
CAHiLiYE ŞiiRiNDE BAZI DiNi MOTiFLER*

Dr. Ali BULUT
Özet

Bu makalenin amacı cahiliye şiirinden örnekler vererek cahiliye A
raplanmn dini inançlanna açıklık getinnekrir. ilk önce cahiIiye şiiri

ve önemi, cahiliye Araplannda din konulanndan kısaca bahsedilmiş

tir. Daha sonra o dönemin dini motiflerini yansıtan cahiliye şiirinden

bazı örnekler verilmiştir.

A- Gihiliye Şüri ve Önemi

İslam öncesi devirde yaşamış şairlere ait şiirler için "Cahiliye şiiri"

terimi kullanılır. Cahiliye devri şiiri için eski şiir, bu devir şairlerine eski
şair terimleri de kullanılır. ı İbnüll-Kelbı'deki "Araplar, şiirlerinden sade
ce İslamıdan kısa bir süre öncesine ait olanlannı koruyabildiler." şeklin

deki rivayete bakılırsaz bu şiirler çok fazla bir zaman dilimini içermez
ler.

Cahiliye şiiri İslam'~n gelmesiyle birlikte ayn bir önem kazanmış
tır. İlk olarak Kur'an'daki garib lafızlann anlamı için eski Arap şiirin

den yararlanılmaya başlanmış, bu sebeple de sözlü olarak aktanlagelen
cahiliye şiirleri derlenip yazıya geçirilmiştir. Sözgelişi muallaka şiirleri

ilk defa İslamı dönemde Hammad er:-Raviye (160/776) tarafından der
lenmiştir.3 Buna binaen olsa gerek Hammad er-Raviye Eski Arap şiirini
derleyen ilk kişi olarak kabul edilir.4 Yine el-Mufaddal ed-Dabbı

(178/794), Abdulmelik b. Kureyb el-Asmaı (216/831) gibi pek çok dilci
Cahiliye devri şairlerinin şiirlerini bir araya toplamışlardır.5 Ancak riva-
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3 Demirayak, Kenan - Çöğenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, Atatürk
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4 Tüccar, a.g.m., XV, 487.
5 Demirayak- Çöğenli, a.g.e., s. 46-47.
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yet şeklindeki bu derlemelerin yazıya geçirilmesi daha çok talebeleri
tarafından yapılmıştır.6

Kur'an'daki garib lafızları açıklamak amacıyla derlenen bu·şiider

den, Kur'an ilimIeri, dil, edebiyat, tarih, dinler tarihi gibi ilim dallarında

da yararlanılmıştır.

B- Cahiliye AraplarındaDin:

Cahiliye teıimi, gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde Arap
ların İslam'dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslami devredekin
den ayırt etmek için kullanılmıştır. Bu nedenle genellikle Araplar'ın İs

ı

lam'dan önceki dönemine "Cahiliye" veya "Cahiliye çağı", o dönemde
yaşayan şairlere de "Cahiliye şairleri" denir.? Bazıları Cahiliye dönemini

. 8
Hz. ısa'dan Hz. Peygamber'e kadar olan devre ile de sınırlı tutar.

İslamiyetten önceki devirleri, İslami devirden ayırdetmek için
"Cahiliye" kelimesinden daha uygun bir kavram bulunamaz. Çünkü
İslamiyetten önceki devrin, göze çarpan en belirgin çizgisi, zorbalık,

zulüm, çapul, ahde vefasızlık, kız çocuklarını diri diri gömmek, kuvvet
ve kudretini başkalarına duyuracak çılgınlıklar yapmak, para ve serveti
nin yettiği kadar kadın ve dost edinmek, alabildiğine zina, keyif ve işret

ederek sıhhatini harcamak "Cahiliye" devrinin belli başlı özellikleridir.9

Cahiliye Araplarının din ve inançlarıyla ilgili en kesin bilgileri
Kur'an-ı Kerim sunmaktadır. Kur'an'ın yanında Cahiliyye Araplarından

günümüze ulaşan kitabelerde ve Eski Arap Şiirinde de bu türden bilgiler
bulunmaktadır. Bunların yanında Kur'an tefsirleri, hadis, siyer ve
meğazi kitapları ile Mekke ve Medine tarihi gibi özel alanlara dair tarihi
eserlerden de bu konuda faydalanılmaktadır. Yine ilk dönemde, özel
olarak Cahiliye Araplarının inançları, ibadet şekilleri, putları ve put ev
leri ile ilgili bilgiler sunan Kitabu'l-Esnam, Edyanu'l-Arab vb. isimli

6 Şevki Day[, Tarihu'I-Edebi'I-Arabi I, el-Asru'I-Cahili, Daru'I-Maarif, Kahire-Ty.,
s.160.

7 Fayda, Mustafa, "Cahiliye" mad., DİA, İsı.-1993, VII, 17.
8 Weir, T.H., "Cahiliye" mad., M.E.B. İslam Ansiklopedisi, III, ll; TÜıücü, Süley

man, "Cahiliyye Kelimesinin Mana ve Menşeti", Atatürk Ü~iversitesiİslami İlim

ler Fakültesi Dergisi, Ankara-l 980, Sayı: 4, s. 281.
9 Danışman, Nafiz, "Cahiliyye Kelimesinin Mana ve Menşei", Ankara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: V, Sayı: I-IV, Ankara-1956, s. 194.
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eserler yazılmışsa da bunlardan sadece İbnu'l-Kelbi'nin Kitiibu'/-Esniim
adlı eseri günümüze ulaşabilmiştir.

ıo

İslam'dan önceki çağlarda Arap yanmadası türlü din ve inançlann
etkisi altında kalmıştır. Buraya zaman zaman hak dinler gönderilmiş,

Hud, Salih, İbrahim, İsmail ve Şuayb gibi peygamberler bu bölge halk
lannı doğru yola çağın111şlardır. Bilhassa Hz. İbrahim ve oğlu İsmail,

Hicaz taraftannda yaşayan Araplar üzerinde büyük tesirler icra etmiş

lerdir. ii Bunlar da gösteriyor ki diğer Sami kavimler gibi Araplann da
en eski dinleri tevhid esasına dayanmaktadırY

Cahiliyye araplan diğer tann ve put adlanmn dışında en yüce
mabud olarak Allah kelimesini de kullanıyorlardı. Allah kelimesinin
çoğulunu da kullanmıyorlardıY

Arap yanmadasında ve daha çok Güney Arabistan'da milattan son
raki yıllarda var olduğu anlaşılan bir ralımiin inancıyla da karşılaşıl

maktadır. Şenfera, Sulale b. Cundeb, Hatim et-Tai, Zeyd b. Amr gibi
şairlerin şiirlerinde rahman isminin Allah'ı iffide etmek üzere kullanıldı

ğını gösteren deliller mevcuttur.
ı4

İslami dönemde olduğu gibi
Cahiliyye döneminde de rablil ve ilah kelimelerinin aksine rahrnan keli
mesinin çoğulunun bulunmaması, bu kelimenin bir tek tannyı yani Al
lah'ı ifade ettiğini göstermektedir.ı5

Cahiliyye Araplannın en yaygın inancı ise çok tanncılık ve putpe
restliktir. Mekke'de hemen hemen her evde bir put olduğu rivayet edi
lir. ı6 İslami kaynaklar, Araplardaki çok tanncılık ve putperestliğin ya
bancı kaynaklı olduğunu belirtirler. Arap yanmadasına putperestliği ilk
getiren kişinin Amr b. Luhayy olduğu zikredilir.

