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EYYÂMU’L-ARAB (ARAP SAVA LARI) BAJLAMINDA
ZÛKÂR SAVA I VE
RLER ÜZER NE
B R NCELEME

Kadri YILDIRIM•

Özet
Eyyâmu’l-Arab, Arap kabilelerinin kendi aralar nda veya kom"u krall klarla
yapt klar sava"lar n genel ad d r. Bu sava"lar can ve mal kayb aç s ndan Araplar
için bir y k m olmu"sa da, edebî aç dan dillerinin geli"mesine katk sa lam " ve birçok "iir türünün "ekillenmesinde rol oynam "t r. Bu sava"larda "airler de kendi kabilelerinin yan nda yer alm " ve ad m ad m takip ettikleri bu sava"lar n her a"amas nda meydana gelen olaylar "iirlerine yans tm "lard r. Bu "iirler ait olduklar dönemin
tarihsel, sosyal, kültürel ve edebî yönlerine " k tutan önemli vesikalard r. "te, bu
çal "mam zda Bekr kabilesi ve müttefikleri ile Farslar aras nda meydana gelen ve
Eyyâmu’l-Arab içerisinde önemli bir yeri olan “Zûkâr Sava"”n bu ba lamda ele almaya çal "aca z.
Anahtar kelimeler: Eyyâmu’l-Arab, "iir, ZûkRr, kabile, Arap, Fars
A STUDY OF ZÛQÂR WAR AND THE POEMS CITED ABOUT IN RELATION
WITH AYYÂM AL-ARAB (THE ANCIENT ARAB WARS)
Abstract
Ayyâm al-Arab is a general word used for the wars both between the Arab
tribes themselves and between them and the neighboring kingdoms. Dough very
destructive, causing killing in great numbers and huge losses of property, these
wars served the language to grow up and many kind of poetry to improve. Poets
also were joining the wars standing with their tribes and watching the war step by
step and describing all the sceneries and events occurred during the war. The poetry of this kind is important documents to illuminate the historical, social, cultural
and literary aspects of the time. In the paper, I studied Zûqâr war in this aspect.
Because Zûqâr war which was between the allied forces under Bakr tribe and Persian, is of great importance in Ayyâm al-Arab.
Keywords: Ayyâm al-Arab, poetry, Zûqâr, tribe, Arab, Persian.
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GR
Araplar n kendi aralar nda veya kom u krall klarla yapt klar sava lar n genel ad olan “Eyyâmu’l-Arab”a ili kin bilgi veren yazarlardan Mahmûd $ukrî elAlûsî (ö. 1342 / 1924) Bulû'u’l-Ereb” adl eserinde Araplar n câhiliye dönemindeki
sava lar yla ba ka milletlerin sava lar n mukâyese ederken özetle unlar kaydetmektedir:
Sava lar ve sava ma biçimleri Allah’ n mahlûkat yaratmas ndan itibaren
ba lam ve hâlâ da devam etmektedir. Kökenlerinde insanlar n intikam alma ve
kendilerini savunma duygusunun yatt ' bu sava larda taassup ba'lam nda herkes kendi taraf n n yan nda yer alm t r. Bu sava lar genellikle u dört nedenden
ötürü ortaya ç km t r:
1) K skançl k ve rekabet: K skançl k ve rekabet nedeniyle ç kan sava lar daha
çok kom u kabileler ve rakip a iretler aras nda meydana gelmi tir.
2) Talan maksatl bask nlar: Bu bask nlar daha çok göçebe çöl hayat ya ayan Araplar ve benzeri milletler aras nda meydana gelmi tir. Çünkü r z klar n
m zraklar n n ucunda, hayatta kalmalar n da ba kalar n n elindekini ondan almada gören bu milletlerin bedevî kesimleri kendilerine kar direnenlere sava
açm ve ele geçirmek istediklerini zorla almaya çal m lard r. Bu da beraberinde
yeni sava lar getirmi ve i bir k s r döngüye dönü mü tür.
3) Cihad: Müslümanlar n ba kalar yla yapt klar sava lar cihad terimiyle
kar lanm t r.
4) Devletlerin sava lar : Bunlar devletlerin kendilerine isyan edenlere kar
açt klar sava lard r.
Öteden beri insanlar aras nda meydana gelen sava lar u iki ekilde olmu
ve olmaktad r:
1) Cephe sava : Bu sava ma biçimi, bütün nesilleriyle Farslar n sürdürdükleri bir tarzd r ve bu sava tarz vur-kaç yöntemiyle yap lan sava ve bask nlardan
daha iddetli olur. Bu sava yürüten Farslar fillerden oldukça yararlanm lard r.
Fillerin s rtlar nda kulecikler bile yapan Farslar önemli silahlar n bu kuleciklere
yerle tirir ve sancaklar n da yine bu kuleciklerin tepelerine dikerlerdi. Böylece
hem kendilerine olan güvenleri art yor hem de kar cephenin gözünü korkutuyorlard .
2) Vur-kaç sava : Bu sava ve bask n tarz genellikle Araplar n ve Ma'rib
Berberîlerinin ba vurduklar bir tarzd r. Cephe sava ndaki a' r hezimet bu sava ma biçiminde ortaya ç kmaz. Vur-kaç sava yapanlar gerilerinde binek hayvanlar n haz r hâlde bulundurarak sava veya bask n sonunda hem kendileri bu
hayvanlara binerek hem de ele geçirdiklerini onlara yükleyerek kaç p kurtulmaya
çal m lard r. Araplar ve onlar gibi çöl hayat ya ayanlar Farslar n fillerine kar -
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l k vur-kaç sava lar nda malzeme ta y c s olarak daha çok deveden yararlanm lard r.1
1. ANA HATLARIYLA EYYÂMU’L-ARAB
1. 1. Eyyâmu’l-Arab fadesi
Arap kabileleri, Yemen krallar ile Arap kabileleri, Farslarla Arap kabileleri
veya Arap krallar ile Arap kabileleri aras nda meydana gelen sava ve bask nlara
Eyyâmu’l-Arab ad verilir.2
Alî Cundî, Eyyamu’l-Arab ifadesiyle ilgili yap lan çe itli yorumlar
özetlemektedir:3

öyle

1) -fade asl nda Œ•B<B Ž Œ`@ •8B 9• E(•- = Araplar n sava günleri eklinde kullan lm ,
daha sonra “vakai” kelimesi dü mü tür.
2) Sava gerçekle ti'i günün en önemli olay oldu'u için yani o gün sanki
sava tan ba ka bir ey yap lmam gibi kabul edildi'i için sava a gün anlam nda
“yevm” denilmi tir.
3) Burada geçen “yevm” kelimesi “ iddetli an” anlam nda kullan lm , dolay s yla “Eyyamu’l-Arab” derken Araplar n iddetli ve s k nt l anlar kast edilmi tir.
4) Baz istisnalar olmakla beraber Araplar aras iç sava lar bir günde olup
bitmi tir.
5) Arap dilinde “yevm” sava anlam na da gelmektedir. Dolay s yla
“Eyyamu’l-Arab” derken Araplar aras sava lar kastedilmi tir ki ara t rmac lar n
ço'u bu görü tedirler.
Muallakât airlerinden biri olan Amr b. Kulsûm (ö. milâdî 584)’un a a' daki beytinde oldu'u gibi Araplar “eyyam” terimini sava anlam nda kullanm lard r:4

B+(@%B/ Ž!- B& @ Bq@B"Ž B+;BRB

‘7 B @„ ’<C} B+• ‘• E(-

Öyle uzun süren parlak günlerimiz var ki biz
O günlerde krala itaat etmeyip isyan etmi iz
Câhiliye döneminde meydana gelen sava lar için “Eyyâmu’l-Arab Kable’l@slâm” veya “Eyyâmu’l-Arab Fi’l-Câhiliye”; -slâmî dönemde meydana gelenler için
de daha çok “Eyyâmu’l-Arab Fi’l-@slâm” ismi kullan lm t r.5
1

Bkz. Alûsî, Bulû6u’l-ereb fî ma’rifeti ahvâli’l-Arab, Beyrut 1314, II, 56-62.

2

Cevâd Alî, el-Mufassal fî tarîhi’l-Arab kable’l- slâm, BaMdat 1380, V,341.

3

Alî el-Cundî, 3i’ru’l-Arab, M?s?r, ts., s. 21-22.

4

Ebû Zeyd Muhammed el-KureFî, Cemheretu e ’âri’l-Arab, nFr. Alî Fâûr, Beyrut 1986, s. 186.

5

Bkz. Dairetu’l-Marifi’l- slamiyye, M?s?r, 1934, III, 180; Mehmet Ali Kapar, “Eyyâmu’l-Arab”, D A,
XII, 15.

