ÞÜKRÎ, Abdurrahman

Mýsýr’da yenilikçi þiirin önde gelen þairlerinden biri olan Abdurrahman Þükrî’nin
þiiri içerik bakýmýndan iki döneme ayrýlabilir. Divanýnýn ilk ciltlerini kapsayan birinci
dönemde millî duygularý dile getiren þiirler kaleme almakla birlikte sonradan yazdýklarýnda bu nitelik görülmez. Divanýn V.
cildi olan ƒa¹arât’ýn giriþinde yeni þiir anlayýþýný ortaya koyar. Þiir belli bir sýnýfýn ve
dinî grubun deðil her milletten insanýn hissiyatýný dile getirir. Ona göre þair iyi yetiþmiþ olmalý ve okuyucusunu kendisi oluþturabilmelidir. Ayrýca þairin yalana, vehme sýðýnmasýnýn gerektiðine dair düþünceyi eleþtirir. Zira tevehhüm gerçeði ortaya koymayan, basit ve geçici bir faaliyettir. Buna karþýlýk tahayyül bir tasdiktir; ebedî olgularý, nesne ile benzeri arasýndaki iliþkiyi ve sýfatla mevsuf arasýndaki doðru irtibatý teyit eder. Teþbih özellikle hatýrlatýcý ve ilham verici olmalý, hakikati keþfetmede kullanýlmalýdýr. Ayrýca þiirde
organik birlik arayan Þükrî duygu ve düþüncenin ayný þey olduðunu savunur (Moreh, Modern Arabic Poetry, s. 67). Romantik ve lirik tarzda yazan Þükrî’ye ait þiirin
ana özelliði hüzün, yeis ve karamsarlýðýn
hâkim unsur olmasýdýr. Eleþtirmenler, onun
bu pesimist tavrýný kendisinin ve çaðdaþlarýnýn yetiþtiði sömürge þartlarýna baðlamaktadýr. Þükrî þiirinde dinî konulara yer
vermemekle birlikte onun ateist çizgisinden de bahsedilemez. Þükrî’nin þiirini þekil açýsýndan ele alan bazý araþtýrmacýlara
göre o, sadece Mýsýr’da deðil bütün Arap
dünyasýnda serbest þiir (þi‘r mürsel) yazan
ilk þairlerden kabul edilir; ancak S. Moreh
bu türde ilk denemelerin XX. yüzyýldan
önce baþladýðýný belirtir (BSOA, XXIX/3
[1966], s. 487 vd.).
Þükrî’nin üzerinde iki yönlü bir etkiden
söz edilebilir. Þair bir taraftan klasik Arap
þiirinden beslenirken diðer taraftan aldýðý eðitimin tesiriyle özellikle Ýngiliz þairleri
baþta olmak üzere Batýlý lirik þiirden büyük ölçüde etkilenmiþtir. Mersafî’nin el-
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Vesîletü’l-edebiyye’si vasýtasýyla Þerîf erRadî gibi klasik dönem þairleriyle tanýþmýþ
ve 1939’da er-Risâle dergisinde Abbâsî
dönemi þiiri hakkýnda bir dizi makale yayýmlamýþtýr. Onun etkilendiði þairler arasýnda Beþþâr b. Bürd, Ebû Temmâm ve
Ebü’l-Alâ el-Maarrî zikredilebilir. Bunun yanýnda Shelley, Byron ve Goethe gibi Batýlý
þairlerden de büyük ölçüde etkilenmiþtir.
Þükrî’nin þiirinde Batý tesirini çeþitli örneklerle gösteren Þevký Dayf’a göre onun “Nâbulyûn ve’s-sâhirü’l-Mýþrî” baþlýklý þiiri Thomas Gray’in “The Bard” adlý þiirinden mülhemdir (el-Edebü’l-£Arabiyyü’l-mu£â½ýr, s.
