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1122). Ýrtidad hareketlerine katýlmayan
Uzreliler fetihlerden sonra Suriye, Filistin
ve Mýsýr’a, Endülüs’ün fethinden sonra da
Ýspanya’ya yerleþtiler. Hadis hâfýzý ve coð-
rafyacý Ýbnü’d-Delâî, Endülüs’e göç eden
Benî Uzre kabilesindendir. Kabile mensup-
larýndan Ziml b. Amr el-Uzrî, Muâviye b.
Ebû Süfyân ve I. Yezîd döneminde bazý
idarî görevlerde bulundu. Emevî Halifesi
Ömer b. Abdülazîz de Uzreliler’i severdi.
Nitekim Osman b. Sa‘d (Saîd) el-Uzrî’yi Dý-
maþk’a vali, Abdurrahman b. Haþhâþ el-
Uzrî’yi de kadý tayin etti (EI2 [Ýng.], X, 774).
Uzre kabilesi mensuplarý platonik aþklarý
ve iffetleriyle (hubbu Uzrî) anýlýr. Bu kabi-
lenin þairleri arasýnda Urve b. Hizâm ile
Cemîlü Büseyne’nin aþklarýna dair þiirleri
meþhurdur (bk. UZRÎ AÞK). Ahmed Lutfî
Abdülbedî‘in Benî Uzre hakkýnda hazýrla-
dýðý yüksek lisans tezi (1950, Câmiatü’l-
Kahire külliyyetü’l-edeb) daha sonra ya-
yýmlanmýþtýr (Kahire 1422/2001).
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Benî Uzre kabilesine mahsus
iffetli aþký anlatan bir tabir.˜ ™

Uzre adýný taþýyan dört beþ kabile var-
sa da iffetli (platonik) aþka adýný veren ka-
bile Yemen asýllý olup Kahtânîler’den Ku-
dâa’nýn kolu Uzre b. Sa‘dü Hüzeym b. Zeyd

b. Leys’tir. En meþhur oðullarý Kebîr, Âmir
ve Rifâa’dýr. Benî Hür, Kebîr b. Uzre kolun-
dan olup Cemîl ile sevgilisi Büseyne, Urve
b. Hizâm ile sevgilisi Afrâ da bu koldan-
dýr. Benî Uzre mensuplarý çöl kabilelerin-
dendir. Hicaz’ýn kuzeyinde Vâdilkurâ, Te-
bük ve Teymâ’dan Kýzýldeniz kýyýsýndaki
Eyle’ye kadar uzanan bölgede diðer Ku-
dâa kabileleriyle birlikte otlak ve sulak
yerlerde yaþarlardý. Vâdilkurâ, Hicr ve Cinâb
önce Kudâa’nýn, daha sonra Cüheyne ve
Benî Uzre’nin konakladýðý yerlerdi. Birçok
köyün yer aldýðý Vâdilkurâ hurma, üzüm,
zeytin baðlarý ve yeþil otlaklarýyla meþhur-
du. Halký da erkek kadýn yaklaþýmýna im-
kân veren ziraat ve hayvancýlýk gibi iþlerle
uðraþýyordu.

