UNAT, Faik Reþit

Tarih Yazmalarý (3. fas., Ankara 1945). 8.
Türkiye Eðitim Sisteminin Geliþmesine Tarihî Bir Bakýþ (Ankara 1964). 9.
Osmanlý Sefirleri ve Sefâretnâmeleri
(tamamlanamayan bu eseri notlar ve ilâvelerle Bekir Sýtký Baykal neþretmiþtir, Ankara 1968). Yayýna hazýrladýðý eserler: Ali
Cevat, Ýkinci Meþrutiyetin Ýlâný ve Otuzbir Mart Hadisesi (Ankara 1960); Kitâb-ý
Cihannümâ-Neþrî Tarihi (I-II, Ankara
1949, M. Altay Köymen ile birlikte); 1730
Patrona Ýhtilâli Hakkýnda Bir Eser: Abdi Tarihi (Ankara 1943). Hazýrladýðý Atlaslar: Ýlk Mektep Atlasý (Ýstanbul 1939),
Tarih Atlasý (Ýstanbul 1952), Dünya Haritasý, Siyasi (Ýstanbul 1954), Osmanlý
Ýmparatorluðunun Büyümesi 12991699 (Ýstanbul 1962), Türkiye Ýller ve
Yollar Haritasý (Ýstanbul 1953). Ayrýca
Türk Tarih Kurumu Belleten’inde, Tarih Vesikalarý dergisinde, Türk Coðrafya
Dergisi’nde makaleleri yayýmlanmýþtýr.
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Ýranlý kaside þairi.
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Muhtemelen 350 (961) yýlý dolaylarýnda
Belh’te doðdu. Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Sadece bazý bölümleri mevcut
olan divaný ile tezkirelerde sýnýrlý mâlûmat
yer almaktadýr. Tezkirelerde belirtildiðine
göre ticaretle geçinen bir ailenin çocuðudur. Babasýný ve annesini kaybedince kendisi de bir süre ticaretle meþgul oldu. Çýktýðý bir sefer esnasýnda elindeki bütün sermayesini haydutlara kaptýrdýðýndan ticareti býrakýp ilim tahsiline baþladý ve edebiyata yöneldi. Gazneli Sultan Mahmud’un
küçük kardeþi Belh Emîri Nasr’ýn takdirini kazanarak Gazne sarayýna girdi. Saraydaki itibarý gün geçtikçe arttý; saltanatýnýn (998-1030) ilk yýllarýnda Gazneli Mahmud’un nedimi ve sarayýn melikü’þ-þuarâsý
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oldu. Devletþah fazilet sahibi bir þair diye
bilinen Unsurî’nin “hakîm” sýfatýyla anýldýðýný ve þair Ebü’l-Ferec-i Segezî’nin kendisine hocalýk yaptýðýný ifade eder. Menûçihrî’nin Unsurî hakkýnda yazdýðý ve kendisini
“üstatlar üstadý” olarak nitelediði “Þem‘iyye Kasidesi” Unsurî’ye ve sanatýna karþý
duyulan saygýnýn açýk delilidir. Unsurî, Gazneli Mahmud’un yaptýðý savaþlarýn çoðunda kendisine refakat etti, onun savaþlarda gösterdiði kahramanlýðý ve þahsî meziyetlerini kasidelerinde dile getirdi. Bu sebeple birçok þiiri sadece edebî yönden deðil tarihî açýdan da önem taþýmaktadýr. Sultan Mesud’un saltanat yýllarýnda da (10301041) ilerlemiþ yaþýna raðmen ününü koruyan Unsurî Gazne’de vefat etti.
Unsurî, baþta Gazneli Sultan Mahmud
olmak üzere Mahmud’un kardeþleri Emîr
Ebû Yâkub Yûsuf ile Emîr Ebü’l-Muzaffer
Nasr, oðlu Sultan Mesud, Vezir Meymendî, ayrýca Muhammed b. Ýbrâhim Tâî, Hâce Ebü’l-Hasan ve Ebû Ca‘fer Muhammed
b. Ebü’l-Fazl adlý kumandanlar hakkýnda
kasideler yazmýþ, bu sayede büyük bir servete kavuþmuþtur. Gazne sarayýnda Unsurî ile birlikte bulunan birçok þair arasýnda Gazâirî, Ascedî, Ferruhî-i Sîstânî, Müncîk-i Tirmizî, Þihâbî, Hürremî-i Tirmizî, Firdevsî, Esedî-i Tûsî, Behrâmî-i Serahsî, Zînetî-i Segezî, Mes‘ûdî-i Gaznevî, Büzürcmihr-i Kâyinî, Ebû Hanîfe-i Ýskâfî, Ebü’lFerec-i Segezî ve Râþidî gibi isimler vardýr. Unsurî, Gazâirî’nin kendini aþýrý derecede övüp baþkalarýný yermesi üzerine ona
cevap mahiyetinde en eski edebî tenkit
örneklerinden sayýlan “Lâmiyye” adlý kasidesini yazmýþ, bunun üzerine Gazâirî de
onu hicvetmiþtir. Bazý kaynaklarda Þâhnâme yazarý Firdevsî’yi Gazne’ye geldiði
sýrada Sultan Mahmud’la Unsurî’nin tanýþtýrdýðý kaydedilir.
