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iRAN'DA NAKDiJ~~iiRiN TARtH<;:ESi
Dr. Abdulhfiseyn-i ZERRiNKUB*
(Yev. Dr. Mehmet ATALAY)**

~iir tarihinde tenkidi anlaYl~m varhgml g5steren en eski beIge,
esinlikle hied IV. Asrrdan 5neeye gitmez. Sozkonusu olan, iran'm yeni
~iiri, yani isliimdan sonraki edebiyattlr. C:;;Unktl eski ~iirden ve isliimdan sonraki
edebiyattan elimize ula~an bilgiler, iran'da nakdli~~iirinb~langleml ve ilgili eserleri
ara~trrabileeek kadar fazla degildir. Yeni ~iirin ba~langlel hakkmda da 'rok soz
soylenmi~ ve halen de soylenmektedir. Yeni iran ~iirinin en eski omegi ve ~iir
tenkidinin artaya 'rlkl~l, ger'rekte hied IV. Asrrdan daha geri gitmez.

iran ~iirinde sanata yonelmenin izleri bu asrm sonlarmda goIiildti. Bazl bedii
sanatlarmm adl, soylendigine gore ilk kez olarak Ferruhf ve 'Unsurf'nin ~iirlerinde
zikredilmektedir. Fakat bu ttir tenkidin izleri, a donemdeki eserlerde gtl'rltlkle
g5rillfir.
ruhunun ortaya 'rIkt1gl en eski yerlerden biri, 0 devir ~airlerinin
Saraylarda ~airler arasmdaki kIskan'rhk ve rekabet, onlan birbirlerinin
eserlerini tenkide zorluyordu. Bu i~ iran edebiyatmda git gide bir adet halini aId!. Bu
konuya i~aret etmeden, iran'da ~iir tenkidinin tarih'resinden soz etmek eksik
kalaeaktrr. Kuralslz ve diizensiz alan bu ttir tenkidin eski omekleri olarak,
Dakfkf'nin beyitlerini naklettikten soma Firdevsf'nin Sdhndme'de yer verdigi ve
kendisinin 0 ~iirler hakkmdaki dti~iineesini a'rlkladlgl ~iirler zikredilebilir:
Bu

ele~tiri

~iirleridir.
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• Bu yazl Dr. Abdulhuseyn-i Zerrinkub'un makalesini i~eren Yadd~tha ve Endi:jehCi adh
eserde bulunan "Tdrihr;e-i Nakdu ':j-~i'r der jran" isimli makalenin ~evirisidir.
•• Atatiirk Univ. Fen Edebiyat Fak. Dogu Dilleri ve Edebiyatlan B1)1. Fars Dili ve Ed. Ogr.
Oyesi.
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"Bu name benim elime gefince, oltam balzga taklldl.
"Baktzm, bu nazm bana gev~ek gorundii; biitiin beyitler bana yanllf geldi.
"Ben bunu, padi~ahm, faydaszz soz soylemenin ne oldugunu bilmesi ifin
yazdzm.
"Agzz, yemekten bo~ kalzrsa, uygunsuz ~iir soylemeyi bir kenara koyman
daha iyidir.
"Sana, boylesozsoylemen gerektiginde, soyleme ve kendini zahmete solona.
"Tabiatm iib-z reviin (akan su) gibi olmadzkfa, padi~ahlara ~iir yazmaya
te~ebbiis etme. "
Bu Ijiir tenkidi tliriine ait elde edilebilen en miikemmel ve zarif amek,
'Unsuri ile Gazii'iri-yi Riizi arasmdaki muarazalardlr. Tezkirecilerin de yazdlgl gibi, Gazii'iri, Kaside-i Liimljye'sini Gazneyn'e ganderdigi zaman, sultanm benzersiz baglljl, 'Unsuri'nin kizgmhk ve kiskanyhgma sebep oldu. 0, aym vezin ve kafiye ile sayledigi kasidede, Gazii 'iri'yi ~iddetli bir Ijekilde tenkid etti ve ona, bazan
kin ve inatla, yogu defa isc hakh olarak bazl tenkidlerde bulundu. Gazii'iri, ikinci
defa aym vezinde bir kaside nazmetti ve Gazneyn'e ganderdi. Bu kasidede, MelikU~ljuara 'Unsuri'nin tenkid ve itirazlanm, bazl deliller ve ~evahidle cevaplayarak
reddetti. Hatta onun kasidesini yeni itirazlarla tenkid etti ve onu Ijiddetle yerdi.