134). Þükrî, Akkad ve Mâzinî þiirde Arap
romantizminin kurucularýndan kabul edilir. Bu üç þair geleneksel þiir sanatýna ve
retoriðine karþý çok sayýda makale yazmýþ,
þiirde gelenekselleþmiþ kalýplarýn dýþýna çýkýlarak bireyselliðin ve duygunun ön plana alýnmasý gerektiðini savunmuþ (Allen,
s. 232), eleþtirilerini de özellikle neo-klasik
þiirin önde gelen temsilcileri olan Ahmed
Þevký ve Hâfýz Ýbrâhim’e yöneltmiþtir.
Eserleri. Hamdî es-Sekkût ve M. Jones,
Abdurrahman Þükrî’nin roman, hikâye, makale ve þiirlerine dair ayrýntýlý bir liste vermiþtir (A£lâmü’l-edebi’l-mu£â½ýr, III, 101146). 1. Dîvânü £Abdirra¼mân Þükrî
(I-VII, Ýskenderiye 1327-1337/1909-1919).
Þükrî hayattayken yayýmladýðý divanýnýn
ciltlerini ™avßü’l-fecr, Leßâlißü’l-efkâr,
Enâþîdü’½-½abâ, Zehrü’r-rebî£, el-ƒa¹arât, el-Efnân, Ezhârü’l-Åarîf þeklinde
isimlendirmiþtir. Nîkûlâ Yûsuf, Þükrî’nin
divanýný Dîvânü £Abdirra¼mân Þükrî
adýyla tekrar yayýmlarken (I-VIII, Kahire
1960) VIII. ciltte onun er-Risâle, el-Mušte¹af ve el-Hilâl dergilerinde yazdýðý þiirleri toplamýþtýr. 2. el-Ý£tirâfât ve hüve
šý½½atü nefs (Ýskenderiye 1916). 3. e¦-¡emerât (Ýskenderiye 1335). el-Cerîde’de
yazdýðý makalelerini kapsar. 4. ¥adî¦ü Ýblîs (Ýskenderiye 1335). el-Cerîde, Cerîdetü’l-£Ukâ¾ ve el-Beyân’da neþredilen
bazý makalelerinden oluþmuþtur. 5. e½-Øa¼âßif (Ýskenderiye 1918). 6. el-¥allâšu’lmecnûn (Ýskenderiye 1919). Kýsa hikâyeleri içerir. 7. Dirâsât fi’þ-þi£ri’l-£Arabî. Muhammed Receb el-Beyyûmî tarafýndan
derlenen bu kitap Þükrî’nin er-Risâle, e¦¡ešåfe ve el-Hilâl gibi dergilerde yayýmlanan þiir hakkýndaki yazýlarýndan meydana gelmiþtir (Kahire 1415/1994). 8. Na¾arât fi’n-nefs ve’l-¼ayât. Muhammed Receb el-Beyyûmî’nin Þükrî’nin el-Mušte¹af’ta yayýmlanan yazýlarýndan derlediði
bir kitaptýr (Kahire 1996). 9. el-Müßellefâtü’n-ne¦riyyetü’l-kâmile (nþr. Ahmed
Ýbrâhim Hevvârî, I-II, Kahire 1998). Abdur-

rahman Þükrî hakkýnda çok sayýda çalýþma yapýlmýþtýr (1980 yýlýna kadar olan çalýþmalarýn bir listesi için bk. Hamdî esSekkût – M. Jones, III, 147-211; sonrakiler
için bk. bibl.).
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Selimnâme adlý eseriyle tanýnan
müellif ve þair.
