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ÖNSÖZ

İnsanlık tarihi boyunca insanoğlu konuşmak, anlaşmak ve maksadını ifade
etmek istemiştir. Bunu da ifade ederken ya nesir dilini ya da şiir dilini kullanmıştır.
Dünya edebiyat tarihine gelince toplumların geçmişten günümüze kadar her devirde
edip insanlar yetiştirmiş olduğunu görmekteyiz. Çağının duygu ve düşüncelerini,
hamaset ve kahramanlıklarını, aşk ve heyecanlarını, neşe ve kederlerini terennüm
etmişlerdir. Bu ediplerden duygu yoğunluğu ağır basan bir çoğunun romantik
duygularla dolu şairler olduğunu görmekteyiz. Kendi asrındaki yaşanmış olan olaylara
şiir dili ile neşter vurmak suretiyle derin bir zevk almışlardır. Bu bütün milletlerde böyle
olagelmiştir. Her toplumda kendisinden övgü ile bahsedilen sanatsal şairler yetişmiştir.
Bunlardan bir kısmı şiiri sanat kalıpları içerisine dökmüş, bir kısmı da bu kalıpları
kendilerine dar bulduklarından dolayı serbest çizgide şiirler sergilemişlerdir.
Arap edebiyatına gelince Arap edebiyatı dünya edebiyat tarihi içerisinde
kendisine has bir yer edilmiş, bu cümleden olarak her çağda kendilerine ulaşılmayacak
kadar edip ve şairler yetişmiştir.
Çöl ikliminde herhangi bir tahsil görmemiş olmalarına rağmen, kendi aralarında
şiir yarışmaları tertip etmişlerdir. Özelde seçilerek Kâbe'nin duvarlarına asılan elMu‘allakâtu’s-seb‘ buna harikulade bir örnek teşkil etmektedir. Daha sonraları da büyük
şairler ortaya çıkagelmiştir.
Bu çalışmamızda konuyu üslup yönü ile ele alıp işleyeceğiz. Üslup konusuyla
ilgili en meşhur olan yazar Muhammed el-Hâdî et-Trablusî’dir. Bu yazarın kendisi
üslup bilimi ile ilgili 1981 yılında neşretmiş olduğu “Hasâ’isu’l-uslub fi’ş-Şevkîyyât”
isimli eserinin izini takip etmeyi hedeflemiş bulunuyoruz.
Konumuzla ilgili ele almış olduğumuz Suriyeli şair Ömer Ebû Rîşe modern
şairlerden biridir. Şair Ömer Ebû Rîşe’yi tercih etmiş olmamızın ana sebebi, onun
modern bir şair olması noktasında nedenli başarılı olup olmadığını ortaya koymak ve
ayrıca onu, Türk edebiyat dünyasına ve okuyucularına tanıtmayı arzulamaktır.
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Konuyu ele alan yazar Mahmud Şefîk Lâşîn’nin telif etmiş olduğu “Şi‘ru Ömer
Ebû Rîşe-kirâ’e fi’l-uslub” adlı eserinde yazar, şairin şiirlerini modernlik yönü ile ele
almıştır. Biz ise öncelikle şiirin klasik yönüne bakarak işlemiş olduk.
Çalışmamız: giriş, dört bölüm ile sonuçtan ibarettir. Girişte Ömer Ebû Rîşe’nin
özgeçmişi ve eserleri üzerinde durduk. Bir de şiiri hakkında genel bir değerlendirme
sunduk.
Birinci bölümü ses uyumu noktasından ele aldık. Ses uyumunu da dış ve iç
müziksel olgu olmak üzere ikiye ayırdık.
İkinci bölüm de ise söz uyumu bahsini işledik. Burada da zamirler, fiiller ve
edatlar üzerinde durduk.
Üçüncü bölüme gelince konuya cümle yapıları noktasından baktık. Burada
takdim ve tehir, hazf ve inşa terkiplerini ele aldık.
Dördüncü bölüme geldiğimizde; belağat sanatlarından bahsettik. Bunu da teşbih
istiare, mecaz ve kinaye bölümlerine ayırdık.
Sonuç bölümüne gelince tez hakkında genel anlamda ve kısa bir bilgi vermek
suretiyle çalışmamızı sona erdirdik. Ve en doğru olanı yazmaya çalıştık. Gayret bizden,
tevfik ise Allah'tandır.
Bu tez çalışmamız süresince yardım ve tavsiyelerini esirgemeyen kendilerine
çok saygı duyduğum değerli danışman hocam Prof. Dr. İsmail GÜLER beyefendiye
kalbi şükranlarımı arz ederim.
Ve bu konuda ve her konuda bana yardımlarını esirgemeyip, destek veren ve
emeği geçen hocalarıma ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç
bilirim.
Ayrıca gurbetin bütün güçlüklerinde her türlü sıkıntıma tahammül ederek beni
bağrına basıp yalnızlığımı unutturan anne ve babama saygılarımı arz eder, ellerinden
öperim.
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GİRİŞ

A. ÖMER EBÛ RÎŞE’NİN HAYATI
Suriyeli Ömer Ebû Rîşe Arap dünyasının en meşhur ve en etkili modern
şairlerinden biri olarak kabul edilir.
Aristokrat bir ailenin çocuğu olarak 1910 yılında Menbiç'te dünyaya gelmiştir.
Ailesi Osmanlılar döneminde Suriye'de bazı bölgelere hüküm süren ve herkesçe bilinen
el-Mevâlî kabilesindendir. Babası şeyh Mustafa Ebû Rîşe’nin oğlu Şâfi‘dir. Hem
Münbiç’te hem de Halil’de kaymakam olarak görev yapmıştır. Annesi ise Filistinli
Şaziliyye tarikatına mensup bir şeyh efendinin kızıdır.
Ebû Rîşe’nin babası onun iyi bir eğitim almasını istemiş, bu yüzden ilk ve orta
tahsilini Halep’te bitirdikten sonra 1924’da eğitimine devam etmek üzere Beyrut’taki
Amerikan Koleji’ne göndermiştir. Oradan mezun olduktan sonra kimya tahsili görmek
üzere Londra’daki Manchester Üniversitesi’ne gitmiş ve orada Batı şiiriyle tanışmış
onunla yakından ilgilenmiştir. Burada Shakespeare, Shelley, Keats ve Milton gibi
İngiliz şairlerin yanı sıra, özellikle Poe ve Baudelaire’den fazlasıyla etkilenmiştir.
Bir müddet sonra Ömer Ebû Rîşe kimya bölümünü bırakıp İngiliz edebiyatını
okumaya başlamıştır. Ancak hiçbir bölümü bitiremeden Halep’e dönmüş, döndükten
sonra birkaç sene milli kütüphanede çalışmıştır.
Bazı hükümet mensupları ona Suriye adına diplomatik misyon olarak
çalışmasını önermişlerdir. Buna müteakiben 1950’da Brezilya’da, 1952’da Arjantin’de,
1954’da Hindistan’da, 1959’da Avusturya’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve
emekli olmadan önce de 1964’da yine Hindistan’da Suriye devleti büyükelçisi olarak
görev yapmıştır.
Arjantin’de bir iş adamının kızı olan Munîre Murâd hanımefendi ile evlenmiş,
Munîre Hanım gittiği ülkelerde ona yoldaş olmuştur.
Ömer Ebû Rîşe 1990 senesinde Riyad’dayken hayata gözlerini yummuş,
cenazesi Riyad’dan alınarak Halep’e nakledilmiş ve orada defnedilmiştir.1
B. ÖMER EBÛ RÎŞE’NİN ESERLERİ
Ömer Ebû Rîşe gerek şiir gerekse tiyatro dalında eserler vücuda getirmiştir. Bu
hususta da çok beğeni toplamış okuyanları tarafından takdir görmüştür.
Filistin meselesi Ömer Ebû Rîşe üzerinde büyük etki bıraktığı için, Filistin dramı
şiirlerinde geniş bir yer almıştır.

1

bkz. Ahmed Kabbiş, Târîhu’ş-şi‘ri’l-‘arabiyyi’l-hadîs, y.y., 1971, ss. 272-273; Muhammed Mahmud
el-Bâvî, ‘Amâlikatu’l-edebi’l-‘arabiyyi’l-mu‘âsır, Beyrut, Şeriketu dâru’l-erkam, t.y., s. 112; Mehmet
Yalar, Modern Arap Şiiri, Bursa, Arasta yayınları, 2003, s. 104; Ömer Ebû Rîşe, www.discoversyria.com/bank/5644 , (02.04.2018), Ömer Ebû Rîşe, www.arageek.com/bio/omar-abu-risha,
(29.09.2018).

2

Bununla birlikte Ebû Rîşe hayatı boyunca pek çok Divan telif etmiştir. Bu
divanları zikredecek olursak:
Birinci divanı “Şi‘r” adını taşımakta olup 1936 yılında Halep’te 221 sayfa olarak
basılmıştır.
İkinci divanı ise “Min Ömer Ebû Rîşe” dir. Bu eseri Beyrut’ta 1947 yılında 294
sayfa olarak, Daru Mecelleti’l-Edîb tarafından bastırılmıştır.
Üçüncü divanına gelince “Muhtârât” isimli divanı olup bu da 1959 yılında
Beyrut’ta, el-Mektebu’t-Ticârî li’t-Tibâ‘a ve’n-Neşr tarafından 293 sayfa olarak
tabedilmiştir.
Bunların dışında birkaç divanı daha bulunmaktadır. Bunlar: “Beyt ve beytân”,
“Nisâ”, “Kâcûrâv” ve şiir dalında da yazmış olduğu, bizim üzerinde çalıştığımız
“Divan-u Ömer Ebû Rîşe” dir.
Ayrıca İngilizce bir divanının da var olduğunu zikredebiliriz.
Ömer Ebû Rîşe’nin yazdığı şiir koleksiyonundan “Hubb” ve “Ğanneytu fi
me’temî” adlı şiir kitabından bahsedebiliriz.
Onun yazmış olduğu tiyatro eserlerine gelince bunlar:
“Râyâtu Zî Kâr” isimli eserini yirmi yaşlarındayken dört bölüm olarak yazmıştır.
Bu eserinde Hîre hükümdarı en-Nu‘mân’ın kızı olan el-Herkâ’yı isteyen fakat hem
Nu‘mân hem de kızı tarafından reddedilen İran kisrâ’sının öfkesi nedeniyle aralarında
meydana gelen Zî Kâr savaşından bahsetmektedir.
İkinci tiyatro eseri ise “en-Nevâ fi hukuli’l-hayâ” dır. Bu eser kısa bir tiyatro
olarak, İngilizlerin insanlar ve müslümanlar üzerinde yapmış olduğu zulüm, günah ve
işkenceyi anlatmaktadır.
Bu eserlerine ilaveten “Ali”, “el-Huseyn” ve “Tac Mahal” adlı eserler de
yazmıştır.
Üstelik ihmal edilmiş bazı tiyatro eserleri de vardır. Bunlar da: “Mahkemetu’şşu‘arâ”, “Melhametu’l-İslam”, “el-Huseyn bin Ali” ve “Semîr Emîs” adlı eserlerdir.
Son olarak Ebû Rîşe’nin nazmettiği destanlardan bahsedecek olursak, onun Arap
tarihindeki kahramanlık sahnelerini dile getirmiş olduğunu görmekteyiz. Destanları ise:
“Melâhimu’l-butûle fi’t-tarîhi’l-İslami”, “Muhammed (sav.)”, “Hâlid” ve “Batalu’lYermûk” tur. Destanlarının uzunluğunun bazen on iki bin beyte kadar çıkmakta
olduğunu söyleyebiliriz.
Kısaca Ebû Rîşe’nin bu eserleri kayıt altına alınmış olup günümüze kadar
ulaşmıştır.2

2

bkz. Kabbiş, a.g.e., ss. 273-274.
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C. ÖMER EBÛ RÎŞE’NİN ŞAİRLİĞİ
Ömer Ebû Rîşe hem klasik, hem de modern anlamda birçok şiirler yazmış ve
eserler meydana getirmiştir. Özellikle şiir vadisinde çığırlar açarak sonradan gelen
şairlere model olmuştur.
Şairimiz Ebû Rîşe’nin geniş kültürü üç faktörden kaynaklanmaktadır. Bu üç
faktörden birincisi: Ebû Rîşe’nin dedesinin mutasavvıf olması nedeniyle kendisi de bu
kültürden etkilenmesidir.
İkinci etkilendiği noktaya gelince belli sürelerde Londra’da kalıp oranın büyük
şairlerini okuyarak onların şiirlerindeki tarz, metot ve üsluplarından istifade etmiş
olmasıdır.
Üçüncü olarak da kültürünün oluşumunda etki eden faktör Ebû Rîşe’nin
diplomat olarak çalıştığı değişik ülkelerden elde ettiği kültürel etkileşimidir.3
Bu izah tarzlarından anlaşılacağı gibi, Ebû Rîşe bir sünger gibi her kültürden
almasını ve emmesini bilmiş, yeknesak bir metodu benimsememiş şiirin akışı içerisinde
kendisini serbest bırakarak her tarzda; gerek şekil olarak: klasik, modern, tiyatro ve
destan gerek ise mana olarak dini, siyasi, sosyal, övgü, mersiye ve gazel konularında
eserler vücuda getirmiştir.
Kısaca diyebiliriz ki: Ömer Ebû Rîşe güçlü, azimli, dirayetli, sabırlı, cesur,
yerine göre modern, duruma göre klasik bir şair olduğunu gözlemlemekteyiz. Bilimin
kudretiyle çağın akışını mezceden, ufku geniş, azmi ve iradesi güçlü, kısaca kişilikli,
duygu dolu bir şair olduğunu anlamaktayız.

3

bkz. Ömer Ebû Rîşe, el-A‘mâlu’l-kâmile, thk. Fâyiz ed-Dâye – Sa‘du’d-Dîn Klîb – Muhammed
Kucce, Dimaşk, Menşûrâtu’l-hey’eti’l-‘âmmeti’s-suriyye li’l-kitab, 2017, s. 21.
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I. BÖLÜM
SES UYUMU

İnsanoğlu duygusal bir varlıktır, genelde her şeyden etkilenir, etkilendiği şeyleri
de kelime ve söz haline dönüştürmek istediğinde bunu ya şiir ya da nesir yoluyla ifade
eder. Şiir duyguların derinliğinden gelen en ince ve en heyecanlı ifade tarzıdır, bu
duygular bazen derin bir aşkı, bazen engin bir kahramanlığı, bazen de vatan ve millet
sevgilerini, bazen de manevi değerleri yansıtır. Bazen elemin dışa vuruşu, bazen de
romantik duyguların musikiye dönüşü olarak karşımıza çıkar.
Şiir güzel sanatların şubelerinden bir şubedir. Nasıl ki resim bir tuvalde renkten
renge biçimden biçime sanatçının elinde duygusunun ifadesi olarak ortaya çıkarsa şiirde
musikiye dönüştüğü zaman güzelleşir. Çünkü şiir uygun bir ritim vasıtasıyla daha çok
etkili ve ruhu daha çok besleyici olur, nitekim insan ruhu her güzellik ve ölçülü
terkipten haz duyar.
Genel bir tanımla: “Şiir ölçülü, kafiyeli bir sözdür.”4 Bu tarif geçmişten bu yana
kadar kullanılan ve kabul edilen bir tariftir, cahiliye döneminden günümüze kadar
geçerliliği olan bir tanımdır ancak modern çağda bu kalıpların dışına çıkılarak serbest
üslupta şiirler yazan şairler olmakla beraber, hâlâ eski klasik tanımın etkisi altında kalan
şairler de vardır. Bu cümleden olarak biz burada şiirleri üzerinde çalıştığımız şairimiz
Ömer Ebû Rîşe’nin klasik ve modern şiire ne ölçüde uyum sağlayıp sağlamadığını
irdeleyeceğiz. Onunla birlikte şiirde ses uyumu; dış ve iç müziksel olgu olmak üzere
ikiye ayırdık.

A. DIŞ MÜZİKSEL OLGU
İbni Haldun Mukaddimesinde: “Şiir istiare ve evsaf (tavsif) üzerine bina kılınan
vezin ve revi itibariyle birbirine muvafık cüzlere (beyitlere) ayrılan, garazı ve maksadı
bakımından her bir cüzü öncesinden ve sonrasınden müstakil bulunan ve kendisine
mahsus Arap üslupları üzere cari olan beliğ bir kelamdır.”5 demektedir.

4

5

Kudâme b. Ca‘fer, Nakdu’ş-şi‘r, thk. Muhammed ‘Îsâ Menûn, 1.bs., el-Matba‘atu’l-meliciyye, 1934, s.
13.
İbn Haldun, Ebû Zeyd Abdurrahman b. Muhammed el- Hadramî, Dîvânu’l-mubtede’ ve’l-haber fi
tarihi’l-‘Arab ve’l-berber ve men ‘âsarahum min zevî’ş-şe’ni’l-ekber, thk. Halîl Şehâde, 2. bs.,
Beyrut, Dâru’l-fikir, 1988, s. 789. Alıntı için bkz. Mukaddime, Süleyman Uludağ çevirisi, İstanbul,
2009, s. 1936.
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Böylece yukardaki iki tarifte var olan vezin ve kafiyenin önemini vurguladıktan
sonra, dış müziksel olgu ifadesinden maksadın açık ve net belli olduğunu anlamış
olmaktayız. Buna göre biz burada şiirin veznini ve kafiyesini ele alacağız.
1. Şiirin Vezni
Şiirin veznini Ömer Ebû Rîşe’nin nasıl kullandığından bahsedecek olursak; bunu
iki bölümde ele almamız mümkündür. Çünkü Ebû Rîşe modern şair olmakla beraber;
divanında var olan kasidelerin çoğunluğu klasik örneklerden oluşmaktadır.
a.

Klasik Şiir

Klasik şiir Arap edebiyatında temel türdür, aruzun kuralları ve kalıplarına göre
yazılır. Kasidenin başından sonuna kadar tek bir vezinle, tek bir bahirle söylenir. Her
kaside beyitlere, her beyit de iki mısraa ayrılır.
Klasik şiir Arap edebiyatında eski bir tarz olup modern çağa kadar bütün şiirler
bu tarzda yazılmıştır. Ancak çağdaş şairlerinden sayılan bazıları da klasik şiir ve
ölçülerini tercih etmiş olup bu tarzda şiirler nazmetmeye devam etmişlerdir.
Daha önce de zikrettiğimiz gibi Ebû Rîşe şiirlerinin dörtte üçünden fazlasını
klasik türde yazmış ve on altı aruz kalıbından on üçünü kullanmıştır.
İbrahim Enis’in tasnifine göre klasik şiirde en önde tavîl bahri gelir,6 yaygın
kullanılan bir bahir olmasına rağmen şairimizin divanında en az kullandığı bahirdir.
İkinci sırada dört bahir bulunmaktadır. Bunlar; kâmil, basît, vâfir ve hafîf olarak
isimlendirilmektedir.7 Ebû Rîşe bunlardan vâfir hariç diğerlerini divanında bolca
kullanmıştır.
Üçüncü grup altı bahirden oluşmaktadır. Bunlar: remel, mutekârib, serî‘,
munserih, medîd ve mutedârektir. Bunlardan serî‘ bahri en eski bahir olmakla beraber
çok kullanılmamıştır, remel de böyle olmakla beraber çağımızda ilgi görmüş ve ikinci
derecede şöhret bulmuştur. Serî‘ hem eski dönemlerde hem de çağımızda da kendisine
fazla bir yer bulamamıştır. Hatta musikide dahi ilgi görmemiştir. Ancak çağdaş
şairlerden bazıları eskiyi yâd etmek için bunu kullanmışlardır. 8

6
7
8

Bkz. İbrahim Enis, Mûsîkâ’ş-şi‘r, 2. bs., Mektebetu’l-enclû’l-Mısriyye, 1952, ss. 57-61.
Bkz. Enis, a.g.e., ss. 61-79.
Bkz. Enis, a.g.e., ss. 80-104.
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Şairimiz Ebû Rîşe’ye gelince o gerek serî‘ gerek ise remel bahirlerini şiirlerinde
bolca kullanmıştır, hatta divanında en çok kullanmış olduğu bahirler bu iki bahirdir.
Ancak Ömer Ebû Rîşe serî‘ bahrini kullanırken eskiyi yâd etme değil, bizzat şiirinde öz
olarak kullanmıştır.
Dördüncü

bölümü

kısa

bahirler

oluşturmaktadır.

Bu

tarza

İslam’ın

yayılmasından sonra önem verilmeye başlanmıştır, bu kısa vezinlerden biri de meczûu’l-kâmildir. Enis’e göre bu bahir bütün modern şairler tarafından benimsenip en çok
kullanılan bahirdir.9 Bu şairlerden biri de Ebû Rîşe’dir.
Kısaca Ebû Rîşe bazen klasik şairleri taklit etmiş, bazen modern şairlere tabi
olmuş, bazen de içinden geldiği gibi şiirlerini dile dökmüştür.
Ayrıca Ebû Rîşe şiirde belli bir kalıba bağlı kalmayıp kendine özgü bir üslupla,
rahat bir tarzda yazmış olduğu tam bir bahirle birlikte, meştûrunu yahut ta meczû’unu
ele alarak tek bir kaside oluşturmayı başarmıştır. Örneğin: ( )النّس َْوةُ الثَّالثَةkasidesi serî‘
vezninde nazmedilmiştir:

ِ َ ْفتتتتتتتت

شتتتتتتتت ْ ََ ْ َِ فَتتتتتتتت
ِ َ يَ ْفتتتتتتتت

أ ْخ تتتتتتتتَمو اتتتتتتتتبا َم َِتتتتتتتت
ال اْتتتتتتتت ِ ْ ال َ َّْل تتتتتتتتَ ال َّلتتتتتتتت

ِ َتتتتتتتت

ِ ِلستتتتتتتتتتتتتَلِ َِ الن ْتتتتتتتتتتتتت َ ِل ِ ال ِتتتتتتتتتتتتت
10
َ َِِمتت ْ َو ْض ِ اتتتبا ال
ِ اتتت ِ الن ْ ِنتتت

ْ ََم ِضتتم َم ِ تتم ل ْم ِ ْنتتَ متتَ ي
ات َ ِم
ْ َف

Kız kardeşim! Bu ağzını açan, aç bir sobadır, bu yüzden korkup da kaçma
Yücelik sadece onun dışarıya çıkmış ışıltılı, parlayan dili üzerinde parlıyor
Benimle gel, insanlığın meyveli bahçesinden ne istiyorsa ona yedirelim
Şair bu kasidenin ardından gelen son üç mısraı serî‘ vezninden değil de meştûru
olarak kullanmış ve kasidesini şöylece bitirmiştir:

ِ ا تتتتتتتتتتتتتتتتتََِ َخ َّْلتتتتتتتتتتتتتتتتت َ ال َن ْ َِتتتتتتتتتتتتتتتتت ِ النستتتتتتتتتتتتتتتتت
ِ ِ ْمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ أ
ِ ام َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الن ْ َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
11

9
10
11

َ ْغت
ِ تتتتتتتتتتتتتتتتَِ َختتتتتتتتتتتتتتتتت ْ َ ال َفَتتتتتتتتتتتتتتتتت ِ ا َ ْ َنتتتتتتتتتتتتتتتتت
ِ

Bkz. Enis, a.g.e., s. 105.
Ömer Ebû Rîşe, Divan-u Ömer Ebû Rîşe, Beyrut, Dâru’l-‘avde, 1998, ss. 373-374.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 374.
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Orada, tutuşmuş sobanın arkasında
Kana bulanmış bir kadın duruyor
Kırmızı kefenin ipini eğiriyor
Bu beyitler hem tam bir bahir, hem de meştûru ile oluşturulmuştur.12
Başka bir örnekte de bahir meczû’u ile birlikte kullanılmıştır, (ص َرعُ الفَنَّان
ْ  ) َمaltı
parçadan bahri hafif ile oluşturulmuş bir kasidedir. Aşağıdaki bölümde olduğu gibi:

َ ََّلَ تتتتتتتَ َض
َِ يتتتتتتتََْ فتتتتتتتم َ َّْل َ ا ِتتتتتتت

َ ََمتتتتُ ْل تتتتَم َ ْتتتت َم
َ ْ اتتتت َ الستتتت
ْ ِ َمتتتت ِو الفَتتتت ِ م ْ َِّلتتتت َلتتتت ْ ي َ تتتت
اَو فِ ْت َِ… َضظ َّْل َنت ال َتِ ِ ْم ِفتم
َ

ْ فَ ْ ََتتَ الا ت ْ ْ ِم
َِ َ ا ت َ م ِم ت ْ ِي ت
13
َِ اتتت َ شتتتن َ َو َ تتت
ِ ََحتتتأَ أ َ ْلف

Hem dünya üzerinde yürümekten hem de kendi felaketlerinden sıkıldıktan sonra
kendi dünyasından da bıktı
Zira sanatın kaynağı karanlıktır, onun üstüne doğu parlaklığından bir meşaleyi
dikmedi
Orada yürüdü… Ve umutsuzluğun karanlığı nefeslerinin altında onun (sanatçı)
umudunun mumlarını söndürür
Bu bölüm hafîf bahridir, bu bahirde her iki parçanın arasına iki beyit hafîfin
meczû’u olarak nazmedilmiştir.14 Örneğin:

َ ستتتتتتتتتتتتتتُ الستتتتتتتتتتتتتت
ِ ستتتتتتتتتتتتتت َن م َ ْغ
ْ َ
15

لَتتتتتتتت ْ َ يَ ْ تتتتتتتت ِمتتتتتتتت َ التتتتتتتت َ َو
َ
ُتتتتتتتتتتتتتَق ال تتتتتتتتتتتتتتَ ِ َََِتتتتتتتتتتتتتت
أَ ْ ت

ستتتتتتتتتتت
َ َ ْ لَ َنتتتتتتتتتتت َ الجتتتتتتتتتتت ْ َم ضا

İnsanlardan kederi gideren bir tebessümünü beklemiyor
İnsanların en kararlısı, yaraya dokunup tebessüm eden akıllı kişidir

12

13
14

15

Başka bir örneğe görmek için bkz., s. 184 ( )عِنادkasidesi dört parçası bahri kâmilin üzerine yazılmıştır
ancak her parçanın ardında bir mısraı kâmilin meştûru olarak şekillendirilmiştir.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 423-424.
ْ  )شkasidesi bahri mutedârek meczû’u ile
Başka bir örneğe bakmak için bkz. ss. 83-84 (طآنُُ ِبالدِي
yazılmıştır.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 425.
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Yukarıdaki vermiş olduğumuz örneklerden de anlaşıldığı gibi şairimiz hem
klasik şiir, hem de değişik tarzlarda kendine özel üslupla şiirler yazmıştır.
b. Modern Şiir
Araştırmacılara göre Arap şiiri klasik ve modern olmak üzere iki kısma ayrılır.
Daha önceki çalışmalarda şairimizin divanındaki klasik şiirle ilgili bilgiler ve örnekler
aktarılmıştır. Şimdi biz modern şiirle ilgili bilgiler ve örnekler sergileyeceğiz.
Modern şiir: modern çağda yazılmış olan bir şiir türüdür, bu şiirin en belirgin
özelliği üslubu ve müzikal yapısındadır, buna göre modern Arap şiirinde ortaya çıkan
belli başlı yapılar şunlardır:
1. Kafiyesiz şiir: Herhangi bir şiir parçasında birden fazla dize veya beytin
sonundaki harf (ses) benzerliği demek olup şiirin melodik olmasını sağlar.
2. Çok vezinli şiir: Bu şiir değişik vezinlerde kural dışına çıkmaksızın yazılan
bir türdür. Ne var ki bu tür modern şiirin gelişmesine engel teşkil eden bir yapıdır.
3. Serbest şiir: Klasik şiir kalıplarının dışına taşarak şairin duygu, düşünce ve
hissiyatını açık, net ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın inşad ettiği bir şiir
türüdür. Bu şiir tarzında şair tamamen hür ve bağımsızdır.
4. Düzyazı şiiri: Bu şiir serbest şiir türünden daha hür, daha serbest, daha
bağımsız, duyguların önüne her hangi bir engel koymaksızın yazılmış olan bir şiir
tarzıdır. Bir başka manada vezinsiz ve kafiyesiz nesir tarzı yazılmış bir şiirdir. 16
Ebû Rîşe serbest şiiri ilk nazmeden şairlerden biri sayılmaktadır, zira serbest şiir
hareketi Irak’ta başlamış olup ilk yayınlanan serbest şiir 1947’de kaleme alınmıştır. 17

َّ ) başlıklı bir kasidesi serbest şiir olarak 1950 yılında
Ve şairin yazdığı (الخَزان األ ْك َبر
neşredilmiştir.
Şairimizin divanında serbest olarak yazdığı birkaç kasidesi bulunmaktadır. Bu
kasideler genelde aruz kalıp türleri ile yazılmış olan kasidelerdir. Ancak burada şair
aruz kalıplarıyla yazılmış olan şiirlerin beyitlerini de serpiştirmek suretiyle serbest bir
tür meydana getirmiştir ki bu tarz iki şekilde olmuştur: Biri tek ölçülü klasik bahir
üzerinde, ikincisi de daha çok vezin sahibi olan klasik vezin üzerinde olmaktadır.
16
17

