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Edebiyat, Arapça (edeb)  kökünden  gelmektedir. Türkçemizde, 
Edeb kelimesinin çoğu olarak kullanılmıştır. Bu şekliyle kullanımı-

nın Tanzimattan sonra dilimize girdiği söylenmektedir. Edeb  (األَدُب) ke-
limesi,  asıl itibariyle, dua, davet anlamındadır. Bundan dolayı düğün için 
verilen yemeğe “Me’dube” denir. İnsanların çağrıldığı yemek demekdir. 
Edeb, mekarim-i ahlak sahibi olmak, olayları ve işleri güzelce ele almak 
ve hayatta güzel tasarruflarda bulunmak anlamlarına da gelir. Bu anlamda 
  denir. Zarif ve edepli oldu demektir. Başlangıçta edeb kelimesi (َأُدَب ُفالٌن)
davranış ve ahlak güzelliği,  sözünde ve  yaşamında  güzellik anlamlarında  
kullanılıyordu, sonra kullanım alanı genişledi   güzel  ve etkili beliğ    söz 
anlamında kullanıldı. Bu anlamda edeb: Bir toplumda örf, âdet ve kural 
halini almış iyi tutum ve davranışlar veya bunları kazandıran bilgi anla-
mında kullanılan terim halini almıştır.

Peygamber (sav) : ( أّدَبِني رّبي فأحسَن تأديِبي = Beni Rabbim terbiye etti ve 
edebi  güzel yaptı) buyuyurak bu kelimeyi mekârim-i ahlak anlamında 
kullanmıştır. Bir ata sözünde : ( ْهُر -Zaman ne iyi terbiye edici = ِنْعَم املَُؤدُِّب الدَّ
dir! ) denilmiştir. 

Edeb kelimesi  daha sonraları    insan üzerinde etkili olan onu iyi-
ye – güzele yönelten,  ince hayallere dayanan ve ince manalar taşıyan, 
duyguları coşturan nefsi terbiye eden, his ve hayali hassaslaştıran ve dili 
zenginleştiren   etkili ve güzel  sözlere, şiir ve nesre    denildi.  Bu sözleri 
söyleyenlere de  edîb  adı verildi. 

NÜBÜvvet ÖNcesİ ArABİstAN’DA

edebiyat, Hitabet ve Yazı
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Edebî eser ve şahsiyetleri kronolojik ve sistematik olarak inceleyen 
bilim dalına da edebiyât denir. 

Arap EdEbiyAtı  

Arap edebiyatı kendi içinde  birkaç döneme ayrılır. Bunlar, edebi-
yatçılar arasında  ittifak    olmasa da ana hatlarıyla ; a. Cahiliye dönemi 
(İslam’dan önceki yaklaşık  150- 200 yıllık dönem),   b. Sadru’l- İslam /
ilk İslamî dönem (İslamın  başlangıcıyla  h. 40 yılında Emevi devletinin 
kuruluşuna kadar geçen dönem ), c. Emevî dönemi (h. 40- 132 arası), 
ç. Abbasi dönemi, (h. 132. De Emevî devletinin yıkılıp Abbâsi devletini 
kurulmasıyla başlayıp,  h. 656 da Bağdad’ın Moğollar tarafından işgaline 
kadar geçen dönem.)   d. Ara dönem (Selçuklular, memlukler, Osman-
lılar..vb) Arap olmayan İslam devletleri dönemi. e. Modern dönem (Na-
polyonun Mısır’ı işgaliyle başlayıp günümüze kadar süren dönem).   

Arap edebiyatında islam’dan, yani Nübüvvetten  önceki devreye 
cahiliye (barbarlık)  dönemi denmektedir. Cahiliye kelimesi sözlük-
te: bilgi yokluğu, akıl, idrak eksikliği, düşüncesiz ve akılsız davranış 
gibi anlamlara gelir. Ancak Kur’an’ın o döneme isim olarak verdiği bu 
kelime “ilm=(bilgi)” karşıtı olarak değil, “hilm(= yumuşaklık, kibarlık)” 
in karşıtı bir anlam taşır. Bir deyim olarak Arapların İslam’dan önceki 
sosyal ve itikadî durumlarını belirtmek için kullanılır. davranışlarında 
düşüncesizlik, putlara tapınma, zina, içki kabileler arasında sürekli 
ihtilaflar bu devrin başlıca özelliklerindendir. Çünkü bu devirde Arapla-
rın çoğu ne yaptıklarını bilmeyen insanlardı. Ekseriyetle  kendi elleriyle 
yaptıkları  putlara taparlardı, aralarında kavgalar eksik olmazdı, sürekli 
bir birlerinden öç almak için savaşırlardı. Kimi kabilelerde   çocukları-
nı diri diri toprağa gömme  adetleri vardı, kadınları, istisnaları bir yana, 
nerdeyse insan yerine koymazlar onlar bir hak tanımazlardı. İşlerini fal 
oklarıyla ayarlar, şarap içip, kumar oynarlar birbirlerine karşı  ilkel bir 
şekilde davranırlardı. İstisnaları olmakla birlik genel durumları bu idi. 
Bundan dolayı Kur’an onların bu dönemlerini Cahiliye(barbarlık) devri 
diye  isimlendirmiştir. Yoksa o devrin Arapları da hiçbir şeyi bilmeyen 
(cahil) insanlar değillerdi.  Onlar da o çağlarda bilinen bazı ilimlerden 
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haberdardılar. Örneğin: şiir, güzel söz söyleme, epey ileriydiler ve bunun-
la övünürlerdi. Astronomi, tıp, iz sürme vb. gibi alanlarda bazı bilgilere 
sahiptiler. 