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XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Bitlis’te doðdu. Ýlk eðitimini gençliðinde bir süre dolaþtýðý Gîlân ve Herat’ta aldý. Önceleri Bitlis hâkimi (beyi) Þeref Han’ýn hizmetinde
bulundu ve bir süre Bitlis’te emirlik yaptý. Yavuz Sultan Selim tahta çýkýnca Ýstanbul’a giderek padiþahýn huzuruna kabul
edildi ve ona bir kaside sundu. Aldýðý câize dýþýnda Diyarbekir yöresinde zeâmet
tasarrufuyla taltif edildi. Daha sonra bir
süre Dulkadýrlý Beyi Þehsüvaroðlu Ali Bey
ile onun halefi Koçi Bey’in maiyetinde bu-
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Þükrî-i Bitlisî’nin Selimnâme’sinde II. Bayezid’in cenaze alayýný tasvir eden minyatür (TSMK, Hazine, nr. 1597-1598,
vr. 62 a )

lundu. Yavuz Sultan Selim’in Ýran ve Mýsýr seferleriyle Kanûnî Sultan Süleyman’ýn
Belgrad ve Rodos seferlerine katýldý. Çeþitli yerlerde müderrislik, müftülük ve kadýlýk yaptý. Eserinin sonunda verdiði biyografisinde aklî ve naklî ilimlerden anladýðýný, mûsikiyle ilgilendiðini, tambur çaldýðýný belirten Þükrî, Çaðatay Türkçesi ile
Farsça, Ermenice, Arapça, Kürtçe ve Hintçe bildiðini, inþâda söz sahibi olduðunu,
yüzme, binicilik ve okçuluk sporlarýyla uðraþtýðýný ifade eder. Ayrýca kendini dönemin en iyi hatip ve vâizleri arasýnda sayar.
Muhtemelen 937 (1531) yýlýnda ölmüþtür.
Oðlu Molla Þihâbî’nin manzum bir Târîh-i
Yemen yazdýðýndan söz edilir (Osmanlý
Müellifleri, III, 72).
Ýyi bir þair olan Þükrî-i Bitlisî Yavuz Sultan
Selim dönemini konu alan Selimnâme’siyle ün yapmýþtýr. Selîmînâme, Fütûhât-ý
Selîmiye, Fütûhât-ý Selîm Hân adlarýyla
da anýlan, Türkçe olarak mesnevi tarzýnda
yazýlmýþ 5829 beyitlik eserdir. Müellif, bir
süre hizmetinde bulunduðu ve hocalýk yaptýðý Þehsüvaroðlu Ali Bey’in, Sultan Selim’in Ýskender’den daha büyük olduðunu, bu sebeple kendisine Ahmedî’nin Ýskendernâme’si tarzýnda bir eser yazmasýný tavsiye ettiðini, bunun üzerine eseri
kaleme aldýðýný belirtir. Klasik bir giriþten

sonra dönemin padiþahý Kanûnî Sultan Süleyman’a övgüyle baþlar. 927 (1521) yýlýnda tamamlandðý anlaþýlan eserin bazý nüshalarý 1521’de Canbirdi Gazâlî isyanýnýn
bastýrýlmasýna, bazýlarý da 1523 yýlýna kadar gelir. Bu arada Selim’in Trabzon valisi iken Gürcistan’a yaptýðý seferler ve kardeþleri arasýnda cereyan eden taht mücadeleleriyle Ýran ve Mýsýr’a yönelik seferleri ve zaferleri hakkýnda orijinal ve ayrýntýlý bilgiler verilir. Diyarbekir’in ilhakýnda
önemli hizmeti geçen Þükrî, Mercidâbýk
ve Ridâniye savaþlarýna katýlarak Tomanbay’ýn idamýnda görev almýþtýr. 1519’da
Celâlî ve iki yýl sonra Canbirdi Gazâlî ayaklanmalarýný bizzat bu isyanlarý bastýran
Þehsüvaroðlu Ali Bey’den nakletmiþtir. Daha sonra eksik ve yanlýþlarýný, maktul Þehsüvaroðlu’nun yerine getirilen Yavuz Sultan Selim’in kapýcýbaþýlarýndan Halil oðlu
Koçi Bey’den aldýðý bilgilerle tamamlayan
Þükrî, bir rivayete göre Þehsüvaroðlu’nun
anlattýklarýna dayanan Selimnâme’sini imha etmiþ ve aðýrlýklý olarak Koçi Bey’den
naklen yeni bir eser meydana getirmiþtir
(930/1524). Ancak günümüze ulaþan bazý
nüshalarýn (Viyana ve Erzurum yazmalarý gibi) ilk telife dayandýðý anlaþýlmaktadýr. Eserini 936 (1530) yýlýnda Sadrazam Makbul
Ýbrâhim Paþa vasýtasýyla Kanûnî Sultan Süleyman’a sunmuþtur. Eseri beðendiði anlaþýlan Sultan Süleyman, kendi þehzadelik dönemi için bir Süleymannâme yazdýðý takdirde kendisinin sancak beyliðiyle
taltif edileceðini söylemiþ, fakat Þükrî’nin
ömrü buna yetmemiþtir. Âlî’ye göre Bitlisî bu eserinin bazý bölümlerini yazmýþ, ancak tamamlayamamýþtýr.
