
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2016/1 | CİLT: 3 | SAYI: 4 | s. 69-98

‘ANTERE B. ŞEDDÂD’IN ŞİİRLERİNDE 
TASVİR*

YAKUP GÖÇEMEN
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, ARAPÇA OKUTMANI. 
yakupgocemen@kilis.edu.tr

Öz
Bu çalışmada, muallaka şairi ‘Antere b. Şeddâd’ın şiirlerinde tasvir konusu ele alın-
mıştır. Klasik câhiliye şiiri ana konusu ne olursa olsun bünyesinde şiirin farklı tür-
lerini de barındırmaktadır. Bir câhiliye şairi olan ‘Antere’nin şiirleri de tek konu 
temelli kurgudan uzaktır. ‘Antere, câhiliye döneminin diğer şairleri gibi şiirlerinde 
tasviri müstakil bir tür olarak ele almamış, şiirin ana konusunu oluşturan temaları 
işlerken dinleyiciye duygu, düşünce ve tasavvurunu daha iyi ulaştırabilmek için he-
men her şiirinde tasvirden yararlanmıştır. Bir hamâset şairi ve amcası kızı ‘Able’ye 
beslediği platonik aşk nedeniyle de bir aşk şairi olarak nam salan ‘Antere, bir çok 
edebiyat eleştirmenine göre tasvirde de oldukça başarılı bir şairdir. 

Anahtar Kelimeler: ‘Antere, ‘Able, tasvir, şiir, savaş, at.

DESCRIPTION IN THE POETRY OF ‘ANTARA B. SHADDÂD
Abstract
In this study, the topic of description in poetries of ‘Antara b. Shaddâd, a poem of 
mu‘allaqa, was studied. Classical pre-Islamic Arab poetry, whatever their topics are, 
contains different poetry types within itself. As a pre-Islamic poem, ‘Antara’s po-
etries are far from being one-topic based construct. ‘Antara, like other pre-Islamic 
poems, did not handle description as an independent type but he benefited from it 

* Yazarın bu çalışması, “Muallaka Şairi ‘Antere b. Şeddâd’ın Hayatı ve Şiirlerinin Dil ve Tema Yönünden 
Tahlili” adlı yüksek lisans tezinden bir bölümün yeniden gözden geçirilerek makaleye dönüştürül-
mesinden oluşmaktadır.
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to transmit audiences emotion, idea and imagination. According to many literary 
critics, ‘Antara is highly successful in description apart from being a heroic and 
famous love poem by loving platonically to his own cousin ‘Ablah. 

Keywords: ‘Antara, ‘Ablah, description, poem, war, horse.

Giriş

İnsanoğlu yaratıldığı ilk dönemlerden itibaren içinde bulunduğu 
doğaya ilgi ve hayranlık duymuş, ondan etkilenmiş ve bu etkilen-
menin iç dünyasında yarattığı duygu, düşünce ve tasavvurları ba-

zen kelimeler, bazen renkler ve bazen de şekillerle ifade etme gayreti için-
de olmuştur. Yazıyla ifadenin pek yaygın olmadığı câhiliye döneminin et-
kin şahsiyetlerinden olan şairler, yaşamları boyunca çevrelerinde gördük-
lerini, hissettiklerini ve yaşadıklarını etraflarındaki unsurlardan ilhamlar 
alarak şiirleriyle tablolaştırmışlardır. Bu açıdan bakıldığında câhiliye şii-
rinde kapladığı alan ve işgal ettiği mevki itibariyle tasvirin, câhiliye dönemi 
Arap edebiyatının en önemli edebi türü olan ve çok özel bir yeri bulunan 
şiirin konuları arasında diğer konulara nazaran önemli bir ağırlığı ve ayrı-
calığı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak o döneme ait şiirlerin diğer 
konuları gibi tasvir de, cahiliye şiirleri içerisinde müstakil şiirler şeklinde 
değil, çeşitli konulardan ibaret kasîdelerin bir parçası olarak icra edilmiş-
tir. Câhiliye şiirinin en önemli tarzı olan kasîdenin ilk aşaması ve en gözde 
bölümü olan “nesîb” veya “teşbîb”te şair, dostlar ve sevgililerle geçirilen za-
mandan hatırda kalan anıların izlerini taşıyan yerleri ve bunların kalıntıları 
üzerinde hasretini coşkuyla tasvir etmiştir. Sonraki aşamada; uçsuz bucak-
sız çöller, dağlar, tepeler, çölde geçirdiği uzun ve zorlu yolculuk, bu yolcu-
lukta karşılaştığı güçlükler, bindiği devesi veya atı, bineğiyle çölde karşılaş-
tığı hayvanlar, bineğiyle yırtıcı hayvanlar arasında geçen mücadele, yolcu-
luğunda maruz kaldığı aşırı sıcaklar, susuzluk, bulut, yıldırım ve sağanak-
lar gibi tabiat olayları, yıldızlar, gece, gündüz, şairin çevresinde yaşayan her 
türlü canlı hayvan ve bitki vb. konuları en ince detayına kadar tasvirlerle 
bezeyerek dile getirmiştir. Kasîdeye şiir değeri veren asıl bölümler nesîb ve 
tasvir bölümleridir. Câhiliye dönemi şairlerinin şiirlerinde yaptıkları tas-
virler adeta içinde bulundukları ortamı dillerinden dökülen sihirli kelime-
lerle betimledikleri tablolar gibidir. Şairlerin içinde yaşadıkları bu çetin çöl 
ortamı onların şiirlerinde kullandıkları kelimelere yansımış, şiirleri kendi-
lerini kuşatan çevrenin motifleriyle bezenmiştir. 

Arap şiiri içerdiği konular itibariyle tasnif edilerek, hamâset, fahr, me-
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dih, hiciv, mersiye ve tasvir gibi türlere ayrılmıştır. Ancak bu bölümler içe-
risinde tasvirin ağırlığı o kadar çoktur ki, neredeyse diğer bölümlerin tü-
münde görülmektedir. İbn Reşîk el-Kayrevânî (ö. 463/1071)’nin “Şüphe-
siz, şiirin pek azı dışında kalan kısmı tasvire dairdir.” sözü bu durumu kısa-
ca özetlemektedir. Zira, tasvir dışındaki diğer konularda da tasvirin varlığı 
yoğun bir şekilde görülmektedir. el-Asma‘î (ö. 216/831) dahil birçok Arap 
edebiyat tarihçisinin “Eş‘aru’l-Fursân” yani “Süvarilerin en yetenekli şairi” 
vasfına layık gördüğü ‘Antere’nin,1 aşkına kavuşabilmek adına verdiği sa-
vaşlarını anlattığı şiirlerinde duygularını dile getirmekte kullandığı araçlar-
dan biri de tasvirdir. 

1. ‘Antere B. Şeddâd’ın Hayatı
Miladi VI. yüzyılda yaşamış, câhiliye dönemi savaşçı şairlerin en meş-

hurlarından birisi olan Necd’li şair ‘Antere b. Şeddâd; Arap menkıbelerin-
de muallakasındaki aşk ve hamâsî yönüyle, Ahd-i Atîk’teki Samson’a ve Yu-
nan mitolojisindeki Herkül’e benzetilmiştir.2 Şair, bazı vasıflarından do-
layı çeşitli lakaplarla anılmıştır. Her daim insanların yardımına koştuğu ve 
Arapların meşhur süvarilerinden biri olduğu için “‘Antere el-Fevâris”,3 ge-
ce karanlığında düşmana hücum ettiği için “Ebu’l-Muğallis”,4 alt dudağı 
yarık olduğu için “ ‘Antere el-Felhâ”5 ve Amcası kızı ‘Able’ye olan sonsuz aş-
kından dolayı “Ebû ‘Able”6 bu lakaplardan birkaçıdır. ‘Antere, câhiliye dö-
neminde melezlikleri nedeniyle kendilerine “Ağribetu’l-‘Arab” (Arap Karga-
ları) lakabı verilen ve yiğitlikleriyle ünlenen üç zenci şahsiyetten biridir.7 
‘Antere’nin doğum tarihi net olarak bilinmese de, câhiliye döneminden ak-
tarılan bazı olayların rivayetlerinde ‘Antere’ye ait şiirlerin bulunması onun 
o dönemlerde yaşadığına işaret etmektedir. Şairin doğum tarihi yaklaşık 
olarak milâdî 520-530 yılları arasındadır.8 ‘Antere’nin babasının adı hak-

1 el-İsfahâni, Ebu’l-Ferec, el-Eğânî, Dâru Sâdır, Beyrut 2008, VII, 148; el-Bustânî, Butros, Udebâi’l-
‘Arab fi’l-Câhiliyyeti ve ‘Asri’l-İslâm, Dâru Mârûn ‘Abbûd, Beyrut tsz., s. 177.

2 Tülücü, Süleyman, “Muallaka Şâirlerinden Antere”, Ekev Akademi Dergisi, Mayıs 1999, sy: IV, I, 15; 
Ceviz, Nurettin, Demirayak, Kenan, Yanık, Nevzat H., Yedi Askı Arap Edebiyatının Harikaları, An-
kara Okulu, Ankara 2010, s. 145.

3 İbn ‘Abdirabbih, el-‘İkdu’l-Ferîd, (thk: Müfîd Muhammed Kamîhe), Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 
1983, I, 105; ez-Zevzenî, Şerhu’l-Mu‘allakâti’s-Seb‘, Dâru’l-M‘arife, Beyrut 2004, s. 197.

4 Suyûtî, el-Muzhir fî ‘Ulûmi’l-Luğa ve Âdâbihâ, (thk:Fuâd ‘Ali Mansûr), Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 
Beyrut 1998, II, 363, ez-Zevzenî, a.g.e., s. 197.

5 el-İsfahânî, a.g.e., VII, 148.
6 el-Esed, Nâsıruddîn, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî el-Edebi’l-Câhilî, Dâru’l-İrşâd, Hums 1992, s. 408.
7 Bu üç kişi: ‘Antere, Hufâf B. en-Nedebeh ve es-Süleyk B. es-Sülekeh’dir. Bkz. ez-Zevzenî, a.g.e., s.197; el-

Bağdâdî, ‘Abdülkâdir, Hizânetü’l-Edeb, (thk.: ‘Abdusselam Muhammed Hârûn), Mektebetü’l-Hancî, 
Kahire 1997, I, 128.

8 Mevlevî, Muhammed Sa‘îd, Şerhu Dîvâni-‘Antere, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut 1970, s. 37; et-Tebrîzî, 
el-Hatîb, Şerhu Divâni-‘Antere, (thk: Mâcid Tırâd), Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî, Beyrut 1992, s. 7; İbn ‘Ab-
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kında farklı rivayetler bulunmakla beraber babasının Necd bölgesinde otu-
ran Abs kabilesinin ileri gelenlerinden Şeddâd olduğunu ifade eden rivayet 
en güçlüsüdür.9 ‘Antere’nin annesi, babası Şeddâd’ın savaşlarından birinde 
elde ettiği Habeşli siyâhî bir cariye olan Zebîbe’dir. ‘Antere teninin rengini 
yani siyahiliğini annesinden almıştır.10 Arap kabile geleneğine göre cariye-
den olan melez çocukların, babalarının kabul ve itirafı gerçekleşmeden kö-
lelikten kurtulmaları ve babalarının neseplerine ilhak edilmeleri mümkün 
olmayıp, kölelerin özgürlüklerini kazanabilmeleri için büyük işler başar-
maları gerekmekteydi.11 Buna göre köle statüsünde doğan ‘Antere, kölelerin 
yaptığı işler arasındaki hizmetkârlık ve çobanlıkla iştiğal etmiş ve hayatının 
uzun bir bölümünü köle olarak sürdürmüştür. 12 

‘Antere’nin doğum tarihi, lakapları ve babasının adında olduğu gibi öz-
gürlüğüne kavuşmasında da çeşitli rivayetler bulunmaktadır.13 Babasının 
‘Antere’yi nesebine ilhâk ettiğini bildiren bu rivayetlerin en meşhuruna gö-
re bazı Arap kabileleri ‘Abs kabilesine baskın düzenleyerek kimi kadınları 
kaçırır ve develerine el koyarlar. Baskından sonra aralarında ‘Antere’nin de 
olduğu ‘Abs kabilesi savaşçıları saldırganların peşlerine düşerler. Çetin çar-
pışmanın ortasında babasının ona “Hücum et!” çağrısını “Bir köle nasıl sa-
vaşılacağını bilmez, onun işi develerden süt sağmak ve memelerini bağlamak-
tır” diyerek reddeder. Bunun üzerine babasının “Hücum et, hürsün” deme-
siyle saldırır ve kabilesinin aleyhine giden savaşı çevirmeyi başarır. Arala-
rında sevgilisi ‘Able’nin de bulunduğu düşmanlarının kaçırdığı kadınları 
ve yağmaladıkları develeri kurtararak özgürlüğünü büyük fedakârlıklar ne-
ticesinde sökerek alır. Bu şekilde ‘Antere, câhiliyede melez bir kölenin, saf 
kan Arap statüsünü kazanabildiğini kanıtlar. Cesaret ve hamâset gibi sıfat-
lar ‘Antere’nin kişiliğiyle o kadar özdeşleşmiştir ki, kimilerine göre o, Arap-
ların gelmiş geçmiş en meşhur binici şairidir.14 

‘Antere b. Şeddâd’ın amcası Mâlik’in kızı ‘Able’ye olan büyük aşkı, kahra-

dirabbih, a.g.e., II, 263; İbn Kuteybe, a.g.e., I, 252; Muhtar, Cemal, “Antere”, DİA, İstanbul 1991, III, 
237; Ceviz vd., a.g.e., s. 145; Demirayak, Kenan, Arap Edebiyatı Tarihi I (Câhiliye Dönemi), Fenomen 
Yay., Erzurum 2012, s. 217; el-Bustânî, Butros, Udebâi’l-‘Arab fi’l-Câhiliyyeti ve ‘Asri’l-İslâm, s. 166.