ı7

10 Çağncı, Mustafa, "Arap" Mad., "İslam'dan Önce Araplar'da Din" DİA, İst.-1991, III,
316.

ii Tülücü, "Eski Arap Yanmadasında Muhtelif Dinler ve Mensuplan", Din Öğretimi

Dergisi, Sayı: 26, Ocak-Şubat, 1991, s. 73.
12 İbnu'I-Kelbl, a.g.e., s. 6: Çağncı, a.g.e., II, 316.
13 Çağncı, a.g.m., III, 317.
14 Taberi, 1,131-132; Çağncı, a.g.m., III, 316.
LS Çağncı, a.g.m., III, 316.
16 İbnü'l-Kelbı, a.g.e., s. 39.
17 Çağncı, a.g.m., III, 317.
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Yine rivayete göre bu putperest Arapların içinde İbrahim ve İsmail

peygamberden kalan adetleri devam ettirenler de vardı. Kabe'ye' saygı,
onu tavaf, hac, umre, Ararat ve Muzdelife'de vakfe, kurban sumnak, hac
ve umre esnasında lebbeyk diyerek telbiye, Menat putunun yanında tıraş

gibi adetlere kendilerinden bir takım iHiveler de yaparak bunları

sürdürürlerdi. ı8

Putperestliğin yamnda Arap yarımadasında özellikle de Necran ve
Hire bölgelerinde hıristiyan Araplar da vardı. Ayrıca bu yarımadada

Araplarla içiçe yaşayan yahlidiler de mevcuttu. ı9

Cahiliyye arapları genelolarak putperest olmakla birlikte, arala
rında çok az sayıda da olsa hanifler olarak tammlanan bazı kimseler
mevcuttu. Bunların Hz. İbdihimin dinini yaşatmaya çalıştıkları, Yahlidi
lik ve hıristiyanlıktan uzak kaldıkları ve putperestlikle de mücadele et
tikleri bilimnektedir. 2o

Kısaca söyleyecek olursak Arap yarımadasında başta putperestlik
olmak üzere Hanif dini, Yahlidilik, Hıristiyanlık, Sabiilik ve Meclisilik
gibi dinler mevcuttu.2ı

C- Cahiliye Şiirinde Dinı Motifler

Cahiliyye dönemi Araplanmn inanç ve dini telakkileıi hakkında

Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden sonra en önemli bilgi kaynakların

dan birisi de eski Arap şiiridir. Çünkü Cahiliyye şiirlerinde Arapların

nesepleri, savaşları gibi temel konular yamnda kısıtlı da olsa Cahiliyye
dönemi tanrıları, putları, inanç ve telakkileri hakkında bilgilere rastla-

22mr.
Cahiliye şairleri şiirlerinde en fazla Allah, rabb, ilah; nadiren de

ahiret, hesap, ceza ve mükafat kelimelerini kullanmışlardır. Bunlar da
cahiliye Araplarında Allah inancı olduğunu göstermektedir. Zaten

IS İbnü'l-Kelbi, a.g.e., s. 27-30.
19 Nicholson, Reynold A., "İslam Öncesi Arap Şiirinde Dinin Etkileri", çev. İbrahim

Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat FakÜıtesi Degisi, Sayı: 17, Erzurum-2002,
s.221-224.

20 çağncı, a.g.m., III, 317.
21 Tülücü, "Eski Arap Yanmadasında Muhtelif Dinler ve Mensuplan", 74-83.
22 çağncı, Mustafa, "Arap" mad., -İslamdan önce Araplarda Din- DİA, İSİ.-1991, III,

316.
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Kur'an'da da müşrik Arapların sıkıntılı anlarında Allah'a yalvardıkla

rı,ı3 en büyük yeminlerini Allah adına yaptıkları24 ; bununla birlikte cin
leri Allah'a ortak koştukları,ıs Al1ah'a oğul ve kızlar isnat ettikleri,26
melekleri Allah'ın kızları olarak gördükleri2? ifade edilir. Zaten bunların

bir kısmını aşağıda sunacağımız şiirlerde de göreceğiz. Bu ifadelerde ve
daha başka ayetlerde de işaret edildiği gibi bu, çok tannlı bir Allah i
nancıydı. Ömeğin şiirlerinde Allah ve ahiret inancım işleyen hatta bir
peygamber gelmesini tememli eden Umeyye b. Ebi's-Salt, Hz. Peygam
ber, peygamber olarak gönderildiğinde ona iman etmemiş, okuduğu

şiirleriyle müşrikleri desteklemiştir.
28

İslam öncesi Arapları şiirlerinin yanında bazı dualarında, deyim ve
atasözlerinde de Allah kelimesini oldukça fazla kullanmışlardır. 29

Fakat bir şairin mısralarında sevap ve cezadan, ahiret inancından

bahsedilmesi onun putperest olmadığı anlamına gelmez. Sözgelişi mıs
ralarında Allah, .Ahiret, hesap, ceza ve sevaptan bahseden şair Zuheyr b.
Ebi Sulma hakkında Şevki Dayf şöyle bir yorum getirir: "Eğer bu beyit
ler gerçekten ona aitse onun için hanif inancına mensup olduğu hükmü
ne vannak mümkün. Ancak bana göre Zuheyr atalarımn dinini bırak

mamıştır. Bunlar sadece mısralarına serpiştirilmiş bazı kelimelerdir,,30
Fakat buna rağmen bazı kaynaklarda Zuheyr b. Ebi Sulma hanifler ara
sında sayı.lır. 3ı Yine bu şairlerden Kus b. Saide el-İyadi, Zeyd b. Amr b.
Nüfeyl, Umeyye b. Ebi's-Salt, Adi b. Zeyd el-İbMi, Varaka b. Nevfel
el-Kureşi, Abid b. el-Abras'ın da hanifler arasında adları geçer.32

Biz bu çalışmamızda daha çok Bağdatlı Mehmed Fehmi'ı1İn,

Tdrilıu Edebiyydt-ı Arabiyye adlı eserini esas alarak, Cahiliyye dönemi

23 Yunus (lO): 22; Ankebut (29): 65.
24 En'am (6): 109; Nahl (16): 38.
25 En'am (6): 100.
26 En'am (6): 100.
27 Necm (53): 21.
28 Ünal, Ömer, "İslam Öncesi Arap Şiirinde Bazı Dini' Motifler", Nüsha Şarkiyat

Araştırmaları Dergisi, Yıl: III, Sayı: 9, Bahar 2003, s. 186.
29 Topaloğlu, Bekir, "Allah" mad. DİA, İSİ.-1989, Il, 473.
30 Şevki' Dayf, a.g.e., s. 303.
31 Kuzgun, a.g.e., XVI, 38.
32 Kuzgun, a.g.e., XVI, 38.
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araplanndaki dini motifleıi yansıtan bazı Ci:J.hiliyye şiirlerini sunaca
- 33
gız.

