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Giriş 

Övgü teması yahut medîḥ, klasik Arap şiirindeki en yaygın 
konulardan biridir. Bilhassa şairler sanatlarını profesyonel anlamda icra 
etmek istediklerinde, çoğu zaman methiyecilik ile alakadar olma eğilimi 
göstermişlerdir. Malum olduğu üzere, İslam öncesinde ve daha sonraki 
dönemlerde şairlerin övgü şiirlerine yönelmeleri, methettikleri kişilerden 
bağış ve hibe alma arzularıyla doğrudan doğruya ilişkilidir. Methiye 
şairliğinin yaygınlaşması, şiir sanatının gelişmesinde önemli bir eşik 
olmuş olmalıdır. Zira şairlerin yalnızca sanatsal yeteneklerini kullanarak 
geçinebilir hale gelmelerinin, şiire daha çok yoğunlaşabilmelerine ve bu 
sanatın bir meslek olarak görülmesine olanak sağladığı düşünülebilir. 
Şairlerin kendilerini yahut kabilelerini çeşitli tehlikelerden korumak 
maksadıyla erk sahiplerine hitaben nazmettikleri özür beyanı, merhamet 
ve af dileyen şiirler, methiye alanındaki en eski örnekler olarak 
değerlendirilmektedir (Durmuş, 2004: c.29, s.410-411). 

Medîḥ sanatı, İslam öncesinde oldukça gelişmiş bir seviyeye ulaşmış 
durumdadır. Laḫmî hükümdarlarının, şairleri himayeleri altına aldıkları 
bilinmektedir. Bu sayede el-Ḥîra kenti edebiyatın ve şiirin gelişebildiği 
önemli bir merkez haline gelecektir. Laḫmî hükümdarlarına hitaben 
nazmedilmiş pek çok methiyenin günümüze kadar ulaşabilmiş olması, 
övgü kasidelerinde kullanılan unsurların tespit edilebilmesi açısından 
büyük bir talihtir. Laḫmî sarayında faaliyet göstermiş methiyecilerin 
arasında, en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî (ö. 604 [?]), Ḥassân b.   âbit (ö. 60/680 
[?]), el-Multemis (ö. 580 [?]), Ṭarefe b. el-ʿAbd (ö. 564 [?]), el-Munaḫḫal 
el-Yeşkurî (ö. 607 [?]), ʿAdî b. Zeyd (ö. 600 civarı) ve ʿAbîd b. el-Ebraṣ 
(ö. 555 [?]) gibi mühim isimleri saymak mümkündür (Günaltay, 2013: 
222). Keza Ġassânî sarayında da Arabistan‟ın her tarafından gelen, 
Ḥassân b.   âbit, Yezîd b. ʿAbdi‟l-Medân, Ḥâtim et-Ṭâ‟î (ö. 578 [?]), en-
Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî, ʿAmr b.  uls ûm (ö. 584 veya 600) ve el-Mutelemmis 
gibi pek çok şairin ağırlandığı kaydedilmektedir ( hahîd, 2009: c.2/2, 
s.327). Tahmin edileceği üzere, tüm bu şairlerin öncü çalışmaları, 
methiyecilik sanatının klişeleştirilmesi ve belirli bir standart çerçevesinde 
nazmedilmesi açından son derece etkili olmuştur. Nitekim daha sonraki 
dönemlerde ürün vermiş şairlerin şiirleri, büyük ölçüde seleflerinin şiirsel 
mirasının bir yansıması şekildedir. Dolayısıyla methiyelerde yaygın 
şekilde övülen unsurların birkaç başlık altında tetkik edilmesi, klasik 
methiyelerin fazlaca tipik ve klişeleşmiş olması nedeniyle mümkündür. 

Bu çalışmada, methiyenin tanımından yahut tarihî seyrinden ziyade, 
övgü şiirlerinde kullanılan belli başlı unsurlara değinilecektir. 
Belirttiğimiz üzere, söz konusu şiirler, çok erken bir dönemde dahi 
fazlasıyla klişeleşmiş şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dönemsel 
değişiklikler ve şartlar nedeniyle, övgü kasidelerinde bazen 
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farklılaşmaların gözlemlenebilmesine rağmen, bu şiirler özü itibariyle her 
zaman aynı kavramlar üzerinden şekillendirilmektedir. Methedilen 
kişinin övülmesinde kullanılan özellikler genellikle; cesaret, yiğitlik, 
cömertlik, yardımseverlik, himaye sağlama, kararlılık, sebat, riyaset ve 
ḥilm sahibi olma yahut daha sonraları yaygınlaşan ahlaklılık, doğruluk, 
iffetlilik ve adaletli olma gibi unsurlardır. Dolayısıyla Arap 
methiyelerinde kullanılan övgüsel unsurların fazlasıyla tipik ve 
klişeleşmiş olduğu aşikârdır. Bu çalışmanın birincil kaynağı, klasik 
döneme ait şiirlerdir. Ele alınan her unsur, ilk kaynağa ulaşmak ve savları 
delillendirmek maksadıyla, klasik dönem şiirlerinden seçilen bir veya 
birkaç beyitle örneklendirilecektir. 

1. KALITSAL ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÖVÜLEN 
UNSURLAR 

1.1. Nesep 

Kadim Arapların en önem verdiği hususiyetlerin başında, hiç 
kuşkusuz ki nesep kavramı gelmektedir. Arap yaşantısında bu denli 
önemli bir yer işgal eden asabiyet düşüncesinin, methiye şiirlerine 
yansıması da doğal olarak kaçınılmazdır.  adim Arap topluluklarının, 
asabiyet anlayışının etkisiyle, soylarını üstün addettikleri 
gözlemlenmektedir. Bilhassa İslam öncesinde, tüm özelliklerini 
atalarından aldıkları düşüncesiyle, Arapların asil saydıkları soy ve 
nesepleriyle fazlasıyla övündükleri bilinmektedir. Hatta işi abartarak 
nesep şeceresini Hz. Âdem‟e kadar uzatanların olduğu rivayet 
edilmektedir (Apak, 2016: 70). Hal böyle olunca, hem faḫr hem de medîḥ 
şiirlerinde, nesebin üstünlüğünün en sık kullanılan övgüsel unsurlardan 
birisi olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin; ʿÂmir b. eṭ-Ṭufeyl ile 
ʿAlḳame b. ʿ lâs e arasında gerçekleşen liderlik mücadelesinde, „Âmir‟in 
safında yer alan meşhur mu„allaḳa şairi Lebîd b. Rebîʿa (ö. 40 veya 
41/660 veya 661), nazmettiği bir recez şiirinde, öncelikle ikili arasındaki 
yarışta hakemlik görevini üstlenmiş olan Herim b. Ḳutbe‟yi övmekte, 
ardından da ʿÂmir‟i nesebine vurgu yaparak methetmektedir: 

اااااااااااااا رأل ااااااااااااااا  ر  اااااااااااااا ر   ر ااااااااااااااار   ر  ر      "يااااااااااااااأل كر
   

اااااااااااااااا ر     اااااااااااااااأل         ااااااااااااااااأل  إ نَّااااااااااااااا ر كرااااااااااااااا   ر    
   

ااااااااااااااا َّ رأل ااااااااااااااا    ر ر ااااااااااااااا      ر   ر  ر َر ْ   ر  فراااااااااااااااأل    
   

   عر ر هااااااااااااااااااااأل   ا    رااااااااااااااااااااألإ نَّ   َّاااااااااااااااااااا   ير    اااااااااااااااااااا
   

ااااااااااااااااااااااأل   ر ر رااااااااااااااااااااااأل ااااااااااااااااااااااأل   ر     نرااااااااااااااااااااااأل عر     رخر  ا 
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ار َّ رااااااااااااااااااااااااااااأل ااااااااااااااااااااااااااااأل    ك  ر ا   ر  ا  عااااااااااااااااااااااااااااأل     ر
   

اااااااااااااااااااا رأل" َ نراااااااااااااااااااا     راااااااااااااااااااا     نر ر ا   ر ااااااااااااااااااااأل   عر   ر
   

“Makamca en asil olan iki soylunun oğlu Herim! 

Sen hayranlık uyandırıcı bir hükmü üstlendin. 

Hükmünü ver ve başını indirenin başını indir! 

(Biliyoruz ki) derece bakımından yükselecek kişi… 

…Amca, anne ve baba bakımından en iyimiz olmalıdır. 

ʿÂmir asalet açısından ikisi arasındaki en iyi kişidir. 

ʿÂmir neseb açısından Ḳays‟a en yakın olandır”  

(Lebîd b. Rebîʿa el-ʿÂmirî, 1962: 331). 

1.2. Kabile 

İslam öncesinde Arap yaşantısında son derece önemli bir yere sahip 
olan kabilecilik anlayışı, İslam sonrasında da varlığını ve etkinliğini 
büyük ölçüde sürdürmüştür. Nitekim Arap toplumu, çöl şartlarının 
şekillendirdiği içtimai bir model olan kabilecilik sistemi üzerine inşa 
edilmiştir.  abile, ortak atadan geldikleri varsayılan ve aralarında nesep 
bağı bulunan insan topluluklarına verilen bir addır (Apak, 2014: 129). 
Esasen methiyelerde kabile yahut nesep üzerinden bireyin övülmesi, iki 
unsurun birbirine olan yakınlığı dolayısıyla, son derece benzer bir 
kullanımdır. Bu minvaldeki şiirler, kimi durumlarda nesebin mi yoksa 
kabilenin mi övüldüğü anlaşılamayacak bir harmonide karşımıza 
çıkmaktadır. Örneğin; Abdullah b. Revâḥa (ö. 8/629), Hz. Muhammed‟i 
övdüğü bir kasidesinde, onun kabilesini de methetmektedir: 

  ْ ااااااااااا ر   ْر إنَّ   ف َّ ااااااااااا  "ياااااااااااأل إنر كألف 
  

" اااااا    ااااااأل  راااااا      رااااااا  يَّاااااا   فر    ع اااااا     را 
   

“Ey Âl-i Hâşim! Allah sizi diğer 
yaratılmışlardan, başkasında olmayan 
(hasletlerle), üstün kılmıştır” (Abdullah b. 
Revâḥa, 1401/1981: 159). 
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1.3. Asalet 

Bireyin kalıtsal özellikleri kapsamında övülen en yaygın hasletlerden 
birisi asalettir. Aslında bu durum neseple doğrudan doğruya ilişkilidir. 
Zira nesebi üstün ve sağlam addedilen kişiler, asil kabul edilenlerdir. Ne 
var ki krallık bağı bulunmayan kişilere nazmedilen methiyelerde daha 
çok nesebin üstünlüğüne değiniliyorken, hükümdarlara yahut hükümdar 
soyuna hitap eden methiyelerde asalete daha büyük bir vurgu 
yapılmaktadır. Örneğin; en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî, Ġassân‟ı methettiği bir 
kasidesin de, onların hükümdar soyundan geldiğine değinerek asaletlerine 
vurgu yapmaktadır:  

اااااْ ُ       ااااا ء   ره  ْ        ااااا ء   ر ر  اااااأل ااااا  "ك 
  

"  ْ ُ   ر  ااااا    ر ااااال  عر ااااا     اااااأل   فاااااَ   ااااا َّ     فر  
   

“Onlar hükümdardır ve hükümdar oğullarıdır. 
Şiddet ve nimet halinde insanlar karşısında 
üstündürler” (en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî, t.y.: 101). 

