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ğenilme gibi istek ve eğilimlerin çıkış kay
nağı, psikolojinin adlandırmasıyla "kendi
ni gerçekleştirme" melekesidir. Behlmiyet 
beslenme, boşaltım, teneffüs, cinsellik gi
bi fizyolojik ihtiyaçların tatmini yönünde
ki davranışların esasıdır; bütün bu istek
ler şehvet kelimesiyle ifade edilir. SebQi
yet öfkelenme, saldırma, tahrip etme gi
bi davranışların kaynağıdır; buna gazap 
gücü de denir; günümüz psikolojisi bunu 
"saldırganlık dürtüsü" diye adlandırır. Şey
taniyet aldatma, hile yapma, kötülüğü iyi
lik gibi göstermeye çalışma, akıl ve düşün
ceyi kötülük yolunda kullanma eğilimleri
ni meydana getirir. Gazap ve şehvet bakı
mından hayvanla insan tabiatı ortak iken 
benlik bilinci, akıl ve düşünce ile kötülük 
yapma gücü yönünden insan tamamen 
kendine özgü bir türdür (İ/:ıya', lll, lO) 
Aynı şekilde İbn HaldQn'un, çeşitli ırk ve 
milletlerde görülen farklı mizaç ve karak
ter tiplerinin oluşmasında iklimler. besin
ler, geçinme ve beslenme biçimleri gibi 
faktörlerin etkisinin bulunduğu yönünde
ki tezi bugün geçerliliğini korumaktadır. 
Ona göre kişilerin uğraştıkları iş ve mes
lek kollarının, toplumsal konumlarının kişi
lik ve karakterinin şekillenmesinde önemli 
etkileri bulunmaktadır. İbn HaldOn bu açı
dan çeşitli mesleklere göre şahsiyet ve ka
rakter tahlilleri yapmaktadır. Ayrıca top
lumdaki yönetim tarzının insanların kişi
lik ve karakter yapıları üzerine önemli et
kileri vardır. Eğer yönetim adil ve yumu
şaksa böyle bir yönetim altında yaşayan 
kimselerde kendine güven duygusu geli
şir. Buna karşılık zulme, zor ve baskıya da
yanan, aşırı otoriteye ve cezaya başvuran 
bir yönetirnde yaşayan kimselerde korku 
hakim olur; direnme ve metanet gücü or
tadan kalkar, aşağılık duygusu, kendine 
güvensizlik ve bağımlılık eğilimi gelişir. 
Böyle bir şahsiyet yapısıyla yetişen birey
lerin oluşturduğu toplulukta yenileşme ve 
gelişme olmaz; tutuculuk, katılık ve gerilik 
hakim olur (Mul,:addime, s. 82-91, 123-

127, 372-374, 394, 396, 399). 

İslam alimleri eski milletierin geliştirdi
ği, insan şahsiyeti ve karakteri konusuna 
yoğunlaşan bazı bilgi daliarına da ilgi duy
muşlar, bunları kendi geleneklerine kat
mışlardır. Aristo'ya atfedilen Phsionomi
ca adlı eserde insandaki sabit yüz çizgile
ri incelenerek şahsiyet ve karakter şekil
leri hakkında sonuçlar çıkarılmaya çalışıl
mıştır. Yunan filozofları arasında yerleş
miş olan bu görüşte hakim eğilim hayvan
ların çehre biçimleri, onlarda bariz şekil
de görülen mizaç ve karakter vasıfları ve 
bunlara tekabül eden bedeni özelliklerle 
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insanların aynı türden özellikleri arasında 
bir uygunluk bulmaya çalışma ve bu sa
yede insanların karakterleri hakkında bir 
hüküm verme yönündedir. Bazı fizyonomi 
bilginleri, bu araştırmaları çeşitli milletle
re ve ırkiara genelleştirip ortak çehre şekil

lerinden onlara has milli karakterleri mey
dana çıkarmaya uğraşmışlardır. İslam dün
yasında "ilm-i slma, ilmü'l-esrar, ilmü kıya

feti'l-beşer, ilmü'l-firase" gibi isimler altın

da birçok eserin varlığı bilinmektedir. Bun
ların konusu insanın organlarının özellik
lerinden ve dış görünüşünden onun huy, 
mizaç, şahsiyet ve karakter özelliklerini 
tesbit etmektir. Yarı ilmi, yarı edebi olan, 
istidlal ve akıl yürütmeden çok sezgi, tah
min, şahsi gözlem ve tecrübeye dayanan 
bu bilgilerin yer aldığı çalışmalar yakın za
manlara kadar sürdürülmüştür. Ya'küb 
b. İshak ei-Kindl'nin Risdle ii'l-iirdse adlı 
eseri bu konuda yazılmış ilk örneklerden 
biridir. Fahreddin er-Razl'nin Kitdbü'l-Fi
rdse'si türün en iyi eserlerinden kabul edil
mektedir. Muhyiddin İbnü'I-Arabl, el-Fü
tU.J:ı{jtü'l-Mekkiyye'nin 148 ve et-Tedbi
rdtü'l-ildhiyye'nin sekizinci bölümünü bu 
konuya ayırmıştır. Erzurumlu İbrahim Hak
kı'nın Kıydietndme'si bu türdeki eserle
rin en ünlüsüdür (bk. KIYAFETNAME). Bu 
eserler günümüz bilim çevreleri tarafın 