128

Kadri Y ld r m

1. 2. Eyyâmu’l-Arab*n Nedenleri
Daha önce nakletti'imiz gibi Alûsî’ye göre Eyyâmu’l-Arab n önemli nedenlerinden ikisi “k skançl k ve rekabet” ile “talan maksatl bask nlar”d r. Sa’d Za'lûl
Abdulhamîd bu sava lar n nedenleri aras nda kabileler aras örf ve teamüle kar
gelme veya bu teamülü ihlal etme ve intikam duygusunu da zikretmektedir.6
Ancak Mehmet Ali Kapar’ n da dikkat çekti'i gibi bu sava lar çok basit nedenlerden dolay da ç kabilirdi. Örne'in Abs kabilesiyle Zubyân kabilesi aras nda meydana gelen ve y llarca devam eden Dâhis ve Gabrâ Sava lar at yar yüzünden
ç karken, Ficâr Sava da Ukâz panay r nda oturan bir ki inin aya' n uzatarak
“Araplar n en ereflisi benim, kim benden daha erefli oldu'unu iddia ediyorsa
gelsin k l c n u aya' ma vursun” demesi üzerine birinin k l çla onun aya' na
vurup kesmesi yüzünden ç km t r. Yine dikkat çekildi'i gibi böyle basit nedenlerin yan nda siyasî, iktisadî, sosyal ve psikolojik nedenlerden dolay ç kan sava lar
da vard r.7
1. 3. Eyyâmu’l-Arab Literatürü
1. 3. 1. Klasik Dönem
Eyyâmu’l-Arab’ n derlenmesine II./VIII. yüzy ldan itibaren ba lanm , ancak bu konuda yaz lan kitaplar n ço'u günümüze ula mam t r. Bu konuda müstakil eser yazan veya çe itli eserlerinde konuyla ilgili bölümlere ya da fas llara yer
veren baz yazarlar ve çal malar kronolojik s raya göre unlard r:
1) Ebû Ubeyde Ma’mer b. el-Musennâ (ö.209/824): Bu çok yönlü âlim biri
75, öbürü 1200 sava hakk nda bilgi veren iki eser yazm t r. Âdil Câsim el-Beyâtî,
kendisi taraf ndan ne redilen ve 89 sava konu edinen “Eyyâmu’l-Arab Kable’l@slâm” adl eserin Ebû Ubeyde’ye ait oldu'unu belirtmektedir.
2) Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö.310/923): Bu çok yönlü âlim “Tarîhu’lumem ve’l-mulûk” adl eserinde yer yer Eyyâmu’l-Arab üzerinde durmakta, özellikle birinci ciltte (470-482) inceleme konumuz olan Zûkâr Sava ’n ve bu sava la
ilgili baz iirleri ele almaktad r.
3) -bnu Abdirabbih (ö.328/940): Bu müellif “el-@kdu’l-ferîd” adl eserinin beinci cildinde 113-233 aras sayfalar içeren hacimli bir bölümü “Eyyâmu’l-Arab”a
ay rm , öbür ciltlerde de çe itli münâsebetlerle Eyyâmu’l-Arab ve önemli kahramanlar na at flarda bulunmu tur.
4) Alî b. Huseyn el-Mes’ûdî (ö.346/957): Yazar muhtelif yerlerinde
Eyyâmu’l-Araba de'indi'i “Murûcu’z-Zeheb” adl eserinde bu konuda daha önce
“el-Evsat” ad nda bir kitap da yazd ' n ve konuyu ayr nt l bir ekilde i ledi'ini
ifade etmektedir (I, 289).

6

Sa’d ZaMlûl Abdulhamîd, Fî Tarîhi’l-Arab kable’l- slâm, Beyrut 1975, s. 311.

7

Bkz. Kapar, “Eyyâmu’l-Arab”, D A, XII, 14.
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5) Ebu’l-Ferec el--sfahânî (ö.356/967): Yazar günümüze ula mayan ve 1700
sava anlatan bir eser yazd ' gibi, “el-E)ânî” adl ünlü eserinde de -da' n k da
olsa- birçok sava a de'inmi tir.
6) Ebû Alî Hasan b. Re îk (ö.463/1071): Bu ünlü iir ele tirmeni “el-Umde fî
mahâsini’ - i’ri ve adâbihi ve nakdihi” adl eserinin ikinci cildinde 199-225 aras
sayfalar içeren bölümü bu konuya ay rm t r.
7) Ahmed b. Muhammed el-Meydânî (ö.518/1124): “Mecmau’l-emsâl” adl
eseriyle me hur olan bu âlim bu eserinde câhiliye döneminde meydana gelmi 132
sava tan bahsetmekte (II, 511-528), hemen akabinde 93 tane -slâmî dönem savana de'inmektedir (II, 528-534).
8) -bnu’l-Esîr (ö.630/1233): Yazar “el-Kâmil fi’t-tarîh” adl eserinin birinci
cildinde Eyyâmu’l-Arab ile ilgili önemli bilgiler vermektedir.
9) $ihâbuddîn Ahmed en-Nuveyrî (ö. 732 / 1331): Müellif “Nihayetu’l-ereb”
adl eserinde (XV, 338-434) eyyâm menk belerini düzenli fas llarla anlatmaktad r.
10) Mahmûd $ukrî el-Alûsî (ö.1342/1924): Yazar konuya giri ve haz rl k
mâhiyetinde önce Araplarla Arap olmayanlar n sava ma keyfiyetleri ve nedenleri
üzerinde durmakta, “Alâtu’l-Arab Fi’l-Hurûb” (Araplar n Sava Aletleri) ba l ' yla
Araplar n sava lar nda silâh olarak kulland klar araç-gereçler üzerinde durmakta
ve nihayet “Eyyâmu’l-Arabi’l-me hûre” (Me hur Arap Sava lar ) ba l ' alt nda
Araplar n yapt klar ünlü sava lar s ralamaktad r (II, 56-75). Yazar n baz sava lar ele al rken daha en ba ta bu sava n kimler aras nda yap ld ' n , neden meydana
geldi'ini ve kimin kazand ' n söylemesi güzel bir metot olmu tur. Zira daha ilk
anda okuyucu ilgili sava n hem taraflar ve nedenleri, hem de sonucu hakk nda
ön bilgiye sahip olmaktad r.
1. 3. 2. Modern Dönem
Eyyâmu’l-Arab n sosyal ve siyasal yönleriyle birlikte edebî ve lugavî yönleri
de modern dönem ara t rmac lar n n dikkatini çekmi ve bunlar ara t rmalar n n
bir k sm n bu yöne kanalize etmi lerdir. A a' da bunlardan sadece birkaç örnek
verilmi tir.
1) Cevâd Alî: Yazar “el-Mufassal fî tarîhi’l-Arab kable’l-@slâm” adl on ciltlik
hacimli eserinin be inci cildinde (333-398) “Eyyâmu’l-Arab” ba l ' alt nda konuyu çok yönlü bir incelemeye tabi tutmu tur.
2) Muhammed Câde’l-Mevlâ ve arkada lar : Câde’l-Mevlâ’n n Alî Muhammed Bîcâvî ve Muhammed Ebu’l- Fadl -brahîm ile birlikte haz rlad klar
“Eyyâmu’l-Arab Fi’l-Câhiliyye” adl çal ma kendi türünün ba ar l bir örne'idir.
Çal man n giri inde çe itli tarih ve edebiyat kitaplar nda yer alan “Eyyâmu’lArab” n da' n k bir ekilde yer ald ' na ve bu ba'lamda bunlar n yeniden
sistematize edilmesine ihtiyaç duyuldu'una dikkat çeken yazarlar bu alandaki
bo lu'u doldurmak amac yla böyle bir eser meydana getirdiklerine vurgu yapmaktad rlar. Bize göre bu çal man n edebiyat aç s ndan en önemli özelli'i ele
al nan sava la ilgili kaynaklar taran rken o sava la ilgili söylenmi iirlerin bir
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araya getirilmesine gösterilen özendir ki zaten yazarlar da giri te çal man n bu
yan na dikkat çekmi lerdir.
3) Âdil Câsim el-Beyâtî: Ebû Ubeyde Ma’mer b. el-Musennâ’ya ait oldu'unu söyledi'i “Eyyâmu’l-Arab Kable’l-@slâm” adl kitab yay mlayan yazar giri te
Eyyâmu’l-Arab n muhtelif yönlerine ili kin k ymetli bilgiler vermektedir.
4) Muhammed Ebu’l-Fadl -brahîm ve Alî Muhammed el-Bîcâvî: Bu yazarlar “Eyyâmu’l-Arab Fi’l-@slâm” adl çal malar nda Bedir’den ba lamak üzere -slâmî
dönemdeki sava lar , gazve ve seriyyeleri inceleme konusu yapm lard r.
5) Sa’d Za'lûl Abdulhamîd: Yazar “Fî Tarîhi’l-Arab Kable’l-@slâm” adl eserinde “Eyyâmu’l-Arab” ba l ' alt nda konuyla ilgili önemli sava lar üzerinde
durmu tur (s. 311-322).
6) Mehmet Ali Kapar: Bu yazar m z da Türkiye Diyanet Vakf -slâm Ansiklopedisi (D-A)’nin XII. cildinde (-stanbul 2005) yer alan “Eyyâmu’l-Arab” ba l kl makalesinde konuya bir buçuk sayfa (14-15) ay rarak özlü bilgiler vermi tir.
1. 4. Eyyâmu’l-Arab*n Dil ve Edebiyat Aç*s*ndan Önemi
Tarih aç s ndan oldu'u gibi Arap dili ve edebiyat aç s ndan da büyük
önem ta yan “Eyyâmu’l-Arab” ile ilgili olaylar n bir k sm nesir, bir k sm da iir
hâlinde anlat lm ve bu k ssalara “eyyâm” ad verilmi tir. Eyyâmu’l-Arab bunun
yan nda yak nlara yard m, sözünde durma, kom uyu koruma, sava ta sebat etme
ve benzeri olgular n i lendi'i methiye, hamâse, hiciv gibi iir türlerinin do'mas na
veya geli mesine ve birçok atasözünün ortaya ç kmas na yol açm t r. A’ â (ö. 7 /
629), Antere (ö. milâdî 600), Âmir b. Tufeyl (ö.11/632), el-Hansâ (ö. 42/662) ve
Hassân b. Sâbit (ö. 54 / 674) gibi airlerin yeti mesinde Eyyâmu’l-Arab n büyük
rolü olmu tur. Bundan dolay d r ki Eyyâmu’l-Arab tarihçiler gibi dilciler ve edipler
için de zengin bir malzeme içeren kaynaklar hâline gelmi tir.8
2. ZÛKÂR SAVA I
Eyyâmu’l-Arab içerisinde Zûkâr Sava ’n n a a' da belirtece'imiz nedenlerden ötürü önemli bir yeri vard r ki bu nedenler bizim bu sava inceleme konusu olarak seçmemizde de etkili olmu tur:
1) Öncelikle gerek erkek gerekse kad n airler taraf ndan söylenen çok say da iir içermesi ve bu iirlerin hem recez hem de kaside tarz nda söylenmesi.
2) Araplarla Farslar aras nda meydana gelen bu sava n Arap kabilelerinin
uzun süre kendi aralar nda yapt klar iç sava lardan sonra ciddî anlamda ilk kez
bir d devlete kar ittifak ederek yapt klar sava olmas .
3) Bu sava n câhiliye döneminin sonu ile -slâmî dönemin ba lang c gibi
kritik bir e ikte cereyan etmesi.