1.4. Aile Üyeleri 

 adim Arapların fikir dünyasında, birey ne kabilesinden ne de 
ailesinden bağımsızdır. Bu yüzden methiyeler sadece bir kişiye hitap 
ettiğinde dahi genellikle övülen kişinin aile üyelerine de değinilmekte, 
aile efradının itibarı üzerinden memdûḥ yüceltilmektedir. Bu minvaldeki 
güzel bir kullanıma Beşşâr b. Burd (ö. 167/783-84)‟un divanında 
rastlamak mümkündür. Örneğin; aşağıda alıntılayacağımız anjanbman 
özelliği gösteren iki beyitten ilkinde, şair başlarından geçen kötü 
günlerden bahsederek „ ḳbe adındaki memdûḥunun kendilerini nasıl 
koruduğuna değinmektedir. Araplara göre bir erkeğin kazandığı zaferler 
son derece mühimdir. Övülen kişinin aile üyeleri üzerinden methedilmesi 
ise ikinci beyitte memdûḥun babasına ve amcasına değinilmesiyle 
gerçekleşmektedir. Geleneksel anlayışa göre birey ailesinden bağımsız 
olarak düşünülmediğinden, övgüyü gerçekten hak eden kişinin övülecek 
değerlerini atalarından alması beklenmektedir. Bu damarlarından akan 
asil kan olabileceği gibi, kendisi için hazırlanmış riyasete de işaret 
edebilmektedir. Ancak aşağıdaki beyitlerde yalnızca memdûḥun ataları 
değil, amcası da övgüye dâhil edilmektedir.  lasik şiirlerde amcalar 
genellikle ailenin en önemli figürlerinden birisi olarak ön plana 
çıkmaktadır. Şairin kasidesinde mefrûṭ kelimesini kullanması, övdüğü 
kişinin aile geçmişine değinmesi açısından oldukça isabetlidir. Nitekim 
bu sözcük, kabilenin önünden giderek artlarından gelen insanlara su 
kaynağı hazırlayan kişilere işaret etmektedir. Dolayısıyla burada övülen 
kişinin babasının ve amcasının onun için uygun olan ortamı 
hazırladıklarına atıf yapılmaktadır. Böylelikle methedilen kişi, ailesi 
üzerinden övülmektedir:  
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ا   ر   " ر  ألنر رااااااااأل   اااااااا رك      َّااااااااأل إ َر   ااااااااأل  ر
  

ااااا         رألي ااااا    ااااا   عر ع  ااااا      َ عر ر   راااااأل  ر  سراااااار
   

ك  راااااااااااأل       رااااااااااا ر إ نَّااااااااااا    نر َّ  كرترف  راااااااااااأل  ر
  

" ااااااا   ْ    ر     اااااااا        رااااااا ف  اااااااا   ر اااااااصر    ر     ر
   

“Felek bize ihanet ettiğinde yahut hilekâr 
düşmanın tehdidi üzerimize geceleyin yürüdüğü 
zaman… 

…ʿUkbe diye bağırır, niyaz ederdik. O (kendi 
elde ettiği) zafer(inin) yanı sıra, önünde bir 
amcaya ve babaya da sahiptir.” (Beşşâr b. 
Burd, 1376/1957: c.3, s.75-83). 

2. İYİLİKLER KAPSAMINDA ÖVÜLEN UNSURLAR 

2.1. İyilik 

İslam öncesinde dahi Arapların durmaksızın övdüğü bazı erdemli 
davranışlar vardır. Bu dönemde yaygın olarak övülen pek çok haslet, 
İslam sonrasında da methiyelerde sıkça kullanılacaktır. İyilikler 
kapsamında övülen unsurların başında, bizzat iyi olma halinin kendisi 
gelmektedir. Yani şiirlerde iyi birisi olmak yüceltilen bir davranıştır. 
Bilhassa Hz. Peygamber için nazmedilen methiyelerde, onun iyi birisi 
olduğuna sıkça vurgu yapılmaktadır. Örneğin; Lebîb b. Rebîʿa, Hz. 
Peygamberi överken şunları söylemektedir: 

ر    ر   رااااااألءر يااااااأل  ر ااااااار    اياااااا     َّهااااااأل" 
  

" ن  ااااااااااأل     ااااااااااأل  اااااااااا ر   ر     تا ر ر رااااااااااأل    
   

“Duçar olduğumuz darlık nedeniyle bizlere 
merhamet etmen için, sana geldik ey tüm 
yaratılmışların en hayırlısı!” (Lebîd b. Rebîʿa 
el-ʿÂmirî, 1962: 169). 

2.2. Cömertlik 

Cömertlik teması, gerek İslam öncesinde gerekse İslam sonrasında, 
klasik Arap methiyelerinde belki de en fazla kullanılan unsurdur. Nitekim 
Araplar arasında en çok saygı gören hasletlerin başında cömertlik 
gelmektedir. Ayrıca methiye şairlerinin amacı çoğu zaman methettikleri 
kişilerden bahşiş almak olduğundan, övülen kişinin cömertliğine vurgu 
yapılması suretiyle onun şaire daha çok ihsanda bulunmasının sağlanması 
arzulanmaktadır. Dolayısıyla İslam öncesinde dahi cömertlik temasının 
en klişeleşmiş mevzuların başında geldiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. Şairler bilhassa kıtlık zamanında sergilenen cömert 
davranışların çok daha övülesi olduğu kanaatindedir. Bu yüzden pek çok 
methiye, övülen kişilerin özellikle kuraklık yahut darlık zamanlarında 
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gösterdikleri cömertliği anlatma eğilimindedir. Örneğin;  aʿb b. Mâlik 
(ö. 50/670) bir beytinde, fakir kadınların yılın en zor anında kendilerine 
sığınmasını övünülecek bir özellik olarak sunmaktadır ( a„b b. Mâlik el-
Enṣârî, 1386/1966: 274-277). Nitekim kıtlık zamanlarında insanların 
cimriliği katlandığından, bu gibi darboğazlarda cömertliğini devam 
ettirebilen kişiler cömertlerin en hayırlısı olarak görülmektedir. 
Cömertliğin övüldüğü şiirlerde, meyser kumarı da sıkça kullanılan 
motiflerdendir. Bu kumardan elde edilen gelirlerin bir kısmının fakirlere 
dağıtılması nedeniyle, özellikle kıtlık zamanında meyser oynanması 
övülecek bir özellik olarak sunulmaktadır. Örneğin;  en-Nâbiġa eẕ-
Ẕubyânî bir beytinde kıtlık zamanında gösterilen cömertliği, meyser 
oyunu üzerinden şu şekilde övmektedir: 

ااااااا    ر َّ رااااااا    ااااااا نر إ َ   اااااااأل    ف   "ال ير  ار  
  

" ر   ااااااااأل َر اااااااا ر   ر   اااااااألن   ر     ُ اااااااتأل        َ   راااااااا 
   

“(Rengi) deriye benzeyen (yağmursuz bulutlar 
ve) kış soğuğu ufku bürüse bile, kıtlık 
karşısında (meyser) oyununa girmekten geri 
durmazlar” (en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî, t.y.: 101). 

Benzer bir kullanıma Beşşâr b. Burd‟un şiirlerinde rastlamak 
mümkündür. Şair aşağıdaki dizesinde, öncelikle methettiği kişiyi 
kabilesinin en üst seviyesine yerleştirerek onun statüsünü övmekte, 
ardından da insanların cimrilik yaptığı günlerde cömertlikten geri 
durmamasını methetmektedir. Beyitte geçen “avucunu uzatır” ifadesi, 
methedilen kişinin cömertliğini kinayeli olarak anlatmaktadır.  eza 
“cimrinin avucu çekilirken” ifadesinde de kinayeli olarak cimrilik 
yapanların tam para verecekken ellerini geri çekmelerine işaret 
edilmektedir. Böylelikle insanların cimrilik yaptığı günlerde, övülen 
kişinin cömertçe davranış sergilemesi yüceltilmektedir: 

ااااا    رفَّااااا    ُاااااألنر ير     َ كر    "فرتااااا   فاااااَ َ  ر
  

اااااااْل    رخ  ااااااال         ااااااا   ر    ر "إ َ  فر  َ اااااااأل     ر
   

“Ḳaḥṭân (kabilesinin) zirvesinde bir yiğittir. 
(Malını vermekten) geri duran cimrinin avucu 
çekilirken, o avucunu uzatır” (Beşşâr b. Burd, 
1376/1957: c.3, s.75-83). 

2.3. Yardımseverlik 

Klasik Arap methiyelerinde en çok övülen özelliklerin başında 
yardımseverlik gelmektedir. Nitekim insanların birisinin yahut bir 
topluluğun etrafında toplanması, ondan görmeyi umdukları hayır ve 
ihsana bağlıdır. Gerek İslam öncesinde gerekse İslam sonrasında, 
bireylerin ve kabilelerin kurdukları ittifaklar son derece önemlidir. 
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İttifakların düzgün şekilde işleyebilmesi için, diğerkâmlık ve 
yardımseverlik bir hayli yüceltilmektedir. Örneğin; Beşşâr b. Burd 
aşağıdaki dizelerinde, methettiği kişinin atalarını yardım severlikleri 
dolayısıyla övmektedir: 

اااااا كااااااأل" ر  اااااا     َّ   اَّ نر    اااااا ر   ُ  ي    ااااااأل   رة     ر َّ
  

  َ اااااااااااأل   ُر ااااااااااا ر      ااااااااااا    ر    ر ااااااااااا   نرهأل  ر   ير     ر
   

اااااااا أل ر    ْ   راااااااا   ر ر اااااااا ر سر اااااااا ر    ير  اااااااا ن  س 
  

ُر  ر    أل فرار ك اااااااااااااااا    اااااااااااااااا   رأل َر ااااااااااااااااا  ر ر  ر         
   

ْ  إ َر  اااااااااااااااااا    إ َ    رغر    رااااااااااااااااااأل   ااااااااااااااااااأل     سر
  

ت اااا ن     راااا ااااف  ن      ر رأليرااااأل ف ااااَ    ُ  س  ااااار " ر  َ  َ  ار 
   

“(Onlar) muazzam Yardımoğullarıdır (Benû‟n-
Necde). (Yardımda bulunmanın) acılığından 
içerler ve sancaklarla mızrakların altında 
(rakiplerine) bundan içirirler.  

