ýbn
Hamdîs, Ýbn Hafâce, A‘mâ et-Tutîlî, Ýbn
Kuzmân, Ýbn Abdûn el-Fihrî gibi önemli
edip ve þairler yetiþmiþtir (DÝA, XXXI, 154).
Muvahhid halifeleri ve emîrlerinin þairleri
kendilerine çekme gayretleri neticesinde
Arap þiiri büyük geliþme kaydetmiþ, medih siyasî þiirle kaynaþmýþ, halifeler þairlerden davetlerine hizmet edecek konularda þiir yazmalarýný istemiþtir. Medih kasidelerinde geleneksel giriþ yerine Mehdî
b. Tûmert ile halifesi Abdülmü’min el-Kûmî’nin sîretinden söz edilmeye baþlanmýþtýr. Bazý methiyelere hamdele, salvele ve
mâsum mehdîden tarziye ile giriþ yapýlmýþtýr. Tasvir konusunda diðer temalarýn
içinde deðil müstakil ve ayrýntýlý kasideler
yazýlmýþtýr. Elden çýkan Endülüs þehirleriyle tahrip edilen Maðrib þehirlerine mersiyeler devam etmiþ, zühd, tasavvuf, müveþþah ve peygamber methi þiirleriyle didaktik þiir ve “arûzü’l-beled” adý verilen
müveþþah tarzý þiir geliþme göstermiþtir.
Baþta kýraate dair “Râiyye”si, muaþþerâtý,
“Yâ leyle’þ-þabb” kasidesiyle Ali b. Abdülganî el-Husrî, ayrýca kýraat, ferâiz, aruz,
peygamber methi ile (muhammesât) Ýbnü’l-Murahhal olmak üzere Ýbn Reþîk elKayrevânî, Ýbn Þeref el-Kayrevânî, Bekir
b. Hammâd, Temîm b. Muiz es-Sanhâcî elFâtýmî, Ýbn Hamîs et-Tilimsânî ve Ýbn Zâkûr zikredilmelidir.
3. Sicilya. Sicilya þiiri Endülüs þiirinden
çok Doðu ve Maðrib þiirinden etkilenmiþtir.
Ýslâmî asýrda saray, gezinti yerleri, park,
bahçe ve iþret meclisi tasvirleriyle Selmâ,
Suâd, Büseyne gibi uydurma isimler adýna yazýlan gazeller artmýþtýr. Sicilya’ya veya Sicilya’dan baþka yerlere yapýlan göçler sonucu mektup þiirleri geliþmiþtir. Normanlar döneminde Araplar’la Sicilyalýlar’ýn
beraber yaþadýðý sýrada Norman kral ile
oðullarýnýn, saray ve çevresinin tasviri, ayrýca müslümanlarýn hayatýný ve aralarýndaki iliþkileri dile getiren þiirler olmak üzere
iki akým göze çarpmaktadýr. Ýbnü’l-Hayyât
es-Sýkýllî, Ýbnü’l-Kattâ‘ es-Sýkýllî, Ýbn Biþrûn,
Ebü’d-Dav‘ Sirâc, Ali b. Abdurrahman elBellenûbî ve Ýbn Hamdîs bu devrin baþlýca
þairleridir.
g) Modern Dönem. Arap þiirinin baþlangýcýnda “amûdî / taklidî þiir” diye anýlan gelenekçi þiir akýmý, sadr ve acüzden oluþan
beyit bütünlüðü ve her beytin baðýmsýzüniter yapýsý, ilk beytin murassa‘ olmasý,
tek vezin, tek kafiye ve tek revî, daha sonra Halîl b. Ahmed’in tesbit ettiði aruz bahirleri, çöl hayatýyla ilgili öðelerin zikri gibi