8

Bkz. Kapar, “Eyyâmu’l-Arab”, D A, XII, 15.
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4)O zamana kadar hep kabileci bir ruhla hareket eden Araplar n ilk kez bu
sava ta Arapç bir ruhla da hareket etmeleri ve böylece halkalar kabilelere dayanan zincirlerine zay f da olsa ilk kez bir ulus bilinci halkas n da eklemeleri.
5)Arap güçlerinin öteden beri cephe sava n yürüten Fars güçlerine kar
al k olduklar vur-kaç sava n b rak p belki de ilk kez ciddî bir cephe sava n
denemeleri, bunda ba ar l olmalar ve yenilmez gözüyle bakt klar Kisrâ ordusunu yenerek kendilerine güven gelmeleri.
2. 1. Sava6*n smi, Taraflar* ve Sonucu
Bu sava Kûfe yak nlar nda bir su kayna' n n ad olan Zûkâr etraf nda yo'unla t ' için Zûkâr Sava olarak adland r lm t r. Ancak sava n bir k sm bu
suyun etraf nda yer alan Kurâkir, Hinv, Hinvu Zîkâr, Cubâbât, Zûlucrûm,
Gazevân, Bahtâ ve Bathâu Zîkâr mevkilerinde meydana geldi'i için sava bu
mevkilerin adlar yla da an lmaktad r.9
Zûkâr Sava , Bekr kabilesi ve müttefikleri ile Kisrâ Ebrevîz’in Fars güçleri
aras nda ve genel kabul görmü görü e göre Hz. Peygamber 40 ya nda peygamber olarak görevlendirildi'i bir süreçte meydana gelmi ve müttefik Arap güçlerinin galibiyetiyle sonuçlanm t r. Hz. Peygamber’e cereyan etmekte olan bu savan sonucu haber verildi'inde öyle demi tir: “Bu, Araplar n Acemlere kar zafer
kazand klar ilk gündür ve bu zaferi benim sayemde kazand lar”.10 Ebu’l-Ferac el-sfehânî (ö.356/967) bu sava n Hz. Peygamber’in hicretinden sonra Bedir ile
Uhud sava lar aras ndaki bir süreçte meydana geldi'ine ili kin rivayete de yer
vermektedir.11
2. 2. Ana Hatlar*yla Sava6a Yol Açan Geli6meler
Zûkâr Sava ’n n patlak vermesine yol açan k v lc m, Kisrâ Ebrevîz
(Pervîz)’in kâtibi ve mütercimi olan Adiy b. Zeyd (ö.milâdî 590)’in Hîre hükümdar en-Nu’mân b. Munzir taraf ndan, en-Nu’mân’ n da Kisrâ taraf ndan öldürülmesi ve bu arada geli en baz olaylar olmu tur ki bu konuda kaynaklarda özetle öyle denilmektedir: Munzir b. Mâussêmâ bir ara Kisrâ Enû irvân
(Nû irevân)’a hediye etti'i bir câriye ile birlikte onun güzelliklerini içeren bir
mektup da göndermi ti. Enû irvân cariyenin güzellik unsurlar n n retorik bir dille
anlat ld ' bu mektubu ar ivinde saklam ve bu mektup Ebrevîz’e kadar gelmi ti.
Kisrâ Ebrevîz kendisine ve yak nlar na getirilmek üzere bu özellikleri ta yan k zlar n nerede bulunabilece'ini ara t r rken kâtibi ve mütercimi Zeyd b. Adiy bu
özellikleri ta yan 20’den fazla k z n en-Nu’mân b. Munzir’in yan nda bulundu9
Muhammed b. Cerîr, et-Taberî, Tarîhu’l-umem ve’l-mulûk, nFr. Dâru’l-Kutubi’l- lmiyye, Beyrut
1997, I, 472.
10
Bkz. Ebu’l-Hasan Alî b. Huseyn el-Mes’ûdî, Murûcu’z-zeheb ve meâdinu’l-cevher, M?s?r 1964, I,
289;
Taberî, Tarîh, I, 472.
11
Bkz. Ebû Ferac el- sfehânî, el-E6ânî, Beyrut 1992, XXIV, 64-65.
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'unu, bunlardan bir k sm n n onun k zlar , bir k sm n n da k z karde leri ve amcas n n k zlar oldu'unu söyledi. Kisrâ bunun üzerine bu k zlar getirmesi için
Zeyd’in yan na bir elçi de vererek onlar en-Nu’mân’a gönderdi. Fakat enNu’mân, “Kisrâ kendine Fars bölgesinde ehvetini giderecek bir inek bulamad m
da benim k zlar m istiyor?” diyerek buna tepki gösterdi ve kendisine gönderecek
k zlar n n olmad ' n söyleyerek Zeyd’i ve öbür elçiyi iki gün misafir ettikten
sonra eli bo gönderdi. Durumu haber alan Kisrâ bir süre sonra gönderdi'i yaz l
talimatla en-Nu’man’ n Medain’e gelip kendisiyle görü mesini emretti. Bunun
üzerine korkuya kap lan ve bir süre kabileler aras nda dola p yard m ve s ' nma
isteyen en-Nu’mân kendisine bu yard m ve s ' nmay sa'layacak kabile bulamay nca Kisrâ’dan af dilemek için baz de'erli hediyelerle birlikte Medâin’e gitti
fakat orada hapsedilip öldürüldü ve yerine Hîre kral olarak Tayy kabilesinden
-yâs b. Kabîsa atand .
en-Nu’mân Medain’e gitmeden önce aile fertleriyle birlikte say lar bini
a an z rh ve silahlar n da Benû $eybân kabilesinin liderlerinden Hani’ b. Mesûd’a
emanet etmi ti. Kisrâ yeni atad ' kral arac l ' yla Hani’den en-Nu’mân’ n ona
emanet b rakt ' eyleri kendisine göndermesini emretti fakat Hani’ bunu kabul
etmedi. Kisrâ bunun üzerine Bekrîler’in kökünü kaz yaca' n söyleyerek sava
ilan etti ve gerekli haz rl klara ba lad . Durumu görü en Bekrîler de di'er baz
Arap kabileleriyle ittifak kurarak sava için gerekli haz rl 'a ba lad lar. Nihayet
beklenen sava Zûkâr denilen su kayna' n n etraf nda meydana geldi ve sava
Bekrîler’in öncülü'ündeki müttefik Arap güçleri kazand .12
3. ZÛKÂR SAVA ININ D L VE EDEB YAT AÇISINDAN ÖNEM
3. 1. Garîb Kelimeler
Zûkâr Sava ile ilgili tekstlerde çok say da “garîb” kelime dikkat çekmektedir. Bunlardan bir kesit, Munzir el-Ekber’in Kisrâ Enû irvân’a hediye etti'i
câriyenin vas flar n içeren mektupta geçmektedir. A a' daki örnekler bunlardan
birkaç d r:13

12

Kelime

Anlam

Kelime

Anlam

W •ZŽ„B
W B†; B*
W B+;B
W B +;•8
W •"B

gür ka l

W B2;<B#
W E2“B”
j• @ •j•ŽsB2
W •>;B

güzel

kara gözlü
iri gözlü
yüksek burunlu
burnu dengeli

ince ka l
yumu ak yüzlü
gür saçl
uzun boyunlu

Bkz. Ebû Ubeyde Ma’mer b. Musennâ, Eyyâmu’l-Arab kable’l- slâm, nFr. Âdil Câsim el-Beyâtî,
Beyrut 2003, s. 242-249; bn Esîr, el-Kâmil fi’t-tarîh, Beyrut 1995, I, 285 ve devam?; Taberî, Tarîh,
I, 472-482, Ahmed b. Muhammed b. Abdurabbih, el- kdu’l-ferîd, Beyrut 1989, V, 225-232.
13
Bkz. Ahmed b. Muhammed b. Ya’kûb b. Miskeveyh, Tecâribu’l-umem ve teâkubu’l-himem, nFr.
Seyyid Kisrevî Hasan, Beyrut 2003, I, 157-158.
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dolgun bacakl

3. 2. Hikmetli Sözler/Atasözleri
Corcî Zeydân’a göre bir deneyim ve tefekkür ürünü olarak ortaya ç kan
câhiliye dönemi Arap atasözleri iki kategoriye ayr lmaktad r. Biri hikmet türüne
giren sözlerdir. ) E% •.; •8 ) •˜ (ev alma kom u al) ve benzeri sözler bu kategoriye
girmektedir. Öbürü ise sava ve benzeri olaylar esnas nda söylenen münasebetli
sözlerdir ki •j• B•„ ™ B B‹• B (tencere yuvarland kapa' n buldu) gibi sözler de bu
kategoriye girerler.14
Zûkâr Sava s ras nda söylenmi önemli hikmetli sözlerden bir kesit Benû
$eybân kabilesinin liderlerinden Hani’ b. Mes’ûd’a aittir. Farslarla sava may göze
almay p sürgünü veya teslim olmay kabul ederek onursuzca kurtulmaktansa
onlarla sava arak ereflice ölmeyi tercih eden Hâni’ bu yöndeki görü lerini pe
pe e s ralad ' u hikmetli sözleriyle dile getirmektedir ki bunlar hem hikmetli
sözlerdir hem de sava münasebetiyle söylenmi lerdir:15

‘) <9 ; B šW B†B/ ; @ ›<;B1 ›) 9%Ž B ›q•;&B = Takdir edilmi bir ölüm onursuzca bir kurtu-

lu tan iyidir.

iyidir.

)B%• Ž 9`•;%B( P )•tByŽ —!Œ B = Korkunun ecele faydas yoktur.
Œ<•Z—H Œ• B; •- ; @ B<BER —!Œ = Sab r zafer vas talar ndan biridir.
jEŒ/E% •P B jEŒ+B"Ž = Ölmek var, alçakl ' kabul etmek yok.
@ Œ) B#;%@; Œ ; @ ›<;B1 @~; B"Ž C7 BŽ @; Œ = Ölümü kar lamak ona s rt çevirmekten daha
<B#œ% K@ Œ ; —> B @ 9•B<Ž •- <B‰?s K@ 9 ; —H = Önden darbe almak arkadan almaktan da-

ha onurludur.

•7 B2Œ) 9h• •! • ; • ›ž;• = Adam varsa fetih de vard r.

