“EZ-ZÎR EBÛ LEYLÂ EL-MUHELHİL B.
REBÎ’A” SÎRESİNDE BİR KOMPOZİSYON
USULÜ OLARAK "ODAKLANMA”
Doç.Dr. Rıza HALİLOV*
Sîre:1 Arap halk edebiyatının, en
yaygın ve büyük hacimli eserlerinden bi
ri olup genelde kahramanlık, intikam ,
aşk ve kabile savaşları gibi çeşitli konu
ları içermektedir. Temelinde dünya folk
lorundan, özellikle de destan yaratıcılı
ğından gelen motif ve epizotlara ve ge
nellikle de eski çağlardaki Arap hayatım
ele alan rivayet ve efsanelere dayanan
sîreler, dilden dile geçerek, yaklaşık XV.
yüzyılda son şekline alıp günümüze ka
dar gelmiştir.
Genelde bir folklor eseri olup, zaman
zaman birtakım değişikliklere uğramış
olduğumdan sirenin, meydana geliş tari
hini kesin olarak tespit etmek mümkün
değildir. Ancak, sîrede bazı tarihi şahsi
yetlerden ve olaylardan bahsedilme sin
den yola çıkarak onun ortaya çıkış tari
hini tahmini olarak belirlemek müm
kündür. Her halükârda bu gibi bulgular,
herhangi bir sirenin ortaya çıkış tarihi
hakkında bazı tespitler yapılmasında te
mel kaynak oluşturabilmektedirler,
Sîre, adından da anlaşılacağı gibi ta
rihi ve efsanevi şahısların folklorlaşmış
hayat mücadelesini ele alan ve onların
çeşitli maceralarından bahseden, epik
alanda yer alan olayları ihtiva eden ve
çağdaş edebi bir ifadeyle söylemek gere
kirse bir halk romanı niteliğindedir.
Sirenin önemli ö - elliklerinden biri,
şahsiyetleri ve olayları açısından Orta
çağ Klasik Arap Edebiyatı ile folklor ara
sında bir uyum sağlamasıdır. Biz sîrede,
Arap Edebiyatının tarihi ve efsanevi
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şahsiyetlerinin folklor menşeli olaylara
katıldıklarını, folklor karakteri konu
munda olduklarım görmekteyiz.
Arap tahkiyeciliğinin bir eseri ola
rak sîrelerin edebi yönden incelenmesi
ve araştırılmasının tarihi, bir anlamda
Binbir Gece Masalları’ndan farklı değil
dir. Şöyleki sîrelerde bu masallar gibi or
taçağlardan beri, halk edebiyatı eserleri
ni yeterince önemsemeyen Arap edebi
yatçılarının ilgi sahaları dışında kalmış
tır.
“Sîretu Antara b. Şeddâd”, “Sîretu
Melik Seyf b. Zî Yezzan” vb. gibi Arap
Halk Edebiyatı’mn bir türü olarak ken
dilerine özgün kompozisyon özellikleri
olan sîrelerin bir sisteme dayanmayan
karmaşık kompozisyonu eski mitoloji ve
masal motiflerinin yamsıra, daha sonra
ki çağların epik yaratıcılığına has olan
motifleri de içermektedir. Genelde, sîre
lerin kompozisyonu ile ilgili olan bu özet
tespitler Ez-Zlr Ebû Leylâ el-Muhelhil b.
Rebî a 3 için de geçerlidir. Ancak, düğüm
noktası niteliğinde olan intikam motifi
üzerinde olayları gelişen söz konusu sî
rede, diğer sîrelerde gördüğümüz mitolo
jik motif ve karakterlere rastlamamaktayız. Arkaik mitolojik motiflerin sîrede
yer almaması, her şeyden önce onun,
sonraki çağların ürünü olduğunu ve ar
kaik hafızayı kaybettiğini göstermekte
dir. Bununda ötesinde, adı geçen sirenin,
Basralı edip Ebû 'Ubeyde (M. 728/805)
tarafından derlenip yazıya geçirilmiş ve
eski çağlardaki Arapların hayatında yer

