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nok ta la rı ör nek le riy le or ta ya koy muştur 

(bk. bibl.).

Tür ki ye’de Kabbânî, muh te me len ilk 

de fa Nu ri Pak dil’in ha zır la dı ğı Çağ daş 

Arap Şi iri: Gül des te’de (An ka ra 1976, 
1998) “Do ğu” baş lık lı şii riy le yer al mış tır. 

Tu ran Koç’un Türk çe’ye çe vir di ği ba zı şi-

ir le riy le İb ra him De mir ci’nin çe vir di ği şi ir 

ve ya zı la rı İş gal Al tın da ad lı eser le (Kay-
se ri 1996) Ye di İk lim, Çe rağ, Ede bi yat, 

He ce gi bi der gi ler de ya yım lan mış tır. Rı za 

Ha li lov – Ay sel Er gül ta ra fın dan, Göz le-

ri nin Ma vi Li ma nın da; Aşk-Ka dın-Hü-

zün Şi ir le rin den Seç me ler adıy la ba zı 

şi ir le ri ve şi ir ki tap la rı Türk çe’ye ter cü me 

edil miş tir (İs tan bul 2002). Sa lih Tur Nizâr 

Kabbânî: Ha ya tı, Sa na tı ve Şi ir le ri baş-

lık lı bir dok to ra te zi ha zır la mış (2005, An-
ka ra Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü-
sü), Ay sel Er gül Kes kin de Şii rin Ga lip, 

Aş kın Dev rik Kra lı Nizâr Kabbânî’de 

Aşk ve Ka dın baş lık lı ge niş kap sam lı bir 

mo nog ra fi ka le me al mış tır (An ka ra 2006).

Kabbânî’nin ha ya tı, şi ir le ri ve şi ir anla-

yı şı, si yasî gö rüş le ri üze ri ne çok sa yıda 

araş tır ma, eleş ti ri ve in ce le me ese-

ri yazıl mış olup ba zı la rı şun lar dır: Îliyyâ 

Selîm Hâ vî, Nizâr Æabbânî: Şâ£irü’l-

merße, Şâ£ iru šadiy ye ve il tizâm (I-II, 
Bey rut 1972, 1981); Hris to Necm, en-

Nercisiy ye fî ede bi Nizâr Æabbânî 

(Beyrut 1983); Ab dur rah man Mu ham med 

Abdürrâzık el-Vâ sıfî, Nizâr Æabbânî: 

Şâ£iren siyâsiy yen (1989, 1995, 2004); 
Su ad Abdal ka bir, Sha ping Wo men’s 

Iden tity in Kabbåni’s Po etry (Lon don 
1996); Ah med Ziyâde, Ni zâr: Şâ£irü’l-

¼ub ve’l-merße ve’s-si yâ se: Mâ lehû ve 

mâ £aleyh (Ka hi re 1996); Nancy Am ra, 

Æabbânî: Şâ£irü’l-merße (Am man 1997); 
Âmir Mü bey yid – Mu ham med Kerzûn, 

Nizâr Æabbânî, ra¼îlü šårre şi£riy ye 

(Hu mus 1998); Muham med Yûsuf Necm, 

Nizâr Æabbânî, Şâ£irun li-kül li’l-ecyâl 

(I-II, Bey rut 1998).

Eser le ri. Şi ir le ri: Kabbânî’nin sa yı la rı 

kırk dör dü bu lan şi ir le ri ve şi ir ki tap la rın-

dan ba zı la rı şun lar dır: Æålet lî es-semrâß 

(Dı maşk 1942, 1944); ªufûle tü Nehd 

(Dı maşk 1948); Sâmbâ (Dı maşk 1949); 
En ti lî (Bey rut 1950); Æa½âßid (Bey rut 
1956); ¥a bî betî (Bey rut 1961); eş-Şi£r 

šındîl aÅ Šar (ma ka le ler ve ba zı şi ir ler, 
Bey rut 1963); er-Resm bi’l-ke limât (Bey-
rut 1967); Hevâmiş £alâ def te ri’n-nek se 

(Bey rut 1967; T trc. Er gin Ko pa ran, Ge ri-
le me Ki ta bı na Dip not lar, İs tan bul 1997); 
Yev miyyâtü im reße lâ mübâli ye (Beyrut 
1968); Fet¼ (Bey rut 1968); Şu£arâßü’l-ar-

