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KLASİKTEN MODERNE: ARAP ŞİİRİNDE ŞİİR-MEKÂN İLİŞKİSİ

Ahmet ABDÜLHADİOĞLU

Öz
Arap edebiyatında, gerek nesir gerekse şiirde, mekâna ayrı bir önem
atfedilmektedir. İnsanı kuşatan yönüyle mekân, özellikle şiirde, bir alan olmaktan çıkıp,
şairlerin kullandığı sembolik ifadelerle birlikte, sanatsal bir düzleme dönüşmekte ve
şairin duygu ve düşüncelerini aktarması yanında, içinde yaşadığı dönemin sosyal,
kültürel, felsefi ve edebi durumu hakkında bilgi vermektedir. Özellikle cahiliye dönemi
muallaka şiirlerinde, kalıntılar (atlâl) üzerinde durarak maziyi ve göçüp giden sevgilileri
anan şairler, aynı zamanda yüzyıllar boyunca sürecek yeni bir şiir geleneğinin de
temelini atıyorlardı. Söz konusu gelenek, İslam sonrası dönemde de devam etmiş,
modern dönemde ise farklı bir üslupla karşımıza çıkmıştır. Klasik dönemde şairlerin
şiirlerine konu olan mekânlar daha çok gerçek mekânlar iken, aynı dönemde, örneğin
eş-Şenfara’nın şiirinde ütopik mekâna da dönüşebilmiştir. İslam sonrası dönemde bu
gelenek daha çok sanatsal bir etkinlik ve geçmişi taklit etme şeklinde devam etmiş,
modern dönemde ise yitik mekânlar, yitik vatanlar kavramları üzerinden farklı bir içerik
ve simgeselliğe bürünmüştür.
Anahtar Kelimeler: Arap şiiri, muallakât, atlâl, mekân.

From Classical To Modern: Poetry-Space Relationship In Arabic Poetry
Abstract
In Arabic literature, space is attributed a special importance in both prose and
poetry. Encompassing the human being, the space, especially in poetry, is transformed
from being an area into an artistic arrangement with the symbolic expressions used by
the poets, and conveys the poet’s feelings and thoughts as well as information about the
social, cultural, philosophical and literary situation of the period in which he lived.


Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Ahmet Abdülhadioğlu
Especially in the muallaqas poetry of ignorance period, the poets, who stood on the
remains (ruins) and memorialise the past and the passing away lovers, also laid the
foundation for a new tradition of poetry that would continue for centuries. The
aforementioned tradition continued in the post-Islamic period, and it emerged in a
different style in the modern period. While the spaces, which were subject to the poetry
of the poets, were more real places in the classical period, it could also be transformed
into an utopian space in the same period, for example in the poem of Al-Shanfara. In the
post-Islamic period, this tradition has continued rather in the form of an artistic activity
and mimicking the past; however, in the modern era, it has taken on a different content
and symbolism over the concepts of the lost spaces, the lost homelands.
Key Words: Arabic poetry, muallaqas, ruin, space.

Giriş
İslam öncesi cahiliye döneminden günümüze kadar şiir, Arap
toplumlarının hayatında önemli bir yer tutmuştur. Arap toplumunun, modern
dönem dâhil, tarihsel süreç içinde şiirden uzak olduğu bir dönem düşünmek
güçtür. Şiir, Arap düşünce dünyasına ve sosyal yaşamına dair kültürel kodları
taşıyan edebi bir ürün olmasının yanında, aynı zamanda Arapların tarihlerinde
ortaya koydukları ilk entelektüel ürünlerden biridir. Zamanla şekil ve muhteva
bakımından bazı değişimlere uğramakla birlikte Arap şiiri, yüzyıllar boyunca
Arap toplumlarının hemen hemen her kesiminin ilgisini çekmiş ve gelişimini
sürdürmüştür.
Cahiliye döneminde Arap şiiri, farklı muhtevalar içermekle birlikte,
mekân kavramına ayrı bir önem atfetmiştir. Kalıntılar üzerinde durup ağlama ve
maziyi anma geleneği, bu dönemde başlamış ve İslami dönemde de devam
etmiştir. Araplar, İslam’ın gelişinden sonra da fethettikleri topraklarda şiirlerine
farklı renkler katarak yaşatmaya ve zirvede tutmaya devam etmişlerdir. Öyle ki
sekiz asır hüküm sürdükleri Endülüs’teki el-Hamra Sarayı’nın kubbesine
mimari estetikle şiir sanatını bir araya getirmek suretiyle binlerce beyit şiiri
işleyecek kadar bu sanata tutkuyla bağlıydılar.1 Şiir ve mekân onlara
*Yrd. Doç. Dr. Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1
Salâh Cerrâr, Dîvânu’l-Hamrâ, el-Eşʻâru’l-ʻArabiyyetu’l-menkûşa fî mebânî kasri’l-hamrâ ve
kasri’lʻarîf bi ğırnâta, el-Muessetu’l-ʻArabiyye li’d-Dirâsât, Beyrut, 1999, s.5-66.
Ayrıca bkz. Emilio Garcia Gomez, Poemas arabes en los muros y fuentes de la Alhambra,
Publicaciones del Instituto Egipcio de Estudios Islamicos, Madrid, 1996;
https://elpais.com/cultura/2016/10/28/actualidad/1477662328_104120.html,
23.11.2017
tarihinde erişildi.; https://www.theguardian.com/world/2009/apr/07/alhambra-granada-wallinscriptions, 23.11.2017 tarihinde erişildi.
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geçmişlerini, kültürlerini, yaşadıkları sevinç ve hüzünleri hatırlatan iki unsur
olarak tarif edilebilir.
Mekânın Arap toplumlarının kültüründeki yeri ile şairlerin mekâna
atfettikleri önemle ilgili azımsanmayacak miktarda çalışma yapılmıştır. Üsâme
b. Munkiz (ö. 584/1188)’in farklı dönemlerde mekân (atlâl) ile ilgili yazılmış
olan ve beş bin beyit şiir ihtiva eden el-Menâzil ve’d-Diyâr isimli eseri, bu
çalışmalar içinde en önemlisi olup, şair kitabının mukaddimesinde bu kitabı
Suriye’nin Hama şehrinde hicri 552 yılında meydana gelen ve birçok akrabasını
kaybettiği büyük deprem sonrası kalıntılar üzerinde durarak bu diyara ağlamak
ve üzüntüsünü ifade etmek niyetiyle yazdığını söylemektedir.2
Bu çalışmada, önce şiir-mekân ilişkisine değinilecek, daha sonra
muallaka şiirleri başta olmak üzere cahiliye döneminden başlayarak modern
döneme uzanan bir süreç içinde şairlerin mekânı konu alan şiirlerine ve
devamında şiirlerde kullanılan imgelere değinilecek, mekânların kültürel
hafızayı oluşturmadaki rolü üzerinde durulacaktır.
1. Şiir-Mekân İlişkisi
Arapçada “mef‘al” vezninde, eylemlerin olup bittiği yer anlamında
kullanılan mekân3, beşeriyetin varoluşundan beri insanların zihinlerini meşgul
etmiş, felsefi düşünceye paralel olarak birçok göstergeleri olmuştur. Fiziksel bir
anlama tekabül eden bir kavram olması yanında, esasında ontolojik ve
toplumsal bir kategori olarak da değerlendirilen mekân4 edebiyatta da önemli
bir yere sahip olmuş, gerek nesir gerekse de şiirde yoğun olarak işlenmiştir.
Mekân, insanoğlunun zihninde kültür ve coğrafyaya bağlı olarak farklı
şekillerde tezahür etmiş, neticede soyut ve somut mekân algısı oluşmuştur.
Mekân, içinde yaşayanların kimliğini kazandığı gibi, kendi vasıf ve
özelliklerini, içinde yaşayan insanlara da yansıtır.5 İnsanoğlunun sosyal, politik
ve kültürel varlığı, zamanı ve mekânı biçimlendirdiği gibi, zaman ve mekân
olarak iç içe girmiş bir sürecin, insanoğlunun sosyal, politik ve kültürel varlığını
2

3

4

5

Üsâme b. Munkiz, el-Menâzil ve’d-diyâr, tahk. Mustafa Hicâzî, Dâr Ahbâri’l-Yevm, (2.bas.),
Kahire, , 1992, s.7.
İbn Manzûr, Muhammed b. Mukerrem b. Ali b. Ahmed, Lisânu’l-‘Arab, tahk. Yâsir Süleyman
Ebû Şâdî, Mecdî Fethî es-Seyyid, Dâru’t-Tevfikiyye li’t-Turâs, Kahire, 2009, XIII, s.178.
Arzu Maltaş Erol, Kemal Görmez, Ütopyalarda Mekân Tahayyülleri: Utopia’nın Mekânı,
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (30),
2016, 81-86, s. 82.
Sâhire ‘Uleyvî Huseyn el-‘Âmirî, el-Mekân fî şi‘r İbn Zeydûn, Yüksek Lisans Tezi, Câmiatu
Bâbil, Kulliyetu’l-âdâb, Kısmu’l-luğati’l-ʻArabiyye, Irak, 2008, s.15.
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da oluşturduğu söylenebilir.6 Mekân aynı zamanda şairin ve içinde yaşadığı
toplumun örf ve kültürünü de yansıtır. Bu yüzden mekânların şiirde; şiirin de
mekânlardaki izlerini aramadan yapılan her çalışma eksik kalır.7
Gaston’a göre zamanın hatıraları hızlıca hatıra getirmesi zor bazen de
imkânsızdır. Hatıralar donukturlar fakat mekânla bir araya geldiklerinde
canlanıverirler.8 Gaston’ın tespiti, Arap şairlerin mekânla kurdukları ilişkiye ve
onu hatıraları canlandıran unsur olarak telakki eden edebi anlayışlarıyla birebir
örtüşmektedir.
Felsefe, sosyoloji ve antropolojiyle ilgili bir kavram sayılabilecek olan
9
mekân, Arap şiirinde, yazıldığı döneme ait tarihsel ve kültürel öğelere ait
ipuçları da sunmaktadır. İnsanların ve özelde şairlerin mekâna verdikleri önem,
aynı zamanda insani/psikolojik bir durumdur. İnsanoğlu, kendisinden önce var
olan mekânı, eşyanın hakikati ile kurduğu ilişki üzerinden değerlendirmiş ve
önemsemiştir.10 Mustafa Nâsif, şairlerin kalıntılar başında durup ağlamalarının,
ferdi bir eylemden ibaret olmadığını, ölüm korkusu yaşayan her insan gibi
kalıntılar başında durdukları esnada aslında hayat ile ölümü, başka bir deyişle
varoluşu sorguladıklarını söylemektedir.11 Birçok Arap şairin şiirin giriş
kısmında mekânı adeta bir canlı gibi telakki ederek soru sorması ve selam
vermesi bunun bir göstergesidir. Şairin çocukluk dönemine ait bir davranış
şeklinde tezahür eden kalıntıları canlı telakki etme durumu ile kalıntılara soru
sorması, aslında onun uzak geçmişte kalan çocukluğunun sesine ses vermesi,
başka bir tabirle, varlığın hakikatini araştırma peşinde olan insanlığın ortak bir
çabası gibidir.12
Şiirde işlenen bir tema olması yanında, Arapların günlük hayatında da
mekânın ayrı bir önemi vardır. Aşağıdaki ayet-i kerimede cahiliye dönemi
Araplarının mekâna ne derece bağlı olduğu ifade edilmiştir:
6

Mehmet Narlı, Şiir ve Mekân Cumhuriyet Dönemi (1920-1950) Türk Şiirinde Şiir-Mekân
İlişkisi, Akçağ Yayınları, (2. bas.), Ankara, 2014, s.13.
7
Narlı, a.g.e., s.10.
8
Gaston Bachelard, Mekânın Poetikası, çev. Alp Tümertekin, İthaki Yayınları, (2. bas.), İstanbul,
2014, s. 39.
9
Habîb Mûnisî, Felsefetu’l-mekân fi’ş-şi‘ri’l-‘Arabî, İttihâdu’l-Kuttâbi’l-‘Arab, Şam, 2001, s.8.
10
Muhammed es-Seyyid İsmail, Binâ Fadâi’l-mekân fi’l-kıssati’l-Arabiyyeti’l-kasira, Dâru’sSakâfe ve’l-İ’lâm, Şarika, 2002, s.12.
11
Mustafa Nâsif, Dirâsetu’l-edebi’l-ʻArabî, ed-Dâru’l-Kavmiyye li’t-Tibâʻa ve’n-Neşr, Kahire,
tsz., s.236-237.
12
Hüsnî Abdulcelîl Yûsuf, el-İnsân ve’z-zamân fi’ş-şi‘ri’l-câhilî, Dâru’l-İttihâd, Kahire, 1988,
s.132.
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ْ اخ ُرج
ْ ُ( َولَوْ أَنَّا َكتَ ْبنَا َعلَ ْي ِه ْم أَ ِن ا ْقتُل
ْ وا أَنفُ َس ُك ْم أَ ِو
)ار ُكم َّما فَ َعلُوهُ إِالَّ قَلِي ٌل ِّم ْنهُ ْم
ِ َُوا ِمن ِدي
“Eğer onlara, kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın, diye
emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı müstesna, bunu yapmazlardı.”
Ayette, kişinin hayata bağlılığı ile mekâna bağlılığı eşit mesabede
görülmüş, mekândan ayrılık ölüm gibi addedilmiştir. Yani mekândan
ayrılmanın verdiği acı, ölümün verdiği acı gibidir. Bu durumdan Arapların
mekâna atfettikleri önem ve onu hayatta var olmanın bir unsuru olarak
görmeleri gibi bir sonuç çıkarmakla birlikte, fiziki anlamda da yaşadıkları
coğrafi alanı, başka bir tabirle vatan topraklarını önemsedikleri sonucu
çıkmaktadır. Öyle ki söz konusu dönemde Araplar, bir savaş ya da sefere
çıktıklarında, yanlarında yaşadıkları topraklardan bir kese dolusu toprak veya
kum bulundurur, baş ağrısı, soğuk algınlığı vb. durumlarda, bu toprak veya
kumu koklarlardı.14 Şairin aşağıdaki beyti de bu durumu ifade etmektedir:15
ْ
ننننننننننن قبي َ ننننننننننن
ننننننننننفارنا ِمن
ال بُننننننننننن َّ فنننننننننننَ أَ ْ ن
ِ ب نُسْنننننننن ا ا لِ ُنننننننن ِّ ْال َ والِنننننننن
ِ ِْمنننننننننَ التسننننننننر
ِ
13

“Yola çıktığımızda bir avuç toprak alırız yanımıza ve sevdiğimiz
mekânlara olan sevgimizden koklarız onu.”
Söz konusu dönemde, Arapların hayatında mekânın ne derece önemli
olduğu konusunda şiir-mekân ilişkisi üzerinden İbn Kuyeybe’nin aktardığı
hikâye oldukça dikkat çekicidir:
“İbnu’l-Kelbî’den rivayetle, Yemen’den bir topluluğun Peygamber
(S.A.V.)’i ziyaret etmek amacıyla yola çıktığı anlatılır. Bir müddet sonra yolunu
kaybeden topluluk, suyun olmadığı bir yerde üç gün geçirir ve bütün aramalara
rağmen su bulamaz. İçlerinden biri gölgelenmek için bir ağacın altına çekildiği
esnada, devesinin sırtında bir adam oradan geçer. Ağacın altında beklemekte
olan adam, o esnada İmruu’l-Kays’ın şu beyitlerini okumaya başlar:16
ْ ََولَ ّ نننننننننننننننننا َرأ
ْ نننننننناَ ِمن
َننننننننن فَرا ِ ِ نننننننننها دا ِمننننننننن
َوأَ َّن ْالبَين
َ أَ َّن ال َّ نننننننننننننننننري َع َ َ س هنننننننننننننننننا
َ
يَفِننننننل َُ َعلَيْهننننننا الُِّننننننلس َعرْ َم ُ ننننننها ننننننا ِمل

ننننننننار
ن
ِ

َ ْ ْال َعننننننننن ْينَ الّتنننننننننَ ِع ْنننننننننن
ِ تَيَ َّ َ ننننننننن

“(Yabani hayvanlar) suya ulaşmayı gaye bilip korktuklarında
avcılardan ve ayaklarındaki beyazlığı al kanlara boyamalarından,
13

4/en-Nisâ, 66.
el-Câhız, Ebu Osman ʻAmr b. Bahr, el-Hanîn ile’l-vatan, tahk. Tahir el-Cezâirî, el-Matbʻatu’sSelefiyye, Kahire, 1351, s.14.
15
el-Câhız, a.g.e., s.15.
16
İmruu’l-Kays, Divân, tahk. Mustafa Abduşşâfî, Dâru’l-Kutubi’l-ʻİlmiyye, Beyrut, 2004, s.121122.
14
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Su birikintisin olduğu pınara, Dârıc’a doğru yöneldiler, üzeri otlarla
kaplanan o yere ulaşıncaya kadar.”
Deve sırtındaki adam, bu şiir kime ait, diye sorar. Adam, İmruu’l-Kays,
deyince, deve sırtındaki, vallahi şair yalan söylemiyor. Bu size yakın bir su
birikintisidir, deyip şiirde geçen yeri tarif eder. Topluluk, adamın tarif ettiği
yere vardığında, üstü ağaç dallarıyla örtülmüş, suyun bol olduğu bir yere denk
gelirler. Orada bolca su içip kandıktan sonra tekrar yola koyularak Peygamber
(S.A.V.)’e ulaşırlar. Kendisine başlarından geçenleri ve İmruu’l-Kays’tan
okudukları iki beyit şiirin hayatlarını kurtardığını anlatınca, Peygamber
(S.A.V.), onlara cevaben şöyle demiş: Bu kişi, dünyadayken şan ve şöhret
sahibi, ahiret günü ise umursanmayanlardan ve unutulanlardan olacaktır…”17
Arabistan yarımadasını yurt edinen ve temel gereksinimleri için belli bir
mekânı yer edinmeyen Araplar, farklı yerlere intikal etmiş ve neticede
yerleştikleri her mekâna ait zihinlerinde farklı hatıralar oluşmuştur. Öyle ki
doğdukları yer ayrı, gençlikleri ve yaşlılıkları ayrı ayrı yerde olabilmektedir. Bu
göçler, münferit olabildiği gibi, tarım alanları arama, ticaret, eğlence ve zorunlu
göç (kabileden sürgün) şekillerinde de olmuştur.18
Bu dönemin bedevileri, at ya da deve sırtında otlak ve su aramak için
sağda solda dolaşmış, bir yerde aylarca kaldıktan sonra buraları da terk edip
suyu ve otlağı bol olan başka bir yere göçmüşlerdir. Göçtükten sonra
arkalarında ocak yerleri, küller, isli ocak taşları, su kapları, çadır ve kazık izleri,
çadırların etrafındaki arklar vb. sönük göç izleri kalmıştır. Bu izler, üzerinden
yılların geçmesiyle silinmiş ve seçilemez hale gelmiştir.19 Bu dönemin şairleri,
buradaki kalıntılardan örneğin ocak taşlarını, öldükten sonra yere yapışıp kalan
güvercine, ortadaki külü ise etrafında kadınların toplandığı ve iyileşmesini
beklediği hasta kimseye benzetmişlerdir.20 Atlâl şiirinin ortaya çıkış
sebeplerinden en temel olanı, bedevilerin belli mevsimlerde su ve azık peşinde
koşturmaları ve dönüşte rastladıkları ya da geride bıraktıkları kalıntılardır.21

17

İbn Kuteybe, ed-Diyneverî, eş-Şiʻr ve’ş-şuʻarâ, tahk. Ahmed Mahmûd Şâkir, Dâru’l-Maʻârif,
Kahire, 1967, s.126-127.
18
Faruk Ahmed Esleym, el-İntimâ fi’ş-şiʻri’l-câhilî, Manşûrât İttihâdi’l-Kuttâbi’l-ʻArab, by.,
1998, s.215-218.
19
Mahmut Kafes, Muallakalarda Hayvan ve Bitki Tasvirleri, Selçuk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, 35 (2016), 145-164, s.148.
20
İzzet Hasan, Şiʻru’l-vukûf ʻale’l-atlâl mine’l-câhiliyye ilâ nihâyeti’l-karni’s-sâlis, Matbaatu’tTerakkî, Şam, 1968, s.44-45.
21
İzzet Hasan, a.g.e., s.7.