dan benimsenmemektedir. Bugün şahsi
yet araştırmaları psikanalitik, ayıncı özel
lik, biyolojik yaklaşım, insancıl yaklaşım, 
davranışsal 1 sosyal öğrenme yaklaşımı, 
bitişsel yaklaşım gibi teoriler çerçevesinde 
sürdürülmektedir. Bedenle irtibatlı yorum
lara ise en çok psikanalitik teoride içgü
düler ve dürtüler, biyolojik teoride gene
tik kalıtıma bağlı mizaç karakterleri sevi
yesinde yer verilmektedir. 
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Sözlükte "bir şeyi bütün incelikleriyle bil
mek, sezerek vakıf olmak; ölçülü ve ahenk
li söz söylemek" anlamlarındaki şi'r kökün
den türeyen şair kelimesi "nesne ve olay
lara bilerek ve sezerek vakıf olan, ölçülü 
ve ahenkli SÖZ söyleyen" demektir. Terim 
olarak "bilgi, seziş, duygu ve heyecanlarını 
ölçülü ve ahenkli biçimde ifade eden kim
se" şeklinde tanımlanabilir. Zamanımıza 
şiirleri ulaşan kadim Arap şairleri İslami
yet'ten 150-200 yıl öncesine dayanırsa da 
mevcut örneklerin gelişme süresi 2000 yıl
dan az değildir. Dil bilginleri l l. (VIII.) yüz
yılın sonlarından başlayarak şairleri taba
kalara ayırmışlar, İbn Sellam ei-Cumahl (ö. 
231/846 [?])başta olmak üzere bazı edip
ler bu konuda müstakil eserler yazmışlar
dır. Ebu Ubeyde ile Asınal'nin şairleri Ca
hill, İslami ve muhadraml diye üç grup ha
linde ele aldıklarını söyleyen İbn Sellam Ca
hiliye şairlerini on üç, İslam şairlerini on 
tabakaya ayırmıştır. Onun çağdaşı EbQ 
Temmam'ın Ful:ıı1Iü'ş-şu'ard' adlı eserin
de de yukarıdaki üç grup yer alır. Muhad
ram, Cahiliye devrinde ve İslami dönem
de yaşayıp şiir yazmış olanlar, İslami şair
ler ise sadr-ı İslam'da ve Emev! devrinde 
yaşayanlardır. Uzun Abbas! dönemi için
de şairler, saf Arap olma veya yabancılaş
ma ölçülerine göre şiirlerinin dilde delil sa
yılıp sayılmayacağı tartışmalarıyla müvel
led (saf Arap olmayan). muhdes (çağdaş) 
,veya müteahhir (son dönemde yaşayan) 



gibi sınıflandırmalara tabi tutulmuş, Beş
şar b. Bürd (ö. 167/783-84) muhdes veya 
müvelled şairlerin ilki kabul edilmiştir. Mo
dern edebiyat tarihçileri Arap edebiyatı 
tarihini siyasi dönemlerle sınıriayıp ince
leme yoluna gitmişlerdir. ihtilaflı olan bu 
yönteme göre Arap edebiyatı tarihi Cahill, 
İslami, Emevl, Abbas! gibi deviriere bö
lünmüş, şairler de bu devirler içinde de
ğerlendirilmiştir. Arap edebiyatı tarihçile
rinin bir kısmı Arap şairlerini şiirlerinin ni
teliğine göre dörde ayırmıştır: Hınzlz şair 

(kaliteli şiir yazan ve ş iir rivayet eden şa
ir), müflik şair (orijinal düş ünce , tema ve 
figürlere yer vererek kaliteli ş iir yazan, an
cak şiir rivayet etmeyen şa ir), şair (kötü
n ün bir derece üstünde şiir yazan kimse), 
şu'rCır (şiiri değers iz olan şair). 

