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                                                        Ö N S Ö Z 

  

Bu çalışmada muhammes ve tahmîs nazım türlerinin yapıları, ortaya çıkışları, 

buna neden olan faktörler ve konuyla ilgili yapılan eleştiriler üzerinde durulmuştur. 

Bu nazım türlerinin diğerleriyle benzer ve farklı olan yönlerine değinilmiştir. Ayrıca 

derlenebilen muhammes ve tahmîsler, türlerine göre başlıklar altında incelenmiş ve 

bu manzûmelerin bazı anlatım özelliklerine değinilmiştir. 

Arap şiirinin şekil ve türleri alanındaki çalışmalar azdır. Bu türlerden olan 

muhammes ve tahmîslerle ilgili de herhangi bir çalışmanın henüz yapılmadığı 

görülmüştür. Şekil ve türler alanındaki çalışmaların büyük bir açığı kapatacağı ve 

faydalı olacağı düşüncesiyle Arap şiirinde muhammes ve tahmîs konusu üzerinde 

çalışmaya karar verdik.  

Araştırmamıza kaynaklarda konuyla ilgili verilen bilgileri toplamakla 

başladık. Konu bir nazım türü olduğu için, birinci derecedeki kaynaklarımız şairlerin 

ortaya koydukları muhammes ve tahmîsler olmuştur. Bunlar ise şairlerin dîvânları 

içinde genelde serpiştirilmiş bir biçimde, bazen de “muhammesât” ve “tehâmîs” 

başlıkları altında toplu bir hâlde bulunmaktaydı. Dîvânların dışında bu şiirler 

Mecmû’atu’t-Tehâmîs adlı yazma veya matbû eserlerde de mevcuttu. Bu eserlere ve 

ünlü bir kasîdeye yazılmış tahmîslerin hem yazma hâlinde hem de yayımlanmış 

olanlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bunların dışında şiir mecmûaları, Arap edebiyatı 

târihini ele alan kaynaklar ve çeşitli biyografi kitapları taranmak suretiyle konu ile 

ilgili malzeme derlenmiştir.  

Uzun bir geçmişi olan bu nazım türlerinin tarihsel gelişimini ve özelliklerini 

tespit edip incelemek çok geniş bir taramayı gerektirdiğinden mümkün olduğu kadar 

çok eser taramaya ve incelemeye gayret edilmiştir. Bunlardan sadece malzeme 

bulduklarımıza bibliyografyada yer verdik. Bununla birlikte bizim göremediğimiz ve 

ulaşamadığımız manzûmeler de olabilir. Ancak yoğun tarama faaliyetine ve bunun 

sonucunda incelenen şiirlerin miktarına dayanarak, bulunacak yeni örneklerin fazla 

olamayacağı ve çalışmanın sonuçlarını pek etkilemeyeceği söylenebilir. 

Görebildiğimiz ve erişebildiğimiz eserlere ve konuya ilişkin tanım ve 

bilgilere dayanarak ortaya koymaya çalıştığımız bu çalışmamız bir giriş ve üç 

bölümden oluşmaktadır. Giriş’te Arap nazım türlerinin ortaya çıkış ve gelişim süreci 
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özet olarak ele alınmıştır. I. Bölüm’de muhammesin tanımı ve yapısı, ortaya çıkışı ve 

ortaya çıkışında etkili olan faktörler, lehte ve aleyhte yapılan eleştiriler, diğer nazım 

türleriyle ilişkisi incelenmiştir. II. Bölüm’de de tahmîsin tanımı ve yapısı, ortaya 

çıkışı ve ortaya çıkışında etkili olan faktörler, lehte ve aleyhte yapılan eleştiriler, 

diğer nazım türleriyle ilişkisi inceleme konusu yapılmıştır. Ayrıca Arap edebiyatında 

ün kazanmış kasîdelere yazılmış tahmîslere de yer verilmiştir. III. Bölüm’de bu 

nazım türleri ile yazılmış manzûmelerin içerikleri ele alınmıştır ve bu 

manzûmelerden çok sayıda örneğe yer verilmiştir. Bu bölümde tasavvufî aşkı işleyen 

bazı şiirleri gazel başlığına mı tasavvuf başlığına mı almak gerektiği konusunda 

tereddüde düşülmüştür. Bu konuda, mecâzî aşkı da konu alsa, sembolik bir dille 

tasavvufî ve ilâhî aşkı işlediği için bunların ayrı bir başlık altında ele alınması uygun 

görülmüştür. Bunun gibi, tasavvuf düşüncesini yansıttıklarından sufîlere ait 

methiyeler de tasavvuf başlığı altında incelenmiştir. IV. Bölüm’de ise bu 

manzûmelere ait bazı dil ve anlatım özellikleri üzerinde durulmuştur. Bu 

manzûmeler, edebî sanatlar, kuraldışı kullanımlar, içerdikleri lehçeler ve yabancı 

sözcükler, vezin ve uyak bakımından incelenmiştir. 

 Arap Dili ve Edebiyatı alanına katkıda bulunacağı düşüncesinde olduğumuz 

bu çalışmanın düzeltmelerinde eleştirileriyle katkıda bulunan hocalarım Prof. Dr. 
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zamanlarını bana ayırarak saatlerce benimle müzakere etme lutfunda bulunan ve 

eleştirileriyle çalışmamın son şeklini almasında büyük katkısı olan hocam Prof. Dr. 

Rahmi Er’e, çalışmamın tamamlanmasında daima teşviklerini ve büyük yardımlarını 
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                                                       GİRİŞ 

  

0.1. ARAP NAZIM TÜRLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 

Arapların İslâm öncesinden geriye kalan en büyük sanat eserleri şiirleridir. 

Câhiliyye dönemi olarak adlandırılan İslam öncesinde yazı kullanılmadığı için şiirler 

sözlü yolla sonraki kuşaklara aktarılmıştır. ‘Abbâsîler döneminde derlenip yazıya 

dökülen ve böylece günümüze kadar ulaşan İslâm öncesi Arap şiiri, daha o dönemde 

olgunluk düzeyine erişmiş görünmektedir.  

Arap şiirinin ne kadar geriye gittiği ve başlangıçtaki biçiminin nasıl olduğu 

hususunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Bize ulaşan klasik kasîdelerin VI. 

yüzyıl başlarına kadar geriye gittiği bilinse de şiirin başlangıcıyla ilgili bir zaman 

tespiti yapılamamaktadır. İbn Sellâm el-Cumahî (ö.231/86) Arap şiirinin başlangıçta 

belli bir konuda söylenmiş birkaç beyitlik manzûmelerden ibaret olduğunu, kasîdenin 

ve diğer uzun şiirlerin ancak VI. yüzyıl başlarında Hâşim b. ‘Abdimenâf (ö.524) ve 

oğlu ‘Abdulmuttalib (ö.579) zamanında ortaya çıktığını belirtmekte
1

 ve birkaç 

beyitlik manzûmelere Duveyd’in ölüm döşeğinde söylediği üç beyitlik şu şiiri örnek 

olarak vermektedir:
2
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Bugün Duveyd için bir mezar kazılıyor. Eğer felek yok olabilseydi onu yok 

ederdim veya hasmım bir kişi olsaydı hakkından gelirdim. Ah ne kadar çok ganimet 

kapmıştım, şişmanca nice güzele ve eli kınalı geline sarılmıştım! 

Konuyla ilgili olarak İbn Reşîk (ö.456/1064) de el-Cumahî’den farklı bir 

görüş ileri sürmez. O da şiirin Hâşim b. ‘Abdimenâf döneminde kasîde biçimini 

                                                

1

 İbn Sellâm el-Cumahî, Muhammed, Tabakât Fuhûli’ş-Şu’arâ, şerh: Mahmûd Muhammed Şâkir, 

Dâru’l-Me’ârif, Kâhire, tsz., s. 23-24. 

2

 Aynı eser, s. 28; İbn Kuteybe, Ebû Muhammed ‘Abdullah b. Muslim ed-Dîneverî, eş-Şi’r ve’ş-
Şu’arâ, tah. ‘Umer et-Tabbâ’, Beyrût, 1418/1997, s. 53. 
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aldığına vurgu yapar. Öte yandan İbn Reşîk, el-Cumahî’den farklı olarak Arap 

şiirinin başlangıçta tamamen recezden ibaret olduğu görüşünü savunur.
3

  

Arap şiirinin doğuşu ve gelişimi bağlamında kimi edebiyat tarihçilerinin şiirin 

başlangıcını nesre dayandırma çabası içinde oldukları görülmektedir. Bunlar, 

kuramsal bazda nesrin şiirden daha önce ortaya çıkmış olduğunu savunan 

kimselerdir. Bunlardan biri de İbn Reşîk olup ona göre Arap şiiri sırasıyla secili nesir 

ve recez evrelerinden geçerek kasîde biçimine ulaşmıştır.4 

0.1.1. Secili Nesir 

Birbirine benzemek, güvercinin ard arda aynı âhenkte ötmesi gibi anlamlara 

gelen seci (sec, ç. escâ’ ve esâcî’) cümle sonları kâfiyeli olan veya cümle içinde 

düzenli aralıklarla kâfiye uyumunu sağlayan ifâde biçimini nitelemek için 

kullanılmıştır.5 

Secili nesrin ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte bu tarz ifâde 

biçiminin eski putperest kâhinler tarafından kehânette bulunacakları, beddua 

edecekleri veya büyü yapacakları zaman kullanıldığı ve böylesi konumlarda 

söylenmiş sözlere kelâm musecca’ (secili söz) dendiği bilinmektedir.
6

 Câhiliyye 

döneminde gaybı bildiklerine inanılan birtakım kâhinler, falcılar ve ‘arrâflar ortaya 

çıkmıştır. Bunlar kendilerine gelen insanların taleplerine yanıt verirken sıradan 

insanlar gibi konuşmuyorlardı. Tersine, alışılmışın dışında secili bir üslûp kullanmak 

suretiyle sözlerinin sihir ve gizem boyutunu güçlendirmeyi amaçlıyorlardı. Böylece 

onların sözleri, dinleyen veya duyan üzerinde daha kalıcı bir etki bırakıyordu.
7

 

Kâhinlerin sözlerini kalıcı ve etkili kılan secinin, daha sonra kalıcı olması ve etkisi 

uzun sürmesi istenen durum ve olayları anlatmada tercih edilen bir üslûp hâline 

geldiği ve böylece secili nesrin gelişme gösterdiği görülmektedir. 

Nesrin şiire göre önceliğini savunanlarca secili nesir, şiirin ilk evresini 

oluşturmaktadır. Bundan sonraki aşama, secili nesir parçalarının, belirli aralıklarla 

söylendiği, kâfiye uyumu olan sözlerde aynı oranda duruşların yapıldığı, yani 

                                                

3

 İbn Reşîk, Ebû ‘Alî el-Hasan el-Kayrevânî el-Ezdî, el-‘Umde fî Mehâsini’ş-Şi’ri ve Âdâbihi ve 

Nakdih, tah. Muhammed Muhyiddîn ‘Abdulhamîd, Beyrût, 1401/1981, I, 189. 

4

 Aynı eser, I, 20; ez-Zeyyât, Ahmed Hasan, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, 2000, s. 

25. 

5

 İbn Manzûr, Cemâluddîn Ebû’l-Fadl Muhammed b. Mükerrem, Lisânu’l-‘Arab, tah. ‘Abdullah ‘Alî 

el-Kebîr ve diğerleri, Dâru’l-Me’ârif, Kâhire, tsz., III, 1944. 

6

 Goldziher, Ignace, Klasik Arap Literatürü, çev. Azmi Yüksel-Rahmi Er, Ankara, 1993, s. 17-18. 

7

 Corcî Zeydân, Târîhu Âdâbi’l-Luğati’l-‘Arabiyye, Beyrût, 1983, I, 58; Tuzcu, Kemal, Klasik Arap 

Şiirinde Recez ve Urcûze (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 2003, s. 5. 
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bugünkü mısra biçimini aldığı aşamadır. Bu aşamada söylenen secili nesirlerin 

mevzûn (vezinli) olup olmadığını bilmiyoruz. Daha sonraki dönemlerde şiir için bir 

koşul olarak görülen veznin, kâfiyeli nesrin mısra biçimine dönüşmesi aşamasında 

yerleşmiş olmasını düşünmek daha makul görünmektedir. Çünkü şiirin nesre göre 

tercih ediliş gerekçeleri arasında, çoğunlukla, şiirsel anlatımda sözün etkisinin çok ve 

uzun ömürlü oluşu gösterilmektedir. Şiirin nesre göre bu üstünlüğü, kâfiyeli ve 

vezinli oluşu sayesinde sağladığı açıktır. Örneğin Ebân b. ‘Abdilhamîd el-Lâhikî er-

Rakâşî (ö.200/815-816), nesre göre şiiri neden tercih ettiği, kendisini sözlerinde 

vezni ve kâfiyeyi tutturma zahmetine neden soktuğu sorusuna yanıt verirken, şiirin 

vezinli ve kâfiyeli oluşunun sözün kalıcı olma şansını artırdığına vurgu yapar: “Eğer 

sözümün sadece hazır bulunanlarca duyulmasını isteseydim, bu söylediğiniz doğru 

olurdu. Ancak sözümün burada bulunan ve bulunmayan herkese ulaşmasını 

istiyorum. Vezin ve kâfiyeli sözü ezberlemek, kulakların buna ilgi duymasını 

sağlamak daha çabuk oluyor. Bu tür sözler ayrıca kayıt altına alınmaya ve 

kaybolmasının engellenmesine daha elverişlidir. Nitekim Arapların söyledikleri güzel 

mensûr sözler, güzel mevzûn sözlerden (şiir) daha fazladır. Ancak güzel mensûr 

sözlerin onda biri bile hatırda kalmazken, güzel mevzûn sözlerin en çok onda biri 

unutulmuştur.”
 8

 

0.1.2. Deveci Ezgileri (Hidâ/Hudâ) 

Arap şiirinin menşei olarak gösterilen bir başka tür ise deveci ezgileridir. 

Şiirin secili nesre göre daha önce ortaya çıktığı görüşünde olanlar, şiirin menşeini 

secili nesre götürmediklerinden, deveci ezgilerinin şiirin başlangıç aşamasını 

oluşturması onlara daha makul görünmektedir.  

Deveci ezgileri, çöl Araplarının develeriyle yapmış oldukları uzun 

yolculuklar sırasında kendi yalnızlıklarını gidermek, develerinin yürüyüş temposunu 

etkilemek, yolculuğa renk katmak amacıyla mırıldanmış oldukları uyaklı sözlerden 

oluşmaktadır. Bu tür ezgilere el-hidâ veya el-hudâ, söyleyene ise el-hâdî denmiştir. 

Hidâ, daha önce bir hazırlık gerektirmeyip, hâdî tarafından yolculuk sırasında 

doğaçlama söylenen, konusunu yolculuğun veya yolculuk sırasında baştan geçen bir 

olayın oluşturduğu şarkılardır.
9

 

                                                

8

 el-Câhiz, Ebû ‘Usmân ‘Amr b. Bahr, el-Beyân ve’t-Tebyîn, tah. Dervîş Cuveydî, Beyrût, 1420/1999, 

I, 175; İbn Reşîk, a.g.e., I, 20. 

9

 İbn Manzûr, a.g.e., II,807-808.  
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Deveci ezgilerinin başlangıcıyla ilgili çeşitli rivâyetler bulunmaktadır. Şiirin 

ilkel biçiminin kimi edebiyat tarihçilerince deveci ezgilerine bağlandığı dikkate 

alındığında, bu rivâyetler, aynı zamanda Arap şiirinin doğuş zamanını da ifâde ediyor 

oluşu açısından büyük önem taşımaktadır. Bu rivâyetlerden biri Hz. Muhammed’e 

dayandırılmaktadır. İhtiyatla karşılanması daha doğru olan bu rivâyete göre, Hz. 

Muhammed Benû Gifâr’dan bir hâdînin yanına giderek ona şunları söyler: “Atanız 

Mudar, kendisine ait bir deve sürüsünün yanına gider. Onları dağınık bir hâlde 

bulunca eline bir sopa alır ve sorumlu kölenin eline vurmaya başlar. Köle ����� ��� ����� ��� 

“Ah elim, ah elim!” diye bağırarak vâdiye doğru kaçar. Onun bu sözlerini duyan 

develer toplanmaya başlarlar. Bunu gören Mudar, “Bu söz gibi bir şey daha önce 

olsaydı, develere yararı olurdu ve toplanırlardı” der ve böylece hidâ doğar.
10

 Başka 

bir rivâyete göre yine ‘Adnânî kabilelerinin büyük atası Mudar, bir yolculuk 

sırasında devesinden düşerek elini kırar. Deve üstünde taşınırken, acıdan 7����� ��� 7����� ��� 

“Ah elim, ah elim!” diye sızlanır. Bu sızlanmalardan sonra develerin daha şevkle yol 

aldıkları fark edilir. Bunun üzerine Araplar, daha sonra develerini hızlı yürütmek 

istediklerinde ����� ��� ����� ��� sözlerini tempolu bir biçimde söylemeye başlarlar ki bu da 

hidâ (deveci ezgileri)’nın başlangıcını oluşturur.
11

   

Deveci ezgilerinin başlangıcıyla ilgili hep Mudar’a işaret eden ve biraz 

zorlama kokan rivâyetler inandırıcı gelmese de, deveci ezgilerinin İslâm’dan çok 

önce çöl Araplarının develeriyle yaptıkları yolculukların önemli bir parçası olduğunu 

düşünmek inandırıcılıktan uzak değildir. Çünkü Hz. Muhammed’in sahabeyle 

birlikte bir gece Hayber’e doğru yaptığı yolculuk sırasında söylendiği hem Buhârî 

(ö.256/870), hem de Muslim (ö.261/875) tarafından aktarılan bir deveci ezgisi, 

yukarıdaki rivâyetlerde başlangıcı verilen o ilkel biçiminin oldukça gelişmiş hâlidir. 

‘Âmir b. el-Ekva’ adında bir hâdî tarafından söylendiği aktarılan bu hidâ, iki 

mısradan oluşan beyitler hâlini alacak kadar gelişmiş bir mevzûn şiirdir:
12

  

                                                

10

 İbn Reşîk, a.g.e., II, 314-315; el-İbşîhî, Şihâbuddîn Muhammed b. Ahmed, el-Mustatraf fî Kulli 

Fennin Mustazraf, tah. Mufîd Muhammed Kamîha, Beyrût, 1986, II, 315. 

11

 el-Âlûsî, Mahmûd Şükrî, Buluğu’l-Ereb fî Ma’rifeti Ahvâli’l-‘Arab, tash. Muhammet Behcet el-

Eserî, Beyrût, tsz., I, 369-370. 

12

 el-Buhârî, Muhammed b. İsmâ’îl, el-Câmi’u’s-Sahîh el-Muhtasar, tah. Mustafa Dîb el-Buğâ, 

Beyrût, 1407/1987, IV, 1537; Muslim b. el-Haccâc Ebû’l-Huseyn en-Nîsâbûrî el-Kuşeyrî, Sahîh 

Muslim, tah. Muhammed Fuâd ‘Abdulbâkî, Beyrût, tsz., III, 1427. 
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Allah’ım senden olmasaydı hidâyeti bulmazdık. Sadaka vermezdik ve namaz 

kılmazdık. Sana feda olalım, izinde kaldığımız sürece bizi affet. (Düşmanla) 

karşılaştığımızda ayaklarımızı sağlam tut. Üzerimize huzur indiriver. (Yardım için) 

bize seslenildi mi böbürleniriz. Seslenerek bizden yardım dileyin.  

Hidâ şiirin başlangıç aşamalarından biri olarak görüldüğü gibi, Arap 

müziğinin de ilkel biçimi olarak değerlendirilmektedir.
13

 Önceleri belki yalnız 

develeri yolculuk sırasında yönlendirebilmek için veya yolculuğu monotonluktan 

kurtarabilmek için kullanılmış olan hidâ, daha sonraları bir tür şarkı ve eğlence 

unsuru olarak da kullanılmıştır. ‘Abbâsî dönemine kadar varlığını sürdürmüş olan 

hidâ, artık çölden çıkıp saraya girmiş, halifelerin katıldığı eğlence meclislerinde 

saray erkânını ve entelektüelleri eğlendirme aracı hâline gelmiştir. Böylece hidâ 

olarak terennüm edilen şiirlerin hacmi artmış, uzun kasîdeler hâlinde meclislerde 

şarkı sözü olarak söylenmeye başlamıştır.14

  

0.1.3. Recez 

İster nesrin şiire göre önceliğini savunmuş olsun, isterse şiirin nesre göre 

önceliğini savunmuş olsun, bütün edebiyat tarihçilerinin hemfikir oldukları husus, 

Arap şiirinin en eski biçiminin recez olduğu olgusudur. Recez, bir mısradan (şatr) 

oluşan beyitlerden ibaret olup, bütün mısralar kendi aralarında kâfiyelidir.
15

 İslâm 

öncesi döneme ait recez örnekleri günümüze pek ulaşamamış olmakla birlikte 

edebiyat tarihlerinde bazı örneklerini bulmak mümkün olmaktadır. el-Cumahî’nin 

Tabakât’ında yer alan pek az örnekten biri de şudur:
16
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 Brockelmann, Carl, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, terc. ‘Abdulhalîm en-Neccâr ve diğerleri, Mısır, 1993, 

I, 111; Çetin, Nihad M., Eski Arap Şiiri, İstanbul, 1973, s. 58. 

14

 Tuzcu, a.g.e., s. 16. 

15

 İbn Manzûr, a.g.e., III, 1588; Dayf, Şevkî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (el-‘Asru’l-Câhilî), Kâhire, 

1977, s. 186. 

16

 İbn Sellâm el-Cumahî, a.g.e., s. 28. 
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Zaman bana musallat oldu. 

Düzelttiğini bir gün bozar. 

Bugün düzeltir, yarın bozar. 

Recezin genellikle deve ezgilerinde, savaşçıların birbirlerine meydan 

okumalarında, kadınların savaşçılara serzenişlerinde ve çocuklara söylenen 

ninnilerde kullanılmış olduğu rivâyet edilmektedir.
17

 el-Câhiz (ö.255/869)’in el-

Beyân ve’t-Tebyîn’ine aldığı bir recez, bir annenin yeni doğurduğu kız çocuğuna 

söylediği bir ninnidir. Bu ninnide anne, erkek çocuk doğurmadığı için kendisini terk 

edip komşu evde yaşamaya başlayan kocasından yakınmaktadır:
18
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Ebû Hamza’ya ne oluyor da bize gelmiyor? Erkek doğurmuyoruz diye bize 

kızmış olarak yandaki evde kalıyor. Allah’a yemin ederim ki bu bizim elimizde değil. 

Bize verileni ancak alabiliriz. Biz tohum serpen eşlerimiz için toprak gibiyiz. Ne 

ektilerse onu veririz. 

Kaynaklar recezin mustef’ilun-mustef’ilun-mustef’ilun tef’ile düzeninde 

oluşturulmuş beyitlerinin ikili değil tekli mısralardan ibaret olduğunda hemfikirlerse 

de, beyitlerin tek mısradan ibaret olduğuna neye göre hükmetmiş oldukları 

tarafımızca malum değildir. Çünkü, yazının kullanılmadığı İslâm öncesi şiire ilişkin 

olarak beytin mısra adedine hükmetmek, sözlü geleneğin dikkate alınmasıyla 

yapılabilecek bir değerlendirme değildir. el-Cumahî’nin Tabakât’ında geçen recez 

ile, el-Câhiz’in kullandığı recez arasında el-Câhiz’in recezinin beyitlerini ikişer 

mısradan oluşturmayı gerektirecek bir farklılık bulunmamaktadır. Çünkü her iki 

                                                

17

 Çetin, a.g.e., s. 66. 

18

 el-Câhiz, a.g.e., I, 119. 
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recezin tüm mısraları kendi aralarında kâfiyelidir. Recezle söylenen şiirlerdeki 

beyitlerin iki mısradan oluşturulmaya başlaması, kanaatimizce çift sayılı mısraların 

kâfiyeli, teklilerin kâfiyesiz biçim aldığı bir gelişmeyle açıklanabilir ki, bu da 

kasîdeye veya uzun şiire ulaşmada önemli bir basamaktır. Başlangıçtaki recezlerin 

uyak düzeni a, a, a, a,… iken (buna dayalı olarak beyitlerin mısra adedi de tekti), 

kasîdede uyak düzeni aa, ba, ca, da,… biçimindedir. Bu kâfiye düzeni tek mısralı 

beyit tarzından çift mısralı beyte geçişi açıklar niteliktedir. 

0.1.4. Kasîde 

Gerek beyit, vezin ve kâfiye gibi biçimsel yönleri ve gerekse muhtevanın 

işlenişi gibi içerik yönüyle Arap şiirinin en gelişmiş formu kasîdedir. Mükemmel 

örneklerini İslâm öncesi döneme ait Mu’allakaların oluşturduğu kasîdelerde beyitler 

artık tamamıyla iki mısralıdır. İlk beytin her iki mısraı arasındaki kâfiye birliği, diğer 

beyitlerin ikinci mısralarıyla da sağlanmakta, böylece oluşan aa, ba, ca, da… 

biçimindeki uyak yapısı, tüm beyitlerin aynı tef’ile düzeninden oluşan yapısıyla 

(vezin) birlikte kasîdenin organik bütünlüğünü gerçekleştirmektedir. 

Kasîde sözcüğü, kastetmek, yönelmek anlamlarına gelen kasd kökünden 

türemektedir. Buradaki yönelmek, kastetmek anlamları çeşitli şekillerde 

yorumlanmakla birlikte
19

 bunu klâsik kasîdenin yapısıyla ilişkilendirerek açıklamak 

daha makûl görünmektedir. Çünkü klâsik kasîde üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölüm bir tür gazelden oluşur. Burada şair, sevgilisinin bir zamanlar yaşadığı konak 

yerini ziyaret eder, sevgilisinin geride bıraktığı izler karşısındaki duygularını, acısını 

dile getirir. Nesîb adı verilen bu girişten sonra şiirine bir yolculukla devam eder. 

Rahîl adı verilen bu bölümde şair, daha çok, betimleme becerisini ortaya koymaya 

çalışır. Bu bölümde sıklıkla betimlenenler, birlikte yolculuk yapılan develer, 

yolculuk sırasında karşılaşılan yaban hayvanlarıdır. Bu yollardan geçerek şair 

kasîdesini söylemekteki asıl amacına, yani kasîdesinin ana konusuna ulaşır ve 

böylece kasîdenin üçüncü ve son bölümü başlar. Kasîdenin türünü de belirleyen bu 

bölüm ya övgü (medih), ya yergi (hicâ) ya övünme (fahr) ya da kahramanlık taslama 

                                                

19

 İbn Manzûr, a.g.e., V, 3642; el-Câhiz, a.g.e., I, 176; İbn Reşîk, a.g.e., I, 119; Van Dyck, Cornelius, 

Muhîtu’d-Dâire fî ‘İlmeyi’l-‘Arûdi ve’l-Kâfiye, Beyrût, 1857, s. 3; F. Krenkow, “Kasîde” İA, 

Eskişehir, 1997, VI, 388; Elmalı, Hüseyin, “Kasîde”, DİA, İstanbul, 2001, XXIV, 562.
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(hamâset) üzerine kurulabilmektedir.
20

 Sonuç olarak birinci ve ikinci bölümler, 

aslında amaca giden bir süreç ve hedefe doğru bir yöneliş niteliği taşıması 

dolayısıyla bu tarz şiire kasîde denmiş olması daha makul görünmektedir. 

İslâm öncesi dönemde recez sonrası uzun şiirlerin klâsik kasîde formu dışında 

biçimlendirildiği de görülmektedir. Örneğin ağıt (risâ’) türü şiirler, klâsik kasîde 

özelliği göstermeyen uzun şiirlerdir.
21

 Buna rağmen mersiye türü uzun şiirler de, 

kasîde kapsamında değerlendirilmektedir. 

Klâsik kasîdenin giriş bölümünü oluşturan gazel, Emevîler döneminden 

itibaren bağımsız bir şiir türü olarak gelişmeye başlayınca, klâsik kasîde formundan 

uzaklaşmalar görülmüştür. Bu bağlamda özellikle methiye ve hicviye, bağımsız şiir 

türleri olarak işlenmiştir. Bu durumdan rahatsız olan İbn Kuteybe (ö.276/889) gibi 

eleştirmenler, ‘Abbâsîler dönemindeki yenilik hareketlerini olumsuz gelişmeler 

olarak görürler. Hattâ İbn Kuteybe, klâsik kasîdenin biçimsel yapısına sâdık kalmayı 

dahi yeterli görmeyerek, içerik ve kullanılan sözcükler bazında da klâsik kasîdelerin 

üslûbuna bağlı kalınması gerektiğini savunur. Ona göre şairler kent yaşamının 

ürettiği “mamûr ve sağlam yapılı evler” karşısında durarak değil, tersine klâsik 

kasîdede olduğu gibi “terk edilen diyarlar karşısında durup dostları ağlamaya veya 

acıyı paylaşamaya davet” ile şiirine başlamalı, yolculuklarını deveden başka bir 

binek hayvanıyla yapmamalıdırlar. Bunun ötesinde övülen kişiye giderken geçilen 

yol, nergis, mersin ve gül biten bir arazi değil, tersine klâsik kasîdelerdeki gibi 

yavşan otu, fesleğen ve papatya yetişen çöl arazisi olmalıdır.
22

 

Tutucu eleştirmenlere rağmen, klâsik kasîde yerini zamanla bağımsız türlere 

bırakmıştır. ‘Abbâsîler döneminde özellikle Beşşâr b. Burd (ö.167/783-84) ve Ebû 

Nuvâs (ö.198/813) gibi şairler, şiirin içeriği bağlamında radikal yeniliklere 

gitmişlerdir. 

Şiirin içeriği değildi sadece değişime uğrayan, biçimsel özellikleri de 

değişime uğruyordu. Bu bağlamda şiirin kâfiye birliği ve beyit yapısı, hem Arap 

doğusu, hem de Endülüs’te değişime uğramıştır. Çeşitli faktörlerin yol açtığı bu 

                                                

20

 İbn Kuteybe, a.g.e., s. 31; Brockelmann, a.g.e., I, 118; el-Bustânî, Butrus, Udebâ’u’l-‘Arab, Beyrût, 

1997, I, 42, 54; Dayf, el-‘Asru’l-Câhilî, s. 183-184; Emîn, Ahmed, Fecru’l-İslâm, et-Tab’atu’l-

Hâdiyete ‘Aşer, 1975, s. 58-59; Çetin, a.g.e., s. 72. 

21

 F. Krenkow, a.g.e, VI, 388. 

22

 İbn Kuteybe, a.g.e., s. 32. 
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yenilik hareketleri sonucunda muzdevic, muvaşşaha, ve musammat gibi nazım türleri 

ortaya çıkmıştır.  

0.1.5. Muzdevic 

İkili, iki mısralı gibi anlamlandırılabilecek muzdevic sözcüğü, bir terim 

olarak, beyitleri kendi aralarında uyaklı iki mısradan meydana gelen ve her bir beyti, 

bir önceki ve bir sonraki beyitten farklı kâfiyeye sâhip nazım türüne verilen addır.
23

 

Beyitten beyite kâfiyeyi çeşitlendirme serbestisi veren bu nazım türünde beyitlerin 

uyak düzeni şöyle gösterilebilir: aa, bb, cc, dd, ee,… Ebû’l-‘Atâhiye (ö.210/825)’ye 

atfen zikredilen aşağıdaki parçayı, bir muzdevic örneği olarak vermek mümkündür:
24

 

    �.�#�0 �?
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Arzuladığın şeyler arasında azık sana yeter. Ölecek bir kişi için azık ne kadar 

da fazla bir şeydir! Fakirlik, kendine yetecek gücün altına düşmektedir. Allah’tan 

sakınan, korku ve ümit içinde bulunur. Bunlar mukadderâttır. İster beni kına ister 

bırakıp terk et. Hatâ yapmışsam da kader hatâ yapmaz. Az da olsa eza veren her şey 

acıtır. Uyuyamayana gece ne kadar da uzun gelir! Kişiye, kendi aklı gibi fayda veren 

bir şey yoktur. Kişinin en hayırlı varlığı güzel fiilidir. Dedikoducuyu casus yapan 

helâk olur. O, kötülüğünü isteyen kişi gibi sana kötülüğü de getirir. 

Muzdevicin ortaya çıkışı, Arap şiirinde yenilik arayışlarının hız kazandığı 

dokuzuncu yüzyıla kadar geriye gider.
25

 Muzdevic tarzı oluşturulmuş olan şiirlerin 

                                                

23

 İbn Reşîk, a.g.e., I, 180; Kudâme b. Ca’fer, Nakdu’n-Nesr, Beyrût, 1416/1995, s. 75; el-Yâzıcî, 

Kemâl, el-Esâlîbu’l-Edebiyye fî’n-Nesri’l-‘Arabî el-Kadîm, Dâru’l-Cîl, Lübnân, 1986, s. 60; Dayf, el-

Fenn ve Mezâhibuhu fî’ş-Şi’ri’l-‘Arabî, Kâhire, 1978, s. 75; Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (el-‘Asru’l-

‘Abbâsî el-Evvel), Kâhire, 1982, s. 196; Demirayak, Kenan, Abbâsi Edebiyatı Tarihi, Erzurum, 1998, 

s. 126. Mısraları kendi aralarında ikişer ikişer kâfiyelenmiş bir şiir olan muzdevic türüne Farsça’da ve 

Türkçe’de mesnevî adı verilmektedir (bkz. Çetin, a.g.e., s. 68). 

24

 el-Hâşimî, es-Seyyid Ahmed, Mîzânu’z-Zeheb fî Sinâ’ati Şi’ri’l-‘Arab, Beyrût, 1415/1995, s. 116. 

25

 Çetin, a.g.e., s. 69; Dayf, el-Fenn ve Mezâhibuh, s. 75. 
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içeriğine bakıldığında, bunların daha çok öğüt verici, ders verici ve bilgilendirici 

nitelikte oldukları dikkati çekmektedir. Muzdevicten önce bu tarz içeriğin urcûzede 

işlendiği bilinmektedir. Buradan hareketle muzdevicin, urcûzenin bir devamı veya 

onun bir alternatifi olarak ortaya çıkmış olduğuna hükmetmek mümkündür.
26

 Arap 

şiirinin kâfiye ve vezin yönünden katı kuralları dikkate alındığında, mısralar kendi 

aralarında uyaklı olsalar da, beyitten beyite kâfiyeyi çeşitlendirebilmek önemli bir 

serbestlik sayılmalıdır. Dilbilgisi, tarih, sağlık, ziraat, botanik gibi çeşitli bilim 

dallarına ilişkin bilgilerin, muzdevic tarzında aktarılmasının tercih edilmiş olması 

anlaşılabilirdir. Çünkü bu alanlar, aktarımda biçimden çok içeriği önceleyen 

alanlardır ve burada amaç, şairlik becerisini ortaya koymaktan çok, bilginin kolay 

ezberlenip uzun süre hafızada tutulmasını sağlamaktır. İbn Mâlik (ö.672/1274)’in 

dilbilgisi kurallarını özet olarak verdiği bin beyitlik Elfiyye’si, İbn Mu’tî 

(ö.628/1231)’nin aynı nitelikteki çalışması olan Elfiyye bu tür manzûmelere birer 

örnektir.  

Muzdevicde beyitlerin kâfiye uyumuna sâhip iki mısradan oluşması esas olsa 

da, üç mısradan oluşan muzdeviclere de rastlanmaktadır. Örneğin, İslâm dünyasında 

ilk usturlabı yapıp kullandığı kaydedilen astronomi bilgini Muhammed b. İbrahim el-

Fezârî (ö.190/806)’nin şu muzdevici üç mısralık kıtalardan oluşmaktadır:
27

 

 �g��R
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Yüce, en büyük, izzet ve ihsân sahibi, en cömert, tek ve eşsiz, nimetler veren, 

cömertliği çok olan, kat kat yedi göğü, ışığıyla karanlıkları dağıtan güneşi ve 

aydınlığı ile her tarafı dolduran ayı yaratan Allah’a hamd olsun. 

Bu örnekteki şiirin, üç mısralı kıtalardan oluşması dikkate alınarak neden 

muselles (üçlü) değil de muzdevic olarak adlandırıldığı sorusu akla gelebilir. 

                                                

26

 Çetin, a.g.e., s. 68; Moh Bencheneb, “Müzdevic”, İA, Eskişehir, 1997, VIII, 869. 

27

 Yâkût el-Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ’, neşr. Ahmed Ferîd Rifâ’î, Matbû’âtu Dâri’l-Me’mûn, Mısır, 

tsz. XVII, 118-119; es-Safedî, Salâhuddîn Halîl b. Aybek, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, bi-i’tinâi Hellmut 

Ritter, Wiesbaden (Almanya), 1381/1962, I, 336; Dayf, el-Fenn ve Mezâhibuh, s. 140. 
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Örnekteki şiir her ne kadar üç mısralı kıtalardan oluşsa da, üçüncü mısralar kendi 

aralarında uyaklı olmayıp, uyak bakımından önceki iki mısraya tâbi olduklarından bu 

şiire muzdevic denmektedir.
28

  

0.1.6. Muvaşşaha 

Kasîdenin organik bütünlüğünü oluşturan unsurlardan kâfiyenin muzdevic 

türü şiirde çeşitlendirilmesiyle başlayan klâsik kasîdenin biçimsel geleneğinden 

kopuşun, bir derece daha ilerleyerek beyit yapısına da sıçradığı görülür. Dokuzuncu 

yüzyılda Endülüs’te ortaya çıkan ve muvaşşaha adı verilen şiir türü, uyak yapısı yanı 

sıra beyit yapısında da çeşitliliğe gitmiştir. 

Muvaşşahalar, birkaç bölümden oluşur. İlk bölüm, genellikle bir ya da iki tam 

beyitten ibaret olup buna kufl adı verilir. Kufl tek tam beyit ise, birinci ve ikinci 

mısraları birbirinden farklı kâfiyededir. Kufl birden çok tam beyitten oluşuyorsa, her 

beytin ilk mısraları kendi aralarında, ikinci mısraları da yine kendi aralarında aynı 

kâfiyeye sahiptir. Bu ilk bölümden sonra, beyitleri tek mısradan oluşan bir kıta gelir. 

Bu kıtaya gusn denir. Bu kıtanın mısra sayısı değişmekle birlikte genelde üçtür ve bu 

mısralar, kufldakilerden farklı, ama kendi aralarında uyumlu bir uyak yapısına 

sahiptir. Kufl ve ardından gelen gusn bütünlüğüne devr veya beyt ya da sımt adı 

verilir ve bundan sonra şiir, devr düzeninde devam eder. Ancak muvaşşahanın son 

bölümü, tam bir devr olmayıp sadece kuflden ibarettir ve gusnsuz bu son devre harce 

denir. İdeal bir muvaşşahanın beş devr ve bir harceden oluştuğu genel kabul gören 

bir anlayıştır.     

Muvaşşahanın kuflleri, ilk kufle beyit yapısı ve sayısı, vezin ve uyak yapısı 

bakımından uyarken, muvaşşahanın gusnleri ise ilk gusne vezin, beyit yapısı ve 

sayısı bakımından uyar, ancak kâfiye bakımından birbirlerinden farklılaşır, her 

gusnun kendine ait ayrı bir kâfiyesi vardır. Diğer yandan kufl ve gusnun beyit 

sayısıyla ilgili belli bir kural yoktur. Bununla birlikte, bir kufl bir ila beş tam beyitten, 

bir gusn ise en az iki en çok beş mısradan oluşabilmektedir. Buna göre kuflu iki 

                                                

28

 Safiyuddîn el-Hillî, manzûmenin başından sonuna kadar her kıtası kendi aralarında uyaklı dörder 

mısradan oluşan bir şiiri tahmîs etmek üzere dîvânına almıştır. Murabba’ muzdevic diyebileceğimiz 

bu manzûmenin kıtalarındaki dördüncü mısralar kendi aralarında uyaklı olmadıklarından, bu şiir de 

muzdeviclerden sayılmıştır. Çünkü murabba’larda dördüncü mısralar kendi aralarında uyaklı olarak 

gelmektedir (bkz. el-Hillî, Ebû’l-Mehâsin Safiyuddîn ‘Abdülazîz b. Serâyâ, Dîvân, Dâru Sâdır, 

Beyrût, tsz., s. 441-443; Brockelmann, a.g.e., I, 385). 
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beyit, gusnu üç beyitten oluşan dört devrli bir muvaşşahanın beyit ve uyak düzeni şu 

şekilde gösterilebilir: 

----------------- A     ----------------- B 

----------------- A     ----------------- B        } kufl 

                                                                                        } 

                  ----------------- C                                            } 1. devr 

                  ----------------- C                                            } 

                  ----------------- C        } gusn 

 

 

----------------- A     ----------------- B 

----------------- A     ----------------- B        } kufl 

                                                                                        } 

                  ----------------- D                                           } 2. devr 

                  ----------------- D                                           } 

                  ----------------- D        } gusn       

 

 

----------------- A     ----------------- B 

----------------- A     ----------------- B        } kufl 

                                                                                        } 

                  ----------------- E                                            } 3. devr 

                  ----------------- E                                            } 

                  ----------------- E        } gusn 

 

 

----------------- A     ----------------- B 

----------------- A     ----------------- B        } kufl              } 4. devr        } harce 
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Muvaşşahanın bazen kufl ile başlamadığı da olur. Kufl yerine gusn ile 

başlayan muvaşşahaya ekra’ (kel) adı verilir.
29

 Muvaşşahada kullanılan dil fasih 

olmakla birlikte, kimi şairlerin harcede halk ağzına ait bazı ifâde biçimlerini tercih 

ettiği durumlar da görülmektedir.     

Kadınların takı olarak kullandıkları vişâh (gerdanlık/kolye) sözcüğünden 

türeyen muvaşşaha, kıta yapısı itibariyle bu takıya benzetilmiş ve muvaşşaha adını 

almıştır. İbn Manzûr (ö.711/1311) vişâhı, birbirlerine iki iple ve karışık bir dizi ile 

bağlanmış inci ve mücevherlerden oluşan bir takı şeklinde açıklamaktadır.
30

 

Aşk ve şarap gibi konuları işleyen, eğlence merkezlerinin ayrılmaz bir parçası 

olan muvaşşaha bestelenebilen bir şiir türüdür. İlk olarak Emîr ‘Abdullah b. 

Muhammed el-Mervânî’nin şairlerinden Mukaddem b. Mu’âfâ (ö.300/912) 

tarafından ortaya konmuştur.
31

 İbn Bakî’ye atfedilen aşağıdaki manzûme 

muvaşşahaya örnek olarak verilebilir. Bu, Endülüs’ün en güzel muvaşşahalarından 

biri olarak görülmektedir:
32
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29

 ‘Abbâs, İhsân, Târîhu’l-Edebi’l-Endelusî ‘Asru’t-Tavâif ve’l-Murâbıtîn, Beyrût, 1985, s. 235-236; 

ed-Dâye, Muhammed Rıdvân, fî’l-Edebi’l-Endelusî, Dimaşk, 1421/2000, s. s. 179; Bûzîne, 

Muhammed, Dîvânu’l-Muvaşşahâti’l-Endelusiyye, Tunus, 1989, s. 14. 

30

 İbn Manzûr, a.g.e., VI, 4841; ed-Dâye, a.g.e., s. 178.  

31

 İbn Haldûn, ‘Abdurrahman b. Muhammed, Mukaddime, tah. Dervîş el-Cuveydî, Beyrût, 1416/1996, 

s. 593. 

32

 ez-Zeyyât, a.g.e., s. 232-233. 
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Hasret haberini sözlerimden ve akan gözyaşımdan al. Hasretimin tutuştuğunu 

ve gözyaşımın sürekli aktığını bile görmüyorsun. Boşuna çok erkenden sana gönül 

düşürmüşüm! 

Ah gözümdeki göz yaşından ve gönlümdeki kordan ah! Babama and olsun, o 

yürüyen beyaz bir ceylan gibidir. Tomurcukları dolunaya boyun eğmiştir. Bakışlarını 

her çevirdiğinde ondan sakının. Gözlerindeki bakışlarda oklar var. Ben o oklar ile 

vurulmuşlardan biriyim.      

0.1.7. Musammat 

İnci boncuk dizilmiş iplik ve gerdanlık anlamındaki sımt kökünden türeyen 

musammat,
33

 edebiyatta, kıtalarını değişik sayıdaki mısraların oluşturduğu nazım 

türlerinin genel adıdır. Bu nazım türünde her kıta, ilk kıta ile uyaklı bir mısra ile sona 

ermektedir.
34

 Başka bir deyişle, uyağı farklı olan son mısra hâriç, her kıtanın bütün 

mısraları uyaklı olup kıtalar son mısralar ile birbirine bağlanmaktadır. Bu son 

mısralar musammat kasîdenin mihverini oluşturduğundan ona ‘amûdu’l-musammata 

(musammatın direği) adı verilmektedir.
35

  

İmruulkays (497-545)’a atfedilen bir musammat şiir göz önünde 

bulundurularak kaynaklarda musammat şu şekilde de tanımlanmıştır: “Musammat, 

iki mısraı da uyaklı bir giriş beyti ile başlar. Bunu, ilkinden farklı ancak kendi 

aralarında uyaklı dört mısra takip eder, sonrasında kıtayı sona erdiren ve ilk mısra ile 

uyaklı beşinci mısra gelir. Bundan sonra birinci kıtanın mısraları ile uyaklı olmayan 

dört mısralı yeni bir kıta gelir. Bu kıta, kasîdenin giriş mısraı ile uyaklı bir mısra ile 

sona erer ve sonuna kadar kasîde bu biçimde sürer.”
36

 Bu uyak örgüsü aşağıdaki 

biçimde gösterilebilir: 

             ----------------- a  ----------------- a                                                                                                                   

             ----------------- b  ----------------- b 

             ----------------- b  ----------------- b 

                                                

33

 İbn Manzûr, a.g.e., III, 2093; el-Fîrûzâbâdî, Mecduddîn Muhammed b. Ya’kûb, el-Kâmûsu’l-Muhît, 

Dâru’l-Cîl, Beyrût, tsz., II, 379. 

34

 İbn Manzûr, a.g.e., III, 2093; el-Fîrûzâbâdî, a.g.e., II, 380; Dayf, el-Fenn ve Mezâhibuh, s. 75; 

Cengiz, Halil Erdoğan, “Divan Şiirinde Musammatlar”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan 

Şiiri), sayı: 415-416-417 (1986), s. 291. 

35

 İbn Reşîk, a.g.e., I, 180. 

36

 Aynı eser, I, 178; Kudâme b. Ca’fer, Nakdu’n-Nesr, s. 75; Bedevî, Ahmed Ahmed, Üsüsü’n-

Nakdi’l-Edebî ’inde’l-‘Arab, Dâru Nahdeti Mısr, Kâhire, tsz., s. 354; el-Hâşimî, a.g.e., s. 117; er-

Râfi’î, Mustafa Sâdık, Târîhu Âdâbi’l-‘Arab, Beyrût, 1394/1974, III, 384; el-Yâzicî, a.g.e., s. 60; 

Moh. Bencheneb, “Müveşşah”, İA, Eskişehir, 1997, VIII, 867; Weil, “Aruz”, İA, Eskişehir, 1997, I, 

631. 
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                                                  ----------------- a                                                                                

             ----------------- c  ----------------- c     

             ----------------- c  ----------------- c 

                          ----------------- a    

İmruulkays’a dayandırılan söz konusu örnek kıta aşağıdadır:
37
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Hind’ten kalan ve uzayıp giden zaman içinde silinen harâbelerin izlerini 

gözümde canlandırdım. Oralar Hind’ten boşalan, bahar ve yazlarda oturulan 

yerlerdi. Ancak o meskende baykuş ve yaban güvercinleri ötmekte! Oraları şiddetli 

esen rüzgarlar ve yere yakın olan, parlak iki yıldızdan peş peşe iri taneli yağmur 

yağdıran siyah bir kasırga bulutu değiştirmişti. 

Tekrarlanan son mısralardaki uyaktan farklı bir uyağa sahip diğer mısralar, 

dörtten daha az veya daha çok olabilir ve musammat bazen ilk iki mısraı uyaklı bir 

giriş beyti ile başlamayabilir. Örneğin aşağıdaki kıta, böyle bir giriş beyti ile 

başlamamaktadır:
38
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Zırhına bürünmüş nice kişiyi kargı ile küçük düşürdüm. Keskin ve acıtan kılıç 

ile onların eğikliğini doğrulttum. Savaş alanında onları vurmakla atlarının canını 

yaktım. Elbiseleri üzerinde kırmızı şarap serpintisi varmış gibi etraflarında yırtıcı 

kuşları hoplayıp zıplarken bıraktım. 

                                                

37

 İbn Reşîk, a.g.e., I, 179; el-Hâşimî, , s. 117. 

38

 İbn Reşîk, a.g.e., I, 179; es-Sundûbî, Hasan, Şerhu Dîvâni İmri’i’l-Kays, Matba’atu’l-İstikâme, 

Kâhire, tsz., s. 195-196; el-Fîrûzâbâdî, a.g.e., II, 380; İbn Manzûr, a.g.e., III, 2093; Dayf, el-‘Asru’l-

‘Abbâsî el-Evvel, s. 198. 
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İbn Reşîk, bir yakutta birkaç ipin birleştirilmesi, sonra bu iplerin inciler ile 

teker teker dizilmesi, sonrasında bunları başka bir yakutta birleştirerek iplerin tekrar 

teker teker inci ile dizilerek üçüncü bir yakutta toplanması ve tamamlanana kadar bu 

işlemin devam etmesinden meydana gelen kolyeye kendi döneminde sımt denildiğini 

söylemektedir.
39

 Musammat kasîdenin her kıtası, diğerleri ile son mısraların 

kâfiyesinde kesiştiğinden, bu kasîde, büyükçe bir mücevher veya incide kesişen dizili 

iplerden oluşan sımt adındaki bu kolyeye benzetilerek ona sımt kökünden gelen 

musammat adı verilmiştir.40

  

‘Abbâsî döneminin başlarında kâfiyede ihdâs edilen bir yenilik olarak ortaya 

çıkan musammat, daha sonraki dönemlerde, klâsik kasîdenin yanında yerini almıştır. 

Şairler de yeteneklerini göstermek için musammat şiir nazmetmişlerdir.
41

 Ancak 

bunu İslâmiyet öncesine, hattâ İmruulkays’a kadar götürenler de vardır. Onlara göre, 

İslâm’dan önceki şairler muvaşşahaya yaklaşan şiirler yazmakta ve bu şiirlere de 

musammat denilmekteydi. Bu isimde bile muvaşşaha kıtasının en uzun kısmı 

manasına gelen sımt kelimesine rastlanılmaktadır.
42

  

Her biri üçten az ve ondan fazla olmayan mısralardan meydana gelen kıtalar 

ile oluşan musammatlar, mısra sayısına göre murabba’, muhammes, müseddes, 

müsabba’, müsemmen, muaşşer şeklinde isimlendirilirler. Musammat ana başlığı 

altında toplanan bu nazım türlerinden en çok kullanılanlar ise her kıtası beşer 

mısradan oluşan muhammeslerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

39

 İbn Reşîk, a.g.e., I, 180. 

40

 Dayf, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (‘Asru’d-Duvel ve’l-İmârât), Kâhire, 1990, s. 327. 

41

 Dayf, el-Fenn ve Mezâhibuh, s. 75; Demirayak, a.g.e, s. 127. 

42

 er-Râfi’î, a.g.e., III, 384; Moh. Bencheneb, a.g.e., VIII, 867; Weil, a.g.e., I, 631. 
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                  I. BÖLÜM          

                                       MUHAMMES 

 

I.1. Muhammesin Tanımı ve Yapısı 

Muhammes (muhammes), beş sayısını ifâde eden hams/hamse sözcüğünden 

türemiş mezîd bir kip olan ve beşlemek, beş parçalı yapmak anlamına gelen tahmîs 

kökünden bir ismi mef’ûldur. Bu sözcük, edebiyatta, kıtaları beş mısra üzerine 

kurulu manzûmeleri ifâde etmektedir.
43

  

Kaynaklarda, kıtalardaki beş mısraın uyak yapısının nasıl olması gerektiği ile 

ilgili bilgileri de içeren şu muhammes tanımına yer verilmektedir: “Muhammes, 

şâirin aynı vezinde beş mısra nazmetmesi ve beşincisinin diğer dört mısraın 

uyağından farklı bir uyağa sâhip olması, sonra şairin yine aynı vezinde fakat ilk dört 

mısraın uyağından farklı beş mısra daha nazmedip beşincide ilk beşincinin uyağını 

tekrar etmesi ile oluşan ve manzûmenin sonuna kadar bu minval üzere devam eden 

nazım türüdür.”
44

 Bu tanıma göre muhammesin ilk dört mısraı aynı uyağa sâhip olup 

beşincisinin uyağı farklıdır. Aynı şekilde, takip eden kıtaların beşinci mısraları, ilk 

mısra ile aynı uyağa sâhipken ilk dört mısralar kendi aralarında uyaklı ancak önceki 

dörtlülerden farklı uyaklara sâhiptirler. Dolayısıyla muhammeslerin mısra bazında 

uyak düzenini şu şekilde göstermek mümkündür. aaaab, ccccb, ddddb, eeeeb,… 

Aşağıdaki kıtalar yukarıdaki tanıma tam uyan bir örnektir:
45
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43

 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, II, 1262; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, II, 219; ez-Zebîdî, 

Muhibbuddîn Muhammed Murtadâ, Tâcu’l-‘Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Beyrût, 1414/1994, VIII, 

266; er-Râfi’î, Târîhu Âdâbi’l-‘Arab, III, 386. 

44

 el-Hâşimî, Mîzânu’z-Zeheb, s. 117; Dayf, ‘Asru’d-Duvel, s. 327; Sellâm, Muhammed Zağlûl, el-

Edeb fî’l-‘Asri’l-Memlûkî, Mısır, 1971, II, 125; Demirayak, Abbâsi Edebiyatı Tarihi, s. 127. 

45

 Sellâm, a.g.e., II, 125 
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                                     �,�Q�c��0 �/��� �%���_�����< �[ "@V�f�� �H��� 

Çektiğim hasretin kanıtı, göz yaşlarımdır. Gözyaşım, bağrımdakinin bir 

ifâdesidir. Ölümüm, beyaz tenli bâkirelerin bakışları yüzündendir. Bana Cümân 

duyabileceğin bir yakınlıktadır denilince, beni baygın gözlerin bakışlarından gayri 

kim kurtarabilir? 

Rûhum feda olsun. O, Yûsuf güzeli bir ceylandır. Onun eksiksizliği, bir 

dolunayınkinden üstündür. Yüz çevirmesi ve nazlanması bana görününce… Yüce 

Allah her şeyden büyüktür derim. Sanki o, şair kılığında Firdevs’ten gelmiş bir 

ceylandır. 

Muhammesin farklı örnekleri de görülmektedir. Örneğin, Muhammed el-

Farcûtî es-Sa’îdî’nin aşağıdaki şiirinin uyak düzeni, aaaaa-bbbba-… şeklindedir:
46
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Tutkunluk, benim rûhuma konup yerleşti ve kalbim, aşkın açtığı yaradan acı 

duymakta. Sevdiğimin yurduna giden yolcuları bizzat görünce ve bunun üzerine 

aşkımın ateşi doyum noktasına varınca, gözyaşım göz çukurlarından taşıverdi… 

Ayrılıp gözümden kaybolmalarıyla, kalbimi de yanlarında esir aldılar ve 

gönlüm ızdırâb ateşi ile tutuştu. Daha sonra o ateş, bağrıma gömdüğüm şeyleri de 

kapladı. Hasret sabredemeyip beni huzursuz etti ve uyku yaralı göz kapağımdan 

uzaklaşıp onu kendisinden mahrûm bıraktı. 

                                                

46

 Aynı eser, II, 126. İlk kıtasının beş mısraı kendi aralarında uyaklı; ikinci ve daha sonraki kıtaların 

ilk dört mısraı her kıtada kendi aralarında ve beşinci mısraları ilk kıta ile uyaklı olarak meydana 

gelmiş olan bu muhammeslere Türk edebiyatında muhammes-i muzdevic adı verilmektedir. (bkz. el-

Mevlevî, Tâhir, Edebiyat Lügatı, neşr. Kemal Edip Kürkçüoğlu, İstanbul, 1994, s. 113; Pekolcay, 

Necla ve diğerleri, İslâmî Türk Edebiyatında Şekil ve Nev’îlere Giriş, İstanbul, 1994, s. 40; Dilçin, 

Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara, 2005, s. 217; Cengiz, “Divan Şiirinde Musammatlar”, s. 

342; Pala, İskender, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, İstanbul, 2003, s. 358; Erdoğan, Mustafa, Türk 

Edebiyatında Muhammes, Ankara, 2002, s. 70). 
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Beş mısraın kendi aralarında uyaklı oluşu, sadece ilk kıta ile sınırlı kalmayıp 

bazen ikinci ve üçüncü kıtayı da kapsamaktadır. Safiyuddîn el-Hillî (ö.749/1348)’nin 

bir muhammes manzûmesi buna örnek olarak verilebilir. Bu muhammeste, dördüncü 

kıtadan itibaren ilk dört mısralar kendi aralarında, beşinci mısralar da birinci, ikinci 

ve üçüncü kıtâların beşinci mısraları ile uyaklıdır. Daha sonra gelen bazı kıtalardaki 

beş mısra yine kendi aralarında ancak ilk üç kıta ile uyaklıdır.
47

    

Muhammes kasîdenin kıtaları son mısraın uyağı ile birbirine bağlandıkları 

gibi bazen nakarat şeklinde tekrarlanan beşinci mısralar ile de birbirine bağlanır.
48

 

Buna aşağıdaki üç kıta örnek olarak verilebilir:
49
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Ağlama ayı geldi. Hüseyin’in başına gelen felâketin acısıyla gözlerim artık 

ağlasın. O, yalan yok, beşerin önderidir, gözümün nuru ve Peygamber’in kızının 

oğludur. Ah vah bana Hüseyin’in başına gelen felâket için vah bana! 

Akan kanlarına ağlayalım ah! Onlar tutulup karanlığa gömülmüş birer 

aydılar, fakat tadına bile bakılamayan acı bir içecek kendilerine içirildi! Onlar 

                                                

47

 Bkz. el-Hillî, Dîvân, s. 359-363. 

48

 Türk edebiyatında kıtaları nakarat şeklinde tekrarlanan mısralar ile birbirine bağlanan 

muhammeslere muhammes-i mütekerrir adı verilir (bkz. Pekolcay, a.g.e., s. 40; Erdoğan, a.g.e., s. 65; 

Pala, a.g.e., s. 342). 

49

 eş-Şirvânî, Ahmed b. Muhammed b. ‘Alî, Hadîkatü’l-Efrâh li İzâheti’l-Etrâh, Kâhire, 1302, s. 173. 
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insanların içinde üste çıkmış en hayırlı topluluktular. Ah vah bana Hüseyin’in başına 

gelen felâket için vah bana! 

Ölüm miğferlerinin parıltısı onları kuşatmıştı ve kader yayından bela okları 

onların üzerine inmişti. Ey ağlamamı kınayan, felâketlerinin büyüklüğü nedeniyle 

bırak ağlayayım. Ah vah bana Hüseyin’in başına gelen felâket için vah bana! 

‘Abdurrahîm b. Ebî Ahmed el-Bura’î (ö.803/1401)’nin yazdığı iki 

muhammes kasîde, beşinci mısraı tekrarlanan muhammeslerin farklı bir örneğini 

oluşturmaktadırlar. Bu kasîdelerin birisinde, bütün kıtalarda beşinci mısralar 

tekrarlanmakla birlikte, ikinci kıtadan itibaren ilk üç mısra kendi aralarında, 

dördüncü ve beşinci mısralar ise ilk kıtanın dördüncü ve beşinci mısraları ile 

uyaklıdır. Bu uyak düzeni aaaaA-bbbaA-cccaA-… biçiminde sembolize edilebilir. 

Bu manzûmenin ilk iki kıtası aşağıdadır:
50
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Muhammed ile övgülerin değeri artar ve o övgülerden en iyi gerdanlıklar 

dizilir. Yüreklerin (korkudan adeta yerinden sökülüp) gırtlaklara dayandığı ve 

(kederlerini) yutkunup durdukları günde şefaat ve en yüce makâm onundur.
51

 Onun 

hakkı için, ona salât ve selâm getirin. 

Parlaklığıyla eşsiz olan bir ay gibidir. Güzelliği, bütün güzellikleri içermiştir. 

Bağışı, geniş bir cömertliğe varmıştır. Eskiye ait olan ile övünmesi, övünülecek 

bütün şeyleri içermiştir. Onun hakkı için, ona salât ve selâm getirin.   

                                                

50

 el-Bura’î, ‘Abdurrahîm b. Ebî Ahmed, Dîvân (fî’l-Kasâidi’r-Rabbâniyye ve’l-Medâihi’n-

Nebeviyye), İstanbul, 1305, s. 18-19. Bu yapıdaki manzûmeler Türk edebiyatında da muhammesler 

içinde değerlendirilmektedir (bkz. Dilçin, a.g.e., s. 217; Cengiz, a.g.e., s. 343). 

51

 Burada ��R����� ���M����g� s���� 
'�K�KD�� �I�C �G�<�[o� �	���� �3
��&�U�!���� “Onları yaklaşan güne karşı uyar. Zira (o gün) yürekler, 

(korkudan âdetâ yerinden sökülüp) gırtlaklara dayanmıştır; (kederlerini) yutkunup dururlar.” 

(Mü’min, 18) âyetine bir îmâ vardır.  



 21 

el-Bura’î’nin diğer kasîdesinde ilk iki kıtanın uyağı bütün mısralarda aynıdır. 

Üçüncü kıtadan itibaren ilk üç mısra kendi aralarında, dördüncü ve beşinci mısralar 

da ilk iki kıta ile uyaklıdır. Bu uyak düzeni aaaaA-aaaaA-bbbaA-… şeklinde 

gösterilebilir. Bu kasîdenin ilk kıtaları şunlardır:
52
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Geceleyin Burâk’a bineni, gökyüzünün üstüne çıkıp yükselene ve yaklaşıp 

Rabbi ile konuşana kadar kendisini güvenilir Cibrîl’in bir arkadaş olarak izlediği 

kişiyi bilip tanıdın mı? Ona salât ve selâm getirin. 

Veya seçkin Peygamberlerin önüne geçip onlara namaz kıldırmaya niyet 

ederek tekbir getireni ve güvenilir Cibrîl malum makâma vardıktan sonra, Arş’ın 

sâhibinin yanına tek başına gideni (bilip tanıdın mı?) Ona salât ve selâm getirin. 

Ya da Rabbinin katına yükselip yakın olmada, yayın kabzasıyla kirişi arası 

mesâfe, onun bu yakınlığının sembolik bir ifâdesi olanı,
53

 Allah’ı gözü ve kalbiyle 

göreni ve gizli olan gayb âleminden bilgi sâhibi olanı (bilip tanıdın mı?) Ona salât 

ve selâm getirin.     

Uyak düzeni el-Bura’î’nin muhammesleri ile aynı olan bazı manzûmelerin 

kıtalarındaki ilk üç mısralar, uyakları itibariyle kasîdenin başından sonuna kadar 

                                                

52

 el-Bura’î, a.g.e., s. 71. Uyak düzeni aaaAA-bbbAA-cccAA-… şeklinde olan başka bir muhammes 

için bkz. el-İşbîlî, İbrâhîm b. Sehl, Dîvân, tah. Muhammed Farah Duğyam, Beyrût, 1998, s. 329-332. 

53

 Bu ifâdelerde ��!�_�� ���� �/���E���  �'��  ����F�<  “(Muhammed ile arasındaki mesafe) iki yay uzunluğu kadar, yahut 

daha az kaldı.” (Necm, 9) âyetine bir gönderme vardır.  
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alfabetik sıraya göre dizilidir. Alfabetik sıralı bu uyaklar, aşağıdaki muhammeste elif 

ile başlayıp yâ ile bitmektedir:
54

 

    eW��[ �_�       ��R��S�1�: ��%�X�2
R��� � �    ���� 
��� ��5�%�5����� �-��D�����  

    ����!�� $�<���r 
�����������           ��R��.�M��� ��
(�<  �: 
7
��4�< 
3�R��
R���R�R��  

            �*T��H �������E� ���̀
R�: ���.���R��    

    �*T��H �����/�0 � ��
Y 
����        �>���!AB���
7��0 �� ����/;̂�� �� s������R�>�  

    K6�3�E� ���R~��� ��o� x 
&�        �>�����<    ���� 
7�K6�&�����$G��� �����  

           �*T��H �������E� ��
R�̀�: ���.���R��  

    �*T� ���H���� ������� �&�/�0 �     �'���̂�� �<  �O�m�� A>�AB��!���&��� � �2��� ��R�\���'  

    �M��L�H �/~��� �!���_ ���  �)�(���\��� "�M��<  ����� ����! ��(
����� �r�  �_������  

            �*T��H �������E� ��
R�̀�: ���.���R��  

           .......  

    �*;� ��HeW� ������ ����N��� �-�X�� ��0�*       ;��H ������0 eW� ������@5�� �d�R�����  

    �<���D���r �%~��� ��!���0 �   ����1��� �>����� �/���  �D���R�# �H ����� �$S�M� ��N�R��  

           �*T��H �������E� ��
R�̀�: ���.���R�� 

Allah Mustafa’nın yüceliğini artırsın. Ona üstünlük ve öncülük versin. Kendi 

katında ona büyük bir onur bağışlasın. O, övünmesi kemâle ermiş bir kişidir. Ona 

salât ve selâm getirin. 

Babası (Hz. Adem) henüz toprak ve su hâlinde iken kendisine peygamberlik 

verilene salât getirin. Daha sonra, peygamberlik nûru onun ataları arasında 

kalmaya devam etti. İyi kadınlar ve erkekler o nûru birbirinden mirâs olarak aldılar. 

Ona salât ve selâm getirin. 

                                                

54

 el-Makkarî, Ahmed b. Muhammed, Nefhu’t-Tîb min Ğusni’l-Endelusi’r-Ratîb ve Zikr Vezîrihâ 

Lisânuddîn b. el-Hatîb, tah. Muhammed Muhyiddîn ‘Adulhamîd, Mısır, 1367/1949, X, 310-314. 
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Medine’de doğan, sonra ışıkları ile Mağrib’in en uzağını aydınlatan, 

dünyadan gece karanlığını uzaklaştıran ve hidâyet yolunu bize doğru olarak 

gösteren dolunaya salât getirin. Ona salât ve selâm getirin. 

Yağmur yağdığı sürece Allah onu hayırlar ile kuşatsın. Işık parladığı sürece 

Allah onu hayırlar ile kuşatsın. O, iyileşmez hastalıktan dünyayı kurtardı. Bizi 

cehennemden ve büyük ateşten korudu. Ona salât ve selâm getirin.     

İlk üç mısraların alfabetik sıralı uyakları aşağıdaki muhammeste hemze ile 

başlayıp yâ ile bitmektedir:
55
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Peygamberlerin en yücesi bir peygamberdir. Gündüz güneşi, onun nûruyla 

ışık saçar. Onun aracılığıyla, iyi kötü herkes Ulu Allah’tan büyük bir lütuf bekler. 

Ona salât ve selâm getirin. 

Mekke’nin ufkunda bir yıldız olarak göründü. Sonra yükseldi ve onun ışığı 

karanlığı kovdu. Hatta, ondan gelen iyiliğin bolluğu ve kapsayıcılığı nedeniyle hayat 

onunla aydınlandı ve bereketlendi. Ona salât ve selâm getirin.  

                                                

55

 Aynı eser, X, 305-309.  
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Ödüllendiren, tam veren, onurlandıran, koruyan ve nimetiyle kuşatan olarak 

kulların Rabbi, onu uzun süre yaşatsın ve ona yağmur göndersin. Ey Müslümanlar, 

selâm getirmeyi mirâs olarak aldınız. Ona salât ve selâm getirin.   

Bu kasîdede, uyakların alfabetik sıraya göre dizilişinin yanı sıra, kıtaların ilk 

mısralarının ilk harfi de alfabetik sıraya göre oluşmuştur. Burada ilk kıta hemze ile 

başlayıp onunla kâfiyeli iken son kıta yâ harfi ile başlamakta ve yine yâ kâfiyesi ile 

bitmektedir.  

Sonuç olarak, muhammes kasîdenin kıtaları, son mısraın uyağı ile birbirine 

bağlandıkları gibi nakarat şeklinde tekrarlanan beşinci mısralar ile de birbirine 

bağlanmaktadır. Kıtaların sonundaki bu mısra tekrarları ile manzûmede bir âhenk 

meydana gelmekte, ayrıca bir topluluk karşısında yüksek sesle bu manzûmeyi 

okuyan kişiye o topluluğun da beşinci mısra ile eşlik etmesi imkanı doğmaktadır. 

I.2. Muhammesin Ortaya Çıkışı 

Muhammes manzûmelerin ortaya çıkışını, Câhiliyye dönemine ve 

İmruulkays’a kadar götüren bazı şiir rivâyetleri bulunmaktadır.
56

 Ancak, onun 

üslûbuna benzememe ve edebî değerden yoksunluk gibi nedenlerle rivâyet edilen bu 

şiirlerin ona aidiyeti şüphelidir. el-Ma’arrî (ö.449/1057), İmruulkays ve İbnu’l-Kârih 

arasında geçen hayâli bir münâkaşaya yer vermek suretiyle Risâletu’l-Ğufrân’da bu 

konuya değinmektedir. Bu münâkaşada aşağıda vereceğimiz muhammesin 

İmruulkays’a ait olup olmadığı sorulmaktadır. İmruulkays ise hiç işitmediğini 

söyleyerek bunun kendisine ait olmadığı cevabını vermektedir:
57

 

 ���* �@��H �����N       ��
M       
�
EK� �3KF�� �y�D�:  

 �G�����(�0               
�K�
_      �������E x
�
1
0 �  

     �b�(�� �9���K-�#@��� �  

 �<�
M���1                 �3
(T�K� �������3
(K��\�f�� ~3�(  

 �����
l��1       �3
(K��R�N�:        �����.�3
(K��̀�1
: �9  

                                                

56

 İbn Reşîk, el-‘Umde, I, 182; İbn Manzûr, a.g.e., III, 2093; er-Râfi’î, a.g.e., III, 385-386. 

57

 el-Ma’arrî, Ebû’l-‘Alâ, Risâletu’l-Ğufrân, tah. Bintu’ş-Şâti’ Dâru’l-Me’ârif, Kâhire, tsz., s. 230-

231; Kîlânî, Kâmil, Nazarât fî’l-Edebi’l-Endelusî, Matba’atu’l-Mektebeti’t-Ticâriyye, Mısır, 

1342/1924, s. 250-251. 
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Ey dostlarımız, durup ininiz. Hızlı develeriniz, gece bile yürüyebilen mehriyye 

develeriniz,
58

 kolay yürüyen ve hızlı olanlar, uzun süren göç ve yolculuklar ile 

yorgun düşen develeriniz de durup dinlensin. 

Onların tümü durdu. Ancak, tedirginlik onları meşgûl ediyordu. Onları 

beyaz-kumral renkli iyi cins develer taşıyordu. Bu develer onlara yorgunluk emâresi 

gibi bir mazeret de göstermiyordu. Sonra, bu seğirten develer durup konakladılar. 

Ey halkım, aşk delikanlıyı kalbinden vurursa, sonra o aşk ilerlerse ve 

ardından onun gücünün bir kısmını tahrip ederse  o adam ölür! 

Muhammesin ortaya çıkışı, aslında, Arap şiirinde yenilik arayışlarının hız 

kazandığı ‘Abbâsî döneminin başına rastlamaktadır.
59

 Şairlerin nazmettikleri 

muhammeslerin kaynaklardaki kayıtları, bunu göstermektedir. Örneğin 

Brockelmann, Hz. ‘Alî’nin torunu Zeynulâbidîn ‘Alî b. el-Huseyn es-Seccâd 

(ö.92/710)’a dayandırılan muhammeslerden söz etmektedir.
60

 İbn Reşîk, el-

‘Umde’de Beşşâr b. Burd, el-Emîr Temîm b. Mu’izz (ö.374/985) ve İbn Vekî’ 

(ö.393/1003)’in muhammes nazım türünden şiirler nazmettiklerini söylemektedir.
61

 

ed-Demîrî (ö.808/1405) de Ebû Nuvâs’a ait bir muhammese yer vermektedir. 

Derlediğimiz muhammeslerin en eskisi olan bu manzûmenin ilk iki kıtası şu 

şekildedir:
62
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 Mehriyye, Yemenli Mehre b. Haydân’a ait deve türüne verilen isimdir. Bu deve türü, hızlı yürüme 

konusunda benzerlerinin bulunmaması ile ünlü olmuşlardır. Bkz. İbn Manzûr, a.g.e., VI, 4287; el-

Ma’arrî, a.g.e., s. 231.  

59

 İbn Haldûn, Mukaddime, s. 586; Çetin, Eski Arap Şiiri, s. 74-75; “Arap”, DİA, İstanbul, 1991, III, 

290; Erdoğan, a.g.e., s. 13.  

60

 Brockelmann, Târîhü’l-Edebi’l-‘Arabî, I, 242. 

61

 İbn Reşîk, a.g.e., I, 182. 

62

 ed-Demîrî, Kemâluddîn Muhammed b. Mûsâ, Hayâtu’l-Hayevâni’l-Kübrâ, Mısır, 1398/1978, I, 

120-122. 
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Ne güzel kokulu açan çiçeklere sâhip bahçenizi, ne de her tarafı saran hoş 

kokunuzu… önünde durulamayan aşkıma and olsun, kaybolup gittiğinizden beri 

gözüm bir şey görmez oldu. Kalbim de ne unutabiliyor ne de sabredebiliyor. 

O kadın dedi ki: Dikkat et evimize uğrama. Bizim için hasretlere katlan. 

Ayrılık ve üzüntü acısına karşı sabret. Evimizin önünden geçme. Babamız saldırgan 

bir adamdır.   
el-Câhiz, muhammes nazmetmede, önde gelen kelâm bilginlerinden olan Ebû 

Sehl Bişr b. el-Mu’temir (ö.210/825)’den daha üstün bir kişiyi tanımadığını 

söylemektedir. Ayrıca bu konuda onun Ebân b. ‘Abdilhamîd el-Lâhikî’den daha 

fazla ürün verdiğini ve ondan daha yetenekli olduğunu vurgulamaktadır.
63

 el-Câhiz 

bu vurgusuyla, Ebân b. ‘Abdilhamîd’in de bu tür şiirler nazmettiğini îmâ etmektedir.  

Doğulu Arap şairleri tarafından hicrî II. yüzyılda ihdâs edilen muhammesin, 

zamanla kasîdenin yanında yerini aldığı görülmektedir.
64

 Ancak klâsik kasîde 

yapısının dışına çıkan bu nazım türüne gösterilen olumsuz tepki nedeniyle ilk 

muhammes örnekleri yok olmuştur.  

I.3. Muhammesin Ortaya Çıkışında Etkili Olan Faktörler 

‘Abbâsî döneminin başında şiirin üslûbunu, içeriğini ve vezinlerini etkileyen 

faktörler, uyağa da tesir ederek, muhammes nazım türünün ortaya çıkmasını 

sağlamıştır.65

 Edebiyat tarihçileri ve eleştirmenler, muhammesin ortaya çıkmasında 

aşağıdaki faktörlerin etkili olduğu üzerinde durmaktadırlar. 

 

 

                                                

63

 eş-Şerîf Ebû’l-Kâsım ‘Alî b. et-Tâhir Ebî Ahmed el-Huseynî, Emâlî’s-Seyyidi’l-Murtadâ, tah. 

Muhammed Bedruddîn en-Na’sânî, Mısır, 1325/1907, I, 132; İbnu’n-Nedîm, Ebû’l-Ferec Muhammed 

b. İshâk en-Nedîm, el-Fihrist, Beyrût, 1398/1978, s. 230; Brockelmann, a.g.e., II, 416; Recâ’ es-

Seyyid el-Cevherî, Fennu’r-Recez fî’l-‘Asri’l-‘Abbâsî, İskenderiye, tsz., s. 439. 

64

 Recâ es-Seyyid el-Cevherî, a.g.e., s. 438; Weil, “Arûz”, İA, I, 631; Köprülü, M. Fuad, Türk 

Edebiyatı Tarihi, Ankara, 2004, s. 162; Erdoğan, a.g.e., s. 13. 

65

 ez-Zeyyât, Târîhü’l-Edebi’l-‘Arabî,  s. 183; el-Hâşimî, a.g.e., s. 115. 
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I.3.1. Şairin Uyak Konusundaki Yetersizliği 

Bazı eleştirmenler muhammes nazım çeşidinin temelinde şairin uyak 

konusundaki yetersizliğini görmektedirler. İbn Reşîk bu eleştirmenlerin başında 

gelmektedir. Ona göre, bu nazım türünde acziyet ve yetersizlik gördüklerinden 

büyük şairler de bundan uzak durup tek uyaktan ayrılmamayı tercih etmişlerdir. 

Ancak Beşşâr b. Burd, bu konuda bu büyük şairlerden ayrılmaktadır. İbn Reşîk’in 

nakline göre Beşşâr sırf bu tür nazmın değerini düşürmek için muhammesler 

nazmetmiştir.66

   

I.3.2. Mûsıkînin Etkisi  

Bazı edebiyat tarihçileri ve eleştirmenler, muhammes nazım türünün ‘Abbâsî 

döneminde ihdâs edildiğini göz önünde bulundurarak bunun temelinde musıkîyi 

görmektedirler. Onlara göre, bu dönem şiirinin vezinlerinde meydana getirdiği 

yeniliğin bir benzerini, mûsıkî, uyaklarda da oluşturmuş ve muhammes türünün 

ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
67

 Bu o kadar etkilidir ki Endülüs şiirinde, uyak 

çeşitliliğini bazen bir zorunluluk olarak gören muhafazakar şairler, mûsıkînin 

gerektirdiği şartlar nedeniyle, ortaya çıkmış olan muvaşşaha yerine, muhammeslere 

yönelmişlerdir.
68

 

I.3.3. Uyağın Tekdüzeliğinin Sıkıcı Olması 

Bazılarına göre, geleneksel kasîdedeki tek uyak yapısından doğan 

monotonluk dinleyiciyi olumsuz etkilemekte ve kasîdeyi dinlemekten onu 

usandırmaktadır. Bu nedenle de tek uyak yapısından kopuş meydana gelmiş ve 

sonrasında muhammes nazım türü ortaya çıkmıştır. Modern Arap edebiyatında 

yenilikçi akımın ilk kuşak öncülerinden olan ez-Zehâvî (ö.1936) konuya değinerek 

onların bu görüşüne katılmadığını belirtmektedir. Birkaç muhammes kasîde de 

nazmeden
69

 ez-Zehâvî konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir: “Bu, tek uyak 

getirmekten âciz kalanların öne sürdükleri bir iddiadır. Söz konusu değişiklik, uyak 

aramak zahmetinden şairin zihnini kurtarmak içindir. Çünkü kasîdenin sonuna kadar 

aynı uyağı getirmek her şairin kudretinde olan bir şey değildir.”
70
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 İbn Reşîk, a.g.e., I, 182; el-Bustânî, Udebâ’u’l-‘Arab, III, 167. 
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 Dayf, el-Fenn ve mezâhibuh, s. 75-76. 

68

 ‘Abbâs, Târîhu’l-Edebi’l-Endelusî, s. 246-247. 

69

 Bkz. ez-Zehâvî, Cemîl Sıdkî, el-Kelimu’l-Manzûm, el-Matba’atu’l-Ehliyye, Beyrût, 1327, s. 24-34, 

45-51. 

70

 ez-Zehâvî, Dîvân, el-Matba’atu’l-‘Arabiyye, Mısır, 1343/1924, s. b. 
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Muhammes nazım türünün ortaya çıkmasında yukarıdaki faktörlerden 

hangisinin etkili olduğunu bilmiyoruz. Her üç faktörün etkisinden de söz edilebilir. 

Ancak bu nazım türünün ortaya çıkmasıyla, şairlerin göreceli bir uyak serbestisi 

içinde şiirlerini nazmettikleri söylenebilir. 

I.4. Muhammesle İlgili Yapılan Eleştiriler 

Muhammes manzûmelerle ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Bunlar 

aleyhinde ve lehinde yapılan eleştiriler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 

I.4.1. Muhammesin Aleyhinde Yapılan Eleştiriler 

Araplar şiirlerini baştan beri tek uyaklı olarak namzetmişler ve uyağın 

çeşitlendiği şiir türlerini daha sonra tanımışlardır. Bu nedenle bazı eleştirmenlerin bu 

türlerden olan muhammese değer vermedikleri görülmektedir. Bunların başında İbn 

Reşîk gelmektedir. el-‘Umdede konu ilgili şunları söylemektedir: “Bir grup şairin 

musammat ve muhammes nazmettiğini ve bunu sık sık yaptığını görüyorum. Hâlbuki 

eski şairlerden hiçbirinin bu türlerden bir şey nazmettiğni görmedim. Çünkü bu türler 

şairin uyak kapasitesinin yetersizliğini, onun acziyetini ve dar fikirliliğini 

göstermektedir.”
71

 

Ancak İbn Reşîk’in bu ifâdeleri sert bir biçimde eleştirilmiştir. Örneğin İhsân 

‘Abbâs, onun yeni nazım türlerine karşı takındığı olumsuz tutumu şu sözlerle tenkid 

etmektedir: “Buna göre, onun zamanında örneğin Kayrevan’a muvaşşahalar 

ulaşsaydı bunları da kabul etmeyip işi gücü olmayanların ve kolay yola başvuranların 

oyalandığı bir arûz oyunu olarak görecekti.”
72

  

İbn Reşîk’in yukarıya aldığımız ifâdelerine yer verdikten sonra, 

musammatları ve muhammesleri şiirde ileriye doğru atılmış bir adım olarak gören 

Kâmil Kîlânî de konuyla ilgili şunları söylemektedir: “Doğru eleştiri dediğin böyle 

olmalı! İşte böyle olur eskilerin eteğine yapışıp durmak ve şiirin kendisi için 

varolduğu yüce gayeyi anlamaktan uzak kalmak! İbn Reşîk, musammat ve 

muhammes nazmeden hiçbir eski şairi görmemiştir. Tek başına bu bile, ona göre, bu 

nazım türünün değerini düşürmeye ve onu şiir sınıfından saymamaya yeterli bir 

nedendir. Bu nazım türünün bütün eksikliği, bu eşsiz eleştirmene göre, Allah’ın 

doğru görüşü, dehâyı ve çok akıllılığı kendileriyle sınırlandırdığı yetenekli eski 

şairlerin bu nazım türünden hiçbir şey ihdâs etmemeleridir. Şayet onlar bu nazım 
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 İbn Reşîk, a.g.e., I, 182. 
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 ‘Abbâs, İhsân, Târîhu’n-Nakdi’l-Edebî ‘İnde’l-‘Arab, Dâru’s-Sekâfe, Beyrût, tsz., s. 454. 
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türünden bir ihdâsta bulunsalardı bu nazım türü, güzel olacaktı ve İbn Reşîk onu 

kabulde hiç tereddüt etmeyecekti!  

Bundan daha şaşırtıcı olan şudur ki bu büyük eleştirmen, söz konusu eserinde, 

şiirde kemâle doğru ileri bir adım olarak gördüğümüz bu nazım türlerine saldırısının 

en temel nedenini, şairin yetersizliğine, uyaklarının sınırlı ve tefekkür dünyasının dar 

oluşuna dayandırmaktadır. Demek ki ona göre şiir, bir bakıma, şairin kenarda kalmış 

uyakları yakalamadaki gücünü göstermesi ve bununla övünmesidir. Başka bir 

ifâdeyle ona göre şiir, daha az kurallara sâhip olması sâyesinde duyguların daha çok 

ortaya çıktığı ve dile getirildiği bir anlatım tarzı değildir.”
73

 

Ahmed el-Hâşimî ise duyguların ortaya çıkmasına kasîdenin tek uyak 

yapısının engel olmadığı görüşündedir. O da İbn Reşîk gibi, şiirdeki geleneksel uyak 

yapısının korunması yönünde görüş belirterek muahammes nazım türüne özel bir 

değer vermemektedir. Konuyla ilgili şunları söylemektedir: “Eski dönemdeki Arap 

edebiyatına baktığımızda, vezinli ve uyaklı olmak üzere hemen hemen her konuda 

şiir söylenmiştir. Herhangi birisinin bundan şikayet ettiği veya hoşlanmadığı ya da 

buna kaşı durmaya çalıştığı, hem Câhiliyyede hem de İslâmî dönemde ne 

görülmüştür ne de kaydedilmiştir. ‘Abbâsî çağına kadar bu böyle sürmüştür. ‘Abbâsî 

döneminde bazı şairler bu iki bağdan bıkmışlarsa, eksiklik bu dile ait olmayıp 

yapamadığını yapmaya kalkışan kişilerin eksikliğidir. Bu, vasıtaları tamamlamayıp 

hedeflere varmak isteyenin yetersizliğidir. Arap dilinde yanlışlık yapan, kıyısından 

köşesinden onun güzelliğini zorla almak isteyen bu kişilere uyup onlarla beraber bu 

bağları atmak çağrısında bulunmamız gerekmiyor. Çünkü bu bağlar, onların 

zannettiği gibi engel ve zulüm bağları değildir. Bunlar, olsa olsa zînet, şıklık ve 

düzenlilik noktalarıdır.”
74

 

I.4.2. Muhammesin Lehinde Yapılan Eleştiriler  

Muhammesin lehindeki değerlendirmeler modern şair ve eleştirmenlere aittir. 

Konuyla ilgili klâsik kaynaklarda yapılan bir değerlendirme ile karşılaşılmamıştır. 

Klâsik kasîdenin uyak yapısını eleştiren ve uyaksız şiir taraftarı yenilikçi akıma bağlı 

olan bu modern şair ve eleştirmenler, İbn Reşîk’in sözlerinin eleştirisinde de 

görüldüğü gibi, muhammes nazım türünü kendilerine yakın bulmakta ve istedikleri 

yöne doğru ileriye atılmış bir adım olarak görmektedirler. Bu akım, Arap şiirinin 
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modernleşmesinin önündeki en önemli engel olarak uyağı görmekte, hattâ bazıları 

uyak bütünlüğünü “Arap şiirinin felâketi” olarak nitelemektedir.  

Kasîdede öngörülen tek uyak ve tek vezin, bu eleştirmenlere göre, şairin 

özgürlüğüyle çelişmektedir. Kasîdenin tek uyak üzerine kurulu olması, duygu ve 

düşüncelerini dile getirirken şairi uyakta kullanmak zorunda kalacağı uygun sözcüğü 

bulamama kaygısına itmektedir. Bu ise şiirde var olması gereken akıcılığın, 

doğallığın, çeşitliliğin ve anlatım kolaylığının büyük ölçüde ortadan kalkmasına 

neden olmaktadır. İşte bu ve buna benzer sakıncaları ortadan kaldırarak şiiri doğal 

akıcılığı içerisinde söyleyebilmek için şiirin tek uyağa bağlı olmaktan kurtarılması 

gerektiğini söylemektedirler.
75

   

Sonuç olarak muhammes nazım türü Arap şiirine şüphesiz bir çeşitlilik 

katmıştır. Bu nazım türünün şaire uyak konusunda bir rahatlık sağladığı da doğrudur. 

Ancak muhammes şiirlerin bir bölümünün iyi bir nazma sahip olması, diğer kısmının 

aynı kalitede olmaması tamamen şairin yeteneğiyle ilgili bir husustur. Buna göre, 

uyak serbestisinin de yeteneksiz şairin kendisini ifâde etmesini sağlamamaktadır. 

Dolayısıyla tek uyak yapısının, şairin duygularının ortaya çıkmasına bir engel 

olduğunu söylemek bu durumda dayanaksız kalmaktadır.   