temel kriterleriyle deðiþime uðramadan
I. (VII.) yüzyýlýn yarýsýna kadar sürmüþtür.
Bundan sonra muhafazakâr þiir akýmý, yeni (muhdes / müvelled) þiir akýmý ve yeni muhafazakâr (neo-klasik) þiir akýmý olmak üzere üç eðilim ortaya çýkmýþtýr. Muhafazakâr
akýmda geleneksel temalar, bedevî hayatýn tezahür ve öðeleri, dil ve üslûp hususiyetleriyle kadîm þiir mirasýna sadakate
özen gösterilmiþtir. Yeni þiir akýmý, I. Abbâsî asrýnýn ilk yarýsýndan itibaren modern
þehir hayatýnýn kadîm bedevî hayatýna tepkisi þeklinde meydana gelmiþ, Abbâsî þairleri þiirde eski konak yerlerinden, çöl hayatýyla ilgili öðelerden söz edilmesine karþý çýkmýþ, kibar þehirli üslûbu, yalýn lafýz
ve ifadelerle kýsa bahirlere ve ince kafiyelere yönelmiþ ve “bedî‘” (yeni tarz þiir) adý
verilen süslü bir þiir akýmý baþlatmýþ, daha sonra gelen seçkin þairler bu akýmý sürdürmüþtür. Yeni muhafazakâr akým muhdes þairlerin inkýlâbýný hafifletmeyi, Arap
þiirini geleneksel doðasýna döndürmeyi
amaçlamýþsa da þiir yazým yöntemi, þiirin
mûsikisi ve dilinde eskiyi muhafaza etmiþ,
konu, tema, tasvir ve üslûpta ise yenilikçi
olmuþtur. Geleneksel þiir kendi içinde bu
deðiþikliklerle birlikte XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýna kadar sürmüþtür. Diðer taraftan
XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda Fransa’nýn Mýsýr’ý
iþgal etmesi, XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Lübnan, Suriye ve Filistin’den
Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine göçlerin baþlamasý Araplar’ýn Batý þiir ve edebiyatýný tanýmasýna, onun etkisi altýnda
Arap þiirinin gerek biçim gerekse içerik
bakýmýndan klasikleþmiþ kalýplarýný zorlayan modern þiir anlayýþý ve akýmlarýnýn doðmasýna zemin hazýrlamýþtýr. Klasik Arap
þiiri kalýplarý modern hayatýn tezahür, ihtiyaç ve gerçeklerini dile getirmede yetersiz görülerek XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Batý þiirinin tesiriyle serbest
þiir, mensur þiir, nesir kasidesi, mutlak /
mürsel þiir gibi þiir çeþitleri ortaya çýkmýþtýr. Þiirde çaðýn ihtiyaçlarýna uygun olarak
sömürgecilik, reform, vatan sevgisi ve özlemi, yoksulluk, cehalet, hastalýklar, ileri
milletlere yetiþme çaðrýsý gibi temalar ele
alýnmýþtýr. Ýlk örnekleri XVII. yüzyýlda Fransýz La Fontaine, Ýngiliz John Milton’da görülen, XIX. asýrda Amerikalý Walt Wieteman ve Ýngiliz Gerard Manly’nin temsil ettiði hür þiirin Arap edebiyatýndaki kökleri
tek vezin, tek kafiye anlayýþýný kýran ve Endülüs’te doðup geliþen müveþþah türü þiire kadar uzanmýþ, ancak müveþþah türü
þiir de Ýspanyol þiirinin etkisiyle doðmuþtur. Tek vezin ve tek kafiyeden uzaklaþarak belirli harf ve kelimelerin tekrarý ile iç
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armoninin saðlandýðý, belli tef‘ilelerin mýsra ve beyitlere göre deðiþik miktarlarda
tekrar edildiði, bu sebeple “tef‘ile þiiri” de
denen hür þiirin modern Arap edebiyatýnda ilk temsilcileri Nesîb Arîza, Bedr Þâkir es-Seyyâb ve Nâzik el-Melâike’dir. Mensur þiir ve nesir kasidesi diye anýlan tür,
nesre þiir tadý veren öðelerin sindirilmesiyle dâhilî mûsiki ve þiirsel armoni saðlanmýþ olup Fransýz þairi Bodler ile Amerikalý þair Walt Wieteman’ýn etkisinde doðmuþ, Arap þiirinde özellikle Emîn b. Fâris
er-Reyhânî, Cibrân Halîl Cibrân, Mîhâîl Nuayme gibi mehcer edebiyatý þairleri arasýnda temsilci bulmuþtur. Bir parçada deðiþik vezin ve kafiyelerin yer aldýðý, iç armoninin önemsendiði mürsel / mutlak þiir
türünde Nizâr el-Kabbânî, Kîlânî Sened gibi edipler ürün vermiþtir.