Bkz. Mehmet Yalar, a.g.e., ss. 133-183.
Nâzik el-Melâike, Kadâyâ’ş-şi‘ri’l mu‘âsır, 3. bs., Mektebetu’n-nehda, 1967, s. 23.
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) kasidesiقَيْدُ الح ِ ّريَّة( ;Birinci türün iki kasidede gelmiş olduğunu görmekteyiz
serbest şiir türüyle recez tarzının meczû’u olarak nazmedilmiştir. Şair kasidede diyor ki:
أ َ ُّ َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبمو )م ْفتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ َ ُِ ْ ُم ْستتتتتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُْ(

َو ِ َِْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ِنَّلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

)متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُ َُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول ُْ)

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِو
َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ َمت
َ

)متتتتتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُم ْستتتتتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُْ(

َ ِ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ

َ ِ ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ ِ َّلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

18

)متتتتتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُم ْستتتتتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُْ(
Bu nasıl bir hayattır
Tekdüze, sıkıcı,
Hedeften uzak
Detlerden kurtulmuş

سِ َ ْف ُِ ُْ( Yukarıdaki örneğe baktığımızda, şair bu kasideyi
) kalıbındaم ْسَِ ْف ُِ ُْ ُم ْ
yazdığını görmekteyiz, ancak yazım şekli ve kafiyenin oluşum tarzı bunun serbest bir
şiir olduğunu yansıtmaktadır.
) kasidesinde görmekteyiz:خ َّفاش( İkinci örneği

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َا ْ
َ

ِ َ ْ َ ْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِ التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُّ ْل َ… ( َ ُْ تتتتتتتت ْ ُ َ ُُِ تتتتتتتت ْ ُ َ ُْ تتتتتتتت ْ ُ َ ُْ تتتتتتتت ْ )

ْ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالن)
َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَو ( َ ُِ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ ُ َ ُْت
م َ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ أ َ ْ
ْ
ُُ
َض َم َ
َّْل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ( َ ُِ تتتتتتتت ُُْ َ ُِ تتتتتتتت ْ ُ َ ُْ تتتتتتتت ْ ُ َ ُْ تتتتتتتت ْ )
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ َخ َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَال
ُ
ْ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالن)
اوو ( َ ُْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ ُ َ ُْت
َ ِْنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم أ َ ْ
اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ

خفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ

فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِ َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَل ُّ ِو ( َ ُْ تتتتتتتت ْ ُ َ ُْ تتتتتتتت ْ ُ َ ُِ تتتتتتتت ْ ُ َ ُْ تتتتتتتت ْ )
ْ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالن)
َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَوو ( َ ُْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ ُ َ ُِت
َو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ َض
ْ
فَ ْ

َض َاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ

ج َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَم َم ْستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِو ( َ ُِ تتتتتتتت ْ ُ َ ُِ تتتتتتتت ْ ُ َ ُْ تتتتتتتت ْ ُ َ ُْ تتتتتتتت ْ )
ِ َ

اووو
فِتتتتتتتتتتتتتتتتم ِظت
تتتتتتتتتتتتتتتُ ِ تتتتتتتتتتتتتتتت ْ
ِ

19

ْ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالن)
( َ ُْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ ُ َ ُِت

…Gözlerinde dünyayı gördüm
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 285.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 282-284.
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Eğlenceler, bakireler (vardı)
Ve yüksek hayaller dönerek
Sırları döküyor!
Işıktan şaşkın yarasa
Bu nedenle ürktü ve şaşırdı!
Ve kırık kanatla düştü
Bir duvarın gölgesine!!
Şair bu kasideyi serbest şiir olarak mütedârek vezninde ikişer satır olarak
yazmıştır; birincisini dört vezinle ikincisini de iki vezin olarak dizayn etmiş ancak ikinci
satırın son tefilesine gelince ( ْ )فَ ْ نya da ( ْ )فَ ِ نmütedârek bahrin tefilelerinden
olmayan bir vezinle ortaya çıkarmıştır.20
İkinci tür ise serî‘ bahir üzerine derlenerek yazılmıştır. ( )الخ ََّزانُ األ َ ْكبَرkasidesi
serbest bir kaside olarak serî‘ bahrinde oluşturulmuştur ve iki ölçü arasında münavebeli
olarak değiştirilmiştir; biri aşağıdaki örnekte olduğu gibi, üç tefileden oluşturulmuştur:
ْ َن (م ْستتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُم ْستتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُ تتتتتتتتتاع
)ِالن
ْ اضان َض ْ اِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
َْ
ِ
ْ اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
َ َِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ِ
) ْ أ َ َْتتتتتتتتتتتتتتتتت َ أ ِفتتتتتتتتتتتتتتتتتم َ ْ َف ْ ِ نتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ْنتتتتتتتتتتتتتتتتت ِ و (م ْفتتتتتتتتتتتتِ َ ُِ ْ ُمسْتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُ َ ُْ تتتتتتتتتتتتت
ْ تتتتتتتتتتتتَن (متتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُمسْتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُ تتتتتتتتتتاع
)ِالن
ْ
فَ َتتتتتتتتتتتتت ْ َتتتتتتتتتتتتت َ ا ِلم فتتتتتتتتتتتتتم َمتتتتتتتتتتتتت َام الَمت
) ْ َ تتتتتتتتتتتتتتتت ِْ ِ و (متتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُمسْتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُ َ ُْ تتتتتتتتتتتتت

ََضمتتتتتتتتتتتتتتتتَ َتتتتتتتتتتتتتتتت َ ْ لَجْ اانتتتتتتتتتتتتتتتت

) ْ فَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ِم لَ َّْلَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ الحَ ِل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َْ (متتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُم ْفتتتتتتتتتتتتتِ َ ُِ ْ ُ َتتتتتتتتتتتتتا ِع
) ْ (م ْستتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُم ْستتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُُْ تتتتتتتتتتا ِع

ْ َ ِِ ْ َ ََتتتتتتتتتتتتتت
َشتتتتتتتتتتتتتتت َ ِ الن َتتتتتتتتتتتتتتت الغَ ِل تتتتتتتتتتتتتتت

21 ْ

Gözlerin simsiyahtır
Bakışlarında ömrümü okuyorum
Zaman, içerisine beni ne kadar katladı
Ne var ki (gözlerinin) fısıltısı sabrımı katlamadı!
20

21

Bkz. Mahmud Fâhûrî, Mûsîkâ’ş-şi‘ri’l-‘arabî, Halep, Menşûrâtu câmi‘ati Halep, 1996, ss. 113-117.
Kitapta görüldüğü gibi mutedârek tefileleri: ِالن
ُْ ُ َاع، ُ َُِالت، ْ ُِ َ ُ، ْ ُْ َ ُ،  َا ِعolarak gelebilir.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 300-301.
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Bu şu andaki gecemiz
Dağınık değerli arzularla döndü
Burada her satırın üç tefileden oluştuğunu görmekteyiz ancak mısraın son
الن( tefilesi
 ) vezinleri aralarında dönüşümlü olarak getirilmiştir,ا ِع ُْ(  ), (ُْ ُْ َ ) veا ِع ُْ
ondan sonra düzensiz bir şekilde iki tefile ritmik olarak kullanılmaya başlamıştır:
َضفِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ِ َنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لَ ْ َّلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َْ (متتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُُْ َ ُْ تتتتتتتتتتتتتتتت ْ )
ُ
حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأْ َ َِّْلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َْ (متتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُُْ َ ُْ تتتتتتتتتتتتتتتت ْ )
َ َل َ
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَّلَأْ لَ ْ َّلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َْ (متتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُُْ َ ُْ تتتتتتتتتتتتتتتت ْ )
س َّْل َ
فَ َ

فَِ َ ْ فَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْ ََّلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ

ْ 22

(متتتتتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُُْ َ ُْ تتتتتتتتتتتتتتتت ْ )

Bir hurma ağacı gölgesinde
Bir öpücük yalpaladı
Sonra arkası geldi
Ve susuzluğu giderdi.
Böylece şair serî’ bahrinden bazen üç, bazen de iki tefileyi dönüşümlü olarak
kullanmıştır ancak aşağıdaki beyitlerde olduğu gibi kasidenin sonuna doğru satırın
veznini değiştirmek suretiyle tefîlelerde değişim yapmıştır.

أ وِ
َمتتتتتتتتتتتتتتتت ْ أ َ ْلتتتتتتتتتتتتتتتت ِ

َّلتتتتتتتتتتتتتتتت اتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ِلم (مسْتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ْ ُ تتتتتتتتتتا ِع ُُْ َُتتتتتتتتتتتول ْ )

َضال َحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِ َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ

خ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَلم (متتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُُْ َتتتتتتتتتتتتا ِعُ ُُْ َُتتتتتتتتتتتتول ْ )
َ

أ َ ْ ِ ِ ي ِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم َض َ ْ ِ فِ ِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ َ ِل ْ ِم َض َ ْن َ ِ ِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمو
َض َ ْ

23

ُ
(متتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُُْ َتتتتتتتتتتتتا ِعُ ُُْ َُتتتتتتتتتتتتول ْ )
(متتتتتتتتتتتتِ َ ْف ُِ ُُْ َتتتتتتتتتتتتا ِعُ ُُْ َُتتتتتتتتتتتتول ْ )

?Soruma cevap ver, sen kimsin
Ve hayallerime sınır koyma
?Hem beni tanıyor hem de inkâr mı ediyorsun
Hem benden istiyor hem de bana vermiyorsun.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 302.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 303.
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Şair yukarıdaki beyitlerde ritmi değiştirmek suretiyle kasideyi kırık bir üsluba
dönüştürmüştür. Bu da şairin dilediği şekilde vezinler üzerinde oynayarak kurallara
bağlı olmaksızın değişik üsluplar icat edebileceğini bize göstermektedir.
2. Kafiye
Kafiye: Ahfeş’e göre beytin son kelimesidir. 24 Ve Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî’ye
göre beytin son harfi ondan bir önce sakin olarak gelen ve bu sakinden önceki harekeli
olan harf, bunların hepsinin toplamına kafiye denir.25
Kafiyenin temel unsuru kafiyeli harftir, kaside bu harf üzerine bina edilir ve
kasidenin her beytinde sürekli olarak mevcuttur.26
Bu divandaki kafiye 27 çeşitlilik göstermektedir, çeşitli harfler kafiyede yer
almıştır, bununla birlikte hem bağlı kafiye (sakin olan) hem de serbest kafiye (harekeli
olan) kendisine yer bulmuştur.
Fakat Ebû Rîşe’de kafiyenin en önemli özelliği kafiyede var olan değişikliktir.
Bu değişiklik klasik kasidelerde dört şıkta ifade edilmiştir: Birinci şık her iki beyitte
kafiyenin dönüştürülmesidir. (خ ْندَق
َ  ) ِيkasidesi buna tam bir örnek oluşturmaktadır:

ل ِ يتتتتتتتتتتتت ِ تتتتتتتتتتتتَ َ َ ال َن ْ َمتتتتتتتتتتتتت
فِتتتتتتتتم اتتتتتتتتبا التتتتتتتت ُّ َ ا َ ْنتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتَو
أ َ ِختتتتتتتتتتتتتم ال َ ْتتتتتتتتتتتتت ِب ِ ال ت
َ
َ َ فَنتتتتتتتتتتتتتتَ لَ َ َِتتتتتتتتتتتتتت ا َشْتتتتتتتتتتتتتت
َأ َ َ ْ تتتتتتتتتتت ْ ِل تتتتتتتتتتت ْ يَسِتتتتتتتتتتت ْ ضن

فتتتتتتتتتتم تتتتتتتتتتت ْ َضفتتتتتتتتتتتم َ تتتتتتتتتتتبَ ِو
28
لَ تتتتتت ْ متتتتتتَ ختتتتتت فتتتتتتم ال َتتتتتت َِو

ْ َ كَتتتتتتتتتتتتتتَِن ََّلتتتتتتتتتتتتتت ْ َ ْ ََتتتتتتتتتتتتتت َ أ

Ey kardeşim! Ateş etme, hedefi vurmak istiyoruz
Bu kör karanlıkta hiçbir şeyi seçemiyoruz
Görüyor musun? Onlar tedbirli ve ağır bir şekilde yürüyorlar
Sanki onların kalpleri kaderde ne yazıldığını okuyorlar

24

25
26
27
28

Ebu’l–Hasan Said b. Mes‘ade’l-Ahfeş, Kitabu’l-kavâfî, thk. ‘Ezze Hasan, Dimaşk, Matbû‘âtu
mudiriyyeti ihyâi’t-turâsi’l-kadîm, 1970, s. 1.
el-Ahfeş, a.g.e., s. 6.
el-Ahfeş, a.g.e., s. 10.
Bu çalışmada kafiyeli harfe mecazen kafiye denilecektir.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 85-86.
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Şair bu kasidede bir savaştan bahsetmekte ve her iki beyitte kafiyelerde
değişiklik yapmıştır ve bu tarzda kasidenin sonuna kadar devam etmiştir.
İkinci şekil ( )م َرا ِهقَةkasidesinde olduğu gibidir. Bu kaside iki parça olup her
parça yedi mısradan meydana gelmiştir; bunlardan beş mısra tek bir kafiyeden
oluşurken son iki mısrada ayrı bir kafiye türüyle yazılmaktadır:

ْ ِ َ اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ْ َ َأ َف َغ ْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ كَنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
َ
ِ ْ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ْ أ ال ْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِغ َ َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُْ َحْ َّل ِنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ِ َضك ْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ْ ْ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ لَ َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَلِم ِ ضيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ لََّل َح ِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
… ْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ِنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ ْ ِنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ ال ْف ِضت
ْ َ
ْ
ْ ِ اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ِ ْ َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ ْ َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َََ ِفَّلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ُّ أَلتتتتتتتتتتتَ ال
َ ستتتتتتتتتتت
29
ِ َضأ َ ْلتتتتتتتتتتت
ِ أ َّْلتتتتتتتتتتت
ِ ْ الم ْتتتتتتتتتتت ِ ِفتتتتتتتتتتتم الِتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتم الن ْ َح َتتتتتتتتتتت النتتتتتتتتتتت ِْ َ ِ و

Sen istedin ve ben istediğin gibi şarkı söyledim
Fakat sen hayale dalmış beni dinlemiyordun
Ey Emeller ve ey özlem!
Ey güzel kız sakladığın şeyi ifşa etme…
Aramızdaki olan senelerden oluşan bir kervandır
Ben kıvrımlı ve karanlık yola çıkanım!
Ve sen tomurcuktaki güzel kokunun düşüsün.
Burada görüldüğü gibi ilk beş satırın kafiyesi sakin nun harfi iken son iki satırın
kafiyesi kesreli mim ile oluşturulmuştur.
Üçüncü tarz kafiyeye gelince şiir bölümlere ayrılır ve her bölüm için ayrı bir
kafiye oluşturulur. Örneğin ( َِ )كşiirinde şair Dîku’l-Cinn’in ağzından, güzel cariyesini
öldürdüğünü anlatmıştır. Şiir olaylara göre birkaç bölüme ayrıştırılmıştır, burada her

29

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 294.
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bölümdeki kafiyeyi göstermek amacıyla parçanın birinci beytini zikretmekle
yetinilecektir:
30

َ َمتتتتتتت ْ ََّلتتتتتتت
ِ شتتتتتتتفَ َ ْم َلتتتتتتت ي

َمتتتتتتتت

ْ َِ ْ تتتتتتتَو فَ تتتتتتتب ال َتتتتتتت

Onu bırak! Zira bu kadeh hiçbir arkadaşın dudaklarına değmedi
31

غَ ِتتتتتتتتتتمو

كََلَتتتتتتتتتتتتأْ غَ ِ ِتتتتتتتتتتتتم َضك ْتتتتتتتتتتتتأ

أ ِ تتتتتتتتتت ُّ ِتتتتتتتتتتَل ُّ ْ َن

O bana şarkı söylerken sanki Nu‘mâ şarkı söylüyordu
32

ُّلتتتتتتتتتتتتَ َ َا َ ااتتتتتتتتتتتتَ فََ ْل َفَتتتتتتتتتتتتأ

ََضمتتتتتتتتتتتَ َو َ ْ لَتتتتتتتتتتتَ َ َ ا تتتتتتتتتتت

Aşkı beni çağırdı fakat yüzümü çevirdim ve ona hiçbir cevap vermedim
33

َ َ َاتتتتتتتتتتتتت َِ ي
ضتتتتتتتتتتتتت
ِ ْ َِفتتتتتتتتتتتتتم ي

َمَلَتتتتتتتتتتتتتأْ ََّلَتتتتتتتتتتتتتم َض َ ْ ف تتتتتتتتتتتتت

Üzerime eğildi bakışları umutsuzca yalvarıyordu
34

َ ْف َ ْ تتتتتتتتَ… َ تتتتتتتتَ َحْ َّلتتتتتتتت وو

ِ ِ لَ َمتتتتتتتتتتتتتتأْ َض َخ َّْلتتتتتتتتتتتتتتت َ لَتتتتتتتتتتتتتتت

Ve ıslak göz kapaklarının ardında hayal kuran bir hayat ile uyudu
35

ْ َ
ِضتتتتتت

لَ َمتتتتتتتتأْ َض تتتتتتتت ْ الَّل تتتتتتتت ُِ تتتتتتتت

ََض ِ َ ِتتتتتتم ال َ ْ تتتتتت

Gecenin karanlığı basarken ve kabarmış kıskançlığım kızgınlığın doruğunda
iken… uyudu!
36

اتتتتتتتتتتت ا َ ال ُّجتتتتتتتتتتت ِق
ْ َ َ ْتتتتتتتتتتتَ أ

ََِ َّْل تتتتتتتتتتَوو َضالَّل تتتتتتتتتتُ يَتتتتتتتتتتت ْف

Gece üzerinden yıldız kümelerini atarken… onu öptüm!!
Böylece her kısım ayrı bir kafiye ile devam ettirilmiştir. Şairin bu metodu uzun
olarak yazmış olduğu kasidelerde uygulandığından söz edilebilir.37 Bu değişim şiirdeki

30
31
32
33
34
35
36
37

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 134.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 135.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 136.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 138.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 139.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 141.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 142.
Buna benzer örneklere bakmak için, bkz. s. 344, s. 380, s. 421.
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konuların değişikliğini göstermek için yapılmış olabilir. Bazen kafiye değişikliği uzun
kasidelerdeki sıkıcılığı gidermek için de kullanılmıştır.
Dördüncü ve son şekle gelince bu (  ) ِ ْ َنkasidesinde görülmektedir; bu kaside
muzdevec şeklinde yazılmıştır, yani kasidenin ilk beytinin iki mısraı aynı, diğerleri
farklı kafiyede getirilmiş olması demektir:38

ُْ ََ َّْلِتتتتتتتتتتتتت ِ ال َ َِّل تتتتتتتتتتتتت

ُْ َ ْ فتتتتتتتتتتتتت ِ ال َ َِّل تتتتتتتتتتتتت

م ْ َتتتتتتتتتتتتت
ْ َِ لَتتتتتتت ْ أََتتتتتتت
ِْ ستتتتتتت ا
ُّ اخ ِتتتتتتتم ال
ْ َْ َ ِتتتتتتتتم ِيتتتتتتتت
39

شَتتتتتتتتتتتتتَ ِو
ِْ ََلتتتتتتت ْ أََتتتتتتت َِ ا ْ َ ِ تتتتتتتم ال َ تتتتتتت

ْ لَتتتتتتتت ْ َ ِمتتتتتتتت

ْ َلتتتتتتت ْ َ ِفتتتتتتتم َم
ْ َضتتتتتتت َج ِ م ِ تتتتتتت
ْ تتتتتتتتتتتتتَِ أ َ َْتتتتتتتتتتتتتت ا ِ َم الجتتتتتتتتتتتتتت
ات
ِ

ستتتتتتتتتتت ْوو
َ ِل تتتتتتتتتتتَ ِ ْ َنتتتتتتتتتتت ال َج

Bitkin bakışın dalgındır, hasta kalbin yorgundur
Hayali yarala asla demeyeceğim, soruyu kes asla demeyeceğim
Yatağımda azarlamak yok, gurbetimden dönüş yok
İşte bunlar yeni kadehlerim, varlığın hikmeti budur!!
Geçen örneğe baktığımızda ilk iki beytin mısralarında kafiye aynı sonrakilerde
ise farklı olduğunu görmekteyiz.
Eski Arap eleştirmenleri bu konuyu pek çok önemsemişlerdir ve bu eleştirmenlerden biri Kudâme b. Ca‘fer tasrî‘den bahsedip bu sanatı her mahir ve büyük şairlere
nispet etmiştir. Bununla birlikte bu şairleri maharet ve kudret ile vasıf etmiştir. 40 Ömer
Ebû Rîşe de bu sanatı çokça kullanmıştır. Zira divanının yarısında (126 kasideden
yaklaşık 60 tanesi) tasrî‘i uygulamıştır. Mesela:
41

ِ ِم َِْتتتتتتتتتت لَّلستتتتتتتتتت ْ ِ أ َ ْض ِلَّل ََّلَتتتتتتتتتت

ِ أم ِتتتتتتم َاتتتتتت ُْ لَتتتتتت ِ َتتتتتت ْ َ ا َمتتتتتت

Ey milletim! Milletler arasında kalemin ya da kılıcın için sana yüksekte bir yer
var mı?
Başka bir örnekte de diyor ki:
38

39
40
41

Bkz. Ebû Ali el- Hasan b. Raşîk el-Kayrevânî, el-‘Umde fi mehâsini’ş-şi‘r ve edebihi ve nakdihi, thk.
Muhammed Muhyiddîn Abdulhamid, (I-II), 4. bs., Beyrut, Daru’l-cîl, ty., I, 180.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 339-340.
Kudâme b. Ca‘fer, a.g.e., s. 30.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 7.
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42

ِ

ِفتتتتتم َمغَ ِل تتتتتَ شيتتتتت َِ الاُّتتتتت

ات َح ِِم
ْ يَ َ ض َ ال َنجْ ِ ِ ْ ِ تم َضا

Ey asaletin gelini! Vatanımızda parlayan yıldızın ucundan çek ve gurur duy…
Bununla ilgili çok örnek verilebilir, ancak bu kadarla konuya açıklık getirilmiş
olduğu için yeterli görülmüştür. Ama şunu ifade etmemiz gerekirse, tasrî‘ birinci beyitte
oluştuğundan dolayı şiiri okuyucuya daha çekici hale getirmekte ve haz duymasını
sağlamaktadır..

B. İÇ MÜZİKSEL OLGU
İç müziksel olgu: Edebi eserleri okuduğumuzda, ruhun hissiyatının algıladığı o
gizli mırıltıya iç musiki denir, bu ise şairin kelime ve harfleri seçmesindeki güzellik ve
uyumdan kaynaklanır. Böylece cümlenin parçasıyla olan uyumunu türetir ve musiki
zenginliğini gerçekleştirir.
Öyleyse iç müziksel olgu gönülden esinlenen iç ritmi oluşturur ve müziksel
melodinin ortaya çıkmasını sağlar. Şiirlerinde duygularını engin bir ruh hali ile besleyen
Ömer Ebû Rîşe bunu pek çok vesile ile ortaya koymuştur:
1. Cinas
Cinas: manaları farklı fakat yazılışı ya da söylenişi aynı iki kelime kullanmaktır.43
Divanda cinas sanatının pek çok yerde kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Bu
konuda bazı örneklere bakacak olursak:
44

أ َ ت اَِ ِف تتَ تتَ ِش ِلم أ َ ْق تتَش ِِو و

َ ْتتت َ لَتتت َ ا ِ ِ م

ِل ِْ تتتَنو متتتَ َخِتتت

Ey Lübnan! Sana meylimi gizlemedim, acaba sen kınar mısın, yoksa özrümü
kabul mü edersin!
Burada ( )عا ِذ ِليve ( )عاذ ِِريkelimelerinin hem aynı harflerden oluşmaları ve ikisi
arasındaki iki farklı harfin (ِ) ve ) (وmahreçlerinin yakın olması, hem de mana
açısından ters düşmüş olmaları beyte ayrı bir özellik ve güzellik katmış olmaktadır.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 437.
Abdurrahman Hasan Hebenneke el-Mîdânî, el-Belâğatu’l-‘Arabiyye-ususuhâ ve ‘ulûmuhâ ve funûnuhâ,
(I-II), 1. bs., Dimaşk, Dâru’l- kalem, Beyrut, ed-Dâru’ş- şâmiyye, 1996, II, 485.
44
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 39.
42
43
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Ona benzeyen başka bir örnekte de diyor ki:
45

ْ ََضأ َ َتتُ ال تتَِم ل
ا ت َ انَ … يَ ت ِض

َتتتت ْ َا َ التتتتَ َاتتتت ِ ْي َ م َض َا ِ ْيَّلَتتتتَو

Sabah mest olmuş bir halde doğdu… O bizim sevgimizin çağıltısını ve sesini
aktarıyor
(ُه ِديْره
َ ) ve (ُ ) َه ِد ْي هkelimelerinde var olan cinas, beytin sonunda getirildikleri için
aralarında var olan güzel bir ritimle beyit kapatılmıştır.
Bazen de beyte her iki mısraın başında bulunan cinasla başlanmış olduğunu
görmekteyiz:
46

فَ َتتتَ َ َمتتت ْ لَتتت ْ يَ تتت ْ ِتتتَ ِ م ْ َ ِتتت ما

ََضثََ َ َم ْ لَ ْ يَ ت ْ ِتَ ِ م ْ َ ِ ت من

Allah’a inanmayan herkes tövbe etti ve Allah’a sığınmayan herkes geri döndü
Ancak cinasın daha güzel gözükmesi seci‘ ile birlikte kullanılmış olmasındadır.
Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi:

ْ َضالَّل ْتتتتتتتتتتتتُ ضال تتتتتتتتتتتتَق ال َ ِل تتتتتتتتتتتتت

ا تتتتتتَ فِتتتتتتم جْ َ ِتتتتتتم

ِ َض ْتتتتتت

ْ أ ال َن ِيتتتتتتتتتتت
ِ تتتتتتتتتتن
ْ َض َض ْ تتتتتتتتتتتِ َ ال ت
ْ ِ َض َو َْتتتتتتتتتتت َ ِ التتتتتتتتتتت َ َ ِ الاتتتتتتتتتتت

ستتتتتتتتتتتَ ِ ال ََّلَتتتتتتتتتتت ِ ال َن ِ يتتتتتتتتتتت
َ َ َض
ْ ِمتتتتتت ْ َ تتتتتت ْ َح ِ التتتتتت َ َ ِ الم ِ تتتتتت

ْ الم ْفتتتتتتتتتت ُِ الاتتتتتتتتتت ِ ي
ِ ِ َض َْم َتتتتتتتتتت

َضكَآ َتتتتتتتتتتتت ِ الاتتتتتتتتتتتت ْ ِ الم ِ ْيتتتتتتتتتتتت

47

Yalnızım, burada, odamda, geceyle yeni yılla birlikte
Ve acı endişenin sorgusuyla ve yayılmış sessizliğin şiddetiyle
Vurulup yatan ve şehit olan vatanın haykırışından
Ve kovulmuş ihtiyarın kederiyle ve kimsesiz çocuğun gözyaşıyla

َّ ), (ْش ِهي ُد
َّ ) ve (ُْش ِريد
َّ )ال, (الط ِريْد
َّ  )الkelimelerinin her
(ُْالو ِليد
َ ), ()ال َم ِرير, (ُْ)ال َمدِيد, ( الط ُِ ْي
mısrada gelmesi bazılarının cinas ile, diğerlerinin seci‘ ile beyitlere akıcılık ve rahatlık
vermiş olduğunu görmekteyiz.

45
46
47

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 246.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 487.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 64-65.
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2. Fonetik Bölme
Beytin musikisini en çok farklı kılan özelliklerden birinin fonetik bölme olduğu
söylenebilir. Bu özellik beyitte iki mısraı tamamen birbirine benzer bir şekilde gösterir,
bu niteliği daha açık görmek için aşağıdaki örneklere bakabiliriz:
48

تت ِ ِ ا َتت َوضا

ِو تت ا َا َ تت ا أَض

أ َ ْض

لِِتتتت ا َ ِضتتتتِ ا

ِ ْن خ ِ ِتتتت ا َكتتتتبَ ا أ َ ْض

Eğer onlarla konuşulsa yalan söylerler ya da hak istense kızarlar veya savaşılsa
kaçarlar yahut ta onlarla arkadaşlık edilse ihanet ederler
Yukarıdaki örnekte görülüyor ki; her mısra eşit şekilde iki bölüme ayrılmış olup
her kısım bir meçhul ve de bir malum fiil ile oluşturulmuştur.
Başka bir örnekte de şair diyor ki:
49

ان ِ ْتتت ِ و
ِ َضا ْل َ َ تتت فِتتتم شِلتتت ِ الغ ْفتتت

ْ ِ فِتتتم َ ْ َ تتت ِ ال
ِ َن ِشكْتتت
ِ ستتت

َ فَتتتَ ْل
َم

Şöhretim unutuş karanlığında kayboldu ve kinim affetme zilletinde son buldu
Bu beyitte de her mısra sırayla: Mazi fiil, car ve mecrur, mudafun ileyh ve faille
şekillendirilmiştir.
Bir de şair beyitlerin içerisindeki aynı anlama gelen kelimelerde yer değişimi
yapmak suretiyle beytin benzerliğini iki farklı kasidede sağlamıştır, birinci örnek ( َ ْ َ
َِْ  )الkasidesinde olduğu gibi:
50

ِتنم
ِ َْمت َ ال َ َتَ َم َضا ْس

اتتت َن ِ م لَتتت ْ َم الح َََالَتتت َضا ْ َ ِتتتم
ْ ِا

ِ َضا ْل

Üzgünlerin dövünmelerini dinleyerek coş, yetimlerin gözyaşına bakarak
tebessüm et
Diğer örneğe gelince (عروسُ ال َمجْ د
َ ) kasidesinde aynı vezni muhafaza ederek bazı
kelimeleri değiştirme yoluyla bu şekli almıştır:
51

ْ َم الح َََالَ َضا ْ َ ِم

ضا ْل ِنسِم

ِتتنم
ِ تتحم َْمتت َ ال َ َتتَ َم َضا ْس
ِ س
َ ام
ْ َض

Yetimlerin gözyaşını silerek tebessüm et, üzgünlerin yarasına dokunarak coş
48
49
50
51

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 77.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 232.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 9.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 441.