I.5. Muhammesin Diğer Nazım Türleriyle İlişkisi 

Muhammes/musammat, muzdevic ve muvaşşaha nazım türlerine ait örnekler 

kaynaklarda bazen birbirine karıştırılarak verilmiştir. Bazen de bu türlere ait tanımlar 

birbirine karıştırılmıştır. Bu nazım türlerinin ortaya çıkıştaki öncelikleri ve 

birbirlerinin alt bölümleri olup olmadıkları konusu henüz aydınlatılabilmiş değildir. 

Ancak konuyla ilgili belirtilmiş görüşler de bulunmaktadır. Bu hususlar aşağıdaki 

başlıklar altında incelenebilir. 

I.5.1. Muhammes-Muvaşşaha İlişkisi 

Edebiyat tarihçileri, muvaşşaha türünün geçmişi ile ilgili birbirinden farklı 

görüşler ileri sürmekte ve görüşlerini pek çok delil ile desteklemektedirler. Bazılarına 

göre, muvaşşahanın ortaya çıkışından önce, Arap edebiyatında varolan bir kısım 

nazım türlerinin gelişmiş hâli, muvaşşaha türünü oluşturmuştur. Onlara göre, 

Endülüslülerin katkısı, son şeklini alana dek bu nazım türünü tekrar tekrar 
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düzenlemekten başka bir şey değildir.
76

 Bu kişiler Ebû Nuvâs’a ait bir muhammesi, 

iddialarına kanıt olarak göstermektedirler. Bu manzûmenin son kıtası aşağıdadır:
77 
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Ey onun salyasını şarap yapıp yudumlayarak hoşça geçirdiğim gece, sarhoş 

olmak isteyeni sarhoş edersin. O geceyi, hoşluğundan ötürü, bir lahza sandım. Ah 

keşke sonu olmasaydı… 

Yukarıdaki kıta (devr), son mısradaki cümle kuruluşunda görüldüğü gibi, halk 

diline ait bir ifâdeyle sona ermektedir. Recâ’ es-Seyyid el-Cevherî’ye göre, 

Muvaşşaha yazan Endülüslü şairlerin, bazı muvaşşahalarını halk diline ait ifâdeler 

içeren kufller ile bitirmelerine, sanki bu kasîde ilhâm vermiştir.78

 

Bazıları ise, kısmî de olsa ihdâs edilen doğu Arap nazım türlerinin bir 

etkisinden söz edilebilir demektedirler. Ancak onlara göre muhammes ve 

musammatları, kendisinden muvaşşahaların kaynaklandığı bir temel olarak görmek 

hatadır. Çünkü muvaşşahaların doğuşu, muhammes ve musammatların yaygın hâle 

gelmesinden öncedir. Ayrıca Endülüs’te muhammes ve musammatlar incelendiğinde, 

onların muvaşşahaların parlaması dönemine eşlik ettiği görülecektir.
79

  

Bir kısım edebiyat tarihçileri de muvaşşahanın başka nazım türlerinden 

etkilenmediğini ileri sürmektedirler. Onlara göre, muhammesleri ve musammatları, 

muvaşşahaların kaynağı olarak görmek şöyle dursun, bu nazım türlerinin 

muvaşşahalardan etkilendiği bile söylenebilir.
80

  

Muhammes/musammat ve muvaşşahaların ortaya çıkışlarındaki öncelik 

konusunda varolan bu kapalılığın yanı sıra, her iki nazım türüne ait örnekler de bazen 

birbirine karıştırılmıştır. Özellikle kıtaları beşer mısralı olarak geldiğinde 

muvaşşahalar bazen muhammesler ile karıştırılmaktadır. Örneğin ilk satırdaki kufl 

kıtasından olmazsa, kâfiye yapısındaki benzerlik dolayısıyla aşağıdaki manzûme 
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muhammes ile karıştırılabilir. Endülüs üzerine yazılan birçok kaynak eser, bu 

manzûmenin aslında Endülüslü tabip ve şair İbn Zuhr (ö.595/1199)’a ait olduğuna 

işâret etmektedir. Ancak Endülüslülerden önce muvaşşaha yazdığı söylenen İbnu’l-

Mu’tezz (ö.296/908)’e de dayandırılmıştır:81
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Ey sâki, şikayet sanadır. Sen duymasan bile biz sana sesleniyoruz. Yüzündeki 

parlaklığa âşık olduğum ve uykudan her uyandığında elinden şarap içtiğim içki 

arkadaşı, kırbayı kendisine çekip üzerine abandı ve bana da dört dörtlük içirdi. 

Gözüme ne oldu ki görmez oldu? Senden sonra ayın ışığını bile tanımaz oldu. 

Eğer dilersen benim durumuma kulak ver: çok ağlamaktan gözlerim görmez olmuş 

ve benimle birlikte bir parçam diğerine ağlar olmuş. 

Aşağıdaki muhammes Fevâtü’l-Vefeyât’ta, “muvaşşah dû beytî” başlığıyla 

yer almaktadır:
82
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Al yanağının hatırına, çok yaşlı ve kederlinin hâline nazar etmeni veya 

uzattığın hicrânı kısa kesmeni istiyorum. Ey göz kapaklarımdan uykuyu uzaklaştıran 

kişi, bu güzelliğe iyilik yapmak ne kadar da yakışır! 
Uzun süren hicrândan bir müddeti geride bıraktığımdan beri, Allah’a and 

olsun, bende üzüntü katlanmıştır. Son nefesime yetiş veya gönlüme sabır ver. Ey 

rûhumu alıp vücudumu bırakan kişi, rûhtan sonra bedene ben ne yapayım? 
İki kıtasına yer verilen aşağıdaki manzûme, kıtaları arasına parantez içinde 

muvaşşaha terimlerinden olan “devr” sözcüğü konularak “muvaşşaha” başlığıyla 

verilmektedir:
83 
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İlkbahar yağmuru, kumlukta oturanlara can verdi. Keşke onlar ile buluşma 

günleri, yok olup âhirette olacağımız günlere dönüşse! Her şeyde mutlaka var 

olmaya hevesleniyoruz. Ancak kaderde olan her şey gerçekleşecektir. 
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Ey Sa’d, benim için, Selem vadisine selâm söyle. Orada ‘Alem dağının 

zirvesinde bir ateş göreceksin. Başkası, zulmedip orada bulunma hakkınızı vermedi. 

O hiçbir gün huzur içinde yaşamasın ve ilerlemesin. Kaderde olan her şey 

gerçekleşecektir. 

Başka bir manzûme de şu şekildedir:
84
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Ey örtünün içine gizlenen, kalbe dayanılmaz bir acı verdin. Allah için doğru 

cevabı ver: Sen örtüye bürünmüş Leyla mısın yoksa bulutun arasındaki güneşin ta 

kendisi mi? 

Gözlerim senin güzel bakışlarına kavuştu. Zihnimde senin sıfatların görünür 

oldu. Allah için söyle: Senin zâtının özü nedir? Sen örtüye bürünmüş Leyla mısın 

yoksa bulutların arasındaki güneşin ta kendisi mi?  

Bu örnek manzûmeler, gusn kıtasıyla başlayan ve ekra’ diye adlandırılan 

muvavaşşahalara benzetilmiş muhammesler olmalıdır. Çünkü bunların aaaab, aaaaa-

aaaab, aaaaA-bbbaA ve aaaAA-bbbAA şeklinde sıralanan uyak yapıları, yukarıda 

verdiğimiz muhammes yapılarına uymaktadır ve buna benzer başka yapıdaki 

manzûmeler, bazı kaynaklarda, muhammes başlığıyla verilmektedir.
85

  

Yukarıda örnek olarak getirilen manzûmeler, birer muvaşşaha da olabilirler. 

Muvaşşahalarda bir kuflun en az iki ve en çok on mısradan oluştuğunu, bir gusnun da 

en az iki ve en çok beş mısradan meydana geldiğini göz önünde bulundurursak bu 
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manzûmelerin muvaşşahalardan sayılmasında hiçbir engelin olmadığı görülecektir. 

Sonuç olarak bazı muhammes örneklerini ve muvaşşahaları birbirinden tam ayıran 

bir ölçüt elimizde yoktur ve bu bizim için açıklığa kavuşamamış bir konudur.  

I.5.2. Muhammes-Muzdevic İlişkisi  

Beyitlerden oluşanların dışında, az da olsa kıtalardan meydana gelen 

muzdevicler de görülmüştür. Bu muzdeviclerin kıtaları üç veya dört mısradan 

oluşmaktadır. Beş mısralı kıtalardan oluşan örneklerin varolup olmadığını ise 

bilmiyoruz. Ancak İbn Reşîk’in muhammes tanımı konuya biraz açıklık 

getirmektedir.  

İbn Reşîk muhammesi şu şekilde tanımlamaktadır: “Muhammes, kasîdenin 

sonuna kadar, uyakları aynı olan beş mısraın söylenip, ardından onların vezninde 

ancak uyakları onlarınkinden farklı beş mısraın daha gelmesinden oluşan nazım 

türüne verilen isimdir.”
86

 Bu tanıma göre muhammeste uyak düzeni, aaaaa-bbbbb-

ccccc-… biçimindedir ve uyaklar her kıtada birbirinden tamamen bağımsızdır. İbn 

Reşîk, yaptığı tanımın sonunda “aslında olması gereken budur” biçiminde bir ifâde 

kullanmaktadır. Böyle bir ifâde, İbn Reşîk’in en azından duyduğu bazı farklı 

muhammes biçimlerinin varlığına işâret etmektedir. 

İbn Reşîk’in işâret ettiği farklı muhammes biçimlerinin hangileri olduğunu 

bilmiyoruz. Ancak onun yaptığı tanım, musammatların bir kısmı olan muhammesi 

içine almamaktadır. Çünkü musammatlarda, kıtaların son mısraları, manzûmenin 

başından sonuna kadar birbirleriyle uyaklıdır. Hâlbuki bu tanımda buna 

değinilmemektedir. 

İbn Reşîk yaptığı muhammes tanımının sonunda ayrıca “ikişer ikişer mısralı 

nazmedecek kadar bu nazım türünü çok kullandılar. Bu ise muzdevicin kendisidir.” 

gibi bir ifâdeye yer vermektedir. Onun bu ifâdesinden, kıtaları kendi aralarında 

uyaklı üçer veya dörder mısradan oluşan muzdevicler gibi, kıtaları kendi aralarında 

uyaklı beşer mısradan oluşan muzdeviclerin de varolduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

bunlar, musammatın bir kısmı olan muhammeslerden tamamen farklıdırlar ve burada 

İbn Reşîk, muhammes muzdevic diyebileceğimiz bir nazım türünü tanımlamış 

olmaktadır. 
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 İbn Reşîk, a.g.e., I, 180. 
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İbn Reşîk yaptığı muhammes tanımına örnek vermemektedir. Ancak 

Muhammesâtu ‘Alî b. Ebî Tâlib başlığıyla Hz. Ali (ö.40/661)’ye dayandırılan bir 

kasîde, onun verdiği yukarıdaki tanıma benzemektedir. Bu kasîdede her bir kıta 

kendi içerisinde uyaklı beş mısra yerine, ikinci şatırları uyaklı beş beyitten meydana 

gelmektedir. Uyağı birbirinden farklı olan bu kıtalar alfabetik sıraya göre dizilidir. 

İlk kıta elif ile başlamakta, son kıta da yâ harfi ile bitmektedir:
87
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Ululuk ve azamet sâhibi Allah ne yücedir! O, büyüklük ve ölümsüzlükte 

eşsizdir. Ölümde bütün mahlûkât arasında fark gözetmemiştir. Onların tümü yok 

olmaya mahkûmdur. Her ne kadar ona meyletsek ve ondan faydalanmayı sürdürsek 

de dünyamız sona ermeye yöneliktir. Aldanıp fâni dünyaya meyletmek sıkıntı 

kaynağıdır. Hırslı olan kişi uzun süre kalmak arzusunda olsa da, orada oturan kişi 

çabucak göçecektir. 
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 ‘Alî b. Ebî Tâlib, Muhammesât,  A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, no: 38199, v. 23b-30b. Bu 

muhammes, Süleymaniye Kütüphanesi, bölüm: Hasan Hüsnü Paşa, no: 533, v. 104b-119b’de hicri 

862 istinsah kaydı ile ve yine aynı kütüphanenin bölüm: Şehid Ali Paşa, no: 1704, v. 85b-90a’da kime 

ait olduğu belirtilmeden yer almaktadır. 
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Kısa sürede süslü saraylardan mezara gidilecek. Kişi orada tek başına, yalnız 

ve gurbetin verdiği bitkinlik onu sarmış olarak bırakılacak. İnsanoğlu hesap vermeye 

çağrılınca ve yaptığı her iyi işi veya işlediği her kötülüğü kitabında bulunca, 

kıyametin korkunçluğu her şeyin en gerçeği olarak ortaya çıkacaktır. Aklımızı 

kullanırsak, azık temin etme ve kalan ömürden pay alma ânıdır.  

Muhammesât başlıklı bu kasîde, musammatın bir kısmı olan muhammes adlı 

manzûmeler arasına da girmemektedir. Bu manzûme, Hz. Muhammed’in övgüsü 

alanında Endülüslü şairlerin ihdâs ettikleri yeni nazım çeşitlerinden olan, alfabe 

harflerine göre sıralanan ve her kıtası on beyitten meydana gelen mu’aşşarât ile yine 

alfabe harflerine göre sıralanan ve kıtaları yirmişer beyitten oluşan ‘işrîniyyât gibi 

ayrı bir nazım türüdür.
88

  

Aynı dönemde ortaya çıkan muhammes ve muzdevic nazım türleri, uyak 

bakımından birbirlerine benzememektedirler. Ancak muzdevic nazmı bazen 

muhammes ve murabba türleri ile karıştırılmıştır. Muhammes ve murabba 

tanımlarına yer verilerek bunların da muzdevicin birer türü olduğu şu ifâdelerle dile 

getirilmiştir: “Araplarda recez bahrinden (ve bazen bir takım beyitler mutlaka serî’ 

bahrindedir) şiirlerin muzdevicât denilen değişik bir şekli vardır. Bunlar beş mısralık 

kıtalardan meydana gelmekte olup ilk dört mısra kendi aralarında uyaklıdır, beşinci 

mısralarının ise ortak bir uyağı vardır. Bazen kıtalar yalnız dört mısradan 

oluşmaktadır. Bunların ilk üç mısraı kendi aralarında, dördüncüler de yine kendi 

aralarında uyaklı olur.”
89

  

Muhammesin ortaya çıkmasından sonra, zamanla, başka nazım türleri de 

görülmüştür. Bunlardan muhammeslere en yakın olanı ve en yaygın bir şekilde 

kullanılanı tahmîslerdir. 
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 Sa’îd b. el-Ahreş, Bürdetü’l-Bûsîrî bi’l-Mağribi ve’l-Endelüs Hilâle’l-Karneyn es-Sâmin ve’t-Tâsi’, 

Mağrib, 1419/1998, s. 28. 

89

 Bkz. Moh. Bencheneb, “Müveşşah”, VIII, 869. Türk edebiyatında, muzdevic, musammat nazım 

türünün bir kısmı olarak görülmüştür. Muzdevic, “murabba’larda, muhammeslerde, museddeslerde 

her kıtanın sonuncu mısraı, birinci kıta ile kâfiyeli olan nazım türüdür” şeklinde tanımlanmıştır (bkz.  

el-Mevlevî, a.g.e., s. 113; Pala, a.g.e., s. 358). Bu, Arap edebiyatındaki muzdevicten tamamen 

farklıdır. Sözlükte, sözün seci veya vezinde birbirine benzemesine izdivâc (izdivâcu’l-kelâm) 

denmesinden mülhem olarak Türk edebiyatında musammatların ve muhammeslerin bir kısmı 

muzdevic ile adlandırılmış olmalıdır.   
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                                           II. BÖLÜM 

                                                        TAHMÎS   

 

II.1. Tahmîsin Tanımı ve Yapısı 

Tahmîs (tahmîs), beş sayısını ifâde eden hams/hamse sözcüğünden türemiş 

mezîd bir mastar olup beş parçalı yapmak ve beşlemek anlamına gelmektedir. 

Tahmîsin terim anlamı, onun bu sözlük anlamından mülhemdir. “Bir beytin önüne 

birinci mısra ile uyaklı üç mısraın getirilmesi ve daha sonra söz konusu beyit 

eklenerek toplamından beş mısraın meydana gelmesiyle oluşan nazım türüne tahmîs 

adı verilmektedir.”
90

  

Önceden yazılmış bir manzûmenin her beytinin önüne o beyitle aynı vezinde 

olan üçer mısra ilâvesiyle meydana gelen tahmîste, sonradan yazılan ve eklenen 

mısraların eklendikleri beytin ilk mısraı ile ve beşinci mısraların da ilk beşinci mısra 

ile uyaklı olması gerekir.
91

 Buna Bahâ Zuheyr (ö.656/1258)’in aşağıda parantez içine 

alınan beyitlerine yazılan tahmîs örnek olarak verilebilir:
92
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Salınıp yürüyerek kendini beğenmeye ve kibirlenmeye başladı. Benden 

hoşlanmayarak yüz çevirdi. Sanki ben… Güzelliğiyle beni büyüleyene dedim ki: Bu 

işlemediğimle suçlanmak ve bu nazlanmalar nereye kadar? Terk etmekle, beni 

kıskananlara hınçlarını çıkarma fırsatını verdin. 

                                                

90

 el-Hâşimî, Mîzânu’z-Zeheb, s. 120; Van Dyck, Muhîtu’d-Dâire, s. 121.   

91

 Bâşâ, ‘Umer Mûsa, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (el-‘Asru’l-‘Usmânî), Dımaşk, 1409/1989, s. 597. 

92

 Van Dyck, a.g.e., s. 122. 
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Bakıyorum sen aklımda ve düşüncemde dolaşıyorsun. Oysa sen, gurbetimi ve 

hicrânımı da artırıyorsun. Ey ayım, ey güneşim ve ey dolunayım, bilmeyerek belki 

ben bir kötülük yapmışım. O hâlde söyle bana benden sana ne haber ulaşmış? 

Daha önce yazılmış beyitlerin önüne üçer mısra getirmek ile oluşan 

tahmîslere (tahmîs ‘alâ’l-asl) bir diğer örnek, Bağdat’ın el-Kasr câmisinde vâiz olan 

Ebû ‘Abdillah Muhammed ed-Dîbâcî’nin aşağıda parantez içine alınan beyitlerine 

yazılan iki tahmîsten birisidir. Ahmed b. ‘Abdillah el-Berrî (1069/1656’da sağ) 

tarafından yazılan bu tahmîs şu şekildedir:
93
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Ey dostlarım, beni bırakıp gidin. Göz kapaklarımdaki gözyaşlarını açıkça 

görün. Rûhumu incitene ve kınayana dedim ki: Bırak, göz kapaklarımın sırrımı 

ortaya çıkarmasını hak ediyorum. Çünkü günahlar bende sağlam bir kalp bırakmadı. 

Azmim ve azmettiğim şeyler azalmaya başladı. Gönül de kıyâmet gününün 

korkunçluğunu görmekte! Vay bana, kurtuluşumun çaresi de kalmadı. Günahkar 

eller güzelliğimi yıprattı ve saçımın ağarmışlığı bana açıkça ölüm haberini verir 

oldu. 

Adı geçen vâize ait yukarıdaki beyitlere el-Berrî tarafından yazılan ikinci 

tahmîs farklı yapıdadır. Bu tahmîste, her beyte eklenen üç mısra esâs beytin üzerine 

eklenmek yerine onun birinci ve ikinci mısralarının arasına yerleştirilmiştir (tahmîs 

beyne’l-mısra’ayn).
94

 el-Berrî’nin söz konusu ikinci tahmîsi aşağıdadır:
95
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 İbn Ma’sûm el-Medenî, Sülâfetu’l-‘Asr fî Mehâsini’ş-Şu’arâ’ bi Külli Mısr, Mısır, 1324, s. 266; eş-
Şirvânî, Hadîkatu’l-Efrâh, s. 54-55. 

94

 Bir beytin mısraları arasına üç mısra eklemek biçiminde oluşan tahmîslere Türk edebiyatında 

tahmîs-i mutarraf adı verilmektedir (bkz. el-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 141). 

95

 İbn Ma’sûm el-Medenî, a.g.e., s. 265-266. 
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Bırak, göz kapaklarımın sırrımı ortaya çıkarmasını hak ediyorum. Ey bana 

nasihat veren, sen öğüt verene karşı gelmişsin. Beni kınama. Zaten durumum, daha 

da ortaya çıkmış. Bende, kalbimin üzerinde yaralar vardır ve günahlar bende sağlam 

bir kalp bırakmamış. 

Günahkar eller neşemi kaçırdı. Ey halkım, artık kurtuluş vakti de kalmadı. 

Perçemlerimin ağarmasından sonra, saçımın ağarmışlığı bana açıkça ölüm haberini 

verirken ve geceler de beni avlamaya hazırlanmışken eğlenceye nasıl yönelebilirim? 

Tahmîslerde yaygın olan yapı, eklenecek mısraların asıl beytin önüne 

yerleştirilmesiyle oluşan yapıdır. Tahmîs için verilen tanım da bu yapı göz önünde 

bulundurularak verilmiştir. Ancak yukarıdaki son örnekte de görüldüğü gibi, bu 

biçimde tahmîs yapmayıp daha zor bir yola başvuran, eklenecek mısraları asıl beytin 

iki mısraı arasına yerleştiren şairler de vardır. Bu şairlerden biri olan Muhammed b. 

Ahmed el-Masmûdî, Bûsîrî (ö.695/1296?)’nin Bürde adlı kasîdesini bu biçimde 

tahmîs etmiştir. Onun bu tahmîsinin ilk kıtası şu şekildedir:
96
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 Sa’îd b. el-Ahreş, Bürdetu’l-Bûsîrî, s. 154. Ka’b b. Zuheyr’in “Bânet Su’âd” kasîdesine bu şekilde 

yazılmış bir tahmîs için bkz. es-Serrâc, Ebû ‘Abdillah Muhammed b. Ebî Bekr Şemsuddîn, Tahmîs 

Kasîde Bânet Su’âd Mâ beyne’l-Mısra’ayn, İzmir Milli Kütüphanesi, no: 1623, v. 180b-184a.  
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Zî Selemli
97

 dostları ve şu dağın yakınındaki mağarada oturanı anmaktan mı, 

acının şiddetinden mi hasta elbisesini giyindin? Yoksa kapkaranlıkta beliren 

karaltıdan mı gözünden kanlı yaş akıtıyorsun?  

Derlenen tahmîs örneklerinin bazısı farklı yapıdadır. Bunlarda şair, tahmîsini 

ünlü bir şaire ait tek tek mısralar (şatr) üzerine kurmaktadır. Örneğin İbn Ebî’l-Hısâl 

(ö.540/1146), ‘Amûriye’nin fethi üzerine bir kasîde yazan Ebû Temmâm’ın 

(ö.231/846) bu ünlü kasîdesini tahmîs etmiştir. O bu tahmîsini, asıl şiirin iki mısralı 

beyitleri yerine tek tek mısraları üzerine kurmaktadır:
98 
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Allah’a hamd olsun. Din yükseldi. Susamış olan hidâyet kılıcı, kandı. O 

kılıcın yerine getirdiği vazifeye sevindiysen, onun sıyrılmış olmasını dile ve kınında 

gizli olan kılıcı kendinden uzaklaştır. Çünkü kılıç, verdiği haberler bakımından 

(müneccimlere ait) kitaplardan daha sâdıktır. 

Şairler, daha çok, kendilerinden önce gelen ya da çağdaşları olan ünlü 

kişilerin beğenilen güzel şiirlerini tahmîs etmişlerdir. Bunun yanı sıra bazı ünlü 

kasîdeler birden çok şair tarafından tahmîs edilmiştir. Örneğin Bûsîrî’nin ünlü Bürde 

adlı kasîdesine elli sekiz tane tahmîs yazılmıştır.99

  

Daha önce yazdıkları manzûmeleri, bazen tahmîs ederek muhammes 

durumuna getiren şairler de vardır. Buna göre, tahmîsin mutlaka bir başkasının şiirini 

tahmîs etmek suretiyle meydana getirilebileceği yolunda bir kural 

bulunmamaktadır.
100

 Örneğin döneminde tahmîs sanatının önderi olan ve yazdığı 

tahmîslerin sayısı elliyi bulan Emîn el-Cundî (ö.1257/1841)’nin
101

 bu tahmîslerinden 
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 Zî Selem: Arap edebiyatında sevgilinin yaşadığı hayali ülkedir. Burada kastedilen Hz. Peygamber 

ve Sahâbedir (Kaya, Mahmut, Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş, İstanbul, 2004, s. 17). 
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 ‘Abbâs, Târîhu’l-Edebi’l-Endelusî, s. 247. 

99

 Kaya, “Kasîdetü’l-Bürde”, DİA, İstanbul, 2001, XXIV, 568; Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş, s. 
14. 

100

 Kendisine ait bir manzûmeyi daha sonra tahmîs eden şairin bu tür tahmîslerine Türk edebiyatında 

tahmîs-i gazel-i hod başlığı ile dîvânlarda yer verilmiştir (bkz. Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, s. 

223; Cengiz, “Divan Şiirinde Musammatlar”, s. 350). 

101

 Bâşâ, el-‘Asru’l-‘Usmânî, s. 566. 
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bazıları, şairin önceden yazmış olduğu bazı beyitlerini daha sonra tahmîs etmesi ile 

oluşmuştur. Aşağıdaki iki kıtalık övgü bu türdendir:
102
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Ey ay ve güneşin üstünde bir yere çıkmış yıldız! Sîman, dalâletin ardından 

bizi hidâyete erdirdi. Ey görünmek için ortaya çıkmış güzellik kandili, şayet dolunay, 

ışığından birazı ile karşılaşsaydı hayran kalacak, nûruna âşık olacak ve 

afallayacaktı. 

Cennet gibi olan yanaklarına, Yaratan Allah biçim vermiş. Senin ağzından 

akan su, o cennetin Kevser ırmağıydı. Senin nûrlu yüzün, nice karanlıkları 

aydınlatmıştır. Sen şayet çakıllı bir yerde yürümüş olsaydın, yanaklarının ışıltısı, o 

çakılları inci ve yâkûta çevirirdi. 

Tahmîslerdeki kıta sayısının tahmîs edilen manzûmenin beyit sayısıyla 

bağlantılı olduğu açıktır. Ancak şair, tahmîsinin başına veya sonuna tamamı kendi 

mısralarından oluşan bir ya da birden fazla kıtayı ekleyebilir. Örneğin el-Ûşî 

(ö.575/1179)’ye ait ünlü Yakûlu’l-‘abd adlı kasîdeye el-İbşîtî tarafından yazılan 

tahmîsin ilk üç kıtası, tahmîs yazan şair tarafından eklenmiştir.103

 Aynı şekilde, 

Bûsîrî’nin Bürde kasîdesine yazılan bir tahmîsin son kıtası, bütünüyle, tahmîsi yazan 

Muhammed el-Feyyûmî’ye aittir.
104

 Bundan başka, şairin tahmîsindeki kıta sayısının 

tahmîs ettiği manzûmedeki beyit sayısından daha az olması, bazı beyitlerin tahmîs 

edilmeyerek atlandığı ile açıklanabilir. İbn Dureyd (ö.321/933)’in el-Maksûresine 

Abdullah b. ‘Umer el-Ensârî (ö.677/1276) tarafından yazılan tahmîs ve İbn Zeydûn 

                                                

102

 el-Cundî, Dîvân, s. 255. 

103

 Bkz. el-İbşîtî, Şihâbuddîn Ebû’l-‘Abbâs Ahmed b. İsmâ’îl, Tahmîsu Yakûlu’l-‘Abd fî Bed’i’l-

Emâlî, Süleymaniye, bölüm: Laleli, no: 3701, v. 177b. 

104

 Bkz. el-Feyyûmî, eş-Şeyh Şemsuddîn Muhammed, Mevlidu Şerefi’l-‘Âlemîn ve Mecmû’a (Tahtavî 

‘alâ Tahmîsi Bürdeti’l-Ebûsîrî) fî’l-Medhi’n-Nebevî, el-Matba’atu’r-Rahmâniyye, Mısır, 1350, s. 49. 
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(ö.463/1071)’un Nûniyyesine el-Hillî’nin yazdığı tahmîs buna birer örnek olarak 

verilebilir. Çünkü bu tahmîsler asıl manzûmelerin bütün beyitlerini içine 

almamaktadırlar.
105

 

Arapça bir manzûmenin beyitleri önüne başka dilde yazılmış üçer mısra 

getirmek suretiyle meydana gelen şiirler, tahmîslerin bir başka çeşidini 

oluşturmaktadır ki bu telmî’ ile ifâde edilmektedir. Mısraları farklı dillerden oluşan 

bu manzûmelere de sözlükte “çubuklu ve alacalı dokunmuş kumaş” anlamına gelen 

mulemma’ adı verilmektedir.
106

 Bu türü, İran şairleri ortaya çıkarmıştır. Bir mısraı 

Arapça, bir mısraı Farsça olarak yazdıkları bu manzûmelere mulemma’ adını da onlar 

vermişlerdir.
107

 İbnu’n-Nahvî (ö.513/1119)’nin Munferice kasîdesine yazılan Türkçe 

tahmîs bu türe örnek olarak verilebilir. İki dilli muhammes (mulamma’ muhammes) 

türünden olan bu tahmîsin/telmî’in ilk ve son kıtaları şunlardır:
108
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Ey şâhid-i gam, ey dil alıci, senden buluruz feyz u fereci. Misbâh-i ferecdır 

her haraci. İşteddî ezmetu tenfericî. Kad âzene leyluki bi’l-beleci. 

                                                

105

 Bkz. el-Ensârî, Muvaffakuddîn ‘Abdullah b. ‘Umer, Tahmîsu Maksûreti İbn Düreyd el-Ezdî fî 

Risâi’l-İmâm Ebî ‘Abdillah el-Huseyn b. ‘Alî, tah. ‘Abdussâhib ‘Umrân ed-Duceylî, Beyrût, 1977, s. 

348; el-Hillî, Dîvân, s. 359-363.  

106

 Dayf, ‘Asru’d-Duvel, s. 566; el-Mevlevî, a.g.e., s. 106, 158; Dilçin, a.g.e., s. 506; Pala, 

Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, s. 352.  

107

 el-Mevlevî, a.g.e., s. 158. 

108

 Yer, tarih ve kime ait olduğu belirtilmeden basılan bu eser A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde 

892.71 SUB.K 1290 numara kaydı ile bulunmaktadır. el-Bûsîrî’nin ünlü el-Bürde adlı manzûmesine 

de Türkçe tahmîsler yazılmıştır bkz. el-Hâc Muhammed el-Fevzî ibnu’l-Hâc Ahmed Edirnevî, 

Miftâhu’n-Necât fî Teslîsi’l-Lügat ve Tahmîsi Kasîdeti’l-Bürde, 1284; Nahîfî Efendî, Tahmîs Kasîde-i 

Bürde, el-Cevâib Matbaası İstanbul, 1297; Mustafa Maksûd Resâ ibn İbrâhîm b. Mustafa, Tahmîsu’l-

Kasîde el-Mevsûme bi’l-Bürde, Matbaa-i Amire, 1262. 
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Düştüm. Yâ Rab, sen tut elimi. Yâ Rab, gider benden elemi. Ref’ eyle dilimden 

gam u hemmi. Yâ Rabbî, bihim ve bi âlihimi ‘accil bi’n-nasri ve bi’l-fereci.
109

 

İki mısralı beyit esâsına dayalı manzûmelere yazılanların dışında tahmîslerin 

bir başka bölümünü, “dört mısralı kıtalardan meydana gelen, ilk kıtasının dört mısraı 

birbiriyle ve sonraki kıtaların son mısraı da ilk kıta ile uyaklı bir nazım türü olan 

murabba’ kasîdelere”
110

 nâdiren de olsa yazılan tahmîsler oluşturmaktadır. Bu dört 

kıtalı mısraların sonuna sadece bir mısraın eklenmesiyle tahmîs meydana 

gelmektedir. Örneğin el-Hillî, bir manzûmesinde bu yola baş vurmakta ve 

kendisinden önce hiç kimsenin murabba’ bir manzûmeye tahmîs yazmadığını 

söylemektedir. Ancak bu tahmîste, asıl beyitleri oluşturan kasîde, yukarıda 

açıklamasını yaptığımız murabba’ türüne tam uymamaktadır. Bu kasîdede, birinci 

kıtadan sonra gelen kıtaların son mısraı ilk kıta ile uyaklı değildir. Murabba’ 

muzdevic diyebileceğimiz bu manzûmenin uyağı aaaa-bbbb-cccc-… biçimindedir. 

Bu manzûmeye yazılan tahmîsten iki kıta aşağıdadır:
111
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Gözlerinin açığa vurduğu sevdasından başka işlediği bir suç olmaksızın… ve 

kendisini sıkıntıya sokanı görmeye duyduğu arzu nedeniyle… Onu belaya marûz 

bırakan, onu sanki iyileştirmektedir ve o birdenbire fayda ve zararın kaynağı 

oluvermektedir. 

                                                

109

 Ey dertlere şâhit olan, ey gönülleri yapan, ihsânı ve kurtuluşu sende buluyoruz. Bütün çıkışlar, 

kurtuluş kandilinedir. Ey sıkıntı, şiddetlen ki kurtulasın. Senin gecen, şafağı haber vermiş bile. 

Yâ Rab, düştüm, sen elimi tut ve acımı dindir. Gönlümden gam ve kederi uzaklaştır. Yâ Rab, onların 

ve ailelerinin hürmetine yardım ve kurtuluşu âcilen ihsân eyle.  

110

 el-Mevlevî, a.g.e., s. 103; Pekolcay, İslâmî Türk edebiyatında Şekil ve Nev’îlere Giriş, s. 39.  

111

 el-Hillî, a.g.e., s. 443. 
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İpte dizili boncuk tanelerine benzer gözyaşı akıtan gözlerden başka ondan bir 

şey kalmadı. O yaşlar, sevda ateşini söndürüp alevlendiriyor ve gökyüzünden yağan 

yağmuru andırıyordu. Nasıl olur, kanlı gözyaşı yağmura hiç benzetilebilir mi?  

‘Abdurrahîm el-Bura’î’ye ait ve uyağı aaaa-bbba-ccca-… şeklinde tam 

murabba’ olan bir manzûmeyi, en-Nebhânî (ö.1350/1932), bir mısra eklemek 

suretiyle tahmîs etmiştir. Bunun ilk iki kıtası şunlardır:
112
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İdam’da,
113

 muz ağaçlarının bulunduğu bölgede dur ve karanlıkta 

yürüyenleri ara. Acaba el-‘Alem dağından ilim almışlar mı ya da Zî Selem’de 

Selma’yı görmüşler mi ve bu kutsal yerde yürümüşler mi? 

Göç ettiklerinden sonra keşke bilseydim bu korunan yerin hangi tarafına 

kondular? Sorgun ağacının yanına mı? Yoksa vazgeçip çadırlarda kalan kalbi mi 

arıyorlar? Oysa o kalp, Zevrâ’da/Bağdat’ta ikâmet etmemiş. 

Kıta esasına dayalı manzûmelere yazılan tahmîslerin bir bölümünü, 

mu’aşşarât ile ‘işrîniyyât nazım türlerinin tahmîsleri oluşturmaktadır. Örneğin, Ebû 

Sa’îd Yahluften b. Ahmed el-Fâzâzî el-Endelusî’nin 604/1206’da yazdığı 

‘işrîniyyâtını, Ebû Zekeriyya Muhammed b. el-Muheyyeb (ö.654/1256) tahmîs 

etmiştir. Bu kasîdenin hemze ile başlayıp yine hemze ile kâfiyeli olan ilk beytinin 

tahmîsi aşağıdadır:
114 
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 en-Nebhânî, Yûsuf b. İsmâ’îl, el-Mecmû’atu’n-Nebhâniyye fî’l-Medâihi’n-Nebeviyye, el-

Matba’atu’l-Edebiyye, Beyrût, 1320, IV, 354; Dîvânu’l-Medâihi’n-Nebeviyye (el-‘Ukûdu’l-Lu’luiyye 

fî’l-Medâihi’n-Nebeviyye), Beyrût, 1329, s. 270. 

113

 İdam, Medîne çevresinde bulunan bir dağın adıdır (Kaya, Kasîde-i Bürdeyi Türkçe Söyleyiş, s. 18). 

114

 el-Fâzâzî, Ebû Zeyd ‘Abdurrahman Ebû Sa’îd Yahluften b. Ahmed, Dîvânu’l-Vesâ’ili’l-

Mutekabbele ma’a Tahmîsihi fî Medhi’n-Nebî, Mısır, 1322, s. 3; Sa’îd b. el-Ahreş, a.g.e., s. 141. 
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Dostlarım, el-Muhassab dağında durup inin. Onun eteklerinden ayrılıp başka 

bir yer aramayın. Orası arayıp bulduğun ne güzel bir yerdir! Allah’ın kullarından 

şeref ve üstünlüğe en yakışır olanı, kendisine en yüksek cennetlerin yurt olduğu 

peygamberdir. 

Söz konusu kasîdenin yâ harfi ile başlayıp yine yâ ile biten son beytinin 

tahmîsi şudur:
115
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Ey yer ve gökteki Rabbimiz, O’nun peygamber olarak seçilmişliğine inanıp 

tasdik etmemiz üzere canımızı al. Biz özlem çekenler onun derdi ile hastalanmışız. 

Onu bulmaksızın yaşamak bize zor geliyor. Din kemâle ermeyince, dünya da olmaz 

olsun. 

Muhammed b. el-Muheyyeb’in bu tahmîsi, beş yüz seksen kıtadan 

oluşmaktadır. Bu tahmîsin dışında, el-Fâzâzî’ye ait el-Mu’aşşerât fî Medhi’n-Nebî 

adlı esere de Muhammed b. el-Muheyyeb bir tahmîs yazmıştır.116

 

Tahmîs nazım türünde en önemli nokta, eklenen mısraların anlam ve anlatım 

gücü bakımından asıl beyitler ile kaynaşabilmiş olmasıdır. Aksi takdirde, eklenmiş 

mısralar sırıtır, birer yama gibi kalır ve tahmîs başarılı sayılmaz. Bu ise bir “edebiyat 

kuyumculuğudur” ki herkesin işi değildir.
117

 Asıl ve eklenen bölümlerin arasındaki 

uyum gerekliliğinin yanında tahmîsin ustaca yapılmasının ikinci şartı, asıl beyitler ile 

verilen anlamın tahmîs ile tekrar edilmemesidir.
118

  

II.2. Tahmîsin Ortaya Çıkışı 

Câhiliyye döneminden beri şairler kendi aralarında yarışmış birbirlerinin 

şiirine nazîre (muâraza) yazıp söylemişlerdir. Daha sonraları, bir tür nazîre sayılan 
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 el-Fâzâzî, a.g.e., s. 158. 

116

 Brockelmann, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, III, 132-133. 

117

 el-Mevlevî, a.g.e., s. 142; Dilçin, a.g.e., s. 223; Erdoğan, Türk Edebiyatında Muhammes, s. 17. 

118

 İbn Ma’sûm el-Medenî, Tahmîsu Kasîdeti’l-Bürde, s. 10. 
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ve tezyîl adı ile de karşılanan tahmîs ve taştîr gibi nazım türlerine bir yönelme 

meydana gelmiştir.119

 

Tahmîsin hangi tarihte ortaya çıktığını gösteren kesin, güvenilir ve ayrıntılı 

bilgiler henüz ortada yoktur. Kaynaklarımızda en eski tahmîsin eş-Şukrâtîsî 

(ö.466/1073)’ye, derleyebildiğimiz tahmîslerin en eskisi de Usâme b. Munkiz 

(ö.584/1188)’a aittir. Ancak tahmîsin, özellikle Hulagu’nun Bağdat’ı işgalinden ve 

‘Abbâsî devletinin dağılmasından sonra, 8./14. ve 9./15. yüzyıllarda Bağdat, Cezîre 

Şam ve Mısır’da yaygın bir biçimde kullanıldığı bilinmektedir.
120

   

II.3. Tahmîsin Ortaya Çıkışında Etkili Olan Faktörler 

Tahmîsin meydana gelmesinde çeşitli faktörler etkili olmuştur. Bunlar 

aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir: 

II.3.1. Edebî Faktörler 

Tahmîsin ortaya çıkışında bazı edebî faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. 

Hırs, üstünlük iddiası, ileri geçme, meydan okuma ve ünlü şairin derecesinde 

olduğunu gösterme arzusu, şairleri tahmîs yazmaya iten bu faktörlerin bazılarıdır. 

Buna göre şairler, kendilerinden önce gelenlerin kullandıkları sözcüklere, cümlelere 

ve anlamlara şiirlerinde yer vererek onlarda bulunan yeteneğin benzeri bir kâbiliyetin 

kendilerinde de bulunduğunu göstermek istemişlerdir. Bunun için, edebî değeri 

üzerinde görüş birliğine varılmış ünlü kasîdelerin ve eşi az bulunan beyitlerin 

tahmîsini yapmışlardır.
121

  

Arap şiirinin başyapıtlarına olan hayranlık, dostlarından gelen talepleri yerine 

getirmek şairleri tahmîse iten diğer edebî faktörlerdir.
122

 Örneğin dostlarını 

kıramayan Emîn el-Cundî, onların taleplerini yerine getirmek üzere aynı beyitleri üç 

kez tahmîs etmiştir:123
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 Sa’îd b. el-Ahreş, a.g.e., s. 146. 

120

 İbn Masûm el-Medenî, a.g.e., s. 123. 

121

 er-Râfi’î, Târîhu Âdâbi’l-‘Arab, III, 386; ‘Ulvân, ‘Alî ‘Abbâs, Tatavvuru’ş-Şi’ri’l-‘Arabî el-Hadîs 

fî’l-İrâk, Menşûrâtu Vizâreti’l-İ’lâm, Irak, 1975, s. 66. 

122

 Bâşâ, el-‘Asru’l-‘Usmânî, s. 599-600; İbn Ma’sûm el-Medenî, Tahmîsu kasîdeti’l-Bürde, s. 125. 

123

 el-Cundî, a.g.e., s. 258-259. Parantez içine alınan beyitlere yazılmış diğer iki tahmîs için aynı yere 

bakınız. 
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Su’âd’ın babasına and olsun ki Su’âd’tan kendimi koruyamam. O ceylanın 

boynuna ve gözlerine âşık olunur. Ey onun kederli oluşuna tahammül edemeyen 

bahtiyar kişi, önünde dağların zirveleri ve onların önünde de ölümler varken Su’âd’a 

varmak nasıl mümkün olabilir? 

Ona defalarca koşarak vardım. Onunla buluşmaktan başka amacım da yoktu. 

Ayrıca gözümün yaşları dökülüyordu. Ey kardeşim, onu ziyâret ederken acı 

çekmekteyim. Ayaklar yalın, bineğim yok, elde var sıfır ve yol da tehlikeli…  

Bazı ünlü kasîdelerin tahmîs edilmemiş olmasının bir eksiklik olarak 

görülmesi ya da mevcut tahmîslerin şairi tatmin etmekten uzak olması, ayrıca 

kasîdeyi tahmîs yoluyla şerh etme arzusu, tahmîsin başka edebî faktörleri arasında 

gösterilebilir. Örneğin Hasan ‘Ârif el-Lâzikî, İbn Zureyk el-Bağdâdî’nin ünlü 

kasîdesini tahmîse değer bir kasîde olarak gördüğü için; ayrıca henüz tahmîsinin 

yapılmamış olması nedeniyle ona bir tahmîs yazdığını söylemektedir.
124

 Başka bir 

şair, Bûsîrî’nin el-Kasîdetu’l-Lâmiyyesi üzerinde hiç kimsenin bir çalışma 

yapmadığını belirterek beyitlerindeki anlam kapalılığını gidermek için onu tahmîs 

ettiğini ifâde etmektedir.
125

 Busîrî’nin Bürde kasîdesine tahmîs yazanlardan biri olan 

Dâğıstânî ‘Abbâs Fevzî, bu manzûmeye sayısız tahmîs yazıldığını; ancak bunların 

tümünün kendi arzusunu karşılamaktan uzak olduğunu ve kıyâmet gününde 

kendisine bir azık olması için ona yeni bir tahmîs yazdığını dile getirmektedir.
126

 

Öldükten sonra arkalarında bir eser bırakmak isteyen bazı şairlerin, eldeki bu 

kadar çok şiir arasında kendi şiirlerinin unutulmamasını sağlamak için onu ünlü bir 

eserle bağlantılı kılma yoluna gitmeleri de edebî faktörlerden sayılabilir. Örneğin 
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bunlardan biri olan Muhammed Farağlî el-Ensârî, şiirlerinin unutulmaması için 

İbnu’l-Fârıd (ö.632/1235)’ın şiirlerini tahmîs ettiğini söylemektedir.
127

  

II.3.2. İdârî ve Siyâsî Faktörler 

Bazı araştırmacılar, tahmîs nazım türünün temelinde idârî ve siyâsî faktörlerin 

de etkili olduğu görüşündedirler. Onlara göre, özellikle Bağdat’ın Hulagu tarafından 

işgâl edilmesi sonrasında iktidara gelenlerin şiire önem vermeyip şairleri teşvik 

etmemeleri, yetenekli şairlerin yetişmesini engellemiştir. Ayrıca bu dönemde genel 

olarak şiirde tekellüf, zayıflık ve geçmişi taklit etme meydana gelmiştir. Yeni ürün 

vermekten âciz kalanlar da tahmîsi kullanarak eski şairlere ait şaheserlere 

yönelmişlerdir.
128

 Yine bu iktidarların döneminde, yabancı kültürel akımların 

yaygınlaşmasıyla meydana gelen kültürel döllenme de tahmîsin gelişmesinde etkili 

olmuştur. Bunun etkili olduğu düşüncesi, zecelin Berberî, dûbeytin de Fars 

kültüründen Araplara geldiği varsayımına dayandırılmaktadır.
129

 

 II.3.3. Dînî Faktör  

Tahmîs türünün ortaya çıkmasında dînî faktörden de söz edilebilir. Özellikle 

içeriği Hz. Muhammed’in övgüsü olan ünlü manzûmeler veya dindar bir kimliğe 

sâhip olan şairlerin üne kavuşan şiirleri, bazen âhirette sevâp kazanmak gibi dînî bir 

gerekçeyle tahmîs edilmiştir. Bazı şairler de rüyada kendilerini ziyâret eden din 

büyüklerinin isteklerini yerine getirmek üzere tahmîs nazmettiklerini 

söylemektedirler.
130

 Bunlardan biri olan Muvaffakuddîn el-Ensârî, rüyada Hz. 

Hüseyin’in kendisine “el-Maksûre’yi uzat” dediğini, bu sözden aklına İbn Dureyd’in 

Maksûresi geldiğini, bunun üzerine Hz. Hüseyin’e yakılmış bir ağıta döndürerek söz 

konusu kasîdeyi tahmîs ettiğini söylemektedir.
131

 Ehl-i Beyt’in övgüsüne dair ünlü 

bir kasîdeye tahmîs yazan başka bir şair, bunu Ehl-i Beyt sevgisine ve bu amel ile 

sevâba kavuşma arzusuna dayandırmaktadır.
132

 İbnu’n-Nahvî’ye ait Munferice adlı 

kasîdeyi tahmîs eden şair bunun gerekçelerini adı geçen şaire yakın olmak, kabul 

gören kasîdesine bir hizmette bulunmak ve içinde bulunduğu maddî-manevî 

musibetlerden ve belalardan kurtuluşa o kasîdenin vesile olmasını dilemek biçiminde 
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sıralamaktadır. Şair alçak gönüllülük göstererek kendisinin bir edebiyat erbâbı 

olduğunu kanıtlamak için bu tahmîsi yazmadığını özellikle belirtmektedir.
133

 

II.4. Tahmîsle İlgili Yapılan Eleştiriler 

Aynı vezinde ve uyakta olmak üzere, sevilen bir şairin şiirine yazılan “benzer 

şiir” anlamına gelen nazîreleri şairler eskiden beri nazmetmektedirler. Bununla 

birlikte, klasik edebî kaynaklarda eleştirmenler bu konuya şairleri birbirleriyle 

karşılaştırırken (muvâzene) yer vermiş, nazîresi yazılan ünlü kasîdelere ve nazîre 

yazan şairlere işâret etmekle yetinmişlerdir.
134

 Dolayısıyla klasik kaynaklarda, nazîre 

türlerinden sayılan tahmîs ile ilgili yapılmış eleştirilere rastlanmamaktadır. Konuyu 

ele alan yeni kaynaklardaki eleştiriler de âleyhte ve lehte olmak üzere iki şekilde 

ortaya çıkmaktadır. 

II.4.1. Tahmîsin Aleyhinde Yapılan Eleştiriler 

Bazı eleştirmenlere göre, şiir yazabilen bir kişi bütün duygularını, 

inandıklarını ve söylemek istediklerini, başkasının bir şey eklemesine gerek 

kalmayacak biçimde şiirine katmakta ve onu öyle nazmetmektedir. Dolayısıyla, 

şiirinde söylemesi gerekenleri, şair eksiksiz ifâde ettiğinden tahmîs yoluyla ona 

eklenecek her şey fazlalık olacaktır. Bu yola koyulacak şairler de fayda vermeyecek 

bir işte zamanlarını ve yeteneklerini harcayacaklardır.
135

 Örneğin aşağıdaki kıtada 

söylemek istenen, tam olarak söylenmiş olduğundan el-Hillî’nin eklemiş olduğu son 

mısra bir fazlalık olarak durmaktadır:
136
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Kendisi uzakta oysa sevdası yakın olan, dili suskun ancak göz yaşıyla 

konuşan, bedeni özgür ama kalbi bağlı olan, yüz verilmemişlik ve terk edilmişlikle 

muzdarip olan, kalbi esârette ancak gözyaşları serbest olup akan âşıktan…  
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Tahmîsin aleyhinde yapılan bir eleştiri de onun uyak yapısıyla ilgilidir. 

Tahmîs yazan şairler, özellikle uyağın yapısı ile ilgili olarak bir bakıma zorda kalmış 

kişiler durumuna düşmektedirler. Çünkü tahmîs yazan şair, ilk mısraın uyağını göz 

önünde bulundurmak ve getireceği üç mısrada da bu uyağa uymak zorundadır. Bu 

olumsuzluğun dışında, tahmîs yoluyla şiirin fesâhat ve belâğatına bozukluk girmekte, 

ek ve asıl mısraların anlamları arasında uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Buna göre 

şiirin orijinal hâliyle yani şairin seçtiği hâliyle kalması, tahmîs edilmesinden daha 

iyidir.
137

 Ayrıca başkalarına ait şiirleri ele alıp onları tahmîs etmek güzel bir davranış 

değildir. Çünkü bu nazım türü, bu biçimde kullanılmak üzere ihdâs edilmemiştir. 

Şiirin doğasında da böyle bir şey yoktur. Sonuç olarak tahmîs şiire zarar veren 

türlerdendir ve şiir tarihinde bir zayıflık noktası oluşturmaktadır.
138

 

II.4.2. Tahmîsin Lehinde Yapılan Eleştiriler 

Bazı eleştirmenlere göre, şairlerin birbirleriyle yarışması sonucunda edebî bir 

rekabet oluşmuş, bu da Arap şiirini ileriye doğru götürmüştür. Şiirin zayıf 

düşürülmesinde, bu yarışın sonucunda ortaya çıkan tahmîsin hiçbir etkisi yoktur. 

Olumsuz etkisi şöyle dursun, çeşitli faydaları bile olmuştur. Bizce tahmîs, toplumun 

mâzisiyle olan kültürel bağını güçlendirmiştir. Arap şiirinin varlığını koruyup eski 

dönemlere ait eşsiz edebî eserlerin kayıt altına alınmasını sağlamıştır. 

Şairler, kendilerinden önce gelen ‘Abbâsî dönemi şairlerine ait şaheserlere 

pek çok şey katmışlardır. Yeniden ele alarak onlara yeni muhtevalar eklemişlerdir. 

Bu yolla, yaşadıkları dönemin gerçeklerine uygun olarak o şiirlerin içeriğini 

güncelleştirmişlerdir.  

Tahmîs yazan şairlerin, kasîde yerine yaşadıkları gerçeklerden aldıkları ilhâm 

ile hareket etmeleri, işin olumlu tarafını oluşturmaktadır. Böylece tahmîs, iki şairin 

yaşadığı gerçeklikleri yan yana getirmek ve aralarında bağlar kurmaya çalışmak 

sanatı olduğundan buna ileriye dönük bir adım ve şiir alanında getirilen bir yenilik 

olarak bakılabilir.
139

 

Tahmîsin eskiye ait eşsiz manzûmelerin kayıt altına alınmasında etkili olduğu 

ve bu şiirlerin bir kısmında içeriği değiştirip güncelleştirdiği doğrudur. Ancak tahmîs 

örneklerine bakıldığında, asıl ve eklenen beyitler arasında yer yer uyumsuzluk ve 
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yapı zayıflığı, bazen de tahmîsin yersiz tekrarlara sebep olduğu görülecektir. Bu 

olumsuzlukların tahmîs örneklerinde üstün gelen nitelik olması nedeniyle bu türün 

Arap şiirine olumlu katkısının daha az olduğu söylenebilir.    

II.5. Tahmîsin Diğer Nazım Türleriyle İlişkisi 

Tahmîsin, diğer nazım türleri ile olan ilişkisi ve onların bir alt bölümü olup 

olmadığı konusu, bazı şartların oluşmasına bağlıdır. Benzerlikler ve farklılıklar 

üzerinde yürüyen bu ilişki aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir.   

II.5.1. Tahmîs-Tasmît İlişkisi 

Tasmît, kasîdeyi musammat denilen bir tarzda tanzim etmek anlamına 

gelmektedir. Bir kasîdenin beyitlerine başka bir şair tarafından mısralar eklenerek 

yapılan bu tür musammatlar, mısra sayısına göre, terbî’, tahmîs, tesdîs,… şeklinde 

adlandırılmaktadır.
140

 Bir manzûmenin her beytinin üzerine, aynı vezinde ve usûlüne 

göre uyaklı dörder mısra ekleyerek oluşturulan ve altıya çıkarma, altılama anlamına 

gelen tesdîse, İbn Zeydûn’un ünlü Nûniyyesine yazılan aşağıdaki tasmît/tesdîs örnek 

olarak verilebilir:
141
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Bizi naz okuyla vuran ve endâmın güzelliklerini devşirmekten bizi engelleyen 

gözlere ne oluyor! Bir birliktelikti bize hem can veriyor hem de hasta edip bizi 

yatağa düşürüyordu. Bir dağılmaydı sevenlerimizin birliğine yağdı. Uzaklaşma 

yakınlaşmamızın yerini aldı. Güzel birlikteliğimizin yerini ayrılık aldı. 
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Uzaklığa borçlu kalan ve uzaklardayken kavuşma zamanının uzakta olduğunu 

îmâ eden dostlara ne oluyor! Allah onları korusun. Sözlerinde duruyorlardı, fakat 

kötülük yaymaya çabalayan ara bozanlar onları değiştirdiler. Sevgi suyunu 

alışverişimizden bu düşmanlar öfkelendiler ve boğazımızda kalmasını dilediler. 

Kader de âmîn dedi.  

Bir manzûmenin her beytinin üzerine, aynı vezinde ve usûlüne göre uyaklı 

beşer mısra ekleyerek oluşturulan tesbî’ örnekleri de görülmektedir. es-Safedî 

(ö.764/1362-3)’ye dayandırılan bir Bürde kasîdesinin tesbî’ine burada yer verilebilir. 

Bu tesbî’in ilk kıtası şudur:
142
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Allah Harem’de oturan dost cemâatinin ayrılığı nedeniyle kalpte oluşan 

acıyı, içteki aşk yangınını ve hastalığı biliyor. Âhenkli bir biçimde, düzgün bir vâdi 

olmayan Akîk’e göz yaşlarım akarken dedim ki: Zî Selem’deki komşuları hatırladığın 

için mi gözlerden akan göz yaşını kan ile karıştırdın?  

Söz konusu tesbî’in son kıtası aşağıdadır:
143
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Üzerime üzerime gelen günahlara bürünmüş olarak geldiğimde ve telef 

olmaktan tedirgin olduğum bir günde ümidim Allah’tır. İnsanların görebildiği her 

kusur gizli değildir. Çaresiz kaldım. Nice defa elbiseyi yamamak istedim ama kumaş 

yoktu. Günahlarımı ve yaptığım aşırılıkları, annemin ve babamın, arkada 
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bıraktıklarımın ve Arap-Acem bütün Müslümanların günahlarını gidermesini 

Allah’tan ümit ediyorum.  

Tahmîs, tesdîs ve tesbî’ için söz konusu olan yollardan oluşturulan sekize 

çıkarma, sekizleme anlamına gelen tesmîn’e, Endülüslü Ebû ‘Abdillah Muhammed b. 

Câbir (ö.780/1378)’in, ünlü bazı beyitlere yazdığı tasmîtten/tesmînden iki kıta örnek 

olarak verilebilir:
144
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Onlar sevdiklerimdi. Bana adâletle davranmadılar. Kalbimi ok ile vurdular. 

Ey ayrılık, kimsesizliğimi ortaya çıkardın. Ey kalbimin rûhu, söyle bana: Beni 

öldürmek için onlar mı seni çağırdılar, onlar mı sana kavuşmamı yasakladılar ve 

onlar mı beni terk etmeni meşrû saydılar?   

Yeter! Bu inât niye? Haktan ayrılmış olsalar da veya bana güzel davranıp 

cömertlik etmişlerse de onlardır arzulananlar ve istenenler. Ey herkesin kendisiyle 

üstünlük kazandığı kişi, onların tümü bana göre doğruyu bulanlardır. Varsın 

istediklerini yapsınlar. Onlar Bedir savaşına katılan (afolunmuş)lardır.   

Bu ünlü beyitlere, önceleri hiciv türünde şiirler yazan, daha sonra tövbe 

ederek Medîne’ye yerleşen ve kendisini her gün Hz. Muhammed’in bir methiye 

yazmaya kendini adayan Eymen b. Muhammed es-Sa’dî (ö.734/1334) de bir tesmîn 
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yazmıştır.145

 Ancak bu, asıl beyitlerle uyumlu olma bakımından, yukarıda iki kıtasına 

yer verilen tesmîn kadar başarılı değildir.    

Tasmît ile tahmîs arasında, bütün ve parçası arasında olan türden bir ilişki 

vardır. Ancak bundan farklı olarak tasmît, “şairin bir beyti arûzlu ve revîden farklı 

uyağı olan parçalara bölmesi” olarak da tanımlanmıştır ve tasmît bu anlamıyla 

tahmîsi kapsamamaktadır. Buna göre tasmît, her mısraın iki ve her beytin de dört eşit 

parçaya bölünmesine imkân vermektedir. Böylece her beyitte, birinci mısraın sonu 

ile mısra ortalarındaki sözcükler uyaklı hâle getirilir ve ikinci mısraın sonunda bir 

önceki beytin son mısraı ile uyak sürdürülür. Başka bir ifâdeyle tasmît beyit içinde 

ana uyaktan ayrı bir iç uyak oluşturma tarzını belirtmektedir. Buna İmruulkays’ın 

aşağıdaki beyti örnek olarak verilebilir:
146
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Nice savaşa katıldım, nice gediği kapattım ve nice güçlüyü esir aldım. 

Yine başka bir deyişle tasmît, beytini şairin dört parçaya bölüp üçünü beytin 

uyağına aykırı bir uyakta getirmesidir. Aşağıdaki beyit bunun başka bir örneğini 

oluşturmaktadır:
147
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O, insanlara övülen yolu gösteren, şerrinden emin olunan ve bütün 

yaratılanların en hayırlısı olandır.  

İmruulkays’ın beytinde geçen 
]�_�&�� , 
]�_���E , 
]�_���r sözcüklerindeki ] ve 

ikinci beyitte geçen  �k��������  , �k�����;X��,�j� �L���k kelimelerindeki q harflerinde oluşan uyak 

ile tasmît yapılmıştır. Ancak bunlardan farklı olan tasmît örnekleri de görülmektedir. 

Örneğin aşağıdaki tasmîtte birinci ve ikinci kıtadaki beyitler dört parçaya 

bölünmüştür ve ek olarak getirilen bir beşinci parça ile kıtalar birbirine 

bağlanmaktadır. Manzûme bu yapısıyla muhammes ve tahmîs yapılarına çok 

benzemektedir:
148

  

                                                

145

 es-Safedî, a.g.e., I, 222; el-Makkarî, a.g.e., III, 421. 

146

 el-Hâşimî, a.g.e., s. 119. 

147

 en-Nâblusî, Nefehâtu’l-Ezhâr ‘alâ Nesemâti’l-Eshâr fî Medhi’n-Nebiyyi’l-Muhtâr, Dimaşk, 1299, 

s. 190. 

148

 es-Safedî, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, XIII, 49. 
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Göç edip ayrı düşen ve uzun süren sevda hastalığının zayıflattığı çok seven 

âşığa yatak olan karanlık gecenin bir bölümünde gelen hayâlet, hoş geldi. 

O, güzel çayırları, bitkisiz yerlerin yüzeyini tek başına ve ara vermeksizin 

katedip gelmekte ve peşi sıra gelen arabozucunun korkusundan ayak izlerini 

silmektedir. 

Birinci kıtada  k�r��H  ,k�E��,,  q�&��b  ve 
0�%�&�q  ikinci kıtada da  ,��R�.��k��, k�!���AB�  q�&��%
0  

ve �8�#k  sözcüklerindeki q harfinde meydana gelen uyak ile tasmît yapılmıştır. 

Ayrıca, her iki kıtanın son sözcükleri olan �.���D3  ve �D����	  kelimelerindeki 	 harfi ile 

kıtalar birbirine bağlanmıştır.  

II.5.2. Tahmîs-Taştîr İlişkisi 

Bir şeyin yarısı anlamındaki şatr kökünden türeyen taştîr, “bir nesneyi yarıya 

bölmek, ikiye ayırmak” anlamındadır. Taştîr edebiyatta, şairin başkasına ait beyitleri 

alıp öndeki mısraların sonuna ve sondakilerin önüne ekleyeceği birer mısra ile 

oluşturduğu nazım türüne verilen isimdir.
149

 İbnu’l-Fârıd’ın bazı beyitlerine yazılan 

aşağıdaki taştîr buna örnek olarak verilebilir:
150   
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Benden başkası, baygın bakışlının sevdasını unutabilir. Ancak sözünde duran 

tek kişi benim. Âşıklar içinde benden başkası hiyânet eder.  

                                                

149

 Van Dyck, a.g.e., s. 122; el-Hâşimî, a.g.e., s. 120. 

150

 Van Dyck, a.g.e., s. 123. 
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Sevda konusunda gönlümün derinliklerinde gizlenmiş bir gizemim var. 

Durmadan onun sırrını gizlemekteyim. Allah gönüllerdekini en iyi bilendir.    

Genel olarak, bir beytin iki mısraının arasını açıp oraya başka mısralar 

ekleyerek yeni bir nazım türüne döndürme yöntemi olan taştîr, bir şeyin önüne ve 

arkasına getirmek anlamına gelen tasdîr ve ta’cîz ifâdesiyle de karşılanmaktadır.
151

 

Hz. Fâtıma’ya nispet edilen ve Hz. Muhammed’e ağıt olarak söylenen iki beytin 

tasdîr ve ta’cîzi şu şekildedir:
152
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Ahmed’in mezarını koklayanların, sevgiden uzak kalmamalarında ne olabilir 

ki? Onun ayrılığı nedeniyle ve başka güzel kokuları ebediyen koklamayacağı için 

bitkin düşmüş bir kalp sevdim. 

Üzerime öyle musibetler yağdı ki onlar bir dağın üzerine gelseydi o dağ un 

ufak olurdu. Mustafa için başıma gelen felâket gündüzler üzerine yağsaydı onlar 

geceye dönüşürdü. 

Daha önce yazılmış bir manzûmenin beyitlerindeki mısraların arasına aynı 

vezinde ve çeşitli sayıda mısralar yerleştirilebilir. Bu, iki, üç veya daha fazla sayıda 

mısra olabilir. Bunların hepsine teorik olarak taştîr adı verilebilir ve böylece taştîr 

tahmîsi de kapsayabilir.
153

 Ancak tasdîr ve ta’cîz ifâdesiyle de karşılanan taştîre 

verilen tanımdan anlaşıldığı kadarıyla taştîr, tahmîsten ayrı bir nazım türünü ifâde 

etmekte ve sadece iki mısra eklenmesiyle meydan gelmektedir.
154

 

                                                

151

 İbn Ma’sûm el-Medenî, Sülâfetu’l-‘Asr, s. 453. 

152

 el-‘Uşârî, Huseyn b. ‘Alî el-Bağdâdî, Dîvân, tah. ‘İmâd ‘Abdusselâm Ra’ûf - Velid ‘Abdulkerîm 

el-A’zamî, Bağdâd, 1397/1977, s. 475. Bûsîrî’nin Bürde kasîdesine yazılmış bir tasdîr ve ta’cîz için 

bkz. Aynı eser, s. 157-179. 

153

 Nitekim beyitlerin mısraları arasına yerleştirilen iki, üç veya daha fazla sayıda mısralar ile oluşan 

manzûmelerin hepsine Türk edebiyatında taştîr adı verilmiştir. Ancak sadece iki veya üç mısra 

eklenerek yapılan taştîrlere rastlanmıştır. Eğer beytin birbirinden ayrılan mısralarının arasına üçer 

mısra eklenir ve manzûme bir beşli hâline getirilirse buna da taştîr ya da tahmîs-i mutarraf adı 

verilmiştir (bkz. Dilçin, a.g.e., s. 225; Cengiz, a.g.e., s. 338; Erdoğan, a.g.e., s. 20). 

154

 Bazı Türk edebiyatçılarının da tahmîs ve taştîri birbirinden ayırdıkları görülmektedir. Örneğin 

Tâhirü’l-Mevlevî, bir mutarraf tahmîsine Yahya Kemal’in taştîr adını vermesini, bir zühûl eseri 
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II.6. Ünlü Kasîdelerin Tahmîsleri 

Arap edebiyatında ün kazanmış kasîdelerin, özellikle edebiyatın gerilemeye 

başladığı dönemlerde, tekrar ilgi odağı hâline geldikleri görülmektedir. Bunlar 

tahmîs, tesdîs ve tesbî’ gibi nazım türleriyle ikinci kez manzûm hâle getirilmişlerdir. 

Ünlü kasîdelere yapılmış bu manzûm çalışmalardan tahmîsler büyük bir yekûn 

oluşturmaktadır. 

Arap edebiyatının gerilemeye başladığı dönemlerde gittikçe artan tahmîs 

faaliyetinden neredeyse bütün ünlü kasîdeler payını almıştır. Genel olarak edebî 

değerden yoksun olarak görülen bu tahmîslerin bir bölümü henüz kayıt altına 

alınmadan unutulup yok olmuştur veya yazmalar hâlinde kütüphanelerin bir 

köşesinde durmaktadır. Brockelmann, Câhiliyye dönemindeki Mu’allakalara 

yazılmış ve kime ait olduğu bilinmeyen bir tahmîsin varlığından söz etmektedir.
155

 

Ayrıca yine ünlü kasîdelerden olan ve Hz. ‘Âlî’ye nisbet edilen Zeyniyye kasîdesine 

‘Abdulvahhâb b. Ahmed b. ‘Arabşâh (ö.yaklaşık 900/1494) ve ‘Alî b. Mansûr b. 

Necm tarafından iki tahmîsin yazıldığını söylemektedir.
156

 Şairler tarafından en çok 

tahmîs edilen bazı ünlü kasîdeler şunlardır: 

II.6.1. Bânet Su’âd Kasîdesi ve Tahmîsleri  

Câhiliyye döneminin tanınmış Mu’allaka şairlerinden Zuheyr b. Ebî Sulmâ 

(ö.609)’nın oğlu Ka’b b. Zuheyr (ö.24/645?)’e ait olan Bânet Su’âd kasîdesi, 

söylendiği tarihten zamanımıza kadar Arap edebiyatında önemli bir yer tutmuştur. 

Rivâyete göre, Ka’b’ın Müslüman olmuş kardeşi Büceyr, Mekke’de Hz. 

Muhammed’in, kendisine hicvedip eziyet veren şairleri öldürdüğünü; ancak pişman 

olup kendisine sığınanları affettiğini, kendisinin de gelip bu aftan yararlanmasını 

istediği bir mektubu Ka’b’a gönderir. Daha önce hem Hz. Muhammed’e hem de 

Müslüman olmuş kendi kardeşine hicivli şiirler yazmış olan ve bu nedenle 

öldürülmesi istenenler listesinde yer alan Ka’b, söz konusu mektubu aldıktan sonra 

Medîne’ye gelerek Cuheyneli bir tanıdığın evine sığınır ve onunla beraber sabah 

namazına giderek Hz. Muhammed’in huzuruna çıkar. Kendisini tanıyamayan Hz. 

Muhammed’e: “Yâ Resûlallah, Ka’b b. Zuheyr tövbe etmiş olarak sana gelip 

                                                                                                                                     

olarak değerlendirmekte ve bu iki nazım türünü birbirinden ayırmaktadır (bkz. el-Mevlevî, a.g.e., s. 

142). 

155

 Brockelmann, a.g.e., I, 129. 

156

 Aynı eser, I, 237. 
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Müslüman olmak istiyor, onu kabul edecek misiniz?” diye sorar. “Evet” cevabını 

alınca da “Ka’b benim” der ve daha önce hazırlamış olduğu ünlü kasîdesini okur. Bu 

kasîdeyi çok beğenen Hz. Muhammed, “bürde” adı verilen çizgili Yemen hırkasını 

Ka’b’ın omuzlarına atarak ona hediye eder. Bu hırka nedeniyle kasîdeye Kasîdetu’l-

Bürde veya matlaındaki ilk kelimelere atfen Kasîde Bânet Su’âd adları verilmiştir.157 

Beyit sayısı rivâyetlere göre elli beş ile altmış arasında değişen bu ünlü kasîde 

üzerine edip ve şairler şerh, nazîre, tahmîs ve taştîr yazma konusunda âdeta 

yarışmışlardır. Brockelmann, bu kasîdeye yazılmış on üç tane tahmîsin adını 

vermektedir.
158 Şerefuddîn Ebû Sa’d Şa’bân b. Muhammed el-Karşî 

(ö.828/1430)’nin bu kasîdeyi ilk tahmîs eden kişi olduğu söylenmektedir.
159

 Ancak 

söz konusu kasîdeye kimin ilk tahmîs yazdığı konusu kesin değildir. Çünkü el-

Karşî’nin kendisi, Neylu’l-Murâd fî Tahmîsi Bânet Su’âd adını verdiği tahmîsinin 

mukaddimesinde, Bûsîrî’nin Bürde adlı kasîdesine nazaran az olsa da, bu kasîdeye de 

tahmîs yazıldığını ve bunlardan sadece iki tanesinin şöhrete erdiğini söylemektedir. 

Sadruddîn el-Kettânî ve Nûruddîn ‘Alî b. Farhûn el-Medenî’ye ait olan bu tahmîsleri, 

bir üçüncüsü ile güçlendirmek istediğini ifâde etmektedir.
160

 Abdulğani en-Nâblusî 

(ö.1143/1727)’ye atfedilen bir Bânet Su’âd tahmîsi, bu tahmîslere örnek olarak 

verilebilir. Bu manzûmenin ilk kıtası aşağıdadır:
161

 

                                                

157

 en-Nîsâbûrî, Muhammed b. ‘Abdillah Ebû ‘Abdillah el-Hâkim, el-Mustedrek ‘alâ’s-Sahîhayn, tah. 

Mustafa ‘Abdulkâdir ‘Atâ, Beyrût, 1411/1990, III, 674; et-Taberânî, Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb 

Ebû’l-Kâsım, el-Mu’cemu’l-Kebîr, tah. Hamdî b. ‘Abdilmecîd es-Selefî, Mûsul, 1404/1983, XIX, 

176; İbn Sellâm el-Cumahî, Tabakât Fuhûli’ş-Şu’arâ, s. 87; Brockelmann, a.g.e., I, 214. 

158

 Brockelmann, a.g.e., I, 219-220. 

159

 İbn Ma’sûm el-Medenî, Tahmîsu Kasîdeti’l-Burde, s. 123. 

160

 el-Karşî, Şerefuddîn Ebû Sa’d Şa’bân b. Muhammed, Neylu’l-Murâd fî Tahmîsi Bânet Su’âd, 

Süleymaniye, bölüm: Lala İsmail, no: 580, v. 78a-78b. Şa’bân b. Ahmed el-Âsârî’ye bu ad ile 

dayandırılan bir tahmîs için bkz. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, no: 159, v. 3b-11b. 

Bulûğu’l-Murâd fî Tahmîs Bânet Su’âd adlı ve müellifi meçhûl bir tahmîsin iki nüshası Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Bağdat Köşkü, no: 124 ve Ahmed III no: 3775 bölümlerinde 

bulunmaktadır. 

161

 en-Nâblusî, Tahmîs Bânet Su’âd, İ.Ü. Merkez Kütüphanesi, bölüm: Arapça, no: 4851, v. 1b. Ka’b 

b. Zuheyr’in bu ünlü kasîdesine müellifi meçhûl pek çok tahmîsin yanında müellifi belli olan 

tahmîsler de yazılmıştır ve bunlar yazmalar hâlinde kütüphanelerde yer almaktadırlar. Müellifi belli 

olan bu tahmîslerden bazıları şunlardır: ‘Abdulbâkî b. Bâkî el-Fârûkî, Tahmîs Bânet Su’âd, A.Ü. 

İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, no: 37397, v. 33b-41a; İbn en-Nahvî, Tahmîs Bânet Su’âd, 

Mecmû’atu’t-Tehâmîs, 52-57; el-Bedkani Muhammed b. Safi, Tahmîs Kasîdeti Bânet Su’âd, 

Süleymaniye, bölüm: Hamidiye, no: 1059, s. 31-41; Ebu İshakzade Mehmed Esad b. İsmail Efendi el-

İstanbuli, Tahmîs Kasîdeti Bânet Su’âd, Süleymaniye, bölüm: Halet Efendi, no: 771, s. 236-241; el-

Kahiri Sadakullah, Tahmîs Kasîdeti Bânet Su’âd, Süleymaniye, bölüm: İbrahim Efendi, no: 635, s. 17; 

Şemsüddîn Muhammed el-Kâdirî, Tahmîs Bânet Su’âd, Süleymaniye, bölüm: Fâtih, no: 5425, s. 1-9; 

‘Abdulbâki b. ‘Alî el-Edirnevî, Tahmîs Kasîdeti Bânet Su’âd -Munyetu’l-Fuâd-, Süleymaniye, bölüm: 

Hacı Mahmud Efendi, no: 3847, s. 10; Abdulbâki Arif Efendi b. Mehmed b. Mustafa el-İstanbulî, 
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Sevenin kalbi, aşk ateşiyle yanmaktadır. Onun gözyaşları, sevdiği uzaklaşıp 

gittiği için akmaktadır. Rûhum ve bedenim bu sevda nedeniyle hastalanmıştır. Su’âd 

ayrılıp gitti ve kalbim bugün onun peşinde, fidyesi verilmemiş ve zincire vurulmuş 

karasevdalı bir divanedir. 

II.6.2. el-Maksûre Kasîdesi ve Tahmîsleri 

Dil ve edebiyat alanında döneminin en büyük otoritelerinden ve önde gelen 

en güçlü şairlerinden olan Ebû Bekr Muhammed b. Dureyd el-Ezdî (ö.321/933)’nin 

el-Maksûretu’l-Kübrâ veya el-Maksûretu’d-Dureydiyye adlarıyla tanınan ünlü 

kasîdesi, Mîkâlîlerden Ahvâz valisi ‘Abdullah el-Mîkâlî ile oğlu İsmail el-Mîkâlî için 

yazılmıştır. Uyak harfi, maksûr bir elif olduğu için bu adı alan kasîde iki yüz otuz bir 

(bazı nüshalarda iki yüz elli üç) beyitten oluşmaktadır.
162

    

İbn Dureyd’in bu kasîdesi, recez bahrinde nazmedilmiş, revi harfi maksûr bir 

elif olan, gerek mana ve gerekse lafız bakımından mükemmel bir şiirdir. Dolayısıyla, 

onun bu eserine nazîre ve tahmîs yazmak her şair için kolay değildir. Nitekim bu 

konuda Kâtib Çelebî (ö.1069/1658-59) şunları söylemektedir: “Bir grup şair ona 

nazîre yazmaya kalkıştı ancak onu kimse aşamadı, üstelik yakınına bile varamadı.” 

Dimaşk’ta, Dâru’l-Kütübi’l-Vataniyyetu’z-Zâhiriyye’de 4458 numarada kayıtlı, 

başından ve sonundan eksik olan, bu nedenle de kime ait olduğu bilinmeyen, 

yazısından hicrî IX. veya X. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen, elli yedi varaktan 

meydana gelen bir yazmada bu yapı zayıflığı açıkça görülmektedir. Aşağıdaki 

beyitler, var olan kısmın ilk kıtasıdır:
163

  

                                                                                                                                     

Tahmîs Kasîdeti Bânet Su’âd, Süleymaniye, bölüm: H. Hüsnü Paşa, no: 1013, s. 49-59; el-Bâkî 

‘Abdulbâkî b. Nûriddîn Ni’metullah el-A’cemî, Tahmîs Kasîdeti Bânet Su’âd, Süleymaniye, bölüm: 

Kasidecizade, no: 679, s. 93-98; Halîl el-Eşrefî, Tahmîs Kasîdeti Bânet Su’âd, Süleymaniye, bölüm: 

Esad Efendi, no: 1683, s. 66-71; ‘Abdulganî Sa’dî b. Muhammed, Tahmîs Bânet Su’âd, İ. Ü. Merkez 

Kütüphanesi, bölüm: Arapça, no: 4851; ‘Usmân b. Abdillah el-‘Uryânî el-Kilisî, Merâsidü’l-Murâd 

Şerh ve Tahmîs Bânet Su’âd, İ. Ü. Merkez Kütüphanesi, bölüm: Arapça, no: 2577, s. 195; Manisa İl 
Halk Kütüphanesi, no: 1661/1, s. 8-81; Muhammed Es’ad b. İsma’îl Şeyhu’l-İslâm, Tahmîs Kasîde 

Bânet Su’âd, Millet Kütüphanesi, bölüm: Ali Emiri Arabi, no: 3112, s. 1-8. 
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 el-Ensârî, a.g.e., s. 7-8; Karaaslan, Nasuhi Ünal, “İbn Düreyd”, DİA, İstanbul, 1999, XIX, 417. 
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 el-Ensârî, a.g.e., s. 14. 
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Hem severken hem de ayrılıp yüz çevirirken dırdır eden, mutlu veya mutsuz 

olduğunda istekleri bitmeyen, ciddiliğinde veya şakasında gerçek bir âşık olan, 

odunların arasında ateşin tutuşması gibi saçının siyahları arasında beyazları 

tutuşan… 

el-Maksûre kasîdesi üzerine nazîre, tahmîs, tasmît, taştîr, tevşîh, şerh ve i’râb 

türlerinde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Brockelmann, bu kasîdeye yazılmış sekiz 

tahmîs ve bir tasmîte yer vermektedir.
164

 Bu tahmîslerden bir tanesi, Ebû Muhammed 

‘Abdullah b. ‘Umer Muvaffakuddîn el-Ensârî’ye aittir. el-Ensârî, Hz. Hüseyin’e 

yakılmış bir ağıta döndürerek bu kasîdeyi tahmîs etmiştir. Asıl ve eklenen beyitler 

arasındaki anlam uyumunu yakalamada, ayrıca kasîdeyi ağıta çevirip yeni bir kalıba 

sokmada el-Ensârî genelde başarılıdır. el-Murtecel fî Şerhi’l-Kilâdeti’s-Simtıyye fî 

Tevşîhi’d-Dureydiyye adıyla el-Hasan b. Muhammed es-Sağânî (ö.650/1252)’ye ait 

olan tahmîs, muhtemelen el-Ensârî’ninkinden önce yazılmıştır. İki yüz otuz dört 

kıtadan oluşan bu tahmîs yine müellifi tarafından şerh edilmiştir.    
Bu kasîdeye, sonraki dönemlerde iki tahmîs daha yazılmıştır. Bunlardan ilki 

eş-Şeyh Muhammed Rıdâ en-Nahvî (ö.1226/1812)’ye aittir. Aynı zamanda Arap 

dilinin inceliklerine vâkıf bir dilci olan ve döneminin önde gelen şairlerinden olan 

en-Nahvî, söz konusu kasîdeyi hocası es-Seyyid Mehdî (ö.1212/1798)’nin övgüsüne 

çevirmek üzere tahmîs etmiştir. İki yüz otuz altı kıtalık bu tahmîs, onun şairlikteki 

gücünü göstermesi bakımından önemlidir.
165

 Kasîdenin diğer tahmîsi, eş-Şeyh Mûsa 

b. Şerîf en-Necefî (ö.1281/1867)’ye aittir. Zamanının önde gelen şair ve 

edebiyatçılarından olan eş-Şeyh Mûsa, Maksûreyi tahmîs etmiş ve onu Hz. Hasan ve 

Hz. Hüseyin için yakılmış bir ağıta çevirmiştir.166
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 Brockelmann, a.g.e., I, 506. 
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 Aynı eser, s. 15; Mecmû’atu’t-Tehâmîs, İstanbul, 1306, s. 20-43. 

166

 el-Ensârî, a.g.e., s. 17. 
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II.6.3. el-‘Ayniyye Kasîdesi ve Tahmîsleri 

Ebû’l-Hasan ‘Alî b. Zureyk el-Bağdâdî, Bağdat’ta 420/1029’da bir kâtib idi. 

Ailesinin ve halkının başına gelen bir kıtlık yüzünden Endülüs’e, Ebû ‘Abdirrahman 

el-Endelusî’nin yanına yardım almak üzere yola koyulur. Oraya vardıktan sonra, 

kendisine yapılan ihsânı az bulur. Bunu kendisine yediremeyen İbn Zureyk hastalığa 

yakalanır ve gurbette ölür. Ölmeden önce içinde bulunduğu sıkıntıları anlattığı ünlü 

‘Ayniyye kasîdesini yazar.
167

 İbn Zureyk’in bu kasîdesi. ölümünden sonra ün 

kazanmıştır. “Kim beyazlar giyinip akîk bir yüzük takar ve İbn Zureyk’in kasîdesini 

de ezbere bilseydi zamanın entelektüellerinden sayılırdı” ifadesi, kasîdenin elde ettiği 

bu ünün bir sonucudur.
168

 

Uyağı ‘ayn harfi olduğu için el-Kasîdetü’l-‘Ayniyye adıyla tanınan bu 

manzûmeye yapılan çalışmalar arasında ‘Alî b. Nâsır el-Bâ’ûnî (ö.816/1413) ve Ebû 

Bekr Tâhâ Efendî’ye ait tahmîsler zikredilebilir.
169

 Bu ünlü manzûmeye tahmîs 

yazanlardan biri de Hasan ‘Ârif el-Edîb el-Mahmûdî el-Lâzikî’dir. Onun 

1316/1902’de yazdığı tahmîs aşağıdaki kıta ile başlamaktadır:
170
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Ey ayrılık gününde umutlandırmak için âşığa varıp veda eden yaban sığırı, 

eğer karasevdadan apışıp kalırsa veya gözyaşları sel olup akarsa onu kınama. 

Çünkü kınama, onu iyice tutkun yapar. Sen gerçeği söylemiş olacaksın ancak o 

dinlemez.  

II.6.4. el-Lâmiyyetu’ş-Şukrâtîsiyye Kasîdesi ve Tahmîsleri 

Ebû ‘Abdillah Muhammed b. Ebî Bekr eş-Şukrâtîsî (ö.466/1073)’ye ait olan 

el-Lâmiyyetu’ş-Şukrâtîsiyye adlı manzûme, Arap edebiyatının ünlü kasidelerinden bir 

tanesidir. Hz. Muhammed’in övgüsüne dair olan bu kasîdeye yazılmış tahmîsler bu 

şöhretin birer kanıtıdır. Brockelmann, bu kasîdeye yazılmış dört tahmîsin adına yer 

                                                

167

 Brockelmann, a.g.e., I, 385. 

168

 el-Lâzikî, a.g.e., s. 2. 

169

 Brockelmann, a.g.e., I, 386. 

170

 el-Lâzikî, a.g.e., s. 3-10. 
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vermektedir.
171

 Bunların dışında, eş-Şukrâtîsî’nin bizzat kendisinin sonradan yazdığı 

tahmîsin yanı sıra, el-Mecdiyye kâdısı İbn ‘Arabiyye (ö.569/1174)’ye, İbn Ğâzî el-

Ensârî es-Sebtî (ö.591/1196)’ye ve İbn Habîş el-Mursî (ö.681/1283)’ye ait tahmîsler 

de bulunmaktadır. el-Mursî’ye ait tahmîsin adı Sımtu’l-Hudâ fî’l-Fahri’l-

Muhammedîdir.
172 

Bu ünlü kasîdeye tahmîs yazanlardan Muhammed b. İbrâhîm et-Temîmî, 

yazmış olduğu tahmîsin mukaddimesinde, kendisinden başka yukarıda adını 

verdiğimiz İbn Habîş ve Ebû ‘Amr ‘Usmân b. ‘Atîk b. ‘Usmân el-Kaysî’nin de birer 

tahmîs yazdıklarını söylemektedir.
173

 et-Temîmî’nin bu ünlü kasîdeye yazdığı 

tahmîs, asıl beytin iki mısraı arasına üç mısra getirmek biçiminde yapılan tahmîs türü 

ile olmuştur. Yüz yirmi dokuz kıtadan meydana gelen bu manzûme aşağıdaki kıta ile 

başlamaktadır:
174
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Bizden peygamberler gönderen Allah’a hamd olsun. Son arzumuza erdik 

Allah’a şükürler olsun. En iyi bağışları elde ettik iyilik Allah’tandır. Kolay bir yol 

ihsân ettiği için borçlu olduğumuz Allah’a hamd olsun. Ahmed ile bize en çok övülen 

yolu gösterdi. 

II.6.5. el-Munferice Kasîdesi ve Tahmîsleri 

Bu kasîde, derslerinde nahiv ilmine ağırlık verdiği için İbnu’n-Nahvî adıyla 

tanınan Ebû’l-Fadl Yûsuf b. Muhammed et-Tevzerî (ö.513/1119)’ye aittir. Ancak bu 

manzûme, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî (ö.505/1111) ve Ebû 

‘Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Endelusî el-Karşî (ö.590/1194)’ye de 

dayandırılmaktadır.
175

  

İbnu’n-Nahvî, el-Kasîdetu’l-Munferice adı ile tanınan bu eserini, kendisi 

Tevzer dışında iken malının gasp edildiğini haber alması üzerine kaleme almıştır. el-
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 Brockelmann, a.g.e., III, 111. 

172

 Sa’îd b. el-Ahreş, a.g.e., s. 140-141. 

173

 et-Temîmî, Muhammed b. İbrâhîm b. Muhammed b. ‘Abdissettâr, Tahmîsu’ş-Şukrâtîsiyye, 

Süleymaniye, bölüm: Ayasofya, no: 4033, v. 165b. 
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 Aynı eser, v. 167a. 