[1002]

Klasikten Moderne: Arap Şiirinde Şiir-Mekân İlişkisi

Her insanda olduğu gibi şair de doğup büyüdüğü, suyunu içtiği
toprağa/mekâna bağlı olmuştur. Arap şiirinde mekân, şairin hatıralarını
canlandırıp kendisine ilham kaynağı olması bakımından, cahiliye döneminden
günümüze kadar önemli bir yer işgal etmiştir. Bu anlamda cahiliye dönemi
şairlerinden el-Murakkiş el-Ekber’in terk edilen mekânları anlatmak için
kullandığı şu ifadeler oldukça önemlidir:22
ننننننننننم قَلَننننننننننن ْم
ننننننننننِ فنننننننننننَ َ ْهن
َرقَّن
النننننننننننننننن ّ ا ُر قَ ْفنننننننننننننننن ٌر والرس ننننننننننننننننو ُ َك ننننننننننننننننا
َ
ِ ننننننننننر ا َ ِدين
ِ
“Virane ve ıssızdır (sevgilinin) yurdu ve ona ait izler derinin üzerine
kalemin çizdiği nakışları andırır.”
Şiirle mekân arasındaki ilişki, dilsel anlamda da kendini açıkça
göstermektedir. Öyle ki fiziki anlamda oturulan, iskân edilen ve sütunlar üzerine
inşa edilen yer anlamında kullanılan beyt (ev) ile kelimeleri bir arada barındıran,
onları ihtiva eden ve onlara mekân sağlayan ve yine bir nevi sütun vazifesi
gören şiirlerin her bir dizesi de beyit diye isimlendirilmiştir. İbn Reşîk de bu
benzerliğe dikkat çekerek şunları söylemektedir:
“Şiirin her bir beyti, binalardan eve benzemektedir. Bu evin temeli,
insanoğlunun tabiatı, tavanı rivayet, sütunları ilim, kapısı alışkanlık ve sakinleri
(şairler) ise manadır. Sakinleri olmayan evde (manası olmayan evde) hayır
yoktur. Şiir bahirleri ve kafiyeler, bu anlamda evin ölçüsü gibi veyahut ipin
bağlandığı kazık gibidir.”23
Yukarıda İbn Reşîk’in söyledikleri üzerinden şu sonuca ulaşabiliriz.
Arapların biri fiziki biri de manevi olmak üzere iki evi bulunmaktadır. Bu iki
evden biri olan şiir, hayatlarında önemli bir yer teşkil etmektedir. Şair, geride
bıraktığı ve adeta viraneye dönen bu fiziki mekânları, daha küçük ama manen
çok büyük bir mekâna, yani şiir beyitlerine/evlerine hasretmektedir. Şairin
mekânla konuşması ve onu adeta canlı bir varlık gibi telakki etmesi, onun
mekânla kurduğu güçlü ilişkinin bir göstergesidir. Şairin duygu dolu kelimeler
kullanmak suretiyle mekânla kurduğu sıcak ve samimi ilişki sayesinde, şiirinde
zikrettiği coğrafi mekânlar, daha geniş ve anlam dolu bir mekân özelliğine
bürünür. Zaten şairlerin bu duygu dolu sözleri ve şiirleri olmazsa bu mekânların
birçoğunun ismi günümüze de ulaşmazdı.

22

el-Murakkişu’l-Ekber, ʻAmr b. Saʻd, Dîvânu’l-Murakkişeyn, tahk. Kârîn Sâdır, Dâr Sâdır,
Beyrut, 1998, s.67.
23
İbn Reşîk el-Kayrevânî, el-‘Umde fî mehâsini’ş-şi‘r ve âdâbihî, Matba‘atu’l-Kâtibi’l-ʻArabî, (2.
bas.), Şam, 1992, s.9.
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2.Cahiliye Dönemi Arap Şiirinde Şiir-Mekân İlişkisi
Cahiliye dönemi şiirlerinde ve özelde muallakalarda, şairin mekânla
kurduğu ilişki, toplumun bireyleriyle kurduğu ilişki kadar devamlı ve
samimidir. Fakat bir farkla, o da şairin mekânla kurduğu ilişkinin felsefi ve
sanatsal bir değere ve derinliğe sahip olduğu gerçeğidir. Kalıntılar üzerinde
duran sıradan biri ile şairin duruşu ve mekânla ünsiyet kurması da bir değildir.
Şairin buradaki duruşu, estetik değeri olan, sanatsal bir duruştur ve bu duruşta,
cüzi olanı külli olanla bir araya getirme, hazır bulunanı geçmişle yüzleştirme
çabası mevcuttur. Yani bu dönem Araplarının mekâna bağlılığı küçük bir alanla
sınırlı değildir.24 Bu dönemin şairleri, içinde var oldukları mekânın ve varlık ile
yokluk arasındaki ince çizginin de idrakindedirler.
Cahiliye dönemi şairi, içinde yaşadığı zamanın baskı, sıkıntı ve
zorluklarından kurtulmak amacıyla, duymayan ve konuşmayan kalıntılara iltica
ederek onları insani özelliklerle tasvir ediyor ve teşhis sanatını kullanarak
onlarla ünsiyet kuruyordu.25 Bu dönemde yazılan şiirlerin birçoğunda, deve,
yaban öküzü, at, kurt, kuş, ölüm, kader/felek, üzüntü, bulut, yıldırım, yağmur,
gece, rüzgâr, ağaç, kalıntılar, hatta şiir bile kişileştirilmiş, bunlara insani
vasıflar yüklenmiştir.26 ‘Amr b. Kumey’e (ö. m.540)’nin aşağıdaki beyitleri bu
durumu ifade eden beyitlerden sadece bir tanesidir:27
ُ
ْ َ ِفَ َك ْيننننننننَْ ب
ْ ننننننناَ النننننن َّ ْ ِر ِم
ننننننن َ يْنننننن ُ ال أَ َر
ََر َم ْتنننننننَ ب
ِ ننننننننن يُرْ َمننننننننل َولَنننننننن ْي َ بِنننننننن َرا
َولَ ِكنَّنِنننننننننننننَ أُرْ َمنننننننننننننل بِ َ ْين
فَلَنننننننننننننننوْ أَنَّهنننننننننننننننا نَبْننننننننننننننن ٌل إِ ا التَّ َ ْيتُهنننننننننننننننا
ِ ننننننننننننر ِ نننننننننننننها
ِ
“Musibetler28 bir ok misali bilmediğim yerden vurdu beni, vurulup da
vurmaya gücü yetmeyenin ne olur hali?

24

Faruk Ahmed Esleym, el-İntimâ fi’ş-şiʻri’l-câhilî, Manşûrât İttihâdi’l-Kuttâbi’l-ʻArab, by.,
1998, s.163-195.
25
Hikmet Ahmed Şâfî el-Es‘ad, el-Ensane fi’ş-şi‘ri’l-câhiliyye, Yüksel Lisans Tezi, Câmiatu
Haleb, Kulliyetu’l-Âdâb ve’l-‘Ulûmi’l-İnsâniyye, Kısmu’l-Luğati’l-‘Arabiyye, Suriye, 2009,
s.5.
26
el-Es‘ad, a.g.e., s.37-97.
27
‘Amr b. Kumey’e, Divân, Hasan Kâmil es-Sîrâfî, Câmiʻatu’d-Duveli’l-ʻArabiyye, Maʻhedu’lMahtûtâti’l-ʻArabiyye, by., tsz., s.45-46.
28
Şairin yukarıdaki beyitlerde kullandığı “benâtu’d-dehr” tabirini “musibetler” şeklinde çevirdik.
Zira cahiliye dönemi müşrikleri, savaşların ve ölümlerin eksik olmadığı bir coğrafyada,
erkeklere göre çok zayıf ve savunmasız addettikleri kız çocuklarına musibet gözüyle
bakarlardı. Bu yüzden “feleğin kızları” anlamına gelen bu tabir, Araplarda musibetler
anlamında kullanılmıştır.
Bkz: el-Es‘ad, el-Ensane fi’ş-şi‘ri’l-câhiliyye, s.5.
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Şayet (görünebilen) birer ok olsaydı (bu musibetler) korurdum belki
kendimi, lakin oklar olmadan ben vurulmaktayım.”
Bu dönemde yazılan şiirlerin hemen hemen hepsinde okuyucu/dinleyici
kendini ıssız kalmış yerlerin karşısında bulur. Şair, bazen atının bazen de
devesinin sırtında burada durur, izlerle konuşur, önce maziyi anarak ağlar ve
ancak bundan sonra sevgiliye gazel yazma hakkını kendinde görür. Şair, burada
sadece yitirdiği sevgilisini anmamakta, aynı zamanda maziyi anarak geçmişin
izlerini aramakta, tecrübeleri, yitirilenler üzerinden ölüm duygusunu,
pişmanlıkları, hayati tecrübeleri vs. tekrar deneyimlemektedir. Şairin burada
kalıntıların başında ağlaması, daha sonra gazele geçmesi ve en son hayatın
tecrübelerine ve nasihatlere yer vermesi, dünyanın zevklerinin geçiciliğine
göndermede bulunmanın ve hikmete ulaşmanın bir ifadesi olarak tanımlanabilir.
Şair, göçüp giden ve arkasında birçok hatırayı bırakan sevgiliye ağlama
eylemini, yine sevgiliye benzettiği ve asli şeklini yitiren küçük izler üzerinde
gerçekleştiriyor. Fakat burada aynı zamanda sevdikleriyle paylaştığı ve hayata
gözünü ilk açtığı veya sevdiği kişiyle ilk karşılaştığı mekâna verdiği önem ve
hatıraları canlı tutma çabası da mevcuttur.
İmruu’l-Kays’tan sonra gerek cahiliye döneminde, gerekse sonraki
dönemlerde birçok şair kalıntılar üzerinde durup ağlamayı bir gelenek haline
getirmiş, İslami dönem ve takip eden dönemlerde de bazı değişikliklere
uğrayarak bu gelenek devam etmiştir.29 Fakat cahiliye dönemi suʻlûk
(çapulcu/yağmacı) şairlerin şiirlerinde, farklı bir mekân algısı ortaya
çıkmaktadır. Söz konusu şairlerin şiirlerinde, kabile baskısı veya zulmünden
kaçarak sığınabilecekleri muhayyel, ütopik mekânlar kurgusuna rastlamak
mümkündür. Bu şairlerden eş-Şenfarâ (ö. m.525)’nın şiirinde kurt gibi bir
hayvanın bile, kendisiyle ünsiyet kurulabilecek bir hayvan gibi gösterilmesi,
bunun göstergelerinden sadece biridir. eş-Şenfarâ30 kabilesinden azledildikten

29

İzzet Hasan, Şiʻru’l-vukûf ʻale’l-atlâl mine’l-câhiliyye ilâ nihâyeti’l-karni’s-sâlis, s.15.
eş-Şenferâ, aslen Yemen’li olup cahiliye döneminin en önde gelen şairlerindendir. Lakabı, kalın
dudaklı manasındadır. Araplarca ‘addâin (hızlı koşanlar) diye anılan şairlerinden biridir.
Rivayete göre çocuk yaşta ailesiyle birlikte bir kabileye esir düşmüş, sevdiği kızın babası
tarafından hakarete uğrayınca bu kabileden yüz kişi öldürmeye yemin etmiştir. Kendi kabilesi
bile eş-Şenferâ’nın sonu gelmez cinayetleri yüzünden kendisini himaye etmemiştir. Bunun
üzerine şair kabilesini terk eder ve dağlarda, çöllerde ömrünü tükettiği süre içinde 68 beyitlik
lamiyyesini yazar.
Bkz: Nurettin Ceviz, M. Sadi Çögenli, Lâmiyyetü’l-Arab, Unvanu’l-Hikem, Lâmiyyetü’l Acem ve
Tercümeleri, Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi, Erzurum, tsz., s.7
30
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sonra farklı bir mekâna yönelmiş ve hayatını idame ettireceği yeni dünyasını şu
beyitlerle ifade etmiştir:31
فَننننننإِنَّ إِلَننننننل قَننننننوْ ِ ننننننوا ُك ْم َ َ ْميَنننننن ُل
أَقي ُ نننننوا بَننننننَ أُ ّمنننننَ مُننننن و َر َم ِ نننننيِّ ُك ْم
ْ َّ َو ُشننننن
َ لِ ِ يَّننننناَ َم اينننننا َو أرْ ُ ننننن ُل

ُ
اجنننناَ َو اللَّ ْينننن ُل ُم ْ ِ نننن ٌر
ْ ْال
ِ فَ َنننن ْ ُ َّ نننن

ْ َ َِو فيهننننا ل
ُ َّ ننننن خننننامَ ْال ِلَننننل ُمتَ َعنننن

َ َ ْ َننن ا
ْ ننريم ع
ِ َ َمنننل لِ ْل َك
ِ َْو فننَ ْاالَر

َ نننر را ًِبنننا أَوْ را ِبنننا َو ْننن َو يَ ْع ِننن ُل

ٌ ِي
ق َعلَل اِ ْم ِرئ

َ
َ لَ َع ْ ُر
ِ ْك ما فَ ا ْ َر

“Kardeşlerim bineklerinizi artık alıp gidin! Çünkü ben sizden başka bir
topluluğa gitmekteyim.
Bütün ihtiyaçlar hazırlanmıştır artık. Gece mehtaplı, maksatlar için de
binekler ve takımlar bağlanmıştır.
Asil kimseler için yeryüzünde cefadan uzak bir yer ve orada yerilmekten
korkanlar için uzlete çekilecek bir mekân vardır elbet.
Hayatına yemin olsun ki aklı başında olup da isteyerek veya korkarak
gecenin karanlık bir vaktinde yürüyen kişi için yeryüzünde darlık yoktur.”
Cahiliye dönemi şiirlerinde ve özelde bu dönemin en seçkin örneklerini
teşkil eden muallakalarda şairler, kasidelerine “nesîb” veya “teşbih” diye
adlandırılan ve klasik kasidenin en seçkin parçası olan kısımla başlar, burada
izler ve kalıntılar üzerinde durup ağlar,32 sevdikleriyle geçirdikleri tatlı veya acı
hatıraları, üzerinde bulundukları kalıntılar üzerinde tekrar hatırlatırlar.33 Fakat
İbn Kuteybe’nin veyahut diğer bazı Arap edebiyatçılarının atlâl ile ilgili bu
tanım ve tasvirlerinden ziyade mekân, daha derin ve felsefi anlamlar barındıran
bir olgudur.34 Bu, insani bir duruş olup, insanın hayat mücadelesinin ve varlık
ile yokluğu sorgulayan doğa önündeki durumunu anlatan bir duruştur.35 Bu
şiirlerde sürekli soru cümlelerinin kullanılması, şairin mekânla kurduğu felsefi
ilişkinin göstergesidir.36 Bu kasideler, ister nesible, ister başka bir konu ile
başlasın, Arap bedevi hayatının küçük bir özeti gibidirler. Şiirin sonraki
31

Abdulhalim Hifnî, Şerh ve dirâset lâmiyyatü’l-‘Arab li’ş-Şenferâ, Mektebetu’l-Âdâb, Kahire,
2008, s.8-9.
32
Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı Tarihi I, Cahiliye Dönemi, Fenomen Yayınları, Erzurum,
2009, s.115.
33
İbn Kuteybe, eş-Şiʻr ve’ş-şuʻarâ, s.175.
34
Saʻîd Muhammed el-Feyyûmî, Felsefetu’l-mekân fi’l-mukaddimeti’t-talaliyye fi’ş-şiʻri’l-câhilî,
Mecelletu’l-Câmiʻeti’l-İslâmiyye, C: 15, 2 (2007), 241-265, s. 246.
35
Muhammed Zeki el-ʻAşmâvî, Kadâyâ en-nakdi’l-ʻArabî ve’l-belâğa, Dâru’l-Kitâbi’l-ʻArabî,
İskenderiye, tsz., s.147.
36
el-Feyyûmî, Felsefetu’l-mekân fi’l-mukaddimeti’t-talaliyye fi’ş-şiʻri’l-câhilî, s. 246.
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bölümlerinde ise şair, çölleri, dağları, bitkileri, zorlu yolculukları anlatmakta,
buradaki yabani/vahşi hayvanları, binit olarak kullandığı at veya deveyi tasvir
eder. Bu dönemin şairleri, özellikle de muallakalarda bir konudan diğerine
geçmek suretiyle (istitrâd) yaşadıkları hatıraları bir film şeridi gibi okuyucunun
gözünün önüne getirmektedirler. Bu tasvirler, aslında her bir okuyucuyu kendi
mazisine ve çocukluğuna götürmekte, böylelikle şairin anlattığı bu mekânlar
okuyucu için de şairle paylaştığı ve aynı duyguları yaşadığı mekânlara
dönüşmektedir.
Bu dönemde yazılan muallakalarda, dilin güzelliği yanında samimiyeti
de ön plana çıkmaktadır. ʻAmr b. Külsûm, muallakasında düşmanlarının en az
kendi kabilesi kadar kahramanlık gösterdiğini itiraf ettiği için muallakası munsıf
(insaflı) diye de isimlendirilmiştir.37 Bu şiirlerde, aynı zamanda zamanın
kültürel ve dini yaşantısı ile ilgili bilgiler yanında, coğrafi ve ekolojik bilgilere
de rastlamak mümkündür. Evcil ve yabani hayvanlardan yirmi üçünün isminin
bu şiirlerde geçmesi bunun bir göstergesidir.38
Bu dönemin şairlerinden el-Ahnas b. Şihâb et-Tağlebi, bazı mekân ve
kabile isimlerini zikrettiği beyitlerinde şunları söyler:39
ٌ ِ ال ْبنَننننن ِ ِ َّنننننانَ بِننننن ِن عَنننننوْ م َمنَنننننا
ُ نِ ال ُع ْن ن َوانَ فننَ ال ن َّر ِّ كاتِ ن
َ ك ننا َرقَّن
ُ َِك نننا ا ْعتنننا َد َم ومنننا بِ َص ْيبَننن َر منننال