20

Fonetik bölmenin ikinci tekniğine gelince bu da bir edatın tekrarıyla meydana
gelmiştir. Konunun daha net anlaşılabilmesi için aşağıdaki örneklere bakmamız gerekir:

ِ َِ َ ْتتتتتتتت ا

ِتتتت َِ ا َِْتتتت َ أ

فَ َتتتتتتتت ْ ِض ال تتتتتتتت
ِ َاإليْحتتتتتتتتتتتتت
ِ َ ََي َّْلتتتتتتتتتتتتت ِواتتتتتتتتتتتتتَل
52
ِ َستتتتتتتتتتت ِ ِ ا َ ْل ِِ تتتتتتتتتتت
َ ِ َ َ َغ تتتتتتتتتتت

ْ َي ِ تتتت

ِ ََض ِشا اتتتت

َض ِشا ِفتتتتم خاتتتت ِ َِ شلتتتت ا ِمتتتتتم
شتتتتتتتتتفَم
َض ِشا ا َ ْو
ِ ََضالستتتتتتتتتن

Hatiften bir ses (Peygambere) “oku” diye bağırdığında, bütün varlık bu
uğultuyla yankılanır
Ve o ümmi huşu içinde vahyin mesajını okur
Ve bütün yer ve gök dudak kesilmiş, peygamberlerin efendisini över
Burada ( ) ِشاedatı beyitlere detay niteliğini vermiş olup şiire hikâye üslubu
kazandırmayı amaçlamıştır.
Başka bir örneğe bakacak olursak:

ال ْتت ِ فِتتتم

َاتتتت َ ْ َ َ ال تتتت َ َم َِّل تتتت
ْ َا َتتتتبا ا
ْ فِم
ِ َضْ فِتم ََ ْ َ ت
ِ ِ الِت
ِ ِ اخت

ِ َفِتتتتتتم لَ ْف َحتتتتتت ِ ال ُّ تتتتتت الفَ حتتتتتت

ِِ سَق ال ِ يَ ِ فِم َا ْأ َ ِ ال َج َْض
ِ ِ ْ فِم ا

ِ َاإل ْمستتت
ِ تتَِم َض
ِ فِتتتم ضتتت ِن
ِ اإل ْ ت
ِ َتتَخ ِمتتت َ التتت أم
ِ ت
53

Böylece sabahleyin ve akşamleyin bir süre varlığı gözden geçirdi
Şimşeğin titreşiminde, yıldırımın kahkahasında, denizin gürültüsünde
Bahçenin tebessümünde, derenin sükûnetinde, tepelerden gelen güzel kokularda
( ) ِيharf-i cerri beyitlerin başına getirilmek suretiyle olayların zincirleme
anlatımına destek vermiştir.
3. Reddu’l-‘Acuz ‘ala’s-Sadr
Reddu’l-‘acuz ‘ala’s-sadr: Tekrarlanan iki sözün; birisi beytin sonunda, diğeri ise
başlangıcında ya da ortasında yahut ta sonunda zikredilmesi hadisesidir. 54
52
53
54

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 502.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 582.
İsa Ali el-‘Âkûb, el-Mufassal fî ‘ulûmi’l-belâğati’l-‘arabiyye, Halep, Menşûrâtu câmi‘ati Halep,
2000, s. 642.
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Divandaki tatbiki örneklere gelince şair bu sanatı üç şekilde uygulamıştır. Biri
hem beytin sonunda -kafiye olarak- hem de beytin başında aynı kelimeyi kullanmıştır:
55

َ َاتتتت ْ َ َضل
َمَلَنتتتت
ِ َ َاتتتت ِب التتتت ِيَو

شتتتت ِ َ ِيتتتتَو
ِ َ َاتتتتَ ْ َ ِتتتت َ ال

Bu vatana âşık oldum ve nice vatan âşıkların özlemini harekete geçirmiştir
Beyit ( ) ِيَوkelimesiyle başlamış ve bitmiştir. Bu sanat kafiye meydana getirmeyi
kolaylaştırır.
İkinci şekle gelince bu da iki sözden biri sadrın içinde, diğeri ise sonunda
gelmektedir:
56

ْتتت َ ال تتت َ ِ و

ُلَتتت ْ َي تتت ْ يَحْ ِنتتت

َِ َ تتتتتتتت َ مج ْ ِتتتتتتتت

ْ أم ِتتتتتتتتمو َكتتتتتتتت

Ey milletim! Putun iffetini bile taşımayan nice putları yücelttin!
Yukarıdaki beyitte şair ( َ َ ) kelimesini hem ortada hem de sonda kullanmıştır.
Son olarak en yaygın kullanılan şekle gelince bu şekil beyitte iki kafiye oluşturur
ve beytin iki bölüme ayrılmasını sağlar. Örneğin:
57

َْتتتتتتتتتتتتتتَ ا ِ اتتتتتتتتتتتتتتت
فَ َتتتتتتتتتتتتتتت ْ َات
ِ

َْتتتتتتتتتتتتتتت
َضكَتتتتتتتتتتتتتتت ْ َوث َ تتتتتتتتتتتتتتتتَ ِل ات
ِ

Ne çok âşıklarla alay ettiler ve ne çok âşıklara ağıt yaktılar

َّ  )عkelimesinin her iki mısraın sonunda getirilmiş olduğunu
Burada (شاق
görmekteyiz.
Başka bir örneği ele alacak olursak:
58

َ َو َكت
اتتتتتتتن ِلتتتتتتت ا
ْ َ تتتتتتَ ِ فِ تتتتتتت َِ أ

ِ َض َ َتتتَ ال َّْلتتت َحْ تتتأَ شاَِ ال َِّلتتت ا

Allah (Bedir savaşında) en şerefli sancağı dikti ve sonsuzluk bu sancağın altında
diz çöktü
Yukardaki örnekte görüldüğü gibi (  ) ِل اkelimesi her iki mısraı kafiye olarak
kapatmıştır. Böylece beyit iki kafiyeye sahip olmaktadır.

55
56
57
58

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 556.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 10.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 368.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 511.
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Sonuç olarak yukardaki geçen bütün bölümler ve örneklere baktığımızda, şairin
geçmişteki klasik kurallar içerisinde kendisini hapsetmeksizin şiirini daha hür bir
üslupla yazmış olduğunu görmekteyiz. Bu üslup hem şiirine esneklik sağlamış hem de
şiiri geniş bir yelpazeye yaymıştır.
Ömer Ebû Rîşe klasik dönemde şiir kalıplarıyla şiirler yazan şairlere bağlı
kalmakla beraber bu klasikliğin duyguların ifade gücünü zayıflattığına inanmış olup
şiirlerini serbest vezinde yazmaya başlamıştır. Ayrıca şiirsel sanatlarda kelimeleri esas
olarak ele almış, bir sanatkâr inceliğiyle bunları beyitlere yerleştirmek suretiyle şiirine
zenginlik ve akıcılık kazandırmıştır. Bu nedenle kendisine has bir üslupla yeni bir çığır
açmış, sonradan gelen şairlere model olmuştur.
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II. BÖLÜM
SÖZ UYUMU

Bilindiği gibi her dilin kuralları vardır. Bu kurallara dilbilgisi denir. Aslında
bütün dilbilimciler, şairler gerekse edipler konulmuş olan bu kurallara uymak
zorundadırlar. Ancak gerek şairler gerekse edipler konulmuş olan bu kurallara bağlı
kalmakla beraber zamanla içlerinden gelen derin duygu yoğunluğu, aşk, heyecan ve
coşku nedeniyle bu kurallara bağlı kalamayabilirler. Bu durum şairler ve edipler için bir
noksanlık değildir. Aksine bu kendileri için özel bir üslup olup belagat noktasında
zenginliktir.
Biz burada yaygın olmayan konuları ele alarak açıklayacağız.

A. ZAMİRLER
İsim olmadıkları halde ismin yerini tutan kelimelere zamir denir. Zamir terimi
Basralılara ait bir terimdir. Zamire ض َمر
ْ ( مmuzmer) da denilir.59 Zamir kelimesi () َح ِكيْم
gibi ( ) َ ُِيْلvezninde bir kelime olup ismi-i meful (ض َمر
ْ )م, ( )محْ َكمanlamına gelir. 60ُ
İçimizde bir şey saklayıp gizlediğimizde söylenen (ي َُء ُ ِي ُنَ ْفسِي
ْ َ ( )أİçimde bir
ْ ض َم ْرتُ ُال َّش
şey gizledim) sözlerinden alarak bu kavramı isimlendirmişlerdir. 61 Nahivcilerُ(dilciler),ُ
zahir isimler gibi açık olmayıp gizli oluşundan dolayı zamire bu ismi vermişlerdir. 62
Bu bölümde şairin zamirleri nasıl kullandığını ve kurallara ne kadar uyum
sağlayıp sağlamadığını ele alacağız.
1. Sonraki Gelene Taalluk Eden Zamirler
Zamirlerin hiçbiri ister mütekellim ister muhatap ve ister gaip için olsun
belirsizlik ve kapalılıktan uzak değildir. Bu nedenle ona, belirsizliğini gideren ve
kapalılığını açıklayan bir şey gerekir. Konuşma esnasında sahibinin varlığı mütekellim
ve muhatap zamirini açıklamaktadır. Gaip zamirin sahibi ise hazır olmadığı için
bilinmemektedir. O nedenle gaip zamirini açıklayan bir şey olması gerekmektedir. Bu
açıklayıcı şeyin - zamiru’ş- şan dışında - zamirden önce gelmesi gerekir, zira zamirin

59

60
61
62

Celâluddîn es-Suyûtî, Hem‘ul-hevâmi‘, thk. Abdusselam Muhammed Harun, Abdul‘âl Salim Mekrem,
(I-VII), Beyrut, Muessesetu'r-risâle, 1992, I, 194; Ebû Muhammmed Abdullah Cemaluddîn b. Yusuf
b. Ahmed Abdullah İbn Hişâm el-Ensârî, Şerhu şuzûri’z–zeheb fî ma‘rifeti kelâmi’l-‘Arab, Kahire,
Daru’t-talâi‘, t.y., s. 168; Fadıl Salih es- Sâmerrâ’î, Me‘âni’n-nahv, Kahire, Şeriketu’l-‘Âtik, t.y., I,
39.
es-Sâmerrâ'î, a.g.e., I, 39.
İbn Hişam el-Ensârî, a.g.e., s. 168; es-Sâmerrâ’î, a.g.e., I, 39.
es-Sâmerrâî, a.g.e., I, 39.
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kendisine mutabık olarak gelmesi gerektiği için zamirden önce zikredilmesi lazımdır.
Böylelikle söz konusu belirsizlik ve kapalılık ortadan kalkar. Bu açıklayıcıya zamirin
merci‘iُ(ض ِميْر
َ  ) َم ْر ِجعُُالdenir.63
Ancak Arap edebiyatından bahsedince zamirin asıl kurallarına aykırı olarak
kullanıldığını görmekteyiz. Bundan dolayı şairimiz birkaç yerde zamiri merci‘inden
önce kullanmıştır.
a.

Zamirin Merci‘inin Münada Olması

Bazen zamirin merci‘inin münada olarak getirilmiş olduğunu görmekteyiz.
Örneğin:
64

ِ َّْلتتتتتتتتتت َ أ َ ْض تتتتتتتتتتَوم َضشَا ِ ْلاتتتتتتتتتتَ م

َِ َتتت ْ َ يَ َ يْتتت

ْ أ َ ْلتتتأَ َم ِتتتأ يتتتَ َمتتت

Ey ölüm, sen onun (kahramanın) önünde öleceksin. İşte şunlar telleri ve bu da
şarkısı
Beytinin başındaki (َُ )أ َ ْنتzamirinin merci‘i olan (ُ )يَاُ َم ْوتkelimesiُsonradan ara
cümle (mu‘terize) olarak getirilmiştir.
65

لَ َّْلتتتتتتتتتتتتت ِ ْْ َاتتتتتتتتتتتتتبا الَّل ْتتتتتتتتتتتتتُ يتتتتتتتتتتتتتَ ِ ْل ِج تتتتتتتتتتتتت

Ey zenci kadın bu gece… Senin gecendir
(ك
ُِ  )لَ ْيkelimesindeki zamir sonra gelen ( ) ِز ْن ِجيَّةismine dönen bir zamirdir.

َضاشْتتتتتتتتتتت ِفم َ َِّل َّلَتتتتتتتتتتت ِ َضا ْ َن ِ ِتتتتتتتتتتتم
66

شتتتتتتتتتَ َ ال َج ِتتتتتتتتتم
َ ََك َنتتتتتتتتت

أ ِل ْ َ ْ تتتتتتتتتتتتتت َ ِق ِم ِتتتتتتتتتتتتتتم
ِ أ َ َ ْتتتتتتتتتتتتتت

َأ يتتتتتتتتتتَ ْل تتتتتتتتتتَ َضمتتتتتتتتتت
ِ َمتتتتتتتتتتَ أ َ ْلتتتتتتتتتت

Suç işlemeyi isteyen gibi yürü, şiddetli susuzluğunu gider ve rahat ol
Ey dünya sen nesin? Ve benden rüyalara ne bıraktın?

63

64
65
66

ِ
ِ ْ اتتتتتتتتت

‘Abbâs Hasan, en-Nahvu’l-vâfî ma‘a rabtihi bi’l-esâlîbi’r-refî‘a ve’l-hayâti’l-luğaviyyeti’lmuteceddide, (I-IV), 3. bs., Kahire, Daru’l-ma‘ârif, 1974, I, 255-256.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 57.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 152.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 194.
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Bu örnekte münada olan ( )د ْنيَاkelimesi zamirden sonra ikinci mısraa

ْ  ُا، ُاِ ْش ِفي، ) ِسي ِْريkelimelerindeki bütün
getirilmiştir. Ayrıca sadece bir değil (ت
ُِ  ُأ َ ْن،ِط َمئِنِّي
zamirler merci‘inden öncesine yerleştirilmiştir.
67

َِستتتتتتتت َل
ْ َِ َِّلتتتتتتتت ل

ََِ شَاَِ َ ْ تتت لَتتت ْ ال شا لتتت ِ يتتتَ شَتتت

لَتتتتتتتت ْ َ ْتتتتتتتت ِِو

Ey Şehba, dalmamış olsaydın bu zamanı unutamazdın
68

تتتَن
ِ خت

الِ َم ْ َ تتتت ِمتتتت
ِ ْ فَ تتتت َ لَتتتت

تتتتتتَن
ِ ال َ َت
ِ تتتتتتَمم يتتتتتتتَ ِو َضايتتتتتتتَ ِ الَمت

Ey zamanın romanları uyumayın, eğer sen olmasaydın o,( Halit bin Velid) dumandan
bir dalga olurdu

Bunlar yukarıdaki örnekler gibi muhatap zamiri (ك
ُِ ُذهول،َامي
ُ َ ) kelimelerindeki
ِ لتَن

َّ ُ ) ِر َواياتkelimelerinden önce kullanılmıştır.
kendi merci‘inden yani (ش ْهباء
َ ُ،الزمان
b. Zamirin Merci‘inin Taaccüp Kalıbında Gelmesi
Bazen de sonraki gelene taalluk eden zamirin taaccub siygasında getirilmiş
olduğunu görmekteyiz. Zamirin merci‘i temyiz olarak gelmekle birlikte69 fiili taaccübe
bitişik olarak gelen zamir, bu zamir temyize ait bir zamir olup şair bunu böyle
kullanmıştır. Örneğin:
70

َ
َم َضمتتتتتتَ أ َ ْ ََلتتتتتت
ِ ْ َم ْ ََتتتتتت ال َِتتتتتت

ك تتتتتتتتتَْْ َضمتتتتتتتتتَ أ َ ْض َ َ تتتتتتتتتَ َ ْفتتتتتتتتت َ م

Biz...nefes alması ne sancılı, dışarı vurması imkansız ne hüzünlü zamanlar
yaşadık

( )أ َ ْو َج َُهاFiilindeki ( )هَاzamiri (ُ )زَ ْ َرةkelimesine ait bir zamir olup bir başka
yerde de böyle gelmiştir:
71

َفَ َنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ أ َ َْ َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ م ِتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ِ َ شَتتتتتتتت َضاتتتتتتتتت َ فِتتتتتتتتم ال َن ْ تتتتتتتتت

Daha beşikteyken kaybolan ne de kısa bir sevgi!

67
68
69

70
71

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 521.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 537.
Bkz. Behâu’d-dîn Abdullah b. ‘Akîl , Şerhu İbni ‘Akîl, (I-IV), 20. bs., Kahire, Daru’t-turâs, 1980, II,
290-291.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 224.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 329.
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Birinci mısrada (ُص َره
َ  )أ َ ْقfiilindeki zamir sonraki gelen ( )حبًّاkelimesine ait bir
zamirdir. Yukarıda geçen iki örnekte taaccüp üslubunun kıyasi olarak geldiğini
görmekteyiz. Fakat şairimiz bunun ötesinde semai üslubunda da kullanmıştır:
72

َختتتتتتتت َِو ال تتتتتتتت ِْ ِ تتتتتتتتَ َضا َلَتتتتتتتت

ْ َتتت

ْ لَ تتتَ ِمتتت

َتتت ْ ِ ِلتتتم يتتت

Bana döndün mü? Ne kadar uzun bir gurbetti, hem sabrı hem de acıyı
hissizleşmiş
(ُ )يَا ُطولَها ُ ِم ُْ ُغ ْربَةbu cümle semai taaccüp kalıbında olup temyiz açık değil de
(ُْ  ) ِمharfi ile örtülü olarak gelmiştir.
c.

Merci‘in Beytin Sonunda Gelmesi

Bazen de zamirin merci‘i beytin sonunda gelebilir. Beyit onunla birlikte bitmiş
olur. Buna dair örneklere gelince:
73

ام َ الا َج وو
ِ َْ َ َض ِا َم ََّل أ

َن

متتتتتَ َ ِتتتتت مو

ْ َتتتتت

َضأ َ ْلتتتتتأَ َ ْ تتتتت

Sen ne çektiğini onlardan saklıyorsun. Ağaçlar ayakta iken ölür
74

ْ َ شتتتتتت ْ َِ َ ا
يتتتتتتَّل
َ فَ َّْل َ ْمتتتتتت ِ ِم فِتتتتتتم

تتتتتتتم الن ْن ِتتتتتتتت
َ اتتتتتتتتبا لَ ْ َِّلت

َ ستتتتتتتت
ْ َ

Ey güzel kız bu benim hoş gecem, bağrın onu (gecemi) özlemle kuşatsın
Böylece geçen mısraların sonundaki (ُجر
ْ َ  )األkelimeleri, ( ُأ َ ْقدَامها،)ش َْوقها
َ  ُال َّش،ُض ع
kendi zamirlerinden sonra gelip beyitler onlar bitirilmiştir.
d. Merci‘in Mısraın Sonunda Gelmesi
Zamirin merci‘i beytin sonunda geldiği gibi mısraın sonunda da gelebilir. Bunu
şöylece örnekleyebiliriz:
75

ِ لَتتتتتتتتتتتتتتَ َ ْ ِفَ ََّل ِ تتتتتتتتتتتتتتتَ ال َِ تتتتتتتتتتتتتتت

ْ اتتتتتتتتتتتتَ ِ اَ الن َ تتتتتتتتتتتت
َ ََض َاتتتتتتتتتتتت

Bakire kız dev ordusuna haykırdı ve kılıç elinde sallandı

72
73
74
75

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 208.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 74.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 324.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 169.
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Birinci mısraın sonunda (ُ )البَِولkelimesi, ( ) ِبفَ ْي َ ِقهاkelimesinde bulunan zamirden
sonra getirilmiştir.
76

َِ َخ ْ فمتتتتتتتتَ ََّلَ تتتتتتتت َِ ِمتتتتتتتت ْ أ َ ْ َالِتتتتتتتت

فَ َح َ ْتَ فِتم َت ِْواَ الحََلَت الح َْنت َ ا

Hüzünlerinden endişe ederek kızıl meyhane onu göğsüne bastı
Burada merci sıfatıyla birlikte (ح ْم َراء
َ  )ُال َحانَةُُالbirinci mısraın sonunda gelmiştir.
Aynısını şu örnekte de görmekteyiz:
77

ام
ِ َ َضا ْا َتتتتتتتتتتتتتَ م ْف َتتتتتتتتتتتتت َ ا َ ْتتتتتتتتتتتتت

ِ َفَ َتتتحََ ِمتتت ْ َ َ ِتتت َِ ال َجَِتتتُ ال َتتت

Uyuyan dağ baygınlığından uyandı ve (içi) keder dolu olarak sallandı
(ع َيا ِئ ُِه
َ ) kelimesindeki zamirden sonra (ُاجع
ِ  )ال َج َبلُ ُال َهterkibi getirilmek suretiyle
merci‘ine irca edilmiştir.
Yukarıdaki örneklerde bunu görmekteyiz: Şayet zamirin merci‘i birinci mısraın
sonunda getirilirse beyit iki bölüme ayrılmış olur. Her bölümün kendi içerisinde hem
mana hem ses uyumu açısından bağımsızlığı vardır.
Ancak şairimiz bazen bu merci‘e belli bir statü getirmemiştir. Örneğin:
78

َ ضتتتتت
ْ الن
مِق

َ ضتتتتت
ْ شتتتتت ْ َ ِ الن
َ
ِم

َِ ْ َ ِتتتت

ْ تتتت ْ ِ ِلتتتتم َاتتتتُ تتتتَ َ ِمتتتت

Bana döndün mü? Yanmış tedirgin olan özlemin gurbetinden döndü mü?
Herhalde bu örnekte zamirin merci‘i (ك
ُِ  )ش َْوقkelimesi kendi sıfatlarından uzak
olmayıp ikisi bir mısrada olsun diye ( )غ ْربَِِ ُِهkelimesindeki zamir öne çekilmiştir.
79

ِ تتتتتتن ا
َ َ ْ ِلتتتتتتت َشَ كتتتتتتتُ َ تتتتتتت
ْ ات

ْاتتتتتتَّلأ
َ َض

تتتتتن ََّل َ َتتتتتت َ ْي
َ َْ َن َتتتتتتأ
ْ شت

Kureyş kendi birliğini topladı ve (düşmana) zarar vermek için esmer mızrakları
çektiler

76
77
78
79

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 426.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 565.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 207.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 502.
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Kureyş’in birliği kendisinden daha çok güç ifade ettiği için ona öncelik
verilmiştir.
2. Zamirin Bazen Merci‘ine Uyum Sağlamama Hali
Zamir ile merci‘i arasında uyum bulunması gereken noktalar vardır. Gerek
cinsiyet gerekse sayı noktasında birbirine uyum sağlaması gerekir. Ancak her zamanki
gibi şairimiz bu kurala bağlı kalmamıştır:

ستتتتتتت ِ ال َن ْغتتتتتتت ِ ِ و
ِ َ َفتتتتتتتَلَ ِفتتتتتتتم َخ

ََض َ ِ تتتتتتتتم ال َتتتتتتتتَ َ َ ِفتتتتتتتتم أ َ ْا ا ِ تتتتتتتت

ِ ِمتتتتتتتتت ُْ َ أَفتتتتتتتتت ا ِم ال َِ َتتتتتتتتتَ ِ ال تتتتتتتتت

َ ضام ْ َ ِ تتتتتتتتتتتتنَم ا ْل
ْمَّلَ َتتتتتتتتتتتتأ

80

ِ لَ ْ تتتتتت َ َ الن ْ َ ِ تتتتتت

ِمتتتتتت

لَتتتتتت

َلَ ِ تتتتتتتتتتتت

و

َ َاتتتتتتتتتتتتن
ْ َ ستتتتتتتتتتتتأْ أ
َ ال َم

Komutanların arzularını kendilerine bırak, ganimet (elde etme) aşağılığında yok
olup gitsinler
Nice (Yetiş ey Mu‘tasım) nidaları yetim kızların ağızlarında yükseldi
(Bu ses) kulaklarına çarptı fakat Mu‘tasım’ın gururuna dokunmadı (kalplerine
girmedi)
Burada (')القَادَةye ait zamir müzekker olması gerekiyordu, ancak üçُbeyitte iki ait
zamir bulunmaktadır; birincisi ( )أ َ ْه َوائِهاkelimesindeki müennes, ikincisi de ( عهم
َ )أ َ ْس َما
kelimesindeki müzekker olan zamirdir. İşte bu komutanlar arzularının içerisinde
nerdeyse kadın gibi olup erkeklik özelliğini kaybetmişlerdir ve bu nedenle ( )أ َ ْه َوائِها
kelimesi kullanılarak onların aşağılığı dillendirilmiştir. Fakat yetim kızlar ( َص َماه
ِ ُِْ ) َوام
deyince onlardan Mu‘tasım gibi duyarlı olmasını beklediği için burada ( عهم
َ )أ َ ْس َما
manaya uygun düşen bir zamir getirilmiştir.

م
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَال َض َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال
َنت

81

ََو ِ َ َْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأَ َمغََلِ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنَال
ِ يَ ِن متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َض

ِ َضلَ َتتتتتتتتتتتتتتت ْ َ ال َ تتتتتتتتتتتتتتت َ فِتتتتتتتتتتتتتتت

َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َِّل ِمَ َض ِاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الو

ِ َض َجََّل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأَ ََّلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

82

80

81

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 10.
Ev / ُال َم ْن ِزل:ال َم ْغنَى
el-Feyrûzâbâdî, el-Kâmûsu'l-muhît, 8. bs., Beyrut, Muessesetu'r-risâle, 2005, s. 1319.
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Rabbim! Evlerimizi ululuk ve güzellik ile sarmaladın
Ve bütün hayrı sağa sola ve içerisine saçtın
Ve onların üzerine haç ve hilal olarak tecelli ettin
Bu örneğe baktığımızda ( ) َمغَانِيْناkelimesinin ceminin gayri akil olduğunu fakat
ona ait zamirlerin (َُّ ُ ِ ْي ِه،َُّ ع َ ْي ِه
َ ) cemi müennes olarak getirilmiş olduğunu görmekteyiz.
Öyle sanıyoruz ki burada şairin kasidesinin son beytinde ifade ettiği gibi, evleri
doğurganlık yönüyle kadınlara benzetmiş olmasından kaynaklanmaktadır:
83

َ ْ َ ِشا أ
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأْ ِو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَالوو

ِْْْ ْ لَحْتتتتتت لَ َ ااتتتتتتَ ََّلتتتتتت الجَتتتتتت

(Bu evler) kurak olsa bile içerisinden insan çıktığı sürece biz onları severiz
3. İltifat
İbnu’l Esîre göre: iltifat anlamla ilgili sanatlardan biridir ve insanın; sağına,
soluna dönmesinden veya yüzünü bir öyle bir böyle çevirmesinden alınmıştır.
Böylelikle bu bir siygadan diğerine intikali anlamında bir üslubun adı olmuştur. İbnu’l
Esîr bu üsluba (Arapçanın cesareti) adını vermiştir, zira cesaret atılganlıktır. Kelamda
iltifat da bunun gibidir ve bu ifade tarzı başka dillerde olmayan Arapçaya has bir
tarzdır.84
Biz burada zamir ile iltifata dair bazı örneklere bakalım:
(ارس
ِ َ ) kasidesine baktığımızda, şairimizin Emîl Bustânî’den bahsettiğini
görmekteyiz. Kendisine güzel bir mezar diktikten sonra yola çıkmış fakat bir daha geri
dönmemiştir. Bundan dolayı kaside gaip zamirine dayandırılmıştır. Örneğin:
85

ِ َتتتتَ م

َ ِ َض ََفَتتتتأْ ََّلتتتت ال
ِ َمتتتت

ْ فِتم َت ِْو ِم
اخ َ َت َ ال َت َ ق

أَي َ َك ْت

Yağmurlarını susamışlar taşıyan ve göğsünde (kalbinde)ُ cömertliği özetleyen
mağara nerede?