175

 Brockelmann, a.g.e., III, 112. 
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Ferec ba’de’ş-şidde, Ümmu’l-ferec ve el-Futûh adlarıyla da bilinen ve Allah’a 

teslimiyeti dile getiren bu manzûme, sıkıntılı ve kederli insanların hergün okudukları 

bir vird hâline gelmiştir. Değişik  nüshalara göre kırk ile elli beyit arasında değişen 

bu kasîde, çok az kullanılan ve “fe’ilun” tef’ilesinin sekiz defa tekrarından oluşan 

habeb/mutedârik bahri ile yazılmıştır. Bu kasîdenin üzerine şerh, tercüme, tahmîs, 

tesbî’ taştîr, taklîd, muâraza ve tazmîn türünden pek çok  çalışma yapılmıştır. Ahmed 

b. ‘Âmir et-Te’azzî, Ebû Bekr b. Hamsîn, İbnu’ş-Şubbât et-Tevzerî, ‘Alâuddîn el-

Fukâî, İbn Nu’aym el-Kurtubî ve İbn Muleyk el-Hamevî (ö.917/1511) adı geçen 

kasîdeye tahmîs yazan şairlerdir. Ayrıca Sellâm b. ‘Umer el-Mizâhî, bu manzûmeye 

yazılmış sekiz tahmîsi el-Le’âli’u’l-Mubehrece fî Tahmîsi’l-Munferice adıyla bir 

araya getirmiştir.176

 

İbn Muleyk el-Hamevî’nin bu kasideye yazdığı tahmîs, dîvânındaki en güzel 

tahmîstir. Ayrıca elli iki kıtasıyla da en uzun tahmîsi oluşturmaktadır.
177

 Bunun ilk 

kıtası şöyledir:
178
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Mazeretlerim dayanıksız olup zor duruma düşünce, dost olmadığımı 

düşündüm. Güneşim henüz doğmağa yönelmemişken seslendim: Ey sıkıntı, şiddetlen 

ki kurtulasın. Senin gecen şafağı haber vermiş bile. 

Yaşadığı dönemde Harput Müftülüğü yapmış olan Abdulhamîd b. el-Hâcc en-

Na’îmî de bu kasîdeye bir tahmîs yazmıştır.179

 Bu kasîdeye, mulamma’ muhammes 

türünden olan Türkçe-Arapça bir tahmîs de yazılmıştır.180

 

II.6.6. Bürde Kasîdesi ve Tahmîsleri 

Bürde kasîdesi, Muhammed b. Sa’îd el-Bûsîrî (ö.695/1296?)’ye aittir. Bu 

kasîde şöhretini, taşıdığı sanat değerinden çok, şairin bir ara geçirdiği felçten 
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 Aynı eser, III, 113-114; Durmuş, İsmail-Elmalı, Hüseyin, “İbnü’n-Nahvî”, DİA, İstanbul, 2000, 

XXI, 163-164. 
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 Bâşâ, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (el-‘Asrü’l-Memlûkî), Dımaşk, 1409/1989, s. 431. 
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 İbn Muleyk, ‘Alâuddîn ‘Alî b. Muhammed el-Hamevî, Dîvân (en-Nefehâtu’l-Edebiyye mine’r-

Riyâdi’l-Hameviyye), el-Matba’atu’l-‘İlmiyye, Beyrût, 1312, s. 122. 

179

 en-Na’îmî, a.g.e., v. 138a-144b. 

180

 Kime ait olduğu belli olmayan bu tahmîs yer ve tarih belirtilmeden matbû olarak A.Ü. İlahiyat 

Fakültesi Kütüphanesinde 892.71 SUB.K 1290 numara kaydı ile bulunmaktadır. 
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kurtulmasına vesile olan bir olaya borçludur. Rivâyete göre, felç hastalığına 

yakalandığı bir sırada akşam yatarken, şairin rüyasına Hz. Muhammed girer ve 

ondan kendisi için yazdığı kasîdeyi okumasını ister. Bunun üzerine el-Bûsîrî: “Yâ 

Resûlallah, ben sizin için birçok kasîde yazdım, hangisini emredersiniz?” deyince 

Hz. Muhammed, kasîdenin ilk beytini okuyarak isteğini belirtir. Şair kasîdesini 

okumaya başlar, Hz. Muhammed de duyduğu memnuniyetten iki yana sallanarak 

sonuna kadar büyük bir zevkle dinler. Kasîde bitince, hasta şairi ödüllendirmek üzere 

hırkasını çıkarıp üstüne örter ve eliyle vücudunun felçli kısmını sıvazlar. el-Bûsîrî 

heyecanla uykudan uyanır ve vücudunda felçten bir eser kalmadığını fark ederek 

sevincinden ne yapacağını şaşırır. Şair abdest alıp mescide gitmek üzere evden çıkar 

ve yolda Ebû’r-Recâ adında bir dervişle karşılaşır. Derviş ondan Hz. Muhammed için 

yazdığı kasîdeyi okumasını ister. el-Bûsîrî hangi kasîdeyi istediğini sorunca Ebû’r-

Recâ: “Hani bu gece Resûlullah’ın huzurunda okuyordun ve o da büyük bir zevkle 

dinliyordu, işte onu!” cevabını verir. Nihâyet bu olay halk arasında yayıldıktan sonra 

kasîde büyük bir üne kavuşur.
181

 

el-Bûsîrî’nin hiçbir kasîdesinde felç olduğuna dair bir bilgi bulunmamakla 

birlikte kendisinden altmış altı yıl sonra vefat eden biyografi yazarı İbn Şâkir el-

Kutubî (ö.764/1363), ilk defa felç olayına yer vermiştir. Daha sonra gelen bütün 

müellifler de bu bilgiyi tekrar etmişlerdir.
182

 Her ne kadar bu rivâyet menkıbe şeklini 

almış görünüyorsa da ilgili bütün kaynaklarda kasîde vesilesiyle şifaya kavuşma 

konusu sürekli tekrarlanmıştır. Kasîde zaman içinde şairin verdiği el-Kevâkibu’d-

Durriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye adıyla değil, rüyada Hz. Peygamber tarafından 

üzerine örtülen hırka (bürde) sebebiyle veya Ka’b b. Zuheyr’in kasîdesine nazîre 

olduğu için Kasîdetu’l-Bürde adıyla anılmaya başlanmıştır. Bu kasîdeye şerh yazan 

bazı Osmanlı müellifleri hastalıktan kurtulmaya vesile olduğu için onu Kasîde-i 

Bür’e ve Kasîde-i Bür’iyye biçiminde adlandırmışlarsa da edebiyat dünyasında 

Kasîdetu’l-Bürde olarak tanınmaktadır.
183

 

En eski nüshalarında yüz altmış beyit iken sonrakilerde yüz altmış beş beyite 

kadar ulaşan bu manzûme, arûzun basît bahriyle yazılmış, yapı ve üslûp bakımından 

son derece sağlam, lirik bir kasîdedir. Arap edebiyatında bu kadar ünlü olan, onun 
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 Kaya, Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş, s. 13. 

182

 Kaya, “Kasîdetü’l-Bürde” DİA, XXIV, 568. 

183

 Brockelmann, a.g.e., III, 85; Kaya, Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş, s. 14. 
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kadar çok okunan ve üzerine şerh, hâşiye, tahmîs, tesdîs, tesbî’, taştîr ve nazîre 

yazılan bir başka kasîde yoktur. Tespit edilebildiği kadarıyla bu manzûme üzerine 

elli sekiz tahmîs yazılmıştır. Bu kasîdeye yazılmış tahmîslerden bir tanesine daha 

sonraları taştîr yazılmıştır.184

  

Bu kasîdeye tahmîs yazanlar arasında hem doğulu hem de Mağribli şairler 

vardır. Tahmîs yazmış Mağribli şairlerden biri, Sebte şehrinin yetiştirdiği ünlü şair 

Ebû’l-Kâsım el-‘Azfî (ö.769/1367)’dir. İbn Yecbuş et-Tâzî, İbn Merzûk el-Hafîd 

(ö.842/1439), Ebû Zekeriyya Yahya b. ‘Abdissamed el-Bicâî, İbn Câbir el-Ğassânî 

el-Miknâsî (ö.827/1424), Ebû ‘Abdillah Muhammed Aksabî ve Muhammed b. Ebî 

Zeyd ‘Abdirrahman el-Merrâkişî, adları zikretmeye değer diğer şairlerdir.
185

 Ebû 

‘Abdillah Muhammed b. ‘Abdirrahman el-Hûdî (ö.910/1507)’ye ait olan tahmîs, 

eklenecek üç mısra asıl beytin iki mısraı arasına yerleştirilmiştir. el-Hûdî’nin bu 

tahmîsi sadece kaynaklarda övülmüş ve bize kadar gelememiştir. Ancak, Bürdeye bu 

şekilde yazılan ve Muhammed b. Ahmed el-Masmûdî’ye ait diğer bir tahmîs 

kaybolmamıştır. Bu tahmîs aşağıdaki kıta ile bitmektedir:
186
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Ey kapılarına ihtiyâç sâhiplerinin yöneldiği, ümit ve beklenti içinde olanların 

üzerine iyiliğini boşaltanların en hayırlısı… Onun cömertlik alanını her insan 

gösterip anlatamaz. Bütün yaratılanlar, çabalayıp onu anlatmaya niyet etseler de 

bundan aciz kalırlar. 

Bu kasîdeye tahmîs yazma yarışında, doğulu şairlerin Mağriblilerden geri 

kalmadığı görülmektedir. Onların yazdıkları arasında el-Kavlu’s-Sahîh fî Tahmîsi 

Bürdeti’l-Medîh adıyla ‘Âişe el-Bâ’ûniyye (ö.922/1516)’ye ait olan manzûme akla 

gelen ilk tahmîslerdendir.
187

 Ebû’l-Vefâ b. Şeyh Ma’rûf el-Halvetî el-Hamevî de 
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 Brockelmann, a.g.e., III, 98; Kaya, a.g.e., s. 13-14; “Kasîdetü’l-Bürde”, DİA, XXIV, 568; Yiğit, 
İsmail, Memlûkler (648-923/1250-1517), İstanbul, 2008, s. 366. 
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 Sa’îd b. el-Ahreş, a.g.e., s. 146-155. 
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 Aynı eser, s. 154. 

187

 el-Bâ’ûniyye, ‘Âişe bint Yûsuf, el-Kavlu’s-Sahîh fî Tahmîsi Bürdeti’l-Medîh, Süleymaniye, bölüm: 

Aşir Efendi, no: 449, v. 2b-15b. 
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Tahmîs Melîh ‘alâ Bürdeti’l-Medîh adıyla bir tahmîs yazmıştır.188

 es-Sühreverdî el-

Maktûl (ö.587/1191),
189

 eş-Şeyh el-Bistâmî (ö.960/1553),
190

 el-Feyyûmî,
191

 İbn 

Ma’sûm el-Medenî (ö.1120/1708)
192

 ve eş-Şeyh Muhammed Rıdâ en-Nahvî
193

 

tahmîs yazan diğer şairlerdir.
194

 Enîsu’l-Vahde Tahmîsu’l-Bürde adıyla Dâğıstânî 

‘Abbâs Fevzî’ye ait olan tahmîs, Allah’ın güzel isimleri olan Esmâ-i Hüsnâ ile 

başlayan kıtalar biçiminde tanzîm edilmiştir. Bu kasîdeye ayrıca Türkçe 

tahmîsler/telmî’ler de yazılmıştır.195

  

II.6.7. el-Hemziyye Kasîdesi ve Tahmîsleri 

Bûsîrî’ye ait ikinci ünlü kasîde, uyağı hemze olduğu için, el-Kasîdetu’l-

Hemziyye (fî’l-Medâihi’n-Nebeviyye) adıyla tanınan Ümmu’l-Kurâ fî Medhi Hayri’l-

Verâ adlı manzûmedir. Bûsîrî hacdan döndükten sonra Hz. Muhammed’e ve kutsal 

beldelere karşı duyduğu hasretini ve heyecanını tazelemek üzere bu kasîdeyi 

yazmıştır. Dört yüz elli beş beyitten oluşan ve arûzun hafîf bahri ile nazmedilen bu 

şiir, şairin kasîdeleri arasında en uzun olanıdır.
196

  

                                                

188

 el-Hamevî, Muhammed b. Ebî’l-Vefâ, Tahmîs Melîh ‘alâ Bürdeti’l-Medîh, İ.Ü. Merkez 

Kütüphanesi, bölüm: Arapça, no: 3029, v. 7b-23a. 

189

 Brockelmann, a.g.e., IV, 359. 

190

 İbn Ma’sûm el-Medenî, Tahmîsu Kasîdeti’l-Burde, s. 123. 

191

 el-Feyyûmî, a.g.e., s. 28. 

192

 İbn Ma’sûm el-Medenî, a.g.e., s. 155-213. 

193

 Mecmû’atu’t-Tehâmîs, s. 3-19; el-Ensârî, a.g.e., s. 15. 

194

Yapılan araştırmalar esnasında, kütüphanelerde yazmalar hâlinde bulunabilen diğer Bürde 

tahmîsleri şunlardır: Bostan Efendi Mustafa b. Muhammed Ali el-Aydınî et-Tîrevî, Tahmîs Kasîdeti’l-

Bürde ve Nazîre li Kasîdeti’l-Bürde, Süleymaniye, bölüm: Hacı Beşir Ağa, no: 676, s. 20-38; el-

Amasî Seyyid Hüseyin b. Seyyid Ali, Tahmîs Kasîdeti’l-Bürde, Süleymaniye, bölüm: Aşir Efendi, no: 

301, s. 5-87; İbnu’s-Sâiğ Şemsuddin Muhammed b. Mansûr b. ‘Ubâde, Tahmîs Kasîdeti’l-Bürde, 

Süleymaniye, bölüm: Ayasofya, no: 4185, s. 35; el-Feyyûmî Nâsiruddîn Muhammed b. Abdissamed, 

Tahmîs Kasîdeti’l-Bürde, Süleymaniye, bölüm: Aşir Efendi, no: 426, s. 108-128; İ.Ü. Merkez 

Kütüphanesi, bölüm: Arapça, no: 613, s. 21; es-Sehâvî Muhammed b. Ahmed el-Mâlikî, Tahmîs 

Tayyi’l-Bürde ve Telhîs Nesri’l-Verde, Süleymaniye, bölüm: Pertev Paşa, no: 321, s. 81-93; 

Muhammed el-Hüseynî, Tahmîs Kasîdeti’l-Bürde, İ.Ü. Merkez Kütüphanesi, bölüm: Arapça, no: 

5594; es-Safedî Ebû’s-Safâ Salâhuddîn Halîl b. Aybek b. ‘Abdillah, Tahmîs Kasîdeti’l-Bürde, İ.Ü. 

Merkez Kütüphanesi, bölüm: Arapça, no: 3144, s. 63; Çerkeşî Zekeriyya el-Belâğî, Tahmîs Kasîdeti’l-

Bürde, Bekir Topaloğlu Kütüphanesi, no: 2357, s. 46; Zeynuddîn Hâlid b. Abdillah b. Ebî Bekr el-

Ezherî, Tahmîs Kasîdeti’l-Bürde, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, no: 163, s. 7a-11a; el-

Mağribî, ‘Umer el-Kafsî Sirâcuddîn Ebû Hafs, Tahmîs Kasîdeti’l-Bürde, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 

bölüm: Veliyuddin Efendi, no: 811, s. 289b-300; İbn Hicce el-Hamevî, Tahmîs Kasîdeti’l-Bürde, 

Nuruosmaniye Kütüphanesi, no: 3712; Esad Efendi, Tahmîs Kasîdeti’l-Bürde, A.Ü. İlahiyet Fakültesi 

Kütüphanesi, no: 37397, v. 1b-27b. 

195

 Bkz. el-Hâc Muhammed el-Fevzî ibnu’l-Hâc Ahmed Edirnevî, Miftâhu’n-Necât fî Teslîsi’l-Lügat 

ve Tahmîsi Kasîdeti’l-Bürde, 1284; Nahîfî Efendî, Tahmîs Kasîde-i Bürde, el-Cevâib Matbaası 

İstanbul, 1297; Mustafa Maksûd Resâ ibn İbrâhîm b. Mustafa, Tahmîsu’l-Kasîde el-Mevsûme bi’l-

Bürde, Matbaa-i Amire, 1262. 

196

 Kaya, “Bûsîrî, Muhammed b. Sa’îd”, DİA, İstanbul, 1992, VI, 469. 
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Bu kasîdeye ondan fazla tahmîs yazılmıştır. Brockelmann bu kasîdeye 

yazılmış on bir tahmîse yer vermektedir. Bunlardan, ‘Abdulbâkî b. Süleyman el-

Fârûkî ile Muhammed Fethî en-Nazîfî’nin tahmîsleri basılmıştır.197

 ‘Abdulbâkî b. 

Süleyman el-‘Umerî el-Fârûkî tarafından yazılan dört yüz elli beş kıtalık tahmîs 

aşağıdaki kıta ile başlamaktadır:
198
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Peygamberlerin yüceliği senin yüceliğinin altında kalmış, büyük kişiler de 

senin ulaştığın hedefin gerisinde durmuştur. Seçkin kişiler senin yüceliğine boyun 

eğmişler. Ey hiçbir göğün kendisiyle boy ölçüşemediği gök, peygamberler senin 

kadar nasıl yükselebilirler? 

Emîn el-Cundî, bu kasîdenin dört yüz yirmi iki beytine tahmîs yazmıştır.199

 

el-Cundî’nin dîvânını derleyen kişi, “bu kadar uzun bir tahmîsten bulabildiğimiz 

sadece bu kadardı” demektedir. Onun bu ifâdesinden, bütün kasîdenin tahmîs edilmiş 

olabileceği sonucuna varılmaktadır.
200

 

II.6.8. el-Mudariyye Kasîdesi ve Tahmîsleri 

Bûsîrî’nin el-Kasîdetu’l-Mudariyye fî’s-Salâti ‘alâ Hayri’l-Beriyye adlı 

kasîdesi, ünlü bir kasîde olup başta tahmîs olmak üzere çeşitli çalışmalara konu 

olmuştur. Brockelmann bu kasîde üzerine yazılmış üç tahmîse yer vermektedir.
201

 

Huseyn b. ‘Alî el-‘Uşârî el-Bağdâdî (ö.1195/1781)’nin bu manzûmeye 

yazdığı tahmîsin ilk kıtası aşağıdadır:
202
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197

 Brockelmann, a.g.e., III, 100-103; Kaya, “el-Kasîdetü’l-Hemziyye”, DİA, İstanbul, 2001, XXIV, 

569-570. 

198

 Mecmû’atu’t-Tehâmîs, s. 61. ; 

199

 el-Cundî, a.g.e., s. 143; Bâşâ, el-‘Asru’l-‘Usmânî, s. 598. 

200

 Bâşâ, a.g.e., s. 599. 

201

 Brockelmann, a.g.e., III, 104. 

202

 el-‘Uşârî, a.g.e., s. 287-290. el-Kasîdetu’l-Mudariyye’ye tahmîs yazan şairlerden biri olan Nahifî 

Süleymân b. ‘Abdirrahman’nın tahmîsi için bkz. A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, no: 37397, v. 

30b-33b.   
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Ey arkadaşım, eğer kalbin gam ve kedere düşerse, doğru yoldan sapmaktan 

ve zarar görmekten endişe edersen, ister çölde ol ister şehirde, o zaman şöyle de: Yâ 

Rabbî! Adları anıldıkça, Mudarlı Seçilmiş’i ve bütün peygamberleri hayırlar ile 

kuşat. 

II.6.9. Yâ Men Yerâ Kasîdesi ve Tahmîsleri 

Yâ Men Yerâ Kasîdesi münâcât içerikli olup es-Suheylî Ebû’l-Kâsım 

‘Abdurrahman b. ‘Abdillah el-Mâlikî (ö.581/1285)’ye aittir. Ancak bu manzûmenin 

başka şairlere ait olduğu da söylenmektedir.
203

 Her ünlü kasîde gibi bu manzûme de 

çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Brockelmann bu çalışmalardan adı geçen kasîdeye 

yazılmış altı tahmîsin adına yer vermektedir.
204

 

Kasîde Yâ Men Yerâ ve el-Kasîdetu’l-‘Ayniyye adlarıyla bilinen bu 

manzûmeye yazılan ve kime ait olduğu belli olmayan bir tahmîsin ilk kıtası 

aşağıdadır:
205
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Ey bütün varlığın kendisine boyun eğdiği, ey pişman olup dönüş yapanı 

affetmeyi seven, ey kurtuluşu kendisinden bekleyip ümit ettiğim ve ey kalptekini bilip 

işiten Rabbim, sensin beklenen her şeyi hazırlayan. 

eş-Şeyh el-Mısrî’ye ait Câmi’u’l-Kunûz adlı eserin ekinde, bu ünlü kasîdeye 

yazılan ve kime ait olduğu belli olmayan bir tahmîs daha yer almaktadır.
206

 

                                                

203

 Kâtib Çelebî, Keşfu’z-Zunûn ‘an Esmâi’l-Kutubi ve’l-Funûn, Beyrût, 1992, II, 1341.  

204

 Brockelmann, a.g.e., IV, 209-210. 

205

 Tahmîs Kasîde Yâ Men Yerâ, Mecmû’atu’t-Tahmîs, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, No: 

37397, v. 41a-42a. Bu tahmîs, Bûsîrî’nin Bürdesine yazılan ve kime ait olduğu belli olmayan matbû 

bir tesbî’in ekinde de bulunmaktadır bkz. Tesbî’ li Ba’di’l-Fudalâ’ ‘alâ Kasîdeti’l-Bürde, Mısır, 1317, 

s. 30-31. Kütüphanelerde yazmalar hâlinde bulunabilen diğer tahmîsler şunlardır: Ebû’l-Vefâ’, Tahmîs 

Kasîde Yâ Men Yerâ, Süleymaniye, bölüm: Esad Efendi, no: 3399, s. 42-43; el-Bakarî, Tahmîs Kasîde 

Yâ Men Yerâ, Süleymaniye, bölüm: Halet Efendi, no: 339, s. 93; Muhammed, Tahmîs Kasîde Yâ Men 

Yerâ, Süleymaniye, bölüm: Halet Efendi, no: 339, s. 89-90; İbn Hicce el-Hamevî Takiyyuddîn Ebû 

Bekr b. ‘Alî b. ‘Abdillah, Tahmîs Kasîde Yâ Men Yerâ, Süleymaniye, bölüm: Halet Efendi, no: 339, s. 

94-95.   

206

 el-Mısrî, eş-Şeyh Muhammed, Câmi’u’l-Kunûz ‘alâ’l-Kasîdeti’l-Bür’e ve Tesbî’u’l-Kasîde ve 

Tahmîs Münâcât Yâ Men Yerâ, 1286, s. 285-286; Brockelmann, a.g.e., IV, 209. 
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Bunlardan başka, el-Lem’atu’n-Nûrâniyye fî Tahmîsi’l-Ebyâti’s-Suheyliyye adı ile 

Zeynuddîn Ahmed b. eş-Şemâ’ el-Halebî (ö.936/1529) de bir tahmîs yazmıştır.207

 

II.6.10. Lâmiyyetu İbni’l-Verdî ve Tahmîsleri 

Tam adı Lâmiyyetu (Nasîhatu/Vasiyyetu)’l-İhvân ve Murşidetu’l-Hillân olan 

kasîde, Zeynuddîn İbnu’l-Verdî (ö.749/1349)’ye aittir. Bu, remel bahrinde 

nazmedilmiş, ahlâkî öğütleri içeren yetmiş yedi beyitlik bir manzûmedir. Oğluna 

hitâben şairin nazmettiği bu eserin şöhretini, üzerinde şerh, tahmîs ve taştîr türünden 

yapılan çalışmalar ortaya koymaktadır. Nitekim bu manzûmeye dair sadece tahmîs 

çalışmalarının sayısı hemen hemen onu bulmaktadır. Bunlardan Ahmed b. Merzûk 

er-Reşîdî, Abdurrahman b. Yahya el-Mellâh ve Merzûk el-Mansûrî’ye ait olan 

tahmîsler yayımlanmıştır.208

   

Bu ünlü kasîdeye tahmîs yazan şairlerden olan eş-Şeyh el-Mellâh’a ait olan 

seksen yedi kıtalık tahmîs, nesîb ve gazel ile başlayan geleneksel kasîdenin tersine 

gazelden uzak durmayı tavsiye ederek başlar:
209
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Ey gâfil! Ulu ve yüce olan Allah’tan yana en büyük korku üzere ol. Atasözü 

olmuş şu sözü dinle: Gazelden ve şarkılar söylemekten uzak dur. Doğruyu söyle ve 

şakadan uzaklaş.  

II.6.11. el-Kâfiyetu’l-Bedî’iyye ve Tahmîsi 

Hz. Muhammed’in övgüsüne dair olup her beytinde en az bir bedîî sanatı 

barındıran kasîdelerin genel adı olan el-Bedîiyyât türüne de tahmîsler yapılmıştır. Bu 

tür kasîdelerde beyit sayısının en az elli olması, her beytin bedîî sanatlardan en az 

birini içermesi, kasîdenin basît bahriyle nazmedilmiş olması, uyak harfinin kesreli 

mîm olması gibi özellikler aranmıştır. Bedîiyyât türünde ilk defa kimin şiir yazdığı 

tartışma konusu ise de yapılan araştırmalar, bu türde ilk şiirin Safiyuddîn el-Hillî 

(ö.750/1349)’ye ait olduğunu göstermektedir. Onun el-Kâfiyetu’l-Bedî’iyye fî’l-

                                                

207

 Kâtib Çelebî, a.g.e., II, 1566. 

208

 Durmuş, İsmail-Ergin, Ali Şakir, “İbnü’l-Verdî”, DİA, İstanbul, 2000, XXI, 239. 

209

 eş-Şeyh el-Mellâh, Tahmîsu Lâmiyyeti İbni’l-Verdî, Süleymaniye, bölüm: Lala İsmail, no: 580, v. 

86b. 
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Medâihi’n-Nebeviyye adlı bu bedîiyyesi
210

 üzerine Ebû İshâk b. Ebî’l-Hasan ‘Alî el-

Behnesî es-Sûfî tarafından 796/1403’te bir tahmîs yazılmıştır.211

  

el-Hillî’nin, Bûsîrî’ye nazîre olarak yazdığı ve Hz. Muhammed’i övmek üzere 

kaleme aldığı yüz kırk beş beyitlik bu bedîiyyeye
212

 el-Behnesî’nin yazdığı yüz kırk 

beş kıtalık tahmîs aşağıdaki kıta ile başlamaktadır:
213
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Ey develerini kapkaranlık gecede süren ve İdâm yöresinden Sal’a doğru 

giden kişi, sözlerin yerine getirildiği zamanların hatırına, Sal’a varırsan, Cîretu’l-

‘Alem hakkında sorular sor ve Zî Selem’deki Araplara selâm söyle. 
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 Hulusi Kılıç, “Bedîiyyât”, DİA, İstanbul, 1992, V, 323. 

211

 el-Behnesî, Ebû İshâk b. Ebî’l-Hasan ‘Alî, Tahmîsu’l-Kâfiyeti’l-Bedî’iyye, Süleymaniye, bölüm: 

Ayasofya, no: 4174, v. 1b-2a. 

212

 Kılıçlı, Mustafa, “Hillî, Safiyuddin”, DİA, İstanbul, 1998, XVIII, 43. 

213

 el-Behnesî, a.g.e., v. 2b. 
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                                            III. BÖLÜM 

           ŞİİR TÜRLERİNDE MUHAMMES VE TAHMÎSLER 

 

Şairler, diledikleri türde muhammes ve tahmîs nazmı ile şiirler yazmışlardır. 

Bu şiirler türlerine göre aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir: 

III.1. Münâcâtta Muhammes ve Tahmîsler 

Fısıldamak, kulağa söylemek ve bir kimsenin, dileğini Allah’tan gizlice 

istemesi anlamlarına gelen münâcât, edebiyatta, muhtevası Allah’a yakarış olan 

şiirdir. Rivâyet edilen bazı hadîslerde, secili ifâdelerle dua edilmesinin uygun 

olmayacağı belirtilmektedir. Hattâ Buhârî’nin el-Câmi’u’s-Sahîhinde “Duada Hoş 

Karşılanmayan Seci’ Konusu” adlı bir başlık da bulunmaktadır.
214

 Buna göre vezinli 

ve uyaklı sözlerle dua edilmesine rağbetin olmaması gerekirdi. Ancak bizzat Hz. 

Muhammed’in özellikle uzun olan dualarına az çok secili bir üslûbun hâkim 

olduğunu görüp bundan cesaret alan Müslümanlar, secili dualara özel bir ilgi 

göstermişler ve manzûm dualar yazmışlardır.
215

  

Duaların başında, genellikle, Allah’ın yüceliğini ifâde eden hamd, tesbîh ve 

tehlîl gibi sözler bulunmaktadır. Bunlara uhrevî veya dünyevî isteklerin kabulünü 

kolaylaştıracak birer mukaddime olarak başvurulmaktadır. Ayrıca bir isteği dile 

getirmeden önce Allah’a hamdetmenin, Peygamberine salât ve selâm getirmenin 

gerekliliği bir hadîste şu şekilde ifâde edilmiştir: “Sizden biri dua edince, Rabbini 

yüceltmek ve O’na hamd etmek ile başlasın, sonra Hz. Peygambere salât getirsin, 

daha sonra istediğini dilesin.”
216

 Bu üslûp, manzûm dualarda da görülmektedir. 

Örneğin, hamd ile başlayıp salât ve selâm ile biten bir tahmîste af dileği aşağıdaki 

sözlerle dile getirilmektedir:
217
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 Buhârî, el-Câmi’u’s-Sahîh, V, 2333-233. 

215

 Cilacı, Osman ve diğerleri, “Dua”, DİA, İstanbul, 1994, IX, 539. 

216
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Makâmımı lütuf ve kereminle yücelttin. İlim, akıl ve sana bağlılık ile beni 

konuşturdun. Avucum halktan gelenle değil, senden gelenle doldu. Sanadır hamd ey 

cömertlik, yücelik ve ululuk sâhibi. Sen yücesin, istediğine verirsin veya vermezsin. 

Bana genel olarak önem verdiğine ve bu rütbeye senin yüce ihsânın sayesinde 

kavuştuğuma göre, artık umurumda değil… Kusurlarımla birlikte beni kabul 

etmişsin. Allah’ım, umutlarımı yıkarsan veya beni kovarsan, ümit edeceğim ya da 

aracı kılacağım kim var? 

Her hâliyle kul ve köle olan benim. Ben bollukta veya darlıkta kul kesilen biri 

değilim. Mahrum etmede ya da bana bağışta bulunmada ferman senindir. Allah’ım, 

eğer hatalarım birikip büyümüşse, senin affın benim günahlarımdan daha büyük ve 

daha geniştir. 

O, seçilmiş Tâhâ Muhammed’dir. Doğru yolu gösteren peygamberdir. Onu 

rüyada görmek, göz için bir sürmedir. ‘Abdülğanî’den ona senin selâmını 

göndermek, bir destektir. Sana tevhit ehli birisi dua ettikçe ve kapında rükûa varmış 

en iyiler münâcâtta bulundukça onu hayırlarla kuşat.    
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‘Abdülkâdir el-Geylânî’nin (ö.561/1165-6) bazı beyitlerine yazılan tahmîste 

yine şükür/hamd ile başlayıp salât ve selâm ile biten üslûp görülmektedir:
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Ey şükrünü dilimden düşürmediğim Rabbim, feleğin haince saldırıları var. Ey 

kendisinin anılması ile sıkıntıların dağıldığı ve felaket düğümlerinin çözüldüğü 

Allah’ım, feleğin tuzaklarından sen beni kurtaran ol!  

Yüreği kaygılar içinde acı çeken günahkâr kulu affet. Ey Allah’ım, bana 

lütufta bulun. Sonra Peygamber’e ve yakınlarına, kul secdeye kapandığı sürece, salât 

olsun.  

Allah’a hamd ile başlayıp Hz. Muhammed’e salât ve selâm ile biten bir başka 

münâcâtta, Hz. Muhammed’in vesile kılınarak edilen duadan bir bölüm şu 

şekildedir:
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 Aynı eser, s. 324-325. 
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Yalnız senin rızan için, onun güzelliğine tutulmuş bir topluluk var. Herkes 

ona kavuşmayı ümit ederek yok olup gitmiş. Hidâyetteki eksikliğimizi, onun 

mükemmelliğiyle gider. Allah’ım, Hâşimî’nin ve yakınlarının hakkı için ve sana 

boyun eğen iyilerin hürmetine, 

Mâsivanın üst üste gelip kapkaranlık olmuş zamanını aydınlat. Onu var olma 

derdinden ve kederinden çıkarıp kurtar. Hasret içinde olanı, önemsediğine 

kavuşmaktan mahrum etme. Allah’ım, Mustafa’nın ve amcasının oğlunun hakkı için, 

senin en büyük affını ve ebedi cennette kalmayı umit ediyorum. 

Bağışların göğüne ellerimi kaldırdım ve senin cömert bahçenin çiçeklerini 

ümit eder oldum. Ben her durumda kendimi bu kapıda buldum. Ey Yüce Allah’ım, 

beni onun büyük şefaatinden mahrum etme. Şefaati kabul edilen de odur. 

Selefîler, sadece Allah’ın adı ve sıfatlarına yer vererek dua ederler. Bunun 

gerekliliğini “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o (güzel isim)lerle dua 

edin.” (A’râf, 180) âyetine dayandırmaktadırlar. Ancak dualarda genellikle buna 

uyulmamış ve Hz. Muhamed sık bir şekilde aracı yapılmıştır. Yukarıdaki kıtalarda 

görüldüğü gibi, başka muhammes manzûmelerde de buna rastlanılmaktadır. Örneğin 

aşağıdaki kıtalarda Hz. Muhammed’in aracı yapıldığı bir münâcât şu şekildedir:
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 el-Cundî, Dîvân, s. 219. 
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Doğrultulmuş ölüm okunu tüylendiren kötülükler her yeni günde bizi 

korkutuyor. İçimiz yanıyorken kalkıp seslendik: Allah’ım, çözülmesi zor olan bir 

mesele için senin yüce katına Muhammed’in namını aracı kıldık.   

Üzerimde felaketler görünüverince ve çeşitli belalar çoğalınca, gözyaşım 

dökülürken kendi kendime dedim: İçim daralınca ve felaketler birden geliverince, 

ancak iyiliği her yeri kuşatan bunların hakkından gelebilir. 

Hamd ile başlayıp salât ve selâm ile biten üslûp genelde muhâfaza edilmesine 

rağmen bazı manzûmeler, hamd ve şükür bölümü olmaksızın, doğrudan isteklerin 

dile getirilmesi ile başlamaktadır:
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Senden uzakta yaşamak, gönüllerimizi kedere boğdu. Bizler sabrı tükenmiş 

güçsüz bir topluluğuz. Yardım dilemek üzere boyun büküp geldik. Ey Rabbim, 

sıkıntılı durumumuzdan bizi doğru bir yola çıkar. Güzel yardımını bize destek yap. 

Bizi iyiliğine alıştırdın. Hür olanı köleleştirdin. Bizden nice bela ve felaketi 

uzak tuttun. Bedenim günahından pişman olmuş olarak sana geldi. Ey Rabbim, ümidi 

yıkılmış olarak onu geri çevirme. Senin cömertlik denizin, kendisine varan herkesin 

susuzluğunu gidermektedir. 

es-Suheylî’nin el-Kasîdetu’l-‘Ayniyyesine yazılan tahmîsler de doğrudan 

isteklerin dile getirilmesi ile başlamaktadır. Birisinden bazı kıtalar aşağıdadır:
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Ey Rabbim, ihânet etmemiş âciz kulunu affet. Ey yardım edenim, eğer sen 

olmazsan yardımcım kim olacak? Ey Rabbim, insanlara dilenmekten yüzümü koru. 

Ey rızk hazineleri “ol” sözcüğünde var olan, iyilik yap. İyilik sende bir bütündür. 

Aczimim dışında, katında hiçbir erdemim yok. Varlıkta bana ait önemli 

meziyetler de yok. Katınızda kabule şayan hiçbir amelim de yok. Sana olan ihtiyacım 

dışında, hiçbir aracım da yok. Fakirliğimi, sadece sana olan ihtiyacım ile 

gideriyorum.   

Ey Rabbim, kulluğum azdır. Ey Rabbim, gözüm ağlamada cimridir. Ey 

Rabbim, ruhum terkedilmişlikle hastadır. Kapını çalmaktan başka hiçbir çarem yok. 

Geri çevirirsen, hangi kapıya gideyim?  

Bu kasîdeye yazılmış bir başka tahmîsten bazı kıtalar şu şekildedir:
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Gelip huzuruna varana, sen merhamet edensin. Tövbe edip aracı ile dönene, 

sen iyilik yapansın. Doğrudan senden, eksiksiz olarak, bağışlar diliyorum. Tevekkül 

ederek sana itimat ettim ve dilenip yalvararak avuçlarımı açtım. 

Peygamberliğin övünç kaynağını, rahmet olarak gönderdin ve en yükseklere 

kadar çıkardın. Onu, kendine yakınlık ve büyük ahlak ile niteleyip övdün. Sevip elçi 

olarak gönderdiğinin ve onun aracı kılınmasıyla dualarını kabul ettiklerinin hakkı 

için…  

Bizi zevklere uymaktan uzak tut, sen kendisinden beklenti içinde olunanların 

en iyisisin. Rabbim, konuşmamız seni anmakla son bulsun diye, rızana götüren bir 

yola muvaffak et ve her sıkıntıda bize bir çıkış yolu ver. Ey dönüşün sadece kendisine 

olduğu Allah’ım, bize lütufta bulun.   

Şeyh Arslân ed-Dimaşkî’nin aşağıda parantez içine alınan bazı beyitlerine 

yazılan tahmîste, şair, işlediği günahlar sebebiyle pişmanlık duyup af diliyor:
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Gözyaşım, ey Allah’ım, senin korkundan kana dönüştü. Kalbim, içindeki 

yüzünden, yok olmayla yüz yüze geldi. Ey yücelip fizikötesinde ve yerin altında olanı 

gece karanlığı sarkmışken gören, senden gizli gizli beklentisi olanın günahlarını 

affet. 

Değersiz, sabırdan yoksun, sabrı tükenmiş, acımasız zamanın ve haddi aşan 

ıraklığın kendisini alıkoyduğu bir kulum. Ey halkın üzerinde iyilikleri sayılamayan, 

çıkmaza girmiş kişilere sensin yardımcı olan ve sensin çaresiz kalmış kişilerin 

rehberi. 

Ey Allah’ım, gecelerini senin için dökülen gözyaşları ile geçiren suçlunun 

günahını affeden ol. Günahlarım büyük olduğu hâlde sana geldim. Eğer affedersen 

bağış ve iyilik sâhibi olan sensin ve eğer güç kullanırsan adaletli hâkim de sensin.   

İbn Hacer (ö.852/1449)’in yakarış içerikli bir şiirini Emevî Câmii 

müezzinlerinden ‘Alî b. Ahmed ed-Deyrî (ö.937/1529) şu ifâdelerle tahmîs 

etmiştir:225
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İş çok ve zaman az. Göz görüyor ama basiretler körelmiş. Ey gönül, yazıklar 

olsun sana, ne zamana kadar sabredeceksin? Âhiret yurduna göç yaklaşmış. 

Allah’ım, hayatımın son dönemini, ömrümün en hayırlısını kıl. 

Dünyada yaşamak, rüya görenin duyduğu bir zevk gibidir. Ey Allah’ım, 

senden başkası sürekli değildir. Dönüşümüz kesin bir şekilde sanadır. Merhamet 

edeceksen et, sen bunu en iyi yapansın ve ey Allah’ım, cömertlik denizlerin dolup 

taşmaktadır. 

Ey Rabbim, zaman yeni olanımı yıprattı. Gençliğimin ve  ilk dönemlerimin 

cehâleti içinde isyan ettim. Kalan ömrüm de bitince, kabirdeki barınağıma ve tek 

başınalığıma ünsiyet ver. Çürümeye yüz tuttuğunda, kemiklerime sen acıyıver.  

Günahları artıp birikene dek yılları eğlencede geçene merhamet edeceksen et. 

Affetmen onun umudu ve arzusudur. Ben günleri artık herkes tarafından bilinen 

günahlarla geçen zavallıcığım. 

Sürekli ve saygın bir yüceliği olan zatının, kainatın varlık nedeni 

Muhammed’in ve yakınlarının hürmetine ey dünyanın sâhibi ve âhiretin Rabbi, hâlini 

bildiğin kişiye dostça davran ve sana döndüğünde ona lutfun ile sâhip çık.  
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Bağdat’ın el-Kasr câmisinde vâiz olan ed-Dîbâcî’nin aşağıda parantez içine 

alınmış beyitlerine yazılan tahmîs de münâcât içeriklidir:
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Rabbimin evini korumadaki kusurum, keder ve aşırı gam nedeniyle kim 

yardımıma koşacak? Şaşırıp kaldım vallahi! Bana doktor ile yetişiverin. Kalbimin 

yarası iyileşti dedikçe, kalbim günahlarla yaralanmış olarak geri döndü. 

Ey Allah’ım, bana iyi şans, kıyamet gününün korkunçluğundan ve 

ağırlığından güvende olma ve kabrin içinde karşılaşacağım bir nimet ile iyilikte 

bulun. Kurtuluş ve cennet, diriliş gününde güvende olan ve dinlenmiş olarak gelen 

kul içindir sadece. 

Aşağıdaki tahmîste şair, kaçırdığı fırsatlara yanmakta ve Allah’tan yardım 

dilemektedir:
227

 

          �<�_ �������� V�ND̀  ���� �/�0             ���V
0 �.���ND̀��  

          ��
��& ��� $�<��4���D   ��            )���D�E��< 
9����� �J���*(  

             )�!�(��$G�0 �/�E �N�����?(  

          �<�D
��!�[ ��_��< �O�,��           ���   ����H�X���0 �
� ���K¦� ���  

          K6�< �3
� �{@�
R�0��� �             )�����,�̂���< �� �!���(   

            )�: x��@M�0 "�������?(    

                                                

226

 İbn Ma’sûm el-Medenî, Sülâfetü’l-‘Asr, s. 266; eş-Şirvânî, Hadîkatu’l-Efrâh, s. 54-55. 
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 en-Nâblusî, a.g.e., s. 82. 
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Zamanım, hak edenin ellerinden hakkı alıp kaçtı. Ey yaratıklarına acıyan 

Allah, bitki kurudu onu bulutlarından bir yudum ile sula. 

Fakirliğimiz arttı. Bizi zenginleştir. Arzulananı bize ver. Sonra üzüntülerimizi 

gider ve bize yardım et. Bizler senin bağışlarının beklentisi içindeyiz.   

Aşağıdaki manzûmede şair, içinde bulunduğu zor ve sıkıntılı durumlardan 

kurtulmak için, Allah’a yakarmaktadır:
228
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Gecem boyunca, aşırı üzüntüden, şiddetli acılar içinde kalbimi döndürdüm 

durdum. Sıkıntımdan kurtulmak için, sesimin ulaşabileceği yere kadar seslenip 

diyorum: Allah’ım, temiz ruhların kutsallığının ve insanlık âleminden kurtuluşlarının 

hatırına,  

Senin, bize zarar veren günahları, affetmeni bekliyorum. Ey nimet verenlerin 

en büyüğü, sen kim ben kim! Ben zavallı, değersiz birisiyim… Bana yakın olan 

Allah’a sık sık sesleniyorum: Gördüğüm sıkıntıları gönlümden uzaklaştır. Çünkü ben 

felaket anında az sabreden biriyim.    

İbnu’n-Nahvî’nin el-Munfericesine, İbn Muleyk’in yazdığı tahmîsin başında 

Allah’a teslimiyet dile getirilmektedir. Şair daha sonra bu tahmîste, takvaya sarılıp 

günahlardan uzak durulmasını, Allah’tan başkasına sığınılmamasını, Kur’ân’ın 

okunmasını ve anlamı üzerinde tefekkür edilmesini, gece namazlarına devam 

edilmesini, akla göre davranılmasını ve ilim elde edilmesini tavsiye etmektedir. Hz. 

Muhammed’e, ailesine, başta dört halife olmak üzere bütün sahâbeye salât ve selâm 

getirip şiirini aşağıdaki dua ile bitirmektedir:
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 Aynı eser, s. 106. 
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 İbn Muleyk, Dîvân, s. 127. Bu şiire yazılmış başka bir tahmîs için bkz. en-Na’îmî, Tahmîsu’l-

Munferice, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, no: 37397, v. 138a-144b. 
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 Onlar öz mallarından ve bol bağış bulutlarından, istenmeden önce, sana 

veren bir topluluktur. Ey Rabbim, onların ve yakınlarının hatırına yardım ve 

kurtuluşu çabucak ver. 

 Ey Rabbim, bu kasîdeyi nazmedeni, dinleyeni, yazanı, ona sayı vereni, ve 

onun müdavimi olanı affet. Amelimi, yarın diriliş gününde dost olayım diye, onun 

sonuçları ile sonlandır. 

 Ben İbn Muleyk, isyan edip günah işlediğimi itiraf ediyorum, senin kapından 

ayrılmıyorum ve senin cömertliğinden avucumu dolduruyorum. Mazeretlerim 

nedeniyle bahanelerimi kabul et. 

Muhammes nazmıyla yazılmış dualar bazen hasımlar için söylenmiş 

beddualar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Muhyiddîn b. el-‘Arabî 

(ö.638/1240)’nin iki beytine yazılmış tahmîs bir beddua olup şu şekildedir:
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 en-Nâblusî, a.g.e., s. 305-306. 
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İnsanlar zarar vermek üzere toplandılar ve kendi aralarında koşuşturdular. 

Kötülük sergisini serdiler. Onlara Muhyiddîn’in tam olarak “Ey Allah’ın güç ve 

kudreti, bağladıkları düğümleri çöz ve aramıza karışan kişilerin birliğini dağıt.” 

şeklinde ifâde edilen sözü ulaştı. 

Onları kötülüğe çağıran ve kötülük için toplayan, şeytandır. Onları 

isteklerinden engelleyecek bir kişi de yoktur. Aksine onlara itaat eden de ortaya 

çıkınca seslenip beddua ettim: Allah en büyüktür. Allah’ın kılıcı onları biçsin. 

Karanlıkları içinde yükseldikçe düşmeye mahkum olsunlar. 

Dua, münâcât adı verilen müstakil bir şiirle dile getirildiği gibi bazen methiye 

ve mersiyelerin sonunda da yer alır. Örneğin İbn Zümrek (ö.798/1395?)’e ait bir 

methiyenin sonunda, dua içerikli bir kıta yer almaktadır:
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Sen iyiliği hep tekrar tekrar yapan olasın. Sen büyük övüncü ebedileştiren 

olasın. Sürekli yenilenen bir hayat ile yaşayasın. Tek tek evlatlar ile ömrün uzasın. 

Çoban, develerini sürüp şarkısını söyledikçe o evlatlar ile sevinesin. 

Yukarıdaki kıtada da görüldüğü gibi, bazı methiyelerin sonundaki dualarda 

akıl ve mantığın kabul etmeyeceği bir kısım dilekler dile getirilmiştir. Övülen 

hükümdarların sürekli yaşamasını dilemek gibi imkan dışı istekler duaya konu 

olmuştur. Bu türden akıl ve mantığın kabul etmeyeceği isteklerde bulunmak, ayrıca 

imkan dışı olan bir şeyin imkan dâhiline sokulması ve istenmesi, anlam 

kusurlarından birini oluşturmaktadır. Bu durum, Ebû Nuvâs’ın aşağıdaki beytinde de 

görülmektedir:
 232

 

        �/�0�Q��� �	���B� ��H �	
_       $������ �¡�H �W� ��0�� ��  

                                                

231

 el-Makkarî, Nefhu’t-Tîb, X, 70; Ezhâru’r-Riyâd fî Ahbâri ‘İyâd, tah. Mustafa es-Sakâ - İbrâhîm el-

Ebyârî - ‘Abdulhafîz Şilebî, Kâhire, 1358/1939, II, 93. 
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 Kudâme b. Ca’fer, Nakdu’ş-Şi’r, s. 83; İbn Reşîk, el-‘Umde, I, 224. 
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Ey Emînullah, sonsuza kadar yaşa. Zaman  ve günler geçtikçe sen daim kal.  

Dilleri çok sade olup anlamı hemen hemen herkes tarafından ilk etapta 

anlaşılan muhammes münâcâtlarda, ifâdelerin bir kısmı zikir ve saygı, diğeri 

herhangi bir dilekten ibarettir. Allah’ın birliği ve hamdi, Hz. Muhammed’e salât ve 

selâm, zikir ve saygıyı oluştururken af, merhamet, beden ve ruh sağlığı, dünya ve 

âhiret mutluluğu, ferdî ve içtimâî güvenlik gibi dilekler ikinci kısmı meydana 

getirmektedir. 

III.2. Methiyelerde Muhammes ve Tahmîsler  

Şairlerin yazdıkları methiyelerin bir kısmını, muhammes ve tahmîsler 

oluşturmaktadır. Bunlar, övgüye konu olan kişiler göz önünde bulundurularak, 

aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:  

III.2.1. Hz. Muhammed için Söylenen Methiyeler 

Muhammes ve tahmîsler içinde nebevî methiyeler büyük bir yer tutmaktadır. 

Bunlar genel olarak diğer nebevî methiyeler ile aynı üslûptadır. Nesîb bölümünde 

Hicâz’a duyulan özlem ve orada oturanlara karşı beslenen sevgi dile getirilmektedir. 

Ayrıca yolda görülen su kuyusu, bulut ve yıldırım gibi nesnelerin ve binilen devenin 

tasvîrine, Hicâz yönünden esen rüzgara yer verilmektedir. Bazen de Hicâz’ın 

âfetlerden korunması için edilen duâ ile methiye başlamaktadır.
233

 Örneğin aşağıdaki 

tahmîs Hicâz’da bir vâdinin adı olan ‘Akîk’e duyulan özlem ile başlamaktadır:
234
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 en-Nebhânî, el-Mecmû’atu’n-Nebhâniyye, I, 10-11. 
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 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 250-251. 
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Akîk Vâdisine yol var mı? Özlenen kişi o diyârlara istek uyandırdı. Kalpte 

onun yüzünden titreme olduğu hâlde diyorum ki: Akîk Vâdisine göz yaşlarım 

akmakta ve develere ezgi gibi gelip onları güden bir iniltim var orada.  

Gecenin karanlığında deve sütünü kaplara döken biri, develeri sürüp ezgi 

söylemeye başlayınca yakıcı sevdalar Akîk’e doğru beni harekete geçirir. Bende, 

sürekliliğiyle yoran bir Akîk özlemi var. Ciğerimde ayrılık acısından doğan yakıcı bir 

sevda var. Bağrımda bir yanma, oraya isteği uyanık tutuyor.   

Nebevî methiyelerin nesîb kısmında bıyıkları terlememiş gençlerin 

güzellikleri, ince bel, bembeyaz bacaklar ve al al yanaklar gibi husûslar yer almaz. 

Bunlara yer verilmesi hoş karşılanmamakta ve edepsizlik olarak görülmektedir.
235

  

Nebevî methiyelerde bazen nesîb bölümü görülmez. İçeriği öğüt ve hikmet 

olan ifâdeler ile başlayan nebevî methiyeler de bulunmaktadır. Bazı muhammeslerin 

başında ise Hz. Muhammed’e duâ edilmektedir.
236

 Aşağıdaki muhammes de Allah’a 

hamd edilerek, Hz. Muhammed’e salât ve selâm getirilerek başlamaktadır:
237
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Elçiyi rahmet olsun ve âhirette bizden cehennemi uzaklaştırsın diye gönderen 

Allah ne yücedir! Onun sâyesinde cenneti ve nimeti ümit ediyoruz. O, Yüce 

Yaratıcı’nın katında  onurlu oldu. Ona salât ve selâm getiriniz.        
 Bazı dinlere reddiye niteliğinde olan bir giriş bölümüyle başlayan nebevî 

methiyeler ile de karşılaşılmaktadır. el-Bûsirî’nin bu özellikte olan bir methiyesine 

tahmîs yazılmıştır. İki yüz doksan kıtadan ibâret olan bu tahmîsin ilk seksen iki 

kıtası, Hıristiyan ve Yahudi inancına reddiye biçiminde kaleme alınmıştır. Bu 

manzûmenin ilk kıtası, Hıristiyanlıktaki teslîs inancının reddi ile başlamaktadır:
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 İbn Hicce el-Hamevî, Takiyuddîn Ebû Bekr ‘Alî b. ‘Abdillah, Hizânetu’l-Edeb ve Ğayetu’l-Ereb, 
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 el-Mûsılî, el-Ebkâru’l-Hisân, s. 18. 
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Akıllı kişi, kanıt gösterebileceği için, Allah’ın bir bedene girmekten yüce ve 

uzak olduğuna şâhittir. Mesîh, insanları doğru yola kavuşturan bir din ile Allah 

tarafından elçi olarak geldi. İnsanların en az akıllı olanları, bunu kabul etmekten 

kaçındı. 
Aşırılık bitirip yeşerten gruplar onu koruyup gözettiler. Söylenemeyecek 

şeyleri ve işitemediklerini onun adına söylediler. Sapıttılar ve bâtıl inançlarını 

desteklemek için çaba harcadılar. Onlar soylu bir insanın bedenine Allah’ın 

girdiğini iddia edip bilgisizliklerinden buna inanan bir kavimdirler.  

Muhammes ve tahmîs nazmıyla yazılmış nebevî methiyelerin içeriğine 

bakıldığında, Hz. Muhammed’in peygamberlerin en yücesi, iyi kötü herkesin umut 

kaynağı, Mekke ufuklarında doğup karanlığı dağıtan ve bütün zamanlara ışık saçan 

bir yıldız olduğu göze çarpar. Gelişiyle hidâyet ortaya çıkmış ve şirk zeval 

bulmuştur. Her yere yayılan sözleriyle, kalplere su serpmiş ve cehâlet ateşini 

söndürmüştür. İhtiyâcı olduğu hâlde başkasına verecek kadar cömerttir, özü sözü 

birdir, cesur ve kahramandır, köklü bir soydan gelmiştir. Ayrıca doğum esnasında, 

çocukluk döneminde ve peygamber olarak yaşadığı süre içerisinde görülen 

mucizeler, bu methiyelerde kendilerine yer bulmuştur. Nebevî methiyelerde, 

Arapların, Ehl-i Beytin ve hattâ Hz. Muhammed’in ayakkabısının övgüsüne de  yer 

verilmiştir. Onun ayakkabısı ile ilgili olarak örneğin şair şunları söylemektedir:
239
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Allah, sevda ile rûhu yücelen âşığı korusun. Onun sevdasının özelliği, 

gizlilikte sağlam bir şekilde yer edinmesidir. Sevdiğinden bir iz görünmedikçe susar. 

İzlerinden bir iz görürse de iki gözünden kovalar dolusu göz yaşı dökülür. 

Ey karanlığını dolunayın giderdiği rûhum, o tam olan dolunayların ışığıdır. 

Hasret çeken gönlü mazûr gör. Çünkü onun durumu benimki gibidir: benzeri, Hâşimî 

Peygamber’inkinin benzeri olan bir ayakkabı görmüşüm. 

Şairler methiyelerinde, Hz. Muhammed’e olan derin, içten ve samimi 

sevgilerini dile getirip bu sevginin bir inanç olduğunu belirtmişlerdir:
240
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Sevdanın işâretleri her yerde birbirinin aynısıdır: göz yaşı döken bir gözden 

ve kapanmayan bir göz kapağından tutun artan bir hasret, tutulmuşluk ve ızdırâba 

kadar aralarında hiçbir fark yoktur. Ancak Muhammed aşkı hidâyet, başkasını 

sevmek ise dalâlettir. 

Şairler sevgi alanını genişleterek içine Hz. Muhammed’in yakınlarını da 

katmışlardır:
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Sonra soylu yakınlarından ve aynı şekilde peşinden giden sahâbelerinden 

Allah hoşnut olsun. Onların sevdası dinim ve dostluk bağımdır. Onlar, kıyâmette 

birer yıldız olarak göreceğin bir topluluktur. Ona salât ve selâm getirin. 
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 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, III, 227. 
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 el-Makkarî, Nefhu’t-Tîb, X, 302. 
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Yapılan bütün övgülere rağmen Hz. Muhammed’i gerektiği gibi övmenin 

imkânsızlığı İbnu’l-Hatîb (ö.776/1374-75)’in şiirine yazılan tahmiste şu şekilde dile 

getirilmektedir:
242
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Övgüne gökteki melekler şâhit olmuştur. Allah da seni rahmet ve bereketine 

bürümüştür. Ey seçilen, saygın ve soylu kişi, ahlâkını Yüce Yaratıcı övdükten sonra 

seni övmeye herhangi bir yaratık yeltenebilir mi? 

 Hz. Muhammmed’in övgüsü ile ilgili olup Hz. Aişe’ye dayandırılan iki 

beytin tahmîsi şu şekildedir:
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Bütün fidanlar onun endâmına sevdalı olarak ortaya çıktı. Varlığın her tarafı 

onun gülünün güzel kokusuyla güzelleşti. Güzelliğin haddini ve sınırını aştı. Mısır’da 

onun yanağının güzelliğini görselerdi Yûsuf’u satın almak için hiç para 

harcamazlardı. 

Soyludur ve gökteki melekler ona hizmet eder. Güzeldir ve güzellik ehli ona 

âşık olur. Güzelliğin üstündedir ve bütün güzellikler de onun altında. Züleyhâ’yı 

ayıplayanlar onun yüzünü görselerdi eller yerine kalplerini kesmeyi tercih 

edeceklerdi.  
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Ka’b b. Zuheyr’in Bânet Su’âdı, Bûsîrî’nin Bürde, Hemziyye ve Mudariyye 

adlı kasîdeleri, eş-Şukrâtîsî’nin Lâmiyyesi gibi Arap edebiyatında ünlü olan 

manzûmelere yazılmış tahmîslerde nebevî methiyenin bütün unsurları 

bulunmaktadır. Hemziyyeye ve eş-Şukrâtîsî’nin Lâmiyyesine ait tahmîsler, Hz. 

Muhammed’in doğumu, hayatının aşamaları, savaşları, Râşid Halifeler döneminin 

sonuna kadar İslâm çağrısının tarihi gibi konulara da değinmektedirler.    

Şöhretlerine rağmen söz konusu bu kasîdelerin bazı bölümleri zaman zaman 

bazı çevreler tarafından eleştirilmiştir. İbn Teymiyye (ö.652/1254)’den beri Selefîler, 

Hz. Muhammed’i övgüde aşırı gittiğini ileri sürerek Bürdenin bazı beyitlerini, 

Allah’ın birliği (tevhîd) açısından eleştirmişlerdir. Bu beyitlere tahmîs yazanlar, yeni 

bir şey getirmediklerinden ve Bûsîrî’nin söylediğini tekrarladıklarından eleştirinin 

hedefinden kurtulamamışlardır. Bu tahmîs yazanlardan olan ‘Âişe el-Bâ’ûniyye 

eleştiriye konu olan beyitleri şu şekilde tahmîs etmektedir:
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Ey dönüp dolaşmalarında kalbimin kıblesi, arzudan öte ey kalbimin gerçek 

vuslatı, yolları daraldığında ey kalbimin en iyi yardımcısı, ey peygamberlerin en 

hayırlısı! Her şeyi kuşatan bir gerçek olan ölüm geldiğinde benim senden başka 

sığınacak kimsem yoktur. 
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Dostluğun bana yeter. Ne aslım ne de soyum, talebimde ve hedefimde bir 

aracıdır. Sıkıntılarımda senin makâmından başka hiçbir dayanağım yoktur. Kerîm 

olan Allah, kıyâmet gününde Müntakim ismiyle tecelli edince, ey Allah’ın Resûlü 

bana şefaat etmekle senin makâmına ve rütbene asla eksiklik gelmez. 

Ey dünyayı ve şaşaasını terk eden, en büyüğün huzûrunda bulunan ve 

Sidertü’l-Müntehâyı aşan efendi! Rûhum sana feda olsun, beni sevindir. Şüphesiz 

dünya ve âhiret senin cömertliğinden, Levh’in ve Kalem’in ilmi de senin ilmindendir. 

Selefîler bu beyitlerle ilgili olarak şunları söylemektedirler: “Bu beyitlerdeki 

şirke bak! Şair, başına bir bela gelince Hz. Muhammed’ten başka hiçbir sığınak 

tanımamaktadır. Oysa bu durumlarda kul sadece Allah’a sığınmalıdır. Ayrıca şair 

sadece Allah’tan istenilebilecek bazı istekleri Hz. Muhammed’ten istemekte, dünya 

ve âhireti onun cömertliğinin bir eseri kılmakta ve Levh-i Mahfûz’da varolanları 

onun bildiğini açıkça ifade etmektedir. Bütün bunlar, açıkça şirktir ve küfürdür.”
245

 

Bu ifâdelerde de görüldüğü gibi, Selefîler, Hz. Muhammed’i övgüde aşırı 

gittiğini ileri sürerek Bûsîrî’yi ağır bir şekilde eleştirmişlerdir. Ancak bu kişiler, şiiri 

bir akâid veya fıkıh metni gibi değerlendirmişlerdir. Oysa şiirde aranan, duygu ve 

coşkudur. Şiir olgu ve olayları gerçeğinden farklı ve daha çarpıcı gösterme sanatı 

olduğundan abartma normal sayılır.    

III.2.2. Hz. Ali ve Ehl-i Beyt için Söylenen Methiyeler 

Muhammes ve tahmîs ile nazmedilen methiyelerin bir kısmı, Hz. Ali ve Ehl-i 

Beyt için söylenmiştir. Bunlardan biri, Muhammed Sa’îd es-Suveydî’ye ait bir 

manzûmeyi tahmîs eden el-‘Uşârî’ye aittir. Şair bu methiyesinde, Hz. Ali’nin 

vefalılık, hak ve hakikat için ölçü olmak, savaş meydanlarında düşmanlara karşı 

kahramanca durmak, cömertlik ve ermişlik dünyasında önder olmak gibi vasıfları 

üzerinde durmaktadır. Onu gerektiği gibi övmenin imkânsızlığını şu sözlerle dile 

getirmektedir:
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Erdemleri her çağda bütün dilleri âciz bırakmıştır ve kalemle yazan herkesi 

susturmuştur. O, Harem’in içinde ve dışında hidâyet önderidir. Onun ahlâkî resmini 

tarif edip sınırlamak güçtür. Belâgat erbâbı bile bunu yapmaktan âcizdir. 

Şîîlere âit tefsîrlerde, bazı âyetler Hz. Ali ve Ehl-i Beytin üstünlüklerini 

anlatır biçimde yorumlanmıştır. Hattâ “Ali” adının Kur’ân’da zikredilmiş olduğunu 

ileri sürenler bile olmuştur. Ehl-i Beyt adını verdikleri kırâatte �� �� �~��(���� �
EKc��� �̀���0 K� ��!�Q�c 

�C�����?�0 �/�& @��? “Ey elçi, Rabbinden sana indirileni duyur” (Mâide, 67) âyetinden sonra �< "

�r�O���H ��"  “Ali hakkında” ifâdesinin bulunduğunu iddia etmişlerdir.
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 Bütün bunların 

şiire şu ifâdelerle yansıdığı görülmektedir:
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O, Allah’ın kulları için hidâyet ışığı olan bir dosttur. Üstünlüğü Allah’ın 

kitabında zikredilmiştir. Hak, onun ile hep muzaffer olmuştur. İlim onun sürekli 

yanan kandili olmuştur. İnançsızlık karanlığı yol göstermeleriyle aydınlanmıştır.  

Şair bu manzûmesini, Hz. Muhammed’in bütün kainat için rahmet olarak 

gönderildiği anlamına gelen “rahmeten li’l-‘âlemîn” sıfatını Hz. Ali için kullanarak 

ve Hz. Ali’den ihtiyaçlarını gidermesini, kendisini cehennem ateşinden korumasını 

dileyerek bitirmektedir. Akâid veya fıkıh metni gibi değerlendirilmeye tâbi 

tutulacaksa, bunların da inanç ilkelerine aykırı düştüğü görülecektir.      
Hz. Ali’nin övgüsü ile ilgili başka bir manzûme Sâlih et-Temîmî’ye âittir. Bu 

kasîdeye yazılan tahmîste Hz. Ali, Hz. Muhammed’in amcasının oğludur, önemli 

sorumluluklar yüklenmiştir, ilim ve hikmette Hz Muhammed’in ikizidir, kimsenin 

yakınına bile varamadığı manevî makâmlara ve mevkilere yükselmiştir, Hz 
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Muhammed’e göre konumu Hz. Mûsa’ya göre Harûn’unki ile aynıdır ve Kur’ân’da 

saygınlıkla anılmaktadır. Hz. Muhammed’e ait sıfatlar ile övgü yapıldığı için bu 

tahmîsten eleştirilebilecek bazı kıtalar şu şekildedir:
249 
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Geçmişte, hidâyet için bir yol oluşturdun. Köre yol göstermek ve hastaya şifa 

vermek üzere geldin. Ey hidâyete varan ve kendisiyle kalplere şifa gelen dosdoğru 

yolun sâhibi, seni hidâyet önderi ve bilge edindik. 

Zülfekâr ile dîn için bir temel inşâ ettin. Böylece değeri yüksek oldu, güçlendi 

ve yüceldi. Sözün ve fiilinle temellendirdiğin üzerinde din kuruldu ve doğruldu. 

Keskin kılıcının vuruşu olmasaydı bu bina doğrulmazdı. 

Sen ve hak uyumlu bir şekilde yaşamaya devam ettiniz. Sen kıyâmet gününde 

Kevser havuzunun başında su dağıtansın. Sen savaş gününde dönüp dönüp tekrar 

saldıran o yiğitsin. Sen hak için bir merdivensin ki onsuz hiç kimse için yükselme 

mümkün değildir.    

Bu kıtalarda Hz. Ali, Hz. Muhammed’e ait bazı vasıflarla anılmaktadır. Bu, 

Hz. Ali’ye peygamberlik nispet eden, hattâ onu ilâh mertebesine çıkaran bazı aşırı 

mezheplerin ve uzantılarının
250

 meydana getirdiği kültürel zeminin etkisi veya 

şairlerin duygu yoğunlukları ile açıklanabilir.  
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 Aynı eser, s. 121. 
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 ez-Zehebî, a.g.e., II, 237 vd. 
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Kureyş kabilesinin Hâşim kolundan olan eş-Şâfi’î (ö.204/819-20)’nin bazı 

beyitlerine yazılan tahmîs, Ehl-i Beytin övgüsü için yazılan manzûmeler arasında 

yerini almaktadır. Ehl-i Beyte tam bağlılığın ve sadâkatin ifâde edildiği bu beyitler 

şunlardır:
251
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Onlar için uykusuz kalışımı ve bundan duyduğum zevki onlara açıkla. Eğer 

onlara bağlılık sözün hâlâ var ise bu boşa gitmez. Buluta söyle çerçöp düşmüş 

gözümü açığa vursun. Onlara haber ver ki ben, Ehl-i Beyt’in sultasını tanımayan 

neferlerden biri değilim. 

Şehâdet kelimesini getirdikten sonra onlara salât ve selâm söyledim. 

Biliyorum ki yarın onlardır benim kurtuluş vesilem. Kınayan herkese rağmen 

diyorum ki eğer Muhammed’in âilesini sevmek râfızilik ise insanlar ve cinler şâhit 

olsun ki ben bir râfıziyim. 

el-‘Uşârî, bir tahmîsinde, hidâyet önderleri olarak gördüğü Ehl-i Beyti övüp 

onlara bağlılığını şu sözlerle dile getirmektedir:
252
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 el-Mûsılî, a.g.e., s. 16.   
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 el-‘Uşârî, a.g.e., s. 519. 
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Dindarlığınızla bütün kainatı aydınlattınız. Anlaşılması güç gizeminizle 

dünyayı onurlandırdınız. Güzel kokunuzla varlığın her tarafı güzelleşti. Arınmıştınız 

ve arınmışlığınız sâyesinde bizler de arındık. Güzelleştiniz ve güzelliğinizin etkisiyle 

bizler de güzelleştik.   

Ayrılıktan sonra, kavuşmanızla ne zaman şifa bulacağız ve rûhlarımız ne 

zaman ışığınızın nûruyla tertemiz parlayacak? Bizimle bağ kurun. Çünkü biz 

önderliğiniz sâyesinde güzelce yol alanlardanız. Sizlere bağlılık anlaşmasını 

atalarımızdan mirâs aldık ve bizler ölünce onu çocuklarımıza mirâs bırakacağız.  

el-‘Uşârî başka bir tahmîste, onları, tartışılmaya açık şu ifâdelerle över:
253

 

��� "����
R�2�X�%�� ��, ���� �G����� ���2�D��� ���
R    ���Q�!�� ���KF�3�C �I���.�0 �� ~�~5�� �������1�  

�!KD������ 
)�X�Y� Kc��g� x ���C �c��!�_ ��     �)
#�.��
/�C �I�0 ��m � �q��&�!~��� �/�0 u)�#���(  

              )�#��� ����� ;-���%�#�_�Kc�
Q
! �]�(  

�h���!�U
H �?���eB�� �
0�.�H 
&��i            �P �<�R�� ��"�C ;8�.��� �P;U�< �P�i  

�C��X�Y u'�X
Y $�0���� �9�m���H ���i       �P )����D���!�UK� ��
KD��� ��̂�� 
&��i�P(  

            )�F���/�0 �N�� �/�Q���� "�R���  �-�K-�(  

Ey Mustafa’nın evlatları, ey son gayelerimiz ve arzuladıklarımız, sıkıntı ve 

zorluk başımıza geldi mi size sığınacağız. Zamanın felaketleri eğer yaklaşmışsa 

diyeceğiz ki ey Hüseyin, dünya dar geldiğinde ve musibetler bizde konak yerleri 

edindiklerinde, 

Şartlar da zor ise, şanına sığınacağız. Ancak bunlar nâdir ve küçük olanlar 

ise… Bir gün büyük felaketler meydana gelirse senin kabrine sığınacağız. Kabirler 

çoktur, fakat sığınanı koruyanı azdır.     

Ehl-i Beyti öven bir başka manzûme, soyu Hz. Ebû Bekr’e dayanan 

Muhammed el-Bekrî’nin bazı beyitlerine yazılan tahmîstir. Şair bu tahmîsin girişinde 

Hz. Muhammed ve Hz. Ebû Bekr’in torunlarına düşmanlık edenleri, başlarına 

gelecek bir bela ile uyarmakta ve onların saygınlıklarına gölge düşürecek 
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davranışlardan uzak durulmasını öğütlemektedir. Daha sonra, Ehl-i Beyti doğru 

yolda yürümek ve yüksek makâmlara yücelmiş olmak ile över. Onlara düşmanlık 

yapanlara beddua eden şair devamla şunları söyler:
254
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Ey onları seven, yüceliklerin zirvesine yükselme sadece senin için var. 

Onların yakınlığını kazanırsan iki dünyada da mutlu olacaksın. Onların yolunda 

sakalını uzat ve onların partisinden ol. Onlar öyle bir topluluktur ki sevenleri onlar 

yüzünden mutsuz olmazlar. Onlara bağlanmaları sâyesinde de insanlar arasında 

bağlananların en soyluları olmuşlardır. 

Onlar cömertlik sultanlarıdır, erdemler de askerleridir. Onlara yakın olmak 

Allah’ın hoşnut kalmasıdır, onlardan uzak durmak da memnuniyetsizliğidir. Onlara 

bağlılık sözünü sürdüren kişi, sadece onlara sığınmalıdır. Onlara yemin ederim ki 

onların kulu olan, zulüm görme endişesini taşımaz. Bu, Hâşimî Muhammed’ten gelen 

verâset sâyesinde olacaktır.  

III.2.3. Devlet Büyükleri için Söylenen Methiyeler 

Devlet büyükleri için söylenen methiyelerden biri, Fâtımîler döneminin 

şairlerinden Temîm b. Mu’izz tarafından söylenmiş olan muhammestir. Şair bu 

methiyesini, kardeşi Nizâr için nazmetmiştir. Halife el-Mu’izz, veliahtlığı iki 

oğlundan biri olan Nizâr’a verince, halifelikten mahrûm kalan bu işin diğer adayı 

oğlu Temîm de kendini şiire vermiş, edebiyat tahtını ele geçirip şiirdeki yeteneği ile 

ünlü bir şair olmuştur. Şiirlerinde aşkını ve yanıp tutuştuğu geceleri anlatan şairde 

varlığını hissettiren hüzün, mahrûm kaldığı halifeliğe kendisini daha layık 

gördüğünden, huyundan, zayıf bünyeli oluşundan veya ızdırâbını çektiği aşktan 
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 en-Nâblusî, Dîvân, s. 186. 
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olmalıdır. Muhtemelen bu hüznün nedeni, söylenenlerin tümüdür. Kardeşinin 

halifeliği döneminde, kalbi yanıp tutuşanların geleneğine uyarak henüz otuz yedi gibi 

genç bir yaşta hayatını kaybetmiştir.255

 

Kardeşi Nizâr’ın halifeliğini kutlamak ve onu övmek için nazmettiği 

muhammesin girişinde, kendini yakıp kavuran aşk acısını anlatan aşağıdaki ifâdeler 

görülmektedir:
256
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Âşıkların kanı yerde kalmış. Sevgi borcu geciktirilmiş. Bakış kılıcı sıyrılmış. 

Kınayana kulak asılmasa da sevgisini gösteren kınanmış. 

O, siyahı çok siyah ve beyazı çok beyaz gözlüdür, bakışı büyüleyicidir. Bütün 

güzel niteliklerin üstüne çıkar. Duruşu ve görünüşü güzeldir. Bakışları ölümüme 

neden olmuştur. Kim bu zâlimin hakkından gelebilir? 

Sevgim nedeniyle beni kınar. Tatlı salyasının şarabına düşkün değilmişim 

gibi nedensiz yere beni bırakıp gider. Sevgide merhametli olan hiç kimse yok mu?  
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 Emîn, Ahmed, Zuhru’l-İslâm, Kâhire, 1999, I, 212-214. 
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 es-Se’âlibî, Ebû Mansûr ‘Abdulmelik b. Muhammed, Yetîmetu’d-Dehr, Matba’atu’s-Senâvî, Mısır, 

1352/1934, I, 395-396; Emîn, a.g.e., I, 214; Ahmed el-İskenderî ve diğerleri, el-Mufassal fî Târîhi’l-

Edebi’l-‘Arabî, Beyrût, 1414/1994, s. 266. 
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Şair, kardeşinin halifeliğini kutlayıp onu şu sözlerle över:
257
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Nizâr halifemiz oldu, şeref kazandı ve halifelerin beşincisi oldu. Onun 

gayretleri, ataların yolunu canlandırdı. Hidâyetten ayrılmadı.  

Soyunun onuru arttı. Övünçleri yıldızlara kadar uzandı. Yüzü aydınlıkta 

dolunaydan üstün oldu. Bundan böyle zamanın getirdiği felaket ondan sakınacak. O, 

onurlu, yumuşak huylu ve tavizsizdir.  

Devlet büyükleri için söylenen bir diğer muhammes methiye Endülüs şiirinde 

görülmektedir. Yetmiş kıtalık bu methiye, Gırnata Benî Ahmer (Nasrîler) devletinin 

başına ikinci defa geçen V. Muhammed ve çocukları için söylenmiştir. Şiirlerinin 

önemli bir bölümünü V. Muhammed için nazmettiği kasîdeler oluşturan İbn 

Zümrek,
258

 bu muhammesinde aşırı bir biçimde söz sanatlarına yer vermektedir. 

Muhtevayı uzatarak ıtnâba neden olan şair, övgülerinde abartıya kaçmaktadır. Şair, 

muhâtabını özellikle İslâm’ın ve Müslümanların koruyucusu olmakla ve cömertlikle 

övmektedir. Sıkça vurgulanan bu iki unsura aşağıdaki kıta örnek olarak verilebilir:
 259
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 es-Se’âlibî, a.g.e., I, 397. 

258

 Dedelerinden birinin adı olan Zümrek kelimesini farklı şekillerde (Zemrek, Zümrük, Zimrik, 

Zemrec, Semrec) tespit edenler olmuştur. Ancak Nasrî sultanlarından Nâsır-Lidînillâh III. Yûsuf 

tarafından derlenen el-Bakıyye ve’l-müdrek min şi’ri İbn Zümrek adlı eserin başlığındaki “müdrek” ile 

“zümrek” kelimeleri arasında tam seci bulunduğu düşünülerek söz konusu adın Zümrek şeklinde 

okunması daha uygun görülmüştür (Ahmed Selîm el-Hımsî, İbn Zümrük el-Gırnâtî: siretuhû ve 

edebuh, Beyrût, 1985; Durmuş, İsmail, İbn Zümrek, DİA, İstanbul, 1999, XX, 472).   
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 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II/83; Nefhu’t-Tîb, X, 58. 
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O, verdikçe yüzü parıldayan bir cömertlik deryasıdır. O, gittikçe tamamlanan 

bir dolunaydır. O, problem ve benzerlerinden korkmayan bir irâde sâhibidir. O, 

ululuk tepesinde dalgalanan bir bayraktır. O, hidâyet uğruna çekilmiş keskin bir 

kılıçtır.   

Düşmanları tarafından her an yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve 

Endülüs’te İslâm hâkimiyetinin son temsilcisi olan bu ülkenin başındaki yöneticileri, 

İslâm’ın ve Müslümanların koruyucuları olarak nitelemek ve bunu vurgulamak son 

derece doğaldır. Bunun bir devamı olarak, Ensâr’ın Hazrec kolu lideri Sa’d 

b.’Ubâde’nin torunları olan bu yöneticiler
260

 şu şekilde övülmektedirler:
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Seçkin huyları, baba ve atalarından gelmedir. O huylardaki övünme öğeleri, 

onların övgüsünde ayrıntısıyla anlatılacaktır. Ensâr o huyları, eskiden beri, 

Sa’d’larına bağlar. Mutluluklarının kandili, o huylar ile ışık saçar. Niçin olmasın? 

Onlar Peygamber’in arkadaşlarından ışık alırlar. 

Bazı methiyelerin sonunda görülen övünme bölümü bu muhammeste de 

bulunmaktadır. Methiyelerinin sonunda yer alan fahriye bölümlerinde, sadece sanatı 

ve şiirleriyle övünen İbn Zümrek,
262

 bu methiyesini de şairliğiyle övünerek 

bitirmektedir. 

‘Abbâsî döneminde Ebû Temmâm, bazı methiyelerinin başında zamandan ve 

zamanın getirdiği felaketlerden şikâyet temasını işlemiştir. Toplumun sosyal 

dokusunun kötüleşmesi onun şiirlerine şikayet biçiminde yansımıştır.263

 Örneğin el-

Mu’tasım’ın övgüsü ile ilgili yazdığı bir methiyenin başında şu ifâdelerle zamandan 

yakınmaktadır:
264
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 E.Levi-Provençal, “Nasrîler”, İA, Eskişehir, 1997, IX, 115; Toprak, Endülüs Şiirinde Mersiye, s. 

103. 
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 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 86; Nefhu’t-Tîb, X, 61. 

262

 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 92-93; Nefhu’t-Tîb, X, 69-70. 

263

 Dayf, el-‘Asru’l-‘Abbâsî el-Evvel, s. 186. 
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 Ebû Temmâm, Dîvân (bi Şerhi’l-Hatîbi’t-Tebrîzî), tah. Muhammed ‘Abduh ‘Azzâm, Dâru’l-

Me’ârif, Mısır, 1976, III, 132. 
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Şirkin durumu en kötüsüne vardı. Saldırıp yendikten sonra  da iyice yerleşti. 

Bazı muhammes methiyeler de bu üslûptan etkilenmiştir. Örneğin, Uşbûneli 

Ebû ‘Abdillah Muhammed b. İbrahîm el-Fihrî’nin övgüsü için Ebû ‘Âmir el-

Asîlî’nin yazdığı muhammes methiye, dünyayı ve zamanı kötüleyen bir bölüm ile 

başlamaktadır. Ebû’t-Tayyib el-Mutenebbî (ö.354/965)’nin bazı ünlü beyitlerini de 

tazmîn eden bu muhammesin ilk kıtaları şunlardır:
265
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Yok olası yalan dünya! Ellerimi altınından da gümüşünden de silktim. Nefsim 

ölümünün önüne dikilmişken bırak dünyadan ayrılmadan önce nefis alabileceğini 

alsın dedim. Evleri ömür olan iki komşu birbirinden ayrılacaktır. 

Sen şerefi sarhoşlukta ve uyuklamada görme. Şeref dediğin halkı geride 

bırakan bir gayrete ve kararlılığa sâhip olmaktır, bolluk ve rahat içinde yaşamaktan 

daha lezzetlisini gören bir rûhtur, kralların boyunlarını vurmaktır ve toz-toprağın 

kara bulutu içinde çok kalabalık askerlerin sana görünmesidir. 

(Şeref) dünyada akla en yatkın olana sarılmandır, orada “belki ve umulur ki” 

sözcüklerinden sakınmandır, oyuncak bebekler kadar güzel genç kızlarla birlikte 

olmaktan uzak durmandır ve kişi on parmağının uçları ile kulağını kapatacak kadar 

gür bir sesi dünyaya bırakmandır.  

                                                

265

 İbn Bessâm, Ebû’l-Hasan ‘Alî eş-Şenterînî, ez-Zahîre fî Mehâsini Ehli’l-Cezîre, tah. İhsân ‘Abbâs, 

Tûnus, 1981, II, 864. 
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Mîkâlilerin övgüsü için İbn Dureyd’in nazmettiği el-Maksûreyi tahmîs eden 

es-Sağânî de bu tahmîse dünyanın fâni olduğunu anlatan ifâdelerle başlar:
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Göz yaşlarım simsiyah akarken, birikmiş ve korunmuş olan göz yaşlarım o 

akışı sürdürürken ve bu nedenle huzurum ve rahatım giderek azalmışken diyorum: 

Karanlığın eteklerinin altındaki sabah aydınlığının ucunu andıran saçımın rengini 

görürse… 

Ey severken veya sırtını dönerken kınayan kişi, mutlu veya mutsuzken avare 

avare dolaşan kişi, ciddi olurken veya şaka yaparken yanıp tutuşan kişi, seksek 

ağacının odunuyla ateşin tutuşması gibi siyah saçları arasında beyazlar tutuşan 

kişi… 

Keşke rehberler içinde benim de bir rehberim veya deve sürenler arasında 

benim de bir deve sürenim olsaydı! Ömür geldi geçti ve erkenden sırtını döndü. 

Toprağından sular fışkırıyor olduktan sonra eğlence bahçesi, solgun ve kuru bir 

bahçeye dönüştü. 
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 es-Sağânî, el-Hasan b. Muhammed, el-Murtecel fî Şerhi’l-Kilâdeti’s-Simtiyye fî Tevşîhi’d-

Dureydiyye, tah. Ahmed Hân, Mekke, 1409/1989, s. 28-39. 
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Şair yaşlandığını ve saçının ağarmaya başladığını ifâde ettikten sonra çektiği 

sıkıntıları, zamandan şikayetlerini ve hayat tecrübelerini, başkasına öğüt oluşturacak 

şekilde ve bilgece bir üslûp ile anlatmaya koyulur. Ardından da muhâtaplarını şu 

sözlerle över:
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Sayı ve savaş teçhizatı bakımından yakınlarımdan daha fazla ve sürekli daha 

hazırlıklı bir topluluğu her gördüğümde, yakınlarımı yanımda görmez olurum ve tek 

başıma kalırım. Bana bol bol iyiliklerinden bir koruma şemsiyesi gönderen iki reis 

hâriç. 

O ikisi, kendi yanlarına göç etmemi önerenlerdir. Çünkü halkın arasında 

bağışlarının, ihsânlarının ve lütuflarının ünü yayılmıştı. Onlar, üzüntü ve 

karamsarlık beni uçurum kenarına kadar getirmişken bana umut verenlerdir. 
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 Aynı eser, s. 126-131. 
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Kızgınlığını gösterip ilân eden, inâtçı ve engelleyici olarak ortaya çıkan 

taşkın felâketleri benden uzaklaştırdılar. Bana öyle bir lütufta bulundular ki yeryüzü 

halkının yerime şükrânlarını dile getirmeleriyle karşılansa bu yine yeterli olmazdı. 

Deniz ve denizin taşıdığı köpük, gemi ve yolcuların eşyası o iyiliğin onda 

birisiyle tartılsaydı, deniz çok köpürmüş olsa bile, bunlar yeterli olmazdı ve yükselen 

bir denizin dalgasındaki bir yudum gibi olurdu.    

Doğu Arap edebiyatında “döneminin tartışmasız en büyük şairi olan” 

Safiyuddîn el-Hillî,
268

 yazdığı on iki muhammes ve tahmîsten ikisini övgüye 

ayırmıştır. Bu ikisinden birisini Artuklulardan el-Meliku’l-Mansûr Necmuddîn için, 

diğerini de Eyyûbî hânedanından tarih ve coğrafya bilgini Emîr el-Meliku’l-

Mueyyed Ebû’l-Fidâ ‘İmâduddin İsmâil’in oğlu el-Meliku’l-Efdal Muhammed için 

yazmıştır.  

Hille’deki iktidar mücâdelesinin yarattığı huzursuzluk yüzünden buradan 

ayrılarak ticaret için gidip geldiği şehirlerden biri olan Mardin’e yerleşen el-Hillî, el-

Meliku’l-Mansûr için yazdığı muhammes methiyesine av ve avcılıktan söz eden bir 

bölümle başlar. Şair bu giriş bölümünde kışın habercisi olan sonbaharda uzaklara 

giden kuşların yuvalarına büyük bir şevkle döndüğünü fakat pusuya yatan avcıların 

onları avlayıp öldürdüğünü ve kendisinin buna dayanamadığını söylemektedir. Daha 

önce Hille’de yaşadığı huzursuzluğu kuşların avlanmasıyla anlatırcasına göç vaktinin 

geldiğini söyleyerek asıl konu olan övgüye geçer:
269  

    �&�U�!�� 
]����%�C �l�I�3�: ���� ���(   �     �0
[���� �9�n 
l��1�_�&��� ������
R    

    ���� ��� ����� ���Q�1���� ���(�� �����#        ����\���& ��� �]��;����� �#�  �-����!�_ �  

            �X�<���������� "�<���U�! �>�V�& 

               ..   .....  

    �h�!AB� ���� u3�!�.�: 
	����/�0             Tc���< �Q�H �R�# "�8 
7�Tc�U��   

    �<��� " @��D�r�R�� ul����2�R T-�� �y�   �H �-��������� ��%
1�.
0 �P�T-�(��  

      �
��� �/�H �	��!AB� ����,��  ��� ���X�D��  

                                                

268

 İbn Şâkir el-Kutubî, Fevâtu’l-Vefeyât, I, 580. 
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 el-Hillî, Dîvân, s. 114. 
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Neşe ve sevinç zamanı tamamlandığında ve develer hedefe varmak üzere 

hazırlandığında, onurlu yaşamayı ve zenginliği birleştireceğime kendi kendime söz 

vermiştim. Göçün yaklaştığını görünce de nefsim benden sözümü yerine getirmemi 

istedi. 

O, insanların kendisiyle yollarını bulduğu bir yıldızdır. Onun koruluğunda, 

saygınlık kazanmış kişi hakâret görmez. Kışın güneş, yazın da gölgedir. Konuklar ve 

dilenciler üzerine yağan bir sağanaktır. İnsanları, yağmur yüklü bulutun yağmuruna 

muhtâç olmaktan kurtarmıştır. 

Şiirin para kazanmak amacıyla söylendiği zamanlarda kralların ve eşrâftan 

sayılanların övgüsünde ifrât derecesinde mübâlağaya gidilmiştir. Sığınma talebiyle 

nazmedilen yukarıdaki manzûmede de bu tür mübâlağalar görülmektedir. Örneğin 

Yüce Allah’a ait olan ihyâ, secde edilme, insanların içindekini bilme, insanların 

mukadderâtına hükmetme gibi vasıflar, bu zat için kullanılmaktadır:
270

 

    �����  ���AB� �-�H���, ��R�2�� ���           ��i�����& �����0 s���, $�����0 �
f���&  

    �������f�� ;S�� ��L�� �	�&�
! �����            ������:�� ;��� 
7����.
0 K-���h��i       

                         �0���0 
����/���X�E ��� �]����h�%  

    
�
��� �UK���� ������R��� �?���R
2      �&� AB� "���N
0    �!��  �	��%�! �-�&�~2�� �¶ 

    ���!���� "�L
1��  ���� �-��� �
2KD       �&�   K-�:��   K� -̀�� �&�
2�� ���E  

             ;��0eW� 
��F�0�[ �2���� �	��� 

                                                  ........  