Cahiliye Dönemi. İslam öncesi Arap t op
lumunda şairin çok önemli bir yeri vardı. 
Genellikle göçebe hayatı yaşayan kabHele
rin duygularını terennüm eden, düşman 
kabileyi yerip kendi kabilesinin üstün ni
teliklerini dile getiren şair kabilesi için ye
gane güç kaynağıydı. Şairlerin tabiat üs
tü bir kaynaktan bilgi aldıklarına, hatta il
ham veren karin (insanı etkileyen görün
mez varlık) ve cinlerinin bulunduğuna ina
nılırdı. Şair kendi kabilesinin sözcüsü, sa
vunucusu, bazan da başkanı olur, kabileler 
arası savaşlarda kendi mensupianna mo
ral verirdi. Miladi IV. yüzyılda Filistin sını
rında Roma kuwetleriyle savaşıp onları ye
nilgiye uğratan Arap prensesi Maviye bun
ların en eski örneği sayılır (EP, IX, 226) Şa
irin bu yeteneği kabilesi içinde ona seyyid 
unvanını kazandırabilirdi. Şairi olmayan ka
bile değersiz sayılırdı. Şairin ilham perisi 
vasıtasıyla madde dünyasının ötesinden 
faydalanabilmesi için savaş, gazap, korku, 
içki, arzu, özlem, aşk, acı, keder, şiddetli 
heyecan gibi gerçek etkenierin bulunma
sı zaruri kabul edilirdi. Cahiliye devrinde 
şairler şiirlerini kendi lehçeleri de etkili ol
makla birlikte ortak dil diye benimsenen 
Kureyş lehçesiyle söylüyorlardı. Toplumun 
değerleri çerçevesinde bütün belagat un
surları ile birlikte ince bir sanata dönüşen 
eserleriyle şairler, yılın belli mevsimlerinde 
kurulan panayırlarda şiir konusunda oto
rite sayılan şairlerin hakemliğinde yarışı
yordu. İslami dönemde şiirleri derlenen ve 
edebiyatın şaheserleri kabul edilen el-mu
allakatü's-seb' şairleri İmruülkays b. Hucr 
(ö. 540 civarı), Tarafe b. Abd, Haris b. Hil
lize, Amr b. KülsCım, Züheyr b. EbCı Sül
ma, Antere b. Şeddad ve Lebld b. Rebla'
nın (ö. 40/660) bu yarışmalarda seçilmiş 

şairler olduğu rivayet edilir. İbn Abdürab
bih'in verdiği (el-'ikdü'l-ferTd, V, 269-270) 

bu listedeki şairlerin sayısı ve adları diğer 
bazı kaynaklarda farklı şekillerde yer al
mıştır (İbn Kuteybe, I, 268; İbn Reşlk , l, 96 
vd.; ayrıca bk. MUALLAKAT) . İslam önce
si Arap şiirinde başta tasvir olmak üzere 
medih ve fahr, fürsan (kahramanlık), hica 
(yerıne). risa (ağıt) gibi konular işlenmek
teydi. Neslb ( aşk) şairin ilgisine bağlı ola
rak kasidenin başında yer alıyordu. Dini 
konular eski Arap şiirinde fazla yer alma
maktadır. Bununla birlikte Hanlf dininin iz
lerini taşıyan konuların az da olsa ümey
ye b. Ebü's-Salt ile Varaka b. Nevfel gibi 
şairler tarafından ele alındığı görülmek
tedir. Klasik şiir mecmualarında Cahiliye 
devrinde yaşamış birçok kadın şairin adı 
geçmektedir. Kadın şairlerin en önemlisi 
daha çok kardeşi Sahr için yazdığı mer
siyeleriyle tanınan Harısa'dır ( ö. 24/645). 
Ukaz panayınnda dönemin şiir müsaba
kalarının hakemi Nabiga ez-Zübyanl'nin 
çadırında yarışmaya katılan Harısa onun 
takdirini kazanmış, hatta, "Şu ama (A'şa b. 
MeymOn) senden önce şiir okumasaydı seni 
bu dönem şairlerinin hepsine tercih eder
dim" şeklindeki iltifatlarına mazhar olmuş
tur. Kasidenin bilinen şekli oluşmadan ön
ce kahin ve şairlerin kabile üyelerini etki
leyen seeili sözleri sebebiyle recezin şiirin 
en basit şeklini teşkil ettiği hususunda gö
rüş birliği vardır. Kısmen uzun şiir olarak 
ilk kaside nazmeden şair Mühelhil b. Re
bla'dan (ö m. 525) (Cumahl, I, 39) İslami 

. döneme kadar Arap şairlerinin ilgi alanla
rı ve şiirlerinin muhtevaları pek değişme
miştir. Cahiliye, erken İslam ve Emevl de
virlerinde şairler arasında yaygın gelenek 
irticalen şiir söylemekti. Ancak Nabiga ez
Zübyanl. A'şa b. MeymCın ve Züheyr b. 
EbCı Sülma gibi şairlerin elinde şiirin ge
çim kaynağı haline gelmesi ve memdCıh 
tarafından beğeniJip daha fazla caize ka
zanma kaygısı gibi etkenler şairleri tekel
lüf yoluna sevketmiş, tabiilik ve irticai bo
zulmuştur (bk. iRTiCAI.) 