82
83
84

85

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 12.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 13.
Diyâu’d-Dîni b. el-Esîr, el-Meselu’s-sâir fî edebi’l-kâtib ve’ş-şâ‘ir, thk. Ahmed Hûfî; Bedevî Tebbâne,
2. bs., Kahire, Dâru nehdati Mısır, t.y., ss. 167-168.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 59.
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Lakin Bustânî’yi, özlemini ve kendi özellikleri anlatılırken gaip siygasının
muhatap siygasına çevrilmiş olduğunu görmekteyiz:
86

ْ َض َاجتتتتتتتتتتَ ضا ِ تتتتتتتتتتَ م
ِ َض ِلَّلاتتتتتتتتتت

ِ ََّلتتتتت الِ ْتتتتت

ُأَألََ ِ تتتتت َ يتتتتتَ ِ ِم تتتتت

Ey Emîl! Özlemin alevi ve ateşi içinde iken sana uzaktan mı hitap edeyim!
Böylece gaip olmayan, gönülde yaşayan birisi ifade edilmiştir.
( )نَسْرkasidesine gelince kasidenin başından beri gaip zamirleri kullanılırken son
beyitte muhatap zamirine dönülmüştür. Diyor ki:

ِ َوض ِ الاتتتن
َ ُّتتت م ََّلتتت التتتب

ْ ِ فِتتتتتتتم
ضتتتتتتتت ِ َضكتتتتتتت ِ ِم ال َن ْجتتتتتتتت ِو
87

أ َ ِق الستتتت ْف ََتتتت ْ أ َ َمتتتتَ َ شتتتت ِو و

ْْ َ ْ كَنتتَ تت

َ َض َاتتت

أَيُّ تتَ ال ستت َاتتُ أ َ تت

Yüksek bir tepenin üzerindeki terk edilen yuvasının içine düştü
Ey kartal ben senin döndüğün gibi geri dönebilir miyim? Yoksa dağın eteği
duygularımı öldürüp (yok mu olacağım)
Buradaُ (َ عا ُد
َ ُ  )أَع ْودُ ُ َك َماyerine (َُ ُ)أَع ْودُ ُ َك َما ُعدْتkullanılmıştır. Sanki bu kartal
gücünü kaybedince gaip zamiri ile daha çok uyum sağlıyordu fakat kendini toparlamaya
çalışıp yuvasında ölmesini tercih ettiği için muhatap daha uygun düşmüştür.
Üçüncü örneğin bulunduğu ( ) ِخدَاعkasidesi üç parçadan oluşmaktadır. Birinci ve
ikinci parça muhatap zamiri ile gelmiştir:
88

ْ ا َلَتتتتتتتت

تتتتتتت

َِ ََّلَ تتتتتتتت

ْ ِ ِ َتتتتت َ َ ْف َ تتتتت
ِ ستتتتت َ التتتتت ُّم

َسِتتتتتتت

أ َ َو

Senin göz kapaklarının arasında gözyaşından bir köprü görüyorum, o köprünün
üzerinde acının hayalleri yürüyor
Ancak üçüncü parçaya gelince: gaip zamirinin ortaya çıktığını görmekteyiz:
89

ِ َض َفتتتتت َْ َيتتتتت َ ْي َ َيتتتتت

ََ ْ ِف تتتتتتت

َ ِضتتتتت

اتتتتتتت َأُّ َض َ ْ ِفتتتتتتتم ََّلتتتتتتت
َ

Sustum, elim eli üzerinde bakışım ise bakışı karşında eğik.
86
87
88
89

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 61.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 162.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 381.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 382.
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Geçen örneklere baktığımız zaman şunu görmekteyiz: Şairimiz muhatap ve gaip
zamirleri ile iltifat sanatı yapmıştır. Onunla birlikte iltifat sadece beyitlerin arasında
değil parçalar arasında da kullanıldığını görmekteyiz.
4. Divan İçerisinde Zamirlerin Bolluğu
Divanı okuyan kimse şairin zamirleri çok kullandığını görecektir. Bu kullanım
şekillerinden biri de zamirleri – mütekellim, 90 muhatap (müzekker,91 müennes92), gaip
(müzekker,93 müennes94) - bu zamirleri kafiye olarak kullanmasıdır.
Bu kullanım tarzını iki örnekle açıklayacak olursak:

َُ( قَ ْ ِبي ُ َم َُكKalbim seninle) kasidesi muhatap zamirine

dayanıp kafiyenin

muhatap (kâf) zamiriyle bittiğini görmekteyiz:

ْ فََشْ َاتت ْ فِتت َاَِ الاتتت ْ ْ َََّل ِِتتم َم َتتت

ْ َ اتتتتتتتت َن
ْ َ لَتتتتتتتتَ َاَِ َحْ َتتتتتتتتَلِم فَنتتتتتتتتَ أ

ْ َ َض ْ ت ِ ْْ ََّلتت ال ت ْو ِ التت ِب يتت

اتتتتتتتت ْ لََ َم متتتتتتتتَ ِ ْ متتتتتتتتَ َض َخَّل ْف َ ِتتتتتتتتم
ِ

ْ َ ضتتتتتتت َج
ْ تتتتتتَض َ ْ َم
َ فَ َنتتتتتتتَ أَوااتتتتتتتَ َ ت

َأ َ ْولتتتتتتتت ِلتتتتتتتت التتتتتتتت ُّ ْل َ َض فََِ تتتتتتتت

95 ْ

َ َ َ اتتتتت
ْ اتتتتت َمتتتتتَ ا
ِ َِ أ َ ْف َ تتتتت فِ تتتتت

َستتتت ِِ َم ِم تتتتتَ َم ْ ِ تتتت فِتتتتتم ال َنستتتتت
ْ َ

Şefkatim seni çağırdı fakat sana duyuramadı, git kalbim seninle birlikte olsun,
şevk sana kurban olsun
Bir müddet beraber yürüdük ve seni kaybeden yolda beni yalnız bıraktın
Dünyaya ve ufuklarına bakıyorum, fakat senin yatağının ötesine geçemediğini
görüyorum
Akşamleyin o (dünya)'dan bana bir randevu yeterlidir. Bu Randevu ile sana
emanet ettiği sırrı anlamış olurum
Bu kaside şairin babasına yazmış olduğu bir kasidedir. Görüldüğü gibi şiirde iki
zamir vardır; şaire ait ( )أَنَاzamiri ve babasına ait (َُ )أ َ ْنتzamiridir, buradan şunu
anlamaktayız ki şair bu dünyanın kendisi ve babası için var olduğuna inanmaktadır.
90
91
92
93
94
95

Bkz. Ebû Rîşe, a.g.e., s. 51, s. 234, s. 305, s. 356, s. 418.
Bkz. Ebû Rîşe, a.g.e., s. 96, s. 399.
Bkz. Ebû Rîşe, a.g.e., s. 219, s. 258, s. 320.
Bkz. Ebû Rîşe, a.g.e., s. 14, s. 53, s. 125, s. 144, s. 421, s. 516.
Bkz. Ebû Rîşe, a.g.e., s. 274, s. 307, s. 330, s. 375.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 399.
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Babası gaip yani kabirde olmasına rağmen, şair kendi kalbinde varlığını hissederek
muhatap kabul etmiş ve buna uygun zamir kullanmıştır.
İkinci örneğe gelince:

أَ َ
أ التتتتتتتتتتتت ُّ ْل َ
يتتتتتتتتتتتت ْ َْْ َضكَلَتتتتتتتتتتتت ِ

ال ِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم أ َ َ
يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ َ

َ تتتتتتتتتتتتتحْ ِِ َو

ِمتتتتتتتتتتت ْ َ ْتتتتتتتتتتت ِ َمتتتتتتتتتتتَ َ َ ْف تتتتتتتتتتتَو

كَتتتتتتتتتت ْ َ َنتتتتتتتتتتَضا ِمتتتتتتتتتت ْ لَ ْ ِ اتتتتتتتتتتتَ

المتتتتتتتتتتتتتتَ ِ م َض َكتتتتتتتتتتتتتت ْ َ َ ْ تتتتتتتتتتتتتتَ

ستتتتتتتتتتتت َنأْ ِلتتتتتتتتتتتتم أَل تتتتتتتتتتتتَ
َكتتتتتتتتتتتت ْ أ َ َْ َ

ََ َتتتتتتتتتتتتتتأْ ْْ َض َكتتتتتتتتتتتتتت ْ

َ تتتتتتتتتتتتتت َْ َو

أَيْتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ ْ
اخ َفَتتتتتتتتتتتتتتتتتتأْ كتتتتتتتتتتتتتتتتتتُ

َمغََلِ تتتتتتتتتتتتَ ال َ َتتتتتتتتتتتتَ َم

ْو تتتتتتتتتتتتَو

َاوا ِخ َّْل تتتتتتتتتتتتتتتتَ
لَتتتتتتتتتتتتتتتت ْ أ ْتتتتتتتتتتتتتتتت ِ م

فِ تتتتتتتتتتتتتتتتَْْ َض َمتتتتتتتتتتتتتتتتَ َ َ َْ تتتتتتتتتتتتتتتتَ

تتتتتتتتَمم
َتتتتتتتتتَ َِ َ ْ ت ِ

َض َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ َض َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ َو

َ َ ْفتتتتتتتتتتتتتأ َ ْتتتتتتتتتتتتت َ

أ َ ْيتتتتتتتتت َ

ااتتتتتتتتتَ

َضي ِْحتتتتتتتتتتتتتتتتمْْ أَظتتتتتتتتتتتتتتتت ُّ أَل ِتتتتتتتتتتتتتتتتم

فِتتتتتتتتتتتتتم َ
اتتتتتتتتتتتتت ْ َ

ََ َ َّْل تتتتتتتتتتتتتَوو

96

Sevgilimi kaybettim onunla birlikte dünyamı da kaybettim
Onu tanıdıktan sonra bazı arkadaşlarını da tanıdım
Arkadaşları onun ne kadar kötü olduğuna işaret ettiler ve (bu nedenle) ben onu
ne kadar azarladım
Kaç kere bana tövbe ettiğine dair yemin etti… ve ben ona ne kadar çok inandım
Nereye gizlendi? Bütün yetim evlerini ziyaret ettim… var olduğunu sandığım
evlerden kapısını çalmadığım hiçbir ev bırakmadım
!Nerde acaba? Bu kadar uzun aramama rağmen bulamadım
!Yazıklar olsun bana… Sanırım ben onu sarhoşken öldürdüm
Yukarıdaki beyitlerde gaibe zamirlerinin çok kullanılmış olduğunu görüyoruz.
) zamiri bu kasidede devamlı kafiye olarak kullanılmıştır. Bazen de bu zamirin mısraهَا(
sonunda da kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Bu kullanım şekli kasidede hikâye
tarzında gösterilmiştir.

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 330.
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B. FİİLLER
Fiil: İçerisinde üç zamandan (mazi, hal, istikbal) bulunan bir iş, bir oluş ve bir
hareket bildiren kelimelere fiil denir.
1. Mefulün Hazfi
Fiiller geçişli (müteaddi) ve geçişsiz (lazım) olmak üzere ikiye ayrılır. Fiil
mefulü bih alırsa müteaddi, aksi takdirde lazım fiil olur.97
Kural böyle olmakla beraber şairimizin yazmış olduğu şiirlerde bu kurallara
bağlı kalmayıp kendi üslubu içerisinde bazı yerlerde kural dışına çıkmış olduğunu
görmekteyiz. Mesela:

َ ََ سيييييي َْو
ِ َأ َ ْو ن
ِ ت َو ْييييييَو و ْ يييييي

98

َ َأَنَيييييْ ذِ ْك َْ َُييييي ْ َو ن
ِ ْرييييي ْ َو َييييي

Eğer ben anarsam kendi ayıbımı yaymış olurum. Yahut unutursam… Yaşımı
gizlemiş olurum
Yukarıdaki örneğe baktığımızda )ُ ُ(ذَ َك ْرتveُ)ُ (نَسِ يْتfiillerinin mefulünün açıktan
gösterilmemiş olduğunu, aynı zamanda şarttan sonra geldiğini görmekteyiz. Burada
şairimizin mefulü gizlemesinin sebebi; şartın cevabına odaklanma arzusundan
kaynaklanmaktadır.
İkinci örneğe bakacak olursak:
99

ْ َ يييييييييْ نَلْ يييييييييكو أ َ َو و َ ي
ييييييييك بَنَييييييييي

ِ َوبِنَييييييييييييييْ وملو َيييييييييييييي ْ َ ُْ و يييييييييييييي

Tamamlanmamış binayı ilk diken biz değiliz
Şair burada ) (بَنَىfiilinin mefulünü açıktan göstermeyip, okuyucunun hayaline
bırakmış olduğunu müşahede etmekteyiz.
Bazen Kuran'ı Kerimden bir terkip alınarak terkibin mefulü hazfedilmek
suretiyle kullanılmıştır. Örneğin:
100

َ سيينونَا ن نبييْ ِ ب ِ وب ِوييَ وب ِ َيَْ و

سييييْ و بِييييْ نب ََّ ِ ن ب
ريييي ب ِوهو
ِ تييييْ ِ َ َو
َ َ ْن

Sîbeveyh, Ebû Bişr ‘Amr b. ‘Osmân b. Kamber, el-Kitab- Kitabu Sîbeyeyh, thk. Abdusselam
Muhammed Harun, (I-V), 3. bs., Kahire, Matba‘atu’l-hâncî, 1988, I, 33-34.
98
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 236.
99
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 334.
100
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 73.
97
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Oburlukla akıyor, onun hiddeti sivri dişidir. Hem bırakmaz hem de vazgeçmez
)ُُ(ل ُت ْب ِقي ُ َول ُتَذَرibaresi Kuran'ı Kerimin müddessir suresinden iktibas edilerek
alınmıştır.
Yukarıdaki ayeti kerimede ) (ت ْب ِقيfiilinin mefulü hazfedilmiş olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yani hiç bir kimseyi bırakmaz yahut ondan her hangi bir küçük parçayı
bile bırakmaz. 101
Bazen de fiilin meful alması gerekirken mefulü direk almayıp harfi cer ile geçişli
yapılmıştır:
102 َْْ

ِ سييي وم ِ يييك أَِْ َيييْنَِ ن ييي بن
َ ْ َأ

َ ََ يييييْ ِيييييَ ِذَْن َ يييييْ َهن َ نِييييي
ت ْ ويييييهو

Bana ne oluyor ki? Onun hayali beni ziyaret ettiğinde ağlayan göz kapaklarımı
siliyorum
)َّامُات
ِ سحُُأَجْفانِيُالد
َ  ُ(أ َ ْمdemektense, )ُْ  ( ِمharfi cerri ile geçişli yapılmıştır.
2. Fiili Muzariye Has Bazı Özellikler
Divanda muzari fiilin kullanımı ile ilgili üç duruma daha şahit olmaktayız.
Bunlardan ilki: ( )أَنmuzariyi mastara dönüştürerek nasb eden bir edattır. O iki yerde
bulunur… (bu iki yerden biri ) yakîn ifade etmeyen kesin olmayan bir manaya delalet
eden lafızdan sonra gelir:103
104

ْْْ فَ َحَجتتتتتتتتتتتت ِ وو

ِ َ َغَ تتتتتتتتتتتت

َنتتتتتتتتتتتتتتتت َ و َا َ ِ ْن

اتتتتتتتتتتتتتتتت
َ أ َ ْخ

Eğer değişirsen rüyalarımın ölmesinden korkarım…o halde taş ol!!
105

اتتتتتتت ا ا تتتتتتََِ َخ ِف تتتتتتتَو
ِ ْ أ َ َّلتتتتتت

تم
ِ ات
ْ َ َظ َ يت ِ َ ِتمْْ فَ َنتَ أ
ِ ََت ِ ِلم ل

Gözlerini benden çevir… Çünkü onlardaki gizli bir sırrı açamıyorum
(çözemiyorum)!

101

102
103

104
105

Muhammed et-Tâhir İbn ‘Âşûr, Tefsîru’t- tahrîr ve’t –tenvîr, (I-XXX), Tunus, ed-Daru’t- Tunusiyye
li’n-neşir, 1984, XXIX, 312.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 210.
İbn Hişâm el-Ensârî, Muğnî’l-lebîb ‘an kutubi’l-e‘ârîb, thk. Muhammed Muhyî’d-Dîn Abdulhamid,
(I-II), Beyrut, el-mektebetu’l ‘asriyye, 1991, I, 35.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs. 317.
Ebû Rîşe., a.g.e., s. 361.
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أ ِويتتتتتتتتتت أََ ِِتتتتتتتتتتتُ اتتتتتتتتتتبا التتتتتتتتتتتب

َ ي
ْ َ م ِ تتت وض ِ تتتتم َضيَجَّلتتتت الستتتت

106

Öpmek istiyorum ruhumu temizleyen ve hastalığı gideren bu şeyi
Yukarıdaki örneklere bakacak olursak )ُأَخشَى،ُْطيع
ِ ُأَس،ُ (أ ِريدfiillerinin yakîn ifade
etmeyen kesin olmayan bir manaya delalet etmiş olduğunu görürüz. Ancak fiillerin
başına ( )أَنgelmesi gerekirken şairin bunu getirmediğini fark etmekteyiz. Zira nahiv
kurallarına baktığımızda ( )أَنedatının gözükmediği yerler olduğunu görürüz.107
Ancak bu verdiğimiz örnekler ( )أَنedatının gizlenmesi gereken yerlerden
değildir. Şairimizin bu tercihini beyte çok anlam yüklemek istediği halde vezne uygun
düşmediği gerekçesiyle ( )أَنedatını hazf etmiş olduğu biçiminde yorumlayabiliriz.
İkinci olarak )...ُْ َُل،ُلَ َّما،ُلَ ُْم،ُ ُل، ( َماedatlarından herhangi biri muzari fiilin başına
getirilirse, fiili olumsuz yapar. Şairimiz bu kurala riayet etmekle beraber yaygın
olmayan bir kullanım olarak muzarinin başına ( ْس
َُ  )لَيgetirerek de olumsuz anlam elde
ettiğini şu örneklerde görmekteyiz:

لَتتت ْ َ يَتتت ِْو ال َجتتتَاو متتتَ ال َ ْ َجتتت

108 ْ

َِش ْ يَل
ِ س ن ِال ِ ْن َ فِم
ْ ال َن

Kasap keskin hançerin ne olduğunu, kendi atardamarını kertinceye kadar
anlamaz
109

تتتَنوو
ِ فِتتتتم التتتت ْف ِ لَتتتت ْ َ َي َّْل َ ِ َت

ُّ ِ ال َّْل ت

َ ال ت ُّل َ ِ ُّ َضال َ ت

َ ال َ ت

Dünya arzusu ve yüce hedef bir gönülde bir arada bulunmaz
Yukarıdaki )ْس
َُ '(لَيnin ) ُيَد ِْري،يان
ُِ  (يَ ْ ِ َ ِقfiillerinin başına getirildiğini görmekteyiz.
Kurala göre (ْس
َُ  )لَيfiil cümlesine gelirse olumsuzluk edatı ( ) َماgibi harf kabul edilir.110

106
107

108
109
110

Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 613.
Bkz. Sîbeyeyh, a.g.e., III, 5-8, İbn ‘Akîl, a.g.e., IV, 7-17.
Bu edatlardan sonra, lamu’t- ta‘lîl, lâmu’l cuhûd, av أَو, hatta  َحِّى, Olumsuzluk ve talepten sonra gelen
fâus- sebebiyye, vâvu’l- ma‘iyye – ki  أَنmastariyye gizleniyor.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 526.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 544.
el- Hasan b. Kâsım el- Murâdî, el-Cenâ’d- dânî fî hurûfi’l-me‘ânî,ُthk. Fahruddîn KabâveMuhammed Nedim Fadıl, 1. bs., Beyrut, Dâru’l-kutubi’l-‘ilmiyye, 1992, s. 494.
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Bu durumda (ْس
َُ ' )لَيnin işlevi, maziyi ve istikbali olumsuz yapmaktır.111 Ancak
şairimizin (ْس
َُ  )لَيile hali olumsuz yaptığını görmekteyiz.
Üçüncü duruma gelince bazı edatlar muzari fiilin başına geldiği vakit fiilde
birtakım değişiklikler yapar, bunların bir kısmı muzariyi meczum, bir kısmı da mansub
yapar. Kural böyleyken şairimiz şiirin akışı içerisinde buna bağlı kalmayıp kural dışı
davranışlar sergilemiştir. Bu şair için bir noksanlık veya kural tanımazlık anlamına
gelmez. Aksine şiire zenginlik katılmış ve daha serbest, daha veciz bir üslup
kazandırılmış olur.
Bazen nasb edatı ile birlikte muzariyi değiştirmeden olduğu gibi bırakmıştır:
112

َ ْس ي َ اِييَ ن َول
ِ ر ياََِ َض ت
ب أوتِ ي و ن ب

ْ َ َِذنبييييييييهو و يييييييي ِ ََ ا
ييييييييك أ َ ْ ِ ييييييييَ ِبيييييييي ِه

O benim hayatım… onu atamam, zira yabanda yalnız yürüyemem.
113

ِ َضأ َ َْتتتت َ أ َمتتتتتَ ِتتتتت َِ فِتتتتتم م َّْلَ َ تتتتت

ََّلَ تتتت ِ أَن أ َ تتتت ِ ِك تتتتَ ِم

َأ َ َختتتت

Kitabımı kapatıp içindeki olanları gözlerinden okumaktan korkuyorum.
Gerek birinci beyitteki ) (أ َ ْر ِميfiili gerekse ikinci beyitteki ) (أَط ِويfiili başına
gelen ) َ ُل، (أَنedatıyla nasb edilmesi gerekirken şiirde akıcılığı sağlamak için olduğu
gibi bırakılmıştır.
Bazen de bu fiiller kafiye olarak kullanıldığında harekelerinde değişiklik
olmuştur:
114

ِْ َمتتتتتتتتتَ أ َ َو ْ ِ َضلَتتتتتتتتت ْ أ َ تتتتتتتتتَ ِض

İsteğin

olsun,

isteğini

َ لَتتتتتتت ِ َمتتتتتتتتَ أ َ َو ْ ِ فََّلَتتتتتتتت ْ أ َ ِتتتتتتتت
değiştirmeyeceğim

ve

(değiştirmeye)

asla

çabalamayacağım
(ل
ُْ  )أ َحا ِوfiili bulunduğu yer itibariyle (ل
َُ  )أ َحا ِوolması gerekirken buradaki ( َ)ل
edatı etkisiz bırakılmış ve fiil sükun ile harekelenmiştir.

111
112
113
114

el- Murâdî, a.g.e., s. 499.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 233.
Ebû Rîşe. a.g.e., s. 320.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 338.
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Kafiye olarak getirilen fiiller hariç şair çok dikkatli davranmış, diğer yerlerde
kurallara uygun olarak hareket ederek fiilin başına gelen cezm edatlarını amel
ettirmiştir. Kafiye olarak getirilişine beyitleri örnek gösterebiliriz:
115

ْ
ِ َِ َ َمتتتتتت ُِ الحَّلتتتتتت ِ َضلَتتتتتت ْ يتتتتتت ْ ِو

َيَتتتتتتَ لَ ْتتتتتتُ َوض ْي تتتتتت

َ ا َتتتتتتَ ال َ تتتتتت

Ey gece aşk buradadır, ben onu tatlı emelle suladım fakat yapraklanmadı
116

ْ ََتتتت ْ َ َ ْف تتتتَ َم ْتتتت َ ِِ الغَتتتتَ ِلم فََّلَتتتت

ِ َ ْل ت ْ ِخ ِ ال َن ْ ت َ َض َل ت لَح
ِ ست

Senin mihrinin çok pahalı olduğunu öğrendik; fakat mihri ne ucuzlattık ne de
inkar ettik.
Yukarıdaki beyitlerde görmekteyiz ki: gerek )ُورق
ِ  (يgerekse )ُ (نَحَِسِبfiillerinin
meczum olması gerektiği halde kafiyeden dolayı meksur olarak bırakılmıştır.
Yukarıdaki örneklerden anlaşılmaktadır ki; Şair yazmış olduğu şiirlerde hem
kurallara bağlı kalmış, hem de kendine has bir üslup ile yaygın olmayan kullanımlara
başvurmuştur.
3. Çekişme (Tenâzu‘)
Nahivcilerin aralarında tartıştıkları meselelerden biri de et-Tenâzu‘dur
(çekişme). Kısaca et- Tenâzu‘: iki amilin bir mamule yönelmeleri. 117 Ancak bu yönelme
iki şartla olur: birisi amilin fiil cinsinden yahut ta fiilimsi olması gerekir, yani harfler
arasında Tenâzu‘ olmaz… İkincisi mamul iki amilin ne öncesinde ne de ortasında
gelebilir, aksine onlardan sonra gelmesi gerekir. 118
Divanda bu konuya baktığımızda kural böyle olmakla beraber bunu şairin sadece
iki sefer kullandığı görmekteyiz. Buna dair örneği şu beyitte bulmaktayız:

َ َضا ْ تتتتتتتتتتتتتتتتت
مفََاَ كََ ِا َتتتتتتتتتتتتتتتتتَن

119 ْ

-َشتتتتتتتتتتتت ِ َِ تتتتتتتتتتتت َُ ا ْ َََِ َاتتتتتتتتتتتت
َ َض

Ve kötü kadın ki onu iki kâhinin seçtikleri söylendi

115
116
117
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119

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 353.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 440.
Bkz. İbn ‘Akîl, a.g.e., II, 157.
İbn Hişâm el- Ensârî, Şerhu şuzuri’z–zeheb, s. 428.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 112; Diğer örneğe bkz., s. 105.
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َ ص
) (اِجْ َِبَاهاve )ط َفاها
ْ ِ (اfiillerinin ikisi de ( ) َكا ِهنانfailinin çekim alanında hareket
ediyor. Ancak şair ( ) َكا ِهنانkelimesini kafiye yapmak istediği için bu üslubu (Tenâzu‘)
kullanmak zorunda kalmıştır.

C. EDATLAR
Edat: Cümlenin manasını tamamlamak için konuşanın kullandığı sözcüklerdir.
Cümleleri, fiilleri ve isimleri birbirine bağlar.120
Edatlar sözün diğer kısımları gibidir. Kurallara uygun kullanılabildiği gibi
kullanıcı kuralların dışına çıkarak kendisine özel bir üslupla da kullanabilir.
(ََ )يEdatı

1.

( )يَاhem uzağa hem de yakına seslenmek için kullanılan bir harftir.121 Nahivciler
( )يَاedatının münada dışında kullanılabildiğinden bahsettikleri gibi şairimiz de onu
değişik şekilleriyle kullanmıştır. Örneğin:

ِ َ ستتتتتتتتتت
ْ َ ِ ِْْْ يتتتتتتتتتتَ لَتتتتتتتتتت َ ْو
122

ْ َ لَتتتتتتتت اْْْ َ تتتتتتتت ِ ِْ ِ لَتتتتتتتتَ َ ال َنتتتتتتتت

َـتتتتتتتتتتتتتغَ ِتتتتتتتتتتتتتَلَّل َ فََاتتتتتتتتتتتتت

َضيَتتتتتتتَ لَ َج َ تتتتتتت َ َ ْتتتتتتت ِ ْْْ َض َ ْفتتتتتتتـ

Yaklaştılar... Ölümün tetiğini çek… Ey yanan dünya!
Vay uğuldayan ve ağzını ateşle açan cehennem
Örneğe baktığımızda ( )يَاhem istiğase hem de taaccüp amaçlı olarak
kullanılmıştır.
Bazen sırf taaccüp için de kullanıldığı olmuştur:
123

َختتتتتت ِ َو ال تتتتتت ِْ ِ تتتتتتَ َضا َ َلتتتتتت

ْ َتت

ْ لَ تتَ ِمتت

َتت ْ ِ ِلتتم يَتت

Bana döndün mü? Ne kadar uzun bir gurbetti, hem sabrı hem de acıyı
hissizleşmiş

120

121
122
123

Muhammed Hân, el- Edevâtu’n – nahviyye bunyetuhâ ve vazîfetuhâ, Cezayir, Câmi‘atu Muhammed
haydar, 2009, s. 2.
İbn Hişâm el-Ensârî, Muğni’l lebîb ‘anُkutubi’l-e‘ârîb,ُI, 429.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 86-87.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 208.
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Yukarıdaki örnekte ( )يَاedatı taaccüp anlamında kullanılmıştır.
Bazen de ( )يَاedatı şiirde temenni için gelmiştir.
124

ْل تتتتَم يَتتتتَ لَ ْ َتتتت ِ لَتتتت َحْ َّل ِنتتتتم

ْ ِ
أ فِتتتم
ِ اتتت

َضا َخ َِْتت َ الح َّْلتتت ِ التتت ِب

Dünyasında yaşadığın rüyaya yazıklar olsun, Keşke hayal etmeseydin
Buradaki ( ) َياedatı nida için olmayıp (َُ )لَيْتkelimesinden esinlenerek keşke
anlamında kullanılmıştır.
Yine ( )يَاedatının fiillerin başına getirilmek suretiyle de kullanılmış olduğun
görmekteyiz:
125

َامم
ِ َ َ ْف ِ ِتتتتتم ِمتتتتت َض َْتتتتت ِ أ َ َْتتتتت

ََض َكتتتتتتتت ْ ََّلَفتتتتتتتتأِْْْ َضيَتتتتتتتتَ ََلَنتتتتتتتت

Etrafına ne kadar bakındın… Ne kadar çok beni ayaklarımın sesinden tanıdın!
126

ُِ لَتتتت َ تتتت

َ ُّ َ أ
َ تتتم يَتتتتَ تتتت
ْ شت

ستتتتَاَ ال َتتتتت ْ َق ِلتتتتم ََ َِّلتتتتت
َ َ ََمتتتت

Bugün bana ne diyebilir? Acaba söylemediği ne kaldı ki?
Vermiş olduğumuz iki örneğe baktığımızda ( ) َياedatlarının fiillerden önce gelmiş
olduğunu görmekteyiz.
2. Beyitlerde Ritmin Oluşmasında Edatların Rolü
Şairimiz şiirine güzellik ve ritim kazandırmak için edatları bir düzen içerisinde
kullanmıştır. O bu düzenlemeyi yaparken bazen atıf harfi kullanmıştır. Örneğin:
127

ستتتتتتتتأْ فَتتتتتتتت ْنو
َ َََض

َْضاشْتتتتتتتت َ أ َ أ

َ فَتتتتتتتتَ ْل َح

َ ْ َ ََِّلَ َِتتتتتتتتأْ فَتتتتتتتت
م

İstedi, o da verdi ve boynunu uzattı, o da eğildi, kendisi sert davrandı o ise
yumuşadı
Yukardaki örnekte görmekteyiz ki şair ) (فve ) (وatıf harflerini kullanarak beyit
içerisinde bir ritim oluşturmuştur.