Þairin gözlemlerine ve birinci elden duyduklarýna dayanarak kaleme aldýðý Selimnâme’nin Yavuz Sultan Selim dönemi için

çok önemli bir kaynak olduðunda þüphe
yoktur. II. Bayezid’in cenaze törenini anlatýrken verdiði bilgilerden bazý eski Türk
geleneklerinin o dönemde hâlâ yaþamakta olduðu anlaþýlmaktadýr. Ayný zamanda
Yavuz Sultan Selim’in seferleri dolayýsýyla
Doðu Anadolu bölgesinin toponimisi hakkýnda önemli bir kaynak olan eserin Çaðatay ve Âzerî Türkçeleri’nin bazý özelliklerini yansýtmasý filolojik deðerini ortaya
koyar. Selimnâme’nin günümüze birçok
yazma nüshasý ulaþmýþtýr (Selimnâme,
neþredenin giriþi, s. 20-25). Eserin birbirinin tamamlayýcýsý gibi görülen Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’ndeki nüshalarý
(Hazine, nr. 1597-1598) minyatürlüdür.
Selimnâme, baþta Gelibolulu Mustafa
Âlî ve Hoca Sâdeddin Efendi olmak üzere
birçok tarihçi tarafýndan kaynak olarak
kullanýlmýþtýr. Çerkezler Kâtibi Yûsuf 1030
(1621) yýlýnda eseri kýsmen özetleyerek ve
yer yer geniþleterek nesre çevirmiþ (TSMK,
Hazine, nr. 1422), ancak Cevrî Ýbrâhim Çelebi hatalý bulduðu bu çalýþmayý yaptýðý
düzeltmelerle tekrar nazma çevirmiþtir
(Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Manzum,
nr. 1310). Selimnâme üzerinde önce Alfons Leopold Steidl bir doktora tezi hazýrlamýþ ve eseri Die Wiener Handschrift
des Sel¢m¢-nåme adýyla Almanca’ya çevirmiþtir (Viyana 1938). Ahmet Uður, Mustafa Çuhadar ve Ahmet Gül tarafýndan hazýrlanan çalýþma ise (Ýstanbul 1995) ihtiva
ettiði bazý hatalar yüzünden raðbet görmemiþtir. Mustafa Argunþah’ýn yüksek lisans tezinde ise (Kayseri 1995) daha ziyade eserin dil özellikleri üzerinde durulmuþ
ve Selimnâme’nin üç yazma nüshasýndan
tenkitli neþri yapýlmýþtýr (Kayseri 1997).
Türkçe þiirlerinde Ali Þîr Nevâî’nin tesirinde kalan Þükrî’nin Yavuz Sultan Selim’e

Þükrî-i Bitlisî’nin

Selimnâme
adlý eserinden
minyatürlü
iki sayfa
(TSMK, Hazine,
nr. 1597-1598,
vr. 44 a , 52 b )
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kasidesi ve onun ölümü dolayýsýyla mersiyesiyle Kanûnî’yi Ýran seferine teþvik eden
bir kasidesi vardýr.
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Arap dili ve edebiyatý âlimi,
araþtýrmacý ve yazar.