ْ ننننْ بِهنننننا أُ ْعننننن َر وأُ ْشننننن َع ُر ُ ن
ُ َلِ ْلن
َننننصن

“Hittân bin Avf oğullarının, yazarın kitaba izini işlemesini andıran evleri
vardır.
Oradayken, elbiselerimi soydukça sıcağı hissettim, Hayber’in sıcağında
hummaya tutulup kalmış biri gibi”
Peki uçsuz bucaksız bu çöl ikliminde Arapları ve özelde şairleri mekâna
bu derece bağlı/bağımlı kılan şey nedir acaba? Geniş bir alana yayılan ve
tehlikelerle dolu bu coğrafyada istikrar bulabildikleri yerler, onlara birinin içten
bir selam vermesi veya veda eden birinin yüreklerinde bıraktığı derin hüzün, o
anları yaşadıkları yere kodlamış gibidir. Bu dönemin şairleri, bazen geride
evlerden veya sevgilileriyle buluştukları mekândan geriye kalan izler, yani
hatıralarını yaşatan ıssız mekânlardan, bazen de seyahat ederken uğradıkları,
37

38

39

Mahmut Kafes, Muallakalarda Hayvan ve Bitki Tasvirleri, Selçuk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, 35 (2016), 145-164, s.151.
Abdulmelik Murtâd, es-Sebʻu’l-muʻallakât: Mukârebe simyâiyye antropolojiyye li nusûsihe,
İttihâdu’l-Kuttâbi’l-ʻArab, Şam, 1998, s.285.
ed-Dâbbi, el-Mufaddal b. Muhammed, el-Mufaddaliyyât, tahk. Ahmed Muhammed Şâkir,
Abdusselam Muhammed Harun, Dâru’l-Maʻârif, (6.bas.), Kahire, 1119, s.204.
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sevdikleri insanlarla vedalaştıkları yerlerden dem vurmaktadırlar.40 Öyle ki
geride bıraktıkları metruk bir ev yahut evden kalma bir kalıntı/enkazdan öte
üzerinde aşlarını pişirdikleri üç-beş taş parçası olduğunda bile derin bir anlam
taşımakta onlar için.
Muhadram şairlerden Artât b. Kaʻb, yılların geçmesiyle izleri silinen
yerlerle ilgili beyitleri şu şekildedir:41
أَ ْقفَننننننننننرْ نَ بَ ْعننننننننننن َ تَ َ نننننننننن س د َوبَلِينَنننننننننننا
لِ َ ننننننن ِن ْال َ ننننننننا ِ ُ قَننننننن ْ َعفَنننننننوْ نَ ِ ننننننننِينَا
بَ ْعنننننن ِ ن تَ ِ ن س
نننننن بِهننننننا الرِّيننننننا ُ َ نِينَننننننا

ْ بِ َننننننننننا ِن َو ْد َعننننننننن َ َو ْالبُ َ ْيننننننننن ِل تَ َ يَّننننننننن َر
َ

“Kimin bu evler, yılların geçmesiyle izleri silinen ve mamur iken birer
viraneye dönen?
Ved’a ile Bukayl dağları arasındalar ve benden sonra esen rüzgârlardan
başka orada bir şey kalmadı.”
Yine cahiliye dönemi şairlerinden Ubeyd b. el-Abras el-Esdî (ö. m.600),
izleri silinen ve bu yönüyle kitabın sayfalarındaki silik satırlara benzeyen
kalıntılarla ilgili şunları söylemektedir:42
ْ لِ َ ننننننننن ِن الننننننننن ّ ا ُر أَ ْقفَننننننننن َر
ْ ًَ ْينننننننن َر نُن
ب
ب
ِ نننننننكن َو ِد ْمنَنننننننن َك ْال ِكتننننننننا
ِ َ بِ ْال َ ننننننننننا
ب
ب
ِ َوشَننننننن ا تَننننننن ْ رو دُقنننننننا َ التسنننننننرا
ِ ًَيَّ َر ْتهننننننننا ال َّ ننننننننبا َونَ ْفنننننننن ُ َجنننننننننو
“Kimindir Cenâb’taki şu virane yurt? Orada sadece bir kitabı andıran
kazık izleri kaldı.
Küçük toprak tanelerini savurup izleri sildi, bir kuzeyden bir de güneyden
esen rüzgâr.”
Nâbiğatu’z-Zübyânî (ö. m.604) ise başında durduğu ve kendisine cevap
vermekten aciz kalıntılarla ilgili şunları söylemektedir:43
ْ أَ ْقنننن َو
ِ َ َو ننننا َ َعلَيْهننننا ننننالُِْ ا ْ َبَنننن
ِ َيننننننننا دا َر ميَّنننننننن َ بِ ْال َع ْليننننننننا َِ فَالسَّننننننننن
ْ َعيَّن
ْ ننْ َجوابنننا َومنننا بِنننال َّرب ِْد ِمن
ِ ننن أَ َ ننن

ُ َوقَ ْفن
منننننننن ْي نا أُ ننننننننا ِلُها
َ ُنننننننْ فيهننننننننا أ

Şiirlerde bu mekânlar şu isimlerle sık olarak işlenmektedir: ()ال َّربْد, ()ال ِّ َمن, ()ال َّر ْم, ()اآلثار,
()الـ َ سا ِكن, ( )الـ َ ا, ( ِ )الـ َ عا, ( )ا ع, ()الـ َ عالِم, (َ)ال َع َرما, ()ال ّ ار.
41
Üsâme b. Munkiz, el-Menâzil ve’d-diyâr, s.20.
42
ʻUbeyd b. el-Abras, Dîvân, tahk. Eşref Ahmed ʻAdra, Dâru’l-Kitâbi’l-ʻArabî, Beyrut, 1994, s.
35-36.
43
en-Nâbiğatu’z-Zübyânî, Dîvân, tahk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Dâru’l-Maʻârif, (2. bas.),
Kahire, 1119, s.14.
40
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“Ey el-ʻAlye ile es-Sened’te bulunan ve zamanın geçmesiyle viraneye
dönen Meyyâ’nın iki evi!
Başında durarak sordum, bir akşam vakti, cevap veremedi bana, orada
yoktur artık sakinleri.”
Bu dönemin şairlerinden el-A’şâ (ö. m.629) ise sevgilisi Hureyre’yi ve
yaşadığı mekânı tasvir ederken, aynı zamanda genişlik hissi veren yeşil renk
üzerinden anlatmaktadır:44
ُ َو َننننننلْ تُ ينننننن
ق َوداعننننننا أَيسهننننننا ال َّرجُنننننن ُل
و ِّد ْع ُ َر ْينننننننن َراَ إِ َّن ال َّر ْْنننننننن َ ُمرْ تَ ِ نننننننن ُل
تَ ْ ِ َ ْالهُنوْ يِنَل َك نا يَ ْ ِ نَ ْالن َو ِجَ ْال َو ِ ن ُل

َوار ُ نننننها
ِ ًَنننننرّا َُ فَرْ عنننننا َُ َم ْ ننننن ُو ٌ ع

َمننننننننرس ال َّسنننننننن ابَ ِ ال َر ْينننننننن ٌ َوال َع َ نننننننن ُل

ْ َكننننننل َ َّن ِم ْ ننننننيَتَها ِم
ْ جا َرتِهننننننا
ِ ننننننن بَيْنننننن

“Hureyre’ye veda et, kafile yola koyulmakta artık, bu vedaya sabredebilir
misin bilmiyorum!
Beyaz tenli, uzun boylu, güzel endamlıdır o, çamurda saplanıp yürüyen
kişi misali ağır yürür o.
Komşusundan çıkıp yol alırken, bir bulut misali, ne acelecidir
yürüyüşünde ne de ağır yürür o”
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu dönemde yazılan şiirler içinde
mekân vurgusuna daha çok cahiliye döneminin yedi şairine ait şiir koleksiyonu
niteliğinde olan muallakalarda rastlanır. Bu anlamda verilebilecek en önemli
örneklerden biri, İmruu’l-Kays’ın muallakasında geçen beyitlerdir ki şair, bu
dönem şairleri içinde kalıntılar üzerine durup ağlayanların ilki de sayılır.45
İmruu’l-Kays’ın ölmeden hemen önce söylediği son beyitlerde de mekâna dair
göndermelerin bulunması dikkat çekici bir durumdur:46
َو َ ْعنَننننننننننننننننننننننننن ُم ْ َع ْن ِ ننننننننننننننننننننننننن َر ْه
رُبَّ ُخ ْبَننننننننننننننننننننن ُم ْسننننننننننننننننننننن َ ْنفِ َر ْه
تُننننننننننننننننن ْ فَ ْن ًَننننننننننننننننن ا بِنننننننننننننننننل َ ْن ِ َر ْه

َو َج ْعبَنننننننننننننننننننننننننننن ُمتَ َ يِّنننننننننننننننننننننننننننن َر ْه

44

el-Aʻşâ, Meymûn b. Kays b. Cendel, Dîvân, tahk. Mahmud İbrahim Muhammed er-Rıdvânî,
Vezâretu’s-Sekâfe ve’l-Funûn ve’t-Turâs, Katar, 2010, s.202-204.
45
el-Câhız, Ebu Osman ʻAmr b. Bahr, el-Hayavân, tahk. Abdusselam Muhammed Hârûn,
Mektebet Mustafa el-Bâbî el-Halebî, (2.bas.), by., 1965, II, s.140.
46
Mahmud b. Ahmed b. Muhammed b. el-Hadir el-Cevâlîkî, el-Muʻarrab mine’l-kelâmi’l-Aʻcemî
ʻalâ hurûfi’l-muʻcem, tahk. F. Abdurrahim, Dâru’l-Kalem, Dimaşk, 1990, s. 126.; İbn
Kuteybe, eş-Şiʻr ve’ş-şuʻarâ, s.121.
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“Dilimdeki fesâhat ve eşsiz şiirlerim, her darbede bıraktığım yara izleri
ve yudumladığım nice içkim, belki de yarın bu mekânda, Ankara’da
gömülecek.”
Kalıntılar üzerinde durup ağlayan şairler, bir taraftan da oraya
atfettikleri önem babından hayat emareleri aramaya koyulurlar. İmruu’l-Kays,
muallakasının girişinde yer alan aşağıdaki beyitlerin daha ilkinde iki kişiye
hitap ederek söze başlamaktadır. Bu hitabında belki de kendisi dışında
tecrübelerini ve acılarını anlatmak istediği bizleri de kastetmektedir.47 İmruu’lKays, muallakasının giriş kısmında şunları söylemektedir:48
بِ ِسنننننن ْ ِِّ اللِّنننننن َو بَنننننن ْينَ النننننن َّ ُخو ِ فَ َ وْ َمنننننن ِل
ِ قِفَننا نَ ْب ن
ِ ِ ِ ِمن ْنن ِ ْك ن َر َ بِي ن َو َم ْن ن
ْ لِ َ نننننننا نَ َسننننننن َ ْتهَا ِمن
ِ َ ننننننن َجنُنننننننوب َو َشننننننن ْ ل

ْ فَتُو ِ ننن ُ فَن
ننال ِ ْرا ِا لَننن ْم يَ ْعنننُْ َر ْ ننن ُ هَا

َو قيعانِهَننننننننننننا َكلَنَّنننننننننننن ُ َ نننننننننننن س فُ ْلفُنننننننننننن ِل

منننناتِهَا
َ تَنننن َر بَ َعنننن َر ا َرْ َ ِ فننننَ َع َر

َ ْال َ ننننننن َِّ نَنننننناقُِْ َ ْنَُننننننن ِل
ِ َ نننننن ُ را

َ لَنننننن

َكنننننلَنَِّ ًَننننن َااَ ْالبَننننن ْي ِن يَنننننوْ َ تَ َ َّ لُنننننوا

ْ
نننننننننِ أَ ننننننننننل َوتَ َ َّ نننننننننن ِل
يَ ُولننننننننننونَ الَ تَ ْهلِن

َ َم ِ ننننيَّهُ ْم
َ ُوقُوفننننا بِهَننننا
َّ منننن ْ بَِ َعلَنننن

“Durun, sevgilinin hatırasına ve onun ed-Dahûl ile Havmel arasındaki
Sıktu’l-Livâ’da bulunan yurduna ağlayalım.
Ağlayalım Tûdih ve el-Mikrât’a dek uzanan, güneyden ve kuzeyden esen
rüzgârların dokumasıyla izleri silinmemiş sevgilinin hatırasına.
O yurdun sahalarında ve bataklıklarında bembeyaz geyiklere ait
karabiber tanelerini andıran gübrelerini görürsün.
Ayrılık sabahı yüklerini hazırlarken onlar, ben Mugaylan ağaçlarının
yanına oturmuş, yüzüme Ebû Cehil karpuzu sıkılmış (ağlayan) biri gibiydim.”
Orada oturup ağlarken, arkadaşlarım yanımda durup, kendini helak
ettiğin yeter, sabırlı ve metanetli ol, dediler.”
Şairin burada hitabı iki kişiyedir. Fakat şiirin devamından da anlaşıldığı
gibi, ortada kendisi ve zikrettiği Sıktu’l-Livâ, ed-Dahûl ile Havmel gibi
mekânlardan başka kimse yoktur. Şair, ikinci beyitte de Tûdih ile el-Mikrât’ı
zikrediyor ve adeta sevdikleri için bir harita resmediyor ve buraları zikretmek
vasıtasıyla teselli bulup kendisini ağlamaktan alıkoyma çabası içine giriyor.
47

Ebu Muhammed el-Huseyn bin bin Ahmed ez-Zevzenî Şerhu’l-mu’allakâti’s-seb’, tahk.
Muhammed Hayr Ebu’l-Vefâ, Dâr İhyâi’l-‘Ulûm, Beyrut, 1997, s. 13-15.
48
İmruu’l-Kays, Dîvân, s.110-111.
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Fakat bütün bunlar onu teselli etmiyor ve tekrar ağlamaya koyuluyor. Şairin
burada ve muallakasının diğer bazı beyitlerinde bazı bitkileri zikretmesi, onun
burada hayat emareleri arama çabası içinde olduğunu da gösteriyor.
Şair, ölümlerin ve geçen zamanın, bütün hatıraların izlerini sildiği bu
mekânda ağlamanın kendisine bir fayda ve teselli vermediğini şu beyitle ifade
ediyor:49
ْ َارس ِمـن
ٌ وإِ َّن ِشـفَــا ِـنننـَ عَــبْــنننـ َراٌ ُمــهْــ َراقَـنننـ
ِ نننـن ُمـ َعننننـ َّو
ِ فَهَننننـلْ ِع ْنننننـ َ َر ْننننـم د
“Bol bol gözyaşı dökmektir benim şifam. Fakat silinip gitmişse eğer,
izlerin yanında ağlamak neye yarar?”
Buradan açıkça anlaşılıyor ki şair, geçmişte sevdikleriyle paylaştığı bu
mekânda kalma çabası içine giriyor, fakat hatıraların ve geride kalanların
verdiği hüzünle ağlayarak mekânı terk etme ihtiyacı hissediyor.
İmruu’l-Kays’ın şiirinde rastladığımız bu durumun tersine, Zuheyr b.
Ebî Sulmâ, muallakasında sevdiklerinden uzak, ayrılık acısı çektiği yirmi yılın
ardından kalıntıların başında durarak selam verdikten sonra söze başlıyor.
Zuheyr’in muallakasında dikkat çekici hususlardan biri de kalıntılarda rastladığı
her şeyi konuşturması ve bir taraftan da hitabında soru cümlelerine yer vererek
buradaki hayat emareleri hakkında kendisinin de şüphe içinde kaldığı izlenimini
vermesidir:50
ْ
ْ أَ ِم
نننننننننال ُ تَ َلَّ ِم
بِ َ وْ مانَنننننننننن ِ النننننننننن َّ رَّا ِ فَن
نننننم
ِ نننننن أُ ِّ أَوْ فننننننل ِد ْمنَننننن ٌ لَنننننن ْم تَ َكلَّن

49
50

ننر ِم ْع َ ن ِننم
ِ َمرا ِجننن ُد َو ْشنننم فنننَ نَوا ِشن

َو ِدينننننننا ٌر لَهنننننننا بِنننننننال َّر ْق َ تَ ْي ِن َكلَنَّهنننننننا

ْ َوأَ ْ ُؤ نننا يَ ْنهَ ْ ننننَ ِمن
ننن ُكننن ِّل َم ْ ننن ِ ِم

بِهنننننا ْال َعنننننيْنُ َوا ْ َرْ َ ُ يَ ْ نننننينَ ِخ ْلفَننننن

ُ فَ ََليننننا َع َر ْفن
ننننْ الننننن َّ ا َر بَ ْعننننن َ تَننننن َو س ِم

ُ َوقَ ْفن
ْ ننْ ِبهنننا ِمن
ننن بَ ْعننن ِ ِع ْ نننرينَ ِ َّ ننن

نننوَ لَننننم يَتَنننن َلَّ ِم
َونُكيننننا َك ِ نننن ِ ال َ ن
ِ

َّس ِمر َجننننل
َّ ِأَثنننناف
ِ َ ُ ننننفعا فننننَ ُم َعننننر

منننبا ا أَيسهنننا ال َربننن ُد َواِ نننلَ ِم
َ أَال ِعنننم

ُ نننْ النننن ا َر قُلن
ُ فَلَ ّ ننننا َع َرفن
نننْ لِ َرب ِعهننننا

İmruu’l-Kays, Dîvân, s.111.
Zuheyr b. Ebî Sülmâ, Dîvân, tahk. Ali Hasan Fâ‘ûr, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 1988,
s.102-103.
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“Sevgilim Ummu Evfâ’dan mı kaldı Havmânetu’d-Derrâc ile elMutesellem arasındaki bu suskun kalıntılar?
er-Rakmeteyn bahçelerinde, kalıntıları kolun iç yüzünde ve bilekte
yenilenen dövmeyi andıran bir yurdu daha var onun.
Yavruları göğüslerinin altında zıplayıp duran iri gözlü yaban sığırları ve
beyaz ceylanlar art arda yürümektedir şimdi o metruk diyarda.
Bir kez daha durdum yirmi yıl sonra orada ve bir hayli düşündükten
sonra tanıyabildim evi.
Kazanların yerinde kararmış ocak taşları gördüm ve henüz kaybolmamış
arkları bir havuz dibini andıran.
Yurdu tanıyınca dedim ki sevgilinin evine: “Hayırlı olsun sabahların,
esen ol.”
Zuheyr’in kalıntılar üzerindeki duruşu, gerçekçi/realist olmaktan çok,
sanatsal ve felsefi bir duruştur. Çünkü burada Havmânetu’d-Derrâc ile elMutesellem konuşmaktadır. Bu durumda şair için buralara selam vermekten
başka seçenek kalmamaktadır. Bununla şairin yapmak istediği, ölüp giden
sevdikleri ve yok olup giden eserler yerine buraları koyup onları konuşturma ve
teselli bulma çabasıdır. Şair, bununla da yetinmeyerek buralara mamur bir
yermiş gibi hitap etmekte ve buradaki hayvanları da tasvir etmektedir.
Gerek İmruu’l-Kays‘ın gerekse Zuheyr’in muallakasında dikkat çeken
bir başka husus, her ikisinin de vadiyi zikretme ve onu tasvir etme ihtiyacı
hissetmeleridir. Bunun sebebi de bu geniş vadilerde, zihnin maziye dalıp
geçmişi hatırlaması ve şairin hatıraları taze tutma çabasıdır:51
ْ ننننون َكن
َليد ْال ُ َعيَّننننن ِل
ُ ننننننر قَ ْفنننننننر قَ َ ْعتُننننننن
ِ ْوواد َك َ نننننننو
ِ بِننننن ِ الننننن ِّ ْ ُ يَ ْعن
ِ م ْال َع ْين
ِ ننننالص
“Kumarda kaybetmiş adamın çocuklarına bağırdığı gibi uluyan kurtların
olduğu nice ıssız ve çorak vadileri geçtim.”
Buradan açıkça anlaşılıyor ki İmruu’l-Kays, vadiyi özellikle o an içinde
bulunduğu durumu tasvir etmek için kullanıyor. Şair, burada el-halîʻ kelimesini
kullanarak, toplumun onu yalnızlığa ve ayrı yaşamaya ittiğini ve tardettiğini
anlatmaktadır. İşte tam da burada İmruu’l-Kays’ın psikolojik durumunu ifade
etmek için mekânı kullanmadaki gücü ortaya çıkmaktadır. Issız bir vadide
yırtıcı kurdu tasvir etmesi, içinde bulunduğu durumu ifade etmesi için
önemlidir.
51

İmruu’l-Kays, Dîvân, s.118.