²ı’l-mu¼tel le ti’l-Æuds (Bey rut 1968); 

Sa va şı ku şa ğı nın ya şa dı ğı kay gı, kay bo luş 

ve duy gu sal bas tı rıl mış lı ğın cü ret li bir yo-

ru mu ni te li ğin de dir. Kabbânî’nin ki ta bı 

mu ha fa zakâr çev re le rin tep ki si ni çek miş, 

şe kil ve muh te va açı sın dan ge le nek sel 

Arap şi ir tar zın dan bir sap ma ola rak de-

ğer len di ril miş tir. Bu ra hat sız lık ve kar şı 

çı kış lar üze ri ne şa ir Arap hal kı nın bi linç 

ve duy gu la rı nı kor ku ve yıl gın lık tan, içi ne 

düş tü ğü iki lem den kur tar ma ya ça lış tı-

ğı nı ile ri sür müş tür. Kabbânî ilk dö nem 

şi ir le rin de es ki belâgat put la rı nı yık ma ya 

ça lış mış, ken di ku şa ğı nın duy gu sal so-

run la rı nı açık bi çim de or ta ya dök mek ten 

çe kin me miş tir. Bu se bep le ba zı la rı onun 

şi ir le rin de, ta ri hin gir dap la rın da ve tak lit-

çi lik te hap so lup kal mış Arap genç li ği için 

bir çı kış yo lu gör müş ler dir. Kabbânî’nin 

coş kun ta bi atın dan fış kı ran, öz gün bir an-

la tım la ya zıl mış şi ir le ri Arap dün ya sının 

he men her ye rin de ya yıl mış, yir mi yi aşkın 

şi iri baş ta Mu ham med Ab dül vehhâb ol-

mak üze re bes tekârlar ca bes te len miş, 

Ümmü Külsûm’dan Mâci de Rûmî’ye ka-

dar şarkıcı lar ta ra fın dan oku na gel miş tir.

Kabbânî’nin şi ir le rin de ge nel lik le ka dın 

ve si ya set ol mak üze re iki ana te ma ele 

alın mış tır. Ka dın ko nu su sa nat ha ya tının 

bü tün saf ha la rın da yer alır ve ge li şim 

ba kı mın dan sü rek li lik gös te ren en ge niş 

te ma dır. Si ya sal şi ir le rin de ise çağdaş 

Orta do ğu Arap ül ke le ri nin (Fi lis tin, Mısır; 
Arap-İs ra il sa va şı vb.) si yasî me se leleri 

üze rin de du rul muş tur. İs ra il’in Fi lis tin 

top rak la rı nı iş ga lin den son ra ka leme al-

dı ğı “el-Kuds” ad lı şi ir onun en ün lü şiir le-

rin den dir. Bir çok la rın ca ka dın şa iri, Arap 

mil le ti nin şa iri ve bü tün ne sil le rin şa iri di-

ye ni te len di ri len Kabbânî’nin ilk şi ir le rin de 

da ha zi ya de sem bo liz min hâkim ol du ğu 

gö rü lür. Ay rı ca şi iri ne ya kın dan ba kıl dı-

ğın da bun la rın va ro luş sal bir özel lik ta şı-

dı ğı da gö ze çar par. Kabbânî’nin şi ir le ri nin 

bir ço ğu İslâm’ın te mel hü küm le ri ve inanç 

esas la rı na ay kı rı gö rül müş, Saîd b. Nâsır 

el-Gåmidî, “Nizâr Æabbânî ve’l-¼arb £ale’l-

£aš¢de ve’ş-şerî£a” baş lık lı ya zı sın da bu 
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Nizâr b. Tevfîk Kabbânî
(1923-1998)

Suriyeli þair,
gazeteci ve diplomat.˜ ™

21 Mart 1923 ta ri hin de or ta hal li bir 

ai le nin ço cu ğu ola rak Dı maşk’ta doğ du. 

Arap ti yat ro su nun ku ru cu la rın dan Ah-

med Ebû Halîl el-Kabbânî ile (ö. 1902) 
¡e me râtü’l-fünûn der gi si nin ve Cem‘iy-

ye tü’l-ma kå sı di’l-hay riy ye ti’l-İslâmiy ye’nin 

ku ru cu su Ab dül kådir el-Kabbânî’nin 

de (ö. 1935) men sup ol du ğu bir ai le-

dendir. Öğre ni mi ni li se nin so nu na ka-

dar Dımaşk’ta el-Kül liy ye tü’l-il miy ye tü’l-

vataniy ye ve Med re se tü’t-techîz’de yap tı. 