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Dýmaþk’ta Humus asýllý yoksul bir ailenin çocuðu olarak dünyaya geldi. Dýmaþk
hadis ve fýkýh âlimlerinden dayýsý Mahmûd Yâsîn’in evinde yetim olarak büyüdü. Ýlk eðitimini dayýsýnýn kurup yönettiði bir okulda aldý. Lise öðreniminden
sonra girdiði Kahire Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nden 1942’de mezun oldu. Ardýndan Dýmaþk’a döndü; bir yandan liselerde Arap dili ve edebiyatý öðretmenliði
yaparken diðer yandan Suriye Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin derslerine devam
etti ve 1946 yýlýnda burayý da bitirdi. Bu
arada Maarif Bakaný Sâtý‘ el-Husrî’ye modern eðitim programlarýnýn hazýrlanmasýnda yardým etti. “Tekarîrü Sâtý‘ el-Husrî” diye bilinen bu programlara uygun biçimde Haldûn el-Kinânî ve Enver Attâr ile
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birlikte ez-Zâd mine’l-edebi’l-£Arabî, elFünûnü’l-edebiyye, en-Nu½û½ü’l-edebiyye gibi ders kitaplarý hazýrladý.
1946’da öðretim görevlisi olarak girdiði Dýmaþk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kendisini lisans üstü öðrenimi görmesi
için Kahire Üniversitesi’ne gönderdi. Þükrî Faysal burada bir taraftan ilmî çalýþmalarýný yürütürken diðer taraftan Arap Birliði Kültür Ýþleri Müdürlüðü’nde kültür ataþesi olarak çalýþtý; idare baþkaný Ahmed
Emîn’e Arap eðitim-kültür ve ilimler organizasyonunun hazýrlanmasýnda yardým
etti. Bu organizasyon eðitim ve kültür müzesinin kurulmasýný, ayrýca tercüme projeleri ve kültürel kongrelerin düzenlenmesi
iþini gerçekleþtirdi. Þükrî Faysal, 1948’de
Emîn el-Hûlî’nin yönetiminde Menâhicü’d-dirâseti’l-edebiyye: £Ar² ve našd
ve ištirâ¼ baþlýklý yüksek lisans tezini bitirdi. 1949 yýlýnda Arap Lehçeleri Enstitüsü’nün Doðu Dilleri Bölümü’nden diploma
aldý. 1951’de yine Hûlî’nin yönetiminde elMüctema£âtü’l-Ýslâmiyye fi’l-šarni’levveli’l-hicrî: Neþßetühâ mušavvimâtühâ te¹avvuruhe’l-lu³avî ve’l-edebî
baþlýklý asýl doktora teziyle ¥areketü’lfet¼i’l-Ýslâmî fi’l-šarni’l-evvel: Dirâse
temhîdiyye li-neþßeti’l-müctema£âti’lÝslâmiyye isimli ek doktora tezini tamamladý.

Kahire’den Dýmaþk’a dönünce kýsa bir
süre Tâlim ve Terbiye Kurulu üyesi olarak
eðitim programlarýnýn hazýrlanmasý ve ders
kitaplarýnýn kontrolü görevini yürüttü. Bir
taraftan da eþ-Þübbânü’l-müslimûn, elÝhvânü’l-müslimûn ve en-Nâdi’l-Arabî gibi derneklerle ve bazý kültür faaliyetleriyle ilgilendi. 1952 yýlý sonunda Dýmaþk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde eski Arap
edebiyatý doçentliðine tayin edildi. Ayný yýl
klasik þiir ve kriterleri üzerine önemli bir
giriþle birlikte Ebû Ali el-Merzûký’nin Þer¼u Dîvâni’l-¥amâse li-Ebî Temmân adlý eserine yazdýðý þiir teorisi ve eleþtirisine iliþkin özgün giriþi Mušaddimetü’lMerzûš¢ adýyla yeniden yayýmladý. 1956’da Dýmaþk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde profesör oldu ve üniversite tarafýndan 1956-1957 öðretim yýlýnda Almanya’ya gönderildi. Almanya’da bir yandan Almanca’sýný geliþtirmeye çalýþýrken diðer
yandan Tübingen, Marburg ve Berlin üniversitelerinin kütüphanelerinde Arapça yazmalarý inceledi ve Dýmaþk Arap Dil Kurumu kütüphanesi için bazý yazmalar seçti.