Millî Folklor

Yıl: 11 Sayı: 43
alan çeşitli olayları içeren Eyyâmu’l-'Arab (Arapların Günleri)’nın kaynakla
rından biri olması da sîrede mitolojik
motiflerin yer almasına imkan verme
miştir. Diğer bir deyişle sirenin yazıya
geçirilmesi bir anlamda onun gelişmesi
ni engelleyen nedenlerden biri olmuştur.
ez-Zîr sîresinin kompozisyon yapı
sındaki diğer bir farklılık ise, diğer sîre
lerde arkaik düşünce tarzıyla ilgili olan
“yasağın ihlali” motifi yaygın iken bu
motif, adı geçen sîrede işlenmemiştir.
Ancak “tekrarlanma* ve “odaklanma” gi
bi motifler bu eserin konu hattının geliş
mesinde ve konuya yeni olaylar kazan
dırmakta Önemli bir rol oynamıştır. "Tek
rarlanma”, adından da anlaşılacağı üze
re bir kompozisyon usulü olarak, benzer
olayların eserde çeşitli detay değişiklik
leri ile iki ya da ikiden fazla tekrarlan
masıdır. Adı geçen sîrede “ kehanet uyku
su”3 “MiihelhiVin atının kaçırılması”4 ve
“zor görevler”5 gibi motifler burada, bir
kompozisyon usulü olan “tekrarlanma”
için bir örnek oluşturmaktadır. Mesela,
Kuleyb’in hanımı Celîle’nin baktığı fal
dan, babası Emîr Murra ile kardeşi Cessâs’ın, el-Muhelhil tarafından öldürüle
ceğini öğrendikten sonra el-Muhelhil’i
öldürmek amacıyla ona, aslan kuyusun
dan kendisine su ve aslan sütü getirme
si gibi başarılması imkansız ve çok tehli
keli olan zor görevler yüklemesi, bu usu
le bir örnektir. Bu "zor görevler” motifi,
bir takım değişikliklerle eserde birkaç
kere tekrarlanmaktadır.
Bu uzor görevlerin” tekrarlanması
burada, el-Muhelhirin öldürülmesini
amaç lam asının yanısıra, söz konusu mo
tife yeni boyutlar da kazandırmaktadır.
Bu sîrede, yer alan komozisyon usul
lerinden biri de “odaklanma”dır. Diğer
bir deyişle ez-Zîr'in kahramanlarından
birinin ve genellikle baş kahramanın et
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rafında eserin motif ve epizotlarının
odaklanmasıdır. Bu usulden dolayı ezZ îr ' in, yani el-Muhelhil’in olayların
merkezinde bulunduğunu görmekteyiz.
Şunu belirtmek gerekir ki, bir kompozis
yon usulü olarak "odaklanma”, Arap
edebiyatı için yeni bir şey değildir. Şöyle
ki çeşitli edebiyat antolojilerinde Arap
edebiyatının tarihi ve efsanevi şahsiyet
leri hakkında verilen bilgiler, söz konusu
şahısların tüm hayat merhalelerini kap
sayıp bir konu çizgisi etrafında dizilerek,
onların bir anlamda biyografilerini orta
ya koymaktadır.
ez-Zîr’ de olayların, sîrenin baş kah
ramanı olan el-Muhelhil etrafında odak
landığını görmekteyiz. Genellikle “odak
lanma", kahraman seviyesine yükselti
len bir şahsın hayatı ve kahramanlıkları
hakkında ayrı ayrı çeşitli rivayet ve hi
kayelerin bir konu çizgisi etrafında bir
araya gelmesidir.
Ancak, genelde sîrelerde “odaklan
ma” daha geniş kapsamlı olup, kahra
manın biyografisiyle yetinmeyerek onun
şeceresi, ecdatları ve akrabaları hakkın
da da bilgiler içermektedir. Bu açıdan
ez-Zîr sîresi de diğer sırelerden farklı
değildir.
El-Muhelhil hakkındaki söz konusu
sîreyi ana hatlarıyla şöyle özetleyebili
riz:
ez-Zîr sîresinin ana teması, bir deve
nin öldürülmesi nedeniyle Bekr ve Taglib
kabileleri arasında çıkan ve çeşitli ara
lıklarla kırk yıl süren bir savaşa dayan
maktadır. Em îr Murra ve Em îr Rebî'a
kardeşler, Bekr ve Tağlib kabilelerinin
başkanlarıdır.
Yemen kralı Hassân, Tağlib kabilesi
nin başkanı olan E m îr Rebî'a’yı öldürür.
E m îr’in büyük oğlu Kuleyb b. Rebî a hile
yaparak Yemen kralını öldürüp babası
nın intikamını alır ve sonunda Tağlib
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kabilesinin başkanı olur. Kibirli ve iddi
alı bir karaktere sahip olan Kuleyb, am
cası Em îr Murra’nın kızı Celîle ile evli
dir.
Yemen kralının kızkardeşi olan Su'âd, Kuleyb’den kardeşinin intikamını
almak üzere tanınmasın diye kılık değiş
tirerek onun amcasının oğlu Cessâs’a mi
safir gider.
Su'âd, Cessâs ile Kuleyb arasında
düşmanlık sokmak için devesini, otla
mak üzere Kuleyb’in koruluğuna bırakır.
Buna kızan Kuleyb, deveyi öldürür. M i
safirinin devesinin öldürülmesini kendi
si için bir hakaret olarak değerlendiren
Cessâs, Kuleyb’i öldürür.
Kuleyb’in küçük kardeşi el-Muhelhil,
kardeşinin intikamını almak için ilk iş
olarak, Kuleyb’in karısı ve amcasının kı
zı olan Celîle’yi babasının evine gönderir
ve Bekr kabilesine savaş ilan eder. Bu sa
vaşta el-Muhelhil, bir çok kahramanlıklar sergiler ve maceralar yaşar.
Babasının evinde Celîle’nin, Kuleyb’den Carv adında bir oğlu olur.
Yıllar sonra Carv, bir savaşta karşı
karşıya geldiği amcası el-Muhelhil ile ta
nışır ve ondan, babasının katilinin ken
disinin evinde büyüdüğü dayısı Cessâs
olduğunu Öğrenir.
Carv hile yaparak dayısı Cessâs’ı öl
dürerek babasının intikamını alır. Bu
olaydan sonra Carv, bir çok savaşa katı
larak zaferler kazanır.
Sirenin sonlarına doğru bir ihtiyar
durumuna gelen el-Muhelhil, yolculuğu
esnasında kendisine eşlik eden iki köle
tarafından öldürülür. 7.