3. 5. Tenâfüre Konu Olma
Bilindi'i gibi edebî bir terim olarak “tenâfür”, iki taraf n bir hakem huzurunda üstünlüklerini ispatlamak ve böylece kar taraf ma'lup etmek için yapt klar söz düellosudur ki hakemin verece'i kararla düellonun galibi veya ma'lubu
tayin edilirdi. Tenâfüre konu olan önemli olaylardan birinin de Zûkâr Sava oldu'unu görüyoruz. Nitekim biri -cl öbürü Ye kür kabilesinden olmak üzere iki
ki i ünlü dil ve edebiyat uzman Ebû Amr b. Alâ (ö.154/771)’n n hakemli'inde en
çok hangi kabilenin bu sava a kat ld ' yönünde tenâfürde bulunmu lard r.16

14
15
16

Bkz. Corcî Zeydân, Tarîhu adâbi’l-lu6ati’l-Arabiyye, nFr. evkî Dayf, Kahire ts., I, 47-48.
sfehânî, el-E6ânî, XXIV, 68.
Câde’l-Mevlâ ve dMr., Eyyâmu’l-Arab, s. 36-37.
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4. ZÛKÂR SAVA I

RLER

4. 1. Erkek airler ve iirleri
4. 1. 1. A’6â (ö.7/629) ve iirleri
Yemâme’nin Menfûha köyünde do'an A’ â’n n as l ad Meymûn b.
Kays’t r. Gözlerindeki zay fl k nedeniyle geceleri göremedi'i için “A’ â” lakab yla
an lmaktad r. Ad A’ â olan di'er airlerden ay rmak için kendisi “A’ â Kays”,
“A’ â Bekr b. Vâil” ve “A’ â el-Kebîr” olarak tan t lm t r. Övdü'ü ahsiyetler
hakk nda nazmetti'i methiyelere kar l k bah i alan ve böylece iiri bir kazanç
vas tas yapan ilk air olarak bilinmektedir. Fars krallar n fazla ziyaret etmesinden dolay iirlerinde çok say da Farsça kelime ve terim kullanm t r. Bir ara Müslüman olmak için Medine’ye gidip Hz. Peygamber ile görü mek ve onun hakk nda nazmetti'i methiyeyi kendisine sunmak istediyse de o s ralarda henüz mü rik
olan Ebû Sufyân ve arkada lar taraf ndan yüz deve kar l ' nda bundan vazgeçirilerek geri gönderildi. Böylece iman etmeden köyüne dönen air yolda at ndan
dü erek öldü. Onun “Hureyre ile vedala , çünkü kervan yola ç k yor” dizesiyle
ba layan kasîdesi “Muallakât”tan biri olarak say lm t r.17
$airlik y ld z Zûkâr Sava ’nda parlayan A’ â’n n bu sava münasebetiyle
söyledi'i baz iirler vard r. Bunlardan on sekiz beyitlik birinde Kisrâ ordusuyla
ilgili baz beyitlerinde unlar söylemektedir:18

CB<BR;/ B B~; B"Ž 92;<Bu ›Ÿ(Œ) •>•} E+@
9 Œ<B1 •P B B& @ ›FŒ2 B •P @~; B"Ž @
CŒ<BR;+B• ›<Ž5B# B+E/•9"•; B@
CZBp•5;/ • 9Ÿ;El —PŒ •jE@ B# •P B
9Ÿ•>E+ B&Œ/ • ¡ K@ Œ Œ2 B T B @

; 9&ByEBz Œ ;+@yŽ •3 B%•} ŠB<;l@ 9%;+92 B
B&9 9%Ž B( “W B;&B jB"•;"•9 ; • •
B+@"Œ2 B"B2 ; B B+ŽZBp• B/; -•B) E"•
; 9e9%9R;yB( œ$@%;+Œ&Ž B •jE@ BŽ C •8
jB#Œ” B<B @qŽ 9 9+B# “ ›AŒ) •>B#

Bizim sava ç lardan ölümü arzulayan ünlü kimseler
Sabahleyin Kisrâ askerlerine sald r p geri döndüler
Kisrâ’n n askerleri disiplinli ordumuzla kar la t lar
Ölüm öncüsü ordumuzda ne acizler vard ne bunaklar
Bizi gördükleri zaman ba lar m z açt k ki o askerler
Bizim Bekrîler oldu'umuzu bilip geriye dönsünler
Hint k l çlar m z onlar biçerken “yeter” dediler
17

Bkz. Abdullah b. Muslim b. Kuteybe, e -3i’r ve’ - uarâ, nFr. eyh Hasan Temîm, Beyrut 1994, s.
159-165; bn Abdilberr, Behcetu’l-mecâlis, Kahire, ts., I, 120, 222, 779, II, 51, 246.
18
Bkz. Ahmed b. Muhammed b. Abdirabbih, el- kdu’l-ferîd, Beyrut 1989, V, 20; Muhammed
Ahmed Câde’l-Mevlâ ve arkadaFlar?, Eyyâmu’l-Arab fi’l-câhiliyye, Beyrut ts., s. 34-35.
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Oysa k l ç varken “yeter” olmaz, aç kça belirdiler
Merzubanlardan saltanatzâdeler ve asilzâdeler
Bulunuyordu o Acemlerin kulaklar nda küpeler
A’ â’n n bu iirinde geçen jB"•;"•9 saflar n s k tutmu disiplinli askerî güç;
$@%;+@¢ Araplar aras nda revaçta olan Hint yap m k l ç; Ÿ•>E+ de bir küpe türüdür.

Böylece Kisrâ askerlerinin kulaklar na küpe takt klar n da bu iir sayesinde ö'reniyoruz.
A’ â, $eybân’ n bir kolu olan -cl kabilesine mensup Hanzala b. Sa’lebe’nin
Kisrâ ordusunun önde gelen cengâverlerinden Hanâbzîn’i öldürmesi üzerine
$eybâno'ullar ’n n Benû Zuhl kolunu methetmeye ili kin söyledi'i yedi beyitlik
bir iirinin ilk iki beytinde unlar dile getirmektedir:19

@ —•8 B ¤W • = B•; B( &B 9@ B) B
6
@6—B uB XEBM Œ”<; B B&Ž j• B ¥%• 9

K@•8 B/ •! B;B Œ ;# Œ.;eC KŒ+B@ Š£%
<@8 B<C8 Œ ;+@M Œ ;+y
@ Ž Œ# 9#B<B¦ ; 9e

$eybâno'ullar ’ndan Benû Zuhl’e devem feda olsun
Sava günü devenin binicisi de onlara feda olsun
Hinv’de, yani Kurâkir’in Hinv denilen yerinde onlar
Geri dönünceye kadar Hamerz’in öncülerini vurdular
A’ â’n n methiyesini sadece Benû $eybân’a tahsis etmesine k zan Temîm
kabilesinden Ebû Kelbe adl air de kendi sava ç lar n methedince A’ â ona u iki
beyitle kar l k vermi tir:

)Œ B<; •- @hG B ‘<Bp; B ; @ B6;/•V•
Œ) B‰Ž K@ Œ4Ž •5Ž Bž;B/ 9žB;+Bu B6;/•- B

j•5•ŽVB EK@" @"E j• BŽ • #B•- Ž§@#;•jB/Œ ¡ B•;<ByŽ Bq+;B 9`•;%uB C! B;B

Temîmli Ebû Kelbe’ye bir mesaj bildir benden
De ki: Yemin ederim ki kötü kimselerdensin sen
$eybân kabilesi senden sava defediyor ara s rada
Sen ise köpe'in havlad ' gibi havl yorsun ma'arada
A’ â bir iirinin a a' daki beytinde Zûkâr Sava ’nda Kisrâ’n n yan nda yer
almak için yola ç kan ancak daha sonra bundan vazgeçen ve bundan dolay da
19

Bkz. Ebû Ubeyde, Eyyâmu’l-Arab, s. 246; Taberî, Tarîh, V, 481; Câde’l-Mevlâ ve dMr., Eyyâmu’lArab, s. 35.
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Kisrâ taraf ndan hapse at l p ölünceye kadar hapiste kalan Kays b. Mes’ûd hakk nda öyle demi tir:20

C.@ B BqB# BB

92;<Bu ›©9<; B6;/•-B

%̈@ B1 Œ ;# Œ';•8 Œ ;# @* 9 ;lB B ;# B';•8•-

Ey sen ki Kays b. Mes’ûd b. Kays b. Halid’sin!
Ve sen, Vâil’in gençli'ine özendi'i kimsesin
A’ â Zûkâr Sava ile ilgili birkaç iir daha söylemi tir.21
4. 1. 2. Hanzala b. Sa’lebe ve iirleri
Azîze Fevvâl Babetî bu air hakk nda u k sa bilgiyi vermektedir: “Câhiliye
ve -slâmî dönemleri birden idrak eden muhadram airlerdendir. Müslüman olmu tur. Acemlere kar Araplar te vik eden bir kasidesi vard r.22
Müttefik Arap kabilelerinden $eybân’ n bir kolu olan -cl kabilesine mensup
olan Hanzala, Kisrâ’n n teklif etti'i teslim olma, sürgünü kabul etme ve sava ma
seçeneklerinden birini görü mek için görü üne ba vuruldu'unda unlar söylemi tir: “E'er teslim olursan z yine öldürülmekten ve çoluk çocuk olarak esir edilmekten kurtulamazs n z. E'er sürgünü kabul edip ba ka yere kaçarsan z sizi yolda ya susuzluk öldürecek ya da Temîm kabilesi. Öyleyse Kisrâ’ya sava seçene'ini
tercih etti'inizi bildiriniz”. Kaynaklara göre bu görü ü kabul edilen Hanzala sava
günü müttefik Arap güçlerinin sol cenah na komutanl k etti'i bir s rada sava ç lar sava a te vik etmek için söyledi'i bir recezde unlar dile getirmi tir:23

%9 Ž 2B ¨*;ª9 B/•- B K@—@ B
œ%B •- ; •- Œ<Ž5BŽ Œƒ B)@ C.Žs@
œ%9# B&;+@ B';• B( B+B"Ž —!Œ
œ*B<B 9h• B';• «h9 9%Ž B(

œ%Œ†• ; C59 B; •- Bƒ B ;%•8
*œ 9<9 ›<;uB B& @ 9:; • Ž B
9%;Bu K@ ; •8 9) B;1•- ;6•@ 92 ;%•8
œ%••- 9hB;yBu ›<;B"9 •te

Taraftarlar n z etrafa da' ld , i i ciddi tutunuz siz de
Bir mazeretim yok, silahl y m ve dayan kl y m ben de
Yay var ya, i te onda çok sa'lam bir kiri vard r
Bekrin kolu kadar, hatta ondan daha sa'lamd r
20

Taberî, Tarîh, I, 482.