1957-1984 yýllarý arasýnda çeþitli ülkelerde düzenlenen edebiyat kongrelerinde tebliðler sundu. Dýmaþk Arap Dil Kurumu’nu

temsilen, 1975’te Baðdat’ta düzenlenen
Arapça yazmalarý koruma ve onlardan yararlanmayý kolaylaþtýrma komisyonu ile
Arapça Yazmalar Enstitüsü tarafýndan bastýrýlan (Küveyt 1985) Arapça yazmalarýn
tahkik esaslarý ve yöntemleriyle ilgili çalýþmaya iþtirak etti. Adnân Hatîb ile Vehbe ez-Zühaylî’nin de yer aldýðý Ýslâm’da insan haklarý vesikasý projesinin hazýrlanmasýna katýldý ve kaleme alýnan 125 maddelik bildirge yayýmlandý (Mecelletü’l-Ý¼yâ,
Rabat 1983). Þükrî Faysal, hayatýnýn son
yýllarýnda Medine Ýslâm Üniversitesi Ýlmî
Araþtýrmalar Merkezi müdürlüðü, Edebiyat ve Edebî Tenkit Þubesi baþkanlýðý görevlerinde bulundu. 1985 yýlýnda Ýsviçre’nin Cenova þehrinde geçirdiði kalp ameliyatýnýn ardýndan öldü, vasiyeti üzerine cenazesi Medine’ye götürülerek Cennetü’lBaký‘a defnedildi (10 Eylül 1985).
Þükrî Faysal, lise öðrencilik yýllarýnda
Araplar’ýn tek yönetim altýnda birleþmesini savunan Usbetü’l-ameli’l-kavmî adlý
siyasî partiye ilgi duymuþ, bu partinin Dýmaþk’ta 1938’de kurduðu el-£Amelü’lšavmî isimli gazetede takma adla siyasal ve sosyal içerikli yazýlar kaleme almýþ,
ayný doðrultudaki el-Ýttihâdü’l-kavmî partisiyle de ilgilenmiþ ve onun ed-Da£vetü’lšavmiyye adlý gazetesinde siyasal yazýlar yazmýþtýr. 1954’te Dýmaþk milletvekili olmak için katýldýðý seçimde kazanamamýþ, ancak 1958 yýlýnda Mýsýr ile Suriye
birleþince Dýmaþk’tan milletvekili seçilerek
Kahire’deki parlamentoya girmiþtir. 1961’de Dýmaþk Arap Dil Kurumu (Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye) üyesi olan ve 1972’de kurumun genel sekreterliðine seçilen Þükrî Faysal birçok yazmanýn yayýmlanmasýný saðlamýþtýr. Kahire, Baðdat, Ürdün Arap dil
kurumlarý, Hindistan Ýlim Akademisi, Melik Faysal Müessesesi ve Suriye Arap Yazarlarý Birliði üyeliklerinde bulunmuþtur.
Eserleri. A) Telifleri. 1. Menâhicü’ddirâseti’l-edebiyye: £Ar² ve našd ve ištirâ¼ (yüksek lisans tezi, Kahire 1952; Dýmaþk 1965). 2. el-Müctema£âtü’l-Ýslâmiyye fi’l-šarni’l-evveli’l-hicrî: Neþßetühâ mušavvimâtühâ te¹avvuruhe’l-lu³avî ve’l-edebî (asýl doktora tezi, Kahire 1952; Beyrut 1966 [2. bs.], Beyrut 1981
[5. bs.]). 3. ¥areketü’l-fet¼i’l-Ýslâmî fi’lšarni’l-evvel: Dirâse temhîdiyye lineþßeti’l-müctema£âti’l-Ýslâmiyye (ek
doktora tezi, Kahire 1952, 1982 [6. bs.]).
4. Te¹avvurü’l-³azel beyne’l-Câhiliyye
ve’l-Ýslâm min Ýmrißilšays ilâ Ýbn Ebî
Rebî£a (Dýmaþk 1959, 1964, 1965 ^ [4. bs.],
1986 [6. bs.]). 5. e½-Øý¼âfetü’l-edebiyye