1. ALLAH

a- Lakit b. Ya'murIYa'mer (ö. 372 ?)34:

Jb..)c rS~Jij r~ ç.~i wj ri ~i ~ i t:uA ':i 35

r-S~J ~ rSJ.-i ıJ.l1;J ~~yJl.Y'~ tl.»ı l ~j6

Kin ve nefretin aleylıinize birleştinniş olduğu kuvvet

Allalı onlara galibiyet mi yoksa mağlubiyetmi nasip edecek bunu
düşünemezler

İşinizi - aferin size- lımp bilen,

Engin tecrübeli kimselere veriniz

b- İınruu'l-Kays (ö. 549)37:
<Lı i:::.ı.ı.ib Lo > - ·1 ~ i J,;..•. 11 :i...ı.ıi:.. > • ~ ..LI 38.. ~ J y -._ ..»=>- J1" J

Senin arzunu sadece Allalı yerine getirebilir

İyilikyolcunun en iyi azığıdır

c- Abid b. el-Abras (ö. 555):39

33 Burada şiirlerini sunduğumuz şairlerin hepsi Cahiliye döneminde yaşamış şairlerdir.

Sadece Umeyye b. es-Salt, İslamı döneme de yetişmiş, ancak müslüman olmamıştır.

34 Dlvam çeşitli defalar neşredilmiştir. Bkz. Demirayak- Çöğenli, a.g.e., s. 63-64.
Hayatı hakkında bkz. es-Sabunı, Abdulvehhab, Şu'ara ve Devavın, Beyrut-1978, s.
1-2.

35 Mehmed Fehmı, Tarıhu Edebiyyat-ı Arabiyye, Matbaatü Amire, İstanbul-l 332, I,
278.

36 Mehmed Feh~ı, a.g.e., I, 285.
37 Ebii Vehb (Ebu'I-Haris/Ebii Zeyd) Hunduc b. Hucr b. el-Haris Akiıü'l-Murar.

Cahiliye devrinin tamnmış Arap şairidir. İmruülkays, kaynaklann çoğunda klasik
kaside fonnunu ilk defa ortaya koyan, Arap şiirini belli kurallara bağlayan ve özel
likle kafiye için esaslar koyan şair olarak tanıtılmaktadır. Muallakasının da yer aldığı

Olviim birçok defalar basılmıştır. Bkz. Savran, Ahmet, "İmruüIkays b. Hucr" mad.,
DİA, XXII, 238.

38 Mehmed Fehmı, a.g.e., I, 61 i.
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o • - - WL J~ '.- ı...ıı::..:ı)l1iı1 'I'L.. 40.Y'.J"'-:! u" _ ıY' . __ _ _ u.ı J

İnsanlardan isteyen mahrum olur

Allah 'talt isteyelt ise hüsralta ıığramaz

d- Tarafe b. el-Abd (ö. 560):41

~L; dJ1..;kJı t.f.Jjj 1.4 t.d~ jp/jiİılL4.J:!l:JıbJ..E.U 'I..l2

Yemin olsun bilmezleı~ çakıl taşlarıyla fal açanlar,

Ve kuşlarla uğursuzluk arayanlar, Allah 'ııı ne yapacağını

e- Hans b. Hillize (ö. 580):43

..lll rb L..s~ l..i.WJ "Lo~ 0.lJ.\GJ.l u) LoJ 4..44

..lll ' • i .'j- ~I..J i -,' ~~i 4...ı ..~" ~" 4..45
YJU:!.Y" .~~". .~C'"

Onlara yaptıklarımızı bir Allah bilir

Hainlerin kanlarını ise kimse aramaz

Su ve hunnayla besledi onları (hükümdar)

Allah 'ııı takdiri mt.ıtlaka bulur yerini ve kim şaki alacaksa olur

f-Drve b. el-Verd (ö. 596):46

39 Ebu Ziyad Abid b. EI-Ebras el-Esedi. Cahiliye devri Arap şairlerindendir. Dlvanının

çeşitli baskılan vardır. Bkz. Yüksel, Azmi, "Abid b. Ebras" mad., DİA, I, 308-309.
40 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 948; Dayf, a.g.e., s. 102.
41 Dlvanı çeşitli defalar neşredilmiştir. Bkz. Demirayak- Çöğenli, a.g.e., s. 62. Hayatı

hakkında bkz. Corci Zeydan, a.g.e., I, 117-119.
42 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 67. (Mehmed Fehmi, bu beytin Lebid'e de nisbet

edildiğini söyler.)
43 Ebu Ubeyde (Ebu'z-Zalim) el-Haris b. Hillize b. Mekrlih el-Yeşkurl el-Bem. Ca

hiliye devri Arap şairlerindendir. Muallakası, Dlvanı ve bazı şiirleri derlenerek çe
şitli defalar neşredilmiştir. Bkz. Karaarslan, Nasuhi Ünal, ""Haris b. Hillize" mad.,
DİA, XVI, 196-197.

44 MuaIlakat Yedi Askı, çev. Şerafettin Yaltkaya, M.E.B. Yay., İstanbul-1989, s. 64;
ez-Zevzeni, a.g.e., s. 230.

45 MualIakat, s. 63; Ez-Zevzeni, a.g.e., s. 228.
46 Dlvanı çeşitli defalar neşredilmiştir. Bkz. Demirayak- Çöğenli, a.g.e., s. 63. Hayatı

hakkında bkz. es-Sabuni, a.g.e., s. 26-27.
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.uı.ı •. ' \~\ ts .1:.' - ~ı I.:J .' • Js WL >t...iJI . '.' 47
• LP." • ~ .J.J'?'A. ı.Y' ~~

:~LL ··~'I iill.:ı)W. ~',,,,q ı 1..i9 2:.ı • i L...ı:; i~' >, .48
~ ~.., •• • (S"...r;- .J YU..,.J. ~

Allalı kahretsin o çapulcuyu ki geceleyin,

Taşlık ve bataklıklardan geçip deve kesilen yerlerde yaşar

Allalı 'ııı memleketlerini gez, zengin olmaya çalış

Ya bolluk içinde yaşarsın ya da ölüp mazur görüliirsün

g- Nabiğa ez-Zubyani (ö. 604):49
4..::ı.J ,~L) "ği) cclyl ~ 69.b. ~ı., .,y.ll ~ i ~ I.J.., ~..,s0

Yemin ettim şüphe edecek bir şey kalmadı

Allalı 'tan başka kişinin gideceği bir yol yoktur

h- Hatim et-Tai (ö. 605):51
~ 01.1. LS .1:.' - ~II.:J ~ L..,.l ~ı:. i >'.:1\ . 52.., ~ .., .!r.'~ l) u":f'"' UA

Tek arzuları giyecek ve yiyecek olan

Mislı:inleri Allalı kalıretsin

i-Zuheyr b. Ebi Sulma (ö. 609/610):53

~:ıI.J ~ ~i 2"i ~ i~ ~ 1~.:ı.9 L, iilı t5~ ıYJI ~J54

47 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 314.
48 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 317.
49 En-Nabiğa Ziyad b. Muaviye ez-2übyanı. Divanı çeşitli defalar neşredilmiştir. (Bkz.

