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Arap şiirinde kasidenin 
bir bölümü. _j 

Sözlükte "övünmek" anlamına gelen 
fahr kelimesi edebiyat terimi olarak şair
lerin kendilerinden, kabile, soy sop, hasep 
nesep, inanç, din, mezhep ve meşreple
rinden. edebi ve siyasi güçleriyle şiirdeki 
ustalık. yetenek ve faziletlerinden, hatta 
kılıç, zırh , at ve özellikle deve gibi şahsi 
mal ve eşyalarından veya uzun ömürle
riyle hayat tecrübelerinden övünerek söz 
ettikleri şiir türünü ifade eder. Divan 
edebiyatında kelime fahriyye şeklini al
mıştır. Şiir sanatına dair yazılan eserler
de, fahr kökünden türeyen iftihar ve t e
fahhur ile medh (övmek) kökünden ge
len temeddüh de aynı anlamda kullanıl
mıştır. Nazım veya nesirle yapılan temed
düh karşılıklı atışma ve yarışma şeklin
de olursa buna müfahare adı verilir. 

Genellikle kasidenin bir bölümü ola
rak medihten sonra gelen fahr. bazan 
şiirin diğer bölümleri arasında beyitler 
halinde yer alır, bazan da müstakil ola
rak nazmedilir. Fahr mahiyet itibariyle 
medihten başka bir şey olmadığı için on
da güzel olan her şey bunda da güzel, 
çirkin olan her şey bunda da çirkin sayıl
mıştır. Bu bakımdan överken de övünür
ken de yaratılıştan gelen ve kalıcı olan 
vasıf ve faziletierin dile getirilmesi iste
nir. Telakkiye göre insanın diğer canlı
lara olan üstünlüğü akıl, iffet. adalet ve 
kahramanlık gibi dört ana meziyeti se
bebiyledir. Dolayısıyla eski Arap toplu
munda bu ana hasJetler ve bunlara bağlı 
diğer fıtri vasıflarla övme olumlu karşı
lanır; bunların dışındakilerle yapılan öv
gü ise hoş görülmezdi (Kudame b. Ca'fer, 
s. 95-96) Ayrıca bu medihlerin. kısa, öz 
ve gerçeğe uygun olması arzu edilmek
le beraber bu konuda mübalağa da ya
dırganmamıştı. Nitekim şiir münekkit
lerince seçilen en güzel fahr beyitleri en 
çok mübalağalı olanlarıdır. Mesela ya
hudi asıllı Arap şairi Semev'el el-Ezdi'
nin (ö . m. 560) ünlü mübalağalı kaside
si en güzel fahr şiirine örnek gösterilir 
(İbn ReşTk el-Kayrevani, II, 804). Her ne 
kadar medeni bir insanın başkasını ve 
özellikle kendini övmesi hoş karşılan

masa da Cahiliye toplumunun ahlak an
layışında şairlerin övünmelerine karşı çı
kılmamıştır. Bu açıdan bakıldığında fah
rı sadece medhin değil hicvin de bir un
suru olarak görmek gerekir (Mustafa Sa-

dık er-Rafii, lll, 102-103). Zira övme ve
ya övünmeye vesile olan cesaret ve cö
mertlik başta olmak üzere hilim, azim. 
sebat, vefa, iffet. doğruluk, sabır. ada
let, bağışlama, sır saklama, tevazu, ze
ka ve akıl (ibn Tabataba el-Alevi, s. 12-13) 
gibi iyi hasJetler hiciv sırasında yerilene 
karşı kullanılır. Hasmının veya rakibinin 
ayıplarını sayan, belli hasletlerin onda 
mevcut olmadığını bu vesile ile ima etmiş 
olan şairin esas gayesi hiciv olsa bile bu
rada övünme unsurları bulunduğundan 
sonuçta bu şiir de bir fahrdır. Divanlar
da veya şiirlerin konularına göre tertip
lendiği ve ilk bölümünü yiğitlik, kahra
manlık ve savaş şiirleri oluşturduğu için 
"hamase" diye adlandırılan şiir mecmua
larında fahra önem verilmiştir. Bir fahr 
türü olmakla beraber şairin hasmına kar
şı övünmesi ve onu kendine nisbetle iyi 
hasJetleri taşımayan kimse olarak yer
ınesi sebebiyle hamaseleri birer hicviye 
saymak da mümkündür (Şevki Dayf, I, 
202-203) 