Batý þiirinin örnek alýnmasý neticesinde
birçok þiir akýmý, ekolü veya topluluðu oluþmuþtur. Bunlarýn en önemlileri Ýhyâ, Dîvân,
Apollo, er-Râbýtatü’l-kalemiyye, el-Usbetü’l-Endelüsiyye ve Mecelletü’þ-þi‘r topluluklarýdýr. Kadîm þiirin en güzel örneklerini
sanat ve üslûp açýsýndan taklit ederek ihya etmeyi amaçlayan, bunun yanýnda Arap
topluluklarýnýn mâruz kaldýðý sömürgecilik, zulüm ve sefalet gibi çaðdaþ konu ve
sorunlarýný ele alan Ýhyâ hareketi Mahmûd Sâmî Paþa el-Bârûdî ile baþlamýþ, Ýsmâil Sabri Paþa’da “muhakkak” þiir örnekleriyle devam ederek Ahmed Þevký ve Hâfýz Ýbrâhim gibi büyük temsilcilere ulaþmýþ, birçok Arap ülkesinde temsilci bulmuþtur. Ahmed Þevký ile Hâfýz Ýbrâhim’in
þiirlerini yüzeysel, abartýlý ve gerçek dýþý
bulan Abbas Mahmûd el-Akkad, Ýbrâhim
Abdülkadir el-Mâzinî ve Abdurrahman Þükrî 1921 yýlýnda bu ekole tepki olarak eski
kalýplarýn dýþýna çýkan yenilikçi ve modern
bir þiir anlayýþý ortaya koymak amacýyla
Medresetü’t-tecdîd (el-Mezhebü’l-cedîd) adýný verdikleri bir ekol oluþturmuþtur. Bu
konudaki görüþlerini ed-Dîvân fi’n-našd
ve’l-edeb adlý ortak eserlerinde ortaya
koyduklarý için (Kahire 1921) oluþturduklarý topluluða Dîvân grubu denilmiþtir. Ýngiliz þiirinden ve özellikle “el-Kenzü’z-Zehebî” topluluðundan etkilenen grup biçim
olarak hür þiiri benimsemiþ, iç armoniyi ve
derin felsefî fikirleri realist bir yaklaþýmla
ifade etmeyi amaçlamýþtýr. Topluluk, Abdurrahman Þükrî’nin Ýngiliz þiirinden yaptýðý intihallerin Ýbrâhim el-Mâzinî tarafýndan ortaya çýkarýlmasý üzerine kýsa zamanda daðýlmýþtýr. Topluluða kuruluþundan iki
yýl sonra destek gelmiþ, Mîhâîl Nuayme
1923’te yazdýðý el-øýrbâl adlý eserinde eski þiire hücumda ve ondan kurtulma ama-

cýnda Akkad ile Mâzinî’ye uymuþtur. Ýhyâ
ve Dîvân topluluklarý ile romantizm akýmý
arasýnda cereyan eden mücadele sonucunda Ahmed Zekî Ebû Þâdî’nin kurduðu
Apollo dergisi etrafýnda 1932’de yeni bir
þairler topluluðu teþekkül etmiþtir. Ahmed Zekî’nin hocasý Halîl Mutrân’ýn romantizmiyle onun kasidenin kýsýmlarý arasýnda tema, duygu ve düþünce bakýmýndan saðlam bir irtibatýn bulunmasýný hedefleyen görüþünün hâkim olduðu topluluðun ünlü temsilcileri arasýnda Ahmed
Muharrem, Ýbrâhim Nâcî, Ebü’l-Kasým eþÞâbbî, Ali Mahmûd Tâhâ, Hasan Kâmil esSayrafî görülür. Yûsuf el-Hâl, Halîl Hâvî,
Nezîr Azamet ve Adonis öncülüðünde Beyrut’ta 1957’de kurulan Mecelletü’þ-þi£r
etrafýnda yeni bir topluluk oluþmuþtur.
Topluluk mensuplarý þiirde yaratýcýlýðýn ve
yeniliðin eskiyi taklitle deðil þiirin dil, üslûp, armoni ve biçiminde bireysel deneyimlerle mümkün olabileceðini söylemiþ,
bu sebeple daha çok bireysel sorunlarýn
ele alýnmasýný öngörmüþ, taklide savaþ açmýþ, hür þiir ve nesir kasidesi gibi denemelerde özellikle bu topluluðun temsilcileri arasýnda ürün verilmiþtir. Topluluða bir
süre sonra Þevký Ebû Þakrâ, Ünsî el-Hâc,
Fuâd Refka ve Hâlid Sâlih katýlmýþ, dýþarýdan ise Cebrâ Ýbrâhim Cebrâ, Tevfîk Sâyið,
Bedir Þâkir es-Seyyâb, Þükrullah el-Cur,
Selmâ Hadrâ Ceyyûsî ve Riyâd Reyyis destek vermiþtir.
XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
siyasî ve iktisadî sebeplerle Lübnan, Suriye ve Filistin’den Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine göç eden Araplar’ýn oluþturduðu mehcer edebiyatýnda birçok þiir ve
edebiyat topluluðu oluþmuþtur. Bunlarýn
en meþhuru er-Râbýtatü’l-kalemiyye ile elUsbetü’l-Endelüsiyye’dir. Arap þiiri ve nesrinde yenilik ruhunu yaymak, taklide savaþ açmak, edebiyatýn hayatla ilgisini derinleþtirmek amacýyla 1920’de New York’ta Cibrân Halîl Cibrân öncülüðünde Suriyeli Arap ediplerince kurulan er-Râbýtatü’lkalemiyye Mîhâîl Nuayme, Ýlyâ Ebû Mâzî,
Emîn er-Reyhânî, Reþîd Eyyûb, Nesîb Arîza gibi ünlü þairlerle Mecelletü’l-Fünûn,
Mecelletü’s-Sâßi¼ gibi dergilerde yalýn,
gerçekçi bir üslûpla felsefî derinlikte, hümanizm, vatan özlemi gibi konu ve temalara dair ürünler vermiþtir. Topluluk Ýngiliz
ve Amerikan edebiyatýndan, özellikle Walt
Wieteman’ýn þiirlerinden etkilenen Nesîb
Arîza hür þiirin, Emîn er-Reyhânî de mensur þiirin öncülerinden olmuþtur. Güney
mehcerde teþekkül eden birçok edebiyat
topluluðu arasýnda en kalýcý olaný, 1933’te Þükrullah el-Curr’un kurup Mîþil Ma‘-

lûf’un baþkanlýðýný yaptýðý, þiir ve edebiyatta Endülüs’ün eski parýltýlý günlerini ihya etmeyi amaçlayan el-Usbetü’l-Endelüsiyye topluluðudur. Habîb Mes‘ûd, Reþîd
Selîm el-Hûrî ve kardeþi Kayser Selîm elHûrî, Þefîk Ma‘lûf, Ýlyâs Ferhâd, Nâsýr Sem‘ân ve Riyâz Ma‘lûf gibi þairler millî meseleler, Filistin sorunu, vatan özlemi, insan
haklarý gibi çaðdaþ meseleleri dile getirmiþlerdir.
BÝBLÝYOGRAFYA :
Müsned, III, 3, 456, 460; VI, 31, 138, 146, 156,
222, 387; Cumahî, ªabašåtü fu¼ûli’þ-þu£arâß
(nþr. Mahmûd M. Þâkir), Kahire 1952, s. 26-40,
48, 391; Câhiz, el-Beyân ve’t-tebyîn, I, 50, 51, 6667, ayrýca bk. tür.yer.; Ýbn Kuteybe, eþ-Þi £r ve’þþu£arâß (nþr. Ahmed M. Þâkir), Kahire 1966, s. 2326, 256, 504; Ýbnü’l-Mu‘tez, ªabašåtü’þ-þu£arâß
(nþr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc), Kahire 1375/
1956, s. 147; Taberî, Câmi £u’l-beyân (nþr. Sýdký
Cemîl el-Attâr), Beyrut 1415/1995, XIX, 156-159;
Ebü’l-Hasan Ýbn Tabâtabâ, £Ýyârü’þ-þi £r (nþr. Naîm
Zerzûr), Beyrut 1402/1982, s. 9, 20, ayrýca bk.
tür.yer.; Kudâme b. Ca‘fer, Našdü’þ-þi £r (nþr. Kemâl Mustafa), Kahire 1398/1978, s. 17-27, ayrýca bk. tür.yer.; Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, el-E³ånî,
II, 13, 37, 78; V, 128 vd.; VI, 89; XI, 140; XIII, 31,
74; Ebü’l-Hasan el-Cürcânî, el-Vesâ¹a beyne’l-Mütenebbî ve Åu½ûmih (nþr. Ahmed Ârif ez-Zeyn),
Sayda 1331, s. 21 vd.; Ýbnü’n-Nedîm, el-Fihrist
(Flügel), s. 9 vd.; Ýbn Cinnî, el-ƒa½âßi½, Kahire
1331, I, 393 vd.; Ebû Zeyd el-Kureþî, Cemhere
(Hâþimî), I, 110-186; Ýbn Hacer el-Askalânî, Fet¼u’l-bârî (nþr. Abdülazîz b. Abdullah b. Bâz), Beyrut 1416/1996, XII, 184-186; Makkarî, Nef¼u’¹¹îb, IV, 166-297, 322, 456-460; I. Goldziher, Abhandlungen zur Arabischen Philologie, Leiden
1896, I, 17; Ýhsan Abbas, Fennü’þ-þi £r, Beyrut
1955, s. 11-121, ayrýca bk. tür.yer.; a.mlf., Þi £rü’lƒavâric, Beyrut 1974, s. 9-29, ayrýca bk. tür.yer.;
a.mlf., el-£Arab fî Øýšýlliye, Beyrut 1975, s. 167203; a.mlf., TârîÅu’l-edebi’l-Endelüsî, Beyrut
1978, s. 230-231; Mârûn Abbûd, Edebü’l-£Arab,
Beyrut 1960, s. 46-55, 123-125; Þevký Dayf, el£A½rü’l-Câhilî, Kahire 1960, s. 138-232, ayrýca bk.