[1012]

Klasikten Moderne: Arap Şiirinde Şiir-Mekân İlişkisi

Fakat Zuheyr’in muallakasında zikrettiği vadi, uzun yıllardan sonra
kalıntılarda rastladığı ve canlı addettiği marifet ve idrak vadisidir. O, göçüp
gidenleri şu şekilde tasvir etmektedir:52
َّ فَهُن
نننننننم
بَ َكنننننننرْ نَ بُ ُكنننننننورا َوا ْ نننننننتَ َ رْ نَ بِ ُسننننننن ْ َرا
ِ نننننننن َووادن الننننننننرَّس َك ْاليَنننننننن ِ لِ ْلفَن
“Elin ağza gitmesi gibi, şaşırmadan yollarını, bir seher vakti er-Ress
Vadisi’nin yolunu tuttular.”
Bu teslimiyet ve mekânı bu şekilde tasvir etme durumu, Zuheyr’in
hikmetler barındıran muallakasının diğer beyitlerinde de görülmektedir.
Kişiliğini de okumanın mümkün olduğu bu beyitlerde Zuheyr, savaşı yermekte
ve barışı övmektedir. Dolayısıyla her birinin farklı mekân tasvirlerine yer
verdiği gerek İmruu’l-Kays’ın gerekse Zuheyr’in muallakasında, bu iki şairin
kişisel özelliklerini de görmek mümkündür.
Muallaka şairlerinden Antere b. Şeddâd’ın muallakasında da şairin bariz
özelliklerinin yansımaları görülmektedir. Uzun süren kölelik yaşamından sonra
özgürlüğüne kavuşması ve bir kahramana dönüşmesi, onun İmruu’l-Kays gibi
kalıntılar üzerinde durarak ağlamasına ve Zuheyr’in yaptığı gibi mekânı tanıyıp
ona anlamlar yükleme çabası içine girmesine mâni olmuştur. Bu yüzden daha
ilk beyitte farklı bir duruş sergileyerek, şairlerin mekânı tasvir etme uğraşı
içinde olduklarını, kuşku ve şüphelerden sonra gerçeğe ulaşma çabası içine
girdiklerini söylemektedir.53
ْ َننننننلْ ًننننننا َد َر ال س نننننن َعرا َُ ِمن
أَ ْ َنننننلْ َع َر ْفنننننَْ الننننن َّ ا َر بَعْننننن َ تَننننن َو س ِم
ِ نننننن ُمتَنننننن َر َّد
“Söylenecek söz mü koymuş şairler yoksa sen düşünüp taşındıktan sonra
tanıyabildin mi sevgilinin evini?”
Bu yüzden Antere’de bariz olarak görülen dik başlılık (temerrüd)
ʻAble’nin mekânında söylediklerine de yansımaktadır. O, muallakasının hemen
başında mekâna konuşma emri vermekle söze başlamakta ve hayatında hep
yaptığı gibi bu mekânın kendisine cevap vermesini bile beklemeden ona selam
vermektedir:54
ْ ِيننننننننا دا َر َع ْبلَنننننننن َ ب
َ ِ َمننننبا ا دا َر َع ْبلَنننن َ َوا ْننننل
َننننننننال وا َِ تَ َكلَّ نننننننن
َ ََو ِع ِ نننن

52

Zuheyr b. Ebî Sülmâ, Dîvân, s.104.
el-Kuraşî, Ebû Zeyd Muhammed b. Ebi’l-Hattâb, Cemheretu eşʻâri’l-ʻArab, tahk. Ali Fâʻûr,
Dâru’l-Kutubi’l-ʻİlmiyye, (3.bas.), Beyrut, 2003, s.211.
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el-Kuraşî, a.g.e., s.211.
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“Ey ʻAble’nin el-Civâ’da bulunan evi konuş! Hayırlı olsun sabahın ey
ʻAble’nin evi, esenlikte ol!”
Görüldüğü gibi Antere, buraları dilsiz ve sağır gibi vasıflarla nitelemek
yerine, buralara selam veriyor ve kurduğu güçlü ilişkiyi adeta açığa vuruyor.
Burada aynı zamanda Antere, cahiliye dönemi insanlarının birbirlerini
selamladığı üslupla ()انعم مبا ا55 kalıntıları selamlıyor ve onlara verdiği değeri
açığa vurmuş oluyor.
Antere’de dikkat çeken başka bir husus, bir saraya benzettiği devesi ile
başında durduğu metruk ve ıssız kalıntıları adeta bir ev ve vatan edinme
çabasıdır. Burada şöyle bir soru sorulabilir. Şair, hayat izlerinin olmadığı uçsuz
bucaksız bir çölde devesini nasıl olur da büyük bir saraya benzetebilir? Bu
tutum ve davranış, ancak şairin sahip olduğu izzet ve gurur ile açıklanabilir.
Burada teşbih babından zikrettiği saray, her ne kadar kendisi çöl ortamında
yaşıyor ve yıkıntıların üzerinde duruyor olsa da onun için güç ve gururun
sembolüdür:56
ُ
ننننننننْ فيهنننننننننا نننننننننناقَتَ َو َكلَنّهنننننننننا
فَ َوقَ ْفن
ِ فَننننننن ٌَن ِ َ ْق نننننننَ ا َجننننننن َ ْال ُ تَلَننننننن ِّو
“Bir köşkü andıran devemi durdurdum orada, ağlayıp dövünme
ihtiyacımı karşılamak için.”
Buna ilaveten Antere, bir âşık olarak başında durduğu yıkıntıların,
sevgilisi ʻAble göçüp gittikten sonra hiçbir kıymeti olmadığını şu beyitlerle
ifade ediyor:57
ْ
ْ
ْ َوتَ ُ نننننننن َّل َع ْبلَنننننننن ُ بِن
نننننننننال ُ تَ َلَّ ِم
نننننننننال َ ْ ِن فَال َّ نننننننننن َّ ا ِن فَن
بِن
نننننننال ِ وّا َِ َوأَ ْلُنننننننننا
أَ ْقنننننننن َو َوأَ ْقفَنننننننن َر بَ ْعنننننننن َ أُ ِّ ْالهَ ْينننننننن َ ِم

ْ ُ يِّ ْيننننننَْ ِمن
ُنننننن َلَننننننل تَ ننننننا َد َ َع ْهنننننن ُ ه

“ʻAble, el-Civâ denen yerdedir. Bizler ise ovada, es-Semmân ve elMutesellim denen yerdeyiz.
Ummu’l-Heysem’den sonra uzun zamandan beri tenha kalan yurt, selam
olsun sana.”
Burada aynı zamanda Antere’nin mekân ile ilişkisi anlamında farklı iki
kişilik ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri savaşçı, bir diğeri de âşık Antere’dir.
55

Mahmud Şukrî el-Alusî, Bulûğu’l-ereb fî ma‘rifeti ahvâli’l-ʻArab, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye,
Beyrut, tsz. II, s.192.
56
el-Kuraşî, Cemheretu eşʻâri’l-ʻArab, s.211.
57
el-Kuraşî, a.g.e., s.211-212.
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Bu yüzden gerek diğer gazel şiirlerinde gerekse yıkıntıların başında söylediği
şiirlerde, onun bu iki farklı karakteri bir araya getirme çabası içinde olduğu
görülür:58
ْ ِمنِّنننَ َوبِنننيهُ ْال ِه ْنننن ِ تَ ْ ُننن ُر ِمن
َننن َد ِمننن
ِ َوالرِّمنننننننا ُ نَوا ِننننننن ٌل
ِ َولَ َننننننن ْ َ كَرْ تُننننننن
ْ لَ َ َع
ِّننننننم
ننننننْ َك
ِ ننننننر
ِ ك ْال ُ تَبَس
ِ ْ َبننننننار ِ ث
ِ

ُ فَننننننن َو ِد ْد
ُوم ِ َنّهنننننننا
ِ َ تَ ْبِيننننننن َل ال سسننننننني

“Bedenime saplanıp parçalarken bedenimi mızraklar ve keskin Hint
kılıçlarından akarken kanım, hatırladım seni.
O kılıçlar ki sen gülümserken, dudaklarındaki parıltıları hatırlattığı için
onları öpmeyi diledim.”
Dolayısıyla Antere, mekânı yani kalıntıları bir taraftan sevgilisine
duyduğu özlem ve duyguları dile getirmek, diğer taraftan da savaşçılığının ve
kahramanlığının ifadesi için kullanmıştır. Bu yüzden muallakasında kullandığı
benzetmelerde, bazen siyahi bir silahşordan, bazen de sevgiliyi çağrıştıran güzel
kokulardan ve bahçelerden, şırıl şırıl akan sulardan ve mekânın mümbit
oluşundan bahsetmektedir:59
ِّيار تَ َسن س
نننم
مننننننننا راعَنننننننننَ إِ َّال ُ ولَنننننننن ُ أَ ْلِهننننننننا
ِ نننْ َ نننن َّ ْال ِص ْ ِصن
ِ َو ْ ننننَِّ النننن
ب ا ْ َ ْ نننننن َ ِم
ِ ُ ننننننودا َكصافِيَنننننن ِ ْال ُ ننننننرا

فيهنننننننا ْاثنَتننننننننا ِن َوأَرْ بَعننننننننونَ َ لوبَنننننننن

ْ َ ََ نننب
ِ ِمننننَ ْالفَن ِننم
َ َوار َ نننها إِلَ ْيننن
ِ ْع

َ َو َكنننننننل َ َّن فنننننننا َراَ تنننننننا ِجر بِ َسننننننني

نننم
ِ ًَ ْينننن ٌ قَلينننن ُل النننن ِّ ْم ِن لَنننن ْي َ بِ َ ْعلَن

أَوْ َروْ َ نننننن أُنُفننننننا تَ َ نننننن َّ نَ نَ ْبتَهننننننا

فَتَنننننن َر ْكنَ ُكنننننن َّل قَننننننرا َرا َكالنننننن ِّرْ َِم

ْ جننننناد
ََ َعلَ ْينننننن ِ ُكنننننلس بِ ْكننننننر ُ ننننننرَّا

ِ يَ ْ نننرن َعلَيْهنننا ْال نننا َُ لَننن ْم يَتَ َ ننن َّر

ََّ ننننننن ّ ا َوتَسْنننننننكابا فَ ُكننننننن َّل َع ِ ننننننني

...

“Bana (sevgilinin kabilesinin) yola çıkacağını bildiren, develerin o
yurdun tam ortasında son kalan ot tanelerini yemesi oldu.
(Sevgilinin) kervanında kırk iki tane siyah renkte sağmal deve vardır, her
biri simsiyah bir karganın kuyruk tüylerini andıran.
Onu öpmeden önce, sanki ağzından ıtır kokusundan bir misk kokusu
ulaşır sana.
58
59

el-Kuraşî, a.g.e., s.219.
el-Kuraşî, a.g.e., s.213-214.
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Ya da bitkisi hafif yağmurla beslenen ve ayak basılmamış bahçenin güzel
kokusu gelir sana.
Bir bahçe ki, bolca yağmur yağdırır üzerine taze bulutlar ve bırakır
bütün basık yerleri gümüş paralar misali.
Ve bir bahçedir ki, her akşam kesintisiz bulutlar serpip döker üzerine
yağmurları.”
Muallakalarda devenin en kapsamlı şekilde tasvir edildiği Tarafa b. elAbd’ın muallakasında ise mekân tasvir edildikten sonra burada durup
ağlamanın gerekliliğine vurgu yapılmaktadır:60
ِ تَلننو ُ َكبنناقَ ْال َو ْش ِننم فننَ ننا ِ ِر ْاليَنن
ِ لِ َصوْ لَنننننننن َ أَ ْنننننننن ٌ بِبُرْ قَنننننننن ِ ثَ ْه َ نننننننن
ْ ِيَ ولنننننونَ ال تَ ْهل
ِ نننننِ أ نننننل َوتَ َ لَّننننن

َ َم ِ ننننيَّهُ ْم
َ ُوقُوفننننا بِهننننا
َّ منننن ْ بَ َعلَنننن

“Elin dışına işlenmiş dövmenin izlerini andıran izler kaldı sevgilim
Havle’den Sehmed’in rengârenk taşlarla bezenmiş toprağında.
(O izlere bakarken ben) dostlarım durdurdular etrafımda bineklerini ve
kahretme kendini, güçlü ol, dediler.”
Tarafa, muallakasının devamında devesini şu beyitle tasvir etmektedir:61
ُ
بِعَوْ جننننننا ََ ِمرْ قننننننا تَننننننرو ُ َوتَ ْ تَنننننن ِ ن
نننار ِه
ِ َوإِنّننننَ َ ْم ِ ننننَ ْالهَنننن َّم ِع ْننننن َ ا ْ تِ ن
“Hüzün sardığında beni, zayıflıktan karnı sırtına yapışarak eğrilmiş,
gece gündüz yol alabilen hızlı devemle seyahat ederek uzaklaştırırım
hüzünlerimi.”
Yine muallaka şairlerinden Lebîd b. Rebîa, birlikte aynı mekânı
paylaştığı sevdiklerinin yurdu terk etmesini ve o mekânın ıssız bir yere
dönüşmesini şu beyitlerle ifade etmektedir:62
بِ ِ ننننننننننل تَلَبَّننننننننن َ ًَوْ لُهنننننننننا فَ ِرجا ُمهَنننننننننا
ْ الننننننننن ِّيا ُر َم َ لسهنننننننننا فَ ُ ا ُمهنننننننننا
ِ َعفَننننننننن
“Gerek geçici gerek daimi yurt tutulan Mina’daki sevgilinin izleri yok
olmuş, (sulak) Ğavl Deresi ile (kırmızı tepelerden oluşan) Ricâm Dağı birer
vahşet yatağını andırmaktadır şimdi.”