Erken İslam ve Emevi Dönemi. İlk İsla
mi devirde dinin şiire ve şaire bakışı lehte 
olmamış, sonraki dönemlerde şiirin muh
tevasının değişmesine paralel şekilde bu 
bakış yumuşamakla birlikte olumsuz bakı
şı temsil eden alimler de olagelmiştir (İbn 
Bessam, ı. 18) . Müşriklerin Hz. Peygam
ber'i mecnun, kahin ve şair diye niteleme
sine (el-Enbiya 21/5; es-Saffat 37/35-37; 
et-Tür 52/ 29-30) Kur'an'da karşılık veril
miş, Cahiliye şairlerinin hayall işler peşin
de koştukları , yapmadıkları şeyleri söyle
dikleri, bunların peşinden batı! ehlinin gi
debileceği (eş-Şuara 26/224-226), ResCıl-i 
Ekrem'in tebliğlerinin ise yalnızca vahiy 
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ürünü olup onun şiir söylemesinin yakışık 
almayacağı (Yasin 36/69-70) ifade edilmiş
tir. İslamiyet'in , Medine döneminde güç
lenip Arap yarımadasının her yerinde oto
ritesini hissettirmesiyle birlikte şiirde du
raklama başlamış, ancak İslam'ı benimse
yen bazı Cahiliye şairleri söyledikleri şiir
lerle ResCıl-i Ekrem'in beğenisini kazanmış
tır. Daha önce Lahml ve Gassanl sarayla
rında methiyeler yazan Hassan b. Sabit bu 
şairlerin başında yer alıyordu. İslam şair
leri ResCılullah ' ı ve İslamiyet'i övmek su
retiyle müslümanlara moral vermiş , kü
für ve inkarda direnen Kureyş ileri gelen
lerini yererek Arabistan yarımadasındaki 
otoritelerini zayıflatmıştır. Şiirin yol açtığı 
sosyal gelişmeye ResCılullah'ın Hassan b. 
Sabit'e hitaben söylediği şu söz de şahit
lik etmektedir: "Müşrikleri şiirierirıle eleş

tir, şunu bil ki Cebrail seninle beraberdir'' 
(Buharl, "Bed'ü'l-l;ı.a]t", 6, "Edeb", 91; Müs
lim, "Feza'ilü'ş-şal:ıabe", 153; ayrıca b k. Şev
ki Dayf, et-Tetavvurve 't-tecdTd, s. 15). İs
lam'ı ve Hz. Peygamber 'i şiirleriyle savunan 
diğer şairler arasında Ka'b b. Züheyr, Ka'b 
b. Malik, Amr b. Ehtem, Atike bint Zeyd, 
Abdullah b. Revaha, Abdullah b. Ziba'ra, 
Amr b. Ma'dlkerib, Amr b. Salim de gö
rülür. 

Bazı şairlerin Cahiliye adetlerini yaşat
mada ısrar etmeleri ve bir kısmının bu yüz
den cezalandırılması dışında Hulefa-yı Ra
şidln devrinde genel olarak şairler İslami 
ölçülere riayet etmişlerdir. Büyük fetihler 
neticesinde elde edilen ganimet ve tica
ret gelirleriyle zenginleşen Emevl sarayı 
ile otorite çevreleri etrafında yeniden di
rilen kabilecilik taassubu (asabiyet), şehir 
kültürü almış olsalar da çölle bağlantıları 
daha kuwetli olan şairterin yararlanabile
ceği bir ortam oluşturmuştur. Kabilecilik 
taassubunun bir yansıması şeklinde dö
nemin meşhur şairleri Cerlr b. Atıyye, Fe
rezdak ve Ahtal arasında cereyan eden ve 
yıllarca süren atışmalar "nekaiz" türü hic
vin dağınasına ve gelişmesine imkan ver
miş , bu şiirlerde kabileterin faziletleri ve 
kötülükleri ayrıntılarıyla dile getirilmiştir. 
Emevller zamanında hilafet meselesi yü
zünden doğan siyasi hiziplerle şiir gelişmiş ; 

Cerlr, Ferezdak, Ahtal ve Nabiga eş-Şeyba
nl gibi çok sayıda şair Emevller'i, Tırım
mah ve Katari b. Fücae gibi şairler Haricl
ler'i, Kümeyt el-Esedl ve Küseyyir gibi şa
irler Şla'yı, İbn Kays er-Rukayyat da Ab
dullah b. Zübeyr taraftarlarını (Zübeyr!) 
savunan şiirler yazmışlardır. Bu dönemde 
Cemll, Küseyyir, Kays b. Mülewah (Mec
nCın) , Kays b. Zerlh ve Urve b. Hizam'ın 

elinde afif (uzrl) gazel, Ömer b. EbCı Rebla 
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ile de sarih gazel büyük gelişme kaydet
miştir. 