Nübüvvet Öncesi Arabistan’da devrin ve bölgenin genel durumu-
na göre son derece gelişmiş   sözlü bir edebiyat vardı. Öyle ki günümüze 
kadar gelmiş olan ürünleri, özellikle şiirleri,  eski/klasik Arap  edebiyatı-
nın en güzel örneklerinden  biri olmayı hala sürdürmektedir. O dönem-
den kalan edebî ürünleri şiir ve nesir olmak üzere iki başlık altında ince-
lemek  mümkündür. 

CAhiliyE dEvriNdE Şiir

Şiir,  cahiliye devrinin en yaygın ve en hakim edebî türüydü. Bu de-
vir insanlarının bulunduğu ortam, şiirin her sahada yaşamasına ve sosyal 
hayata hakim olmasına zemin hazırlamıştı. Bu yüzden erkek, kadın, genç 
ihtiyar, efendi hatta köle şiir söylemiş, duygu ve düşüncelerini bu yolla 
nakletmiştir. Şiire karşı bu düşkünlüğün temelinde,  yaradılışın da büyük 
payı vardır. Doğuştan şiire yatkınlıkları vardı.   Bunun yanında yaşamın 
sürdürüldüğü ortamın da inkar edilemez bir etkisi vardı. Masmavi gök 
kubbesi, altında gözü yoracak çapta çöl, içinde barındırdığı insana 
ilham kaynağı oluyordu.   

Cahiliye devrinden bizlere ulaşmış olan şiir örnekleri, bunların   2000 
yıldan daha az bir sürede oluşması  tamamlanamayacak ölçüde parlak bir 
dönemi temsil eder. Ancak bu ilk şiirden elimizde hiçbir örnek yoktur. 

Prof.Dr. Nihad M. Çetin: “Hicri II., III. (mîlâdî VIII., IX.) asırlarda, 
şifâhî yolla nakledilegelen eski lisâni ve tarihî malzemeyi derleyen âlimle-
rin kanâatlerine göre, bugün mevsûk sayabileceğimiz en eski Arap şiirleri 
mîlâdî V. asrın sonları ve -daha ihtiyatlı bir tahmin ile- VI. asrın başları-
na kadar çıkar. Bu numuneler mevcut halleri, dil ve üslûb  husüsiyetleri, 
nazım tekniği v.s. gibi bakımlardan uzun bir mâzide gelişmiş bir san’at 
an’anesi  zemîni üzerine binâ edilmiş olduklarını kabûl ettirecek olgun-
luktadır.” demektedir.
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Diğer taraftan uçsuz bucaksız bu çölde hayatın sürdürülebilmesi 
için  katlanılan meşakkatler de unutulmamalıdır. Bedevi Arap bir yerden 
diğerine göçerken devesine şiirle hız katmış, düşmanına karşı sağladı 
üstünlüğünü, kahramanlığını şiirle perçinlemek istemiş, bütün bu  te-
şebbüslerinde dilinin büyülü ahenginden ve kelime zenginliğinden ra-
hatlıkla faydalanmıştır.

Cahiliye devri şiirin başlıca konular (أغراض الشعر), medih(övme), hi-
civ (yerme), risâ (mersiye), hiciv, fahr (övünme) vasf (tasvir), gazel (aşk 
şiiri), hikem (hikmetli, öğüt ve ders verici sözler) , hamase (kahramanlık 
ve cesareti dile getirme), i’tizar (özür dileme) gibi  konulardır.

ŞiiriN tArihçEsi vE iNtikali

Arap şiirinin bu gün elimizde ki örnekleri İslamiyet’in doğuşundan  
hemen öncesi dönemden kalmadır. Edebiyatçılar cahiliye dönemini İs-
lam’dan  bir buçuk iki asır öncesine kadar götürebilmektedirler. Yani bu 
dönemden  kalan  nesir veya şiir örnekleri  ancak o  zamana kadar  geriye  
götürülebilmektedir. Zira,  Arap tarihinin  ondan önceki dönemlerden 
kalma, gerek nesir ve gerek şiir olarak edebiyat tarihi açısından değerlen-
direbileceğimiz her hangi bir  edebî ürünü elde mevcut değildir. Arap şiiri 
h. II. Ve III. Asırlarda toplanmıştır. O döneme kadar hafızalarda gelmiştir. 
Şiirlerin, kısmen de olsa üç asır hâfızalarda yaşayabilmesini, her şeyden 
önce,  Câhiliye devri şiirlerinin  hayata, topluluğun müşterek duygularına 
sıkı sıkıya bağlı olması sağlamıştır. 

Bu devirde içtimâî hayatta şiirin pek büyük ve hayâtî bir tesîri, do-
layısiyle aynı derecede ehemmiyetli bir yeri vardı. Dolayısyla Câhiliyye 
devri şiiri, mâşerî hayatın en aslî tezâhürlerinden biridir. Şâirin eserinin 
kaynağı, çoğu zaman kendi hissiyâtı ile muhitinin hissiyâtının birleştiği 
noktalardadır.