60

Tarafa b. el-ʻAbd, Dîvân, tahk. Duriyye el-Hatîb, Lütfî es-Sakkâl, el-Muessetu’l-ʻArabiyye li’dDirâsât ve’n-Neşr, (2. bas.), Beyrut, 2000, s.23.
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Tarafa, a.g.e., s.28.
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Lebîd b. Rebîʻa, Dîvân, tahk. Hamdû Tammâs, Dâru’l-Maʻrife, Beyrut, 2004, s.107.
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Şair bu diyarı tasvir ettiği dokuz beyitlik bölümden sonra şunları
söylemektedir:63
مننننن ّ ا َخوالِننننن َ منننننا يُبِنننننينُ َك ُمهنننننا
ُ
ُ فَ َوقَ ْفن
نننننْ أَ ْ ننننننلَلُها َو َك ْيننننننَْ ُ ننننننكَالُنا
“Durup sevgiliyi sordum o izlere. Ne anlamı var ama sormanın,
konuşamayan ve burada sürekli kalacak olan sağır taşlara.”
Bu dönemin şairleri için sevgiliden önce yegâne ilham kaynağı
kalıntılardır. Geçmişe dair güçlü hatıralarını bu mekânlarla bir araya getirmeden
şiirlerine başlamayan şairlerin şiirlerinde develerini veya atlarını övmeleri,
kendilerini bu mekâna getirdikleri içindir. Yaban öküzünü ise gözlerini
sevgilinin gözlerine benzettiklerinden dolayı övmektedirler.64
Çöl Araplarının barındıkları evler bugün anladığımız manada sağlam
evler olmayıp yünden çadırlar veyahut ahşap evler şeklindeydi. Fakat hatıralar
buraları şairlerin gözünde en güzel saraydan bile daha güzel hale getirmektedir.
Şairlerin zikrettiği bu mekânlarda, göçüp gidenlerin bir kısmı aslında yerleşik
hayat süren fakat doğal afet ve benzeri sebeplerle buradan göç eden, bir kısmı
da sürekli hareket halinde olan ve su, azık arama peşinde olanlardır.65
Bu mekânda dili olmayan taş, özlem ve hatıraların tercümanı olur. Güneş,
ay, su birikintileri, ağaçlık yerler, Sıktu’l-Livâ, Havmel, Tûbâd ve Radvâ
dağları, Arap şiirinde o kadar yaygınlaşmıştır ki, bu mekânların zihinlerde
uyandırdığı anlam ve imge, coğrafi bir mekândan çok, şiirsel çağrışımlar
uyandırır. Fakat bunun yanında şairlerin yaşadıkları dönemle ilgili coğrafi
bilgiler verdikleri görülür. Öyle ki muallakalarda yirmi beş tanesi İmruu’lKays’ın şiirinde olmak üzere yüzden fazla yerin ismi geçmektedir.66
Muallaka şiirleri, üç temel bölümden oluşur. İlk bölümde, kalıntılar
üzerinde durup izlerle konuşulması, mekânın tasviri, göç edenlerin ve göç
edenler arasında bulunan sevgiliye duyulan aşk ve özlem, özetle harabeler
(atlâl) üzerinden geçmişe dair deneyimleri hüzünlü bir şekilde anımsayış, ikinci
bölümde şairin çölde geçirdiği uzun ve tehlikeli yolculuk, tabiat olayları ile
bineğini ve vahşi çöl hayvanlarını tasvir etmesi, üçüncü bölümde ise asıl konu,
yani medih, hiciv, fahr, mersiye, kahramanlık vb. mevzular işlenmektedir.67 Bu
63

Lebîd b. Rebîʻa, Dîvân, s.108.
Murtâd, a.g.e., s.90.
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formdan, sadece Amr b. Külsûm çıkmış ve şiirine gazelle başladıktan sonra
kalıntıları zikretmiş, daha sonra fahr kısmına geçmiştir. Fakat şair her ne kadar
sıralamaya muhalif olsa da temel iskeleti ve formu korumuş ve bu üç hususu
şiirinde zikretmiştir.
Şiirdeki bu temel formun üçüncü merhalesinde İmruu’l-Kays, gece
yolculuğundan ve bu yolculukta karşılaştıklarından bahsetmiş; Zuheyr, savaşın
zararlarına ve barışın gerekliliğine değinerek; hikmet ve inancı ise ön plana
çıkarmış; Tarafa, devesini vasfettikten sonra onunla iftihar etmiş ve içki için
malını nasıl savurduğunu anlatmış; Lebîd b. Rebîa da devesini övdükten sonra
kendi cömertliğini ve kabilesine müntesip bazı ileri gelenleri övmüş ve yaban
öküzünü tasvir etmiş; Antere atını tasvir ettikten sonra savaşları ve bu
savaşlarda gösterdiği kahramanlıkları, savaş esnasında atının kendisiyle nasıl
uyumlu olduğunu; el-Hâris b. Hılliza ise devesini tasvir ettikten sonra savaşın
şiddetini, kabilesinin kahramanlık ve cömertliklerini anlatmıştır.
Şairlerin şiirlerinde zikrettikleri isimlere gelince, Arapların geleneğinde
kişinin sevdiğini açığa vurması büyük ayıplardan sayılırdı. İmruu’l-Kays’ın
zikrettiği Fatma, Ummu’l-Hâris, ʻUneyze, Zuheyr’in şiirinde zikrettiği Ummu
Evfâ, Lebîd’in zikrettiği Nuvâr, Antere’nin zikrettiği Ummu Heysem, el-Hâris
b. Hilliza’nın zikrettiği Hind, aslında birer semboldür. Zira bu isimlerden her
kabilede bulmak mümkündür. Fakat bu isimleri şairler kendi duygularını açığa
vurmak veyahut sembolik de olsa zarafeti ve şefkati anımsattığı için kullanmış
olabilirler.68 Bunun yanında şiirin ritmine ve bazı yerlerde vezne uygun olarak
gelebilmeleri sebebiyle Hind, Leyla, Selma, ʻAfrâ, Erva, Fatima ve Meyye gibi
isimlerin müstear olarak kullanıldıkları da söylenmektedir.69 Denebilir ki
şairlerin kadın imgesine şiirlerinde yer vermeleri, hayatın zorlukları içinde
kadın şefkatine sığınma duygu ve eğiliminin de etkisi olabilir. Böyle bir durum,
aynı zamanda cahiliye dönemine ait zihinlerdeki kadın algısını da değiştirici
niteliktedir.
Cahiliye döneminde yazılan ve mekâna vurgu yapılan şiirlerde, özellikle
de muallakalarda dikkat çeken hususlardan biri de ses-mana ilişkisidir. Örneğin
İmruu’l-Kays, muallakasında diğer iki harekeye göre melodik olarak daha zayıf
olan kesreyi belki de bilinçli olarak revî harfi olarak kullanmıştır. Bu ise ancak
68

Murtâd, a.g.e., s.58; Necib Muhammed el-Behbîtî, Tarihu’ş-şiʻri’l-ʻArabî hatta ahiri’l-karni’ssâlisi’l-hicrî, Dâru’s-Sakâfe, Amman, 2001, s.100.
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şairin içindeki hüzünlerin bir yansıması şeklinde yorumlanabilir.70 Bunun da
ötesinde İmruu’l-Kays muallakasının ilk beytine de kesre ile başlamakta ( )قِـve
devamını da bu şekilde getirmektedir. Bu kullanım, bizlere adeta şiirin genel
muhtevası hakkında bilgi vermektedir. Burada, peşi sıra mecrûr olarak gelen ve
şairin içindeki hüznü ve çaresizliğini yansıtan kelimelerle karşı karşıyayız.
Çünkü böyle bir makamda şairin bu sesleri kullanması, daha anlamlı ve hislerini
yansıtması bakımından daha gerçekçi bir tercihtir. Şairin bazen de samimiyetini
ve duygusal bir şekilde durumunu aktarmasını ifade eden yâ-ı mütekellimin (َِ)ــ
kullanılması da bu kabildendir. Fonetik anlamda bu değerlendirmeler içinde
dikkatimizi çeken hususlardan biri de şiirde yirmiye yakın sesin fethalı olarak
(َ قِفَا ِ ْك َر ر ْ ُ ها
َّ  )علgelmesidir. Bu da şairin şikâyetini, özlemini, ağlamaklı
halini ve hüznünü yayma gayretini göstermektedir. Çünkü bu duyguları ifade
etmek için kişinin sesini yükseltmesi gerekir ki bu sesle biten kelimeler de zaten
bu amaca hizmet etmektedir. Arapçada nida harflerinin fethalı olarak gelmesi de
bu yüzdendir.71
Tarafa’nın da muallakasında aynı duruma, yani kelimelerin
mecrur/kesreli olarak bittiğine ve aynen İmruu’l-Kays’ın muallakasında olduğu
gibi ilk kelimenin kesre ile (َم ْ بَ ْتل َن
َ ) veya buna benzer sesle başladığına
şahit oluyoruz. Yine revî harfi olarak kullandığı ve sayısı altmışı geçen mîm
harfleri de içten gelen ve maziye, hatıralara duyulan özleme dair duyguların
dışarıya doğru yansıtılması durumunu ifade eden birer sestir. Benzer duruma
Antere’nin muallakasında da rastlıyoruz. Fakat şiiri nazmetmedeki asıl gayeleri
kabilecilik, musâlaha, yergi gibi olan diğer şairlerde bu duruma çok nadir
rastlanmaktadır.72 Örneğin Hâris ve Amr’da görüldüğü gibi bu ses ve harflerin
yerini ( )نَاzamiri alır ve çokluğa yani kabilecilik duygusuna işaret eder.73
Atlâl şiirinde teşbih sanatı da çokça kullanılmıştır. Şairler buradaki
kalıntıları, Araplar arasında sayfalara yazı yazmak yaygın olmamakla birlikte
bazen kitaba yani üzerinde yazı bulunan sayfalara benzetmiş, el-Hâris b.
Hilliza’nın aşağıdaki beytinde olduğu gibi burada arta kalan izleri sayfada
yazıdan kalan izlere benzetme yoluna gitmişlerdir:74

70

Sâhib Halîl İbrâhîm, a.g.e., s.224.
Murtâd, a.g.e., s.209-213.
72
Murtâd, a.g.e., s.214-216.
73
Murtâd, a.g.e., s.218.
74
el-Hâris b. Hilliza, Dîvân, tahk. Emîl Bedîʻ Yâʻkûb, Dâru’l-Kitâbi’l-ʻArabî, Beyrut, 1991, s.48.
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س
َ َياتُهننننننننا َك
ِ ْهننننننننار ِ ْالفُننننننننر
ِ

ْ لَ َ ننننن ِن الننننن ِّيا ُر َعفَنننننوْ نَ بِن
ِ ننننال ُ ْب

“el-Hubs’ta ve bulunan Farsların kitaplarındaki (solmuş) sayfaları
andıran bu diyarlar kimin?”
Kalıntılar bazen de ʻUbeyd b. el-Abras aşağıdaki beytinde olduğu gibi
yırtılmış, eski püskü elbiselere benzetilmiştir:75
ْ ِب
َيق ْاليُ ْ نَننننن ِ ْالبنننننال
ِ يننننننا دا َر ِ ْننننننن عَفا ننننننا ُكننننننلس َ ّننننننا
ِ ننننال َ ِّو ِم ْنننننل َ نننن
“Ey sürekli yağan yağmurların izlerini sildiği ve yırtık Yemen hırkasını
andıran (sevgilim) Hind’in el-Cavv’de bulunan yurdu.”
Kalıntılar bazen de süslü kılıç kabına benzetilmiştir. Tarafa der ki:76
ْ َك َ ْفننن ِن ْاليَ نننانَ َ ْخننن َرمَ ْال َو ْشننن ََ ماثِلُننن
ْ ار قَ ْفننننننرا َمنا ِلُنننننن
ِ ّ نننننرمُ َر ْ نننننن َم النننننن
ِ أَتَ ْعن
“Bilir misin sevgilinin o tenha evinin izlerini, o izler ki süslü yemen
kılıçlarının kını üzerindeki süsü andırır.”
Kalıntılar bazen de eldeki işlemelere/dövmelere benzetilmiştir. Zuheyr
77
der ki:
ْ
عَفننننننننا َو َخنننننننن لَنننننننن ُ ُ ُنننننننن ٌ قَنننننننن ي ُم
ننننننننننن َلَننننننننننن ٌل بِرا َمننننننننننن َ ال يَنننننننننننري ُم
لِ َ ن
ُ َوفنننننننننَ َع َرمننننننننناتِ ِ مننننننننن ْنهُ ْم ُر ُ نننننننننو

تَ َ َّ نننننننننننن َل أَ ْلُنننننننننننن ُ ِم ْننننننننننننن ُ فَبننننننننننننانُوا

ِ تُ َر َّجنننننننن ُد فننننننننَ َمعا
ُ منننننننن ِ ها ال ُوشننننننننو

يَلُ ْ ننننننننننننننَ َكنننننننننننننلَنَّه َُّن يَننننننننننننن َا فَتننننننننننننناا

“Ramâ’da üzerinden uzun yılların geçmesiyle izleri silinen bu tenha
yerler kimin?”
Oradan sakinleri göçüp uzaklaştı yurdun ve onlardan geriye küçük izler
kaldı.
Görünür o izler, bir kızın eline işlediği dövmelerin görünmesi gibi.
Bütün bu teşbihlerde, kendisine benzetilen şeyin asli şeklini yitirmesi
gibi mekânın da asli şeklini yitirdiği anlatılmaktadır.78 Bu yaygın teşbihler

75

ʻUbeyd b. el-Abras, Dîvân, s. 102.
Tarafa b. el-ʻAbd, Dîvân, s.126.
77
Zuheyr b. Ebî Sülmâ, Dîvân, s.118-119.
78
İzzet Hasan, a.g.e., s.34.
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yanında nadiren kalıntıların sırtı noktalı yılana, hasıra veyahut güvercin tüyüne
benzetildiği de olmuştur.79
Daha önce de söylediğimiz gibi şair, teşhis ve intak sanatlarını
kullanarak kalıntılarla konuşmakta, ancak cevap alamamaktadır. Fakat şairin
burada yaşadığı duygu yoğunluğundan dolayı bazı şairlerin mekânı da
konuşturdukları görülmektedir. ʻAvf b. ʻAtiyye, kalıntıların adeta kendisine bir
sır vermek istercesine kısık sesle kendisiyle konuşmaları hakkında der ki:80
ُ
لِسننننننننننننننا ِلِها ْال َننننننننننننننوْ َ إِ َّال ِ ننننننننننننننرارا
ُمننننننننن منننننننننا تُبِنننننننننين
ُ ُننننننننْ بِهنننننننننا أ
َوقَ ْفن
“Durdum başında ve sordum o diyara bir akşam vakti, ancak bana
cevabı, bir sır verir gibi sessizceydi.”
Bunun yanında şairlerin duygularını ifade etmek için birçok müteradif
kelime içinden anlamı ve duyguyu en doğru şekilde karşılayacak olanı seçtikleri
de görülmektedir. Örneğin her ikisi de yağmur anlamına gelen ğays (  )ًيile
matar ( )م رkelimeleri şiirlerde kullanılmış, fakat hayata, kalıcılığa ve
mümbitliğe işaret eden ğays kelimesi genel kullanımlarda; yokluğa ve geçiciliğe
işaret eden matar kelimesi ise yağmurun sağanak şeklinde yağıp sevgiliye ve
sevgilinin yurduna ait kalıntıları yok edip süpürdüğü durumlarda kullanılmıştır.
Aynı şekilde ses anlam ilişkisi bağlamında sevgilinin yurduna gök gürlemesi
eşliğinde yağmuru yağdıran sahâb ( َ ابç: ُ ُ ) kelimesi kullanılmış,81
bulutlara ve yağmura eşlik eden gök gürlemesi, konuşmayan kalıntılar yerine
konuşan ve haykıran sesle ilişkilendirilmiştir.82
Sonuç olarak, cahiliye döneminde şairlerin kalıntılar üzerinde durup
ağlama geleneğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu yeni şiir tarzında,
duyguların ifade edilmesinde mana zenginliği yanında dilsel zenginlikler de
yoğun olarak göze çarpmaktadır.
3. İslami Dönem Arap Şiirinde Şiir-Mekân İlişkisi
Cahiliye dönemi şairlerinde olduğu gibi, muhadram şairlerden Hassân
b. Sâbit (ö. 54/673), Kaʻb b. Zuheyr (ö. 24/645), Lebîd b. Rebîa (ö. 40/660) ve
Hutay’e (ö. 59/678) gibi şairlerle, İslami dönemin diğer şairlerinde de kalıntılar
başında durup ağlama geleneğinin devam ettiği görülmektedir. Bu şairlerden
79

İzzet Hasan, a.g.e., s.36-37.
ed-Dâbbi, a.g.e., s.413.
81
Sâhib Halîl İbrâhîm, a.g.e., s.37.
82
Sâhib Halîl İbrâhîm, a.g.e., s.39.
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Kaʻb b. Zuheyr’in peygamberin huzurunda Müslüman olduğunu ikrar edip
peygambere övgü dolu kasidesini okuduğunda cahiliye dönemine ait kaside
formunu muhafaza etmesi de bunun bir göstergesidir.83
Muhadram şairlerden Ebû Zueyb (ö. 27/648) kalıntıların kendisiyle
kurduğu ünsiyet ve zamanın geçmesiyle başından geçenleri şu beyitlerle ifade
etmektedir:84
ْ ِدينننا ُر التنننَ قالَن
منننننننبَوْ ََ أَبنننننننا ِ ْننننننن َوأَ ْننننننننَْ َكبِيننننننن ُر
ننْ ـنننـ ًَننن َااَ لَ ِ ْيتُهنننا ـنننـ
َ
ْ ِمنننننَ النننن َّ ْ ِر أَ ْ َمننننر
ِ ُمننننرُو ُر
َ ََّ َعلَيْنننن

ٌ ِ نننننا ِد
َ َتَ َ يَّنننننرْ ََ بَعْننننن ِ ن أَ ْ أَمننننناب

ْ نننننننر
ن بِننننننننلَرْ ا َِ ْال ِكننننننننرا ِ َجنننننننن ِ ي ُر
ِ َن

ُ فَ ُ ْلن
َنننننْ لَهننننننا فَ ْنننننن ُ ا ْ َ ِ بَّنننننن ِ إِنَّنِنننننن

“(Sevgilinin) yurdu karşılaştığım günün sabahı dedi ki bana: Bu yaşta
âşık mı oldun ey Zueyb?
Değiştin mi benden sonra, yoksa musibetler mi geldi başına zamanla?
Dedim ki ona: Sevdiklerimi kaybetmemdir değişmemin sebebi ve ancak
benim gibisini bulur musibetler.”
Kuseyir Azze, Kays b. Mulevvah, Zu’r-Rumma, Cerîr, Ömer b. Ebî
Rebîa ve diğer Emeviler dönemi gazel şairlerinin atlâl şiirlerinde ise mekâna
bağlılık, daha çok âşık olmalarının bir göstergesi, yani buralarla aşk arasında bir
bağ kurmak istemeleri ve duygularını burada dökmek istemelerindendir.85
Onlar, burada ağlamanın içlerindeki aşk acısını hafiflettiğini düşünüyorlardı.
Ömer b. Ebî Rebîa (ö. 93/643) mekâna işaret eden üç ismi bir arada
zikrettiği şiirinde, sevgilisini hatırlatan yurdu şu beyitlerle tasvir etmektedir:86
ِ ْدنَ ْالفُننننننننكَا َد َعلَننننننننل ِع ّ تِنننننننن ِ َ َ نَننننننننا
ْنننننرمُ الننننن ّ ا َر َوا َ ْننننن َ َوالننننن ِّ َمنَا
ِ َنننننلْ تَع
ْ ك قَنننننن ْ كانَن
نننننْ لَنننننننا َو َنَننننننا
َ َوأَ ْنننننننَْ إِ ْ ا

دا ٌر ِ ْ ننننننننننن ا ََ إِ ْ ُكنَّنننننننننننا نَ ُ نننننننننننلس بِهَنننننننننننا

“Tanıyabildin mi o yurdu, nice hastalıklardan sonra kalbe hüzünler
veren o tenha ve metruk yerleri?