Suleym demektedir ki: Eğer Surbe ve Ṣanʿâ‟'da 
yahut Ferḳad (Gamma Ursae Minoris) 
(yıldızlarında müşkül durumda kaldığında, 
tepende belirecek) bir (yardım) bulut(u) 
istiyorsan… 

…(Bil ki, biz bu gibi durumlarda) İbn Selm ile 
iktifa ederiz. Ölümün dağ etekleri, (savaşta 
dökülen kanlar dolayısıyla) yüksek zeminlerde 
akar” (Beşşâr b. Burd, 1376/1957: c.3, s.75-
83). 

Bu dizelerde dikkat çeken önemli bir diğer husus ise Benû‟n-Necde 
(Yardımoğulları) ifadesinin kullanılmış olmasıdır. Benû‟n-Necde 
ifadesinin bir kabile adıymışçasına kullanmasının geleneksel bir metot 
olduğunu belirtmek gerekir. Şiirlerde belli kelimelere kabile 
ismiymişçesine yer verilmesi, hem övgüsel hem de yergisel ifadelerde 
kullanılabilmektedir. Örneğin; ʿAbdullah b. Revâḥa bir hicviyesinde 
inançsızlara şu sözleriyle hitap etmektedir:  

اااااا       " ر  اااااا    ر ااااااَ    اااااا  سر    ف ااااااأل   عر
  

" سااااااااا      اااااااااْل   خر اااااااااا  فاااااااااَ  ر   ر  ااااااااا   فر  
   

“Kâfiroğulları (Benû‟l-Kuffâr)!  Boşaltın onun 
yolunu! Boşaltın! Onun elçisindedir bütün 
iyilik” (Ayyıldız, 2019: 461). 
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3. SAVAŞ KAPSAMINDA ÖVÜLEN UNSURLAR 

3.1. Savaşçılık 

Eski Araplar, yaşam tarzlarının da etkisiyle, çetin savaşçılar haline 
gelmişlerdir. Yaşamın devamlılığı için kabilelerin güçlü savaşçılar ve 
yetenekli komutanlar çıkarması son derece mühimdir.  eza İslâmî 
dönemde cihat kavramının desteklenmiş olması, yine savaşçılık sanatının 
yüceltilmesinin devamlılığını sağlayacaktır. Arapların içtimai hayatında 
bu denli önemli bir yere sahip olan savaş ve savaşçılık kavramları, doğal 
olarak Arap methiyelerine de geniş ölçüde yansımıştır. Öyle ki övgü 
kasidelerinin kahir ekseriyetinde o veya bu şekilde savaşçılıkla ilgili 
unsurların yüceltildiği gözlemlenmektedir. Örneğin; aşağıdaki beyitte, 
övülen kişinin savaşlara katılması ve savaşımcı yönü methedilmektedir:  

اااااااااا َّة   ك  ار اااااااااا    ريَّااااااااااأل    راااااااااا         " ر  أل  ه   
  

اااااا  نر  " ر ر اااااا    َ ُ      ر ر  اكرفااااااأل اااااا َر   أل           
   

“Hindistan (sınırında), devam eden savaşları 
vardır. Öyle ki keskin ve hasat edici kılıçlarla, 
düşmanı hasat etmiştir” (Beşşâr b. Burd, 
1376/1957: c.3, s.75-83). 

3.2. Muzafferiyet  

Araplar tarafından savaşçılıktan daha üstün görülen bir meziyet 
varsa, o da muzaffer bir savaşçı olmaktır. Dolayısıyla kazanılan zaferlerin 
klasik methiyelerde sıkça kullanılan övgüsel unsurlardan birisi olduğunu 
söylemek hiç de şaşırtıcı değildir. Hatta diğer dünya edebiyatlarında da 
kazanılan galibiyetlerin anlatılması ve ölümsüzleştirilmesi, methiye 
nazmının en temel gayesidir. Böylelikle hem methedilen kişinin namı 
sonsuza kadar toplum hafızasına kazınmakta hem de potansiyel 
düşmanların zafer umutları kırılmaktadır. Örneğin; en-Nâbiġa eẕ-
Ẕubyânî, Ġassânî ordularının galibiyetinin artık beklenen bir şey 
olduğunu ve onların zaferine duyduğu güveni bir beytinde şu şekilde dile 
getirmektedir: 

  ُ ااااا ر اااااا  إ َ ك  ااااالر كرااااا   ر ااااا    رااااا     أل  َّ   ث     " ر
  

" اااااااألنر  ر اااااااا   رفاااااااألئ غ  ااااااا   ر     رتألئ اااااااغ    
   

“Ġassân taburları (aralarında) farklı kişiler 
olmaksızın gazveye çıktı denildiğinde, onun 
zaferine güvendim” (en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî, 
t.y.: 42). 
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3.3. Baskın Düzenleyebilme 

 adim Arapların gözünde baskın düzenleyebilme, bir güç göstergesi 
olduğundan son derece yüceltilen eylemlerdendir. Bu kabiliyet hem İslam 
öncesi hem de İslam sonrası methiyelerinde yaygın şekilde övgüsel bir 
özellik olarak kullanılmaktadır. Beşşâr b. Burd‟un bu minvaldeki bir 
beytinde, hem methedilen kişinin atalarının baskın düzenleyebilmeleri 
övülmekte hem de onların atlı (fâris ç. fursân) olduklarına işaret 
edilmektedir. Bu bağlamda İslam öncesinden beri atlıların en prestijli 
savaşçılardan sayıldığını belirtmek gerekir. Atlı yahut şövalye olarak 
nitelenmek, herkesin elde ettiği bir ayrıcalık değildir. Öte yandan piyade 
olarak savaşmanın daha cesurca bir hareket olarak görüldüğü bir 
gerçektir. Nitekim yüz yüze dövüşün tehlikeleriyle karşılaşmak, piyade 
olarak yapılan mübarezelerde daha olasıdır. Bu yüzden aşağıda 
alıntılayacağımız beyitte, övülen kişilerin piyade olarak 
savaşabildiklerine de değinilmektedir: 

اااااا    ااااااألنأل   ر    ااااااأل  إ َر   ر ر سر يار ف ا  غرااااااأل    " ر
  

"  َ اااااا ر    اااااا ر  ر       اااااا       ر ُ  إ ك  اااااا    إ  اااااا      ر
   

“(Onun ataları) atlı olarak baskın 
düzenleyenlerdi; cin olarak ölümün üzerine 
yürüdükleri zaman, (ilerleyişleri adeta) öfkeli 
aslanların ilerleyişi gibidir” (Beşşâr b. Burd, 
1376/1957: c.3, s.75-83). 

 öz konusu beyitte ayrıca vurgulanması gereken önemli bir diğer 
husus ise övülen kişilerin cinlere benzetilmesidir. Bilhassa savaşçılığın 
yüceltildiği beyitlerde methedilen kişilerin cinlere benzetilmesi yaygın bir 
kullanımdır. Örneğin; en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî bir beytinde cinlerle 
kurduğu bir teşbihi övgüsel bir niteleme olarak şöyle kullanmaktadır: 

ااااا يااااا    ر ااااا رإ    ر   َر ااااا   اااااه     ر    ْ  "سر رنَّه   أ
  

" ااااااااااا ر َّ       َّااااااااااا      ر  اااااااااااأل     ر ااااااااااا ر    ر
   

“(Bu babayiğitler silahlarını o kadar uzun süre 
üzerlerinde taşımıştır ki) demir pasından 
(kokuları değişmiş ve) pas gibi (kokmuşlardır). 
Onlar zırhlarının altında (doğaüstü olaylarla 
özdeşleşmiş) el-Baḳḳâr‟ın cinleri gibidir…” 
(Ayyıldız, 2019: 244). 

3.4. Zarar Verebilme 

Kadim Arap anlayışında, bir kişinin yahut bir kabilenin, dostlarını 
yahut müttefiklerini tehlikeler karşısında koruyabilmesi kadar, 
düşmanlarına zarar verebilmesi de takdire şayan bir meziyet olarak 
görülmektedir. Nitekim dönemin kabulüne göre gerçek bir zafer, yalnızca 
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düşmanın mutlak surette elemine edilmesiyle mümkün olabilmektedir. 
Dolayısıyla methiye şiirlerinde, düşmana verilen zararlar yahut 
methedilen kişinin zarar verebilme yeteneği, çoğu zaman övülen bir 
özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî 
methettiği kişilerin düşmana verdikleri zararları, aşağıdaki dizelerinde 
övülecek bir eylem olarak sunmaktadır: 

ااااااأل ر ر      ااااااأل  ر و   ر َّاااااا ر فراااااا   كره ْ"إ َ   ر
  

 عر ااااااااألئ غ   ر ااااااااا   رهتراااااااا      ر ااااااااألئ غ  
   

ك ْ غاااااااأل ر نر    اااااااا  ت ااااااا  ي غ  اااااااأل     ره ْ  ر  ي  ر
  

ُ    ااااااا ر ر       ُ    أل ااااااا    أل يأل اااااااأل   ااااااا ر    َّ    
   

ااااا      ع   ن هاااااأل   راااااا ك  َّ  ر  ااااالر    رااااا      
  

ا ن ااااااغ   ااااا   ا  فاااااَ ث  راااااأل      ر      ااااا  ر     
   

َر كرااااااااااا   ري رااااااااااا َّ  رنَّ كر   رااااااااااا ااااااااااا  ن     َ ر
  

ااااااااغ   ن   أل    إ َ   ااااااااأل    تر اااااااا     ر   ااااااااألن   ر َّ
   

ف  رهاااااااأل ْ  عاااااااألَرة  كرااااااا  عرار ااااااا َّ عر رااااااا ه    ره 
  

" َْ فراااااا  ر    ر  ث ااااااغ  اااااا   ُ َر   خر ااااااا    إ َ  ع 
   

“(Ġassânoğulları) orduyla gazveye çıktıklarında, 
(öldürülen düşmanın cesetlerini yemek isteyen yırtıcı) 
kuş sürüleri onların tepesinde dolaşır. (Bu sürüler) 
diğer sürüleri takip etmektedir. 

Kana alışmış eğitimli (kuşlar)dan (oluşan söz konusu 
sürüler, ordunun) akın düzenlediklerine (kendileri de) 
akın düzenleyinceye kadar (askerlere) eşlik ederler. 

Tavşan derisinden (yapılma) elbiselerin içerisindeki 
şeyhlerin oturuşu gibi, onların da kavmin ardında yan 
gözle baktıklarını görürsün.  

(Yırtıcı kuşlar avlarının üzerine inmeye) hazır şekilde 
(beklerken), iki ordunun karşılaştığı sırada kimin ilk 
olarak galip geleceğini çok iyi bilmekteydiler.  

(Atların) omuz başlarında Ḫaṭṭî mızrakları 
çatıldığında, (bu kuşların) öğrenmiş oldukları bir 
alışkanlıkları vardır. (Diğer bir deyişle, tarumar 
olmuş düşmanın cesetlerini yemeye alışmışlardır)” 
(en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî, t.y.: 42-43). 

