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TARANCI, Cahit Sýtký

Eserleri. Þiir: Ömrümde Sükût (Ýstan-
bul 1933), Otuz Beþ Yaþ (Ýstanbul 1946),
Düþten Güzel (Ýstanbul 1952), Sonrasý
(yetmiþ üç yeni, on tercüme þiir, ölümün-
den sonra hakkýnda yazýlanlarýn bir kýs-
mý, Ýstanbul 1957), Bütün Þiirleri (haz.
Asým Bezirci, Ýstanbul 1983). Mektup: Zi-
ya’ya Mektuplar (Ziya Osman Saba’ya
yazdýðý elli yedi mektup; baþýnda Saba’nýn
“Cahit’le Günlerimiz” baþlýðýyla yer alan
uzun bir yazýsý vardýr, Ýstanbul 1957), Eþi-
me ve Nihal’e Mektuplar (haz. Ýnci En-
ginün, Ankara 1989). Makale-deneme: Ya-
zýlar, Makaleler, Konuþmalar, Yanýtlar
(haz. Hakan Sazyek, Ýstanbul 1995). Ýn-
celeme: Peyami Safa: Hayatý ve Eser-
leri (Ýstanbul 1940). Tercüme: Fransa’da
Müstakil Resim (A. Basler – C. Kunstler’-
den, A. Muhip Dranas’la birlikte, I-II, Ýs-
tanbul 1938). Cahit Sýtký’nýn þiirlerinden
otuz üçü Necdet Adabað tarafýndan Ýtal-
yanca’ya çevrilerek yayýmlanmýþtýr (Tren-
tacinque anni [Milano 1972]).
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Divan þiirinde kendine has bir vezin
ve kafiyeleniþe sahip

beþer mýsralýk bendlerden oluþan
musammatlara verilen ad
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Avcýlýk þiirleri için kullanýlan
bir terim.˜ ™

Tardiyye ve taradiyye, sözlükte “sert ve
kaba bir þekilde uzaklaþtýrmak, defetmek”
anlamýndaki tard ve “hile ile, tuzakla, av
aletleri ve av hayvanlarýyla av avlamaya gi-
riþmek” mânasýndaki tarad kökünden tü-
remiþtir; terimin anlam bakýmýndan ikinci
kökle ilgisi daha uygunsa da tardiyye þek-
li meþhur olmuþtur. Ayný kökten gelen ta-
rîde avlanan veya kaçan hayvan, mitrad
av aleti için kullanýlmýþtýr (Kåmus Tercüme-
si, I, 1196). Arap edebiyatýnda tardiyye
(çoðulu tardiyyât, taradiyyât), çoðunlukla
recez vezninde yazýlan ve Araplar’ýn avcý-
lýk hikâyelerinin bazý yönlerini ele alan tek
konulu müstakil þiiri ifade eder. Arap þair-
leri Câhiliye döneminden itibaren avlanma
mücadelesini, avlanan hayvaný, avcý hayva-
ný, av araçlarýný tasvir eden þiirler yazmýþ-
týr. Araplar’ýn yiyecek saðlama, spor, eð-
lence ve savunma gibi etkinlikleri, ava düþ-
künlükleri, av mevsimleri, avlanma âdetle-
ri, avlanan çeþitli hayvanlarla av için kullaný-
lan hayvanlar, ayrýca yay, ok, mýzrak, sopa,
kýlýç, sapan gibi silâhlar ve kapan, tuzak,
að gibi araçlardan meydana gelen avlan-
ma aletleri bu þiirlerden öðrenilmektedir.

En eski örnekleri Ýmruülkays b. Hucr’un
yaný sýra at tasvirleriyle ünlü Ebû Duâd el-
Ýyâdî gibi Câhiliye þairlerinde görülen bu
þiir türü, I. (VII.) yüzyýlýn sonlarýna kadar
kasidelerin özellikle fahriye bölümünde faz-
la deðiþime uðramadan devam etmiþtir.
Adý geçen þairlerin þiirlerinde bu temaya
“���./ �0” (Bazan sabah erkenden ava çýkarým)
kliþesiyle baþlanmasý, þafakta ava çýkýlma-
sý, avcý atýn son derece hýzlý olmasý gibi tü-
rün karakteristikleri belirlenmiþtir. Ýmru-
ülkays’ýn þu dizelerinde bunlar açýkça gö-
rülmektedir: �1���"� 2( )�À
א � ���./ �0 �
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(Bazan sabah erkenden ava çýkarým, kuþlar

henüz tüneklerinde iken; yaban hayvanlarýnýn
kemendi olan mücessem-müheykel yaðýz bir at-
la / Daðýn zirvesinden selin yuvarlayýp da büyük
bir gürültü ve müthiþ bir hýzla aþaðý yuvarladýðý
bir kaya parçasý gibi; bir anda avýna hamle ya-
pýp geri kaçan, ayný anda avýna atýlýp dönen bir
atla). Burada Ýmruülkays’ýn avcý atýn hýzýný
tasvirde kullandýðý “yaban hayvanlarýnýn
kemendi” (kaydü’l-evâbid) metaforu belâgat
ehlince son derece güzel ve ilginç bulun-
muþtur.

müþ, bundan dolayý bir kaçýþ psikolojisiy-
le bazan tabiata, bazan da yaþama sevin-
cine sýðýnmaya çalýþmýþtýr.