Ar dın dan Dı maşk’ ta ki Su ri ye Üni ver si te si 

Hu kuk Fa kül te si’ne gir di. Bu ra dan me zun 

olunc a 1944’te Su ri ye’nin Ka hi re Bü yü-

kel çi li ği’n de ça lış ma ya baş la dı, bu gö re vi 

1948 yı lı na ka dar de vam et ti. 1948-1966 

yıl ların da İs tanbul, Lon dra, Bey rut, Pe kin 

ve Mad rid’de dip lo mat ola rak gö rev yap tı. 

1966’ da emek li ye ay rı la rak Bey rut’a yer-

leş ti. 1967 Ha zi ra nın da Arap lar’ın İs ra il 

kar şı sın da uğ ra dık la rı ye nil gi nin öf ke siy le 

ka le me al dı ğı He vâmiş £alâ def te ri’n-

nek se (boz gun not la rı) baş lık lı şi ir ki ta bı 

şai rin Mı sır’la ara sı nın açıl ma sı na yol aç tı. 

Bu yıl için de Bey rut’ta ken di adı nı ta şı yan 

bir ya yı ne vi kur du ve Bağ dat’ta ta nış tı ğı 

ikin ci eşi Belk¢s er-Râvî ile ev len di; an cak 

Bey rut’ta Irak Bü yü kel çi li ği’ne dü zen le-

nen bom ba lı sal dı rı da eşi ha ya tı nı kay bet ti 

(1981). Ge rek bu olay ge rek se şi ir le rin de 

sert bir dil le eleş tir di ği Arap yö ne ti ci le-

ri nin tu tu mu Kabbânî’yi da ha ih ti yat lı 

dav ran ma ya sev ket ti. Son yıl la rın da Lon-

dra’da ya yım la nan el-¥ayât ga ze te sin de 

on beş gün de bir ya zı la rı ve şi ir le ri çık tı. 

Hem Arap dün ya sı nı hem mo dern bi lim ve 

tek no lo ji uy gar lı ğı nı in sanî ve ilâhî de ğer-

ler adı na yo ğun bir eleş ti ri ye tâbi tut tu. 

Nizâr Kabbânî 30 Ni san 1998 ta ri hin de 

Lon dra’da ve fat et ti, ce na ze si Dı maşk’a 

ge ti ri le rek ai le me zar lı ğı na gö mül dü.

Ço cuk luk ve genç lik yıl la rın da re sim ve 

mü zik le uğ ra şan Kabbânî so nun da şi ir de 

ka rar kıl mış, 1939 yı lın dan iti ba ren şi ir 

yaz ma ya baş la mış, an cak bir şa ir ola rak 

ilk çı kı şı nı he nüz Hu kuk Fa kül te si öğ ren-

ci si iken ya yım la dı ğı Æålet lî es-semrâß 

ad lı şi ir ki ta bı ile yap mış tır. An la tı mıy la 

ol du ğu ka dar muh te va sıy la da -özel lik le 

ka dı na ve cin sel li ğe yak la şı mın da ki ce sa-

re tiy le- ge le nek sel şi ir ve ahlâk an la yı şı-

nın sı nır la rı nı zor la yan bu eser II. Dün ya 
Nizâr

Kabbânî
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Ak ça lı, Şam Ba ya dı ve Yı va ad lı dört oba-

dan mey da na gel di ği bi lin mek te dir. Bun-

lar Dul ka dır lı ili ne bağ lı bü yük oy mak la rın 

kol la rıy dı. Ka çar bo yu Ku zey Azer bay-

can’da iken ora da ya şa yan İgir mi Dört 

(yir mi dört) ad lı ka la ba lık bir oy mak da 

ona bağ lıy dı. XV. yüz yı lın son la rı na doğ ru 

Bo zok böl ge sin den Ku zey Azer bay can’da-

ki Gen ce yö re si ne göç eden Ka çar lar’dan 

baş ka kay nak lar da XVI. yüz yıl da Ha lep 

Türk men le ri için de ay nı adı ta şı yan bir 

oy mak zik re di lir.