9 İbn Kuteybe, eş-Şi‘r ve’ş-Şu‘ara, (thk: Ahmed Muhammed Şâkir), Dâru’l-Ma‘ârif, Kahire 1967, I, 
250.

10 ez-Zevzenî, a.g.e., s. 197; Ceviz vd., a.g.e., s. 145.
11 Tülücü, a.g.e., 15.
12 İbn Kuteybe, a.g.e., I, 250; Mevlevî, a.g.e., s. 36.
13 et-Tebrîzî, a.g.e., s.8; Tuleymât, Gâzî, el-Aşkar, ‘İrfan, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî el-Edebi’l-Câhilî, Dâru’l-

İrşâd, Humus 1992, s. 409.
14 İbn Kuteybe, a.g.e., I, 250; ez-Zevzenî, a.g.e., s. 197; et-Tebrîzî, a.g.e., s.8; Dayf, Şevkî, Târihu’l-Edebi’l-

‘Arabi el-‘Asru’l-Câhilî, Dâru’l-Ma‘ârif, Kahire 1960, s.369; el-Bustânî, Udebâi’l-‘Arab fi’l-Câhiliyyeti 
ve ‘Asri’l-İslâm, s. 164; Mevlevî, a.g.e., s. 38; Tuleymât, el-Aşkar, a.g.e., s. 409; el-Bustânî, Butros, eş-
Şu‘arâu’l-Fursân, Dâru’l-Makşûf, Beyrut 1944, s.146.
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manlığı kadar meşhur olan bir diğer yönüdür. ‘Antere şiirlerinde kahraman-
lık ve aşk arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır. Şair yiğitliğiyle düşmanla-
rının korkulu rüyası olmuş ve cesaretiyle kölelikten kurtulmuş, ancak kal-
binin ‘Able’nin aşkına köle olmasının önüne geçememiştir. ‘Antere’nin aş-
kı öylesine derin ve öylesine içtendir ki, muallakası baştan sona bu aşkı or-
taya koyan gazel ve hamasî beyitlerden oluşmaktadır. “el-Mühezzebe” ola-
rak ünlenen şiirinin ilk yarısında aşka dair duygu ve hatıralarını, ikinci ya-
rısında ise kahramanlığını ve iffetini anlatmaktadır.15 ‘Able’ye olan aşkının 
ilk kıvılcımını;

بِـــــــسـِــــــــَهـــــــاِم لَــــْحــٍظ مـَــا لَــُهـنَّ َدوَاُء رََمـِت اْلُفـؤَاَد َملِـــيَحــــــٌة َعــــــْذرَاءُ 

“Hoş bir bakire kalbime devası olmayan bakış oklarını attı”.16 beytiyle di-
le getirmiştir. ‘Antere’nin şu şiiri ‘Able’ye karşı beslediği derin duyguların 
benliğini kapladığının ve bu aşkın esiri olduğunun en açık göstergesi ola-
rak görülebilir:

ْقُطُر ِمْن َدِمـــي ِمنِّي َوِبيُض اْلِهْنِد تـَ َوَلَقْد َذَكرُْتِك وَالِّرَمــــاُح نَــوَاِهـــُل  
ــِم َبسِّ لـــــَـَمَعــْت كـــََباِرِق ثـــَـْغــــرِِك اْلُمتـَ ــُيوِف ِألَنَّــَها   ْقِبيـــَل السُّ َوِدْدُت تـَ فـَ

“Mızraklar bedenime batıp etimi parçalarken ve Hindistan yapımı kılıç-
lardan kanım damlarken seni hatırladım. O kılıçlar sen gülümserken dudak-
larının parıltısı gibi parıldadığı için o kılıçları öpmeyi diledim.”17

‘Antere’yle ilgili birçok bilgi gibi ölümü de farklı rivayetlerle aktarılmış-
tır. Bunların en meşhur olanı ve âlimlerin çoğunun tercih ettiği İbn Habîb 
(ö.245/860)’in rivayetine göre ‘Antere, yaşlı haliyle Tay’ kabilesinden Benî 
Nebhân’a saldırmış, Benî Nebhân’dan el-Esedü’r-Rahîs lakaplı Selmâ’nın 
oğlu Vezer b. Câbir (ö.9/630) tarafından okla vurularak öldürülmüştür.18 
Meşhur dil âlimi Ebû ‘Ubeyde M‘amer b. Müsennâ (ö.210/825) ‘Antere’nin 
şiddetli bir yaz rüzgarının çarpması sonucu öldüğünü söyler.19 Ebû ‘Amr 
eş-Şeybânî (ö.206/821) ise ‘Antere’nin kabilesiyle birlikte Tay’ kabilesine 

15 Muhtar, a.g.e., 237; Ceviz vd., a.g.e., s. 146.
16 et-Tebrîzî, a.g.e., s.21.
17 et-Tebrîzî, a.g.e., s.191.
18 el-İsfahânî, a.g.e., VIII, 174; el-Bustânî, Udebâi’l-‘Arab fi’l-Câhiliyyeti ve ‘Asri’l-İslâm, s. 165; Tülücü, 

a.g.e., s. 17; Tuleymât, el-Aşkar, a.g.e., s. 409. 
19 el-İsfahânî, a.g.e., VIII, 174; el-Bağdâdî, a.g.e., I, 129; et-Tebrîzî, a.g.e., s. 9; Tülücü, a.g.e., s. 17; el-

Bustânî, Udebâi’l-‘Arab fi’l-Câhiliyyeti ve ‘Asri’l-İslâm, s. 165; Tuleymât, el-Aşkar, a.g.e., s. 411. 
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saldırdığını, kabilesinin yenilmesi üzerine oradan kaçarken atından düştü-
ğünü ve bir çalılığa sığındığını, bunu gören Tay’ kabilesi gözcüsünün onu 
esir almak istemesine karşı koyarken gözcünün onu öldürdüğünü söyler.20 

Arap şairlerini, yaşadıkları devirleri baz alarak tasnif eden Arap ede-
biyat tarihçilerinden biri olan İbn Sellâm el-Cumahî (ö.231/846), câhiliye 
dönemi şairlerini on tabakaya ayırmış, ‘Antere’yi el-Hâris b. Hillîze (ö.580) 
ve ‘Amr b. Kulsûm (y.ö. 584)’le birlikte bu tabakaların altıncısına dahil 
etmiştir.21 ‘Antere’ye, câhiliye şairlerinin tasnif edildiği bu on tabakadan bi-
rinde yer verilmesi, onun en önemli Arap şairleri arasında görülebileceği-
nin delilidir.

‘Antere’nin şiirlerinde tasviri ele almadan önce, tasvir kavramına açıklık 
getirmenin ve câhiliye dönemi Arap edebiyatında tasvir şiirlerinin gelişim 
sürecinin ele alınmasının uygun olacağı belirtilmelidir.

2. Tasvir Kavramı ve Câhiliyede Tasvir Şiirlerinin Gelişimi
Dil ve edebiyatta, somut varlıkların ele alınmasının soyut olanlardan 

daha eski olduğu ispatlanabilirse, duyularla ilintili olduğu için tasvirin 
câhiliye şiirlerinin en eski teması olduğunu söylemek mümkün olacaktır.22 
İnsanoğlu yaratıldığı günden itibaren tabiata ve güzelliklerine ilgi duyup 
sevgi ve hayranlıkla yaklaşmıştır. Bu hayranlığı şairler ve yazarlar sözlerle, 
ressamlar ve heykeltraşlar da renklerle ve çizgilerle ifade etmeye çalışmış-
lardır. Arap şairler de, yaşadıkları dönemde kendilerini kuşatan uçsuz bu-
caksız çöllerde gördüklerine ilgi duymuşlar, yaşadıklarını, yaşam tarzları-
nı, gördüklerini, gözlediklerini ve hissettiklerini şiirlerine aktararak edebi-
yat alanında ölümsüz eserler bırakmışlardır.23 

Arapçada tasvir şiirlerini ifade etmek için kullanılan “vasf ” kelimesi söz-
lükte, “bir şeyi görünüşü ve özellikleriyle açıklama”24 anlamına gelmektedir. 
Terim olarak “vasf ” kelimesi, “edebî eserlerde doğanın, kişilerin ve nesnelerin 
ayırıcı özellikleriyle anlatılması”25 olarak tanımlanmaktadır. İbn Reşîk tasvi-
rin, şiirin ele aldığı tüm konular üzerinde etkisi bulunduğunu, hatta tümünü 
kapsadığını ve en güzel tasvirin duyulan bir şeyi gözle görmüşçesine somut 
bir biçimde anlatmak olduğunu ifade etmiştir. O, tasvirin teşbihle uyumlu ol-

20 el-İsfahânî, a.g.e., VIII, 174; et-Tebrîzî, a.g.e., s. 10; el-Bustânî, eş-Şu‘arâu’l-Fursân, s. 165. 
21 el-Cumahî, İbni Sellâm, Tabakâtu’ş-Şu‘arâ, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2001, s.64.
22 Tuleymât, el-Aşkar, a.g.e., s. 65.
23 Yanık, a.g.e., s. 3.
24 İbn Manzûr, Lisânü’l-‘Arab, Dâr Sâdır, Beyrut 1993, IX, 356.
25 Elmalı, Hüseyin, “Tasvir”, DİA, İstanbul 2011, XL, 135.
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duğunu ve onu kapsadığını, ancak tasvirin teşbih olmadığını, tasvirin gerçe-
ği vasfetmesi ve teşbihin de mecaz ve temsil ağırlıklı olmasının, tasvirle teşbih 
arasındaki fark olduğunu belirtmiştir.26 Kudâme B. Ca‘fer (ö. 337/948) de 
tasviri, “bir şeyi içinde bulunduğu durumlara ve biçimlere uygun olarak an-
mak” olarak tanımlamış, tasviri en iyi yapan şairin, tasvir ettiği şeyi aktar-
mak ve onun niteliklerini duyularla algılanabilecek bir forma sokabilmek 
için, sahip olduğu niteliklerin büyük bir kısmını en açık ve en uygun şekil-
de dile getiren olduğunu belirtmiş,27 başarılı bir tasviri kısaca, vasfedilen 
öğenin niteliklerini resim çizer gibi aktarma şeklinde görmüştür.28

Câhiliye döneminde, Arap şiirine hâkim olan tasvir konusunu eleştir-
menler, zaman ve çevre faktörüne paralel olarak üçe ayırmışlardır: Bun-
lardan ilki; tasvirde benzetilenle benzeyen arasında mantıkî bir bağ olma-
yıp, tasvirin zihindeki bir düşünce ile bir görüntü arasında kurulan ilişki-
ye dayandığı “maddî tasvir” yani somutlaştırmadır. Tasvirin ikinci türü; şa-
irin, eşyanın dış görüntüsünün sınırlarını aşarak ya da genel ilmi anlamı-
na önem vermeyerek yaptığı anlatımla ona şiirsel bir anlam kazandırdı-
ğı “duygusal tasvir”dir. Tasvir türlerinin üçüncüsü ise; câhiliye dönemi şa-
irlerinin ifade üsluplarının en önemlisi olan ve tasvirde değişik anlamları 
doğrudan ifade etme yerine benzerleriyle anlatma yolunu seçtikleri “duyu-
sal tasvir”dir.29 Bazı eleştirmenler de tasviri, hayâlî (soyut) ve hissî (somut) 
olmak üzere ikiye ayırmış, hayalî tasviri “betimlenen öğenin benzetme ve 
istiârelerle hafızalarda canlandırılması”, hissî tasviri de “betimlenen öğenin 
sözlerle resminin yapılması” şeklinde tanımlamış, somut yani hissî tasvirin 
daha zor, daha güzel ve daha edebî sayıldığını ifade etmişlerdir.30

Arap şiirinin en köklü konularından biri olan tasvir, öteden be-
ri kasîde içerisinde belli bir yer tutmakla beraber müstakil tasvir şiirleri 
bulunmamaktaydı.31 Tasvir, şiire ait her konu ve temada yer almaktaydı. 
Genelde, konu bütünlüğü taşımayan ve anılar mecmuası görünümünde 
olan kasîdenin ilk bölümünü oluşturan nesîbten sonra tasvire geçilirdi. Bu 
bölümde övülen kişiye ulaşabilmek için yapılan çöl yolculuğunun betim-

26 İbn Reşîk, el-‘Umde fî Sinâ‘ati’ş-Şi‘ri ve Nakdihî, Matba‘atu’s-Sa‘âdeh, Kahire 1907, I, 226.
27 İbni Ca‘fer, Kudâme, Nakdu’ş-Şi‘r, (thk: M. Abdulmun‘im Hafâcî), Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 

tsz., s. 130.
28 Elmalı, “Tasvir”, DİA, XL, 135.
29 Yanık, a.g.e., s. 8-12; Ceviz, Nurettin, Arap Şiirinde At Tasviri (Cahiliyye ve İslâmî Dönem), Yüksek 