    �� 
d�5�4������ 
	����< ������ �q������.�:�          ��� 
�
hK�
R�< 
���� "�H�������  

    �4�:�AB� 
	
�� ���< 
&����& "�����            
��:�5�< 
	���� �-�/�0 @Q�1���M �����  

         �.�:���� ~��R���� ���.
��1��� ���.
1�� 

                  .......  

    ���R�& ����� s��
�
M 
��0��_�              ���   �����< ����� "�H��
h
E �������_�  

                                                

270

 Aynı eser, s. 115-116. 
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Kör ile karşılaşsa, o kör görebilen olurdu. Bir ölüye baksa, o ölü diri 

oluverirdi. İsterse, karanlık aydınlık olurdu. Gece ona sığınmak üzere gelirse, o 

geceyi fecrin saldırılarından koruyabilirdi. 

Sûra üfürülmeden önce insanları dirilten, sarayların yapımından önce şeref 

ve saygınlık inşa eden ve avını kırıp parçalayan aslanlar ile çarpışmış olan Sultan 

Mansûr’un ülkesine sığının. Allah onu zafer dizgininin sâhibi kılsın.  

Çağın liderleri onun kapısının önünde boyun büker. Sultanlar onun kapısının 

eşiğinde secdeye varır. Mukadderât onun izinden giderek hizmet verir. Onun 

katından saygınlık ihsânını arayacaksın ve zorluğun ardından gelen kolaylık 

yardımını dileyeceksin. 

Kendi zamanında kapısının eşiğinde askerlerin ve insanların secdeye 

durduğunu görünce, devletinin büyümesini istedi. Bunun için elleriyle köleleri azat 

etti ve cömertliğiyle de nice hür kişileri köle edindi. 

Ey kendisini hükümdarların kıskandığı, kararına varlığın uyduğu, Türk-Arap 

herkesin kendisinden korktuğu, sırlar kendisine tevdi edilmiş gibi, senin gizlediklerini 

bile  bilen sultan… 

Eyyûbî hânedanından el-Meliku’l-Efdal Muhammed için yazılan övgü de 

yukarıdaki gibi av kuşlarından ve avcılıktan söz eden bir bölümle başlar. Huzur 

içinde yaşayabileceği bir yerin peşinde koşan el-Hillî, bu giriş bölümünde, övdüğü 

kralın ülkesinin güvenli ve huzurlu oluşunu, kuşların avlanmasının ve satılmasının 

yasak oluşu ile anlatır gibidir:
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 Aynı eser, s. 231. 
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Orada oklarla avlanmayı, sarp dağ yollarında şarap içmeyi, avcının 

vurduğundan herhangi bir şeyi satın almayı, dostların makâm mevki için 

yarışmasını, şart koşmayı, ruhsata sarılmayı yasaklıyor. Bunlar boşa giden değersiz 

şeylerle aynıdır. 

Hamâ vâlisi el-Meliku’l-Mueyyed ‘İmâduddîn’in ölümü üzerine, İbn 

Zeydûn’un ünlü Nûniyyesini tahmîs ederek bir mersiye yazmış olan el-Hillî, daha 

sonra bu zatın oğlu için nazmettiği yukarıdaki methiyesinde onu özellikle babasının 

ilminin vârisi ve Eyyûbîlerden olmakla övmektedir:
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O, beyden beye geçen gerçek bir verâsetle el-Melikü’l-Müeyyed’in ilminin 

vârisidir. Konuşmamın akıcılığındaki tutukluluğu serbest bırakmıştır. Onun için 

mükemmel bir manzûme söylemeye kalkışırsam, kuru hurmalarını günün en sıcak 

vaktinde güneşe arz eden kişi gibi olurum.    

O, gece olduğunda yol gösteren birer parlak yıldız ve hidâyet önderi olan, 

çağrılmadan önce cömertlik için yarışan Eyyûb oğullarının torunudur. Onlardan her 

yiğit ülkeyi hikmette Lokman ve adâlette Ömer olacak biçimde yönetmiştir.    

el-Bura’î bir muhammes methiyesinde, gazel bölümünden sonra, Yahya b. el-

Ehdel’i soyu ve sâhip olduğu ilim ile över:
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 Aynı eser, s. 232. 
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 el-Bura’î, Dîvân, s. 117. 
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Bir hattât olarak yazı yazması seni şenlendirir. Kur’ân’ı okuduğunda 

harikalar gösterir ve kalplerin içini erimiş olarak terk edip bırakır. Tebrîz’de eğer 

hatîp olarak kalkıp konuşursa gerçeği bütün çıplaklığı ile açıklar ve şakıyan 

güvercinin ötüşünü sana unutturur.  

Onun atası, dolunay gibi parlak yüzlü, arınmış ve el-Emîn olan bir yiğittir. 

En büyük övünç kaynağı Betûl ve Haydar’dır. O, hep övgülerle anılan, edebiyat 

erbâbı, mahâretli, hakkı batıldan ayıran, engin bilgisi olan, fesâhatle konuşan, 

parlak yüzlü ve ateşi sönmeyen bir kişidir. 

Methiyelerin sonunda bazı şairler, övdükleri kişilerin ihsânlarını daha çok 

kazanmak için, şiirlerinin edebî değeriyle ve benzerlerinin olmaması ile 

övünmektedirler. el-Bura’î’nin de bu övgüsünü para kazanmak amacıyla söylediği 

aşağıdaki kıtalardan anlaşılmaktadır: 
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Ona kavuşunca, fakirlik iplerini çözdüm ve ondan ümit ettiğim her şeyi elde 

ettim. Nitelikleri şiirimin üstüne çıkan o kişi ne mükemmel bir adamdır! Övdükçe 

onunla ilgili methiyem lezzet veriyor ve methiyemi yüksek sesle okuyan kişi şarap 

içmeden sarhoş oluyor.  
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Ey iyilik ve övünülecek yüce şeyler sâhibi, seni övdüm. Sıkıntı bana 

değdiğinde sizden başka kime sığınayım? İhsân sâhibi olmayandan iyilik hiç istenir 

mi? Hüsn-i zannımı gerçekleştirerek ihsânlarınla yardım et, beni giydir, 

ihtiyaçlarımı gider, yolcu et ve azık sağla. 

Para kazanmak için söylenmiş en güzel manzûmelerden birisi, ‘Alî Bâşâ el-

Es’ad’i övmek üzere Ebû Temmâm’ın bazı beyitlerine el-Cundî’nin yazdığı 

tahmîstir. Bu tahmîsin asıl ve eklenen beyitleri arasında bir anlam uyumsuzluğunun 

da görüldüğü iki kıtası şu şekildedir:
274
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Şayet Ka’b ‘Alî’yi tanısaydı, yaptığı cömertliğin çokluğu nedeniyle onu sel 

olup akan bir su zannederdi. Henüz bir çocuk olan ‘Alî, iyilik çığırını açtığından ve 

bunu kendine gerekli kıldığından beri el açıklığını adet edinmişti. Öyle ki şayet eli 

sıkı olmak istese parmakları ona uymazdı! 

Allah, bağışlarda bulunan biri olarak onunla olsun. Ta Es’ad’tan nuru pırıl 

pırıl parıldamakta. Süt vermeye devam eden devesinin faydası, ölçülür olmaktan 

yücedir. Elinde canından başkası olmazsa onu bile cömertçe verir. Artık ondan bir 

şey isteyecek kişi Allah’tan korksun!     
 Sonuç olarak devlet ileri gelenlerine yazılan muhammes methiyelerde onların 

kahramanlıkları, kudretleri, yöneticilikteki başarıları ve cömertlikleri övgüye konu 

olmuştur. Bunların yanında koruyuculuk vasıfları da sıkça dile getirilmiştir. Bu 

kişiler arasında ilimle uğraşanlar, doğal olarak bu yönleriyle de övülmüşlerdir.  

                                                

274

 el-Cundî, Dîvân, s. 258. 



 109 

III.3. Mersiyelerde Muhammes ve Tahmîsler 

Câhiliyye döneminde, genelde kabile liderleri ve kabile adına yiğitlik 

göstermiş savaşçılar için söylenen mersiyeler, daha sonraki dönemlerde halifeler, 

vezirler, komutanlar ve âlimler için, yani din ve devlet büyükleri ile toplumun ileri 

gelenleri için söylenir olmuştur. Şair bunların ölüm haberlerini şiirlerinde işleyip 

başa gelen felâketi halka haber vermiştir. Ayrıca arkadaşlara, dost ve yakınlara 

yönelik mersiye nazmedilmesi giderek yaygın hâle gelmiştir. Bu mersiyelerden 

muhammes ve tahmîs nazım türü ile yazılanlar, ağıt yakılan kişiler göz önünde 

bulundurularak şu şekilde tasnif edilebilir:  

III.3.1. Hz. Muhammed için Söylenen Mersiyeler 

Hz. Muhammed için söylenen şiirlerin büyük kısmı vefâtından sonraya ait 

olduğundan bunların mersiye türünden sayılması gerekirdi. Ancak Arap 

edebiyatında, vefatından sonraya ait olsa da Hz. Muhammed için söylenen şiirler 

“nebevî methiye” türünden sayılmıştır. Şairler bu ismi verirken âdeta Hz. 

Muhammed’in hayatla devamlı bağlantılı olduğunu, ona diriymiş gibi hitâp 

ettiklerini düşünmüşlerdir.
275

 Ancak babasının vefatı üzerine Hz. Fâtıma’nın 

söylediği rivâyet edilen iki beyite yazılan tahmîs, bunlardan ayrı tutulabilir. Bu 

manzûme, daha çok bir yanıp yakılma şiiri olduğu için, üzüntüyü anlatan unsurların 

çokluğu ve şairin hissiyâtını anlatan dokunaklı sözcüklerin bolluğu nedeniyle 

mersiyeler içinde değerlendirilebilir. Aşağıdaki kıtalar bu iki beytin tahmîsidir:
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Ah ve vahım, ay ve kınındaki kılıç içindir. Tertemiz olan Betûl’ün babası 

Muhammed içindir. Betûl, tutuşan bir kalp ile seslenip dedi: Ahmed’in mezarını 

koklayanların, başka güzel kokuları ebediyen koklamamalarında ne sakınca olabilir 

ki? 

Güzellikler toprakta kayboldu. Sanki onlar batan ve barınağına çekilen birer 

güneşti. Ayrılığın ve ayrılık duyumunun gerçekleştiğini gördüğümden beri üzerime 

öyle felaketler yağdı ki onlar gündüzler üzerine yağsalardı gece olurdu. 

Şair, tahmîse esas olan beyitlerde, çok sevdiği babasının kaybını, lirik ve 

yalın bir anlatımla ifâde etmektedir. Başa gelen felaketin gündüzleri geceye 

çevirecek ölçüde büyük olduğunu dile getirmesi, şairin babası Hz. Muhammed için 

çok içten yanıp yakılmasının başka bir ifâdesidir. Bu kıtalarda tahmîs yoluyla 

eklenen mısralar ile, Hz. Muhammed batan güneşe, dolunaya ve kınında duran kılıca 

benzetilmiştir. Vefat edip defnedilmesi ise bütün iyiliklerin yer altına girmesine 

teşbîh edilmiştir. Bu benzetmeler, onun kaybının büyüklüğünü ve başa gelen 

felaketin azametini vurgulamak için başvurulmuş öğelerdir.  

III.3.2. Hz. Hüseyin için Söylenen Mersiyeler  

Muhammes ve tahmîs nazmıyla yazılan mersiyelerin bir bölümü Hz. Hüseyin 

için söylenmiştir. Bunlardan bir manzûme, ağıt yakmak üzere İbn Dureyd’in 

Maksûresini tahmîs eden el-Ensârî’ye aittir. Şair, Hz. Hüseyin’i konuşturmak 

suretiyle zamandan (kaderden) şu sözlerle şikâyet etmektedir:
277
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Ah zamanım, çektiğim sıkıntılardan… nedir bu körlük! Sen, felaket oklarını 

bana doğrulttun. Ben susuzluktan ölürken develer içine girip suyu kirletmekte. Eğer 

sert kayayı kalbimin çektiklerinden azıcık bir şey kuşatsaydı, o büyük ve sert taşları 

çatlatacaktı. 

Mersiyelerde ağıt yakılan kişi bazen şairin kendisidir. Arap şiirinde kendine 

mersiye söyleme çok eskidir. Şairler kendilerine ağıt yaktıkları gibi bazen ölenin 

ağzından da kendilerine mersiye söylemektedirler. Ölenin ağzından mersiye söyleme 
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yoluyla oluşturdukları psikolojik havanın etkisiyle şiirlerindeki lirik üslubu canlı 

tutmaya çalışmaktadırlar. Bu tahmîste de şair tarafından konuşturulan Hz. Hüseyin, 

annesi Hz. Fâtıma’ya oldukça dokunaklı şu sözlerle dert yanmaktadır:
278
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Ey Fâtıma, ölümümün ardından iyiliklerimi say. Şehit düştüğüm yerde 

ölümümü görseydin doğduğum günde seni sevindiren, bu sefer seni mahzûn edecekti. 

Sabır göstermem, gözümden göz yaşların dökülmesini engellese de kalbim ağlamaya 

adanmıştır. 

Mersiyelerde üzüntüyü anlatan unsurların dışında kalan bölümler, ölümden 

duyduğu teessürü pekiştirmek için şairin başvurduğu yardımcı unsurlardır. Bu 

yardımcı öğelerden biri mersiyelerdeki övgü bölümüdür. el-Ensârî’nin tahmîsindeki 

övgü bölümünden iki kıta şu şekildedir:
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Onlar hidayet önderleri ve iyilik yapan efendilerdi. Taraftarları dünyalık için 

kendini feda etmeye razı olmamıştı. Onların mahallesinde dur, onları arayıp sor ve 

araştır. Cömertlik çeşmelerini, ortaya çıkıp dilenenlere akıtanlar onlardı. 

Dünyaya cömertlik taşıyan ilim deryasıydılar. Din ehli onlar için yüksek sesle 

ağlayıp feryat etmişti. Kökleri derinlerde ve göğe doğru uzayıp giden ilim 
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dağlarıydılar. Büyüklenenleri zelil eden ve kibirli bir ifade ile bakanları doğrultanlar 

onlar idiler.  

Bu mersiyenin övgü bölümlerinde Şî’î anlayışı yansıtan bazı ifâdeler ve âyet 

yorumları ile karşılaşılmaktadır. Örneğin aşağıdaki kıtada  �P�_���¦� ;8�C $���M�� �������H �3KFK��}�E�� �8 �-K 

�����KD�� "�< “De ki: Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ancak (Allah’a) 

yaklaşmayı arzu ediyorum.” (Şûrâ, 23) âyetine işâret edilmekte ve bu âyet Şî’î 

müfessirlerin getirdiği yorum çerçevesinde ele alınmaktadır:
280
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Görüyorsun Kur’ân’da “sizden ücret istemem” onları övdüğüm şekilde 

inmiştir. Eğer sorarsan, onda birlerinin onda biriyle dertlere derman olan ve taşan 

denizin şiddetli dalgasında bir yudum gibi olan haberlerini işiteceksin. 

Yukarıdaki âyette yer alan �����KD��� "�< �P�_���R��� ;8�C ifâdesine ayrıca şu anlamlar da 

verilmiştir: “Sizden yalnız Allah’a yaklaşmayı sevmenizi istiyorum” ve “Sizden yalnız 

akrabamı sevmenizi istiyorum”.
281

 Bu yorumların sonuncusu örneğin Şî’î 

müfessirlerden Tabersî (ö.548/1153)’nin Mecma’u’l-Beyân li ‘Ulûmi’l-Kur’ân adlı 

eserinde görülmektedir. Müfessir, bu âyet ile ilgili yorumunda kendi kaynaklarına 

dayanarak şu “hadîsi” nakleder: “Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Yüce Allah 

peygamberleri çeşitli ağaçlardan yaratmıştır. Ben ve Ali bir ağaçtan yaratılmışız. Ben 

onun kökü, Ali ise dallarıdır. Fâtıma o ağaca vurulan aşıdır. Hasan ve Hüseyin 

meyveleri, taraftarlarımız da yapraklarıdır. Onun dallarından birine yapışan kurtulur 

ve ondan ayrılan da aşağıya ateşe düşer. Safâ ve Merve arasında, çürümüş bir kap 

gibi oluncaya kadar, bir kul, Allah’a bin yıl, sonra bin yıl ve sonra bin yıl daha kulluk 

yapsa ve bizi sevmezse Allah onu baş aşağı ateşe atar. Hz. Peygamber sonra şu âyeti 

okudu: De ki: Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum…”
282
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İki yüz otuz üç kıtadan ibâret olan bu mersiyede şair, esas aldığı kasîdenin 

bütün beyitlerini tahmîs etmeye çalışmıştır. Bu nedenle, manzûmenin içeriği 

düzensiz bir hâl almış ve aynı muhteva farklı yerlerde işlenerek gereksiz yere söz 

uzatılmıştır. Övgü bölümü de bu mersiyenin çeşitli yerlerine serpiştirilerek 

tekrarlanmıştır. Bundan iki kıta aşağıdadır. Şair bu iki kıtada, Mîkâlîleri öven 

beyitleri, çok güzel ve çarpıcı bir şekilde, şu sözlerle ağıta çevirmektedir:
283
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Hüseyin’e, bir de ulu kardeşine ağlıyorum. Onlara feda olayım. Benim gibi 

birisinin feda olması azdır bile. Bana bol bol ihsânlarından bir koruma şemsiyesi 

gönderen o iki reis hâriç, bana ne cömertlik ne de bir el uzanır. 

O iki lider tertemiz Hasan ve Hüseyin’dir. Ayrıntılı olarak övgülerine 

başlayacağım ve onlardan Kerbelâ’da şehit olanın şehâdetini kısaca duyuracağım. 

Onlar, üzüntü ve karamsarlık uçurum kenarına kadar getirmişken bana umudu 

verenlerdir. 

Nebevî methiyelerde Hz. Muhammed sevgisinin bir inanç meselesi yapılması 

gibi, bu mersiyede de Hz. Hasan’a ve Hüseyin’e gösterilecek sevgi bir inanç konusu 

yapılmaktadır. Bu mersiyede ilgili kıta şu şekildedir:
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Onları sevmek, vâcip olarak gördüğüm bir farzdır. Onlardan nefret etmek, 

süreklilik arz eden bir azabı başa getirir. Onların sevgisi uğruna akrabalarının 

tarafını tuttum. Onlardır, eskiden silinip yok olan ümitten birazcık yaşatanlar. 

Ölenin ardından teselli vermek amacıyla bu kasîdenin neredeyse her tarafına 

serpiştirilmiş atasözleri, hikmetli ve öğüt verici ifâdeler görülmektedir:
285
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Gecelerde ibret vardır. Gökteki Tanrı tarafından yeryüzünde meydana 

getirilene hayretle bak ki onda şüphe yoktur! Şu söz eskiye aittir: Zamanın 

uyaramadığı kişiye, vâizin söyleyip yaptıkları, bugün veya yarın fayda vermez. 
Aşağıdaki kıtada öğüt cömertlik yapmakla ilgilidir:

286
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Esenlik peşinde koşan can güvende olmaz. Canı korumak, onu vermededir. 

Keşke bilse… Bölüşürken övgü toplayacaktır. Kişi için, ölümünden önce elleriyle 

malından gönderdiği kalır, çalışıp kazandığı değil.    
İnsan kendine ağıt yakarken, sabırla ilgili alışılagelmiş ve kalıplaşmış sözlerle 

avunamadığı için başka bir yol aramaktadır. Bu mersiyede de Hz. Hüseyin’i 

konuşturup bir bakıma kendine ağıt yakan şair, cehennemi boylayacakları için 

düşmanların sevinmemeleri gerektiğini söyleyip teselli bulmaya çalışmaktadır:
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Eğer ölürsem ki Allah’ın takdiri geri çevrilmez, Na’îm cennetlerinde bana bir 

yer vardır. Benim kâtilim, cehennem çukuruna bırakılacaktır. Bedbahtlık, haydut 

kişiye düşkündür ve gelince de haydut onu çevirmeye muktedir değildir.  

Şairler mersiyelerinde değer verdikleri kişinin ölümüne canlı cansız her şeyin 

yas tutmasını isterler. el-Ensârî de bu manzûmesinde başkalarını ağlamaya çağırırken 

aynı yola başvurmaktadır. Örneğin Ka’be’nin selâm verilerek kendisiyle tavâfa 

başlanılan köşesini, yani Hacerülesved’in bulunduğu köşeyi, Zemzem suyu ile 

ağlatarak üzüntüsüne ortak etmektedir:
288
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Ehlinden boşalmış eve ağla. Dolunayın doğduğu yer olan o ev benden sonra 

uğranılan bir yer olmuş. Topluluk içinde seslen ve örnek göstererek de ki: Soyluluk 

yıldızları batar oldu ve soyluluğun giderek kaybolan gölgesi büzülür oldu. 

Yücelik, üstünlük ve iyilik evi… Ka’be’nin köşesi, Zemzem gözyaşları ile ona 

ağlamakta… Ziyâret edenler ve Hacerülesved’i selamlayanlar için, iyilikler yoluna 

sadece kendileriyle varılan birkaç insandan başka orada kimse kalmamıştır. 

Hz. Hüseyin için ağıt yakan başka bir şair, Muhammed Mü’min b. 

Muhammed Kâsım el-Cezâirî eş-Şîrâzî’dir. Üzüntüsünü pekiştirmek ve başkalarının 

ağlamaya katılımını sağlamak için satır aralarına övgü unsurlarını sıkıştıran şair, Hz. 

Hüseyin’in şehit düştüğü yerin adı olan Kerbelâ sözcüğünden ilhâm alarak oranın ne 

belalı bir yer olduğunu şu sözlerle anlatır:
289

 

        e>�L������ �3
(
����,� u&�
�
� �3
� e>�L���� ��(
m�&�� u'���� �3
(�� ���        

     e>�L�h�!� ��(���0 �&�
�
�� V�U�(�� ��0        e>�L���H��� ����E �3
(�� �I�C ��K%�.
Y  
                                                

288

 Aynı eser, s. 293-295. 

289

 eş-Şirvânî, Hadîkatu’l-Efrâh, s. 173. 



 116 

            �/���.Kg� �>�[
��� ��:���.�# ��� �7t 

     ��&�
K  
{�
�~.�� �]�&��* ��(�� �3��     ��&�
.
! K¢��\
�� �]�_��* ��(�� �3��  

     ��&�
�
* Kc�
�Kj� �9�m�& ��(�� �3��   ��&�
4
* 
	����F�� ���E�����E� ��(�� �3��  

           ��� �>�[
��� ��:���.�# ��� �7t�/���.
N  

Onlar dolunay, battıkları yer de Kerbelâ’ydı. Bak, Kerbelâ toprağı onlar için 

belâ ve ızdırâb oldu! Parıldarken ve yükseklerdeyken tutulmuş aya döndüler. Bu 

dolunayların, tutulmadan kurtuluşu da yoktu. Ah vah bana Hüseyin’in başına gelen 

felaket için vah bana! 

Orada küçük lori kuşu, kartalları defalarca avlamıştı. Orada nice defa 

eyerler mezar olmuştu. Orada nice kez soylular kayaları  yastık edinmişti. Orada 

nice kez atlar, ayaklarıyla reisleri ezmişti. Ah vah bana Hüseyin’in başına gelen 

felaket için vah bana! 

Hz. Hüseyin’e Kûfeliler tarafından verilen yardım sözünün yerine 

getirilmemesine bu manzûmede şu ifâdelerle değinilmektedir:
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Yardım sözünü verdiler, sonra da düğümünü sağlamca attıkları sözlerini 

tutmadılar. Onlar cennetleri bizzat görmüş ve onun uğruna canlarını seve seve veren 

aslanları avladılar. Ah vah bana Hüseyin’in başına gelen felaket için vah bana! 

Genç yaşlı bütün yakınları yok olup gitti. Peygamber torunu, onlar için 

gözyaşı dökerek acı duymaya ve seslenmeye başladı: Ey insanlar, yardım eden kaldı 

mı? Cevap verin. Ah vah bana Hüseyin’in başına gelen felaket için vah bana!    
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Bu manzûmede her kıtanın son mısraı ile yapılan tekrar, hüznün yoğunluğunu 

sağlamakta ve duyulan üzüntüyü daha da pekiştirmektedir. Ayrıca konu bütünlüğünü 

sağlayarak ve şiirin ahengini büyük ölçüde artırarak mersiye türünün en lirik 

örneklerinden birini ortaya çıkarmaktadır. 

‘Abdulbâkî el-Fârûkî’nin el-Bâkiyâtu’s-Sâlihât adlı kasîdesi ‘Usmân b. 

‘Abdillâh el-Mûsılî tarafından tahmîs edilmiştir. Hz. Hüseyin’e bir ağıt olarak 

yazılan ve yüz elli sekiz kıtadan oluşan bu manzûmeye şair farklı bir şekilde, 

söyleyeceği şiiri överek ve şiiriyle övünerek başlamaktadır. Hâlbuki bu, genelde 

methiyelerin sonunda görülen bir bölümdür. Bu tahmîsin ilk kıtaları şunlardır:
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Sönüklüğünün ardından tefekkür kıvılcımım tutuştuktan beri, Âl-i ‘abâ olan 

Ehl-i Beytin övgüsüne dair olan bu seçkin kitabı tasmît ederek onun üzerine 

oturduğu çerçevede Tâhâ âlinin evsâfını açıklayarak onları övmeye kalkıştım. 

Bu kitap, en hayırlı soya erişen felaketi açıklayarak iki dünyanın en büyük 

ibretlik hâdisesine dikkati çeker. Henüz hokkaya girmemiş en yüce kalemle, kudret 

eliyle levh-i kudrette nûr ile yazılmıştır. 
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Satırları akıl ırmağını akıttığından beri, anlamlarının bahçesi güzel kokar 

olmuştu. Hani güzelliğin alnı bu kitap ile ışımıştı. Ululuk topluluğu da taç giyinmiş, 

altın ve mücevher ile süslenmiş olarak  bununla parlamıştı.    

Göstereceği edebî sanatlarla övünerek manzûmesine başlayan şair, Hz. 

Muhammed ve Ehl-i Beytin övgüsünü içeren uzun bir bölümden sonra, Hz. 

Hüseyin’e ağıt yakma kısmına geçer. Zulme karşı duran ve zâlime biat etmeyen Hz. 

Hüseyin’e Kûfelilerin ihâneti nedeniyle Kerbelâ’da meydana gelen elim hâdiseden 

söz eder. Bu hâdisenin ortaya çıkmasına neden olanları kınar ve Hz. Hüseyin’in şehit 

edilişini şu ifâdelerle anlatır:
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Küstahça davrandılar ve Hz. Hasan konusunda Haydar’ı dikkate almadılar. 

Hani o hiçbir taraftar bulamamıştı. Hz. Hüseyin’e de öldürmekle meydana gelen bir 

ölümü tattırmışlardı. Böylece Kerbelâ’da akan aktı ve sınırı aşıncaya kadar kan seli 

aktı. 

Mersiyelerde kişinin ölümüne canlı cansız her şey yas tutmaktadır. Gök 

cisimleri, tabiat ve onda yer alanlar üzüntüye ortak olmaktadır. Bunlar daima sel gibi 

gözyaşı akıtırlar. Gözler kan ağlayıp görmez olur. Bu ağlamaya bazen diğer insanlar, 

hattâ melekler ve cinler de katılır. Yani âlemde var olan her şey katılır. Bunun en 

güzel örneği el-Fârûkî’nin tahmîsinden olan aşağıdaki kıtada görülmektedir:
293

 

   AB���&
Z�.��� �Re>��  ���� �F�9�_ �0�H        ���
0 ��2�'� �����&�¢�1�� ���/�H �R�  

   
&���
/�� �U@��� ��/��  ���: �(���0     �        )�0��_��]AB� �&
Z�0� �&��]�.�� �R�(  

            )���!��(����9AB� �b��
_��< �(�K� �K̂��( 

Yeryüzü ve gök, gözü kör eden felaket üzerine kan ağladılar. Bu dinin direği 

yıkıldı. Yer sarsıldı, gök çalkalandı. Yeryüzündeki dağlar kum tepelerine dönüştü.  
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‘Abdulbâkî el-Fârûkî’nin Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi ile ilgili bir başka 

manzûmesinde, akan göz yaşların sele benzetildiği görülmektedir. Şair, Hicâz’daki 

‘Akîk vadisini gözyaşlarının seline boğmaktadır:
294
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Taff
295

 olayını kulaklarıma kadar ulaştırdılar. Bunun üzerine içimdeki yangın 

alevlendi ve kederi gösteren gözleri benimle sürekli ağlatır oldular. Göz yaşlarım 

‘Akîk vadisini, eşsiz Cîretü’l-‘Alem’den itibaren taşırdı.   

Hz. Hüseyin ile ilgili mersiyelerde, başın kesilmesi olayı çokça işlenmiştir. 

Örneğin bu konuda Şî’î şairlerden Di’bil b. ‘Alî el-Huzâ’î (ö.246/860) şunları 

söylemektedir:
296
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Muhammed’in kızının ve nâibinin oğlunun kellesi, ey insanlar, mızrağın 

ucunda yükseliyor! Müslümanlar da görüp işitiyor… Bundan ne rahatsız olan ne de 

utanan var!  

el-Bâkiyâtu’s-Sâlihâtın tahmîsinde buna şu ifâdelerle değinilmektedir:
297
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 Hani hidâyetin kellesini mızraklarına takıp kaldırmışlardı ve İslâm’ın yıldızı, 

güçlülüğün ardında zillete uğramıştı!… Onun çağından hesap gününe kadar yer ve 

gök, insanlar, cinler ve melekler, yağmur yüklü bulut misâli, daima ona ağlayacak. 
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Bu mersiyede dikkat çeken hususlardan biri, Hz. Hüseyin’i şehit edenlere ağır 

hücumların yapıldığı, onun kâtillerine lanetin okunduğu ve onların küfür ile 

anıldıkları bölümlerin varlığıdır. Şair bunları dinden ayrılıp uzaklaşan kişilerden 

sayar ve onlara lanet okumada sakınca görmez:
298
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Hidâyet ışığını söndürüp haddi aştılar. Batıl inançlar edinerek Hakkı terk 

ettiler. Üzerinde oldukları doğru yola ve bilip tasdik ettiklerine muhâlefet ettiler. 

Savaş ateşini tutuşturdular. Rabbimin ateşine odun oldular, vay hâllerine! 

Onlara ağız dolusu ile nasıl lanet okumam. Onlar can pazarını kurmuşlardı. 

Ehl-i Beyt için en keskin kılıcı çekmişlerdi. Kalplerin mabedinde yorgun düşen 

akrabalık bağlarını önceden kesip koparmışlardı.   

Çöplükteki yeşillik değerinde olan dünya için âhiret yolundan sapıp 

ayrıldılar. Sadakatin ve bağlılığın farzını da sünnetini de terk ettiler. Hasan’dan 

sonra Hüseyin öldürülür mü? Allah’a yemin ederim ki yarın dirileceğini inkâr edip 

yalanlayandan başkası bunu yapmaz! 

Şair bu manzûmesinin son bölümünü siyasî hâdiselere ayırmıştır. Siyasî 

tercihini Hz. ‘Alî ve Ehl-i Beyt’in karşısında duranlardan yana yapan Ebû Mûsa el-
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Eş’arî (ö.42/662-3), ‘Amr b. el-‘Âs (ö.43/664) gibi bazı sahâbeye ve Yezîd b. 

Mu’âviye (ö.60/680), Mervân b. el-Hakem (ö.64/684), ‘Ubeydullah b. Ziyâd 

(ö.67/686) gibi Emevîlerin önde gelen liderlerine ağır sözlerle saldırarak 

manzûmesini bitirmektedir. 

III.3.3. Devlet Büyükleri İçin Söylenen Mersiyeler 

Şairler muhammes ve tahmîs nazmıyla, devlet büyükleri için de mersiyeler 

yazmışlardır. Bu şairlerden biri olan Safiyuddîn el-Hillî, muhammes bir mersiyesini 

Eyyûbî hânedanından Hamâ vâlisi el-Meliku’l-Mueyyed Ebû’l-Fidâ ‘İmâduddîn 

İsmâ’îl için yazmıştır.299

 Ticaret için Şam, Halep, Hamâ, Bağdat, Musul gibi 

merkezlere seyahatler yapmış ve gittiği yerlerde çeşitli devlet ve ilim adamlarıyla 

görüşme fırsatını yakalamış olan şairin görüşüp tanıştıklarından biri de bu zat idi. el-

Hillî adı geçen bu zatın ölümünde hâzır bulunmuş ve İbn Zeydûn’un, sevgilisi 

Vellâde’ye yazdığı ünlü Nûniyyesini  tahmîs ederek bir mersiye yazmıştır. Şair, el-

Meliku’l-Mueyyed ile beraber yaşama fırsatını vermediği için zamandan ve kaderden 

şikâyet ederek kasîdesine başlamaktadır:
300
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Zaman sizinle karşılaşma ümidini veriyordu bize. Felaketler de ayırmak 

suretiyle engelliyordu bizi. Sizinle ilgili emellerimiz gerçekleşmiş iken kavuşma 

yerine ayrılığa düştük ve uzaklaşma, hoşça karşılaşmamızın yerine geçti 

Zamanın, bize sizinle karşılaşmayı lütfedeceğini sandık; böylece 

methiyelerimiz sizin övgülerinizle süslenecekti. Duygularımız sizi anmaya 
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başladığında uzaklaşıp gittiniz ve ayrıldık. Ne yüreklerimize su serpildi ne de 

hasretinizden göz pınarlarımız kurudu. 

Mersiyelerde zaman ve kaderden şikayeti içeren giriş bölümünden sonra, 

genelde, ölen kimse için duyulan üzüntü ile ölenin yiğitlik, cömertlik, iyilik ve adâlet 

gibi övgüye değer meziyetlerinin anlatıldığı kısma geçilir. el-Hillî de bu mersiyesini, 

kendisine yapılan iyilikleri dile getirerek methiye bölümü ile sürdürmektedir:
301
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Duyurdu Müeyyed’in ölüm haberini bir topluluk. Keşke bilip kavrasalardı, 

hükümdarlardan tutun cömertlere kadar, nasıl birisinin ölüm haberini verdiklerini! 

Sanırım, başka işteyken düşmanlar o bize sevgi suyunu içirdi. Bu sevgi suyunu 

alışverişimizden düşmanlar öfkelendiler ve bunun boğazımızda kalması için beddua 

ettiler. Kader de “âmîn” dedi. 

Bizi evlerine cömertlikleriyle bağlayanlar ve bizi kendilerine teşekkür etmekle 

konuşturanlar olarak bildiklerimiz hani nerdeler? Sevincimiz, onlar arasında ve 

onlarla olmaktan ve onlardan kaynaklanmaktaydı. Bizler, ayrı kalmaları 

ihtimâlinden korkulmayanlardan idik. Ama bugün, karşılaşmamız bile ümit 

edilmiyor. 

Şiirin para kazanmak amacıyla söylendiği dönemlerde kralların ve eşrafın 

övgüsünde ifrâta kaçıldığı görülmektedir. Bu bazen mersiyelerin övgü bölümlerinde 

de ortaya çıkmaktadır. Örneğin el-Hillî, bu mersiyesinde övdüğü kişinin miskten, 

diğer insanların ise çamurdan yaratıldığını söylemektedir:
302
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Çağının hükümdarıdır. Arşın Tanrısı, onu övünülecek meziyetlerin sâhibi 

kılmış ve iyilikler yapmaya hazırlamıştır. Onu güzel yaratmış ve çirkinleştiren 

unsurlardan arındırmıştır. Saltanatın sultanıdır. Allah onu sanki miskten yaratmış ve 

halkın yaratılışını da çamurdan takdir etmiştir.  

Yukarıdaki kıtada görülen abartılı ifâdeler mersiyenin bir kusurunu 

oluşturmaktadır. Çünkü mersiye kusurları arasında aşırı ve makul olmayan övgüler 

de bulunmaktadır ve bunlar daima eleştirilmiştir. 

Mersiyelerde, ölenin yakınlarını sabır göstermeye ve teselliye çağıran, bu 

amaçla inandırıcı ve öğüt verici bir üslûp içeren sözlerin yanı sıra, sabretmenin 

mümkün olmadığını dile getiren beyitler de vardır. Aşağıdaki beyitlerde de acı çeken 

ve teselliye gereksinimi olan şair, ölen dostuna ağıt yakarken onunla geçirdiği güzel 

günlere özlem duymaktadır. Yalnızlığını ve sıkıntısını manzûmenin farklı yerlerine 

serpiştirerek uzun uzadıya anlatan el-Hillî, hayattan zevk alamadığını ve 

sabredemediğini şu sözlerle dile getirir:
303
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Allah şâhit, nice defa ihtiyacımızı karşıladınız. Bu bir gerçekti, ama sizden 

sonra yok olup anlatılan bir habere dönüştü. Sizleri anmayı, gece sohbetinin 
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konusunu yapmışsak şaşmayın. Gittiğin gün, tilâvet edilen sûreler gibi, üzüntüyü 

okuduk ve sabrı da talkın  yaptık. 

Nice sevgilinin göç eder etmesiyle başkasına vardık ve o bizi eskileri 

anmaktan kurtardı. Elde edilmesi zor nice su kaynağını daha kolayıyla değiştirdik. 

Ama senin hasretin… Susuzluğumuzu giderip sonra susuz yapsa da onun kaynağı 

hiçbir içecekle değiştirilemedi. 

Muhammes mersiyelere konu olmuş başka bir isim, aşırı cömertliği nedeniyle 

el-Kerem adıyla ünlenmiş olan el-Kâdî eş-Şerîf Huseyn el-Mekkî el-Mâlikî 

(ö.990/1583)’dir. Onun ölümü üzerine söylenen mersiyede şu sözlerle zamandan 

şikayet edilmektedir:
304
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Ey zaman, isteklerini dilediğin gibi yerine getir; gürültü kopar, gözü yaşlıları 

küçümse, olanlar nedeniyle insanlardan özür de dileme, dilediğin insanları öne geçir 

veya sona bırak… Kendisinden çekindiğin kişi öldü.!  

Mersiyelerin övgü bölümünde şairler ölüyü överken araya soktukları musibet, 

defin, kabir, kederlenme, ölüye seslenme gibi bazı ifâdelerle maksadın övgü olmayıp 

ağıt olduğunu hissettirip genellikle bu niteliklerin ölüyle birlikte yok olduğunu ifâde 

etmektedirler. Cömertliğe cevap verecek, kadınları ve malları koruyacak, yardım 

isteyene yardım edecek kimse artık yoktur ve iyilikler onunla gömülmüştür. Kâdı 

Hüseyin’in ölümü üzerine söylenen mersiyede de onun, beraberinde cömertliği de 

alıp götürdüğü şu şekilde dile getirilmektedir: 
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Vah varlığın dolunayına, mutluluk kaynağına ve mezarında toprak altında 

yok olmasına vah! Hüseyin el-Mâlikî, cömertliği ile birlikte öldü. Ey zaman, onun 

                                                

304

 İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-Zeheb, X, 616. 



 125 

ardından, makam ve mevkileri değersiz bir şekilde, kâr etsen de etmesen de artık 

satabilirsin! 

İlim adamlarına mersiye söyleme, Arap edebiyatında geç dönemlerde ortaya 

çıkmıştır. İlim adamları, bilginin yanı sıra eğer Arapların eskiden beri önem 

verdikleri cesaret, kahramanlık, cömertlik gibi hasletlere sâhip iseler, bu durumda bu 

hasletleriyle övülmeleri tercih edilmiştir. İlim erbâbı bir kâdı olan Huseyn el-Mâlikî 

de cömertliğiyle övülmüş; ama ilmi yönüne hiç değinilmemiştir. 

III.3.4. Şehirler için Söylenen Mersiyeler 

Endülüslü şairler, mersiyelerinde, doğulu Arap şairleri ile aynı üslûbu 

kullanmışlardır. Ancak kaybettikleri ülkelerine ağıt yakmada onları geçmişlerdir. 

Ülkelerini seven, mimarisine ve doğasının güzelliğine büyük bir düşkünlük gösteren 

Endülüslüler vatanlarının şehir şehir yabancıların eline düşüşüne üzülmüşler ve 

bunun için mersiyeler nazmetmişlerdir.
305

  

Şairler mersiyelerini genelde nasihat, dünyayı kötüleme, ve zamandan şikayet 

gibi konularla başlatmışlardır. Ancak bazı amaçlar göz önünde bulundurularak bazen 

bunun dışına çıkılmıştır.306

 Örneğin el-Hillî, el-Meliku’l-Mansûr el-Artukî’nin 

taziyesi için Mardin’e gittiğinde taziye günlerinin sona erdiğini ve çocuklarının dost 

meclisi kurduklarını görür. Bunun üzerine doğrudan mersiyeye başlamayı hoş 

görmez ve mersiyesini şaraptan bahseden bir mukaddime ile başlatır.
307

 Şair İbnu’l-

Hâcc’ın Endülüs üzerine yazdığı bir muhammes mersiyenin de gazel ile başladığı 

görülmektedir. Şairin, Muhammed b. Ma’n et-Tucîbî’nin ölümü ve Endülüs’ün 

düşüşü üzerine söylediği bu mersiyenin giriş bölümü şu şekildedir:
308
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İnsanoğluna zulmetmek üzere yaratılmış olanın hakkından benim adıma kim 

gelebilir? Onunla ilgili yargılarda “havar(=karagözlü)”ın hâsı yanlış yazılmış.309
 

Eteklerini sürüyerek çekine çekine yanımızdan geçti… Ürküp kaçtığında, ceylan onu 

ne kadar da kıskanıyor! Salına salına böbürlenerek yürüdüğünde ağaç dalına ne 

kadar da benziyor! 

O, miske batırılmış bir kâfûr çiçeği, hiçbir ipte kullanılmamış bir 

mücevherdir. Israrla takvaya dalmış iken onun uğruna dindarlığımı ve ibâdetimi 

bıraktım.  Ancak  bugün dönüşüm gerçektir ve ünlüdür. 

Şair, Endülüs’ün başına gelen felaketin, kendi gafletlerinin ve zevklerinin 

peşinde koşmalarının bir sonucu olduğunu, mersiyenin başına getirdiği bu gazel ile 

anlatır gibidir. Yukarıdaki son kıtada ve ardından gelen kıtada, dünyada gâfilce 

yaşamaktan pişmanlığını açıkça ifâde eder. Daha sonra bir zamanlar mutlu olduğu ve 

gezip tozduğu yerleri anlatıp güzelliklerini tasvîr etmeye başlar. Elden çıkan bu güzel 

yerlerin ve hükümdarının yasını şu ifâdelerle tutar:
310
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Ah nice yer var ki sarayları boşalmış, kabristanları ise şen ve bayındır olmuş. 

Görmeye değer yerleri, ziyâretçinin ilgisini artık başka yere çekiyor ve oraları 

ziyâret eden kişi tekrar gitmeyi arzulamıyor. Bu su başından dönmek imkansızdır ve 

söz konusu bile olamaz. 
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Dünya, çocuğunu yitiren bir anne gibi, feryat ederek İbn Ma’n’a ağlıyor. O 

istisnasız ümit beslenilenlerin en iyisiydi. Onun ihsânlarını övüyorum ve tekrarlayıp 

abartmıyorum. Bahçe, nankörlük ederek yağmurun iyiliğini bilmezden gelmez.  

Şair buraların artık yaşanılacak yerler olmaktan çıktığını ve tek çarenin 

buralardan gitmek olduğunu şu kıtayla dile getirerek kendisini teselli eder:
311
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 Varılacak yere söyle, yola çıkmamız ciddiye bindi. Özlem oralara doğru 

yönelince ne Mısır ne de Irak artık uzak değillerdir. Ayrılık, ulusların kurtuluş 

yollarındandır. Vatanından ayrılıp uzaklaşan, gereksinim duyduğu şeye kavuşur.      

Mersiyeler kaderden şikayeti içeren ve bu dünyanın geçici oluşunu 

vurgulayan bir giriş, söz konusu kişinin övgüsü ve onun kaybından doğan üzüntü ile 

ölenin mekanının cennet olmasını dileyen dua ve temenni bölümlerinden meydana 

gelmektedir. Tespit edilen mersiye konulu muhammes ve tahmîsler de bu muhteva 

üzerine kurulmuştur. Ancak bunlarda dua bölümünün olmayışı ve girişte bazen 

gazelin bulunması tespit edilen farklılıklardır. Bu muhammes ve tahmîslerde şairler 

içlerine doğanı, özellikle ölen yakınları için, büyük bir samimiyet ve yanıp yakılma 

duygusu ile dile getirmişlerdir. Duyguların saf, açık ve anlaşılır bir şekilde anlatıldığı 

bu mersiyeler yalın, sade ve yersiz tekellüflerden uzak bir üslûp ile kaleme alınmış, 

süslü sözler ve sanatlar genelde kullanılmamıştır. 

III. 4. Fahriye ve Hamâselerde Muhammes ve Tahmîsler 

Türü övgü olan kasîdelerin çoğu nesîble başlamasına rağmen hamâse ve 

kahramanlık türü manzûmeler nesîbe elverişsiz olduğundan bunlarda bu bölüm pek 

görülmez. Muhammes manzûmeler içinde, Ezrakî hâricilerinin liderlerinden Katarî b. 

el-Fucâ’e (ö.698/1298)’nin Hamâsesine yazılan tahmîs de bu bölüm olmaksızın 

doğrudan kahramanlık ile başlamaktadır.  

Uzlaşma bilmez bir hâricî ve aynı zamanda yarı kahraman yarı haydut bir 

kişiliği olan Katarî, birçok ünlü hârici gibi gerçek bir hitâbet ve şairlik yeteneğine 

sahiptir. Şiirlerinden biri bize kadar gelmiştir. Bu şiirin Dîvânu’l-Hamâsede bulunan 
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ünlü bölümleri, üslûbunun yüksekliği ve ölümü küçümseyen kahramanca edâsı ile 

dikkati çekmekte ve şairin diğer hârici şairlerin ön sırasında yer almasını 

sağlamaktadır.
312

 Bu ünlü kısımlara, kendi kabilesinin yanında bizzat savaşlara 

katılmış ve kahramanlıklar göstermiş bir şair olan Safiyuddîn el-Hillî tahmîs 

yazmıştır. Bundan bazı kıtalar şu şekildedir:
313
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Düşmanlar kollarını uzatınca ve çabucak saldırmaları ruha korku salınca 

ortaya atılıp peçesini kaldırdım. Korkudan darmadağın olmuş haldeyken ona, 

yazıklar olsun yiğitlerden korkma dedim. 

Onuru, pazarlık etmeksizin satın aldığım ve ibretlik cezayı her kese 

kondurduğum gibi sen de ölümlülük kâsesinden içmeye söylenmeksizin gidiver. Sana 

verilmiş süreye ilaveten bir gün daha yaşamak dilersen sana uyulmaz.  

Zillet ve çaresizlik içinde yaşamayı sürdürdüğünde, ey nefis sana izzetini 

verecek benden başka biri mi varolacak? Ecelden korkmak, bir sığınak değildir. 
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Yaşamak elbisesi onurlu bir elbise değildir ki korkak ve zillete uğramış kardeşimden  

esirgensin. 

Şair, kendisine seslenip bazı öğütlerde bulunduktan sonra, kavmini ve 

dostlarını yitirmesinin ardından kişinin yaşamaya devam etmesinin anlamsızlığını 

dile getirerek manzûmesini şu sözlerle bitirmektedir:
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Ey gönlüm, ululuk için çabala ki saygı göresin. Hayatta huzuru arama ki 

ondan mahrum kalmayasın. Her kim iyilikle anılmayı elde ederse kazançlı çıkar. Her 

kim rızkına razı olmazsa bıkıp usanır ve ölüm onu yok olmaya götürür. 

Halkımdan sonra yaşamayı mı arzulayacağım? Cenklerde ölmekten mi kaygı 

duyacağım? Korumasız ve kimsesiz yaşamaya razı mı olacağım? Değersiz bir eşya 

gibi olduktan sonra hayatta kalmanın hiçbir anlamı da yoktur.                                  
Medîne’nin kuzeyindeki Teymâ yakınlarında bulunan el-Eblak kalesinde 

yaşayan es-Semev’el b. ‘Âdiyâ (ö.560)’ya atfedilen ünlü bir şiir, yukarıdaki 

manzûmenin aksine, doğrudan kahramanlık yerine nasihat içerikli bir giriş ile 

başlamaktadır. Bu şiire yazılan tahmîslerden biri Safiyuddîn el-Hillî’ye aittir. 

Kasîdenin öğüt içerikli giriş bölümünü değiştirmeyen el-Hillî’nin tahmîsinde, ilk 

kıtada, asıl ve eklenen beyitler arasındaki anlam uyumsuzluğu dikkat çekmektedir:
315
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Çöl enine boyuna geniş olsa da canı sıkılan için yeryüzü hoş değildir ve 

orada koşuşturması, karanlık elbisesini aralamamıştır. Kişinin onuru kötülük ile 

kirlenmedikçe, giyindiği her hırka güzeldir. 

Kişi gözünden uykuyu esirgemedikçe ve değerli canının bedelini 

yükseltmedikçe kaybeder ve üstünlükleri de kınanmaktan korunur olmaz. O, nefsini 

zelil etmemişse, güzel övgüye hiçbir yol bulmaz.    

Bu ünlü kasîdeye yazılan diğer tahmîs ‘Abdulbâkî el-Fârûkî’ye aittir. el-

Fârûkî, nasihat içerikli giriş beyitleri başarılı bir şekilde övünmeye çevirerek bir 

anlam tasarrufunda bulunmuştur:
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Şerefimin bir koruluğu var ki onun bahçesinde kusur bitmez ve onun toprağı, 

kusur bulan ayaklarca çiğnenmemiştir. Suyum havuzuna akarken dedim ki: 

İnsanoğlunun onuru kötülük ile kirlenmedikçe, giyindiği her hırka güzeldir. 

Gözden uykuyu engelleyen ve kınamayı gerektiren eylemleri yapmamayı âdet 

hâline getiren hür bir nefsim var. Delikanlı, nefsini kınamayı âdet hâline getiren 

kişidir. O nefsini zelil etmemişse, güzel övgüye hiçbir yol bulmaz.  
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Şairler genelde kabilelerinin sayı bakımından çok olması ile övünürler. Ancak 

bu manzûmede ve ona yazılan tahmîslerde şair, kabilesindeki fertlerin azlığıyla 

övünmesini de bilmektedir:
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Atalarımız nice ihânet çetesini zelîl etmiştir. Onlardan kimisi rakibimiz ve 

çekemeyenimiz idi. Bize yönelik bir pusu kurmaktan âciz kalınca, sayımız azdır diye 

ayıplarlardı bizi. Ben de onlara, zaten soyluların sayısı azdır dedim. 

Yerimizi yıldızların tepesine kurduk. Gölgemizde gölgelenmemiş hiçbir kral 

yoktur. Sayısı çok olanların ordusu korkmuştur biz az olanlardan. Sağ kalanları 

bizim kadar olanlar, az değillerdir. Bizler en yüksekler için yarışan genç ve 

yetişkinleriz.  

Şiirin bir kıtasında şair sayı azlığına şu ifâdelerle açıklık getirmektedir:
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Peş peşe meydana gelen savaşlar adamlarımızı yok etti. Düşman, bizimle 

savaşmaktan bıkınca yaşar oldu. Çünkü onlar bizimle çarpışmaya yeltenince, ölüm 

sevgisi ecellerimizi bize yaklaştırırdı. Oysa onlar ölümden hoşlanmazlardı ve 

böylece ecelleri uzardı.   
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Şair, kendilerine sığınanların el-Eblak kalesinde her türlü saldırıdan 

korunacağını şu sözlerle dile getirmektedir:
319
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Heybetimiz, sarsılmaz yüksek dağlara denk düşer. Evimiz galaksinin tepesine 

kuruludur. Etrafımız, zamanın âfetlerinden korunaklıdır. Çok olanların komşusu hor 

ve komşumuz saygın oldukça az olmamız önemli değildir.  

Şam’a girer girmez yönetimi bize râm oldu. Kral ve komutanı bize doğru 

emekledi. Eşiğine varılması güç olan Yukarı Neyreb’te bir dağımız var ki korumaya 

aldıklarımız oraya yerleşir. O, çok iyi korunur ve gözü, bitkin bir halde, kendisinden 

çevirir. 

Şakrâ yolu üzerinde bulunup ırmakları taşan, ünü yıldızların ününü aşan, 

halkın arasında yaygın bir şekilde şükrânla yâd edilen o köşk eşsiz, ünlü Eblak’tır. 

Ona varmaya yeltenenlere, ulaşmak güç gelir ve kuvvetlerini aşar. 
Aşağıdaki kıtalarda şair ölümden korkmamak ile övünmektedir:
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Aslanı elleriyle tutan, yakalayıp ona ölüm kâsesini içiren bizdendir. Çatışma 

gününde binlercesini öldüren de bizdendir. Bizden hiçbir bey yatağında ölmemiştir 

ve bir öldürülenin var olması itibariyle de hiçbir gününü zayi etmemiştir. 

Komşumuz ve dostumuz zulme uğramaktan endişe duyar duymaz mallarımız 

ve kellelerimiz onun uğrunda olur. Bir kere çarpışmanın fitilini kahramanlarımız 

tutuşturmuşlarsa kanlarımız kılıçların kenarları üzerine akar. Kılıç kenarlarından 

başka bir şey üzerine de akmaz olur. 

Soyluluk ve cömertlikle övünme, şu şekilde ifâde edilmektedir:
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Büyüklerimizin kendisi ile hükümdarlıklarını kurdukları bir gayretleri 

olmuştur. Soyluluk evi çabalarımız ile kurulmuştur. Desût’ta desteklenen hep bizden 

olmuştur. Bizden bir bey gidince başkası gelir. O, soyluların söylediğini söyler ve 

uygular. 

Yüceliklere koşmada bütün yarışanları geçtik. Bağışlarımız umut içinde olan 

ve seven herkesi kapsadı. Münafığın ateşi defalarca kıtlıkta sönmüştür. Halbuki 
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ateşimiz sabah yıldızı doğmadan sönmemiştir. Ve konuklar arasında hiçbiri bizi 

kötülememiştir. 

Kabilesinin saflarında bizzat savaşlara katılan el-Hillî, el-Emîr Vecîhuddîn 

Munkiz’e veya bir rivâyete göre el-Emîr Ebû’l-Fadl el-Mîkâlî’ye ait beyitlere bir 

tahmîs yazmıştır. İlk kıtasında tahmîsin getirdiği bir anlam uyumsuzluğunun da 

görüldüğü bu manzûme şu şekildedir:
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Yüce gönüllüler, şan ve şerefte bizimle yarıştıklarından beri malımızın ve 

devemizin değerini düşürdüler. Kök ve çoğalan dallar bizimdir. Kısa ve kanlı 

kılıçlarımız iktidarımızın uzun süreli olmasını sağlamıştır. 

Nice avlu adaletimizle mamûrdur. Nice kral cömertliğimize boğulmuştur. 

Nice lider buyruğumuzu yerine getirmekle memurdur… Biz, ihtiyaçları gideren ve 

düşmanlarını zırhlarının ortasından vuran bir topluluğuz. 

Nice defa büyük sorunları ince ve keskin kılıçlarla zayıf düşürdük. Üstünlük, 

Sâm’ın çağından beri malları paylaşmak ve Hâm’ın döneminden beri çarpışmalara 

atılıvermek bize aittir. Bunda rakip yoktur! 
Halep-Musul Hamdânîlerinin en ünlü hükümdarlarından Seyfuddevle 

(ö.356/967)’nin kahraman kuzeni Ebû Firâs el-Hamdânî (ö.357/968)’nin bir 
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fahriyesine yazılan, beyitleri arasındaki söz ve anlam uyumu nedeniyle İ’tilâfu’l-

Me’ânî ve’l-Mebânî adını alan tahmîs, kırk kıtadan ibaret olup nesîb bölümüyle 

başlamaktadır. Aslında hamâse, kahramanlık ve savaş şiirlerinde nesîb bölümü 

hemen hemen hiç görülmez. Ancak Ebû Firâs’ın genelde fahriyelerinin başında yer 

alan gazelleri, diğer muvelled şairlerinkinden farklıdır ve hamâse türünün başında 

bulunmaya elverişlidir. Çünkü bunlarda cinselliğe yer verilmez ve ayaklarının altına 

yanağını serecek ve kölesi olduğunu söyleyecek derecede, sevgiliye zillet 

gösterilmez; aksine şair gurûra kapılıp kibirlenir. Aşk acısı kendisini yaralayınca, 

insanlar zayıflığını görmesinler diye göz yaşlarını akıtmayıp içine hapseder ve ancak 

geceleyin ağlar. Kendisini küçük düşürecek niteliklerden gözyaşını uzak tutar. 

Örneğin onun göz yaşları akmaya direnir (‘asiyy).
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 Bu özellikleri barındıran ve 

tahmîs edilen fahriyesinin başında bulunan gazelin ilk kıtaları şu şekildedir:
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Dolunayın bile parlaklığının altında kaldığı sîmasıyla bana baktı ve 

gülümsemesiyle beni mahcup etti. Câzibesi kalbimi daha terk etmemişken, seni 

gözyaşlarını tutmakta direnen ve karakteri sabır olan biri olarak gördüm dedi. Senin 

üzerinde, emretme ve yasak koyma gibi sevdanın hiçbir etkisi yok mu? 

Ey Su’âd dikkat et nefsim onurludur. Sevda iniltilerimin duyulmasından 

hoşlanmaz. Ben kendilerine saçmalık peyda olanlardan değilim. Evet ben özleyen 

biriyim ve yanıp tutuşuyorum. Ancak benim gibi birinin sırrı açığa vurulmaz.   
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 el-Bustânî, a.g.e., II, 370. 

324

 el-Cenbîhî, eş-Şeyh Muhammed, İ’tilâfu’l-Me’ânî ve’l-Mebânî fî Tahmîsi Kasîdeti Ebî Firâs el-

Hamdânî, tsz., s. 8. 
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O zamandaki tabiriyle Rûm diyarında, yani Bizans topraklarında esâret 

hayatında söylediği kasîdeler olan Rûmiyyelerinden biri olan bu kasîdede
325

 şair fitne 

çıkaranlardan çektiklerini anlatmaktadır. Sevgilisine değer vermeye çalışırken ondan 

kendisini küçük düşürücü davranışlar gördüğünü ve kendisini tanımamazlıktan 

geldiğini söylemektedir. Fakat her şeye rağmen vefâdan ayrılmadığını ifâde ettikten 

sonra ızdırâbını şu sözlerle dile getirmektedir:
326
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Nice akıncı bana yakın olmanın hasretini çekerken ve savaştaki yiğitliğimden 

nice savaş meydanı darmadağın olurken sevdaya düştüm. Allah’ın takdiri olmasaydı 

senin kapanın beni avlamazdı ve sen olmasaydın hüzünler için kalbe giden bir yol 

var olmazdı. Ancak sevda belalar için bir köprüdür. 

Aşk ateşiyle tutuşmuşluktan hasta düştüğümü dönüp arz etmeye başladım ve 

ona doğru yaltaklanarak zilletimi gösterdim. Hadi oradan!... Bana göre sen sâdık 

biri değilsin dedi. Artık inandım ki benden sonra, hiçbir âşık için saygınlık kalmadı. 

Yapışıp tutunduğundan da elimde sıfır var.  

Şair bu uzun nesîb bölümünden sonra, bir cengaver olduğunu, böyle gönlü 

yaralı olarak terk edilmeyi hak etmediğini, huzurunun kalmadığını söyler ve şu 

sözlerle övünür:
327
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Ey Sa’d, hele bekle... Uzaklarda yaşamam, ehlime yabanileştiğimden 

değildir. Hayır, aksine, sevdanın verdiği rahatsızlıklardandır. Ben soylu ve itibarlı 

bir kavimdenim. Ben, zafere ara vermemeyi kendilerine adet edinen orduları peşinde 

sürükleyenim. 

Topluluğumuz ve başka bir topluluk karşı karşıya gelince atlarımız ölümlere 

atılmayı arzular. Burada kendimi o topluluğun hedefi ve arzusu olarak görürüm. Yer 

ve mızrak kanana kadar susuz kalırım. Kurt ve kartal doyana kadar akar kanım. 

Kargım hainlikle hiçbir kanın içine dalmamıştır. Kılıcım güçlünün 

kellesinden başkasını kesip koparmamıştır. Allah’a yemin ederim ki akşam zaferinin 

peşinde değilim. Savaşın gerisinde kalmış kabileye ve benden önce kendilerine 

uyarıcılar gelmeyen orduya sabahleyin saldırmam.    

Dünya malında gözünün olmadığını ve cömertliğine hiçbir şeyin engel 

olamayacağını şu ifâdelerle dile getirerek övünür:
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Methiyeleri ve övgüyü kazanmak üzere yaratıldım. İyilik yapmak, benim için 

bir karakter ve alışkanlık idi. Hiçbir gün gözümü müstehcene dikmeye kalkışmadım. 

Zenginlik, giysileriyle beni azdırmadı ve fakirlik beni cömertlikten engellemedi. 

Bana sıkıntısını arz edene yardım ederim ve az olan malımın çoğunu ona 

veririm. Malın fazlasını ve kendisiyle övünülecek kadar çok olanını, ırzımı korumak 

için bulundururum. Peşinde koşacak kadar çok fazla mala ihtiyacım yok. Namusumu 

korumadıktan sonra çok mal da olmaz olsun. 

Çok dindar bir kişi olan Ebû Firâs’ın Rûmiyyelerinde, izzetinefis, cesâret, 

atılganlık, vatana özlem, sabır, Allah’ın inâyetine derinden güven gibi onun sâhip 

olduğu en güzel meziyetler bulunmaktadır.
329

 Onun bu Rûmiyyesinde de Allah’ın 

inâyetine güvenip kadere kendini teslim edişi şu iki kıta ile dile getirilmektedir:
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Ey Su’âd, itibarım gelip geçici değildir. Benden başkası, zaferlerimde 

gösterdiğim harikaları görüp okumamıştır. Ben savaşlarda düşmanları en hızlı 

püskürtenim. Ancak Allah’ın takdiri bir kişi için ısınmaya başlayınca onu koruyacak 

ne bir kara ne de bir deniz bulunur. 

Düşman korkusu değil, mukadderat beni kötü hallere düşürdü. Asık suratlı 

kara bir gün idi. Onda ölüm havuzunun kaynağı benim için güzelleşmişti. Can 

dostlarım ya kaçış ya da ölüm dediler. Onlar, en tatlısı da acı olan iki şeydir dedim.    

Seyfuddevle’ye seferlerinde sık sık katılmış ve yaptığı savaşlarla, onun 

ordusunun en kahraman savaşçıları arasına girmiş olan Ebû Firâs bir defasında 
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 el-Cenbîhî, a.g.e., s. 13.  
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Bizanslılarca tutsak edilmiştir.331

 Hayatı savaş ve esâret silsilesinden ibâret olan şair 

için, hayatın sefasını sürmek fırsatı doğmamıştır. Dört yıl kadar süren bu esâret 

hayatı
332

 tahmîse şu ifâdelerle yansımıştır:333
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Saadet yüzü görmesinler. O kavim esaretime sevinmekte! Sanki ben sayıları 

az olan bir kavimdenim… Prangaları bana her ne kadar ağır gelse de iş ciddiye 

binince kavmim beni hatırlayacaktır. Dolunay kapkaranlık gecede aranır. 

Ey gafiller dikkat edin! Allah’a yemin ederim ki biz sizi uzun mızraklarımızın 

ölüsü olarak bırakacağız. Mızrakların kendisini yaralayıp bitkin düşürdüğü birileri 

aranızda esirken buna razı mı olacağız? Bizler aramızda aracılığı kabul etmeyen 

insanlarız. Bizimdir ya herkesin önünde bulunmak veya kabir. 

Üzerinde temelimizin yükseldiğinden başka hiçbir şeref yoktur. Bizi küçük 

düşürecek hiçbir şey bize dokunmaz. Kellelerimiz bizce her ne kadar değerli olsalar 

da yücelikler uğruna canlarımız bize değersiz gelir. Şerefe evlenmek teklif eden kişi 

mihri yüksek bulmaz.  
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Fahriyeleri cengaverlik, iffet ve asâlet ile süslü olan Ebû Firâs, övünürken 

cengaverliğine, savaşta gösterdiği kahramanlıklara, yanı sıra ataları ve amcalarının 

yaptıkları savaşlara derinlemesine dalar.
334

 Şair bu fahriyesinde atalarıyla şu şekilde 

övünür:
335
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Daha önce, ilk atalarımız da böyleydi. Pahalı övgüyü fazilet ve dostlukla 

satın alırlardı. Halkın içinde methiyeler okununca onlar dünyalıların en itibarlısı, 

yükseklerde olanların en yükseği ve övünmek gibi olmasın toprak üzerinde 

yaşayanların en soylusu olurlardı. 

Fahriyeler müstakil olarak yazıldığı gibi kasîdenin bölümleri içinde ve 

başkalarının övgüsü sırasında da nazmedilir. Bu durumda övünme birkaç beyitle 

sınırlandırılmış olur. Bu tür övünmelerde şair daha çok şiirdeki ustalığından söz eder 

ve abartılı ifâdelerle kendisinin diğer şairlerden üstün olduğunu söyler. Genellikle 

methiye bölümünü tamamlayıcı nitelikte olan bu kısımda şair kendisinin ve 

kabilesinin erdemlerinden, şiir sanatındaki ustalığından söz eder.  

Methiyelerinin son bölümünde şairlikleriyle övünmeyi âdet haline getiren 

şairlerden olan Endülüslü İbn Zümrek,
336

 bir muhammes methiyesinin sonunda 

sanatı ve şiiriyle övünmektedir. Doğulu şairleri kendileri için birer rakip olarak gören 

ve onlar kadar üstün bir şair olma yarışına giren Endülüslü şairler gibi İbn Zümrek de 

söz konusu methiyesinin son kısmında Irak’ta yaşayan şairlere meydan okuyarak 

methiyesinin üstünlüğü ile övünür:
337

 

�� Tp
����# ���_���@��� V�#           �� @��f
0 �'��(�M �p����� �_�K%~���� @��f
0 ���  

���0�&�� 
9�/�0 ���� ���1�����              �� @��%
0 �q��&���E�0 
9��
��� ������� ���X
0 �d�  

         �R�#�H $�0���;̂�� �J���_ �����_@��\
0 �>�  

                                                

334

 el-Bustânî, a.g.e., II, 370. 

335

 el-Cenbîhî, a.g.e., s. 15. 

336

 Durmuş, “İbn Zümrek”, DİA, XX, 474. 

337

 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 92-93; Nefhu’t-Tîb, X, 69-70. 



 141 

�� 
9�5���&���Y ������� �-�C ����� s���0 ��<       �O�[���#�.�� �-�5�< 
]�s��K�� �G����# x �k  

�R;S�!��/�0 
9�&���� @&
_ �&���;��D
0 V  �     � ���b�   ���5��
0 $���D�H ���4�%�� ����M 
9�           

        �RK ��� 
9���� ���R@.�� �/���b����f�
0 �/� 

Doğuya giden kervanları şarkılarla güden kişi ile, ruhları coşturan bir 

seferberlik çağrısı gibi onu yayarım. Onu Irak’takilere doğrultarak  attım. Onu 

boynu mecâz halkası ile çevrili ve övgü ağacının üzerinde öten bir güvercin olarak 

gönderdim. 

Söz atını hedefe doğru dörtnala koşturdum. Söz arenasında öne geçme 

üstünlüğünü elde ettim. İncilerin incisinden bir gerdanlık dizdim. Övünmenin 

boynuna dizili bir kolye taktım ve onu iki dizinin arasında inşâd ettim. 

Bağış elde etmek için başka birini överken övünmeye kalkışmanın anlamı, 

kendinin kibar dilenci olduğunu ve verilecek mükâfatın da ona göre hazırlanıp 

verilmesi gerektiğini anlatmak olmalıdır. Genel durum bu olmakla birlikte, el-Hillî 

bir methiyesinin sonunda yazdığı şiirle övünürken bu tür şairlerden olmadığını şu 

sözlerle anlatır:
338
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Halkın arasında, sizler için, dünyayı dolduran güzel övgüler her ne kadar 

şakıdımsa da bu övgülerimle, sevginizden başkasını istemedim. Bir gün gerçek 

dostluğunuza kavuşmadan ve hakkınızda gerçekten güzel bir manzûme söylemeden 

ölürsem de, siz öldüğünüzde bu söylediklerim var olacaktır.  

Müslüman halkın arasında kültürel faaliyetlerin ve ilimle uğraşının sonraki 

çağlarda gittikçe yaygınlaşması sonucunda, savaşta gösterilen kahramanlıklarla 

övünmenin yanında ilim uğruna çekilenlerle övünmenin de yer aldığı görülmektedir. 

Bu türden bir övünme, kime ait olduğu belirtilmeyen bazı beyitlere en-Nâblusî’nin 

yazdığı aşağıdaki tahmîste görülmektedir:
339
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Çok câhil, zamanını gazel okuyarak harcadı. O, güzellikten uzak bir yerdedir. 

Ben kınayanların sözüne ilgi göstermem. İlim tahsil etmek uğruna  uykusuz kalışım, 

bir güzele kavuşup onu hoşça kucaklamaktan daha zevklidir. 

Düşmanlara göre bir kusur işlemişsen o bir mükemmelliktir ve mükemmel 

olanı kusurlu görmek, onların bir özelliğidir. Pahalı bir şeyi, ucuz olanı vererek 

talep etmem. Zihinde derin bir meseleyi sevinerek çözmeye eğilmem, sâkinin 

şarabından daha önemlidir. 

Maksadıma kavuşmak ve sevdiklerime yakın olmaktaki kararlılığım, 

yüceliklerin zirvesine çıkar. Azmi, çekilmiş bir kılıç gibi olan benim. Ey temennilerle 

rütbeme yükselmeye çalışan, aşağıda kalan kişi ile yükseklere çıkmış diğeri arasında 

ne kadar da fark var! 

Ben yücelikle nitelenmişim. Hiçbir açıdan onu yitirmekten endişe etmem. Ey 

aramızda itibar kazanmaya çalışan âciz kişi, ben gece karanlığında uykusuz 
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kalacağım ve sen geceyi uyuyarak geçireceksin, daha sonra da bana yetişmek mi 

isteyeceksin! 

III.5. Hicviyelerde Muhammes ve Tahmîsler 

Muhammes ve tahmîslerde, kabile fertlerini veya kabileye sığınanları koruma 

geleneğinin ihlâl edilmesi ya da bunun gerektiği gibi yerine getirilmemesi, hicve 

konu olmuştur. Bu, malını gasp eden Benî Şeybân kabilesine karşı kendisine yardım 

etmeyenleri hicveden Benî ‘Anberli Kurayz b. Uneyf’in söylemiş olduğu kasîdeyi 

tahmîs eden Safiyuddîn el-Hillî’nin bir manzumesinde görülmektedir. Şair, kendisine 

yardım etme sözünü veren kabilenin yanına vardığında onların fikirlerini 

değiştirdiğine ve bu konudaki isteksizliklerine şâhit olur. Bunun üzerine kendisine 

verilen sözün yerine getirilmesini şu ifâdelerle ister:
340
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Hani nerde kahramanlığınız!... Aranızda bana çare kalmadı. Mazeret ileri 

sürme ve kınamalar ile hakkım zâyi oldu. Sonra dedim: Taraftarları ve mal-mülkleri 

az olmasına rağmen Mâzinli olsaydım, Zuhl b. Şeybân’dan olan Benî Lakîta 

develerimi gasp etmezdi. 

Arapların çobanları ile beraber yaşasaydım, konukları olsaydım, 

kabilelerinde bir meskenim olsaydı ve bireylerinin koruması altında bana bir üzüntü 

dokunsaydı, o zaman, geciken birinin oyalanması üzerine öfkeyle sertleşiveren bir 

topluluk, yardımıma hemen koşardı.    

Klâsik kasîdeyi oluşturan özellikleri genelde taşımayan hicviyelerin iç planı 

nesîb-hiciv veya nesîb-hiciv-fahr şeklindedir.
341

 el-Hillî’nin tahmîsi de bu plana göre 
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 el-Hillî, Dîvân, s. 63-64. 
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 F. Krenkow, “Kaside”, İA, VI, 388; Çetin, Eski Arap Şiiri, s. 89.  
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nazmedilmiştir. Yukarıdaki hiciv ve kışkırtıcı ifâdelerden sonra şair, mensûbu olduğu 

kabile ile şu şekilde övünür:
342
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Allah şâhit… Vuruşmak için karşılarına çıkanları yok ettikleri gibi evlerini de 

tehlikelerden koruyan ve su kaynaklarına aslanların bile konmaya cesaret edemediği 

kavmim, öyle bir topluluktur ki savaş onları tehdit eder hâle geldiğinde gruplar ve 

fertler hâlinde coşup ona koşarlar. 

Onlar öyle bir topluluktur ki yiğitlerin siyaha çalan kanı onların içeceğidir. 

Kellelerdeki miğferin çınlaması onları coşturur. Mübâreze etmek isteyen kişi onları 

savaşa çağırınca… Felaket anlarında kardeşleri onlara seslenince, onun söylediğine 

kanıt istemezler.  

Araplar zanaatla uğraşmayı ve onunla uğraşanları küçümsemektedirler. Bu 

kişileri güçsüz olmakla yermektedirler. Onlara göre, kişi rızkını kılıcı ve yaptığı 

savaşlar ile elde etmelidir. Kişiyi güçsüzlükle yererken, başkasına zulmetme 

konusunda onu beceriksiz olmakla suçlamaktadırlar. Bu tür hicviye yazan şairlere 

göre, akrabalara yapılan zulmün hoş karşılanmaması gerekir. Ancak yabancılara 

yapılacak olan haksızlık övülmeye değerdir. Bu anlayış, bir muhadram şairi olan en-

Necâşî (ö.40/660)’nin Temîm b. Mukbil el-‘Aclânî’yi hicvettiği aşağıdaki beytinde 

de görülmektedir:
343
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Onun kabilesi hiçbir söze ihânet etmez ve insanlara bir hardal tanesi kadar 

zulmetmez! 
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el-Hillî, kabilesini övdükten sonra, sözlerinde durmayan ve kendisine yardım 

edebildikleri hâlde bundan vazgeçen muhâtaplarını, yukarıdaki geleneksel anlayış 

içinde şu sözlerle hicveder:
344
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Bugün, elimin ulaşamadığı şeye uzanabilmek için, yardımlarını beklediğim 

kavmim, teçhizat ve atlarının çokluğuna rağmen, bana ihânet ediyor. Kavmim, 

sayıları çok olmasına rağmen, kolay da olsa hiçbir savaşta yer almıyor. 

Karar vermede kudret gösteremeyen âciz kişi gibi, acıya neden olanı affeder 

ve onu mazûr görürler. İnsanların hoş karşılanmayan bir hâlini görseler, zâlimlerin 

zulmünü af ve kötülerin kötülüğünü  iyilik ile karşılarlar. 

Her biri, Yaratıcı’nın yolunu erdemliliği ile gösterir. Yumuşak 

davranışlarıyla suçlunun eziyetinden sakınır. Yürüyüşünün ağırlığından yeryüzünün 

şikâyet ettiğini zanneder. Sanki Rabbin, bütün yaratıkları arasından kendisine saygı 

göstermeleri için onlardan başka insan yaratmamıştır! 
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Her kavmin yaptığının karşılığını verselerdi, ne Acemler ne de Araplar 

onların topluluğunu ürkütmezdi. Fakat neşeli bir yaşama razı oldular ve saklandılar. 

Ah keşke onlar yerine, savaşa girişince deve ve at binicileri olarak akın eden bir 

kavmim olsaydı!   

Kendi davranışlarının sonucunda oluşmayan sıfatlar ile kişiyi yermek hicivde 

bir kusurdur. Örneğin yüz çirkinliği, ufak tefeklik, cılızlık, fakirlik, soylu bir aileden 

gelmemek gibi hususlar gösterilerek kişiyi yermek veya ebeveyninin hatasıyla ya da 

mensûbu olduğu kabile fertlerinin sayı itibariyle az oluşu ile kişinin ayıplanması 

hicivde hoş karşılanmamaktadır. Bunların kusur olarak görülmemesine, es-Semev’el 

b. ‘Âdiyâ’nın övünme konulu ünlü bir şiirinde de rastlanılmaktadır. Kabilesiyle 

övünen şair, kendilerine sığınmış insanları koruduktan ve iyi insanlar olduktan sonra, 

kabilesinin sayı azlığını bir kusur olarak görmemekte ve bunu eksiklik sayanlara 

itibâr etmemektedir:
345
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Bizi, sayımız azdır diye ayıplıyorlar! Ben onlara dedim: Soylular zaten azdır. 

Komşumuz saygın olup sayısı çok olanlarınki hor görülürken az olmanın bize zararı 

olmaz. 

Ancak yukarıdaki tahmîs kıtalarında, sayı azlığının tersine, sayı çokluğu 

hicve konu olmuştur. Burada, kendisine sığınanları koruyamayan kabilenin sayı 

çokluğu bir eksiklik olarak hicvin nedenleri arasında yer almıştır.  

Kabileler arası mücâdeleler ve siyasi sürtüşmeler, hicivlerin yaygınlık 

kazanmasının bir başka nedenini oluşturmuştur. Bunun gibi, kişiler arasındaki 

çekişmeler nedeniyle de hicviyeler söylenmiştir. Şâirler, rakiplerini ve sevmedikleri 

kimseleri yermişlerdir. Bunlardan biri, Endülüs’ün ünlü şair ve vezirlerinden olan 

İbn Zeydûn’dur. Vellâde’ye karşı beslediği şiddetli aşk onu, nüfuzlu bir rakip olan 

İbn ‘Abdûs ile karşı karşıya getirmiştir. Rakibine tehdit dolu şiirler yazan İbn 

Zeydûn, bir komplonun kurbanı olarak iftiraya uğrar ve hapse atılır. Tutuklu şair, 

hapiste Vellâde’ye aşk şiirleri, kendisini müdafaa etmek üzere dostlarına risâleler 
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yazar.
346

 Hapisteyken yazdığı bu şiirlerden bir tanesi, muhammes şeklindedir. Şair bu 

manzûmesine, diğer hicviyelerde görüldüğü gibi, Kurtuba’yı ve orada yaşadığı 

günleri hasretle andığı uzun bir nesîb bölümü ile başlar:
347
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Ey mamûr Kurtuba! Senden umut var mı? Ayrılığınla susuzluktan kavrulan 

ciğer kanar mı? Övülmeye değer gecelerine dönüş mümkün mü? Hani güzellik bir 

manzarandı ve eğlence senden işitilendi. Hani dünya nimetlerine sende kolay 

uzanılırdı. 

Senin gurbetinin uzaması tuhaf değil mi? Senin tarafından esen güzel 

kokuları tanımamış, halkım senin yollarında bir araya gelmemiş, yaratılışımın 
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başlangıcı senin toprağından olmamış ve yaratılışımı senin çevrenden almamış gibi 

yaşıyorum!   

Koparılmaya yüz tutmuş gülden daha taze olan ve mâzide kalan bir dönem 

için ağladığım oralar, tanıdık yerlerdir. Oralarda gençliğimize nakışlı bir hırka 

giydirmiştik ve zevklerin üzerine güven veren, gözetlediği  yer düşman olan güçlü bir 

orduyu göndermiştik.  

Pırıl pırıl bir bahar, oralara süslü ağaçlar giydirmişti. Oralarda durgun, 

çiseleyen rüzgarlar esmişti. Ora yerlileri, yaşamın yapısını baştan itibaren tatlı 

yapmışlardı. Sabah akşam, daima, bizden o diyarlara okunan selâmlar olsun.  

Şair eski günlerini anlattığı ve yaşadığı topraklara duyduğu hasretini dile 

getirdiği bu nesîb bölümünü, buraların selâmeti için yaptığı dua ile bitirmektedir. 

Ancak bu yerler, aynı zamanda kendisine kaba davranıldığı ve hor görüldüğü 

yerlerdir. Hakarete uğradığı yerlerde kalamayacağını belirten şair, o yerleri, 

dolayısıyla oralarda kendisine haksızlık eden hasımlarını hicvetmeye başlar. 

Sonrasında, düşmanlarına meydan okuyup kendisiyle övünür:
348
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Göç ettim. Hür, kabalık görür ve sonrasında alıp başını gider. Hüzünlenince, 

üzüntü ile teselli bulmaya başladım. Ümitsizliğe vatan olan kalbim, dönüp dolaşıp 

ümitsizlik üzerinde karar kıldı. İçinde hor görüldüğüm şehirler, en hor olanlardır. 

Her kim benim gibi birisini alçaklık ile kastederse o en rezil kişidir.  

Hapiste olmam, düşmanları sevindirmesin. Güneşin kara bulut ile 

perdelendiğini bilirim. Ben kındaki keskin kılıçtan, ormandaki aslandan, yuvadaki 
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şahinden veya güzel koku kabında korunan ve saklanan değerli şeyden başkası 

değilim. 

Beraber yaşadığı insanlarla geçinememe ve onlardan muzdarip olma, şairleri 

hicve iten başka bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin İbn Hammâd’ın üç 

beytine yazılan tahmîste hicvin nedeni, bu başkasıyla geçinememedir. Şair bu 

manzûmesine Allah’ın merhametini dileyerek başlamaktadır. Onun her şeyi bildiğini 

ve bundan dolayı kaderinden şikayetçi olmadığını söyledikten sonra, zamanındaki 

insanlardan şikâyet edip onlara şu şekilde saldırmaktadır:
349
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Allah, kullara acıyanların en büyüğüdür. Yaratılanların Tanrısı her şeyden 

haberdardır. Defalarca söyledim: Gizleyip içime çektiklerim nedeniyle, haksızlık 

yapacak kadar bu zamanımdan şikayet etmem. Ben sadece bu zamanın insanlarından 

şikayetçiyim. 
Onların ahlaksızlığını gören kişi, onu örnek olarak anlatır. Onlara yakınlık, 

hastalıklar peydâ eder. Şayet onlar insan değiller denilseydi, evet değiller derdim. 

Onlar giysiler içinde duran kurtlardır. Onlardan hiç kimseye güvenme. 

Allah’tan, onlardan ve yaptıkları kötülüklerden kurtulmuş olarak ecelime 

kavuşmayı diliyorum. Tek başına bana yeten Allah ne ulu ve ne yücedir! Benim bir 
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sabır hazinem vardı. O insanlarla geçinebilmek için, ben o hazineyi harcayıp 

bitirmek zorunda kaldım. Artık o da tükendi. 

Hiciv içerikli muhammes ve tahmîsler, sayıları itibariyle azdır. Şairler, hak ve 

hukûklarının kaybolmasının önüne geçmek için ve kendilerine yapılan haksız 

muameleler karşısında, ahlâk çerçevesinin dışına çıkmadan bu hicviyeleri 

yazmışlardır.     

III.6. Gazellerde Muhammes ve Tahmîsler    

Câhiliyye dönemi şiiri, birden çok şiir türünü bir arada işlediği için, bu 

dönemde gazel gelişme imkanı bulamamıştır. İslâmiyetten sonra Emevîler 

döneminde, şiirde tür bütünlüğüne geçilmesiyle gazel de pekişmeye ve çeşitlenmeye 

başlamıştır.350

 Cemîl b. Ma’mer (ö.82/701), Kuseyyir (ö.105/723) ve Kays b. el-

Mulevvah (ö.80/699-700 ve 90/708-9 arasındadır)’ın temsil ettikleri bedevî şairler 

grubu, iffetli gazeli işleyen şiirler yazmışlardır. Bu, daha sonra, tasavvufi şiirlerde ve 

romantik hikayelerde geliştirilmiştir. ‘Umer b. Ebî Rebî’a (ö.92/710-1) gibi kentli 

şairler ise müstehcen gazeller nazmetmişlerdir.
351

 Gazel içerikli muhammes ve 

tahmîslerde bu iki üslûbun izleriyle de karşılaşılmaktadır. 

III.6.1. İffetli Gazel 

Necd ve Hicâz’ın çöllerinde oturan şairler tarafından geliştirilen iffetli 

(‘uzrî/bedevî) gazelin önde gelenlerinden biri Kays b. Zarîh (ö.68/688)’tir. Onun 

şiirinin en önemli özelliği içtenliğidir. Örneğin bu içtenlik, kendisini tedavi eden 

doktorun bu hastalığa ne zaman yakalandığını sorması üzerine verdiği şu cevapta 

görülmektedir:
352
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Bizler daha yaratılmadan önce, döl olduktan sonra ve beşikteyken rûhum 

onun rûhuna bağlanmıştı. Bizim gibi bu bağlanmışlık da büyüdü ve gelişip serpildi. 

Bizlerin ölümüyle onun dönemi kapanmaz. Kadîm olmayan her şeyin aksine o 
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süreklidir. Bizler kabir ve mezarın karanlığı içindeyken o bizi ziyâret edip 

duracaktır. 

Yukarıdaki beyitlerde görüldüğü gibi, iffetli gazel yazan şairlerin 

manzûmelerinde cinsellik duygusu çok gerilerdedir. Şair, sevgilisine karşı duyduğu 

aşk ile yanar kavrulur. Burada rûhî bir anlaşma ön plandadır. Şair, ruhunun, daha 

doğmadan önce sevgilisinin ruhuna bağlı olduğunu düşünür. Ömür bu sevgilerini 

arttıracaktır. Gittikçe güçlenecek olan bu sevgi, sonra mezarlarını aydınlatacaktır.  

Gazel konulu muhammes ve tahmîslerin büyük bir bölümünde iffetli gazelin 

anlatıldığı görülmektedir. Adı geçen Kays b. Zarîh’in bir şiirine yazılan tahmîs, bu 

türün örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu tahmîs, soylu bir aileden gelen ve 

Suriye’nin küçük Şeyzer prensliğine mensûp  emirlerden biri olan Usâme b. Munkiz 

(ö.584/1188)’a aittir. Harâbelerin anlatımıyla başlayan tahmîsin iki kıtası 

şunlardır:
353
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Evin kumluğundaki bân (sorgun) ağaçları ve avlusunu düşmanlardan 

koruyan sevda diyarı, senin döneminde varolduğu gibidir. O mahalledeki kuraklık 

orayı korumanın önünde bir engeldir. Bulunduğunuz yurdun harâbelerini kara 

bulutlardan sağanak hâlinde gelen yaz ve bahar yağmurları sulasın diyorum. 

Bendeki aşınmış hasret ve aşk, yurdundadır. Hicrân ve ayrılıktan gelen 

yurdundaki yabanlık ise bendedir. Doyacak ise onun toprağını göz yaşlarımla 
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sulayacağım. Kıvrımlı kumluktaki çadırların çürüdü. Ancak bunları onlarda 

oturanlar çürütmemişti.  

Sevgilisiyle birlikte yaşadığı yerleri andığı bu geleneksel girişten sonra, aşkın 

verdiği hüzün ve ızdrâb içinde yaşamını sürdürdüğünü, gönlünü aşk ve ayrılık 

ateşinin yaktığını, geceleri uykusuz geçirdiğini ve bir türlü kavuşamadığı sevgilisine 

duyduğu hasretini şair şu sözlerle terennüm eder:
354
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Kınayan kişi, benim aşktan kurtulmamı mı hâlâ bekliyor? Hâlbuki acıya 

alıştırmaya başlayınca bile kalbim bu alıştırılmaya isyân ediyor! Eğer bende olan, 

taşta varolsaydı taş çatlayacaktı. Ayrılığa neden olan teşebbüsü Allah’a havale 

ediyorum. Dün rûhum bir bütündü ama bugün darmadağınık! 

Leyla’nın hoşnutluğu veya incitmesi, eğer uzakta ise yerinin uzaklığı ya da 

yakınlığı onun aşkını artırıyor. Kınayanların doğru veya yalan sözleri de bana engel 

olamıyor. Onun sevdası beni uyutmazken ve kınayanlar güzel bir uyku çekiyorken 

onlara nasıl uyarım! 