Abbasiler Dönemi. Bu dönemin şairleri 
genellikle çölün kasvetli hayatından kur
tulmuş, Bağdat'ta veya eyalet merkezle
rinde halife, vezir yahut valilerin sarayla
rındaki sohbetlere katılmış, kendiler i soh
bet meclisleri düzenlemiş ve entelektüel 
bir konuma yükselmiştir. Artık şiir tam an
lamıyla bir geçim kaynağı haline gelmiş
tir. Halifeler, vezirler huzurlarında kendi
lerini öven bir övgü şiirine binlerce dinar 
veriyordu. Medihte mübalağa Cahiliye dö
nemine oranla aşırı biçimde artmıştı. Eleş
tirmen dilciler, Abbasller'in ilk devirlerin
den itibaren kozmopolit şehir hayatının et
kisi altında kalan Arap dilinin bozulduğu
nu söylemiş, bu sebeple Beşşar b. Bürd'
den itibaren şairterin şiirlerini lugat ve gra
mer kitaplarında şahid olarak kullanmayı 

sağlıklı bulmamıştır. Edebiyat tarihçileri 
beş yüzyıllık Abbasi tarihini dört döneme 
ayırarak incelemiştir. 1. İ lk dönemde ( ı 3 2-
233/749-847) Beşşar b. Bürd ile Ebfı Nüvas 
gibi şairterin elinde edep ve haya dışı (mü
elin) şiir türü gelişme kaydetmiş. buna kar
şılık Ebü'l-Atahiye, hapis hayatında eski
den yazdığı hamriyyat şiirlerine tövbe edip 
zühdiyyata dair şiirleriyle tanınmıştır. Kla
sik kasideye eski konak yeri kalıntılarını 
anınakla giriş yapılmasını gereksiz bularak 
yenilikçi kimliğini öne çıkaran Ebfı Nüvas'ın 

elinde, klasik kaside bünyesinde yer alan 
hamriyyat ve tardiyyat temaları müstakil 
şiir konusu haline gelmiştir. Özellikle Beş
şar b. Bürd, Sariulgavani lakabıyla tanı
nan Müslim b. Velid, Ebu Nüvas ve Ebfı 
Ternınarn 'yeni tarz şiir" anlamında "becfı'" 

adı verilen, bediT sanatların yoğun biçim
de kullanıldığı şiirler yazmıştır. Ayrıca Ebfı 

Temmam, ince şair zevkiyle eski şairler
den seçip oluşturduğu antolojilerle harna
se türü antoloji yazarlarının öncüsü sayıl
mıştır. İlk dönemde afif gazelin tek tem
silcisi İbnü 'l-Ahnef olmuştur. Beşşar b. 
Bürd ile Muti' b. İyas'ın öncülüğünü yap
tığı bazı şairler zındıklık belirtisi taşıyan 
şiirler ortaya koymuştur. Şehir mersiyeleri 
ise Emin ile Me'mfın'un hilafet mücade
lesinde harabeye dönen Bağdat üzerine 
Türk asıllı Hureymi'nin nazmettiği uzun 
kaside ile başlamış. daha sonra Zenc is
yanında yakılıp yıkılan Basra hakkında İb
nü'r-Rumi'nin kasidesiyle devam etmiştir. 
Halil b. Ahmed' e nisbet edilen nahiv man
zumesiyle bilhassa Eban b. Abdülhamid'in 
14.000 beyitlik Kelile ve Dimne'si ve di
ğer birçok eseriyle didaktik şiir türü bu 
devirde başlamıştır. z. Yaklaşık 233-334 
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(847-945) yılları arasındaki ikinci dönem
de bediT sanatların yoğunluğu devam et
miş, bu döneme İbnü'r-Ruml, Buhtüri ve 
İbnü'l-Mu'tez gibi üç büyük şair ve edip 
damgasını vurmuştur. Daha çok Arap ol
mayanlara övgüler yazan İbnü'r-Rfımi şi
irde manayı lafza tercih etmiş ve bediT sa
natlara ağırlık vermiştir. Devlet ricali için 
nazmettiği övgülerle servet sahibi olan 
Buhtüri şiirde bedie önem vererek akıcı 
bir üslup geliştirmiş, daha ayrıntılı terna
lara ayırdığı şiir mecmuasıyla (1 84 bölüm) 
hamase türü antolojide Ebu Temmam'ın 

takipçisi olmuştur. Özellikle gazel ve ham
riyyat temalarında bediT sanatlarla işleyip 
süslediği şiirleriyle modernist ekolün önem
li temsilcilerinden sayılan İbnü'I-Mu'tez, ay
nı zamanda el-Bedt, Taba]fatü'ş-şu'an'i', 
el-A.ddb, Eş'drü'l-müWk gibi eserler ka
leme almıştır. 3. 334-44 7 (945-1 055) yılla

rı arasındaki üçüncü dönemde sosyal ve 
kültürel yapının değişip gelişmesine para
lel şekilde şiir sadece Irak ve Suriye ile sı
nırlı kalmamış. devletin her bölgesinde çok 
sayıda şair yetişmiş , dostluk-arkadaşlık, 