Belki tezkirecilerin, bu hikiiyenin zeylindc naklettikleri vc 'Unsuri'yi, Gazii'iri'nin
Divan'ml dikkate almamakla itham etmeleri, uydurma bir efsaneden baljka bir i?cy
degildir. Fakat bu Uy kasidenin degeri, iran'da i?iir tenkidinin tarihi aylsmdan yok
dikkat yekicidir. Bu yiizden, belki onlann bir klsmmm zikredilmesi, bu satulann
okuyuculan iyin faydadan uzak olmayacaktu. Bu kasidelerin tamaml, 'Unsuri'nin
Divl1n'mda ve Mecma 'u'ljusahii'nm birinci cildinde yer almu~tlr. Burada, Gazii'iri'nin ikinci kasidesinin bir kiSffil, 'Unsuri'nin ona yazdlgl tenkid ve Gazii'iri'nin ona
verdigi cevap nakledilmektedir:
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''Artzk yeterey hiikiimdar! r;iinkii bu ~airlik ve ~iirden dolaYl bana padi~ah
aldatan ve hilekiir cadz derler.
"ArM yeter ey hiikiimdar! r;iinkii, bu kzrmzzl altin mzdzr, yoksa kznk ta~ ve
fanak fomlek midir diye diinyayl ~iipheye d~iirdiin.
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''ArM yeter eyhukumdar!C;unkUheriki cihanda amel defterimde ~ukriimun
yazzlacagz yer kalmadz artzk.
''Arttk yeter ey hUkUmdar! C;unkU ben, butUn cahillerden Mesih hakkmda
i~ittigim ~eyi, senin haklanda devamlz i~itiyorum.
''Artzkyetereyhukumdar!C;unkUsenin yiizbinlerceyzl ebediliginvardzr. Mukayese et ve YQ$adzgm yzl miktarznca mal bag~la. "
'Unsuri, kasidesinde, ana /ill ~ekilde kar~lllk veriyor ve ele~tiriyor:
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''Artzk yeterey hukUmdar!Senin bag~zndan dolayzsana naszlinat9z (vermekte
zsrar eden) denir?C;unku "bes:yeter"sozU., kibirden ve nazdan dolayz usanmamn belirtisidir.
"Yeter demek(uygun)olmaz. C;unkU sen Allah tarafindan halka gonderilmi~
bir rahmetsin. Allah'zn rahmeti konusunda ise usan9 ifade eden soz saifetmek hatadzr.
"Senin bag~mla durumlarz duzeldigi i9in, kendilerine ''padi~ah aldatan"
adzm koydular.
"Yamlzyorlar. C;unku asIa seni kimse aldatamadz. Senin hakkmda hi/ekiirm hilesi sokmedi ve de sokmez.
"Eger bir ki~i bir ~ey vermekle aldanm~ olursa, Mutelil Cyiice) ve Muheymin (korkudan koruyan) olan Allah'm rzzkzyla aldanm~tzr.
"Senin bag~mdan dolayz feryad etmemek ($ikiiyet9i olmamak) gerektigi
haldeferyad ederler. Ancak mihnet, me~akkat ve korkulardan dolayz feryad ve figan
edilir.
"(Gazli'iri) her iki dunyada amel defterimde bundan daha fazla te~ekkUrU
mun yazzlacagz mahal kalmadz, demektedir.
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"ila edilmeyen te:;ekkiir boyle sonsuz bir yer kapladl. Eger te:;ekkiir etseydi, ne kadar yUcelik elde ederdi.
"Lutuf ve ihsamnm yeterliligine dair sana nasihat etmi:; ve fazla ihsanda
bulunmaktan sakm, omrnnun seneleri saylSlnca mal bagl1la, demi:;tir.
"Sana, memleketin gelirlerinden hir;biri esirgenmedi. Senin i:;in de iilke fethetmekten ba:;ka bir :;ey olmadl.
"Devamh olarak, senin hakklnda Mesih ir;in cahillerden ve kmayanlardan
i:;ittigim sozleri duyuyorum, demektedir.
"Senin vasfim cahillerin rivayetiyle soylemesi daha kOtiidiir. Halbuki Allah dileseydi, (0) bunu soylemezdi. "
Gazli'iri, ikinci kasidesinde cevap verir ve 'Unsuri'nin bu itirazlanm reddeder:
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"Kur'lin'm nazmma binlerce kusur isnad ettiler. (Buna) A 'rlif ve Enflil sureleri (:;ahit)tir.
"Tenkid ederken; bu, be:;er soziidiir, dediler. Nakzederken, benzerini getirmekten aciz kaldllar.