21

Bu Fiirler için bkz. Ebû Ubeyde, Eyyâmu’l-Arab, s. 246; Taberî, Tarîh, I, 481-482; Câde’l-Mevlâ ve
dMr., Eyyâmu’l-Arab, s. 34-35.
22
Bkz. Azîze Fevvâl Babetî, Mu’cemu’ - uarâi’l-muhadramîn ve’l-Emeviyyîn, Beyrut 1998, s. 118.
23

Recezin tamam? ve baz? küçük farkl?l?klarla bkz. Ebû Ubeyde, Eyyâmu’l-Arab, s. 244-245; Taberî,
Tarîh, I, 480; Câde’l-Mevlâ ve arkadaFlar?, Eyyâmu’l-Arab, s. 31.
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Ortaya ç kmaya ba lad kavmimle ilgili haberler
Do'rusu ölümden kurtulmak için yoktur çareler
Bu Umeyr’dir, alt nda ac mas z bir at bulunuyor
Sürüyor onu, mukavemet eden kimse bulunmuyor
Hanzala ayn sava ta ayn münasebetle söyledi'i bir beyitte de unlar demi tir:24

B ;<CZŽ ?CZBu Ž!- ‘•; B( 9)B%;2-

BlŽZB/ Œ7 B@ Ž Œ# 9 @„ K@ ; •8 B(

Ey kavmim! Gönüllü olarak sava n z
An lmaya de'en, Farslar yendi'iniz gündür
4. 1. 3. Yezîd b. Hanzala ve iir(ler)i
Yezîd, iki recezini kaydetti'imiz Hanzala b. Sa’lebe’nin o'ludur. Babas gibi o da ayn sava ta ayn münasebetle üç beyitlik bir recez söylemi tir ki kendini
dedesi Seyyâr’a nispet bu recezde unlar söylemektedir:25

h@ @¬@%B/ ; B E<• B @ Œ) B2 B
@h@¬@*•- ; @ E%C8 B- B<¥p —!Œ
@h@" @"Bz ; •- @jB+;†9&Ž Œ–Œ) •8 ; @

@h@¬Œ<BM ; B E<• ; C5;+@ E<• ; B
@h@" @5B X•B ‘) EB 9 ;# B/•@h@¬@%•8 X•B $Œ<;†B( ; 9&?C B

Sizden kim kaçarsa, kaçm olur hareminden
Kaçm olur kom usundan ve dostundan
Ben Seyyâr’ n o'luyum, onun aktifli'inde
Ayakkab ba' y rt ld dabakl derisinden
Onlardan her kes hâlâ eski usul üzerine yürüyor
Kimisi at n melezine, kimisi içten olan na biniyor

24

Taberî, Tarîh, I, 480.

25

Bkz. Taberî, Tarîh, I, 480; Câde’l-Mevlâ ve dMr., Eyyâmu’l-Arab, s. 32.

138

Kadri Y ld r m

4. 1. 4. Bukeyr Asam ve iir(ler)i
Zûkâr Sava ’na kat lan airlerden biri olan Bukeyr, Benû $eybân kabilesine
ve bu kabilenin sava a kat lan cengâverlerine tahsis etti'i methiyesinin baz beyitlerinde unlar söylemektedir:26

•Œ B&Ž Œ. @ B X•B ¥K@B<;pB"Ž Œ#
Œ•®B B ‘AŒ<; 9 K@ 9h• £<Ž @
Œ•••9‰Œ# •P B ‘<;"•} •PB B& @

9 9e C • B•; B( Œ) B<;M“T KŒ+B# 9#B<B¦
B&• ;6BBe• 3E%B ‘';•8 9 ;# E%B
ḧ@ * ‘ ;y• Œ# ›<;"B B B ›<;"B

Kar la t klar gün hürlerin o'ullar n vurdular
Me refî denilen k l ç türüyle kafalar n uçurdular
Kays’ n o'lu öyle bir ekilde sald r da bulundu
Bu sald r n n nam Irak ve $am’a kadar duyuldu
Amr da o sava ta ne bunam bir ihtiyar idi
Ne acemi biri, ne de çocuk say lacak ya ta idi
Bukeyr’in birinci beyitte kulland ' “Me refî” terimi hakk nda Cevvâd Alî
unlar kaydetmektedir: Araplar aras nda me hur olan k l ç türlerinden biri de
“Me refî”dir. Bu k l c n nispet edildi'i “Me ref”in Yemen’de bu k l ç türünün
yap ld ' bir köy, $am’da bir yer, bâdiye m nt kas na yak n bir köyler toplulu'u ve
Sakîf kabilesinden bir adam oldu'u yönünde farkl görü ler vard r.27 -bn Re îk bu
görü ler içerisinde onun Yemen’de bir köyün ad oldu'una ili kin görü ü tercih
etmektedir.28
4. 1. 5. Ebû Kelbe ve iir(leri)
Lehâzim olarak da adland r lan Teym kabilesindendir. A’ â ve Bukeyr’in
kaydetti'imiz methiyelerini sadece $eybân kabilesine tahsis etmelerine k zan Ebû
Kelbe, ele tirilerinin oklar n kabilesinin sava ç lar n ihmal eden bu iki aire yöneltti'i ve kendi kabilesine mensup sava ç lar n yapt klar yla iftihar etti'i bir
iirinin üç beytinde unlar söylemektedir:29

)Œ Bp;+@"Œ# F̄BM B"9&C 9/C- ;~EF9M
Œ) BR;#{Œ# ‘`;"B X•B B/ B B; •••
Œ) •8 $@tŒ# CJ •8 B Œ•Œ” B&— B @

‘4BlBM K@ C- ‘•; •8 ;$B<@ B B"9; ¥%92
B B"B;2 • Œ B/ Bp; •- B E Bz“T KŒ+; ••79F9 •P B •. @ •P 9:Œ) B • P; •

26

Taberî, Tarîh, I, 481.

27

Bkz. Cevâd Alî, el-Mufassal fî tarîhi’l-Arab kable’l- slâm, V, 423.

28

Bkz. Ebû Alî Hasan b. ReFîk, el-Umde fî mahâsini’ - i’ri ve âdâbihi ve nakdihi, Beyrut 1982, II, 232.

29

Taberî, Tarîh, I, 481.
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Siz asil bir kavmin iki airi, kötürüm olas n z!
Testere ile burunlar n z tamamen kesilsin!
Ben, Asamm ve A’ â’y kast ediyorum ki onlar
Kula'a kar gözle bile yard mda bulunmazlar
Lehâzim sava ç lar ndan k l çl ve silahl kimseler
Olmasayd , onlar Zûkâr suyunun ba na gelmezdiler
4. 1. 6. ‘Udeyl b. Farh (Ö. 100 / 718)
Benû $eybân’ n bir kolu olan -cl kabilesindendir. Köpe'inin ad olan
“Abbâb” lakab ile an lmaktad r. Haccâc’ hicvetti'i için can korkusundan Rum
hükümdar Kayser’e iltica etti. Haccâc Kayser’e gönderdi'i bir mektupta “ya
‘Udeyl’i bana geri göndereceksin, ya da ba senin yan nda sonu benim yan mda
olacak kadar büyük bir orduyu üzerine gönderece'im” diyerek tehdit edince Kayser mecbur kal p Udeyl’i geri gönderdi. Haccâc’ n affetti'i ‘Udeyl Emevî airlerinden Ferezdak ile iyi bir dostluk kurup, medih, hiciv ve mersiye gibi iir türleriyle
me hur oldu.30 Bu âir Zûkâr Sava ile ilgili bir iirinde unlar söylemektedir:31

)Œ E+ @%@8 9 E+C B B+;••>;z —PŒ
Œ) •8 $@tŒ# ‘•; B( ; @ •.B°Ž •- Œ: E+
Œ) B ; Œ —.C ŠB<l
; @5@ B+;•B; E"•

j̈B 9<Ž5B"@ ‘) B/ ; @ 9: E+ B%•8; •- B
@hŒ# 96; @"B ‘•; B( ; @ •! œ%9 B( B B
•jBlŒ# B C.;BbŽ B ; Œ&Œ#••; •VŒ# B+ŽŒ2

-nsanlar misafirperverlik ate ini her yakmak istediklerinde
Galip gelen bizdik, ate i sadece biz yakard k her seferinde
-nsanlar n sayd klar , benim de dinledi'im sava lar içerisinde
Yoktur bir tanesi bile Zûkâr Sava ’ndan daha üstün bir de'erde
Geldik onlardan ald ' m z ganimetle ve o s ralarda atlar
Kisrâ’n n her komutan n soydu'umuzda çat k gözle bakt lar

30

Bkz. Ebû Temmâm, el-Hamâsetu’l-Basriyye, nFr. Alî Mufaddal Hamûdan, Beyrut 1992, II, 14,
283; Nalino, Tarîhu’l-adâbi’l-Arabiyye, M?s?r 1951, s. 182; Muhammed b. Abdurrahman elUbeyd, et-Tezkiretu’s-Sa’diyye, nFr. Abdullah el-Cubbûrî, Necef 1972; Ziriklî, el-A’lâm, IV, 222;
Babetî, Mu’cem, s. 285.
31
Bkz. Câde’l-Mevlâ ve dMr., Eyyâmu’l-Arab, s. 37.
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4. 2. Kad*n airler ve iirleri
Câhiliye döneminde kad nlar da erkek sava ç larla birlikte sava meydan na
gider, erkekleri iirleriyle sava maya te vik eder, korkak davrananlar veya kaçmaya te ebbüs edenleri yine iirleriyle ele tirirlerdi. Kad n n sava taki tahrik edici
rolünü göz ard etmeyen kabileler bundan dolay kendi erkek sava ç lar na iirleriyle moral ve cesaret vermeleri için iir yetene'i olan kad nlar ndan sava meydan na giderek silaha iirle e lik etmelerini isterlerdi.32 Amr b. Kulsûm’un “Muallaka”s nda geçen u iki beyit kad n n sava taki yerine i aret etmektedir:33