Bedevî gazelin önde gelen bir başka ismi, gerçek adı Kays b. Mu’âz veya 

Kays b. el-Mulavvah olan ve Mecnûn-i Leylâ adıyla tanınan ünlü şairdir. 

Çocukluğundan beri Leyla’ya tutulan şair, bunu aşağıdaki beyitlerde şu şekilde dile 

getirmektedir:
355
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Daha küçük, toy ve akranlarının memelerinde irilik görünmezken Leyla’ya 

tutuldum. Biz kuzu otlatan iki çocuktuk. Ah bugüne kadar keşke ne biz ne de kuzular 

büyümüş olsaydık! 

Şiirlerinde sevdasını dile getiren ve bununla ünlenen şairlere sevdiği kızı 

vermemek Araplarda bir gelenek olduğundan, Leyla’yı babasından istemeye giden 

şairin bu isteği de yerine getirilmemiştir. Bunun üzerine sevdası daha da artan ve 

delilik derecesine varan Mecnûn çöllere düşmüş ve orada ölmüştür.
356

 el-Câhiz, 

Leyla ile ilgili kimin tarafından söylendiği belli olmayan her şiirin Mecnûn’a, Lubnâ 

ile ilgili olanının da Kays b. Zarîh’e nispet edildiğini ve böylece söylemediği nice 

şiirin Mecnûn’a nispet edildiğini belirtmektedir.
357

 Mecnûn’un aşağıda parantez içine 

alınan bir şiirini Usâme b. Munkiz tahmîs etmiştir. Şair burada, çektiği ayrılık acısını 

anlatıp ölüme kadar kendisine refakat edecek sevdasını dile getirir. Sevgilisini 

aramada ısrâr edeceğini ve ona olan sevda borcunu ödemek istediğini söyler:
358
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Kays’ın Lübnâ’yı sevdiği gibi iffet içinde olan ve şüphenin kirletmediği bir 

sevda ve tövbe… Ara bozan da bazen doğru söyler. Evet ara bozanlar doğru 

söylemişler: Halk seni çekemezse de sen benim sevgilimsin diyorum. 

Eşiğinize uğrayan hayale boyun eğeceğim. Yanağımı yurdunuzda toprağınıza 

süreceğim. Hem uzak hem de yakın olduğunuz hâllerde, gece, sevdanızın getirdikleri 
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ile birlikte daima üzerime çöküyor ve elbisenin kenarlarından ceplerin tutunması 

gibi tutunup beni sarıyor. 

İran kökenli olup atalarının dini olan Mecûsilik üzere yetişip büyümüş bir şair 

olan Mihyâr b. Merzeveyh ed-Deylemî (ö.428/1036), eş-Şerîfu’r-Radî (ö.406/1015) 

vasıtasıyla Müslüman olmuş ve şiir sanatında onun gerçek bir öğrencisi olmuştur.
359

 

İranlılık (Fars) şuurunu derinliklerinde hisseden şair, kasîdelerinde aşırı bir şekilde 

sevdiğinin yurduna yer vermiş ve gazellerini bedevî unsurlarla doldurmuştur. Necd 

veya Hicâz’da yaşayan bir şair gibidir. Şiirlerinde sevgilisi, Ümâme, er-Rabâb, 

Lemyâ veya Su’dâ’dır. Kendisi de Minâ, el-Hayf, Kubâ yada Sal’da oturan biridir. 

Bu nedenle Uhud, Cuma’, Selem, Na’mân, el-Muhassab, İdam ve Zemzem gibi yer 

adları onun kasîdelerinin nesîb bölümlerinde yer almıştır.360

 Onun bir kasîdesi de 

Usâme b. Munkiz tarafından tahmîs edilmiştir. Bu tahmîste Necd, el-Beydâ ve Irak 

gibi yer adlarını sık sık kullanan şair, sevdiğinin harâp olmuş yurdunu andıktan sonra 

sözlerini şu biçimde sürdürmektedir:
361
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Evet bu harâbeler ıssızdır. Hele dur, bekle, veda edip giden ve arzulanan o 

anıları orada tazeleyiver. Onun toprağının susuzluğunu göz yaşlarımı yağdıran 
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bulutlar ile gidereceğim. Şikâyetlerimi dinlemeyen kuru esmer dudaklı sevgilinin 

susmamasını istiyorum. Söylediği her şeye râzıyım fakat o bir şey söylemiyor. 

Kuru esmer dudaklı sevgili, iftira eden bozguncuya inanmaktadır. Hâlbuki 

ben duyduklarımı ve gördüklerimi bile onun aşkı uğruna yalanlıyorum. Onun 

yürüyen hayali ile yetiniyorum. Onunla süslenen uyku hoşuma gidiyor. O, uzun bir 

mesafeye dönüşen yakınlıktadır.  

Bıktın ve aracı da beni sana yaklaştıramıyor. Yanında ara bozanlara boyun 

eğme ve itaat etme vardır. Hainlerin sözlerine sadakat göstermek faydasızdır. Ey 

kuru esmer dudaklı, sen rüzgarların estiği yöne göre eğilen bir kamıştan başkası 

değilsin.  

Türk asıllı bir asker olan el-Hâcirî (ö.632/1235) iffetli gazeli işlemekle ün 

yapmış bir şairdir. Onun dîvânına bu nedenle Bulbulu’l-Ğarâm (Aşk Bülbülü) adı 

verilmiştir.362

 Yazdığı muhammeslerde de bu konuyu ele alan şair, bir 

manzûmesinde duyduğu aşk acısını şu ifâdelerle dile getirmektedir:
363
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İşte bu onların yurdudur. Toprağının üstüne, yanağımı tozuna bulayayım diye 

yolculuğa ara ver. Ey şarkı söyleyerek yük develerini güden kişi, yazıklar olsun, 
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görmüyor musun?... Göz yaşlarım kıpkırmızı kan akıttıktan sonra yanağımın üstünde 

yarıklar oluşturmuş! 

Ayrılığın eli vuslatımıza daha yapışmamışken o kumluktaki yaşantımız ne 

kadar da hoştu! Vay onlardan sonraki kalp ağrısına ve özlemime… Gözüm onlarla 

karşılaşsın ve onlardan bir çehre görme lezzetini duysun diye zaman bana izin 

vermeyecek mi? 

Allah’a yemin ederim ki Hâcir’de geçirdiğimiz geceleri kalbime anlatır 

anlatmaz göz çukurlarımı göz yaşlarım yaralardı ve gözümü onlardan başkasına 

çevirdiğimde, tutkunluk, gözümün dizginini arkadan çeker dururdu.      

Yahudi asıllı olması sebebiyle önceleri el-Yahûdî ve el-İsrâîlî, İslâm dinini 

kabul ettikten sonra el-İşbîlî ve el-İslâmî unvanlarıyla tanınan ve Endülüs’ün önemli 

şairlerinden olan İbrahim b. Sehl (ö.649/1251 ?)’in özellikle gazel tarzında başarılı 

olduğu kabul edilmektedir.
364

 Bu konuda şu tahmîsi yazmıştır:365
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Aşk şarabından içen yanağa susadım. Akılları parmağında oynatan göze 

iştiyâkım tazelendi. Gerçek sevdam, gerçekleşmesi ümit edilmeyen temennilerle 

fısıldaşır. Allah’a and olsun ki güneşin doğup battığı her gün sen kalbimin arzusu ve 

karasevdam idin. 
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 Sarmış, İbrahim, “İbn Sehl”, DİA, İstanbul, 1999, XX, 312. 
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 el-İşbîlî, İbrâhîm b. Sehl, Dîvân, s. 193. 



 157 

Aşk erbâbının eskisi de yenisi de ayarım değildir. Onların aşk tecrübelerinin 

tümü, seni severken bende toplandı. Beni kınayanlar, benimle cidden ilgilenir olunca 

onlarla eğlenip alay ettim. Sen benimle oturanlar arasında sohbetim olmayınca 

sohbet edeceğim herhangi bir topluluğa yanaşıp oturmadım. 

Beni büyüleyen gözlerine sor. O sana haberi  verecektir. Sana nurdan şekil 

verildi. Diğer insanlar ise balçık ile biçimlendirildi. Senden sonra ne bir ince belliye 

ne de bir ceylan yavrusuna tutuldum. Senin hayalini kâsede görmeyince susuzluğuma 

rağmen su içmeye bile niyetlenmedim. 
Başka bir muhammeste şair, sevgilisini şu sözlerle anlatır:
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İnci dişler üzerindeki ceylan gözler midir? Ceylanın boynu üzerinde duran 

dolunay yüz müdür? Kum tepesindeki bân ağacının dalı mıdır?... Onun eğiliveren 

dalını meltem esip eğer sonra da o dal mırıldanıp işve yaparak büyüklenirdi! 

Güzelliği giyinip kuşanan ve ceylanın gözlerini andırıp takınanın hakkından 

benim için kim gelebilir? Yapraklar onun taze dalına âşık. Kâseler şarap yerine onun 

salyası ile dolmak ister! 

Şair, sevgilisini bu kıtalar ile övüp andıktan sonra ayrılığın ve aşk ateşinin 

verdiği ızdırâbı anlatmaya başlar. Tutulduğu bu aşk acısından şikayetini şu sözlerle 

ifâde eder:
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Ah onun sevdası uğruna bana yükletilene… Giysisinin şıklığı ve kalbinin 

katılığından ah!... Yüz çevirmeye alışmıştır ve ona yaklaşmanın yolu yoktur. Ona 

tutulmuş, ona düşkün ve canlılığını yitirmiş biri olarak sabahlayıp akşamlıyorum. 

Oysa onun kalbi boştur. 

Onu kalbime oturtmuştum ama o râzı olmayıp kibirlendi ve beni terk etmeye 

karar verdi. Ben de onun kararına muvâfakat gösterdim. Hâlbuki onun hoşnutluğunu 

kazanmak için canımı bile hibe etmiştim. Hayâline kavuşayım diye sadece göz 

kapaklarımın kapandığı bir uykuya dalıyordum! 

Gırnata Benî Ahmer Devleti’nin melik, emir ve vezirleriyle yakın ilişki içinde 

olan İbn Hâtime (ö.770/1369), doğulu bir Arap şairinin beyitlerine yazdığı tahmîste, 

bir zamanlar dostlarıyla birlikte yaşadığı yerleri hasretle anar ve duygularını şu 

sözlerle dile getirir:
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 İbn Hâtime, Ahmed b. ‘Alî el-Ensârî el-Endelusî, Dîvân, tah. Muhammed Rıdvân ed-Dâye, 

Dımaşk, 1399/1978, s. 89-90; el-Makkarî, Nefhu’t-Tîb, I, 37. 
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O yuvadaki günlerimiz ne de tatlıydı!… O günlerin anısına,  onu ve seni ne 

kadar da koruyup gözetir oldum. Senin terkedilmiş evinin önünde boynu bükük 

olarak dikilmemi görmezden gelme. Ey hâne, senden ve sevdiklerimden olmasaydı 

ağlayıp duran karasevdalı biri gibi dikilmezdim. 

Ey kendisinden mahallemizin uzakta olduğu ancak her zaman kalbimizin 

içinde duran dolunay! Ne oluyor ıraklığa ki ayrılık türlerine marûz bırakmakla bize 

acı veriyor? Bizi bir araya getiren zamanı andığımda, seni görmek arzusuyla 

ciğerlerim paralanıp duruyor.   

el-Kâdî ‘Alâuddîn (739/1339’da sağ) aşk ızdırâbına artık katlanamadığını, 

sevgiliden çektiklerine dayanamadığını ve bu konudaki isyânını şu sözlerle ifâde 

etmektedir:
369
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Vazgeç kınamaktan. Yetecek kadar oldu kınadığın. Hastalık vücudumu 

cılızlaştırdı ve helâk olmanın eşiğine geldim. Vuslatı vaat edersin sonra da ahde 

vefadan kaçınırsın. Bu yakınlık ve ünsiyetten sonra senin yüz çevirmelerine ve 

kabalığına hayret ediyorum! 

Geceleyin yürüyen hayâller ile yetinir oldum. Devran da üzerime atlayıp 

uykumu elimden zorla aldı. İşte, sus ve halka karşı yardım ediyor gibi görünme. 

Acımasız zamana karşın bana yardım ediyor görünecek olan hoş meziyetlerine yazık! 

Muhyiddîn b. Zeblâk’ın şöhrete ermiş bir şiirini
370

 el-Hillî tahmîs etmiştir. 

Şair bu tahmîse, muhâtabının eşsiz güzelliğini dile getirmek ve kalbini yakan ayrılık 

ateşinden şikâyet etmek ile başlar:
371
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 es-Safedî, el-Vâfî, XXII, 325. Bu beyitlere yazılmış başka bir tahmîs için aynı yere bakınız. 
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 İbn Kesîr, İsmâ’îl b. ‘Umer Ebû’l-Fidâ, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Mektebetu’l-Me’ârif, Beyrût, tsz., 

XIII, 236.  
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Güzellikte üstün geldiğin için dolunayları rezil ettin ve ışıklarından daha 

parlak olduğun için onları utandırdın. Bizler en iyilerinden olan güzelliklerinden 

faydalanmak ümidine kapılınca, baygın gözünün büyüsünden bize, göz kapağına 

uykunun âşina olmasını engelleyen bir uykusuzluk gönderdin. 

Ziyaretimi yasaklamakla kalbimi hapsettin ve gözyaşımı serbest bıraktın. 

Keşke bu gözyaşı, iniltilerimin harâretini söndürebilseydi! Tutkunluk, sırrımı ortaya 

dökmüşken dedim ki: Ey ince belli, uzaklarda gözyaşımı akıtırsan… Kalbimin 

zorluklarla örülü bir hapishanesi zaten vardır.  

Yukarıdaki kıtalarda şair, muhâtabını etkilemek, onun duygularını harekete 

geçirmek üzere abartılara başvurmaktadır. Ancak bu abartılarda bir tekellüf 

görülmemektedir. Tamamen doğallık içinde kalan ifâdeler hoş karşılanmakta ve 

onları dinlemek zevk vermektedir. Bu güzel beyitlerden sonra şair aşkın verdiği 

ızdırâbı ve hüznü, geceleri uykusuz geçirişini anlatmaya koyulur. Bir türlü 

kavuşamadığı sevgilisine duyduğu hasreti dile getirir ve bu hicrânın son bulmasını 

ister:
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Dostlarımın uzaklaşıp gitmelerinden sonra tahammülüm kalmadı. Ne vardı 

sanki dostluğumun hukukunu gözetselerdi. Bu azap bile sevgimi bitiremedi. 

Dostlarım! Uğrunuzda gençliğimi harcadım. Ama bir gün bile iyilik edip bir lütufta 

bulunmadınız. 

Geçmişteki o güzel vuslatı bize geri verin. Uzaklaşıp gitmenizden sonra 

dünya bana dar geldi. Terk edip gitmeyin. Ömür elden kaçtı ve tükendi. Ancak arzu 

edilen vuslatınıza kavuşup hoşnutluk elde edemedim ve terk edilme korkusuyla 

huzuru tadamadım.  

Şair el-Hillî, başka bir tahmîsinde kendisine yine yüz verilmemesinden 

yakınmaktadır:
373
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Sana aşk ile yanıp tutuşmuşluktan dert yandım, ancak bana ilaç vermedin. 

Uzakta kalma süresi uzadığından beri sevdamı sana aracı yaptım, ama sen bu 

aracıyı kabul etmedin. 

Dostluk bağını kesip kopardın ve kaba davranarak beni üzdün. Samimi 

dostluğunu elde etmeye uğraştım, merhâmet dileyerek rızana seslendim ancak sen 

dinlemedin. 
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 Aynı eser, s. 448. 
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Arap edebiyatında şöhrete ermiş şiirlerden biri, ünlü Arap dil bilgini el-

Asma’î (ö.216/831) ve meçhûl bir âşığa atfedilen beyitlerdir. Rivâyete göre, el-

Asma’î bir gün mezarlığın yanından geçerken bir kabir taşına yazılmış aşağıdaki 

beyti görür:
374
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Ey âşıklar topluluğu, Allah aşkına söyleyin, delikanlının aşkı şiddetlendiğinde 

ne yapsın? 

Bu soruya cevâben el-Asma’î o beytin altına aşağıdakini yazar: 
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Sevdası ile hoş geçinsin ve sonrasında sırrını gizlesin. Her şeye sabır gösterip 

boyun eğsin. 

Ertesi gün aynı yerden geçen el-Asma’î, önceki gün yazmış olduğu beytin 

altına aşağıdaki beytin yazılmış olduğunu görür: 
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Sevda, delikanlının kâtili iken onu nasıl idâre etsin? Hele kalbi her gün parça 

parça olurken! 

Bu defa el-Asma’î onun altına şu beyti yazar: 
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Sırrını gizlemeye sabır gösteremiyorsa, onun için ölümden daha faydalısı 

yoktur. 

el-Asma’î, üçüncü gün aşağıdaki beyti görür: 
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İşittik ve itaat ettik sonra da öldük. Selamımı, vuslatı engelleyene ulaştırın. 

Her ünlü şiir gibi el-Asma’î ve meçhûl âşık arasında atışma konusu olan bu 

beyitler de tahmîs edilmiştir. İbn Muleyk onları şu şekilde tahmîs etmiştir:375
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Aşk derdinden saklanır dururdum. Durumum bilinmez iken o beni dillere 

düşürdü. İçim çatlayacak gibiyken seslenmeye başladım: Ey aşıklar topluluğu…  

Benim de değerini bildiğim bir söz söylediler: Âşık kendine hâkim olmak, 

sevdiğine kavuşmak ve zamanına hükmetmek istiyorsa sevdası ile hoş geçinip… 

Kalbim paramparça iken, doğruyu söyleyen bir âşık ifadesiyle onlara dedim 

ki:  O, aşkını nereye ve ne zamana kadar idâre edecek?... Nasıl idare etsin?... 

Onun mazeretini anlatmada aşırıya kaçmış olarak dedim ki: Sevdasını 

dillendirmeyip gizleyecek ve ilk olarak sevda konusunda hâline sabredecektir. Sabır 

gösteremiyorsa… 

Kulağım dizili inciden daha değerli bir cevabı almaya hazırken dediler ki: 

Söylediklerinizi yapmaktan kaçınan da kim? İşittik ve itaat ettik…   

Seyfuddevle zamanında yaşamış bir şair olan el-Ve’vâ ed-Dımaşkî 

(ö.370/980 veya 390/999) aşk, şarap ve tabiat konularında kaleme aldığı kısa 

şiirlerinde daha başarılı bulunmuştur.
376

 Genelde, üç veya altı beyit arasında değişen 

bu birkaç beyitlik şiirlerinden birini İbn Muleyk şu şekilde tahmîs etmiştir:377 
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 Furat, Ahmed Subhi, “Ve’vâ”, İA, Eskişehir, 1997, XIII, 307-308. 
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 İbn Muleyk, a.g.e., s. 108-109. 
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Dostlarım, memleketimde oturan kişi uzaklaştı. Hem açıkça, hem de gizlice 

görüşüp huzur bulduğum kişi oydu. Eğer kederimin bulunduğu yere gitmeye niyet 

ettiyseniz, Rabbiniz Allah aşkına, ünsiyet peyda ettiğimin yanında konaklayın ve ona 

çıkışın. Belki azarlama, onun bize şefkat göstermesini sağlar. 

Sevdadan habersizmiş gibi ona kendinizi tanıtın. Görünmeyen bitkinliğinizi 

ona gösterin. Eğer hâlinize acıyıp üzülürse beni îmâ edin ve konuşmanızda, kulun ne 

yaptı ki onu hicrân ile heder ediyorsun deyin.     

Size göre onun soyluluğu var mıdır derse, evet deyin. Ayrıca bizim onunla 

akrabalığımız var diye cevap verin. Söylediğiniz şey onu râzı ederse bu benim 

isteğimdir. Eğer onun yüzünde kızgınlık size görünürse onu yanıltmaya çalışın ve 

tanımıyoruz deyin. 

Ayrıca Yezîd b. Mu’âviye’ye de nispet edilen, ancak gerçekte el-Ve’vâ ed-

Dımaşkî’ye ait olan ve aşağıdaki kıtalarda parantez içine alınan beyitlere
378

 yazılan 

bir tahmîs şu şekildedir:
379
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 Bkz. el-Ve’vâ’ ed-Dımaşkî, Ebû’l-Ferec Muhammed b. Ahmed el-Gassânî, Dîvân, tah. Sâmî ed-

Dehân, Matbû’âtu’l-Mecme’i’l-‘İlmî, Dımaşk, 1369/1950, s. 266-267. 
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 Tahmîsu Ebyâti’l-Ve’vâ ed-Dimaşkî, Millet Kütüphanesi, bölüm: Ali Emiri Arabi, no: 111, v. 89a. 
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Alnı, ay ışığına benzeyen bir ışık gibi parlıyordu. Saçı, karanlığın koyuluğunu 

andırıyordu. Sevdası kalbe değince onun sâhibi oldu. Bedenimin ta içerisinden 

kalbimi avlayan bir ağ gibi, elindeki tarağını uzatıp taranıyordu. 

Çeşit çeşit dert çeken nice dertli, onu sevenlerden karasevda hâllerini rivâyet 

etmiş. Onu seven nice kişiyi, yüz bulamama alevi kızartmış. Sevda uğruna aşktan, 

aşırı sevgiden ve karasevdadan ne ilk ne de sonuncu olan nice ölenimiz var. 

Güneş ışığına ihtiyaç duymayan bir çehreye meylettim. Ancak o bana 

meyletmiyor. Gözleri, bir suçluyu öldürür gibi benim için öldürücü oluyor. Yay gibi 

kaşı ve ok gibi gözü ile, her taraftan, ciğerimi vuruyor. 

Eyyûbîler devrinin ünlü şairlerinden Bahâ Zuheyr kelime, vezin ve kâfiye 

seçmedeki titizliği ile tanınmış, şiirinde ritim ve âhenk açısından mükemmelliği 

yakalamış bir şairdir. Onun sehl-i mümteni’ derecesindeki bu güzel ve mükemmel 

şiirlerinden
380

 bir tanesini İbn Muleyk tahmîs etmiştir. Şair bu tahmîse, dostlarıyla 

geçirdiği eski günleri özlemle anarak başlar:
381 
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 Elmalı, Hüseyin, “Bahâ Züheyr”, DİA, İstanbul, 1991, IV, 454. 
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 İbn Muleyk, a.g.e., s. 186-187. Şairin, Mihyâr ed-Deylemî’nin bir kasîdesine yazdığı gazel konulu 

bir tahmîs için bkz. Aynı eser, s. 189. 
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Dostlarım, ateşim sönsün ve harâretim dinsin diye, gözüme bir görünebilir 

misiniz? Bende, hiçbir canlının hakkından gelemeyeceği dört şey vardır: ayrılık, aşk, 

hasret ve yalnızlık. Bu belalar, bir kişi ve yalnız olan bende birikip çoğalmıştır.  

Sohbetinize ve kınamanıza olan ünsiyetimi, sevginizle geçen güzel vakitleri ve 

yuvamızda sizinle süslenen yaşamı unutmadım. Allah, yakınlığınızla geçen günlerimi 

korusun. O günlerde, ebedî olan cennetteydim sanki. 

Arzu, özlem ve karasevdanın bir gazelde güçlü bir şekilde ifâde edilmesi, 

zerâfet, zillet ve tevâzunun onda hâkim bir unsur olması, onun mükemmelliğinin ve 

hedefine ulaşmışlığının ölçütleridir.
382

 Bu özellikler örneğin yukarıdaki tahmîsin 

devamındaki şu ifâdelerde de görülmektedir:
383 
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 Kudâme b. Ca’fer, a.g.e., s. 43. 

383

 İbn Muleyk, a.g.e., s. 187.  
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Her gün yüz çevirmeler ve kabalık da neden? Bize ne saygı ne de sevgi 

gösteriliyor. Bildiğim, size karşı vefâlı ve sorumluluk sâhibiydim. Kölenizdim ve 

kölelerin bir saygınlığı vardı. Size ne oldu da kul saygınlığını heder ettiniz! 

Aramızdaki sevginin ilk aralığını uzattınız. Peşimizden, mektuplaşmayı 

kesmeye eğilim gösterdiniz. Sevgi borcumuzu ödedin dediniz. Ah nerde kaldı 

mektuplarımızdaki o tatlılıklar ve nerde kaldı o muhabbet ve sevgi izleri! 
Katınızdan bir mükâfat bekleyerek size geldim. Ancak, şen ve canlı olan 

rûhuma acı verdiniz ve yüz çevirerek acımın şiddetini artırdınız. Oysa cezayı hak 

edecek bir suçum yoktu. Keşke bu ceza, yüz çevirmenin dışında başka bir şeyle 

olsaydı! 

Yukarıda örnek olarak verilen gazellerde, kalplerini aşk ve ayrılık ateşinin 

yaktığı şairler, ayrılığın ve aşk ateşinin verdiği ızdırâbı samimi bir ifâde ile dile 

getirmişlerdir. Bu, şikâyet, kınama, acı duyma, hatırlama, özleme, kavuşmayı ümit 

etme şekillerinde kendini göstermiştir. Bütün söylediklerinde gerçek bir karasevdalı 

olan, kendilerini sevmeye zorlamayan, dil ve gönülleri iffetli olan bu şairler, 

sevdikleri kadının güzelliklerine çok sınırlı olarak değinmişler ve daha çok kendi 

duygularını ifâde etmişlerdir. Onlar ayrıca bu manzûmelerinde, ara bozan fitneci ve 

fesatçılara sürekli bir kin beslemiş, düşman olmuş, bırakılıp terkedilmişse de 

sevdiğinin yerine başkasını koymamış ve onunla ilgili fitnecilerin sözünü duymazdan 

gelmişlerdir. Çünkü sevdiklerinin sevdası, kalplerinde başkasına yer bırakmamıştır. 

Nitekim çektikleri aşk acısını da yine sevdiklerine anlatmışlardır. 

III.6.2. Müstehcen Gazel   

Mekke ve Medîne’de ‘Umer b. Ebî Rebî’a tarafından temsil edilen ve kentli 

şairlerce geliştirilen müstehcen (hadarî) gazel türüne giren muhammes ve tahmîsler 

azdır. Fâtımî dönemi şairlerinden Temîm b. Mu’izz’in, kardeşinin halifeliğini 

kutlamak ve onu övmek üzere yazdığı muhammesin nesîb bölümündeki beyitleri, bu 

tür gazele örnek olarak verilebilir:
384
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 es-Se’âlibî, Yetîmetu’d-Dehr, I, 396. 
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Bakışı tuzak olan bir ceylandır, giysisi uzay olan bir dolunaydır. Ona gücüm 

yetseydi, sâhip olduğu her şeyi, zafer kazanıp ganimet toplayan kişi gibi zorla 

alırdım. 

Servi boylu, gül kırmızısı güzel yanaklı, gece gibi siyah kıvırcık saçlı, iri kalça 

ve göğüsleri olan ve gözleri sürekli hastalıklı gibi baygın bakan oyuncak bebekleri 

kapın. 

‘Abbâsî halifelerinden Ebû’l-‘Abbâs Ahmed b. Muhammed (ö.252/866) yirmi 

sekiz yaşında halife olmuş ve henüz otuz beş yaşındayken azledilerek öldürülmüştür. 

Kadınlarla düşüp kalkmak ve “uçkurunu çok çözmek” ile ünlenmiş bir kişi olan 

Ebû’l-‘Abbâs, eşsiz bir güzelliğe sâhip olan amcasının kızını babasından istemiş, 

fakat alamamıştır. Aralarında el-Asma’î, er-Rakâşî ve Ebû Nuvâs gibi ünlülerin 

bulunduğu bir topluluğa, amcamın kızı ile ilgili olarak kim tam isteğime göre bir şiir 

söylerse ona büyük bir ödül vereceğim demesi üzerine Ebû Nuvâs bir şiir inşâd etmiş 

ve vaat edilen büyük mükâfatı almıştır. Muhammes nazmıyla yazılmış bu şiirden 

bazı kıtalar şu şekildedir:
385
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 ed-Demîrî, Hayâtu’l-Hayevân, I, 120-121. 
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Aramızda deniz var. Çekip git, mahallemize uğrama ve ayrılık acısını çekerek 

ölüm kâsesinden iç dedi. Ben de, çok zor da olsa, usta bir yüzücü olmam sana 

kavuşmama yeterdir dedim. 

Sarayımız yüksek yapılıdır dedi. Çok yüksekte veya havada olsa da 

maksadıma varırım dedim. Sarayımız, halkın arasında erişilmez olarak bilinir dedi. 

Ben onun üstünde kuş olup uçarım dedim. 

Ben bir babanın dişi aslanıyım dedi. Ben de baş kaldıran, cüretkâr, avlayan 

bir avcı aslanım dedim. O dişinin, kendisine yapışıp duran bir yavrusu var dedi. Ben 

de onun, avını kırıp parçalayan aslanı olurum dedim.   

Müstehcen gazel, ayrı bir tür olarak ilk ortaya çıktığında, kasîdenin nesîb 

bölümünde veya dedi-dedimli bir diyaloga dayalı manzûmelerde olmak üzere, iki 

temel üzerinde yükselerek vücut bulmuştur.
386

 Yukarıda birkaç kıtasını örnek olarak 

verdiğimiz Ebû Nuvâs’ın muhammes gazeli, bu iki temelden diyalog üslûbu üzerine 

kuruludur. Bu gazel aşağıdaki kıtalarla bitmektedir:
387
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 el-Bustânî, a.g.e., I, 303. 
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 ed-Demîrî, a.g.e., I, 121-122; Dayf, el-‘Asru’l-‘Abbâsî el-Evvel, s. 199. 
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Kırağının düşüşü gibi üzerimize düş. Seslenme edatıyla çağırmaktan sakın. 

Aksi takdirde, fesatçı uyanır ve beraberinde ölüm gelir. Bir hayâlet konuk gibi, 

emredenin ve yasaklayanın bulunmadığı bir saati gözetleyen ol. 

On kez onunla tartıştım. Ardından, şarap testileri üzerine tokalaşıp onunla 

hâlisane dostluk kurdum. Dostluk antlaşması istedi. Bunun üzerine ben de ona 

kılıcımı kuşanarak geldim ve gecenin sonunda karanlık çökmüşken onunla buluştum. 

Ey onun salyasını şarap yapıp yudumlayarak hoşça geçirdiğim gece, sarhoş 

olmak isteyeni sarhoş edersin. Hoşluğundan ötürü o geceyi bir lahza sandım. Ah 

keşke sonu olmasaydı! 

Bazı müstehcen öğeleri içeren bir başka muhammes manzûme, Ahmed b. 

‘Abdilmelik el-‘İzârî’ye aittir. Şair, sevgilisinden yüz görememekten, 

terkedilmişlikten ve çekmekte olduğu aşk ızdırâbından şikayet ettikten sonra 

sevgilisinin tenini şu ifâdelerle tasvir eder:
388
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Gözkapakları hastalıklı gibi olan ve büyü ile sürmelenmiş gözler ile bakan 

ince bellinin hakkından benim için kim gelebilir? Bana, mazereti nedeniyle, 

defalarca yanağını gösterdi. Sarhoş gibi cilve yapmaya başlar başlamaz ceylan 

kürkleri giyenler secdeye varırdı. 

Dudaklarında öpülmek için yerler vardır. Onları baygın bakışlarıyla ve 

sürmeli gözleriyle korumaktadır. Onun yüzünden beni çokça azarlayana defalarca 

demiştim: Ey kınayan, gözünün siyahlığı değişmedikçe onu unutmamı bekleme.  
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 İbn Şâkir el-Kutubî, Fevâtu’l-Vefeyât, I, 95-96. 
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Sevgili ve şarap ile ilgili olup şairin coşkulu duygularını anlatan şiirlere, uzun 

veya kısa olsun, gazel denildiği
389

 göz önünde bulundurularak, hamriyât denilen 

şarap şiirleri de gazel başlığı altında incelenmiştir. Bu şiirlerden biri İbn Zeydûn’a 

aittir. Şair, dostlarıyla düzenlediği şarap meclislerini özlemle andığı bu muhammes 

manzûmesine, sevgilisi ile birlikte yaşadığı yerleri anarak başlar. Daha sonra 

sevdasını şu ifâdelerle dile getirir:
390
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Tepeden baktıkça boyun eğdiğim bir zâlime tutuldum. Misk kokusu, 

yenlerinden yayılmakta. Ona varıp sevdamdan yakındığımda dinlememekte. Artık 

ben, vuslatı ve uykunun gözlerime uğramasını hiçbir şekilde ummuyorum. 

O, dolunay meyvesini veren bir fesleğen fidanıdır. Gözlerindeki bakışlar 

büyüleyicilikle doludur. Yanaklarının güzelliği şarabın berrâklığını andırır. 

Sözcükleri, telaffuz anında, saçılmış inciler ve emerek içtiği salyası da şarap gibidir.  

Şair bu iki kıtadan sonra sevdasını ve sevgilisinin ten güzelliklerini tasvir 

etmeye başlar. Sevgilisiyle beraber yaşadığı yerlerin yok olmaması için dileklerde 

bulunur. Bunun ardından, oralarda düzenledikleri şarap meclislerini özlemle dile 

getirir:
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Orada, şarap bardaklarının ağzını elma ile tıkayan, parlak ve yüzü pırıl pırıl 

olan her ceylan ile birlikte nice sabah ve akşamlarım oldu. Onların avucunda berrâk 

şarap görünüverdiğinde bizler şaraba saygı için ayağa kalkardık. 

en-Nebtî’de nehir kıyısında nice günlerimiz oldu. Parlak delikanlılar 

içindeydik ve bize şarap sırasıyla dağıtılıyordu. Olgunlaşmış parlakların yanından 

başka hiçbir yerimiz de yoktu. Orada, ince belli, tatlı esmer dudaklı, ağzında ince ve 

beyaz dişlerden bir dizi olan sâki şarap dağıtıyordu. 

Endülüslü şair İbn Hamdîs es-Sıkıllî (ö.527/1133)’nin aşk ve eğlence 

tasvîrlerinin hâkim olduğu bir manzûmesine el-Hillî tahmîs yazmıştır. Daha çok 

şarap içmeye ve eğlenceye çağrı niteliğinde olan bu manzûmeden iki kıta şu 

şekildedir:
392
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Uykuyu kes ve kafayı bul. Bu sana gençlikten sonra bir gençlik duygusu 

yaşatacak. Bu sarhoşluktan ayık olmaya heveslenme. Uykudan vazgeç ve bir içki al. 

Bu, ruhuna meltem esintisini verecek. 
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 el-Hillî, a.g.e., s. 518. 
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Ansızın bir lezzet meydana geliverirse benzerini bulamama endişesiyle hemen 

onun sâhibi ol. O lezzet, ipini koparıp uzaklaşırsa diğer zevklere koşuver ve 

eğlenceye koşan coşkun atlar olarak o zevklere bin.       

Tek amaçları şiirlerinde şehevî duyguları olanca açıklığı ile terennüm etmek 

olan müstehcen gazel şairleri, kolay, basît ve kalbi etkileyici sözcükler 

kullanmışlardır. Manzûmeleri, onların hassâs ve ince duygularını en güzel şekilde 

tasvîr etmektedir. Onların şiirinde, kısa vezinler daha çok kullanılmıştır. 

III.6.3. Erkek Sevgiliye Gazel 

Arapların Câhiliyye dönemindeki ilkel hayat ve edebiyatlarında bile 

görülmeyen erkeğe veya erkek çocuğa gazel söyleme anlamına gelen “et-tagazzül 

bi’l-muzekker” veya “el-gazel bi’l-ğilman”, Abbâsi döneminin şiirinde ortaya çıkmış 

ve giderek yayılmıştır. Bu gazel türü, özellikle Ebû Nuvâs ve Huseyn b. ed-Dahhâk 

gibi müstehcen şiir söyleyen şairler tarafından geliştirilmiştir.393

 Bir kasîdeyle de olsa 

bu aykırı gazelin muhammeslerde de temsil edildiği görülmektedir. 

Hıristiyan bir köle olan ‘Amr b. Yuhannâ için, Basra çevresinde oturan bir 

bedevî olan Ebû’l-Kâsım Mudrik b. Muhammed eş-Şeybânî (ö.390/1000 civarı), 

“murabba’ muzdevic” bir urcûze yazmıştır. Bu ünlü urcûzeye yazılan tahmîs, erkek 

sevgiliye gazel türüne bir örnektir.
394

  

Bağdat’ın Rûm mahallesinde edebiyat derslerini veren bir hoca olan Şeyh 

Mudrik’in sadece delikanlıların devam etmekte olduğu bir ders halkası vardı. Derse 

katılan delikanlılardan biri de adı geçen ‘Amr idi. Zamanın en yakışıklı ve en sağlam 

karakterli bir genci olan bu Hıristiyan delikanlıya Şeyh tutulmuştur. İleride bu sırrın 

ortaya çıkması üzerine ‘Amr, Şeyh’e yüz vermez olur ve onun ders halkasını terk 

edip gider. Bu duruma son derece üzülen Şeyh’in düzeni sarsılır, ders halkasına 

devam edemez olur ve yataklara düşer. Bu hâdiseyi, dönemin Bağdat Kâdi’l-Kudâtı 

da öğrenir. Şeyhin bu hâline acıyan Kâdı, adı geçen genci hocasını ziyaret etmeye 

zorlar. Bunun üzerine delikanlı, hocasının yanına varıp hâl hâtırını sorar. Delikanlıya 

cevaben aşağıdaki beyitleri okuyan hocanın kalbi, bu heyecana daha fazla 

dayanamaz ve bir çığlık koparan Şeyh Mudrik derhal ölür:
395

  

          �G���<��H x ��!��       �C ;8�f�� �/�0 ���C �q������F  
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Sana olan özlemim dışında ben iyiyim. Ey ziyaretçi, başıma gelen şey 

sendendir. Bu da sana gizli değildir. Sen beni bir vücut sayma, ellerinde rehine olan 

bir kalp olarak gör. Gözlerinin okları ile vurulan kişi, nasıl olur da helâk olmaz! 

Şeyh Mudrik’in söz konusu urcûzesini, sadece bir mısra ilâve etmek suretiyle, 

Safiyuddîn el-Hillî tahmîs etmiştir. Şeyh’in başına gelene benzer bir duruma düşmesi 

üzerine adı geçen kasîdeyi tahmîs ettiğini söyleyen el-Hillî’nin bu tahmîsi, 

mektupların ilk satırındaki üslûp üzere, �/�0 ve ���C sözcükleri ile başlamaktadır:
396
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Kendisi uzakta oysa sevdası yakın olan, dili suskun ancak göz yaşıyla 

konuşan, bedeni özgür ama kalbi bağlı olan, yüz verilmemişlik ve terk edilmişlikle 

muzdarip olan, kalbi esârette ancak gözyaşları serbest olup akan âşıktan 

Hıristiyanların çocuklarından bir ceylana… o, güzellikte bâkirelere üstün 

kılınmıştır. Bütün mahlukat, doğduğundan beri ona hayran ve sevgi ipi ile ona bağlı, 

onun bir esiri olarak Müdrik’in ‘Amr ile ilgili şiirini okur.   
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  Izdırâbını derinden hissettiği aşkını anlattığı bu girişten sonra ‘Amr’a 

seslenen şair onun, dolayısıyla Hıristiyan inancının bütün kutsalına, onları teker teker 

sayarak yemin etmeye başlar:
397
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Ey ‘Amr, Mesîh adına senden şunu istiyorum: yaralı kalbinden haber veren, 

sevdadan hiç rahat görmeyen, kalbi kırık ve tedavisi olmayan bir öğüt verenden söz 

dinlemez misin? 

Şair yukarıdaki kıta ile başlayarak, Hıristiyanların ibâdetlerine, dinî 

törenlerine ve din büyüklerinin adlarına, tek tek yer vermek suretiyle, 

Hıristiyanlıktaki bütün kutsala yemin etmiştir. Bu yeminler ile, içinde bulunduğu 

sıkıntılı duruma Hıristiyan muhâtabının vâkıf olmasını istemiş ve kendisinin sâdık 

bir kişi olduğuna onu inandırmaya çalışmıştır. 

Gazeline Mecûsî bir çocuğu konu yapan ve onun tanrılarına, ateşe tapan 

kâhinlerine, o çocuğa göre kutsal olan yıldızlara ve Zerdüşt dîninin kutsal kitaplarına 

yemin eden Ebû Nuvâs’ın,
398

 kendisinden sonra gelenleri bu gazel türünde ne derece 

etkilemiş olduğu söz konusu tahmîsteki üslûp ile ortaya çıkmaktadır. Erkek 

çocuklarla ilgili aşk şiirleri nazmeden şairlerin onları genelde kadın sıfatları ile 

andıkları görülmüştür. Ancak yukarıdaki tahmîste bu sıfatlar ve Ebû Nuvâs gibi 

şairlere ait erkek sevgiliye söylenen gazellerde görülen müstehcen unsurlar 

bulunmamaktadır. Bu tahmîs, daha çok bir ‘uzrî gazeli andırmaktadır. Nitekim bu 

şiiri söyleyen kişi de ‘uzrî şairler gibi aşkından ölmüştür. Çünkü ‘uzrî şairler, 

ölümüne severler. 

 III.7. Tasavvufta Muhammes ve Tahmîsler  

Sadece ün kazanmış şiirler tahmîs edildiği için, tasavvuf felsefesini anlatan ve 

içeriğinin ağırlığı nedeniyle şöhrete erme şansı bulunmayan manzûmelere, 

ulaşılabilen sûfî tahmîsler içinde rastlanılmamış olması gayet doğaldır. Bu nedenle, 
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derlenebilen sûfî muhammes ve tahmîslerin genelde gazeli ve sûfî önderler için 

yazılan methiyeleri içerdiği görülmektedir. 

III.7.1. Sûfî Gazelleri 

Bu başlık altında incelenecek gazeller tasavvuf erbâbı şairlere ait olanlardır 

ve bunlar sembolik taraflarıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Sûfîler, ilâhî aşkı 

terennüm ettikleri şiirlerinde sembol olarak görünür âlemden varlıklar seçmişlerdir 

ve konu aşk olunca bunun görünür âlemdeki karşılığı ister istemez bir insan 

olacaktır. İlâhî zâta işaret ederken kullandıkları Leylâ, Hind, Selmâ ve Lubnâ gibi 

Araplarda şöhret bulmuş sevgili adları söz konusu sembollerin en yaygın ve en 

bilinen olanlarıdır. Bu semboller hiçbir durumda dış görünüşleri ve güzel yüzleri 

anlatmak için kullanılmış değildir. Bunlar, sûfînin ehli olmayanlarda sırrının 

(sevgisinin) duyulmasına engel olmak ve sözlerinden fitneye düşmemelerini 

sağlamak için halka sevgilisinin bir insan olduğunu hissettiren işâretlerdir. Bu 

anlayış, sûfîlerin kendi aralarında çokça dile getirdikleri bir beyitte şu şekilde ifâde 

edilmektedir:
399
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İfadelerimiz çeşit çeşit güzelliğin ise eşsizdir ve her şey bu güzelliğe işâret 

ediyor.  

Şiirlerinde tasavvufî ve ilâhî aşkı dile getiren ve genellikle ilâhî aşkı beşerî 

aşk şeklinde ifâde eden İbnu’l-Fârıd da bu konuda şunları söylemektedir:
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Sen her hâlukârda âşıklara eşsiz güzellikteki elbiseler içinde görünürsün. 

Bazen Lübnâ, bazen Büseyne, ara sıra da eşi bulunmayan ‘Azze diye anılırsın. Onlar 

ondan başkası değiller ve ondan başkası da olmadılar. Güzellikte onun bir ortağı da 

yoktur. 
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Güzellikte ve aşkta başka birine yer vermeme anlayışı İbnu’l-Fârıd’ın bir 

manzûmesine yazılan tahmîste şu kıtayla ifâde edilmektedir:
401

 

   � ���H �f�D
9��� �R���+�Kb �c��# ���:�  " ��      
1�L
7�I� ����Y ��
��* �%�:�" 

   ���.
9�H ����S̀�� ��8� ��R�� �(�P�              )���#����� �D��
)
# �
��< ������%�:�"(  

           )���?�r ��u��� �8�� �&�n� s�r������(  

Yüceliği nedeniyle övdüğüme hayatım boyunca âşık oldum. Bu en iyi 

evsâfımdır. Ben ne ceylan ne de iri gözlü yaban sığırı ile ilgiliyim. Kalp onun 

sevgisini birlemiştir. Buna göre sana yönelmem şirktir ve ben de şirk koşmam. 

Araplarda şöhret kazanmış sevgili adlarından biri olan Su’âd için yazılan iki 

beytin tahmîsinde, Su’âd’ın güzelliğine karşı aşkını dile getiren sûfî şair, onun şeffâf 

varlığından geçip güzelliğin gerçek sâhibi olan Allah’a yönelmektedir:
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Eğer Su’âd’ın gözlerine âşık olmuşsan, artık senin ruhun ölümüne 

hazırlansın. Ey ona meftûn olan, haremdeki aslanlardan sakın. Önünde dağların 

zirveleri ve onların önünde de ölümler varken Su’âd’a varmak nasıl mümkün 

olabilir? 

Bana gelince, onun karasevdası benim mezhebimdir. Onu ziyaret etmek, 

üzerime yazılmış bir farzdır. Ancak mazeretim kendiliğinden ortadadır: ayaklar 

yalındır ve bineğim  yoktur. Elde var sıfır. Yol da tehlikelidir.  
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 el-Cundî, Dîvân, s. 259. Bu iki beyte el-Cundî tarafından yazılmış farklı iki tahmîs için aynı yere 
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İbnu’l-Fârıd’ın sembol olarak kullandığı Nu’m için yazdığı beyitlerin 

tahmîsleri şu şekildedir:
403 

��               ������h�< �>�8�B� ����\�� ��(�:��
\����*;�� �'�U����&���D�� ���K�~��� s������ V  

       ������f���� ��
R��(�< $������ �]���X�Y ��� �<)��������U�� ��~��4�< $�0�� �]����KI ���C��(  

)        ��T��* ��(�(�M�� �C �9�#8 ��C� $�_�
h
E(  

�U�H 
9�1���Y�# V�&��� 
]���6t��       ��D�̀�� ��(�� �Q�H ����D�!��
0 $�f���H ���%�2�� ���1  

���(�� �/�H 
]���E ������ "���M    ��D
����� 
]���()�� �P�_��1�.�� 
9�1�� ��(@
# x��f����D(  

)          �m�L�H "���D�H� $8�/��
� K-�D�H ���� �V�(  

�! ��R�<�C ���! ��� ��         �� ~����� �3����R���� 
��D�H "�1�<����N���E��� "�%��D���� �"�� �c�  

�R�� ��U���_���� x 
9��� V���\       ��D@��r �G���)��D~����� �?~.�������� V���r
��� 
9��K ��(  

)        �0� ���;��4�:��� "������ �����T��Y s���(��� �/(   

Onun parlayan alnı, nûrunun ışığı ve hatırı için diz çöken kişi isâbet etmiştir. 

Eğer gece yarısına doğru salına salına yürürse, onun kokusuyla yanıp tutuşun. Eğer 

bir gün adı anılır ise, adının geçmesi üzerine yüzünüzü yere koyup secdeye varın ve 

eğer görünüverirse, onun yüzüne doğru namaza durun. 

Ona kavuşmak imkânsız olunca, hayâ perdemi yırttım. Müreffeh bir yaşamın 

ardından kederlisini tercih ettim ve onun için ehlimden ayrılıp deve kervanlarına 

yöneldim. Onun sevdası uğruna mutluluğu satıp mutsuzluğu satın aldım ve aklım, 

hidâyet yerine dalâlete mahpus kaldı. 

Muska bağlamak ve okuyup üflemeler bana fayda vermez. Sevgilim uzaklaştı 

ve hayatta kalmak benim için imkânsızlaştı. Bunun için, dalâlet vadisinde, çok seven 

biri olarak, avare avare dolaşıp durmuşum. Rüşdüme, kulluğuma ve takvama 

uzaklaşın, benim ve sevdamın arasından çekilin dedim.    

Yukarıdaki kıtaların son mısralarında, vecd ve cezbe hâlinde söylenen iddialı 

sözler ve manevî hâlin etkisiyle söylenmiş şathiyeler nedeniyle İbnu’l-Fârıd ağır bir 

şekilde eleştirilmiştir. Onun yedi yüz elli beyitten fazla olan “Nazmu’s-Sulûk” adlı 
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kasîdesinden bazı beyitlere dayanarak en ağır tenkitleri yönelten kişi, İbn 

Teymiyye’dir. Ona göre, İbnu’l-Fârıd’ın düşüncelerinin ve tasavvufî yaşayışının 

İslâm ile ilgisi yoktur.
404

  

Ünlü mutasavvıflardan ‘Afîfuddîn et-Tilimsânî (ö.690/1291)’nin yakın 

çevresindeki sûfîlerden olup bir müddet Safed’te yaşayan ve eş-Şeyh Mahmûd el-

Hâfî adıyla tanınan Mahmûd b. Tayy (ö.724/1324), et-Tilimsânî’nin şiirlerini rivâyet 

etmiş, onun dîvânının büyük bir bölümünü ezberlemiş ve onun bir manzûmesini 

tahmîs etmiştir. Şair bu tahmîsin nesîb kısmını Su’dâ için söylemektedir:
405 
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(Su’dâ) mertebe mertebe yücelip yükselerek itibâr kazandı ve onun bulunduğu 

yere kavuşmak bizim için güçleşti. Gözlerinin içinde, onun peşine düşmenin yerini 

alan bir şey var. Şuûr ve idrâkin kendisiyle kaybolması açısından şarap, gözlerinden 

daha çok, sarhoş ederek canları alıcı değildir. 

Ah vay isteklerinde ısrâr eden ve acı vereninden gördüğünü tatlı bulan 

nefsime vay! Eşyası ganimet olarak alınmıştır ve ganimet alanın aşkı, burnuna halka 

geçirerek onu peşine taktırmıştır. Öyle ayrılık geceleri geçti ki onlarda akan göz 

yaşımı toplasam gemiler onun dalgaları üzerinde yüzerdi.      
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‘Afîfuddîn et-Tilimsânî’nin şiirlerinde, Leylâ el-‘Âmiriyye adı, bir sembol 

olarak Allah’ın yerine kullanılmaktadır.
406

 Buna başka bir sûfînin şiirinde de 

rastlanılmaktadır. Bu sûfinin bazı beyitlerine yazılan tahmîs şu şekildedir:
407
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Genç bir kız, sevda konusunda bizi dedikoduculukla suçladı. O, güzel bir 

akrabalık bağı ile ‘Âmir’e nispet ediliyordu. O, genç ve çok güzel bir kız iken bizden 

ayrılmıştı. Râme tepesinde karşılaştığımızda, ‘Âmirli kızın parmaklarını kırmızı 

olarak gördüm. 

Onun eziyet etmesi, zevkimize hoş gelen tatlı bir su gibiydi. Ayrıca, evet onun 

sayesinde, hasret duygumuz da artmıştı… Kucaklaşmamız esnasında, gözüken bir 

kına gördüm. Bizden ayrıldığın gün mü eline kına yaktın? dedim. Allah’a and olsun 

ki bu dediğin olmadı dedi.  
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Bu, insanlara içecek bir şey ikrâm etmek için avuca yerleşmiş bir kınadır. 

Servi boylunun avucundaki, nişan kınası değildir. Avucum kınaya değmemiş ve 

değmeye de niyet etmemiştir. Ancak, gurbet bana zarar vermeye başlayınca, toprağı 

ıslatıncaya değin kan ağladım. 

Göz yaşlarımı içermeyen o kan, yanağımın üzerine aktı. Yanaklarımı 

kıpkırmızı yaptı ve kulaklarımı sağır etti. Bendeki hicrân nedeniyle işitemez oldum. 

Parmaklarımın kenarları ile göz yaşlarımı sildim. Bu yüzden parmaklarım, gördüğün 

gibi, avuçlarımla birlikte kınaya/kırmızıya boyandı.  

Sûfînin, yaşamış olduğu olağanüstü hâllerden ve görmüş olduğu yüce nûr 

dalgalarından söz ettiği beyitlerde görülen abartı ve mübâlağa, sûfî şiirin başka bir 

özelliğini oluşturmaktadır. Bu özellik, en açık şekilde, sûfî şair, sevgisini ve sevgisi 

uğruna başına gelen kendinden geçme, özlem ve yanma hâlini anlatırken ortaya 

çıkmaktadır.
408

 Örneğin, İbnu’l-Fârıd’ın bir şiirine yazılan tahmîsin iki kıtasında bu 

kendinden geçme ve özlem hâlinin şu abartılı ifâdelerle anlatıldığı görülmektedir:
409
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Sevdaya tutulan kişi işte böyle olsun. Acı çekerken görünmesi, onun bir 

ayıbıdır. Görmüyor musun ben bir deri bir kemik kalmışım? Zarar görecek bir yerim 

kalmamış! Ziyaretime gelenlere göre, varlığım, yokluğum gibi olmuş! 

Bedenim küçüldü, sonra idrâkim kaybolup gitti. Çılgına çeviren aşkın tozu 

dumanı içinde doğrularım yok oldu. Konuşmamın mırıltısından başka benden geriye 

bir şey kalmadı. Ben, oruca girilip girilmediği hususunda şüphe uyandıran ay 
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409
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başındaki hilâl gibiyim; âh çekmelerim olmazsa, gizli kalacaktım ve beni görmeye, 

gözler yol bulmayacaktı.   

Şeyh Ebû Bekr eş-Şiblî (ö.334/945)’nin iki beytine yazılan tahmîste şair 

kendi hâlini anlatırken yer yer abartılı ifâdeler kullanmaktadır:
410
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Ayrılık okunu kalbin içine atan, sevdanın kendisidir. Burnum onunla, marifet 

kokusunu kokluyor. Ava dikkatli baktığımı gören insanlar, bana sen hiç âşık oldun 

mu diye soruyorlar. Aşktan hiçbir gün uzak kaldım mı ki diye cevap verdim! 

Allah’tan başkasını nazarından silip yok ettiği için, Allah onun sıkıntısını nice 

defa giderdi ve hakikat ehlinin kalbine onun yakın olmasını sağladı. Gayb âleminde 

gözüm onu gördüğünden beri sevdi. Daha beşikteyken aşk kâsesinden aşk şarabını 

içtim ve onun tatlılığı, kıyâmete kadar boğazımda kalacaktır! 

Şiirleri Arap edebiyatında tasavvufî şiirin en güzel örneklerinden olan İbnu’l-

Fârıd’ın bir manzûmesine yazılan tahmîste şair, aşk konusunda kimsenin kendisine 

yetişemeyeceğini ve bu işin sultânı olduğunu ifâde eder:
411 

�<����1�f
k�� ��K�
��0 �l�<� �D
��& �r����            ������M
��! u&��� ���b 
)���� �R���	��r ���_    

�E��-�Y ��< $�i�R
� �����?��, ��
��� �#��         )���* ��#����� "�!��� ��~��� 
z
����� � ��(  

 )       ���U��
9
! �2�N�� "�U������ �N@"�8 ��
1�: (  

Aşkın başlangıcı, delirip aklını yitirmektir. Aşk, güzel uykunun kendisiyle 

dağıldığı bir ateştir. Bilen birine sor. Biri hâriç, sana cevap veren olmaz. Ey dostum, 

sâdık ve çok merhametli olan benim. Bu alanda söz sâhibi olmuşum. Sen yaklaşma. 
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Ölümüne seven ve sadece sevmeleri nedeniyle otuz kadar delikanlının öldüğü 

rivâyet edilen ‘Uzra kabilesine mensûp şairlere
412

 hayran kalan sûfîler, onlar gibi, 

ölüm temasına yer vermekte ve şiirlerinde, âşıkların aşktan dolayı ölmelerinden çok 

söz etmektedirler. Bununla hem sûfî anlayışındaki nefsin ilgilerini öldürmeyi hem de 

genel anlamdaki ölümü kastetmektedirler.
413

 Ölüm teması, İbnu’l-Fârıd’ın bir şiirine 

yazılan tahmîste şu şekilde ifâde edilmektedir.
414
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Hayatın üzerine yemin ederim ki delikanlının zevki, dostları arasından âşık 

olduğu kişinin evine yakın olmasından başka bir şey değildir. Delikanlının sevdadan 

ölmesi, başına gelen en hafif musibettir. Sevdası uğruna ölmeyen kişi, sevdadan zevk 

almaz. Bal peteğini devşirmeyeni, arı sokmaz. 

Üzerine ordusunu salarsa da sen üzüntüye aldırma. Karasevdaya boyun eğ ve 

onun kölesi ol. Aşkı uğruna mezarına giren kişiyi kutla. Sevdası uğruna ölen kişiye, 

sözünü yerine getirdin de. Aşk iddiasında bulunan kişi için böyle bir şey söz konusu 

bile olamaz. Gözün doğal karalığı, sürme gibi değildir. 

Sevgiliden ayrı düşmekten kaynaklanan bir ayrılık ateşi ve bir hicrân 

duygusu, sûfîleri şiir söylemeye iten unsurlar içinde kendini göstermektedir.
415

 İbn 

Hâtime, tasavvuf erbâbının ve zamanındaki şairlerin önde gelenlerinden olan eş-Şeyh 
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Şihâbuddîn Ebû ‘Abdillah b. el-Hiyemî’nin ünlü şiirini tahmîs ederken bu hicrân 

duygusundan çektiklerini şu sözlerle anlatır:
416
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Sana sabretmek, bana güzel davranmaktan hoşlanmadı. Sana olan 

tutkunluğum, bana uygun gelmekten uzak oldu. Ölmek istiyorum, fakat sen çabuk 

davranıp öldürmeyeceksin. Senin bana kavuşmana, kendimi lâyık görmüyorum. 

Senin için gam çeken olmak, üstünlük olarak bana yeter. 

Ey kulun zayıflık ve korkunun arasında varolan gücü ve sevdalının 

çabalamak ve yorgunluk içinde varolan rahatı! İstekli olmamam, kavuşmak adına 

bana yeterdir. Ancak, hasret çekmem, bazen edebimle mücâdele etmekte ve edep 

azalınca da kavuşmayı ister oluyorum. 

İşte bana bakın! Hayatı aşk ve yanıp kavrulma arasında ikiye ayrılmış cansız 

bir âşığı göreceksiniz. Günü, aşkın şiddetinden şaşırmışlık ve gecesi de uykusuzluk 

içindedir. Her iki durumda da hep artan bir ızdırâb ve bağrımda alevi yanan bir 

hasret içindeyim. 

Ancak şair, duyduğu bu hicrân ızdırâbından şikâyetçi değildir:
417
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 İbn Hâtime, Dîvân, s. 32. 
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 Aynı eser, s. 38. 
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Onlar hükümdar, bense onların soyluluklarının kölesi. Onların sevdasına 

tutulmuş olmam, onur olarak bana yeter. Bağışları bakımından mahrûm 

bırakmalarının hiçbir değeri yoktur. Kullarını uzaklaştırmak, onları memnûn 

edecekse (uzaklaştırsınlar). Kulları, bu uzak kalma ile, onlara yaklaşmaktadır.  

Biz sevenlerin hiçbir isteği olmaz. Dostların bizden râzı olması, son 

arzumuzdur. Onlara kavuşmak neşemizi kaybettirecekse ve ayrılığımız da hiçbir 

neden olmadan onları memnûn edecekse şüphesiz bu, zevk veren kavuşmadan sayılır. 

Tasavvuf erbâbından Şeyh İbrahim et-Tâzî’nin bir kasîdesine yazılan 

tahmîsin nesîb kısmında da bu hicrândan şikayet yoktur:
418
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Çok seven âşık, ceylan bakışın coşkusuyla sapıttı. Sevdasından aklı başından 

gitti. Gözyaşı, sırrını ortaya çıkardı. Aklı gitti, içi tutuştu ve bedeni bir hayâleti 

andırır oldu. 

                                                

418

 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 310. 
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Onun köleliğinde kaldığım müddetçe onunla olan meselem ilerliyor. Onun 

beni azat etmesine rağbetim de yok. Ona kul oldum ve bu onun hakkıydı. Ufkundaki 

yıldızları gözeterek geceler oldum. Sevda erbâbının gecesi geniş ve uzundur. 
Sirâcuddîn er-Rifâ’î el-Mahzûmî’nin iki beytine yazılan tahmîste, bir tarikat 

sâlikinin, mürşidine olan bağlılığı ve çektiği ızdırâb görülmektedir:
419
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Güzelliğinize tutularak gurbet ele düştük. Bize uğrayan hoş ve güzel 

çekiciliğiniz nedeniyle ayaklarınızın altında sürünen kalpler, bizimdir. Ey 

efendilerim, kalbine sizden başkası düşmeyen kişi, kalbinize hiç düşüyor mu? 

Sizin için hastalanmış ve kalbi inlemekte. Onun kalbi, ey mahallenin ahâlisi, 

özlem içindedir. Sizler, ihsân ve güzel ahlak sâhibisiniz. Sevdanız uğruna kendi 

hâlini unutan kişinin durumundan habersiz olmaktan, sizi tenzih ederim! 

Klâsik kasîdenin aşktan ve kadından söz eden nesîb bölümünde, yalnız 

kadından ve aşktan söz edilmez. Aynı zamanda sevgilinin yaşadığı yerler, sevgili ile 

şairin başından geçenler ve daha geniş anlamda tabiat da yer alır. Kasîdenin bu 

yapısına uyan sûfîler, manzûmelerinin nesîb bölümünde, Ka’be’yi barındırdığı için 

Necd’i öne çıkarmaktadırlar. Çünkü onlara göre, Allah Ka’be’de kullarına en yakın 

hâlde bulunur. Ayrıca orası bütün peygamberlere inen vahiyde somutlaşan ilâhî feyze 

tanıklık etmiştir. Bu, Necd ile sınırlı kalmamakta, Arap yarımadasındaki ünlü diğer 

yerleri de kapsamaktadır.
420

 Örneğin aşağıdaki muhammeste şair Minâ’ya ve Necd’e 

yer vererek şunları söyler:
421
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 er-Revvâs, Bahâuddîn Muhammed Mehdî es-Sayyâdî, Dîvân (Mişkâtu’l-Yakîn ve Mahaccatu’l-

Muttakîn), Mısır, 1315, s. 362-363. 

420

 Bâşâ, el-‘Asru’l-Memlûkî, s. 206-207. 

421

 İbn Hâtime, a.g.e., s. 41-42. 
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Ey Minâ’ya yönelen ve yolunu oradaki ağaçların çevresinde geçen 

hatıraların engellediği deve sürücüsü! Genişliğine rağmen yeryüzünün kendisine dar 

geldiği âşığın mektubunu (ilet). Eğer Necd’e varırsan, hayatının hakkı için, orada 

duruver. Çünkü orada, kanımı döküp helâl görenler oturuyor.  

Orada, onları gölgelendiren ve onların hürmetine kendisini bulutların sardığı 

Dâl ağacına selam söyle. Onlara ismimi üstü kapalı söyle, belki onlar (hatırlarlar). 

Onlara beni anlat ve de ki: O sizi unutmadı ve unutmayacak. 

İbnu’l-Fârıd’ın bir manzûmesine yazılan tahmîste, şair Necd ve Sal’ gibi 

yerlerden söz ettikten sonra, bu yerleri neden anlattığı konusuna şu sözlerle açıklık 

getirmektedir:
422
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Orada, aşkın beni durdurduğu yerde, dur. Ey can kardeşim, doktora aşk 

acısını sor. Gurbetimi ve aşkımı dostlara şikâyet edip anlat. Sevda esiri, hasta, 

hüzünlü ve dostlarından uzakta kalan kişiden, o vadinin kenarındaki dost Araplara 

selâm söyle.    

Sûfîlerin kutsal topraklara, Mekke ve çevresine olan özlemleri çok güçlüdür. 

Örneğin, Ka’be ile ilgili olarak ‘Abdulğaffâr b. Nûh el-Kûsî (ö.708/1309) şunları 

söylemektedir:
423
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 6. 
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Bırak onun toprağına yüzümü süreyim, kapılarının eşiklerini öpeyim. O, 

örtüsünün altındaki ay yüzünü gördüğüm gencecik bir kadındır. Vasıfları ile 

kabilesindeki delikanlılarının aklını başlarından almış. Örtüsünü açmamasına 

rağmen herkes kendinden geçmiş.  

Sûfî gazellerini inceleme neticesinde ortaya iki tür gazel çıkıyor: yukarıda 

örnekleri verilen iffetli gazel ve aşağıda ele alınacak olan müstehcen gazel. Sûfîler 

yazdıkları müstehcen gazelden zâhiren anlaşılanı kastetmemektedirler. Bu tür gazel 

onlar için sûfî âlemine yükselmek için kullandıkları bir merdivendir. Buna göre, ilâhî 

sevgi çerçevesinde kalmak koşuluyla, onlar her şeyi câiz görmektedirler.
424

 Örneğin, 

zâhiren müstehcenlik anlatan gazellerini yazarken, tasavvuf erbâbının takip ettiği 

metoda uygun olarak, başka anlamlara işâret eden el-Cundî,
425

 amcası ‘Abdurrezzâk 

Ağa el-Cundî’nin bazı beyitlerini şu ifâdelerle tahmîs etmektedir:
426
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 Sellâm, el-Edeb fî’l’Asri’l-Memlûkî, I, 232. Hicâz’ı anlatıp daha sonra oraya varacak hâcılar ve 

yolcularla selâm gönderme de çok işlenmiştir. Örneğin bkz. et-Tahtâvî, a.g.e., s. 14, 63. İbnu’l-

Hayyât’ın bazı beyitlerine yazılan tahmîsler de bu minvâl üzeredir. Bkz: Mecmû’atu’t-Tehâmîs, s. 44-

47. 

424

 Bâşâ, el-Asru’l-Memlûkî, s. 209. 

425

 Bâşâ, el-‘Asru’l-‘Usmânî, s. 595. 

426

 el-Cundî, a.g.e., s. 241. 
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Sevda denizine daldım, enginine bile. Vuslat karasını aştım, dağlarını bile. 

Onu özleyerek öptüm. Bana dizi dizi dişleri göründü. Onu kucakladım. Dişlerim 

onun boynu ile birleşti ve iki memesini göğsüme yapıştırdı. 

Esmer dudağından şarap gibi olan salyasını devşirerek geceler oldum. 

Dostça davranışın güzelleştirdiği genç bir kız olarak, pürüzsüz yanaklıdır. Yaslan 

dedim. Emrin olur dedi. Boynum ona bazen bir kol bazen de bir şal oldu ve bizler 

belin üzerinde duran kemer gibiydik.  

Ey dostum, bu güzellik haberlerini keşke yayabilsen! Onun belinin 

güzelliklerini birer birer anlatmak isteyene bu mümkün değildir. Dişlerindeki suyu 

emmekte olduğum sevgilime yemin ederim ki… Şarabı aramızda döndürürdük. Ben 

onun şarabının artığını, o da benimkini içerdi sonra da kucağıma otururdu.  
Ömrünün erken bir döneminde tasavvufa bağlanan ve Kâdirî tarikatına 

mensûp şeyhler için methiyeler dizen el-Cundî
427

 başka bir gazelinde şunları 

söylemektedir:
428
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Bakıyorum ki kalbimin Leyla’ya eğilimi artmış. O, mahallemde, eteğini arkası 

sıra hiç sürüklememişti. Geceleyin ziyarette bulunan kocasına dedim ki: Hakkın için 

söyle, Leyla’yı fecrin azıcık öncesinde kucakladın mı veya ağzından öptün mü? 
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 Bâşâ, a.g.e., s. 582.  

428

 el-Cundî, a.g.e., s. 253. 
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Eğer beni sorarsan, ben onun kölesiyim. Onun sevdası, kalbimin sâhibi oldu 

ve kalbim yolunu şaşırdı. Söyle bana, yanaklarını sana yaklaştırdı mı, zülfünü 

üzerine saldı mı? O, kokusunda papatyanın eşidir!   

Tasavvufî şiirde ilâhî aşkı anlatmak için seven-sevilen sembolizmine 

başvurulmaktadır. Bunun yanı sıra, sık bir biçimde, sarhoşluk ile ilgili kullanılan 

meyhâne ve şarap gibi sembollere de yer verilmektedir. Arap şiirinde sembolizmin 

önemli bir temsilcisi olan İbnu’l-Fârıd, el-Hamriyye adlı kasîdesinde şarâbı ilâhî 

aşkın bir simgesi olarak tasvîr etmektedir. Ona göre şarap ezelidir ve zaman sonradan 

varolmuştur. Onun bu kasîdesine yazılan tahmîs şu şekildedir:
429 
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Ey aşktan bihaber! Bırak bizi kınayıp durmayı. Biz kavramaya başladık ve 

sonrasında kara sevdaya lâyık olana tutulduk. Sevdanın izini gördüğümüzden beri, 

sevgilinin anılması üzerine şarâp içtik ve üzüm ağacı yaratılmadan önce şarâp ile 

sarhoş olduk! 

O, mayası akıllara zarar vermeyen bir şarâptır. En kalitelisi, rûhuma can 

veren bir içkidir. Ey Jüpiter, onun hâlisini dağıtan sen misin? Dolunay onun kâsesi. 

O da kendisini hilâlin çevrelediği bir güneş. Yıldız gibi olan kabarcıklar da 

karışınca, ne kadar da parlıyor!       

Şarâbın ezeliliğini ve sarhoş eden kainatı anlatan şair daha sonra şarap ile 

ilgili şunları söyler:
430

 

��� Kc�KD
H�� u���
M s�&���(�< ����      ��(
R�F
#      �� �/�0��0AB� ������&����(
R���H �q���r�� 
J�  

                                                

429

 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 165. Bu kasîdeye İbn Nahvî de bir tahmîs yazmıştır. Bkz. Mecmû’atu’t-

Tehâmîs, s. 48-52. 

430

 Aynı eser, s. 169. 
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Yaratılanların aklı, onun emrinde olan bir askerdir. Rûhânîlerin ilmi, onun 

parlaklığından ışığını alır. Zihinler, onun hakîkatini kavramada şaşırmış. Eğer onun 

adı ordunun sancağına yazılsaydı, bu yazı, sancağın altındaki herkesi sarhoş ederdi! 

Ey nefis, onu içmeye devâm et ve içmeyi sürdür. Dostlarını, içmeye devâm 

etmeleri için, yönlendirip teşvîk et. Bu şarâbın dışındaki her şeyden uzak dur. O 

şarâp, dostlarının ahlâkını arındırır ve erdemli davranışı olmayanlar onun ile fazîlet 

yoluna koyulur.   
Şair bu manzûmesini şu sözlerle bitirir:

431
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Sözleriyle her tarafı doldurup kuşatmışsa da kınayarak kalbini yoranı terk 

edip bırak. Herkesin yönelmekte olduğu bir yolu vardır. Bu dünyada ayık olarak 

yaşayanın hayatı, hayat değil. Her kim sarhoş olarak ölmezse, erdemi kaçırmış olur. 

Bu kâinât Allah’ındır ve buyruk da onun buyruğu. Onun bilgisi dâhilindedir 

varlığın gizlisi ve açığı. Rûhum eğer şarâp ile sarhoş olursa, bu, Allah’ı anmadır. 
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 Aynı eser, s. 176. 
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Ömrünü boş yere harcayıp zâyi eden, hâline ağlasın; bu  dünyada onun ne hissesi ne 

de payı var. 

Arap edebiyatında şarâbı işlemekle ünlenen Ebû Nuvâs’ın bazı beyitlerine 

sûfîler tarafından yazılmış bir tahmîs şu şekildedir:
432

 

 ���!�H ��/�0 ��U�)��� �(���� s�.
9�� �����J ��   �HKU�c��� K�
0����� "���l�� ����J  

 ��~9�� ����~z�� ����R�.���P
� ���%�+        )    �!������� "KDKc��� �� "���y�� �*��+(  

 )            �]�� �<�Y "@��7�� �(
)����� �&�(  

 �[�_�
r x �������� �C ���: �R;X           ��� �!��̂���& x ��_������:� �\;X�  

 ��M�Q�� �q���.�� ���� �3���M�G�� �Y�X         �)�<������
�~.�� �DKP��< ��� "�F�O���� ;X���(  

                                        ) ��
E �N���< $���R�]��! �2�y���� �(�&�(  

 ���̂��KP���� �J��� ���R�9�r �%������  ��          ���(���]�� ��f�1����< �� "�M��������  

 �<�U����~��� �K%����� ���/�� ������               )�&�#�RKG��� 
1�_��� ���
h
�����H ������(  

                                     )    �*��LKP��� �D
!������ ����R�Q�0�&�(  

Ben aşk yolundan ayrılmadım. Beni kınayan da kınamaktan vazgeçmedi. Def 

sevinçle vurulurken geceledim. Dostum bana, utanmışlıktan yanakları kızarmış 

olduğu hâlde, nasıl sabahladın? dedi. 

Vakit ilerleyinceye kadar içmeyi artırarak sürdürdü. Abâsına sarınıp gizlendi 

ve şişeyi çalmaya niyetlenip ona doğru adım attı. Bunun üzerine sâkîler, tâs ve kâse 

içine okuyup ona büyü yaptılar ve gündüzün ortasında öldü.  

Çok şarap içmek, dudaklarını yaralamıştı ve yüzüne şaşırmışlık görüntüsünü 

vermişti. Onun huzûrunda kendimizi ona adadık. Ûdun ve tamburların rahmeti, 

kanun ve neyin duâsı onun için olsun. 
Bazı ünlü beyitler, el-Cundî tarafından aşağıdaki ifâdelerle hamriyyeye 

dönüştürülüp tahmîs edilmiştir:433
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 el-Cundî, a.g.e., s. 231. 
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 Aynı eser, s. 256-257. Bu beyitlere yazılmış başka bir tahmîs için bkz. en-Nâblusî, a.g.e., s. 80. 
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Karasevdayı alevlendiren özlem dürtüsü, kalbimi heyecanlandırmakta. 

Rûhum da senin ellerinde esir. Sevdan şarâbım, Kur’ân da onu dağıtan. Keşke sen 

hoşnut kalsan, varsın hayat acı olsun! Keşke sen râzı olsan, varsın insanlar kızgın 

olsun! 

 Güzelliğin, akılları sarhoş eden bir şarâp gibidir. Karasevdanın Kays’ı da 

‘Âmir’i de onunla esir alınmıştır. Keşke sen hayat boyunca gece arkadaşım olsan. 

Keşke benimle senin aranda olan, mamûr olsa! Varsın benimle diğer yaratılanlar 

arasında olan ise harâp olsun! 

 Yüzün, güzelliği ve parlaklığı tam olan bir dolunay gibidir. Endamın, kendini 

beğenmişliğin salladığı ve eğip büktüğü bir dal gibidir. Sen muradımsın ve doyup 

senden bıkacağımı zannetmiyorum. Ey son dileğim, senin sevgin gerçek olunca, 

toprak üzerindeki her şey artık toprak gibidir.
 

 

Sonuç olarak sûfîlerin şiiri perdelidir. Yüksek hakikatleri herkesin 

algılayabilmesi sûfîlere göre mümkün olmayacağından bunların mecâz örtüsü altında 

gizlenmesi gerekir. Âşığın ve sarhoşun hâlleri, bunun için en ideal semboldür. 

Burada sûfîlerin ölçüsü şudur: Bu semboller bir kâmilin elindeyse korkulacak hiç bir 

durum yoktur, o onları doğru semantik anlamlarında kullanmasını bilir. Fakat bu 

sembolleri bir kâmil kullanmazsa o zaman ortada bir tehlike var demektir. 
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III.7.2. Sûfî Methiyeleri 

Sûfî muhammes ve tahmîslerin ikinci bölümünü, Hz Muhammed ve sûfî 

önderler için yazılan övgüler oluşturmaktadır. Rifâ’î tarikatının kurucusu Ahmed er-

Rifâ’î (ö.578/1182)’nin Hz. Muhammed için yazdığı iki ünlü beytine yazlan tahmîs 

bu övgülere örnek olarak verilebilir. Bazı yakınları ve müritleriyle birlikte hacca 

giden ve dönüşte Medîne’yi ziyaret eden er-Rifâ’î’nin bu ziyaret sırasında ortaya 

çıktığı ileri sürülen bir kerâmetiyle ilgili menkıbe oldukça ünlüdür. Rivâyete göre, 

Hz. Muammed’in soyundan gelen er-Rifâ’î, Hz. Muhammed’in kabri önüne gelince 

“es-Selâmü ‘aleyke yâ ceddî!” diyerek selâm vermiş, orada bulunanlar Hz. 

Muhammed’in “‘Aleyke’s-selâm yâ veledî!” sözüyle selâma karşılık verdiğini 

duymuşlar. Bunun üzerine cezbeye gelen er-Rifâ’î diz çöküp, “Uzakta iken, benim 

yerime, varıp toprağını öpsün diye sana rûhumu gönderiyordum. Şimdi bu devlet, 

bedenime de nasip oldu. Uzat elini de dudaklarımla öpeyim” anlamına gelen ünlü 

şiirini okumuş. Bunun üzerine Hz. Muhammed’in kabrinden dışarıya nûrânî bir el 

uzanmış ve er-Rifâ’î bu eli öpmüştür.
434

 İşte onun bu menkıbede adı geçen ünlü 

şiirine yazılan tahmîslerden bir tanesi aşağıdakidir:
435
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O, kalbimin arayıp beklediği bir dilekti. Akıtanının dolup taşırdığı göz yaşları 

da bana aitti. Ey peygamberlerin şefaatlerinin kendisiyle değer kazandığı kişi! 

Gurbetten, yerime vekilim olarak, toprağını öpsün diye rûhumu gönderiyorum. 
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 Tahralı, Mustafa, Ahmed er-Rifâ’î”, DİA, İstanbul, 1989, II, 127. 

435

 el-Cundî, a.g.e., s. 218-219. Bu beyitlere en-Nâblusî ve el-‘Uşârî de birer tahmîs yazmışlardır bkz. 

en-Nâblusî, a.g.e., s. 104-105; el-‘Uşârî, Dîvân, s. 506. 
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 Ah nicedir rûhum, seninle mutluluğu bulmuştu ve senin aşkın ile halkın 

arasında ün kazanmıştı. O, gaybta ortaya çıkıp varolmuş bir rûhtu. Bu ise, huzura 

varmış kişilerin topluluğu. Uzat elini de dudaklarım ondan hazzını alsın. 

Bedeviyye tarikatının kurucusu Ahmed el-Bedevî (ö.675/1276) için yazılan 

muhammes bir övgüde, tarikat bayrağının ve sancağının kırmızılığına vurgu 

yapılmaktadır:
436
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Ey Ahmed el-Bedevî, ah sen nerdesin? Zamanında iki rütbeyi de elde ettin. 

Onlar şüphesiz isim ve zattır. Doğu ve batıda dalgalanan senin kırmızı bayrakların, 

gösteriyor ki sen beşerin kutbusun. 

İzzet, övünç ve güzellik senindir. Sana tabi olanlarda senin sancağın bulunur. 

Sen en önde giden hükümdarsın. Soylulukta ilerleyen hükümdarların şanı kırmızı 

giyinmeleridir.  

Kâdirî tarikatının kurucusu olan ve Hz. Muhammed’in soyundan geldiğine 

dair rivayetler bulunan Şeyh ‘Abdulkâdir el-Geylânî’nin tevekkül içerikli iki beyti, 

tahmîs yoluyla, onun övgüsüne dönüştürülmüştür:
437
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 en-Nâblusî, a.g.e., s. 243-244. 
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 Aynı eser, s. 258. 
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Ey büyük bir evliyâ ordusuyla çevrili Geylân delikanlısı, ey en üstün elçinin 

soyu ve ey odur sultan bilinen her yerde! Sen bütün pınarların kaynağını oluşturan 

tatlı bir su iken ben hiç susuzluk çeker miyim? Sen yardımcım iken dünyada hiç 

zulüm görür müyüm? 

Halkın içinde, senin makâmın az bulunur. İzzetinden, başkasına zillet peyda 

olur. Haksızlık gördüm ve aklıma şu geliyor: iplerle bağlanmış devemin çöllerde 

kaybolması, güçlü ve korulukta bulunanların çobanı olan birisi için, bir ayıptır.   

Büyük sûfî İbnu’l-‘Arabî’nin övgüsü için yazılan bir tahmîs Dicle, Fırat, Irak, 

Kerh, Rusâfe bölgelerini aydınlatan bir kıvılcımdan söz ederek başlıyor. Etrafına ışık 

saçan bu kıvılcımın İbnu’l-‘Arabî olduğu belirtilerek övgüye başlanıyor:
438
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O, közü yanmakta olan ateş midir yoksa ışığı mücessem hâle gelmiş nûr 

mudur? Acaba, benim bunu ayırmam engellenmiş midir? Bu, Hz. Mûsa’nın ateşi 

midir, yoksa karanlığın üzerine çöküveren ve her tarafı aydınlatan Muhyiddîn’in 

nûru mudur? 

Endülüs’te doğduktan sonra doğuya göç eden ve oraya yerleşen ‘İbnu’l-

‘Arabî şu sözlerle övülüyor:
439 
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 Mecmû’atu’t-Tehâmîs, s. 114. 
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 Aynı eser, s. 115. 
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Kesinleşmiştir ki o, kâinâtta ortaya çıkmış bir mucizedir. Allah’ım, sen ne 

büyüksün! Aristoteles ve İskender’den de üstündür. Batı tarafından gelip ışık saçan 

ve her tarafı ışığıyla saran bir işrâk felsefesi filozofudur. 

Kendisiyle doğru yolu bulduğumuz bir hidâyet bayrağıdır. Bizler ilim ve 

dindarlıkta diğer insanları geçmişiz. Bu dağ gibi adam bizi korurken nasıl hidâyet 

bulmayız! İbn Sînâ onu görseydi,  işâretleri ile onu gösterecekti. 

Veya Câlînûs bu otlaklarda sürüyü gütseydi, otlayan hayvanlar arasında 

tümden kaybolup zâyi olacaktı ve felsefe erbâbına biri onun ölümünü duyuracaktı. 

Ya da Eflâtûn bu çaba ve gayretini görseydi, nereye gitseydi onun izinde yürüyecekti. 

Yahut Hz. İsâ’nın havârisi Matta onu görseydi, ders vermede onu İdrîs ve 

sîmâsı itibariyle de Nâmûs (Cebrail) zannedecekti. Veyahut hahamlar, Hz. Mûsâ’nın 

dinine mensûp din adamları, onu görselerdi, Hıristiyanların iddiası gibi bir iddiada 

bulunacaklardı.   

Onun kalbi “arş”tır, göğsü “levh-i mahfûz”un yüzüdür. “Kürsî” ehli oradan 

fetva verirler. Onlara defalarca yazdırdı, onlar da ondan yazdırdılar. Allah, kendi 

katından verdiği gayb sırlarından, onu, kaderleri bilmek ile ayrıcalıkı kılmıştır. 
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Bu son kıtadaki tartışmaya açık ve abartılı ifâdelerden sonra, İbnu’l-‘Arabî, 

gayb âlemindeki seyahatleri ve diğer ehli irfân içindeki yüce konumu ile övülüyor. 

Şair, Şeyh’in Irak’taki mezarını ziyaret etmeyi tavsiye ederek ve bu ziyaretin 

günahlar için bir af vesilesi olacağını söyleyerek şiirini bitirmektedir. 

Sûfî şairler, tasavvuf önderleri için övgüler yazarken bir yandan da 

kendileriyle övünmüşler. Örneğin el-Bura’î’nin bir manzûmesinde, bir tasavvuf 

erbâbının manevî âlemi, bu âlemde elde ettiği makâmlar ile övünmesi ve rakiplerine 

meydan okuması görülmektedir:
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Doğruluk makâmında olan herkes dostumdur. Muvahhidler grubu 

grubumdur. Hasmım, ateşimin alevleri korkusuyla kaçtı. Atlarım bütün kıtaları 

kuşatıyorken, bütün süvariler, yolumdan çekiliyordu. 

Bayrağımı, doğruluk makâmına diktim. Beni, inanç ve kavrayışımın gizemi 

yüceltti. Bu gizem, doğuda ve batıda benim ikincim oldu. Bütün ufuklarda güneşim 

ışık saçmakta. Kılıcım, gözler önünde parıldamakta.   

‘Abdulkâdir el-Geylânî’nin kâmil vezninde olan on iki beyitlik ünlü bir 

kasîdesine en-Nâblusî tahmîs yazmıştır. Bu kasîdede şair, aşk alanındaki yüce 

makâmından ve diğer âşıklara olan üstünlüğünden söz eder. Kâdirîler bu kasîdeye 

büyük bir ilgi göstererek onu tahmîs ve taştîr etmişlerdir.
441

 Şairin tasavvufta elde 
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 el-Bura’î, Dîvân, s. 144. 

441

 Zeydân, a.g.e., s. 89. Bu kasîdeye, son dönem Kâdirilerinden Şeyh Muhammed İmâm Menzilî, 

Tuhfetu’l-Ebrâr adlı eserin yazarı Şeyh Ali b. Yahya ve Abdulbâkî el-‘Umerî tarafından yazılan 

tahmîslerin ilk kıtaları için bkz. Aynı eser, s. 90-91. 
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ettiği makâm ve mevkileri övünme vesilesi yaparak başladığı bu şiirden bazı kıtalar 

şu şekildedir:
442
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Bizzat sizin çevrenizde dönüp dolaşarak yaşayan ve Hâşimî (Geylânî)’nin 

meskeninde edep öğrenmiş olan kalbim… Bu yüzden, her vesile ile, coşuveriyorum. 
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 en-Nâblusî, a.g.e., s. 64-65. 
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Pınarlar içinde, tatlı hiçbir pınar yoktur ki benim pınarım ondan daha lezzetli ve hoş 

olmasın! 

Sırrımla ilgili, âyet nassı inip geliyor ve makaslanmış kollar onunla 

tüyleniveriyor. Güzellikte, başın üzerinde topuz yapılmış hiçbir saç örgüsü veya 

kavuşmak için hiçbir özel yer yoktur ki benim bunlardaki konumum daha güçlü ve 

daha yakın olmasın! 

Hoşlandığım şeylerden uzaklaştım ve açlık hoşuma gitti. Orada yüce bir 

makâma eriştim ve her yönden tertemiz bir hedefte bulundum. Artık bekleyeceğim ne 

bir arzu, ne bir dilek, ne de gözleyeceğim bir vaat kaldı.  

Yeryüzü, size kavuşmaya kalkışır olduğum için, benim büyük emelime dar 

geldi. Ey içlerinde kadere uygun olarak bulunduğum efendiler, başkasına ihsân 

edilmeyen bir makâm bana verilinceye kadar rızâ meydanlarında yeyip içerek 

dolaşıp durdum.  

Bizler, aranızda türü az bulunanlarız. Hakîkat alanında diktiklerimiz, güzel 

koku vermekte. Bizden yüz çevirmeyin. İşte bu bizim dostluğumuzdur. Öncekilerin 

güneşleri battı; oysa bizim güneşimiz, sonuna kadar, ululuk yörüngesindedir ve asla 

batmayacaktır. 

Kendileriyle övünen sûfîler, yeri geldiğinde, zâhir ehli olarak adlandırdıkları 

kesime saldırmaktan geri durmamışlardır. Şiirlerinde “anlayamazlar” şeklinde îmâ 

edilen bu kimseler, her şeyi zâhiriyle değerlendirip iç manalara eremeyen 

kimselerdir. Sûfilere göre onlar zâhirî ilimlerde temayüz etmişlerdir; ancak bâtın 

ilmini inkâr ederler. Rûhundan çok ibâdetlerin hareketleriyle ilgilidirler. İlim ile 

iştigâl eden zâhir ehlini küçümseyen ve sûfîleri yücelten iki kıtalık bir manzûmede, 

şair, aşağıdaki ifâdelerle övünmektedir:
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 en-Nâblusî, a.g.e., s. 223-224. 
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         �F����(�8 ��X�: 
i 

Ey filizlenmeden önce meyve veren ve aklında bilgisizlik olmasına rağmen 

nükteli konuşan, bırak hak konuşsun ve sen sus. Yazmak ile, bizim gibi olacağını 

sakın sanma! 