İster aş-Şanfarâ’ veya Ta’abbata Şarran  gibi fakir ve yâğmacı bir hay-
dut (su`lûk), ister İmru’ulkays gibi bir prens veya `Amr b. Kulsüm gibi 
bir kabîle reisi olsun şair, dâima içerisinde yetiştiği topluluğun, üzerin-
de hassasiyetle durduğu bâzı hasletlerini temsil ve ifâde ederdi. Siyâsî 
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müzâkerelere katılan hey’etlerde şâirin de önemli yeri vardı. O, kabile 
veya kabîleler birliğinin sözcüsü olarak, kendisine şekil veren muhîtinin 
mümessiliydi. Kabîle, hayatının, hissiyâtının, mâzisindeki mefâhirinin, 
zaferlerinin, düşmanlarına karşı beslediği kînin, onları küçültücü hiciv-
lerin, her cephesiyle etrafını çeviren tabiatın en güzel ifâdesini şâirin 
sihirli sözlerinde bulur ve bütün bunları ondan beklerdi. Onun şiirinin 
korunmasına ve yayılmasına çalışırdı. Meselâ Amr b. Kulsüm’ün Mu`al-
laka’sı, kabilesi Benü Tağlib arasında o kadar yayılmıştı ki,  Bakr b. Vâ’il’e 
mensup bir şâir, günün birinde: “Amr b. Kulsüm’un söylediği bir kasîde 
Taglib’i her türlü asîlâne hareketten alıkoydu. Başlangıçlarından beri hep 
onunla övünür dururlar. Ey insanlar, şu bıkılmayan, usanılmayan övün-
meden artık bizi kurtarın!” der. Bilhassa liderinin bu sihirli san’atla, bu 
tesirli silâhla mücehhez olması bir kabîle için büyük bir bahtıyarlıktı. Bü-
yük şâirler yetiştirmiş olmak kabîleler için gurur ve şeref, buna mukabil, 
şâirden mahrum olmak sâdece bahtsızlık değil, aynı zamanda utanç ve 
ayıplanma vesîlesiydi. Kabîlenin şâire olan ihtiyacı, hasım kabile şâirinin 
açtığı yaranın ancak ona aynı tarzda mukabelede bulunmakla onulabile-
ceği hususundaki inanış, o derece de kuvvetliydi ki, bu yüzden ortaklaşa 
şiir nazmetmek zarûretini duyan kabîleler bile olmuştu. 

Şiirin arzettiği bu ehemmiyet, sahibine de büyük imtiyazlar sağ-
lamıştı. Şâir, kabilesinin, üzerinde hassasiyet ve ihtimamla eğildiği has-
letlerin mümessiliydi. Kabileler arasındaki ihtilâfların halli için teşkil 
edilen heyette seyyid ve hatîb gibi şairin de çok önemli  bir yeri var-
dı. Kabilede bir şair yetiştiği zaman bayram ederlerdi. Birbirleri tebrik 
eder ziyafetler verirlerdi.

Eski müellifler şiirin bahis mevzûu arap cemiyetindeki yeri ve ehem-
miyetine temas ederken onun Arapların, bütün bilgilerini içine alan, 
bunların muhâfazasını te’min eden, dâima baş vurdukları, istifâde ettik-
leri eserleri (divan `ılmihim veya divân al-Arab) olduğunu sık sık tek-
rarlamışlardır. Arapların  ahbar’a (tarihi-menkabevî rivâyetlere), ensâba, 
atlara, yıldızlara, rüzgârlara, bulutlara v.s. dâir bilgileri, aslında şiirlerle ve 
onlara bağlı rivâyetlerle intikal etmiş bilgilerdir. Bu sebeple İbn Raşik, şi-
irin arapların ilimlerinin en büyüğü olduğunu söyler. Eski Arapların, şan 
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ve şereflerini koruyan, mazide başardıkları büyük işleri unutulmaktan 
kurtaran ve hatıralarını  yaşatan ve yayan, şairleridir. Zira Arapların eski 
tarihleri, bilgileri, adet ve an’aneleri şiirle muhafaza edilebilmiştir. 

Araplarda çok eskiden beri şairin, kendisiyle alışkanlık, yakınlık ve 
dostluk kurduğu bir cinne sahip bulunduğuna inanılıyordu. Böylece eski 
şair ilham kaynağını, irtibat halinde bulunduğu bir cin ile, bu dünyanın 
ötesinde sihirli bir âleme bağlıyor, dolayısiyle kendisini de tabîat üstü bir 
kuvvetle mücehhez gösteriyordu. Bu da, bilhassa onun hicivlerinin tesi-
rini artırıyordu. 

Şiiri tEŞvik EdEN diğEr vEsilElEr     
vE EdEbi MErkEzlEr

Câhiliyye devrinde, Arabistan da şiiri teşvik eden bir takım vesileler, 
onu besleyen muhitler ve hatta san’atkârların birbirlerine âdetâ meydan 
okudukları müsâbakalar vardı. Şiir  müsabakalarının  belli günlerde ve bir 
an’anesi bulunan merâsimler hâlinde cereyan ettiği anlaşılmaktadır. Bu 
merâsimler umümiyetle `Ukâz, Zu’l-Macâz, Micannat as-Sahr, Davmat 
al-Candal, Hacar, Şuthâr v.s. gibi her yıl muayyen günlerde kurulan pa-
nayırlarda cerayân ederdi. Zamanın en büyük şâirinin hakemlik ettiği bu 
müsâbakaya katılan şâirler,  en güzel elbiselerini giyerek, donatılmış bi-
nek hayvanlariyle gelirler, etraflarını çeviren halkın ortasında ve hakemin 
huzurunda eserlerini inşâd ederlerdi. Neticede birinci gelen şâir halka 
ilân edilirdi. Oysa biliyoruz ki bu panayırlar  aslında ticaret için kurulan 
panayırlardı. Sonra insanlar, herkesin buralarda toplanması için buraları  
millî ve edebî  toplantı mekan ve zamanları haline getirdiler. 