tür.yer.; a.mlf., el-Fen ve me×âhibüh fi’þ-þi £ri’l£Arabî, Kahire 1976, s. 13-40, ayrýca bk. tür.yer.;
a.mlf., et-Te¹avvür ve’t-tecdîd fi’þ-þi £ri’l-Ümevî,
Kahire 1977, s. 55-131, ayrýca bk. tür.yer.; Nâsýrüddin el-Esed, Me½âdirü’þ-þi £ri’l-Câhilî, Kahire
1962, s. 155-164, ayrýca bk. tür.yer.; Cl. Huart,
Arap ve Ýslâm Edebiyatý (trc. Cemal Sezgin), Ankara 1971, s. 17-40, ayrýca bk. tür.yer.; M. Zaðlûl
Sellâm, el-Edeb fi’l-£a½ri’l-Memlûkî, Kahire 1971,
s. 105-133, ayrýca bk. tür.yer.; a.mlf., el-Edeb fi’l£a½ri’l-Eyyûbî, Kahire 1990, s. 313-363, ayrýca
bk. tür.yer.; Ömer Rýzâ Kehhâle, el-Edebü’l-£Arabî
fi’l-Câhiliyye ve’l-Ýslâm, Dýmaþk 1392/1972, s.
53 vd.; Mecdî Vehbe – Kâmil el-Mühendis, Mu£cemü’l-mu½¹ala¼âti’l-£Arabiyye fi’l-lu³a ve’l-edeb,
Beyrut 1979, s. 118-122; Mahmûd Fâhûrî, Mu¼âŠarât fi’l-edebi’l-£O¦mânî, Halep 1981, s. 14-19,
43-45, ayrýca bk. tür.yer.; Ýhsan Abbas – M. Yûsuf
Necm, eþ-Þi £rü’l-£Arabî fi’l-mehcer, Beyrut 1982,
s. 37-117; Mücâhid Mustafa Behcet, et-Teyyârü’lÝslâmî fî þi £ri’l-£Abbâsiyyi’l-evvel, Baðdad 1402/
1982, s. 30, 32, 34, 47, ayrýca bk. tür.yer.; C. Zeydân, Âdâb, I, 53-61, 67, ayrýca bk. tür.yer.; Mustafa eþ-Þek‘a, el-Edebü’l-Endelüsî, Beyrut 1983,
s. 379, ayrýca bk. tür.yer.; Blachère, TârîÅu’l-edeb,
s. 270-273, 324, 376, 382, ayrýca bk. tür.yer.;

153

ÞÝÝR
Fuat Sezgin, Mu¼âŠarât fî târîÅi’l-£ulûm, Frankfurt 1404/1984, s. 159-166; Ali Cevâd et-Tâhir,
eþ-Þi £rü’l-£Arabî fi’l-£Irâš, Beyrut 1405/1985, s.
273-299, ayrýca bk. tür.yer.; Seyyid Abdülazîz Sâlim, Fî TârîÅ ve ¼aŠâreti’l-Ýslâm fi’l-Endelüs, Ýskenderiye 1985, s. 293-300; Bekrî Þeyh Emîn,
Mü¹âla£ât fi’þ-þi £ri’l-Memlûkî ve’l-£O¦mânî, Beyrut 1986, s. 167-225; Yahyâ el-Cübûrî, eþ-Þi £rü’lCâhilî, Beyrut 1407/1986, s. 127-186, ayrýca bk.
tür.yer.; Ahmed Fevzî el-Heyb, el-¥areketü’þ-þi£riyye zemene’l-Memâlîk, Beyrut 1406/1986, s. 97202, ayrýca bk. tür.yer.; a.mlf., el-¥areketü’þ-þi £riyye zemene’l-Eyyûbiyyîn, Beyrut 1407/1987, s.