Lisans Tezi, Erzurum 1998, s. 31.
30 Ferrûh, ‘Ömer, Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî, Dâru’l-‘İlmi li’l-Melâyîn, Beyrut 1981, I, s. 81.
31 Yanık, a.g.e., s.26.
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lenmesi, deve ve at gibi bineklerle yapılan yolculukta görülenlerin ressamın 
tablo çizmesine benzer şekilde tasviri câhiliyede bir gelenekti.32 

Arap edebiyatında, klasik kasîde söyleme geleneklerine göre giriş kısmı-
nı oluşturan nesîb bölümünde, sevgili diyarının kalıntıları (atlâl) tasviri ya-
pılmıştır. Şarapla başlayan ‘Amr b. Külsûm (ö.584)’un muallakası haricin-
deki tüm muallakalar bu tasvirle başlamıştır. Terk edilen diyarın kalıntıla-
rını anlatan en güzel tasvirlerden biri, el-Murakkiş el-Ekber (y.ö.552)’in “el-
Murakkiş” lakabıyla meşhur olmasını sağlayan şu başlangıçtır:

رَقَّـــــــــَش ِفـــــــــي َظــــــــْهــــــــِر اْألَِديـــــــِم الْــَقـــلَــــْم اُر قَـــــــــْفـــــــــــٌر وَالــــــــرُّسـُـــــــــــوُم َكــــــــــمـَـــــــــا  الــــــــــدَّ

“Ev harap olmuş, izler ise derinin üzerine bir kalemin çizdiği nakışları 
andırıyor.”33

Şair, kasîdesinin nesîb bölümünden sonra yolculuğunda karşılaştığı çöl 
hayvanları, durgun tabiat manzaraları, çöl, dağ, tepe, kum, vadi, yağmur, sel, 
şimşek, rüzgar, yıldız, göçebe hayatının olmazsa olmazı deve, at vb. varlıkla-
rı tasvir ederdi.34 Kasîdesinin bu bölümüne, çöldeki yolculuğunu tasvirle baş-
lar, bineğinin uzun mesafeleri katetmesinden söz eder, deve tasviriyle meş-
hur şair Tarafe b. el-Abd (y.ö. 564)’in yaptığı gibi devesini detaylıca tasvir 
ederdi.35 Devenin tasvirinde fiziksel özellikleriyle yetinilmez, tasvirin sıkça 
başvurulan yöntemlerinden olan teşbih kullanılarak develer, irilikte ve güç-
lülükte köşklere, gemilere, dağlara ve köprülere; geniş ayakları, sütunlara ve 
muz ağacının gövdelerine; ön ayaklarının pekliği, kayalara ve suyu yaran yü-
zücülerin ellerine; taşlara basan tabanları, demir döven çekiçlere; hızı, deve-
kuşuna ve güçlü kemikleri de yaban sığırına benzetilirdi.36 Câhiliye şairle-
ri, tasvir şiirlerinde ele aldıkları bir şeyi bir bütün olarak değil de parça parça 
vasf etmişlerdir.37 Muallakasının on beyitlik nesîb bölümünden sonraki tas-
vir bölümünde, 34 beyitle devesini eşsiz bir şekilde, organlarını parça parça 
tasvir eden Tarafe’nin beyitleri, eleştirmenlerin büyük çoğunluğunca en ba-
şarılı deve tasviri olarak kabul edilmektedir.38 Şairin devesini hızıyla, deveku-

32 Elmalı, “Tasvir”, DİA, XL, 135.
33 Sâdır, Kârîn, Dîvânu’l- Murakkişeyn, Dâr Sâdır, Beyrut 1998, s. 67.
34 Hafâcî, Muhammed ‘Abdulmunim, el-Hayâtu’l Edebiyye fi’l-‘Asri’l-Câhilî, Dâru’l Cîl, Beyrut 1992, s. 

332.
35 Yanık, a.g.e., s.26.
36 Elmalı, “Tasvir”, DİA, XL, 135; Dayf, a.g.e., s. 214.
37 Yanık, a.g.e., s. 47.
38 ‘Alî, Muhammed ‘Osman, fî Edebi mâ Kable’l-İslâm, Dâru’l-Evzâ‘i, Beyrut 1988, s.113.
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şuna; iriliğiyle, saraylara ve gemilere; kafatasını, örse; yürüyüşünü de cariye-
nin raksetmesine benzeterek tasvir ettiği bu beyitlerden bazıları şöyledir:

َســـــــَفــــــنَّـــــــَجــــــٌة تَــــــــبْــــــــرِي ِألَْزَعـــــَر َأرْبَــــــِد جــَــــمـَـــــالِــــيَّـــــــٍة َوْجـــــنـَــــــاَء تَــــرَْدي َكَأنَّــــَهـــــا  
َكـــــــَأنـــــَّــُهـــــَمــــــا بَــــــابَـــــــا ُمــــنِــــيــٍف ُمـَمــرَِّد لَــــَهــــا َفــخـْـَذاِن ُأْكـِمَل النَّحـْـُض ِفيِهَما  
لَـــــــتُـــْكـــتَــــنَـَفـــْن َحـــــتــَّــى تُــــــَشـــاَد بِـَقـرْمـَــِد َكـــــــَقــــــنْــــــَطــــرَِة الـــــرُّوِمــــيِّ َأْقــَســـَم رَبُّــــــَهـــــا  
ــــاِن بُــــوِصـــــيٍّ بِـَدْجــلَـَة ُمْصِعِد َكــــــُســــكَّ ــــاٌض ِإَذا َصــــَعــــَدْت بِـــــــِه   وَأَتْـــــــلَــــــُع نَــــــهَّ
رَِد َها إَِلى َحْرِف ِمبـْ َوَعــــى اْلُمْلـتَـَقـى ِمنـْ َوُجــــــْمــــُجـــــَمـــــًة ِمـــْثـــــُل الْــَعــَالِة َكــَأنــــَّمـَـا  
ُه لَــْم ُيَجـرَِّد َكــــــِســــْبــــِت الْــــيَــــمـَــــانِـــــي َقــدُّ آِمــي َوِمـْشـَفــــٌر   َوَخــــــدٌّ َكـــِقــــْرَطــــاِس الشَّ
ْلِت َمْورِِد بِـَكْهَفْي ِحَجاَجْي َصْخرٍَة قـَ َوَعـــــْيــــنـَــــاِن َكـــــالْـَمـاَويَّـــتَــيـْـِن اْســــتَـــَكــــنَّـــتَـــا  
ِد تُــــــرِي رَبَّـــــــَهــــــا َأْذيَــــــاَل َســــْحــــــٍل ُمــَمـــدَّ َفـــــَذالَـــــْت َكـــَمــا َذالَــْت َولِـيــَدُة َمْجــِلٍس  

“Kuvveti, etlerinin katılığı ve tıknazlığı ile devem, erkek deveye benzer. 
Kül renginde az tüylü erkek devekuşunun önünde koşan dişi devekuşu misa-
li koşması vardır.”

“Onun yüksek bir sarayın iki kapısına benzeyen etine dolgun iki uyluğu 
vardır.”

“Bir Rum ustanın her iki yanını tuğla ile destekleyerek sağlam yapacağına 
yemin ettiği bir köprü gibidir devem.”

“Devem uzun boyunludur ve boynunu uzattığı zaman (onun boynu) 
Dicle’de seyreden (ve İranlılarca) Bûsî denilen geminin dümeni gibidir.”

“Kafatası bir örs gibi (sert)dir ve kafa kemiklerinin birleştiği yerler bir eğe-
nin kertiklerine benzer.”

“Şam kağıdı gibi düzgün bir yanağı, (bir akasya türü ile dabaklanmış) Ye-
men köselesi gibi yumuşak, dümdüz bir dudağı vardır.”

Onun, kayaya benzeyen kaş bitimi kemiklerinin iki kovuğuna yerleşmiş 
durgun yağmur suyunu andıran, ayna gibi gözleri vardır.”

“Devem, (o sıcak ve taşlık yerlerde yürürken) efendisinin huzurunda 
eteklerini yerlerde sürüyerek dans eden bir câriye gibi salınıp caka satarak 
gider.”39

Câhiliye şairlerinden bazıları, kasîdenin nesîbten sonraki bölümünde 
deve yerine eski şiirlerin en önemli temalarından biri olan at tasviri yapar, 
onu pençesi ve uzun tırnaklarıyla meşhur hayvanlara ve diğer çöl hayvanla-

39 el-Mistâvî, ‘Abdurrahmân, Dîvânu Tarafe b. el-‘Abd, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 2003, s. 27-32.
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rına benzetirlerdi.40 At tasviriyle nam salmış câhiliye şairlerinden biri olan 
İmruu’l-Kays (ö.545),41 avlanmak için bindiği atını muhtelif yönleriyle, çe-
şitli hayvanlara benzeterek tasvir etmiştir: 

بِــــــُمــــــْنـــــَجــــــرٍِد َقـــــــْيــــــِد اَألوَابِــــــِد َهــــــْيــَكـــــــِل ـــــْيــــُر ِفـي وُُكـنَــاتِـَها  َوَقــــــْد أْغــــــتَـــــِدي والــطَّ
ـْيُل ِمْن َعِل ُه السَّ َكُجْلُمْوِد َصْخٍر َحطَّ ِمــــــَكـــــــرٍّ ِمــــــَفــــــرٍّ ُمـــــْقـــــبِـــــٍل ُمــــْدبِــــــٍر َمــعــاً 
َويُــــــْلـــــِوي بِــــَأْثـــــوَاِب الْــــَعــــنِـــيـــِف الْـُمـــثَــقَّـــِل يـُــــزِلُّ الْــــــُغــــَالُم الـــِخـــفَّ َعــــْن َصـَهـوَاتِـــهِ 
وِإرَْخـــــــاُء َســــــرَْحـــــــاٍن، َوتَـــــْقــــرِيـــــُب تَــــْتـــُفــِل لَـــــــــُه أْيــــَطــــــال َظـــــْبــــٍي، َوَســاَقــــا نَـــَعـــاَمــــةٍ 
َعــــــــــَذاَرى َدوَاٍر فِــــــــــــــي ُمـــــــــــــــالٍء ُمــــــــْذيَـــــــِل َفـــــَعـــــــنَّ لَــــــنَـــــــا ِســـــــْرٌب َكـــــــَأنَّ نِـــــَعـــــاَجــــــهُ 
ْغَسِل يـُ ِدرَاكـــــــــــًا، َولَـــــــْم يَـــــــْنـــــَضـــــْح بِـــَمـاٍء فـَ َفــــــَعــــــاَدى ِعـــــــَداًء بَـــــْيــــَن ثَــــــْوٍر ونَــْعــَجـــةٍ 

“Bazen, kuşlar henüz yuvalarındayken, kısa tüylü, vahşi hayvanlara 
aman vermeyip olduğu yere mıhlayan heykel gibi iri atımla ava çıkarım.”

“Anında hücum eden, geri çekilen, ileri geri manevra yapabilen, selin yük-
sekten yuvarladığı sert bir kaya gibi süratli ve sağlam atımla...”

“Hafif çocuğu sırtından kaydıran, ağır gövdelinin de elbisesini uçuran 
atımla...”

“Onun ceylan böğrü gibi iki böğrü ve deve kuşu bacağı gibi iki bacağı var-
dır. Kurdun birden bire kaçması gibi koşması ve tilki yavrusu gibi ön ve art 
ayaklarını çift çift atması vardır.”

“Karşımıza birden dişileri, uzun etekleriyle Devar atlı putun eteklerinde 
dolaşan kızları andıran bir yaban sığırı sürüsü çıktı.”

“Vücudunu ıslatacak kadar terlemeden, sürünün erkeklerine ve dişileri-
ne bir koşuda yetişti.”42

Câhiliye dönemi şairleri, hemen hemen tasvirini yapmadıkları bir can-
lı veya bir görüntü bırakmamışlardır. Sevgilinin fiziksel güzelliği, terkedi-
len diyar kalıntıları, bahçeler, tarlalar, ormanlar, dağlar, tepeler, savaş ve sa-
vaş araçları, tabiat, şarap, şarap meclisleri, at, yaban öküzü, aslan, kaplan, 
kurt, çakal, tilki, sırtlan, kartal, akbaba, doğan, baykuş ve karga gibi yırtı-
cı hayvan ve kuşları, bunların leşleri yemelerini, kertenkele, tarla sıçanı, çe-
kirge, tavşan, kurbağa, dağ keçisi, ceylan, çöl hayatının vazgeçilmez binek-
leri deve ve at gibi hayvanları, uçsuz bucaksız çöl, gece, yağmur, kuraklık, 

40 Dayf, a.g.e., s. 215.
41 İbn Reşîk, a.g.e, II, 227.
42 es-Sendûbî, Hasan, Şerhu Dîvânı İmrii’l-Kays, Dâru İhyâi’l-‘Ulûm, Beyrut 1990, s. 175-177; Demira-

yak, a.g.e., s. 147.
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bulut, şimşek gibi yaşantılarıyla doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan sa-
yısız varlık, nesne, canlı ve konuya, kısacası çölde gözlerinin gördüğü her-
şeye şiirlerinde yer vermişlerdir.43

Câhiliye dönemi çöl hayatında gece tasvirleri, şairin üzüntü ve sıkıntıla-
rının dile getirilmesine vesile olan araçlardandır. Üzüntüsünün verdiği bas-
kıyla gözlerine uyku girmeyen şair İmruu’l-Kays, uykusuz geçen gecesini 
şu şekilde tasvir etmiştir:

َعـــــــــلَـــــــيَّ بِــــــَأْنــــــوَاِع الْـــــــُهــــُمـــــوِم لِــيَـــبـْــتَـــلِـــــي ولَـــــْيــــٍل َكـــَمــــوِْج الـــبَـْحـِر َأرَْخـى ُسـُدولَــهُ 
وَأرَْدَف َأْعــــــــَجـــــــازاً َونَــــــــــاَء بِــــَكـــــْلـــــَكــــــِل ــى بِـُصــْلــبِــــهِ  ــــا تَــــَمـــطَّ َفـــــــُقـــــــْلـــــُت لَـــــُه لَـــمَّ
بِـــــُصـــــْبـــٍح، َوَمـــا اْإلْصــبَـاُح مـنِـَْك ِبَأْمثَــِل ــــــِويـــُل أَال اْنـَجـــلِــــي  أَال أَيُّـــــَهــا الـلَّـيــْـُل الـطَّ
بــِــــُكــــلِّ ُمـــــَغـــــاِر الْــــَفــــْتـــِل ُشــدَّْت بِـيَـْذبُــِل َفــــــــيَـــــــا لَـــــــَك ِمـــــْن لَــــْيــــٍل َكــأنَّ نُـــُجــــوَمــــهُ 
بِـــــــَأْمـــــــرَاِس َكـــــــتَّـــــاٍن إِلَــــــى ُصــــمِّ َجــــْنـــَدلِ  َكــــــــَأنَّ الــــــثُّـــــرَيَّـــــا ُعــلِّــــَقــْت فـِي َمـَصاِمَها 

“Beni sınamak için türlü türlü kederlerle deniz dalgaları misali perdeleri-
ni üzerime salan nice geceler var.”