Kendi neslinin diðer þairleri gibi dünyayý
duyularýyla kavramaya ve tadýný çýkarma-
ya çalýþan Cahit Sýtký’nýn hemen bütün þi-
irlerinde ölümün gölgesinde yaþayan insa-
noðlunun yaþama sevinci veya buruk ta-
dý duyulur. Þiirlerinin çoðunda ölüm, için-
de yaþanýlan bu güzel dünyayý sona erdi-
recek bir tehdit þeklinde varlýðýný hisset-
tirirken mutluluðu zaman zaman çocuk-
luk günlerine dönmek suretiyle yakalama-
ya çalýþýr. Þiirlerinde yaþamayý âdeta bir
ibadet gibi gören, vatan topraklarýnýn mut-
lu insanlarla dolmasýný arzulayan Cahit Sýt-
ký’nýn günlük hazlarý ölümsüzleþtirmesi
büyük baþarýlarýndan biri kabul edilmiþtir.
Þiirlerinde yalnýzlýk, çaresizlik, çirkinlikten
þikâyet ve ölüm korkusu yanýnda yaþama
sevinci de dikkati çeken en önemli tema-
lardýr. Fazla bir derinlik taþýmamakla bir-
likte sade, akýcý ve âhenkli bir dil kullan-
masý dolayýsýyla þiirleri devrinde geniþ bir
okuyucu kitlesi tarafýndan sevilerek okun-
muþtur. Türk edebiyatýnda þiir üzerine en
çok düþünen þairlerden biri olan Cahit Sýt-
ký bu konudaki görüþlerini çeþitli yazýla-
rýyla mektuplarýnda uzun uzadýya açýkla-
mýþtýr. Yazýlarýndan birinde, “Þiir kelime-
lerle güzel þekiller kurma sanatýdýr” der.
Ona göre kelime annedir, dosttur, hasret-
tir, hayaldir; yani bir anlamý, çaðrýþýmý, bir
gölgesi, hatta bir rengi ve adý olan nesne-
dir. Þiirde mükemmellik ne aruzun ne he-
cenin ne de serbest veznin tekeli altýnda-
dýr. Mükemmellik þairin kullandýðý dilden
âzamiyi koparmasýdýr.

Cevat Sadýk ve Ýrfan Kudret takma ad-
larýyla bir kýsým þiirleriyle paralellikler gös-
teren hikâyeler de yazan Cahit Sýtký, þah-
sî yaþantýsýnýn ve kültürünün kendisine ka-
zandýrmýþ olduðu birikimi þiirleriyle birlik-
te hikâyelerinde de bol bol kullanmýþtýr.
Zaman zaman hikâyelerinde iþlediði konu-
larý kelimelerin istifinden doðan þiir sesi-
ne ulaþtýklarý zaman þiirine geçirmiþ, ba-
zan da þiirini yazdýktan sonra onu bir de
hikâyede iþleyerek açýklamýþtýr. Böylece
hikâye ve þiirleri âdeta birbirini tamamla-
mýþtýr. Olay örgüsünün genellikle basit bir
çerçevede geliþtiði hikâyeleri her þeye rað-
men hayatýn yine de yaþanmaya deðer ol-
duðunu anlatýr (hikâyelerinin bir kýsmýný
Selahattin Önerli derlemiþtir, bk. bibl.).
Cahit Sýtký ölümünden sonraki yýllarda da
sevilen ve okuyucusu azalmayan bir þair
olmaya devam etmiþtir.
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da Ebû Nüvâs’ýn takipçisi olmuþtur. Tar-
diyyelerinin çoðu recez vezninde, altý ka-
darý baþka vezinlerdedir. Ýbnü’l-Mu‘tezz’in
sonuç kliþelerine yer vermemesi, teþbih ve
tasvirlerinin son derece parlak olmasý, yo-
ðun bedîî sanatlarla örülü bulunmasýndan
dolayý Ebû Nüvâs’tan farklý yanlarý olarak
onun tardiyyeleri türün en güzel örnekleri
arasýnda sayýlmýþtýr. Ýbnü’l-Mu‘tezz’in çað-
daþý olan ve Ebû Nüvâs geleneðine daha
az baðlý bulunan Nâþî el-Ekber’in Hilâl Nâ-
cî tarafýndan derlenen divanýnda üç düzi-
ne avcýlýk þiiri yer alýr. Bunlarýn neredeyse
yarýsý recez dýþýndaki bahirlerde yazýlmýþ
olup geleneksel giriþ kliþeleriyle baþlamak-
la birlikte sonuç kliþesi ve yemek hazýrla-
ma kýsmý bulunmaz. Bu tardiyyeler genel-
likle av hayvanlarýnýn tasvirinde yoðunlaþ-
mýþtýr. Çöl vaþaðý ile gelincik avlamak, giz-
lenip pusuya yatarak aslan avlamak Nâ-
þî’de özgün sayýlan öðelerdir.