"Eger, onun :;iikiir yiikiinden dolaYl figan edersem, :;a:;lrma. Figan, sevinr;
ve eglenceden dolaYl olur; korkudan dolaYl deftil.
"Eger bir ki:;i, selamete ve vuslata ula:;mak ir;in hayat suyunda boftulursa,
"kesin olarak bilirim ki hayat r;e:;mesinin suyundan, tath suyun ba:;mdan
ger;enlerden dolaYl figan ettikleri gibi figan ederler.
"Rudeki'nin, "herkesin fakirligi ve ger;im derdi vardlr" :;eklindeki :;iikiir :;iirine bak
"?eygamberlerin ve abdallarm ruhlarmm. cennet hurilerine aldandlgl gibi, hikmet sambi padi:;ahlarm gonlii de iyi :;iire aldamr.
" ?adi:;ahlara, haslm tarafindan aldatllmak aYlphr;benleri misk kokan giizeller tarafindan aldahlmak defjil.
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''Allah, Hz. jsa zamamndaki cahillerin dedikodu ve korkulanndan ona haber vermedi mi?
"Eger cehalet ve daliilet ehlinden bahsettiysem, bugiin bana ve ~iirime ne
halelgelir?"
Bu tfu omekler iran edebiyah tarihinde az degildir. Enveri, iki devin kan1m, Mu 'izzi'nin boynu iizerinde kabul eder. Sa'di, Zahir-i Fiiryiibi'ye,
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"Gogun dokuz kiirsiisi;m~, KIZzl Arslan'm ayagmm altma koymaya ne gerek var?" diye itiraz eder.
Niziimi-yi 'Ari1zi ~oyle nakleder: "Hiikiinogullan hukiimdarlarmdan Sultan
HlZlr b. jbrahim, birgiin, Re~idi'ni n ~iiri ni naszl buluyorsun? diye Emiru '~-~u 'arii '
'Am 'ak'tan sordu ve ~ucevabzaldl:Sonderecede temiz ve belig bir ~iir,fakat biraz
tuzu eksik. Bir sure soma Re~idi olgunla~h; padi~ahm huzuruna 91kh ve oturmak istedi. Padi~ah onu yanna 9agIrdi ve ~oyle dedi: "Emirul-~u'arii'ya, Re~idi'nin ~iiri
naszldlr? diyesorduf!;umda, iyi,fakat tuzsuz, cevablmverdi." Re~idi, tazimde bulundu
ve irticalen ~u klt'ayl soyledi:
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"Benim ~iirimi tuzsuz olmakla aYlpladm. Dogrudur. Belki
"benim ~iirim, ~eker ve bal gibidir. Bu iki ~eyde de tuz aranmaz.
"Senin sOzUn, ~algam ve /;Jakladzr. Ey kaltaban, tuz, sana gereklidir. "
~airler arasmdaki rekabetten kaynaklanan bu tiir tenkid, Hind padi~ahlannm saraymda ve Hindi adlyla Fars ~iirinde reva9 bulan iislupta her zamankinden
daha 90k kullamldl. 0 donemin niiktedan ve ince hayalli ~airleri, bu tfu itiraz ve tenkidlerle, kendi rakiplerini alt etmeye9ah~lyorlardl. NitekimKelim'in9agda~lanndan
$eydii'mn, Hiici Muhammed Ciin-l Kudsi'ninbir kasidesine, ba~mdan sonuna kadar
itirazetmesive onun her beytine aynayncevap vermesi me~hurdur.Kudsi'~oyle der:
":'-"'l>,j. ~I~..;..;Tr
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"Alem, sensiz ben'inferyadmdan, nazar otunun ate~ten kalkamayacagl
kilde

~e

daralm~tzr. "

$eydii ise uzun bir mukaddimeden sonra, ona

~u ~ekilde

itirazda bulunur:
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"Ey hiineru edib! Her sazU eksiksiz olarak alal terazisiyle di4unerek tenkid et.
"Sineye giren havanm, havamn cinsinden olmasl gibi, feryad da goniilde
kaSltslZ giden bir havadu.
"Alem ondan dolaYl daralmaz. Fakat alemdeki insanlar, usant; ve blkJanllktan dolayl, eger ondan sllalularsa, gayet yerinde olur.
"Dargo~luLUk senin gOzUnden kaldu'zlamaymca, cihamn, seninferyadmdan dolaYl daraldlgml farzettim.
"iki mlSram terkibi birbiriyle irtibath degil. 9iinkU sOzUn devaml (ak~l),
d~iince itibanyla her iki mlSradan farkhdlr.