“Gece yoğunluğu ile boyunu uzatıp, arkasına süre ekleyip, göğsünü şişir-
diğinde ona dedim ki: Ey uzun gece! Açıl, sabah olsun, sabah senden daha iyi 
değil ya! Ne gecesin be!”

“Sanki yıldızların sıkıca örülmüş urganlarla dağlara, sanki Ülker yıldızı 
da yerinde ketenden halatlarla katı kayalara bağlanmış.”44

Câhiliyede, toplumun çeşitli sosyal tabakalarında yaygın olan ve şair-
lerden bazılarının da müptelası oldukları şarap,45 dönemin şiirlerinde çok-
ça zikredilen ve tasviri yapılan temalardan biridir. Eleştirmenlerin pek ço-
ğuna göre, bu konuda en güzel tasvir yapan şair el-A‘şâ (ö. 7/629)’dır.46 Şair, 
bir sabah henüz horoz ötmeden erkenden gittiği meyhanede şarabı ve şa-
rap sunumunu şöyle tasvir etmiştir:

ــــاِدَهـــــا ِح قَــــــــــبْــــــــَل الـــــنُّـــــُفــــوِس َوَحــــسَّ ـــــبـُــــــو   َأرَْحــــــــنَــــــا نُـــــبَـــــاِكــــُر ِجــــــــــدَّ الــــــــصَّ
اِدَهــــــــــــا إِلَـــــــى َجـــــــْونَــــــــٍة ِعــــــــْنــــــَد َحــــــدَّ ــــــا يَــــِصــــْح ِديـــُكـــنـَــا   َفــــــُقــــــْمــــــنَــــــا َولَـــــمَّ
ُأزَيـــــْــــــــــــــرُِق آِمــــــــــــــــــــُن ِإْكــــــــسـَـــــــــاِدَهــــــــــا ــــــلَـــــَهــــا ِمــْن بِـــَكــــاِر الْـِقــَطـــافِ   تَـــــــنَـــــــخَّ

43 Dayf, a.g.e., s. 217.
44 es-Sendûbî, a.g.e., s. 173; Yanık, a.g.e., s. 34.
45 Apak, Adem, Anahatlarıyla İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü, Ensar Neşriyat, İstanbul 2012, s. 

119.
46 ‘Alî, a.g.e., s. 113; Yanık, a.g.e., s. 76.
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بـِــــــــَأْدَمـــــــــــاَء ِفـــــــي َحــــــْبـــــِل ُمـــْقـتَـاِدَهــــا َفــــــــُقـــــــــْلـــــــنَـــــــــا لَــــــــُه َهــــــــــِذِه َهـــــــــاتِــــــــَهــــــــــا  
ـــــــنُــــــــنَــــــا بَــــــْعــــــَد ِإْرَعــــــــاِدَهـــــا تُـــــــــَســـــــــكِّ فَــــــــــَقـــــــــاَم َفــــــــَصــــــــــبَّ لَـــــــــنَـــــــــا َقـــــــْهــــــــــوًَة  
ِإَذا َصـــــــــــرَّحـَـــــــــْت بَــــــــْعــــــَد ِإزْبـَــــــاِدَهـــــا ُكـــــــَمــــــــيْـــــــتــــــًا تَــــَكــــشــَّــــُف َعـــْن ُحـْمــرٍَة  
ـــــــُب َكـــــــفٍّ بِـــِفــــْرصـَاِدَهـــــا ُمـــــــَخـــــــــضَّ َفــــــــَجــــــــــاَل َعـــــــلَــــــــيْــــــــنَــــــــا بِـــــــِإبـْـــــرِيــــــِقــــــــــــِه  

“Sabah mahmurluğunu atar atmaz başkalarından ve kıskananlardan ön-
ce aceleyle erkenden, sabah şarabına başladık.”

“Henüz horozumuz ötmeden kalkıp meyhanecinin yanındaki şarap kü-
püne gittik.”

“O şarabı, satıp tüketeceğine inanan bir mavi gözlü (Rum), erkenden top-
lanmış üzümlerden seçmiştir.”

“Ona, şunu yuları sahibinin elinde olan süt beyaz bir deveye karşılık ge-
tiriver, dedik.”

“Kalktı, kendi taşkınlığından sonra bizi sakinleştiren bir şarap sundu bi-
ze.”

“Köpürdükten sonra kırmızılığı ortaya çıkan kızıl bir şaraptı.”
“Şarabın kırmızılığından eli kınalanmış bir sâkî testisiyle aramızda do-

laştı.” 47

Tasvir şiirlerinin müstakil eserler olmayışı, tasvirlerin daha çok somut 
objeler içeren tablolar oluşu, tasvirlerde kullanılan teşbihlerde benzetile-
nin kendisine benzetilene yakınlığı, ölümü kör deveye benzeten Züheyr b. 
Ebi Sulmâ (ö.608)’nın yaptığı gibi soyut anlamların somut varlıklarla ifade 
edilmesi, tasvirlerde hikâye ve diyalog üslubunun kullanılması, aynı tablo 
içerisinde birden fazla mevsufun betimlenmesi ve tasvirde gerçekçilik gibi 
özellikler, câhiliye döneminde ortaya konan tasvir şiirlerinin genel özellik-
leri arasında gösterilebilir.48

Câhiliye ve sonraki dönemlerde, şiirlerinde yaptıkları tasvirlerle meş-
hur olan şairler bulunmaktadır. Bu şairlerden bazıları, belirli bir tema-
da başarılı olurken, diğerlerinde pek bir varlık gösterememişlerdir. An-
cak aralarında bazı şairler vardır ki; bir takım tasvirlerde çok üstün olmak-
la birlikte, genel olarak tasviri hayranlık uyandıracak şekilde yapmışlardır. 
Câhiliyede İmruu’l-Kays, yaşadıkları dönemlerde Ebû Nuvâs (ö. 198/814), 
el-Buhturî (ö. 283/897), İbnu’l-Mu‘tez (ö. 296/909) ve Kuşâcim olarak bi-
linen Mahmûd b. el-Huseyn (ö. 360/970) gibi şairlerin yaptıkları tasvirler 

47 Hüseyn, Muhammed, Divânu’l-A‘şâ’l-Kebir, Mektebetü’l-Âdâb, Kahire 1950, s. 69-71.
48 Tuleymât, el-Aşkar, a.g.e., s. 103-105.
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güzel ve başarılıdır. Bu şairlerle birlikte, belli konularda yaptıkları tasvirler-
le meşhur olmuş şairler de bulunmaktadır. At tasvirlerinde İmruu’l-Kays, 
Câriye b. el-Haccâc Ebû Du’âd el-İyâdî (ö. 554 takriben), Tufeyl el-Ğanevî 
(ö. 610 takriben) ve Nâbiğa el-Ca‘dî (ö. 50/670) ün salmışlardır. Deve tasvir-
lerinde, muallakasındaki deve tasviriyle Tarafe b. el-‘Abd, Evs b. Hacer, K‘ab 
b. Zuheyr (ö. 42/662), eş-Şemmâh (ö. 22/643) ve çok güzel deve tasviri yap-
tığı için “er-Râ‘î” lakabını kazanan ‘Ubeyd b. Husayn en-Nemîrî (ö. 90/709) 
meşhur olmuşlardır. el-Hutay’e ve el-Ferezdak’in da onaylamasıyla, en ba-
şarılı yay ve yaban eşekleri tasviri yapan şair eş-Şemmâh’dır. el-Hutay’e ve 
el- Ferezdak ise yay, ok ve at tasvirleriyle meşhurdurlar. Şarap ve içki mec-
lisi tasvirinde en meşhur şairler el-A‘şâ, el-Ahtal (ö. 90/708), Ebû Nuvâs, 
Beşşâr b. Bürd (ö. 167/784) ve İbnu’l- Mu‘tez’dir. Yine Ebû Nuvâs ve İbnu’l-
Mu‘tez av tasvirlerinde şöhret bulanlardandır. İslâmî dönem şairlerinden 
Zü’r-rumme (ö. 117/735) çöl hayatına ilişkin tasvirlerin önemli isimlerin-
dendir. Aynı dönemde yaşamış ‘Ubeyd b. Eyyûb el-‘Anberî vahşi tabiat tas-
virleri, Kuşâcim eğlence âlemi tasvirleri ve es-Sanevberî (ö. 334/945) de 
bahçe tasvirlerinde başarılı olmuşlardır.49

Arap şiirinin tasvir türünde büyük bir başarı gösteren ‘Antere’nin 50 şi-
irleri, farklı temalarda tasvirler içermesi yönünden oldukça zengindir. 
‘Antere’nin şiirleri incelendiğinde genel olarak şu tasvirlerin işlendiği gö-
rülmektedir: 

2.1. Terk Edilen Diyarı Tasvir
Konuları her ne olursa olsun, câhiliye şairlerinin kasîdelerinde bazı ko-

nulara diğerlerine göre daha fazla ağırlık verildiği görülmektedir. Hemen 
hemen her kasîdenin giriş bölümünde şablon olarak kullanılan ve terk edi-
len diyarın kalıntıları anlamını taşıyan “atlâl”,51 bu konular arasında önem-
li bir yer tutmaktadır. Arap şiirinde sevgilinin yaşadığı yeri terk ettiği diyar-
da durup ağlama ve şiir söylemenin başlangıcının temelinde yatan sır, sev-
gilinin gidişinden sonra, aşığın aşkına duyduğu özlemdir.52 Özlem ve ke-
deri temsil eden ve özellikle muallaka şairlerinin büyük önem atfettikle-
ri kasîdenin girişinde yer alan bölüm olan terk edilen diyar ile câhiliye dö-
nemi şairlerinin ele aldıkları diğer konular karşılaştırıldığında atlâlın, şair-
lerin coşku ve duygularıyla ele aldıkları tek konu olduğu anlaşılmaktadır. 

49 İbn Reşîk, a.g.e., II, 227; Elmalı, “Tasvir”, DİA, XL, 136; Yanık, a.g.e., s. 19-21.
50 Tülücü, a.g.e., s.18.
51 Elmalı, “Kasîde”, DİA, XXIV, 562.
52 Hasan, ‘İzzet, Şi‘ru’l-Vukûfi ‘ala’l-Atlâl, Matba‘atu’t-Terakkî, Şam 1968, s. 6.