IV. (X.) yüzyýlda on yedi tardiyye kaleme
alan Küþâcim, bu tür þiirlerini seleflerin-
den farklý þekilde özet halinde bir deðer-
lendirme veya bir sonuç kliþesiyle bitirmiþ-
tir. Ayrýca onun el-Me½âyid ve’l-me¹ârid
(nþr. M. Es‘ad Tales, Baðdad 1954), en-
Nüzeh (Sezgin, III, 378) ve el-Beyzere
(Küveyt 1985) adlý eserlerinde avcýlýk âdâ-
bý, av araç ve gereçleri, avcý hayvan ve kuþ-
larla avlanan hayvanlarýn nitelikleri, bu hay-
vanlarýn hastalýklarý ve tedavi þekilleri gibi
bilimsel konular ele alýnmýþtýr (DÝA, XXVI,
579). Sanevberî ile Serî er-Reffâ’da oldu-
ðu gibi bu dönemde aðla balýk avlama
üzerine þiirler yazýlmýþtýr. Serî’den, biri �0”
“���./ kliþesiyle baþlayan yarým düzine ur-
cûze ile tavil bahrinde iki parça tardiyye
intikal etmiþtir. Her ne kadar avcýlýk þiir-
leri VIII. (XIV.) yüzyýl ve sonrasýna kadar
yazýlmaya devam etmiþse de IV. (X.) asrýn
ikinci yarýsýndan itibaren çok fazla geliþme
kaydetmemiþ, önemini nicelik bakýmýndan
da yitirmiþtir. Bu devrede türün en uzun
ve tam örneði Ebû Firâs el-Hamdânî’nin,
içinde muhtelif hayvanlarý tasvir ettiði 137
beyitlik urcûzesidir. Sonraki dönemde ya-
zýlan az miktardaki tardiyye eskilerin tak-
lididir.

Arap edebiyatýnda avcýlýðý bilimsel ola-
rak inceleyen birçok eser kaleme alýnmýþ-
týr. Küþâcim’in anýlan eserleriyle Ýbnü’l-
Mu‘tezz’in el-Cevâri¼ ve’½-½ayd’ý, Cehm
b. Halef el-Mâzinî’nin Kitâbü’l-Câri¼ mi-
ne’¹-¹ayr’ý, Ma‘mer b. Müsennâ’nýn Kitâ-
bü’l-¥amâm ile Ebû Zeyd el-Ensârî, As-
maî, Ebû Hâtim es-Sicistânî, Hiþâm b. Ýb-
râhim el-Kirmânî ve Sa‘dân b. Mübârek’in
Kitâbü’l-Vu¼ûþ adlý eserleri bunlardan
bazýlarýdýr. Osmanlý müelliflerinden Mîrim

Çelebî’nin Münyetü’½-½ayyâdîn, Takýy-
yüddin Hamza b. Abdullah en-Nâþirî’nin
Ýntihâzü’l-füra½ fi’½-½aydi ve’l-šana½,
Abdülkadir el-Fâký’nin Menâhicü’s-sürûr
ve’r-reþâd fi’½-½aydi ve’l-cihâd ve Ebû
Bekir b. Yûsuf el-Kasýmî’nin el-Cevâri¼
ve £ulûmü’l-beyzere adlý eserleri bu alan-
da yazýlmýþ önemli kaynaklardandýr. Câ-
hiz’in Kitâbü’l-¥ayevân’ý da avcýlýkla il-
gili içerdiði þiirsel malzeme ve hayvanlar
hakkýnda verdiði bilgilerle bu alanýn en
zengin eserlerinden sayýlýr. Günümüzde de
konuyla iligili çalýþmalar yapýlmýþ olup ba-
zýlarý þunlardýr: Abdülkadir Hüseyin Emîn,
Þi£rü’¹-¹ard £inde’l-£Arab (Necef 1972);
Abdurrahman Re’fet Paþa, e½-Øayd £in-
de’l-£Arab edevâtühû ve ¹urušuhû ve
¼ayevânühü’½-½âßid ve’l-ma½îd (Beyrut
1974); Abbas Mustafa es-Sâlihî, e½-Øaydü
ve’¹-¹ard fi’þ-þi£ri’l-£Arabî (Beyrut 1402/
1981).
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Hz. Peygamber’in 
Zeyd b. Hârise kumandasýnda Benî
Sa‘lebe üzerine gönderdiði seriyye