"Alemin feryattan daralmasl, onun keyfiyeti degildir. ?ira cihan, kederden
dolaYl ganiiller iizerinde daralml1tu.
"Yerin darhgmerede, kederinverdigi darhk nerede? Ten ile can arasmdaki
fark da oldulcfa aFktlr. "
Geri kalan beyitleri bu kurala gore mukayese etmek gerekir.
~airlerin tenkidine paralel olarak, yazarlann tenkidinden de soz etmek gerekir. Yazarlardan maksat, tezkire ve edebi kitaplann yazarlandlr. Bu grup arasmda, ~iiri tamma ve iyisini, kotiisiinden ayudetme hususunda zevkiselim sahibi olanlar vardu. Bazilan da miitalaa ve inceleme neticesindc tenkid meseleleri hakkmda
yah~malar yapml~lardlr. Bugrubagirenlerin tiimii hakkmda aylkya bilinen ~ey, hemen
hemen hepsinin, ~airlergibi, ~ahsi dii~unce veinanylanndanba~ka onemlibir ~ey beyan etmemi~ve genellikle lafzi ~ahislerden ileri geyememi~ olmalandlr. Bununla beraber ~iir tenkidi tarihinden soz edilirken onlann adlm anmamak olmaz.
Bu grubun ba~mda, Kiibusniime yazanndan bahsetmek gerekir. Emir 'Unsuru'l-me'iili Keykiiviis b.iskender b.Kiibiis b. Vo~mgir, bu kitaba gore tip, nucum,
musiki, ~iir, in~a, binicilik ve askerlikte maharet sahibidir. hiyarilerin bu sanatkar
emirinin taze ve tecriibelizevkini hikaye eder. Kiibiisniime'nin35. babmda yazar, ~a
irliginmetodunu, ogluGilii~iih'aogretmektevekendisininbu konudakiilmive ameli
tecriibelerini fasih ve giizei bir ifade ile aylklamaktadlr.
Siirin terkibi ile soze ba!llayan yazar, !loyle der: "Ey ogul! Eger ~air olursan, sOzUniin sehl-i mumteni olmasma gayret et; anla~llmayan sozden salan; senin
bildigin, ba~kasmm bilmedigi ve ~erhe ihtiyacl olan ~eyleri soyleme. 9unkU ~iir,
insanlar it;in soylenir, soyleyenin kendisi ifin degil. Vezin ve kafiye ile yetinme. Sanatslz ve diizensiz ~iir soylerne. 9unkU sade (sanatslZ) ~iir, hOff olmaz; sanat yapmak
ve siislemek gerekir; "falglcl ve ses hususunda insanlarm ho~una gitmesi ifin... "
~iirde ne~elendirmekdegerekir. "OzetleKiibi1sniime'nin yazan, kudemanm istedigini
hula-sa ve nakdii~!liir hakkmda kendi tecriibelerini kolay ve aklCl ibareler iyerisinde
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beyaneder. ~iiringayelerindensoz eder: "...$iir, medih, gazel, hiciv, rnersiye ve ziihd
konularmda soylediftin soziin hakkzm tam olarak ver; asIa eksik soz soylerne. Nesirde (bile)soylenrneyen sozu nazzrnda soyleme. r;iinkU nesir, reayaya; nazzrn ise padi~aha benzer. Reayaya yak~mayan, padi~aha da yak~maz. LatifgazeI ve terane
soyle. Medihte kuvvetli, cesur ve gayretli 01. Herkese layzk olan ~eyi bil. Yapngm
ovgiiyii, memduhuna layzk olacak ~ekilde soyle... Hi{:bir zaman belinde bz{:ak (bile)
tapmam~ olan ki#ye, "senin kzlzcm arslam devirir; rnzzrakla Bisutfln dagznz ele
ge{:irirsin; okla kzlz yararsm" derne. AsIa bir e~ege bile binmerni~ olan ki~inin anm
diildiile, buraka, RUstem'in anna ve Husrev Perviz'in atma benzetme ve herkes i{:in
ne denmek gerektiftini bi/. .. " Bu hiir ve tecriibeli Emirin geryeklere duydugu a~k ve
ilgi, onun tenkidini daha saglam ve dogru bir ~ekilde gostermektedir. Bu yanden
Kiibilsname'nin 35. faslmm, Farsya ~iir tenkidi metinleri arasmda ayn bir yeri vardir.