Bu panayırlarda rakibleriyle karşılaşma imkânı bulan bedevi şâirle-
ri muhtelif âmillerle çeken, şehir hayatının oldukça teşekkül ettiği mer 
kez1erde vardı. VI. asırdan her hâlde daha eski bir tarihten itibâren bâzı 
şâirler kabîlelerinden ayrılarak bir takım hâmîlerin yanında gezgin mâ-
dihler(medhediciler, övücüler)  haline gelmişlerdi. Bu şartlar altında da 
şâir, büyük nüfuz sâhibi bir kimsenin yanında, yine tamâmen bağlarını 
kesmediği kabîlesinin menfaatlerini korurdu.
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Bu merkezlerin başında m. VI. asrın ikinci yansından itibâren al-Mu-
talammis, an-Nâbiğa, Hassân gibi şâirlerin toplandıkları Lahmi ve Gassâ-
ni meliklerinin muhitleri/sarayları zikredilebilir. Eski şiirin gelişmesinde 
Hira ve Lahmi saraylarının büyük tesiri olmuş, çölden, bedevî muhîtin-
den gelen şiir an’anesi bu merkezlerde yabancı tesirlere açık bir muhit 
ve şehir hayatından doğmuş farklı bir zevkle temâsa geçmiştir. Belki şiir 
dili yumuşaklığını buralarda kazanmış, bedevî şâirin fazla haşin ifâdeleri 
buralarda ayıklanmıştır.

En parlak devrini an-Nu’mân III.’ın zamanında yaşayan Hira’nin 
milâdi 602 yılında sönüşünü müteâkip bilhassa Hicaz’ın muhtelif yerle-
rinde teşekkül eden merkezlerde şiir yine rağbet görmekte devam etti. İs-
lâm devleti Arabistan’da tek devlet olarak kurulup gelişmeğe başlayınca, 
şiir ve mûsikî inkişâfına en müsâit muhîti Medine’de buldu. 

râvi

Şâirin kendisine refakat eden, şiirlerini ezberleyen ve gerektiğinde 
inşad eden bir râvisi, bazan da râvileri vardı. Şâirin şiirlerini hafızala-
rında toplamış olan râviler, bunların başkaları tarafından ezberlen-
mesini de teşvik ederlerdi. Burada zamanla sâdece bir şâirin değil, bir 
kabilenin bütün şâirlerinin şiirlerini ezberleyen râvilerin yetiştiğini de 
hatırlatalım. Bu gelenek İslam’dan sonra da devam etmiş, haklarında 
menkıbevi rivayetler bulunan Hammâd er-Râviye (156/772), el-Mu-
fazzal (168/785) Halef el-Ahmer (175/791) gibi ünlü râviler yetişmiştir. 
Bunların gerçekleştirdikleri faaliyet, bazı kabilelere mensup şâirle-
rin divanları ile şiir mecmualarının teşkiline de zemin hazırlamıştır. Top-
laycılarının isimlerine izafeten el-Mu’allakât, el-Mufazzaliyât, el-Esma’iyât 
gibi adlarla eski Arap şiirinin  önemli bir kısmının  bu gün elimizde bu-
lunmasını sağlayan  şiir mecmuaları, günümüze kadar gelmiştir.

Edebiyetçılar Arap Şairlerini iki gurupta toplarlar.

1. çÖl ŞâirlEri

Bunlar çölde yaşayan ve çoğunlukla hayatlarını yağma ve çapulculukla 
geçiren ve bu yolla geçinen şairlerdir. Başlıcaları şunlardır.
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eş- Şenfeâ 

Güney Arabistanlı Ezd kabilesinin Benu’1-Evs kolundandır. Adının 
Sabit b. Evs olduğu rivayet edilir. Teni siyah olduğu için Arapların kar-
gaları “Ağribet el-Arab”  denilen şairler arasında zikredilmektedir. Kalın 
dudaklı oluşu ve alt dudağının sarkıklığı dolayısıyla eş-Şenferâ lakabıyla 
tanınan şâirin diğer bir hususiyeti de çok hızlı koşabilmesidir. Bu konu-
da simge haline gelmiştir. Arapların “A’dâ min eş-Şenferâ = eş-Şenfera’dan 
daha hızlı koşucu”, sözü bunu gösteriyor.  Bir şiirinde:

“Cömert ve asil kişi için, yeryüzünde eziyet ve cefâdan uzak kalına-
cak; buğz ve kinden korkan için de ayrı durulacak yer vardır.

Size karşı benim kuvvetli arslan, parlak tüylü panter, yeleli at ve sırt-
lan gibi dostlarım var.

Ayrıca üç arkadaşa sahibim : Cesur bir kalp, keskin bir kılıç ve büyük 
bir yay” demektedir. Ki bu cümleleriyle  bedevi yaşantısını kısaca özetle-
mektedir. 

b. tebbeta   Şerran:

Asıl adı Sabit b. Câbir b. Sufyân olan şâir, Doğu Arabistan’da yaşayan 
‘Kays Aylan kabilesine bağlı Fehm oymağındandı. 

Annesi gibi zenci olan ve bu yüzden, Ağribet el-’Arab arasında adı 
geçen  Sâbit’in atak, hırçın yapısı, yaşı ilerledikçe daha belirgin bir hâle 
geldi. Mantar mevsiminde koltuğunun altında taşıdığı torbaya, yılanlar 
koyup annesine getirmişti. Annesi:  “Teabbata Şerran = Koltuğuna şer 
aldı, şerri koltukladı” demesi üzeri bu lakabı  aldığı ve böylece tanındığı  
söylenir. Gözleri son derece keskin, kulakları pek hassas olan Teabbata 
Şerran, arkadaşı eş-Şenfera gibi pek hızlı koşabiliyordu. Öyle ki onun için 
de ‘(İki ayaklı, iki kollu ve iki gözlüler arasında en hızlı koşan” denilmek-
teydi.