şakalaşma, bağ bahçe tasviri, zühdi, fel
sefi, ilmi vb. birçok yeni tema şiiriere ko
nu olmuş , şiirde anlam ön plana çıkmış . 

kasideler uzamış , mübalağa artmış. dile 
ve şiire yabancı sözler ve kavramlar girmiş
tir. Arap şiirinin önde gelen temsilciler in
den Mütenebbi ile Ebü'l-Aia el-Maarri ve 
Ebu Firas el-Hamdani bu döneme dam
gasını vurmuştur. Şiirlerinde derin felsefi 
düşüncelere yer veren Mütenebbi, Seyfüd
devle'nin saray şairi olarak onun Bizans'a 
karşı düzenlediği savaşlara katılmış , za
ferlerini destanlaştırdığı, "seyfıyyat" adı ve
rilen şiir dizisiyle hamase, şecaat ve fahr 
türünün en güzel örneklerini verm iştir. 

Seyfüddevle'nin amcasının oğlu Ebu Fi
ras'ın İstanbul'da Bizans'ın esiri iken yaz
dığı , Rumiyyat denilen şiir dizisi ince duy
gularla vatan özlemini dile getiren en gü
zel örneklerdendir. Bahçe ve çiçek tasvir
leriyle (ravziyyat) ünlü Sanevberi dönemin 
önde gelen şairlerindendir. Arap şiirinin 
en önemli temsilcilerinden olan ama filo
zof ve şair Maarri gençlik şiirlerini Sa]ftü 'z
zend adlı divanında , felsefi ve dini görüş
lerini yansıtan şiirlerini iki harfli kafiye esa
sına dayanan, lüzum-i ma layelzem sana
tını icra ettiği Lüzumiyydt adlı divanın
da toplamıştır. Bu şiirlerde inançsızlık gi
bi görünen bazı hususların , şairiniçinde 

yaşadığı çok zor hayat şartlarına ve olum
suzluklara karşı gösterilen bir tepki şek
linde değerlendirilmesi daha uygun görün
mektedir. Maarri, Risdletü'I-gufrdn'ı ile 

İtalyan şairi Dante'nin İldhi Komedya'sı
na ilham kaynağı olmuştur. Dönemin us
ta şairlerinden Şerif er-Radi eşraftan ol
duğu için sanatını maddi menfaat için kul
lanmamış , Hicazlı kadınlara dair yazdığı 

"Hicaziyyat" adlı ince gazelleriyle tanın
mıştır. 4. Abbasiler devrinde şairterin sa
yısı artmakla birlikte eski dönemlere gö
re kalitenin düştüğü genellikle kabul edi
lir. Yabancı ırkiara mensup grupların Arap
taşması oranında yabancı unsurlar dile gir
miş , saf Arap hissiyatının kaybolmasıyla 
ilk döneme ait şair duyguları da azalmış
tır. Abbasller'in ikinci döneminden itiba
ren askeri ve siyasi güç başta Türkler ol
mak üzere Arap olmayan unsurların eli
ne geçmekle birlikte caize almak için hü
kümdarla valilerin övüldüğü şiir geleneği 
devam etmiştir. Ancak edebi nesrin git
tikçe gelişmesi şiirle bu alanı bölüşürken 
bediT sanatlarda mübalağa ve şekli sanat 
gösterileri şairleri duygusallıktan uzaklaş
tırmıştır. Ebiverdi, Tuğrai, Kadı Nasıhud
din-i Errecani, Muhammed b. Nasr İbnü'I
Kayserani ve İbnü'I-Farız bu dönemin ön
de gelen şairlerindendir. 