Methedilen kişilerin zarar verebilme kudretinin övülmesi, yalnızca 
Câhiliye dönemi şiirlerinde görülen bir özellik değildir. Bu üslup daha 
sonraki dönemlerde de yaygın şekilde kullanılacaktır. Örneğin; Abbâsî 
dönemine ait aşağıdaki dizelerde, methedilen kişilerin savaş alanına 
gelmesiyle, ölümün çeşitli yüzlerini gösterdiğine değinilmektedir: 
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ا     رك  ر رااااااا    اااااااا      اااااااأل  ر  "إ َ   رك  ر ااااااا        ر
  

ااااااا    ااااااا ر  ر ع  ااااااا َ      ر رأليراااااااأل  اااااااأل      ر        
   

ااااااا    أل   ي ر  ر ر ا   ُ ااااااا    عر ااااااا        اااااااتر    يرف 
  

   ْ اااااااا اااااااا  َ      اك   اااااااا  ير   " ر ر  َ    رسااااااااأل  
   

“(Onlar) savaşa savaşla geldikleri vakit, 
ölümün yüzleri (önce) gök gürültülü, sonra da 
şimşekli olarak gelir. 

Onun (cömertlik) bulutu yağmur isteyenlere sel 
akıtır. Onun korkulacak işleri ise 
(düşmanlarını)  koca yılanların zehriyle sular” 
(Beşşâr b. Burd, 1376/1957: c.3, s.75-83). 

3.5. Ölümü Göze Alabilme 

 avaşçılığın belki de en zor yanı, ölümle sürekli burun buruna 
gelinmesidir. Ayrıca Arap coğrafyasının iklim bakımından hayati 
tehlikelerle dolu çetin bir imtihan sahası olduğu da malumdur. Çöl 
seferleri, sıcaklık, kuraklık ve hastalık gibi iklime veya imkânsızlıklara 
bağlı tabii zorlukların yanı sıra, süreklilik arz eden düşmanlıkların kadim 
Araplar arasında yaygın olması, insanların daima ölüm tehdidiyle karşı 
karşıya gelmelerine sebebiyet vermektedir. Tüm bu meşakkatlerle başa 
çıkılabilmesi doğrultusunda, topluluğun menfaati için bireylerden 
kendilerini feda etmelerini beklemek, dönem insanı için kaçınılmaz bir 
durumdur. Dolayısıyla bilhassa savaş halinde, gerçek bir savaşçının 
ölümü göze alabilmesi beklenmektedir. Cesaretin en azami hali olan bu 
erdem, klasik Arap methiyelerinde sıkça yüceltildiğinden, cesaret 
babından müstakil olarak ele alınmalıdır. Örneğin; aşağıdaki beyitte, atlı 
savaşçıların ölümü göze alarak insanları adeta bir değirmenmişçesine 
öğüten korkunç muharebeye olanca hızlarıyla gitmeleri 
methedilmektedir:  

ااااأل َ  عر اااا    اَّ ر َ       رااااأل ُ اااا    إ  راااا  كراااا    " ر
  

"  َ ااااا ر    ْْ     ر ااااا ُ   ر اااااار  ااااا ر       ر   فاااااَ    َّ   ر
   

“Seçkin atları (savaşın insan öğüten) değirmenine 
hızlıca sürüverir. (Felaketlerle dolu olan) kızıl yılda 
(bile, insanların istifadesine açtığı) bir sürü su 
kaynağı vardır” (Beşşâr b. Burd, 1376/1957: c.3, 
s.75-83). 

3.6. Askerî Destek Sağlayabilme 

Askerî destek sağlayabilme, savaş kapsamında övülen yaygın 
unsurlardan biridir. Yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya kalan insan veya 
kabilelerin, askerî açıdan desteklenerek kurtarılması, gerçekten de 
yardımların en büyüğüdür. Bilhassa İslam öncesinde Arap nüfusu fazla 
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olmadığından, mevcut nüfus da dağınık güçler halinde hareket ettiğinden, 
kendi sınırlı askerini yitirme riskini göze alarak zor duruma düşenlere 
yardım etmek, gerçekten de takdiri hak eden bir iştir. Muhtemelen bu 
yüzden övgü şiirlerinde, askerî desteklerin unutulmadığı ve söz konusu 
diğerkâmlık eyleminin sıklıkla yüceltildiği gözlemlenmektedir. Örnek 
vermek gerekirse, Ḳabîṣa b. en-Naṣrânî el-Cermî öcünü almasına yardım 
eden arkadaşlarını övdüğü bir methiyesinde şunları söylemektedir: 

اااااااا    َ  ر ر ْ  رهااااااااأل يراااااااا   ر   اااااااا        ْ    ر  ر  " راااااااا
  

ااااا    ر  ااااَ فراااا ر ر   ر  اااالر  ْ  عر راااا   ره  اااا       ْهر
   

ااااااااااااا ر أل   اااااااااااااار          رااااااااااااااَّ   أي  اااااااااااااألن   ر   
  

اااااا       ااااااا     ر ن  راااااا ر    َّااااااأل     اااااا     ااااااألنر   
   

َُّ   راااااااااااااأل كراااااااااااااار ئ  ر  ر     راااااااااااااأل ااااااااااااا َّ ر كر  عر  
  

ااااااااااألك    نر  ر  اااااااااا   راااااااااا      اااااااااا رألف  رأل  ر   َّ رس     أ
   

اااااا    َ  ر ر اااااا ر     كراااااا    ر  اااااا   ير     ااااااَ   ر  َ  فرأ
  

اااااا  ا  " ر  اااااا ااااااَ   ر  ر ر  ااااااَ ف      ث  راااااال  ر    
   

“el-Luheym (dağının) ardında, Ẓahr (suyunun 
bulunduğu mıntıkada), Benû Şemecâ‟yı yakalayanlara 
benzeyen hiçbir süvari görmedim… 

…Sözünü onlardan daha iyi tutan, onlardan daha 
cüretkâr olan ve (öcün alınmasına kadar lezzetlerden 
uzak durulacağına dair edilen) yeminin bağını 
onlardan daha iyi çözen (kimseye rastlamadım). 

Aramızdaki bağları kılıçlarımızla kestiğimiz ve Benû 
Bedr‟in de buna şahit olduğu akşamda… 

…Sabaha çıktım, yeminim yer ne gelm şt . Benû S uʿal 
bana intikamımı sağladı ve (övünmek için) şiir söyleme 
(maharetim) geri geldi” (el-Merzûḳî, 1424/2003: 434-
436). 

3.7. Silahşorluk 

 adim Arap kültürü, hem halkın hem de yöneticilerin belli askerî 
zorlukları üstlenmesini zorunlu kılmıştır. Bir komutandan, ne kadar üstün 
bir askerî deha olursa olsun, çoğu zaman cenk meydanında bilfiil faaliyet 
göstermesi beklenmektedir. Dolayısıyla özellikle rütbeli kişilerin savaş 
meydanında gösterdiği şahsi katılım, methiyelerde övülen bir unsur 
haline getirilmiş durumdadır. Öte yandan herhangi bir kabile üyesinin 
yahut liderlik vasfı olmayan bir bireyin de silahşorluk vasfıyla övülmesi 
alışılmadık bir durum değildir. Dönem Araplarının yaygın kanaatine 
göre, methedilen kişinin er meydanında gösterdiği şahsi katkı, övülmesi 
gereken eylemlerin başında gelmektedir. Örneğin; aşağıda 
alıntılayacağımız beyitte, methedilen kişinin savaş alanındaki etkinliği ve 
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yararlılığı konu edilmektedir. Burada methedilen kişinin atlıların idaresini 
sağladığının anlatılması, onun yöneticiliğine yapılan bir atıftır. Mamafih 
onun liderlik vasfıyla birlikte savaş alanında gösterdiği şahsi atılganlığa 
da değinilmektedir. Övülen kişinin “silahının içerisinde alev almış” 
olduğunun anlatılmasıyla, muhtemelen savaş alanında adeta zırhına kor 
düşmüşçesine hızlı şekilde hareket ettiği ve düşmana bilfiil saldırdığı ima 
edilmektedir: 

ااااا ر      أل   اااااأل  فاااااَ س  ااااا    ر رنَّ عر ر   اااااأ  " ر
  

" ااااااااا ََّ    رألئ ااااااااا   ااااااااا      ر    ر ر  إ َر  كراااااااااألَر  ر
   

“At(lı)larını sürerken yahut (düşmanın) liderine karşı 
koyarken, sanki silahının içerisinde alev almış gibidir” 
(Beşşâr b. Burd, 1376/1957: c.3, s.75-83). 

4. SOSYAL KONUM KAPSAMINDA ÖVÜLEN 
UNSURLAR 

4.1. Üstünlük 

Ortadoğu coğrafyasında, tarih boyunca ezeli bir üstünlük yarışı 
olduğu malumdur.  avimler, kabileler, aşiretler ve aileler daima 
birbirlerine karşı üstün olduklarını savunmuş, hak ettiklerini düşündükleri 
konuma erişene kadar bütün gayretleriyle rakiplerine karşı mücadele 
etmişlerdir. Hal böyle olunca, methiye şiirlerinde üstünlük vurgusunun 
fazlaca kullanılması hiç de şaşırtıcı değildir. Çoğu methiyede övülen kişi, 
gerek kabilesindeki gerekse diğer kabilelerdeki insanlardan üstün 
tutulmaktadır.  abilelerin övüldüğü şiirlerde ise methedilen kabilenin 
diğerlerinden üstün olduğu vurgulanmaktadır. Örneğin; en-Nâbiġa eẕ-
Ẕubyânî, en-Nu„mân‟ı methederken, onun diğer tüm insanlardan daha 
üstün olduğunu beyan etmektedir: 

غ  ااااااااَ    ْ   ااااااااألنر  إ نَّ  راااااااا     "فرت  اااااااا ر       
  

فااااَ    ر راااا    َ نراااا   ر اااا   عر اااا      ااااأل   فااااَ   ر  فر  
   

اااااا  ه     َ فااااااألع    فااااااَ     ااااااأل   ي    ال  ر ر   ر
  

اااااااا    ر اااااااأل    ر  اااااااا   ر ر اااااااا ر   ركاااااااا        ااااااااَ     ألف 
   

َ  كاااااااااألنر     رااااااااا    رااااااااا    ااااااااا   ألنر إ   إ الَّ س 
  

اااااااا     فر راااااااا    َ كأل عر اااااااا   يَّاااااااا   فرأل   ْ  فااااااااَ    را   ك اااااااا
   

ااااْ ن اااا    ره   َ ق إ ن ااااَ كراااا   ر اااا َّ اااا             ر ر
  

ااااااااااااا    ار   أل ْ اااااااااااااف ألن   ر   ر ر  ير    ااااااااااااا نر  رااااااااااااا    
   

اااااااا    ُألعرت ااااااااا    اااااااا   ر ألعااااااااا ر فألن فر    فر ر
  

ااااااااااا    فر َ      عر ااااااااااا    اَّ ااااااااااا ر       ر اااااااااااأل  ر ألعر
   

ااااااااا      ألكر رااااااااا    اااااااا   عر اااااااااألءر فر ألك      ر ر
  

" اااااااا ر   ال  ر    اااااااا   عر اااااااا   ر اااااااا    وَّ  اااااااا  ر  ر   ر  هر
   

“Bu (dişi devem) bana bildirdi ki, en-Nuʿmân yakında ve 
uzakta bulunan (tüm) insanlardan daha üstündür. 
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İnsanlar arasında onun gibi (yüksek işler) yapan kimseyi 
görmüyorum. (Bu hususta) insanlar arasından kimseyi de 
istisna gösteremem… 

…(Ne var ki) Süleyman (bu konuda) hariç (tutulabilir).  
Nitekim Allah ona dedi ki: Çölde karar tut ve (burayı) 
yanlışlıklardan koru. 