124
125
126
127

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 297.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs. 357.
Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 393.
Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 104.

41

Bazen de şair harfi cer kullanmıştır:
128

ِتتتَل ِ َِ متتت َ َِو

ِتتتَل جْ ِ م ْ َ ِ تتت

اتتت
ِ ََل َنجْ تتت ِ م

تتَم
َ ُم َثتتت
ِ شت

Asil, gururlu, yıldızı başı yapan, övgüyü kuşanan, kudret elbisesini giyinendir
Örnekte de görüldüğü gibi şair ) (بHarfi cerri ile bir ritim oluşturmuş, şiirine
akıcılık ve güzellik kazandırmıştır.
Yine şairin bazen de bu edatların hepsini bir arada kullanmış olduğunu
görmekteyiz:
129

َِض ِوَتتت فِتتتم ِ تتت

فِتتتم خاتتت

ََض ِ تتتتتتت

َ ْاتتتتتت َ فِتتتتتتم َ َ ايتتتتتت

Tevazulu bir kibir ve onurlu bir boyun eğme ve inatlı bir incelik
Burada şair kelimelerin arasında )( ِي, cümleler arasındaُda ) (وharfini kullanarak
bir ritim ve bir denge sağlamıştır.
3. Mısraın Sonundaki Atıf Olgusu
Atıf edatları edebi metne yahut ta şiire farklı anlamlar yükleyerek o metne ve
şiire güçlülük kazandırır.
Ebû Rîşe'nin bu atıf olgusunu şiirlerinde sıkça kullanmış olması ve kelimeler
arasındaki anlamlara bakarak bunu şöylece kısımlara ayırabilmemiz mümkün
görülmektedir:
a.

Eş Anlamlı İki Kelime Arasında Atıf

Bazen beyit sonunda kullanılmıştır. Örneğin:
130

تتتتَ َض َض ْا ِتتتتتم
ِ َضأَََتتتتتَ َق فِتتتتتم َجْ ت

َمتتتتتتتتتتتتتتت ِ َِّلن ِتتتتتتتتتتتتتتتم

الاتتتتتتتتتتتتتتت

Yaşlılık kulak hizamındaki saçlara uğradı ve bitkinlik ve acizliğimin üzerine
yerleşti.
(جْزي
َ ) ve ُ( ) َو ْهنِيkelimeleri zayıflık ifade etmekte olup eş anlamlıdır.
ِ ع
İkinci bir örneğe göz atalım:
128
129
130

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 72.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 458.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 136.
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131

َِ أَكََ ِل تتتتتتتتت َُ فَتتتتتتتتت ْ ِ ِم َضلَجََ ِ تتتتتتتتت

َ ََّلَتتت
ِ ْ اتتت َ ا ِ ِاَ ال ِِتتت

َتتَم
ِ

(Bakire kızlar) onun başarısının ve kazanmasının taçlarını beyaz kollarıyla
taşıyorlar
Geçen örnekte bulunan ( ) َوزve ( )نَجاحkelimelerinin her ikisinde de başarmak
anlamı ifade edilmiş olduğunu görüyoruz.
Bazen de bu atıf birinci mısraın sonunda yer almıştır:
132

ِ َ َ ْفتتأ فِ تت َِ َ َّْل َتت َ التت ْن ِ َضال َ تت

ِ ِشَا أ َ ْ تتتتتتتت َ َأْ و َتتتتتتتت الَِ تتتتتتتت َا

Çekse de çölün tepeleri kuraklık; onun hayırlı ve uğurlu yüzünü tanıdım
Bu beyitteki (  )اليمve ( )الخَيرkelimeleri hayır anlamında kullanılmıştır.
Şairin atıf üslubunu bu şekilde kullanmış olması içindeki duygularını tekrarla
ifade etme imkânını bulmuş olması ile izah edilebilir. Yahut eş anlamlı kelimelerden
biri öbüründen daha açık olabilir, durum böyle olunca ilk kelimede tam ifade
edilemeyen anlam açığa çıkmış olur.133
b. Zıt Anlamlı İki Kelime Arasında Atıf
Divanda eş anlamlılar arasında atıf yapıldığı gibi zıt anlamlılar arasında da atıf
yapılmış olduğunu görmekteyiz. Mesela:
134

تتتتتم ال َ ِْ ِ تتتتتمْْْ َضال َ ِْ َسِتتتتت
َ ِ َف

َْض َ ََيتتتتتتتتتتتتَ ِش ْك َ يتتتتتتتتتتتتَ ِم َ ِ َِتتتتتتتتتتتتأ

Yoruldu hatıralarımın geri kalanları, ne gülümsüyor ne de ağlıyorlar
Geçen beyitte görüldüğü gibi ( )تَب ِْكيve ( )ت َ ْبَِسِمfiilleri iki zıt anlamlı kelimeler
olup bir araya toplanmıştır. İkinci örneğe bakacak olursak:
135

131
132
133

134
135

َ ََ م م ْ َت َ ال
ِِ ََتَو َ اا َمت
ِ مت ش

ِ ََمتتتتتتتَ َتتتتتتت ْ َ َخ َِْتتتتتتت َض َو َتتتتتتت

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 428.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 498.
Bkz. Celaleddîn es- Suyûtî, el- Muzhir fi ‘ulûmi’l- luğaa ve envâ‘ihâ, thk. Muhammed Ahmed bekMuhammed Ebû’l-Fadıl İbrahim- Ali Muhammed Bicâvî, (I-II), Beyrut, el-Mektebetu’l-‘asriyye,
1986, I, 406.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 208.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 500.
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(Peygamberin amcası) ümit ve hüsran arasında, adımları yorgun, umutları
solgun olarak ona geldi
(خ ْيبَة
َ ) ve ( ) َرجاءkelimeleri bu terkipte yan yana gelmiştir.
Bu form ) (وharfiyle gelebildiği gibi ) (أوharfiyle de gelmiştir:
136

تتتتتتتتَمم
ِ أَض اثَت

ِ ِم ْتتتتتتتتت ِ ِلم ْ تتتتتتتتت

ستتتتتت َن
ْ َ َمتتتتت َ ْو ِ ِتتتتتم ال َتتتتت َق َضال

Bugün sen bana uğradın ama senden ne benim iffetime ne de günahıma bir
tebessüm var
Yukarıdaki örneğe baktığımızda ) (أوharfi ( )ط ْه ِريve (امي
ِ َ  )آثkelimeleri arasında
bağlaç görevi yapmaktadır.
Atfın İki Kelime Arasında Çağrışım Yapmış Olması

c.

Bir düşüncenin, görüntünün ya da davranışın bir başkasını anımsatması olayına
çağrışım (tedâ‘î) denir. Bu olay bir şeyi andıktan sonra başka bir şeyi çağrıştırmak
hadisesidir.
Şair bu üslubu bazen beytin sonunda kullanmıştır:

َ ستتتتتت
ْ َ َََ َمتتتتتتأْ ِ ََ ِ ْي تتتتتتَ َ تتتتتت ُّ َض
137

َض َ ْفتت

ْ تتت
ِ تتت

ِم ت ْ َ ْتت ِ َََ ِ ت َُ َ َتت

ْ يَتتجأْ ِمتتت

ا َ ْو

ََكفَتتتت َ ْ ِ تتتتَ َ ْتتتت َ ال َن َتتتتَ ِ َض ِل تتتت

Meyhanede içen ve sarhoş olan evladın isyanından dolayı arz feryat etti
Tövbesinden sonra isyan etti Kâbîl’in döneminden beri tövbe edip isyan eder
Geçen iki beyte baktığımızda hem birinci beyitteki (ُ )ت َُبve (ُس َكر
ْ َ  )تfiilleri hem
de ikinci beyittekiُ(ُ )ت َِوبve (ُ )ت َ ْكفرfiilleri biri diğerini çağrıştırmaktadır.
Aşağıdaki örneğe göz atacak olursak:
138

َاتتتتتت َ ْ َ َ ال تتتتتت َ َم َِّل تتتتتت
ْ َا َتتتتتتبا ا

ِ َستت
َ اإل ْم
ِ تَِم َض
ِ ِفتتم ض ت ِن
ِ اإل ْ ت

Sabah ve akşam esnasında böylece bir süreliğine varlığı gözden geçirdi

136
137
138

Ebû Rîşe. a.g.e., s. 357.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 531.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 582.

44

Burada (اإلصباح
ِ ) ve (اإلمساء
ِ ) kelimeleri peş peşe getirilmek suretiyle biri
diğerini çağrışım yaptırmaktadır.
Bazen de beytin ilk kelimesi ile son kelimesi arasında çağırışım bulunabilir.
Örneğin:
139

ستتتتتتتتتتتت َ َِْ َِّلم
ْ َضال م

ُّ يَ ْف َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ْ َِِل
َ اتتتتتتتتتتتت

ِ ال
ِ ََيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

Bana ne şu anda ki zamanım ne de geleceğim müjdeyle tebessüm ediyor
Bu beyitte (اض ِري
ِ  ) َحve ( )م ْسِ َ ْقبَ ِيkelimeleri birbirinin anlamını çağrıştırıyor.
Bu kullanım tarzından şunu anlamaktayız ki: Şair yapmış olduğu bu tür
düzenlemelerle şiirine güzellik, akıcılık ve derinlik katmaktadır.
4. el-Fasıl (Ayırım)
el-Fasıl: Atıf harfinin kullanılmayıp terk edilmesine denir. 140
Şairimiz bazı kasidelerinde atıf harfi kullanmayıp fasl yapmıştır. Bir örnek
verecek olursak aşağıdaki beyitleri sıralayabiliriz:

ْ َض َنتتتتتتتتَ يَ تتتتتتتت و ِمتتتتتتتت ْ َو َََِ ِتتتتتتتت
ستتتتت َنَ ِ ْ و
َ َ ِفتتتتتم

َخِِ َ ْتتتتتَ التتتتت ُّم

تتَو ِمتتت ْ خم َ ا ِتتت ْ و
ِ ال ِ ت
141

ِ ِ َج َِْ ْتتتتتت

َتتتتت ِ ثِ ِم َنتتتتتتَ يَضتتتتت

ََ ْ لَ َ ِل ِ ْْْ َ ْ شتج ِل ِ ْْْ َنت

أَلَتتتَ َ ْتتت

َمتتتَ أَلَتتتَ ِم ْتتت ِ َمتتتَ ِ يتتت ِي َ ِم ِتتتم

َ تتتت ِ ِث ِمْْْ ال َ ْ َ ِتتتتم َك َِّلنَ ِتتتت ْ و

َْْْت ِ ِث ِمْْْ َ ِ تم َ تَ َم ظ ت ِلم

Bana söyler misin içinden gelen bu gürültü nedir? Ve arzularındaki bu heyecan
nedir?
Bana senin gecelerinden… kederlerinden… göz yaşlarının tebessümünde
gizlediği şeylerden bahset
Ben senin neyinim? Benden ne istiyorsun? Ben, adımlarındaki sürçmelerin bir
kısmıyım

139
140
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Ebû Rîşe,ُa.g.e., s. 335.
El-‘Âkûb, a.g.e., s. 297.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 219.
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Anlat bana… kuşkularımın kanadını kes… Konuş bana… Kelimelerini seçerek
konuşma…
Yukarıdaki beyitlere baktığımızda şair yalnız birinci beytin ikinci mısraının
başında ) (وatıf harfi kullanmış, ondan sonra gelen beyitlerde atıf harfi kullanmayarak
bazen peş peşe harfi cerler kullanarak (ُ خبّأَتْهُ ُالدموعُ ُ ِي
َ ُ ع َّما
ُِ ِع ُْ ُشجون
ُِ ع ُْ ُلَيا ِل
َ ُ ...ك
َ ُ ...يك
َ

س َماتِك
ُِ ) َماُأَنَاُ ِم ْن, bazen de emir fiilleri
َ ) َب, bazen de istifham cümleleriyle (ك؟ُ َماُت ِريدِي َُُ ِمنِّي؟
kullanmak suretiyle (...ح ُِدّثِينِي
َُ صي ُ َجنا
ّ ِ  ُق... ) َح ِدّثِينِيfasıl yapmış ve şiire bir
َ ُ ...ح ُظنونِي
akıcılık ve güzellik kazandırmıştır.142

142

Başka örnekleri görmek için bkz., s. 85, s. 202, s. 211, s. 221, s. 260, s. 262, s. 339, s. 373.
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III. BÖLÜM
CÜMLE YAPILARI

Nahivciler sözün kısımlarını ve cümledeki görevini belirleme konularıyla da
ilgilenmişlerdir. Ayrıca Arap dilinin çeşitli üsluplarını da önemsemişlerdir. Özellikle
cümleleri hem basit haliyle hem de bileşik haliyle ele almışlardır. Çünkü cümle dilimsel
yapının üzerine dayandırıldığı temeldir.
Bunun için hem eski dilbilimciler hem de modern dilbilimciler buna fazlasıyla
önem vermişlerdir. Zira harflerin birleşiminden kelimeler, kelimelerin birleşiminden de
cümleler oluşmakta olup bu cümlelerden de maksada uygun anlamlar ortaya
çıkmaktadır.
Biz bu noktadan hareketle bu bölümde hem belagat hem de dilbilimi yönüyle
konuyu ele alacak ve kullanımda yaygın kuralları dışına düşenleri işleyeceğiz.

A. TAKDİM VE TEHİR
Arapçada kelimelerin anlam meydana getirebilmeleri için cümle içinde belli
görevlerde bulunmaları gerekir. Örneğin: fiil, fail, meful, mübteda, haber vb. bütün
bunların gramer kurallarında ayrıntıları vardır. Ancak Arapçanın iraplı bir dil olması
sıralamada belirli oranda cümleye esneklik ve takdim ve tehir imkânı sağlar.143
Ebû Rîşe’nin divanını irdeleyen kimse, takdim ve tehirin büyük bir yer işgal
etmiş olduğunu görür.
1. Car ve Mecrurun Takdimi
Divanda car ve mecrur kullanım açısından esneklik arz eder. Car ve mecrur
bazen fiille failin arasına getirilmiştir. Örneğin:
144

َ فََ ْل
ِ َن شِكت
ِ م َ ْْْ ِفم َ ْ َ ِ ال ِس

ِ ان ِ ْ ت
ِ َضا ْل َ ت ِفتتم شِل ت ِ الغ ْف ت

Şöhretim unutma karanlığında kayboldu ve kinim affetme zilletinde son buldu
Bu beyitteki (ِكري
ِ  ُ)ذve ( ُ) ِح ْقدِيkelimeleri fail olarak gelmişlerdir ancak burada
car ve mecrur ile birlikte ( ) ِي ُغَي َهب ُالنِّسيانve (الغفران
َ ُ  ) ِي ُ ِذلَّ ُِةbiçimindeki izafet
terkipleri de failden önce yerini almıştır.
Başka bir örneğe bakacak olursak:
143
144

‘Abbâs Mahmud el-‘Akkâd, el-Lugatu’ş-şâ‘ira, Kahire, Nehdatu Mısır, 1995, s. 19.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs. 232.
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145

الجَِ تتتتَ وو

تتتَ أ َ ْ تتتت
ِ ََّلتتتت ال ِ ت

ْا تتبا َم ْتت َ ال ِ تتَ ِِ فتت لَ َمتتأ

Adam olanların ölümleri böyledir, bu sebeple korkakların gözleri şeref üzerine
uyumasın
Burada car ve mecrur (ز
ُّ ِ ُِ  )ع ى ُالve ( )أَعي ُ ُالج َبناءfailinden sonra gelmeyip önce
gelmiştir.
Car ve mecrur fiille failin arasına geldiği gibi fiille naibi failin arasına da
gelebilir:
146

َ متتتَ أ َ ْ ت
تتَنَ التتت َ ْو َ لَتتت ْ ي ْتتت َ ْ َلتتتَ َ َِتتت

َ ْ ي َ َ الغ ْت َ لَت ْ ي
ْ َ َضأ
مت ْ لَتَ ث َ َنت و

Hoş kokusu olmayan gül ne kadar da mahzun, meyvesiz bir dal ise ne kadar
büyük bir kayıptır!
Yukarıdaki örnekte (ُ )لَهcar ve mecrur naibi faillerin (ُع َبق
َ ) ve (ُ )ث َ َمرkelimelerinin
önüne geçmiştir.
Mefule gelince car ve mecrur fiille onun arasına gelebildiği gibi ismi faille
mefulünün arasına da gelebilir.
Birinci kısma örnek verecek olursak:
147

فِم أ َ ْمَلِ َ الغَ َنَو

الب
ِ

ََ تتتتَ ِ ِا

َضيَ ْح

ْ َ الم ْتتتت فِتتتتم أ
ِِشتتتت َ ا

َ ْ أ َ َتتتت

Kuşُavcısının ağında dans eder mi? Kurt koyunları su kıyısında himaye eder mi?

َ  ) ِي ُأ َ ْعcar ve mecrur olarak fiil ve failden sonra ve ()الغَنَما
Burada (طانِها
َ  )أ َ ْعkelimesindeki ( )هاzamiri
mefulünden önce gelmiş olduğunu görüyoruz. Bir de ( طانِها
merci‘i ( )الغَنَماmefulünden önce getirilmiştir.
İkinci kısmın örneğine gelince:
148

145
146
147
148

َأَكََ ِل تتتتتتتتتت َُ فَتتتتتتتتتت ْ ِ ِم َضلَجََ ِ تتتتتتتتتت

َ ََّلتتت
ِ ْ اتتت ا ِ ِاَ ال ِِتتت

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 591.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs. 227.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs. 493.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs. 428.
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تتَم
ِ ت

(Bakire kızlar) onun başarısının ve kazanmasının taçlarını beyaz kollarıyla
taşıyorlar
Geçen örnekte bulunan car ve mecrur (ْض
ُ ِ ع ى ُسَوا ِعدِها ُالبِي
َ ) ismi fail olan
(ُحامالت
َُ  )أ َ َكا ِليmefulünün arasında yer almıştır.
ِ ) kelimesi ile (ل
Bazen de car ve mecrur haber ile yer değiştirir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi:
149

ُّخَن ِ ْ َتتت
َْفتت ِ التت
ِ

اتت ُِ الَّل ِ تت ِ َل تتَو
َ َضالَّل تتُ ِمتت

َضال ُّتتِ ِمتت

Sabah; dumanın çökmesiyle karanlık ve gece alev seliyle aydınlıktır.
Bu beyitteki (خان
ُِ قُ الد
ِ ْ َد

 ) ِمve (ب
ُِ سي ِلُ ال َّ ِهي
َ

 ) ِمterkipleri (ُ )دِجْ نَةve (ُ)نَهار

haberlerinin önünde gelmiştir.
2. Zarfın Takdimi
Takdim konusunda hemen hemen zarf, car ve mecrur ile aynıdır. Faile takdim
edilmesi örneğine bakalım:
150

َضال ََتتتتتتتتتتُ ِ ْتتتتتتتتتت َلَ ِ ْمتتتتتتتتتت ا ْم

َ َمتتتتَ يتتتت َ ِنتتتتَ ا ْ تتتت
ِ َِ مفَلَ ِتتتت

Allah’ın bize tahsis ettiği şeyi esirgemedik ve onun bize olan desteği asla
azalmadı
Görüldüğü gibi yer zarfı (ع ْندَنا
ِ ), ( )إِ ْمدادُْهfailinden önce gelmiştir.
Mefule gelince zarf bazen fiile mefulüne takdim edilmiştir. Örneğin:
151

تُ م َتَ ِ ِ و
ِ خ َضفَ َْ ك
ِ شَ ْي َُ الاُّن

تتُ م َلِتتت
ْ َ ََمتتَ ِ لتتتأ
ِ ستت َح فَتتت َْ ك

Her inatçının ve kibirlinin üzerinde hala azamet eteğini sürüklüyorsun!
Geçen beyitte iki yer zarfı bulunmaktadır, bunlar birbirlerine atıf edilmiştir
ancak birinci olan (ُل مُا ِند
ُِّ ) َوقَُ ك, (وخ
ُِ ل الشم
َُ  )ذَ ْيmefulünden önce gelmiştir ve ikinci olan
(ر
ُِ ل م َكا ِب
ُِّ  ) َوقَُ كmefulünden sonra gelmiştir. Böylece meful iki zarf arasında yer almıştır.
Bazen de zarfın, ismi failin mefulünün önüne geçmiş olduğunu görürüz:

149
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Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 553.
Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 62.
Ebû Rîşe,ُa.g.e., s. 45.
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152

َِ َ َِو مكتتتتتتتتتتتتتتتَ فَتتتتتتتتتتتتتتت َْ أ َ ْو ِيتتتتتتتتتتتتتتت

َ
ضم ضالستتتتتتتتتتِق
ِ ُّ يتتتتتتتتتت َج َ التتتتتتتتتت

Sıkılmayı ve can sıkıntısını yeryüzünün üstüne bırakıyor
Burada da (َُ ) َ ْوقyer zarfı, (َاركا
ُِ ض َج َرُ الر
َ ) mefulünden önce
ِ  )تismi failin ( وح
gelmiştir.
İsim cümlesine gelince o da takdim ve tehirden nasibini almıştır. Örneğin:
153

ضلَتتتتتتتتتتتت ِ َضاَِتتتتتتتتتتتتت

ْ َس
ْ فِتتتتتتتتتتتتم شِلتتتتتتتتتتتت ِ الن
ِ ستتتتتتتتتتتت َِّل

َضال َنتتتتتتتتتتتت

Ölüm teslimiyetçinin zilletiyle senin karşında duruyor
(ُ ) َواقِفkelimesi (ُ )ال َموتun haberi, ancak aralarına (َك
ُِ  )دونyer zarfı girmiştir.
Bazen bir zarf bölünemez iki kelimenin arasına da girmiştir ve sıfatın önünde
gelmiştir:
154

َاتتتتت ُّ َتتتتت ْ أ َ ْ تتتتتَ ِ َِ ِ تتتتت
َ ْ ََض َك ْتتتتت َ ي

َّْلتتتت َضوا َ فتتتت ِن ال َحتتتت ِ َمتتتتت ْ ض

Nasıl izzetimizin hayallerinden ayrılır? Hakkın göz kapaklarının arkasında
gömülen rüya
Geçen örnekte (ُ ) َم ْوؤودkelimesi (ُ )ح ْمsıfatı ve kurallara göre sıfat nitelenenin
ardından gelir ancak yer zarfı izafet terkibiyle birlikte sıfattan önce yerine gelmiştir.
3. Mefulün Takdimi
Mefulün takdimi dediğimizde aklımıza ilk önce faile takdim edilen bir meful
gelir. Divanda mefulün takdiminin pek çok yerde meydana gelmiş olduğunu
görmekteyiz. Burada iki örnek ile yetineceğiz:
155

ََِويَتتت ْ َِ ََ ِْضَتتت الن ْغ َ ِ تتت ِو

َ َال َحتتتتت ُّ َم ْنتتتتتَ ل
ْم َنتتتتتأ

َال يَنتتتتت

Her ne kadar zalim; eliyle hakkın yanaklarına tokat atarsa atsın, hak ölmez!
Geçen örnekte (ب
ُِ َص
َ  )قَ ْبfaili fiilin ardından gelmesi gerektiği halde,
ِ ِضةُ الم ْغ
(ض ْي ُِه
َ ار
َ ) mefulü failin önüne geçmiştir.
ِ ع
152
153
154
155

Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 429.
Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 119.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs. 93.
Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 438.
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İkinci örneğe baktığımızda:
156

َ ََاتتتت ِب التتتت ِيَو َاِتتتت ْ َ َضل
َمَلَنتتتت

شتتتت ِ َ ِيتتتتَو
ِ ََ َاتتتتَ ْ َ ِتتتت َ ال

Bu vatana âşık oldum ve ne kadar vatanlar varsa aşıkların özlemini harekete
geçirir
(َُ ش ِقي
ِ  ) َحنِي َُ ال َُاMefulü izafet terkibi olarak failin yerini almıştır.
4. Nidanın takdimi
Nidanın takdimine gelince fiille mefulün arasında yerini almıştır, ancak
cümlenin iki ayrı şekilde meydana gelmiş olduğunu görmekteyiz. Birinci şekilde
mefulün müfret olarak nidadan sonraya tehir edilmiştir. Örneğin:
157

تتت ِو

ضو ال
َ تتت

لَ ْن َِّل ِنم يَ شو
ْ الجِتَ ِِ َ َيتَ ال
ِ ست
ِ

َاو ِمتتتم ِ تتت
ْ َض

Ey dağların zirveleri kartalın artıklarını toplayın ve çağların göğsüne onları
çarpın.
(ْر
ُِ  ) َبقايا النَّسizafet terkibi olarak mefuldür, ( )لَ ْم ِ ِميfiilinin ardından gelmeyip
yerini (ل
ُِ الجبا
ِ  )يا ذرىnida terkibine bırakmıştır.
İkinci şekilde ise mefulün cümle olarak geldiğini görüyoruz:
158

َفِ ْ َ ِتتتتم َك تتتتت َ لَتتتت ض الن ِْ َنتتتتت

ََ تتتتتتتت ِ ثِ ِم و نتتتتتتتتَ َتتتتتتتت ِْوي َ يتتتتتتتت

Ey başıma gelen fitne! bana anlat belki de bilirsin meçhul olan (aşk) nasıl
istenir?
Burada da ( )يَا ُ ِِْنَِِيnida üslubu (يف نَرودُ المبْ َهما
َُ  ) َكmeful cümlesine takdim
edilmiştir.
5. Ceza Cümlesinin Takdimi
Bazen ceza cümlesi şart cümlesine takdim edilmiştir. Ancak bu değişiklik terkibi
şart ifadesi olmaktan çıkarmıştır ve biraz özgür olmaya yönlendirmiştir. Örneğin:

156
157
158

Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 556.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 159.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 273.
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ِمتت ْ لَتت َ ْق

159

تتتتأ
ِ فََّلَتتتتت ْ يَ ِْتتتتت َ فِ ْتتتتت َِ ِشَا َمتتتتتَ ا ْل َفَت

ِ َِ ِلَ ْ ت
َ اتت

َت

Ona sen yüzünü çevirdiğinde pişmanlığın acılarından başka onda bir şey
kalmadığını görürsün
Burada ( ) ِإذَا ُ َما ُ ْالَِفَتَُّ ُ ِإلَ ْي ُِهşart cümlesi, (صصُ ُ ِم ُْ ُنَدَ ُْم
َ  ) َ َ ُْم ُ َيبْقَُ ُ ِ ْي ُِه ُ ِس َوى ُغceza
cümlesini bölmüştür ve parantez içi cümle olarak gelip, şartın keskinliğini kırmıştır.