ez-Zîr’in giriş bölümünde eserin ana ka
rakterlerinin mensup oldukları Tağlib ve
Bekr kabilelerinin şecere tarihleri hak
kında bilgi verilir.5 Sirenin başlangıç bö
lümünde verilen bu tür bilgiler, genelde
destan tarzına özgü olup, kahramanı ta
nıtmayı amaçlamaktadır. ez-Zîr’ in bu
bölümünde olaylar, Tağlib kabilesinin
başkanı ve el-Muhelhil’in babası Emir
Rebî'a ve onun kardeşi Bekr kabilesinin
başkanı Emir Murra etrafında odaklan
mıştır. Bu durumda el-Muhelhil, kardeşi
Kuleyb ve bunların amcalarının oğlu
Cessâs arka planda olup, başlangıçta bir
aktivite sergilemezler ve bu bölümde ce
reyan eden olaylara faal olarak katıl
mazlar.9
Eserin bu bölümünde yer alan Emir
Rebî'a’nın Hassân tarafından, Hassân’ın
ise Kuleyb tarafından öldürülmesi gibi
olaylardan sonra, odaklanmanın ikinci
merhalesinde olayların Rebî'a- Murra
İkilisinin yerine, Kuleyb- Cessâs İkilisi
nin etrafında cereyan ettiğini görmekte
yiz. ez-Zîr’ in bu bölümünde, Kuleyb’in
öldürmüş olduğu Yemen kralının hilekâr
ve ihtiyar kız kardeşi Su'âd, iki amca oğ
lu arasında fitnelik yaparak, Cessâs’ın
Kuleyb’i öldürmesine, Tağlib ve Bekr ka
bileleri arasında rivayetlere göre kırk yıl
süren bir savaşa neden olup, böylece
kardeşi olan Yemen kralının da öcünü al
mış olur.

ez-Zîr sîre si, özet şeklinde de olsa ge
nel olarak Arapların ve Arap kabileleri
nin tarihlerinin anlatımıyla başlar. Bu
rada bahsedilen bu tarihi dönem, bu ka
bilelerin bir “altın çağı” gibi sunulup,
eserin “epik zamanını” oluşturmaktadır.

el-Muhelhil, ez-Zîr’in başlangıcında
hayatını aşk ve işret meclislerinde sür
düren ve hayatı hafife alan Tcayıtsız bir
kişi olarak tasvir edilmekte ve uZ îr enNisâ'"J0 (Kadınlarla fazla düşüp kalkan
erkek) olarak adlandırılmaktadır. ez-Zîr

