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ÖRFI-i şiRAzi 
( ~.S)fr-!ı ~.r) 

(ö. 999/ 1591) 

İranlı şair. .J 

963 (1556) yılında Şiraz'da doğdu. Asıl 
adı Cemaleddin Muhammed'dir. Şiraz'da 
idari ve hukuki görevler üstlenen babası 
Zeynelabidln Ali Belevi'nin mesleğine nis
betle "Örfi" mahlasını kullanmıştır. Bazı 
tezkire kitaplarında seyyid diye nitelendi
rilmişse de bunun doğru olmadığı söylen
miştir (Hüccetl, IV, ı 760) . Şlraz'da öğre

nim gören Örfi hat ve mOsikide maharet 
kazandı. Küçük yaşından itibaren şiire olan 
meyli onu şiir meclislerine sevketti. Tar
hl-i Şirazi, Kadri-i Şirazl ve Molla Gayreti 
gibi şair ve ediplerin meclislerine katılarak 
şiir yeteneğini geliştirdi. Edebi ve ilmi fa
aliyetleri destekleyen Safevi hükümdar
ları ı. Tahmasb ile ı. Abbas'ın şiir meclisle
rinde yer aldı. Bu meclislerde okunan Ba
ba Figanl'nin gazellerinden etkilendi ve 
başlangıçta gazele yöneldi. Gururlu, sert 
ve uyuşmaz mizacından dolayı çevresiyle 
geçinememesi, ayrıca yakalandığı bir has
talıktan dolayı yüzünde meydana gelen şe
kil bozukluğu sebebiyle toplum önüne çı

kamaması onun ülkesinden ayrılmasına 

sebep oldu. Babür sarayında edebi çevre
lerin sahip olduğu itibarın da etkisiyle 
989'da (ı 58 ı) önce Ahmednagar'a, ardın
dan Gürkanlılar'ın merkezi FetihpOr Sik
ri 'ye gitti. Burada Ekber Şah sarayının 
önde gelen şairlerinden Feyzi-i Hindi ile 
karşılaştı. Feyzl kendisini sarayın melikü'ş
şuarası Meslhuddin Ebü'l-Feth Gilani'yle 
tanıştırdı. Onun aracılığıyla sanat sever 
kumandan Abdürrahim Han-ı Hanan'ın 
hizmetine girdi. Bu yolla Ekber Şah'a ve 
Şehzade Selim'e yakınlık sağladı. Ekber 
Şah'ın Keşmir seferi münasebetiyle yaz
dığı Kaşide-i Keşmiriyye'yi ona sundu ve 
hayatının sonuna kadar sarayda kaldı. 
999'da ( 159 1) Lahor'da dizanteri hastalı
ğından öldü ve orada defnedildi, naaşı otuz 
yıl sonra Necef'e nakledildL Daha sonraki 
tezkire yazarları onun zehirletilerek öldü-
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rüldüğünü kaydeder (Agha Muhammed 
Ali , lll [ 1 929], s. 99). 

Örfi, ölümünden önce şiirlerini düzen
letmesi için Abdürrahim Han-ı Hanan'a 
göndermiş, o da bunları şair Muhammed 
Kasım İsfahanl'ye vererek tertibini sağla
mıştır. Bu düzenleme sonucunda gazel, ka
side, kıta , rubai ve mesnevilerinden oluşan 
14.000 beyitlik bir divan ortaya çıkmıştır. 
Kasidelerinde onun tıp, mantık ve felsefe 
ilmine de aşina olduğu görülür. Me'aşir-ı 
Ra]J.imi müellifi Abdülbaki Nihavendi 
1028'den (1619) sonra bu divana bir ön
söz yazmıştır. Sebk-i Hindl'nin ilk temsilci
leri arasında yer alan, kendisini son dere
ce beğenen ve Enver!, Hakan!, Nizarni ve 
Sa'di gibi önemli şairleri bile hafife alan 
Örfi Sa'di-i Şirazi'nin Divan'ını istinsah et
miş ve şiirlerinden etkilenmiştir. Örfi. Ni
zami-i Geneevi'nin Ma]Jzenü'l-esrar'ı

nı taklitle Mecma'u 'l-ebkar, ljüsrev u 
Şirin'ini taklitle Şirin u Perhad mesnevi
lerini yazmışsa da kendisine has maz
munlar kullandığı bu eserleri tamamlaya
mamıştır. Bazılarına göre divanın içinde 
bulunan Sd]fi.ndme de müstakil bir eser
dir. Ayrıca tasawufla ilgili manzum ve 
mensur bir çalışma olan Risale-i Net
siyye'yi kaleme almıştır. Kasidelerine ya-

zılan şerhler arasında Mirza Can Nami'
nin Mitta]J.u'n-nikat'ı anılabilir (Hüccetl, 
IV, 1762) . Bütün şiirlerini veRisale-i Net
siyye'sini bir araya getiren Külliyyat'ı 
1880'de KanpOr'da basılmış. Gulam Hü
seyin Cevahiıi (Tahran 1960, 1357 hş./ 

1978) ve Muhammed Veliyyülhak Ensari 
(Tahran 1378 hş. ) tarafından tahkikli ne
şirleri yapılmıştır. Divanı ise ayrı olarak ya
yımlanmıştır (Tahran 1369 hş.). 

XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Türk şairlerince tanınmaya başlanan Ör
fi, Türk edebiyatında etkili olmuş, birçok 
şair ondan övgüyle söz etmiştir. Bunların 

arasında Nef'l, Ram!, Cevri İbrahim Çele
bi, Nabl, Nedim, Münif, Erzurumlu Zihni, 
Şeyh Galib, Nigar!, Leskofçalı Galib ve Zi
ya Paşa gibi şairler vardır. Örfi'nin bazı şi
irleri tahmis edilmiş. şiirlerinden seçme
ler yapılmış ve bir kısmı şerhedilmiştir. Er
zurumlu İbrahim Hakkı, Mecmu'atü'l-in
saniyye ii ma'rifeti'l-va]J.daniyye adlı 
eserinin ikinci bölümünde Örfi'nin şiirleri
ne yer vermiş , Ziya Paşa, H arabdt'ın ka
sideler bölümüne Örfi'nin bir kasidesini 
koymuştur. Urfalı Ömer Nüzhet'in Şerh-i 
Divan-ı Örii, Ahmed Sabih'in Şerh-i Di
van-ı Örii, Adni'nin Şerh-i Kaside-i Ör
ii adlı eserinin yanında M urtaza Trabzoni, 

Örti-i Sirazi divanının ilk ve son sayfaları (SUieymaniye .Ktp. , Carullah Efendi, nr. 1666) 
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Rodasizade Mehmed Emin Efendi ve Ne
şatl de Örfi'nin bazı şiirlerine şerh yaz
mıştır (Yılmaz , bk. bibl.. Duru, sy. 26!20031. 

s. 123). Nabl, Farsça Divançe-i Gazeliy
ydt'ında Örfi'nin bir gazelini. son dönem 
şairlerinden Selahattin de (Ali Selahattin 
Yiğitoğlu) bazı şiirlerini tahmis etmiştir 
(Duru, sy. 26!2003]. s. 123, 124) 
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L Toprak ürünlerinden alınan zekat. _j 

Sözlükte "onda bir" anlamına gelen uşr 
(çoğul u uşur, a'şar) kelimesinin Türkçeleş
miş şekli olan öşür fıkıhta toprak ürünle
rinden tahsil edilen zekatı ifade eder. Ba
zı şarkiyatçılar tarafından öşürle As url di
lindeki "iş-ru-u" ve İbranice'deki "ma'aşer" 
arasında bağ kurulabileceği ileri sürülmüş
se de (İA, IX, 482) kelime terim anlamını 

Hz. Peygamber'in konuya ilişkin hadisin
deki kullanımından almıştır (aş b k.) Top
rak mahsullerinden zekat (öşür) verilme
sinin farz oluşu kitap, sünnet ve icma de
lillerin e dayanır. Genel olarak zekat mev
zularına temas eden ayetlerde "emval" 
(mallar) kelimesi kullanıldığı gibi Bakara 
suresinin 267. ayetinde, "Sizin için yerden 
çıkardıklarımızdan infak edin" buyrularak 
zirai ürünlerde mali mükellefiyetİn varlığı
na işaret edilmiş ve En'am suresinin 141 . 
ayetinde müslümanlara hasat günü mah
sullerinin haklarını vermeleri emredilmiş
tir. Bunların ilkinde geçen "infak edin" em
rinin " zekatını verin" manasında olduğu 
pek çok müfessir ve fakih tarafından kabul 
edilmektedir. İkinci ayette yer alan "hak" 
kelimesiyle zekatın mı yoksa zekattan ay
rı bir ödemenin mi kastedildiği, ayrıca bu 
ayetin hükmünün mensuh olup olmadı
ğı tartışmalıdır. İbn Abbas'tan, biri ayetin 
mensuh olduğuna, diğeri toprak ürünle
rinden zekatı emrettiğine dair iki rivayet 
gelmiştir. Tabiln fakihlerinden Muhammed 
b. Hanefiyye, Dahhak b. Müzahim, Tavus 
b. Keysan, Cabir b. Zeyd, Katade b. Diame 
ve Said b. Müseyyeb burada geçen hak 
kelimesiyle zekatın kastedildiğini ileri sü
rerler. Said b. Cübeyr, Mücahid b. Cebr, İb
rahim en-Nehai, Ata b. Ebu Rebah bu ke
limeyle zekattan başka ödemelerin kas
tedildiği, ayrıca ayetin daha sonraki ayet
lerle neshedildiği kanaatindedir (Yahya b. 
Adem, s. 121-127). Esasen mensuh olup 
olmadığı hakkındaki tartışma bu ayetin 
Mekke döneminde inmiş olmasından kay
naklanmaktadır. Bazı dini yükümlülüklere 
toplumun bu yönde bilinçlendirilmesi aşa
masının ardından son şeklinin verildiği, bu 
arada zekatın da Mekke devrinden itiba
ren dini bir mükellefiyet olmakla beraber 
mevzuu, nisabı , nisbeti ve harcama yerle
ri gibi hususların Medine döneminde be
lirlendiği dikkate alınırsa bu konuda bir 
neshin değil tafsil sürecinin söz konusu ol
duğu söylenebilir. Yine bu konuyla ilgili de
ğerlendirmelerde ilk dönem alimlerinin ne
sih kelimesini mutlakı takyid, ammı tahsis, 
mübhemi beyan, mücmeli tefsiri de içine 
alacak bir kapsamda kullandıkları göz ar
dı edilmemelidir. Öşrün sünnetteki daya
nağı Hz. Peygamber'in, "-Toprak mahsul
lerinden- yağmur ve nehir sularıyla sula
nanlarda onda bir, kova ile (el emeği) su
lananlarda yirmide bir oranında zekat var
dır" hadisiyle (Buhar!, "Zekat" , 55) benzeri 
içerikteki hadisleridir. Öte yandan İslam 
alimleri zirai mahsullerde zekatın farz ol
duğu hususunda görüş birliği içindedir. 
Değişik toplumlarda zirai mahsullerden 