Şâir hayatını fakir ve  yağmacılar (Sa’âlîk) grubuna mensup arkadaş-
larıyla Becîle ve Huzeyl kabilelerine yaptığı baskın ve yağmalarla geçiri-
yordu.
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540 yıllarına doğru öldüğü rivayet edilir.

c. el- Muhalhil

‘Adi b. Rebı’a b. el-Hâris, Muhelhil lakabıyla anılır. Anne tarafından 
İmru’ulkays’ın dayısı olan şâirin hayatı hakkında bildiklerimiz pek azdır. 

Onun kaside türünü, şekil bakımından geliştiren şâir olduğu söyle-
nir. Milâdi 525 yıllarında ölmüş olabileceği   rivayet edilir.

2. Şehirde yetişen şairler: 

Câhiliye devrinin en meşhur şâirlerinden biri  de ‘Adî b. Zeyd b. Ham-
mâd’tır. Hire’de yerleşmiş, Hıristiyan Temim kabilesinin ‹İbâd kolundan 
soylu bir aileye mensup olan şâir “Hire’nin şâiri» diye tanınmıştır.

Şâirin büyük babası Hammâd da en-Numân el-Ekber’in kâtibi ol-
muştu.

el-Mu’allakât

İslam öncesi Arap edebî hayatının en ünlü şiirleri  el-Mu’allakât  
adını alan şiirlerdir. Bu şiirler Ukaz panayırında yapılan müsbakalarda  
en-Nabiğa  önde gelen şiir ustalarının huzurunda  okunup   birinci ge-
len şiirlerdir.   en-Nabiğa ve benzerleri  kimin şiirinin lehinde hüküm 
verirlerse   onun kasidesi seçilir ve asılırdı.  Bunlara muallaka = asılmış 
denilmesinin sebepleri hakkında da değişik görüşler ileri sürülmüştür. 
Kimileri  bunları ‘ikd = kadınların zînet/süs için boyunlarına astıkları   
çok değerli ve nefis gerdanlık gibi saydıklarından, kimileri de altınla 
yazıp Kabe’nin duvarına astıklarından, kimisi de  zihne asıldıklarından, 
yani ezberlendiklerinden dolayı  bu ismi aldıklarını söylemişlerdir. 

 Bu Eski Arap şiirinin bu  en güzel örneklerinden yedisini, bazan do-
kuzunu, bazan da onunu ihtiva eden  mecmualara da el-Mu’allakât denir. 
Bu mecmualara  alınan şiirler fevkalâde beğenilmiştir. Üzerlerinde bir 
çok çalışma yapılmış, çok önemli alimler tarafından şerhedilmişlerdir. 
el-Mu’allakât’ta şiirleri bulunan şâirler, İmruulkays, Zuheyr, Tarafa, 
Lebid, en-Nâbigat ez-Zubyâni, ‘Amr b. Kulsüm ve el-’Antara’dır. Sayıları 
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on kabul edildiğinde bunlara el-Hâris b. Hilliza, el-A’şâ ile el-’Abîd de ekle-
nir. Bu şairler içerinde en meşhuru İmruulkays’tir. Bu şiirler bir çok batı 
diline çevrilmiştir.   Osmanlı döneminde yapılmış, kısmen tercümeleri 
olsa da ilk defa Şerafettin Yaltkaya tarafından “ Yedi Askı” adıyla günü-
müz Tükçesine çevrilmiştir. Daha sonraları yapılmış başka çevirileri de 
vardır. Çevirilerde şairler hakkında da gerekli bilgiler verilmiştir. 

CAhiliyE  dEvriNdE   NEsir

Câhiliye devrinden kalan edebî ürünlerden,  Arap nesrinin daha çok 
hitabet, vasiyyet, hikem, atasözlerin  ve kahinlerin secilerinde  kullanıldı-
ğı görülmektedir.

hitabet

Söz söylemek sanatı demek olan hitabet, Câhiliye devri Arapları ara-
sında büyük bir değer taşıyordu. Bu sanatın mümessili olan hatip, şâir, 
kâhin ve seyyid gibi kabilenin ileri gelenleri arasında yer alıyordu.