İnsan, yalnızlıkta kalan bir kalpten ibâret değildir. O, tefekkürüyle bir orduyu 

harekete geçirendir. Ancak onun ıskalayan bir hayâli de vardır. Tavuğun da tüyü var 

ancak uçamıyor. 

Desûkiyye tarikatının kurucusu Şeyh İbrahim ed-Desûkî (ö.676/1277)’nin 

bazı beyitlerine yazılan tahmîste, ilim ehli yine bilgisizlik ile eleştiriliyor:
444
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Hakk’ın huzuruna kadar yükselmiştik. Kulacımız gayba kadar uzanmıştı. 

Fayda görmemiz, ta ezelden beri artmıştı. Ed-Dürretü’l-Beydâ’da toplanırdık. Halk 

ve arş yaratılmadan önce biz vardık. 

Güzel yüzün üzerinden örtüleri kaldırdık. Sırrımız herkese ulaşır oldu. 

Rahmân’ın katından, bağışlar elde ettik. Ey halkım, mezhepler okudunuz, ancak 

mezhebimizin sembollerini kavramadınız.  
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Bunlar, nice defa, rehinemizi tutan zincirlere dönüşmüş menfaatlerdir. 

Güvendiğimizin makâmı, sizlerden gizlenmiştir. Ey zâhir ulemâsı, mezhebiniz bizim 

kaynağımızdandır mı ki dinimizin bir kısmını onunla yamayalım? Hâlbuki 

mezhebimiz ve söylediklerimiz size anlaşılmaz gelmektedir. 

Sûfî şiirin en bilinen özelliği, maksadını ifâde etmek için şairin îmâ, kinâye 

ve örneklendirme yolunu tutmasıdır. Böylece şiir, sayılamayacak kadar özel anlam 

ve delâleti içerir duruma gelmiştir. Muhammes ve tahmîs nazmıyla yazılmış sûfî 

şiirlerinde de bu üslûp korunmuştur. Bunlarda tasavvufun özü ile ilgili bilgilerden 

çok, sûfî önderlere bağlılık dile getirilmiştir. Oysa sûfîlere âit ilk şiirlerde, genelde, 

zühdün ve tasavvufun özü ile ilgili husûslar vardı. 

III.8. Zühd Şiirinde Muhammes ve Tahmîsler 

Arap şiirinde zühd, eskiden beri, başka amaçlarla söylenmiş kasîdelerin 

bölümlerinden birini oluşturmuştur. Bu, bazı medhiyelerin ve hamâselerin başında 

yer almıştır. Mersiyelerin giriş bölümleri de genelde zühd, öğüt, dünyayı kötüleme 

ve zamandan şikayet gibi içeriklerden oluşmuştur. Örneğin oğlunun ölümü üzerine 

et-Tihâmî’nin söylediği mersiyenin giriş bölümü de zühd içeriklidir.
445

 Bu bölümü 

‘Abdulazîz b. Ahmed ed-Demîrî ed-Deyrînî tahmîs etmiştir:446
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 Dayf, ‘Asru’d-Duvel ve’l-İmârât, s. 130. 
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 es-Subkî, Tâcuddîn Ebû Nasr ‘Abdulvahhâb b. Takiyiddîn, Tabakâtu’ş-Şâfi’iyye el-Kubrâ, el-

Matba’atu’l-Huseyniyye, Mısır, 1324, V, 76. Bu kasîdeyi, başta Salâhuddîn Eyyûbî olmak üzere 

Eyyûbîler için pek çok methiye kaleme almış olan Ahmed b. ‘Abdirrahmân b. ‘Alî b. Nefâde/Nufâde 

(ö. 601/1205) de tahmîs etmiştir (bkz. es-Safedî, el-Vâfî, I, 885).   
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           )�*�%$���0 �/AB� �U� �&��� AB������&�(                                  

İşlerini, bütün işleri yerli yerinde olan Yaratıcı’ya bırak ki hastalıklardan ve 

ağır yüklerden kurtulasın. Dört bir yandaki uyarılara bak: Halkın içinde ölüm kararı 

yürürlüktedir. Bu dünya yerleşme yurdu değildir. 

Dünyamızın zevkleri uykudaki rüyalar gibidir. Onun sonuna kadar 

yaşayabilmek, uydurulmuş bir sözdür. Onun sevinci, kötülükleri ile hüzne 

dönüşmüştür. İnsan orada haber alan olarak görülüyorken, bir de bakmışsın 

haberlerden bir haber olmuş. 

Vazgeç… Dünyaya rağbet eden herkes onun kölesidir. Oranın mutlu olanı, 

ondan vazgeçen takvâ sâhibi âlimdir. Vaatleri ve tehditleri birbirinin benzeri olup 

aynıdır. Sen onu kirlerden ve kederlerden arınmış olarak isterken o keder 

karakterinde varolmuştur. 
Dünyayı kötüleyen ve ona kul köle olmamak gerektiğini öğütleyen bir 

manzûmeyi, Ebû’l-Ferec es-Sâvî (es-Semâvî)’nin beyitlerine ‘Abbâs b. ‘Alî el-

Mûsevî el-Mekkî’nin yazdığı tahmîs oluşturmaktadır. Güzel tahmîsler arasında 

gösterilen bu şiir şu şekildedir:
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Kötü dünyayı ve ona düşkün olanları birlikte bırakıp terk et. Onu üç talâk ile 

boşa ve onurlu yaşa. Onun hakkında söylenenler sana gelmedi mi? İçinde 

yaşayanlarına: Yakalayıp rezil etmemden sakının sakının! diyen dünyadır. 

Onların içinde dünyanın sözüne kulak asılmadı. Onun sevgisiyle yolunu 

kaybettiler ve ona tutuldular. Dünya defalarca öğüt verip dedi: Ey gâflet uykusuna 
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 eş-Şirvânî, Hadîkatu’l-Efrâh, s. 51; İbn Ma’sûm el-Medenî, Tahmîsu Kasîdeti’l-Bürde, s. 125; el-

Hâşimî, Mîzânu’z-Zeheb, s. 121. 
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dalanlar, gülümsemem sizi aldatmasın. Benim sözüm güldürür, ancak eylemim 

ağlatır. 

Hz. ‘Âlî’ye atfedilen muhammesât kasîde de dünyanın geçiciliğini anlatır:
448
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Dünya ve içindeki her şey, güneş ile yok olacak bir gölgeden başka bir şey 

değildir. Düşün, sarayların, atların ve gebe develerin sâhipleri hani neredeler? 

Otoriteleri ve güçleri en büyük olanlar neredeler? Övünme konusunda önde olanlar 

neredeler? Halifeler ve mağrur büyük kişilerden arka arkaya gelen kuşaklar 

neredeler? Onlar sanki yaratılmamışlar ve var olmamışlar. Herhangi bir canlı, yok 

olmaktan hiç korunmuş mu? 

İçinde bulunduğu güç ve kuvvet elden gidecekken, kişi mal mülkün şaşaasıyla 

hâlâ büyükleniyor mu? Dünya iktidarı ödüllendirip cezalandırana muhâlefet yapmak 

olduğu hâlde, hâlâ delicesine dünya iktidarını istiyor mu? Biz ve dünyadaki herkes, 

kendilerine aceleyle göçün yaklaştığı yolcular gibiyiz. Dünyayı kutlamalarıyla ve 
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 ‘Alî b. Ebî Tâlib, Muhammesât, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, no: 38199, v. 26a-26b; 

Süleymaniye, bölüm: Hasan Hüsnü Paşa, no: 533, v. 110a-110b. 
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taziyeleriyle hiç yaşamamışız gibi onun câhili kalmışız. Gelip geçmekten başka orada 

durmanın ve sonsuz yaşamanın olmadığını bilmemiş gibiyiz!  

Hapishaneye düşmek, insanı hayatın gerçekleriyle karşı karşıya getirmekte ve 

yapıp ettikleri ile onu yüzleştirip olgunlaştırmaktadır. Kalem ve kılıç vezirliği 

anlamına gelen “Zülvizâreteyn” unvanlı şairlerden olan Endülüslü şair Lisânuddîn 

İbnu’l-Hatîb, nüfuzunun artması ile kendisine çeşitli düşmanlar kazandırmıştı. 

Kitaplarındaki bazı ifadeler yüzünden zındıklıkla suçlanmıştı ve kurulan mahkeme 

tarafından hapsedilmişti. Hapishane cezasını çektiği ve ölmeyi gözetir olduğu 

günlerde, yapıp ettiklerinin bir muhasebesini yaptığı bir şiir nazmetmiştir. Bu ünlü 

beyitlere daha sonraları bir tahmîs yazılmıştır. Bu dizelerde şair eski şaşaalı günlerini 

şimdiki durumuyla karşılaştırıp dünyanın geçici olduğu ve kimseye yar olamayacağı 

gerçeğine vurgu yapmaktadır:
449
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Yaşamımda, şimşek gibi hızla çakıp sona eren yüksek bir makama ulaştım. O 

makamın geri gelmesini beklememiz mümkün değil artık. Namazın yüksek sesli 

kısmından sonra gelen sessiz kunût duası gibi seslerimiz de birden kısılıverdi! 
Ah bir rüya gibi sona eren kudrete ah! Biz o kudret ile, soylu insanlara 

makamlar bağışladık. Büyük işleri yönetiyorduk ve büyük adamlardık. Ancak 

çürümüş kemikler olduk. Yiyecek dağıtıp veriyorduk, ama işte yem olduk!     

İdamını bekleyen şair, huzursuzluğunu aşağıdaki ifâdelerle dile 

getirmektedir:
450
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Her şeye rağmen felaketlere alıştım. Takatimin üstünde yük yüklendim. Kesin 

bir şekilde anladım ki ölümüm yolda. Yok olmayı bekleyen bir kişiden sabır ve sebât 

nasıl beklenebilir? 

O, hiç haber vermeyen ölümdür. Engelleri aşıp kendisinden çekinenlere 

ulaşır. Alışkındır çadırda yatan ulunun canını almaya. Kılıç sâhibini, kılıçlar nice 

kez rezil etmiştir. Talihli kişiyi de nice kez şanslar yere çalmıştır. 

Şair, yaşadığı hayattan geriye günahları kaldığını ve ölümün de gelip çattığını 

dile getirdikten sonra düşmanlarına seslenip ölümüne sevinmemelerini, çünkü bir 

gün kendilerinin de öleceğini söylemekte ve kasîdesini aşağıdaki öğütle 

bitirmektedir:
451
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Müreffeh bir yaşam içinde zamanım tükendi. Bende, günahlarım nedeniyle 

tövbekârın pişmanlığı var. İşte ölüm ve ondan nasibim olanı başıma geldi. 

Düşmanlara de ki: İbnü’l-Hatîb gitti ve dönemi bitti. Dönemi bitmeyen kim var ki? 

Sevgili kardeşim, kurtuluş yolunu takip et. Daha ölmeden, kendin için 

önceden iyilik yapıp gönder. Gelmesi kesin olan ölüm için kollarını ciddi olarak sıva. 

Hayat serabına kanma. Yakında sen de öleceksin.  
Kâdi’l-Kudât ‘İzzuddîn b. Cemâ’e’ye ait beyitleri, Ebû ‘Abdillah Muhammed 

b. ‘Abdillah b. es-Sâiğ el-Endelusî tahmîs etmiştir. Bu tahmîste sabır, kadere rıza, 

Allah’a tevekkül, zulümden uzak durmak ve Allah’a yalvarıp dua etmek tavsiye 

edilen hususları oluşturmaktadır:
452 
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Sabret. Düşmanla savaşmada sabır, bir donanımdır. Bırak düşmanı kin ve 

kıskançlığı öldürsün. Allah’tan başkası sana dayanak olmasın. Bil ki bütün 

yaratılanlar sana eziyet vermeye niyetlenseler, Allah seni yüceltmişken onlar buna 

güç yetiremezler. 

Seni, bilinip tanınan, parlak ve saygın makamlara yükseltmiş. Her kim 

karanlık bir gecede sana seslenirse, sen zevklerinden vazgeçip yardımına koş. Her 

tür zulümden uzak dur. Kurban olayım, öğüdüyle sana iyilik yapanı arkadaş edin.  
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Zamanla, ilim ve irfan elde ettin. Hatırlatan olarak hidâyet ve Kur’ân sana 

yeter. Şükret ve mazeretini samimi olarak sun. Seherlerde Rabbinden af dile. Seninle 

oluncaya kadar, sen onunla ol. 

Hz. Ali’ye ait iki beyite yazılan tahmîste de Allah’a tevekkül ve kadere rıza 

tavsiye edilmektedir:
453
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Başıma bir darlık gelince, dara düştüğümde ve o darlığa karşı çarelerim 

yetersiz kalınca, İmâm ‘Alî’nin mısralarını hatırlarım: Allah’ın bana ayırdığına razı 

oldum. İşimi, Yaratanıma bıraktım. 

Çünkü lütfu bol olan Allah, yaratıkları ile ilgili hoşnut kalınan kararını 

vermiştir. Kendini ona teslim et ve teslim edenler gibi söyle: Allah geçmişte iyi ve 

güzel yaptığı gibi aynı şekilde gelecekte de iyi ve güzel yapacaktır. 

eş-Şubrâvî’ye ait Dîvânın ekinde, ‘Alî b. Mûsa er-Rıdâ’ya ait kasîdeye 

İbrâhîm el-Va’îzî el-Ba’lbekkî tarafından yazılmış bir tahmîs yer almaktadır. Allah’a 

hamd ve dua ile başlayan bu kasîdenin ilk kıtası şu şekildedir:
454
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Nimetleri için Allah’a hamd olsun. Bağışları için O’na şükürler olsun. Hani, 

rahmetiyle birlikte tevhidi de ilhâm etmişti. Onun dini üzere ölmeyi, kurtulmayı ve 

cennetinde sonsuza kadar kalmayı O’ndan diliyoruz. 
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İnsanoğlunun genelde yanlış yaptığını ve doğru yoldan saptığını söyleyen 

şair, Allah ile kul arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği konusunda bazı 

tavsiyelerde bulunur:
455
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Rükua ve secdeye varan, tövbe edip Allah’a hamd eden kul kurtulmuştur. Ey 

hatasına geri dönen kişi, nimet veren Rabbinin rızasına rağbet et ve doğru yolda 

olan bir kişi ol. Bil ki üstünlük onun hizmetinde olmadadır. 

Şair, daha sonra, ilim ehli ile oturup kalkmak, Allah’a tevekkül etmek ve 

rızkın sadece O’nun elinde olduğunu bilip unutmamak, fakirlere iyilik yapmak, 

yalandan ve mizahtan uzak durmak, az konuşup çok susmak ve uzlete çekilmek gibi 

öğütlerde bulunur. Aklı kıt kişilerle oturup kalkmaktan uzak durmayı, hak ile olup 

hakkın taraftarlarından olmayı ve komşularla iyi ilişkiler sürdürmeyi öğütleyen şair, 

kamu görevini yürütenlere de öğütlerde bulunur. Yöneticilere karşı gelinmemesi 

konusuna değinir. Zâlime yardım etmemeyi ve zâlim yöneticilerden uzak durmayı şu 

ifâdelerle tavsiye eder:
456
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Zamanında zulüm ile ünlenmiş kralın huzurunda bulunmamayı sana tavsiye 

ederim. Onun yardımına muhtaç değilsin. Sarayında sultan ile her kim kapışırsa, 

başı vücudundan koparılmış olur. 
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Bil ki ölüm onun elinde, önünde ve arkasındadır. Onun arkasında ona 

düşmanlık yapan kurtulmamıştır. İnlerinde yılanlarla her kim oynarsa, ısırılmaktan 

kurtulması çok uzaktır.  

eş-Şâfi’î’nin bir kasîdesi İbrâhîm b. es-Sureyyâ tarafından tahmîs edilmiştir. 

Yaşlanmış hâlini anlatan şair ilk kıtalarda şunları söyler:
457
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Doğu ve batı taraflarımdan saçım ağarmaya başlayınca, her tarafımda 

şimşekler parıldayınca ve büyük engeller nedeniyle içim daralınca… Ruhumdaki 

yangın, perçemlerimin tutuşup beyazlaşması ile söndü. O yangının kıvılcımları 

aydınlatırken, gecem kararıverdi. 

Yukarıdaki ve ondan sonraki kıtalarda kendi hâlini anlatan şair, daha sonra, 

edindiği hayat tecrübelerini öğüt biçiminde sıralamaktadır:
458
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Orada iyi veya kötü hiç kimseye eziyet verme. Kötü biri saldırırsa, Rabbini 

yakın bil. Ey arkadaşım, Allah’a isyandan uzak dur. Yeryüzünün üzerinde gururla 

sakın yürüme. Onun toprağı, yakında seni de içine alacaktır. 

Onun helvası ve bıldırcını senden istendiğinde, hiç cimrilik yapma. Yoksulun 

ihtiyacını giderince, başa kakmaktan uzak dur. İhtiyacını gidermekle dinin seni 

yükümlü kıldığı fakir kardeşine yardım et. Soyluluğun zekatını öde. Bil ki onun 

zekatı, nisâbı tamamlanmış malın zekatı gibidir. 

Arkadaşlar edinmek istersen, onların kınamalarına da katlan. Anonim 

şirketin hesap kitabını onlara bırak. Hatalarını yüzlerine vurma ve doğrularını 

göster. Özgür insanlara iyilik yaparsan, onların irâdesine sâhip olacaksın. Cömert 

kişinin en iyi ticareti onların irâdesini elde etmektir.   

Şair yukarıdaki öğütlerden sonra, dünyayı kötülemekte ve bir zühd yaşantısını 

muhâtabına tavsiye etmektedir:
459 
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Dünya malı azdır. Azdır ve derdi çoktur. Dahası dünya, âhiret için bir 

vasıtadır. Bazıları için izzet, başkaları için zillet yeridir. O bozulup kokuşmuş bir ölü 

leşinden başka bir şey değildir. Üzerinde toplanmış itlerin derdi onu kendilerine 

doğru çekmektir. 

Onu bırak ve ondan kendini uzak tut. Ondan kolay olanına tutun. Aç için, 

helvasının ve bakliyatının bir olduğunu bil. Yetecek kadarıyla kanaat et ve fazlasını 

arama. Ondan uzak durursan, ona düşkün olanlar ile barış içinde olursun. Eğer onu 

kendine doğru çekersen, onun itleri seninle dalaşacaktır. 
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Mısır’da 689/1287’de tahta geçen el-Eşref Halîl b. Kalâvûn b. el-Mansûr 

Kalâvûn’a, Muhammed b. el-Vahîdî tarafından seksen sekiz kıtalık muhammes bir 

kasîde sunulmuştur. Vecîzelerin ve hikmetli sözlerin sıralandığı bu manzûmeyi şair 

şu sözlerle takdim etmektedir:
460
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Bu, edebiyata dair bir urcûzedir. Çarpıcı her tür konudan bir şey içerir. Zeki 

kişiyi, pek çok kitaptan kurtarır. Seçkin bilgine bir hatırlatıcı ve gezip görmek isteyen 

okuyucu için bir gezintidir. 

Şairin her konuyu içerir dediği bu manzûme, yeme-içme ve konuşma âdâbı, 

güzel kokular, müzik, nesir ve şiir, dostluk ve arkadaşlık kuralları, ilim elde etme 

usûlleri, sosyal ilişkiler ve komşuluk, cömert olma ve cimrilikten kaçınma, fitne 

fesada düşmeme, alçakgönüllü olma, önemsiz işlerden uzak durma, Allah rızasının 

peşinde koşmayı ve büyük kişilerle oturup kalkmayı tavsiye gibi hususları içerir. 

Örneğin ilim tahsilinin âdâbı ile ilgili bölüm şu şekildedir:
461
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İlimler içinden sana fayda veren, kusurunu ve eksikliğini gideren, sonra seni 

yücelten, daha sonra da seni gizliliklere muttali kılacak şekilde aklını aydınlatan ilmi 

ara ki bilgi kaynağın iyi olsun. İlim deniz gibidir, batıp boğulma. 

İnsanlarla konuşacaksan anlayabilecekleri dil ile konuş. Makama uygun söz 

seç. Ne davarlardan ilim al ne de inekler arasında hikmeti anlatıp yay. 

Konuşma âdâbı ve sakınılması gereken kıskançlık ile ilgili iki kıta 

aşağıdadır:
462
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Konuşan kişiyi, başka şeyle oyalanmaksızın ve dikkatli bir şekilde güzel dinle. 

Özen göstermeyerek araya girip sözü kesen biri gibi, ortaya çıkacak cevabı vermede 

acele etme. Onunla gür bir ses ile konuşma. 

Hiç kıskanma. Kıskançlık gam kapısıdır. Kıskançlık yapan günaha girer. 

Yaratanından gelen kısmetine razı olmamış demek. Kıskançlığın temelinde 

büyüklenme ve önyargı vardır. Kıskançlık sahibi, zorluk ve alevler içinde olacaktır.   

Allah’a tevekkül etmeyi tavsiye eden ve insanlara nasıl davranılması gerektiği 

ile ilgili öğütler içeren başka bir manzûme şu şekildedir:
463
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 Aynı eser, s. 186-187. 
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 en-Nâblusî, Dîvân, s. 61. 
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Sen hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah’ın kulusun, az ile yetin. Yalakalık ile 

değil, takva çerçevesinde insanlarla dostluk kur. Karşılaştığın kişiye güler yüzlü ol. 

Onurlu yaşa ve insanlara hor görünme. Sevgilinin ülkesinde rızkını ara. 

Gönülde hiçbir dert ve keder bırakma. Gerçeği iyice öğren ve gayb şarabının 

(ilâhi aşkın) lezzetine bak. Allah’a yönel ve ona yakın ol. Sonra ülkenin doğusunda 

ve batısında dolaş. Yakın olup dualara karşılık veren Allah’a tevekkül et. 

Sûfînin ve fıkıh bilgininin ilimlerine tutun. İddiadan uzak dur, çünkü onda 

hayır yoktur. Asil ve soylu Peygamber’in yaşamından ayrılma. Beklediğine, Allah’ın 

lütfu ile, yakın bir yerden umulur ki kavuşursun.    

Osmanlı sultanlarından Sultan Selîm’e ait iki beytin tahmîsi şu şekildedir:
464
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Söylenen her söz ve yapılan her övgü çabucak yok olur. Fakirlik ve zenginlik 

de böyledir. Sözümü unutma ve kendini çok yorma. Varlık Allah’ındır. Her kim 
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 Aynı eser, s. 389. 
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istediğini elde etse de, o kendisinden zorla geri alınır, bundan başka sorumluluğunu 

da yüklenir. 

Ben râzı olmuşum ve hiçbir şeyle ilgili değilim. Bütün işleri gözetip yöneten 

Allah, işini adalet ile yürütür. Öyle ki bana ait olan rızka kanaat etmişim. Bana veya 

benden başkasına bir parmak ucu kadar yer ait olsaydı bile bu, ortaklaşa olurdu.  

Zeynuddîn İbnu’l-Verdî’nin öğüt içerikli Lâmiyyesine tahmîs yazan el-

Mellâh, manzûmesini nesîb ve gazel ile başlayan geleneksel kasîdelerin aksine, 

gazelden uzak durmayı tavsiye ederek başlamaktadır:
465
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Ey gâfil, ulu, yenilmeyen ve tek gâlip olan Allah’tan kork. Atasözü olmuş sözü 

dinle: Şarkılar söylemekten, konusu aşk ve şarap olan şiirden uzak dur. Doğruyu 

söyle ve şakadan uzaklaş.  

İbnu’l-Verdî’nin şiirine yazılmış bu tahmîste ilim ve ilim dalları ile ilgili 

şunlar tavsiye edilmektedir:
466
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 eş-Şeyh el-Mellâh, Tahmîsu Lâmiyyeti İbni’l-Verdî, v. 86b. 

466

 Aynı eser, v. 88b-89b. 



 216 

  �<�[��� �/�0 �*���+�� �N����             $�R�< ��)@R�M�-�¦� ���X�� �k�N�����< ���/�R(  

                  )���N���	��Hn� �'�T���� x �X�k�Y� ����-(  

                               ........  

  K�T-@f�� x �/�0 �1�# ���! $�¬D�S�R�[          ��_�
7�� ���/��� ������H ��S�R�  

  ����M;���
��M �R
d�
1�� �S�R                  �)�<�(��
H ��������%�� ��H �5�-�� �0�(  

        )���#�.�/@f�� �1���IC 
� ® �����U�c( 

Okul derslerine düzenli bir şekilde devam et. İlim, gökyüzündeki dolunay 

gibidir. Büyük bir çaba ve istek ile kalk onu elde etmeye çalış ve tembellik etme. 

Faydalı olmak, tembellerden ne kadar da uzaktır! 

İlimde övünme ve yücelik vardır. Dini ilimler yol gösterir. Yüceliği nedeniyle 

en değerli ilim fıkıhtır. Kendini din bilgini olmaya ver. Onun yerine, mal mülk ile 

meşgul olma. 

Nahiv güzel ve soylu bir ilimdir. Onda, Hasan’ın Dedesi’nden rivâyet edilmiş 

nice hadis vardır. Telaffuzunu nahiv ile düzeltmiş olan kazanmıştır. Konuşmanı 

nahiv ile güzelleştir. Konuşmasında her kim  i’râbtan mahrum ise, kafası karışır. 

Her kim şiiri gerektiği gibi yazarsa, şiir onun insanlar içindeki saygınlığını 

artırır ve bütün büyükler onu yüceltir. Şiir, üstünlüğün alâmetidir. Kötüye 

kullanılmadıkça şiir ne güzeldir! 

Yukarıda verilen şiir örneklerinde hesap günü hatırlatılmıştır. Ölümün 

yakınlığı ve kaçınılmazlığı, dünya hayatının geçiciliği üzerinde durulmuştur. 

Zevklere dalmaktan ve arzuların peşinde koşmaktan uzaklaşıp zühde yönelmeye ve 

dünyadan yüz çevirmeye çağrı yapılmış, az ile yetinme ve takvaya sarılma gibi 

hususlar tavsiye edilmiştir. Bu şiirlerde basit bir dil kullanılmıştır. Alışılmışın 

dışındaki garip sözcüklere pek yer verilmemiştir. 

 III.9. Kelâm İlmine Ait Şiirlerde Muhammes ve Tahmîsler 

‘Abbâsî dönemiyle birlikte Arap edebiyatında ilk defa ortaya çıkan şiir 

türlerinden biri, herhangi bir konunun yahut ilmin kolayca ezberlenmesini ve 

öğrenilmesini sağlamaya yönelik olarak kaleme alınan didaktik (ta’limî) şiir türüdür. 

Yaratıcılık ve sanattan yoksun, ruha hitap etmekten uzak bu tür şiirlerin yazılmasında 
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şaire düşen görev, muhayyilesinde canlanan veya aklında tasarladığı fikirleri 

manzûm hâle getirmektir. Bu tür şiirlerin edebî bir değeri yoktur ve nesre göre şiirin 

daha kolay ezberlenmesi nedeniyle, bunlar ‘Abbâsî döneminden beri ilimlerin 

öğretiminde bir araç olarak kullanılmıştır.467

  

Manzûm hâle getirilmiş ilimler içinde tarih ve kelâm ön sırayı almaktadır. eş-

Şukrâtîsî’nin el-Lâmiyyetu’ş-Şukrâtîsiyyesi ve Bûsîrî’nin el-Hemziyyesi gibi 

kasîdelerin tahmîsleri, Hz. Muhammed’in övgüsüne dair olmalarına rağmen, onun 

doğumu, hayatının safhaları, savaşları, dört halife döneminin sonuna kadarki İslâm 

çağrısının tarihî seyri gibi konulara da değindikleri için, tarih içerikli olanlara örnek 

olarak verilebilir. Temel İslâm bilimlerinden olan kelâmın ilk muhammes örnekleri 

ise kaynaklardaki kayıtlara göre, Bişr b. el-Mu’temir’e aittir.
468

 

Kelâma dair başka bir örnek, Mâtüridiyye akaidine dair manzûm bir eser olup 

başlangıcına atfen Kasîdetu Yakûlu’l-‘Abd veya Bed’u’l-Emâlî, beyitlerinin son 

kelimeleri lâm harfiyle bittiği için de el-Kasîdetu’l-Lâmiyye fî’t-Tevhîd adları ile 

tanınan kasîdeye yazılan tahmîstir. ‘Alî b. ‘Usmân el-Ûşî’ye ait olan bu kasîde 

genellikle altmış altı beyit olarak kabul edilmektedir. Akâid ve kelâm metinleri 

arasında çok rağbet gören bu manzûme üzerinde tercüme ve şerh olarak birçok 

çalışma yapılmıştır. Müsteşriklerce de tercüme edilerek yayımlanmıştır.469

 Bu ünlü 

eser üzerine yapılan çalışmalardan olan tahmîs ise Bahâuddîn Ebû’l-‘Abbâs Ahmed 

b. İsmâ’îl el-İbşîtî’ye aittir. Mevcut hâliyle otuz yedi kıtadan ibaret olan bu tahmîs şu 

ifâdelerle başlamaktadır:
470
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 el-Bustânî, Udebâ’u’l-‘Arab, III, 167; Demirayak, Abbasi Edebiyatı Tarihi, s. 106. 
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 eş-Şerîf Ebû’l-Kâsım ‘Alî b. et-Tâhir Ebî’l-Ahmed el-Huseynî, Emâlî’s-Seyyidi’l-Murtadâ, I, 132; 

İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 230; Brockelmann, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, II, 416. 
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 Özervarlı, M. Sait, “el-Emâlî”, DİA, İstanbul, 1995, XI, 73. 
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 el-İbşîtî, Tahmîsu Yakûlu’l-‘Abd, v. 177b. 
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Başlamam, Allah’ın adı ve hamdi iledir. Manzûmem ve özenim tevhîde 

dairdir. Sonsuz salât ve selâm, Peygamberlerden sonra melekler, sahâbeler, 

yakınları ve daha sonra gelenler içindir. 

Şimdi, tevhîdin bir ünü var. Onda beş konunun incelenmesine önem verilir. 

Bu tevhîd ilmi, o beş konun üzerine kuruludur. Hak Tanrı’nın ispatına önem verilir. 

O’nun hükümlerini tebliğ edenin doğruluğu, büyük bir öneme sahiptir. 

Mevâlîden olan Nesefî’nin akâidi çok değerli “Yakûlu’l-‘abd”te tahmîs 

edilecektir. Dileğim, bunun iki asıl gibi olmasıdır. Kul, Allah’ın birliğini ispat için, 

inci gibi bir manzûmeden ibaret olan bu imlânın başında diyor ki… 

İnsanların yapıp ettiklerinin kaynağı ve Allah’a ait sıfatların ârızi olup 

olmaması gibi tartışmalı kelâm konularında Mâturîdî mezhebinin görüşü aşağıdaki 

ifâdelerle anlatılmaktadır:
471
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 Aynı eser, v. 177b-178a. 
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Kulların iyi kötü bütün eylemleri, Allah’ın yaratmasıyla, kaza ve kadere göre 

meydana gelir. O, daima diri ve her şeyi düzenleyendir. O, gerçekliği varolup her 

şeyi kaderde yazandır ve azamet sâhibidir.    

Allah’ın sıfatları bütün sıfatlardan yücedir. Allah’ın zatında bulunurlar. 

Onları tasdik edip güvenilir kişilerden haber vererek de ki: Allah’ın sıfatları zâtının 

aynısı değildir ve onlar O’ndan ayrı bir başkası da değildir. 

Allah’ın hiçbir şeye benzememesi ve kelâm ilminde yine tartışmalı 

konulardan biri olan cennette Allah’ın görülmesi meselesi ile ilgili mezhep görüşü şu 

ifâdelerle dile getirilmektedir:
472 
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Her şeyi yaratan, herhangi bir şeye benzemekten münezzehtir. Allah’ı 

benzeten kişiye, benzetmeyi çıkarıp at de. Rahmân için benzetme uygun değildir. 

Halk katmanlarını bundan uzak tut. 
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 Aynı eser, v. 178b. 
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O, başkasına ihtiyaç duymaktan ve sığınmaktan yücedir. Bu, imkan hâlindeki 

yaratılanlarda olur. O iftira ederek inkâr edenlere de ki: Rabbimin kadınlara, erkek 

ve kız çocuklarına ihtiyacı yoktur.  

Akıl ve saygın nakil erbâbı, kullarına lütufla iyilik ve merhamet eden Allah’ı 

görmeyi onaylamaktalar. Sözlü gelenek de buna inanmayı gerektirmektedir. 

İnananlar O’nu, keyfiyetini idrâk etmeksizin ve eşsiz bir şekilde görecekler.    

el-Ûşî’nin manzûmesine yazılan yukarıdaki tahmîs nüshası, otuz yedinci 

kıtada sona ererek eksik kalmış bir nüshadır. Bunun son üç kıtasında, başta dört 

halife olmak üzere, Hz. Peygamber’in ashâbı ile ilgili Sünnî mezhep görüşü dile 

getirilmektedir. 

Allah’ın sıfatları, kullarına ihsân ettiği nimetler, gönderdiği dinin meziyetleri, 

kıyâmet gününe inanmak gibi kelâma ait konuları içeren bir diğer manzûme Gırnatalı 

şair İbn ‘Âsım (ö.857/1453’ten sonra)’a aittir. İlk kıtası Allah’a hamd ile başlayan, 

sonuncusu Hz. Muhammed’e salât ve selâm ile biten bu manzûmenin bütün kıtaları 

�/�0 ����N
E “Münezzehtir…” sözcükleri ile başlamaktadır. Bu manzûmeden İhlâs 

Sûresi’nin âyetlerini tazmîn eden bir kıta şu şekildedir:
473
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Münezzehtir bilgide tek olup hiç eşi olmayan, benzerlerden yüce ve bir olan. 

Tek ve ebedi olarak O münezzehtir ve ne yücedir. Doğmamış ve doğurmayan Allah 

ne uludur. Allah beşere ait her şeyden münezzehtir. 

Kader, diriliş günü ve inanmış bir kimsenin cehennemde sonsuz olarak 

kalamayacağı gibi inanç konuları aşağıdaki kıtayla dile getirilmektedir:
474

 

  
E��N�/�0 ����M �� �����n� �-�1��          �&���D�����f�g����f����� �h���0 �0 $P��/�&���5��   

  �<K�
Y L�0 �_��d��n� ��             ���D�E x ���
*
� 8�� �C �c��/�0�� �&�U�# L  

           �#���: �KF���0AB ����a
0 �W� ���R�:�  

                                                

473

 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, I, 180. 

474

 Aynı eser, I, 184. 



 221 

Kadere ve diriliş gününe iman etmeyi zarardan kurtuluş sayan Allah 

münezzehtir. İman etmiş olup cehennemde süresiz kalmak yoktur. Sen Allah’ın 

emrine uyan biri olmayıncaya kadar, kaygılanmaksızın huzura kavuşmak da yoktur. 

İslâm’ın Hz. Muhammed ile üstün kılındığı ve gönderilen son din olduğu 

aşağıdaki kıtalarda şu şekilde ifâde edilmektedir:
475
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Mekke’de gönderilmiş, tertemiz, kusursuz ve yürüyenlerin en hayırlısı olan 

Muhammed ile dinler içinde İslâm’ı üstün kılan Allah münezzehtir. Muhammed’in 

soyluluk ve cömertlik hânelerini saymaya kalkarsan, ondan başlayıp ataları Adnan 

ve Mudar’a kadar gideceksin. 

Dinleri, öteden beri, dinler içinde apaçık ve hoşgörülü olan din ile 

sonlandıran Allah münezzehtir. O dini, emir alanların ve itaat edenlerin en hayırlısı, 

Peygamberlerin ve efendilerin sonuncusu, Allah’ın evine hacca ve umreye gidenlerin 

en hayırlısı olan Muhammed getirmiştir. 

Allah’tan başka mabûdun olmadığı ve Hz. Muhammed’in de onun kulu ve 

elçisi olduğu inancı, akaide dair bir başka muhammes kasîdede, şu şekilde dile 

getirilmektedir:
476
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Dünyada Allah’ın nice bitkisi vardır ki varlığıyla O’nun birliğini 

ispatlamaktadır. Rengarenk zebercedin dalı üzerinde parlayan çiçekler, Allah için 

hiçbir ortağın olmadığına şâhittir. 

Mustafa’nın ışığı ile, köşelerde duran gizli hakikatler ortaya çıktı. Işık, 

gizlilikleri ortaya çıkarandır. Muhammed yaratılmışların en hayırlısıdır. Her şeyin 

mâliki, onu insanlara ve cinlere elçi olarak göndermiştir.    

Bazı sûfîler, varlık (vucûd) sözcüğü ile sadece Allah’ı kastediyorlar. Onlara 

göre, Allah’tan başka, kendi nefsi ile varlığını sürdüren hiçbir şey yoktur. Başka bir 

ifâdeyle, kendi başına varlığını sürdüren sadece Allah’tır. Diğer eşyalar, kendi 

başlarına değil, belki Allah’ın varlığı ile varlıklarını sürdüren birer arazdırlar. Âlemin 

parçalarından bazısının arazdan ibaret olduğunu ileri süren Eş’arîlerle bu konuda ayrı 

düşen bu sûfîlerin başında İbnu’l-‘Arabî gelmektedir.
477

 Vahdet-i vucûd ile ifâde 

edilen bu sûfî görüş, İbnu’l-‘Arabî’ye ait bazı beyitlere yazılmış aşağıdaki tahmîste 

ifâdesini şu şekilde bulmaktadır:
478
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Ey kapıdan çevirmeyen, Allah seni nasıl geri çevirir! Hazır olduğun anda 

bakıver. Hak Allah’ı gösteren görüntüler sayısızdır ve Hak Allah onlarla 

sınırlanamaz.  

Eğer üzüntünün meydana gelmemesini ve gönülde Allah’a yakınlığın hep var 

olmasını istiyorsan ârif ol. Yokluk, bir şaraptır. Eğer kul gizlenmişse o Rab’dır ve 

Rab ortaya çıkmışsa O kuldur. 

Zat ve sıfat olarak ortaya çıkmak ile eriyip git. Ortaya çıkarak ruhunu daha 

arındır. Eğer arınmışı tanımak istersen…Neredeyse gizlenmeyecek kadar ortada ve 

neredeyse ortaya çıkmayacak kadar gizli olandır. 

Vahdet-i vucûd düşüncesi yine İbnu’l-‘Arabî’ye ait bazı beyitlere yazılan bir 

başka tahmîste de dile getirilmiştir. Sûfî şiirlerinde görülen sembolik bir dilin 

kullanıldığı bu tahmîs şu şekildedir:
479
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O, eşsiz giysileri içinde görünen ve kendisinden başkası olanlardan gizlenen 

bir zattır. Güzelliğiyle övündüğümüzün hayatına and olsun, sevdası varlığı dolduranı 

kusursuz yaratana tutuldum. 

O, âşıkların, karşılarında görüp bir bakış ile tutuldukları bir yüze sâhiptir. 

Akıl: Bana yalnızlık gerekir, çünkü o bana en güzel şekilde göründü ve varlık ondan 

başkası değildi dedi.  

Ah bedevî ve şehirli genç kızın aşkından çektiğime! Odur bende gizlenmiş 

olan. Şaşıp kaldık! Bir beden içinde olmasına rağmen, ölmeden onu göremedik. 

Onun, kendisini ortaya çıkarana ait kılınması da imkansızdır. 

Bizler onun aynasında parıldayıp görünen kişileriz. Odur güzel sıfatlarıyla 

bize varlık veren. Ah onun dillere düşürmesinden ah! Bedeni ile, zatının hakikatini 

örttü. Onun bedenleriyle ölmesi, dirilişidir. 

Mutezile kelâmcısı ve şair İbn Ebî’l-Hadîd (ö.656/1258), kelâma dair bir 

şiirinde, Allah’ın hakikatini, peygamberler dâhil, hiç kimsenin kavrayamayacağını 

söylemektedir. Onun bu şiirini ‘Abdulbâkî el-Fârûkî tahmîs etmiştir:480
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Yüce yerde, senin kutsal zatın bulunur. Onun hakikatini öğrenmekten, ilk 

büyük peygamberler dâhil, bütün insanlar âciz kalmış. Allah’a and olsun, Mûsâ, ‘Îsâ 

Mesîh ve Muhammed bile… 

Buna dikkat kesil. Şüpheler ondan uzaklaşıp yok olmuştur. İşte, şaşırıp 

sığınmaktan başkasını bilmediler. Kutsal makama yükselebilen Cebrail bile…  

İslâm düşünce tarihinde filozoflarla kelâmcılar arasındaki tartışma çok 

eskilere dayanmaktadır. Özellikle kelâmcıların ilk nesli, tehlikeli bir alan olarak 

                                                

480

 Mecmû’atu’t-Tehâmîs, s. 125. 



 225 

gördükleri ve gösterdikleri felsefeyi yeterince inceleyip kavramadan ve belli bir 

yöntem geliştirmeden ona hücum etmişlerdir. Bu kelâmcıların neslinden olan şair bu 

şiirinde ünlü filozofları şu sözlerle eleştirmektedir:
481
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Zamanın filozofları şaşırıp kaldılar! Akıllılarının aklı yetersiz kaldı. 

Zihinlerin onu idrâk etmesi de uzak oldu. Ey Aristo, sen kim oluyorsun ve senden 

önceki Eflatun da kim oluyor? Ey beyinsiz!    
Kurduğunuz çöktü… Ancak Allah’ın eserine dokunulmaz. Bekçileri 

gözetleyen kim?... Bina ettiğini sizler için kurup doğrultan O olunca, İbn Sînâ da kim 

oluyor? 

Önüne çıkan ışık, onun gözünü köreltti. O, ışığı ziyafet ateşi zannetti. 

Başınıza gelen geldi. Sizler, yanan kandili gören pervaneden başkası değilsiniz. 

Eflatun (m.ö.427-347)’a göre, varlıkların su, ayna vb. şeffaf yüzeylerdeki 

yansımaları, gölgeleri vardır. Bu yansımalar ve gölgeler, asıl farzedilen o varlıkların 

hayali olur. Bunun gibi, görünen varlıklar, bizim duyularımız üzerinde ve 

duyularımız yoluyla zihnimizde birtakım hayaller meydana getirir ve biz onlar 

hakkında şöyle ya da böyle bir hüküm veririz. Fakat hakkında hüküm verdiklerimiz, 

eşyanın bizzat kendisi değil hayalleridir. Burada “hayal” olarak nitelendirilen şey 
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sadece zihinde olan, orada meydana gelen yansımalar değildir; bizzat eşyanın kendisi 

de birtakım hayallerden ibarettir. Çünkü biz eşyayı sabit olarak değil devamlı oluş 

hâlinde düşünürsek -ki doğrusu da böyledir- bu takdirde eşyanın kendisinin de 

bizatihi hayal olduğu, birer yansımadan ibaret bulunduğu ortaya çıkar.
482

 Eflatun’un 

ideler âlemi olarak nitelendirilen bu nazariyesine işâret eden bir sûfî manzûmesi şu 

şekildedir:
483
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Ben, yüce kudretin ortaya çıkması için varolmuş heykelin bizzat kendisiyim. 

Bana bakanlara göre, en mükemmel şekli kazanmışım. Tefekkür ederek varlığın 

üzerinde durunca, gölgelerin hayalini, hakikat bilgisinde yükselmiş kişi için, en 

büyük ibret olarak gördüm. 

Azmimin kılıcı, her şeyin üzerine çekilmiş. Karanlık gecede, irfanımın sabahı 

ışık saçmakta. Bundan böyle bütün yaratılanlar, gelip geçen kişiler ve hayaller olup 

benim hoşlanmayacağım şeylerdir. Bunlar bütünüyle ölecek, ancak onlara hareket 

veren, bâkî kalacaktır.  

Bazı nebevî methiyelerin başında İslâm dışındaki din mensuplarının 

inançlarına reddiye mâhiyetinde olan bir giriş ile karşılaşılmaktadır. Bûsîrî’nin, başta 

el-Hemziyyesi olmak üzere, böyle bir giriş bölümü ile başlayan kasîdeleri vardır. 

Bunlardan birisine el-Hidâyetu’l-Hamîdiyye eş-Şâmiyye ‘alâ’l-Kasîdeti’l-Lâmiyye fî 

Medhi Hayri’l-Beriyye adıyla ‘Usmân b. el-Hacc ‘Abdillah el-Mûsılî el-Mevlevî bir 

tahmîs yazmıştır. Hz. Muhammed’i ve getirdiği dini övmek üzere yazılmış olan bu 

kasîdenin girişinde, İslâm’ın değeri daha iyi anlaşılsın ve yapılan övgünün ne kadar 
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da hak edildiği görülsün diye, diğer din mensuplarının çelişkilerine, tutarsızlıklarına 

vurgu yapılmıştır. Seksen küsur kıtadan ibaret olan bu bölümde en çok eleştirilen 

konuların başında teslîs inancı, kutsal kitapların tahrifi, peygamberlere yapılan 

iftiralar, cumartesi günün kutsallığı gibi hususlar gelmektedir. Örneğin, beşere ait 

bazı niteliklerin Allah’a izâfe edilmesi şu sözlerle eleştirilmektedir:
484
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Kolay yutulan çiğ ve pişmişi karıştırıp eliyle yiyormuş! Ey yol kesenler, Allah 

için söyleyin: İhtiyacı için, Allah’ın yiyecek ve içeceğe uzandığını hiç duydunuz mu?  

Beline güç veren lokmalar onun için önemliymiş. Sıkıntısını gidermek için 

defi hacette bulunuyormuş. Kalbine canlılık gelsin diye gece kulluk için kalkıyormuş. 

Yorulduğu için uyuyor, Rabbine dua ediyor ve öğlen sıcağında dinlenmek istiyormuş! 

Bir varlığı yitirdiğinin farkına varınca üzülüp canı yanıyormuş. Ürkütücülüğü 

apaçık olan bir şey ortaya çıkınca korkuyormuş. Bedenine hastalık peyda olunca acı 

çekiyormuş. Çevirip kendisinden uzaklaştıramadığı acı onu etkiliyormuş!  

Hıristiyanların Hz. ‘Îsâ’ya yakıştırdıkları tanrılık özelliği ve üçlü bir ilâh 

anlayışı olan teslîs inancı şu şekilde değerlendirilmektedir:
485
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Allah’a ortak koştular ve günah işlediler. Kulaklarını tıkadıktan sonra 

hidâyeti de göremediler. Hidâyet bulmaları için Müslümanlar her ne kadar bir şey 

yapmaya niyet etmişlerse de Hıristiyanlar, Mesîh konusunda yanılmışlar ve 

kurtuluşa doğru yol almayacaklarına yemin etmişler. 

Zannettiler ki Tanrı, ‘Îsâ’nın bedeninde gizlenmiş ve Meryem’in karnında 

oturmuş. Hâşâ!... Ancak inât etmeyi dost edindiler. Maddeye ve şekle sâhip bir 

varlıktan ibâret olan bir tanrıya taptılar ve bununla sapıttılar.     

Kutsal kitapların tahrîf edilmesi şu ifâdelerle anlatılır:
486
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Mûsâ’nın kitabı, yüksek bir yer olan Necd’e çıkarırken (hidâyete çağırırken), 

onlar alçak bir yer olan Tihâme’ye defalarca vardılar (dalâlete düştüler). Onların 

tümü o kitabı tahrîf edip haddi aştı. Mizaçları, onu doğru olarak kabul etmeyince, 

helâlini harâma,  hidâyetini dalâlete ve devamlı olan takvasını kesintiliye çevirdiler. 
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O kitabı tahrîf etmişler, ancak doğruluğunu iddia ediyorlar. Onu ebced 

hesapları ile okudular, belleyip anlamadılar. Onlara lanet olsun! Hani, Allah’ın 

çocukları olduğunu iddia etmişlerdi, kulluğu ve âhireti gizlemişlerdi. Kısa ve uzun 

vadelerde hakkı da gözetmemişlerdi.  

Şair araya soktuğu bazı ifâdelerle muhataplarına seslenerek onlara 

saldırmaktadır:
487
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Onunla fitneye düştüler ve tefekkür dizginini bırakıp yüz çevirdiler. 

Düşünmeden, kötü olanı güzel saydılar. Acı söz onlara güzel geldi. Allah bir 

topluluğun fitneye düşmesini istemişse ve dalâlete düşürecekse onlar çirkini güzel 

görecekler. 

Sizi insaflı olmaya çağırdım, ancak siz insaflı davranmadınız. Faydalı 

öğütlerimi seçip almadınız. Dalâletten başkasına kalbiniz alışmıyor. Ne kadardır sizi 

azarlıyorum, ancak sizler azar işitmekten ve mahcup olmaktan hiç çekinmiyorsunuz. 
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                                           IV. BÖLÜM 

MUHAMMES VE TAHMÎSLERDE ANLATIM ÖZELLİKLERİ 

 

  IV.1. Edebî Sanatlar 

Muhammes ve tahmîsler belâgat açısından incelendiği zaman birçok sanatın 

işlendiği, ancak bazılarına daha çok ağırlık verildiği görülmektedir. Bunun nedeni, 

bazı sanatların bazı şiir türlerine daha çok yakışması ve anlamları pekiştirmesi ya da 

şairin bunları, kendisini fazla zorlamadan rahat ve akıcı bir şekilde söylemiş 

olmasıdır. Burada, anlatılmak istenen duyguları güçlendiren ve şiire çeşitlilik katan 

türden olan sanatlar üzerinde durulacaktır.     

IV.1.1. Tazmîn ve İktibâs 
  Muhammes ve tahmîs yazan şairler, Kur’ân âyetleri, hadîsi şerîfler, atasözleri 

ve başka şairlere ait mısralar ile şiirlerini süslemişlerdir. Onların bu manzûmeleri 

Kur’ân’da veya hadîslerde geçen bir olaya işâret veya Kur’ân’dan, hadîslerden, 

atasözlerinden ve şiirlerden yapılan alıntılar ile süslenip anlamı daha güçlü bir 

şekilde ifâde etmektedirler. Bu alıntılar aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir: 

IV.1.1.1. Âyetler 

Muhammes ve tahmîs nazmıyla yazılmış manzûmelerde, Kur’ân’da geçen bir 

olaya yapılan işâretlere veya doğrudan ondan yapılan alıntılara sıkça rastlanmaktadır. 

Bu alıntılar, manzûmenin türüne göre, anlamın daha güçlü bir şekilde ifâde 

edilmesine katkıda bulunmaktadır. Örneğin Eyyûbî hânedanından el-Meliku’l-Efdal 

Muhammed için yazılan methiyede yapılan âyet alıntısında bu katkı 

görülmektedir:
488
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Cömertliğinin peşinde olana, onun istediğinden fazlasını bağışladın. 

Kudretin, isyan edenin ölümünü hızlandırdı. Hem cömertlikte hem de kahramanlıkta 

yücelmişsin. Öyle ki isyan eden biri başkaldırırsa onu galip ve güçlü padişahın 

yakalaması gibi yakalarsın.  
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Bu kıtada, ����� ��
�;U���&�����D
0 �Q��Q�H �U�Y�� �3
���!�U�Y�O�< ��(�̀K� ����:�  “Bütün âyetlerimizi 

yalanladılar. Biz de onları, galip ve güçlü (padişahın) yakalaması gibi yakaladık.” 

(Kamer, 42) âyetinin son kısmından iktibâs yapılmıştır. Bu âyette Allah’ın güç ve 

kuvveti, ters teşbîh (teşbîh maklûb) yoluyla, bir padişahın gücüne benzetilerek 

padişahın gücü abartılı bir şekilde anlatılmıştır. Şair söz konusu âyetin bu bölümünü 

iktibâs ederek el-Meliku’l-Efdal’ı, âyette geçen “galip ve güçlü padişah”ın gücüne 

sâhip olmakla övmüş ve onun bu alıntısı sayesinde, övgü daha güçlü bir ifâde ile dile 

getirilmiştir. 
Başka bir âyet iktibâsına, Hz. Hüseyin için söylenmiş bir mersiyede yer 

verilmiştir. Bu mersiyede Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi üzerine akıtılan gözyaşı 

yağmura benzetilmiş ve bu yağmur şu sözlerle anlatılmıştır:489
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Güneş o (yağmurun) birikmiş bulutları arasında büzüldü. Vahşi hayvanlar (o 

yağmur ile canlanıp) mezarlarından çıkarak toplandı. O yağmur, saçılmış yıldızlar 

gibi olan çiçekler bitirmekte. Yemen tarafından çıkıp gelen o yağmur bulutu, her 

tarafta çoğalıp yayılınca, her yanı karanlığıyla örttü. 

Bu kıtada Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi üzerine akıtılan gözyaşı anlatılırken 

Tekvîr Sûresinin şu ilk âyetlerine gönderme yapılmıştır:  	�
h~��� ��I�C� �]�&@�K� 
l�R�f�� ��I�C

 �]�&���F�!� ...�I�C� �]���f
# 
��
#
��� � ...�]���f
! 
y
N~2�� ��I�C��  “Güneş büzüldüğü zaman, yıldızlar 

kararıp döküldüğü zaman… vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman… (amel) 

defterler(i) açılıp yayıldığı zaman” (Tekvîr, 1-10). Güneşin, enerjisini kaybedip 

güneş sisteminin bozulduğu ve meydana gelecek olan diğer olayların gerçekleştiği 

kıyâmet günü sahnesi, başa gelen felâket karşısında şairin, hissiyatını dile 

getirmesine yardımcı olmuştur. 

İbnu’l-‘İmâd (ö.1089/1679)’a atfedilen bazı beyitlere yazılan aşağıdaki 

tahmîste bir Kur’ân âyetinden iktibâsta bulunulmuştur:
490
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Sonra Allah bu hâlime son verdi. Gördüm ki takva daha onurludur ve daha 

güzeldir. Hatam silinip yok oldu ve ondan uzaklaştırıldım. Zamanın, kurtuluş zamanı 

olmadığını zannetmiştim ki beni o hatadan Allah’ın lütfu kurtardı. 

Son mısrada �8�� ����_����< �����  �/�0 �3�(����  �/�0 ����F������ �3��������0 �/���# �]  “Onlardan önce nice 

nesilleri helâk ettik de feryat ettiler; fakat artık kurtuluş zamanı geçmişti.” (Sâd, 3) 

âyetinden bir iktibâs vardır. Şair gaflet hâlinden Allah’ın lütuf ve keremi sâyesinde 

kurtulduğunu, bundan olmasaydı âyette anlatılan helâk olmuş kişilerden olacağını 

âyetten yaptığı alıntı ile daha çarpıcı bir biçimde ifâde etmektedir. 

“Dedi-dedim”li (münazara) şeklinde bir diyaloga dayalı aşağıdaki gazelde de 

bir âyet iktibâsı vardır:
491
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O, güneşin peşine düşmüş bir aydır. Su başına varmış bir kâse yıldızıdır. O 

yıldıza âşık olup tutulduğundan, testiyi kasten kırdı ve yeri şarap ile ıslattı. 

O kadın sağ eliyle ayna gibi olan alnına işâret etti. O yer, yaratıldığım 

toprağın kendisidir dedi. Ben de, İslâm dinim olmasına rağmen, keşke o toprak 

olsaydım dedim. 
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 en-Nâblusî, Dîvân, s. 292. 
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Bu kıtada Kur’ân’ın $����U�H �3K���!�&�U�!�� ��!�C "�������� ��� 
��<��F��� Kc�KD���� 
7����� �9�0���  ��0 e>���R��� 
�KS���� �	���� $�����  

$�����
: 
9��K� “Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin (yapıp) öne sürdüğü 

işlere bakar ve kâfir: Keşke ben, toprak olsaydım! der.” (Nebe’, 40) âyetinden iktibâs 

vardır. Şair burada sevgilisini, şarap dolu testi içine görüntüsü yansıyan ay ve yıldıza 

benzetmiştir. Kıskandığı için o testiyi kırmıştır ve içindeki ay ve yıldız ile birlikte 

şarap toprağa dökülmüştür. Bunun üzerine kendisi de o toprak içinde yok olup 

sevgilisine kavuşmayı dilemiştir. Bu dileğini, kıyâmet gününde sorumluluk altına 

girmeyen hayvanların toprak olup yok olmalarına hasret çeken inançsızın temennisi 

ile Kur’ân’dan yaptığı alıntıdan faydalanarak ifâde etmiştir. 

Aşağıdaki kıtada Kur’ân’ın Mürselât ve Nâzi’ât sûrelerine tevriye yoluyla 

işâret yapılırken Mesed ve İnsan sûrelerinden bazı âyetlere de gönderme 

yapılmıştır:492
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Gönül parça parça olurken, insan için, akıtılan gözyaşlarında ve feryat edip 

ağlamada ayıplama mı olur? Rûhu söküp çıkaran melekler onu ne zaman kurtaracak 

ne zaman? Beni ziyaret edip teselliye çalışan kişi, göz ve iç için “hel etâ”nın baş 

kısmını ve “tebbet”in üçüncü âyetini okur.    

Bu kıtada Kur’ân’dan iki âyete işâret vardır: �� �������� �/�0 u��# ����.�!n� ����H ��:�� �-�� �3

$�&�K��U�0 $�}���r �/KF�� “İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir 

süre geçmedi mi?” (İnsan, 1) ve �)�(�� �]��I $�&��! ����2���E “Alevli bir ateşe girecektir (o).” 

(Mesed, 3). İbnu’l-Fârıd’ın bir şiirine yazılan tahmîsten olan yukarıdaki mısralar, sûfî 

gazelinden bir kıtadır. Şair çektiği aşk ızdırâbından içinin tutuştuğunu ve kendisinin 

yanan bir nesneden başka bir şey olmadığını anlatmak istemektedir. Bunu dile 

getirirken yukarıdaki âyetlere göndermede bulunmuştur. Bu işâretler ile, ziyaretime 
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gelenler beni gördüklerinde, içi alevli ateşler ile yanan bir şeyden başkası olmadığımı 

göreceklerdir demek istemektedir.  

IV.1.1.2. Hadîsler 

Hz. Muhammed için söylenen muhammes methiyelerde, hadîslerde geçen 

birçok mucizeye göndermeler ve bazen doğrudan hadîslerden yapılan alıntılar vardır. 

Bunların dışındaki şiirlerde de bazen hadîslere işâretler yapılmıştır. Örneğin, İbnu’l-

Fârıd’ın Hamriyye adlı kasîdesine yazılan tahmîste Hz. Muhammed’in 

parmaklarından suyun akması mucizesine bir gönderme vardır. Bu konuda hadîs 

kaynaklarında şu hadîse yer verilmiştir: “Bizler bir yolculukta, Allah’ın salât ve 

selâmı üzerine olsun, Peygamber ile birlikteydik. Suyu arayıp bulmamışlardı. Bir kap 

su getirildi ve Allah’ın salât ve selâmı üzerine olsun, Peygamber parmaklarını 

açarak elini onun içine koydu. Onun parmaklarından suyun kaynayıp aktığını 

gördüm.”
493

 Aşağıdaki kıtada bu hadîste geçen olaya şarabın övgüsü esnasında şu 

şekilde değinilmektedir:
494
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O şarâbın tatlı suyu hangi pınardan kaynaklanmakta? Parmakların taşırdığı 

su, onun kaynağından mıydı? Kıyâsta, tevâlî tevâbi’ sayılır. Gerçekte, zarfların 

zerâfeti mazrûf olan anlamlarınkine tâbidir ve anlam o zarflarla yücelir. 

İbnu’l-Fârıd’ın söz konusu manzûmesinde şarap ilâhî aşkın bir simgesi olarak 

tasvîr edilmiştir. Yukarıdaki kıtada bunun bir devamı olarak şair şarâbı Hz. 

Muhammed’in parmaklarından kaynayıp akan kutsal su ile aynı tutmuştur ve aynı 

yerden kaynaklandığını ifâde etmiştir. Bunu anlatırken konuyla ilgili hadîslere bir 

işârette bulunmuş oluyor.
495

 

Hadîslerde geçen bir başka konuya, Almeria devletinde hüküm süren Tucîbî 

sülâlesinin ikinci hükümdarı Muhammed b. Ma’n et-Tucîbî’nin ölümü üzerine 
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 172. 
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söylenen bir mersiyede işâret edilmiştir. Bu mersiyenin övgü bölümünde İbn Ma’n 

şu sözlerle övülmektedir:
496
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O, hoşnut olunan tertemiz Hâşimli kralın adâletine uyar. Peygamber’in 

soyundan bir seçilmiştir. Es-Seffâh ve el-Mehdî’nin torunlarındandır. Ma’ad, Nizâr 

ve Mudar kabilelerin övüncüdür. 

Onda, kendisi ile yağmur istenen Abbâs’ı görürsün. En büyük onur, onun 

tarafındadır. Onda, işin erbâbına verildiğini görürsün. Dünya onu din konusunda 

şaşırtmaz. Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in yaşantısını sürdürür. 

Şair ikinci kıtada Abbâsî soyundan gelen İbn Ma’n’ı “onda, kendisi ile 

yağmur istenen Abbâs’ı görürsün” ifâdesiyle övmektedir. İbn Ma’n’ı yukarıdaki 

sözlerle överken şair hadîs kaynaklarında geçen aşağıdaki hadîsi şerîften ilhâm almış 

olmalıdır. Rivâyete göre, kuraklık meydana geldiğinde Hz. Ömer, Hz. ‘Abbâs ile 

birlikte yağmur duasına çıkardı ve şöyle dua ederdi: “Allah’ım, kuraklığa 

düştüğümüzde senin Peygamber’in ile yağmur talebinde bulunurduk ve sen de bize 

yağmur verirdin. Ancak bugün senin Peygamberinin (veya Peygamberimizin) amcası 

ile senden yağmur diliyoruz. Bize su ver. Bunun üzerine onlara su verilirdi.”
497

 

Tahmîslerde iktibâs edilen bir başka hadîs Hz. ‘Âişe’den rivâyet edilen 

“Allah’ın affı, sizin günahlarınızdan daha büyüktür.” hadîsidir.
498

 Rivâyete göre bu 

hadîsi, ‘Abdulmelik b. Mervân minberdeyken iktibâs ederek hutbesine şu ifâdelerle 
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 İbn Huzeyme, Muhammed b. İshâk Ebû Bekr es-Sulemî en-Nîsâbûrî, Sahîh İbn Huzeyme, tah. 

Muhammed Mustafa el-‘Azamî, Beyrût, 1390/1970, II, 337; İbn Hibbân, Muhammed, Sahîh İbn 

Hibbân, tah. Şu’ayb el-Arna’ût, Beyrût, 1414/1993, VII, 110.  
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 el-‘Aclûnî, İsmâ’îl b. Muhammed, Keşfu’l-Hafâ’ ve Muzîlu’l-İlbâsi ‘ammâ İştehere mine’l-Ehâdîsi 

‘alâ Elsineti’n-Nâs, Kâhire, 1352, II, 61. 
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almıştır: �
(���  
��!C �3���H KS�R�9KI 
!������ "K̂���]�C� �H ;��%���� AB�H�S
3�0 ���(��� ����̂
�  “Allah’ım, günahlarım 

büyüyüp çoğaldı. Ancak senin affın onlardan daha büyüktür ve daha çoktur.” Bu 

hadîsi Ebû Nuvâs da iktibâs etmiştir: ���� ��̂�iTU�� 
!�'��H �%
��W� �� ���
��0 �/�I �!��?  “Ey günahları 

çok olan, Allah’ın affı senin günahından daha büyüktür.” Ayrıca bu hadîs, Ebû 

Nuvâs’a dayandırılan bazı beyitlere de ilhâm vermiştir. Rivâyete göre, ölümünden 

sonra Ebû Nuvâs rüyada görülmüştür ve ona “Allah sana nasıl davrandı?” şeklinde 

bir soru sorulmuştur. O da cevap olarak duyduğum pişmanlık ve söylediğim bazı 

beyitler sâyesinde Allah beni affetti demiştir. Bu beyitlere daha sonra bir tahmîs 

yazılmıştır. Bundan yukarıdaki hadîsi içeren kıta aşağıdadır:
499
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Ey Rabbim, günahımı yok edecek bir tövbe ile sana tövbe ediyorum ve 

merhamet bekliyorum. Merhametinle ve şefkatinle bana bir iyilikte bulun. Ey 

Rabbim, günahlarım çokluk itibariyle büyük olsa da biliyorum ki senin affın daha 

büyüktür. 

Hz. Ali’den rivâyete göre, Hz. Peygamber �C�r��@��� V�[�0KG�: ���%���M"  “Ey sıkıntı, 

şiddetlen ki dağılasın.” diye dua ederdi.
500

 Bu ifâde, İbnu’n-Nahvî’nin el-Munferice 

adlı kasîdesinin ilk mısraını da oluşturmaktadır. İbnu’l-Fârıd’ın bir şiirine yazılan 

tahmîsten olan aşağıdaki kıtada bunu anımsatan ifâdeler görülmektedir:
501
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Kendisiyle birlikte hasta olarak görüldüğüm elem, benim için katlanılmaz 

olur olmaz, onun verdiği acıdan coşarak lezzet almaya başlarım. Feryat edip 
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ağlayarak gecelediğime şaşırma. Çünkü senin için kederlenerek akşamladığım gibi 

sabahlamışım da. Ayrıca sabırsızlıktan, ey sıkıntı dağıl da dememişim! 

Sonuç olarak, konuşmayı süslemek ve anlamı güçlendirip pekiştirmek için, 

muhammes ve tahmîslerde bazı âyet ve hadîslere yer verilmiştir veya onlara sadece 

işâret edilmiştir ya da onlardan ilhâm alınmıştır. Kur’ân ve hadîs sözlerindeki belâgat 

ile fesâhat, iktibâs aracılığıyla şiirin diğer ifâdelerine daha fazla edebî değer 

kazandırmıştır.  

IV.1.1.3. Şiirler 

Muhammes ve tahmîs nazmıyla yazılmış manzûmelerde yapılan alıntıların bir 

bölümünü başka şairlere ait mısralar ve beyitler meydana getirmektedir. Aslında 

bütün tahmîsler, bir bakıma, başka şairlerin şiirini alıntılamak ve tazmîn etmek ile 

oluşur. Ancak burada, genelde bir mısra bazen de birkaç kelimeyle yapılan alıntılar 

üzerinde durulacaktır. Örneğin, bir muhammes övgünün başındaki nesîb bölümünde 

görülen aşağıdaki kıtada, İmruulkays’ın bir beytini hatırlatan ifâdeler 

bulunmaktadır:
502
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Leyla’nın ardından Sehmed’te gecem uzadı. Uzun süren terkedilmişlik, 

kalbimi ve ciğerlerimi yaktı. Sabrım tükenip tahammülüm azalınca, yinelenmesi 

mümkün olmayan bir dönemi canlandırmak için, Leyla’nın hayali dolaşıp yatağıma 

yerleşti.  

  Yukarıdaki kıtanın ilk mısraı, İmruulkays’ın aşağıdaki beytinin ilk mısraını 

andırmaktadır:
503

  

           �:�X����c�� ��K��?�� �6n��R��        �!�   �	��j� ��~"�: ®� ��K �� 

Aşktan bîhaber olan uyudu, ancak sen henüz uyuyamadın ve gecen uzayıp 

gitti. 
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İbn Zümrek’e ait bir muhammes methiyenin ilk sözcükleri, yine 

İmruulkays’ın bir beytini çağrıştırmaktadır:
504
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Kılıcımın kını gibi parlayan şimşek nedeniyle, beni uyku tutmadı. O şimşek, 

yağmur yüklü buluttan inci ve mücevher gibi tane tane yağmur yağdırıyordu. Çiçek 

bahçesi o yağmur ile gülüp çiçekler açtı. Halîfenin hidâyet ışığı ile vücut bulan 

ışıltılı yüzünü andıran sabah ışığı yüzünden de uykusuz kaldım.  

Bu kıtanın ilk kelimeleri İmruulkays’a ait aşağıdaki beytin ilk sözcükleri ile 

aynıdır:
505
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Dolunaylı bir gecede meydana gelen ve ışığı dağın tepesini aydınlatan şimşek 

yüzünden uyuyamadım. 

  Bu kasîdenin bir kıtasında el-Mutenebbî’den yapılan aşağıdaki alıntı 

bulunmaktadır:
506
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Yaptığımı Allah bana yeniden yaptırsın. İsteklerimin çadırını onun eşiğinde 

yıkıp parçaladım. Bu methiyemde onun uzun evsâfını kısaca anlattım. Ona baktıkça, 

bakışlarımı kendisine bağlamakta. İyiliği bulan kişi kesinlikle iyilik yapana 

bağlanmakta. 

Bu kıtanın son mısraı el-Mutenebbî’nin atasözü olmuş aşağıdaki beytinden 

alınmıştır:507
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Senin evinde kendimi sevgine bağladım. İyiliği bulan kişi iyilik yapana 

bağlanmakta. 

Atasözü niteliğindeki birkaç alıntı, aşağıdaki methiyede görülmektedir. el-

Mutenebbî’nin bazı ünlü beyitlerinden alıntılar içeren bu muhammesin bazı kıtaları 

aşağıdadır. Bu kıtalarda el-Mutenebbî’ye ait beyitler parantez içine alınmıştır:508
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  Çok kurnaz nice idareci gördüm. Haysiyetliliğimden, sollarından sağ elimi 

çekerek onlardan uzak durdum. Bağışlarından, büyüklenerek kendimi uzak tuttum. 

Her kim fakirlik korkusuyla saatlerini mal toplamak için harcarsa, yaptığı şey 

fakirliğin ta kendisidir. 

  Ey zamanımın insancıkları, sevginiz katışıksız değildir. Yaşadıkça, size 

bakışlarımı dikecek değilim. Şükrediyorum ve şükretmem, korkudan tir tir 

titrememdir. Karşılıksız verilen aza şükretmemekten seni vazgeçirmedikçe, üstün 

olmak, kendisine şükrün ait olduğu kişinindir.   
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  Onun ışığı ile yolumu bularak ona yürüdüm. Onun güzel övgüsü, çölde bana 

yol göstermekte. Onun uzun süren ömrü ile hep teselli buldum. Onunla 

karşılaşmadan önce, haberlerini abartılı buluyordum. Ancak onunla karşılaştıktan 

sonra, haber verenlerin, bu haberleri abartmayıp küçülttüklerini gördüm. 

İbnu’l-‘Arabî’ye dayandırılan bazı beyitlere yazılan tahmîsten olan aşağıdaki 

kıtada bir mısra tazmîni görülmektedir:
509 
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Anlam denizinin kıyısına ulaşamazsın. Ördeği olabileceksen, o denizin 

üzerinde yüzerek dön. Kâinatı kurup yıkmaktan sakın. Eğer yazılanları tefekkür 

edebilirsen, orada şu  yazılmıştır: Allah dışındaki her şey boştur ve gerçek dışıdır.  

Yukarıdaki manzûmenin son mısraı Lebîd b. Ebî Rabî’a (ö.41/661)’nın  

     ��K-�b��� AW� �L�Y ��0 �>�"�r T-K� �8       K��   T-�! �1�3��8 �0 �N����G�[ ���K- 

Allah dışındaki her şey boştur ve her nimet şüphesiz yok olacaktır. 

beytinin ilk mısraından bir alıntıdır. Atasözüne dönüşen bu beyit, gerçeği en güzel 

şekilde dile getiren şiir olarak görülmüştür. Rivâyete göre, Hz. Muhammed 

minberde, Arapların söylediği en iyi şiirin bu beyit olduğunu söylemiştir.510 
Kendisinden alıntı yapılan yukarıdaki şiirler ve bunları söyleyen şairler çok 

ünlü oldukları için, bu alıntıları intihâl (çalıp kendisininmiş gibi göstermek) veya 

aşırma olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bu şiirlerde, şairin içinden geçen 

duyguları yansıtması ve söyleyeceği şiir için uygun ve yararlı olması nedeniyle 

yapılan bir alıntılama söz konusudur. 
IV.1.1.4. Atasözleri 

  Atasözleri, muhammes ve tahmîslerdeki tazmînlerin ve iktibâsların bir diğer 

kısmını oluşturmaktadır. Bir fikri, konu ile ilgili bir atasözü veya tanınmış bir söz ile 

aydınlatma, irsâlu’l-mesel (örneklendirme, misâl getirme) ile ifâde edilmektedir. 

Konuşmayı süslemek ve anlamı kuvvetlendirip pekiştirmek için misâl olarak 
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getirilen atasözleri bazen değiştirilmiş bazen de olduğu gibi bırakılmıştır. Örneğin 

aşağıdaki kıtada atasözü, orijinalinde biraz değişikliğe gidilerek iktibâs edilmiştir. 

İbn Zeydûn’un hapiste olduğu bir zamanda söylediği kasîdesinden olan bu kıta şu 

şekildedir:
511
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  Dostlarım, eğer sabredemiyorsam, mazeretim ortadadır. Sabredebiliyorsam 

da bu, sabrın karakterim olduğundandır. Eğer zamanın başa getirdiği bir felaket 

ise… Bugünümüzde eğlence ve şenlik var. Yarın ise başka bir şey olacak. Soylu 

kişinin sıkıntı çekmesinde şaşılacak bir şey yok. 

  Yukarıdaki kıtada, Hemmâm b. Murre’ye ait olan, fakat babasını öldüren 

Benî Esed’e saldırmaya hazırlanan İmruulkays’a ait olduğu da söylenen  $���,� u��R�Y �	�����

u��0�� “Bugün eğlence ve serbestlik, yarın ise işe ciddiyetle sarılmak var.” atasözü küçük 

bir değişiklikle tazmîn edilmiştir. İmruulkays’a ait olduğunu söyleyenlere göre bu, 

şarap içerken babasının ölüm haberini alan İmruulkays’ın o anda söylediği bir 

sözdür.
512

 İbn Zeydûn, iki günden birincisi iyiyse diğerinin kötü olacağı anlamına 

gelen bu alıntı ile, geleceği adına ümit içinde bulunduğunu ve bu nedenle şu andaki 

hapis sıkıntısına katlanabildiğini ifâde etmektedir. 

İbn Dureyd, el-Maksûre adlı kasîdesinde birçok edebî ve tarihî konuya 

değinmiştir. Ayrıca uzun süren yaşamı boyunca edindiği tecrübelere de yer vermiştir. 

Bu nedenle onun bu manzûmesinde çok sayıda atasözü görülmektedir. ‘Abdullah b. 

‘Umer el-Ensârî tarafından onun bu manzûmesi tahmîs edilmiştir. Bir mersiyeye 

dönüşen bu tahmîste Hz. Hüseyin için akıtılan gözyaşları yağan yağmura 

benzetilmektedir:
513
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    �<���H "����2�� ��� ���U��K  ���           �P�&)�P���R�, "�����S�(�� ��0 ��I�C 
9�.��(  

           )�R�0�/�� KDKc����.�� ������ ��~Q�� K-�( 

O gözyaşı yağmurunun bol bol akması, bana samimiyeti içirip verdi. Onun 

bir damlası, beni hoşnutlukla süsledi. Bu felâkete sabretmek için benim gücüm var. 

Bir sıkıntı bana üstün geldiğinde, sel her tarafı kuşattı deyip kaçanlardan değilim.  

Son kıtadaki ~Q�� K-���.�� ���������  “Her tarafı sel aldı!” ifâdesi bir atasözü olup 

herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Bu atasözündeki ���
[ sözcüğünün tekili olan 

G����
[ avlanacak aslanlar için kazılan çukur anlamındadır. Bu çukur, suyun 

ulaşamayacağı tepe gibi yüksekçe bir yere kazılırdı. Üzeri çalı çırpı ile örtülür ve 

üzerine yiyecek bırakılırdı. Yiyeceği uzaktan gören yırtıcı hayvan onu almak üzere 

çalı çırpının üzerine gelince çukurun içine düşerdi ve böylece avlanırdı. Bazen o 

çukurlara sel ulaşır ve onları doldurup taşırırdı. “Haddi aşmak, aşırı olmak” 

anlamında kullanılan yukarıdaki atasözü aslında bu durumu anlatmak üzere 

söylenmiş bir ifâdedir. Bu atasözü ve onun eş anlamlısı olan �/�����TX�� 
	��Q�g� ������ ifâdesi, 

Hz. Osman tarafından Hz. Ali’ye yazılan bir mektupta da yer almıştır. Yönetimine 

başkaldıranlar tarafından evi kuşatılan Hz. Osman, şu ifâdelerle yardım çağrısında 

bulunmaktadır:
514

 

���0�� ��1
��< �D���� �����.�� ��K-~Q�� ���M� �����[�g� �Q
	�TX�� ������/�b� �R�d�< �"�0 �/�� 8 ���<
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“Şimdi, iş çığırından çıktı. Kendisini tutamayanlar, bana göz diker oldu. 

Şairin dediği gibi: Eğer yenileceksem, sen en iyi yiyen ol. Aksi takdirde, henüz 

parçalanmamışken, bana yetiş!” 

İbn Dureyd’in söz konusu kasîdesine yazılmış tahmîslerin atasözü içeren bazı 

kıtaları aşağıdadır:
515

 

        KD���� Kc�����%���� �l�� ������� ���K<��         ������� �¶�%������������1�� ���  
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        ���<$����# �J��0�[�         ���;F�� $�!�   )�3K6�� �1���� ��:���D�� �y��4
0 �
�����(  

             )���0���� $�%� ��� �/��D����< �c�8(  

Kendi nefsine, senin elin bağladı ve ağzın onu şişirmekle zahmet çekti diyor… 

Ardından, bir süre ağlayıp dövündü, bir süre de kendini azarladı. Sonra Elâl dağı ve 

kum tepeleri arasındaki yerleri huşû ile dolaşarak Arafât’a gelip vakfe yaptı.   

Yukarıdaki kıtada, �¶�%�! ���K<� ��������� ������� “Senin elin bağladı ve ağzın şişirdi!” 

atasözüne biraz değişiklik yapılarak yer verilmiştir. Bazı atasözleri tarihî bir olaya 

dayanmaktadır ve anlaşılabilmeleri için ilgili olay hakkında bilgi sâhibi olunması 

gerekmektedir. Bu atasözünün şiire kattığı anlamı daha iyi anlamak için onunla ilgili 

anlatılan şu olayı bilmek gerekiyor. Rivâyete göre, bir adam bir tulum üzerinde nehri 

aşıp karşıya geçmek ister. Ancak söz konusu tulumu gerektiği biçimde şişirip ağzını 

sıkı bağlamaz. Nehrin ortasına vardığında tulumun ağzındaki bağ çözülür ve 

tulumdaki hava boşalır. Bunun üzerine adam, “boğuluyorum!...” diye çevresinde 

bulunanlardan yardım istemeye başlar. Onun bu durumunu bilip görenler ise “senin 

elin bağladı ve ağzın şişirdi!” biçiminde ona karşılık verirler. Bu ifâde, kendisini 

kendi elleriyle tehlikeye atan kişiler için söylenen bir atasözü olmuştur.
516

 

Yukarıdaki kıtada, kişi yapıp ettiği günahların ardından bir nefis muhâsebesinde 

bulunmaktadır. Yaptıklarının tek sorumlusu olarak kendisini görmektedir. Çarpıcı bir 

anlatımla bunu dile getirmek için, biraz değiştirerek söz konusu atasözüne yer 

vermekte ve kendisini denizin ortasında çırpınan adama benzetmektedir. 

Aşağıdaki kıtada, söylediği şiiriyle şair övünürken iki atasözüne işâret ederek 

yer vermektedir:
517
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Bir hatîp olarak onları anlatıp savunmaya ve düşmanlarının karşısında 

durmaya kalkıştığımda, (üstünlüklerini anlatmaktan âciz kalıyorum ve) Sahbân gibi 
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 Ebû Hilâl el-‘Askerî, a.g.e., II, 334. 
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 el-Ensârî, a.g.e., s. 180. 
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olan ben, Bâkil gibi oluyorum. Onları övmek, ölüm âfeti beni engelleyinceye dek, 

sözlerimden ayrılmasın.  

İlk mısradaki ����N�E sözcüğüyle �E �/�0 K������������N  “Sahbân’dan daha güzel sözlü!” 

atasözüne işâret edilmiştir. Bâhile kabilesinden bir kişinin adı olan Sahbân, güzel söz 

söyleme konusunda ün kazanmıştır. Bir gün Mu’âviye’nin huzuruna çıkınca, o anda 

onun yanında oturan hatipler, Sahbân’dan geri olduklarını bildiklerinden, huzuru terk 

edip dışarı çıkarlar. Bunun üzerine, şu ünlü beytini okur: 

       ��(
��X�Y "@!�� 
��1�� ��0�� 
9��K  ��I�C     "���!�� ���
!��R���� ~"�g� �3���H ���D��  

Yemen kabileleri, “Emmâ ba’d” dedim mi, kendilerinin hatîbinin benim 

olduğunu bilirler.  

Mu’âviye ona “konuş” dedi. Sahbân, öğlen namazından ikindi namazını 

kaçıracak bir zamana kadar, öksürmeden, ara vermeden, konuyu değiştirmeden ve 

başladığı konuyu hâlâ bitirmeden konuşur. Konuşmasını sürdürmeye niyetli ise de 

Mu’âviye, “namaz vakti geçti!” diye uyarır. O da “İşte namaz önünde! Biz hamd 

etmiyor, uyarmıyor, öğüt vermiyor ve hatırlatma yapmıyor muyuz?” cevabını verir. 

Bunun üzerine Mu’âviye, “sen Arapların en büyük hatîbisin” der. O da “sadece 

Arapların mı? Hayır aksine bütün insanların ve cinlerin en büyük hatîbiyim” 

karşılığında bulunur. Muaviye, “öylesin” diyerek onu doğrular.
518

 

İlk Mısraın son sözcüğü olan -� ��� sözcüğüyle �-� ��� �/�0 ����H�� “Konuşmada 

Bâkil’den daha çok âciz.” atasözüne işâret edilmiştir. İyâd kabilesinden biri olan 

Bâkil, kendini ifâde edememe konusunda adı çıkmış bir kişidir. Kendini o kadar 

ifâde edemez derecedeymiş ki rivâyete göre, on bir gümüş paraya bir ceylan satın 

almıştır. “Kaça aldın?” sorusuna, “on bir gümüş paraya” demek yerine, elini uzatıp 

on parmağını göstererek ve dilini çıkararak cevap vermesi üzerine söz konusu ceylan 

elinden kaçmıştır.519

 Şair yukarıdaki kıtada bu iki atasözüne değinerek, övdüğü 

kişilerin üstünlüklerini ifâde etmede çaresizliğinin derecesini göstermek istemiştir. 

Daha önce Sahbân gibi söz söyleyen şair, övgüsüne konu ettiği kişileri anlatmaya 

gelince, bu konuda nutku tutulur ve Bâkil gibi oluverir!  
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Değiştirilerek yer verilen bir diğer atasözü aşağıdaki kıtada bulunmaktadır:
520

 

�G��M
& �q�
N�.�� �-�4���� ��%�� ��R��        �G��M�� �cL�g� �]�KD�� �/�0 "�%�F��  

 �9���H ���C ����[K� 
9�.���        �G��:
& "��)�G��F�! "���:���H ���C Kc�K �� 8�(  

       )����.�� �/�X��� x ���D�!� ���
��D�� �c��� (  

Uzun hurma ağacına yapılan desteğin yeterliliği gibi, helâl yemekten bir 

günlük öğün bana yeter. Rütbem yükselirse, büyüklenen biri olmam. Başıma bir 

felâket gelirse, ümitsizliğe düşmüş kişi gibi, cenîni saran zar, (yavru) rahimdeyken 

koptu (ve her şey bitti) demem.  

Bir şeyin elden kayıp gitmesini ve bitmesini anlatan �/�X��� x ����.�� �d�X�D�!�C “Cenîni 

saran zar, (yavru) rahimdeyken koptu.” atasözüne, yukarıdaki kıtada biraz değişiklik 

yapılarak yer verilmiştir. ����E sözcüğü ana rahmindeki yavruyu saran ince örtünün 

adıdır. Doğduğu anda bu örtü, yüzünün üstünden kaldırılıp atılmazsa yavru ölecektir. 

Bu ince örtü, yavru daha hayvanın karnındayken yırtılır ve yavru hemen doğup dışarı 

çıkarsa yavru ve annenin ikisi de kurtulur. Ancak yavru dışarı çıkamazsa ikisi de 

ölür. Söz konusu atasözü bu son durumu dile getirmek için söylenmiştir ve bir şeyin 

elden kayıp gittiğini ve her şeyin bittiğini anlatmaktadır.
521

 Yukarıdaki atasözü, el-

Maksûreye yazılan başka bir tahmîste, küçük bir değişiklikle, /�X��� sözcüğünün yerine 

z����� kelimesi getirilerek tazmîn edilmiştir.522

 

Aşağıdaki kıtanın ikinci mısraında, bir şeyi hızlı yapmayı anlatan ;8�C �/KF�� ® �L�� 

��U�� �-�1�< ����# �8� “Sadece lâ ve lâ (sözcüklerini söyleyecek kadar) oldu veya olmadı ki 

şöyle yaptı bile.” ifâdesinin tazmîni söz konusudur. Şair manzûmesinde bu deyişi 

aşağıdaki şekilde kullanır:
523
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          )s����� 
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  Çığlık atıp yardım isteyen biri kendilerine seslendi mi, ona yardım etmek için, 

akrabalık veya başka bir şey gözetmeksizin, lâ ve lâ sözcüklerini ancak 

söyleyebilecek bir süre içinde, öç alınacak kişilerin üzerine atılırlar. Onlar öyle 

kişilerdir ki eğer övünüp üstünlük iddia etseler… Ancak büyükler demişler ki, övünüp 

size üstünlük taslayan kişinin ağzı toprak ile dolsun! 

  Şair övdüğü kişilerin, kendilerinden yardım isteyenin yardımına 

koşmalarındaki hızı, sadece iki sözcüğü söyleyebilecek bir süre ile ifâde etmektedir. 

Bunu anlatırken ifâdesine güç katmak için söz konusu atasözünden alıntı yapmıştır. 

Ayrıca yukarıdaki kıtanın son mısraında, bir şeyi başaramamak ve bir konuda 

hüsrâna uğramak anlamında kullanılan ��%�1�� �� 
'���
��� �?��%��e  “Ağzın toprak ile dolsun!” 

sözüne de yer verilmiştir. Şair bu son ifâdeyi tazmîn etmekle, övdüğü kişilere karşı 

üstünlük iddiasında bulunanların bu iddialarında yenilgiye uğrayacaklarını ve hiç 

kimsenin övgüye konu ettiği kişilere yetişemeyeceğini anlatmak istemiştir.524

  

Konuşmayı süslemek ve anlamı güçlendirip pekiştirmek için, muhammes ve 

tahmîslerde tazmîn edilen yukarıdaki atasözlerinin sözcüklerinde, vezin ve uyak 

zarûretinden, bazen yer değiştirmeye gidilmiştir. Bir bölümünde ise bu yer 

değişikliğine ihtiyaç duyulmamıştır. Daha çok kıtanın son mısralarında yer alan 

atasözlerinin ilk mısrada söylenenleri destekleyici özellikte olduğu varolan 

örneklerden anlaşılmaktadır. Kalıplaşmış yapılar olarak dikkati çeken bu iktibâslar, 

şiirde farklı bir atmosfer yaratmak, okuyucunun dikkatini çekmek ve anlamı 

pekiştirmek üzere kullanılmıştır. 

  IV.1.2. Tevriye   

  “Örtmek ve merâmı gizlemek” anlamına gelen tevriye, nükte yapmak 

amacıyla birkaç anlamı olan bir sözcüğün en uzak anlamını kastederek kullanma 

sanatıdır.
525

 Muhammes ve tahmîslerde bunun örnekleri sıkça görülmektedir. 