83

Muhammed Muhammed Esed, Tatavvur matlaʻi’l-kasîde mine’l-ʻasri’l-câhilî ile’l-ʻasri’lAbbâsî, ʻÛdu’n-ned, Mecelle Sekâfiyye Fasîle, 68 (2017), 60-71, s.3.
84
es-Sukkerî, Ebû Saʻîd el-Hasan b. el-Huseyn, Şerh eşʻâri’l-Huzliyyîn, tahk. Abdussettar Ahmed
Ferrâc, Mektebet Dâri’l-ʻUrûbe, Kahire, tsz., II, s.65-66.
85
İzzet Hasan, Sâhib Halîl İbrâhîm, s.97.
86
Ömer b. Ebî Rebîʻa, Dîvân, tahk. Fâyiz Muhammed, Dâru’l-Kitâbi’l-ʻArabî, (2.bas.), Beyrut,
1996, s.421.
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Esma’nın yurdudur (üzerinde durduğumuz) bu yurtlar. Hani her ikimize
vatandı bir zamanlar.”
Bu dönemin şairlerinden Cerîr (ö. 114/732) ise mekâna olan sevgisinin,
sevgilisini hatırlatmasıyla ilişkili olduğunu şu beyitle ifade etmektedir:87
أُ ِ نننننننننننن س لِ ُ نننننننننننن ِّ فا ِ َ نننننننننننن َ النننننننننننن ِّيا َرا
َأَ َال َ نننننننننننننن َِّ النننننننننننننن ِّيا َر بِ َسنننننننننننننن ْع َ إِنِّنننننننننننننن
“Selam ver Saʻd’te bulunan o yurda! Ben ki o yurtları Fatima’nın yurdu
olduğu için severim.”
Yine Emeviler dönemi şairlerinden Cemil Buseyne (ö. 82/701),
kalıntılar üzerinde durup yazan şairlerin önde gelenlerinden sayılır. Bu yüzden
divanında zikrettiği mekânların sayısı üç yüz altmışı bulmaktadır.88 Sevgilisini
hatırlatan kalıntıların sorduğu sorular karşısında sessiz kalışını Cemil Buseyne
şu beyitle ifade etmektedir:89
ْ َ َ َوا ْ ننننننننننننننتَ ْع
ْ
َْ َياتُهننننننننننننننا بِ َ ننننننننننننننواب
َنننننننننننننننْ أَ ْرابِننننننننننننننن
َ َّإِ َّن ْال َ ننننننننننننننننا ِ َ َي
“(Sevgilinin) yurduyla tutuştu yangını yüreğimin ve sorduğum sorulara
cevap vermez oldu o tenha yerleri.”
Şair başka bir beyitte ise sevgilisi Buseyne’ye ait mekânların sorduğu
soruyu anladıklarını ve kendisini duyduklarını şu beyitle anlatmaktadır:90
ْ
ُ َكننننننننننل َ َّن النننننننننن ّ ا َر تَ ْفهَنننننننننن ُم مننننننننننا أَقُننننننننننو
ْننننننننننننن
أَ ننننننننننننننا ِ ُل دا َر بَ ْنَنننننننننننننن َ أَ ْينننننننننننننننَ َ لَّن
“Sorup dururum o yurda, (sevgilim) Buseyne nerelerde şimdi? O anda
yurtlar dediklerimi anlıyordu sanki.”
Emeviler dönemi şairlerinden Ebu Sahr el-Huzlî (ö. 80/699) de
şiirlerinde sevgilinin izini onun daha önce yaşamış olduğu mekânlarda
aramaktadır:91
ِْ َياتُهننننننا ُع ْفنننننن ُر
َ ْالبَننننننننننن ْي ِن دا ٌر َع َر ْفتُهننننننننننننا
ِ َوأُ ْخنننننن َر بِنننننن ا
ِ لِلَ ْيلَنننننننننننل بِننننننننننن ا
ِ َ ْال َ نننننني
“Leyla’nın el-Beyn denen yerde bildiğim bir yurdu var, bir diğer yurdu
ise el-Ceyş’te bulunan izleri silik yerdir.”

87

Cerîr b. Atiyye b. el-Hatafa, Dîvân, Dâr Beyrut, Beyrut, 1986, s.216.
Mîsâ b. Ali b. İbrahim el-Ğabbân, el-Mekân fî şi‘r Cemîl Buseyne, Yüksel Lisans Tezi, Câmiatu
Muhammed b. Suud, Kulliyetu’l-luğati’l-ʻArabiyye, Kısmu’l-âdâb, Suudi Arabistan, 1428, s.1.
89
Cemîl Buseyne, Cemîl b. Abdullah b. Ma‘mer, Dîvân, Dâr Sâdır, Beyrut, tsz., s.21.
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Üsâme b. Munkiz, a.g.e., s.38.
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Şair daha sonra hayattaki sevdiklerinin hayatta kalmaları yönündeki
temennisi ile ölenlere duyduğu üzüntüyü şu beyitle ifade etmektedir:92
ُ
ِ ْال َ ْبننننن ُر
َوينننننا َ بَّننننن ا ا ْ َ ْمن
ْ َ يَّننننننن
ِ َّ ننننواَ منننننا َ ننننن
ِ فَينننننننا َ بَّننننننن ا ا ْ َ ْ ينننننننا َُ منننننننا ُد ْمننننننن
“Keşke hayattaki sevdiklerimiz hayatta kalmaya devam etse ve keşke
kuşatıp sarmazsa mezarlar sevdiklerimizi.”
Bir başka beyitte ise el-Huzlî, kendisini sevdiğinden ayıran zamana
vurgu yaparak, ondan ayrı kalmasının adeta zamanı da durdurduğunu ifade
etmektedir:93
ُ َع ِ ْبن
فَلَ ّ نننننا ا ْن َ َ نننننل منننننا بَ ْينَننننننا َ ننننن َكنَ الننننن َّ ْ ُر
َْ الننننننن َّ ْ ِر بَ ْينِنننننننَ َوبَ ْينَهنننننننا
ِ ننننننْ لِ َسنننننننع
“Rüzgâr gibi geçip ikimizi ayıran zamana hayret ettim, ayırdığında
ikimizi sanki zamanda durmuştu.”
Bu dönemin bir başka şairi Zu’r-Rumma (ö. 177/735), sevgilisiyle
geçirdiği zamanların geri gelmesini temenni ederek, sevgilisinden ayrı kalmakla
bilinmezlere sürüklendiğini şu beyitlerle ifade etmektedir:94
َننننن ِل ا ْ َ ْ ُمننننننُ ال ّ نننننَ َم َ ننننن ْينَ َروا ِجننننن ُد
نننننننننننَ َمننننننننننننَ َ نننننننننننن ٌ َعلَ ْي ُك ننننننننننننا
أَ َم ْن ِلَتَن
ْ
ُ
نننننند
ِ ُ ا ْ ثننننننناف َّ َو الرس نننننننو ُ ْالبَ قِن

ثَننننننن

َو َنننننلْ يَرْ ِجننننن ُد التَّ ْسنننننلي َم َو يَ ْك ِ نننننُْ ْال َع َ نننننل

“Ey Meyy’in iki evi selam olsun sizlere, geride kalan zamanlara
kavuşuversek keşke.
Üç taşlı ocak ve metruk yerler alsa selamımı ve giderse keşke bütün
bilinmezleri.”
Diğer bir beyitte ise şair, kalıntılarla konuşmanın bir faydası olmadığını
şöyle ifade etmektedir:95
ْ َوقَ ْفننننننننننا فَ ُ ْلننننننننننا إيننننننننن َعن
نننننننند
َو َك ْيننننننننَْ بِتَ ْك
ننننننننن أُ ِّ نننننننننالِم
ِ
ِ لننننننننيم النننننننن
ِ ِِّيار ْالبَ ق
“Durduk (mezarı başında) Ümmü Sâlim’in ve onu çokça yâd edelim
dedik, oysa metruk diyarlarla konuşmanın ne faydası var ki?”
Şairin aşağıda yer alan ve sevgilinin diyarını andığı beyitlerde ise klasik
cahiliye dönemi şiir formunun çok iyi şekilde korunduğu görülmektedir:96

92

es-Sukkerî, a.g.e., II, s.957.
es-Sukkerî, a.g.e., II, s.958.
94
Zu’r-Rumma, Divân, tahk. Ahmed Hasan Besec, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1995, s.155.
95
Zu’r-Rumma, a.g.e., s.165.
96
Zu’r-Rumma, a.g.e.,s.23-24.
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ُ فَ َ ننننننا ِ ْل
ْ ننننننْ أَ ْب ِكننننننَ ِع ْننننننن َ هُ وأُخَا ِ بُنننننن

ُ
َننننننننْ عَلنننننننننل َر ْبننننننننند لِ يَّننننننننن َ نننننننننناقَت
َوقَ ْفن

ْ تُكلِّ ُ نننننننننننننننَ أَ ْ ننننننننننننننا ُرهُ َو َم ِعبُنننننننننننننن

ُ َوأُ ْ نننننننننن ِي ِ َ تَّننننننننننل َكننننننننننا َد ِم َّ ننننننننننا أَبِ سنننننننننن

“Meyy’in evlerinden birinin başında durdurup devemi, bir yandan
konuşup bir yandan da durmadan ağladım.
Yağmur duası ettim o diyar için; öyle ki yakarışlarımdan sonra benimle
konuşacak oldu taşları ve savrulup duran izleri.”
Bu dönemin bir başka şairi el-Kumeyt (ö. 126/743) ise sevdiklerinin
yurdunu şu beyitlerle tasvir etmektedir:97
ُ َْولَننننننننننننننوْ تَنننننننننننننن َ َّكر
َُ أَ ْلَهننننننننننننننا أَ َرب
ار بَ ْعننننننننن َ نننننننننا ِكنِها
ِ ّ منننننننننالِ ََ فنننننننننَ الننننننننن
ْ
ْ ال الننننننننننننن ّ ا ُر َر َّد
نننننننننننْ أَ ْلَهننننننننننننا إِ ِ ا ًْتَ َربُننننننننننننوا
َوال بَ َكن
ننننننننننننواب نننننننننننننا ِلها
َ َجن
َ
“Sakinleri göçüp gittikten sonra bu (metruk) mekânla konuşmanın ne
anlamı var ki?
Ne cevap verdi bu mekân durup sorana, ne de ağladı göçtükten sonra
sakinlerine.”
Yine Emeviler dönemi şairlerinden Kuseyr Azze (ö.105/723), sevgilinin
kendisini terk edip gitmesini şu beyitlerle ifade etmektedir:98
ْ
َ قَلُو
ِ مننننن ْي ُك ا ثُننننن َّم ا ْب ِكيننننننا َ يْننننن ُ َ لَّنننننن
ِ َ َنننننننن ا َر ْبنننننننن ُد َعنننننننن َّ اَ فَننننننننا ْع
َّ َخلِيلِنننننننن
ْ
ِ َ ْال َ ْلنننننن ِ َ تّننننننل تَ َولَّنننننن
ِ َوال ُمو ِجعننننننا

ُ َومننننا ُك ْنن
نننْ أَ ْدرن قَ ْبنننن َل َعنننن َّ اَ مننننا ْالبُكننننا

“Dostlarım, ʻAzze’nin yurdudur bu yurtlar, haydi yükleyin develerinizi ve
göçüp bıraktığı yerlere ağlayın!
O sevgiliden önce ağlamak nedir bilmez idim ve bilmezdim yürek acısını
o terk edip gidene kadar.”
Abbasiler dönemi şairleri de şiirlerinde mekânı işlemişlerdir. Ancak
önceki dönemlere göre bu dönem şiirlerinde şairin mekânla kurduğu ilişkinin
gittikçe azaldığı söylenebilir. Bunun sebebi sadece farklı yeni akımların ortaya
çıkması değil, şehir kültürünün yaygınlaşması ve bu şiirlere konu olabilecek
yerlerin artık daha az olmasından dolayıdır.99 Özellikle hicri ikinci asırdan sonra
sosyal değişimler şiiri de etkilemiştir. Bu dönem şairlerinden Ebû Nuvâs (ö.
97

el-Kumeyt b. Zeyd el-Esdî, Dîvân, tahk. Muhammed Nebîl Turayfî, Dâr Sâdır, Beyrut, 2000,
s.558.
98
Kuseyr ‘Azze, Dîvân, tahk. İhsân Abbâs, Dâru’s-Sakâfe, Beyrut, 1971, s.95.
99
Muhammed Muhammed Esed, Tatavvur matlaʻi’l-kasîde mine’l-ʻasri’l-câhilî ile’l-ʻasri’lAbbâsî, s.7.

[1025]

Ahmet Abdülhadioğlu

198/813), bazı şiirlerinde cahiliye dönemi şairlerinin yaptığı gibi kalıntılar
başında durup ağlarken, bazılarında ise bu mekânlarda durup ağlamanın
gereksiz olduğunu savunmuştur. Bu tutum, biraz da siyasi bir tutum olup, eski
Arap kültürüne ait olanı eleştirme ve Farsları Araplara üstün tutma çabası
şeklinde tezahür etmiştir.100 Şairin kalıntılar başında durup ağlamanın gereksiz
olduğunu savunduğu beyti şu şekildedir:101
ْ قُننننننننلْ لِ َ ن
ْ واقِفنننننننا منننننننا َ ننننننن ّر لَنننننننوْ كنننننننانَ َجلَننننننن
ْنننننننم َد َرس
ِ نننننننن يَ ْب ِكننننننننَ عَلننننننننل ِر ْ ن
“İzleri yok olmuş, virane yerlerin başında durup ağlayana de ki: Ayakta
kalmak yerine oturup ağlasaydı ne zararı olurdu?”
Fakat aynı şair, bu tarz şiirlerin toplum içinde genel kabul gördüğünün
de farkındadır. Bu yüzden şekli anlamda da olsa klasik tarza yakın şiirler de
yazmıştır. Bu beyitlerden birinde şair şunları söylemektedir:102
َِ َوقَنننننن ْ ننننننا َ تَننننننرْ دا ِدن بِهننننننا َوعَنننننننا
َِ ِّيار بُكننننننا
ِ لَ َنننننن ْ ننننننا َ فننننننَ َر ْ ن
ِ نننننم النننننن
“O yurdun kalıntılarında uzun sürdü ağlamalarım, uzun sürdü o yurda
gidip gelmelerim ve hüzünlenişim.”
Hicri üçüncü asırda eski ile yeni arasında orta bir yol tutturmaya çalışan
Ebû Temmâm ile el-Buhturî gibi şairlerin şiirlerinde de mekân işlenmiştir.103 elBuhturî (ö. 284/897)’nin beyitleri şu şekildedir:104
ْ َد َر َ ن
ب
أَ ُر ُ نننننننننننننو ُ دار أَ ْ ُ ننننننننننننن و ُر ِكتننننننننننننناب
ِ نننننننْ بَ اشننننننننتُها َمنننننننن َد ا ْ َ ْ ننننننننا
ب
َويُنننننننننن َر سد ننننننننننا ِلُها بِ َ ْين
ِ نننننننننر َجننننننننننوا
ِ

نننننننننننر لُبانَنننننننننننن
يَ ْ تننننننننننننا ُ ا ِ ُر ننننننننننننا بِ َ ْين
ِ

“Yurdun kalıntıları mı yoksa bir kitabın sayfasını andıran izler mi
zamanla alıp götüren hayat emaresini?
İhtiyacını gidermeden uğrar buradan her yolcu ve cevap bulamaz hiç biri
isteklerine.”
Ebû Temmâm (ö. 231/845)’ın daha geç dönemlerde söylediklerinde,
diğer bazı şairlerin de vurguladıkları bir düşünce hâkimdir. O da mekânın

100

İzzet Hasan, a.g.e., s.97.
Ebû Nuvâs, el-Hasan b. Hânî b. ʻAbdilevvel el-Hakemî, Dîvân, tahk. Ewald Wagner, Dâr
Sâdır, Beyrut, 1988, III, s.196.
102
a.g.e., I, s.122.
103
İzzet Hasan, a.g.e., s.101.
104
el-Buhturî, el-Velîd b. ‘Ubeyd b. Yahyâ, Dîvân, tahk. Hasan Kâmil es-Sîrâfî, Dâru’l-Ma‘ârif,
(2.bas.), Kahire, 1119, I, s.293.
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anlamlı ve güzel oluşunun, kişinin bu mekânda geçirdiği günlerle ve geride
bıraktığı hatıralarla bağlantılı olduğudur:105
ك َ يننن ُ ِشنننوَْ ِمنننن الهَنننو
َ نَ ِّنننلْ فُنننكا َد
ِ ماال ُنننننننننننننننننننننن س إالّ لل َ بينننننننننننننننننننننن ِ ا َّو
َ يَلْلَفُنننن ُ ْالفَتننننل
ِ َْكنننن ْم َم ْننننن ِ فننننَ ا ْ َر

ِ ِ و َ نينُننننننننننننننننن ُ أَبَننننننننننننننننن ا ِ َّو ِ َمنننننننننننننننننن

“Bırak gönlünü aşk için dilediği yere gitsin, gerçek aşk bil ki ilk
sevdiğine beslediğin aşktır.
Gencin yeryüzünde alıştığı nice evler var ama sevip alıştığı her zaman ilk
yerleştiği evdir.”
Ali b. el-Cehm (ö. 249/863)’in şiirinde ise mekân sadece sevgilinin
yaşadığı yerle sınırlı olmayıp, gezip gördüğü ve hayatı tanıdığı her alandır. Bu
yüzden saray yaşamına ait kesitleri anlattığı şiirleri oldukça fazladır. Bu
şiirlerden birinde şair şunları söylemektedir:106
ُْمننننننن ْ ِ َو َروْ َ ننننننن ٌ أُنُننننننن
ُْب ْالصَليفَننننننننن ِ الت ننننننننن
ِ َم َ نننننننلس
ِ ْبنننننننننانَ بِ ُنننننننننر
منننننننفُوا
َ منننننننفُونَ إِ ْن َو
ِ يَ ْبلُ ُ هنننننننا ْالوا

دا ٌر تَ ننننننننننننا ُر ْالعُيننننننننننننونُ فيهننننننننننننا َوال

“Kadim yerler gözüktü halifenin yurduna yakın, doğruluğun ve güzel
kokuların yayıldığı mekânda.
Bir yurt ki gözler kamaşır her gördüğünde ve onu tasvir edenler tasvir
edemezler asla hakkıyla”
İbnu’r-Rûmî (öl. 283/896) ise mezarının başında durduğu oğluna şu
beyitle seslenmiştir:107
ِ بَ ِعيننن ا عَلنننل قُنننرْ ب قَ ِريبنننا عَلنننل بُ ْعننن
َُننننواهُ الننننرَّد َعنِّننننَ فَل َ ْ نننن َ ل َمنننن ا ُره
“Ölüm, uzak kıldı onu benden, şimdi ise mezarı hem yakın hem de uzak
oldu bana.”
Bu dönemin en önde gelen şairlerinden el-Mütenebbî (ö. 354/965) ise
şiirin asli unsurlarından birinin nesîb kısmı olduğunu şu beyitle ifade
etmektedir:108