Hz. Peygamber' e Methiye Yazan Şair ler. 
Cahiliye şairi Meymun b. Kays el-A'şa, Ka'b 
b. Züheyr ve Hassan b. Sabit'in kasidele
riyle erken İslam döneminde başlayan Pey
gamber methiyeleri , Eyyubiler ve Mem
lükler zamanında yaşanan siyasi çalkantı

lar ve Haçlı seferleri sebebiyle maneviya
ta yönelmeler olduğundan sayı ve nitelik 
bakımından doruk noktasına ulaşmıştır. 
VII. (XIII.) yüzyılda Yahya b. Yusuf es-Sar
sari ve Muhammed b. Said ei-Busiri'nin 
kasideleri, VIII. (XIV.) yüzyılda Büsiri'nin 
"Kaside-i Bürde"sinden ilham alınarak Sa
fiyyüddin el-Hill1, İ zzeddin el-Mevsıli, İbn 
Cabir el-Endelüsi ve daha sonra İbn Hic
ce, Aişe el-Bauniyye gibi şairler tarafından 
yazılan ve "bediiyye" adı verilen uzun met
hiyeler, ayrıca Abdürrahim el-Burru ve Mu
hammed b. Ebu Bekir el-Vitri gibi şairterin 
kasideleriyle Peygamber methiyeleri baş
ka devirlerde görülmeyen bir canlılık yaşa
mıştır (bk. BEDİİYYAT; METHİYE; NA'T) . 

Endülüs. Endülüs'ün görkemli hayatının 
bir yansıması olarak doğan müveşşah tü
rü şiir klasik kasidenin katı kalıplarını kır
mış. kasideye tek vezin-tek kafiye yerine 
birden fazla vezin ve kafiye sistemi getir
miştir. III. (IX.) yüzyılda Mukaddem b. Mu
Ma ile İbn Abdürabbih tarafından ilk ör
nekleri verilen müveşşahatta Ubade b. Ma
üssema, Muhammed b. Ubade el-Kazzaz, 
Ebü'I-Abbas ei-A'ma et-Tütili, İbn Zühr el
Hafid, İbnü'I-Lebbane , Lisanüddin İbnü'l-



Hatlb, İbn Zümrek, İbn Hatime gibi şair
ler tarafından zengin ürünler verilmiştir. 
Müveşşahatın popüler taklidi olan zecel 
türünün önde gelen temsilcisi Divô.nü'l
ezcô.l sahibi İbn Kuzman'dır. Endülüs'ün 
Sanevberl'si diye tanınan İbn Haface kır, 
çiçek, tabiat ve bahçe tasvirleri, Muhyid
din İbnü'l-Arabl de tasavvufi şiirleriyle En
dülüs şiirinin önemli temsilcileri kabul edil
miştir. Endülüs'te ekseriyeti saraylı olan 
çok sayıda kadın şair yetişmiştir. Meriye 
(Almeria) Hükümdan Mu'tasım et-Tüclbl'
nin kızı Ümmü'l-Kiram, Son Abbadl emlri 
Mu'temid-Alellah'ın kızı Büseyne ile cari
yesi Abbadiyye, Müstekfi-Billah'ın kızı Vel
lade, ayrıca HamdO.ne bint Ziyad el-Vadi
aşi, Hafsa er-Rekuniyye bunlardan bazıla
rıdır. 

Modern Dönem. Bu dönemde Batı şi
irinin etkisiyle doğan özgür şiir, mensur 
şiir, nesir kasidesi gibi yeni anlayışiara ta
raftar olan veya eskiyi devam ettirmeyi 
tercih eden birçok şii r ekolü ve şair top
luluğu ortaya çıkmıştır. Mahmud Sami Pa
şa el-Barudl'nin kurduğu İhya Topluluğu , 
eskinin en iyi ürünlerini biçim ve üslupta 
taklit etmeyi amaçlamakla muhafazakar 
bir yaklaşım sergilerken içerik ve konu ba
kımından çağdaş sorunları dile getirmek
le yenilikçi bir çizgi izlemiştir. Ahmed Şev
ki, Hafız İbrahim ve İsmail Sabri Paşa top
luluğun önde gelen temsilcilerindendiL Bu 
topluluğun şiirlerini gerçek dışı, abartılı ve 
hayall bulan Abbas Mahmud el-Akkad, İb
rahim Abdülkadir el-Mazinl ve Abdurrah
man Şükrl, 1921 yılında Divan Topluluğu '

nu oluşturmuş, şiirde realizmin, yeni ve 
çağdaş türlerin ve derin felsefi fikir lerin 
ele alınmasını benimsemiştir. Ahmed Zeki 
Ebu Şadl başkanlığında 1932'de kurulan 
ve hocası Halil Mutran'ın romantizminin 
etkisinde kalan Apollo Topluluğu eskiye 
savaş açmış , çağdaş şiir türlerine taraftar 
olmuştur. Kuzey ve Güney Amerika'ya göç 
eden Araplar'ın kurduğu mehcer edebiya
tı mensuplarının meydana getirdiği birçok 
şiir ve edebiyat topluluğu arasında 1920'
de New York'ta oluşturulan, Cibran Halil 
Cibran, Mlhall Nuayme, Emin er-Reyhanl'
nin öncülüğünü yaptığı er-Rabıtatü 'l-ka

lemiyye ile 1933'te Brezilya'da Şükrullah 
el-Cur ve Mişel Ma'luf'un öncülüğünde ku
rulan el-Usbetü'l-Endelüsiyye en kalıcı olan
larını teşkil etmiştir. Bu topluluklar eski
ye savaş açmış. Amerika ve Batı şiir inin 

etkisiyle çağdaş şiir türlerini savunmuştur. 