Cinleri (kendine) tabi kıl! Tedmur (kentini) levha taşları ve 
sütunlarla inşa etmeleri hususunda ben onlara izin verdim.  

Kim sana itaat ederse, sana itaat ettiği gibi, itaatkârlığı 
nedeniyle onu mükâfatlandır ve ona doğru yolu göster.  

Kim sana isyan ederse, zulmü sona erdiren bir cezayla onu 
cezalandır. (Ama) gazabın uzun soluklu olmasın” (en-Nâbiġa 
eẕ-Ẕubyânî, t.y.: 20-21). 

4.2. Saygınlık 

 aygınlık yahut izzet, kadim methiyelerde çokça övülen 
unsurlardandır. Nitekim insanın saygı duyulan birisi olması, onun 
kabilesi ve kabileler arasındaki konumunu simgeleyen önemli bir 
göstergedir. Dolayısıyla şairler, methettikleri kişilerin yahut kabilelerin 
saygınlığını sıklıkla vurgulama eğilimindedir.  eza övülen kişinin yahut 
grubun saygınlığı, methiye şairinin saygınlığını da arttıran bir durumdur. 
Çünkü saygın kimseler, kendilerini methetmek için tuttukları kişileri 
genellikle itibar gören şairler arasından seçmektedirler. Aşağıda 
aktaracağımız beyitte, methedilen kişinin akrabalarının saygınlığı 
vurgulanmaktadır: 

أل رااااااا    هر ة   ر ر ااااااا َّ ْ  ع  اااااااألن  عر رااااااا  ه   "   ر
  

" اااااااا ر ئ    ااااااااا        َّ ْ  ير  ف  اااااااات   ف ا     راااااااا  إ َر   س 
   

“(Onun akrabaları) saygı duyulması ve korkulması gereken 
adamlardır. Felaketlerde savaşmak için çağrıldıklarında, firar 
etmezler” (Beşşâr b. Burd, 1376/1957: c.3, s.75-83). 

4.3. Riyaset 

Riyaset sahibi kimseler için nazmedilen methiyelerde, övülen kişinin 
önderlik vasfı sıklıkla ön plana çıkartılmaktadır. Methiyelerin genellikle 
toplumun önde gelen kişileri için nazmedildiği göz önünde 
bulundurulduğunda, pek çok övgü kasidesinde riyaset vurgusuna 
rastlanacağı tahmin edilebilir. İnsanları etkilemek ve etrafında toplamak, 
bir kişinin liderliğini simgeleyen en önemli göstergelerdendir. Câhiliye 
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şairlerinden olan el-Ḥâr s  b. Ḥillize (ö. 570 [?]), bir methiyesinde bu 
hususa vurgu yaparak şunları söylemektedir: 

اااااااَّ    ر ر ْت اااااا    خ  ر ة     ُر لر    ر رااااااأل ااااااه   "سر
  

ا  إ ال   ر   راااااا    ر راااااا    َ    اااااا رك  اااااا     ااااااأل ي   
   

ت اااااااااا    اااااااااا       َّ ي ر  ر     ر     اااااااااا              
  

ُ    َّاااا   ي    راااا    اااا      ف اااا    اااا أل  " رن اااا ر      
   

“(İnsanlar) onun yurduna toplaşır. Sabah olur olmaz, 
etrafında insanlar (birikmiştir).  

(İnsanlar) Munẕirîlerin etrafında toplanır. Sen ufuklarda 
parlayan bir ışıksın” (el-Ḥâr s  b. Ḥillize, 1415/1994: 
126). 

İslam sonrasında nazmedilen methiyelerde, riyasete yapılan vurgular 
benzer şekilde devam etmiş, sadece imamlık yahut halifelik gibi farklı 
idari görevlere değinilmeye başlanmıştır. Örneğin; Abbâsî dönemine ait 
aşağıdaki beyitlerde, öncelikle methedilen kişinin liderliğine vurgu 
yapılmaktadır. Burada lider (ḳâ‟id) kelimesi yerine liderler (ḳâde) 
sözcüğünün kullanılmasıyla, memdûḥun diğer liderlerden üstün olduğu 
ima edilmektedir. Ayrıca övülen kişinin imâm (önder) olduğunun 
vurgulanması ve huzuruna gelen ziyaretçilerini bir perdenin arkasından 
kabul ettiğinin anlatılması, onun makamının yüksekliğine yapılan bir 
göndermedir. Methedilen kişinin ordunun başındaki bir re‟îs (lider) 
olduğunun da altı çizilmektedir: 

ااااا    َ  ر   رااااا ر كر     ااااا ر     راااااألَرة    اااااأل    "ك 
  

اااااااا       ا ئ اااااااا   إ َر  ك  اااااااالر  ر ُ    خر اااااااا رأل        ر
   

ة   ااااااأل    ر ااااااأل ر ااااااأل   ي  ر َّااااااأل فااااااَ       ر  إ  ر
  

"  َ ااااال       ُاااااأل   ااااا ر    ااااا     ر   ئااااا     ر     ر
   

“Odur lider(ler lideri). Ahlaklı kadınlar ve 
bakireler için kim (yardım edecek) denildiği 
zaman, kabilesinin ihtiyaç sahiplerini koruyan 
kişi odur. 

Perdeler ardından selamlanan bir imamdır. 
Bazen de mızrakların gölgesi altında, bir 
ordunun başıdır” (Beşşâr b. Burd, 1376/1957: 
c.3, s.75-83). 

4.4. Makam/Statü 

Bir kişinin makamının yahut statüsünün yüksekliğine değinilmesi, 
methiyelerde sıklıkla kullanılan övgüsel unsurlardandır.  işinin kendi 
çabalarıyla elde ettiği yahut atalarının gayretleriyle miras aldığı konumu, 
onu sıradan insanlardan ayıran en önemli ayrıcalığıdır. Methiyelerde bu 
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özelliğin vurgulanması, şiiri dinleyen kişilerin övülen kişiye duydukları 
saygıyı daha da arttırmaktadır. Bu nedenle dizelerinde methettikleri 
kişilerin statülerini sıkça vurgulayan şairler, vermek istedikleri anlamı 
güçlendirmek için çoğu zaman bu makama kimsenin ulaşamayacağını 
yahut bu makamın diğer tüm makamlardan üstün olduğunu anlatma 
eğilimindedirler. Örneğin; en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî, en-Nuʿmân‟ı överken 
şunları söylemektedir: 

ة   اااااا   ر  "  ااااااْ  رااااااار  ن   ر  عُااااااألء سر
  

اااااااا ر    اااااااا   َ  نرهااااااااأل يرتر ر   َ  اااااااالَّ  ر     رااااااااار
   

 فإنااااااا ر فااااااا         ااااااا ء     اااااااغ
  

" ااااااغ   إَ     اااااا   ااااااْ ي اااااا    اااااا ه     ر
   

“Allah‟ın sana yüksek bir mevki verdiğini 
görmüyor musun? Bütün hükümdarların bu 
mevkiin altında titreştiğini görürsün. 

Sen bir güneşsin, diğer hükümdarlar ise 
yıldızdır. Güneş doğduğu zaman yıldızlar 
görünmez olur” (en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî, t.y.: 
28). 

Methedilen kişinin üstü varsa ve bu üst şairin de üstüyse, övgü 
şairliği daha büyük bir maharet istemektedir. Bu gibi durumlarda şairler 
methettikleri kişilerin makamını yine de yüceltmekte ve bu makamın en 
üst kişiye ne denli yakın bir statü olduğunu vurgulamaktadır. Methedilen 
kişinin minberde hutbe verirken ortaya çıkan görkeminin de vurgulandığı 
aşağıdaki beyitler, bu minvaldedir: 

اااااااااا  ف     سر ااااااااا        ر  ر ياااااااااا   ر   اااااااااا         " ر  
  

ااااااا    ألس  اااااال   ر ُرألن  فااااااَ  رن  اااااا    إ َر  نرفرااااااَّر    َّ
   

ااااااا         اااااا         ر     اااااا    ر ر راااااا   عر اااااا      ر  
  

" ااااا   اااااا   أل   َ   ر   اااااأل   اااااأليأل عر فرااااا   ر    ر ر   ر
   

“Şeytan hasetçinin burnuna üflediği zaman, (o), 
Emîru‟l-Mu‟minîn‟in veziri ve onun kılıcıdır. 