K7AÜİFD | 2016/1 | CİLT: 3 | SAYI: 4

82

Yaşanmış anılardan izler taşıyan, üzerinde rüzgarların estiği mekanların ve 
kalıntılarının tasviri duygu ve hayalden ibaret iken, ele alınan diğer konula-
rın vasfı ise duyularla algılanan eşyaların tasvirinden ibarettir.53 Çok nadir 
durumlar haricinde İmruu’l-Kays’tan itibaren câhiliye dönemi şairleri, ko-
nusu ne olursa olsun şiirlerine terk edilen diyarın kalıntıları üzerinde du-
rarak ağlama ve tasvir etme geleneğiyle başlamışlardır. Gazel kasîdenin ana 
konusuna geçiş için bir aracı işlevi görürken, bu gazelin aracı da diyar ka-
lıntılarının tasviri olmuştur.54 

Muallakasının giriş kısmında yer alan tasvirde ‘Antere, sevgilisinin terk 
edip gittiği diyara seslenerek sevgilisini ona sormakta ancak hiçbir cevap 
alamamaktadır. Orada durup bekleyerek sevgilisinin göçüp gidişini hayal 
etmekte, onun diyardan uzaklaşıp gidişinin ruhuna yüklediği özlem ve has-
retle başa çıkmak için çabalamakta olan şair şöyle demektedir:

ــــــِم اَر بَـــْعــــَد تَـــــَوهُّ َأْم َهـــــْل َعـرَْفــَت الــــدَّ ِم   ــــــَعــــــرَاُء ِمـــْن ُمـــــتَـــــرَدِّ َهـْل َغاَدَر الشُّ
َحـــــتَّـــــى تَــَكـــلَّــَم َكــاْألََصـــــمِّ اْألَْعــــَجـــِم اِر لَـْم يَـــــتَــَكــــلَّـــِم   َأْعــــــيَــاَك َرْســُم الـــــدَّ
َوِعـِمـــي َصبَــاًحا َداَر َعـْبــلَـَة واْسَلِمي َيا َداَر َعــــــْبـــلَـــــَة ِبالْــجـــِـوَاِء َتَكـــلَّـمـــــِي  
َفـــــــَدٌن ِألَْقـــــــِضــــــي َحــــاَجـــــَة اْلُمـتَـلَـــوِِّم َفـــــَوَقــــــْفــــُت ِفــــيـــَهـــا نَـــاَقـــتـــِي وََكَأنَّـــَهـا  
َأْقـــــــــَوى وََأْقــــــَفــــــَر بَــــْعــــَد ُأمِّ الْــَهـــْيــــــثَـــــِم ُحـــــيِّـــْيـَت ِمـْن َطَلٍل تَــــَقـاَدَم َعـــــْهـُدُه  

“Şairler onarılacak bir yer (söylenecek bir söz) bıraktılar mı ki? Düşünüp 
taşındıktan sonra evi tanıyabildin mi acaba?”

“O diyarın kalıntıları, sen ne kadar yorulsan da seninle konuşmadı, ancak 
sağır ve dilsizler gibi işaret verdi (izleri zorla tanıdın).”

“Ey ‘Able’nin el-Civâ’daki evi konuş! Sabahın hayırlı olsun, Ey ‘Able’nin evi 
esen ol!”

“Bir köşk gibi yüksek olan devemi, ağlayıp dövünme ihtiyacımı karşıla-
mak için orada durdurdum.”

“Ey Ümmü’l-Heysem’den sonra uzun zaman boş ve ıssız kalan yurdun en-
kazı, selam sana!”55 

‘Antere bir başka kasîdesinde, yağmurlar ve şiddetli rüzgarların sevgilisi-
nin izlerini sildiği kalıntılar üzerinde durarak mazideki güzel günlerini yad 
etmekte ve sevgilisini hatırlayarak ona olan özlemini dile getirmektedir:

53 Yanık, a.g.e., s. 28.
54 Hasan, a.g.e., s. 13.
55 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 147-150; Sa‘îd, Sa‘îd, Emîn, Şerhu Dîvâni ‘Antere b. Şeddâd, el-Matba‘atu’l-

‘Arabiyye, Kahire tsz.., s. 122.
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ْيـــَن َذاِت اْلِحــــرَْمــــــِل بَــيـْــَن الـلَّـِكـيِك َوبـَ َطـــــــاَل الـــــثَّـــــــوَاُء َعـــلَـــــى ُرُســــوِم اْلَمْنــزِِل  
يـــَاَر َكِفـْعــِل َمــْن لَــْم َيْذَهـــــِل َأَســـُل الدِّ َفـــــَوَقـــــْفـــــُت ِفــــــي َعـــَرَصــاتِــهـَـا ُمـتَـَحـيـِّـــرًا  
وَالـــــرَّاِمـــســَـاُت وَُكـــــلُّ َجــــــْوٍن ُمــْســـــــبـــِـِل لَـــِعــــــبَــــْت بِـــــَهــــا اْألَْنـــــوَاُء بَـْعــَد أَِنيِســَها  
َذرََفْت ُدُمـوُعـَك َفـْوَق َظْهِر اْلَمْحَمـِل َأَفـــــِمـــــْن بُــــَكــــــاِء َحـــَمـــاَمـــٍة ِفــي أَْيــَكــــٍة  

“el-Lekîk ve Zâtu’l-Hirmel arasındaki sevgilinin evinin kalıntıları üzerin-
de uzunca bekledim.”

“O eve ait alanda hüznümden şaşkın bir şekilde durdum ve orayı terket-
memiş biri gibi o diyar kalıntılarına sordum.”

“Yağmurlar, şiddetli rüzgarlar ve yağmur yüklü kara bulutlar o diyar hal-
kının izlerini sildi.”

“Sana, kılıcının kını üzerine gözyaşı döktüren, meşe ağaçları üzerindeki 
güvercinin feryâdı ve ağıtı mıdır?”56

‘Antere’nin, sevgilinin diyar kalıntılarının tasvirine örnek olarak verilen 
bu şiirlerinde ve divanındaki başka şiirlerde57 görülen en belirgin özellik-
lerden biri, el-Civâ, et-Taviyy, Vâdi’r-reml, el-Lekîk ve Zâtu’l-Hirmel,58 gibi 
yer isimlerinin anılmasıdır. Bu durum, şairin yaşadığı bölge ve ortamla ara-
sındaki sıkı bağın işareti olarak görülebilir.

Sevgilinin terk ettiği yerin tanınmayacak kadar izlerinin silinmiş olma-
sı, o yerin sevgiliye ait olduğu kanaatine ancak uzun çabalar sonucunda va-
rılması, şairin o kalıntılar üzerinde ağlayıp dövünme ve anıları hatırlamak 
istemesi, terk edilen mekanın uzun zamandır ıssız ve boş olduğu ifadesi, 
‘Antere’nin sevgilisine duyduğu özlemin boyutlarını ve sevgili, fiziki olarak 
çok uzaklarda olmasa da ona ulaşmanın imkansızlığından dolayı, manevî 
uzaklığa ve erişilmezliğe delâlet ettiği şeklinde yorumlamak mümkündür. 

2.2. Deve ve At Tasviri
Câhiliye dönemi şairlerinin neredeyse tamamı şiirlerinde deveden 

bahseder.59 Câhiliye şairleri, çöl yaşantılarıyla sıkı ilişkisi olan bir binek ve 
yük hayvanı ve göçebe hayatının gerekliliği olarak sıkça yaptıkları seyahat-
larde yoldaşları olmasının yanında, eti, sütü, derisi, yünü ve gübresinden de 
faydalandıkları deveden şiirlerinde çokça söz etmişlerdir. Devenin organla-

56 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 125; Sa‘îd, a.g.e., s. 99.
57 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 130; Sa‘îd, a.g.e., s. 106.
58 Mevlevî, a.g.e., s. 90.
59 Dayf, a.g.e., s. 214.
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rı, fiziksel özellikleri, yürüyüşü, hareketleri, sesi, gücü, vakarı, sabrı ve da-
yanıklılığı gibi özellikleri çeşitli teşbihler kullanılarak tasvir edilmiştir.60 

‘Antere, muallakasında devesinden uzun uzadıya bahsetmekte, ondan 
kendisini sevgilisinin yurduna götürmesini beklemektedir. Şair, devesinin 
adeta taşları ezerek yol almasıyla bineğinin gücüne, devekuşuna benzete-
rek de hızla yol aldığına işaret etmektedir. ‘Antere, bineğinin yol alırken sa-
ğa sola salınarak yürüdüğünü, ancak her yavaşladığında sağ yanına bağlı, 
kendisini tırmalamaya ve ısırmaya çalışan bir kedinin varlığından ürkmüş-
çesine hızlı yol aldığını tasvir ederek, devesinin farklı özellik ve yönlerini 
içeren hareketli bir tablo çizmeyi başarmıştır. Şiirde tasvirin salt tasvir ol-
sun diye yapılmadığı göz önünde bulundurulduğunda şair, devesinin üstün 
özelliklerinden bahsederek bir bakıma kendiyle övünmektedir.

راِب ُمَصـرَِّم لُــــِعـــــنَـــْت بــَِمْحـرُوِم الشَّ َهـــــــْل تُـــــبَــــلِــــــُغــــــنِّـــــي َدارََهـــــــا َشــــــَدنـــــِيَّــــــــٌة  
تَــِطــــُس اِإلكــَاَم بِـَوْخـِذ ُخفِّ ِمْيـثَــِم ـــــــرَى زَيَّـــــــافــــــــــَـــــٌة   ــــــارٌَة ِغـــــــبِّ الـــسُّ َخـــــــطَّ
بِــــَقـــــريِب بَـــْيــــَن الْـــَمْنِسَمـْيِن ُمَصلَّـِم َفـــــَكــــــَأنـــــَّمـــَا تَـــِطـُس اِإلَكــــاَم َعــِشـــيَّـــــــًة  
ِحــــــزٌَق يــــََمــــانـــِيَّــــٌة ِألَْعـَجـــَم ِطـْمِطـِم تَـــــْأِوي لَـــــُه قُـــــلُـــُص الــــنَّــَعاِم َكما َأَوْت  
ِويِل اَألْصَلِم َكالَعْبِد ِذي الَفْرِو الطَّ ْيَضـــُه   َصــــْعـــٌل يَـــُعــوُد بِـــِذي الــُعــَشْيــرَِة بـَ
ْيــلَـِم َزْوراَء تَـــــْنـــــِفــــُر َعـــْن ِجـــــَياِض الدَّ ْحــُرَضــْيِن َفَأْصَبَحتْ   َشرَِبْت بِـماِء الدُّ
ــــَوْحــــــِشــــيِّ ِمــــْن َهـزِِج الَعِشيِّ ُمـَؤوَِّم وََكــــَأنـــــــــَّمـــَـــا تَـــــــنْـــــَأى بـَِجـاِنِب َدفِّـها الْـــــ  
َغــــْضـــبَــــــي اتَّـــــَقـــاَهــا بِـاْليَـَدْيِن َوِباْلَفـِم ِهـــــــرٌّ َجــــنِــــــيــــٌب ُكـــلََّما َعـــَطــــَفــــْت لَـــــــــُه  

“Acaba beni onun yurduna götürür mü, sütü kesilsin diye lanetlenmiş Şe-
denli kısır deve.”

“Bu deve, gece boyu gidişin ardından kuyruğunu dikip sallar, tepeleri kı-
rıcı ayak darbesiyle teper.”

“Akşam vaktinde, tırnak araları yakın kulaksız devekuşu misali tepele-
ri kat eder.”

“Devekuşu yavrularının, Yemen develerinin sözü anlaşılmayan çobanın 
etrafına toplandıkları, sığındıkları devekuşu gibidir.”

“Uzun kürklü, kulakları kesik köle misali Zu’l-Uşeyre’deki yumurtalarını 
koklamaya giden küçük başlı bir deve kuşudur.”

“Devem, ed-Duhdurayn’ın suyunu içmiş olduğundan (düşmanın yurdu 

60 Yanık, a.g.e., s. 41.
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olan) ed-Deylem’in havuzlarından hoşlanmaz ve onlara yanaşmaz olmuş-
tur.”

“Keyfinden, akşam üstü miyavlayan kocabaşlı kedinin tırmalamasından 
çekinircesine, sağ yanından ürküyormuş gibi gider.”

“Yanında giden, kızgın bir halde ona döndükçe ha bire pençeleri ile tırma-
layıp, ağzıyla ısırmakla korkutan bir kedi varmış gibi.”61

Kabile hayatının hüküm sürdüğü câhiliye dönemi Arap yarımadasında-
ki sürekli savaş hali, savaşçı kahramanlara toplumda önemli bir pozisyon 
sağlamıştır. Kabilelerin onurunu korumak ve dışarıdan gelecek saldırıla-
ra karşı koymak gibi bir misyon yüklenen kahramanların, zamanın şartla-
rına göre mücadelelerinde kullandıkları binek hayvanları bulunmaktaydı. 
Câhiliye toplumunda yüklendikleri misyon gereği önemli yerleri bulunan 
binicilerine değer veren kabilelerin, savaşlardaki zafer ve fetihlerin vazge-
çilmez unsuru olan atları çok önemsemeleri anlaşılabilir bir durumdur.62 O 
dönemde süvari savaşçılar, baskın ve savaşlarında hızlarından dolayı daha 
çok atları kullanmaktaydılar. Binici savaşçı karakterin tamamlayıcı moti-
fi olan at, câhiliye dönemi şiirlerinde genişçe yer almıştır. Câhiliye şairleri 
sadece deve tasviriyle yetinmemişler, bir ulaşım aracı olarak günlük hayat-
ta, avda, eğlencede ve savaşta özel bir yeri olan atı da şiirlerinde sıkça tas-
vir etmişlerdir. Şairler, o dönemde insan için bir ihtiyaç olduğu kadar aynı 
zamanda bir lüks olan atın güzelliğinden, süratinden ve savaşlarda katkıla-
rından dolayı şiirlerinde at tasvirine önem vermişlerdir.63 

‘Antere’nin şiirlerine baktığımızda şairin bir çok şiirinde bineğinin fizik-
sel özelliklerini, savaş zamanı kendisiyle uyumlu bir şekilde hareket ettiği-
ni, düşmana saldırı sonucunda atın göğsüne saplanan mızrakları ve maruz 
kaldığı darbeleri, hücum için toz bulutunun içine daldığında toynaklarının 
ayak bileklerine kadar kana boyandığını ve nallarının taşlara sürtünmesin-
den dolayı kıvılcımların çıktığını anlattığı sahneleri görmekteyiz. Şair şiir-
lerinde pek çok defa at tasvirine yer vermiş, atının fiziksel özelliklerini, yü-
rüyüşünü ve yol alışını detaylıca anlatmıştır. ‘Antere, bir şiirinde atının koş-
masını pürüzsüz bir kayanın üzerinden akan sele benzetmiştir. Atın yüzü-
nü de tasvir eden ‘Antere, bineğinin burun deliklerini bir sırtlanın sığaca-
ğı iki mağara gibi resmetmiş, gözünü şaşı bir insanın gözüne, tırnaklarının 
sertliğini kaya parçasına, kuyruğunun uzunluğunu soylu ve varlıklı bir ada-