195Tde Beyrut'ta oluşturulan Mecelletü'ş

şi 'r etrafındaki şairler topluluğu da yenilik 
taraftarı olmuştur. Bunların en önemli 

temsilcileri Yusuf el-Hal, Halil el-H url, Ni
zar el-Kabbanl ve Ali Ahmed Said Adonis'
tir. 
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ıııliJıJ NASUHİ ÜNAL KARAARSLAN 

Fars Edebiyatı. İslam öncesi Fars şiiri 
hakkında bilinenler son derece sınırlıdır. Bu 
dönem Fars şiiri içerisinde değerlendirilen 

ŞAiR 

metinler çoğunlukla dinldir; dini olmayan 
şiir şifahl biçimde varlığını sürdürmüştür. 

Şifahl şiir musiki ile iç içe olup şairler şiir
lerini musiki eşliğinde söylüyorlardı. Bun
dan dolayı o dönem şairlerinin aynı zaman
da musikişinas olduğunu söylemek müm
kündür. Bu şairlere "hunyager" ya da "gô
san" denilmekteydi (Ferheng-i Farsf, lll, 
3124) 

İslam'dan sonra Fars şairleri büyük ölçü
de Arap şiirinin etkisi altında kalarak Arap 
şiirinden aldıkları kalıp ve vezinleri daha 
da geliştirip yeni bir dönem başlatmışlar
dır. Bu devirde ilk Farsça şiir söyleyenierin 
Ebu Hafs-ı Suğdl ile Ebü'l-Abbas-i Mervezl 
olduğu rivayet edilir. Şiirin mOsiki eşliğin

de terennüm edilmesi geleneği İslamiyet' 
ten sonra bir süre daha devam etmiştir. 
İslami dönemin ilk büyük şairi kabul edi
len Hudeki'nin ( ö 329/94 ı) şiirlerin i "rud" 
adı verilen bir müzik aleti eşliğinde söyle
diği kaydedilir. Samanller'in hakimiyet kur
duğu IV. (X.) yüzyılda Farsça'nın edebi dil 
olarak güçlenmesiyle birlikte şairlerin ko
numları da belirginleşmiştir. Samani dö
nemi şairleri devlet adamlarından hima
ye görmüş, bazan devlet teşkilatında katip
lik veya danışmanlık gibi görevler üstlen
miştir. Bu bakımdan ilk dönem şairlerinin 
saray şairi diye nitelendirilmesi yanlış ol
maz. Ferruhl-i Sistanl. Gazneli sarayının iti
barlı bir şairi olduğu kadar musikideki ye
teneği ve çeng çalmasıyla da meşhurdu . 

Farsça'nın ilk nesir örneklerinde şairler
le ilgili değerlendirmelere az da olsa rast
lanmaktadır. Bazı ahlak, tarih ve coğraf
ya kitaplarında bir kısım şairler hakkında 
bilgilerin yanı sıra şair telakkisine dair ipuç
ları bulunmaktadır. Şuara tezkireleri de bu 
alanda önemli kaynaklardandır. Şairliği der
li toplu biçimde ele alan ilk eser Ziyarl Emi
ri Keykavus'un oğluna yol göstermek ama
cıyla yazdığı J:(dbUsnô.me'dir. V. (Xl.) yüz
yılda kaleme alınan eserde şairin niteliği

ne, şiir daliarına ve şiirin bölümlerine iliş

kin bilgiler yanında genç şairlere bu konu
da öğütler yer almaktadır (f:\abüsname, s. 
189-192). Keykavus'un, eserinde şairlikle 
müzisyenliği (hunyagerl) ayrı başlıklar al
tında ele alması dikkat çekicidir. Şairliğe 
dair en kapsamlı değerlendirmeler Niza
rnl-i Aruzl'nin (Vl./XIL yüzyıl) Çehô.r Ma

l}ale adlı eserinde görülmektedir. Dört bö
lümden oluşan eserin ikinci bölümünde 
şairin tanırnma ve niteliklerine geniş yer 
ayrılmıştır. Kendisi orta derecede bir şair 
olan Nizarnl -i Aruil'nin şairin hangi nite
liklerle donanması gerektiğine dair söyle
dikleri, hem o devir şairlerinin nitelikleri 

301 