Araplar’ın İslâm öncesi dönemde hitâbete büyük önem verdikleri 
ve meşhur hatiplerin yetiştiği bilinmektedir. Ancak sözlü rivayete da-
yanan bu edebî mahsuller zamanımıza ulaşmamış, ulaşanların sıhhati 
konusunda da tereddütler vardır. David Samuel Margoliouth gibi şarki-
yatçılarla başta Tâhâ Hüseyin olmak üzere onların etkisinde kalan bazı 
çağdaş müslüman yazarlar Câhiliye şiirine olduğu gibi Câhiliye hitâbe-
tine de şüpheyle bakmışlar, bunların Emevîler devrinde üretildiğini ileri 
sürmüşlerdir. Araplar’a komşu olan milletlerin milâttan beş asır öncesine 
ait edebî metinlere sahip olduklarını kabul eden bu yazarların, Araplar’ın 
milâttan beş asır sonrasına ait hitâbet örneklerini mevsûk saymamaları 
mâkul görünmemektedir. Halbuki Eksem b. Sayfî gibi bazı Câhiliye ha-
tipleri İslâm’a yetişip müslüman oldukları gibi birçok hatibin hutbeleri-
ni bizzat rivayet eden yakınları İslâmî dönemde henüz hayattaydı. Hz. 
Peygamber’in huzurunda çeşitli kabilelere mensup hatipler konuşmalar 
yapmışlardır. Bu konuşmalardan dönemin hitâbetine ait özellikleri tesbit 
etmek mümkündür. Kabile hayatı, kabileler arasındaki mücadeleler ge-
nellikle hitâbete de yansımış, hitâbetin konuları buna göre oluşmuştur.
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Câhiliye devri hitâbetinin başlıca temalarından biri karşılıklı övgü ve 
yergidir. Bir hatip kendi kabilesinin kahramanlık, cömertlik gibi erdem-
lerini dile getiren bir konuşma yaptığında rakip kabile hatipleri hemen 
buna cevap verirlerdi. Rebîa el-Esedî’nin hakemliğinde Ka‘kā‘ b. Ma‘bed 
ile Hâlid b. Mâlik’in ve Herim el-Fezârî’nin hakemliğinde Alkame b. Ulâ-
se ile Âmir b. Tufeyl’in yaptığı konuşmalar bu türün en meşhur örnekle-
rindendir 

Câhiliye hitâbetinin en zengin örneklerini kabileler arasında meyda-
na gelen savaşlarda yapılan intikam konuşmaları teşkil eder. Bunların en 
meşhuru, Hânî b. Kabîsa eş-Şeybânî’nin Araplar’ı İranlılar’a karşı savaş-
maya teşvik eden konuşmasıdır. Bunun yanında ara bulma ve barışa çağrı 
mahiyetinde konuşmalar da yapılırdı. Kays b. Hârice’nin Dâhis ve Gabrâ 
savaşlarının sona ermesini sağlayan uzun konuşması bunların en meşhur-
larındandır.

Nişan ve düğün törenlerinde yapılan konuşmalara “hıtbetü’l-imlâk” 
denirdi. Eski Arap âdetlerine göre evlenmek isteyen erkeğin yakınların-
dan hitâbeti güçlü bir kişi damat adayının erdemlerini sayan bir konuşma 
yapar, buna kız tarafından bir kişi cevap verirdi. Hz. Peygamber(sav)’in 
Hz.Hatice (ra) ile evlenmesi münasebetiyle Ebû Tâlib’in yaptığı konuş-
ma bu türün en güzel örneğini teşkil eder. Kültürlü ve bilge kişilerin 
hitâbeleri edebî açıdan önemlidir. Bu türün en meşhur örneği Kus b. Sâi-
de’nin Ukâz panayırında irat ettiği, Hz. Peygamber’in de o gün dinleyici-
leri arasında bulunduğu rivayet edilen hitâbesidir.

Câhiliye dönemi hitâbetinin bir türü de elçi kabullerinde, hükümdar 
meclislerinde, ayrıca panayırlarda ve çeşitli toplantılarda yapılan konuş-
malardır. Eksem b. Sayfî’nin, Amr b. Hind’in kardeşini tâziye için yaptığı 
konuşma türünün en güzel örneklerindendir. Ölen bir kimsenin vasiyet-
leri de bir hitâbet çeşidi olarak görülmüş olup bunların en beğenileni, 
Âmir b. Zarib el-Advânî ile Eksem b. Sayfî’nin kavimlerine hitâben yap-
tıkları vasiyetlerdir. Kâhinlerin gaipten haber veren secili sözleri de Câhi-
liye devrinde itibar gören bir hitâbet türüydü.
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Nikâh ve barış konuşmaları dışında genellikle kısa olan Câhiliye 
hitâbelerinin en belirgin özellikleri mukaddime ve hâtimelerinin bulun-
maması, bol secili ve kısa cümleli olmaları, irticâlen söylenmeleridir. Câ-
hiliye hatipleri, nikâh hitâbeleri dışındaki konuşmalarını ayakta yüksek 
bir yerde veya binek sırtında yaparlardı. Topluluğun karşısına düzgün bir 
kıyafetle çıkmak, elinde baston, kılıç veya mızrak bulundurmak, başa sa-
rık sarmak, irticâlen ve rahat bir şekilde konuşmak bu dönem hitâbetinin 
kurallarındandır.

Câhiliye döneminde hatibin toplum içindeki yeri genellikle şairden 
hemen sonra gelir veya onunla aynı düzeyde görülürdü. Hatta Câhiz’in 
verdiği bilgiye göre başlangıçta şairler hatiplerden üstün tutulurken za-
manla şairlerin sayısı artıp şiir bir kazanç vasıtası haline getirilince hatip 
şairden üstün kabul edilmeye başlanmıştır. Hatiplerin çoğunlukla kabile 
reislerinden veya bilge kişilerden olmasının da bunda etkisi vardı. Şair-
ler genellikle kabilenin sözcüsü olmakla beraber kabileler arası atışma ve 
övünmelerde bu görev çok defa hatiplere verilirdi.

Câhiliye devrinde hemen hemen her kabilenin bir hatibi vardı. Onun 
en mühim vazifeleri bir sefaret (temsilci gurub) heyetinin “vefd” başında 
kabile mümessilliği ile kabileler arasındaki övünme yarışlarında (: mufa-
hara) sözcü olmaktı. Kabilenin asil vasıflarını, parlak başarılarını belagat-
la dile getirir, bunları herhangi bir sıkılganlık göstermeden ifâde ederdi, 
konuşurken elinde harbe, asa veya yay tutar ve bunu yere vururdu. Bu 
devirde kabile reisinin aynı zamanda hatip olması büyük bir meziyetti. 
Bu vasıfta bir reis veya emir, kabileler arasında çıkan ihtilaflarda hakem 
olurdu. 