105

el-Hatîb et-Tebrîzî, Şerh dîvân Ebî Temmâm, tahk. Râcî el-Esmar, Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî,
(2.bas.), I-II, Beyrut, 1994, II, s.290.
106
Ali b. el-Cehm, Dîvân, tahk. Halîl Marûm Bek, Dâru’l-Âfâki’l-Cedîde, Beyrut, 1959, s.14.
107
İbnu’r-Rûmî, Ebu’l-Hasan Ali b. el-ʻAbbâs el-Cureyh, Dîvân, tahk. Ahmed Hasan Besec,
Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 2002, I, s.400.
108
el-Mütenebbî, Ahmed b. el-Huseyn b. el-Hasan b. Abdissamed el-Cuʻfî, Dîvân, Dâr Beyrut,
Beyrut, 1983, s.302.
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أ ُكنننننننلس فَ ِ ننننننني قنننننننا َ ِشنننننننعرا ُمتَنننننننيَّ ُم

ُ َّ َ ُ إ ا كنننننننننانَ َمننننننننن ٌ فالنّسننننننننني ُ النننننننننـ

“Övgünün olduğu yerde en başta gelmelidir nesîb, dili fasih olup da her
şiir söyleyen şair sayılır mı hiç?”
Başka bir yerde el-Mütenebbî, sevgilinin ve vatanın olmadığı yerde
başka şeylerden acı duymanın gereksiz olduğunu şu beyitle ifade etmektedir:109
َُوال نَنننننننننننننن ي ٌم َوال كننننننننننننننلْسٌ َوال َ ننننننننننننننكَن
ُبِننننننننننننن َم التّ َعلّننننننننننننن ُل ال أ ْننننننننننننن ٌل َوال َو َنننننننننننننن
“Üzülecek ne kaldı ki başka? Ne sevilenler kaldı ne de vatan, ne bir dost
kaldı yanımda, ne içki kadehi ne de barınacak bir mekân.”
Şair, başka bir yerde sevgilisi göçüp gittikten sonra geride kalan
yurdunun yüreğinde kalıcı bir yer edindiğini şöyle ifade etmektedir:110
َّ ْ َو ُن
ِ أَوا ِننننننن ُل
ُ ِ ب َمنننننننا
ِ ننننننن ِم ْنننننننن
ِ َ أَ ْنننننننن
ِ ْأَ ْقفَنننننننر
ِ ِ يننننننا َمنننننننا ِ ُ فننننننَ ْال ُلننننننو
ِ لَنننننن
“Ey (sevgilinin) yurdu, kalbimde başkadır yerin, ıssız kaldın ve göçtü
sakinlerin lakin kalbimde kaldı yerin.”
el-Mütenebbî’nin aşağıdaki beyitleri ise İslam öncesi dönem şiirlerine
oldukça benzemesi bakımından dikkat çekicidir:111
ُ ْ َو ُجنننننن
ُ ْ نننننْ يننننننا َر ْبنننننن ُد َ تَّننننننل ِكنننننن
ُ بَ َك ْين
َ بِننننننَ َوبِنننننن َ ْم ِعَ فننننننَ َم انِي َكننننننا
ِ
َ َ أُ ْب ِكينننننن
َوارْ ُد ْد تَ ِ يَّتَننننننننننننننننا إِنّنننننننننننننننا ُم َ يسو َكنننننننننننننننا

مننننننبا ا لَ َنننننن ْ َيَّ ْ ننننننَْ لننننننَ َ َربننننننا
َ فَ ِعنننننن ْم

“Başında durup ağladım ey sevgilinin yurdu, seni de ağlatana dek, feda
ettim sana kendimi ve akıttığım gözyaşlarımı.
Günün aydın olsun! Yine hüzünlere sardın yüreğimi, selam verdik biz
sana, haydi alıver artık selamımızı.”
Ebu Firâs el-Hamdânî (ö.357/967) ise zindanda olduğu bir dönemde
penceresinin kenarına konan bir güvercine içini dökmektedir:112
ٌ ننننْ بِ ُرْ بنننننَ َ ا َمننننن
ْ أَقُنننننو ُ َوقَننننن ْ نا َ ن
َِ نننال
َ أَينننا جا َرتَنننا َنننلْ بننناََ الُننن
ْ َوال َخ َنننن َر
ِ َ ِم ْننننن
ِ ِ ْالهُ ُ ننننو ُ بِبنننننا

ارقَ ن َ النَّنن َو
ْ
ِ مننا ُ ْق ن
ِ

109

َمعننا َ ْالهَ ن َو

el-Mütenebbî, a.g.e., s.471.
el-Mütenebbî, a.g.e., s.177.
111
el-Mütenebbî, a.g.e., s.61.
112
Ebû Firâs el-Hamdânî, Dîvân, tahk. Halîl ed-Duveyhî, Dâru’-Kitâbi’l-ʻArabî, (2.bas.), Beyrut,
1994, s.282.
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“Söylerim yakınımda konup hüzünle inleyen bir güvercine: Ey komşum!
Benim halime benzer mi ki halin?
Uzaklık ve hicran nedir sen ne bilirsin ve bir kez olsun senin aklına
gelmedi ki benim hüzünlerim.”
Endülüs şiirinde de tabiatın büyüleyiciliğinin etkisiyle mekânın şiirde
önemli bir yeri olmuştur. Bu dönemin önemli şairlerinden İbn Zeydûn
(ö.463/1071)’un şiirinde mekân, saraydan zindana, yaşadığı yurt olan
Kurtuba’dan gurbete kadar birçok alana yayılmıştır. O, kaleleri, bahçeleri,
nehirleri ve yaşayıp gördüğü diğer mekânları adeta şiirlerinde resmetmiştir.113
İbn Zeydûn, Kurtuba’dan çıkıp da Sevilya’ya gittikten sonra kendisinden bir
parça olarak gördüğü yurdu ile ilgili şunları söylemektedir:114
ُِّ ْ ن وال َشنننننن
ْ َو َشنننِّّ بِ َ ن
ٌ ْار نَننننننل
ننن نَ ْهننن َو ْال َ ننن ا ُر َومنننا َشننن ّوا
ِ ّ َشنننننن َ ْنا َومننننننا بِالنننننن
“Uzak kaldık diyardan, oysa yurdun uzak kalması mümkün değil bizden,
sevdiklerimizin yurdu uzaklarda olsa da gözden, onlar uzak olmazlar
yüreğimizden.”
İbn Hafâce (ö. 533/1138) ise bir dağın yanında durarak onunla
konuşmakta ve maziyi anmaktadır. Dağ, onun gözünde adeta uzun yaşamın,
tecrübelerin, mazi ile gelecek arasındaki çizginin bir yansıması gibidir:115
ْ م
ٌ مننننننا ِم
ُ نننننص
ْ
َ ُْ إِلَ ْينننننن ِ َو نننننن َو أَ ْخنننننن َرس
َ َأ
ِ فَ َ ننننننن َّ ثَنَ لَيْننننننن ُل السُننننننن َر بِال َع ا ِننننننن
ِ َو َمننننننننننننننوْ ِ نَ أَوّاه تَبَتَّنننننننننننننن َل تا ِنننننننننننننن

ُ َوقننننننننا َ أال َكنننننننن ْم ُك ْنن
نننننننْ َم ْل َ ننننننننل َ قاتِننننننننل

ْ َوقننننننا َ بِ ُِلّننننننَ ِمن
ِ نننننن َم ِ ننننننَ َورا ِكنننننن

ْ َو َكنننننن ْم َمنننننن َّر بننننننَ َمن
نننننن ُمنننننن ْ لِ َو ُمنننننن َك ِّوب

ْ َو ننننا َر
ِ َ بِ ِهنننن ْم ِرينننن ُ النَّننننو َوالنَّوا ِنننن

فَ ننننننا كننننننانَ إِالّ أَ ْن َنننننن َو ْتهُ ْم يَنننننن ُ الننننننرّد

“Kulak verdim ona, durmuş öylece lâl ve sessiz, garip haberler verdi
bana yol alırken bir gece vakti.
Bir zamanlar ben nice katillerin ve tövbe edip uzlete çekilen nice
tövbekârın sığınağı oldum, dedi.
Karanlık yolda giden nice tövbekâr uğradı bana ve gölgemde öğlen
uykusuna yattı, gâh at sırtında gâh yürüyerek yol alan birileri.
Derken ölümün pençesi yakalayıp götürdü onları, savurdu onları
ayrılığın ve musibetlerin elleri.”
113

el-‘Âmirî, a.g.e., s.16.
İbn Zeydûn, Ebu’l-Velîd Ahmed b. Abdillâh b. Ahmed b. Gâlib el-Mahzûmî el-Endelüsî,
Dîvân, tahk. Yûsuf Ferhât, Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî, (2.bas.), Beyrut, 1994, s.155.
115
Ebu İshak İbrahim İbn Hafâce, Divân, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 2006, s.48-49
114
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Yine Endülüs şairlerinden İbn ez-Zekkâk (ö. 528/1134) yurdu ve
kalıntıları özlemesinin sebebini orada sevdiklerinin bulunmasıyla
açıklamaktadır:116
ُ َ نَ ْنن
ٌ ِّيار َولِنننننننَ َ نِن
ننننوع
ننننننين
ِ إِلَنننننل ا ْ َ ْ بنننننا
ِ ننننننْ إِلَنننننننل الننننننن
ِ ب لَننننن ْي َ إِلَنننننل ْالرس بُن
َُ ننننننننلُو ِع

ُ أَ ِ بَّنننننننا َِ َ نَ ْنن
نننننننْ إِلنننننننل

َولَنننننننننوْ أَنِّنننننننننَ أَ ِ ن س
َِننننننننن إِلَنننننننننل َم َ نننننننننان

“Yurdunu özlemekteyim (sevdiklerimin) ki özlemlerim tenha yurtlara
değil, sevdiklerimedir benim.
Özlem duyacak olsam sevdiklerimin yurduna, yüreğime özlem duyarım,
zira yüreğimdeler benim.”
Görüldüğü gibi cahiliye döneminde olduğu kadar sık olmasa da İslami
dönem şiirinde de mekân işlenmiştir. Ancak bu dönemde sosyal değişimle
birlikte, farklı kültürlerin de etkisiyle bu tarzda yazılan şiirler, çoğunlukla
geleneksel olarak eskiyi devam ettirme çabası şeklinde veyahut şairin
sevgilisine olan aşkını ifade etmek için üzerinde durup ağladığı mekânları bir
vasıta olarak kullanması şeklinde tezahür etmiştir.
4. Modern Dönem Arap Şiirinde Şiir-Mekân İlişkisi: Klasik
Formdan Kopuş
Arap şiirinde nesiller boyu aktarılan mekân vurgusu ve mekâna
atfedilen önem, modern dönem şiirine de yansımıştır. Bu dönem şairlerinden
çok az bir kısmı, eski geleneğe ve forma bağlı kalarak geleneksel mekânı ihya
etme çabası içinde olmuş ve daha çok yitik mekânlar üzerinden bu konuyu
işlemişlerdir.
Cahiliye dönemi şairlerinin yazdığı tarzda kalıntılar üzerinde durup
yazanların sonuncusu Zu’r-Rumma olarak kabul edilir.117 el-Câhız, İmruu’lKays ile başlayan şiirin son halkasının söz konusu şair olduğunu zikrederek118
bu görüşü desteklemektedir. Cahiliye döneminde, şiirine terk ettiği mekânları
anmakla başlayan şairlerin şiirlerinde, İslami dönem sonrası dönemlerde bu
geleneğin önemli oranda terkedilmesi ile birlikte özellikle modern dönemde
mekân algısı daha şizofren ve iç acıtıcı bir hüviyete bürünmüştür. Denebilir ki
amaçlı ve belli bir gaye için söylenen ve içerdiği bu anlamdan dolayı kaside
116

Üsâme b. Munkiz, a.g.e., s.66.
Ousama Ekhtiar, Sûratu’l-mekân fî şiʻr Zi’r-Rumma, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 2 (2013), 173-204, s.174.
118
el-Câhız, Ebû Osman ʻAmr b. Bahr, el-Beyân ve’t-tebyîn, Dâr Saʻb, 1968, I, s.890.
117
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diye adlandırılan klasik şiir tarzından kopuş ve serbest şiir tarzına geçiş,
beraberinde zihin dağınıklığını, kültürel öğelerden sapmayı ve belirsizliklerden
medet ummayı da getirmiştir. Modern dönem şiirlerinin birçoğunda, asıl anlamı
itibariyle hissetmeyi ve şuur etmeyi ifade eden şiirde, hisse, maziye, zamana ve
mekâna hak ettiği yeri vermeyen ve zorlama kalıplarla, batı tarzına yakın
formların tercih edildiği görülmektedir.
Modern dönem şiirinde şair, uzak veya yakın yaşadığı veya yaşamadığı
yerleri de tasvir etmiştir. Bu dönemde belli bir mekânı zikretmek yerine, daha
çok vatan vurgusu ön plana çıkmıştır.119Ancak buradaki vatan vurgusu,
ideolojik olmaktan çok, yitirilen mekânlara duyulan özlemden ibarettir. Çünkü
söz konusu bu dönem şiirlerinde yitirilen sevgili vatandır. Bu dönem şairleri,
geçmişle ve mekânla, dolayısıyla medet umabileceği değerlerle de olan bağını
koparmış, şiirin ilk beyitlerinden başlayarak şikâyetlerini adeta rüzgârın önünde
savururcasına yitik mekânlar veya içinde kaybolduğu geniş coğrafyalar içinde
dile getirmektedir. Şair, derdini bazen bir kaya parçasına, bazen ormana, bazen
de akıp giden bir nehre anlatmaktadır.
Cahiliye döneminde şairin uğradığı mekânlardan çöl, modern şiirde
nehir, dağ ve bazen de ormandır ve zamanın çizgisini ifade eder. Mekân, İliyya
Ebu Mâdi (ö. m.1957)’nin şiirinde denize, Ahmet Şevki (ö. m.1932)’nin
şiirlerinde nehre120 dönüşür. Örneğin Halil Cibrân (ö. m.1931)’ın felsefi bir
diyalog şeklinde de değerlendirilebilecek olan el-Mevâkib (:Kafileler) isimli
kasidesinde, insan ruhunun ve bedeninin huzur bulma yeri olarak ormana davet
sık sık tekrarlanır121 ve bu şiirde mekân, şairin yitirilmiş değerleri, içinde
yaşattığı idealleri ve yaşadığı bunalımları anlattığı bir alana dönüşür.122
Mekân, bu dönemin bazı şiirlerinde, özellikle Mahmut Derviş (ö.
m.2008)’in şiirlerinde iki ayrı coğrafyadan müteşekkildir ve bu durum,
Filistin’le ilgili bu dönemde yazılan şiirlerde çok daha bariz görünmektedir.
Bunda vatanlarından hicret etmelerinin ve tabiri caizse “vatansız” olmalarının
etkisi büyüktür. Filistinli şair el-Munâsira (ö. m.1946)’nın mekânı şiirlerinde

119

İbrahim Rummânî, el-Medine fi’ş-şi‘ri’l-‘Arabî: “el-Cezâir numûzecen 1925-1962”, elHey’etu’l-‘Âmme li’l-Kitâb, Kahire, 1997, s.205.
120
Ahmet Şevkî, el-A‘mâlu’ş-şi‘riyyetu’l-kâmile: eş-Şevkiyyât, Dâru’l-‘Avde, Beyrut, 1988, s.65.
121
Hüseyin Yazıcı, Göç Edebiyatı: Doğuyu Batıya Taşıyanlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2002,
s.430.
122
Cibran Halil Cibran, el-Mecmu'atu'l-kâmile el-mu’arrabe, Dâr Sâdır, Beyrut, 2002, s.203-205.
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çok sık işlemesine gerekçe olarak vatanından mahrum bırakılmayı göstermesi123
bu görüşü desteklemektedir. Bu dönemin şiirlerinde mekân, psikolojik, sosyal
ve tarihi göstergeleri olan ve adeta şairlerin sırtlarında bir ağırlık ve sorumluluk
gibi hissettikleri bir yüktür.124 Bu dönem şairlerinin bir kısmı, şiirlerinde
kaybettikleri vatanları yerine, yaşanabilir hayali ülkeleri işlemiş; yaşamış
oldukları yerleri ise kasvet ve acı duygulara işaret eden kavramlar veyahut
kadın sembolü üzerinden anlatmışlardır.125
Modern dönemdeki zihni dağınıklık, kültürel, sosyal ve dini yozlaşmayı
da beraberinde getirmiştir. Şairlerin şiirlerde izini sürdükleri ve andıkları
mekânlar artık çok nadirdir. Bu değişim ve dönüşüm sadece belli ölçülerde
yazılan şiir türünden serbest şiir türüne geçiş ile sınırlı olmayıp aynı zamanda
zihni ve kültürel dağınıklığın şiirin şekli ve muhtevası üzerinde de yansımış
halidir. Belki de bu zihin dağınıklığı ve geçmişten kopuş, belli vezin ve ahenk
içinde yazılan klasik şiir tarzından serbest vezne sahip şiirlere geçilmesine de
sebep olmuştur. Yani modern dönem Arap şiirinde vezin ve ölçünün,
kelimelerdeki derin mananın ve mecazın yitirilmesi, maziyle, mekânla ve kadim
kültürle aradaki bağın kopmasına da sebep olmuştur. Bu durum ve kopuş ile
beraberinde meydana getirdiği sendrom, bazı şairlerin geçmişi aramayı ve
geçmişe özlemi beraberinde getirmiştir. Öyle ki Hafız İbrahim (ö. m.1932), “elHarbu’l-ʻUzmâ” isimli kasidesinde cahiliye dönemini modern zamanın buhranlı
ve kasvetli dönemlerine tercih edecek kadar aramaktadır:126
Mehcer edebiyatı şairlerinden Halil Mutran (ö. m.1949) ise hüzünlerini
denizin dalgalarına ve bahtsızlığına benzettiği bir kayaya anlatmaktadır:127
َِ بِ َكنننننننننننَبَتَِ ُمتَفَننننننننننن ِّر ٌد بِ َعننننننننننننا
ُمتَفَننننننننننن ِّر ٌد بِ َ نننننننننننبابَتَِ ُمتَفَننننننننننن ِّر ٌد
َِ فَيُ ِ يبُنِنننننننننَ بِ ِريا ِ ننننننننن ِ ْالهَوْ جنننننننننا

راب
َ ِ ننننننر ا ْ نننننن
ِ ْ َشنننننناك إِلننننننل ْالب
َخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا ِ ِرن