Demirayak- Çöğenli, a.g.e., s.64). Biyografisi için bkz. Arberry, A. J., Arabic
Poetry, Cambridge-1965, s. 170; Hayatı hakkında bkz. es-Sabfini, a.g.e., s. 32-33.

50 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 565, 856; eş-Şayi, Muhammed b. Abdurrahman b. Salih,
el-Furfıku'I-Lugaviyye ve Eseruha fi Tefsıri'I-Kur'ani'I-Kerım,Riyad-1993, s.
D~ .

51 Ebu SafIane (Ebu Adi) Hatim b. Abdullah b. Sa'd et-Tai el-Kahtanı. Cahiliye döne
minin cömertliğiyle ünlü şairidir. Divanı bir çok defalar yayımlanmıştır. Bkz.
TÜıücü, "Hatim et-Tai" mad., DİA, XVI, 473.

52 Mehmed Fehmi, a.g.e., 1,.342.
53 Divanı çeşitli defalar neşredilmiştir. Bkz. Demirayak- Çöğenli, a.g.e., s. 65. Hayatı

ve edebi kişiliği hakkında bkz. TÜıücü, Zuheyr b. Ebı Sulma ve Edebı Kişliği,

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum- i 982.
54 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 47; Polat, İbrahim Ethern, İslam Öncesi Hanif Edebi

yatı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum-1996, s. 42; "Hanif Şairlerin
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~ ~11ıı\~)]ı (JI

tS]ı Lo J:t9 ü-o ~J9.ı\ ij cillA.I-,

Gördüm ki Allalı haktır, arttı,

Bu düşüncemdensonra Allalı korkımı

Bilmez misin Allalı Tiibba yı heldk etti

Lokmau b. Ad'ı ve Adiyd yı da heldk etti

Bunlardan daha önce de Zii 'l-Karızeyu'i

Firavııu 'un ordusunu ve Necdşıyi de heldk eti

2. ALLAH ADıNAYEMİN

a- İmruu'l-Kays (ö. 549):
:tk.. ı.:ill Lo iilı-' - ·i..:.ı1lli i:. ~~ :;":;1·:'1\ & -I'·' Lo 56__ _ O:!-'l:ı. ~ _.Y-' tS..) U. -'

~4 lS?J;~! ~~ ':l iiıü ~\.S-' 'y\.c ~i ı.:=.57

Şöyle dedi: Allalı'a yemiu olsıııı ki başka bir çaren yok

Sende herhangi bir aşk şaşkınlığıgöremiyorum

Tallalıi babamın k&nı yerde kalmayacak

Amir ve Kdhil kabilelerini yok edinceye kadar (savaşacağım)

b- Zuheyrb. Eb]' Sulma (ö. 609/610):
~ .Ji.J CA...J ıJ .JilJ 'II ....• '1 -f.s;. -'.l.ı.JJ 58- ~ 'J~' f (.)~.

~ıJ dı! '. -- f LA 1.4f:tj JlJ..uJJ • i 'f~'ı dJı:;' iJ ~ı;9- ..r"'"' _ a: -P''J _J. _

Tallalıi, yeminle söylüyorum

Zubydn kavmi, bağlanıp hapsedildiği yılı iyi bilir

Şunu iyi bil ki Allalı'ayemiIıle söylı1yortlm

Şiirlerinde Monoteist Yapı", Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: I, Sayı:

I, Bahar 2001, s. 130.
55 Mehmed Fehmı, a.g.e., 1,48.
56 Ez-Zevzenı, Ebti Abdullah eI-Huseyn b. Ahmed, Şerhu'I-MuaIlakati's-Seb, Daru'I

cn, Beyrut-1972, s. 23.
57 Mehmed Fehmı, a.g.e., I, 571.
58 Sa'Ieb, Ebti'I-Abbas Ahmed b. Yahya, Şerhu D1vani Zuheyr, eI-Mektebetü'I

Arabiyye, Kahire-1964-1384, s. 88.
59 Sa'Ieb, Şerhu D1vani Zuheyr, s. 182.
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Yapamayacağın işe girişme, işin sonu nereye varacak düşün

3. ALLAH ADıYLABEDDUA60

a- Tarafe b. el-Abd (ö. 560):
.ı.iI.IL:.. ~~ ÜA rS A..::....:::.ıJ.u ~\ ~.; ~61

Nice kimselerle arkadaşlık ettim

Allah onları hiç giildürmesin

4. K.ABE ADıNA YEMİN
a- Zuheyr b. Ebi Sulma (ö. 60916 ı O):

<\.l.P' wl..b ı..S~1 ('J:I~ ~ta rA"»J~..J. ÜA o';: ~.P

Kureyş ve Cür/ıümlü kişilerin inşa edip

Etrafını tavajettikleri eveIKiibe 'ye yemin ederim

S.RABB

a- Tarafe b. el-Abd (ö. 560):
~L:.. -. - -~ ,- L:;, _i~ .1:.' - . ..:..us ,- -L:;, , .1- 63
• Ll: <y';!9 i.ft.J ç. -"'" - .JA u! J yı:;. i.ft.J ç. y J

Eğer Rabbim dileseydi ben de Kays b. Halid olurdum

EğerRabbim dileseydi ben de Amr b. Mersed olurdum

b- Adiyy b. Zeyd el-İbadi (ö. 590)64:
f -, . -ıL "1 ~i~ \TL - - <....ı..ıL:JI 4.s...::..ı- • i~ 65y-" uy _ ~ -. _ J • .JJ r.s-

Mekke 'nin ve /ıaçın Rabbine yemin olsun ki

60 Urve b. el-Verd ve Hiitim et-Tiii'nin yukandaki beyitleri de Allah adıyla bedduaya
örnek verilebilir. .

61 İbn Manzilr, Ebil'I-Fazl Cemiilüddin Muhammed b. Mükrim, Lislinu'I-Arab, Diiru
Siidır, Beyrut-Ty, VI, 4856; Mehmed Fehmi, a.g.e., 1,645.

62 MuaHakat, s. 23; Sa'leb, a.g.e., s. 14; ez-Zevzeni, a.g.e., s. 106.
63 MuaHaklit, s. 18; ez-Zevzeni, a.g.e., s. 89.
64 Adiyy b. Zeyd b. Hammiid el-lbiidi et-Temimi. Ciihiliye devri hıristiyan Arap

şairidir. Divanı ve diğer şiirleri neşredilmiştir. Bkz. Özcanoğlu, Muzaffer, "Adi b.
Zeyd" mad., DİA, I, 382.

65 Şevki Dayf, a.g.e." s. ı Oı .
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Düşmanlar aleyhimde hiçbir kötüıüğe aldırmaksızııı çalışıyorlar

c- Zuheyr b. Ebi Sulma (ö. 609/610):

t;5y .,:.ı.ıI.rJI 29~ tS) ":l ":li ~I.JYI J4.:JI ":ll b.\~ ":l.J

~.).J ::ı)l:.\I.J ~WI ":ll.J y.Jl.;.\.\I.J ~.ı.J~ u:..yi}6

Hiçbir varlığı kalıcı ve sonsuz görmiiyorum,

Sadece yüksek dağlar, gök, toprak

Ve Rabbimiz kalıcıdır

Bir de sayılı giinlerimiz ve geceler kalıcıdır

6. RAHMAN-RABB-TEVHİD-CENNET-CEHENNEM-

AHiRET AZABI-ALLAH TAKVASI-KAFİRLER:

a- Zeyd b. Amr b. NufeyI (ö. 605) 67 :

, .. -ıı jL;,JI .L :-. d.\jS . -. LbJI .'.. li ı::.ı.ı .
.)~ . ~ c.rc u - .J u':'-' y;.