Kabilenin hatip reisi, savaşta gerekirse askerini teşci ederdi. Şeybano-
ğullarının reisi Hâni’ b. Kabîsa’nın  , Zîkar denilen yerde ordusunu İranlı-
lara karşı savaşında teşcî için yaptığı konuşma, askeri hitabetin güzel bir 
numûnesiydi. Bu konuşmada askerlerine şöyle seslenmiştir:   

 “Ey Bekiroğulları  topluluğu!. Şavaşırken çaresiz ölen, firar ederek 
kurtulandan daha hayırlıdır. Sakınmak, kişiyi kader   kurtarmaz. Sabır, za-
fer sebeplerinden biridir. Ölmek var, alçaklık yok. Çarpışarak göğsünden 
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vurulup ölmek, kaçarken   arkadan vurulup ölmekten daha   daha iyidir, 
can evinden vurulmak, kıçından ve sırtından vurulmaktan daya saygın-
dır. Ey Bekr toplulğu! Savaşın, ölümlere çare yoktur!” 

 Onun bu konuşmasından sonra girdiği savaşta ordusu zafer kazan-
mıştır.  

Yine Gatafan kabilesinin hatibi Kays b. Harise b. Sinan,  kırk yıl süren 
Dâhis ve Gabrâ harbinin diyetlerinin kararlaştırdığı gün, kelime ve mânâ 
tekrarına başvurmadan sabahtan akşama kadar süren bir konuşma yap-
mıştır   bu konuşma  uzunluğu ile edebiyata geçmiştir.

Kaynaklarda Câhiliye devrinde yaşadığı rivayet edilen birçok hatibin 
ismi geçmektedir. Özellikle İyâd ve Temîm kabileleri hitâbetteki üstün-
lükleriyle tanınmıştır. 

Konuşmalarında insanları putları terketmeye ve Allah’a ibadete çağı-
ran, “emmâ ba‘dü” şeklindeki başlangıç sözünü ilk defa kullanan, konuş-
ma sırasında yüksek yere çıkmak, kılıç veya asâya dayanmak gibi âdetleri 
başlatan  Kus b. Sâide ile (ö. 600), Araplar’ın hekim ve kadılarından olup 
tefekkür ve duygu yüklü konuşmalarını atasözleri ve vecizelerle süsleyen 
Eksem b. Sayfî (ö. 612) Arap hitâbetinin en ünlü isimleridir.

Kuss b. Sa‘îde, Arap edebiyatının bu devresindeki hitabete damgasını 
vuran hatiplerin en başta gelenlerinden birisidir. Büyük edip el-Câhiz, el-
Beyân adlı eserinde Kuss b. Sa‘îde’yi  şâir, beliğ ve hakim hatiplere örnek 
gösterir.  

Peygamber Efendimiz de gençliğinde  Kuss b. Sâ’ide’yi ‘Ukâz panayı-
rında, bir deve üzerinde konuşma yaparken görmüş, dinlemiş ve  etkilen-
miştir.    Bu hâdise birçok edip ve tarihçinin, konuyu eserlerinde ele alıp 
işlemelerine vesile olmuştur. Hâdiseye târihinde oldukça geniş yer ayıran 
İbn Kesir’in topladığı rivayetlere bakılırsa, Rasûlullah, kendisini ziyarete 
gelen İyâd kabilesi mensuplarına onu sormuş, ölmüş olduğunu söyleme-
leri üzerine, Ukâz’da iradettiği hutbeden parçalar okunmasını istemiştir. 
Kuss b. Sâ’ide o meşhur  meşhur hutbesinde şunları söylemiştir:  
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“Ey insanlar! Toplanın ve dinleyin ! Her yaşayan  ölecek, her olacak 
olan ortaya çıkacak. Şüphe yok ki gökyüzünde ve yerde dikkate değer, 
ibret alınacak birçok şey var. Karanlık bir gece, burçlara sahip bir gökyü-
zü, tuzlu deniz, parlayan yıldızlar, büyük dağlar, akan nehirler önünüzde 
duruyor. İnsanların gidip dönmediklerini görüyorum. Onlar, gittikleri 
yerde kalmaya rızâ gösterdiler de oturuyorlar mı ? Yoksa bırakıldıkların-
dan dolayı uykuya mı daldılar... Unutmayın ! Allah’ın bir dini var ki şu 
dininizden daha sevimli..”

yAzı 

Araplar cahiliye döneminde okur yazar bir toplum olmamakla birlik-
te bazıların sandığı gibi  yazı bilenler hiç yokta değildi. Ancak Araplarda 
yazı  çok dar bir sahada kullanılıyordu. Edebi mahsuller nesilden  nesile 
ancak sözlü rivayet yoluyla aktarılıyordu. Bunun sonucu  olarak İslam ön-
cesinden bize çok az dil malzemesi kalmıştır. Cahiliye devrinin ürünleri, 
tahminen son  150-200  yılına ait olup hafızadan hafıza ya  intikal eden  
şiir, mesel , hitabet- ve eyyâmu’l-Araba dair   mensûr parçların yazıya ak-
tarılmasına hicretin ilk yüz yılında başlanılmış, h.II.- III.    Yüzyıllarda  bu 
çalışma büyük büyük bir gayretle devam etmiş ve daha sonra toplanan 
malzemenin tamamlanıp yeniden tertip ve tanzimi yapılmıştır. (KTİA, 
s. 136) 

Araplar önceleri güney Arabistanda gelişmiş müsned denilen bir yazı 
kullanmışlardır. Sonra, müsnedin yerini bu güne kadar gelmiş olan Arap 
yazısı almıştır. Bu yazı bitişik Nebâti yazısı, Ârâmî yazısı halkalariyle Fe-
nike yazısına bağlanır. Milâdi III. –VI.  Yüz yıllardan kalma birkaç  kitabe-
de  gelişme safhalarını görmek mümkün olan  Arap yazısı, VI.  yüz yılda 
artık  İslam’ın  doğuşundaki şeklini almış  bulunuyordu. 