Örneğin bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte, seçilmiş kişi anlamına gelen 
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��%�X�2
0 sözcüğü Hz. Muhammed’in özel adlarından biri olan Mustafa adını da 

anlatmaktadır:
526

 

                        �	�_t �P�O�f�! �-��  �/�0 ��%�X�2
0 ���         �L�,�� 
��� �+���%
: �3�� K����F���
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Ey Âdem yaratılmadan ve kendisine kainatın kapıları henüz açılmamışken 

seçilmiş Peygamber… 

Artuklulardan el-Meliku’l-Mansûr Necmuddîn için yazılan methiyenin bir 

kıtasından alınan aşağıdaki beyitte, u3�h�! sözcüğü ile Mansûr yıldıza benzetilmiştir. Bu 

sözcük, aynı zamanda onun Necmuddîn adına da işâret ediyor:
527  

       �h�!AB� ���� u3�!�.�: 
	����/�0             Tc���R�# x �Q�H Tc�U�� 8 
7� 

  O, insanların kendisiyle yollarını bulduğu bir yıldızdır. Onun koruluğunda 

saygınlık kazanan kişi hakaret görmez. 

  Muhammes ve tahmîslerde kullanılan tevriye sanatı incelendiğinde, gramer 

terimleriyle yapılan tevriyeler dikkat çekmektedir. Şiirlerine ayrı bir anlam ve 

söyleyiş etkisi kazandırmaya çalışan şairler, terim anlamlarının yanı sıra bunları 

sözlük anlamlarında da kullanmışlardır. Örneğin gramerde, sözcüklerin sonundaki 

i’râb harekelerinden biri olan “kesre harekesi” anlamını, bir muhammes kıtasından 

alınan aşağıdaki beyitte geçen w�%�Y sözcüğünden anlıyoruz. İkinci mısrada yapılan 

benzetme de buna katkıda bulunuyor. Ancak bununla birlikte, “sosyal hayattaki 

düşüş” anlamı da anlaşılmaktadır:
528
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  Ne oluyor gecelere ki bazı cer harfleri gibi  bana kesre harekesi 

vermekle/beni aşağıya çekip düşürmekle meşgûller. 

Gramerde her şart edatının ardından birer şart ve cezâ cümlesi gelmektedir. 

Bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte, her külfetin mutlaka bir karşılığının 

olması gerektiği söylenmek istenirken bu kurala tevriye yoluyla yer verilmiştir. 

Rivâyetlere göre, Hz. Muhammed henüz süt annesinin yanındayken melekler 

tarafından göğsü yarılmış, kalbi çıkarılmış, yarılarak kalbinin içinden bir şeyler 
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kesilip atılmış ve yıkandıktan sonra kalp yerine konulmuştur.
529

 Katlandığı bu 

zorluğa karşılık Hz. Muhammed’e, daha sonraları, ayın yarılması mucizesinin
530

 

mükâfat olarak verildiğini anlatmak isteyen şair, bunu yaparken söz konusu gramer 

kuralını anlatım öğesi olarak kullanmıştır:531

 

                       
r�k�H �/�* ���&�7
r� �k�� 
���� ��        
&�0� �/�r ����K� -̀�r �����M �Qe>�  

Göğsü yarıldı ve onun için ay da yarıldı. Her şartın bir cezâsı/her külfetin bir 

karşılığı olur. 

İzâfet ile oluşan isim tamlamalarında ikinci ismin kesreli; tek sözcükten 

oluşan özel ismin nidâ edatının ardından münâdâ olarak dammeli okunmasına bir 

örnek de aşağıdaki beyitte yer almaktadır. Bir tahmîs kıtasından alınan bu beyitte, 

Hz. Muhammed’in mirâc mucizesi anlatılırken, bu iki gramer kuralını anlatan 

terimler kullanılmak suretiyle tevriye yapılmıştır. “Aşağıda bırakmak” anlamına 

gelen �%�Yw  sözcüğü ve “dayandırmak” anlamındaki G�<��m�C kelimesi ile birinci kurala, 

“çağırmak” anlamında kullanılan �V�_�
!, “yükseltmek” anlamındaki d�<�& ve “tek sancak” 

anlamına gelen �� 
_���%K¦�3���1  sözcükleri ile de ikinci kurala işâret edilmiştir:532

 

                  �D�0 ;-K� �9�5�%�Y �� �	��n��m�I�C �G�<�        �3���1�� �_���%K¦� �-�̂�0 �d�<������ �9��_�
!  

Bir sancak gibi sen yukarıya/mirâca çağrıldığında, kendi makâmına nispetle 

bütün makâmları aşağıda bıraktın. 

Bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte yine izâfet konusuna yer 

verilmiştir. İzâfet ile ortaya çıkan isim tamlamalarının birinci öğesinde tenvînin 

zorunlu olarak yer almaması hususu kullanılarak tevriye yapılmıştır. Şair belki 

kendisine muhabbet besler diye yanına gelip uğramış olan sevgilisine izâfet 

konusunu, başka bir ifâdeyle iki kişi arasındaki bağlılığın önemini anlatır. Ancak 

şairin hasmı, sevgiliyi tenvîn konusu ile ondan uzaklaştırmaya çalışır. Tevriye ile 

elde edilen bu anlama, birinci mısradaki $8
���%�: ifâdesi de katkı sağlamaktadır:
533 

                                                

529

 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., IV, 184. 
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 Aynı eser, I, 377. 

531

 el-Cundî, a.g.e., s. 165. 
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 el-Feyyûmî, Mevlidu Şerefi’l-‘Âlemîn, s. 39. 
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 el-Cundî, a.g.e, s. 248. 
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  Kendisine izâfet konusunu anlattım. Ancak düşmanı, tenvîn konusu ile onu 

azdırıp uzaklaştırıyordu. 

İsm-i mevsûlu ve hemen ardında gelen sıla cümlesini birbirine bağlayan âid 

adında bir zamire ilişkin bir örnek de aşağıdaki kıtada yer almaktadır. İkinci mısrada 

“ziyaret eden ve uğrayan” anlamına gelen �����H sözcüğü “bağış ve iyilik” anlamındaki 

G���* kelimesi ile birlikte kullanılınca bu gramer kuralına da imâ edilmiş oluyor:
534
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Yardım edenin yardımı belirince ve bana uğrayandan hiçbir fayda 

görmeyince, kendim tek başıma bütün benliğimle onların topluluğuna karşı koydum. 

İnsanların binlercesi bir kişi gibidir. Eğer bir felaket olursa, bazen biri bin gibi 

faydalı olur. 

Şair yukarıdaki kıtada hiç kimseden destek görmediği için tek başına 

mücâdele etmeye karar verdiğini söylemektedir. İkinci mısrada, yanına uğrayanların 

hiçbir işe yaramadığını anlatırken sıla ve âid sözcüklerini kullanmaktadır. Bu iki 

sözcüğün birlikte kullanılmasıyla, sıla cümlesinde âid zamiri bulunmadığında o 

cümlenin anlam itibariyle düşük ve faydasız olacağı kuralına imâ etmiş oluyor. 

Bunun gibi, şair kendisine uğrayanlardan da hiçbir fayda görmemiştir. 

  Muhammes ve tahmîslerde yer verilen tevriyelerin diğer bir bölümü dînî 

terimlerle yapılmıştır. Örneğin aşağıdaki kıtada yer alan ahkâm, vâcip, mustahîl, 

mendûb, câiz gibi sözcükler aynı zamanda birer fıkıh terimidirler. Bunlardan 

özellikle son mısradaki mendûb ve câiz sözcükleri sözlük anlamları ile kullanılırken 

aynı zamanda terim anlamlarına göndermeleri de barındırmaktadırlar:
535
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 el-Ensârî, a.g.e., s. 266. Mübtedâ, haber, mutlak ve mukayyed gibi gramer terimlerinin kullanıldığı 
örnek için bkz. Aynı eser, s. 66. 
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 27. 
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  Yasalara uymak için sabır gösterdim. Musibetler peş peşe geldiğinde, bu 

gereklidir ve doğru bir düşüncedir. Rabbimin gerçekleştireceğine bir engel yoktur. 

Bedenim dönüşüp değişecek. Kalbim çarpmaktadır ve yanağım akan gözyaşıma 

kendini adamıştır.   

  Dedi-dedim’li bir diyaloga dayalı ve türü gazel olan aşağıdaki kıtaların son 

mısralarında tevriye sanatı yapılmıştır. Birinci kıtanın son sözcüğü olan _�
E sözcüğü 

hem siyah anlamında, hem de ��
_�
E “lider olunuz” biçiminde olup hazfe uğramış bir 

emir kipi olarak yorumlanabilir. Aynı şekilde, ikinci kıtanın son sözcüğü olan ve 

“ağaç dalı” anlamına gelen _�
H sözcüğü, hazfe uğramış bir emir kipi olarak “ziyaret 

edin” anlamı ile ��
_�
H biçiminde de anlaşılabilir:
536
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  Onun gözbebekleri, güzelliğiyle çöl ceylanını utandırmış. Sarkan siyah 

perçemleri, siyahlıkta gece karanlığının üstüne çıkmış. Uğruna gözümden akan 

yaşları görünce, bakışları ile, bizler o beyaz ceylanlardan daha üstünüz dedi. Ben de 

siyah gözlüler sizlersiniz (veya önde gelenlersiniz, lider olunuz) dedim. 

  Onun petekteki balı yudumlamış salyası var. Bana seslenmekten alıkonulmuş 

bir konuşması var. Kalbim sapasağlam yerinde dururken soyluları nasıl unuturum? 

                                                

536

 el-‘Uşârî, Dîvân, s. 540. 
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Ayrılık günündeki bedeninin durumunu anlat, belki onu ziyarete geliriz dediler. Ben 

de ey vefalı dostlarım, bedenim bir dala dönüşmüştü (veya onu ziyaret edin) dedim. 

  Şairler, belâgat ilminin ana bölümlerinden olan bedîin bir türü olan tevriye 

sanatında, erbâbı tarafından yapılan tevriye tanımı ile yetinmemişlerdir. Bunun 

alanını genişletmeye çalışmışlardır. Örneğin, sözcüklerle ve harflerle oynayarak söz 

ile yapılan tevriyenin dışında bir tevriye türüne kalkışmışlardır.
537

 Bu, İbrahim et-

Tâzî’nin bir kasîdesine yazılan tahmîsin ilk kıtasında görülebilir. Bu kıtadan olan 

aşağıdaki beyitte, yüz vermeme ve bırakıp gitme anlamına gelen �*��  sözcüğüne, _�* 

ve c�_ harfleri tek tek söylenerek işâret edilmiştir:538
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Düzgün ve taze bir fidan gibi ortaya çıkıverdi. Kavuşmamı, yüz vermemek ile 

değiştirdi.  

Harfler tek tek söylenerek bir sözcüğe işâret edilmesi biçiminde ortaya çıkan 

yukarıdaki tevriyeye benzer bir örnek, bir muhammes kıtasından alınan aşağıdaki 

beyitte de görülmektedir:
539
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İnsanoğluna zulmetmek üzere yaratılmış olanın hakkından benim adıma kim 

gelebilir? Onunla ilgili yargılarda “havar(=karagözlü)”ın hâsı yanlış yazılmış. 

  Burada, ikinci mısradaki &���# “karagözlü” sözcüğün ilk harfinde bir tashîfin 

varlığından, yani bir noktanın olması gerektiğinden söz edilmiştir. Buna göre söz 

konusu sözcük &���M “zulüm” şeklinde olmalıydı. Şair &���M olarak söylenmesi gereken 

bu sözcük ile, kararlarında zâlim ve yanında adâlet bulunmayan biri olarak 

sevgilisini nitelemekte ve ondan çektiği ızdırâptan şikayet etmektedir. 

IV.1.3. Teşbîh ve İst’âre 

Şiirde başarının ve şiirin edebî değere sâhip olmasının ölçülerinden biri 

şüphesiz teşbihlerindeki parlaklıktır. Başka bir ifâdeyle, bu sanatta şairin göstereceği 
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 Bâşâ, el-‘Asru’l-Memlûkî, s. 134. 

538

 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 309. 

539

 el-Makkarî, Nefhu’t-Tîb, V, 242-243. Buna benzer bir tevriye örneği için bkz. el-İşbîlî, Dîvân, s. 

298. 
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mahâret bu başarı ölçüsünü belirtecektir. Bunun için, muhammes ve tahmîs nazım 

türünde yazan şairlerin yer verdikleri sanatlar arasında en çok teşbîh ve isti’âre sanatı 

bulunmaktadır. Bu iki sanat, benzetme amacıyla kullanılmakta ve benzetme 

unsurlarından bazılarının zikredilmesi veya düşürülmesi ile birbirinden 

ayrılmaktadır. Bu ortak özellik nedeniyle burada birlikte incelenecek olan bu sanatlar 

ile, ifâde edilmek istenen duyguların daha güçlü bir biçimde dile getirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Muhammes ve tahmîslerde görülen benzetmeler içinde kayda değer olanların 

bir bölümünü, gramer terimlerine yapılan teşbîhler oluşturmaktadır. Örneğin türü 

gazel olan aşağıdaki kıtalardan birincisinde, sevgilisine sarılışını tomurcuğa yani 

çiçeği saran çiçek zarfına benzeten şair, ikincisinde uzun süren bu sarılma ve 

birbirinden ayrılmamayı, daha güçlü bir şekilde ifâde etmek için, gramerde türeme ve 

türetilme işlemine uğramayan câmid isme benzetmiştir:540
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Onu bazen öpüyor, bazen de kokluyorum. Arabozucunun korkusuyla onu 

gözyaşıma boğuyorum. Ne babası ne de annesi benim kadar ona değer verdi. Sağımı 

ona yastık yapıyorum. Sonra solum, çiçeğin tomurcuğu sardığı gibi  onu sarıyor. 

Ey dostlarım, câmid isim gibi güzel bir şekilde türetilip ikiye ayrılması 

imkânsız olan kucaklaşmamızı keşke görseydiniz!... Aşırı hasretimizin birazı bitince, 

kendine geldi ve ayrılmamızın vakti geldi dedi. Ancak o zaman fecrin ışığı, gözleyen 

için, bizi açığa vurmuştu! 

                                                

540

 el-Cundî, a.g.e., s. 242. 
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Gramer terimlerine yapılan benzetmelerden bir başka benzetme aşağıdaki 

kıtada görülmektedir. Şair burada, sevdiğine duyduğu hasretin verdiği sıkıntıyı ve 

ızdırâbı nasab sözcüğüyle ifâde etmektedir. Bunun daha vurgulu bir anlatım 

özelliğini kazanması için, kendisini nasb harekesini almış muzâri fiiline benzeten 

şair, hasretini de bu fiilin başına gelip onu nasb eden edatlardan biri olan �"�� harfine 

teşbîh etmiştir:541
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Hükümranlık kendisine ait olunca, bu devir zulmetmeye başladı. Hasmımı 

haklı buldu. Bizzat bu iki “’âmil”, hastalığıma neden oldu. Başında “lâm” olan 

“key”, fiillere nasb harekesini giydirdiği gibi, hasret de bana nasabı/sıkıntıyı 

giydirdi.   
Anlatmak istediklerine renk katmak için şairler benzetme unsuru olarak bazen 

dînî terimleri de kullanmışlardır. Örneğin, bir methiyeden alınan aşağıdaki kıtada, 

övdüğü kralın bereketli geçen gecelerini anlatan şair, bunları Kur’ân’da ve hadîslerde 

bin yıldan daha hayırlı olduğu söylenen Kadir Gecesine benzeterek sözüne mübâlağa 

katmaktadır:
542
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O öyle bir kraldır ki mal mülk sanki onun düşmanlarından biridir. Anılarak 

yaşamayı, o malı öldürüp yok etmede görür. Saygınlık, onun çağında ortaya çıkmıştı. 

Onun gecelerinde, ışık parlamaktaydı. Öyle ki onlar sanki kadir geceleriydi. 

  Yukarıdaki benzetme unsurlarına yakın bir benzetme unsuru aşağıdaki kıtada 

görülmektedir. İbnu’l-Fârıd’ın vecd ve cezbe hâlinde söylenmiş şathiyelerinden 
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 188. 
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 el-Hillî, a.g.e., s. 115. Dînî terimlerden olan oruç, iftâr, Ramazân ve Kadir Gecesi gibi unsurların 

kullanıldığı teşbîhler için bkz. et-Tahtâvî, a.g.e., s. 186; en-Nâblusî, a.g.e., 264. 
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birine yazılmış tahmîsten olan bu kıtada, meyhâne mihrâba, sarhoşun aklına giren 

sevgili ise mihrâpta görev yapan imâma ve meyhânede yapılan dans da mihrâpta 

yapılan ibâdete benzetilmiştir:543
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O, dostluk meyhânesinde, yıllanmış şarabı bana içirdi. Onun verdiği ağır 

sarhoşluk, ayık olan aklı da götürdü. Bunun için, ona şükran ifâdelerimi 

tekrarlarken, namaz kılar oluyorum. Onun zikri ile tilâvet ederken, şarkı söyler 

oluyorum. O, imâmım  ve ben mihrâpta dans ediyorum!   

Ayrıca bu kıtada, verdiği sarhoşluk için sevgiliye şükrân ifâde etmeler, 

Kur’ân tilâvet edip namaz kılmaya benzetilmiştir. Hafif sarhoşluk anlamına gelen 

P�&���E sözcüğü, Kur’ân sûresini akla getirmektedir. Âyet ve tilâvet gibi Kur’ân’a ait 

bazı terimler sözlük anlamlarıyla kullanılırken bulundukları söz bağlamı, bu terim 

anlamlarını çağrıştırmakta ve söz konusu benzetmeye katkıda bulunmaktadırlar. 

Muhammes ve tahmîslerde ilgi çeken benzetmeler arasına, yukarıdaki kıtada 

da görüldüğü gibi, şarabı ve sarhoşun hâllerini anlatan hamriyyelerdeki teşbîhler de 

girmektedir. Bunlardan bir örnek, İbnu’l-Mu’tezz’e ait bir şiire yazılan tahmîste yer 

alan aşağıdaki kıtalarda görülmektedir. Bir sûfî hamriyyesi olan bu şiirde, sarhoşun 

gözüyle, denizin üzerinde batmaya yüz tutmuş güneş, suda parlayan altın paraya, 

gökyüzündeki dolunay da mavi bir kumaş üzerine bırakılmış gümüş paraya 

benzetilmiştir:544
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 157. 
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 el-Cundî, a.g.e., s. 225. 
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O bana ait nice davranışı halkın içinde yayıp açıklamıştır. Sevdam nedeniyle 

çektiğim ayrılık acısının kılıçlarını o keskinleştirmiştir. Şarabı istedi, sonra da şarap 

küpünü kendine yaklaştırdı… Durgun suda parıldayan bir altın para gibi duran 

güneş de batmaya yüz tutmuştu… 

Gece, kara bir dalâlet miğferi giyinerek simsiyah bir küheylana binmişti. 

Yıldız da varlık ile yokluk arasında, kervana yol gösteriyordu. Gökyüzünün ufkunda 

dolunay, mavi bir kumaş parçası üzerine atılmış bir gümüş para gibiydi. 

Şair aşağıdaki kıtada, karanlık bastıktan sonra dostlarının meyhaneye gelişini 

ortaya çıkan dolunaylara, şarap kâselerinin çıkarılışını doğan yıldızlara, şarabın 

içilmesini güneşin batışına ve sarhoşluğun etkisiyle yanakların al al oluşunu o 

güneşin yani şarabın etkisinin yanaklarda doğmasına benzetmektedir:
545
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Bakıyorum dostlar, dolunaylar gibi ortaya çıkıyorlar. Gelinler gibi 

peçelerinden sıyrılıyorlar. Kâse yıldızı sevinçle doğuyor. Şarap güneşi, ağızların 

içinde batıyor ve daha sonra yanaklarda doğuyor. 

Türü gazel olan muhammes ve tahmîslerde, sevgilinin kirpikleri ve kaşları sık 

bir biçimde kılıç, ok ve yaya benzetilmiştir:546
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Kılıç gibi olan bakışlarını üzerime çekti. Nûn harfine benzeyip yay gibi olan 

kaşlarından, oklara benzeyen kirpiklerini saldı. Ağladım… Bunun üzerine, peçesini 
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 Aynı eser, s. 249. 

546

 Aynı eser, s. 239. Kirpiklerin oklara ve kılıçlara benzetildiği örnek teşbîhler için bkz. Aynı eser, s. 

245, 246; el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 82. 
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kaldırarak bana lütufta bulundu. İnciye benzeyen dişlerinin salyası ile gülümserken 

bize yakınlığını da müjdeledi. 

Aşağıdaki kıtada, yanakların üzerindeki zülüfler, şaire hasım olanların 

yaklaşmasını engelleyen birer nöbetçi akrep görevini üstlenmiştir:547
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Zülüf akrebi, yanaklarının üzerinde, siyah perçemlerinin altında gözüken 

nergisi korumakta. Ey üzerinde ipekten bir elbise bulunan hilâl, Allah senin 

yaratılışından güzelliği ve ahlakından da güzel bahçeleri yaratmıştır. 

Gece karanlığına gömülen şair, aşağıdaki kıtada, yıldızın batışını gözünü 

kapatan bir insana ve içini alev alev yakan hasretleri de bu alevleri tutuşturan kişiye 

benzetmektedir:
548
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Yıldızın gözü uyuduğunda, arzularım taşar… Hüzünlerin eli, yatağımda bir 

alevi tutuşturur. Sevda nedeniyle yanıp tutuşmam ve gözyaşım, zıtlardır. Bir arada 

nasıl bulunabiliyorlar? Yağmur, olsa olsa gözyaşımın sağılmasındandır. Şimşek de 

sıcak nefesimin tutuşmasından! 

Çektikleri ızdırâb nedeniyle döktükleri gözyaşını şairler genelde abartılı bir 

şekilde anlatırlar. Suların sel olup akmasıyla toprakta oluşan yarıklar gibi 

gözyaşlarının da yanaklarında yarıklar açtığını söylerler. Örneğin aşağıdaki kıtada bu 

benzetme ile birlikte ayrıca gözyaşı tanecikleri inciye ve akike, uyku da ölüme, 

ölünün yıkandığı su ise gözyaşına benzetilmektedir:
549
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 eş-Şubrâvî, Dîvân, s. 55. Benzer bir teşbîh için bkz: Aynı eser, s. 59. 
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 23. 
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 Aynı eser, s. 130. Ölü, ölüyü yıkama ve kefen gibi unsurların kullanıldığı başka bir benzetme için 

bkz. Aynı eser, s. 37. 
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İşte, göz kapaklarımın inci tanecikleri bir akik dizisi gibidir. Aynı şekilde, 

yanağım göz kapaklarımın taşırdığı gözyaşları ile yarık yarık olmuştur. Gözüm 

uzaklara dikili olarak geceliyorum. Uykusuzluk, göz kapaklarımda sonsuza dek 

yaşayacak bir canlıdır. Göz kapaklarımı kapatıp uyumam, ancak ölümüm ile olur. 

Gözyaşım da ölü bedenim için yıkanma suyudur.  

Teşbîhin en çok bulunduğu yerlerden biri de türü methiye olan 

manzûmelerdir. Burada övgüye konu olan kişilerin benzetildiği unsurların başında 

güneş ve dolunay gelmektedir. Örneğin aşağıdaki kıtada, Hz. Muhammed’in mirâcta 

göğe doğru yükselişi karanlıkları yara yara ilerleyen dolunaya benzetilmektedir:
550
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En büyük nimete kavuştuğun gecede, senin evine melekler hizmetçi gibi 

gelmişti. O gecede kerem sâhibi Allah seni kendisine yaklaştırmıştı. Sen, zifirî 

karanlık bir gecede dolunayın gidişi gibi, bir Harem’den diğer bir Harem’e gittin. 

Hz. Muhammed’in övgüsüne dair bir manzûmeye yazılan tahmîsten olan 

aşağıdaki kıtada, benzetme unsurları yine ay ve güneştir. Burada bilimsel olarak 

bilinen durumun tersine güneşin, ışığını aydan aldığı ifâde edilerek güçlü unsurun 

zayıf unsura benzetilmesiyle ters teşbîh (teşbîh maklûb) yapılmıştır:551
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 el-Feyyûmî, Mevlidu Şerefi’l-‘Âlemîn, s. 38. 
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 el-Mûsılî, el-Hediyyetu’l-Hamîdiyye, s. 36. Hz. Peygamber’in dolunaya, sabah ışığına, denize, 

güzel bir bahçeye, yağmura, misk kokusuna benzetildiği örnekler için bkz. el-Makkarî, Nefhu’t-Tîb, 

X, 310. 
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Hakkın çeşmeleri, onun ırmaklarından kaynaklanıp taşmakta. İlim güneşi, 

onun aylarından ışık almakta. Kurtulma konusunda düşüncen gerçek ise ve onun 

ateşinin kıvılcımını kapmak istiyorsan, onun ışığından alabildiğini al. 

Lisânuddîn İbnu’l-Hatîb’in bazı beyitlerine yazılan tahmîsten olan aşağıdaki 

kıtada, şair iktidarda bulunduğu dönemlerde kendisini gökteki güneşlere benzetir:
552
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Biz, bu dünya iktidarını kaplayan bir süs idik. Ah bunun üzerinden geçen 

zamana ah!... Yenilenmek yerine çürümüşlüğe uğrayacağız. Biz yukarıdaki göğün 

güneşleri idik ve battık. Artık üzerimizde yırtıcı kuşlar ötmekte. 

İbnu’l-Mu’tezz’e ait bir şiire yazılan tahmîsten olan aşağıdaki kıtalarda, şair 

ayın aydınlığında konuşup dertleştiği arkadaşını gökyüzünde parlayan dolunaya 

benzetir:
553
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Güzel yüzlünün üzerine meltem hafifçe esmeye başladı. Bulut ağlayınca, çiçek 

açıp gülümsedi. Eskiden beri dostların toplandığı o yüce yerde, benimle geceleyin 

uykusuz kalanı, gökteki ay olarak görünce… ve gece vakti sohbet ettiğim kişi, göğü 

olmayan bir ay olunca… 

Şaşkınlık içinde, gözlerim kocaman oldu! Gözlerime dedim ki: Gözün aydın! 

İşte bu ışık, dostlarının yüzündeki ışıktır. Dedi ki: İyilik sâhibi Allah’a hamdini artır. 
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 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, I, 232; Nefhu’t-Tîb, VII, 41. 
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 el-Cundî, a.g.e., s. 226. 
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Ben de dostluk saatinde, gökyüzünde iki ayı bizim için bir araya getiren Rabbime 

hamd ettim. 

Ülkeyi yönetenler için yazılmış övgülerde en çok dile getirilen niteliklerden 

biri onların cömertliği olmuştur ve onlar bu konuda denize benzetilmişlerdir. 

Örneğin, Ebû Temmâm’ın bazı beyitlerine yazılan tahmîsten olan aşağıdaki kıtada 

şair övdüğü kişiyi deniz ile ifâde ederken onun yaptığı iyilik ve cömertliği sâhile ve 

dalgalara benzetmektedir:
554
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Ey fazilet haberlerinden ve cömertliğiyle ölüyü dirilten kişiden bize haber 

veren, gördüğün o iyilik yapanı anlatamazsın. Hangi yönden ona varacaksan var, o 

bir deniz gibidir. Dalgaları iyilik ve kıyısı cömertlik olan bir deniz.   

 Teşbîhler manzûmelerin tasvîr içerikli bölümlerinde de görülmektedir. 

Aşağıdaki kıtalarda, havada gruplar hâlinde uçan kuşların, satırlarda ard arda gelen 

harflere, kumaş üzerindeki nakışlara ve hareket eden bulut yığınlarına benzetilmesi 

buna örnek olarak verilebilir:
555
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 Aynı eser, s. 258. 
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 el-Hillî, a.g.e., s. 111-113. 
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Bize doğru gelen ve eşlerini yitiren bu su kuşları, karşılaşacakları şeyi 

bilselerdi pişman olacaklardı. Yazı satırında sıralanmış harfler gibi dizilerek o 

kuşların oluşturduğu dizilişlere bak! 

Gökteki yıldızlar miktarınca farklı adlarda ve biçimlerde kuş, sabah gece 

karanlığını uzaklaştırınca, suyun yüzeyi üzerinde, örtü üzerindeki süslemeler gibi 

parıldamaktadırlar. 

Temm, Keyy ve akbaba türü kuşlardan bazıları kalkar bazıları konar, bazıları 

uçar bazıları iner bazıları girer bazıları çıkar… Kuşların yerlerinden kalkmaları, 

yürüyen bulut parçalarına benzer. 

İçeriği tasavvuf olan şiirlerde de ara sıra dikkat çeken benzetmeler ile 

karşılaşılmaktadır. Örneğin aşağıdaki kıtada, nefsin arzularını öldürmek, Hz. Musa 

ve Hızır macerasında adı geçen çocuğun öldürülmesine benzetilmiştir:556
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Ceza olarak nefis çocuğunu öldürmek için, Hızır  gibi azim kılıcını sıyır. İbret 

al, kalk Hızır ve Hz. Musa olayını tefekkür et. Gemiyi aceleyle del. Azim ve sebât ile 

dînin duvarını doğrultup dikmek için acele et. 

IV.1.4. Cinâs 

Muhammes ve tahmîslerde âhengi yakalamak, metne âhenkli bir söyleyiş 

kazandırmak için bazı söz ve söz gruplarının belirli aralıklarla tekrar edildiği 

görülmektedir. Mütekerrir muhammeslerde olduğu gibi, bu tekrarlar bazen mısra 

biçimindedir. Bazen de cinâs gibi söz sanatları ile olmaktadır. Ses bakımından aynı, 

anlam itibâriyle farklı olan sözcükleri bir arada kullanma sanatı olan cinâs ile ortaya 
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 el-Cundî, a.g.e., s. 223. 
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çıkan bu tekrar, anlamla bütünleştiği zaman anlatılmak istenenin etkili bir şekilde 

sunulmasını sağlar.
557

 

Muhammeslerde kullanılan cinâslar genelde manzûmelerin uyağında ortaya 

çıkmaktadır. Bu cinâsların bir bölümü özel bir ismi, lafız bakımından kendisine çok 

yakın veya kendisinin aynı olan bir başka isimle ya da kendisinin de türemiş olduğu 

bir fiille kullanmak biçiminde görülmektedir. Örneğin aşağıdaki kıtada dördüncü 

mısrada k��D�H sözcüklerinden birincisi “Hicâz’da bir vâdi”nin adı olup özel bir isimdir. 

İkincisi ise “akmak” anlamındadır:
558
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Muhammes ve tahmîslerdeki cinâsların bir diğer kısmı, biri özel isim 

olmayan iki sözcük arasında meydana gelmiştir. Örneğin, bir tahmîs kıtasından 

alınan aşağıdaki beyitte ��$L��  sözcüklerinden birincisi, bir selamlama ifâdesi olan 

“merhaba, hoş geldin” anlamındadır. İkincisi bir şey için “lâyık ve uygun olma” 

anlamında kullanılmıştır:559
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Ümitsizliğin ardından kurtuluşu müjdeleyenin sözü gibi, ey makâmına layık 

olmadığım hoş geldin! 

Hapishanede ölmeyi gözetir olduğu günlerde İbnu’l-Hatîb’in söylediği bir 

şiirine yazılan tahmîsten olan aşağıdaki kıtada 	��S�H sözcüklerinden ilk ikisi “büyük” 

anlamındaki 3��S�H kelimesinin, diğeri ise “kemik” anlamındaki 3�S�H sözcüğünün 

çoğuludur:
560
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 el-Mevlevî, a.g.e., s. 31-32; Pala, a.g.e., s. 102-103. 
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 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 250. Bu kıtanın tercümesi için çalışmamızın 86. sayfasına bakınız. 

Özel isimlerden Ahmed ve Hâşim ile yapılan cinâslar için bkz. Aynı eser, II, 85; el-Cundî, a.g.e., 235; 

et-Temîmî, Tahmîsu’ş-Şukrâtisiyye, v. 167b.   
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 et-Tahtâvî, el-‘İkdu’n-Nefîs, s. 54. 
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 el-Makkarî, Nefhu’t-Tîb, VII, 41; Ezhâru’r-Riyâd, I, 232. Bu kıtanın tercümesi için çalışmamızın 

205. sayfasına bakınız. 
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Bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte -����E sözcüklerinden birincisi 

“sormak” anlamındaki c��a
E, diğeri ise “akmak” anlamındaki ��L���E kökündendir:
561
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Ey benden gözü yaşlıyı (beni) soran, görene sabah ışığı gizli kalır mı? Hiç 

sorma! 

Bir tahmîsten alınan aşağıdaki beyitte birincisi “helva” ikincisi “minnet etmek 

ve başa kakmak” anlamında kullanılan �/�0 sözcükleri ile cinâs meydana gelmiştir:562 
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Onun helvası ve bıldırcını senden istendiğinde, hiç cimrilik yapma. Yoksulun 

ihtiyacını giderince, başa kakmaktan uzak dur.   

 Aşağıdaki kıtada G�#��& sözcükleri kullanılarak yapılan bir cinâs var. İlk iki G�#��& 

sözcüğü “avuç”, üçüncüsü ise “rahat ve huzura erme” anlamında kullanılmıştır:563
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Zaman bana öğüt verdikçe, güç ve kuvvet, yükünü alanıma attıkça avucumun 

tuttuğunu harcayacağım. Avucumdakini rahatım için harcayacağım, zevkin ve 

oyunun peşinde olacağım. 
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 76. 

562

 İbrâhîm b. es-Sureyyâ, Tahmîs Manzûme li’l-İmâm eş-Şâfi’î, v. 66b. 

563

 el-Hillî, Dîvân, s. 246. G#��& sözcüğüyle ilgili başka cinâs örnekleri için bkz. el-Feyyûmî, a.g.e., s. 

38; et-Tahtâvî, a.g.e., s. 219. 
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Muhammes ve tahmîslerdeki cinâslar bazen iki fiil arasında ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin bir muhammes kıtadan alınan aşağıdaki beyitte ��\�� fiillerinden 

birincisi “istemek”, ikincisi de “isyan etmek” anlamındadır:
564
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Cömertliğinin peşinde olana, onun istediğinden fazlasını bağışladın. 

Kudretin, isyân edenin ölümünü hızlandırdı.  

Cinâs, bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte görüldüğü gibi, bazen 

biri fiil diğeri edat olan iki sözcük arasında meydana gelmektedir. ;��� sözcüklerinden 

birincisi bir edat olup cümleyi pekiştirme görevini yaparken ikincisi mâzi fiili olup 

“inlemek” anlamındadır. Ayrıca �/���H sözcüklerinden birincisi “göz”, diğeri ise 

“kendisi” anlamındadır:
565
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Ramazan ayının başındaki şüphe ayı gibi olmuştur. İnlemeseydi, gözüm onun 

bedenine hiçbir şekilde yol bulmazdı. 

 Aşağıdaki kıtada biri fiil diğeri isim olan iki sözcük arasında cinâs 

yapılmıştır. Birinci ve ikinci mısraların sonundaki �L�0 sözcüklerinden birincisi “insan 

topluluğu” anlamına gelen ��0 sözcüğünün uyak zarureti nedeniyle değişmiş hâlidir, 

ikincisi “doldurmak” anlamında bir mâzi fiilidir. Ayrıca üçüncü ve dördüncü 

mısraların uyağını oluşturan �8�� sözcüklerinden birincisi vâv atıf harfi ve 8 

olumsuzluk edatından oluşurken ikincisi “dostluk” anlamındaki >�8�� sözcüğünün uyak 

zarûretinden hemzesi düşmüş hâlidir:
566
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 el-Hillî, a.g.e., s. 233. 
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 184. 
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 el-Hillî, a.g.e., s. 233. 
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Halkın arasında, sizler için, dünyayı dolduran güzel övgüler her ne kadar 

şakıdımsa da bu övgülerim ile sevginizden başkasını istemedim. Bir gün gerçek 

dostluğunuza kavuşamadan ve hakkınızda gerçekten güzel bir manzûme 

söyleyemeden ölürsem ve siz de ölürseniz, bu söylediklerim var olacaktır.  

Bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte birinci mısraın sonunda yer 

alan ve � atıf harfi ile “yüce ve ulu olmak” anlamındaki ;-�M fiilinden oluşan -�M�� 

ifâdesi ile ikinci mısraın son kelimesi olan ve “korkmak” anlamındaki -�M�� sözcüğü 

arasında meydana gelmiş bir cinâstan söz edilebilir:
567
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Ey gâfil, ulu ve üstün olan Allah’tan yana en büyük korku üzere ol.  

Aşağıdaki kıtadan birinci mısrada s���� sözcükleri “zevk peşinde koşmak” 

anlamında olup ikisi de isimdir. İkinci mısrada ise “düşmek” anlamında bir fiildir.
568
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Zevkin peşinde koşmayı bir kenara bırak. Zevklerde bir kez ayağı kayan artık 

düşer. Nice soylu, susuzluğunu eğer zevk sayesinde gidermişse, zelîl olmuştur. Ebû’l-

Cebr’in gönlü sevdaya düştü. Daha sonra ölüm, onu kapsadıkları kişilerin arasına 

aldı.
569

  

                                                

567

 eş-Şeyh el-Mellâh, Tahmîsu Lâmiyyeti İbni’l-Verdî, v. 86b. 

568

 es-Sağânî, el-Murtecel, s. 63. 

569

 Ebû’l-Cebr, Kinde kabilesinden bir kralın adıdır. Gelip yardım istemesi üzerine Kisrâ onunla 

birlikte süvarilerden oluşan bir orduyu onun kavmi üzerine göndermişti. Bu ordu Kâzıma’ya varınca 

Arap ülkesindeki vahşeti görür ve geldiğine pişman olur. Ebû’l-Cebr’in yemeğini hazırlayan kişiye 

çeşitli va’dlerde bulunarak onun en güzel yemeğine zehir katmasını isterler. Aşçı yemeğin içine zehir 

koyar ve bu zehir etkisini gösterince askerler Ebû’l-Cebr’e uğrayıp kendisine dönmeleri için izin 

vermesini isterler. Verilen iznin yazılı belgesini de yanlarına alarak onu bırakıp memleketlerine 

dönerler. Ebû’l-Cebr de Arapların ünlü doktoru el-Hâris b. Kelede’ye tedavi olmak üzere Tâif’e gider 

ve iyileşir. Daha sonra Yemen’e doğru yola koyulur. Ancak zehrin tekrar etkisini göstermesi üzerine 

yolda ölür (bkz. es-Sağânî, a.g.e., s. 63). 
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Ayrıca yukarıdaki kıtanın ikinci mısraında “kaymak” anlamına gelen ;c�[ ile 

üçüncü mısrada “zelîl olmak” anlamındaki ;c�I sözcükleri, nâkıs cinâsa örnek olarak 

verilebilir.  

Aşağıdaki kıtada birden fazla cinâsa yer verilmiştir:570

 

�<
h�_���� ��H V
R�5����� ��3�� �?�0 �/�� ��  ��    ���D��-��� � ���	��< ����
��?�� ���� ��  

�F���/ ���0$�!��0 �/
# �.�	�
0 �(����           )      ���0�� ��?�H �/|��* �� �0�� ��?�H �/���* (  

                                            )���S���R�?K� ��$�R�0 ���?�0 ���-�� �1�X�%�G( 

Üzüntüden yıkılmışa bol bol ver. Senin iyiliğin ne kadar da çoktur, elini ve 

ayaklarını öpüp sana feda olayım! Ancak senin Hint kılıcından güvende olmak 

istiyorum. Yüz çevirmekten vazgeçmez misiniz? İnci boncuğa meyletmen, senin 

salyana susamışa, haksız olarak, sırtını çevirtmiştir.  

Yukarıdaki kıtada birinci ve ikinci mısraların sonundaki ��� sözcüklerinden 

birincisi “iyilik ve nimet”, ikincisi ise “el” anlamındadır. Dördüncü mısradaki �?�� ��0�� 

ifâdelerinden birincisi bir “arz edatı olup saygı ile sunmak” için kullanılan ��0�� 

kelimesi, lâm cer harfi ve bir zamir olan kâf sözcüğünden ibârettir. İkinci �?����0�� ifâdesi 

-���0 kökünden bir mâzi fiili olan �c��0�� ve onun mef’ûlu olan kâf zamîrinden 

oluşmaktadır. ���* sözcüklerinden birincisi “yüz çevirmek”, ikincisi “çok susamak” 

anlamına gelen �s��* kökünden bir sıfattır. Beşinci mısrada 3���� sözcüğü “salya” 

anlamındayken 3��K� kelimesi “zulmetmek” demektir.   

IV.1.5. Tıbâk 

Aralarındaki bir ilgiden dolayı, birbirinin zıddı olan sözcüklerin bir arada 

kullanılması anlamına gelen tıbâk, muhammes ve tahmîslerde çok işlenen 

sanatlardan bir diğeridir. Şairler düşüncelerini ve duygularını dile getirirken birbirine 
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 31. Başka cinâs örnekleri için bkz. Aynı eser, s. 30, 34; el-Cundî, a.g.e., s. 253. 



 266 

karşıt kavramları, olayları ve durumları bir araya getirmek suretiyle şiirlerine güçlü 

ve etkileyici bir anlatım sağlamaya çalışmışlardır.  

Çeşitli nedenlerle örnek olarak verilen muhammes ve tahmîs kıtalarında bu 

tıbâk sanatına sık rastlanılmaktadır. Bunlara başka örnekler de eklenebilir. Örneğin, 

aşağıdaki kıtada birden fazla birbirine zıt sözcüğe yer verilmiştir:571
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Gençliğinden beri sürekli meşakkat çeken bir sevdalı oldun. Öyle ki bugün 

güzeller sana “Baba!” diye seslenir oldu. Gönülde yer etmiş sevgiyi inkâr ediyorsan, 

o zaman gözlerine ne oluyor ki “ağlama!” desen yaş döküveriyor, kalbine ne oluyor 

ki “kendine gel!” desen coşup kendinden geçiveriyor.     

Yukarıdaki kıtada kişinin genç bir âşık olduğu hâli ile yaşlanıp genç kızlar 

tarafından “Baba!” diye çağrıldığı durumu arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. 

Ayrıca �9��6 fiiliyle var olduğu ifâde edilen sevginin 
��N�h�: sözcüğüyle bu varlığı yok 

sayılmıştır. Bunların dışında dördüncü mısrada “ağlamamak” anlamına gelen ��%K%��K� ile 

“gözyaşı dökmek” anlamındaki ��R�� sözcükleri arasında ve beşinci kıtada “kendine 

gelmek” anlamına gelen �k�%��EC ile “coşmak ve kendinden geçmek” anlamındaki �3�(�� 

sözcükleri arasında tıbâk yapılmıştır.  

Bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte de birden fazla tıbâk sanatı 

görülmektedir:
572

 

                     �E���� �¡�Y���       �d��r �/�0� ���
M �/�0 �l��� �'
��<�3�4~��� �/�0 ���r �G�2�R�4�0  

Açlık ve tokluğun hilelerinden kork, nice açlık vardır ki tokluktan daha 

zararlıdır! 
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 İbn Ma’sûm el-Medenî, a.g.e., s. 156. 

572

 el-Bâ’ûniyye, el-Kavlu’s-Sahîh, v. 4a. 
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Burada “açlık” anlamına gelen ��
M ile “doymak” anlamındaki d��r kelimeleri 

arasında tıbâk vardır. Ayrıca yine açlık ve tokluk anlamına gelen G�2�R�4�0 ile 3�4~��� 

sözcükleri arasında da tıbâk görülmektedir.  

Tıbâk ile meydana gelen anlam zıtlığı, anlatılan şeyin zihinde yer edip kalıcı 

olmasında ve sözün güzelleşmesinde katkısı olduğu için şairler bu tıbâk sanatına çok 

yer vermişlerdir. Ayrıca kimi zaman şair, kullandığı bir kelimenin daha sonra karşıt 

anlamlısını kullanarak zıtlıklardan doğan denge üzerinde âhengi temin etmek 

amacıyla da bu tıbâk sanatına başvurmuştur. Örneğin türü gazel olan aşağıdaki kıtada 

güçlü ile onun zıttı olan güçsüz kullanılarak bunlardan doğan denge üzerinde bir 

âheng elde edilmiştir:573
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Ben senin ayrılığın nedeniyle durmadan titremekten ve gönlümdeki hoş 

hasretin tedirgin edilmesinden şikayetçiyim. Seni götüren develer gönlümde bir de 

sızı bıraktılar… O develer, örtülerin altında izzetli duran yüzleri taşıdılar. Onların 

ayrıldığı gün, her güçlü artık zelil idi. 

Türü gazel olan aşağıdaki kıtalarda da birden fazla tıbâk sanatı var:
574
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 Usâme b. Munkiz, Dîvân, s. 368. 
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 Aynı eser, s. 372-373. 
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Dargınlıklarının nedenlerini açıkça söylemeyip gizlediler. Sadece sevda dedi 

ki: Hele dur! Onlar senden başkasını kastedip ona darıldılar. Onlar sevdayı 

korumayı ihmâl edip terk ettikçe, ben zâyi ettiklerini korudum. Suç işlediklerinde göz 

yumdum. Sözlerinde durmadıklarında vefâ gösterdim. İlişkilerini kestikçe, ilişkiyi 

sürdürdüm. 

Vatanlarının dışında, kalbimin perdesi üzerinde onlara yer verdim. Fakat suç 

işleyerek geniş olan yerlerine sıkıntı verdiler. Öyle ki iyi ve kötülerinin yanında 

iyiliklerim, benden usandıklarından beri, onların gözlerinde bir çer çöp olarak 

göründü. Kulaklarında anılmam da sağırlık oldu. 

 Onların sevdası, başkasına sevdalanma umudunu bende bırakmadı. Onlarla 

ilgili ne bir öğüde ne de bir azara aldırır oldum. Sevda konusunda deliliğimi 

hissettirmelerinin ardından beni değiştiler. Ancak ben onların yerine başkasını 

istemem. Onlar bana yeterdir. Kararlarında insâflı veya zâlim olsalar da.   

Yukarıdaki mısralarda açıklamak/gizlemek, korumak/zâyi etmek, sözünde 

durmak/sözüne ihânet etmek, ilişkiyi kurmak/ilişkiyi kesmek, iyiler/kötüler, insaflı 

olup âdil davranmak/zulmetmek karşıtlıklarına yer verilmiştir. 

Karşıt sözcüklerin bir arada kullanılması, okuyan veya dinleyenin zihninde 

ortaya çıkan karşıtlık sâyesinde, bu sözcüklerin daha belirgin bir biçimde 

canlanmalarına olanak sağlamaktadır. Bunun sonucunda zihinde bir hareketlilik 

doğmakta ve sözün etkileyiciliği artmaktadır. Örneğin türü gazel olan aşağıdaki 

kıtada “parça” ve “bütün” sözcüklerinin bir arada kullanılmasından doğan 

etkileyicilik en güzel şekilde ifâdesini bulmuştur:
575
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 25. 
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Gönüllerin gizinde dostluğunuzu korudum. Bir gün bile sevginize sitemi 

bulaştırmadım. Yokluğunuza katlanırken sabrım tükendi. Kalbimi aldınız. Oysa o 

yanınızda bulunan bir parçamdı. Onu alırken bütün bedenimi de tâbi kılsaydınız size 

ne zararı olurdu!  

Övgü amacıyla yapılan mübâlağalı tıbâklar, şairler tarafından büyük rağbet 

görmüştür. Örneğin Hz. Muhammed’in övüldüğü ve mucizelerinin anlatıldığı 

aşağıdaki kıtada birden fazla tıbâka yer verilmiştir:576
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Ne böyle ateş görülmüş ne de böyle sular akmış… Peygamberlerin ve 

yaratılanların en hayırlısının mucizesine bak, bunların ilk şekillerinin nasıl 

değiştiğine bak! Sanki ateş, sudaki ıslaklık (ve söndürme) özelliğine sâhipmiş gibi 

üzüntüsünden (sönmüş). Su da ateşteki alev (ve yakma) özelliğine sâhip gibiymiş.  

Yukarıdaki kıtada birbirinin anlamca tersi olan öğeleri bir arada kullanma 

yoluyla güçlü bir anlatıma ulaşılmaya çalışıldığı görülmektedir. Dördüncü kıtada 

“ateş” anlamındaki &����� ile “su” anlamına gelen >��¦� sözcükleri, dördüncü ve beşinci 

kıtada “ıslaklık” anlamındaki -���� ile “ateşin yakması” anlamına gelen 	���m kelimeleri 

arasındaki karşıtlık göze çarpmaktadır.  

Övünme içerikli aşağıdaki kıtada da birden fazla tıbâk unsuruna yer 

verilmiştir:577
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 İbn Ma’sûm el-Medenî, a.g.e., s. 177. 
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Benimle mücadeleyi başlatıp sonra bırakana ve alevlenen öfkesi henüz 

dinmeyene de ki: İster şimdi veya yıllar sonra olsun, ölümden korkmam. Ben 

devranın her iki tarafını da yaşadım. Bana bazen acı bazen de tatlıydı. 

Yukarıdaki kıtada hepsini fiillerin oluşturduğu tıbâklar görülmektedir. 

Uykudan uyandırmak ile uyumak, sönmek ile yanmak, şimdi ve gelecek, acı ve tatlı 

gibi birbirine zıt unsura yer verilmiştir. 

IV.1.6. Tekrîr/Tekrar 

Bir şeyin anlam veya söz olarak en az iki kez zikredilmesi anlamına gelen 

tekrîr/tekrar, muhammes ve tahmîslerde görülen sanatlardandır. Vezin ve uyak 

uyumunu sağlamak, anlamı pekiştirmek, yani bir duyguyu, bir düşünceyi 

dinleyicinin veya okuyucunun zihnine iyice yerleştirmek için şiirde tekrîre 

başvurulur. Bu duygu ve düşünce, şiddetli bir arzu, sakındırma, azarlama ve üzüntü 

belirtme biçiminde olabilir. Örneğin aşağıdaki kıtada zevk verdiği için sevgili adının 

tekrar edilmesi istenmektedir:
578
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Onu tekrar an. Onun anılması ne kadar da hoştur! Onun günahını bir yana 

bırak. Sevda onun bu mazeretini hoş görmektedir. Onun sözünde durduğu veya 

durmadığı durumlarda, kınayanlar onu terk etmemi istediklerinde, onların bu 

söylediğinden paramparça olan gönlüm aşktan dolayı hep güm güm atmıştır.  

Aşağıdaki kıtada tekrara şiddetli bir arzuyu dile getirmek amacıyla 

başvurulmuştur:
579
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Umulur… zamanın onları geri getirmesi umulur. Böylece sabah akşam onları 

seyrederim… Gönlüm dostların yokluğuyla kaskatı kesilmiş. Üzerimde gam ve hüzün 

yağdıran bir bulut, altımda da sevdayla kaynayan denizler var. 

Bir sûfî gazelinden olan aşağıdaki kıtada yer verilen tekrar, dikkati tek bir 

unsur üzerinde toplamak maksadından doğmuştur. Muhâtap zamiri, özellikle üçüncü 

mısrada peş peşe olmak üzere defalarca yinelenmiştir. Ayrıca anlam itibâriyle oluşan 

başka tekrarlar da görülmektedir:
580
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Görünüvermek senden, gizlenip örtünmek de bizden. Her iyilik, sadece senin 

yüce katından gözetilir olmaktadır. Arayıp istediğim sensin sen. Ey kendisinin 

dışında herhangi bir isteğimin olmadığı kişi, arayış  sana döndü ve istek sende son 

buldu. 

Söze gereksiz sözcük veya cümle katmak biçiminde oluşan faydasız tekrar 

örnekleri de muhammes ve tahmîslerde görülmektedir. Hoş karşılanmayan bir 

anlatım tarzı olan ve ıtnâbı muhil olarak adlandırılan bu tekrar türü dikkatsizlikten 

veya yeterli özen göstermemekten doğmaktadır. Örneğin aşağıdaki kıtanın ikinci 

mısraında, ikisi de gölge anlamına gelen >�"�< ve ¬-�� sözcüklerine birbirinin ardında yer 

verilmiştir. Hâlbuki bu iki kelimeden biri bile anlatılmak isteneni dile getirmek için 

yeterlidir:
581 
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Hayatınıza yemin ederim ki gerçek adâletiniz böyle değildi. Nil nehri boyunca 

gölgenizde ve peşinizde şaşkın şaşkın dolaşıyorum! Farz edin ki terk edilmeyi hak 

ettim. Peki karşılıksız ve bol olan iyiliğiniz nerde kaldı? Bendeki kusura rağmen siz 
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benden ilişiğinizi kesmeyin. Ben size kavuşmak için uygun biri değilsem de siz bu 

iyiliği yapmaya ehilsiniz. 

Av şiirleri olan bir tardiyeden olan aşağıdaki kıtanın son mısraında uygun 

uyak elde etmek için getirilen ���M��� sözcüğü, bir önceki kelime olan $�m���< kelimesiyle 

eş anlamlı olduğu için, olmaması gereken bir tekrara neden olmuştur:
582
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Normal miktarda ve sanki ölçüsüne göre sınıflandırılmış nice ok, kuşlara öfke 

ile yüklüdür. Kirişlerinden bir kurtuldu mu kuşu öldürüp yok etmeyi farz olarak 

görür. 

IV.1.7. Tecâhul-i ‘Ârif 

Muhammes ve tahmîslerde az yer verilen sanatlardan biri, nükte yapmak 

amacıyla iyi bilinen bir şeyi bilmiyormuş gibi davranma sanatı olan tecâhul-i ârif 

sanatıdır. Bir anlam inceliği yaratmak için başvurulan bu sanatta hayret, övme, 

aşağılama, küçük görme, yüceltme gibi nedenlerden biriyle mutlaka bir nükte yapmış 

olmak gerekir.
583

 Çok az görülen, ancak güzel işlendiğinde şiire çeşitlilik katan 

sanatlar arasında olan tecâhul-i ârif aşağıdaki kıtalarda sevgiliyi övmek amacıyla 

yapılmıştır:584
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Ey kervana yol gösteren, ufuklarda önünde bir yıldız parladı mı, yoksa 

uyuyor muydun? Eğer o yıldız yolları aydınlatanlardan biri değilse, el-Ğevr 

tarafından doğup parlayan bir şimşek miydi, yoksa Selma’nın yüzü üzerindeki peçe 

mi kalktı? 

Ey develeri şarkılarıyla güden, yavaş ol. Fezâ sevinç ve neşe ile ışık ve ısı 

saçmakta. Hoşnutluğunu elde edelim diye ilerle ve onu sor. Selma Zûlğadâ’dayken 

seksek ağacının ateşi miydi ışık saçtı, yoksa kendisini gözyaşlarının anlattığı kişinin 

hâline Selma mı güldü? 

Sevgili kardeşim, etraf güzel koku ile kokar kokmaz ben o kokunun hicret 

eden sevgiliye ait olduğunu hemen anladım. O bir tüccârın yola koku saçan misk 

kutusu muydu, lavanta çiçeğinin yayılan kokusu muydu, Mekke’deki Hâcir’in kokusu 

muydu, yoksa ‘Azze’nin yayılan kokusu muydu? 

Şair birinci kıtada çölde yürürken gördüğü ışığın bir yıldızdan veya çakan 

şimşekten kaynaklandığını iyi bilmektedir. Ancak sevgilisini övmek için bunu 

bilmezden gelerek bir nükte yapmakta ve bu durumu bilmiyormuş gibi davranıp 

bunun nedeni Selma’nın yüzündeki ışık mıdır diye sormaktadır. İkinci kıtada etrafı 

aydınlatan ışığın yanan ateşten geldiğini yine iyi bildiği hâlde bunun Selma’nın 

bembeyaz dişlerinden de olabileceği olasılığını söyleyerek onu övmektedir. Son 

kıtada çevreye yayılan kokunun sevgilisi ‘Azze’ye ait olduğunu çok iyi bildiği hâlde 

bunu bilmezden gelen şair bunun alternatiflerini saymaktadır. Ancak son kıtada 

tahmîsle gelen ilk iki mısra asıl beyitlerde yapılan bu tecâhul-i ârif sanatını 

bozmaktadır. Çünkü şair bu kokunun kimden yayılıp geldiğini biliyor ve bunu ilk iki 

mısrada dile getiriyor. Hâlbuki bunu bilmezden gelmeliydi ve söylememeliydi.  

Aşağıdaki kıtada şair utangaçlıktan kaynaklanan yanaklardaki kızarmayı 

bilmezden geliyor:
585
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Gözüktü ve sallanışında sorgun ağacının dalına benziyordu. Türklerden bir 

ceylan olan o kişinin yanında bütün gücüm tükendi. Bir gün sîmasını gösterince, ey 

gayem, yanaklarında gül mü yoksa utanmışlıktan meydana gelen bir kızarma mı var? 

Gözlerinde ok mu yoksa sürmenin büyüsü mü var? diye sordum. 
IV.1.8. İltifât 

Muhammes ve tahmîslerde az rastlanan sanatlardan biri de iltifât sanatıdır. 

Mütekellim, muhâtap ve gâib sözcüklerinin birbirinin yerine kullanılması şeklinde 

tanımlanan iltifât, şiiri güzelleştiren sanatların başında gelmektedir. Bu sanatı içeren 

manzûmelerin dinleyenlerde bıraktıkları etki çok güçlüdür. Yapılan her iltifât 

muhâtabı uyarıyor ve şiiri dinlemesi için ona yeni bir canlılık veriyor.
586

 İltifâta yer 

verilen aşağıdaki muhammes kıtada şair sevgilisini batmayan bir güneşe 

benzetmektedir. Bu güneşin gözlerinin bilmeyerek kendisini öldürdüğünü söyleyen 

şair, güneşin acıyıp kendisine ağıt yakmasını istemektedir:
587
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Üzerimize doğan sonra da batmayan güneşten isteyiniz... Belki bilmeden 

gözleriyle öldürdüğüne ağıt yakar. Çünkü bilen kişi de bazen merhamet bekler. 
 Yukarıdaki kıtada şair ��������H ifâdesinde mütekellim zamir ile kendisinden söz 

ederken daha sonra bunun yerine gâib zamirin görevini yapan ismi mavsûllardan biri 

olan �/�0 sözcüğünü kullanarak iltifât yapmıştır. Türü gazel olan aşağıdaki kıtalarda 

şair muhâtap zamirlerle seslendiği sevdiklerini daha sonra gâib zamiriyle 

anlatmaktadır:
588
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İnsanlar minnetlerini ifâde ederek sizi övdüklerinde coşuyorum. Ancak hâlimi 

gizliyorum ve size olan gizli sevdamı açıklamıyorum. Dostlarım, gece karardığında, 

sizin sarhoşluk veren hoş şarabınız ile gönlüm sizi anarak deliriyor. Boynu halkalı 

güvercinin ötüşü gibi ötüyorum!  

Umulur… zamanın onları geri getirmesi umulur. Böylece sabah akşam onları 

seyrederim… Gönlüm dostların yokluğuyla kaskatı kesilmiş. Üzerimde gam ve hüzün 

yağdıran bir bulut, altımda da sevda acısıyla fışkıran denizler var. 
IV.2. Kural Dışı (Şâz) Kullanımlar 

 Muhammes ve tahmîs nazım türleriyle söylenmiş şiirler sarf ve nahiv 

bakımından incelendiğinde kurallara uyulduğu görülmektedir. Ancak ara sıra bu 

alışılmış kuralların dışına çıkılmıştır. Bu kuraldışı veya şâz kullanımlar, şiire edebî 

bir görüntü vermek için eskiyi taklit veya zarûreti şiir gibi nedenlerle açıklanabilir. 

Tespit edilen bu şâz kullanımların belli başlıları maddeler hâlinde aşağıda 

sunulmaktadır: 

IV.2.1. Cer Harfi Kuralına Aykırı Kullanımlar 

Cer harfleri sadece isimlerin başında kullanılan sözcüklerdir. Ancak bir 

muhammes kıtadan alınan aşağıdaki beyitte bunlardan biri olan ' harfi bir isimden 

önce gelmemiştir. Çok az rastlanır bir biçimde, asıl anlamını kaybetmemiş cümlenin 

başında görülmektedir:
589
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Her biri ülkeyi hikmette Lokman ve adâlette Ömer olacak şekilde yönetmiştir.    
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Cer harflerinden biri olan ve iki şeyin birbirine benzerliğini anlatmak için 

kullanılan � edatının yine aynı anlama gelen -�̂�0 sözcüğünden önce gelmesi, tartışma 

konusu olmuştur. Ardı ardına  gelen � edatının anlamı ile -�̂�0 sözcüğünün anlamı aynı 

olduğundan � harfinin kullanımına gerek olmadığı söylenmiştir. Ancak bazı dilciler 

bu kullanıma, hatta iki � harfinin üst üste kullanılmasına bile cevaz vermişlerdir. 

Bazıları da bunu şiir zarûreti çerçevesinde değerlendirmiştir. Bir tahmîs kıtasından 

alınan aşağıdaki beyitte bu kullanımın örneği görülmektedir:
590
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Öğüt vermede sözümü uzattım. Benim durumum, hasta olup da tedavi yolunu 

gösteren kişinin ta kendisi gibidir. 

Böyle bir kullanım Kur’ân-ı Kerîm’de de geçmektedir. �����l�� �R�̂�����r ���±�� 
����.�� �R
d� 

�����2
i  “Ona benzer hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.” (Şûrâ, 11). 

IV.2.2. ‘Âmil Edat Olmadan Meydana Gelen Hazifler 

Gerek nasb ve cezm edatları gibi bazı edatlar, gerekse izâfet ve terhîm gibi 

nedenlerle bazı kelimelerin son harfleri hazfedilebilmektedir. Ancak aşağıda 

verilecek muhammes ve tahmîs örneklerinde kelimelerden düşen harflerin hazfi bu 

tür nedenlerle açıklanamamaktadır. Örneğin muzâri fiillerinin sonundaki nûn 

harfleri, fiilin i’râb durumunu belirten birer unsurdur. İ’râb harekeleri gibi bunlar da 

fiilin başına nasb ve cezm edatlarının gelmesi ile hazfe uğrarlar. Ancak aşağıda 

birinci kıtadaki �:�h�������  ve ikinci kıtadaki �:�D
�����  fiillerinde olması gereken nûn harfleri 

nasb ve cezm edatları olmadığı hâlde düşmüştür:
591

 

%̀K��H "���  �?������0 s���M �  ������5�� �y�r         ��%�� �M ��.���< V�2���H 
]����%�r �  

���1�:�*�� �/�K6 $L�3�h�: �������� "�<��              � )�C@!AB "�H�/�0 
)�h�� ���_��
* ����%�h�(  

           )�0�/�1�� �I ����� �����KD�� �'�n�������(  

                                                

590

 el-Feyyûmî, Mevlidu Şerefi’l-‘Âlemîn, s. 23. 

591

 es-Sâfedî, el-Vâfî, XXII, 325. 



 277 

             ....... 

;��Y�������� "���
1�< �_��# "�E �c���              ��:�  ���������# "�(~.�� �y���0 �_��d��� s���h  

�/�0�  �C �c��!�?�: �D
����* "�ª               s���, )�:�0 �W��� ��U�b V��H��< �?s����� "(  

         )
# �/F�KS�< �9�R@.K  �v����� "���( 

Vazgeç kınamaktan. Yetecek kadar oldu kınadığın. Hastalık vücudumu 

cılızlaştırdı ve helâk olmanın eşiğine geldim. Vuslatı vaat edersin sonra da ahde 

vefadan kaçınırsın. Bu kadar yakınlık ve ünsiyetten sonra senin yüz çevirmelerine ve 

kabalığına hayret ediyorum! 

Beni kurumuş bir dala çevirdin, aşk ızdırâbından uyuyamayanların dostu 

olarak bıraktın. Âşığını öldürdüğünü söyleyenler sapıtmış olmalı. Allah’a and olsun 

bu senin aşktaki tavrın değildi. Ancak insanlara verilmiş çeşitli zevkler vardır. 

Özel bir isim olan G�R�b��< sözcüğünden, seslenme (nidâ) hâlinde, terhîm yoluyla 

sonundaki tâ harfinin hazfi dil kuralları içindedir. Nitekim muhammeslerin 

bazılarında bunun örneği ile karşılaşılmaktadır. Ancak bir tahmîs kıtasından alınan 

aşağıdaki beyitte cer harfinden sonra gelen bu sözcükteki söz konusu harfin hazfi 

herhangi bir gramer kuralı ile açıklanamamaktadır:
592

 

  �C�E�YK� �d�R�2
! �"�  |�
# �+���0              V�UK, �/�b��< �* �3�%�m�& ���0 ����UK  �V  

Ey sevgili kardeşim, Fâtıma’nın içine çerçöp girmemiş öz sütü ile beslenen 

hür kişinin öğüdünü dinle.    

IV.2.3. Bir Harfi Düşen veya Başka Bir Harfe Dönüşen Sözcükler 

Muhammes ve tahmîslerin içerdiği sözcüklerin bir kısmından kural dışı 

olarak bazı harfler düşmüştür. Örneğin ;-�1�� sözcüğünün ilk harfi olan c düşerek ;-�H 

şeklinde sık sık kullanılmıştır. Bunun bir lehçe olduğu da söylenmiştir.593
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 el-Ensârî, a.g.e., s. 289. 

593

 İbn Hişâm, Cemâluddîn ‘Abdullah b. Yûsuf b. Ahmed, Muğni’l-Lebîb ‘an Kutubi’l-E’ârîb, tah. 

Hasan Cemed-İmîl Bedî’ Ya’kûb, Beyrût, 1418/1998, I, 312; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, IV, 3082. 
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Muhammes ve tahmîslerde çok sık görülen bu hazif, bir tahmîsten alınan aşağıdaki 

beyitte de görülmektedir:
594

 

     ������ �����
�
� �N����� "
R�N�� �)�H
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Ah keşke sevenini ihyâ etse keşke… Seveninin kalanına yetişemezse bütününü 

yitirecektir! 

�c�O�E , Kc�O�.��  fiili, konuşma kolaylığının elde edilmesi amacıyla bazen �c��E , Kc��.��  

şeklinde, hemzesi elife dönüştürülerek kullanılmaktadır.
595

 Bu kullanım muhammes 

ve tahmîslerde de görülmektedir. Örneğin bir muhammes kıtasından alınan aşağıdaki 

beyitte emir kipi olarak normalde �c�O�E�C şeklinde gelmesi gereken sözcük söz konusu 

kullanımdan kaynaklanarak �-�E biçiminde gelmiştir:596

 

�N�E �-�E�� �?�<���b ���4
� "������]�&@�
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Beni büyüleyen gözlerine sorarsan, sana haberi verecektir. Sana nurdan şekil 

verilmiş… 

 P�L�2���� �?����� ��
0���� “Ailene namazı emret.” (Tâhâ, 132) âyetinde olduğu gibi ���0�� , 


�
0�O�� fiilinden türeyen ve ��
0�K� olarak gelmesi gereken emir kipi hemzenin 

düşürülmesiyle bazen ��
0 şeklinde gelmektedir. Bu, gâibten muhâtaba yapılmış güzel 

bir iltifât sanatını içeren aşağıdaki kıtada da görülmektedir:
597
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O bir ceylan yavrusudur. Onun güzelliğine ceylanlar bile tutulur. Göz 

yaşlarımdan içip canımı yiyerek beslenir. Güzellik kalemi onun yanaklarının üzerini 
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 143. Benzer örnekler için bkz. Aynı eser, s. 51, 98, 118, 143, 184, 199, 206, 

212, 222; el-Makkarî, Nefhu’t-Tîb, I, 38; el-Lâzikî, Tahmîsu Kasîdeti İbn Zureyk el-Bağdâdî, s. 10; 

İbn Hâtime, a.g.e., s. 42; en-Nâblusî, a.g.e., s. 394, 412. 

595

 İbn Manzûr, a.g.e., III, 1906. 

596

 el-İşbîlî, Dîvân, s. 193. Başka örnekler için bkz. es-Se’âlibî, a.g.e., I, 397; el-Hillî, a.g.e., s. 412; el-

Mûsılî, el-Ebkâru’l-Hisân, s. 16. 

597

 el-İşbîlî, a.g.e., s. 298. 
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süslemiştir. Aşk ehlinin üzerinde istediğin şekilde tahakküm et. Güzellere emirler ver. 

Çünkü sen onların vâlisisin. 
�����  fiilinin muzârisi olan ��KFK��  fiili, Câhiliyye döneminden beri, bir cezm 

edatıyla kullanıldığında sonundaki nûn harfinin bazen hazfedildiği görülmüştür. Bu 

çekime Kur’ân’da da sıkça rastlanılmaktadır: ��� �/�0 
?�! �3�� ��K���  ���̀�2
R ,���F�.�R��� 
3�1�X
! 
?�! �3����  

“Dediler ki: Biz namaz kılanlardan olmadık. Yoksula da yedirmezdik.” (Müddessir, 

43-44). Muhammes şiirlerde bu kullanım ile sık sık karşılaşılmaktadır. Örneğin türü 

gazel olan aşağıdaki kıtada bu hazif görülmektedir:
598

 

�������h�H �l�� $������ s������ ;�
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“Yapabilmek, edebilmek ve muktedir olmak” anlamına gelen �C�E���X���  - ���.���X
d�  

fiili tâ harfinin hazfiyle �C�E�X���  - ���.�X
d�  şeklinde de çekilmiştir. Bu iki kullanım 

Kur’ân’da da vardır: $��D�! 
��� ��
H��X���E� ��0�� 
7�
��(�S�� ���� ��
H��X�E� ��R�< “Artık (Yecüc Mecüc) onu ne 

aşabildiler, ne de delebildiler.” (Kehf, 97). Beşşâr b. Burd’e ait aşağıdaki beyitte de 

bu çekim görülmektedir:
599

  

                    ��
Y�f
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Ey Huşşâb, kalbimde hasretinden öyle bir yara oldu ki tabip bile onu tedavi 

edemez. 

Bu çekime muhammes ve tahmîslerde de rastlanılmaktadır:
600
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 İbn Zeydûn, a.g.e., s. 199. Bu kıtanın tercümesi için 147. sayfasına bakınız. 
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 Beşşâr b. Burd, Dîvân, yay. M.M. Nâsıruddîn, Beyrût, 1413/1993, s. 89; Toprak, “Klasik Arap Şiir 
ve Nesrinde Kuraldışı Kullanımlar (I)”, Ekev Akademi Dergisi, X (2002), s. 215.  
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 22. 
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Ey sevdiklerim, ayrılıktan duyduğum acı bana hiç fayda verir mi? Onu 

düşünmem, kavuşmayı sağlar mı? Ah keşke o görüp duyduğum bir yerde olsaydı! 

Yatağıma doğru hayâli beni ziyâret etmezse öleceğim ve dünya gözüyle onu 

göremeyeceğim!     
IV.2.4. Erillik ve Dişillik Kuralına Aykırı Kullanımlar 

Gösterdikleri isme göre zamirler eril (müzekker) veya dişil (müennes) olarak 

gelmektedir. Ancak muhammes ve tahmîslerde bunun dışına çıkıldığı bazen 

görülmüştür. Örneğin müfred müennes olarak gelmesi gereken zamir, aşağıdaki 

kıtada, cem’i müennes ğâib olarak gelmiştir. Dördüncü mısrada bir cem’i mükesser 

olan AB��#�fe>�  sözcüğüne dönen zamir, �C�!�X�����/  fiilinde görüldüğü gibi cem’i müennes için 

kullanılan nûn sözcüğüdür:
601
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Seni sevene, susamak hoş gelir. Esmer dudağından ve inci dişlerinden gelen 

bir yudum suya susadım. Evimiz yönünden şimşek parlayıp çakınca seni hatırladım. 

Gizli olan aşk nedeniyle kalbim de sanki bir ateş koru üzerine kapanmıştı. 

Aşağıdaki birinci kıtada 	���  sözcüğüne dönen �3
(��  ve  ��
��(�f�� ifâdelerindeki 

zamirler kurallar çerçevesinde eril olarak gelmiştir. Ancak bu sözcüğü fâil olarak 

alan �]���S�! fiili, kurallara aykırı bir şekilde, dişillik göstergesi olan tâ harfini almıştır. 

İkinci kıtada ise V�&���: fiilinin fâili dişil bir sözcük olmayan ������ kelimesidir:
602
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 el-‘Uşârî, Dîvân, s. 229. Başka örnekler için bkz. el-Makkarî, Nefhu’t-Tîb, V, 244; İbn Zeydûn, 

a.g.e., s. 201. 
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 en-Nâblusî, Dîvân, s. 518. 
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İnsanlar çerçöplü gözleriyle baktılar ve sadece onun cemâlinin örtüsünü 

gördüler. Başkaları da onun güzel kokan bahçesinin kokusunu kokladı. Bana 

diyorlar ki ilim, sır, değerli mücevher de ne oluyor? Bize denizden haber ver! 

Görünmeyen zâtının bulutu yağmurumuzu yağdırmakta. Değeri düşük olanlar 

yüceliğimizi nasıl bilebilirler. Dinlenip yorgunluğumuzu atarsak mücevher yüklü 

denizleri arkamızda bırakacağız. İnsanlar nerden bilecek nereye yöneleceğimizi? 

	���  kelimesi ile ilgili başka bir örnek el-Hillî’ye ait aşağıdaki kıtada 

görülmektedir. Bu kelimeye dönen zamirlerden 
4�:"��
!�  sözcüğünde gizli olanı 

dişildir:
603
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el-Hillî’ye ait yukarıdaki kıtanın da içinde bulunduğu manzûmenin ilk 

kıtasında, �G�X��D;��� �
��� eril bir sözcüktür. Bu sözcüğü fâil olarak alan �+����.�: �3�� fiili ise dişil 

olarak gelmiştir:604
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 el-Hillî, a.g.e., s. 64. Bu kıtanın tercümesi için 145. sayfaya bkz. 
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 Aynı eser, s. 63. Bu kıtanın tercümesi için 143. sayfaya bkz. Başka örnekler için bkz. Aynı eser, s. 

115; el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 84-85; Nefhu’t-Tîb, X, 60.  
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Bir tahmîsten alınan aşağıdaki beyitte, yukarıdakinin tersi bir durum söz 

konusudur. Cem’i mükesser olan &��R� �� sözcüğüne dişil bir zamirin dönmesi 

gerekmektedir. Ancak bunun yerine ����R�E sözcüğünde cem’i müzekkere dönen bir 

zamir olan vâv kullanılmıştır:605

 

  �_��
&���� �(���H �;�� �Q�U�� V���#����(          ���    K�KI��� �O� �R�E �&��R���< ��(�����  "  

Esenlik ülkesi… Onun geniş alanlarında bulunan kişi güçlüdür. O, 

kubbelerinin üzerinde yükselmiş dolunaylara sığınır. 

IV.3. Kabile Lehçelerinin Kullanılması 

Muhammes ve tahmîslerde bazı kabilelere ait olan, ancak yaygın olarak 

kullanılmayan lehçeler ile karşılaşılmıştır. Örneğin bazı Araplar cer harflerinden olan 

�/�0 sözcüğünden sonra elif lâm takısını almış bir ismin gelmesi durumunda, yan yana 

gelecek iki harekesiz harften kurtulmak için, �/�0 harfinin sonundaki nûnu 

hazfetmektedirler. Bu hazif, örneğin Mushir b. Ka’b’a ait aşağıdaki beytin �'�U�F���0 

ifâdesinde meydana gelmiştir. Bu ifâde aslında �'�U�F��� �/�0 biçimindedir:
606

 

       �'�U�F���0 Kc��D
� ���  VU�� �����,        $G�FK��O�0 ���
����Y�_ ����� ��������  

Ebû Dahtanûs’a, yalandan olduğu söylenenin dışında bir mesaj gönder. 

Buna benzer bir kullanım bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte de 

ortaya çıkmıştır. �>�)�1��� �/�0 ifâdesinden nûn harfi düşmüştür:
607 
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Her kim bir gün gücünün kaldıramadığı ağırlığı yüklenmek isterse beli 

kırılmış birisi olur.  

Fâilin dişilliğini göstermek için hareke almamış bir tâ harfi fiil ile birlikte 

gelmektedir. Tayy ve Ezd gibi bazı kabileler buna benzer bir biçimde, ikil veya çoğul 

bir fâil varolduğu hâlde, ikillik ve çoğulluk alâmetleri olarak elifi ve vâvı fiil ile 
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 41. 

606

 es-Sağânî, a.g.e., s. 184; İbn Manzûr, a.g.e., I, 110. 

607

 es-Sağânî, a.g.e., s. 183. 
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birlikte kullanmışlardır. Bu kullanımı içerdiğinden Kp��,������ "�!�K����� “Pireler beni yiyip 

bitirdi.” örneği, Arap gramerinde bu kuralın adı olmuştur. Kur’ân’ın  �/��U;�� s���h���� ��~��E����

��
R���� “O zulmedenler, konuşmayı gizlediler.” (Enbiyâ, 3) âyeti bu kullanıma göre de 

yorumlanmıştır. Bu yoruma göre, ��R�� /�U�� ifâdesi çoğulluk alâmeti olan vâv harfini 

almış ��~�E� fiilinin fâilidir. Bunu kabul etmeyenler, bu tür kullanımlarda fâil olarak 

gösterilen isimlerin fiildeki zamirlerden bedel olduğunu söylemişlerdir.
608

 Çok az 

rastlanan bu kullanım muhammes manzûmelerde de görülmektedir. Örneğin bir 

muhammes kıtasından alınan aşağıdaki beyitte �/���H����: ve ��E����F��/  fiilleri, zamir olan 

sonlarındaki nûn harfini fâil olarak almalarına rağmen ikinci fâil olarak ���!
+���  

sözcüğünü de almışlardır:
609
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Akacak gözyaşı bırakmayan ve feryat figan eden kadınlar, sevdalı kişiye 

seslenip ağlaşırlar. 

Aşağıdaki kıtanın beşinci mısraında ��
�K̂�� fiili vâv failini almış olmasına 

rağmen ikinci fail olarak �G����2�� K-�� ifâdesi de gelmiştir:610
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Allah Na’mânu’l-Erâk’a ve Cîre’ye yağmur yağdırsın. Nu’m’un ülkesi daima 

yağmurlu olsun. Onun sîmasından olmasaydı, şaşkına dönerek aşka düşmezdim. 

Âşıkları çok veya  az olsun, Nu’m’u koruyup saklamaya uymak duygusundan 

olmasaydı… 
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 Sîbeveyh, ‘Amr b. ‘Usmân b. Kanber, el-Kitâb, tah. İmîl Bedî’ Ya’kûb, Beyrût, 1420/1999, II, 35-

36. 
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 Usâme b. Munkiz, a.g.e., s. 362. Başka bir örnek için bkz. el-Makkarî, Nefhu’t-Tîb, I, 37. 
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 135. 
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Hz. Ali’nin övgüsüne dair bir manzûmeden olan aşağıdaki kıtada �H�R�"  fiili, 

vezin zarûreti nedeniyle, Tayy kabilesi şivesiyle �H�R�  biçiminde kullanılmıştır:611
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O, değeri yüce olup gökyüzündeki dolunayın üzerine çıkıp yükselmiş biridir. 

Onun pırıl pırıl parlayan ışığı, doğu ve batıda ortaya çıkıp ışımaktadır. Onun ışığını 

görmeyip kör olana ve ondan nefret edene de ki: Ali’nin üzerinde onun en yüce 

makamlardaki büyüklüğünü gösteren bir ışık yükselmiştir.  

Aşağıdaki kıtanın üçüncü mısraında uyağı tutturmak için şair az kullanılan 

�M��U  fiiline yer vermiştir. Bu başlı başına bir fiil olup �'�U�M sözcüğünden farklı bir 

lehçedir. Bunun söz konusu fiilin maklûbu olduğunu söyleyenler de olmuştur. Ancak 

her iki fiil kendi çekimlerine ayrı ayrı sâhip olduğundan aralarında bir maklûbluk 

ilişkisinin meydana geldiğini söylemek anlamsızdır.
612

 Bu �U��M fiiline, örneğin 

Bûsîrî’nin el-Mudariyye kasîdesine yazılan bir tahmîsten olan aşağıdaki kıtanın 

üçüncü mısraında, uygun uyağı yakalamak için yer verilmiştir:613
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Hidâyete sarılan takvalıyı, kötülük çukurlarından kurtaran kişiyi, faziletin 

dizgininden yakalayan ermişi, hubûbât toplayan karıncayı, kılı, yünü, tüyü ve kıldan 

yapılmış çadırları say… 

Sülâsî ecvef bir fiil olan ve zannetmek anlamına gelen �c��Y fiilinin muzâri 

şekli 1. tekil şahıs için Kc��Y�� olmalıyken, aşağıdaki beyitte de görüldüğü gibi, kuraldışı 

                                                

611

 el-‘Uşârî, a.g.e., s. 485. 

612

 İbn Manzûr, a.g.e., I, 534. 

613

 el-‘Uşârî, a.g.e., s. 289. Böyle bir uyak zarûreti için bkz. el-Feyyûmî, a.g.e., s. 39. 
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olarak bazı kabileler tarafından Kc��Y�C biçiminde telaffuz edilmiştir ve bu şekliyle daha 

çok kullanılmıştır:614

 

                    ��
r���� �3�� ��@��, �)�#��* Kc��Y�C��               ��@��\�� 
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Senin gibi olan nice kişiler var ki onların sapıklığı sâyesinde doğru yolu 

buldum. O sapık kişilerin ise doğruya ulaşamadıklarını biliyorum.  

Bu sözcüğe Hz. Muhammed’in övgüsüne dair olan bir manzûmeden olan 

aşağıdaki kıtada da yer verilmiştir:615
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Onun yüce katından gelen haberlerin kokusu güzel kokmakta. Yakarışı 

samimidir ve masûmanedir. Nitelikleri yücedir ve uhrevîdir. O niteliklerin yanında 

şiirim zannediyorum yıldız falcılığı gibidir. Ona salât ve selâm getirin.  

Diğer mudâ’af fiiller gibi mâzî sigasında çekildiğinde 
9������ şeklinde gelen fiil, 

ecvef fiiller gibi ortanca harfinin hazfi ile 
9���� biçiminde de çekilmiştir. Bu, 

Kur’ân’da da geçmektedir: �����! �fe>��� �h�1����
7�
# �X$�0��< �S��
��3�: �%;F
(���  “Dileseydik, onu kuru bir 

çöp yapardık, sızlanıp dururdunuz.” (Vâkıa, 65). Buna bir tahmîs kıtasından alınan 

aşağıdaki beyitte de rastlanılmaktadır:
616 

                  �������
! ���
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'
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'
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Şarabı aramızda döndürürdük. Ben onun şarabının artığını, o da benimkini 

içerdi sonra da kucağıma otururdu.  
IV.4. Yabancı Sözcüklerin Kullanılması 

Muhammes ve tahmîsler dil bakımından incelendiğinde sözlüklerde yer 

almayan ve anlamı bilinmeyen bazı sözcükler görülmektedir. Örneğin �9�!���R�� fiili ve 

                                                

614

 İbn Manzûr, a.g.e., II, 1304; Toprak, a.g.e., 214. 

615

 el-İşbîlî, a.g.e., s. 330. 

616

 el-Cundî, a.g.e., s. 241. 
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3��6����� sözcüğü bunlardandır.
617

 Ayrıca çok az kullanılan sözcükler ile karşılaşılmıştır. 

“Çokluk” anlamını veren �3�� sözcüğüyle eş anlamlı olan �/����� kelimesi,
618

 �G��:���0 

sözcüğünden türetilmiş )
:���R�: kelimesi,
619

 “yıllanmış şarap” anlamına gelen l��&�����Y 

sözcüğü,
620

 “hindi” anlamındaki "�0�
& u?��_ ifâdesiyle aynı anlama gelen "����
: �[���C 

bunlardan birkaçıdır.
621

 Bunlardan başka, muhammes ve tahmîslerin Arapça kökenli 

olmayan bazı sözcükleri içerdiği de görülmektedir. Aşağıdaki kıtada Farsça’dan 

Arapça’ya geçmiş I�8�K< sözcüğü bunlardan bir tanesidir.
622

 İbnu’l-Fârıd’ın bir şiirine 

yazılan tahmîsten olan bu kıtada şair sevgilisini anlatıp şu sözlerle övmektedir:
623
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Yanaklarındaki yumuşaklık, gülden bile şikâyet etmekte. Ancak kalbinin 

katılığı çeliği andırmakta. 

Bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte “inci” anlamına gelen cumân 

sözcüğü de Farsça’dan Arapça’ya geçmiş bir sözcüktür.
624

 Yıllanmış şarabın, saçı 

beyazlaşmış ihtiyar bir kadına benzetildiği bu kıta şu şekildedir:
625
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�
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(O şarap), tulumunun perçemi beyazlaşmış yaşlı bir kadın gibidir. O şarabın 

inci gibi olan kabarcıklarının dizisi, akılları oynatır.  

Aşağıdaki kıtada nar çiçeği anlamına gelen Farsça K������&�  sözcüğünden 

Arapça’ya 
M;���&�  şekliyle geçmiş bir sözcük görülmektedir.
626

 Türü gazel olan bu 

                                                

617

 el-Hillî, a.g.e., s. 247, 250. 

618

 İbn Zeydûn, a.g.e., s. 201. 

619

 es-Safedî, el-Vâfî, XXV, 299. 

620

 en-Nâblusî, a.g.e., s. 451. 

621

 el-Hillî, a.g.e., s. 112. 

622

 İbn Manzûr, a.g.e., V, 3460. 

623

 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 73. 

624

 İbn Manzûr, a.g.e., I, 689. 

625

 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 165. 

626

 el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, I, 407. 
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kıtada, bahçemden narlarımı aşırmışsın diye kendisini suçlayan bahçe bekçisine kızın 

verdiği cevap şu şekildedir:
627
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Onun sözünden utanıp şaşırarak ve korkusunu gidermek için kız, gömleğimi 

yokla dedi. Bunun üzerine bekçi onun göğüslerini hemen yakalamaya kalkışınca, 

onun fidan gibi endamının üzerinde bulunun yanaklarındaki nar çiçeği, hayır onlar 

benim meyvelerimdir/göğüslerimdir diye kızarıp haykırdı. 

Muhammes bir kıtadan alınan aşağıdaki beyitte Türkçe olan sancak 

sözcüğüne yer verilmiştir:628 

     ����� �?�<�             
k�!������� 
��4�%��� ~Q�1�: "�� �?��1���
k�h���2�� �? 

İzzet, övünç ve güzellik senindir. Sana tabi olanlarda senin sancağın bulunur.  

Modern Batı dillerinde hyle, hylé şeklinde yazılan Eski Yunanca üle 

kelimesinden Arapça’ya giren ����
��� sözcüğü, Eski Yunanca’da önceleri “orman, 

ağaç, bunlardan çıkarılan ham madde” yahut “ağaç yapı malzemeleri” anlamına 

gelirken daha sonra “canlı cisimlerin maddî yapısı, bileşimi” manasında 

kullanılmıştır ve Arapça’ya bu anlamı ile geçmiştir.629

 Hıristiyanların Hz. ‘Îsâ’ya 

yakıştırdıkları tanrılık özelliğinin ve üçlü bir ilâh anlayışı olan teslîs inancının 

anlatıldığı aşağıdaki kıtada “sûret ve şekil” anlamına gelen bu sözcük de yer 

almıştır:630 
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627

 el-Cundî, a.g.e,  s. 254. Farsça’da Azer ayı yani Mart ayı anlamına gelen &��It sözcüğü için bkz. Aynı 

eser, s. 230. 

628

 en-Nâblusî, a.g.e., s. 244. 

629

 İbn Manzûr, a.g.e., VI, 4739; Karadeniz, Osman, “Heyûlâ” DİA, İstanbul, 1998, XVII, 294. 

630

 el-Mûsılî, el-Hediyyetu’l-Hamîdiyye, 21. Bu kıtanın tercümesi için 276. sayfaya bakınız. ����
��� 

sözcüğünün yer aldığı başka bir örnek için bkz. en-Nâblusî, a.g.e., s. 301. 
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Muhammes ve tahmîslerde Arapça mı yoksa Arapçalaşmış yabancı kökenli 

bir sözcük mü olduğu bilinmeyen bazı kelimeler de görülmektedir. Örneğin “öd 

ağacı, güzel kokulu çubuk” anlamına gelen c�����0 sözcüğü bunlardan biridir.
631

 Hz. 