Ana do lu Ka çar la rı. Ha lep Türk men le-

ri ara sın da ki Ka çar oy ma ğı 1570’te 780 

ver gi nü fu su na sa hip ti. Bu oy ma ğın bü-

yük bir kıs mı XVII. yüz yıl da Çu ku ro va’da 

kal dık tan son ra Ba tı Ana do lu’ya göç edip 

bil has sa Ay dın yö re si ne yer leş ti. Ka çar Ha-

lil ve Ha cı Ha san ket hüdâla rın ida re sin-

de ki bu Ka çar lar’ın 1731’de Ahır, Ko na lar 

ve Sul tan dağ la rın da yay la ma la rı na izin 

ve ril di. Bun la rın ço ğu XIX. yüz yıl da Ay dın 

yö re sin de, ba zı la rı da Ma ni sa çev re sin-

de yer leş ti. Gü nü müz de de söz ko nu su 

top lu luk la rın iz le ri ne bu böl ge ler de rast-

lan mak ta dır. Çu ku ro va’da ka lan Ka çar lar 

ise son za man la ra ka dar es ki ya şa yış la-

rı nı sür dür dü ler. Az nü fu sa sa hip Ka çar 

oy mak la rın dan bi ri Üç Ka pı lı yay la sın da 

yay la mak ta, Tel li Ka çar adı nı ta şı yan oy-

mak da İçel’de otur mak tay dı. Bun lar dan 

baş ka 1731’de Rak ka iskânın dan ka çan lar 

ara sın da Ka çar lı ad lı bir oy mak da gö rü lür. 

Ana do lu’da 1945’te bi ri Bin göl’ün Genç, 

di ğe ri Ma lat ya’nın Kâhta il çe le rin de Ka-

çar ad lı iki mez raa ile Van’a bağ lı Ah lat ve 

Si nop’un Ger ze il çe le rin de ay nı adı ta şı yan 

iki ma hal le mev cut tu.

İran Ka çar la rı. Ka çar lar’ın XV. yüz yı lın 

son la rı na doğ ru Ak ko yun lu lar dev rin de 

han gi se bep le Bo zok’tan Gen ce yö re si ne 

göç et tik le ri bi lin me mek te dir. Ta rihî ka-

yıt la ra gö re bun lar 1492’de Gen ce yö re-

sin de güç lü bir oy mak ha lin de mev cut tu. 

Ay nı ta rih te Ak ko yun lu hâne da nın dan 

İbe Sul tan la ka bı ile ta nın mış olan Dânâ 

Ha lil oğ lu İbrâhim Bey, Alın cak Ka le si’nin 

ku man da nı Ka zak Sey yi di Ali ile an la şıp 

Ka çar as ke ri nin yar dı mıy la Uzun Ha san 

Bey’in to ru nu Rüs tem Bey’i hü küm dar-

lık tah tı na çı kar dı. İbe Sul tan er te si yıl, 

Kârkiyâ Mir za Ali’nin Rey şeh rin de ki ba zı 

Ba yın dır lı emîrle ri ni öl dür me si ve Sultâni-

ye şeh ri ni de yağ ma la ma sı se be biy le tek-

rar Ka çar as ke riy le Gîlân’a gi rip Mir za 

Ali’nin ül ke si ni yağ ma la dı ve Gîlân as ke-

rin den bir ço ğu nu öl dür dü. 1496’da Rüs-

tem Bey, yi ne Uzun Ha san Bey’in torun la-

rın dan olan ve Os man lı ül ke sin den ge len 

Gö de Ah med Mir za’ya ye ni lin ce Kaçar 

adıy la oto bi yog ra fi si ni ka le me al mış tır 

(Bey rut 1973).
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ÿSü ley man Tü lü cü

– —KAÇARLAR

Ýran’da Kaçar Devleti’ni kuran
Türkmen boyu.˜ ™

Ka çar adı bo yun ku ru cu su olan bey den 

gel miş olup “teh li ke den (göz değme si, 
has ta lık gi bi) ka çan” de mek tir. Kaçarlar’ın 

ana yur du Bo zok’tu (bu gün kü Yoz gat). Bo-

yun ilk za man lar da Ak ça (Ağ ça) Ko yun lu, 

İfâ de fî ma¼ke me ti’ş-şi£r (Bey rut 1969); 
Men şûrâtün fidâßiy ye £alâ cüdrâni İs-

râßîl (Bey rut 1969); Kitâbü’l-¥ub (Beyrut 
1970; T trc. Lau rent Mig non, Aş kın Ki ta-
bı, İs tan bul 2009); Æa½âßid mü teva¼ ¼işe 