1.·.~q":l '.ı\ ··.~ıı)\! . .ıl-~··ı.. .' . ":l
~ J u.; tSj"-' u.; r--~~

~.) Ü\5..J Ü;l.ıl ~ ":l ~~ jl y,.ı.\1 ~ l:ıl

y.) u.ıi ri 1..ı.::..IJ ~j i ~Y'~I i~ıo~',g:ı ijl Ü;l.ıi

, .. :11 .1L:;,.\5. ":lL:.. . ;~i ..il1··L _i_~ .ii
.).:r.""'"' r+J u . .) iş- u . r-- i'

J •• : -II Jib.\1 . Jo. ~ • • \ "i
~ ~ .>:.J:!S ?.9 ..»: Ü;l"?- c.ss: J

J •••_ ~II ". _! li • ~- LOS ..:.ılj '. - ~ .. 11 \.lıi
~ ~ C.J.J-l:1 ?~ ~ ~ ~.)

.J~I y)1 ~::ı A (ŞU u=.YI ~i ıfi.\.J

i • ":lIA. .1:~_ ~ L. ~ LA. k'. i -<~..ill -~ ..J.J.J+l ~ ~ y::ı.=> 1".) tSP

~~L:.. .JtSS.l.IJ 04 rA'~b ).Y.~I tSy.
~I 4..ı ~ •• L. i ~X i ~ '. i ~Lı"JI .••. . 68.J.J .~ .9 ~ .J-l.J"Y U. J o ~ u.9 tS..?- .J

İnsan ve şeytan cinlerini kendimden uzaklaştırdım,

Mert ve cesur kişi böyle yapar,

Ne Uzzii ya taparım ne de iki kızıııa,

Ne de Tasm Oğullarıııııı iki putuna,

66 Mehmed Fehmı, a.g.e., 1,47.
67 Hayatı hakkında bkz. Corci Zeydan, a.g.e., I, 143-144.
68 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 56-58.
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Aklımm emıediği çocukluğumda,

Rabb bildiğim Hubel'e de tapmam,

Büyüyüp kendimi kurtardığımda tek bir Rabb 'e mi,

Yoksa bin Rabb 'e mi tapacağım

Bilmez misin Allah yok etti,

Yolunu şaşırmış birçok kimseyi,

İyi olanları ise bıraktı,

Onlarm küçükleri büyüsün diye,

Kişi elbet bir gün gerçeği yakalayacak,

Aynen susuz bir dalın yeşille1l1nesigibi,

Ben ancak Rahnıan 'a Rabb 'imize kulolurum,

ŞefkatliRabb 'im günahlarımı bağışlasın diye,

Allah 'tan Rabb 'inizden daima korkun,

Böyle olursanızfelakete uğramazsınız,

İyilerin yurdu ce1l1ıettil~

Kafil'lerin ise yakıcı cehennem,

Dünyada rezildirler, ölünce de,

Gönülleri sıkıp daraltan azapla karşılaşırlar

7. İLAH

a- Abid b. el-Abras (ö. 555):

~lğ~ ~.ftl\\j ~J l.l.j\.l LS) 04 tı~J ,L.;d;:-ı

\.ı)1. J~ 0lJ '~flJI 'Jf! L..ıl.~ ~1~J i~ ~J

I.ı·- -ii -. - .dJ':L\ 'Jf169
~~JJ .•

Zii'l-Kanıeyıı'in peşine koştum;fakat yetişemediJn

Az kaldıDfivlid 'u da görecektim

Ebedi olmak ise mümkün değildir

69 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 925.
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Hepimiz son bulacağız

Sadece tanrı ve onun vech-i mabildu hariç

b- Nabiğa ez~Zubyani (ö. 604):70
t.-IJ&I ~tJ~ -- IA:j • t ..ı.:U-;;- 4JYI -:...: 11._ 'J _ !..p ar ...i'" • _ .'J..J~ " ~

Şayet (Mehbare) saçı sakalı ağarmış,

Kendini tanrıya adarr!ış bir rtilıip görseydi

8. İLAH- TEVHİD-YARATICI-TESBİH-ARŞ sAHİBİ

İSTİAZE-SÜLEYMAN (AS)-AD KAVMİ-CUDİDAGI:

a- Varaka b. Nevfel (Hicretten önce):72

.l:>.1 p.:./.iY)t.ğ .J:!:illl wl .~ ı.::.ı1§ J f'1j9'l ~.ll.!

ol~ ~ i)~ p.Jcol (jJ.9 ~li.. ~ f.t]l ÜJ~ '1 .

~ j~wb.,ı.uı ıJjyJI LSj üb.,ı.uı ~\J ts,;ı~1 <:+-ı.ı§ 0.:§ J

.l:>.i~ LSJLY ül~ '1 ....ı ç.1.A...J1 L.ı.::.:i ~ y...1..
:ll J\ UWI .ı' 4.1'1\ - - .ı.i:;.L::.ı '. . I....A' ~ '1_ J ı.Ş_Ju .. ~ .~ LSY i.r'

<ltıy.. tAJ:l y.Jı. uc-~ ~ iJ.ili.. W Jlc :.:.ı.ıJ6. .ı§ :iliJIJ

~ • lli.u L..u9' ''1\ ~"- 'i ....ı t...ı- ~ii '. l.ı ::ıı '. w.. '1 73Y •. • (.)"-l,Ju:""'J .J"'"'""'LJ ,LJ. J

Bazı insanlara nasihat ettim şöyle dedim:

Ben uyarıcıyım,sakın kimse sizi aldatmasın,

Yaratıcınızdan başka ilahlara tapmayın,

Sizi buna çağırırsalardeyin aramızda büyük bir engel var~

Tesbih ederiz o arşın sahibini ona sığınınz,

Daha önce de Cildi ve Cumud dağları onu tesbilı etti,

70 Dlvfmı çeşitli defalarneşredilmiştir. Bkz. Demirayak- Çöğenli, a.g.e., s. 64. Hayatı
hakkında bkz. es-SabUnı, a.g.e., s. 32-33.

71 Mehmed Fehmı, a.g.e., I, 869.
72 Hakkında "Varaka b. Nevfel Hayatuh ve Şi'ruh" (Eyhem Abbas Hammudı, el

Mevrid, Sayı: 2, Cilt: 17, s. 168-182.) adlı bir makale yazılmıştır. Bkz. Demirayak
Çöğenli, a.g.e., s. 65.