39

ez-Zîr* deki olayların gelişmesi, elMuhelhil-Cessâs İkilisini olayların mer
kezine çeker ve bu bölümde olaylar ge
nel olarak el-Muhelhil’in etrafında odak
lanarak gelişir.
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ve Eyyâmu’l-Arab’da. el-Muhelhil’in bu
şekilde tasvir edilmesi sîrenin sonraki
safhalarında, Kuleyb’in öldürülmesin
den sonra mensup olduğu Tağlib kabile
sinden olan akrabalarının baskısı altın
da aktif harekete geçerek, kardeşinin in
tikamını almak için Cessâs’a ve Bekr ka
bilesine karşı savaş açmasını engelle
mez. Diğer taraftan eserde, el-Muhelhil’in görünen pasifliği onun, Âbid Nu'mân denilen bir şahsın “yedi yıl savaş
ma* tavsiyesine uymasıyla izah edilmek
tedir.11 “Odaklanmamda, el-Muhelhil ile
ilgili birkaç epizot da bulunmaktadır:
Beki* Oğullarının, el-Muhelhil’in savaş
lardaki başarısının onun atma dayandı
ğım düşünerek atım çalmaları,12 sonra
el-Muhelhil’in, tanınmasın diye dış görü
nümünü değiştirerek atını geri alması ,
el-Muhelhil’in düşmanlarının, onu sa
vaştan vazgeçirmek için yabancı bir kişi
yi Kuleyb’in mezarında saklayarak onu
Kuleyb’in ağzından konuşturmaları (elMuhelhil, düşmanlarının bu hilesini an
lamış ve onları cezalandırmıştır.) bu tür
epizotlardandır.
el-Muhelhirin geçici olarak yenilgiye
uğraması (sarhoşken düşmanları tara
fından yaralanması) söz konusu sîrenin
kaynaklarından biri durumunda olan
Eyyâmu’l-Arab’da da yer almıştır. Bura
da o, savaş sonrası Bekr oğullarına esir
düşüp ve sonrada bir anlaşma yoluyla
kurtulsa da ez-Zîr ‘de bu epizot, destan
kurallarına uygun şekilde işlenerek de
ğişik bir boyut ve anlam kazanmaktadır
Öyle ki o, sîrenin bu epizotunda çiğitli
maceralar yaşayarak, destan kahraman
larına uygun bir şekilde kahramanlığı
sonucu esirlikten kurtulur.
ez-Zîr’de zikredilen bu epizotlardan
sonra, “odaklanma"nın belli şekilde bir
kutuptan diğer bir kutuba kaydığını gör
mekteyiz. Bu yüzden olaylar, intikam al
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ma görevini yerine getirmiş el-Muhel
hirin etrafında değil, kardeşi Kuleyb’in
Bekr oğulları kabilesinde büyütülmüş
olan oğlu Carv’ın etrafında odaklanmak
tadır. ez-Zîr'in konu çizgisinde odaklan
madaki bu kayma, eserin konusunda bir
kopukluğa yol açabilirdi, ancak burada
dünya folklorunda yaygın olan, birbirle
rini önceden değil de ancak savaş zama
nında tanıyan akrabaların mücadelesi13
el-Muhelhil ile yeğeni Carv’ın birbirleriyle savaşmaları- epizodunun yer alma
sı, olası bir kopukluğu ortadan kaldırı
yor. Zira el-Muhelhil, Kuleyb’in öldürül
mesinden sonra onun hamile eşi ve ken
disini amcasının kızı Celîle’yi babasının
evine gönderdiğinden dolayı, orada do
ğan yeğeni Carv’ı tanımıyordu. ez-Zîr ‘in
el-Muhelhil ve Carv’ın konu çizgileri
arasında bir köprü rolü oynayan bu mü
cadele esnasında onlar birbirlerini tanır
lar ve bu epizottan sonra Carv, olayın
gerçek yüzünü öğrenir ve babasımn kati
li Cessâs’ı tuzağa düşürerek öldürür. Bu
sonuncu epizot, ez-Zîr ‘in olaylarının
Carv üzerinde odaklandığını göstermek
tedir. Burada biz, artık odaklanma ibre
sinin Carv üzerinde döndüğünü görmek
teyiz.
Görüldüğü gibi bir kompozisyon
usulü olarak "odaklanma”, ez-Zîr’ de yer
alan motif ve epizotların baş kahraman
konumunda olan el-Muhelhil’in etrafın
da t' planmasına neden olmuş , el-Muh fih ıl ı burada yer alan olayların odak
noktasına çekmiş ve onun ecdat ve selef
lerini de ihtiva etmiştir. Söz konusu sîre,
el-Muhelhil hakkında olan çeşitli riva
yetlerin, bu kompozisyon usulü sayesin
de onun etrafında toplanmasıyla meyda
na gelmiştir. Bilindiği gibi “odaklanma”mn genelde fonksiyonel özelliklerin
den biri, bizzat bir konunun sınırları çer
çevesinde eserin kahramanı ile ilgili çe
şitli hikâyeleri bir araya getirmesidir.
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Görüldüğü üzere tipolojik görünüm
olarak halk nesri, çağdaş tahkiyeciliğin
meydana gelmesinin bir kaynağı gibi ka
bul edilmektedir. Bu açıdan sîreler de,
muhtemelen çağdaş Arap nesrinin kay
naklarından birini oluşturmaktadırlar.
Bu nedenle, sîrenin poetik (kompozis
yon, edebi vasıtalar, üslup vb. ) açıdan
incelenmesi, çağdaş Arap nesrinin kap
samlı bir şekilde araştırılması yolunda
önemli bir rol oynayabilir.
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