73-197; Müncid Mustafa Behcet, el-Ýtticâhü’l-Ýslâmî fi’þ-þi£ri’l-Endelüsî fî £ahdey Mülûki’¹-¹avâßif
ve’l-Murâbý¹în, Beyrut 1407/1986, s. 37, 151, 219,
275, ayrýca bk. tür.yer.; Mîþâl Âsî – Emîl Bedî‘ Ya‘kub, el-Mu£cemü’l-mufa½½al fi’l-lu³a ve’l-edeb,
Beyrut 1987, II, 737-749; Necîb M. el-Behbîtî, eþÞi £rü’l-£Arabî, Dârülbeyzâ 1407/1987, s. 417,
434, 443, ayrýca bk. tür.yer.; Abdülfettâh M. Ahmed, el-Menhecü’l-üs¹ûrî fî tefsîri’þ-þi £ri’l-Câhilî,
Beyrut 1408/1987, s. 15-18, 71-75, ayrýca bk.
tür.yer.; M. Mustafa Heddâre, eþ-Þi £rü’l-£Arabî
fi’l-šarni’l-evvel el-hicrî, Beyrut 1408/1988, s.
7-65, ayrýca bk. tür.yer.; a.mlf., Ýtticâhâtü’þ-þi £ri’l£Arabî, Beyrut 1408/1988, s. 131-151, ayrýca bk.
tür.yer.; a.mlf., Dirâsât fi’l-edebi’l-£Arabiyyi’l-¼adî¦, Beyrut 1410/1990, s. 11-211; a.mlf., eþ-Þi £r
fî ½adri’l-Ýslâm, Beyrut 1995, s. 71-165, ayrýca
bk. tür.yer.; Ýslâm Düþüncesi Tarihi (ed. M. M.
Þerif), Ýstanbul 1991, III, 207-224; Zekî Mübârek,
el-Medâßi¼u’n-nebeviyye fi’l-edebi’l-£Arabiyye,
Sayda-Beyrut, ts. (el-Mektebetü’l-asriyye), s. 1760, ayrýca bk. tür.yer.; Ahmed eþ-Þâyib, TârîÅu’þþi £ri’s-siyâsî, Beyrut, ts. (Dârü’l-kalem), s. 1-28,
ayrýca bk. tür.yer.; Tâhâ Hüseyin, Fi’l-Edebi’l-Câhilî, Kahire, ts. (Dârü’l-maârif), s. 343-361; Mustafa Sâdýk er-Râfiî, TârîÅu âdâbi’l-£Arab, Beyrut,
ts. (Dârü’l-kitâbi’l-Arabî), III, 20, 222-249, 341350; Ahmed el-Ýskenderî – Mustafa Ýnânî, el-Vasî¹ fi’l-edebi’l-£Arabî ve târîÅih, Kahire, ts. (Dârü’l-maârif), s. 42-58; Yûsuf el-Azm, “er-Resûl
ve’þ-þi.r”, Mecelletü’l-Ba¼¦i’l-£ilmî ve’t-türâ¦i’lÝslâmî, II, Mekke 1399/1979, s. 125-145; Âdil
Câsim el-Beyâtî, “Safahât mine’t-târîpi’l-mechûl
li’þ-þi.ri’l-.Arabî”, ¥avliyyâtü Külliyyeti’l-âdâb
ve’l-£ulûmi’l-insâniyye, III, Dârübeyzâ 1986, s.
35-54; Tayyib Ali Þerîf, “eþ-Þi.r ve’þ-þu.arâ, fi’lKur,âni’l-Kerîm”, Mecelletü Külliyyeti’d-da£veti’l-Ýslâmiyye, VII, Trablus 1990, s. 392-441; M.