73 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 51.
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Gök kubbesi altında herşeyona hizmet eder,

Kimse onun egemenliğinden kaçamaz,

Gördüğümüz hiçbir şeyin parlaklığı baki değildir,

İlah biikidir, mal ve evlat heliik olur,

Hünnüze hazineleri birfayda sağlamadı,

id kavmi de uğraştı ama ebedi olamadı,

Süleyman da, bütün milletler,

Emrinde olduğu halde insanlar cinler.

9. Aıı:iRET -HESAP-CEZA-SEVAP-AMEL DEFTERİ-

CEHENNEM
a- Niibiğa ez-Zubyiin'i (ö. 604):
ij.J1l;. ~J11 jw 'i()Slj JI.:J...;11 4.::..J?i 411 .iiPJ4

Ben sana hiçbir zaman hiyiinet etmem

Çünkü Allah amelleI'in karşılığım verecektir

b- Hatim et-Tai (ö. 605):
~:'J J i ·~\i JLb '·, _ ., ~ı:::.w,~ Lı ,J.1,.~_ - ç. Y"' U.J c.ş-l.J __ .c.s.J ~J
~\S lii 1.....ı ~..*J ~)J i gJ~J. y. 1.....ı ~~ ~.;.i tJs}5
Ömrüm ne kadar uzun olursa olsun bir gün öleceğim

Varacağım yer de bir karanlık çukur olacaktır

Yaptığım işlerin hesabı sorulacaktır

Herkesin zarar verdiği malı ödemekle yükümlü olduğıı gibi

c- Zuheyr b. Ebi Sulma (ö. 609/610):
.<.,," . Lı :&I··:·~(~)lğ .1.: ~i .~<~ 1.. . ~'::. ~i
i"""y.ı e,s! c..r---' ~ r-:ı~J~

--o~ l,.lüS j . '. A~~·.i' J~ i:::. ~ i Io.II...ıı:ıJI •.176Y. _. ~ t:::;'-""'J' .r-'.J-;~ ~ J .• r~

İçinizdekileriAllah 'tan gizlemeyin

74 Mehmed Fehmı, a.g.e., 1,863.
75 Mehmed Fehmı, a.g.e., I, 330.
76 Sa'leb, a.g.e., s. 20; ez-Zevzenı, a.g.e., s. 110-111; Dayf, a.g.e., 102, 303; Ahmet

Çelik, Kur'an-ı Kerim İle Yeni Mana Kazanan IstıIahların Cahiliyye Döne
mindeki Kuııanışları, Basılmamış Yüksek Lişans Tezi, Erzurum, 1991, s. 62.
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Gizleseniz de Allah onu bilir

Cezası ertelenil', amel defterine yazılır, birikir

Hesap giiıııı için, ya da bu ceza dünyada verilir

d- Kus b. Siiide (ö. 600)77:

~~ ~ ~.rJ.JIJ wyJI ~UY ıi.?- rAy;.. Y~ eY->~

r+:t~ Lı.J:! ~ 0}.ğ ~J .:5,)~y eY-> i~i i~! ~

f+l~.;:F ~b: IJolyY ı.sb. i~W 0A W; I.ı.;~ ull..
A" .rıf • • ;1 J .J::1::' t~ J ~ f~ t~ i J : A :J.ı.J.::JJI' • ~ 78

;rr:-::-:'~ f"+'UJ uı:- f"+'U ~' eı ~J ~. ıru

Ölüm habercisi! Ölüler mezarlarında

Üzerlerinde parça parça ipek kalıntılarz

Bırak onlarz nasılsa birgün çağrılacaklar

Uykularından uyandıklarındadağılacaklar

Sonunda yeni bir şekle girecekler

Yeni bir yaratılış, aynen ilkyaratılış gibi

Bir kısmı çıplak, bir kısmı giyinik,

Bir kısmmııı elbisesl yeni, bir kısmıııııı da eskimiş olarak

e- Varaka b. Nevfel (Hicretten önce):
Lı..:k....ılıl· i ~.~ WL' -. Il:..ı.wi l::.ı~• ()A.JjU. • ..J .~ u:' .J .J

.~ W; ~I}dl 0\3) ~Y.J ~ Y.J~ Lu dI.i.;~

~L.,~.J~jj LF ı;ill rl.J ~.ı5 t?~i ü.;.ı.l\ ~1.JOı!J

W. '1 :La1 .<:IL, 1•.ö J1,J 1• '.tt.. .<: b . ~\,ğ
• ..)-'-'.~ "ti""" r;..r.J -r .

L, LA \.ilI ii i G.:.. \.ilI' '.<:~ ':. i 1•.ö..ılı1 ~. 'ii)\:i.J .J ~..J ., c..>" ()A u""'"' i'.J~ • y;-

YOLL.J~ <y:>})i w::..:i ÜIS ) J ~.J :lo.:...J 0L....i';l1 ~.).ı1 .ı5 J

L,oll..cyı . 1_ ' .• i:.~ '1 ı.:&..il.b. :ij . - 1....:::. i ~ . La i~i J .'iii__ .~ .ft"""'"'. .J"'-4.J .J.J • CT

Lı:ık.. ~. . t~ LJ.ij ~~k.. LJ.i1S ".- 'i . i ı.:&..il.b.• . .J J .:.J lffi!r'. .J ,.. .J c...r.""' U. •

'-:!cb ~.ı.ll ~ '1 ı.Y>J ü.;,ı\ <.5) '1J~~Y ü.;,ıF9

77 Kus b. Saide'nin hayatı hakkında bkz. Corci Zeydan, a.g.e., I, 144-145; Mehmet Ali
Kapar, "Kus b. Saide" mad., DİA, XXVI, 460; Hanna el-Fahfıri, el-Cami' fi
Tarıhi'l-Edebi'l-Arabıel-Edebu'l-Kadım,Daruıı-cn,Beyrut-1986, s. 124-125.

. 78
Mehmed Fehmı, a.g.e., s. 23.
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Amr'ın oğlu! Doğru yolu buldun nimete erdin,

Allah 'ın yalacı ateşinden kendini kurtardın,

Rabb'e boyun eğerek, onun dışında yoktur Rabb,

Azgınlarınput/arım terkederek,

Aramış olduğun dini bularak,

Rabbini tek bir Rab olarak kabulden hiç şaşmadın,

Güzel bir diyarda bulunuyorsun,

Orada eğlenir devamlı ikramlar görürsün,

Orada Allah dostuyla karşılaşırsın,

İnsanları ateşe iten zorbalardan olmazsın,

Rabbinin rahmeti ulaşır elbet insana,

Yerin yetmiş kat altında bulunsa da,

Korladu bir diyarı ziyaret ettiğimde derim,

Bana merhamet eyle, düşmanlarımı muzaffer eyleme,

Bana merhamet eyle, onlar cinlerden umarken,

Benim iliihım sensin, Rabbim ve ümidim,

Duaları kabul eden Rabb 'e boyun eğerim,

Asla davetçiye kulak vemıeyen kimselere ise boyun eğmeyi kabul

etmem
f- Umeyye b. Ebi's-Salt (ö. 624)80:

\.J:l~.w.=..]:.§ J i~ ~ rl <.Sil\ ..ili .l.=.ll

\ .U.• ,d,_" ~L:;JI. q ~ öt;.. .dj UC 81
.J~ ..,....y~ r.r ı.r-J~J J

Şükiir Allah 'a, hiçbir ortağı olmayan,

Varlıklara bir kader tayin eden,

79 Mehmed Fehmı, a.g.e., I, ~3-54.
80 Umeyye b. Ebl's-Salt, cahiliye devrinde yaşamış ve Tevrat'ı okumuştur. İbrahim

(a.s.)'in getirdiği dinin devamı kabul edilen Hanmyye'nin mensuplanndandı. Hz.
. Peygamber (S.A.V.)'in çağdaşıalmasına rağmen İslam'a ginnemiş', nebilik hevesine
. kapılmıştır. Bkz. Kuzgun, Şaban, "Hanıf' mad. DİA; İst.-1997, XVI, 38.