61 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 160-164; Sa‘îd, a.g.e., s. 124.
62 Ceviz, Nurettin, Câhiliye Döneminde Süvari Şairler, Ekev Akademi Dergisi, sy: X, Kış 2002, s. 175.
63 Yanık, a.g.e., s. 48.
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mın yerlere kadar uzanan kıyafetine, yol alışını da koşmaya çalışan bir sar-
hoşun gidişine benzeterek şöyle demiştir:

ُمـــتَـــَقــــلِّـــٌب َعــــبَــــثــــًـا بِـَفــْأِس اْلِمسَحـــِل ِر َالِحــٌق َأْقـــــــرَابُــــــــُه    َســــلـِــــِس اْلُمــَعــــذَّ
َمـــْلَســـاَء يَـــْغـــــَشاَها اْلَمِسيــُل بِـَمْحَفـــِل نَـــْهــــِد اْلقـَـــَطــاِة َكـــَأنَّــــهــا ِمْن َصْخرٍَة   
جــِــــــــْذٌع َأَذلُّ وََكـــــــــاَن َغـــــــــيْــــــَر ُمـــــَذلـَّــــِل وََكــــــَأنَّ َهــــــاِديـــــِه ِإَذا اْســـــــتَـــــــْقــــبَــــــْلــــــتَــــــُه  
ِســـــــــــرْبـــــــَــاِن َكــــــانَــــــا َمــــْولِـَجــْيـِن لِـَجْيـَأِل وََكــــــَأنَّ مـَـــْخـــــرََج ُروِحــــــِه ِفـــــي َوْجــــِهـــــِه  
َونَـــــــــــزَْعــــــــَت َعـــــــــنـْـــــُه الْـُجـــلَّ َمْتــنَــا أَيِّــــِل وََكــــــَأنَّ َمــــــــــتْـــــــنَـــــــــيــْـــــِه ِإَذا َجـــــــــــــرَّْدتَـــــــــــــــــُه  
َهــا ِمْن َجــْنـــَدِل ُصـــــــمُّ الــــنُّـــــُســــوِر َكـــــَأنـَّ َولــَـــــــــــُه َحــــــــــوَافِـــــــــــُر ُمـــــــوثَـــــٌق تَــــرِْكـيبُــَهــا  
ِمــــثْــــــل الـــرَِّداِء َعــلَـــى الْــَغنِـــيِّ اْلُمْفِضــِل َولــَـــــــــــُه َعــِســيــٌب ُذو َســبِـيــٍب َســـابِـــٌغ   
َقـــــــــْبــــَالُء َشــاِخَصـــٌة َكــَعْيــِن اْألَْحــــــَوِل نُـــُه   َســــلـِــــُس الْــِعــنَــــاِن إِلــَى اْلِقـَتاِل َفــَعـيـْ
ِبالنَّـكـْـِل ِمـــــشـْــــيَــــُة َشـــاِرٍب ُمــْســتَـْعِجــِل وََكــــــَأنَّ مـِــــــــْشـــــــــيَــــــــتَـــــــُه ِإَذا نَـــْهـــنَــــْهــــتَــــــُه  

“Ağzındaki gemi geven, böğürleri birbirine yakın yağız atım kolayca hü-
cuma kalkar. 

“Atımın kaya gibi sert ve pürüzsüz olan oturakları üzerine düşen sular ne 
kadar çok olursa olsun akar gider.”

“Budanmış hurma ağacının boyu gibi uzun olan boynu ve geniş alnıyla 
asla baş edilemez.”

“Burun delikleri sırtlanın yer altındaki yuvasına giderken geçtiği oyuk-
lar gibidir.”

“Üzerinden eyerini çıkarırsan beli, ren geyiğinin sırtı gibi dümdüz ve dop-
doludur.”

“Sanki kaya parçası gibi sert ve yere sağlam basan toynakları; kuyruk so-
kumu kemiği üzeri eksiksiz, uzun kıllarla dolu gösterişli kaftana benzeyen 
uzun bir kuyruğu vardır.”

“Atım savaşa kolayca sevkedilir, gözü şaşı kimsenin gözü gibi yukarı bak-
maktadır.”

“Dizginini çekip yavaşlattığımdaki gidişi, acele ile giden sarhoşun gidi-
şi gibidir.”64

Muallakasında da atının fiziksel özelliklerini, çizdiği şu portreyle ifade 
etmektedir:

64 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 124; Sa‘îd, a.g.e., s.103; Mevlevî, a.g.e., s. 81.
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ْوَق َســـرَاِة َأْدَهــَم ُمْلَجـــِم وَأَبِــيــــُت فـَ ْوَق َظْهِر َحِشيَّـــٍة   تُــْمــسـِـــي َوتُـــْصـــبِــُح فـَ
نَـــــــْهــــــٌد َمــــــرَاِكــــلُــــــَه نَـبــِيــــــِل اْلَمْحـــزِِم ـــَوى   َوَحــِشــيَّــتِــــي َســرٌْج َعلَــى َعْبِل الشَّ

“(Sevgilim) yumuşak döşeğinde yatar ve sabahlar. Ben se, ağzı gemli yağız 
atın sırtında gecelerim. Benim yatağım, kalın bacaklı, iri kemikli, adaleli, iki 
yanları dolgun ve mahzemi semiz olan atın eyeridir.”65

‘Antere atının fiziksel özellikleri gibi hızını, savaş meydanındaki tavır-
larını, binicisiyle olan uyumunu ve adeta savaşa fiilen katılımını şöyle tas-
vir etmektedir:

نَـــــــْهــــــٍد تـــَــــَعـــــاَورُُه الْــُكــــَمــاُة ُمــَكـــلَّـــــِم ِإْذ َال َأزَاُل َعــــلَـــــــى رَِحــــالَــــِة َســـــابِــــحٍ  
يَـــْأِوي إَِلي َحـِصـــــِد اْلِقـِســـيِّ َعرَْمــرَِم ـــــَعـــــاِن َوتـــَـــــــارَةً   َطـــــــــْورًا يُـــجـَــــــــرَُّد لِــــــلطِّ

“Ben her daim, yiğitlerin nöbetleşe hücum ettikleri su gibi akıp giden ya-
ralı yüksek atın eğerinin üstünde dururum. O at, düşmanlara saldırı için ba-
zen tek başına ilerler, bazen de okları muhkem olan savaşçı toplulukla hare-
ket eder.”66 ‘Antere bir başka beyitinde, atının hızını anlatırken onun uçan 
kuştan daha hızlı olduğunu ifade ederek şöyle demektedir:

ْلـــَتحــِـــُق َر َحتَّــى لَـــْيَس يـَ يـْ يُــَســـاِبُق الطَّ َولِـي َجوَاٌد لَـَدى اْلَهــْيَجـاِء ُذو َشـَغــٍب  

“Savaş esnasında kargaşa yaratan, kuşların yetişemeyeceği kadar hızlı bir 
atım vardır.”67 Şair atının hızını tasvir ederken, atın şimşek kadar hızlı oldu-
ğunu ve renginin de gecenin karanlığından daha koyu olduğunu belirtmek-
tedir:

ُق َورَاُه ِمـــــــِن اْقـــــتِـــــَداِح الــــنِّـــعـَــــــاِل َوَجــــــوَاًدا مــــــَا َســــاَر ِإالَّ َســـرَى اْلبَــــــــرْ  
بَــــــــيْــــــَن َعـــْيـــنَـــيـْـــِه ُغــــــرٌَّة َكـالْـِهــَالِل َجــــــى بِــــَســــــــوَاٍد   َأْدَهـــــــــٌم يَــــْصــــــدَُع الـــدُّ

“Nalların taşlara çakmasından çıkan kıvılcımlar, atımın şimşek gibi ışık 
hızıyla yol alan bir at olduğuna işarettir. Atım öyle kara yağız bir attır ki ge-
celeyin alnı hilal gibi parlar.”68

65 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 159; Sa‘îd, a.g.e., s.124; Ceviz vd., a.g.e., s. 155.
66 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 172; Sa‘îd, a.g.e., s.126.
67 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 105; Sa‘îd, a.g.e., s. 93.
68 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 131; Sa‘îd, a.g.e., s.116.
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‘Antere, bedeni kanlara boyandığı halde düşmana saldırmaya devam 
eden atının gücünü ve dayanıklılığını şöyle tasvir etmektedir:

َأْشــــــَطـــــاُن بِــــــْئـــــٍر ِفــي لِـــبَـــاِن اْألَْدَهـــِم يـَــــــْدُعــــــــوَن َعــــــْنــــتَــــَر وَالـــرَِّمـــاُح َكــَأنَّــَها  
ِم ولِـــــبَــــانِــــــِه َحــــــتَّـــــى تــــَــــَســــرْبـــَـَل بِــــالــــدَّ َمـــــا زِلْـــــُت َأرْمـِــــيــــِهــْم بِــثَــْغـــرَةِ  نَـــْحــــرِِه  

“Mızraklar, kuyuya sarkmış ipler misali yağız atımın göğsüne asılmışken 
“‘Antere, ‘Antere!” diye sesleniyorlardı. Atım kandan bir giysiye bürününceye 
kadar göğsü ile onlara vurmaya devam ettim.”69

‘Antere başka bir şiirinde, atına insanî özellikler atfetmekte, atının savaşın şid-
detinden kişneyip ağlayarak kendisine şikayette bulunduğunu belirtmektedir:

َوَشــــــَكـــــا إِلَـــــيَّ بِــَعــــْبــــرٍَة َوتَـــــَحـــْمــــُحـــِم َفــــــاْزَورَّ ِمـــــْن َوْقــــــِع الْــــَقــــنَــــــا بِــــلِـــبَــانِـــــــِه  
َولَــَكــاَن لَـْو َعلِــَم اْلَكــَالَم ُمــَكــلِّـــِمــي لَـْو َكاَن يَــْدِري َما اْلُمَحاَورَُة َيْشَتَكي  

“Atım kargıların göğsüne saplanmasından yüzünü çevirdi, ağlayıp kişne-
yerek bana şikayette bulundu. Şayet konuşmayı bilseydi, şikayette bulunur; 
söz söylemesini bilseydi, kesinlikle benimle konuşurdu.”70

Câhiliye döneminin tüm şairlerinde olduğu gibi, ‘Antere de şiirlerinde, 
atını salt fiziksel özellikleri için zikretmemiştir. Üstün ve istisnâî özellikle-
re sahip bir ata ancak kahraman bir savaşçı sahip olabilir. Şairin bu tasvirle 
asıl amacının, atına atfettiği üstün vasıflar ve güzelliklerle övünerek kendi-
ni övme gayreti olduğu düşünülmektedir.71

2.3. Savaş ve Savaş Aletlerini Tasvir
Câhiliyede yaşanan kabile merkezli hayatın ve asabiyet duygusunun en 

önemli sonucu olan kabileler arası savaşlar, bu döneme ait şiirlerde en çok 
işlenen konu olarak göze çarpmaktadır.72 Limitsiz intikam duygularına sa-
hip kabile fertlerinin arasında yetişen şairler, varlık ve onur mücadelesi an-
lamına gelen savaşların tasvirlerinde kahramanlıkları övmüşler, savaşta ya-
şanan vuruşma sahnelerini, atılan naraları, atları, silahları ve savaşta veri-
len kayıpları kendilerine has bakış açılarıyla tasvir etmişlerdir.73 

69 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 183; Sa‘îd, a.g.e., s.126; Ceviz, Câhiliye Döneminde Süvari Şairler, s. 190.
70 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 183; Sa‘îd, a.g.e., s.126.
71 Ceviz, Arap Şiirinde At Tasviri (Cahiliyye ve İslâmî Dönem), (Yüksek Lisans Tezi), s. 34.
72 Öğmüş, Câhiliye Döneminde Araplar, İz Yayıncılık, İstanbul 2013, s.80.
73 Yanık, a.g.e., s. 67.
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Câhiliye döneminin cesur, zulme boyun eğmeyen, savaş şiirleriyle meş-
hur şairleri arasında gösterilen ‘Antere’nin74 divanında en sık rastlanan tas-
virlerinden biri de savaşlara dair olanlardır. Bunlardan birinde şair, iki bö-
lüğün çarpışmasını dizeleriyle resmetmektedir. Şairin çizdiği savaş tablo-
sunda uçuşan mızraklar adeta, karanlığı aydınlatan yıldızlardır. Öyle ki, si-
lahlarını kuşanmış savaşçıları taşıyan ince belli ve kısa tüylü atlar mesafe-
leri koşarak değil de yüzerek katetmektedirler. Kabilesinin önünde hasmı-
nın saflarına saldıran şair, savaşta yaralanan binicilerinin kanlarıyla kırmı-
zıya boyanan atları kan gölüne düşmüş gibi tasvir etmekte, düşmanlarının 
ölülerini yırtıcı kuşlara bırakılan boğazlanmış develer gibi çürümeye bırak-
tıklarını ifade etmektedir:

َشــــــْهــــبـَــــاَء بَــــاِســـلَــــــٍة يُـــَخـــاُف رََداَهــا وََكــــــــتِــــــيــــــبَـــــٍة لَـــــبَّـــــْســـتُـــــَهـــــا بِـــَكـــــتِـــــيـــــــبَـــــٍة  
وَالْـــَخــــْيــُل تَــْعـــثُـــُر ِفــي اْلَوَغــى ِبَقـنَــاَهــا ِفــيَهــا الْــُكـَمــاُة بَــــنـُــو الْـُكـمـَاِة َكـــَأنَّــُهــْم  
ـــَالَم َســــنَــــاَهـــــا ــــِهــــْم بَـــــَهــــَر الـظَّ بِــَأُكــــفِّ ُشــُهــٌب بِـَأْيـِدي الْـَقاِبِسيــَن ِإَذا بَـــَدْت  
َونَــجـِــــيـــبَــــٍة َذبَــــلَــْت َوَخـــفَّ َحـــَشــاَهــا وا ُكـــــلَّ َأْجـــــرََد َســـــــابِــــــــٍح   ُصـــــبُـــــٌر َأعـَــــدُّ
ــــى أَْيـــــنَـــَهــــا َوَوَجــــــــاَهـــــا قُـــــــوًدا تَــــــَشـــــكَّ يــَـــــْعـــــُدوَن بِــالْـــمـُْســتَــْلــئِــِمــــيــَن َعــوَابِــســًا  
ْمــَس زَاَل ُضَحـاَهــا َحـــتَّــى رَأَْيُت الـشَّ ـَالِم َأُقـوُدُهْم   َوَســـرَْيـُت ِفــي َوْعــِث الظَّ
ُحــــْمــــَر اْلُجــُلوِد ُخِضْبَن ِمْن َجرَْحاَهــا َحــــتـَّى رَأَْيُت الـَخــــْيـــَل بَــْعــَد سـَــوَاِدهـَـا  
َويَـــَطـــْأَن ِمــْن َحـــْمـــِي اْلَوَغى َصرَْعاَها يَـــْعــــثُــــْرَن ِفــــي نَــــْقــــِع الـــنَِّجـــيِع َجـــوَاِفــًال  
َوتَــــــــرَْكـــــــــتُــــهـَــــا َجــــــــزَرًا لِـــــــَمــــــْن نَـــــــاوَاَهـــــا َفــــــرََجـــــْعـــُت َمــْحُمــوًدا بِــرَْأِس َعِظـيِمَهـا  

“Bir bölüğün arasına, silahlarla donatılmış, cesur ve helak etmesinden 
korkan başka bir bölükle daldım.”

“O bölükte yiğit savaşçıların oğulları olan yiğit savaşçılar vardır. Savaşta 
kırılan mızrakların çokluğundan atların ayakları tökezlemektedir.”

“O kılıçlar, tutanların ellerinde göründüğünde, ışıltıları karanlığı aydınla-
tan kayan yıldızlar gibidir.”

“Sabırlı, kısa tüylü, savaşta yüzer gibi koşan ve ince belli asil atlardır on-
lar...”

“Savaştan bezmişçesine suratlarını asarak, binicisine boyun eğen ama 
bezginlikten ve hoyratlıktan şikayet eden bu atlar, sırtlarındaki zırhlarını ku-
şanmış savaşçılarla koşmaktalar.”

74 Ceviz, Nurettin, Câhiliye Döneminde Süvari Şairler, s. 187.
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“Savaşın tozlu meydanlarının karanlığında, güneşin aydınlığını (zaferi) 
görene kadar onlara komutanlık yaptım.”

“Nihayet, siyah olan yağız atların derisinin onların yaralarından akan 
kanlara bulanarak kıpkırmızı olduğunu gördüm.”

“Bu atlar kaçışarak pıhtılaşmış kara kan gölüne düşüyorlar, harbin şidde-
tinde yere serilenleri çiğniyorlardı.”

“Komutanların başı ile alkışlar arasında döndüm ve onları kaldıracak ki-
şiler için boğazlanmış develer halinde bıraktım.”75 

‘Antere, düşmanlarıyla karşılaştıkları esnada kabilesinin tezahüratları ve 
teşvikleriyle tereddütsüz bir şekilde saldırıya geçtiğini, atının göğsü kanla 
kaplanana kadar düşmana saldırmaya devam ettiğini ve asla geri adım at-
madığını şu sözleriyle anlatmaktadır:

يَـــــتَـــــَذاَمــــرُوَن َكـــــرَْرُت َغــــــــيْـــــــَر ُمــَذمَّـــِم لَــمــــَّـا رَأَيــــُْت اْلَقــــْوَم َأْقـــبَــــَل َجــْمـُعُهـمْ  
َأْشــــــَطـــــاُن بِــــــْئـــــٍر ِفــي لِـــبَـــاِن اْألَْدَهـــِم يـَــــــْدُعــــــــوَن َعــــــْنــــتَــــَر وَالـــرَِّمـــاُح َكــَأنَّــَها  
ِم ولِـــــبَــــانِــــــِه َحــــــتَّـــــى تــــَــــَســــرْبـــَـَل بِــــالــــدَّ َمـــــا زِلْـــــُت َأرْمـِــــيــــِهــْم بِــثَــْغـــرَةِ  نَـــْحــــرِِه  

“Düşman ordusunun birbirlerini kışkırtarak üstümüze geldiklerini gördü-
ğümde, ben de fena sayılmayacak bir hücum ettim.”

“Mızraklar, kuyuya sarkmış ipler misali yağız atımın göğsüne asılmışken 
“‘Antere, ‘Antere!” diye sesleniyorlardı.”

“Atım kandan bir giysiye bürününceye kadar göğüs çukuru ve göğsü ile 
onlara vurmaya devam ettim.”76

Savaşın karmaşa ve hengamesini, tarafların çarpışmalarını, kılıçların 
savrulmasını, mızrakların uçuşmasını ve savaşın sonunda ölen ve yaranan-
ların durumunu anlatan komple bir savaş tablosu, şairin şu tasvirinde gö-
rülmektedir:

ِد َوتَـــــــَهـــــاُجــــــٍم َوتَـــــَحـــــــزٍُّب َوتَــــــَشــــــدُّ وََكــــــرَْرُت وَاْألَْبــــَطــــاُل بَــــــْيـــَن تَــــــَصــــاُدٍم  
َوُمـــــــَداِفـــــــٍع َوُمــــــَخـــــادٍِع َوُمــــــَعــــــــرْبــــِــــِد َوَفـــــــوَاِرُس الْـــــْهـــــيـْـــجـَــــاِء بَــــْيـــــَن ُمـَمــانِــٍع  
ٍل َوُمـــــَقـــيَّــِد وَالْــــــَقـــــــْوُم بَــــْيـــــَن ُمــــَجــــــدَّ وَالْــــــبِـــــيـــُض تَـــــْلــــَمــــُع وَالــــرَِّماُح َعـوَاِسُل  
ـــِد َفــــــْوَق الـــتُّــــــرَاِب يَـــئِـــــنُّ َغــْيـَر ُمـــَوسَّ ــــــٍد تَـــــْحـــــَت الـــــتُّــــرَاِب َوَغــــْيــــرُُه   َوُمـــــــَوسَّ

“Kahramanlar çarpışma, saldırı, bölük bölük toplanma ve hiddetlenme 

75 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 206-208; Sa‘îd, a.g.e., s. 158-159.
76 et-Tebrîzî, a.g.e., s.181; Mevlevî, a.g.e., s. 83.
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halindeyken, savaş atlıları da çekimser davranan, savunan, düşmanı aldatan 
ve düşmanı galeyana getirenlere ayrılmışken ben saldırıya geçtim.”

“Düşman askerleri yüz üstü ölü ve esir haldeyken, keskin kılıçlar parlak, 
güçlü mızraklar esnektir.”

“Düşmanın bazısı başı toprağa düşmüş toprak altında yatarken, bir kısmı 
da toprağın üzerinde inim inim inliyor.”77

‘Antere’nin, tasvir ettiği bu savaş portrelerine dahil ettiği motifleri, şiir-
lerinin asıl hedefi olan kahramanlığıyla övünmenin bir vesilesi olarak gör-
düğünü, kahramanlığı da sevgilisinin hoşnutluğunu ve rızasını kazanma-
nın yegâne yolu olarak saydığını ifade etmemiz mümkün olacaktır.

Savaşın böylesine önem arz ettiği kabile hayatında, savaş aletlerinin de 
önemli olması ve bunların da şairler kanalıyla şiirlerde övgü vesilesi olarak 
yer alması gayet normal görülmelidir. Câhiliye şiirlerinin genel durumu-
na bakıldığında şairlerin, savaşlarda kullanılan kılıç, mızrak, yay, ok ve zırh 
gibi silahları şiirlerinde andıkları ve tasvir ettikleri ve onlara sahip olmak-
tan dolayı övündükleri görülmektedir. Kendilerini düşmanlarından koru-
yan ve çölde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olan bu silahlara duyu-
lan vefa borcu, kahraman karakterin ayrılmaz donanımı olması ve silah-
la övünme duygusu, câhiliye toplumunun ve şairlerinin silahlara bu denli 
önem vermelerinin nedenleri arasında sayılabilir.78 

Şairin, savaş meydanında kılıcının ışıldamasını birçok kez şimşeğin çak-
masına benzetip kılıca olağanüstü bir durum atfetmesiyle, düşmanın gözü-
nü korkutmayı hedeflediği anlaşılmaktadır:

فــِـي َعــاِرٍض ِمـــْثــِل الْـَغَمـــاِم اْلُمرِْعــــــِد َوبـَـــــــوَاِرُق الْــــبِــــــيـــــِض الــرَِّقـــاِق لَـــــوَاِمـــــــــُع  

“İnce keskin kılıçlar, gürleyen yağmur yüklü bulutların gökyüzünde parıl-
daması gibi parlamaktadır.”79 

‘Antere şiirlerinin birinde, kılıcı sadece bir savaş aleti olarak görmediği-
ne, kılıcın kendisi için bir dost ve sırdaş olduğuna vurgu yaparak şöyle de-
mektedir:

َقــلَّ اْألََعاِدي َغــَداَة الرَّوِْع َأْو َكــثُـــرُوا َوَال َأَرى ُمـــْؤنِــــســـًا َغــْيــــَر الْـُحـَســاِم َوِإنْ 

“Korkulu savaş sabahlarında düşmanlarım azalsa veya çoğalsa da benim 

77 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 64; Sa‘îd, a.g.e., s. 60.
78 Mevlevî, a.g.e., s. 80.
79 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 63; Sa‘îd, a.g.e., s. 59. 
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kılıçtan başka yoldaşım ve dert ortağım yoktur.”80 ‘Antere şiirlerinde silahla-
rından özellikle de kılıç ve mızrağından “dostum, yoldaşım, annem ve ba-
bam” gibi kelimelerle bahsetmekte, kendisi ve silahları arasında özel bir bağ 
bulunduğuna işaret etmektedir:

َحـــاِل إِلَْيــَهـا َمـــاَل َجاِنبـــُُه ُأْســـُد الدِّ َســـْيِفــي أَِنيِســي َورُْمِحــي ُكلََّما َنهـََمــْت  

“Geceleri ıssız çöllerde kılıcım ve mızrağımdan başka yoldaşım yoktur. Çöl 
aslanları yüksek sesle kükrediklerinde ben onlardan korkmam, onlar benim 
kılıcım ve mızrağımdan korkarlar.”81 Şair bir şiirinde, kılıç ve mızrağının an-
ne ve babası, bir diğer şiirinde amcası ve dayısı olduğunu ifade etmektedir. 
Şair bu sözleriyle silahın, kendi adına hayattaki en önemli varlık olduğuna 
işaret etmeye çalışmaktadır:

نَـــــا ــنَـــاُن ِإَذا اْنــتَــَسبـْ ُحـــــسـَـــــــاِمــي وَالسِّ ـــــــي   َجــــــوَاِدي نِـــْســـبَــتـِــي وَأَبــِـــي وَُأمِّ

“Eğer bir yere mensup olacaksak atım benim atam, kılıcım ve mızrağım 
da anam babamdır.”82

ــي َوَخالِيَـــا َفـَسـْيِفـــي َوَهــَذا الرُّْمــُح َعمِّ َمـــْن َقـــاَل إِنـِّـــي َسـيٌِّد وَاْبــُن َســيِّـــــٍد  

“Kim soylu bir efendi olduğumu söylerse bilsin ki işte bu kılıcım ve mızrak 
benim amcam ve dayımdır.”83

‘Antere bir başka şiirinde mızrağının detaylarını tasvir etmekte ve bu 
mızrağı kullanmadaki hüneriyle düşmanını saf dışı bıraktığını anlatmak-
tadır:

بـــِـــُمـــــثَـــقَّــٍف َصــْدِق اْلَكـُعــوِب ُمـَقـــوَِّم ــــي بِـــَعــاِجــِل َطــْعــنَــٍة   جـَـــــاَدْت لَـــــُه َكـــــفِّ

“Düz, boğum başları sert, sağlam mızrağı süratle saplamakta hünerini 
gösterdi ellerim.”84 

‘Antere’nin şiirlerine bakıldığında farklı isimleriyle kılıcı, mızrağı ve bu 

80 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 80; Sa‘îd, a.g.e., s. 66.
81 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 28; Sa‘îd, a.g.e., s. 9.
82 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 195; Sa‘îd, a.g.e., s. 150.
83 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 216; Sa‘îd, a.g.e., s. 165.
84 et-Tebrîzî, a.g.e., s.173; Sa‘îd, a.g.e., s. 126.
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ikisi haricinde ok, yay, zırh ve kalkanı zikrederek çeşitli teşbihlerle tasvir 
ettiği görülmektedir.85 Göçebe hayatı yaşayan, savaşla içiçe bulunan ve sa-
vaşçı bir yapıya sahip câhiliye toplumunda cesaret, kuvvet, övgü ve övünme 
aracı olarak görülen, avlanma ve çölün yırtıcılarına karşı savunma amaçlı 
da kullanılan savaş araçlarının şiirlerde muhtelif tasvirlerle genişçe yer bul-
ması doğal bir sonuçtur.