123

İzzettin el-Munâsira, Cemretu’n-nassi’ş-şiʻrî mukaddimât nazariyye fi’l-fâʻiliyye ve’l-hadâse,
Manşûrâtu’l-ittihâdi’l-ʻâm li’l-udebâ ve’l-kuttâbi’l-ʻArab, Dâru’l-Kirmel li’n-neşr, Suriye,
1995, s.542.
124
Rukiye Rüstempur, Fatima Şirzâde, et-Takâtubu’l-mekânî fî kasâid Mahmûd Dervîş el hadîse,
Mecelletu Dirâsât fi’l-luğa’l-ʻArabiyye, Câmiʻatu’z-Zehrâ, 9 (2012), Tahran, 53-76, s.53.
125
Mahmûd es-Sâlih Hurafî, Cemâliyyâtü’l-mekân fi’ş-şiʻri’l-Cezâirî, Doktora Tezi, Câmiatu
Kunstantîn, Kulliyâtu’l-âdâb, Kısmu’l-luğati’l-ʻArabiyye ve âdâbuhâ, Jijel, 2005, s.33.
126
Hâfız İbrâhîm, Dîvân, tahk, Ahmed Emîn vd., Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, Kahire, 1937, II,
s.86.
127
Halîl Mutrân, Dîvân, Dâru’l-Hilâl, Kahire, 1949, I, s.145.
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م ْ
منن َّم َو لَيْننَْ لِننَ
ننصر أَ َ
ثنناو عَلننل َ

قَ ْلبنننننا َكهَننننن ِ ن ال َّ ن ْ
ننننص َر ِا ال َّ ننننن ّ ا َِ

كنننننار َِ
يَ ْنتابُهنننننا َمنننننوْ ٌ َك َ نننننوْ ِ َم
ِ

َويَفُتسهنننننا كالسسننننن ْ ِم فنننننَ أَ ْع نننننا َِ

“Yapayalnızım, sevdamla baş başa, ümitsizliğim ve hayat
yorgunluğumla yapayalnız.
Denize şikâyet etmekteyim yorgun duygularımı, o ise esen sert
rüzgârlarıyla verir cevabını.
Çökmüşüm cansız bir kayanın üstüne, lal gibi sessiz, keşke benim de bu
cansız kaya gibi bir kalbim olsa.
Kayaya çarparak parça parça eden dalgalar, benim de içimdeki
”fırtınalara benzer
İliyya Ebu Mâdî ise adeta bütün mekânları yitirmiştir ve bazen bir
kilisenin yanında bazen de denize karşı durarak kaybolmuşluğundan dem
vurmaktadır. Bu aynı zamanda düşünsel ve zihni bir kayboluşu ve beraberinde
getirdiği bunalımları da ifade etmektedir:128
ُ
ُ
ْ
ننننننننننننننننننننننْ
ننننننننننننننننننننننن أَ ْيننننننننننننننننننننننننَ َولَ ِكنّنننننننننننننننننننننننَ أَتَ ْين
ننننننننننننننننننننننْ ال أَ ْعلَننننننننننننننننننننننن ُم ِمن
ِج ْون
َُ قُنننننننننننننننننننننننننن ّ ا ِمَ َري ننننننننننننننننننننننننننا فَ َ َنننننننننننننننننننننننننني ُ
َولَ َنننننننننننننننننننننننننن ْ أَ ْب َ ننننننننننننننننننننننننننر ُ
ْْ
ُ
َو َ ننننننننننننننننننننننننننل َ ْب َل ما ِشننننننننننننننننننننننننننيا إِ ْن ِشنننننننننننننننننننننننننن ْو ُ
ْننننننننننننننننننننننننننْ
ْ َنننننننننننننننننننننننننن ا أَ ْ أَبَي
نننننننننننننننننننننننننْ َك ْيننننننننننننننننننننننننننَْ أَ ْب َ ننننننننننننننننننننننننننرْ ُ
ُ
َ َري ننننننننننننننننننننننننننَ
َك ْيننننننننننننننننننننننننننَْ ِج ْون
لَس ُ
ْْ أُ ْد ِرن
“Geldim… Nereden bilmiyorum ama geldim,
Bir yol bulup önümde yürüdüm de geldim,
Yürüyeceğim istesem de istemesem de bu yolda,
?Nasıl geldim, yolumu nasıl bulabildim
”!Bilmiyorum
Şair, aynı şiirin devamında denize seslenerek şunları söylemektedir:129
قَننننننننننننن ْ َ نننننننننننننل َ ْل ُ
ِ
ْ ْالبَ ْ ننننننننننننن َر يَوْ منننننننننننننا َنننننننننننننلْ أَننننننننننننننا ينننننننننننننا بَ ْ ننننننننننننن ُر ِم ْنننننننننننننن َ

İliyyâ Ebû Mâdî, Divân, Daru’l-‘Avde, Beyrut, tsz. s.190-191.
İliyyâ Ebû Mâdî, a.g.e., s.192-193.
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منننننننننننننننننننن ي ٌ مننننننننننننننننننننا َرواهُ بَ ْع ُ ننننننننننننننننننننهُ ْم َعنِّننننننننننننننننننننَ َو َع ْن َكننننننننننننننننننننا
َ َْننننننننننننننننننننل
أَ ْ ُنننننننننننننننننننننننن َر مننننننننننننننننننننننننا َ َع ُ ننننننننننننننننننننننننوا ُ ورا َوبُهْتانننننننننننننننننننننننننا َوإِ ْفكننننننننننننننننننننننننا
ْ
ْ َ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ِ َك
ْنننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ْ أَ ْموا ُجننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ُ ِمنِّنننننننننننننننننننننننننننننننننننننَ َوقالَن
ُ لَس
ْْ أَ ْد ِرن
“Bir gün sordum denize, ey deniz ben senden miyim?
Söyle bana, doğru mu bazılarının hakkımızda söyledikleri?
Yoksa yalan, düzmece ve iftiradan ibaret mi söyledikleri?
Bana gülüp dedi ki o anda dalgaları: Bilmiyorum!”
20. yy. başlarında Arap şairlerden İbrahim Nâci (ö. m.1953), el-atlâl
isimli kasidesinde bir saraya benzettiği aşkın yitip gitmesinden dem vurduktan
sonra aşkın hayali kalıntıları üzerinde ağlamayı temenni etmektedir.130 Bunun
yanında “el-ʻAvde” isimli kasidesinde de izleri yok olup gitmiş cahiliye dönemi
kalıntılarından farklı olarak, insanlardan uzaklaşıp giden sembolik bir mekân
üzerinde durup maziyi ve hatıraları anmıştır:131
ْ فننننننننَ ُج ُ ننننننننود ِم ْلَ ننننننننا ت َْل َننننننننل ْال َ ينننننننن
دا ُر أَ ْ مننننننننننننننننننَ َو ُ بّننننننننننننننننننَ لَ ِيَ ْتنننننننننننننننننننا
ْ ننننننننن بَعينننننننن
ْ ِ النسننننننننو ُر إِلَيْنننننننننا ِم
ُ َ يَ ْ نننننننن

ْ
نننننننننننْ إِ ْن َرأَ ْتنننننننننننننا
أَ ْن َك َر ْتنننننننننننننا و ننننننننننننَ كانَن

“Hatıralarımın ve sevdamın yurdu karşısında buldum kendimi, soğuk ve
ilk defa görür gibi karşıladılar beni.
Tanımazlıktan geldi, oysa mazide her karşılaştığımızda uzaklardan bir
nur bizlere gülümserdi”
İbrahim Nâci, “Yâ Dâra Hind” isimli kasidesinde ise cahiliye dönemi
şairlerinden Antere’nin sevgilisi ʻAble’nin yurduna seslenmesi gibi
sevdiklerinin diyarına şu beyitlerle seslenmektedir:132
َ ِ َيننننننننا دار ننننننننا ِعي ننننننننَ لِ ِه ْننننننننن َوا ْ ننننننننل
َْ تَ َكلَّ ِ ننننننننننننن
ِ ينننننننننننننا دا َر ِ ْنننننننننننننن إِ ْن أَ ِ ْنننننننننننننن
ُ َوأَننننننننا ْال ُ َ ِّ ننننننن ُر إِ ا بَننننننن َ ْل
َْ لَهنننننننا َد ِمننننننن

فَننننننننن َ ِمَ الفننننننننن ا َُ لِ ُ ننننننننن ِّ ِ ْنننننننننن َو ْ ننننننننن ا

“ Ey Hind’in diyarı konuşuversen keşke, ey diyar Hind için selamette ol.

130

Nucûd Hâşim er-Rubayʻî, Tatavvur delâleti’l-mekân fi’ş-şiʻri’l-ʻArabi’l-hadîs, ʻÛdu’n-ned,
Mecelle Sekâfiyye Fasîle, 6 (2017), s.3.
131
İbrahim Nâcî, Dîvân, Dâru’l-ʻAvde, Beyrut, 1980, s.14.
132
İbrahim Nâcî, Dîvân, s.297.
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Canım feda olsun Hind’in aşkı için, ona kanımı da feda etsem azdır
bilirim”
Bedr Şâkir es-Seyyâb (ö. m.1964) gibi bazı şairler ise kendilerini
kuşatan geniş ve kasvetli coğrafyadan ve bunalımlardan kurtulmak için
çocukluk yıllarına ait mekânlara ve bazen de köye ait hatıralara
sığınmışlardır:133
ُ َإي جيكور ِع ْن ِ ن ُ كَا ٌ أَما تَ ْس َ عين
ْ فَ ِ ْك ِرياتَِ دفين
ِ َلْ تر أَ ْن
أ تر أنْ قبر لها فابع يها
َوابع ين
“Bir sualim var ey Cikûr, duyar mısın bilmem sualimi?
Gömülü müsün sen hatıralarımda acaba,
Yoksa anılarım için bir mezar?
Hadi kalk
Kalk da dirilt beni ve hatıralarımı.”
Mahmut Dervîş ise yaşadığı mekânı, kökleri yerde sağlam olan hurma
ağacına benzeterek şunları söylemektedir:134
ْ ََعلِّ ونَِ عَلل َج ا ِ ِل ن َْصل
ْ
ْ َ فَلَ ْن أَخونَ النَّصل..ََِوا ْشنُ ُون
ُ ْ َو ُكن..ََِ ِ ِه ا ْ َرْ َُ ل
ْ قَ ِ ي ا
َّْ أَ ْ لُ ُ النسو َ را ِ يا َو ُم َول
“Hurma ağacının dalına asın beni,
İdam edin isterseniz… Hurma ağacına ihanet etmem yine de!
Benimdir bu topraklar.
Sevdayla ve tutkuyla,
Kadim zamanlardan beri sağmaktayım burada devemi.”
Modern dönem şairlerinden Yusuf el-Hatîb’in şiirlerinde ise cahiliye
dönemi şiirlerine üslup bakımından benzerlik de söz konusudur. O, bu
benzerlikle adeta bu dönemin içtenliğini ve duygularını daha etkileyici hale
getirme çabası içindedir. Örneğin “Eğânî’l-Hevâ isimli kasidesinde “Ya Dâra
ʻAble” şeklinde Antere’nin sevgilisi için temennilerine benzer temenniler

133
134

Bedr Şâkir es-Seyyâb, Dîvân, Dâru’l-ʻAvde, Beyrut, 2016, II, s.277.
Mahmûd Dervîş, ed-Dîvân-I el-A‘mâlu’l-ûlâ, Riyâd er-Reyyâs li’l-Kutub ve’n-Neşr, Beyrut,
2005, s.245.
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görülmektedir.135 Yine onun Beyrut’a hitaben yazdığı kasidesinde cahiliye
dönemi Araplarında ve bu dönemin şairlerinde kullanılan selamlama şeklini
kullandığı görülmektedir.136
َُ مننننننن َ وْ ََ الرَّجنننننننا
َُ مننننننننننبا ا لُبْنننننننننننانُ َعنننننننننن َّم ال ّ ننننننننننيا
َ مننننننن ا يَنننننننوْ َ أَ ْن
َ َو
َ ِعنننننننننن ْم
ْ
َُ ِ ْال ِكب ِْريننننننننننننا
فَ َ نَن
َ نننننننننننْ َر ْأ َ ننننننننننننها لَنننننننننننن

ُعنننننننن ََْ تَلْ ُ ننننننننو ْال ِ ننننننننرا َ فِينَننننننننا َج ِري ننننننننا

“Günün aydın olsun ey Lübnan! Sabahın aydınlığı yayıldı ve sen
uyandığında ümitler de uyandı bak!
Yaralıyken sen, yaralarımızı iyileştirmeye geldin ve bu yüzden izzet bile
saygıdan önünde eğildi bak!”
Modern dönem şiirinde dikkat çekici hususlardan biri de klasik şiirde
örneğine pek rastlamadığımız şairin mekâna ağlaması yerine mekânın şaire
veyahut göçüp gidenlere ağlamasıdır. Irak’lı şair Abdurrezzak Abdulvahid (ö.
m.2015) göçüp gidenlerin ardından kendisiyle diyaloğa giren tenha ve metruk
yerleri beyitlerinde şu şekilde anlatmaktadır:137
 تَ رن أنـَّهم َر َ لوا.. ال تـ َ ُر ِالباب
!ُخ ِ الـ َ فـاتي َ وافتـ َ ْ أيـسها ال َّر ُج ُل
 تَستـ َ َ نَوافِ ُم..ُ َ َ أدرن َ تـ
 َوتـَسعل َ ي ـ ُ ا َدخَلـُوا.. َْْك ا دأب
 ل نا ُموا َوما أكـَلوا.. تـُراقِ ُ ال ّ اد
! لو َمرَّا فـ َ َعلوا..  لو..َوتـ ُ فَ َُ النّور
“Çalma kapıyı, göç edip gitti sevenlerin bilirsin
Getir anahtarları ey adam, açıver kapıyı!
Biliyorum, odalarda pencereleri yoklayacaksın bir bir
Ve her zamanki gibi girdikleri yerlere gireceksin
Yemeden mi uyudular diye
Yoklardın hani sofralarını
Söndürürdün derken ışıkları,
Keşke ama keşke yeselerdi diye azıklarını!

135

Yûsuf el-Hatîb, el-Aʻmâlu’ş-şiʻriyyetu’l-câhize, Dâr Filistîn li’s-Sakâfe ve’l-İʻlâm ve’l-Funûn,
Dimaşk, 2011, I, s.118.
136
Yûsuf el-Hatîb, a.g.e., III, s.209.
137
http://www.albasrah.net/ar_articles_2011/0911/razaq_280911.htm, 29.12.2017 tarihinde
erişildi.
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Şair Nizâr Kabbânî (ö. m.1998) ise yitirdiği Belkıs’ın ardından, ona ait
izleri şu beyitlerle ifade etmektedir:138
.. ُ بل ي
َّ
..ََ ِ الص را
ِ إن ُ رُو َع
ْ
.. َالْ َعلَل ْال ِ ي ا ِن با ِكي
ما
.. ِّ َِ لَ ْم يَ َ ْ ُمتَن
ِ ََو َوجْ ه
ْبَ ْينَ ْال َ رايا َوالسَّتا ِر
..ِ الَّتَ أَ ْش َع ْلتِها
ِ َُ تَّل ِ ا َرت
.. ْلَ ْم تَ ْن َفِئ
َودُخانُهَا
َ
ْما ا َ يَرْ فُهُ أ ْن يُسافِر
“Ey Belkıs,
Ağlayıp durmakta
Duvarda asılı yeşil sarmaşıkların.
Ve arasında gidip gelmekte yüzün perdelerle aynaların
Sönmedi yaktığın sigaranın ateşi bile
Ve gitmemekte ısrarcı dumanı içtiğin sigaranın.”
Bütün bu bilgiler ışığında, modern dönem şiirinde mekânın klasik
dönemde geleneksel olarak üzerinde durulup ağlanan yer olmaktan çok yitirilen
vatan ve şairi kuşatan, kendisine kaybolmuşluk hissi veren daha geniş alanlara
tekabül ettiği görülmektedir.

138

Nizâr Kabbânî, Revâiʻ Nizâr Kabbânî, tahk. Samer ed-Davî, Dâru’r-Revâiʻ, (2.bas.), by., 2004,
s.106-107.
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Sonuç
Felsefi bir olgu olarak yüzyıllardır insanoğlunun zihnini meşgul eden
mekân mefhumu, başta cahiliye dönemi olmak üzere, Arap şiirinde önemli bir
yer işgal etmiştir. İçinde varoluşsal ve psikolojik unsurlar da barındıran ve her
dönem farklı anlam ve göstergelere işaret eden mekân mefhumu, söz konusu
dönemden başlayarak modern döneme kadarki süreç içinde, Arap toplumunun
akıl yapısını ve yaşanan kültürel değişimi yansıtması bakımından önemli
ipuçları vermektedir. Dolayısıyla bu şiirler üzerinden Arap toplumundaki sosyal
ve kültürel değişimle birlikte şiirdeki değişimi de okumak mümkündür.
Klasik dönemden modern döneme uzanan süreç içinde Arap şiirinde
mekân algısının işlendiği bu çalışmada görüldüğü gibi şiirin mekânla çok sıkı
bir ilişkisi bulunmaktadır. Cahiliye döneminde ortaya çıkan kalıntılar üzerinde
durup maziyi anma geleneğinde mekân, mazinin ve yaşanmışlıkların somut bir
yansımasıdır adeta ve okuyucunun şairin iç dünyasına doğru yolculuk
yapabilmesini imkân sağlayabilecek kadar yalın ve samimi bir dil ihtiva
etmektedir. Bu tarz şiirin bir sanatsal ve edebi bir geleneğe dönüşmesi ve
etkisini asırlar boyunca hissettirmesi de bunun bir sonucudur. İslami dönem ve
sonrasında Arapların doğal yaşamı ve samimiyeti içinde barındıran çöl
yaşamına özlemi, kadim kültürlerini yaşatma çabalarını da beraberinde getirmiş
ve bu tarz şiirlerin en azından geleneksel olarak yazılmaya devam edildiği
görülmüştür. Klasik dönemden modern döneme kadarki süreç içinde bu tarz
şiirler dikkatle okunduğunda, bunların belli kalıplara sıkıştırılmış sıradan bir
edebi çalışma olmadıkları, bilakis zamanın akışı içinde Arap aklının geçirdiği
evreleri bize anlattığı görülecektir.
Eski geleneği diriltme çabası içinde olan Ahmet Şevkî ve Hâfız İbrahim
gibi modern dönem şairlerinin şiirinde mekân, zamanın getirdikleri ve
olumsuzlukları üzerinden işlenirken, İbrahim Nâcî gibi romantizm akımına
bağlı şairlerin şiirinde, duygusal yoğunluğu, kişisel kaygı ve düşünceleri ifade
etmek için kullanılmış, Mahmut Derviş ve diğer Filistin şairlerinde ise yitik
mekânlar kurgusu üzerinden işlenmiştir. Böylelikle aslında her dönem içinde
Arap şairlerin yitirdikleri üzerinden üzüntü, kaygı ve düşüncelerini anlattıkları
bir sanatsal alana dönüşmüştür mekân.
Sonuç olarak cahiliye döneminden modern döneme kadarki süreç içinde
mekânı ve mekâna dair göndermeleri okumadan Arap şiirini ve bu şiirdeki
değişim ve dönüşümü ve bunun bir sonucu olarak Arap toplumundaki sosyal ve
kültürel değişimi anlamak, çok da mümkün olmayacaktır.
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