Kiibilsnfzme'den hemensonra Nizfzmi-yi 'ArflZi'ninr;ahiir Makiile'sinden saz
etmek gerekir. Bu kitabm ikinci makalesi ~iir ve ~airlik hakkmdadir. Bu makalede
yazar, sadece ~iirin mahiyeti, ~airin ve ~airlerin nasJ! olmaSI gerektigi hakkmda soz etmiyor, buna iHiveten zaman zaman biryok hikaye iyinde ~airlerin ~iirlerine yanelik
tenkidi dii~iincelcrini de aylkhyor. Nitekim Buy-z cuy-z Muliyiin kasidesini ve
Mu 'izzi'nin 0 ~iire cevap olarak sayledigi kasidenin matlami zikrederken aylkya ~oy Ie
diyor: "Bu ~iirle 0 #ir arasmda nefark oldugunu biitiin akzllzlar bilir... " Ba~ka bir
yerde Firdevsi ve $iihniime'den soz ederken ~ayle diyor: "...Doftrusu geride hi.{:bir
~ey bzrakmadz, ama sozii en yuksek zirvelere pkardzvetatlzlzkta akan su derecesine
ula~tzrdz. Sozii, onun ul~tzrdzgz dereceye vardzracak gu{: ve kuvvet hangi tabiatte
vardzr... BenAcem'de bu fesahatte bir ~airgoremiyorum, bir{:okArap~iirinde de. "
Fakat tezkire yazarlannm tenkidi Nuruddin Muhammed-i 'Avflnin Lubii.bu'l-elbfzb'l ile ba~lar. Onun tenkidi miiphem, monoton, aidatlci ve dikkatten uzaktn. 0, secili ve sanath ibarelerin iyerisinde her ~air hakkmda birbirine benzerve miiphem hiikiimler verir. Onun ifadelerinde, birincidereceden bir ~air ile, sanata ycr vermeyen bir kafiyeci arasmda bir fark yoktur. MeseHi kendisinden birkay beyitten fazla
bir~ey kalmayanFirilz-z M~rzkihakkmda~oyle der: "Sanat ordusunda muzafJer olan
ve derilnu ~iir irad etmede gun gibi aydmlzk olan Firilz'un ~iirleri, {:almm~ kzbleden daha giizel ve onun derilnu ~iir soylemede gozdeki nurdan daha se{:kin. " Melikii~~uara 'Unsuri hakkmda ise ~ayle der: '''Unsuri, sanat cevherlen:nin esasz ve fazilet sahasmm cevheri, devrindeki ~airlerin onde geleni ve zamanzndaki fazzl ki~i
lerin oncUsudur... "Biliihare bu iki ~air hakkmda 'Avflnin dii~iincesini ogrenmek isteyenki~i iyin, onun bu taltifve dalkavukluklanmn gerisinde bu iki ~airden (Firilz-z
M~rzki ve 'Unsuri) hangisini iistiin tuttugu anla~llmaz.
Fakat Devle~iih-z Semerkandi'nin Tezkire'si, ara~tlrma ve tarih bakImmdan
fazla bir degeri olmamakla birlikte, nakd (tenkid) yoniinden daha sarih ve aylk 01dugu gaze yarpar Buhiikiimhernekadar mantlki olyiilere yogunlukla dayanmiyorsa
da, eserde bulunan sarahat ve giiyliiliik yoniinden dikkat yekicidir. Meselii Emir
Nasr ve Rudeki krssasmi zikrettikten sonra ~oyle der: "Derler: Bu kaside Emir'in
gonLUne oyle uygun diqtii ki ayagma {:izmesini giymeden atma bindi ve Buhara'nm
yolunu tuttu. Bu dururn akzllz ki~ilere biraz tuhafgelir. 9iinkii sade, edebi sanatlardan, bediiyi'den ve metanetten uzak olan boyle bi,. ~iiri eger bu zamanda bir ~air,
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sultanlarm ve emirlerin meclisine arzetse, hit; kimse bunu begen-mez. " Diger bir
yerde Firdevsi hakkmda ~oyle der: ".Be~ yilz yI1 geytigi halde, zamanm ~air ve fasihlerinden hiybiri :jahname'ye benzer bir eser meydana getinne gilciinil kendinde
bulamad!. Bu kudretvekabiliyethiybir ~aire nasib oimadl ve olmaz da. Bu, AlHih'm,
Firdevsf'ye verdigi bir liltuftur." Bundan sonra gitgide, ediplerin ~iir ve ~airler hakkmda verdigi hilkiimler daha aylk ve kuvvetli bir ~ekilde goriililr.