2.4. Muhtelif Hayvan Tasvirleri
Câhiliyede hayvanlar, bazı maddî ve manevî değerlerin sembolü olarak 

görülüyordu.86 Câhiliye şiirlerinde, hemen hemen her şairin tasvirini yap-
tığı deve ve at tasvirinden başka, yaşadıkları ortamda sıkça karşılaştıkla-
rı yırtıcı kuşlar, karga, sırtlan, kurt, çöl faresi, çekirge, tavşan, kurbağa, dağ 
keçisi vb. hayvan tasvirleri görülmektedir. Şairin yaşadığı coğrafyayla ara-
sındaki bağın ve bu ortamın iyi bir gözlemcisi olduğunun işareti olarak gö-
rülebilecek bu tasvirler, aynı zamanda şairlerin tasvir becerilerinin açıkça 
sergilendiği bir alan olarak ta görülebilir.

Deve ve at tasvirinde güzel örnekler ortaya koyan ‘Antere; karga, kurba-
ğa, yılan ve özellikle de isminin de anlamına uygun olarak sinek tasvirinde 
benzersizdir. 87 Şair şiirlerinde zikrettiği bu çeşitli hayvanları ya ayrılık ve 
özlemin tasvirinde veya silah tasvirleri içerisinde benzetmelerde ya da hay-
vanlara düşmana korku salma, savaşta öldürülen düşman cesetlerinin par-
çalanması gibi misyonlar yükleyerek sahneyi tamamlayıcı öğeler olarak sa-
vaş tasvirlerinin içerisinde kullanmıştır.

Câhiliyede gecenin, kederin, gurbetin ve ayrılığın habercisi olarak görül-
düğü için uğursuz sayılan88 ve ayrılık getirdiğine inanıldığı için “el-ğurbetu 
veya el-iğtirâbu” kelimesinden türetilen “el-ğurâb” kelimesinin karşılığı olan 
karga,89 bu bağlamda ‘Antere’nin bir şiirinde şu şekilde yer almaktadır:

َوَجــــــــرَى بِــبَــْيــنِــِهـــــُم الْـــُغـــــرَاُب اْألَْبـــــَقــُع َظـــــــَعــــــــَن الـَّـــــِذيــــــَن ِفـــــرَاَقــــــُهـــــْم أَتَــــَوقَّــــــــعُ 
جـَـــــلَـــمـَـــاِن بِــــاْألَْخـــــبَــــاِر َهــــشٌّ ُمــــولَــــُع َحـــــرُِق الْـَجــــــنَــــاِح َكـــَأنَّ لَـْحــيَــْي رَْأِســِه  

َقــــــْد َأْســــَهـــــرُوا لَــْيــلِــي التََّمـاَم َفَأْوَجـُعـوا ِإنَّ الـَّـــــِذيــــــَن نَــــَعــــــْبـــَت لِـــــي بِـــِفــــرَاِقـــِهــمْ 

85 et-Tebrîzî, a.g.e., s.23-182; Sa‘îd, a.g.e., s. 18-133.
86 Demirci, Kürşat, “Hayvan”, DİA, İstanbul 1998, XVII, 84.
87 Tülücü, a.g.e., s.18.
88 Çelebi, İlyas, “Uğursuzluk”, DİA, İstanbul 2012, XLII, 51.
89 Saîd, a.g.e., s. 88.
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“Tüyleri dökülmüş, gagaları insanların arasını makas gibi kırpan (ayrılık 
getiren), ayrılıkla mutlu olup, buna meftûn olan kara karga aralarında öttü-
ğü için ayrılığını umduğum kişiler göçüp gittiler.”

“Öterek benden ayırdığın o kişiler, bana en uzun geceleri yaşattılar ve ay-
rılıkları bana elem verdi.”90 

Şair bir başka şiirinde, kendisinin düşman karşısında uyanık olma du-
rumunu yılana, yılanın dilini de sürme miline benzeterek kendi halini tas-
vir etmektedir:

َدا َوَســـــــائِـــــــرُُه َعـــــْن َمــــــتْـــــــــنِــــــــِه َقـــــْد تَـــــَقـــــدَّ لَـــــُه رِْبـــــَقــــٌة ِفـــــي ُعــــنُــــِقـــــِه ِمــْن َقــِمــيِصــهِ 
ِإَذا َســـــِمـــــَع اْألَْجــــــرَاَس ِمْكَحاُل َأرَْمــَدا رُقُــــــــوُد ُضـــــــَحــــــــيَّــــــاٍت َكـــــَأنَّ لِــــــسـَـــــانَـــــــهُ 

“Kalanı üzerinde paramparça olmuş gömlekten geriye, boynunda bir bağ 
parçası vardır.”

“Sesleri duyduğunda dili, gözü ağrıyan kimsenin kullandığı sürme milini 
andıran kuşluk vakti uykuya yatan (yılan) gibi (idim).”91

‘Antere şiirlerinden birinde savaş tasviri yaparken, savaş meydanında 
parıldayan kalkanların zırhlarını, hareketli suda parıldayan kurbağanın gö-
züne benzetmektedir. Kurbağanın gözü dışa doğru çıkık ve belirgin oldu-
ğundan savaş meydanında güneş ışıklarının da vurmasıyla kalkanlardan 
yansıyan ışıklar göz alıcı bir hal almaktadır:

ــــَفــــادِِع ِفــي َغــــِديٍر َديـْـَجـــِم حـَــــِدَق الــضَّ ُروُع َكـــــَأنــَّـــَهــــــا  يـَــــــْدُعــــــــوَن َعــــــْنــــتَــــَر وَالـــــدُّ

“Kalkanlar, hareketli suda parıldayan kurbağanın gözleri gibi parlarken, 
“‘Antere, ‘Antere!” diye sesleniyorlardı.”92 

‘Antere’nin câhiliye şairleri arasında temâyüz ettiği tasvir, adının da an-
lamına uygun olarak93 sinek tasviridir. Şair muallakasında sevgilisinin ağız 
kokusunu tasvir ederken, ‘Able’nin ağzından çıkan kokuyu misk kokusu ve 
yağmur sonrası ayak basılmamış bahçeden yayılan kokulara benzetirken 
yaptığı bahçe tasvirinde, sineğin vızıldamasını sarhoşun durmadan mırıl-
danmasına, kollarının hareketlerini de parmakları kesik birinin çakmak ta-

90 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 94; Sa‘îd, a.g.e., s. 88.
91 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 49; Yanık, a.g.e., s. 66.
92 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 192; Sa‘îd, a.g.e., s. 133.
93 İbn Manzûr, a.g.e., IV, 607.
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şından kıvılcım çıkarmak için taşları ısrarla birbirine sürtmesine benzete-
rek eşsiz bir sinek tasviri yapmıştır: 

ـــــاِرِب الْــُمـــتَــرَنِّـِم  َغــــــــرًِدا َكــــــِفـــــْعـــــِل الـــشَّ بـَــــاُب بِـــَهــــا َفــــلَـــْيـــــَس بِــبَــارِحٍ  َوَخـــَال الـــــذُّ
َقـــــْدَح الْــُمـِكـــبِّ َعـَلى الـزِّنَـاِد اْألَْجــزَِم َهـــــــزِجـــــــًـــا يَـــــــــُحـــــــكُّ ِذرَاَعـــــــُه بِــــــــِذرَاِعــــــــــهِ 

“Sinek yalnız kalmış, şarkı mırıldanan sarhoş misali habire vızıldamak-
tadır o bahçede.”

“Parmakları kesik kimsenin çakmağın üzerine eğilip taşları birbirine sürt-
tüğü gibi vızıldayarak kolunu diğer koluyla kaşımaktadır.”94

2.5. Bahçe Tasviri
‘Antere muallakasının nesîb bölümünde, sevgilisi ‘Able’nin ağız koku-

sunu tasvir etmektedir. Bu tasvirde şair, sevgilisinin ağız kokusunu çevre-
ye enfes kokular yayan bir ıtır kutusu veya yağmur yüklü beyaz bulutla-
rın bolca suladığı, henüz ayak basılmamış hoş bitkilerle bezeli bir bahçe-
nin yağmur sonrası yaydığı hoş kokulara benzetmiştir. İşte bu noktada şa-
ir, yağmur sonrası yeşererek canlılık kazanan detaylı bir bahçe tasviri orta-
ya koymuştur. 

َســــبَــَقــْت َعــوَاِرَضَها إِلَْيَك ِمَن اْلَفـِم َكــــــَأنَّ َفـــــْأرََة تَـــــــاِجــــــــــٍر بِـــــَقــــــــِســـــيـــَمـــــــٍة  
ْمــِن لَـيـْـَس ِبَمْعلَــــِم َغــــيـْـــٌث َقــــلِـــيــُل الدِّ َأْو َرْوَضــــــًة أُنُــــفـــــًا تَـــــَضــــمــَّــــَن نَـــْبـــــتَــــَهـــا 

رَْهــِم َفـــــتَـــــرَْكــــَن ُكـــــلَّ َحــــِديـــَقــــٍة َكـــالـدِّ َجــــــاَدْت َعـــــلَـــــْيـــــَهــــا ُكــــلُّ َعـــْيـــٍن ثَــــــــرٍَّة  
يَـــــْجــــــرِي َعــــلَـــــْيـَها الْـَمـاُء لَـْم يَـتَـَصـرَِّم سـَــــحـَـــــا َوتِــــْســَكــابــــــًا َفـــــُكــــلَّ َعــــِشــيَّــــةٍ 

“Onu öpmeden önce ağzından adeta ıtır kutusundan misk kokusu ula-
şır sana.”

“Ya da bitkisini hafif bir yağmurun beslediği ayak basılmamış bahçenin 
hoş kokusu gelir sana.”

“O bahçe ki, üzerine tazecik beyaz bulutlar bolca yağmur yağdırıp bütün 
basık yerleri gümüş paralar misali bırakmıştır.”

“Bulutların serpip dökerek yağmur yağdırdığı, suyun her akşam üzerine 
dinmeden aktığı bahçedir.” 95 

94 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 158-159; Sa‘îd, a.g.e., s. 123.
95 et-Tebrîzî, a.g.e., s. 157-158; Sa‘îd, a.g.e., s. 123.
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‘Antere’nin böylesine eşsiz bir tasvirle dokuduğu bu gazel ile, sevgilisine 
iltifatta bulunma ve onun rızasını kazanma amacını güttüğü söylenebilir.

SONUÇ
Sonuç olarak, muallaka şairi olarak klasik câhiliye şiirinin önemli tem-

silcilerinden biri olan ‘Antere b. Şeddâd’ın câhiliye şairleri arasında kazan-
dığı şöhretin sadece hamâset ve gazel şiirlerinde olmadığı anlaşılmaktadır. 
‘Antere’nin, şiirlerinde seçtiği kelimeler ve ortaya koyduğu tasavvurların-
dan oluşturduğu tasvir tablolarıyla bir çok eleştirmen tarafından layık gö-
rüldüğü “süvarilerin en yetenekli şairi” ünvanını sonuna kadar hak ettiği 
ifade edilebilir.

Dönemin şiir geleneğine göre Arap kasîdesinin anılar mecmuası nite-
liğindeki çok konulu klasik yapısı ‘Antere’nin şiirlerinde de görülmektedir. 
Şair döneminin kasîde söyleme geleneğine sadık kalmış, duygularının iç 
dünyasında kopardığı fırtınaları şiirlerinde sergilediği tasvir sahneleriyle 
muhatabına ulaştırma gayreti içerisinde olmuştur. Şair, salt tasvirden olu-
şan veya sadece tasviri konu edinen kasîdeler söylememiş, tasviri kasîdenin 
ana temasını ifade etmek için bir vesile olarak kullanmıştır.

Savaş sahnelerini konu edinen tasvirlerin, savaşın hengamesini ve şid-
detini net bir şekilde ortaya koyan detaylar içermesi, şairin muasırlarından 
farklı olarak adının da anlamıyla uyumlu bir şekilde özellikle sinek tasvi-
rinde mükemmeliyet göstermesi, soyut hayal unsurlarının yetersiz kaldığı 
durumlarda duyusal tasvirle yetinmeyerek sıkça somut tasvire de başvur-
ması, muhatabı daha derinden etkileyebilmek için cansız veya akılsız var-
lıklara kişilik atfederek hikâye ve diyalog üslubunu kullanması ‘Antere’nin 
tasvirlerinde belirgin bir şekilde öne çıkan özellikler arasında gösterilebilir. 
Şairin bu tasvirleri yapmasının arka planında yatan asıl amacın, ortaya koy-
maya çalıştığı tablolarla sevgilisine kendini kabul ettirebilmek, dinleyiciyi 
etkilemek ve kendini övme çabası olduğu düşünülmektedir.
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