Basra camiinde onun görkeminden vardır. 
Yastıkların üzerinde, donmayan (ve yağmur 
getiren) bir (ihsan) bulutu(du)r” (Beşşâr b. 
Burd, 1376/1957: c.3, s.75-83). 
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5. KİŞİSEL HASLETLER KAPSAMINDA ÖVÜLEN 
UNSURLAR 

5.1. Kudret 

Kudret sahibi olmak, klasik methiyelerde en çok övülen hasletlerin 
başında gelmektedir. Kişinin saygınlığı, çoğu zaman onun kudretiyle 
doğru orantılıdır. Dolayısıyla şairler dizelerinde methettikleri kişilerin 
gücünü yahut insanları tesir altına alabilme kabiliyetlerini sıklıkla 
vurgulama eğilimindedirler. Örneğin; Beşşâr b. Burd aşağıda 
alıntılayacağımız dizelerinde, memdûḥuna öldürme ve hayat verme 
kudretini atfetmektedir. Allah‟a mahsus olan bu ve benzeri niteliklerin bir 
insana atfedilmesi, uygunsuz bir kullanım olmasına karşın, övgü 
kasidelerinde fazlaca kullanılmaktadır. Şair muhtemelen burada akla 
ulûhiyeti getirecek ifadelerle memdûḥunu överken, öldürme kudretiyle 
methedilen kişinin savaşta düşmanları öldürmesini, hayat verme 
kudretiyle de kendi ordusundan esir düşenlerin fidyesini ödeyerek onları 
ölümden kurtarmasını kastetmektedir. Hayat vermek ifadesiyle, belki de 
memdûḥun bazı düşman esirlerini affettiği anlatılmaktadır. Öte yandan 
hayat vermekle kastedilen diğer bir mana, memdûḥun savaşmak suretiyle 
ülkesindeki masum insanları düşmanın katliamından kurtardığına ve 
böylelikle onlara adeta yeniden hayat verdiğine işaret ediyor olabilir. 
Özellikle kudretin övüldüğü dizelerde, tezat sanatından bir hayli istifade 
edilmektedir. Aşağıdaki beyitlerde de şairin emâte (öldürmek) ve aḥyâ 
(hayat vermek) fiilleriyle oluşturduğu tezat sayesinde, memdûḥunun 
azametine ve her alanda kudret sahibi olduğuna işaret etmeyi amaçladığı 
aşikârdır: 

اااااااااا   إ نَّاااااااااا    ْ     رفَّ   ُر  ر ر   رااااااااااألك  ااااااااااأل  " ر ر
  

ااااا    اااااار      اااااأل  ر   ي    اااااَ فاااااَ    ر ر  ي   ااااا    ر
   

ي رااااااااا   عأل   اااااااااأل   ُ      ر   ر   اااااااااأل ثراااااااااأل ر   أ   ر
  

اااااااااااا         رأل ي  اااااااااااا    ر  َ ن  ر رك ر    "  أ اااااااااااا      
   

“Avucuyla (düşmanlarını) öldürmüş ve onlara 
hayat vermiştir. (Savaşın) karmaşasında, 
birden çok kişiyi öldürmekte ve onlara hayat 
vermektedir. 

Ayaklarıyla (nerelere gidip neler yapacağını) 
bilerek (Baṣra) kenti(nin her bir) köşesini yahut 
kurtarıcının ziynetinin eyaletlerini harekete 
geçirmiştir” (Beşşâr b. Burd, 1376/1957: c.3, 
s.75-83). 
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5.2. Zekâ 

İnsanın en kıymetli hazinesi olan zekâ, Araplar tarafından sıkça 
övülen unsurlardandır. Nitekim mal, mülk, makam ve itibar gibi pek çok 
ayrıcalık, aksi bir durum olmadıkça, insana atalarından miras 
kalabilecekken, zekânın irâsı bu kadar kesin değildir. Bireyin sahip 
olduğu diğer hasletlerinden gereği gibi istifade edebilmesinin yegâne 
yolu, yeterli bir zekâ seviyesine sahip olmasıdır. Bu hasletin önemini çok 
iyi bilen Arap şairler, methettikleri kişilerin aklını yahut zekâsını 
gereğince ön plana çıkartmaya çalışmışlardır. Örneğin; Ebû Temmâm (ö. 
231/846), Halife el-Mu„taṣım-Billâh (ö. 227/842)‟ı pek çok özelliğini 
vurgulayarak övdüğü bir beytinde, onun zekâsını da yüceltmektedir: 

  ْ  "إكااااا   ر ع اااااا   فاااااَ سااااا أل     اااااأل 
  

" ُ  إيااااااأل   ْ     اااااالر فااااااَ َ ااااااأل  فاااااَ   اااااا
   

“Cesaret açısından ʿAmr‟a, cömertlikte 
Ḥâtim‟e, ḥilm sahibi olma hususunda Aḥnef‟e 
ve zekâda İyâs‟a (benzemektedir)” (el-Curcânî, 
1409/1977: 95). 

5.3. Güvenirlik 

Güvenirlik kadim Arapların oldukça önem verdikleri hasletlerden 
biridir. Nitekim kabileler ve bireyler arasında kurulan ittifaklar, ancak 
tarafların birbirlerine güven duymasıyla sağlam bir zemin üzerinde inşa 
edilebilmektedir. Dolayısıyla insanlara güven verme yahut güvenilir birisi 
olma, klasik methiyelerde çokça övülen unsurlardandır. İslam öncesinde 
önem verilen bu erdem, İslam sonrasında nazmedilen methiyelerde de 
yüceltilmektedir. Müslüman şairler Hz. Muhammed‟i methetmek için 
nazmettikleri kasidelerinde, onun güvenirliğini ön plana çıkartarak 
insanların ona tabi olması için çağrıda bulunmaktadır. Örneğin; Kaʿb b. 
Mâlik, Hz. Muhammed‟in güvenirliğini şu sözleriyle vurgulamaktadır: 

  َ اااااااااااار ااااااااااا ن    َّ  نرت  راااااااااااص   ر   س  ف   رااااااااااأل  ر  " ر
  

" إَر  كرااااااألنر ف   رااااااأل ُر َّااااااص  نر الر نرتر      راااااا  
   

“Aramızda buyruğuna tabi olduğumuz Allah‟ın 
elçisi vardır. Bize bir söz söylediğinde, (bunun 
doğru olup olmadığını) araştırmayız” ( a„b b. 
Mâlik el-Enṣârî, 1386/1966: 224). 

5.4. Azamet 

Methedilen kişilerin azametinin, görkeminin yahut yüceliğinin 
anlatılması, methiyelerde en rağbet gören kullanımlardandır. Netice 
itibariyle övgünün gayesi, zaten methedilen kişilerin ululuğunun dile 
getirilmesidir. Memdûḥun azametinin anlatılması, doğrudan yahut dolaylı 
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olarak gerçekleştirilebilir. Bir özelliğin övülürken, bunun yanında 
azametin de yüceltildiği sayısız örnek bulunmaktadır. Keza bireyin 
övülmesinde makrokozmik unsurların kullanılması, memdûḥun 
azametinin vurgulanması kapsamında yaygın şekilde tercih edilen 
metotlardandır. Örneğin; aşağıdaki beyitte, memdûḥ tek bir kişiyken, 
onun mahdut görüntüsü için görüntüler (meşâhid) sözcüğünün 
kullanılmış olması ve semavi cisimlerin konu edilmesi, ona insan 
formundan çok daha büyük bir görünüm atfetmek suretiyle azametini 
vurgulamaktadır:   

ااااافر    َ ف ااااا        ااااا    ر ر َّ يرااااا      راااااار  " ر
  

" ااااااألك    ْر     ر ر اااااااي اااااا    ر اااااا   عر   كر   رار  ااااااأل   ر
   

“Yıldızların (artlarında iz) bırakarak ortaya 
çıktığı nice gün görürsün. (İşte o zaman onun) 
saygın görüntüleri zahir olur” (Beşşâr b. Burd, 
1376/1957: c.3, s.75-83). 

5.5. Yakışıklılık 

 adim Araplar postür ile bedenin sağlıklı ve estetik olmasına fazlaca 
önem vermelerine rağmen, bu ana başlık altında ele alınan diğer 
hasletlere nazaran, yakışıklılığı daha az vurgulamaktadırlar. Muhtemelen 
kadim Arapların nazarında, fizyolojik açıdan kâmil ve kuvvetli olan bir 
erkekte güzellik fazlaca aranmadığından yahut yakışıklılık her kişide 
bulunmadığından, methiyelerde yakışıklılığa yapılan vurgular daha 
sınırlıdır. Buna rağmen yakışıklı olduğu rivayet edilen kişiler için 
nazmedilmiş methiyelerde, yakışıklılığa da değinildiği 
gözlemlenmektedir. Örneğin; Hz. Peygamber‟in beyaz tenli ve yakışıklı 
birisi olduğu bize ulaşan rivayetler arasındadır. Bu nedenle onun için 
söylenmiş methiyelerde, onun güzel yüzü ve cemali ön plana 
çıkartılmaktadır. Hz. Peygamber‟in amcası olan Ebû Ṭâlib (ö. 619), 
aşağıdaki methiyesinde yeğeninin yakışıklılığına da değinmektedir: 

اااااا    ه  اااااا     غر ااااااأل      ر   تر   اااااا  ر ي        " 
  

" اااااااال  اااااااا ر           ث  ااااااااألنر    رتااااااااأل   ع   
   

“Yüzü (suyu) hürmetine bulutlardan yağmur istenilen 
beyaz (tenli bir yakışıklıdır). Yetimlerin barınağı, 
dulların sığınağıdır” (Ebû Ṭâlib, 1414/1994: 67). 

5.6. İş Bitiricilik 

İnsanlar yahut topluluklar pek çok işe anlık bir cesaretle teşebbüs 
edebilir; ama başlanılan işin bitirilmesi ayrı bir kararlılık istemektedir. 
Tarih ilmi, sayısız komutanın kaleleri fethetmeye yahut yeni toprakları 
ele geçirmeye karar vererek işe koyulduğunu, ancak başladığı işi 
bitirmeye muvaffak olamadığını göstermektedir. Bir savaşa girmekten 
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çok, başlanılan mücadelenin sonuca ulaştırılması mühimdir. Dolayısıyla 
klasik methiyelerde azim, kararlılık ve iş bitiricilik sıkça övülen özellikler 
arasında yer almaktadır. Örneğin; aşağıdaki beyitlerde, methedilen kişinin 
bir işi yapmak için ayağa kalktığında, o işi bitirmeden asla yerine geri 
oturmayacağı övülmektedir: 

اااااا      رااااااألف     اااااا   ر      اااااا  رأل فر ااااااأل  ر    "إ َر   ر
  

اااااا     َ ااااااار نر  راااااا   ر    رأل  عر راااااا     َّااااااأل    ر    ر  
   

ااااااا نر ع   راااااااا ر إ نَّاااااااا    نراااااااأل  راااااااا       ر      َرعر  
  

اااا اااا     اااا    ر   ااااا    إ ن  كأل ر اااا      ر " ر   اااا    ا  كألع 
   

“Doğru yolda gitmeyen bir şaşkın nedeniyle 
yahut münafığın gücünden dolayı insanlar için 
endişe ettiğimizde… 

…Savaşın biraderi kutlu ʿUḳbe‟yi çağırıveririz. 
(Savaş) onu bir kez ayağa kaldırdı mı (katiyen 
geri) oturmaz” (Beşşâr b. Burd, 1376/1957: c.3, 
s.75-83). 

5.7. Takdire Şâyânlık 

 lasik methiyelerde pek sık kullanılan anlatımlardan birisi, övülen 
kişinin takdire şayan olduğunun belirtilmesidir. Methedilen kişinin 
söylenen güzel sözleri hak ettiğini anlatmak ve onun sitayişe layık 
olduğunu vurgulamak, pek çok methiyenin vazgeçilmez motiflerindendir. 
Örneğin; el-Hâr s  b. Ḥillize (ö. 570 [?]) bir methiyesinde şunları 
söylemektedir: 

اااااااااا ر ر َ  ئااااااااااَ  ر رس  فرااااااااااألنَ  ر     ااااااااااأل  ر  " ر  
  

َ    راااا   ر ي  تراااااار    اااااأل   ور ْ  ع  اااا ااااا    ر ر    َرك 
   

اااااااا ر  اااااااا   نر   اااااااا    رك  ر     ر ااااااااَ كرااااااااأل    ر  ر   ر  
  

" اااااااااا   اااااااااا   يرتَّف  ُر  راااااااااا    ر   ر    إ نَّ   ْر رااااااااااأل
   

“Dostlarımın bana cefa gösterdiği ve kaderimin 
beni teslim aldığı zaman, (fakirlik nedeniyle) 
kemiğimin etleri yenilir.  