HicrfX. aSIrdansonra yazIlan tezkirelerde, aylkfakat 0 kadar dakik olmayan
tenkidler yoktur. Malfundur ki insanlar yava~ yava~ 0 tatsIz ve monoton secileri
tekrarlamaktan blkml~, ~airlerin geryek deger ve derecesini tammaya yeni bir a~k
ve ihtiyay hissetmi~, belki de lafazanhk ve kafiyeperdazhk (~iirinde kafiyeden ba~
ka bir ozellik bulunmama) pazarmm revay bulmasl, ~iirin gerilemeye ba~ladlgl 0
yagda, bu tenkid doneminin ortaya ylkmasmda etkili olmu~tur. Zira ~iir, taklid ve
inhitat (gerileme) ylkmazma battIgl vakit, her bir sanatsIz kafiyeci (kafiyeli, fakat
sanatslz ~iir soyleyen), ~airlik davasma kalkI~lr ve taklid ile ibtikiir (orijinal olma)
arasmdaki farkl goremeyen avamm olgunla~maml~ zevkini kendine meftun eder ve
yarpltIr. Bu durum yaresiz olarak, kilstah ve pervaslz tenkityinin ortaya ylkmaSlm
gerektirir. Bu yiizden, bu devrede bazl ki~ilerin aylk ve vazIh bir ~ekilde ~iirin iyisi
ve kotiisii hakklllda soz soylemesi tuhaf degildir.
o donemin hilkiimdar ve emirleri araslllda kabiliyetli ~airler yard!.
Sam-z Mirza, Tuhfe-i Sami adh tezkiresinde tenkityilik gilciinii tam olarak
gosterir. Onun tenkidde kullandlgl pervaslzhk ve aylkhk ovgilye deger. 0, begenmedigi ~iirleri yogunlukla sert bir ~ekilde red ve tenkid eder. Lisani hakklllda ~oyle
der: "Onun $iirleri birbiriyle mutenasip degildir. ?ira, onun ba$tanba$a giizel olan
bir gazeli azdzr ve onun $iirleri ir;inde gUzel olan da t;ok giizeldir. " Me 'ani-yi Yezdi adh diger bir ~air hakkmda da ~oyle der: ":jairlikte kendisini me$hur $airlerden
az gormez. Fakat onun $iiri, y:L;J! ~..gi ~l : Mana, $airin karnzndadzr" hukmundedir. Gorilnil$e gore ise Me 'ani az hulunur. "
Hindistan'da telif edilen Mir 'iitu'l-hayal ve Hulasatu'l-e$ 'ar, Tezki.re-i Huseyni, Sefine-i HO$-bU gibi bazl tezkirelerin de az yok bu fur tenkitlerde payl vardu. Ae$gede-i Azer, bu tiir tenkidin en incesi olma ozelligini ta~lr. Onun yazan
olan Hiid Lutf 'All Big Azer-i Bigdilf'nin kendisi, ~air ve faziletli bir ki~i idi, ama
tenkityilik hususunda liizumundan fazla sertlik gosteriyordu. Goriinii~e gore bu
yuzden yagda~lan onu "Azer-i dir-pesend: zor begenen Azer" diye adlandmrlar. Onun
tenkitleri sadece kendisinin ~ahsi zevkine dayanmakla birlikte, selim bir zevke hitab ettigi iyin, dikkate deger. Biryok yerde 0, ovgilye deger bir aylkhk gosterir. Hakim S~fa 'f'den soz ederken ~oyle der: "Divan sahibidir. Fakat $iirleri nispeten birbirinden t;ok farklzdzr." Neciit-z 'Abdu'l- 'iiI adh bir ~air hakklllda ise ~oyle yazar:
"Hit;bir tezki.rede hulunmasz mumkun olmayan hirt;ok $iir soylemi$, tatszz vezinli
latzfeler yazml$tzr... "
Kayarlar devresinde, bu sarahat ve cesaret yerini tekrar riyakarhk ve dalkavukluga blraklr. Tezki.re-i Dilgl4'a ve Encumen-i Hakiin bu tenkityilik zevkinin
gerileyi~ini gilzel bir ~ekilde anlatu. Hidayefin Mecma 'u'l-fusahii'sl, bu devrenin
en onemli tezkiresi saYlhr. Bu kitapta, ~airlerin edebi degeri hakkmda kullamlan
ifadeler, genel olarak klsa, miiphem ve monoton goziikiir. Meselii Senii I hakklllda
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f?oyle yazar: "E~siz bir yazar, benzersiz bir ~air, sanat gogiiniin ayz, alai tahtzmn
Ebii Leys-i Taberistiini hakkmda ise f?oyle der: "Fazilet ve kemal bulutlarznzn yaftmuru, makam ve yUcelik ormanlarznzn erkek arslanz. " Hidiiyefin, bu iki
f?airin dereeesi hakkmda nasl1 diif?iindiigu ve hangisini daha iistiin tuttugu anlaf?l1abilir? Mecma 'u'l-fusahii ve Riyiizu'l- 'iirifin adh eserlerinin bir90k yerinde Hidiiyet,
'Avfi'nin tenkit tarzml hatIrlatH. Fiizzl-z Geriisi'nin, Sabii'mn Sehe~iihniime'sini
Firdevsi'nin Siihniime'si ile mukayese etmesi ve ondan iistiin gormek eiir'etinde bulunmasl boyle bir devreye tesadiif eder.