81 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 32. .
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Samimiyetle, şükürle ona yönelenierin içinde,

Yüzüm, bedenimhepsi ona boyun egel'ler,

10. HANİF DİNİ - RABB
a- Dmeyye b. Ebi's-Salt (ö. 624):

ı::.ı~ liu wy! ül .)~ ':ll~ C.,ş)~ Lı

~ .)~IJ J:llI Jh .)J~ 4..:L..ı.:::..~

.<:: 1.'11 _1-.' - ,. 1.~L:....:;, ~1. _.r=j" Y.).)ı..r' ~ rı .)~ "ti""" ~~

~.uj~i 0:ı~ ':ll .ı3ı i~ :Laysıı r~ 0:ı~ G5;82

Rabbimizin alametleri apaçıktır,

Bunları ancak inkarcıZCırtartışır,

Gece ve gündüz yaratılmış, hepsi,

Belli bir ölçüyle ortaya çıkarlar,

Sonra Yüce Rab, gündüzü ortaya çıkarır,

Işıkları yayılan güneş vasıtasıyla,

Han ifdininden başRa her din,

Kıyamet günü Allah katında yalandır.

ıl. PEYGAMBER-AHiRET:

a- Dmeyye b. Ebi's-Salt (ö. 629):
li ...:.. ~~ i.l.:ı u1 ~ < ':l i \..jt.ı:,.:;. i . lililJ:..lı..ı Lı 83

..r.-::- ~ ~ eY' .) u" -~ .

Keşke bir peygemberimiz olsa da bildirse,

Dünyaya gelişimizi, ölümümüzü ve daha sonrasını

12. PEYGAMBER ADLARı

A- NUH (A.S.):

a- Adiyy b. Zeyd el-Ibadi (ö. 590):
C.;.l f.J. ÜA .)y~ı (J.l.l ü;i j~J rJ"~ ÜA J~ ~84

82 Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 33.
83 Corci Zeydan, Tarihu Adabi'I-Lugati'I-'Arabiyye, Daru'I-Fikr, Beyrut- i 416/1996,

1,141; Mehmed Fehmi, a.g.e., I, 34.
84 -Mehmed Fehmi, a.g.e., s. 381.
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Nerede bu toprakların sahipleri, Nuh halkı

Sonra Ad ve Semud

b- Nabiğa ez-Zübyani (ö. 604):
1 • :~ ~ _1 :GL:.~\ (- ,',gl[,ğ • .' ';l;;' • . ts dU:ıs85
~ i' - u..?-:! \"..J-l u

Emanete hiyanet etmediğini gördüm

Nuh da böyleydi, emanete /ıiyanet etmezdi

B- DAVÜD (A.S.):

a- SeHime b. Cendel (ö. 608)86:

IgS~':l J.JI.l~..:.J ı» ~I.{., ~ ~t~~I ~.1;,,87

Davıid yapımı sağlam bir zır/ı

Yarzlıp kabuğundan çıfanış bakla tanesi gibi

14. ESKİ KAVİMLER

A. AD KAVMİ

a- Zuheyr b. Ebi Sulma (ö. 609/610):

# fC&!(jWf-"..sJt.J.i:1j r.J,i14&..;1rJ#.Jl&. ~(jl8

Sonra bu savaşta uğursuz çocuklarınız aoğar,

Ad kavminden Ahmer89 gibi, savaşta süt emerler savaşta sütten
kesilirler

B. İREM KAVMi90

85 Mehmed Fehmi, a.g.e., s. 565, 856.
86 Selame b. Cendel, hıristiyan bir arap şairidir. Divaıll neşredilmiştir. Bkz;. es-Sabuni,

a.g.e., s. 29-30; Şevki Dayf, a.g.e., s. 102; Demirayak-ÇöğenIi, a.g.e., s. 65.
87 Şevki Dayf, a.g.e., s. 102.
88 Muallakat, s. 25; Sa'leb, Şerhu Divanİ Zuheyr, s. 20; et-Taben, a.g.e., II, 99; el

Kurtubi, a.g.e., XVII, 142; İbn Manzur, a.g.e., IX, 157, XII, 315..
89 Bu beyti yorumlayanlar buradaki Ahmer isimli şahıstan maksadın Semud kavmin

den deveyi kesen Kıdar b. Salif olduğunu söylerler. Sa'leb, a.g.e., s. 20; el-Kurtubi,
a.g.e., XVII, 142; ez-Zevzeni, a.g.e., s. 112.

90 Bazılan İrem'in bir kabile ismi olduğunu söylerken bazılan da bir şehir adı olduğu

.nu söylerler. Bkz. Yakut el-Hamevi, Ebu Abdullah Yakut b. Abdullah, Mu'cemü'l
Bülrlan, Daru'I-Fikr, Beyrut-Ty., 1,154-155.
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a- Zuheyrb. Ebi Sulma (ö. 609/(10):

~jf; d}WI t$YiJi...P-& ;'.J.1 2JJ»!.li L.ı J.,J/J~~U/1
Diğerlerini ise görürsün ki zırhlarını hazırlamışlar

İre11l 'den beri gelen Diivudyapımı zırlılarını

15. MUKADDES KİTAPLAR

A.ZEBVR
a- İmruu'l-Kays (ö. 549):

'b:;~,;~' - 1"111 '.. ' .ı...,:; - . -.~92
ı,F . ~ u'-'" {j"; t.T ~~ ı..r ,).J-:.J
.~ t! 4..ı1::. " - ·~·I '\...ı.ılı" L..::.:. . . -. ~93
~ ~ LS~ C::~ ı....ı.ı W. .J wl.:>. ~ ,).J-:.J

Gördüğüm enkaz yığınz kimin ki beni üzdü

Yemen lıunna lifine yazılmış Zebıır yazısı gibi

Benden sonra üzerinden yıllar geçti

O aynen rahiplerin muslıaflarındaki Zebııryazısı gibiydi

17.RAHiP ..
a- İmruu'l-Kays (ö. 549):

i • ·ts Lt:JLı -)\1JI: . ~ . i~.~ . ~ i - .) ~- u:;,94
T fo -.r ~ ~., .J~.J

~ i '::.ı.ıL...::ıA i ou:.,: .) . ,~:) 'I JLı~Lı.1:ı..ı.tJI -,\...,195
., .J e-- J ~ u="-' . . __ u

(Yüzünün parlaklığı) geceleyin karanlığı aydınlatır

91 Sa'leb, a.g.e., s. IS8; el-Alilsı, Ebil'I-Fadl Mahmild, Rfihu'I-Meanl fi Tefsıri'l

Kur'ani'I-Azım ve's-Seb'i'I-Mesanl, Daru İhyai't-Türiisi'I-Arabl, Beyrut-Ty.,
XXX,122. .