/B 9&Bu ; •- B El• 9u Ž!•- 9)@ By9/
B/ 9 +B;"Bu ; • • Œ B+B• 9 9#

!• Bl@M ›± Œ# B/Œ) •,¡ X•B
; 9;l• B Ž C B( B B/B* BŒ2 B ;C B(

Geliyorlar pe imizden beyaz güzel kad nlar m z
Onlar n payla t r l p rezil olmalar ndan sak n r z
Onlar hem sava ç lar m z n atlar na yem verirler
Hem “bizi savunmasan z kocam z de'ilsiniz” derler
Eyyâmu’l-Arab iirleri içerisinde kad nlar n erkekleri sava maya te vik etmek ve gev ek davrananlar ele tirmek amac yla söyledikleri iirler önemli bir yer
tutmaktad r. Konu incelendi'inde kad n n bu tür iirlerinin iki kategoriye ayr ld ' görülmektedir. Biri genellikle 2-5 aras beyitten olu an recezler, öbürü ise kaside
tarz nda normal iirlerdir. Zûkâr Sava ’nda bu iki kategoriyi de görüyoruz. Burada bunlar n baz örnekleri üzerinde durulacakt r.
4. 2. 1. Hind bint Nu’mân (ö. 74 / 693) ve iir(ler)i
Zûkâr Sava ’n n meydana gelmesinde Kisrâ taraf ndan öldürülmesinin de
rol oynad ' en-Nu’mân b. Munzir’in k z d r. $air ve edip bir kad n olarak bilinmektedir. Babas n n Hîre’deki saray nda do'mu ve e'itim görmü tür. Babas n n
ölümünden sonra Hîre ve Kûfe aras nda yer alan ve Küçük Hind Manast r olarak
me hur olan bir manast rda kendini ibadete vermi tir. Kendisini Hîre’de ziyaret
eden ve Müslüman olmas n teklif eden Halid b. Velîd’in bu teklifini kabul etmeyen Hind ilerlemi ya n mazeret göstererek bu ya tan sonra din de'i tirmek
istemedi'ini bildirmi tir. Uzun bir ömür ya ayan ve ömrünün sonlar na do'ru
gözleri kör oldu ve kalmakta oldu'u manast rda ölmü tür.34 el-Husrî (ö.453/1061)
belâgat ilminde bir nevi “tezâd” sanat olan “mutabakât” n en güzel örneklerini
sunarken Hind’in kendisine yard mda bulunan bir adama hitaben söyledi'i u

32

Yahya el-Cubbûrî, e -3i’ru’l-câhilî: Hasâisuhu ve funûnuhu, Beyrut 1986, s. 297-298.

33

Bkz. KureFî, Cemheretu e ’âri’l-Arab, s. 191-192.

34

Ziriklî, el-A’lâm, VIII, 98-99.

Zûkâr Sava" ve Giirleri Üzerine Bir nceleme

141

sözlerin de bunlardan biri oldu'unu kaydetmektedir: “Zenginlikten sonra fakirli'e dü en u el sana te ekkür eder”.35
Arap sava ç lar n çat ma ba lamadan önce korkak davrand klar n gören
Hind, Kisrâ ordusunun sava alan na do'ru seyir hâlinde oldu'unu duydu'u bir
s rada söyledi'i bir iirin üç beytinde öyle demi tir:36

|Œ @ •Z;+B Œ# 9|@ZE+ E%B2 ;%• •
Œ<(Œ<El • B B<(Œ<El B K¤lŽZB/B
$Œ<(Œ” B K@ B%Œ# 9h9; •B%• Œ

P 9 B) ‘<Ž5B# KŒ+B# Ž§@;#•- •P•; C B%@ ; 9&—C BS;B†Ž B6;••
£ Ž B* B- •t@ 96Ž •„•- K¥/•- ; ••

Dikkat et! Bir elçi ula t r Benû Bekr kabilesine
Alarm ve felaketin sesleri girmi tir birbirine
Ke ke hem ordunun tümü olsayd size feda
Hem kendim, taht ve taht n sahibi olan da
E'er kendim bunu önlemeye güç yetirseydim
Kan m ile ve kalp damar mla bunu önlerdim
4. 2. 2. Kereme bint Dâl ve iir(ler)i
Zûkâr Sava ’nda etraf na kad nlardan olu turdu'u bir koro toplayan Kereme, Bekr kabilesinin önde gelen sava ç lar ndan Mâlik b. Zeyd’in annesidir.
Cahiliye dönemi kad n airlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Erkekleri sava maya te vik etmek amac yla nazmetti'i iirlerle ün yapm t r.37 Onun a a' daki recezi bu iirlerden biridir ki, bu recezin baz beyitleri Uhud Sava esnas nda
etraf na toplad ' kad nlarla birlikte mü rikleri Müslümanlara kar sava maya
te vik eden Hind taraf ndan da söylenmi tir:38

; Œ) B"E+ X•B K@p;"B/
A
;AŒ) •ZB"Ž K@ 9q;l@"Ž
;‹Œ/ B 9/ CŒŽ 9u Ž!Œ
;‹@ B Œ<;•} BA B<@
;‹@M•P @h @ 9) B Ž B

; Œ) •„ 9~ B+B# 9 ;yB/
A
;AŒ) BŽ ¥K•>C Ž BK;pB
;‹Œ/ BbB"Ž K@ œ)œ% B
;AŒ) •Z9/ 9<#Œ;%9u ; -•
;‹@ •„ K=B 9"Ž 9:;<9

35

Bkz. Ebû shâk brahîm b. Alî el-Husrî, Zehru’l-adâb ve semeru’l-elbâb, nFr. Muhammed Alî
Bîcâvî, bask? yeri yok, 1969, II, 874-875.
36
Bkz. sfehânî, el-E6ânî, XXIV, 63.
37

Cemaluddîn Muhammed Hasan es-Semmân, el-Edîbâtu’ - evâir, nFr. Ahmed Yûsuf ed-Dakkâk,
DimaFk 1996, s. 411.
38
Bkz. Abdulemîr Alî Muhennâ, Mu’cemu’n-nisâi’ - âirât fi’l-câhiliyye ve’l- slâm, Beyrut 1990, s.
217-218, Hind’e isnad? için bkz. bn Esîr, el-Kâmil, II, 53.
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Biz Zühre y l d z n n k zlar y z
Palan yast klar üzerinde yürürüz
Kaya ku u yürüyü ünü and r yor
Aç k yerlerimizden misk saç l yor
-ncileri gerdanl klarda tutar z
Kucakla r z sava a at lsan z
Sava tan kaçarsan z ayr l r z
Kavu mayan gibi ayr kal r z
Kaçan n kar s ondan bo olsun
Ay p her ne varsa da onu bulsun
4. 2. 3. cl Kabilesinden Bir Kad*n ve iir(ler)i
Yukar daki recezin üçüncü ve dördüncü beyitlerine benzer a a' daki iki
beyit de ayn sava ta -cl kabilesinden ad belirtilmeyen bir kad na nispet edilmektedir: 39

; Œ) B"+E 9²Œ<ŽZB/ B
A
;‹@ B Œ<;•} BA B<@

;‹Œ/ B 9/
;AŒ) •Z9/

Sarma oluruz yenseniz

9 ŒF;&Bu !Ž Œ
9 BF;&u9 ; -•

Yast klar yere sereriz
Fakat yenilseniz ayr l r z
Kavu maz gibi ayr kal r z
4. 2. 4. Safiyye bint Sa’lebe ve iirleri
Kocas cihetiyle Benû $eybân, babas cihetiyle Benû -cl kabilesinden olan
Safiyye’nin lakab Huceyce’dir.40 Kisrâ’ya kar güçlü bir ordu haz rlanmas için
kabileler aras nda âdeta mekik dokuyan Safiye’nin çabalar ve ça'r lar baz civâr
kabilelerinin de Benû $eybân ile birlikte hareket ederek güçlü bir ordunun haz rlanmas nda ve cephenin geni letilmesinde etkili olmu , onun etkili iirleri e li'in-

39

Bkz. Ebû Ubeyde, Eyyâmu’l-Arab, s. 244; Taberî, Tarîh, I; 479; Câde’l-Mevlâ, Eyyâmu’l-Arab, s.
31.
40
Alî Ni’îm Hâris-Abdulemîr Alî Muhennâ, Me âhiru’ - uarâ ve’l-udebâ, Beyrut 1990, s. 104.
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de sava daha da iddetlenmi tir.41 Zûkâr Sava ’nda söyledi'i iirlerle y ld z en
çok parlayan kad n air olan Safiyye’nin bu sava esnas nda söyledi'i iirler recez
ve kasîde olmak üzere iki kategoriden olu maktad r. Burada önce onun
recezlerini, ard ndan ikinci tür iirlerini ele almak istiyoruz.42
4. 2. 4. 1. Recezleri
Kisrâ ordusuna kar sava an müttefik kabilelerden Benû Hanîfe’nin sava ç lar na hitap eden Safiyye onlar içinde u üç beytin de yer ald ' bir recezle
te vîk etmi tir:43

h; Z• (Œ<Ep CjB"B†;"B†Ž 9 9;/•V•
;hZ• @ZB Ž @qBy;(B @~ B<@e —>
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h; •Z +ŒBM B( B•<; E° 9% Œ2- B&(Œ
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;h•Z @s• ; C5•; BM B* 9+9†Ž —!Œ

Haydi Benû Hanîfe! Etkili darbeler indiriniz
Sizler ki lider ve çok erefli bir kabilesiniz
Pâk rz ve erefine sahip ç k, yaz klar sana!
Temiz iffetini sak n ola çi'netme dü mana!
$üphesiz y ' nla asker sarm t r çevrenizi
Bu, daha fazla ürkütüp korkutmas n sizi
Dola t ' sava meydan ndaki öbür kabilelerin sava ç lar na da s rayla seslenen Safiyye, mensup oldu'u Benû $eybân kabilesinin sava ç lar na gelip, kendisi önde kabilesinin sava ç lar da arkas nda oldu'u hâlde onlara u beyitlerin de
yer ald ' bir recezle seslenerek destek ve moral vermi tir:44

; •E BS;bB( ; • “W BŽ 9 Ž @*Œ<9( ; B
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Pe pe e saf olu turup sald r n ey Benû $eybân!
41

Bkz. Taberî, Târîh, I, 500; BeFîr Yemmût, 3airâtu’l-Arab fi’l-cahiliyye ve’l- slâm, Beyrut 1934, s.
11-20; Semmân, el-Edîbâtu’ - evâir, s. 294 ve devam?.
42
Safiyye’nin Fiirleri için bkz. Kadri Y?ld?r?m, Kad n 3airler ve 3iirleri, stanbul 2003, s. 82 ve devam?, 262 ve devam?.
43
Bkz. Yemmût, 3âirâtu’l-Arab s. 15.
44

Semmân, el-Edîbâtu’ - evâir, s. 300.
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Ölmekten korkmaz ki yüce makamlara talip olan
Ölümden korkan kimse bir kenara çekilip durur
Cesur olan bir kimse ise at lgan ve gururlu olur
Bugün onur günüdür, hem de eref ile nitelenen
Kavmim bunu korursa art k üzüntü duymam ben
Ben erefin k z y m, namusum bugün pâk ve ar
Al n göz kama t r c

k gibi parlak tüm k l çlar

Zûkâr Sava ’nda aralar nda babas ve karde inin de bulundu'u Benû -cl
kabilesinin sava ç lar na seslenen Safiyye, onlar da dört buçuk beyitlik u
receziyle övmü ve sava a te vik etmi tir:45
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-cl’in ileri gelenleri benim iftihar vesilemdir
-cl hem da'da hem ovada benim kabilemdir
Onlard r lider tak m ve a ireti himaye edenler
Ve onlard r asil davran lar yla üstün gelenler
Onlard r en de'erli mallar yla iyilik yapanlar
Ve onlard r güçlü askerleriyle intikam alanlar
Dü man birliklerini da' tmak için sald r n z
Dikkat ediniz, at lan oklara hedef olmay n z
Vakit kaybetmeden onlar n aras na dal n z!