Eski Arap toplumunda şair kendini 
veya kabilesini överken yahut düşmana 
karşı savunurken en tesirli silah olarak 
görülen şiire başvurur. Manzum bir ifa
dede esasen mevcut olduğu kabul edi
len sihirli tesir gücüne şairin kabiliyeti, 
dile hakimiyeti, hadiseleri değerlendir
me ve yönlendirmedeki başarısı, sözle
rindeki belagat ve fesahat da eklenince 
ortaya çıkan şiir gerçekten en muhkem 
vesika hüviyetine bürünür. Nitekim şii

rin, "Araplar' ın bütün bilgilerini kuşa

tan, muhafaza eden. daima başvurduk
ları , istifade ettikleri eserleri" anlamın
da olmak üzere "dfvanü'I-Arab, dfvanü 
ilmihim" (Çetin, s. ll) addedilmesi bun
dan dolayıdır. Eski Araplar' ın şan ve şe

reflerini korumak, mazide başardıkları 
büyük işlerin unutulmasını önlemek, bil
gi, adet ve geleneklerini muhafaza et
mek, tarihf- menkıbevf rivayetlerini (ah
bar) yaymak şairin işidir. Bu açıdan bakı
lırsa fahr fertlerin ve toplumların karak
terini, yaşayış tarzlarını, özellikle Arap
lar'ın fıtratında mevcut övünme duygu
su ile sayıp döktükleri şahıs ve kabilele
rin her türlü icraatını. hatta serseri şair
lerin (su'lük çoğulu sealik) iftihar vesilesi 
kabul ettikleri birtakım kanun dışı ha
reketlerini tesbit ve tayin imkanını ver
diği için tarih ilmi bakımından büyük 
önem arzeder (Mustafa Sadık er-Rafii, 
lll, ı 03-1 04) . Ancak tarihi bilgilerin ger
çekiere dayanması şartına mukabil fah
rın çoğunlukla mübalağalı olması ve bil
hassa müteahhirfn şairleri tarafından 

FAHR 

sırf sanat olsun diye nazmedilmesi iti
bariyle tarihi gerçekleri tam ve doğru 
bir şekilde yansıttığı da düşünülemez 
(a.g.e., III, 104). Bununla bir likte şairlerin 

kendilerinin, aile ve yakınları nın, men
sup oldukları kabile veya milletierin özel
likle İ slami dönemde birbirler iyle yap
tıkları din, tarikat ve mezhep mücade
leleri, Sünni-Alevi, Emevf-Abbas! ihti
lafları, hilafet kavgaları ve Haçlı seferle
ri, bu arada maruz kaldıkları büyük fe
laketler ve buhranlar bu tür şiirlerin ge
lişiminde en büyük etken olmuştur. 

İslamiyet'in ilk yıllarında övme ve övün
melerde genellikle doğruluğa, gerçekçi
liğe riayet edildi. Kabile, soy, aşiret, ırk 

ve milliyet unsurları ile övünmelerde de 
eski şiddet kalmadı. Ancak şairler ara
sında Beşşar b. Bürd (ö . 167/ 784), Ebu 
Nüvas (ö 196/ 812) ve Buhtürf (ö. 284 / 
897) eski tarzda övünmelerini sürdürdü
ler (Şevki Dayf, III, ı 70; IV, 2 ı 3) . Bazıları 
şairin şiiri ve sanatı ile övünmesini doğ
ru bulmamakla beraber, kasidenin fahr 
bölümünde şair kendini övmekle bir ba
kıma memdOhunu övmeye en layık ki
şinin de kendisi olduğunu anlatmak is
ter. Kasidelerin diğer bölümleri arasın
da olduğu gibi özellikle medihten fahra 
geçiş, eski Arap şiirinde geleneksel ku
rallara bağlı olarak sabit ve donuktur. 
Müslüman şairler bu geçişi bir münase
bet kurmak su'retiyle yumuşatarak yap
maya çalışmışlardır (ayrıca bk. FAHRİYYE). 
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