(Bey rut 1970); Lâ (Bey rut 1970); Mißetü 

risâle ti ¼ub (Bey rut 1970); A¼lâ ša½âßidî 

(Bey rut 1970); Eş£ârün Åâri ce £ale’l-šå-

nûn (Bey rut 1972; T trc. Ke mal Yük sel, Ya-
sak Şi ir ler, İs tan bul 2002); İlâ Beyrûti’l-

ün¦â ma£a ¼ubbî (Bey rut 1976); Kül le 

£âm ve en ti ¼abîbetî (Bey rut 1977); 
Ü¼ib bü ki ... ü¼ib bü ki ... ve’l-bašıyye-

tü teßtî (Bey rut 1978); el-A£mâlü’ş-şi£riy-

ye tü’l-kâmi le (I-II, Bey rut 1978); Hâke×â 

ek tü bü târîÅa’n-nisâß... (Bey rut 1981); 
Æå mûsü’l-£âşıš¢n (Bey rut 1981); Æa½îde-

tü Belš¢s (eşi Belk¢s’in hâtı ra sı için ya zıl-
mış tır, Bey rut 1982); Eş£ârün mecnûne 

(Selîm Be rekât’ın seç ti ği ve ya yım la dı ğı 
şi ir ler, Bey rut 1983); Æa½âßid ma³Šûbün 

£aleyhâ (Bey rut 1986; T trc. İb ra him De-
mir ci, Ga za ba Uğ ra mış Şi ir ler, İs tan bul 
1997); es-Sîre tü’×-×âtiy ye li-Seyyâf 

£Arabî (Lon don 1987); Te zev vec tüki 

ey ye tü he’l-¼ur riy ye (Bey rut 1988; T trc. 
Ke mal Yük sel, Se nin le Ev len dim Ey Öz-
gür lük!, İs tan bul 2003); Lâ øåli be ille’l-

¼ub (Bey rut 1989); Hel tes ma£îne ½a hîle 

a¼zânî? (Bey rut 1991); Hevâmiş £ale’l-

Hevâmiş (Bey rut 1991); Æa½îde tü Mâyâ 

(Bey rut 1993); el-İn kisâr (nşr. Yâsir Ab-
dün nebî, Ka hi re 1998); Neh rü’l-a¼zân 

(T trc. Me tin Fın dık çı, Hü zün lü Ir mak, İs-
tan bul 2000).

İn ce le me ve Ti yat ro Eser le ri: £Ani’ş-

şi£r ve’l-cins ve’¦-¦ev re (şa ir Münîr el-
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el-A£mâlü’s-siyâsiy ye tü’l-kâmi le (Bey-
rut 1974, 1981); el-Kitâbe £amel inšılâbî 

(ma ka le ler, Bey rut 1975); Yev miyyâtü 
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de ne me dir, Bey rut 1977; T trc. İb ra him De-
mir ci, Ben Bey rut: Bir Ken tin Gün lük le ri, 
An ka ra 1999); Şeyß mi ne’n-ne¦r (Bey rut 
1979); el-Merße fî şi£rî ve fî ¼ayâtî (Bey-
rut 1981); Mâ hü ve’ş-şi£r? (ma ka le, Bey-
rut 1981); el-£A½âfîrü lâ te¹lu bü teßşî re te 

düÅûl (Bey rut 1981, şi ir, aşk, si ya set, hür-
ri yet, de mok ra si, dev rim vb. üze ri ne gü-
zel söz ler); Ve’l-Ke limât ta£ri fü’l-³a Šab 

(seç me ne sir ler, I-II, Bey rut 1983); Cum-

hûriy ye tü cünûnistân: Lübnân sâ bišan 

(Bey rut 1988, üç per de lik oyun); La£ib tü 

bi-itšån ve hâ hi ye mefâtî¼ (Lon don 
1990, di ya log lar); el-A£mâlü’n-ne¦riy-

ye tü’l-kâmi le (“el-A‘mâlü’l-kâmile” se-
ri si için de VII ve VI II. cilt ler, Bey rut 1993). 
Kabbânî Æı½½atî ma£a’ş-şi£r: Sîre ×â tiy ye 