ÖSÜR 

vergi alınması veya mabediere pay ayrıl
ması ve hasat zamanı şenlikler yapılması 
sabit olmakla birlikte, bazı şarkiyatçıların 

İslam'dan önce Arap yarımadasında ha
sattan milbedler için vergi niteliğinde pay 
ayrılması ve müşrik Araplar'ın mahsulle
rinden yahut hayvanlarından bir kısmını 
Allah için veya başka mabudlar adına ver
meleri uygulamasıyla İslam'daki öşür ara
sında bağ kurup, "Peygamber tamamıy
la şuurlu bir tarzda öşrün i badetle bütün 
münasebetlerini bertaraf etti ve ihtimal 
Cenubl Arabistan'da cereyan eden husus
ların tesiri altında bunun bir nevi vergi gi
bi verilmesini istedi" şeklinde bir sonuca 
varması (İA, IX, 482) ilmi bir temele da
yanmamaktadır. Zira Resul-i Ekrem dö
neminden itibaren öşür asıl niteliği ibadet 
olan zekatın bir türü olarak telakki edil
miş ve fıkıh kitaplarında "zekatü'z-züru', 
zekatü'l-hars" gibi başlıklar altında ince
lenmiştir. 

Vüciib Sebebi ve Şartları . Öşrün vücub 
sebebi fiilen ürün vermiş arazidir. Bunun 
pratik sonucu, bir kimseye öşrün farz ol
duğundan söz edilebilmesi için onun top
raktan elde ettiği bir ürünün mevcut ol
ması gereğidir. Öşrün vücub şartları Ha
nefi eserleri esas alınarak iki gruba ayrı
labilir. 1. Mükellefle ilgili şartlar : a) Müslü
man olmak. Zekatın bir türü olduğu (iba
det niteliği taşıdığ ı ) için müslüman olmayan
lar öşürle mükellef değildir. Hanefiler, di
ğer zekat mallarında zekat yükümlüsü ol
mak için akıl ve buluğu şart koşarken zi
rai ürünlerde -mali yükümlülük yönü ağır 
bastığından- çoğunluğun görüşü istikame
tinde olmak üzere müslümanların velayet 
ve vesayeti altındaki küçüklerin ve akıl has
talarının malından öşür verilmesi gerekti
ğine hükmetmişlerdir. Müslüman olma
yanların dinin fer'l hükümlerine muhatap 
sayılıp sayılmamasıyla ilgili usul ihtililfı se
bebiyle bazı Malikller müslüman olmayı 
vücub şartlarından saymayıp sıhhat şart
ları arasında zikrederler. Bir zimm'inin öşür 
toprağı satın alması durumunda öşürle yü
kümlü olup olmayacağı arazinin statüsüy
le ilgili bir mesele olup tartışmalıdır (aş.bk) . 

b) Ürünün mülkiyetine sahip olmak. Fa
kihlerin çoğunluğu, öşür yükümlülüğü için 
toprağa malik olmayı şart koşmayıp elde 
edilen ürünün mülkiyetine sahip olmayı 
yeterli saymıştır. Buna göre arazi ekilmek 
üzere belli bir ücretle kiralanmışsa öşür 
kiracıdan alınır. Yarıcılık usulüyle ziraat ya
pılmışsa arazi sahibi ve işletmeci kendi his
selerine düşen mahsulün zekatını öderler. 
Ebu Hanife'ye göre ise iki durumda da 
öşür toprak sahibinden alınır. öşre tabi 

97 