Bir kaside þairi olan Unsurî gazel ve rubâîde de baþarý göstermiþtir. Daha sonra
gelen Nâsýr-ý Hüsrev, Reþîdüddin Vatvât ve
Sa‘dî-i Þîrâzî gibi þairler kendisini övmüþ;
Ferruhî-i Sîstânî ve Menûçihrî’den baþka
Katrân-ý Tebrîzî, Ezraký-i Herevî, Muizzî,
Senâî, Sûzenî, Hâkanî-i Þirvânî ve Evhadüddîn-i Enverî kaside ve gazelde onu takip etmiþtir. Arap edebiyatýný da iyi bilen
Unsurî, Ebû Temmâm ve Mütenebbî gibi
Arap þairlerinden iktibaslarda bulunmuþtur. Bedîî sanatlara fazla yer vermediði
þiirlerinde kendine has mazmunlara çok
yer vermesi, nâdir kelimeler kullanmasý ve
felsefî düþünceleri þiir diliyle ifade etmesiyle temayüz etmiþtir. Þiirlerinde Horasan üslûbuna itibar etmiþ, ekseriya tegazzül ile, bazan da tabiat tasviriyle baþ-

ladýðý kasidelerinde çöl tasvirlerinin yerini
av ve bahçe tasvirleri almýþtýr. Memduhlarýný vasfederken Ýran efsaneleri ve meselleriyle ilmî ve felsefî terimlerden faydalanmýþtýr. Muhammed b. Ömer er-Râdûyânî, Reþîdüddin Vatvât ve Þems-i Kays’ýn
edebî sanatlar ve belâgat ilimlerine dair
eserlerinde Unsurî’nin þiirlerinden bolca örnek verilmiþtir.
Eserleri. 1. Dîvân. Büyük bir kýsmý günümüze kadar gelmeyen divanýn mevcut
kýsmýnýn çeþitli baskýlarý yapýlmýþtýr (kenarýnda Ebü’l-Ferec-i Rûnî’nin divaný olarak
Bombay 1319-1320/1902; Tahran 1298; Leknev 1922). Yahyâ Karîb tarafýndan gerçekleþtirilen neþir (Tahran 1323, 1341 hþ.)
2725 beyit, Muhammed Debîr-i Siyâký’nin
neþri (Tahran 1342, 1363 hþ.) 3999 beyit
ihtiva etmektedir. Bazý tezkire müellifleri
Unsurî’nin divaný ile diðer mesnevilerinin
30.000 beyitlik bir hacme ulaþtýðýný belirtir. Divan altmýþ dört kaside, yetmiþ yedi
rubâî ile gazel, kýta ve kaside parçalarýyla
üç mesnevisine ait beyitlerden meydana
gelir. Kýrk kasidesini Sultan Mahmud, iki
tanesini Sultan Mesud, on altýsýný Emîr
Nasr ve birer tanesini yukarýda adlarý geçen diðer kiþiler hakkýnda kaleme almýþtýr. 2. Vâmýš u £A×râ. Bu mesnevinin ilk
bölümlerine ait 372 beyitlik kýsmý Muhammed Þefî‘ tarafýndan yayýmlanmýþ (Lahor
1967), I. Kaladze, Rusça tercüme ve açýklamalarla birlikte eserin yeni bir neþrini gerçekleþtirmiþtir (Mîrâ¦î ez Me¦nevîhâ-yi £Un½urî: Epicheskoe nasledie Unsuri, Tbilisi
1983). Fahreddin Es‘ad Gürgânî’nin Vîs ü
Râmîn ve Nizâmî-i Gencevî’nin ƒamse’sinden çok önce kaleme alýnan mesnevi
Fars dilinde günümüze ulaþan en eski aþk
romanýdýr (muhtevasý için bk. ÝA, XIII, 4546, 191-193; ayrýca bk. VÂMIK ve AZRÂ).