Gerek eski İslam müelliflerinin  menşe’i  hakkında naklettikleri ri-
vayetler , gerekse gelişme safhalarını gösteren  Ümmü’l-Cimâl (250), 
en-Nemâra (328), Zebed (612) ve  Harrân (568)  kitabelerinin  bulun-
dukları yerler, bu yazının  Arabistan’ın kuzeyinde teşekkül ettiği kanaatini 
vermektedir. Cahiliye devrinde bu yazı çoğu kısa olan dinî ve hikemî me-
tinler, şahıslar  ve kabileler arası sözleşmeler, antlaşmalar, emanlar, ticarî 
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muamelâta dair  vesika ve kayıtlar, mektuplar, mühür ve kabir kitabele-
rinde kullanılmış; asıl adı edebî mahsuller, tarihi rivayetler   v.s.  daha çok 
hafızalarda muhafaza edilmiştir.

Yazının varlığı ve Araplar arasında bilinirliğini gösteren  deliller ara-
sında Arap dilinde yazıya ve yazı aletlerine  delalet eden çok sayıda keli-
menin varlığı da  en önemli olanı ve en önde gelenidir. Çahileye  dönemi 
Arap şiirinde ve  K. Kerim’de  bunun bir çok örneğii vardır. Hadis-i şerifte 
,  siyer ve megazi kitablarında da  yazının varlığını gösteren  açık işaretler 
vardır. Kur’an-ı Kerm’de : “   ،سطر، خط ، كتاب، قلم، ِرّق، أْمِلي ، أْكَتَتَب ، قرأ ، مداد  
... -gibi kelimeler geçmektedir. Bilindiği gibi dil ve belağat alimle ”صحف 
rinin  Kur’an-ı Kerim’de  Arapların bilmediği ve onlara  yabancı olan bir   
şeyin zikredilmediği hususunda ittifak etmişlerdir. K. Kerim’in   bir çok 
konuda    yazmayı emretmiş olması da   Araplarda yazının varlığını gös-
termektedir 

Hadis-i şerifte de antlaşmaların ve sözleşmelerin   yazıldığını gös-
teren çok işaretler vardır. İbn-i Hişamın Siretinde anlattığı üzere hicret 
esnasında Süraka b. Ceş’am Efendimizi takib tiğinde, Peygamber (sav) 
Ebu Bekr (ra)’a : Deki ne istiyor bizden? Demiş. Hz. Ebu Bekr  bu soru 
sorunca  Süraka: Benimle Senin aramızda işaret olacak bir yazı yazmanı, 
deyince ; Peygamberimz Ebu Bekr’e : Ona istediğini yaz Ya Ebâ Bekr, 
demiştir. Süraka; Hz.  Ebu Bekir  benim için,  bir kemik, kumaş, veya  bez 
parçasına bir kitab/yazı   yazdı. demiştir. Bütün bunlar  yazının Araplarca 
bilindiğini gösterir. 

Cahiliye döneminde bazı şairlerin, şiirleri  yazdıkları sonra onları 
tekrar gözden geçirip düzelttikleri rivayetleri de mevcuttur. 

Ancak yazının hızla gelişmesi ve yayılması İslamiyet’le başlamıştır. 
Yazının tedrisi yolunda ilk adım  Bedir gazasından sonra atılarak , bu sa-
vaşta esir edilen ve yazı bilen müşriklerin, Ensardan onar kişiye  yazı yaz-
mayı öğretmeleri, esirlikten kurtulmaları için fidye sayılmıştır. Bu suretle 
yazı öğrenenler  arasında Peygamber (sav)’in  katiplerinden Zeyd b. Ka’b 
da vardır.
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Bilindiği gibi Arap alfabesinin en eski tertibi bu günkünden farklıydı. 
Menşeinden gelen eski dizi şekilce birbirine benzeyen harfler bir araya 
getirilerek değiştirildi. 

İslam’ın doğuşu  sırasında Arap  alfabesi pek  basit bir vaziyette olup, 
şekilce bir birinin aynı olan harflerin ayrılmasını sağlayan noktalardan 
mahrumdu. Kelimeler yalnız sessizler ve uzun seslileri ile gösterilir; çoğu 
halde yan yana gelen iki aynı sessiz , tek harfle karşılanırdı…

İslam’ın doğuşunda  ve daha sonraları yazı malzemesi olarak başlıca 
taş ve tahta levhalar, kemikler, kumaşlar, deri ve parşömen, papirüs ve 
arkasında da kağıt kullanılmıştır.[1]  

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar suna-
rım.

 

 

.

[1] Not: Bu yazı hazırlanırken Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesi’nin  ve Küçük Türk 
İslam Ansiklopedisi’nin ilgili maddelerinden; A. Suphi Furat’ın Arap Edebiyatı Tarihi başta 
olmak üzere değişik Arap edebiyatı tarihlerinden yararlanılmıştır.