B. HAZF
Daha az söz ile kast edileni dile getirmek 160 olan icaz dilsel bir olgudur. Gayet
iyi bilinmektedir ki bu olgu yalnız Arapçaya has olmayıp bütün dillerde var olan
özelliklerden biridir. Ancak Arap dilinde icaz, belagatin bölümlerinden biri
sayılmaktadır. İcaz iki çeşittir: Birisi icaz-ı kasır ikincisi de icaz-ı hazf.161
Biz burada yalnız hazf ile icazı inceleyeceğiz. Hazf ile icaz; mahzufa delalet
eden lafız ya da manevi bir karinenin bulunması şartıyla, manayı bozmayan ibarelerin
ifadeden çıkarılmasıdır. Bu mahzuf harf, isim, fiil veya cümle olabilir.162
Sözdeki hazf bazen hazf edilen bir şeyi tazim ve yüceltme, bazen de
küçümsemek kastıyla hazf yapılabilir, bazen de dinleyeni ya da okuyanı teşvik için hazf
kullanılabilir. Ömer Ebû Rîşe şiirinde hazfı iki şekilde kullanmıştır:
1. Kelimenin Hazfi
Cümle içeresinde hazf bazen müsnedün ileyh, bazen hem müsned hem de
müsnedün ileyh, bazen de meful olan kelimenin hazfedilmesi şeklinde çeşitlilik
göstermektedir.
Hazf edilen kelime müsnedün ileyh olarak geldiğinde, müpteda olarak
bulunabilir. Örneğin:
163

ِتتَل ِ َِ م ت ْ َ َِوو

ِتتتَل جْ ِ م ْ َ ِ تتت

ات
ِ َِل َنجْ ت ِ م

تتَم
ِ م َثتتتُ شت

Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 381.
Muhammed b. Ali es-Sekkâkkî, Miftâhu’l-‘ulûm, thk. Na‘îm Zerzûr, 2. bs., Beyrut, Dârul’l-kutubi’l‘ilmiyye, 1987, S. 277.
161
el-Hatîb Muhammed b. Abdurrahman el-Kazvînî, el-‘Îdâh fi‘ulûmi’l-belâğa, Beyrut, Dâru’l-kutubi’l‘ilmiyye, t.y., ss. 179-95., el-‘Âkûb, a.g.e., ss. 321-327.
İcaz- ı Kasır: Hazf olmaksızın, az lafızlara çok manaları ifade etmektir.
162
el-‘Âkûb, a.g.e., ss. 324-326.
159
160
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Asil, gururlu, yıldızı başlık yapan, övgüyü kuşanan, kudret elbisesini giyinendir!
Beytin başında müsned (ُ )م َؤثَّلbaşında bulunmaktadır. Şiirin akışına göre (و
َُ )ه,
takdir edilebilir, bunu düşürülmüş (hazfedilmiş) olması zikredilen kelimeye vurgu
sebebiyle olabilir.
Bazen de müsned ve müsnedün ileyh birlikte fiil cümlesinin içerisinde
hazfedilmiştir. Ancak şunu da söylemek gerekir ki; şairimiz bu konuda Arapların
üslupları dışına çıkmamıştır. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi:
164

ِ َ َ ت انَ يَس ت

ْ فَ ِنتتم
َ فَستتَ َِ فَت

َِ ِ م ِي ْأ
ِ َِال
َ

َ ْف م ا اَو

Özür dilerim Beşâra! Söylediğim bazı sözlerden sıkıldığım için dilimden yanarak
ve susuz olarak döküldü.
Başka bir yerde de diyor ki:

َض َا متتتتتتتتتتتتتَ َض َ ِتتتتتتتتتتتتتم الغتتتتتتتتتتتتتَلم
َْْْض ا متتتتتتتتَ يتتتتتتتتَ أ َ ِختتتتتتتتمْْْ ِلِتتتتتتتتم

َ َض ا متتتتتتتتتتتتتَْْْ م َتتتتتتتتتتتتت َ التتتتتتتتتتتتت ُّ ْل
165
َْْْال َ ت أ َ َ َِّلتتمْْْ َض ا متتَْْْ يتت

Elveda sevgili vatanım… Elveda dünyanın zevkleri
Elveda kardeşim… Benim ecelim sona erdi… Elveda… Ey…
Geçen iki örneğe baktığımızda (ع ْفوا
َ ) ve ( ) َودَاعاkelimeleri mefulü mutlak olarak
gelmişler ve Arapça üsluba uygun kullanılmışlardır.
Az da olsa cümlenin faili ile fiilinin hazf edilmiş olduğunu görüyoruz, fakat
cümlenin mefulü olduğu gibi bırakılmıştır. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi:

ْ َضالجتتتتتتتتتت ْ م َضالفَجتتتتتتتتتت ال َج ِيتتتتتتتتتت
166

اتتتتتتت ِ ْوو
َ َتتتتتتتَْْْ َ ممتتتتتتت

ا تتتتتتتَ فتتتتتتتم ج َ ِتتتتتتتم
ِ َ تتتتتتتتتتتتت

َِن

ِ َض تتتتتتت

شتتتتتتتتتتتتت
َ ُِ ََض َواتتتتتتتتتتتتت

Yalnızım, burada, odamda, yarayla ve yeni şafakla birlikte
Çeşit çeşit mektupların hepsi diyor ki: mutlu yıllar!
Dörtlükte (ْس ُِي ُد
َ ُ )عاماMefulünün fiili olması gereken ( )نَِ َ َمنَّىzikredilmemiştir.
163
164
165
166

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 72.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs. 78.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 88.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs. 66.
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Bazı durumlarda da okuyucunun hayal gücüne bırakılarak, cümledeki meful hazf
edilmiştir:
167

َ َ مَو

َ َ ي مِ م َض َيح ِ ق َم أ
م َض َم

ِ فتتتتتتم لَ تتتتتت ِ ِم َتتتتتت

َ َضال ْ تتتتتت َ تتتتتت

Zafer, onların aralarındaki zafer coşkusuyla neşelidir, dilediğine verir dilediğini
mahrum bırakır.
(ُطي
ِ  )يFiili iki meful alması gerekirken bir meful almış ikincisi okurun hayal
gücüne bırakılmıştır.
2. Harflerin (Edatların) Hazfi
Hazfin ikinci türü edatların hazfidır. Muhtemelen en çok hazf edilen nida
edatıdır. Zira insan sözü hem kısaltmaya ihtiyaç duyar hem de münadayı bir an önce
söylemek ister. Şairin aşağıda ulusuna seslendiği gibi:
168

ِ ِم ْ َِتتتتتتتتتتتتتت لَّلستتتتتتتتتتتتتت ِ أَض لَِّل ََّلَتتتتتتتتتتتتتت

169

ِ َ ْ تتتتتت َ ال تتتتتت

ِ أم ِتتتتتتتتتم َاتتتتتتتتتُ لَتتتتتتتتت ِ َتتتتتتتتت ْ َ ا َمتتتتتتتتت

ُلَتتتتتت ْ َي تتتتتت ْ َي ْحنِ تتتتتت

َِ َ تتتتتتتتتتتت َ َمج ْ ِتتتتتتتتتتتت

ْ أم ِتتتتتتتتتتتتمو َكتتتتتتتتتتتت

Ey milletim! Milletler arasında kalemin ya da kılıcın için sana yüksekte bir yer
var mı?
Ey milletim! Putun iffetini bile taşımayan nice putları yücelttin!
Görüldüğü gibi şair nida edatını kullanmaksızın (  )أ َّمِِيdiye hitap etmiştir.
Bazı durumlarda da soru edatı cümlede iz bırakarak hazf edilmiştir. Örneğin:
170

ْ َ ِخ تتتتتتتت َِ أَلتتتتتتتتأَ أ َ ِق الَمت
تتتتتتتَنو

ْ َمتتتتتتتت ْ ِم ْ نتتتتتتتتَ َض َاتتتتتتتت َ ا َمت
تتتتتتتَن

İkinizden hanginiz kardeşine güven verendir? Sen misin bu, yoksa zaman mı?
Beyitteki ( )أ َ ُِمmuadile (َ  )ُأsoru edatını hazf etmiş olduğuna delalet etmektedir.
Bazı zamanda da yalnız beyitte vurgudan dolayı soru anlamı çıkarılmıştır:

167
168
169
170

171

َ ضت
ْ الن
مِق

َ ضت
ْ ش ت ْ َ ِ الن
َ
ِم

َِ ْ َ ِتتت

172

َختتتتتت ِ َو ال تتتتتت ِْ ِ تتتتتتَ ضا َلَتتتتتت

ْ َتتت

Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 491.
Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 7.
Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 10.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 101.
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ْ تتت ْ ِ ِلتتتم َاتتت ُْ تتتَ ِمتتت
ْ لَ تتتَ ِمتت

َتت ْ ِ ِلتتتم يتت

Bana döndün mü? Yanmış tedirgin olan özleminin gurbetinden döndü mü?
Bana döndün mü? Ne kadar uzun bir gurbetti, hem sabrı hem de acıyı
hissizleşmiş
Burada (َل
ُْ  )هya da (َ ُ )أherhangi bir soru edatı gelmemiş olmasına rağmen soru
işareti olup soru anlamı ifade etmiştir.
Bazen de meful olarak gelen isim cümlesinin başındaki (ن
َُّ َ  )أtahkik edatının hazf
edildiği gözlenmektedir:
173

ْ ِ َظتتتتتتتتتتتتتت ُّ ْْْ َ تتتتتتتتتتتتتتَ ِ م م ْح َتتتتتتتتتتتتتت

ستتتتت ِ لَ ْج َنتتتتتت َْوو
َ م ْح َتتتتت ِ ْْْْ ِمتتتتتت لَ ْن

Şüphesiz ki kanadımın yıldızın dokunuşuyla yandığını sanıyorum!
(ُناحيُمحْ ِ َِرق
َُّ َ  )أedatı
ِ  ) َجisim cümlesi, (ُ  )أَظfiilinin iki mefulü olarak, başındaki (ن
hazf edilmek suretiyle gelmiştir.
Edatın hazfi konusunda; daha önce açıklandığı gibi, muzari fiilden önce gelen
masdar anlamı katan (ن
َُّ َ  )أedatı hazf edilmiştir. Örneğin:
174

أ ِويتتتتتتتتتت أََِِتتتتتتتتتتُ اتتتتتتتتتتبا التتتتتتتتتتب

َ ي
ْ َ م ِ تتت وض ِ تتتتم َضيَجَّلتتت الستتتت

Öpmek istiyorum ruhumu temizleyen ve hastalığı gideren bu şeyi
(ُ )أ ِريدfiili yakin ifade etmeyen bir fiilidir ve ona göre ondan sonra masdariye
edatı olan (ن
َُّ َ  )أgelmesi gerektiği halde şairimiz onu hazf etmiştir.
Son olarak şunu ifade etmemiz gerekirse; cümlenin hazfı için özel bir bölüm
ayırmayıp sadece işaret etmeyi tercih ettik çünkü daha önce ele aldığımız ceza
cümlesinin takdimi konusunu bazı nahivciler hazf olarak değerlendirmişlerdir. Biz bu
konuyu takdim ve tehir bölümünde işlemiş olduğumuzdan burada tekrar yer vermeyi
tercih etmedik.

171
172
173
174

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 207.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 208.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 183.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 613.
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C. İNŞA TERKİPLERİ
Meani ilminde kelam iki bölüme ayrılır. Haber, doğru veya yalan olma ihtimali
olan bir sözdür. İnşa ise aksine doğru veya yalan nitelemesi kabul etmeyen sözdür.175
İnşa; talebî ve gayri talebî olmak üzere iki kısma ayrılır.176 Biz burada şairin inşa
terkibini en çok kullanmış olduğu istifham, emir, nehiy ve nida gibi örneklerle
ilgileneceğiz.
1. İstifham
Arapçanın üsluplarından birisi de istifhamdır. İnşa talebinin çeşitlerinden bir
türdür. Gerekçesi bir şeyin bilgisini karşı taraftan talepte bulunmaktır.177
Nitekim Ebû Rîşe divanındaki diyaloğa dayanan kasidelerinde nadir olsa da
istifhamı gerçek anlamında kullanmıştır. Örneğin:

َان أ َ ْن أ َ ِتتم ْْْ فَ َّْل تت
ِ َمتتَ ِ ي ت

َ َل
ِ ْ ال َحِِ تتتتتتتتت
ِ ْ ستتتتتتتتتنَ الاتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َْو
َ َِّل
Hangi
şarkıyı söylememi َّلَتistersiniz?
(dedi). Biz de “sevgili doğunun esintileri”

178

dedik.
Geçen beyitteki diyalog meyhanede bir şarkıcı ile iki sevgili arasında
geçmektedir. Şarkıcı onlara isteklerini ( غ ِنّي
َ ن ُأ
ُْ َيدان ُأ
ُِ  ) َما ُت ِرdiye sorunca onlar gurbette
bulundukları için doğunun esintisini dinlemek istediklerini bildirdiler.
Ancak divanın çok yerlerinde istifham gerçek manası dışındaki manalarda da
kullanılmıştır. Bazen istifham ardına istifham geldiğinde hem keder, hem üzüntü, hem
de hasret çekildiği ifade edilmiş olmaktadır.
Mesela:

Bkz. Hasan İsmail Abdurrezzâk, Le’âliu’t-tibyân fi’l- me‘ânî ve’l- bedî‘i ve’l- beyan, 1. bs., Kahire,
Mektebetu’l- kulliyyeti’l- ezheriyye, 1985, s. 25.
176
Abdurrezzâk, a.g.e., s. 47.
177
el-Mîdânî, a.g.e., I, 258.
178
Ebû Rîşe,ُa.g.e., s. 245.
175
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تتُ الحَتتت َ ِقو
ِ فِتتتم ِ َنتتت ال َن ْتتت ِ َض ِظت

أ َ ُّ تتتتت ْ م فِتتتتتم تتتتتَ م وا ِ تتتتت
اتتتتتتتتتتتت ا ُ َ َّْلتتتتتتتتتتتت وايَتتتتتتتتتتتت
ْ أ َ ِال

ِ َ ْف ِضتتتتتتم َ ْتتتتتت
َ
ِ َ ُّ ِتتتتتتَو التتتتتت
َم ْ َ تتتتتت م ِمتتتتتت ْ َل َ تتتتتت أض ِمتتتتتت ْ َِق

أ ََّلَتتت التتتب ِِ َضلَتتت
ِ ْ َك ْتتت َ أ َ ْ ضَتتت
َ أ ِشَا الَِ ْغتتتتتم ا ْ َتتتتت
ِ أ َ َضمتتتتتَ ك ْتتتتت

ْ َي
اتتتتت َ ِ ال تتتتتِو َضلَتتتتت َ ْ َ ِ ِنتتتتتم

أ َضلَتتتتت
ِ أ َضأ َ ْ ج َْنتتتتت
ِ فِتتتتت َ أ َ َْتتتتت َْم

ِ فَ َتتتتتتتتَ اا
ِ اتتتتتتتتم فََّلَتتتتتتتت يَ َّْل َتتتتتتتت

179

Onurumda hangi yara kanıyor? Hekim gelip geçti fakat iyileşmedi
Haremin gölgesinde ve beşiğin korusunda İsrail’in bayrağı yükselir mi!
Bu alçaklığa karşı sen nasıl sesini çıkarmadın? Ve üzerindeki töhmetin tozunu
silkmedin?
Zulüm haddini aştığında kandan veya alevden bir dalga olmadın mı?
Niçin hem ileri atıldın? Ve hem de çekildin… Ne kini indirdin ne de intikam
aldın
( )بَ ُْ ُدَ ُالنَّ ْكبَةkasidesinde şairimiz Arapların 1948 savaşında kaybettiklerinden
bahsetmiş. Ancak olayları hüzünle aktardığından bu parçada her beyit ُ )ُ ُأَي، ُأ،يف
َُ  ُ َك،ما

، )ماistifham edatlarıyla başlayıp amacını sormak ya da bilgi almak değil de milletin
düştüğü duruma kederlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır.
Bazen de istifham kınama anlamına dönüşebilir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi:

َ أ َ ْل َ َ ْ ِتتم َضمتتَ ا َِ ََِ ت ال َ ت
َأ َ َا َتتتتتتتتتبا َي ْحَتتتتتتتتت ُُّ متتتتتتتتتَ َ ْ َ تتتتتتتتت

امم
ِ َض َض ْاجتتتتتتَ فِتتتتتتم ث َ ْغتتتتتت ِ َ التتتتتت
180
تتتتتتَمم
ِ َض َ ْ َ ِ تتتتتتتم َل ْنتتتتتتتَ أيت

Sen beni inkâr mı ettin? Ve hala kanlı ağzımda sevginin güzel kokusu ve parıltısı
var
Aramızdaki her şey böylece dağılıp gitsin mi? Ve tatlı günlerim bitsin mi?
Yukarıdaki örnek şairin sevgilisine yazmış olduğu bir kasidedir. İki beyitte de (َ )أ
istifham edatıyla başlamış ancak zahirde istifham edatı gibi görünse de gerçek anlamda
istifham olmayıp kınama ve paylamayı öne çıkarmıştır.

179
180

Ebû Rîşe, a.g.e.,ُss. 8-9.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 356.
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Şu beyitlere bu manada bakacak olursak görürüz ki ara sıra istifham formu
mantıki olmadığı zaman alaya ve istihzaya delalet eder:
ستتتتتتتتتتن َ ْ م َّْلَ َ تتتتتتتتتتَ فِ تتتتتتتتتت َِ شا ِاَّلَتتتتتتتتتت م
َ َف
ْ َ أ َ َتتتت ْ َ الم ْتتتتت فتتتتم أ
َشتتتتت اِِ تتتتتَ ِ ِا

أ َ َ ْمَّلتتتتت الِتتتتت ْ َ مِ نتتتتت ْ أ َ ْض َ تتتتت َ الستتتتت َنَو
181
َضيَحْ ت ِ الت ِتب فتتم أ َ ْمَلِ تتَ الغَ َنتتَو

(Arz) gözlerini şaşkın olarak ona dikti, hastalığa sebep olandan şifa istenir mi?
Kuş avcısının tuzaklarında dans eder mi? Kurt koyunları su kıyısında himaye
eder mi?
( )يا ُ َر ْملkasidesi, Peygamber’in sallallahu aleyhi ve sellem doğum yıldönümü
kutlama haftasında söylenmiştir. Aynı hafta Atlantik antlaşması da yapılmıştır.
Kasidenin ilk kısmında Ebû Rîşe Peygamberin birleşik bir toplumu meydana getirme
hususundaki gayretini elde etmeyi amaçlamıştır. Ancak ikinci kısmına gelince
Avrupalıların yaptıklarından bahsetmiştir. Bu sebeple şair soru formuyla istihzaya
sığınmıştır.
Bazı yerlerde de okuyucunun teşviki ve bahsedilen kişiyi yüceltmek için
istifham üslubundan istifade edilmiştir. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi; özellikleri
belirtilen şahsın Hâlid bin Velîd olduğu istifham vasıtasıyla ortaya çıkmıştır:
182

أ َ َ َِّل ْنتتتتتت َمتتتتتت ِ الفَ َتتتتتت الن َ َ ِتتتتتتم

تَم الِم لَت ِ ا ْو ت الِمو
ِ ِ ِ شت

Erguvan renkli kahramanlık kuşağıyla duran gencin kim olduğunu bildiniz mi?
Örnekleri çoğaltmamız mümkün ancak konuyu uzatmamak ve meseleyi
karmaşık hale getirmemek için verilen örneklerin yeterli olduğu kanaatindeyiz. Ancak
şunu ifade etmemiz gerekirse şairimiz istifham edatını ve üslubunu bazı teknikleri
kullanarak ortaya koymuştur. Mesela ( )هَؤ َلءkasidesinde, Ebû Rîşe kasidenin ilk
beytinde istifham ile şöyle başlamıştır:

َ َْ َسَ ِل َ ْْْ ََّلَ َق يَح
183
ْ َ َا ال ِ ا
ش ِ َ ْ ْْْو
Bu mutsuz insanların neyle yaşadıklarını sorguluyorsun…!

181
182
183

Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 492-493.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 544.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 21.
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Bundan sonra bu kötü durumda olan insanların çok zor bir hayat yaşadıklarını,
yorgun olduklarını, acı çektiklerini, hayattan umudu kestiklerini, vb. bütün bunları
kaside içerisinde zikretmiştir. Durum böyle olunca kaside bitmek üzere iken
başlangıçtaki soruyla, bu şansız insanların durumu şairin bilgisizliğine delalet eden bir
sorusuyla cevap teşkil etmiştir:

ََ َسَ ِل َ ْْْ َض َك ْ َ أ َ ْ َّل
184

َمَ َي َ ْضنَ ََّلَ ال َِ ََ و

Sen soruşturuyorsun… Ama kalmak için ne sebep gördüklerini nasıl bileyim?
Bu sorudan sonra sözün sonu bizi şaşırtmaktadır:

ْْْ ِ ِِمضم ِلاِل
ِ ا
ْْْاا ِم
185

أَلَ ضا ِ ِم َا ال ْ و

Sen işine bak… Sus…. Ben de onlardan biriyim!
Böylece istifham üslubunun hem kasidenin ilk beytinde hem de sondan bir
önceki beytinde gelerek mutsuzun hayatını özetlemeyi desteklemiştir. Son beyit de: "Bu
benim hayatımdır." diyerek neticelendirmiştir.186
İkinci tarza gelince Ebû Rîşe kasideyi istifham vasıtasıyla üç bölüme ayırmıştır.
Yaklaşık olarak her bölüm diğer bölümün aynısı olmuştur. Diyor ki:

184
185
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Ebû Rîşe, a.g.e., s. 22.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 22.
Aynı üslup (ُ ) ِإ ْنُذَكَرتkasidesinde de kullanılmıştır. Bkz. Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 234-236.

60

َمتتتتتت ْ ي تتتتتتَ ِي م َضََتتتتتت ْ أ َ ْل َ َ لِتتتتتتم

فِتتتتم وض ِ ال ْنتتتت ِ َمتتتت ْ يَ ْ ِ ف ِتتتتم
َ ََِ
ِ تتتتتتَ التتتتتت َ ْا ِ َض َل ْتتتتتت َ التتتتتتَ َم

َِ ْ َ ِتتتتتتت

َ
َ َ َِ ْ َ َشتتتتتتتتتتف
ِ ستتتتتتتتتتنَ ِ النتتتتتتتتتت ِم
س ت ِ لِم
ْ َل ت ْ َ ت َ ْ فِتتم ال َتتِ ِ متتَ ي
ِتَلح َّْل ِ ال َ ِتتم
النجْ َ ِتتتتمو

شَت ْ َ َ ال َن ْ ضت
شتتتتف َ الستتتتََِم َض َكتتتت

َ َ َِل
ِ اتتتتتتتتت

ك ِحَّلَتتتتتتتتتأْ أ ْ فتتتتتتتتتَل

ََّلَتتتتتت

أ َ َ ِ يتتتتتتت

ِتتتتتتم ال ِ َِتتتتتت
َ أ َ ْق
َ شتتتتتت ِ يم لَس

َِال ِ تتت

َمتتت يَ تتتَ ِي ِم َضأ ْتتت َ ا
َاتتتتتتتَّل َ ِمتتتتتتت ِختتتتتتت ِْوا
َ ِ أ َ َ تتتتتت
َ أَق اَّلتتتتتتتتت ِ أ َ ْلفَتتتتتتتتتأْ َوض
َ يتتتتتتتتت
َ ُّ َمتتتت ْ ي تتتتَ ِي ِم َضاتتتتنَو التتتت
َ أ َ َ ِِ تتتتتتتت أ َ ُّ أ َ ْ ِتتتتتتتتَ ِم تتتتتتتت

َ ِ ْ َِم ْ ك َ الغ
َا
َْْْض َ شَتتتت َض َْ تتتتَ فِتتتتم أشلِتتتتم
ْْْي ْ لِست ِم
187

َمتتتتتتتُ فِتتتتتتتم

ْمتتتتتَ ِ َ ْ تتتتت َا ِ الن تتتتتَ ِ َخفَ َتتتتتأ

شَ ْيَّلَ تتَ ال َ يتتَ كت ِلتتم َكفَ ِتتمو

َََّلتتتت الِ ْتتت ِ فَ تتتت

َ َلَجْ َنتتت يتتت

Ömrüm boyunca beni tanıyan her kimse beni inkâr etmişken. Kim çağırıyor
beni?
(Yoksa benim gibi) Gurbetinde vehmin ve zamanın oyunundan sıkılmış, bir
yabancı mı çağırıyor beni?
Yahut ta dudaklarında yaşlılığın unuttuğu müminin gülümseyişini taşıyan, bir
mutsuz mu çağırıyor beni?
Kim çağırıyor beni? Çocukluğun eğlenceleri, kadehte beni sarhoş edecek bir şey
bırakmamış iken?
Yoksa mutlu hayallerle boyanmış özleminin hareminden çıkardığı bir bakire mi
çağırıyor beni?
Yahut ta sâkî'nin dudaklarını ve meyvesini toplayan eli tanıyan bahçesi olan, bir
fahişe mi çağırıyor beni?
Kim çağırıyor beni? Gece muhabbeti yapanların göz kapaklarını uyku
ağırlaştırmışken
Yoksa bir sevgili mi beni çağırıyor? Acaba dostlardan hangisi gayp
pencerelerinden geceleyin beni eğlendirmek için yola çıkan…

187

Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 413-415.
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(Şimdi nasıl oldu da) beni çağıranın sesinin yankısı sustu! ve artık o ses
kulağıma gelmiyor!
(Görüyorum) uzaktan yıldız parlıyor. Ey parlayan yıldızın kuyruğu benim için
kefen ol!
Yukarıdaki ( )نَجْ َمةkasidesine baktığımızda üç bölümden oluştuğu dikkatimizi
çekiyor. Her kısmın ilk beyti ( ) َم ُْ ينادِينِي؟sorusuyla başlamıştır, ondan sonraki beyitte
(َ  )أedatıyla (غ ِريبُ؟
ِ َ )أ, ( )أَبَِولُ؟ve ( )أ َ َحبِيبُ؟cümleleri vasıtasıyla sorulmuştur, üçüncü
beyte gelince birinci ve ikinci parçada (َ ')أnin tamamlayıcı kısmı ( )أَمile (ُش ِقي
َ ُ  )أ َ ُْمve (ُ أَم

ُ )ه وكbiçiminde gelmiştir. Ancak üçüncü parçada bütün çağırılanların seslerini ( )ما
edatıyla karşılayarak kayıp oluşlarını sorgulamıştır. Ve bu sessizlikten sonra son beyit
kasidenin yazılış sebebini açıklamıştır. O da şudur: geceleyin tek başına yürürken ölen
babasını ve arkadaşlarını düşündüğü an her şeyin bir ölüm sessizliği içerisinde kaldığını
hissetmiş olmasıdır.
Görülmektedir ki; şair divanında istifham üslubunu hem terkip ve mana hem de
şekil ve kasidenin iç düzeni açısından maharetle işlemiştir. Bununla birlikte divanına
diyalog özelliği katmıştır.
2.

Emir ve Nehiy

Emir; makam yönüyle muhataptan üstün olan birisinin, ondan bir şeyi
yapmasını, nehiy ise yine makam yönünden muhataptan üstün olan birisinin, ondan bir
şeyi yapmamasını istemesidir. 188
Emir ve nehiy kalıpları da istifham gibi gerçek manaları dışındaki anlamlarda
kullanılabilir. Mesela (صالة
َ ) kasidesinde Allah'a dua ederken doğal olarak emir fiili
duaya çevrilmiştir:

و اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ََ ْفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا َ ِ ْن
ِْْْ ْ لَحْتتتت لَ ْ ااتتتتَ ََّلَتتتت ال َجتتتتت

تتتتتتتتتتتتَ ِومتتتتتتتتتتتتَال

ِ
ِ شتتتتتتتتتتتت أَ َض َم
189
َ ْ َ ِشا أ
متتتتتتتتتتتتتتتتأْ ِو تتتتتتتتتتتتتتتتَالوو

Ya Rabbim! Sen istersen (Arap topraklarını) kıraç hale çevirebilirsin ve onu kum
olarak savurabilirsin
188
189

el-‘Âkûb, a.g.e., ss. 251-259.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 13.
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(Bu toprak) kurak olsa bile içerisinden insan çıktığı sürece biz onları severiz!
Ancak bu divanda emir kalıbı en çok dilek anlamı ifade edecek şekilde
kullanılmıştır. Zira şair kasidelerinin çoğunda hitap üslubunu kullanmıştır. Tabi
buradaki talepler kendisinden üstün birisinden değil de eşit statüde ve mertebedeki
kişiye yöneliktir. Bu emir kullanımın örneklerinden biri aşağıdaki beyitlerde görüldüğü
gibidir:

َك ْ ت َ َ َ ت ِم ت ْ َو ْض ِي ت َ متتَ َ َ ت
َاتتتتتتتتت ِي ِم الستتتتتتتتتَ ِ َ الَّل ِ تتتتتتتتت
ِ َ َف

ََتتتتتتتتَِم َِّلم لَ ْتتتتتتتت َ الَّل تتتتتتتتَ ِلم ِ تتتتتتتت
َ َوفِ َتتتتت َ ال ْنتتتتت ِ َ فَتتتتتَلِم ال َتتتتت

َ ا َ ْ ِ ِيتتم ال َت ْ َ الفَ ِتتم الس ت
ْ َضا
190
ََض ََ ِ ِ تتتتتتتت َِ َم ْ ِ متتتتتتتتَ َم ْ ِ تتتتتتتت

َ ِْ َ ِتتتتتم

ِ َج ْف َ ْتتتتت ِ ََّلتتتتت

ِ متتتتت

ستتتتتتتتتتت َِّل َِ َِ تتتتتتتتتتت م َِ تتتتتتتتتتت م
ِ ا َّْل
َ َض

Gecelerin bizi nasıl eğlendirdiğini düşün, bahçelerimizden toplanan şeyleri nasıl
devşirdi?
Ey hayat arkadaşı! Benim uykum kaçtı, bu yüzden beni yumuşak kolunun üzerine
yatırır mısın?
Alnımın üzerinde göz kapaklarını gezdir ve parıltılı gençlik yaşamımı izle
Ve hikayeleri birbirine halka halka bağla ve birbirlerine yaklaştır
Yukarıdaki beyitlerdeki emirler üstün asttan bir şey yapmasını istemeyip, aksine
rica etmek ya da dilemek manasında kullanılmıştır. Çünkü burada şair ile sevgilisi aynı
seviyededir.
Diğer anlamlar için bir başka örnek verecek olursak; temenni anlamında, hem
emir kalıbının, hem de muzari fiilin emir lâmı ile gelmiş olduğunu görürüz:

ْ َ شتتتتت َِ َ ا
يتتتتتَّل
َ فَ َّْل َ ْمتتتتت ِ ِم فِتتتتتم
َِال أ َ ْو َتتتتتتتت ِ ِم ْ تتتتتتتتَ َضال أَشْتتتتتتتت

اتتتتتتبا لَ َِّلتتتتتتم الن ْن ِتتتتتت

ََ ستتتتتت
ْ َ

فَ َّْل َ ْ فتتتت ِ ال َنتتتت و ََّلتتتت يتتتتن
ستتتتتت َ ِ التتتتتت جْ ََّلتتتتتت لَ ْف َحتتتتتت
ْ َ َض ْل

ْ يَ ْف ْ تتتتتَ ِمتتتتتت ِ ِِتتتتت ِ ال َن
ضتتتتتت َج
191
متتتتَ ي ِْ ِ تتتت ال ِ تتتتُ التتتتب أ َ َِْتتتت

تتم فِتتتم َتتت
ْ ََف
َ اتتت َ ْن ِ َِّلم الَّل ْتتت َُ فَ َِّلت

Ey güzel kız! Bu benim hoş gecem, bağrın onu (gecemi) özlemle kuşatsın
190
191

Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 224-225.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 324-326.
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Kucağın üzerine saadet dalgalansın! Bu kucak ne susuzluğumu giderir ne de
açlığımı
Yatağından çıkan güzel kokunun esintisi üzerinde yıldız sarhoş olsun
Öyleyse geceden mühlet iste çünkü yarın, peşimden gelen gölgeyi uzaklaştıran
bir şey gelir
Şair burada emir kipini (سِ َْم ِه ِ ي
ْ  )اörneğinde ve muzari başına emir lamı getirerek

ْ ِ) ِل,
(َط ِوُِه

(ق
ُِ ) ِلِ َْخف

ve

(ر
ُِ ) ِل َي ْس َك

örneklerinde

kullanmıştır.