Fesahatleriyle tanýnan Yemen kabilele-
rinden biri olmasý sebebiyle Benî Uzre’nin
de fasih konuþtuðuna dair rivayetler var-
sa da gerçekte Bizans’a komþu olan Suri-
ye’nin sýnýr bölgesinde, çöl hayatý ile þehir
hayatýnýn birbirine karýþtýðý bir mevkide
bulunduklarýndan dillerinde bozulma ve
yabancýlaþma (ucme) görüldüðü, bu yüz-
den lugat ve gramer âlimleri tarafýndan
þiirleri þâhid kabul edilmediði için derlen-
mediði bilinmektedir. Ancak II. (VIII.) yüz-
yýldan sonra âþýklarýn hikâye ve anekdot-
larýna dair eser yazanlar bu âþýk þairlerin
þiirlerini bir araya getirmiþlerdir. Arap ka-
bileleri geleneðinde bazý sýfat ve erdem-
ler, içlerinde yetiþen þahsiyetler sebebiyle
belli kabilelere nisbet edilmiþtir. Cömert-
liðin Tay, yiðitliðin Abs, çokluðun Taðlib,
deliliðin Benî Âmir b. Sa‘saa’ya atfedilme-
si gibi aþk da Benî Uzre’ye nisbet edilmiþ-
tir. “Uzrî hub, Uzrî hevâ, Uzrî aþk, afîf aþk”
gibi tabirlerle anýlan bu aþk þiddetli tut-
kudan çok iffetli ve temiz aþký ifade eder.
Baþta Urve b. Hizâm’ýn amcasýnýn kýzý Af-
râ ile, Cemîl b. Ma‘mer’in sevgilisi Büsey-
ne ile yaþadýðý aþk olmak üzere bu kabile-
ye mensup þairlerin afîf aþk etrafýnda olu-
þan hikâyeleri Benî Uzre’nin bu tür aþkla
þöhret bulmasýný saðlamýþ, daha sonra
Benî Âmir b. Sa‘saa’dan Kays b. Mülevvah
(Mecnûn) ile Kays b. Zerîh ve Küseyyir gibi
baþka kabilelere mensup âþýk þairler de ay-
ný afîf aþk anekdotlarýna konu olduklarýn-
dan uzrî âþýklar diye anýlagelmiþtir. Câhi-
liye devrinden itibaren III. (IX.) yüzyýla ka-
dar yetiþen afîf âþýklarýn çoðu baþka kabi-
lelerdendi.

Afîf aþk hakkýnda Benî Uzre’ye dair abar-
týlý anekdotlar yayýlmýþ, güzellik, merha-
met ve aþk sadece bu kabileye nisbet edil-
miþ, fertleri aþk ýstýrabýndan ölen kabile
olarak tanýnmýþtýr (Ýbn Kuteybe, I, 346).

nin Bizans hâkimiyetine girdiði tarihten
itibaren bu yörede yaþayan diðer kabile-
lerle birlikte Bizans’a baðlanan Uzreliler
arasýnda Hýristiyanlýk yayýlmýþtý.

Hicretten önce Mekke’ye gelen Uzreoðul-
larý, Resûl-i Ekrem tarafýndan Ýslâm’a da-
vet edildiyse de kabul etmediler. Hicrî 2.
yýldan (623-24) itibaren iliþki kurulmaya
çalýþýlan ve Hicaz-Suriye arasýndaki yolu
kontrol eden Benî Uzre’den Mezkûr adlý
bir kiþi Dûmetülcendel Gazvesi’nde (5/626),
ayný kabileden bir baþka kiþi de Zeyd b. Hâ-
rise’nin Hismâ Seriyyesi’nde (6/627) müs-
lümanlara rehberlik etti. Uzreliler, Mûte
Savaþý’nda (8/629) Bizans’ýn safýnda yer al-
dý. Ancak bu savaþta bir Uzreli olan Kut-
be b. Katâde’nin Ýslâm ordusunun sað ka-
nadýnýn kumandanlýðýný yaptýðý rivayet edi-
lir. Yine ayný yýl Uzre gibi Kudâa’ya men-
sup Belî ve Belkayn kabilelerinin Medine’-
ye saldýrmak için bir araya geldiklerini du-
yan Hz. Peygamber bunlara karþý Amr b.
Âs kumandasýnda 300 kiþilik bir kuvvet
gönderdi. Ebû Ubeyde b. Cerrâh kuman-
dasýndaki 200 kiþilik takviye birliklerinin
de katýldýðý Zâtüsselâsil Seriyyesi adý veri-
len bu harekât sýrasýnda Benî Uzre ve müt-
tefikleri Ýslâm birliðinin geliþini haber alýn-
ca büyük bir kýsmý daðýldý. Sadece bir grup-
la müslümanlar arasýnda küçük çaplý çatýþ-
ma yaþandý.