45

Muhennâ, Mu’cem, s. 148-149.
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Safiyye bu sava ta beyit say s babas na ve karde ine hitaben söyledi'i
recezin beyit say s yla ayn olan bir recezle de Benû Zuhl kabilesinin sava ç lar na
seslenerek onlara öyle moral vermi tir:46
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Bugün eref günüdür, pi manl k günü de'ildir
M zraklar, sava atlar ve hizmetlerin günüdür
Öyle bir günkü bugün, aç kça ayr l yor ruhlar
Göreceksin güleç yüzlü sabahta çekilen k l çlar
Bugün asker koruyucu Vâil kad nlar na rastlars n
Ey Bekr kabilesi, sak n Acemler sizi korkutmas n
Aksi takdirde obay ve sürüyü kimler savunacak?
Toza bula m gömlek alt nda kim darbe vuracak?
E'er Zuhl dayan rsa, erefim bugün tamamlanacak
Sava alan n dola maya devam eden Safiyye bu kez Benû Luceym kabilesinin sava ç lar na hitaben u üç beyitlik recezi söylemi tir:47
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Luceym benim kavmimdir: Babam n o'ullar d rlar
Muharebe esnas nda ma'lup olanlardan de'il onlar
Bilakis zafer sahibidirler, içimizdeki koruculard r
Bizi koruduklar vakit de eref payesi onlardad r

46

Semmân, el-Edîbâtu’ - evâir, s. 299.

47

Semmân, el-Edîbâtu’ - evâir, s. 300.
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Dü man etraf nda dola rlar, sonra hücum ederler
Haydi yard m edin bize, ey amca çocuklar erler!
Kendilerine göre daha çok say ve donan m üstünlü'üne sahip Fars ordusuna kar sava an Arap güçlerini te vik etmek için Safiyye a a' da kaydetti'imiz
recezleri de söylemi tir.48
Bir ara ba ta Safiyye olmak üzere çok say da kad n n esir al nmak üzere oldu'u bir s rada son kez büyük bir sald r ya geçen Arap güçleri sava n sonucunu
lehlerine çevirmi lerdir. Bu s rada karde i Amr’ n yan nda bulunan Safiyye savan en iddetli bu an nda bir buçuk beyitlik receziyle ona öyle seslenmi tir:

h; #BB<Ž B;l"9 Ž q
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Ey Amr, Sa’lebe’nin o'lu yi'it Amr!
Akraba say lan kom unu koru
Acemleri de da' n geçidinde s k t r
Safiyye’nin bu sesleni i kar s nda galeyana gelen Amr ve beraberindekilerin var güçleriyle dü mana sald rd klar bir s rada imdatlar na Benû Ye kur kabilesi de yeti mi tir. Ye kur’un ba nda komutan Zalîm b. Hâris’i gören Safiyye,
kavmine dönerek onlara u üç beyitle müjdeyi vermi tir:
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Bu Zalîm’dir, imdad n za gelmi Ye kur kabilesiyle
Gelmi size ustas yla, kalfas yla ve silâh elbisesiyle
O, gözü dönmü olan bir ormanlar aslan gibidir
Bulan k sava kas rgas alt nda sava an binicidir
Zalîm’dir bu, kendisi de'erli bir obadand r
Hidayete eresin! Zaferci darbesiyle sald r!
Kavmine bu müjdeyi veren Safiyye daha sonra Zalîm’e dönerek ona dört
beyitlik u receziyle seslenmi tir:
48

Bu recezler ve söyleniF münasebetleri için bkz. . Yemmût, 3âirâtu’l-Arab, s. 11-20; Semmân, elEdîbatu’ - evâir, s. 294-3003; Muhennâ, Mu’cem, s. 143-151.
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Ey Zalîm! $iddetli toz duman içinde sald r
Orduda aslan gibi cengâver bir Amr vard r

Vurmaktad r keskinle tirilmi Hint k l c yla
Vuruyor güçlendirilmi sapasa'lam kollar yla
Yard m talep edenin gayesi sensin, yeti durma
Aslan n hücum etti'i gibi sald r dü man topluma
Sald r sahip oldu'un o hâlis güçlü kalbinle
Sald r meydan okuyan erefli Ye kur a iretinle
Sava n dördüncü gününde s ' nma hakk tan d ' Hind’i yan na alan
Safiyye, içinde karde i Amr’ n da bulundu'u sava ç lara seslenerek duygular n
dört buçuk beyitlik bir recezle dile getirdikten sonra Hind’e öyle demi tir: “Bu,
bizimle kar taraf aras ndaki son günümüzdür. Karde im Amr’ n yan na gidip
ona baz tavsiyelerde bulun”. Bunun üzerine yüzünü açarak Amr’ n yan na giden
Hind ona baz tavsiyelerde bulundu. Hind sözlerini bitirdikten sonra tekrar iir
söylemeye dönen Safiyye, bu kez müttefikler içinde bulunan cengâverlerden Ebû
Cudâne’yi sava a te vik amac yla öyle demi tir:

Œ B&@ $@%¥B B• • B K@ ; C8
•
Œ• • ¥+ K@ q
B (Œ ŽVB( ; C8 B ;<¥"B

Œ• Bl;/“T B Œ• Bl;M“T B4¥•„ B(
Œ• •tB Ž B# B Œ•;FByŽ B Œ•;FB Ž Œ#

Ey as llar çok temiz olan, soylar da çok pâk
$ihâb efendimin yerini tutmak için hemen kalk!
Azim, kararl l k ve azapla paçay s y r p haz rlan
Kalk da sana iltica etsin sava ta zarara u'rayan
4. 2. 4. 2. Kasideleri49
Safiyye’nin a a' da sunulan kasidesi kendisine iltica eden Hind bint
Nu’mân’a iltica hakk tan d ' na ve Kisrâ ordusuna kar y sava ç bir müttefik
49

KaydedeceMimiz kasidelerin tüm beyitleri ve söyleniF münasebetleri için bkz. Yemmût,
3âirâtu’l-Arab, s. 11-20; Semmân, el-Edîbatu’ - evâir, s. 294-3003; Muhennâ, Mu’cem, s. 143-151.
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güç olu turmalar yönünde Benû $eybân kabilesine yapt ' ça'r ya ili kindir.
Safiyye 12 beyitlik bu kasidesinin baz beyitlerinde unlar söylemektedir:

!@ B;B KŒ+B# B( Œ•Œ) B “T ?.C
@! B2;<B"Ž B ¥)œ% K@ •jB 9<;‰B
@! Eœp Œ# B B/Œ<Bp; “B Œ7 &9 C5Œ#
n@! B ;<CZŽ @3E<• B Œ– •Z5@ Ž B%;+@
@! B<Ž8“T •j•; Bz B ¥ 9%B Ž X•>;lB
@! Bl;M¤µ B @ 9<; B"Ž B Œ<;b•ZŽ Œ#

B B 9h;uB B •- ;%• • B) B Œ†Ž 9;M••3E<9M KŒ# B@, ;6Z— • ;%•8 n9)Žt9 Ž B
3̈E<9y@ 9~;<B2•- ;%•8 Œ<@ • T X•B B
; 9&CŽs@ •. Œ•8 Ž.Be K@ ; •8 C! B;B
K@ EBu •P KŒ#•- 9+B# Ba BB&Ž 9*<Œ uB
BB/œ% K@ ; 9u;<Z@ •J @! B;B •7¡ B(

$eybâno'ullar ! Kom ulu'u canl tutun, Araplar
Kom ulu'u neredeyse öldürmü lerdir bu aralar
Nedir mazeretiniz? Hür bir kad n elbiseme yap m
O sanki inci ve mercanlar n dizildi'i gibi yarat lm
Kisrâlara kar hür bir kad na iltica hakk verdim
A iretimizin ya l lar na da gençlerine de güvendim
$eybân’d r kavmim, var m onlar gibi bir kabile?
Sava ta cengâverlerin sald r s ba lad m hele!
Babam n o'ullar çekinmeden muharebeye dalarlar
Ne dü man n gücünden ne de sald r lardan korkarlar
Ey $eybâno'ullar ! Dünyada muzaffer olan sizlersiniz
Bu zaferleri iftihar, iyilik ve insanl kla elde edersiniz
Safiyye’nin bu ekilde kendilerine seslendi'i Benû $eybân sava ç lar
Hind’e sahip ç karak Kisrâ ordusuna kar çat maya girmi ve büyük bir ba ar
göstermi lerdir. Bunu gören Safiyye bu kez duygular n on iki beyitlik bir iirle
dile getirmi tir. Bu iirin baz beyitleri öyledir:

; B†B Ž C3B)•
• •„ B& @ Œ`@ B+ER B<;B1
; Bl@ Ž B @ ¨! B+Ž •-“ ¥$Œ<B;lœ B
; HC œ+ Œ# @ 9<; B"Ž Œ ;†9 Ž ŒªC;ª? B
; B"@ Ž @Ÿ@;9 ‘•;<B¦ B Œ– •Z@5Ž Œ B
; B =t B @ ‘• B; •- B ¤W •B Ž B @
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eB Œ<Bp; B"@ •! B;B 9:Œ) B • ;68• B
9 9&9 ;<• Œa B(¥% B @ B( BB £";+C}
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j̈B@ B/ =.C ; @ B+BuB) B2 C 9yB/