(6/627).
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Müslümanlara karþý sürekli düþmanca
davranan Arap kabilelerinden Gatafân’ýn
baþlýca kollarýndan Benî Sa‘lebe (b. Sa‘d)
üzerine 3. yýlýn Rebîülevvel ayýnda (Eylül
624) Zûemer (Gatafân), 5. yýlýn Muharrem
ayýnda (Haziran 626) Zâtürrika‘ adýyla bi-
linen iki gazve düzenlendi, ancak her iki

I. (VII.) yüzyýlýn sonlarýna doðru Þemer-
del b. Þüreyk et-Temîmî’nin þiirleriyle av
tasviri baðýmsýz hale gelmiþtir. “Kad að-
tedî” kliþesiyle þafak vaktinde ava çýkýldý-
ðýndan söz edilmesi, avý avlama ameliye-
si, avcýlarýn av etini yemek için hazýrlama-
larý gibi öðeler bu temadaki þiirlerin temel
niteliklerini oluþturur. Bu nitelikler Þemer-
del’de ve daha sonraki devirlerde yazýlan
tardiyyelerde devam etmiþtir. Söz konu-
su þiirlerin çoðunlukla recez bahrinde ya-
zýlmasý geleneði de Þemerdel’e kadar uza-
nýr. Bu þairin avda kullanýlan þahin ve av
köpekleri hakkýnda birçok urcûzesi bulun-
maktadýr (Þevký Dayf, II, 395-396). Onun
doðanla yaptýðý avlanmayý ve doðaný tas-
vir ettiði on beyitlik “Sîniyye”si türün en
mükemmel örneklerindendir (Abbas Mus-
tafa es-Sâlihî, s. 239-240). Þemerdel’in
çaðdaþý Ebü’n-Necm el-Ý‘lî’nin gizlenerek
yaban eþeði avlamaya çalýþan bir avcýyý,
deve kuþu avlamaya çalýþan bir atlý avcýyý
tasvir etmesi gibi bazý av þiirleri mevcut
olmakla birlikte þair bunlara bilinen kliþey-
le baþlamamýþtýr. Yine bu dönemde Gay-
lân b. Hureys’e nisbet edilen iki av urcûze-
sinden biri Þemerdel’in bir þiirinin taklidi-
dir veya aktarým (rivayet) esnasýnda onun
þiiriyle karýþtýrýlmýþ olmalýdýr.

II. (VIII.) yüzyýlýn sonlarýna doðru Ebû
Nüvâs ile birlikte av tasviri þiirleri divanlar-
da “bâbü’t-tard, bâbü’s-sayd” gibi baþlýk-
lar altýnda müstakil bölüm halinde yer al-
maya baþlamýþtýr. Ebû Nüvâs otuzu kesin
olan, diðerlerinin çoðunun da ona aidiyeti
büyük ihtimalle kabul edilen, ekserisi recez
vezninde yazýlmýþ çok sayýda av þiiri býrak-
mýþ, bunlar divanýnda özel bölüm altýnda
toplanmýþtýr. Uzunluðu bir ile üç düzine (on
iki adet) mýsra arasýnda deðiþen bu þiirlerde
Ebû Nüvâs avlanma yollarý ve aletleri, av
köpekleri ve kuþlarý ile avlanan hayvanlarýn
tasvirine dair, önceki þairlerde görülmedik
biçimde ayrýntýlara girdiðinden bunlar av
þiirlerinde yeni bir baþlangýç kabul edilmiþ-
tir. Ebû Nüvâs özellikle avcý köpek tasvirle-
rinde en baþarýlý örnekleri vermiþtir. Onun
avcý köpeðin hýzýný, diþlerinin sivriliði ve
keskinliði ile yýrtýcýlýðýný tasvir ettiði þiiri
çok beðenilmiþtir (Mecdî Vehbe – Kâmil el-
Mühendis, s. 236). Ebû Nüvâs’ýn tardiyye-
lerinde “!% @A/ ،... �C��� ،...���
 ،D...���./ �0” gibi
baþlangýç kliþeleri ve son bölümlerinde çok
defa avlanan hayvanlarýn sayýlmasý ve on-
lardan yemek hazýrlanmasýna dair tasvir-
ler yer alýr. Birçok tardiyyesinde “ni‘me’l-
halîl” gibi avcý hayvaný öven kapanýþ kliþe-
lerine yer verilmiþtir.

Ardýnda önemli miktarda tardiyyât bý-
rakan Ýbnü’l-Mu‘tez (ö. 296/908) bu konu-
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