Envârü’l-Hak el-Azîmî, “eþ-Þi.r ve mekânetühû fî
nazari’l-Ýslâm”, ed-Dirâsâtü’l-Ýslâmiyye, XXVIII/
3, Ýslâmâbâd 1993, s. 79-99; Velîd Mahmûd Hâlis,
“Menziletü’þ-þi.r ve’þ-þu.arâ, fî tefkîri’n-nakdiyyi’l-.Arabî”, el-Câmi £atü’l-Ýslâmiyye, I/3, London 1415/1994, s. 133-172; Ýsmail Hakký Sezer,
“Kur’ân’da Þiir ve Þair”, Marife, III/1, Konya 2003,
s. 7-29; Ebü’l-Kasým M. Abdülkadir, “Mevkýfü’nnebî mine’þ-þi.r ve’þ-þu.arâ,”, ed-Dirâsâtü’l-Ýslâmiyye, XXXIX/4 (2004), s. 163-180; Zeyd b. Sa‘d
el-Gannâm, “el-Ahkâmü’l-fýkhiyye el-müte.allika bi’þ-þi.r”, Mecelletü Câmi£ati’l-Ýmâm Mu¼ammed b. Su£ûd el-Ýslâmiyye, sy. 50, Riyad 1426/
2005, s. 163-244; Ali Abdullah Ýbrâhim, “Mevkýfü’l-Ýslâm mine’þ-þi.r”, £Âlemü’l-kütüb, XXVI/34, Riyad 2005, s. 301-320; Nihad M. Çetin, “Þiir”,
ÝA, XI, 530-537; Azîze Mürîden v.dðr., “eþ-Þi.r”,
el-Mevsû£atü’l-£Arabiyye, Dýmaþk 1998, I, 626683; “eþ-Þi.r”, el-Mevsû£atü’l-£Arabiyyetü’l-£âlemiyye, Riyad 1419/1999, XIV, 139-189; Ýsmail
Yiðit, “Murâbýtlar”, DÝA, XXXI, 154.

ÿÝsmail Durmuþ

154

™ FARS EDEBÝYATI. Üslûp ve Tarihî
Dönemler. Fars þiirinin ortaya çýkýþý, ta-

Hindî, Bâzgeþt-i Edebî (edebiyata geri dönüþ) adý verilen üslûpla (sebk) ilgili bölüm-

rihî geliþimi ve geçirdiði evreleri Ýslâmiyet
öncesi ve sonrasý olmak üzere iki dönemde ele almak gerekir. Fars þiirinin bilinen
en eski örnekleri Zerdüþt dininin kutsal kitabý olan Avesta’da yer alan ve “gâtâ” adý
verilen bazý manzum parçalardan ibarettir. Hece ölçüsüyle durak esasýna göre yazýlan ve kafiye zorunluluðu bulunmayan bu
ritmik parçalar ayný zamanda dinî törenlerde çalgýlar eþliðinde okunan ilâhilerdir.
Orta Farsça (Pehlevî Farsçasý) dönemine ait
Yâdgâr-i Zerîrân ve DiraÅt-ý Asurik gibi
eserlerde de þiirsel özellikler görülmektedir. Yine bu döneme ait ƒudâynâme,
Kârnâme-i Erdeþîr-i Bâbekân, Vîs ü Râmîn, Kelîle ve Dimne gibi Pehlevîce eserlerin Arapça’ya çevrilmesi Fars edebiyatýna
ait bu eski eserlerin içeriðinin korunmasýný saðlamýþ, Derî Farsçasý’nýn (Yeni Farsça) geliþimini tamamladýðý sýrada bu eserlerin çoðu Ýran þiirine yeniden ilham kaynaðý olmuþtur. Bununla birlikte Fars þiiri,
Ýran’da Ýslâm fetihlerinin ardýndan ilk defa
VII. yüzyýldaki siyasî geliþmelerle beraber
baðýmsýz halde ortaya çýkabilmiþtir. VIII.
yüzyýldan baþlayarak hýzla geliþen ve olgunlaþan Fars þiiri Tâhirîler, Saffârîler, Sâmânîler, Gazneliler, Selçuklular, Moðollar,
Ýlhanlýlar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timurlular, Safevîler ve Kaçarlar gibi Ýran’a
hükmeden hânedanlarýn yaþadýðý geniþ
coðrafya ile birlikte özellikle Osmanlý, Orta Asya ve Hint coðrafyasý üzerinde de etkili olmuþtur.