Simdi, ediplerin usul ve kaidelerini araf?tInp ineeledikleri feooi (sanatsal)
tenkidden soz etmek gerekir. Eger, Hiirezmi'nin Mefiitihu'l- 'ulUm'da tasarladlgl gibi, feoo-i bed!', nakdiif?f?ir baf?hgl altmda zikredilebilirse, f?imdiye kadar yanhf?hkla
Ferruhi'ye ait oldugu samlanMuhammed b. 'Omer er-Riiduyiini'nin Tercumiinu'lbeliiga'sl, iran'da nakdiif?f?iir hususunda ilk kitap saYllabilir. Re$id-i VatvafIn Hada'iku's-sihr'inin csaSI sayl1an bu kitap, bugiin mevcuttur ve bilinenin zlttma, zaman
i9inde yok Olmamlf?tIr. Onun nakduf?f?iir yoniinden degeri hakkmda soz etmek, baf?ka bir zaman ister. Burada, bu yonden Hadii 'iku's-sihr'in ozii ve esaSI oldugunun
ve bazl yonlerden ondan iistiin oldugunun tekrar edilmesi yeterlidir. Fakat bedi' sanatlanna dair olan Hadii 'iku's-sihr fi dekii 'ikz'~-$i 'r bazan, kendilerinden f?iir nakledilen bazl f?airler hakkmda ol9ulii gorii~ler ortaya koyar. Mesela tef?bihten soz ederken f?oyle del': "!jairlerden bir grubun yaptzklarz ve yapmakta olduklarz, bir $eyi,
somut alemde degil de hayal ve vehimde mevcut olan bir $eye benzetmek, elbette
gUzel ve kubul edilir degildir. Aynz ~ekilde somut alemden soz edilirken; parzldayan parmagzn, dalgasz altzndan olan miskten denize benzetilmesi gibi. Halbuki asia
somut alemde ne misk denizi mevcuttur, ne de altzndan dalga. Danemin in.~anlarz,
bilgilerinin azlzgzndan dolayz, Ezraki'nin te~bihlerine meftun olm~ ve hayrete di.4'm~lerdir. Onun ~iirindeki biitUn te~bihler bu tUrdendir ve i~e yaramaz." Diger bir
yerde hiisn-i tahallusdan soz ederken f?oyle der: "Kemali giizel sayler. ZiiljUn vasjindan memduhull medhine geqer. Kemiili'nin bu tahallusu giizeldir. Bence Arapta
ve Acemde hiq kimse bundan daha giizel bir tahallus yapmam~tzr. Bu, Kemii!l'nin
gUzel i$lerindendir... " Bununla birlikte nakduf?f?iir R~id'e gore ozel ve miistakil bir
fen degildir, belki bedi' sanatlan arasmda zikredilir.
Bir aSH soma nakdiif?f?iir ozel bir fen olarak, el-Mu 'cemfi me 'iiyiri e$ 'ari'l
'Acem adh eserin muellifi olan !jems-i Kays-z Razi'de sozkonusu olur. el-Mu'cem;
aruz, kafiye, bedi' ve nakduf?~iir hakkmda Fars diliyle yazllan en onemli eserdir.
Onun zamamnda da her zamanki gibi, "~iir tenkidi hakkmda, kafiyenin eaiz olmasl
ve olmamasl hususunda" bir90k yamlglya dUf?en; yUzlerini "noksanslz ve hataslz
laflzlan nazmetmeye" geviren; "hezeyana suriiklenen f?airlik sanatI" ve "hlrslzhga
yonelen f?iir ushlbu" ile yetinen, fazla sermayesi olmayan birtaklm kif?iler yard!.