92Et_Taberl, Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerlr (3 i 0/923), Camiu'I-Beyan an Te'vili
AYi'I-Kur'an, Daru'I-Fikr, ı-xxx, Beyrut-140S, IV, 198 ; El-Kurtubı, Ebu Abdul
lah Muhammed b. Ahmed b. Ebu Bekr b. Ferah (671/1273), el-Cami Ii-Ahkami'l
Kur'an, Thk. Ahmed Abdulailm el-Berdilnı, ı-xx, Kahire-1372, IV, 296; İbn Man
zur, a.g.e., VIII, 199; Mehmed Fehmı, a.g.e., I, 334. (et-Taberl ve el-KI.!rtubl bu
şiirdeki zebilr kelimesinin kitap anlamında kullanıldığını söylerler.)

93 Mehmed Fehmı, a.g.e., I, 460.
94 Muallaka, s. S; İbn Manzilr, a.g.e., XV, 280; ez-Zevzenı, a.g.e., s. 32; Mehmed
Fehmı, a.g.e., I,63S.

95 Muallaka, s. 8; ez-Zevzenı, a.g.e., s. Si.
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Kendini ibadete vermiş raIıibilZ lambası gibi

(Şimşeğin) parlaklığı aydmlatıyor raIıibiıı

fitili bol zeytin yağma batırılmış lambası gibi'

19. PUTA TAPlVlA

a- İmruul-Kays (ö. 549):
~~ ü\s yy.. uı ~ ~~ f)L.. ~ )-'~ ı5:;ı~96

Birdenbire, sırtları ak ve ayakları kara bir yaban öküzü sürüsü
çıktı karşımıza. Dişi/eri,

Devar adlı putun çevresinde uzun, siyah etekleriyle dönen genç
kızlar gibi dertop olmuştu

Değerlendirme ve Sonuç:

Cahiliye şiirleri çoğunluğunu oryantalistlerin oluşturduğu bir grup
tarafından inkar edilir. Bunlar, Cahiliyye şiirini kökünden reddedip bu
şiirlerin İslamdan sonra düzenlendiğini söylerler. Yine bazı müsteşrikle

re göre bu şiirlerde geçen Lat vb. put isimleri daha sonra müslümanlar
tarafından Allah lafzıyla değiştirilmiştir. 20. asır edebiyatçılanndan

TaM Huseyn de müsteşriklerle aynı görüşü paylaşmakta, bu şiirlerin

uydunna olduğunu iddia etmektedir.97 Oryantalist1erin bu görüşlerini

aktaran Bekir Topaloğlu hem şu an elimizde bulunan cahili şiirlerinde

azımsanamayacak ölçüde put ismi olduğunu; hem de cahiliye şiirinden

put adlannın çıkanlıp yerlerine Allah kelimesinin yerleştirilmesinin

lafız ve mana ahengi bakımından çok zor olduğunu, bunun önemli bir
fayda da sağlamayacağını söyler.98 Ancak bu şiirlerin hepsi olmasa da
en azından bir kısmı tenkitten kurtulamaz. Sözgelişi Umeyye b. Ebi's
Salt'ın şiirlerinin Kur'an'la benzerlik arzetmesiyle alakalı olarak Cevad
Ali şöyle der:

96 MuaIlaka, s. 7; İbn Manzur, a.g.e., IV, 297; ez-Zevzeni, a.g.e., s. 47.
97 Ünal, a.g.m., s. 187-188; Tahii Hüseyin, cıihiliye Şiiri Üzerine, çev. Şaban Kara

taş, Ankara Okulu, Ankara-2003, s. 32, 95.

98 Topaloğlu, a.g.m., II, 473.
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"Bana göre bu benzerlik ve uyuşmanın kaynağı intihaldir.
Umeyye, kavmi putlara taptığı için onlara karşı gelmişti. Tevhid inan
cındaydı. Yahudilik ve hıristiyanlık hakkında da bilgi sahibiydi. Fakat
ben, onun, Kur'an ve hadiste geçen arş, kürsü, Allah, melekler, kıyamet,

cennet, cehennem, hesap, sevap, ceza vb. kavramlara vakıf olduğunu

sanmıyorum. Çünkü bunlar, İslam'a has kavramlardır. Bunların ayrıntı

ları ne yahudilik, ne hıristiyanlık ne de hanlflikte vardı. Bunların,

Umeyye'nin şiirinde hem de İslami kavramlarla yer alması olsa olsa
İslami dönemde bazı insanların yaptığı bir iştir. Bunları Umeyye'nin
dilinden söylemişlerdir.,,99 Cevad Ali'nin bu yorumu Umeyye'ninşiirle

rinin en azından bir kısmı için geçerli olabilir. Ancak sahih hadis kitap
larında geçen Hz. Peygamber (SAV)'in, Umeyye'nin şiirlerini dinlediği

ve "Dili iman etmiş, kalbi inkar etmiş" dediği şeklindeki rivayetlereıoo

bakılırsa bu şiirlerin bir bölümünün Umeyye'ye ait olması gerekir.

Bu beyitlere dayanılarak bazı eski Arap şairlerinin Allah, ahiret,
bazı peygamber adları, hesap, ceza , sevap gibi konulardan haberdar
oldukları anlaşılmaktadır. Bunun da kaynağı atalarından gelen bilgiler
olabileceği gibi o zaman yaşayan hıristiyan ve yahudiler de olabilir.
Yine kendilerine haniflaIalarının dininden dönen denen kimselerin de bu
bilgilerde bir payı vardır. Fakat bir şairin mısralarında sevap ve cezadan,
ahiret inancından bahsedilmesi onun putperest olmadığı anlamına

gelmez. Sözgelişi mısralarında Allah, ahiret, hesap, ceza ve sevaptan
bahseden şair Zuheyr b. Ebi Sulma hakkında Şevki Dayfın "Zuheyr'in,
atalarının dinini bırakmadığı" şeklindeki yorumunu daha önce söyledik.

Son olarak şunu da söylemeliyiz. Şiirlerinde Allah, ilah vb. lafızla
rı kullanan şairler genelde putperest iken, Allah, ilah vb. adların yanında

cennet ve cehennemden, ahiretten, hesap ve hesap gününden bahseden
şairler genelde hanif inancınamensup şairlerdir.

KonumuzIa ilgili olarak bu şiirlerin dışında daha başka şiirler de
mevcuttur. Ancak, bu çalışmada maksadımızı iffide ettiğine yetecek ka
darını kullandık.

99 Cevad Ali, el-Mufassal fi Tarihi'I-Arab Kable'I-İslam, Diiru'l-İlmi li'l-Meliiyin,
Beyrut-1980, VI, 493.

\00 Ahmet Davudoğlu, Sahih-f Müslim Tercemesi ve Şerhi, Kitabu'ş,Şi'r, Bab No.
41, Hadis No. 2255, X, 56, İstanbul- ı 983,
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