$eybân sava ç lar en iyi malzemeyi ganimet ald lar
Bu malzemenin içinde Acemlerin e'er kay

bile var

Ganimet al nan esir kad nlar n ipektendir sergileri
Tuster ehrinin çe it çe it kuma ndand r elbiseleri
Sonra yine ganimet al nm incilerle dizilmi alt nlar
Bir de dizimiyle me hur olan Acem yap m mercanlar
$eybâno'ullar ! Bugünden sonra dönü yok sava tan
Bir de kafalar uçurarak dü man yok eden vuru tan
Bu benim söylediklerimdir, kavmim de bunu söylüyor
Evet, a'z mda gerçekleri söyleyen bir dil bulunuyor
Kisrâ’ya deyin ki: Biz bir kom uya iltica hakk n verdik
$erefin zirvesindeyiz, sana ra'men bunu gerçekle tirdik
Öyle kimseleriz ki, önemli bir i e karar verdik mi biz
Bunu yapmaktan dolay asla pi manl k göstermeyiz
Bizler kom umuzu her türlü beladan muhafaza ederiz
Kom umuza ho nut olaca' her türlü nimeti de veririz
Kisrâ’n n Mansûr ad nda Arap as ll bir komutan elçi s fat yla Benû
$eybân kabilesinin ileri gelenlerine haber götürüp Hind’i kendilerine vermelerini
istemi tir. Bunun üzerine Safiyye nazmetti'i sekiz beyitlik bir iirini Mansûr’a
iletmeleri yönünde iki elçiye öyle seslenmi tir:

• B B/ ; •- Œ ;BŽ 9• B<C} ; Œ& @ B– Bz B
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Söyleyin Mansûr’a, develerinin i leri hiç rast gitmesin!
U'ursuzluk kargas seslenip öttü'ü sürece yüzü gülmesin!
Söyle ey ahmak! Sizlerden önce Farslarla kim evlenmi ?
Ey rezil! Eski Araplardan Farslara kimler k z vermi ?
Seç güvendi'in ahmak bir karde i, seni kaybedeyim, ölesin!
Konu bakay m, konu san bile insanlar n en kötüsü sensin
Ey annesinin kendine yaz k etti'i, ey Mansûr! $üphesiz biz
Bizlere s ' nan kom uyu koruyan asil cengâverlere sahibiz
Allah’a yemin ederim ki, Mansûr mültecimizi almayacak
Üstümüze salaca' her ordu da parçalan p geri kaçacak
-ster kavmime olan kininle öl! -ster ona olan nefretinle ya a
Paçalar n s vayarak haz r ol kavmimle giri ece'in sava a!
Vazgeç böyle bir temenniden, istedi'in sana verilmeyecek
Bu istekler seni zay flat p zarar verecek ve seni terletecek
Benû Bekr kabilesi yemin etmi : Kabul etmez yazd klar n
Ey kötü kad n n o'lu! Kendine iyi bak, istersen sa' kalman
Safiyye iki elçi vas tas yla Mansûr’a iletilmesini istedi'i bu iiriyle
Mansûr’u a' r bir dille ele tirdi'i s rada Kisrâ 20 bin ki ilik bir orduyu Mansûr’un
komutanl ' nda Benû $eybân üzerine göndermi tir. Bunu duyan Safiyye, kabilesinden bu sava a kat lan me hur cengâverlerin isimlerinin de yer ald ' on beyitlik
bir iir söylemi tir. Bunlardan dört beyit öyledir:

Œ 9†9/ X•B ¨! El•} ¥KBM K@ ›) 9R;+B
4
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j̈•@ K@ 9: E"Be 9 • Ž T“ $@%;+@ B
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Nas l korkar m Mansûr’un komuta etti'i yirmi bin sava ç dan
Gassân kabilesiyle birlikte asil atlar üzerindeki atl lar ndan?
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Bir de onlarla ittifak eden Yemenlilerin bindikleri atlardan
Z rh ve kalkanlara bürünmü olarak yürüyen -ranl lardan?
Yan mdaki grupta bulunuyorken di leri d ar da aslanlar
Zalîm ve Zû Kerib’in o'lu Ammâr’d r aslan gibi olanlar
Grubumda bir de Ukbe, Ubbâd ve Rabî’ gibi cengâverler
- te onlard r kumlu tepelerde sorumluluk ta yan kimseler
Safiyye’nin bu iirle kendilerine seslendi'i ahsiyetler kendi aralar nda bir
güç birli'i yaparak Mansûr’u ve onun ordusunu beklemeye ba lam lard r. Daha
sonra iki taraf aras nda meydana gelen iddetli çat mada Mansûr’un ordusu yenilmi ve geri çekilmek zorunda kalm t r. Bunun üzerine Kisrâ daha büyük bir
ordu haz rlayarak Araplar n üzerine göndermeye karar vermi tir. Bu arada
Kisrâ’n n Arap as ll komutanlar ndan Tamîh’in gönlü buna raz olmam ve
Safiyye’nin kavmine bir elçi vas tas yla haber gönderip Kisrâ’n n yapt ' büyük
haz rl ' onlara önceden haber vermi tir. - te, Safiyye a a' daki beyitleri de içeren
uzun bir iiri bu münasebetle söylemi tir:
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Bravo senin gibi sâd k bir nasihatç ya

Nasihat senin savundu'un bir görü tür ey insan!
Ba na bir olay gelirse $eybân’ yan nda bulursun
“Bana bir ey olmaz” deme, sen nas l emin olursun
Zamand r bu, insan n ba na hep musibetler getirir
Ruhum sana feda olsun, unu bil ki zaman haindir
Dâvam Araplar n dâvas d r, $eybânîler de kavmim
-çlerinde sayg n biriyim, küçük dü ürülecek de'ilim
Kisrâ vars n gelsin, ondan sonra da gelsin Yafesîler
Gelsin onlarla beraber Türk, Deylem ve Habe ler
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Vard r yan mda uzun atlar, keskin k l ç ve m zraklar
Ayr ca silahland r lm ak saçl lar ve delikanl lar
Safiyye bu iirini söyledikten sonra kabilesini uyararak Kisrâ güçlerine kar
koyacak bir güç olu turmalar n ve sab r gösterip direnmelerini tavsiye etmi , aksi
takdirde kendisine s ' nan Hind bint Nu’mân ile birlikte iltica edecekleri ba ka bir
kabile bulmak zorunda kalacaklar n içinde u beyitlerin de bulundu'u uzun bir
iirle dile getirmi tir:
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Ey ma'rur ki iler! Siz benden sorumlu kimselersiniz
Hayat ma yemin ederim ki sizler ömrümün erefisiniz
Direnseniz sizden ba kas n yard ma ça' rmayaca' m
Direnmezseniz ehirli herkesi yard m ma ça' raca' m
Ça' ray m da gelsin atalar temiz ve korkusuz Mudarîler
$eref sahibi her sava ç s yla bana yard m için gelsinler
Gece vakti ara verilen sava a sabahleyin tekrar devam etmek üzere haz rl klar yap lmaya ba lad ' nda Kisrâ’n n Arap as ll komutanlar ndan Tamîh ile
görü en Safiyye, kendisinin de Arap as ll oldu'unu hat rlatm ve bu sava ta
Kisrâ’n n güçlerini ma'lup etmeleri için ondan destek isteyerek konuyla ilgili
dü üncelerini dört beyitlik u iirle dile getirmi tir:
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Soylular çocu'u Tamîh istedi'i takdirde
Acemlere zafer olmaz a iretim üzerinde

-yâd kabilesi bir ma'lubiyet üstlendi'inde
Acemlerin ma'lubiyeti olacakt r ellerinde
Uzun süredir yücelikler ve iftihar sahibiyiz
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Dünyan n sonuna dek bunu devam ettiririz
Tamîh’in yard m en de'erli yard m olacak
Amca çocuklar na en iyi efkati dokunacak
SONUÇ
Allah insanlar yaratt ' ndan bu yana aralar nda sava lar hiç eksik olmam t r. Kabile hayat ya ayan Araplarda bu sava lar n ilginç örneklerine rastlanmaktad r. Arap kabilelerinin bir taraftan kendi aralar nda, bir taraftan da kom u
krall klarla yapt klar sava lar literatüre “Eyyâmu’l-Arab” olarak geçmi tir. Ekonomik, sosyal, psikolojik ve ba ka baz nedenlerle meydana gelen bu sava lar
Araplar önemli oranda mal ve can kayb na u'ratma bak m ndan onlar olumsuz
etkilemi se de, dil ve edebiyatlar n n geli mesine önemli katk lar sa'lam t r. Nitekim bu sava lar ba'lam nda Arap dilinin terminolojik yönü geli mi , birçok
atasözü ortaya ç km ve iir oldukça ilerlemi tir. Bu sava lar yak ndan takip
eden erkek ve kad n airler söyledikleri iirlerle kendi kabilelerinin sava ç lar n
sava a te vik eden moral verici iirler nazmetmi , korkak davrananlar veya kaçmaya te ebbüs edenleri ele tirmi , sava ç lar n n gösterdikleri kahramanl klarla
övünmü ve ölenlerin ard ndan mersiyeler söylemi lerdir.
An lan özelliklerin birço'una sahip olan Eyyâmu’l-Arab örneklerinden biri
de Zûkâr Sava ’d r. Hz. Peygamber k rk ya ndayken elçi olarak görevlendirildi'i
s ralarda patlak veren bu sava Bekr kabilesi ve müttefikleri ile Farslar aras nda
meydana gelmi ve Farslar n yenilgisiyle sonuçlanm t r. Birçok Eyyâmu’l-Arab
örne'i gibi bu sava da Arap dili ve edebiyat aç s ndan önem ta maktad r. Zira:
1) Bu sava münasebetiyle çok say da “garîb” kelime ve terim ortaya ç km t r.
2) Baz hikmetli atasözleri bu sava münasebetiyle söylenmi tir.
3) Birçok erkek ve kad n airin y ld z bu sava ta parlam , bunlar gerek
“recez” gerekse “kasîde” türüne giren çok say da iir söylemi lerdir. Bu iirler ait
olduklar dönemdeki Araplar n sosyal, siyasal, dü ünsel, kültürel ve dinsel ya am
tarzlar na k tutmalar aç s ndan hem dilciler ve edebiyatç lar için, hem de tarihçiler için önemli birer vesika say l rlar.
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