lemeler, edebî anlatýmýn þiir veya nazým
özelliði taþýmasýndan çok o dönemde yaygýn olan dil özellikleri, ifade biçimleri, mazmunlar, imajlar ve edebî sanatlarýn kullanýlýþ tarzý doðrultusunda oluþturulmuþ yapay ayýrýmlardýr. Klasik Fars þiirinin ilk örnekleri Horasan ve Türkistan bölgesinde
ortaya çýktýðýndan bu ilk devreye (IX-XI.
yüzyýllar) Horasan üslûbu dönemi adý verilmiþtir. Bu dönemde aruz ve kafiye kullanýmýnda küçük teknik aksaklýklar olsa
da özellikle kaside ve mesnevi kalýplarýnda büyük ilerleme saðlanmýþ; gazel, kýta,
rubâî, terciibend ve terkibibend gibi þiir
kalýplarý iþlenmeye ve geliþtirilmeye baþlanmýþtýr. Ayný devirde þiirinin ana konusu
övgü ve kahramanlýktýr. Millî Ýran destanlarýnýn en güzel biçimde iþlendiði Þâhnâme gibi epik eserler ilk defa bu devirde
ortaya çýkmýþtýr. Horasan üslûbunun temel niteliði Arapça kelime ve terkiplerin
azlýðý, daha sonraki yüzyýllarda çoðu terkedilen arkaik Farsça kelimelere sýkça yer
verilmesi ve edebî sanatlarýn yapay süslerinden arýnarak sade bir dilin kullanýlmasýdýr. Bu dönemde Rûdekî, Firdevsî ve Ömer
Hayyâm gibi Fars þiirinin klasik þairleri yetiþmiþtir.

Fars þiiri Arap edebiyatýndan aruz veznini ve kafiye sistemini aldýktan sonra
Ebü’l-Abbâs-i Mervezî, Ebû Hafs-i Soðdî,
Hanzale-i Bâdgîsî gibi þairlerin baþarýlý denemelerinin ardýndan Sâmânîler devrinde
Rûdekî’nin ortaya çýkmasýyla birlikte kýsa
zamanda Arap edebiyatýnýn etkisinden kurtulmuþ, baþta kaside olmak üzere mesnevi, gazel, kýta, rubâî (dûbeytî, terâne), terkibibend ve terciibend gibi klasik þiir kalýplarýnda methiye, mersiye, vasýf, hiciv ve
hezl türleri esas olmak üzere pek çoðu
dünya edebiyatýna mal olmuþ epik, lirik,
mistik, didaktik ahlâkî ve felsefî konularda önemli sanat eserleri ortaya konulmuþ;
Firdevsî, Ömer Hayyâm, Nizâmî-i Gencevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sa‘dî-i Þîrâzî, Hâfýz-ý Þîrâzî ve Molla Câmî gibi büyük
þairler dünya edebiyatýndaki yerlerini almýþtýr (Ýran edebiyatý hakkýnda toplu bilgi için bk. DÝA, XXII, 416-427).
Klasik þiirin yaklaþýk 1200 yýl süren evreleri sýrasýnda çeþitli tarihî dönemlerde
ortaya çýkan ve Horasânî (Türkistânî), Irâký,

Þiir üslûplarýnýn deðiþimiyle ortaya çýkan geçiþ devreleri kýsa zamanda gerçekleþmemiþ, uzun süren ara dönemlerin ardýndan ortaya çýkmýþtýr. Fars þiirinin çok
önemli bir geliþim kaydettiði ve olgunlaþtýðý Horasan üslûbu devrinden sonra XII.
yüzyýl boyunca meydana gelen geçiþleri
XIII-XV. yüzyýllara damgasýný vuran Irâký
üslûbu izlemiþtir. Bu dönem Ýran edebiyatýnda lirik ve mistik þiirin altýn çaðýdýr. Aruz
ve kafiyeyle ilgili aksaklýklarýn tamamen
giderildiði bu devirde yazýlan eserler þiir
tekniði, sanat özellikleri ve konu bakýmýndan Ýran edebiyatýnýn þaheserlerini meydana getirir. Arapça kelime ve terkiplerin
kullanýmýndaki aþýrýlýk, arkaik Farsça kelimelerin terkedilmesi, doðrudan ve gerçekçi anlatýmýn yerini sanatlý ve aðdalý bir üslûbun almasý, övgü, yiðitlik ve kahramanlýk kasideleri ve mesnevilerin yerini þairin
daha çok kendi öznel duygularýný ve aþkýný anlattýðý gazel kalýbýnýn almasý, felsefî
ve ahlâkî konularýn önceki dönemden daha yoðun biçimde þiire girmesi Irâký üslûbunun temel özelliklerindendir.
XII. yüzyýl Horasânî üslûbundan Irâký
üslûbuna geçiþte bir ara dönem olduðu
gibi XVI. yüzyýl da Irâký üslûbundan Hint
üslûbuna (XVII-XVIII. yüzyýllar) geçiþte bir