Şair

arzularının

gerçekleşmeyeceğini bile bile istediği için bunlar temenni olarak anlaşılmaktadır.
Bazen de emir kipi yalvarış ve beklenti amaçlı olarak kullanılmıştır. Örneğin:

َ ََ َ م م ْ َ َ ال
ِِ َشتَو َ اامت
مت
ِ
ِ ا يَ ا ت َ َِْت
َ َ ََ َِ َا ِ ْن َ ْ َ ا
َ تتتتف َْ ْل تتتتتَ َتتتتت َ ْي َِ ِ تتتتت
ِ ست
َ ال

ِ َمتتتتتتتتتَ َتتتتتتتتت ْ َ َخ َِْتتتتتتتتت َض َو تتتتتتتتت
ِ َِ َضا ْ ِتتتتت ْ لَ تتتتتَ َكتتتتت ِ ي َ التتتتت ِم
192
ِ َِمتتتتتتت َ الن َّْلتتتتتتت ِ ش ِْو َض َ ال َ َّْل تتتتتتت

(Peygamberin amcası) ümit ve hüsran arasında, adımları yorgun, umutları
solgun olarak ona geldi
Dedi ki; Ey Abdullah'ın oğlu! Sen üzülme ve asaletli kanımızı bize bağışla
Kureyş’i dünyasını aşağılama, aşağılamadığın takdirde yüce zirveleri sana verir
Yukarıdaki örnekte Peygamberin amcasının kullandığı emir kipindeki fiiller, ona
yalvarma ve rica anlamına gelir ve (ن
ُْ )ه ّ َِو, (ُْ  )احْ ِقve (س ِفّ ُْه
َ  )ل تfiilleri (emir yahut ta nehiy)
olarak metinde görülse de yalvarma ve yakarış anlamında kullanılmıştır.
Bazı durumlarda da emir kipi küçümseme (tahkir) ve alay manasında da
kullanılmıştır. Şairin Kureyş’e söyledikleri gibi:

أ َ ْ َنتتتت شَتتتت يتتتتَ َتتتت َ ْي
َ َضا ْلف ِضتتم ال َ ت ِم ت فَ َت متتَ َت

فَ ِ ِ تتتتم

ِ َ ات َ ِ م فِتم الات
ْ فِتم ال ِغ ايتَ ِ َضا
193
ِ َِتتتتتتتتت ِ ا ِ ا َ ْ تتتتتتتتت ا ِ ضاا تتتتتتتتت

Ey Kureyş! Artık Ahmed delikanlı oldu, sen sapkınlıklar içinde kaybol ve
mutsuzluk içinde gez dolaş
192
193

Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 500-501.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 499-500.
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Mutsuzluk içinde yuvarlanmayan delikanlıdan elini çek
()تِي ِهي, ( )اس َْر ِحيve (ضي
ِ  )ا ْنفKureyş için söylenen fiillerdir ve bu kullanımdan
maksat Kureyş’in küçümsenmesi ve hakaret edilmesidir.
Özetle, daha önce de görüldüğü gibi emir ve nehiy fiilleri, istifham üslubu gibi
de yaygın manaların dışında sergileyerek sunulmuştur. Ancak emir kipi nehiyden daha
çok yer almış olmasına rağmen, her ikisi de sanatsal bir metotla divana hitap özelliği
kazandırarak lirik bir üslup sergilemiştir.
3. Nida
Nida, ( ُ)أّدْعوfiilinin yerine kullanılan bir edatla, herhangi bir kimsenin
mütekellime (konuşana) doğru yönelmesini istemektir.194 Ancak nida edatı bu terkibin
içerisinde bazen telaffuz, bazen de takdir edilir.
Bu divanda nida edatı her iki şeklinde, yani hem lafzen hem de takdiren
gelmiştir. Daha önce hazf bölümünde zikrolunduğu gibi, münadanın yüceltilmesi ve
kendisine daha çok önem atfedilmesi için şair nida edatını hazf etmiştir:

أََ َِّلتت فِتتم ال ُّ َتت

َ فمتتَ يَ ت ضم ِ ت َِ الجَنتتَِ َضيَ ْ َ ت
196
فَ َِتتتت م ِتتتتَ لَ ِ التتتت ِف ِ ا َ ْمتتتت و
195

ِ لَ َّْلَتت و أَلتتَ َض ْ تت

اِ يَجْ تتت َ م َ ْاتتت َ ِم
ِ لَ ْ َِّلتتت و يَ تتتَ َاتتت

Leyla! Ben tek başıma tepelere göz gezdiriyorum güzellik bir görünüyor bir
kayboluyor.
Leyla! Senin aşkın gururumu incitecekken gizli derdi gözyaşları faş ediyor.
( ) ِح ْرمانkasidesinde şair kendi hayalini takip ederek öğretim günlerine gitmiştir.
Kasidenin başında ve sonunda o günlerden hayalindeki arkadaşına seslenmiştir.
Leyla'ya daha yakın olmak arzusuyla, şu an onun ismi her şeyden daha önemli olduğu
için Leyla'yı nida edatını kullanmaksızın çağırmıştır.
Bazen de nida edatını açıkça kullanmıştır:

194
195
196

el-‘Âkûb, a.g.e, s. 285.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs.ُ383.
Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs.ُ384.
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197

ِ لَ ْ يَ ِْ َ ِلم فِم ال ْن ِ متَ ي ْغت

198

ِ َ ْ َ َفتَ ِ ال تِ ِ ِمت ْ َخ ْنت

ْ َ يتتتتتَ ْ َ ِتتتتتم ال ْم َِّل ِتتتتتم أ
ِ اتتتتتت
يتتتتَ ْ َ ِتتتتم متتتتَ أ َ َْتتتت َ َ الن ْ َ َ تتتت

Ey gurbetim! Esaretimi bırakma, hayatta beni cezbeden bir şey kalmadı
Ey gurbetim! Kadehte şarap kuruduktan sonra, son ne kadar da yakındır
Burada ( )الغ ْر َبةkasidesinde şair yalnızlığından ve üzüntüsünden bahsetmiş ve
kaside içerisinde gurbete iki defa ( )ياedatıyla seslenmiştir. Burada şunu diyebiliriz ki;
şair bu gariplikte nefsi ile vatanı arasında bir fark gözetmemiştir, ikisini de kendisine
uzak hissettiği için başında hem nida edatı hem de uzağa delalet eden edat kullanmıştır.
Başka yerde de ( )أيedatıyla Filistin'e hitap etmiştir:
199

ِ َاتتت َ ال ُِّتتتت ِ اتتتت
َ ْ ِمتتتت

َََِتتت

متتتَ ال ض َتتت لَتتت ْ ال

تتتم
ِ س
ْ َأ َ فَِّل

Ey Filistin! Eğer nübüvvet meşalesinden, yol gösteren bir parıltı olmasaydı,
Araplık ne anlam ifade ederdi?
Münadaya gelince hem akıllı olanlar, hem de akıllı olmayanlar için nida
terkibini kullanmıştır. Örneğin:
200 ْ

ضال ِمتتتتتتتتتت ُْ ِف تتتتتتتتتت َِ َل َ ا َ تتتتتتتتتت

ْ َ شتتتتتتت ْ ال
َ َيتتتتتتت
َ َ اتتتتتتت الاتتتتتتت

Ey halk! Meşakkatten şikâyetçi olma ve dövünmeyi de uzatma
Burada şair halkın sessizliğine, aciz kalmasına, düşkün ve zayıf olmasına
üzüldüğünü ifade etmiştir. Belki de bu akıllı halk şairin dediğini hakkıyla anlasaydı bu
duruma düşmemiş olurdu.

َ ) kasidesinin hem ilk
Nidanın aklı olmayanlar için kullanımına gelince (طي َبة
beytinde hem de son beytinde geceye haykırılmıştır:

ِ َِْم يَ أ ْو َت َ الن ْ َات
ِ ا َش
202
أَضِ متتتتتَ يَ َّْل تتتتتَم اتتتتتبا الاتتتتت ِم

َ يتتتَ لَ ْتتتُ يتتتَ ل َْ َاتتت

201

197
198
199
200
201

ُّ أ َ ْيتتت َ ال
َ ستتت

ُّ يتَ لَ ْتتُْْْ ت ْ ِتتم ال أ ِويْت ال
ضت َح

Ebû Rîşe,ُa.g.e., s. 79.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 80.
Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs.ُ464.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 96.
Ebû Rîşe, a.g.e, s. 352.
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Ey Gece! Nerede geceleyin yola çıkmak? Ey hayallerin gezisi! Ey yorgunun
salıncağı!
Ey gece!... Beni geri döndür, kuşluk vaktini istemem zira o bu mutsuzun
karşılaşacağı ilk vakittir.
Yukarıdaki örnekte şair geceye ( )لَيلnida etmekte ve akıl sahibi imiş gibi
düşünülüp ona kişilik verilerek ( )ياedatı ile hitap olunmuştur.
Arada bir de bir şeyin ya da kişinin özelliklerini tek tek sayarak nidada
bulunmuştur:
203

َيتتتتتتتتتَ ِ ْ َتتتتتتتتت َ الجَنتتتتتتتتتَ ِِْْْ يتتتتتتتتت

ال َ م يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ لِ َ َنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَو

Ey benzersiz güzellik! Ey ikramları! Ey ihsanları!
İkinci örneğe bakacak olursak:
204

ْفت ِ ال ِِتم

ََّلت

س
َ ِ

َ يتتَ َمجْ َّلَ ت الس ت

َ يَ و

ِ ْ يتتَ َو َضا ِتتم ال ت

Ey Kudüs'ün tepeleri, Ey parlak tepeler! Ey peygamberin göz kapaklarındaki
İsa’nın rüyaları!
Yukarıdaki beyitlerin her biri üç nida terkibiyle oluşmuştur. Birinci
beyitte sevgilisinin güzelliklerinden (ل
ُِ ع ُةَ ال َجما
َ ْ)بِد, (ُ )آل َءهve ( )نَُِ َمهbahsedilmiştir.
İkinci ise Filistin’in unutulmaz bir dava olduğu açıklanmıştır. Ve onun başkenti
olan Kudüs (ْس
ُ ِ ) َر َوا ِبي القد, (سنا
ُّ ع ى ج ْف ُِ النَّ ِب
َّ  ) َمجْ َى الve (ي
َ سى
َ  )ر َؤى ِعيsıfatlarıyla
tek tek sayılarak vurgulanmıştır.
Kısaca nida üslubu bu divanda hem edatla hem de edatsız bir biçimde
sergilenmiştir. İlaveten akıl sahibi olanla olmayan münadanın statüsü denk
tutulmuştur. Ancak nidanın peş peşe gelmesi ve sıfatların çağırılıyor olması
divana daha yüksek bir mahiyet kazandırmış ve güzelliğini artırmıştır.

202
203
204

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 355.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 263.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 447.
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IV. BÖLÜM
BELAĞAT SANATLARI

Beyan: “Sözlükte ‘Ortaya çıkmak, açık şekil olmak, açıklamak, anlaşılır hale
getirmek’ gibi manalara gelen beyan kelimesi Kuran-ı Kerim'in ayetlerinde geçmekte
olup buralarda “ilan etme”

205

﴾ َ ِ َض َم ْ ِ َ ِل َّْلن

﴿ َابَا َ ََن ِلَّل َ ِ َضا م, ve “ifade etme” َ َ﴿ َخَّل

ُ206 ﴾ َسَنَ * ََّل َنَ ا ْلَِ ََن
َ اإل ْل
ِ ْ anlamlarında kullanılmıştır.
Edebiyat terimi olarak beyan, manayı ifadede lafzı açıklığa kavuşturmak için
gereken melekeyi kazandıran, duygu ve düşünceleri değişik yollarla ifade etme usul ve
kaidelerini inceleyen ilim demektir.”207
Beyan, belagat ilmini meydana getiren üç ilimden ikincisidir. diğer ikisi me’ânî
ve bedî‘dir. Şairin sanatkarlığını şiirde gösterme beyan ilminden başka bir şeyin
sağlamadığı söylenebilir. Câhız'ın dediği gibi: Şiir bir tür dokuma ve tasvir sanatıdır.208
Edebi tasvir: teşbih, istiare, mecaz, kinaye vb. gibi sanatsal bölümlere ayrılır.
A. TEŞBİH
Şüphesiz ki söz sanatlarından en yaygın olanı, halk dilinde de edebi dilde de
kullanılan teşbih sanatıdır.
1. Ebû Rîşe’nin Şiirinde Teşbih Çeşitleri
Ebû Rîşe teşbihlerini çeşitli şekillerde ele almıştır. Bir teşbihte teşbihin dört
unsuru birden bulunursa buna mürsel teşbih denir. Mürsel teşbih kelamda en çok yaygın
ve büyük sanata ihtiyacı olmayan teşbihin türlerinden biridir. Örneklere bakacak
olursak:
209

َفَ َاتت

س ت َ ْ مِجْ بَافَتتَ ال ت ِ ْي
َ َك

َِ م فِتتتتتتتتم لج ِتتتتتتتت
ِ ك ْتتتتتتتتأ َكتتتتتتتتَل َن

Denizin dalgalarında rüzgarın küreğini kırdığı denizci gibi kaybolmuştum
Burada müşebbeh olan şairin kendisi, teşbihin edatı ise ()كـ, müşebbehün bih
denizci ve vechi şebeh de kaybolmaktır.
210

205
206
207
208

209
210

َ تتتتت و َك َ َّْل ِِتتتتت ِ يتتتتتَ تتتتتتَ ِا َ ْم

ْ ََضلَنتتتتَ لَف
ضتتتتأ يَتتتت َ ِمتتتت ْ َاتتتت م

Âl-i İmrân, 3/138.
Rahmân, 55/3,4.
Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), “Beyan” md., Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001, VI, 22.
Ebû ‘Osman ‘Amr b. Bahr el-Câhız, el-Hayevan, thk. Abdusselam Muhammed Harun, (I-VIII), 2. bs.,
Şeriketu mektebeti ve matba‘ati Mustafa’l- bâbî’l-halebî ve evlâdihi bi Mısır, 1965, III, 132.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs.ُ376.
Ebû Rîşe, a.g.e.,ُs.ُ380.
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Ey iffetli kadın! Ellerimi senin kalbin gibi temiz bir aşktan silkelediğim zaman
Burada da müşebbeh şairin sevgisi, teşbihin edatı da ( )كـedatı, müşebbehün bih
iffetli sevgilinin kalbi ve vechi şebeh de temizliktir.
Geçen iki örneğe baktığımızda, hem sözde hem de manada açık ve net bir teşbih
görmekteyiz. İlk örnekte şair kendini labirent içindeyken denizde küreksiz kalmış bir
denizci gibi hissederek yansıtmıştır. İkinci örnekte ise şair kendi sevgisini aşığı olduğu
sevgilisinin kalbinin temizliğine benzeterek göstermiştir.
Vechi şebeh zikredilmediğinde bu tür teşbihlere mücmel teşbih denir. Mesela:
211

ْ ِ َتتتتتَن لتتتتتت
ِ ا َ ْ تتتتتت ق فتتتتتتم أ ْ فت

َأ الَّل تتتتتتتتتتَ ِلمْْْ ِم َّْلَنتتتتتتتتتت
ِ َمضَتتتتتتتتتت

Geceler uyuyanın göz kapaklarındaki rüyalar gibi geçti
212

ْ ِ كََل
ِتتتتتتتتتَن
ِ

اتتتتتتتتت
ْ َ َض َوا َ ا

ِ َض َ َا الن ِم نَ فِتم َ ْفَّلَت ِ ال ْت

Müminler zafer sarhoşluğuyla ganimet malların peşinden kartallar gibi koştular
Yukarıdaki

örneklere

baktığımızda,

vechi

şebehin

oluşmadığını

görmekteyiz. Birinci örnekte şair ( ) ِمثْ َماteşbih edatını kullanarak gecelerin
geçişini uyuyan bir kimsenin rüyalarına teşbih etmiştir. Burada benzerlik tarafı
(veçhi şebeh) teşbihin iki tarafı arasındaki hızlılık ve hayal akışıdır. İkinci
örnekte ise müminlerin ganimet mallara üşüşmelerini (  )كـedatıyla kartalların
leşe üşüşmelerine benzetmiştir ki vechi şebehin hızlıca, aniden ganimete dalmak
olduğunu anlamaktayız.
Bazen teşbih edatı kullanılmaksızın müekked teşbih yapıldığını görmekteyiz:

و
213

ْ َ َِل َ جْ َ ِمْْْ ل

َ َشتتتتت
ستتتتت
َ فِ ْ تتتتتَْْْ َض
ُّ خ فِ ْ تتتتتَ ال

-ست َن
ْ ِ ال

َتتتتت ِْواَ َم ْحتتتتتت

ِ أ ْخ َِّلم َِلاُّن ِْْْ فَ ِ َم ِمت َ ال ُّ َّْل َنت

َضكْتتتتت فِتتتتتتم

ِ َت

O benim odamdır… onun içerisinde unutkanlık paslandı ve onun içinde sessizlik
yaşlandı

211
212
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Ebû Rîşe, a.g.e., s. 168.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 542.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 205.
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Oraya mumlarla gir… Çünkü orası karanlığın göğsünde oyulmuş bir yuva
gibidir
Burada teşbihin rükünlerinden sadece edat hazfedilmiş olup müşebbeh şairin
odası, müşebbehün bih kuş yuvası, vechi şebeh ise odanın karanlık olmasıdır.
Bu tür teşbihlerde müşebbeh ile müşebbehün bih aralarındaki maddi engellerden
kurtulup birbirine yapışarak tek bir nesne gibi olmuştur.
Unsurlarından sadece müşebbeh ile müşebbehün bihi kapsayan ve beliğ olarak
adlandırılan teşbih en güçlü ve değerli olup şairimizin divanında en çok kullandığı
türdür.
214

فتتتتَن
َ
ْ َ شتتتت ْ َك م فِتتتتم َم َََِتتتت ِ ا
ِ

َ َض َتتتت َا التتتت ُّ ضق فِتتتتم
يتتتت ِِ م تتتتَا

Romalıların arzularına kavuşamamış olmaları, göz kapaklarında diken gibi
gözükmektedir.
Yukarıdaki

örnekte

kullanılmadan dikene

görmekteyiz

benzetilmiştir.

ki,

Ancak

müşebbeh

olan

Romalılar

edat

vechi şebeh beytin manasından

acımasızlıkla dik durma olarak anlaşılmaktadır.
Başka bir örneğe bakacak olursak:
215

ُّخَن ِ ْ َ ت
َضال ُّ ت ِْ ِم ت ْ َْف ت ِ ال ت
ِ

ات ْ ُِ الَّل ِ ت ِ َل تتَو
َ ْ َضالَّل ْتُ ِمت

Sabah; dumanın çökmesiyle karanlık ve gece alev seliyle aydınlıktır.
Burada da şair hem teşbih edatını hem de vechi şebehi hazfetmek suretiyle
teşbih yapmıştır. Birinci mısrada sabah dumandan dolayı karanlık olarak nitelendirilmiş
olup vechi şebeh karaltıdır. İkinci mısrada ise gece, ateşin alevi ile gündüze benzetilmiş
olup ondaki vechi şebeh ise aydınlık olmasıdır.
2. Teşbihin Derinliği
Teşbihin derinliği kavramından kast ettiğimiz; teşbihin net bir şekilde ortaya
çıkmamış olmasıdır.

214
215

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 545.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 553.
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Birinci tür temsîlî teşbihtir ki “Vech-i şebeh iki veya daha fazla vasıftan
meydana gelen bir şekil arz etmektedir.”216 Ebû Rîşe'nin divanında bu tür teşbihin çokça
olduğunu görmekteyiz. Misal:

اتتتت َ ِاو ِم
ْ َ َمتتتتَ َاتتتت َق الجَِ َتتتتَ ِمتتتت ْ أ
217

ْ َُال َنجْ يَ ْ ج
أن ي ِج َُ المت ْ َ فِتم
َِ فَ ََِلتتتتتتتتتَ ِمتتتتتتتتت ْ لِ ْ َِّلتتتتتتتتت َِ ِلف ا ِتتتتتتتتت

َ َنتتتتُ جََ ِش تتتتتَ يَتتتت َا َ تتتتتَ ِاومِو

Şeref; korkakların yıktığı surlara göz atmaktan utanıyor
Sanki o (vatan) Nil’inden Fırat’ına kadar, kasabın ellerinde can çekişen bir
kuzudur
Şair burada doğusundan batısından düşmanlarının saldırdığı Arap âleminin
durumunu kasabın ellerine düştüğünde kuzunun çaresiz bir şekilde çırpınmasına
benzetmektedir.
İkinci örneğe gelince şair diyor ki:
218

ْ ال َ ْ َِت ِ َم
ِ َتم الم ِ ْيت َ ِ ال َِ َّْل تت
َ ات

اتتتأْ ِفتتتم ِ َنتتت الضتتت ِِ ِلتتت
َ َض َم

(Kureyş) Kâbe'ye sapkınlığın korumasında şaşkın bir av hayvanının yürüdüğü
gibi yürüdü
Burada da Kureyşliler Muhammed’in (sav.) peygamberliğini öğrenince Kâbe'ye
şaşkın av hayvanı gibi anlamsız gitmişlerdir. Vechi şebeh her iki tarafın amaçsızca
dolaşmasıdır.
İkinci tür ise Zımnî teşbihtir: O da “açıkça belli olmadığı ancak işaretle tayin
edilebildiği teşbihtir.”219 Ebû Rîşe bu tür teşbihlerde de pek çok zaman başarılı
olmuştur. Örneğin:

ْ تتتت َ ال تتتت َ ِ و
220

ُلَتتتت ْ يَ تتتت ْ يَحْ ِنتتتت

ِ ْن يَتتت ال ا ِ تتتم َتتت ض الغَتتت َ ِ و

َِ َ تتتتتتتت َ َمج ْ ِتتتتتتتت

ْ أَم ِتتتتتتتتمو َكتتتتتتتت

َِ َْضالِتتتتتت

التتتتتتب
ال يتتتتتت ق
ِ

فِتتتتتتم

Ey milletim! Putun iffetini bile taşımayan nice putları yücelttin!

216
217
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220

Hikmet Akdemir, Belağat Terimleri Ansiklopedisi, İzmir, Nil yayınları, 1999, s. 359.
Ebû Rîşe,ُa.g.e., s. 16.
Ebû Rîşe,ُa.g.e., s. 495.
Hikmet Akdemir, a.g.e., s. 369.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 10.
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Eğer çoban koyunların düşmanı olursa kurt saldırganlığından dolayı
ayıplanmaz
Yukarıdaki örneğe baktığımızda, zahir olmayan bir teşbih tiplemesini
görmekteyiz. Burada kurt İsrail ve onu destekleyen devletleri, çoban ise Arap aleminin
liderlerini ve koyunlar da Arap halkını temsil etmektedir.
İkinci örneği ele alacak olursak:

ْْ ضاثِتتت فِتتتم ِ تتتَ ِ ِم
ِ فَتتتَ ِ ِ الاِتتت
تتتتَم فِتتتتم ِتتتتت ِ ِم
ِ َضفَ َتتتت الفَتتتت ِ ظت

َ ْأ َ ْا َنَّلَتتتتتأ
ِِشتتتتتِلََ التتتتت
ُتتتتتتُ َِخ تتتتتتت
ِ فَ َ َحتتتتتتتأْ َ تتتتتتت َْواَ ِل ت
َاتتتتتت َ َْ َكتتتتتتِ َ ال َ تتتتتتَ ِ ِاََمتتتتتت
َ َض

يَ ْ َتتتت ال ِ تتتت ُّ فِتتتتم ِمتتتتَ أ َ ْضال ِ ِم

ْ لَتتتت ْ يَ تتتت ْ شَاَِ َتتتت ْ شاتتتت ِ َضلَ ِ تتتت

أشلَ ْ تتتتتتَ َتتتتتت ْ َْمتتتتتت َمَ ِ فتتتتتت َا ِ ِم

221

َْض َتتتتتنأ

Ülke onu ihmal ederek kulaklarını onun yüreğinin mırıltısına kapattı
Ağzı açık inadında ısrar eden her yabancıya göğsünü açtı
Ve ona afiyet bardağından kase kase içirdi. Fakat sanat sahibi bir delikanlı
kendi ülkesinde susuz kaldı
Bu olay bir hata sonucu değildi ancak şu kadar var ki kedi kendi yavrularını
yemek ister
Bu şairin dostu olan büyük bir müzisyene mersiye olarak yazılmış bir kasidedir.
Ancak ülkesi kendi müzisyeninden yüz çevirip yabancılara iyilik yaparken bu değerli
sanatçıyı ihmal etmiştir. İşte şair, ülkesinin kendi evlatlarına değer vermeyip
önemsemediği ve kıymetlerini bilmediği bu durumu kedinin kendi yavrularını yemesi
ve yaptıklarından üzüntü duymaması haline benzetmiştir.
3. Teşbih Edatları
Ebû Rîşe teşbih edatlarını az kullanmış olmasına rağmen, bu edatları
çeşitlendirerek kullanmış olduğunu görmekteyiz.
Divanında en çok ( )كـedatı kullanılmıştır:

221

Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 430-431.
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222

َِ أ ال ِ ْي ِمت ْ َ ِ يت ُِ َ ََ ِ ت
ِ ََ

ستتتتتتت
ْ َ َ َ تتتتتتت َ ال َفجْ تتتتتتت َِ ِ تتتتتتتَ َك

Sabah aydınlığı uzun kanadı rüzgâr tarafından koparılmış bir kartal gibi ağır
ağır ilerledi
Bazen şair ( ) ِمثْلteşbih edatıyla benzetme yapmıştır:
223

ْ
ِ ِتتَلَ ْض َو

َتتتتَم ِ ِتتتتتم ِم َّْلَنتتتتت
ْ فَت

س ت ْ ال ْخ ت
ِ يَ ْن ِضتتم ال

ِ َاتتتتبا َِ تتتتت

Bu benim ipimdir, al beni meltemin sandalı alıp götürdüğü gibi götür
Bazen de (أن
َُّ  ) َكedatı kullanılmıştır:

اتتتت َ ِاو ِم
ْ َ َمتتتتَ َاتتتت َق الجَِ َتتتتَ ِمتتتت ْ أ
224

ْ َُال َنجْ يَ ْ ج
أن يَ ِج ت َُ المت ْ َ فِتم
َِ فَ َِلتتتتتتتتتَ ِمتتتتتتتتت ْ لِ َِّلتتتتتتتتت َِ ِلف َ ا ِتتتتتتتتت

َ َنتتتتتُ جََ ِش تتتتتَ يَتتتتت َا َ تتتتتَ ِاومِو

Şeref; korkakların yıktığı surlara göz atmaktan utanıyor
Sanki o (vatan) Nil’inden Fırat’ına kadar, kasabın ellerinde can çekişen bir
kuzudur
Bir edat sayılmasa da ara sıra şair mefulü mutlakı teşbih unsuru olarak
kullanmıştır. Örneğin:

َات ََ ِ ِمت أ َ ْف ََلِ ت
ِ َِالت ْض ِ َِل

225 ْ

َ تتتتتتتتَا
َ ِ ْ َتتتتتتتتَ ِ ا ُّق تتتتتتتتَلَِ ِ ِ ا

Bahçeler uzun dallarıyla gurur duyduğu gibi, anne de evlatlarıyla gurur duydu

222
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Ebû Rîşe,ُa.g.e., s. 429.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 352.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 16.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 521.
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B. İSTİARE
İstiare: Lugatta, “birinden ödünç bir şey isteyip almak” manasındadır. Edebi bir
ıstılah olarak istiare, bir kelimenin manasını geçici olarak alıp başka bir kelime için
kullanmaktır ki şöyle tarif edilir: Bir kelimenin, müşabehet (teşbih – benzerlik) alakası
ile ve asli manasının kast edilmesine mani bir karinenin varlığı sebebiyle kendi hakiki
manasının dışında kullanılmasıdır.226
1. Klasik İstiare Çeşitleri
Şüphesiz ki belagatçılar istiare çeşitlerini uzun uzun incelemişlerdir. Lakin biz
burada sadece en çok üzerinde durulan ve yaygın olanı ele alacağız:
Müstear isimde bakış açısından, eğer terkipte netlik olursa istiarei tasrihiyye
olarak isimlendirilir ve eğer ondan vazgeçilebilirse o zaman istiarei mekniyye olarak
adlandırılır.
İstiarenin iki tarafına ait özelliklerine bakıldığı takdirde, müstear ile müstear
lehine ait bir özellik bulunmadığında istiarei mutlaka, yalnız müstear lehine ait bir
özellik zikredilmiş olması halinde istiarei mücerrede ve yalnız müsteara ait bir özellik
bulunmuş olması durumunda istiarei müraşşaha denir. 227
Konuyu uzatmaksızın, Ömer Ebû Rîşe’nin istiareyi nasıl kullanmış olduğunu ele
almak istersek:

ِ َ ستتتتتتتتتت
ْ
ِ ِْْْ يتتتتتتتتتتَ لَتتتتتتتتتت َ ْو
228
َـتتتتتتتتتتتتتـغَ ِتتتتتتتتتتتتتَلَّل َ فََاتتتتتتتتتتتتت

ْ َ لَتتتتتتتت اْْْ َ تتتتتتتت ِ ِْ ِ لتتتتتتتتَ َ ال َنتتتتتتتت
َضيتتتتتتتَ لَ َج َ تتتتتتت َ َ ْتتتتتتت ِ ْْْ َض َ ْفـتتتتتتتـ

Yaklaştılar... Ölümün tetiğini çek… Ey yanan dünya!
Vay uğuldayan ve ağzını ateşle açan cehennem
Yukarıdaki örnekte şair cehennem kelimesini savaş meydanı için istiarei

َ ّ  )الkelimesi müstearın ilintisi olarak
tasrihiyye olarak kullanmış olup aynı zamanda (ظى
bulunduğu için istiarei tasrihiyye olmanın yanında müreşşaha da olmuştur.
Başka bir örneğe gelince:

226
227
228

Hikmet Akdemir, a.g.e., ss. 162-163.
Bkz. DİA, “İstiare” md. XXIII, 317.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 86-87.
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229

اِ ا َ ْكتتتتتتتت َ ِق
ِ َ َا َ ََّلَتتتتتتتت ثَتتتتتتتت

َأ َكتتتتتتتتتتتتتت ْ ِف ْ َتتتتتتتتتتتتتت ْ ن
ِ ْ ستتتتتتتتتتتتتت
ِ َأَل

Unuttun mu? Ne kadar Firavun senin en asil toprağına ayak bastı!
Burada şair Ugarit şehrini tasvir ederken (ع ْون
َ  ) ِ ْرkelimesini zalim insana
benzeterek istiare etmiştir. Ancak beyitte ne müstearın ne de müstear lehin ilintisi
bulunmaktadır. Böylece hem istiarei tasrihiyye hem de mutlaka olmuştur.
İstiarei mekniyyeye geldiğimizde; Ebû Rîşe’nin tasvirinde en çok istiarei
mekniyyeye

itimat

ettiğini görmekteyiz.