Eserin konusu Unsurî’den sonra Fars ve
Türk edebiyatlarýnda deðiþik þekillerde iþlenmiþ ve yirmiyi aþkýn Vâmýš u £A×râ yazýlmýþtýr. Lâmiî Çelebi’nin tercümesi de
bunlar arasýndadýr. 3. ƒing Büt ü SurÅ
Büt. Râdûyânî’nin Tercümânü’l-belâ³a’sýnda esere ait iki beyit yer almaktadýr.
Mesnevi, Mýsýr hükümdarýnýn oðlu ile Çin
hükümdarýnýn kýzý arasýnda geçen aþký ve
sonunda ayrýlýk acýsýyla her ikisinin ölümünü konu edinir. Gazne sarayýna mensup
âlimlerden Bîrûnî bu hikâyeyi Øanemeyi’l-Bâmyân adýyla Arapça’ya çevirmiþtir.
4. Þâd Ba¼r u £Aynü’l-¼ayât. Unsurî’nin
bu mesnevisi de Yunan kaynaklýdýr. Esere
ait elli dokuz beyit Esedî-i Tûsî’nin Lu³at-ý
Fürs’ünde daðýnýk biçimde yer alýr. Bîrûnî
bu eseri de Æasîmü’s-sürûr ve £aynü’l¼ayât adýyla Arapça’ya tercüme etmiþtir.
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Bir kimsenin temsil ettiði makam
veya göreviyle ilgili olarak
anýldýðý ad ya da sýfat,
hükümdarlýk alâmeti.

™

Sözlükte “kitap, mektup ve yazý baþlýðý” anlamýndaki unvân kelimesi Türkçe’de “bir kimsenin memuriyet rütbesini ve
görevini belirten söz, lakap” demektir. Lakab ise “bir kimseye sonradan takýlan ikinci ad, þeref pâyesi, halife ve sultanlarýn

hâkimiyet alâmeti” anlamlarýna gelir. Unvan ve lakabýn Türkçe’de çoðu zaman eþ
anlamlý gibi kullanýldýðý görülmektedir. Terim olarak unvan halife ve hükümdarlarýn,
vezirlerin, eyalet valilerinin, baþkumandanlarýn, ulemânýn ve resmî görevlilerin sýfat
ve lakaplarýný ifade eder. Özellikle devletler arasý diplomatik yazýþmalarda halife ve
hükümdarlarýn lakap ve unvanlarýnýn zikredilmesine özen gösterilirdi. Devletin çeþitli kademelerinde görev yapan memurlara hiyerarþik durumlarýný belirten unvan
ve lakaplar verilmesi bürokratik bir gelenek halini almýþtýr.
Unvan veya lakap kullanýlmasý Türkler,
Araplar ve Ýranlýlar’da çok eski bir gelenektir. Ýslâm öncesi Türk devletlerinde hükümdarlarýn “tanhu, kaðan, alpagut, tarhan (tarkan), kan, han, bilge, külterkin, erkin, ulug-erkin, ilteber, idikut, ilig, kadýr,
sagun, tabgaç (tamgaç), tegin (tigin), tarým,
terim, inak, inanç, inal”; hükümdar eþlerinin de “terken” ve “katun” unvanlarýnýn
olduðu bilinmektedir (Kafesoðlu, Türk Millî Kültürü, s. 255-257; Donuk, tür.yer.). Ýslâm öncesi Araplar’da kabile liderleri “melik, zü’t-tâc” ve daha yaygýn þekilde “þeyh”
unvanlarýný kullanmýþtýr. Ortaçað Ýslâm tarihçileri ve coðrafyacýlarý Türk hükümdarlarýnýn “hâkan”, Moðollar’ýn “pankan”, Araplar’ýn “melik”, Soðdlar’ýn “ihþîd”, Üsrûþeneliler’in “afþin”, Zencîler’in “caðbûne”, Nûbeliler’in “kâbil”, Çinliler’in “baðyûr”, Deylemliler’in “cîl-i cîlân”, Habeþliler’in “necâþî”, Hindliler’in “yelhevâ”, Mýsýrlýlar’ýn “firavun”, Suriyeliler’in “nîmrûz”, Rumlar’ýn
“kayser”, Ýranlýlar’ýn “kisrâ”, Azerbaycan
ve Ýrmîniye hükümdarlarýnýn “heyâtýla” unvanlarýyla anýldýklarýný kaydeder (Mücmelü’t-tevârîÅ, s. 416-430; Zehebî, s. 26).