(Ben bu haldeyken) Ebû Ḳâbûs‟a onu 
methederek yöneldim. Övgü ve sitayiş onundur; 
(ona) yaraşır” (el-Ḥâr s  b. Ḥillize, 1415/1994: 
126). 

5.8. Hoşgörü 

Hükümdarlar kimi zaman sarsılmaz bir otorite figürü olmalıyken 
kimi zamanlarda da bağışlayıcı ve hoşgörü sahibi olduklarını 
göstermelidirler. Kincilik, bilhassa yöneticilere asla yakışmayan 
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özelliklerin başında gelmektedir. Çünkü o halkının ve kendisinin çıkarları 
doğrultusunda, yeri geldiğinde insanları affedebilmeli ve etrafındakilerin 
görüşlerini açıkça belirtebilmeleri için hoşgörüyü elden bırakmamalıdır. 
Şairler fikir adamları oldukları için, sanatlarını özgürce icra 
edebilmelerinin yöneticilerinin hoşgörüsüne bağlı olduğunun 
bilincindedirler. Bu nedenle haklı olarak hoşgörüyü övülen bir unsur 
olarak sıkça kullanmışlardır. Örneğin; Buhturî (ö. 284/897), Mütevekkil‟i 
methederken onun cömertliğinin yanı sıra hoşgörüsüne de değinmektedir: 

  َ َر َ  فاااااأل   ااااا  ألن          ااااا ر اااااا         "كااااا   ر  
  

اااااا   " ااااااا       اااااا ر    فر       َ َر اااااا   ك ا   ااااااأل  راااااا        
   

“O, hoşgörü ve cömertliğin denizidir. Ona 
yakınlığını artır ki fakirlikten uzaklaşmayı da 
artırasın” (İpek, 2020: 493). 

5.9. Cesaret 

 avaşçı bir kültüre sahip olan kadim Araplar, cesarete son derece 
önem vermektedirler. Cesaret bir erkeğin hayatının her aşamasında ve 
karşılaştığı her zorlukta sahip olması gereken hasletlerin başında 
gelmektedir. Onun ailesini ve sevdiklerini tehlikeler karşısında 
koruyabilmesi, denenmemişi deneyebilmesi, korkulanla yüzleşebilmesi, 
yalnızca cesaret ve hamasetiyle mümkün olabilecek maharetlerdendir. 
Dolayısıyla methiyelerde cesur kimseler, şecaati üzerinden sıkça 
övülmüşlerdir. Örneğin; şair aşağıdaki beytinde, methettiği kişinin 
cesaretini şu sözleriyle vurgulamaktadır: 

اااااااال    رت   راااااااا    فااااااااأل       اااااااا    َرالَّ اااااااا ر    ر   " 
  

" ااااااتر    َ ع   اااااا نر     ر ر   ااااااا   ر   ر ر ير      ااااااأ
   

“Cesur kimselerdendir. Her tabur için akça 
kılıcıyla ağır ağır ilerler, (savaş sonucunda esir 
düşecek) kölelerin gözlerini ağlatır” (Beşşâr b. 
Burd, 1376/1957: c.3, s.75-83). 

5.10. Yiğitlik 

Mertlik kavramıyla ilişkili olan tüm erdemler, kadim Arap 
mantalitesine göre bir erkeğin sahip olması gereken niteliklerdendir. 
Nitekim bu başlık altında ele alınan diğer hasletlere bakıldığında, 
bunların esasen erkeklerin taşıması gerektiğine inanılan özellikler 
üzerinden şekillendirildiği hemen fark edilecektir. Hal böyle olunca, 
yiğitlik erdeminin kadim şiirlerde çokça yüceltilen özellikler arasında 
başı çekmesi şaşırtıcı değildir. Arap dilinde, Türkçedeki yiğitlik yahut 
mertlik kavramına karşılık gelecek kelimeler çeşitlidir. Örneğin; 
aşağıdaki beyitte, şair be‟s sözcüğünü kullanmayı tercih etmektedir: 
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ا   ااااا    اااا   عااااأل   عر   ن  رااااأل  ر  َ اااا     " ر  اااا  عر   
  

"    َ اااااه ْ  ر اااااا   اااااأل     رئ ااااا ر كرااااا     رأس 
   

“Yakın amcaoğulları ve ʿAmr b. ʿÂmir; (işte) onlar öyle 
bir kavimdir ki yiğitlikleri kuşku götürmez” (en-Nâbiġa 
eẕ-Ẕubyânî, t.y.: 42). 

5.11. Korkutuculuk 

Ortaçağ şartları düşünüldüğünde, bir erkeğin düşmanlarının 
nazarında korkutucu olmasının, ona ne denli önemli bir avantaj 
sağlayacağı idrak edilecektir.  işinin korku uyandıran bir namının 
olması, onu hasımları ve potansiyel düşmanları karşısında dişli bir rakip 
konumuna yükselteceğinden, arzulanan bir caydırıcılık etkisi husule 
getirmektedir. Methedilen kişinin korkutuculuğunun dile getirilmesi, 
genellikle onun zarar verebilme kudretiyle ilişkilendirilebilir. Ancak bu 
kullanımda onun sebebiyet verdiği zararın direkt olarak anlatılmaması, 
korkutuculuk özelliğinin, “zarar verebilme” başlığı altında ele alınan 
husustan daha farklı bir unsur olarak değerlendirilmesini mümkün 
kılmaktadır. Bazı methiyelerde memdûḥun çekinilmesi gereken birisi 
olduğu, yani korkutuculuğu, ona atfedilen ürkütücü imgeler üzerinden 
sembolize edilmektedir. Örneğin; aşağıdaki beyitte, titreyişi serabı 
andıran bir kılıç ile methedilen kişi arasında bir benzerlik kurulması 
suretiyle, onun korkulması gereken birisi olduğu vurgulanmaktadır: 

ت   ااااا    ااااا ر  ر ع  ااااا َّ      اااااأل   إ َر   اااااأل ك   "   ر
  

" ف اااااااا  ر ث  اااااااااأل    ان  فراااااااا   ر   فر ر ف ااااااااا      
   

“Keskin bir kılıçtır; sallandığında bir yanı titrer, (adeta) 
çöllerin tepesinde (husule gelen bir) serabın kıpraşması 
(gibi görünür)” (Beşşâr b. Burd, 1376/1957: c.3, s.75-
83). 

5.12. Bilgelik 

Bilgelik, tüm kültürler ve tüm medeniyetler tarafından takdir edilen 
bir haslettir. Nitekim topluluklar varlıklarını sürdürebilmek için daima 
bilgelere ve âlimlere ihtiyaç duymaktadır. Nice kavim yanlış 
yönlendirmeler neticesinde güçlü ve gelecek vadeden bir yapıya sahip 
olmasına karşın yok olmuş, bilgece idare edilen nicesi ise dezavantajlı 
durumda olsalar dahi gelişerek egemenliklerini sağlamlaştırabilmiştir. 
Herkes bu basit gerçeğin farkında olduğu için, klasik methiyelerde 
bilgelik sıkça övülen unsurlardan birisi haline getirilmiştir. Örneğin; 
aşağıdaki beyitte, şair methettiği kişilerin bilgeliğini ve irşat kabiliyetini 
vurgulamak maksadıyla, onları karanlığı aydınlatan lambalara 
benzetmektedir: 
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  ْ اااااااااا     ر     ا نااااااااااأل   رااااااااااار ت ه   "ال ي     
  

"  ْ ْاااااالر    ر اااااااأل   َ   ر    ااااااا   ر  رااااااا ر   ْو رااااااا    
   

“Allah (bugün) terk ettiğiniz komşuları sizden 
uzaklaştırmasın. (Onlar) karanlık geceleri aydınlatan 
lambalar gibidir” (en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî, t.y.: 101). 

5.13. Erdem 

 adim Arap methiyelerine bakıldığında, bunların genellikle erkekliği 
pekiştirecek özellikleri yücelttikleri gözlemlenmektedir. Hal böyle 
olunca, kazanan kişinin zafere giden yolda neler yaptığı, kimi zaman 
görmezden gelinebilmektedir. Mamafih bu şiirlerde, erdemli 
davranışların övüldüğü pek çok misale rastlamak da mümkündür. Bazı 
methiyelerde erdemli olmanın kendisi de yüceltilmektedir. Bu kapsamda, 
ahlakın tasvip ettiği alçakgönüllülük, doğruluk ve masumiyet gibi faziletli 
hal ve eylemler, kişinin erdemine işaret edilen dizelerde yüceltilebilir. 
Örneğin; aşağıdaki beyitte, öncelikle övülen kişilerin bilgeliğinin 
yüceltilmesi maksadıyla bilgelikleri „Âd kavminin bilgeliğine 
benzetilmekte, ardından onların serkeşlik ve günah gibi kötülüklerden ari 
olduklarına değinilerek erdemlerine işaret edilmektedir: 

ة   اااااااار ُرهَّ َ   ر ر  اااااااألَ     ااااااا    عاااااااأل  " ر  
  

"  ْ ثراااااااااا ُ   ر    اااااااااا ر    ر ر َّاااااااااا    ر افااااااااااأل    
   

“Bilgelikte ʿÂd (kavmi) gibidirler. Serkeşlikten, 
afetlerden ve günahkârlıktan bedenleri arınmıştır” (en-
Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî, t.y.: 101). 