Bu

divandaki

istiarei

mekniyyenin

örneklerinden biri ölümle ilgili istiarelerdir:
230

ُّ
تتتتتتتتتتتتتتَ لَتتتتتتتتتتتتتتتَ ِوكتتتتتتتتتتتتتتتَ ِم
ِأ

ََ ْ ِتتتتتتتم َض َتتتتتتت ْ َ ال َنتتتتتتت ْ ِ ِم ْ تتتتتتت

Ölümle aramda bir randevum var, atımı bu randevu için hızlandırıyorum
Burada ( ) َم ْوتkelimesi müstear leh olarak, insan var olan sıfatını ona vermek
suretiyle istirai mekniyye oluşturulmuş durumdadır.
Başka bir yerde de diyor ki:
231

َيِكتتتتتتتتُ متتتتتتتتَ َّلَ ِنتتتتتتتت

ْ ستتتتتتتتتتتتت
َ يَتتتتتتتتتتتت الم ْتتتتتتتتتتتت ِ الن

ْ َضال َنتتتتتتتت

Ölüm saldırı eli neye yönlendirmişse onu yiyor
Burada da şair müstear leh olan (ُ )ال َم ْوتkelimesine (ُ )يأكلfiilinde var olan
canlıların özelliğini istiare etmek suretiyle istiarei mekniyyeyi şekillendirmiştir.
Ne var ki yukarıdaki örneklere baktığımızda ne müstear lehin ne de müstearın
ilintisi bulunduğunu görmekteyiz, netice itibariyle bu iki istiarei mekniyye, ayrıca
istiarei mutlaka da olmuştur.
Diğer örneklere baktığımızda:
232

ضلَتتتتتتتتتتتت ِ ضاَِتتتتتتتتتتتت

ْ َس
ْ فِتتتتتتتتتتتتم شِلتتتتتتتتتتتت ِ الن
ِ ستتتتتتتتتتتت َِّل

Ölüm teslimiyetçinin zilletiyle senin karşında duruyor
Başka bir örnekte de şair diyor ki:
229
230
231
232

Ebû Rîşe,ُa.g.e., s. 120.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 29.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 170.
Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs.ُ119.
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ْ َضال َنتتتتتتتتتتتت

233

َِ اتتتتت
ِ ِِفتتتتتم َي

ََ َِالتتتتتت َ ْا أَشْتتتتتت

ْ َض َي ْ َ ِحتتتتت ال َنتتتتت

ا تتتتتتَ َيتتتتتت ْف

Burada vehim, hayallerini döküyor ve ölüm de kendi umutsuzluğu içerisinde
intihar ediyor
Yukarıdaki iki örnekte şair (ُ )ال َم ْوتkelimesini müstear leh olarak, birinci beyitte
durmak, ikinci beyitte ise intihar etmekle beraber insanda var olan özellikten hareketle
istiarei mekniyyeyi resmetmiştir. Bununla birlikte birinci beyitte müstearın bağlantısı
olan teslimiyet özelliğini, ikinci beyitte ise ölüme mutsuzluk sıfatını giydirmek suretiyle
istiarei müreşşaha da meydana gelmiş oluyor.
Yukarıdaki örneklerden hareketle diyebiliriz ki: Şairimiz Ebû Rîşe de bu sanata
oldukça önem vererek hem kendi üslubunda ve kendi şiirinde kullanmış hem de çok
güçlü bir edebi sanat olduğunu nakşetmiştir.
2. Modern Anlamda İstiare
İstiareye başka bir yönden bakmak istersek çağımızdaki dilbilimciler istiareyi
şöyle tanımlamışlardır:
a.

Teşhis

Teşhis: Hayvanlara, bitkilere, cansız varlıklara insanlara ait özellikleri nisbet
etme anlamında edebi bir terimdir.234 Bu bakış açısından şairler insan olmayanı sanki
insanın ihsasını hisseder, onun fikriyle düşünür ve onun yaptıklarını yapar, onu
insanmış gibi tasavvur ederler. 235
Şairimiz cansızlara o kadar beşerî sıfatlar vermiş ki; sessizken konuşturmuş ve
sabitken hareket ettirmiştir. Onun örneklerinden biri, yıldızı canlandırması, onu insan
gibi davranması, zıplaması, öpmesi, yakalaması ve tutunması gibi tasavvur etmiştir.
Bunu şairimiz şöylece örnekliyor:
236

َ ْ فَتتتتت ْ ِتتتتت َِ فَ َ ََّل َتتتتتأْ ِتتتتت ِ َ ِاو ِم

ْ َكتتتتت ْ لَجْ َنتتتتت َضثََِتتتتتأْ ِل َ َّْل ِ َنتتتتتَ فََّلَتتتتت

Onu öpmek için kaç yıldız zıpladı ancak yakalayamadı bu yüzden onun
elbisesine tutundu
233
234
235

236

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 127.
DİA, “Teşhis” md. XL, 565.
Ahmed Abdulmaksud Heykel, Tetavvuru’l-edebi’l-hadîs fi Mısır, 6. bs., Kahire, Daru’l-ma‘ârif, 1994,
s. 333.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 15.
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Başka bir yerde de şair tarlaları ve çiçekleri teşhis etmiştir. Ne var ki tarlaları
yorgun ve çiçekleri başlarını öne eğmiş gibi tasavvur etmiştir. Gelecek örneklerde de
bunu yansıtmıştır.

َفَ تتتت ضو الح تتتت ْ ِِ م ْ ََِتتتت َ َّْل َتتتت
ُُّ ستتتت
َ ْ َ تتتَو م ْم ِ ََتتت
ِ َضو ض ا َ ْ َا

اإل ْ تتتتتتتتَ ِ و
ِ َ فِتتتتتتتتم َ ْنتتتتتتتت َ ِمتتتتتتتت
237
َ ََِم ْ تتتتتتتَ ا ْل ِف
يتتتتتتت ال ِ ِْ ِ يتتتتتتتَ ِ و

Tarlaların göğüsleri yorgun, bitkinliği yüzünden bir taşkınlık içerisinde nefes
nefese kalıyorlar
Ve çiçeklerin başları öne eğilmiş, ondan ululuğun dirilişi sızıyor
Böylece divanında bu teşhislerin neredeyse her beyitte var olduğunu söylesek
mübalağa etmiş sayılmayız.
Buna ilaveten teşhisin estetiğine gelince el-‘Akkâd görüşünü şöyle ifade ediyor
ki; teşhis imajda hayalin renklerinden en güçlüsüdür, böylece o hayalde hem enerjiyi
hem de sonsuzluğu artırıyor.238
b. Tecsid
Tecsid: Mahiyetler, genel fikirler ve duygular giydirmek suretiyle hissedilen
resimler, suretler ve teşbihleri ibraz etme sanatıdır. 239
Eğer tecsidi tatbiki örnekte ortaya koymak istersek tıpkı Ömer Ebû Rîşe’nin
dediği gibi:
240

َ ستتتتتتم َو ِك ِْتتتتتتأ أ َ ْ ِ َحتتتتتت
ِ َض ْيتتتتتت َ لَ ْف

ْ َ ال ت ِ َضلَ ت ْ أ َ ْل َ ِفتتأْ ِ َل ت أ
شتتجَلِم

Bana yazıklar olsun! Zannın kanatlarına bindim fakat kederlerime dönüp
bakmadım
241

ْ
َ
ِ ْ اتتتتتَِ َ ْ َ ِلَ ْتتتتت َ أ َ ْ ِحَتتتتت الاتتتتت

َ اتتتتتتِِ َُ خ
َمَلتتتتتت
َ َض
َ َشتتتتتت أْ لَ تتتتتت

Özlemin kanatları sana doğru bizi geçti ve bize adımlarımızın yolunu açtı

237
238

239
240
241

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 579.
Ali Ali Subh, es-Suretu’l-edebiyye te’rih ve nakd, Kahire, Daru ihyâ’i’l-kutubi’l-‘arabiyye, t.y., s.
126.
Cebbûr Abdunnûr, el-Mu‘camu’l-edebî, 2. bs., Beyrut, Daru’l-‘ilmi li’l-melâyîn, 1984, s. 59.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 406.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 466.
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َّ ) ve (ق
َّ  )الkelimeleri soyutlanmış
Yukarıdaki iki örneğe baktığımda (ُِّ الظ
ُِ ش ْو
kelimelerdir. Lakin şairimizin bu iki kelimeye (ُحة
َ ِ )أَجْ نkelimesiyle canlı sıfatını vererek
tecsidi göstermiş olduğunu anlamaktayız.
Başka bir örnekte de diyor ki:
242

ِ َض ِو َكتتتتَ ال ِِتتتتم ِ ِمتتتتُ َ ال َتتتت َ ا

ِ ف ِلتتتتتتتت ِ َي ْتتتتتتتت

أ َ ُّ شِ ََّلَتتتتتتتت

Peygamberin biniti tamamen açıktayken, gözkapaklarının üzerinde hangi zillet
havlıyor
Burada da (ل
ُّ  )ذkelimesi manevi kelime olmasına rağmen şairimiz onu duyusal
bir şekilde kullanıp ( )يَ ُْ ِويfiilinde hayvanın özelliğini yansıtarak tecsid etmiştir. 243
Kısaca Ebû Rîşe edebi tasvirde mütehassıs bir kişidir. Ancak suretlerin bir beyit
içerisine

sığındığı

gibi

bir

kasidenin

tümü

veya

parçası

edebi

tasvire

dayandırabilmektedir.244 ( ) ِإيمانkasidesinde olduğu gibi:

َ اتتتت
ْ َ متتتتَ أ َ ْ َ تتتت َ ال َتتتت ْ نَ ضمتتتتَ أ
ِمتتت ْ أ َ ْمتتت ِ ِم اتتت ْ َنَ متتتَ يَ ْف َتتت و

َفَ َ اشَتتتتتتت َََلتتتتتتتأْ ِ ْختتتتتتتأ لَ تتتتتتتت
َ لَ ِ ِتتتتتتم يَتتتتتتَ أ ْختتتتتتأ فِتتتتتتم ِ ْتتتتتت
••• ••• •••

ََوفِ ْ َتتتتتتتت َ ال نتتتتتتتتت ِ لَ تتتتتتتتَ يَ ْ م تتتتتتتتت
َستتتتتتتِ َ ِلم َتتتتتتت ْ َتتتتتتت ِلَ و نتتتتتتت
ْ َ ال

فَ َّْلتتتتت َجْ ِ ِمتتتتت ْ ل ْنتتتتتَم متتتتتَ يجْ تتتتت
245 َ
ْ َ أ ِمتتت ْ أ
اتتت
ِ أ َ ْي َ ْ تتت
ْ َ شتتتَِ ِ َِ ال

Bir kelebek kardeşine dedi ki: Dünya ne kadar da neşeli ve ne kadar da parlak
Ey Kardeş! Lakin ben bu dünyanın işlerinden dolayı şaşkınlık içerisindeyim! Ne
kadar da çabuk sonu geliyor
Ey ömrün arkadaşı! Günümüz bizim. Onun saadetinden ne toplanırsa ondan
istifade edelim
Yarınki günümüzü sorma, belki de onun uykulu hayallerini uyandırırsın

242
243

244

245

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 511.
Teşhis ve tecsid ile ilgili geniş bilgi almak için bkz. Mahmud Şefîk Lâşîn, Şi‘ru Ömer Ebû Rîşe kirâ’e
fi’l-uslub, 1. bs., Kahire, el-hey’etu’l-‘âmmetu li kusûri’s-sakâfe, 2009, ss. 113-126.
Bu konunun derinliği ile ilgili bkz. Şevkî Dayf, Dirâsât fi’ş-şi‘ri’l-‘arabîyyi’l-mu‘âsır, 10. bs., Kahire,
Daru’l-ma‘ârif, t.y., ss. 229-244.
Ebû Rîşe, a.g.e., ss. 221-222.
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Yukarıdaki örneğe baktığımızda, istiareye dayanan bir kaside görmekteyiz.
Kasidenin başında şairimiz kelebeği ( )الفَ َراشَةteşhis etmiştir, onu konuşmayı, şaşkınlığı
ve sormayı akıl sahibi olmadığı halde insan gibi değerlendirmiştir.
Bu sıfatı tek tek söyledikten sonra silüete de canlı olanın sıfatını kullanmak
suretiyle tecsid yapmıştır. Böylece Kelile ve Dimne kitabında fabl yolundan giderek
derin bir nasihati hayvan diliyle ulaştırmış olmaktadır.

C. MECAZ
Zaman içerisinde insanın gelişimiyle birlikte dil de evrim geçirir çünkü dil
insanın fikir ve duygularının gelişim ve evrimine paralel olarak ifade gücü kazanmış
olur. Eğer bir dil kelimenin asıl manasını tam olarak ifade ediyorsa buna hakikat denir,
edemiyorsa buna da mecaz denir.
Buna göre hakikat: bir kelimenin konulduğu anlamda tevil etmeden
kullanılmasıdır.246 Şu kadar var ki belagatçılar mecaz ve çeşitlerine gösterdikleri ilgi ve
alakayı hakikat ve türlerine göstermemişlerdir. Zira mecaz sayesinde kelamın belagati
daha çok ortaya çıkarılmıştır. Bu duruma göre mecaz: Bir alakadan dolayı hakiki
manasının dışında kullanılan kelimedir.247
Mecazın durumu tıpkı başka belagat türlerinde olduğu gibi çeşitlere ayrılır. Bu
bölümde sadece mecazı mürsel ve mecazı aklî ile yetineceğiz.
1. Mecaz-ı Mürsel
Bu tür mecazın kasten kullanılan kelime hakiki olmayan anlamında benzerlik
dışında bir alaka için ve asıl mananın kast edilmesine engel olan bir karine
bulunmasıdır.248
Mecaz-ı mürselin ilgi alakaları çoktur. Ancak şairimizin ele almış olduğu ilgileri
şu şekilde sıralayabiliriz:
Sebebiyet alakası: Sebebiyet alakasına gelince asıl mana mecazi anlamın sebebi
olunca bu sebebiyet alakası anlamına gelmektedir. Örneğin:
246

es-Sekkâkî, a.g.e., s. 358.
el-Curcânî, Esrâru’l-belâğa, thk. Mahmud Muhammed Şâkir, Kahire, Matba‘atu’l-medenî, t.y., s.
351.
248
Ahmed b. İbrahim b. Mustafa el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belağa fi’l-me‘ânî ve’l-beyan ve’l-bedî‘, thk.
Yusuf es-Sumeylî, Beyrut, el-Mektebetu’l-‘asrriyye, t.y., s. 252.
247
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249

َ ََِأ َ ْا ا ِتتت َِ َضأ َ تتت
ْ ات
ِ ِ َتتن َ ال َ تتت

فَتتَ ْ َّلَ ْ ََّلَ ت ْ ِ ِن َ ْا ت َ َِ تتَ َ َ ت

Ansızın çıkıp gel, senin zamanın kendi kaprisinden tövbe edip gönüllü olarak
sana geldi
Burada (تاب
َُ ) tövbe fiilinin asıl manası günahtan tövbe etmektir ancak şairimiz
günahın sebebi olarak, kapris kelimesiyle ifade etmiştir.
Başka bir örnekte de diyor ki:
250

ِ ْْْ لَ ْ أ َ ت َ أَلتَو

ََض ِ تتحْأْْْ يتتَ ِف ْ َ ِتتتمو متتَ َ ْف ََّلِتت َ ا تتت

ِ ال َِ ْ ي شِي

“Ey Başımın belası!” Diye bağırdım... Burada ne yapıyorsun? Bak soğuk sana
zarar dokunur, geri dön… Ben ise dönmeyeceğim!
Burada (Soğuk sana dokunur) cümlesinin asıl anlamı (Soğuk sebebiyle oluşan
hastalık sana dokunur) demektir çünkü soğuk hastalığa sebeptir ve hastalık insana zarar
veren şeylerden biri olması sebebiyle şair asıl manayı bırakıp mecazi olana
dayandırmıştır.
Mecaz bazen de lazımiyyet amaçlı olarak kullanılmıştır. Mesela:
251

ل ِ ْيتتتتتتتتتت ِ تتتتتتتتتتَ َ َ ال َن ْ َمتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتَو
أ َ ِختتتتتتتتتتتتتم ال َ ْتتتتتتتتتتتتت ِب ِ ال ت
َ

Ey kardeşim! Ateş etme, hedefi vurmak istiyoruz
Yukarıdaki örneğe baktığımızda, şair (bombardıman etme) demektense (ateş
etme) demeyi tercih etmekte olduğunu görmekteyiz. Zira ateş bombanın eş değeri
olduğu için ateş kelimesi burada mecaz anlamında lazımiyyet için kullanılmış.
Ara sıra divanda mecazı mürsel aliyyet için ortaya çıkmıştır. Yani aleti mecaz
olarak söyleyip onun aslını kastetmektir. Örneğin:
252

َ
َ
ِ ِم ْتتتتتتتَ أ تتتتتتتَلِم أ َمتتتتتتتُ م ْن ِتتتتتتت

ستتت َن ِ م
ْ ي تتتَ ِي ِمْْْ َضفِتتتم َم

ْ َ تتت

Bir ses bana sesleniyor… Ve kulağımın erişiminde ondan umudun hoş şarkıları

249
250
251
252

Ebû Rîşe,ُa.g.e.,ُs. 49.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 204.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 85.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 364.
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Burada (ص ْوت
َ ) kelimesi nida aleti, şairimiz bu olaydan faydalanıp nida edatı
kullanmış, insanın hitabını sesle ifade etmiştir.
2. Mecaz-ı Aklî
Bu mecaz türü bir alaka sebebiyle, fiilin failinden başkasına isnat edilmesi ve bu
isnadın hakiki olmasına mani bir karinenin bulunmasıdır.253
Bu mecaz öbür belagat çeşitleri gibi şairin kullanımından nasibini almıştır. Bu
divanda mecaz-ı aklîyi meydana getiren sebepleri ele almak istersek buna zamana isnat
ile başlayabiliriz:
254

َ ََِأ َ ْا ا ِتتت َِ َضأ َ تتت
ْ ات
ِ ِ َتتن َ ال َ تتت

فَتتَ ْ َّلَ ْ ََّلَ ت ْ ِ ِن َ ْا ت َ َِ تتَ َ َ ت

Ansızın çıkıp gel, senin zamanın kendi kaprisinden tövbe edip gönüllü olarak
sana geldi
Yukarıdaki örneğe baktığımızda, tövbenin zamana isnat edilmiş olduğunu
görmekteyiz. Hâlbuki zaman ne günah işler ne de tövbe eder ne var ki bu özellikler
insana hastır, fakat zaman içerisinde işlendiği için zamana münhasır kılınmıştır.
Bazen de mecaz-ı aklî mekâna isnat sadedinde kullanılmıştır. Şairin dediği gibi:
255

َ ْ َ ِشا أ
متتتتتتتتتتتتتتتتتأْ ِو تتتتتتتتتتتتتتتتتَالوو

ِْْْ ْ لَحْ تتتتت لَ ْ ااتتتتتَ ََّلتتتتت ال َجتتتتت

(Bu toprak) kurak olsa bile içerisinden insan çıktığı sürece biz onu severiz!
Burada doğurgan olan toprak değil, annelerdir. Lakin burada doğurganlık
özelliği toprağa (mekâna) isnat edilmiştir.
Başka örnekte de şair diyor ki:
256

ِ َ ستتتتتتتت
ْ َ ِ ِ ْْْ يتتتتتتتتَ لَتتتتتتتت َ ْو

ْ َ لَتتتتتتتت اْْْ َ تتتتتتتت ِ ِْ ِ لَتتتتتتتتَ َ ال َنتتتتتتتت

Yaklaştılar... Ölümün tetiğini çek… Ey yanan dünya!
Bilindiği gibi (ُسِ َ ُِر
ْ َ  )تfiili ateşe has bir fiildir ancak burada şair onu genişletip
ateşin olduğu yere hasretmiştir.
253
254
255
256

Hikmet Akdemir, a.g.e., s. 231.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 49.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 13.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 86.
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Arada bir de bir fiil aliyyetine isnat edilmiştir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi:
257

ْ َكتتتتتتَ فِ تتتتتت َِ أ َ ْ ِمتتتتتتم

َض َحْ اتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ِ ا ِتتتتتتتتتتتتتتتتتموو

َ َفََّل
َ ْ ستتتتتت

Benim bayraklarım orada yere dikilecek ve mızraklarım onu koruyacak
Yukarıdaki beyitte bayrağı yere dikildikten sonra onun koruyuculuğu mızraklara
bırakılmıştır. Hâlbuki koruyucu olan mızrak değil mızrağı tutanın kendisidir. Burada
mızrak kelimesine koruyuculuk vasfı mecaz olarak isnat edilmiştir.
Kısaca konuya yaklaştığımızda şunu görmekteyiz ki: Şair vermiş olduğu
örneklerin hemen tamamında mecazı hakikatin açıklanması istikametinde, mecazları
öne çıkarmış ve bunu da öteki belagat türlerinde olduğu gibi ince bir üslup içerisinde
gergef işlemiş gibi çeşitlendirerek nakşetmiştir.

D. KİNAYE
Beyân âlimlerine göre kinaye, söz içinde geçen asıl anlamın yanında bir başka
lâzımı mananın anlatıldığı kelime veya terkiptir. 258
Kinaye açıklamanın yollarından biridir. Bu üslup güçlü bir ifadeyle ayırt
edilebilir. Kinaye diğer benzerleri gibi bu divanda da yerini almış olup türlü türlü
çeşitlerde gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de sıfattan kinayedir. Ömer Ebû Rîşe'nin
sıfattan kinayesini göstermek istersek aşağıdaki örnekleri ele alabiliriz:
259

اتتتتتتت ْفََ ِ ْ َنتتتتتتتَ م
َ

ْ َن متَ َت َ َ الات
ِ ِ
ِ َلم

َضال َتتتتتتت

َ ْم

Yaralarla bitkin düşen, ne şikâyet nedir bildi ne de kılıcı kınına girdi

ْ ِس ْيفَهُ ُإ
Burada (ُغماده
َُّ ع
َ ُ  )لcümlesi kahramanın yaralı olmasına rağmen kendi
َ ُض
kılıcını kınından çıkarmış olduğunu ve bir daha da kınına sokmadığını, mücadelesine
devam ettiğini ifade etmektedir. Ve bununla teslim olmamayı kast etmiştir.
Başka bir yerde de diyor ki:
260

257
258
259
260

ْ ثَ ِتتتتتأَ ال َت
ِ َتتتتَ ِق م ْ َتتتتت َُ ا َ ِْتتتتت

اتتتتتتتَو َض ِ تتتتتتت ما
ِ تتتتتتت َم َض
َ

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 30.
DİA, “Kinaye” md. XXVI, 34.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 55.
Ebû Rîşe,ُa.g.e., s. 501.
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َ فََّلَتتتتتتت

(Peygamber) vakur bir üslupla başını öne eğerek ve yavaşça, kararlı, ağır
yürüdü
Bu beyitteki kinaye geleneksel bir kinayedir. ( )لَ َوى ُ ِجيدَهcümlesi Araplarda
yaygın kullanımı olan sözdür. Bu kinayeden ifade edilmek istenen bir şeyden yücelik ve
ululuk olarak yüz çevirmektir. Tıpkı peygamberimizin (sav.) amcasının teklifinden yüz
çevirip vakarını ortaya koyduğu gibi.
Üçüncü örneğe gelince:
261

َش
ْ ََف

ِ لَ يَ ت ن كَت ِْ َ ال ِفت ا

تتتتتتتم
ِ َض ََو
اتتتتتتت اَ ال ِا تتتتتتت َ َ َِّل ي

Ali (Kureyş’in) korkunç sırrını öğrenmiş oldu, bu yüzden kurban olmak istedi
(داء
ُِ  ) َكبْشُ ال ِفdeyimi de Araplarda yaygın olan bir sözdür. Hem İsmail (as.)’a
işaret etmekte, hem de mal ve canını feda etme anlamına bir kinayedir.
İkinci tür kinayeye gelince mevsuftan kinayedir. O da sıfattan kinaye gibi çok
kullanılmasa da divanda birkaç yerde uygulanmış olduğunu görmekteyiz. Örneğin:
262

جتَوم
ِ ال ْم َ ِمت ْ َم َت ِ ا ْل ِف

َضال َن َ ِيتتتتتُ فِتتتتتم أَكتتتتت ِ الغَتتتتت َ الِم

ْ َ
َا

Mendiller kadınların ellerinde, göz pınarlarından gözyaşlarını içiyor
Burada şair (جاره
ِ  ) َمقَ ُّر ا ْن ِفterkibiyle gözü ima etmiştir.
Başka bir örnekte de diyor ki:
263

ِ ََ تتتتن

تتتُ َْم َتتتت
ِ كت

َض َتتتتتت َ ْ َ ْ َحتتتتتت ال َتتتتتت َ ا ِ َ لَحْ تتتتتت م ا

َ فِتتتتم َاتتتت

(Kureyş) putlara sevgisinden dolayı, bolca kurban kesti.
Yukardaki beyitte şair (اء
ُِ ص َّم
َ  )دَ ْميَةterkibinden maksat putlardan kinaye olarak
kullanılmıştır. Buna mevsuftan kinaye türü denir.

261
262
263

Ebû Rîşe, a.g.e., s. 503.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 432.
Ebû Rîşe, a.g.e., s. 496.
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SONUÇ

İnsanlık tarihi ile birlikte edebiyat ve edebi olanın kuralları var olagelmiştir. Her
devirde ve her millette derin ruh halinin, bazen şiire bazen de nesre dökülmüş ve büyük
üstatların yetişmiş olduğunu görmekteyiz. Bu vadide bazen öyle şairler ve edipler
yetişmiş ki; kavimleri bunlarla gurur duyarak onlara ait bir toplumun bireyi olmakla
diğer toplumlara karşı iftihar etmişlerdir.
Arap edebiyatının zirve noktasının Cahiliye dönemi olduğu kabul edilir. Kâbe
duvarlarına asılan ve şeref abidesi olarak kabul edilen el-Mu‘allakâtu’s-seb‘ Araplar
için günümüze kadar kalmış bir miras ve modeldir.
Çağımıza kadar edebiyat sanatının bütün dallarında şiirler yazan büyük şairler
olmuştur. Ancak bunlar Cahiliye dönemi şairlerinin izini takip etmek suretiyle var olan
çizginin dışına taşamamışlardır. Bu şiir tarzı bir müddet sonra şiirsel duyguların
tamamını kapsayamaz hale gelmiştir.
İşte Ömer Ebû Rîşe bu özelliklerin dışına çıkarak; hem Batılı anlamda modern,
hem de Doğulu anlamda klasik ve her iki tarzı cem etmek suretiyle kendisine has bir
üslup geliştirmiş ve bunda da başarılı olmuştur. Kendisinden sonra gelen şairlere de
model teşkil etmiş, tarzı hiç yadırganmamış, aksine takdir görmüştür.
Ebû Rîşe’nin Arap gramer kurallarına uyum sağlama azmini görmekteyiz. Ne
var ki şiirde görülen zaruretler nedeniyle bir kaç yerde bunu aşmış olduğu da bir
gerçektir.
Vezinli ve kafiyeli şiirlere gelince bunlarda da bir takım değişiklikler yapmış, ne
klasik ne de modern şiire tümüyle bağlı kalmıştır. Her iki tarzda da dilediği zaman
dilediği gibi şiirler yazma başarısını göstermiştir.
Edebi sanatlara gelince yani teşbih, istiare, mecaz, kinaye ve diğer türleri hemen
hemen istediği her beyitte rahatlıkla kullanabilmiştir. Şiirlerine tablo özelliği
kazandırarak soyadına uygun gelen “Şiirin ressamı” unvanını haklı olarak kazanmıştır.
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