Bu hilekarlar pazannm revael ve hiinerli kif?ilerin iltifat gormemesi, !jems-i
Kays-z Razi'yi, bu meseleler hakkmda araf?tIrma ve ineeleme yapmaya tef?vik ediyor. Onun kitabl, ozellikle ikinei boliimii dogrudan dogruya bu konular hakkmdadlr. Herkesin bildigi 0 hususlan bu makalcde nakletmenin ve ozetlemenin faydasl
yoktur. 0, kafiye kusurlan ve ~iirin begenilmeyen vaslflan hakkmda faydah vc inee bir araf?tIrma yapar; lafzi kusurlan mana ile ilgili kusurlardan aymp, f?evahid ve
padi~ahz."
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orneklere dayanarak onlann boliimlerini aYlklar. ~oyle der: "Ve ~air, ~iirin, faresizlik yeri oldugunu sanmamalz. Oncekiler ~iir zururetinden dolay, bazl hatalar
yapm~ ve ~iirlerinde bazl u.sluplara ihtiyaf duym~lardzr. Zira iyi ~iir soyleyenlere
uymak gijzeldir, kiitii soyleyenlere degil." $ems-i Kays kitabm akl§l iyinde, defalarca, aClmadan ve hatta bazan zalimce bazl §iirleri tenkid etmek ve silip atmakla birlikte, bu i§te ifrata kaymamak gerektigine de inamr. "... Ve bununla birlikte haklwniyetin geregi olarak, halkm slmfve tabakalan gibi, insanlann kon~ma tarzl da
farklzdlr. BazlSl gijzel, bazlSl firkin. .. Ve hepsi halk arasmda geferlidir, insanlar
arasmda kullanzlmaktadlr. Nitekim, firkin bir ~aka ve yersiz bir giildurii, buyiik bir
mecliste, oyle uygun di4er ve soyleyici ondan oyle menfaat elde eder ki birfok giizel ~aka ve ho~ giildurii, onun onda biri kadar bile iltifat gormez. Aynz ~ekilde kadzn kllzklz genflerin kotii sozlerle ve c,:irkin manalarla (sergiledigi) co~kunluk, baZI
meclislerde insanlara, birc,:ok bedi' sOzUn ve latif teranenin veremeyecegi Olfiide
ne~e verir. Hal boyle olunca bir kimsenin sozunu reddetmekle onun yiizUne kar~l
sert kon~mak, basiret ve aklldan uzaktlr; ahliiki gijzellige buyiik onem veren ~eri
atfe de mahzurludur." Burada sanki $ems-i Kays, zevklerin yol gostermesi hususunda ele§tirmenin iistlendigi g6rev ve sorumlulugu unutmu§ gibidir. Eger tenkityi,
her "naho§ §aka"YI ve her "zaylf sicakhgl" kabul ederse, onun varhgl ve zikrettigi
usul ve kaideler edebiyat diinyasmda ncye yarar?
Bu tarihyeyi, Muhammed b. Mahmud-l Amuli'nin Nefiiyisu'l-funun adh kitabmdan bahsetmeden bitirmek olmaz. Bu eser geryekte ilk Yunan filozoflan ve
son isHim hilkemasmm sahip oldugu ilimlerden bahsedcn bir ansiklopedidir. Onun
degerinden, ba§ka bir yerde s6z etmek gerekir. Miiellif, son ilimler arasmda takriz
ilminden bahseder ve be~ "fayda" adl altmda bu ilim hakkmda bazl konulara deginir. Aylkladlgl bu takriz ilmi hakkmda §ayle der: "Bu ~erhin yapzlmasl, bundan
once hifbir kimseyi zaafa di4urmemi~tir. " Geryekte §iir tarihinden; beyan, bedi' ve
kafiye sanatlanndan bahseder. Bazl meselelerde de Kudiime b. Cajer'in Nakdu'~
~i 'r'ini hatulatu.
Son asuda el-Mu'cem'i taklid ederek bedl' ve nakdii§§iir hakkmda yazilan
ve bazl yerlerde 0 kitabm nakil vc azetinden ba§ka bir §ey olmayan smlrh bazl kitaplardan bu makalede soz edilmeyebilir. Ancak Niislhu't-teviirih'in me§hur yazan
Lisiinu'l-mulk-i Sipihr'in Beriihlnu'l- 'Acem'inin adInI burada anmak faydadan uzak
degildir. Bu kitabm !lekil ve iishlbu da el-Mu'cem'i hatlrlatmakta ve hatta metin ve
konularda benzer yerler gaze yarpmaktadlr.