5.14. Vefa/Emanete Sahip Çıkma 

Methiyelerde yüceltilen erdemlerin pek çoğu, kabilelerin bekasına 
hizmet eden özelliklerden seçilmektedir. Bunlardan birisi, vefalı olmak 
yahut diğer bir deyişle emanete layıkıyla sahip çıkmaktır. Nitekim 
kabileler arasında yapılan anlaşmaların işleyebilmesi için, tarafların ahde 
vefa göstermesi zaruridir. İnsanların birbirlerine emanet bırakmaya 
cesaret edebilmesi, onların emanete sahip çıkacağını bilmelerine bağlıdır. 
Dolayısıyla çok kritik bir gereksinim olan vefa, methiyelerde sıkça 
yüceltilmektedir.  lasik Arap edebiyatında vefa hususundaki en bilindik 
örnek, İslam öncesinin meşhur Yahudi şairi es- emev‟el (ö. 560 [?])‟den 
başkası değildir. Rivayet edildiğine göre, İmru‟u‟l-Ḳays (ö. 540 
dolayları) babasının intikamını almak için Bizans‟tan yardım istemeye 
gittiğinde, es- emev‟el'e birtakım emanetler bırakmıştır. Ne var ki 
İmru‟u‟l-Ḳays‟ın düşmanları es- emev‟el'in oğlunu esir almış ve söz 
konusu emanetleri kendilerine teslim etmemesi halinde es- emev‟el'i 
oğlunu öldürmekle tehdit etmişlerdir.  onuç itibariyle, es- emev‟el 
oğlunun hayatı pahasına emanete hıyanet etmeyerek ebediyen 
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unutulmayacak bir vefa örneği göstermiş ve klasik Arap edebiyatında 
vefayla özdeşleştirilmiştir. Dolayısıyla methiyelerde vefanın övülmesine 
verilebilecek en iyi misal, el-Aʿşâ (ö. 7/629 [?])‟nın es- emev‟el'in bu 
örnek davranışını methettiği şu dizeleridir: 

ااااااأل ااااااأل ر   ه  ر َ   ر ن  إ ُر اااااا ر   اااااا    رأل          اااااا "  
  

اااااااَّ     اااااال   ر يااااااص         فراااااال   رهر    فااااااَ  ر  
   

ُر  ر      اااااااا    ااااااااأل اااااااا    ر   ر     َ    ااااااااأل     ر     فرااااااااا 
  

ااااا َّ     اااااا     اااااأل    ر   ااااا     ر ر ااااا    ر        
   

ااااااااا      نااااااااا ر  ر  ره  اااااااااأل ااااااااال   ر ر  فر راااااااااألنر  ث   
  

ترااااااأل    خ  اااااا        ااااااأل  ر ااااااأل ف  ه  ر ترا   ر ر  فرااااااأل  
   

ااااااااار   ياااااااال   اااااااا َّ  ر   َّْ كااااااااألنر  راااااااا   فر ر  ث اااااااا
  

ااااااأل   " ااااااألن ص   ر ءر إن ااااااَ  ر اااااا ار   ك ت اااااال  رس 
   

“Gecenin üçte birlik dilimi gibi (karanlık olan) 
kalabalık bir orduyla komutan onun etrafını çevrelediği 
zaman, (vefa konusunda örnek bir davranış sergileyen) 
es-Semev‟el gibi (vefalı) ol! 

Teymâ‟'daki eşsiz el-Eblaḳ (kalesi) onun yurdudur. Bu 
kale korunaklıdır. (Burada) sığınmacı olan kişiye asla 
ihanet edilmez. 

(Düşman): „Ya çocuğunu yitireceksin ya da (emanete) 
ihanet edeceksin! Seçimini yap! Bu ikisi arasında seçim 
yapacak kişi için hiçbir şans yoktur!‟ demişti.  

Uzun olmayan bir süre şüpheye düştü; daha sonra dedi 
ki: „Esirin (olan evladımı) öldür! (Çünkü) ben bana 
sığınan kişiyi koruyacağım‟” (el-Cumaḥî, 1422/2001: 
106). 

Sonuç 

 lasik Arap şiiriyle alakadar olan herkes, birkaç asır boyunca 
nazmedilmiş pek çok şiirin, birbirlerine fazlasıyla benzediğini 
muhtemelen kısa süre içerisinde fark etmektedir. Şiirin pek çok 
temasında zuhur eden bu büyük benzerlik, methiyeler özelinde de son 
derece barizdir. İslam öncesi dönemde dahi büyük ölçüde klişeleşmiş 
şekilde karşımıza çıkan methiye şiirleri, Abbâsî döneminin sonuna kadar 
benzer kullanımların yeni bağlamlarda işlenmesiyle, son derece 
standartlaştırılmış bir yapıya kavuşmuştur. Bu yüzden methiyelerde 
yaygın şekilde övülen özelliklerin belirlenmesi ve bunların neden bu 
denli yaygın şekilde kullanıldığının tespit edilmesi, tutarlı bir sonuca 
ulaştırılabilecek bir girişim olacaktır. Övgü şiirlerinde yüceltilen unsurları 
maddeler halinde sıralamak ne kadar kolaysa, bu maddeleri belirli ana 
başlıkların altına toplamak da bir o kadar zordur. Çünkü methedilen 
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birçok özellik, bir ana başlığın altında yer almayı hak ettiği kadar, diğer 
ana başlığa da uyum gösterebilmektedir. Bu nedenle maddelerin 
tasnifinde, ele alınan maddenin en yakın olduğu ana başlığın altında 
sınıflandırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, yaygın şekilde 
methedilen özelliklerin beş ana grup altında toplanabileceği 
gözlemlenmektedir. Bunlar, kalıtsal özellikler kapsamında övülen 
unsurlar, iyilikler kapsamında övülen unsurlar, savaş kapsamında övülen 
unsurlar, sosyal konum kapsamında övülen unsurlar ve kişisel hasletler 
kapsamında övülen unsurlardır. 

 alıtsal özellikler kapsamında övülen unsurlar, bireyin kendi tercihine 
bağlı olmayan yahut kendi tercihiyle geliştirme imkânı bulunmayan 
özelliklerdir. Bu bağlamda değerlendirebileceğimiz ögeler, sayıca az olmasına 
karşın, klasik methiyelerde çok yoğun şekilde kullanılmaktadır. Bunların 
başında, tahmin edileceği üzere, nesebin yüceltilmesi gelmektedir. Araplar 
nesebe oldukça önem verdiğinden, çoğu methiyede bu mevzuya değinildiğini 
görmek mümkündür. Bireyin kabilesi üzerinden övülmesi, bu kapsamda 
sınıflandırabileceğimiz ikinci maddedir. Öyle ki bireyin methedilmesiyle 
kabilesinin methedilmesi, kaside bütününde çoğu zaman iç içe geçmiş şekilde 
karşımıza çıkmaktadır. Asalete yapılan vurgu, bilhassa hükümdarlara 
nazmedilmiş methiyelerde son derece yaygındır.  eza övülen kişinin aile 
üyeleri üzerinden methedildiği pek çok örneğe rastlamak mümkündür. 
Anlaşıldığı kadarıyla, aile üyelerinin adeta kişinin sahip olduğu bir 
erdemmişçesine ele alınması, kabilecilik ve asabiyet mantalitesinin bir 
sonucudur.  

Klasik methiyelerde iyilikler kapsamında övülen unsurlara sıkça 
rastlanmaktadır. Ancak bu bağlamdaki maddeler geniş bir çeşitliliğe 
sahip değildir. Özellikle İslam öncesindeki methiyelerde yahut İslam 
öncesi anlayışının devamı mahiyetindeki şiirlerde, yapılan iyiliklerin, iyi 
olma arzusundan ziyade güç gösterme arzusundan ileri geldiğini 
düşündürecek ipuçları vardır. Öte yandan İslam sonrasında bu anlayışın 
belirli bir ölçüye kadar değişim gösterdiğini söylemek mümkündür. 
İyilikler kapsamında yüceltilen ilk haslet, iyiliğin kendisidir. Câhiliye 
döneminde de mevcut olan bu kullanıma, bilhassa Hz. Peygamber için 
nazmedilmiş methiyelerde yaygın şekilde tesadüf edilmektedir. Bahsi 
geçen ana başlık altında değerlendirilen diğer bir madde, methiye 
şiirlerinin olmazsa olmazı olan cömertliktir. Hatta cömertliğin 
yüceltilmediği bir övgü kasidesine rastlamak, sanıldığından çok daha 
zordur. Çünkü methiyeler genellikle memdûḥtan hibe almak maksadıyla 
nazmedildiğinden, onun cömertliğinin yüceltilmesi zaruri bir kullanıma 
dönüşmektedir. Keza yardımseverlik, methiyelerde övgüsel bir unsur 
olarak sıklıkla işlenmektedir. 
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 avaş kapsamında övülen unsurlar, klasik methiyelerde ayrıcalıklı 
bir konuma sahiptir. Nitekim eski Araplar, savaşçı bir toplum oldukları 
için, methettikleri pek çok özelliği zihinlerindeki ideal savaşçıdan ilham 
alarak belirlemişlerdir.  avaşçı olmanın kendisi, bu bağlamda yüceltilen 
ilk özelliklerdendir.  eza muzafferiyet, baskın düzenleyebilme, zarar 
verebilme, ölümü göze alabilme, askerî destek sağlayabilme ve 
silahşorluk, pek çok methiyede yüceltilen unsurlardandır. Memdûḥların 
methiye şairlerini tutmalarının nedeni, çoğu zaman elde ettikleri 
zaferlerin dilden dile dolaştırılmasını arzulamalarından 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kadim methiyelerin savaşçılıkla ilgili 
övgüsel unsurlarla dolu olmasına şaşırmamak gerekir.  

 osyal konum üzerinden övülen unsurlar, kadim methiyelerin 
vazgeçilmezlerindendir. Çünkü methiyenin en temel gayelerinden birisi, 
methedilen kişinin toplumdaki saygınlığının ve üstünlüğünün gözler 
önüne serilmesidir. Dolasıyla bu bağlamda karşımıza çıkan övgüsel 
unsurlardan ilki, üstünlüğün kendisidir.  lasik şiir mirası, övgü 
şairlerinin methettikleri kişilerin üstünlüğünü kanıtlama çabalarıyla 
doludur. Keza övülen kişinin saygınlığı, riyaset ve makam sahibi olması, 
bu bağlamda en çok işlenen özelliklerdendir. 

 işisel hasletler kapsamında övülen unsurlar, çeşitlilik açısından en 
avantajlı gruptur. Geleneksel olarak, methedilen kişinin kalıtsal 
özelliklerinin, savaşçılığının ve iyiliklerinin yüceltilmesi, methiyeler 
açısından adeta bir zorunluluk haline getirilmiş durumdadır. Mamafih 
methiyenin layıkıyla tamamlanması, ancak kişisel hasletler kapsamında 
övülen unsurlardan bir veya birkaçının kullanılmasıyla mümkün 
olabilmektedir.  onuç itibarıyla methiyenin nazmedilme amacı, 
genellikle şaire ücretini takdim edecek olan tek bir bireyin 
yüceltilmesidir. Fertler ne kadar güçlü ve zengin ailelerde dünyaya 
gelirlerse gelsinler, netice itibarıyla kendi hasletleri üzerinden kişilik 
kazanmaktadırlar. Dolayısıyla methiyelerde, övülen kişinin kudreti, 
zekâsı, güvenirliği, azameti, yakışıklılığı, iş bitiriciliği, takdire şâyânlığı, 
hoşgörüsü, cesareti, yiğitliği, korkutuculuğu, bilgeliği, erdemi ve vefası 
gibi pek çok özelliği de konu edilmektedir.  işisel hasletler kapsamında 
burada zikredilmeyen daha istisnai özelliklerin de bulunduğu bir 
gerçektir. Ne var ki bu bağlamda yaygın şekilde övülen unsurlar, genel 
itibarıyla burada sıralananlardır. 
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