Bi‘setten önce “el-emîn” unvan ve lakabýyla anýlan Hz. Peygamber ilk defa Hudeybiye Antlaþmasý’nda, daha sonra hükümdarlara gönderdiði Ýslâm’a davet mektuplarýnda “resûlullah” unvanýný kullanmýþ;
kisrâ, kayser ve necâþî gibi unvanlar taþýyan devlet baþkanlarýnýn mühürsüz mektuplarý dikkate almadýklarý söylenince üzerinde “Muhammed resûlullah” ibaresinin
yer aldýðý, yuvarlak siyah akik taþlý gümüþ
bir mühür edinmiþtir (Buhârî, “Libâs”, 55,
“Pumus”, 5). Ýslâm siyasî literatüründe
devlet baþkanlarý için “halife” unvaný kullanýlmýþ, Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra onun dünyevî otoritesini temsil eden
ve dinin hükümlerini uygulamakla yükümlü olan Hz. Ebû Bekir’e “halîfetü Resûlillâh” denilmiþtir. Hz. Ömer’e de “halîfetü
halîfeti Resûlillâh” unvaný verilmiþse de söyleniþi zor geldiðinden ve daha sonraki ha-

lifeler için bu unvanýn uzayýp gideceði düþünüldüðünden kendisine “emîrü’l-mü’minîn” unvanýyla hitap edilmeye baþlanmýþtýr (Taberî, IV, 208). Emevî Hükümdarý Muâviye halkýn kayýtsýz þartsýz itaatini
saðlamak düþüncesiyle emîrü’l-mü’minîn
yerine “halîfetullah” unvanýný almýþtýr (Taberî, V, 23; DÝA, XXVII, 541). Abbâsî halifeleri de lakaplarla birlikte halîfetü Resûlillâh yerine halîfetullah veya “zýllullah fi’larz” ve emîrü’l-mü’minîn unvanlarýný tercih etmiþtir. Endülüs Emevî hükümdarlarý
baþlangýçta emîr unvanýný kullanýrken III.
Abdurrahman zamanýnda 2 Zilhicce 316’dan (16 Ocak 929) itibaren halife, imam,
emîrü’l-mü’minîn unvanlarýyla anýlmaya
baþlanmýþtýr. Ýmam ve emîrü’l-mü’minîn
unvanýyla birlikte çok sayýda lakap edinen
Fâtýmî halifelerinin bazan yarým sayfa tutan unvan ve lakaplara sahip olduklarý bilinmektedir. Zengîler, Eyyûbîler ve Memlükler ise sultan unvanýnýn yaný sýra “elmelikü’l-âdil, el-melikü’l-kâmil” gibi lakaplara yer vermiþtir. “Hâdimü’l-Haremeyn”
unvanýný alan ilk hükümdar Selâhaddîn-i
Eyyûbî’dir. Murâbýtlar ve Merînîler emîrü’lmüslimîn, Muvahhidler ve Hafsîler emîrü’l-mü’minîn unvanlarýný kullanmýþtýr.
Sâmânî hükümdarlarýnýn unvaný emîrdi. Karahanlý hükümdarlarýnda en çok görülen unvanlar han ve hâkandýr. Bu unvanlar “arslan, buðra, tonga” gibi hayvan
adlarý veya “tangaç (tamgaç, tabgaç, tafgaç),
kara, kadýr ve kýlýç, bilge, tarhan, uluð” gibi sýfatlarla birlikte geçerdi. Yûsuf Has Hâcib ve Kâþgarlý Mahmud’un kayýtlarýndan
Karahanlý hükümdarlarýnýn “beg” unvaný
kullandýklarý anlaþýlmaktadýr. Kâþgarlý Mahmud beg kelimesine Arapça emîr ve melik, Yûsuf Has Hâcib ise han ve hâkan karþýlýðýnda yer vermiþtir. Karahanlý hükümdarlarýnýn aldýðý unvanlardan biri de Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar’da da kullanýlan iligdir. Hâkan ve han (hân-ý kebîr, hân-ý
büzürg) mertebe itibariyle iligden daha önce gelir. Karahanlýlar’da hükümdar ve hatunlarý için tercih edilen unvanlardan biri
de terkendir. Kâþgarlý Mahmud katun (hatun) unvanýný Efrâsiyâb’ýn kýzlarýna atfeder
ve onlardan “katun kunçuy, terken, katun,
tarým, altun tarým, oglagu katun, özük ve
eke” unvanlarýyla bahseder. Karahanlý hükümdarlarýnýn “sâhib-kýrân” ve XIII. yüzyýlýn sonlarýna doðru sultan unvanlarýyla anýldýklarý da tesbit edilmektedir.
Halife ve hükümdarlar abartýlý unvan ve
lakap alma hususunda âdeta birbirleriyle
yarýþýrdý. Meselâ Gazneli Mahmud, çok geniþ bir alanda hâkimiyet kurunca Abbâsî
Halifesi Kadir-Billâh’ýn daha önce kendisi163