Muhammed’in övüldüğü aşağıdaki kıtada bu sözcük de görülmektedir:
632
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Seni övmek fesleğenimdir, miskimdir ve öd ağacımdır. Ey Allah’ın elçisi, 

güvenim bütünüyle sanadır. Kara sevdalı kalbe acıyıver. Onda nicedir hardal tanesi 

kadarı vardır ve Rabbin soylu vadini yerine getirmeye layıktır.
633

  

IV.5. Vezin ve Uyak 

İlk muhammes örneklerinde hangi vezinlerin kullanıldığını bilmiyoruz. 

Ancak İbn Reşîk, musammatların pek çok vezinle yazıldığı hâlde, söylemesi kolay 

bir bahir olduğu için, muhammeslerde sadece recezin kullanıldığını söylemektedir.
634

 

Onun bu ifâdelerinden, ilk muhammeslerin sanatsal açıdan ve şekil olarak daha basit 

olarak görülüp değerlendirilen recez bahriyle yazıldığı sonucu çıkmaktadır. Fakat 

daha sonraları yazılan muhammes ve tahmîslerde recezin dışındaki vezinlere de yer 

verildiği görülmektedir. Bu nazım türü ileriki dönemlerde çeşitli nedenlerle gittikçe 

güzel karşılanmıştır. Buna paralel olarak da muhammes ve tahmîsler neredeyse bütün 

vezinlerle yazılmıştır ve recez, kullanım açısından, ilk sıraları yitirmiştir. 

Çalışmamızda yer alan ve uzunlukları 2 ile 580 kıta arasında değişen 268 

muhammes ve tahmîs, vezin bakımından incelendiğinde, onlarda en çok kullanılan 

vezinlerin başında 67 adet manzûmeyle tavîl bahri geldiği görülecektir. Bunu 

sırasıyla basît (55 adet), kâmil (40 adet), recez (28 adet), hafîf (26 adet), serî’ (15 

adet), vâfir (10 adet), mütekârib (9 adet), remel (7 adet), medîd (4 adet), müctess (3 

adet), hezec (2 adet), muzâri’ (1 adet), munsarih (1 adet) ve habeb/mütedârik (1 adet) 

                                                

631

 İbn Manzûr, a.g.e., VI, 4275. 

632

 el-Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 252. Başka bir örnek için bkz. el-Feyyûmî, a.g.e., s. 7. 

633

 Yukarıdaki kıtanın son iki mısraında bir hadîsi şerîfe işâret edilmiştir. Rivâyete göre Hz. 

Peygamber şöyle buyurmuştur:������C �/�0 �c�_���Y �G��# Kc��D�̂�0 ������  "�< u��#�� �&����� K-
Y���� �8 “Kalbinde hardal tanesi ağırlığınca 

imân olan kişi ateşe girmeyecektir.” (Muslim b. el-Haccâc, Sahîh Muslim, I, 93.)  
634

 İbn Reşîk, el-‘Umde, I, 180.  
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bahirleri izlemektedir. Arap şiirindeki 16 bahirden olan muktadab bahrinde 

söylenmiş muhammes ve tahmîslere rastlanmamıştır. Bu durum, muhammeslerin ve 

daha sonraları ortaya çıkan tahmîslerin yazılışında vezinle ilgili herhangi bir 

sınırlamanın bulunmadığını ortaya koymaktadır.  

Mevcut muhammes ve tahmîslerde şarkı, melodi ve oyun gibi hareketli 

unsurları içeren ve bestelenmeye uygun kısa bahirler yerine genelde üç veya dört 

tef’ileden oluşan uzun bahirlerin tercih edildiği görülmektedir. Böylece, besteden 

ziyâde, sözü uzatıp dokunaklı sözcükler kullanmak suretiyle, şiirin içeriğine göre 

övgüyü, ibreti ve öğüdü artırmak gibi etkili olma yoluna gidilmiştir.  

Yapılan tanımlarda, tahmîs ile eklenen mısraların önceden yazılmış manzûme 

ile aynı vezinde olması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Ancak incelenen tahmîsler 

içinde bu konunun şairler tarafından bazen göz ardı edildiği görülmüştür. Örneğin 

İbn Gânim el-Makdisî’ye ait bir şiire yazılan tahmîste asıl beyitler ile tahmîsleri 

arasında vezin uyumsuzluğu görülmüştür. Tahmîsle eklenen mısralar mütekârib 

veznindeyken tahmîse esas olan beyitler serî’ bahrindedir:
635
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Yaz mevsiminde ve kış zamanında… Yöremizin genç erkekleri ve kızları 

ortaya çıkıp dolaşmakta. İşte bu sevgili de bize gelmiş. Ey gönül, nereye ve ne 

zamana kadar? Yaşadıkların sana yeter. 

Benden başka herkes durup vazgeçmiş. Benimse yürümek tek gayem ve 

isteğim. Ey sevdalı, hele dur tabağı doldurmuşsun. Ey develer, bitkinlik takatinizi 

kesmiş ve güzel uyku gözlerinizden ayrı kalmış!    

                                                

635

 en-Nâblusî, a.g.e., s. 230. 
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Muhammes ve tahmîslerde âhengi yakalayabilmek, vezin ve uyak 

uygunluğunu sağlayabilmek ve onlarda ortaya çıkan bazı zorlukların üstesinden 

gelebilmek için şairler çeşitli yollara başvurmuşlardır. Bu çareler, bazen sözcüklerin 

okunuşunu değiştirmekte ortaya çıkmıştır. Örneğin aşağıdaki kıtanın ilk mısraında 

vezin zarûretinden ������̂�� veya  ���>����̂��  ifâdesi ������̂�� şeklinde okunmaktadır:
636
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Sonu hemze ile biten sözcüklerin sonundaki harfi düşürmek, çok sık 

başvurulan söz konusu çarelerden bir diğeri olmuştur. Örneğin aşağıdaki kıtanın 

ikinci mısraındaki =>L�� sözcüğünden hemze vezin uygunluğunu sağlamak için 

düşürülmüştür:
637

 

    �H�_���:���j� ������� �E����1����]�E ����$G       ����3�& �<�1�9�� �L�H ���!� �����$G  

    ������%
l�0 �/�I �!��(�M �������?�: ����$G�<       �L�: 
��(�!�_�� ��& ��Y @'$G����  

       �<��N
�
M �_���
� ����K� V�0 ;-�/�� �&�_ � 

Vezin zarûreti bazen sözcük tercihini de etkilemiştir. Örneğin aşağıdaki 

kıtada vezin zarûretinden ����& kelimesinin en yaygın kullanıma sâhip çoğullarından 

olan �
�
& sözcüğü yerine başka bir çoğul olan ��
& sözcüğü tercih edilmiştir. 

Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in ve ailesinin başına gelenlerin anlatıldığı söz konusu kıta 

aşağıdadır:
638
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636

 el-Makkarî, a.g.e., VII, 94; Ezhâru’r-Riyâd, I, 319; en-Nebhânî, el-Mecmû’atu’n-Nebhâniyye, III, 

382. Bu kıtanın tercümesi için 89. sayfaya bkz. 

637

 en-Nâblusî, a.g.e., s. 156. Bu kıtanın tercümesi için 99. sayfaya bkz. 

638

 el-Ensârî, a.g.e., s. 51. 
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Namusa leke sürmek, helâk etmek, esir almak, yurdundan kovmak ve herkesin 

gözü önünde esir alınan kadınlar… Keşke Câhiliyyenin başlangıcındakileri 

anlatsaydım! Sert yerdeki kertenkelenin bile râzı olamayacağı çok sert bir kayaya 

zamanın beni çarptıracağını zannetmemiştim! 

Vezin zarûreti, gramer kurallarının tercih edilmesinde de bazen etkili 

olmuştur. Örneğin aşağıdaki kıtada mübteda olan "������F�� V�U� ifâdesinin üç 

haberinden u]��R����# ve u]�������_ sözcükleri çoğul olduğu hâlde �G�0�KS���0 müfred olarak 

gelmiştir:639

 

 �U���� V���F����# "����R�< u]�   ��N~5�� "���0  KS�� �G�0����_ ������� u]�������#  
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  Bu su kuşları kuşluk vaktinde dönüp dolaşır, sıraya dizilir veya değirmen gibi 

dönüp dururlar. Kuyuda dolup taşan suyu görünce, sevinçle ve çekine çekine o suya 

giderler. Bilmiyorlar ki ölümleri dönüştedir.  

Şair yazdığı tahmîsin her kıtasında ilk dört mısraın uyağını oluştururken 

tahmîse esâs aldığı beytin ilk mısraındakine uygun bir uyak bulmak zorundadır. Bu 

durum, tahmîs yazan şairi tahmîse uğrayan manzûmenin şairine bağlı hâle 

getirmektedir ve onun yazdığına dayanarak şiir yeteneğini göstermeye zorlamaktadır. 

Bu ise tahmîs yazan şair için büyük bir problemdir. Bu nedenle şair, özellikle 

kendisine ait bir şiirsel varlığı oluştururken arûzla ilgili bütün çareleri ve yolları 

zorlamaktadır. Örneğin uyağın başka bir ifâdeyle beytin sonunun ikinci beyitle söz 

ve arûz bakımından bağlantılı olması anlamına gelen ve bir kusur olarak görülen 

tazmîne, şair aşağıdaki kıtada, uygun uyağı elde etmek için başvurmuştur. Hz. 

Muhammed’in övüldüğü bu kıtada birinci beytin sonundaki AB��  ifadesi, ikinci beytin 

başındaki �����c�  sözcüğünü etkilemiş olduğundan ortaya tazmîn kusuru çıkmıştır ve 

uygun uyağı bulmak çabası şairi buna zorlamıştır:640
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639

 el-Hillî, a.g.e., s. 229. Başka bir örnek için bkz. Aynı eser, s. 249. 

640

 İbn Ma’sûm el-Medenî, a.g.e., s. 131-132, 166. 
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Sıkıntı ve uğursuzluk onun durduğu yerde durmaz. Hiçbir sıkıntıyı, zamanın 

sıkıntısından dünya rahatlığına kavuşsun diye çekmemiştir. Sen nasıl dünyaya 

çağırırsın? Çünkü ondan olmasaydı dünyanın yokluktan varlığa çıkamayacağı 

apaçık ortada!    

Son tef’îleleri ilk mısraın sonundaki kelimenin parçalarıyla tamamlanan beyit 

olan müdevver beyit üzerine tahmîs yazmak, şairlerin karşılaştığı zorluklardan bir 

başkasıdır. Örneğin aşağıdaki kıtada tahmîse esas olan beyitte dördüncü mısraın sonu 

ile beşinci mısraın ilk harfi �/�����D;̂�� sözcüğünün ikiye bölünmesinden oluştuğu için 

burada müdevver bir beyitten söz edilebilir. Buna tahmîs yazan şair uygun uyağı 

bulmak için birinci mısrada �"���C sözcüğünü tekrar etmek durumunda kalmıştır:641
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Dilenciye bana gelin bana diyen odur. Ona doğru geniş çöller ve vahalar 

aşılır. Dünyanın ve âhiretin, insanların ve cinlerin, Araplardan ve Acemlerden 

oluşan iki grubun efendisi Muhammed’in soyluluğu ile Kusayy’ın obaları yüceldiler. 

Şairler uyağı tutturmak için bazen çok farklı yolları denemişlerdir. Örneğin 

aşağıdaki kıtada tahmîs edilen beytin ilk mısraının uyağı tenvinli bir hemzedir. Buna 

tahmîs yazan şair, uyağı sâkin bir nûn harfi olan mısralar ile buna tahmîs yazmıştır. 

Hz. Hüseyin’in konuşturularak övündüğü bu kıta şu şekildedir:
642
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 Aynı eser, s. 134, 167. 

642

 el-Ensârî, a.g.e., s. 230-231. 
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Bende bulunmayan bir karakter yoktur. Eğer zâlim zaman bana hâinlik etse 

bile ben ihânet etmem. Bir dost güçlü olur ve hakkımı gasp ederse, ona boyun 

eğmem. Ancak güçsüz değilim ve ben kötülüğün kirletmediği ırzı koruyan kişiyim.     

Muhammes ve tahmîslerde her kıtanın son mısraındaki uyak manzûmenin 

sonuna kadar değişmeyen temel uyağı oluşturmaktadır. Bunun için, söz konusu 

manzûmelere, alfabetik sıraya göre düzenlenmiş dîvanlarda, kıtaların sonundaki bu 

uyağa göre yer verilmektedir. Tahmîs yazan şair de bu son uyağı hiçbir şekilde 

değiştirmemektedir. Ancak tahmîse esâs olan beytin ilk mısraındaki uyağı bazen 

farklı bir şekle sokmuştur. Örneğin yine Hz. Hüseyin’in konuşturularak övündüğü 

aşağıdaki kıtada şair uygun uyak bulamadığından böyle bir değişikliği yapmıştır:643
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Tartışmada dilim daha keskin olduğu gibi vuruşmada da mızrağım sivridir. 

Ok ve dil ikilisinin konuşturması güzel görülmektedir. Kişi, güzel bir sözden ibârettir. 

Buna göre, ezberleyip rivâyet edeceklere güzel bir haber ol. 

Şair yukarıdaki kıtada dördüncü mısraın son sözcüğünü, diğer uyaklarla 

uyumlu hâle gelsin diye nûn harfiyle biten �#�.u/  kelimesi ile değiştirmiştir. Bu 

değişiklik söz konusu kasîdeye yazılan başka tahmîste görülmemektedir.
644

 

Uyakta ortaya çıkan bazı zorlukları aşmak için şairler çeşitli yollara 

başvurmuşlardır. Bu yollardan biri gramer kurallarına aykırı davranmak olmuştur. 

Bunun en bâriz örneği aşağıdaki kıtalarda görülmektedir. Birinci kıtada 3����* sözcüğü, 

önündeki sözcükler gibi hâl konumundadır ve mansûb olarak gelmesi gerekirdi. Aynı 

şekilde ikinci kıtada 3����  kelimesi, ��N�m�� fiili için haberdir ve mansûb olarak 

gelmeliydi. Ancak bu sözcükler diğer kıtalardaki uyaklarla uyumlu olma gerekliliği 

nedeniyle mecrûr konumunda harekesiz olarak gelmişlerdir:
645

 

                                                

643

 Aynı eser, s. 269. 

644

 es-Sağânî, a.g.e., s. 185. Bunun benzeri değişiklikler için bkz. el-Ensârî, a.g.e., s. 317; el-‘Uşârî, 

a.g.e., s. 289. 

645

 es-Se’âlibî, a.g.e., I, 397. İkinci kıtanın tercümesi için 98. sayfaya bkz. 



 294 

   ���0�� �����h�R���P��� KF���     s      �[��0�Q�	�� �2���%�0� ����  

   �0��/�� ��� "�(�_� ��H       �      �b��z���� ����9K6 �3�E �1�  

               �Y�R$�2��4
0 $����* ����3                                    

   ���D���� �m�� ��N���%���Y �         �   �Q�!
&��� ������<���r ����  

   ����*��Y �+�0���� �l�%��
4     �   ���  �#���1�E ����.�� 
��%���  

                       �<�O�m�� ��N����  s��
(����3  

Büyük Cemre’ye, Zemzem’e, Safâ’ya, Minâ’ya, orada “lebbeyk” deyip dua 

edenlere ve Allah’ın evini tavaf edip karnı aç, boyun eğmiş ve oruçlu olarak sa’y 

yapanlara and olsun ki…   

Aşağıdaki kıtanın beşinci mısraında � �&u)�  sözcükleri �&��* fiilinin haberi 

konumunda olduğu için mansûb olarak gelmeliydi. Fakat diğer kıtalarla uyak 

uyumunun gerçekleşmesi için merfû’ olarak gelmiştir:646
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Ey dalgalı kumsal toprakta oturanlar, size kavuşmak hastalığıma ilaçtır. 

Allah sizi şu aşırı sevgi hastalığından iyileştirsin. Kalbimin sâhibi oldunuz. Sevdanız 

da beni gözleyen gözleyen ve gözleyen oldu. 

Uyak zarûreti bazı manzûmelerde gramer kurallarından olan gayri munsarif 

kuralının dışına çıkılmasına da neden olmuştur. Örneğin bir tahmîs kıtasından alınan 

aşağıdaki beyitte Medîne’nin bir diğer adı olan G����b ve bir bayan adı olan P�Q�H 

sözcükleri aynı zamanda birer dişil sözcük oldukları için gayri munsarıf olup 

                                                

646

 el-Makkarî, Nefhu’t-Tîb, IX/269. 
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bunların kesre veya tenvîn  almamaları gerekirdi. Ancak uyak uyumunun 

gerekliliğinden şair bu kuralı göz ardı etmiştir:647
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Taybe’den başka güzel bir yer olmadığına ve ‘Azze’nin ardından da izzetin 

kalmadığına inandım. 

Uyak zarûreti bazen fiillerin çekimini de etkilemiştir. Örneğin aşağıdaki 

kıtanın birinci mısraında ����0�& biçiminde çekilmesi gereken sözcük, uyak uyumunun 

elde edilmesi için ��
0�& şeklini almıştır:648
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Nice kalpleri felâket oklarıyla vurmuşlar. Nice seveni öldürmeye yönelmişler. 

Halkın ve insanların irâdesi üzerinde hükümranlık kurmuşlar. Onlar gönülleri 

avlamaya karar vermiş krallardır. Onlara sizler krallarsınız güzelliği avlayınız 

dedim. 

Yukarıdaki kıtada parantez içindeki asıl beyitlere yazılan bir başka tahmîste 

de buna benzer bir uyak zarureti ortaya çıkmıştır. Burada ����R�E olarak okunması 

gereken fiil zarûret nedeniyle ��
R�E olarak okunacaktır:
649
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  Onlar bütün dolunayların üstüne çıkmış dolunaylardır. Güzellik ve hoş 

anılmak ile ünlenmişler. İyi korunan inci madeni ile dizilmişler. Onlar gönülleri 

                                                

647

 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 43. el-‘Uşârî, a.g.e., 475. Özel bir isim ve fiil vezninde olduğu için gayri 

munsarif olan ��R�#�� sözcüğünün kural dışı olarak kesreli kullanımı ile ilgili örnekler için bkz. el-

Makkarî, Ezhâru’r-Riyâd, II, 251; el-‘Uşârî, a.g.e., s. 475. 

648

 el-‘Uşârî, a.g.e., s. 539. 

649

 Aynı eser, s. 540. Aynı zarûret için ����D�:�&�C fiili ��KD�:�&�C olmuştur bkz. en-Nâblusî, a.g.e., s. 244. 
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avlamaya karar vermiş krallardır. Onlara sizler krallarsınız güzelliği avlayınız 

dedim. 

Uyakta ortaya çıkan bazı zorlukların üstesinden gelmek için şairlerin 

başvurduğu yollardan biri, sözcüklerin sonundan bazı harfleri düşürmek olmuştur. 

Özellikle müdevver beyitlere yazılan tahmîslerde uygun uyağı bulmak şairler için zor 

olmuştur ve bundan kurtulmak için sözcüklerin sonundan bazı harfleri 

düşürmüşlerdir. Örneğin aşağıdaki kıtanın üçüncü mısraındaki uyak �9���� sözcüğüdür. 

Uyak uyumunun elde edilmesi için şair bu sözcükten son harfi düşürmüştür:
650
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Ondan ayrı kalmak, gönlümü nasıl da yakmış! Onu ve sonrasında onun 

gibisini görmek olasılığı… Keşke sözcüğü gibi, belki sözcüğünün de hiçbir yararı 

olmadı. Melel’den bıktım. Ancak el-Hayf’tan alacak bir hakkım var. Fakat bu 

mümkün mü? Vay… 

Bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte G;F�0 sözcüğünün son iki harfi 

düşmüştür:
651
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Ey sevdam, yeminini yerine getirmeye Rabbim seni muvaffak etsin. Ey 

gönlüm, belki de Mekke’deki eve kavuşursun.  

Aşağıdaki kıtanın ikinci mısra uyağı olan ve “sarp yer” anlamına gelen ��H�� 

sözcüğünden râ harfi, üçüncü mısra uyağı olan ve “keyifsizlik, rahatsızlık” 

anlamındaki ?�H�� kelimesinden de kâf harfi düşmüştür:
652
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 et-Tahtâvî, a.g.e., s. 201. 

651

 Aynı eser, s. 216. 

652

 Aynı eser, s. 218. 
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Ey develer, dağlarda ve ovalarda dolaşırken sevda sözünü yerine getirmeyi 

sonlandırın. Henüz rahatsızlanmadan esenlik içinde kavuşun. Gemdeki halkaların 

çekilmesi, bedeninizi zayıflatmasın. Yer kuraklığı ve gurbet yerine bahar ve bolluk 

olsun. 

Bir tahmîs kıtasından alınan aşağıdaki beyitte ��!�� ve ����# kelimelerinden son 

iki harf düşmüştür:
653 
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Sizin için hastalanmış ve kalbi inlemekte. Onun kalbi, ey mahallenin sevgili 

halkı, özlem içindedir.  
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 er-Revvâs, Dîvân, s. 363. Başka örnekler için bkz. en-Nâblusî, a.g.e., s. 431.  
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                                                         S O N U Ç 

 

Kâhinlerin söyledikleri seciler (secili nesir) veya develeri sürenlerin 

söyledikleri ezgiler (hidâlar)’den neş’et eden Arap şiiri, başlangıçta belli bir konuda 

söylenmiş birkaç beyitlik manzûmeler biçimindeydi. Bu manzûmelerin recez hâline 

gelmesiyle Arap şiiri en eski biçimini kazanmıştır. Zamanla recez evresini de geçen 

Arap şiiri beyit, vezin, uyak ve içerik yönleriyle en gelişmiş formu olan kasîdeye 

ulaşmıştır. 

Klâsik kasîdenin giriş bölümünü oluşturan gazel, Emevîler döneminden 

itibaren bağımsız bir şiir türü olarak gelişmeye başlayınca, klâsik kasîde formundan 

uzaklaşmalar görülmüştür. Şiirin içeriği değildi sadece değişime uğrayan, ‘Abbâsî 

döneminin başında biçimsel özellikleri de değişime uğramıştır. Bu bağlamda şiirin 

uyak birliği ve beyit yapısı değişime uğramıştır. Bu dönemde birçok kentte eğlence 

merkezlerinin kurulması ve aynı uyağa bağlı kalınarak manzûm hâle getirilmesi 

imkânsız olan bazı ilimlerin ve uzun kıssaların nazma dökülmek istenmesi gibi 

faktörlerin yol açtığı bu değişimin sonucunda muzdevic, muvaşşaha ve musammat 

gibi nazım türleri ortaya çıkmıştır. Bu nazım türlerinin ortaya çıkıştaki öncelikleri ve 

birbirlerinin alt bölümleri olup olmadıkları konusu henüz aydınlatılabilmiş değildir.   

Çalışmamızın konusu olan muhammesler, Arap şiiri içinde, adı geçen 

musammatların bir bölümüdür. Beşli, beş parçalı anlamına gelen muhammes, 

edebiyatta, beşer mısradan oluşan kıtalarla yazılan manzûmelerin adıdır. Aynı 

vezinde olan bu kıtalardaki ilk dört mısra, kendi aralarında uyaklıdır. Beşinci 

mısraları da ayrıca kendi aralarında uyaklı olan bu kıtalar arasındaki irtibât, beşinci 

mısraların uyağı ile veya kıta sonlarında beşinci, bazen de dördüncü ve beşinci 

mısraların nakarat şeklinde tekrar edilmesiyle sağlanmaktadır.  

Şiir eleştirmenlerinin sonradan türeyen bu şiir çeşitlerine verdikleri değer, tek 

uyaklı kasîdeye verdikleri kıymetin altında olmuştur. Klasik kaynaklarda, bu nazım 

türlerinde yazanın manzûmeleri, onun zayıflığının bir kanıtı olarak görülmüştür. 

Önde gelen şairler de sırf bu nazım türünün değerini düşürmek için, o tür 

manzûmelerini edebî değeri düşük recez bahri ile nazmetmişlerdir. Ancak gelişmenin 

önünde durulamamıştır, bu nazım türleri giderek güçlenmiştir ve çok güçlü şairler 

tarafından da kullanılmıştır.  
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Muhammes daha sonraları büyük ölçüde yerini kendisi gibi bir nazım türü 

olan tahmîse bırakmıştır. Beşleme, beşli duruma getirme anlamına gelen tahmîs, bir 

manzûmenin beyitlerinin üstüne veya mısralarının arasına aynı vezin ve uyakta üçer 

mısra ekleyerek yazılan manzûmeye denir. Tahmîste en önemli nokta, eklenen 

mısraların, asıl beyitlerle anlam ve ifâde gücü bakımından kaynaşabilmiş olmasıdır. 

Ayrıca asıl beyitler ile verilen anlamın tahmîs ile tekrar edilmemesi gerekir. Bir 

nazım şekli olan tahmîsin ne zaman ve hangi tarihte ortaya çıktığını gösterir kesin, 

güvenilir ve ayrıntılı bilgiler henüz ortada yoktur. Kaynaklarımızda en eski tahmîsin 

eş-Şukrâtîsî (ö.466/1073)’ye derleyebildiğimiz tahmîslerin en eskisi de Usâme b. 

Munkiz (ö.584/1188)’a aittir. Ancak 8./14. ve 9./15. yüzyıllarda, özellikle Bağdat’ın 

Hulagu’nun eline düşüşünden ve ‘Abbâsî devletinin dağılmasından sonra bu tür 

yaygın olarak kullanılmıştır.  

Şairler genelde kendilerinden önce gelmiş veya çağdaşları olan ünlü kişilerin 

beğenilen güzel şiirlerini tahmîs etmişlerdir. Bunun yanı sıra bazı ünlü kasîdeler de 

birden fazla şair tarafından tahmîs edilmiştir. Tahmîs manzûmesinin mutlaka bir 

başkasının şiirini tahmîs etmek suretiyle meydana getirilebileceği yolunda bir kural 

bulunmamaktadır. Kendilerine ait olup önceden yazmış oldukları manzûmeleri daha 

sonra bazen tahmîs ederek muhammes (beşli) durumuna getiren şairler de olmuştur.  

Tahmîs yazanlar, eski şairlerde var olan yeteneğin benzeri bir kabiliyetin 

kendilerinde de bulunduğunu göstermek istemişlerdir. Arap şiirinin başyapıtlarına 

olan hayranlık, dostlarından gelen talepleri yerine getirmek, sevâp kazanmak gibi 

dînî nedenler, bazı ünlü kasîdelerin tahmîs edilmemiş olmasının bir eksiklik olarak 

görülmesi ve kendi şiirlerinin unutulmamasını sağlamak için onu ünlü bir şiirle 

bağlantılı kılma arzusu, şairleri tahmîse iten diğer nedenler olmuştur. Ayrıca 

iktidarda bulunanların zamanla şiir ve şaire önem vermemesi de tahmîsin 

yaygınlaşmasının nedenleri arasında gösterilmiştir. 

Şiir eleştirmenleri tahmîse genelde olumsuz yaklaşmışlardır. Onlara göre, şiir 

nazmedebilen bir kişi, duygularını, inandıklarını ve söylemek istediklerinin tümünü 

başkasının bir şey eklemesine gerek kalmayacak biçimde şiirine katıp onu öyle 

nazmetmektedir. Dolayısıyla tahmîs yoluyla ona eklenecek her şey fazlalık olarak 

duracaktır. Bu yola koyulan şairler de zamanlarını ve yeteneklerini boşa harcamış 

olacaklardır. Onlara göre şiir orijinal hâliyle yani şairin seçtiği hâliyle kalmalıdır. 
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Ayrıca tahmîs ile, şiirin fesâhat ve belâgatına bozukluk girmekte, ek ve asıl 

mısraların anlamları arasında uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. 

Bazılarına göre ise şairlerin tahmîs yazarak birbirleriyle yarışması sonucunda 

edebî bir ortam oluşmuş, bu da şiiri ileriye doğru götürmüştür. Şiirin zayıf 

düşürülmesinde tahmîsin hiçbir etkisi olmamıştır. Aksine çeşitli faydaları 

görülmüştür. Şiirde tekellüfün ve zayıflığın yaygın olduğu bir dönemde tahmîs yazan 

şairler, toplumun, mâzisiyle olan bağını güçlendirmişler ve Arap şiirinin varlığını 

korumuşlardır. Ayrıca muhtevasını yenileyerek ünlü şiirleri güncelleştirmişlerdir. Bu 

eleştirmenlere göre, tahmîs iki şairin farklı zamanlarda yaşadığı gerçeklikleri yan 

yana getirmek ve aralarında bağlar kurmaya çalışmak sanatı olduğundan buna ileriye 

dönük bir adım ve şiir alanında getirilen bir yenilik olarak da bakılabilir.   

Tahmîsin diğer nazım türleri ile olan ilişkisi ve onların bir alt bölümü olup 

olmadığı hususunda şu sonuca varılmıştır: Bir beytin iki mısraı arasına üç mısra 

getirmek suretiyle oluşan tahmîslere teorik olarak taştîr denilebilse de Arap 

edebiyatında bunlara tahmîs adının verilmediği görülmüştür. Kasîdeyi musammat 

denilen bir tarzda tanzim etmek anlamına gelen tasmît ile tahmîs arasında, bu 

anlamda bütün ve parçası arasında olan türden bir ilişki vardır. Ancak bundan farklı 

olarak tasmît, “şairin bir beyti arûzlu ve revîden farklı uyağı olan parçalara bölmesi” 

olarak da tanımlanmıştır ve bu anlamıyla tasmîtin tahmîsi kapsamadığı görülmüştür.  

Tahmîsin iki ayrı parçadan meydana gelmesi, iki basamak halinde yazılması; 

buna karşılık muhammesin tek parça olması ve bir anda yazılması bu iki nazım 

şeklini birbirinden ayırmaktadır. Ayrıca tahmîsin genellikle iki kişi, muhammesin ise 

tek kişi tarafından yazıldığı da sayılabilecek farklardandır. Bütün bunlara rağmen 

muhammesle tahmîsi birbirinden ayırmaya yarayacak çok kesin ölçüler yoktur. 

Çalışmamızda incelenen muhammes ve tahmîsler, muhteva bakımından 

değerlendirildiğinde, aşk ve sevgili ile ilgili içeriğin ön sırayı aldığı görülmektedir. 

Bundan sonra sırasıyla tasavvuf, methiye, nasihat ve münâcât türleri gelmektedir. 

Tahmîs nazım türünün genelde ünlü kasîdelere yönelik olarak nazmedilmiş olması, 

bu manzûmelerin de ağırlıklı olarak din ve gazel nitelikli olması bunda etkili 

olmuştur. Ayrıca gazel ve methiye içerikli bazı manzûmelerin tahmîs ile başka 

muhtevalar elde ettikleri de görülmüştür.   
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Herhangi bir kıta sınırlaması olmadan iki kıtadan beş yüz seksen kıtaya kadar 

uzayan ve çok farklı kıta sayılarıyla yazılan muhammes ve tahmîslerde Arap 

şiirindeki neredeyse bütün bahirler kullanılmıştır. Bu durum, bu türlerde vezinle ilgili 

herhangi bir sınırlamanın olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak tahmîs ile eklenen 

mısraların önceden yazılmış manzûme ile aynı vezinde olmadığına bazı örneklerde 

rastlanılmıştır. Muhammes ve tahmîslerde âhengi yakalayabilmek, vezin ve uyak 

uygunluğunu sağlayabilmek ve onlarda ortaya çıkan bazı zorlukların üstesinden 

gelebilmek için şairler çeşitli şiir zarûretlerine başvurmuşlardır. 
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                                                      Ö Z E T 

  

Suzan, Yahya, Arap Şiirinde Muhammes ve Tahmîs, Doktora Tezi, Danışman: 

Prof. Dr. M. Faruk Toprak, IX-323s.  

 

Bu çalışmada, Arap şiirinin nazım türlerinden olan muhammes ve tahmîsler, 

gelişim, biçim ve içerik yönünden incelenmeye çalışılmıştır. Muhammes, beşer 

mısrâdan oluşan kıtalarla yazılan manzûmelerin adıdır. Aynı vezinde olan bu 

kıtalardaki ilk dört mısrâ, kendi aralarında uyaklıdır. Beşinci mısraları da kendi 

aralarında uyaklı olan bu kıtalar arasındaki irtibât, bu beşinci mısrâın uyağı ile 

meydana gelmektedir. Bu irtibat, beşinci mısrâın, bazen de dördüncü ve beşinci 

mısrâların bazı örneklerde nakarat şeklinde tekrar edilmesiyle de sağlanmaktadır.  

Bu nazım türünün ortaya çıkışı, Arap şiirinde yenilik arayışlarının hız 

kazandığı ‘Abbâsî döneminin başına rastlar. Uyak konusunda şairin yetersizliği, aynı 

uyağa bağlı kalarak manzûm hâle getirilmesi imkânsız olan bazı ilimlerin ve uzun 

kıssaların nazma dökülmek istenmesi bunda etkili olmuştur. Muhammes yazan şairin 

bu tür manzûmeleri, başta onun zayıflığının bir kanıtı olarak görülmüşse de 

gelişmenin önünde durulamamış, bu nazım türü giderek güçlenmiş ve çok güçlü 

şairler tarafından da kullanılır olmuştur.  

Muhammes zamanla yerini büyük ölçüde tahmîse bırakmıştır. Tahmîs, bir 

manzûmenin beyitlerinin üstüne veya mısrâlarının arasına aynı vezin ve uyakta üçer 

mısrâ ekleyerek yazılan manzûmeye denir. Tahmîste en önemli nokta, eklenen 

mısrâların, asıl beyitlerle anlam ve ifâde gücü bakımından kaynaşabilmiş olmasıdır. 

Ayrıca asıl beyitler ile verilen anlamın tahmîs ile tekrar edilmemesi gerekir. 

Tahmîsin hangi tarihte ortaya çıktığını gösterir kesin, güvenilir ve ayrıntılı 

bilgiler henüz ortada yoktur. Ancak 8./14. ve 9./15. yüzyıllarda, özellikle Bağdat’ın 

Hulagu tarafından işgal edilmesinden ve devletin dağılmasından sonra bu tür yaygın 

olarak kullanılmıştır.  

Tahmîs yazanlar, eski şairlere meydan okurcasına, onlarda var olan yeteneğin 

benzeri bir kâbiliyetin kendilerinde de bulunduğunu göstermek istemektedirler. Arap 

şiirinin bazı başyapıtlarına olan hayranlık, dostlardan gelen talepleri yerine getirmek, 
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sevâp kazanmak gibi dinî nedenler ve kendi eserlerinin unutulmamasını sağlamak 

için onu ünlü bir eserle bağlantılı kılmak arzusu tahmîsin başka nedenleridir. 

Eleştirmenler tahmîse genelde olumsuz yaklaşmaktadırlar. Onlara göre, uzun 

kasîdeler nazmedebilen şair, duygularını ve söylemek istediklerini başkasının bir şey 

eklemesine gerek kalmayacak bir biçimde o kasîdelere katmıştır. Dolayısıyla tahmîs 

yoluyla ona eklenecek her şey fazlalık olarak duracaktır. Ayrıca bu yolla fesâhat ve 

belâgatına bozukluk girdiğinden şiir orijinal hâliyle kalmalıdır. 

Muhammes ve tahmîslerin içeriğini genelde gazel ve dînî konular 

oluşturmaktadır. Tahmîsin genelde ünlü kasîdelere yönelik olarak nazmedilmesi ve 

bu manzûmelerin de ağırlıklı olarak din ve gazel içerikli olması bunda etkili 

olmuştur. Ayrıca türü gazel ve methiye olan bazı manzûmelerin, tahmîs ile başka 

içerikler elde ettikleri de görülmüştür.   

Herhangi bir kıta sınırlaması olmadan yazılan bu manzûmelerde vezinle ilgili 

herhangi bir kuralın bulunmadığı görülmektedir. Ancak tahmîs ile eklenen mısrâların 

önceden yazılmış manzûme ile aynı vezinde olmadığına bazı örneklerde 

rastlanılmıştır. Ayrıca muhammes ve tahmîslerde vezin ve uyak uygunluğunu 

sağlayabilmek için şairler çeşitli şiir zarûretlerine başvurmuşlardır. 
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                                    S U M M A R Y 

 

Suzan, Yahya, Muhammas and Tahmîs in Arabic Poetry, Doctoral Thesis, 

Supervisor: Prof. Dr. M. Faruk Toprak, page IX-323. 

 

 In this study, muhhammas and tamîs, two forms of poetical writing in Arabic, 

were dealt with in terms of evolution, form and content. Muhammas is the name 

given to poems composed of five-line stanzas. The first four lines of these stanzas, 

which enjoy same meter, rhyme with each other. Similarly, the fifth lines of the 

stanzas also rhyme, which establishes a link among the stanzas in general. The link is 

maintained throughout the poem by repeating the fifth line, in certain examples both 

the fourth and the fifth lines, as refrain. 

 This style of versification appeared in the early years of the Abbasid period, a 

time during which search for innovation in Arab poetry gained pace. The inadequacy 

of poets regarding rhyming and the desire to versify certain sciences and long tales 

which were impossible to versify by maintaining the same rhythm throughout the 

writing contributed to the birth of this new style. Although poems written in the form 

of muhammas were previously seen as an evidence of weakness of their writers, this 

style recorded significant progress and came to be used by prominent poets as well. 

 In later years muhammas mostly gave way to tahmîs. Tahmîs is the name 

given to poems that are written by adding three lines with same meter and rhyme 

above couplets or between lines. The most important point with tahmîs is the 

harminy between added lines and original couplets in terms of meaning and the 

strength of articulation. Furthermore, tahmîs should not be used to repeat the 

meaning already communicated through original couplets. 

 Currently there are no proven, reliable and detailed information about when 

tahmîs appeared. However, this style was widely used in the 14
th

 and 15
th

 centuries, 

hijri 8
th

 and 9
th

 centuries, particularly following the occupation of Baghdad by 

Hulagu Khan and the destruction of the Abbasid caliphate. 

Poets writing tahmîs are challenging old poets and trying to show that they 

possess similar artistry as old poets did. Admiration for certain masterpieces of Arab 

poetry, responding to wishes of friends, trying to acquire merit for religious reasons 
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and the desire to link their works to a famous work to make it unforgettable are 

among reasons behind the use of tahmîs. 

Critics generally entertain negative views regarding tahmîs. They say that 

poets who can write long qasidahs have communicated their feelings and what they 

want say in their poems without additions of anyone else. Therefore, anything added 

to such works through tahmîs will be redundant. There is even the risk that tahmîs 

will harm fluency and eloquence of such poems. 

Odes and religion form most of the content of muhammas and tahmîs. This is 

because of fact that tahmîs is used for famous qasidahs and that these qasidahs have 

odes and religion as their subjects. Certain poems written in the form of ode and 

encomium have been added new contents through tahmîs. 

There are no set rules about meter and the number of stanzas in such poems. 

However, there are certain examples in which the lines added through tahmîs have 

different meter than the meter of the original work. Furthermore, poets have resorted 

to various poetical practices to maintain metric and rhytmic harmony.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 306 

                                          B İ B L İ Y O G R A F Y A 

 

‘Abbâs, İhsân, Târîhu’n-Nakdi’l-‘Edebî ‘İnde’l-‘Arab, Dâru’s-Sakâfe, Beyrût, tsz. 

……..., Târîhu’l-Edebi’l-Endelusî ‘Asru’t-Tavâif ve’l-Murâbıtîn, Beyrût, 1985. 

‘Abdulazîz b. Bâz - Muhammed b. Sâlih el-‘Useymin, Fetâvâ Muhimme li 

‘Umûmi’l-Ümme, tah. İbrâhîm el-Fâris, Riyâd, 1413.  

el-‘Aclûnî, İsmâ’îl b. Muhammed, Keşfu’l-Hafâ’ ve Muzîlu’l-İlbâsi ‘ammâ İştehere 

mine’l-Ehâdîsi ‘alâ Elsineti’n-Nâs, (I-II), Kâhire, 1352. 

Ahmed b. Hanbel Ebû ‘Abdillah eş-Şeybânî, el-Musned, (I-VI), Muessesetu Kurtuba, 

Kâhire, tsz. 

Ahmed el-İskenderî - Ahmed Emîn - ‘Alî el-Cârim - ‘Abdülazîz el-Beşerî - Ahmed 

Dayf, el-Mufassal fî Târîhi’l-Edebi’l-‘Arabî, Beyrût, 1414/1994. 

‘Alî b. Ebî Tâlib, Muhammesât, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, no: 38199, v. 

23b-30b. 

el-Âlûsî, Mahmûd Şukrî, Bulûğu’l-Ereb fî Ma’rifeti Ahvâli’l-‘Arab, tah. Muhammed 

Behcet el-Eserî, (I-III), Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrût, tsz. 

Ateş, Süleyman, Kur’ân-ı Kerîm’in Yüce Meâli, Şura Yayınları, İstanbul, tsz.  

Bâşâ, ‘Umer Mûsa, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (el-‘Asru’l-Memlûkî), Dimaşk, 

1409/1989. 

…...., Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (el-‘Asru’l-‘Usmânî), Dimaşk, 1409/1989. 

el-Bâ’ûniyye, ‘Âişe bint Yûsuf, el-Kavlu’s-Sahîh fî Tahmîsi Bürdeti’l-Medîh, 

Süleymaniye, bölüm: Aşir Efendi, no. 449, v. 2b-15b. 

Bedevî, Ahmed Ahmed, Üsüsü’n-Nakdi’l-Edebî ‘inde’l-‘Arab, Dâru Nahdeti Mısr, 

Kâhire, tsz.  

el-Behnesî, Ebû İshâk b. Ebî’l-Hasan ‘Alî, Tahmîsu’l-Kâfiyeti’l-Bedî’iyye, 

Süleymaniye, bölüm: Ayasofya, no: 4174, v. 2b-27b. 

Beşşâr b. Burd, Dîvân, yay. M.M. Nâsıruddîn, Beyrût, 1413/1993.  

Brockelmann, Carl, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, terc. ‘Abdulhalîm en-Neccâr ve 

diğerleri, (I-IX), Mısır, 1993.  

el-Buhârî, Muhammed b. İsma’îl, el-Câmi’u’s-Sahîh el-Muhtasar, tah. Mustafa Dîb 

el-Buğâ, (I-VI), Beyrût, 1407/1987. 



 307 

el-Bura’î, ‘Abdurrahîm b. Ebî Ahmed, Dîvân (fî’l-Kasâidi’r-Rabbâniyye ve’l-

Medâihi’n-Nebeviyye), el-Matb’atu’l-‘Âmire, İstanbul, 1305. 

el-Bustânî, Butrus, Udebâ’u’l-‘Arab, (I-IV), Beyrût, 1997.  

Bûzîne, Muhammed, Dîvânu’l-Muvaşşahâti’l-Endelusiyye, Tûnus, 1989.  

el-Câhiz, Ebû ‘Usmân ‘Amr b. Bahr, el-Beyân ve’t-Tebyîn, tah. Dervîş Cuveydî, (I-

III), Beyrût, 1420/1999.   

el-Cenbîhî, eş-Şeyh Muhammed, İ’tilâfu’l-Me’ânî ve’l-Mebânî fî Tahmîsi Kasîdeti 

Ebî Firâs el-Hamdânî, tsz. 

Cengiz, Halil Erdoğan, “Divan Şiirinde Musammatlar”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel 

Sayısı II (Divan Şiiri), sayı: 415-416-417 (1986), s. 291-429. 

Cilacı, Osman - Parladır, Selâhattin - Uludağ, Süleyman - Çağrıcı, Mustafa, “Dua”, 

DİA, İstanbul, 1994, IX/529-539 

Corcî Zeydân, Târîhu Âdâbi’l-Luğati’l-‘Arabiyye, (I-III), Beyrût, 1983.  

Cour, A., “İbn Zeydûn”, İA, Eskişehir, 1997, V-II, 837-838 

el-Cundî, eş-Şeyh Emîn b. Hâlid b. Muhammed, Dîvân, Matba’atu’l-Me’ârif, Beyrût, 

1321. 

Çetin, Nihad M., Eski Arap Şiiri, İstanbul, 1973. 

……., “Arap”, DİA, İstanbul, 1991, III, 276-309. 

Dâğıstânî, ‘Abbâs Fevzî, Enîsu’l-Vahde Tahmîsu’l-Bürde, İstanbul, 1300. 

ed-Dâye, Muhammed Rıdvân, fî’l-Edebi’l-Endelusî, Dimaşk, 1421/2000. 

Dayf, Şevkî, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (el-‘Asru’l-Câhilî), Kâhire, 1977. 

……, Târihu’l-Edebi’l-‘Arabî (el-‘Asru’l-İslâmî), Kâhire, 1976. 

……, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (el-‘Asru’l-‘Abbâsî el-Evvel), Kâhire, 1982. 

……, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî (‘Asru’d-Duvel ve’l-İmârât), Kâhire, 1990. 

……, el-Fenn ve Mezâhibuhu fî’ş-Şi’ri’l-‘Arabî, Kâhire, 1978.  

Demirayak, Kenan, Abbâsi Edebiyatı Tarihi, Erzurum, 1998. 

ed-Demîrî, Kemâluddîn Muhammed b. Mûsâ, Hayâtu’l-Hayevâni’l-Kübrâ, (I-II), 

Mısır, 1398/1978. 

Di’bil b. ‘Alî el-Huzâ’î, Dîvân, tah. Abdussâhib ‘Umrân ed-Duceylî, Beyrût, tsz. 

Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara, 2005. 

Durmuş, İsmail, İbn Zümrek, DİA, İstanbul, 1999, XX, 472. 

………., - Elmalı, Hüseyin, “İbnü’n-Nahvî”, DİA, İstanbul, 2000, XXI/163-164. 



 308 

………., - Ergin, Ali Şakir, “İbnü’l-Verdî”, DİA, İstanbul, 2000, XXI/239.  

E. Levi-Provençal, “Nasrîler”, İA, Eskişehir, 1997, IX, 115. 

Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş’as es-Sicistânî el-Ezdî, Sünenu Ebî Dâvûd, tah. 

Muhammed Muhyiddîn ‘Abdulhamîd, (I-IV), Dâru’l-Fikr, tsz. 

Ebû Hilâl el-‘Askerî, el-Hasan b. ‘Abdillah b. Sehl, Cemheretu’l-Emsâl, tah. Ahmed 

‘Abdusselâm (I-II), Beyrût, 1408/1988. 

Ebû Temmâm, Dîvân (bi Şerhi’l-Hatîbi’t-Tebrîzî), tah. Muhammed ‘Abduh ‘Azzâm, 

(I-IV), Dâru’l-Me’ârif, Mısır, 1976. 

Elmalı, Hüseyin, “Kaside”, DİA, İstanbul, 2001, XXIV, 562-563. 

……..., “Bahâ Züheyr”, DİA, İstanbul, 1991, IV, 453-454. 

Emîn, Ahmed, Zuhru’l-İslâm, (I-II), Mektebetu’n-Nahdati’l-Mısriyye, Kahire, 1999. 

……., Fecru’l-İslâm, et-Tab’atu’l-Hâdiyete ‘Aşer, 1975. 

el-Ensârî, Muvaffakuddîn ‘Abdullah b. ‘Umer, Tahmîsu Maksûreti İbn Dureyd el-

Ezdî fî Risâ’i’l-İmâm Ebî ‘Abdillah el-Huseyn b. ‘Alî, tah. ‘Abdussâhib ‘Umrân ed-

Duceylî, Beyrût, 1977. 

Er, Rahmi, “İbn Zeydûn”, DİA, İstanbul, 1999, XX/464-466. 

Erdoğan, Mustafa, Türk Edebiyatında Muhammes, Ankara, 2002. 

F. Krenkow, “Kasîde”, İA, Eskişehir, 1997, VI, 388. 

el-Fâzâzî, Ebû Zeyd ‘Abdurrahman Ebû Sa’îd Yahluften b. Ahmed, Dîvânu’l-

Vesâ’ili’l-Mutekabbele ma’a Tahmîsihi fî Medhi’n-Nebiyy, el-Matba’atu’l-

Meymeniyye, Mısır, 1322. 

Fevvâz eş-Şe’âr, eş-Şu’arâ’u’l-‘Arab, (I-II), Beyrut, 1420/1999. 

el-Feyyûmî, eş-Şeyh Şemsuddîn Muhammed, Mevlidu Şerefi’l-‘Âlemîn ve Mecmû’a 

(Tahtavî ‘alâ Tahmîsi Bürdeti’l-Ebûsîrî) fî’l-Medhi’n-Nebevî, el-Matba’atu’r-

Rahmâniyye, Mısır, 1350. 

el-Fîrûzâbâdî, Mecduddîn Muhammed b. Ya’kûb, el-Kâmûsu’l-Muhît, (I-IV), Dâru’l-

Cîl, Beyrût, tsz.  

Furat, Ahmed Subhi, “Ve’vâ”, İA, Eskişehir, 1997, XIII/307-308. 

G. Levı Della Vıda, “Katarî b. el-Fucâ’a”, İA, Ekişehir, 1997, VI, 422-423. 

Goldziher, Ignace, Klasik Arap Literatürü, çev. Azmi Yüksel - Rahmi Er, Ankara, 

1993. 



 309 

el-Hâc Muhammed el-Fevzî ibnu’l-Hâc Ahmed el-Edirnevî, Miftâhu’n-Necât fî 

Teslîsi’l-Lügat ve Tahmîs Kasîdeti’l-Bürde, 1284.  

el-Hâcirî, Ebû’l-Fadl Husâmuddîn ‘Îsâ b. Sencer b. Behrâm, Dîvân, el-Matba’atu’l-

‘Âmire, Mısır, 1305. 

el-Hâmevî, Muhammed b. Ebî’l-Vefâ, Tahmîs Melîh ‘alâ Bürdeti’l-Medîh, İ.Ü. 

Merkez Kütüphanesi Yazmaları, bölüm: Arapça, no: 3029, v. 7b-23a. 

el-Hâşimî, es-Seyyid Ahmed, Mîzânu’z-Zeheb fî Sinâ’ati Şi’ri’l-‘Arab, Beyrût, 

1415/1995. 

el-Hatîbul-Kazvini, Celâluddîn Ebû ‘Abdillah Muhammed b. Sa’diddîn b. ‘Umer, el-

Îdâh fî ‘Ulûmi’l-Belağa, Beyrût, 1998. 

el-Hillî, Ebû’l-Mehâsin Safiyuddîn ‘Abdülazîz b. Serâyâ, Dîvân, Dâru Sâdır, Beyrût, 

tsz.   

Hulusi Kılıç, “Bedîiyyât”, DİA, İstanbul, 1992, V, 323-324. 

İbn Bessâm, Ebû’l-Hasan ‘Alî eş-Şenterînî, ez-Zahîre fî Mehâsini Ehli’l-Cezîre, tah. 

İhsân ‘Abbâs, Tûnus, 1981. 

İbn Haldûn, ‘Abdurrahman b. Muhammed, Mukaddime, tah. Dervîş el-Cuveydî, 

Beyrût, 1416/1996. 

İbn Hâtime, Ahmed b. ‘Alî el-Ensârî el-Endelusî, Dîvân, Tah. Muhammed Rıdvân 

ed-Dâye, Dimaşk, 1399/1978. 

İbn Hibbân, Muhammed, Sahîh İbn Hibbân, (I-XVIII), tah. Şu’ayb el-Arna’ût, 

Beyrût, 1414/1993. 

İbn Hicce el-Hamevî, Takiyuddîn Ebû Bekr ‘Alî b. ‘Abdillah, Hizânetu’l-Edeb ve 

Ğâyetu’l-Ereb, (I-II), tah. ‘İsâm Şa’îtû, Beyrut, 1987. 

İbn Hişâm, Cemâluddîn ‘Abdullah b. Yûsuf b. Ahmed, Muğnî’l-Lebîb ‘an Kutubi’l-

E’ârîb, tah. Hasan Cemed-İmîl Bedî’ Ya’kûb, (I-III), Beyrût, 1418/1998. 

İbn Huzeyme, Muhammed b. İshâk Ebû Bekr es-Sulemî en-Nîsâbûrî, Sahîh İbn 

Huzeyme, (I-IV), tah. Muhammed Mustafa el-A’zamî, Beyrût, 1390/1970.  

İbnu’l-‘İmâd, Şihâbuddîn Ebû’l-Felâh ‘Abdulhayy b. Ahmed b. Muhammed, 

Şezerâtu’z-Zeheb fî Ahbâri Men Zeheb, tah. ‘Abdulkâdir el-Arnâ’ût-Mahmûd el-

Arnâ’ût, (I-X), Dimaşk-Beyrût, 1414/1993. 

İbn Kesîr, Ebû’l-Fidâ İsmâ’îl b. ‘Umer, el-Bidâye ve’n-Nihâye, (I-IV), Mektebetu’l-

Me’ârif, Beyrût, tsz. 



 310 

İbn Kuteybe, Ebû Muhammed ‘Abdullah b. Muslim ed-Dîneverî, eş-Şi’r ve’ş-Şu’arâ, 

tah. ‘Umer et-Tabbâ’, Beyrut, 1418/1997. 

İbn Manzûr, Cemâluddin Ebû’l-Fadl Muhammed b. Mükerrem, Lisânu’l-‘Arab, tah. 

‘Abdullah ‘Ali el-Kebîr-Muhammed Ahmed Hasbullah-Hâşim Muhammed eş-Şâzilî, 

(I-VI), Dâru’l-Me’ârif, Kâhire, tsz. 

İbn Ma’sûm el-Medenî, es-Seyyid Sadrüddîn ‘Alî Hân, Tahmîsu Kasîdeti’l-Bürde, 

tah. Habîb Âl Camî’, Beyrût, 1417/1996. 

……………………, Sülâfetu’l-‘Asr fî Mehâsini’ş-Şu’arâ’ bi Külli Mısr, Mısır, 1324. 

İbn Muleyk, ‘Alâuddîn ‘Alî b. Muhammed el-Hamevî, Dîvân (en-Nefehâtu’l-

Edebiyye mine’r-Riyâdi’l-Hameviyye),  el-Matba’atu’l-‘İlmiyye, Beyrut, 1312. 

İbnu’n-Nedîm, Ebû’l-Ferec Muhammed b. İshâk en-Nedîm, el-Fihrist, Dâru’l-

Ma’rife, Beyrût, 1398/1978.  

İbn Reşîk, Ebû ‘Alî el- Hasan el-Kayrevânî el-Ezdî, el-‘Umde fî Mehâsini’ş-Şi’ri ve 

Âdâbihi ve Nakdih, tah. Muhammed Muhyiddîn ‘Abdulhamîd, (I-II), Beyrût, 

1401/1981. 

İbn Sellâm el-Cumahî, Muhammed, Tabakât Fuhûli’ş-Şu’arâ, şerh: Mahmûd 

Muhammed Şâkir, Dâru’l-Me’ârif, Kâhire, tsz.   

İbn Şâkir el-Kutubî, Muhammed b. Şâkir b. Ahmed, Fevâtu’l-Vefeyât, tah. 

Muhammed Muhyiddîn ‘Abdulhamîd, (I-II), Kâhire, 1951.  

İbn Teymiyye, Ebû’l-‘Abbâs Ahmed b. ‘Abdilhalîm el-Harrânî, Mecmû’u’l-Fetâvâ, 

(I-XXXV), tsz. 

İbn Zeydûn, Ebû’l-Velîd Ahmed b. ‘Abdillah el-Endelusî, Dîvân, şerh: Yûsuf Ferhât, 

Beyrût, 1415/1994. 

İbrâhîm b. es-Sureyyâ, Tahmîs Manzûme li’l-İmâm eş-Şâfi’î, Süleymaniye, bölüm: 

Esad Efendi, no: 3795, v. 64b-66a.  

el-İbşîhî, Şihâbuddîn Muhammed b. Ahmed, el-Mustatraf fî Kulli Fennin Mustazraf, 

tah. Mufîd Muhammed Kamîha, (I-II), Beyrût, 1986. 

el-İbşîtî, Şihâbuddîn Ebû’l-‘Abbâs Ahmed b. İsmâ’îl, Tahmîsu Yakûlu’l’Abd fî 

Bed’i’l-Emâlî, Süleymaniye, bölüm: Laleli, no: 3701, v. 177b-179b. 

İpekten, Haluk, “Gazel” DİA, İstanbul, 1996, XIII, 440-442. 

el-İsfahânî, Ebû’l-Ferec, el-Eğânî, Beyrût, 1407/1986. 

el-İşbîlî, İbrâhîm b. Sehl, Dîvân, tah. Muhammed Farah Duğyam, Beyrût, 1998. 



 311 

Kam, Ömer Ferit, Vahdet-i Vücûd, Ankara, 2003. 

Karadeniz, Osman, “Heyûlâ”, DİA, İstanbul, 1998, XVII, 294. 

Karaaslan, Nasuhi Ünal, “İbn Düreyd”, DİA, İstanbul, 1999, XIX/417. 

el-Karşî, Şerefuddîn Ebû Sa’d Şa’bân b. Muhammed, Neylu’l-Murâd fî Tahmîsi 

Bânet Su’âd, Süleymaniye, bölüm: Lala İsmail, no: 580, v. 78a-78b.  

Kaya, Mahmut, Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş, İstanbul, 2004. 

……, “Kasîdetü’l-Bürde”, DİA, İstanbul, 2001, XXIV, 568-569. 

……, “Bûsîrî, Muhammed b. Sa’îd”, DİA, İstanbul, 1992, VI, 468-470. 

……, “el-Kasîdetü’l-Hemziyye”, DİA, İstanbul, 2001, XXIV/569-570. 

Kâtib Çelebî, Keşfu’z-Zunûn ‘an Esmâi’l-Kutubi ve’l-Funûn, (I-II), Beyrût, 1992. 

Kılıç, Mahmut Erol, Sûfî ve Şiir, İnsan Yayınları, İstanbul, 2006.  

Kılıçlı, Mustafa, “Hillî, Safiyüddin”, DİA, İstanbul, 1998, XVIII/41. 

Kîlânî, Kâmil, Nazarât fî’l-Edebi’l-Endelusî, Matba’atu’l-Mektebeti’t-Ticâriyye, 

Mısır,1342/1924. 

Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004. 

el-Kudâ’î, Muhammed b. Selâme b. Ca’fer Ebû ‘Abdillah, Musnedu’ş-Şihâb, tah. 

Hamdî b. ‘Abdilmecîd es-Selefî, (I-II), Beyrût, 1407/1986.  

Kudâme b. Ca’fer, Nakdu’ş-Şi’r, Matba’atu’l-Cevâib, İstanbul, 1302. 

 …………………., Nakdu’n-Nesr, Beyrût, 1416/1995. 

el-Lâzikî, Hasan ‘Ârif el-Edîb el-Mahmûdî, Tahmîsu Kasîdeti İbn Zureyk el-

Bağdâdî, Matba’atu Cerîde, Beyrût, 1317. 

el-Ma’arrî, Ebû’l-‘Alâ, Risâletu’l-Ğufrân, tah. Bintu’ş-Şâti’, Dâru’l-Me’ârif, Kâhire, 

tsz. 

el-Makdîsî, Enîs, ed-Duvelu’l-‘Arabiyye ve Âdâbuhâ, et-Tab’atu’l-‘Âşire, Beyrût, 

tsz. 

el-Makkarî, Ahmed b. Muhammed, Nefhu’t-Tîb min Ğusni’l-Endelusi’r-Ratîb ve Zikr 

vezîrihâ Lisânuddîn b. el-Hatîb, tah. Muhammed Muhyiddîn ‘Abdulhamîd, (I-X), 

Matba’atu’s-Se’âde, Mısır, 1367/1949. 

…………., Ezhâru’r-Riyâd fî Ahbâri ‘İyâd, tah. Mustafa es-Sakâ - İbrâhîm el-

Ebyârî, - ‘Abulhafîz Şilebî, Kahire, 1358/1939. 

Mecmû’atu’t-Tehâmîs, İstanbul, 1306. 

el-Mevlevî, Tâhir, Edebiyat Lügatı, neşr. Kemal Edib Kürkçüoğlu, İstanbul, 1994.  



 312 

el-Meydani, Ebû’l-Fadl Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî, Mecme’u’l-Emsâl, tah. 

Muhammed Muhyiddîn ‘Abdulhamîd, (I-II), Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, tsz. 

el-Mısrî, eş-Şeyh Muhammed, Câmi’u’l-Kunûz ‘alâ’l-Kasîdeti’l-Bür’e ve Tesbî’u’l-

Kasîde ve Tahmîs Münâcât Yâ Men Yerâ, 1286.  

Moh. Bencheneb, “Müveşşah”, İA, Eskişehir, 1997, VIII, 866-868. 

……………….., “Muzdevic”, İA, Eskişehir, 1997, VIII, 869. 

Muhammed b. ‘Abdilvahhâb, Muellefâtu’ş-Şeyhi’l-İmâm Muhammed b. 

‘Abdilvahhâb, tah. ‘Abdulazîz Zeyd er-Rûmî-Muhammed Baltâcî-Seyyid Hicâb, 

Riyâd, tsz. 

el-Mûsılî, ‘Usmân b. el-Hâcc ‘Abdillah el-Mevlevî, el-Ebkâru’l-Hisân fî Medhi 

Seyyidi’l-Ekvân, Matba’atu’l-Ehâlî ve’l-Bilâd, Mısır, 1313. 

………..., el-Hediyyetu’l-Hamîdiyye eş-Şâmiyye ‘alâ’l-Kasîdeti’l-Lâmiyye fî Medhi 

Hayri’l-Beriyye,  Matba’atu’l-Ehâlî ve’l-Bilâd, Mısır, 1313. 

Muslim b. el-Haccâc Ebû’l-Huseyn en-Nîsâbûrî el-Kuşeyrî, Sahîh Muslim, tah. 

Muhammed Fuâd ‘Abdulbâkî, (I-V), Beyrût, tsz. 

Mustafa Maksûd Resâ ibn İbrâhîm b. Mustafa, Tahmîsu’l-Kasîde el-Mevsûme bi’l-

Bürde, Matbaa-i Amire, 1262. 

en-Nâblusî, ‘Abdülğanî b. İsmâ’îl, Nefehâtu’l-Ezhâr ‘alâ Nesemâti’l-Eshâr fî 

Medhi’n-Nebiyyi’l- Muhtâr, Dimaşk, 1299.  

…………, Dîvânu’l-Hakâik ve Mecmû’u’r-Rakâik, tah. Muhammed ‘Abdulhâlik ez-

Zenâtî, Beyrût, 1421/2001.  

…………, Tahmîs Bânet Su’âd, İ.Ü. Merkez Kütüphanesi, bölüm: Arapça, no: 4856, 

v. 1b-6a. 

Nahifî Süleymân b. ‘Abdirrahman, Tahmîsu’l-Mudariyye, A.Ü. İlahiyat Fakültesi 

Kütüphanesi, no: 37397, v. 30b-33b. 

…………………………………… (Nahîfî Efendî), Tahmîs Kasîde-i Bürde, el-

Cevâib Matbaası İstanbul, 1297.  

en-Na’îmî, ‘Abdulhamîd b. el-Hâcc ‘Umer, Tahmîsu’l-Munferice, A.Ü. İlahiyat 

Fakültesi, no: 37397, v. 138a-144b. 

en-Nebhânî, Yûsuf b. İsmâ’îl, el-Mecmû’atu’n-Nebhâniyye fî’l-Medâihi’n-

Nebeviyye, (I-IV), el-Matba’atu’l-Edebiyye, Beyrût, 1320. 



 313 

………….., Dîvânu’l-Medâihi’n-Nebeviyye (el-‘Ukûdu’l-Lu’luiyye fî’l-Medâihi’n-

Nebeviyye), Beyrût, 1329. 

en-Nîsâbûrî, Muhammed b. ‘Abdillah Ebû ‘Abdillah el-Hâkim, el-Mustedrek ‘alâ’s-

Sahîhayn, (I-IV), tah. Mustafa ‘Abdulkâdir ‘Atâ, Beyrût, 1411/1990. 

Olguner, Fahrettin, “Eflatun”, DİA, İstanbul, 1994, X, 469-476. 

Özervarlı, M. Sait, “el-Emâlî”, DİA, İstanbul, 1995, XI, 73. 

Pala, İskender, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, İstanbul, 2003. 

Pekolcay, Necla - Eraydın, Selçuk - Tahralı, Mustafa - Uzun, Mustafa - Subaşı, M. 

Husrev, İslâmî Türk Edebiyatında Şekil ve Nev’îlere Giriş, İstanbul, 1994. 

er-Râfi’î, Mustafa Sâdık, Târîhu Âdâbi’l-‘Arab, (I-III), Beyrût, 1394/1974. 

Recâ’ es-Seyyid el-Cevherî, Fennu’r-Recez fî’l-‘Asri’l-‘Abbâsî, İskenderiye, tsz. 

er-Revvâs, Bahâuddîn es-Seyyid Muhammed Mehdî es-Sayyâdî, Dîvân (Mişkâtu’l-

Yakîn ve Mahaccatu’l-Muttakîn), Mısır, 1315.  

es-Safedî, Salâhuddîn Halîl b. Aybek, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, bi-i’tinâ’i Hellmut Ritter, 

(I-XXVII), Wiesbaden (Almanya), 1381/1962.  

………..., A’yânu’l-‘Asr ve A’vânu’n-Nasr, Ma’had Târîhi’l-‘Ulûmi’l-‘Arabiyye 

ve’l-İslâmiyye, Wiesbaden (Almanya), 1410/1990. 

…………, Tesbî’u’l-Bürde, İ.Ü. Merkez Kütüphanesi, bölüm: Arapça, no: 3144, v. 

1b-63b. 

es-Sağânî, el-Hasan b. Muhammed b. el-Hasan, el-Murtecel fî Şerhi’l-Kilâdeti’s-

Simtiyye fî Tevşîhi’d-Dureydiyye, tah. Ahmed Hân, Mekke, 1409/1989.  

Sa’îd b. el-Ahreş, Bürdetu’l-Bûsîrî bi’l-Mağribi ve’l-Endelus Hilâle’l-Karneyn es-

Sâmin ve’t-Tâsi’, Matba’atu’l-Fadâle, Mağrib, 1419/1998.  

Sarmış, İbrahim, “İbn Sehl”, DİA, İstanbul, 1999, XX, 312. 

es-Se’âlibî, Ebû Mansûr ‘Abdulmelik b. Muhammed b. İsmâ’îl en-Nîsâbûrî, 

Yetîmetu’d-Dehr, (I-IV), Matba’atu’s-Senâvî, Mısır, 1352/1934.   

Sellâm, Muhammed Zağlûl, el-Edeb fî’l-‘Asri’l-Memlûkî, (I-II), Mısır, 1971.  

es-Serrâc, Ebû ‘Abdillah Muhammed b. Ebî Bekr Şemsuddîn, Tahmîs Kasîde Bânet 

Su’âd Mâ beyne’l-Mısrâ’ayn, İzmir Milli Kütüphanesi Yazmaları, no: 1623, v. 180b-

184a. 

Sîbeveyh, ‘Amr b. ‘Usmân b. Kanber, el-Kitâb, tah. İmîl Bedî’ Ya’kûb, (I-V), 

Beyrût, 1420/1999. 



 314 

es-Sundûbî, Hasan, Şerhu Dîvâni İmri’i’l-Kays, Matba’atu’l-İstikâme, Kâhire, tsz. 

es-Subkî, Tâcuddîn Ebû Nasr ‘Abdulvahhâb b. Takiyiddîn, Tabakâtu’ş-Şâfi’iyye el-

Kubrâ, (I-VI), el-Matba’atu’l-Huseyniyye, Mısır, 1324. 

Süleymân b. ‘Abdillah b. Muhammed b. ‘Abdilvahhâb, Teysîru’l-‘Azîzi’l-Hamîd fî 

Şerh Kitâbi’t-Tevhîd, Mektebetu’r-Riyâd el-Hadîse, Riyâd, tsz. 

eş-Şehristânî, Muhammed b. ‘Abdilkerîm b. Ebî Bekr Ahmed, el-Milel ve’n-Nihel, 

tah. Muhammed Seyyid Kîlânî, (I-II), Beyrut, 1404. 

eş-Şerîf Ebû’l-Kâsım ‘Alî b. et-Tâhir Ebî Ahmed el-Huseynî, Emâlî’s-Seyyidi’l-

Murtadâ, (I-IV), tah. Muhammed Bedruddîn en-Na’sânî, Mısır, 1325/1907. 

eş-Şeyh el-Mellâh, Tahmîsu Lâmiyyeti İbni’l-Verdî, Süleymaniye, bölüm: Lala 

İsmail, no: 580, v. 86b-96b. 

eş-Şeyzerî, Emînu’d-Devle Ebû’l-Ğanâim Muslim b. Mahmûd, Cemheretu’l-İslâm 

Zâtu’n-Nesri ve’n-Nizâm, Menşûrâtu Ma’hedi Târîhi’l-‘Ulûmi’l-‘Arabiyye ve’l-

İslâmiyye, Almanya, 1407/1986. 

eş-Şirvânî, Ahmed b. Muhammed b. ‘Alî, Hadîkatu’l-Efrâh li İzâheti’l-Etrâh, el-

Matba’atu’l-Âmire, Kâhire, 1302. 

eş-Şubrâvî, ‘Abdullah b. Muhammed, Dîvân, tsz. 

et-Taberânî, Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb Ebû’l-Kâsım, el-Mu’cemu’l-Kebîr, (I-

XX), tah. Hamdî b. ‘Abdilmecîd es-Selefî, Mûsul, 1404/1983. 

Tahmîs Kasîde Yâ Men Yerâ, Mecmû’atu’t-Tahmîs, A.Ü. İlahiyat Fakültesi 

Kütüphanesi, no: 37397, v. 41a-42a. 

Tahmîsu Ebyâti’l-Ve’vâ ed-Dımaşkî, Millet Kütüphanesi, bölüm: Ali Emiri Arabî, 

no: 111, v. 89a. 

Tahralı, Mustafa, “Ahmed er-Rifâ’î”, DİA, İstanbul, 1989, II/127-130. 

et-Tahtâvî, Muhammed Farağlî el-Ensârî, el-‘İkdu’n-Nefîs bi Taştîri ve Tahmîsi 

Dîvân ‘Umer b. el-Fârıd, Matba’atu’t-Tevfîk, Mısır, 1316.  

et-Temîmî, Muhammed b. İbrâhîm b. Muhammed b. ‘Abdissettâr, Tahmîsu’ş-

Şukrâtîsîyye, Süleymaniye, bölüm: Ayasofya, no. 4033, v. 167a-180a.  

Tesbî’ li Ba’di’l-Fudalâ’ ‘alâ Kasîdeti’l-Bürde li’l-İmâm el-Bûsîrî, Mısır, 1317.  

Toprak, M. Faruk, Endülüs Şiirinde Mersiye (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 

1990. 



 315 

……..., “Klasik Arap Şiir ve Nesrinde Kuraldışı Kullanımlar (I)”, Ekev Akademi 

Dergisi, sayı: 10 (2002), s.213-222. 

Tuzcu, Kemal, Klasik Arap Şiirinde Recez ve Urcûze (Basılmamış Doktora Tezi), 

Ankara, 2003. 

Uğur, Mücteba, “Hz. Peygamber’e İlk Medhiyeler”, Diyanet İlmi Dergi 

(Peygamberimiz Hz. Muhammed - Özel Sayı), Ankara, 2000. 

‘Ulvân, ‘Alî ‘Abbâs, Tatavvuru’ş-Şi’ri’l-‘Arabî el-Hadîs fî’l-‘İrâk, Menşûrâtu 

Vizâreti’l-İ’lâm, Irak, 1975. 

el-‘Uşârî, Huseyn b.’Alî el-Bağdâdî, Dîvân, tah. ‘İmâd ‘Abdusselâm Ra’ûf-Velîd 

‘Abdulkerîm el-A’zâmî, Bağdâd, 1397/1977. 

Usâme b. Munkiz, Dîvân, tah. Ahmed Ahmed Bedevî-Hâmid ‘Abdulmecîd, Beyrût, 

1403/1983. 

Van Dyck, Cornelius, Muhîtu’d-Dâire fî ‘İlmeyi’l-‘Arûdi ve’l-Kâfiye, Beyrut, 1857. 

el-Ve’vâ ed-Dımaşkî, Ebû’l-Ferec Muhammed b. Ahmed el-Gassânî, Dîvân, tah. 

Sâmî ed-Dehân, Matbû’âtu’l-Mecme’u’l-‘İlmî el-‘Arabî, Dimaşk, 1369/1950.  

Weil, “Arûz”, İA, Eskişehir, 1997, I/625-634. 

Yâkût el-Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ’, neşr. Ahmed Ferîd Rifâ’î, Matbû’âtu Dâri’l-

Me’mûn, Mısır, tsz. 

……………….., Mu’cemu’l-Buldân, (I-V), Beyrût, 1979. 

Yalar, Mehmet, Modern Arap Şiiri, Bursa, 2003.  

el-Yâzıcî, Kemâl, el-Esâlîbu’l-Edebiyye fî’n-Nesri’l-‘Arabî el-Kadîm, Dâru’l-Cîl, 

Lübnân, 1986. 

Yeniterzi, Emine, Divan Şiirinde Na’t, Ankara, 1993. 

Yiğit,İsmail, Memlûkler 648-923/1250-1517, İstanbul, 2008. 

Yûsuf b. ‘Abdilğanî, Ebda’ mâ Nuzime fî’l-Ahlâki ve’l-Hikem, Mısır, 1323.  

ez-Zebîdî, Muhibbuddîn Muhammed Murtadâ, Tâcu’l-‘Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, 

Beyrût, 1414/1994.  

ez-Zehâvî, Cemîl Sıdkî, Dîvân, el-Matba’atu’l-‘Arabiyye, Mısır, 1343/1924. 

…………, el-Kelimu’l-Manzûm, el-Matba’atu’l-Ehliyye, Beyrût, 1327. 

ez-Zehebî, Muhammed Huseyn, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, (I-III), Kâhire, 1414/1993. 

ez-Zerkeşî, Ebû ‘Abdillah Muhammed b. Bahâdır b. ‘Abdillah, el-Burhân fî 

‘Ulûmi’l-Kur’ân, tah. Muhammed Ebû’l-Fadl İbrâhîm, (I-IV), Beyrût, 1391. 



 316 

Zeydân, Yûsuf, Abdülkâdir Geylânî Dîvânı, terc. Mustafa Utku, İstanbul, 2005. 

ez-Zeyyât, Ahmed Hasan, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 317 

                                                      D İ Z İ N 
 
 
A 
‘Abbâs b. ‘Alî el-Mûsevî el-Mekkî 203 

‘Abdulbâkî b. Süleymân el-Fârûkî 68,117,119,130,224 

‘Abdulğaffâr b. Nûh el-Kûsî 187 

‘Abdulhamîd b. en-Na’îmî el-Harputî 64 

‘Abdulkâdir el-Geylânî 74,195,198,199 

‘Abdulmelik b. Mervân 235 

‘Abdulmuttalib b. ‘Abdimenâf 1 

‘Abdullah el-Mîkâlî 60 

‘Abdullah b. Muhammed el-Mervânî 13 

‘Abdullah b. ‘Umer el-Ensârî 42,49,61,110,111,115,241 

‘Adulvahhâb b. Ahmed b. ‘Arabşâh 58 

‘Abdurrahmân b. Yahya el-Mellâh 70,215,215 

‘Afîfuddîn et-Tilimsânî 179,180 

Ahmed b. ‘Abdilmelik el-‘İzârî 170 

Ahmed b. ‘Âmir et-Te’azzî 64 

Ahmed el-Bedevî 195  

Ahmed el-Hâşimî 29 

Ahmed b. Merzûk er-Reşîdî 70 

Ahmed er-Rifâ’î 194 

‘Âişe el-Bâ’ûniyye 66,90 

‘Akîk Vâdisi 85,119,261 

‘Alâuddîn el-Fukâî 64 

‘Alî b. Ahmed ed-Deyrî 79 

‘Alî Bâşâ el-Es’ad 108 

‘Alî b. Ebî Tâlib 36,91 

‘Alî b. Mansûr b. Necm 58 

‘Alî b. Mûsâ er-Rıdâ 208 

‘Alî b. Nâsır el-Bâ’ûnî 62 

Almeria 234 

‘Âmir b. el-Ekva’ 4 

‘Amr b. el-‘Âs 121 

‘Amr b. Yûhannâ 173,174,175 

Aristoteles 197,225 

Artuklular 103,247 

el-Asma’î 162,168 

 

B 
Bağdat 39,45, 47,49,62,81,121,173,299 

Bahâ Zuheyr 38,165 

Bâkil 244 

Basra 173 

el-Behnesî 71 

el-Berrî 39 

Beşşâr b. Burd 8,25,27,279 



 318 

el-Beydâ 154 

el-Bistâmî 67 

Bişr b. el-Mu’temir 26,217 

Brockelmann 25,58,59,61,62,68 

el-Buhârî 4,72  

el-Bura’î 20,21,45,106,107,198 

Bûsîrî 40,41,42,48,59,64,65,67,68,71,86,90,91,217,226,284 

 

C 
el-Câhiz 6,26,153 

Câlînûs 197 

Cemîl b. Ma’mer 150 

Cezîre 47 

Cîretu’l-‘Alem 71,119,283 

Cuma’ 154 

el-Cumahî 1,2,5 

el-Cundî 41,47,68,108,188,189,192 

 
D 
Dâğıstânî ‘Abbâs Fevzî 48,67 

ed-Demîrî 25 

ed-Desûkî 201 

ed-Deyrînî 202 

ed-Dîbâcî 39,81 

Di’bil b. ‘Alî el-Huzâ’î 119 

Dicle 196 

Dimaşk 60 

Duveyd b. Zeyd b. Nehd 1,2 

 
E 
Ebân b. ‘Abdilhamîd el-Lâhikî er-Rakâşî 3,26,168 

Ebû’l-‘Abbâs Ahmed b. Muhammed 168 

Ebû ‘Abdillah Muhammed b. Câbir 54 

Ebû ‘Abdillah Muhammed b. İbrahîm el-Fihrî 100 

Ebû ‘Abdirrahmân el-Endelusî 62 

Ebû ‘Âmir el-Asîlî 100 

Ebû’l-‘Atâhiye 9 

Ebû Bekr b. Hamsîn 64 

Ebû Bekr Tâhâ Efendi 62 

Ebû’l-Cebr 264 

Ebû’l-Ferec es-Sâvî (es-Semâvî) 203 

Ebû Firâs 134,135,138,140 

Ebû’l-Kâsım el-‘Azfî 66 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî 120 

Ebû Nuvâs 8,25,31,84,168,169,173,175,192,236 

Ebû Temmâm 41,99,108,259 

Ebû’l-Vefâ b. Şeyh Ma’rûf el-Hamevî 66 

el-Eblak 129,132 



 319 

Eflâtûn 197,225,226 

el-Emîr Ebû’l-Fadl el-Mîkâlî 134 

el-Emîr Vecîhuddîn Munkiz 134 

Eş’arîler 222 

el-Eşref Halîl b. Kalâvûn b. el-Mansûr Kalâvûn 212 

Eymen b. Muhammed es-Sa’dî 54 

Ezd 282 

 
F-G 
el-Fâzâzî 45,46  

el-Fezârî 10 

el-Feyyûmî 42,67 

Fırat 196 

el-Gazzâlî 63 

el-Gevr 273 

Gırnâta 98,158 

 
H 
el-Hâcirî 155 

Halep 121,134 

Hamâ 106,121 

Hasan ‘Ârif el-Lâzikî 48,62 

Hâşim b. Abdimenâf 1, 

el-Hayf 154 

Hazrec 99 

Hemmâm b. Murre 241 

Hicâz 85,119,150,154,261 

Hille 103 

el-Hillî 

19,43,44,50,70,71,103,105,106,121,122,123,125,128,129,134,141,143,145,159,161, 

172,174,281 

el-Hiyemî 184 

el-Hûdî 66 

Hulagu 47,49 

Huseyn b. ed-Dahhâk 173 

 
İ 
İbn ‘Abdûs 146 

İbn ‘Arabiyye 63 

İbn ‘Âsım 220 

İbn Bakî 13 

İbn Câbir el-Gassânî el-Miknâsî 66 

İbn Dureyd 42,49,60,101,110,241,242 

İbn Ebî’l-Hadîd 224 

İbn Ebî’l-Hisâl 41 

İbn Gânim el-Makdisî 289 

İbn Gâzî el-Ensârî es-Sebtî 63 

İbn Habîş el-Mursî 63 



 320 

İbn Hacer 79 

İbn Hamdîs es-Sıkıllî 172 

İbn Hammâd 149 

İbn Hâtime 158 

İbn Kuteybe 8 

İbn Mâlik 10 

İbn Manzûr 13 

İbn Ma’sûm el-Medenî 67 

İbn Merzûk el-Hafîd 66 

İbn Muleyk el-Hamevî 64,82,83,162,163,165 

İbn Mu’tî 10 

İbn Nu’aym el-Kurtubî 64 

İbn Reşîk 1,2,16,25,27,28,29,35,36,288 

İbn Teymiyye 90,179 

İbnu’l-Fârıd 49,56,176,177,178,179,181,182,183,187,190,233,234,236,253,286 

İbnu’l-Hâcc 125 

İbnu’l-‘İmâd 231 

İbnu’l-Mutezz 32,254,258 

İbnu’n-Nahvî 43,49,63,82,236 

İbnu’s-Sâiğ 207 

İbnu’ş-Şubbât et-Tevzerî 64 

İbnu’l-Verdî 90,215 

İbn Sînâ 197,225 

İbn Şâkir el-Kutubî 65 

İbn Vekî’ 25 

İbn Yecbuş et-Tâzî 66 

İbn Zeydûn 42,52,106,121,146,171,241 

İbn Zuhr 32 

İbn Zureyk el-Bağdâdî 48,62 

İbn Zümrek 84,98,99,140,238 

İbrâhîm b. Sehl el-İşbîlî 156 

İbrâhîm b. es-Sureyyâ 210 

İbrâhîm et-Tâzî 185,251 

İbrâhîm el-Va’îzî el-Ba’lbekkî 208 

el-İbşîtî 42,217 

İdam 45,154 

İhsân ‘Abbâs 28 

İmruulkays 14,16,24,55,237,238,241 

İskender 197 

İsmail el-Mîkâlî 60 

‘İzzuddîn b. Cemâ’e 207 

 

K 
Ka’b b. Zuheyr 58,59,65, 90 

el-Kâdî ‘Alâuddîn 159 

el-‘Kâdî eş-Şerîf Huseyn el-Mekkî el-Mâlikî 124,125 

Kâmil Kîlânî 28 

Katarî b. el-Fucâ’e 127 



 321 

Kâtib Çelebî 60 

Kayrevân 28 

Kays b. Mu’âz 152 

Kays b. el-Mulevvah 150,152 

Kays b. Zarîh 150,151,153 

Kerbelâ 113,115,116,118,290 

Kerh 196 

Kuba 154 

Kurayz b. Uneyf 143 

Kurtuba 147 

Kuseyyir 150 

 
L-M 
Lebîd 240 

Lisânuddîn b. el-Hatîb 89,205,207,258,261 

Ma’ad 235 

el-Ma’arrî 24 

Mahmûd b. Tayy 179 

Mağrib 23,66 

Mardin 103,125 

Matta 197 

Mecnûn-i Leylâ 152,153 

Medîne 54,58,129,167,194,294 

el-Mehdî 235 

Mehre b. Haydân 25 

Mekke 23,58,87,167,187,221,273,296 

el-Meliku’l-Efdal Muhammed 105,230,231 

el-Meliku’l-Mansûr Necmuddîn 103,125,247 

el-Meliku’l-Mueyyed Ebû’l-Fidâ İmâduddîn İsmâ’îl 103,106,121,122  

Mervân b. el-Hakem 121 

Merzûk el-Mansûrî 70 

Mısır 47,49,89,127,212 

Mihyâr b. Merzeveyh ed-Deylemî 154 

Minâ 154,186,187,294 

Mudar b. Nizâr 4,221 

Mudrik b. Muhammed eş-Şeybânî 173,174 

Muhammed b. Ahmed el-Endelusî el-Karşî 63 

Muhammed b. Ahmed el-Masmûdî 40,66 

Muhammed Aksabî 66 

Muhammed el-Bekrî 95 

Muhammed b. Ebî Zeyd ‘Abdirrahman el-Merâkişî 66 

Muhammed Farağlî 49 

Muhammed el-Farcûtî es-Sa’îdî 18 

Muhammed Fethî en-Nazîfî 68 

Muhammed b. İbrâhîm et-Temîmî 63 

Muhammed b. Ma’n 125,127,234,235 

Muhammed b. el-Muheyyeb 45,46 

Muhammed Mü’min b. Muhammed Kâsım el-Cezâirî eş-Şîrâzî 115 



 322 

Muhammed Rıda en-Nahvî 61,67 

Muhammed Sa’îd es-Suveydî 91 

Muhammed b. el-Vahîdî 212 

el-Muhassab 46,154 

Muhyiddîn b. el-‘Arabî 83,196,198,222,223,240 

Muhyiddîn b. Zeblâk 159  

Mukaddem b. Mu’âfâ 13 

Mushir b. Ka’b 282 

Muslim 4 

Musul 121,134 

el-Mu’tasım 99 

el-Mutenebbî 100,238,239 

 
N 
en-Nâblusî 59,141,198 

Na’m’anu’l-Erâk 154,283 

en-Nebhânî 45 

en-Necâşî 144 

en-Nesefî 218  

Necd 150,154,186,187,228 

en-Necefî 61 

Nizâr (kabile) 235 

Nizâr b. Mu’izz 96,97 

Nuruddîn ‘Alî b. Farhûn 59 

 
R-S 
Recâ es-Seyyid el-Cevherî 31 

Rusâfe 196 

Sa’d b. ‘Ubâde 99 

Sadruddîn el-Kettânî 59 

Safâ 112,294 

es-Safedî 53 

es-Sağânî 61,101 

Sahbân 244 

Sal’ 71,154,187 

Sâlih et-Temîmî 92 

es-Seffâh 235 

Sellâm b. ‘Umer el-Mizâhî 64 

es-Semev’el b. ‘Âdiyâ 129,146 

Seyfuddevle 134,138,163 

es-Seyyid Mehdî 61 

Sirâcuddîn er-Rifâ’î el-Mahzûmî 186 

es-Suheylî 69,76 

Sultan Selîm 214 

Sühreverdî el-Maktûl 67 

 
Ş 
Şa’bân b. Muhammed el-Karşî 59 



 323 

eş-Şâfi’î 94,210 

Şâm 47,121 

eş-Şerîfu’r-Radî 154 

Şeyh Arslân ed-Dımaşkî 78 

Şeyh Ebû Bekr eş-Şiblî 182 

eş-Şeyh el-Mısrî 69 

Şeyzer 151 

eş-Şubrâvî 208 

eş-Şukrâtîsî 47,62,63,90,217 

 
T 
et-Tabersî 112 

Taff 119 

Tayy 282,284 

Tebrîz 107 

Temîm b. Mu’izz 25,96,167 

Temîm b. Mukbil el-‘Aclânî 144 

Tevzer 63 

Teymâ 129 

et-Tihâmî 202 

Tihâme 228 

 
U  
‘Ubeydullah b. Ziyâd 121 

Uhud 154 

‘Umer b. Ebî Rabî’a 150,167 

Usâme b. Munkiz 47,151,153,154 

 ‘Usmân b. ‘Abdillah el-Mûsılî 117,226 

‘Usmân b. ‘Atîk el-Kaysî 63 

el-‘Uşârî 68,91,94,95 

Uşbûne 100 

el-Ûşî 42,217,220 

 
V-Y-Z 
el-Ve’vâ’ ed-Dımaşkî 163,164 

Yahya b. ‘Abdissamed el-Bicâî 66 

Yahya b. el-Ehdel 106 

Yezîd b. Mu’âviye 121,164 

ez-Zehâvî 27 

Zeynuddîn Ahmed b. eş-Şemâ’ el-Halebî 70 

Zeynulâbidîn ‘Alî b. el-Huseyn es-Seccâd 25 

Zî Selem 41,45,53,71 

Zuheyr b. Ebî Sulmâ 58 

Zuhl b. Şeybân 143 

 