9 yýlý Safer ayýnda (Mayýs-Haziran 630)
Uzre kabilesinden Cemre b. Nu‘mân’ýn
baþkanlýðýnda Sa‘d b. Mâlik, Süleym b.
Mâlik ve Mâlik b. Ebû Riyâh gibi kabilele-
rin ileri gelenlerinin de bulunduðu on iki
kiþilik bir heyet Medine’ye geldi. Resûl-i
Ekrem ile görüþürken Kusay b. Kilâb’ýn an-
ne bir kardeþleri olduklarýný ve Huzâa’nýn
Mekke’den uzaklaþtýrýlmasý esnasýnda Ku-
reyþ’e yardým ettiklerini söyleyip akraba-
lýða vurgu yaptýlar. Resûlullah’tan Ýslâmi-
yet hakkýnda bilgi alan Uzreliler müslüman
oldu. Medine’de iki gün kalan heyet üye-
leri kendilerine verilen hediyelerle birlikte
memleketlerine döndüler. Vâdilkurâ top-
raðýndan bir kýsmý kendisine iktâ olarak
verilen Benî Uzre’nin reisi Cemre b. Nu‘-
mân’ýn Hicaz halkýndan kabilesinin zekâ-
týný ilk getiren kimse olduðu bildirilir (Ýbn
Sa‘d, IV, 264; Ýbn Ebû Þeybe, XIII, 15, 232).
Resûl-i Ekrem, 9 yýlý Rebîülâhir ayýnda da
(Temmuz-Aðustos 630) Ukkâþe b. Mihsan
el-Esedî’yi küçük bir birliðin baþýnda keþif
amacýyla Uzre ve Belî kabilelerinin yurdu
Cinâb’a gönderdi.

Uzre’den Hureys adlý bir kiþinin Hz. Ebû
Bekir’in hilâfetinin ilk günlerinde Suriye
taraflarýna gönderilen Üsâme ordusu için
casusluk yaptýðý rivayet edilir (Vâkýdî, III,
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tür aþký terennüm ederken Hicaz ve Ne-
cid çöllerinde hayat süren fakir göçebe halk
maddî külfetini karþýlayamadýðý bu aþkýn
yerine cismanî mahrumiyeti koymuþ ve uz-
rî aþký dile getiren gazeller nazmetmiþtir.

Louis Massignon, Arap Uzrî aþkýnýn ka-
dîm Yunan felsefesinde yer alan platonik
aþktan alýndýðýný veya ondan türediðini id-
dia etmiþtir (Âlûsî, s. 192). Halbuki Uzrî aþ-
kýn ortaya çýkýp yayýlmasý I. (VII.) yüzyýlýn
ortalarýna rastlar. O dönemde Araplar’ýn
Yunan felsefe ve edebiyatýndan haberdar
olmadýklarý için duygusal hayatlarýnda on-
dan etkilenmeleri söz konusu deðildir. Ay-
rýca Uzrî aþk felsefeyle ilgisi bulunmayan
gazel þiirlerinde dile getirilip þekillendiril-
miþtir. Platonik aþk, Eflâtun’un To Sympo-
sion (þölen) adlý eserinde ideal güzellik ve
buna duyulan ideal aþkla ilgili fikrî, aklî ve
felsefî düzeyde bir teoridir. Uzrî aþklar ise
kahramanlarý bulunan, bizzat duygusal bo-
yutta yaþanmýþ gerçeklerdir. Tâhâ Hüse-
yin’e göre Emevî hilâfet merkezi Suriye
(Þam) ile bu hilâfete karþý olan gruplarýn
merkezi sayýlan Irak halký, edip ve þairle-
ri siyasî mücadelelerle uðraþtýðýndan içe
dönmeye ve duygusal hayata eðilmeye fýr-
sat bulamayýp geleneði muhafaza etmiþ,
aþk þiirleri (gazel) konusunda kadîm kasi-
delerin giriþini teþkil eden nesîb tarzýný ko-
rumakla yetinmiþtir (a.g.e., s. 193). Siyasî
ikbal ümidini yitiren Hicaz þehirlerinde
(Mekke, Medine, Tâif) anýlan refah düze-
yine paralel olarak Ömer b. Ebû Rebîa’-
nýn öncülüðünde dünyevî/ibâhî gazel ge-
liþme kaydetmiþtir. Öte yandan Hicaz ve
Necid çöllerinde yaþayýp siyasî ümidi bu-
lunmayan yoksul bedevîler arasýnda da
yaný baþlarýndaki þehirlerde yaþanan mad-
dî aþka ve dünyevîliðe karþý bedevî sade-
liðiyle Ýslâm’ýn iffet, takvâ ve zühd ilke-
lerinin kaynaþmasý neticesinde hâlis dinî
zühd ile (tasavvuf) afîf aþk ve bunu teren-
nüm eden afîf gazel olmak üzere iki eði-
lim ortaya çýkmýþtýr (a.g.e., s. 194). Önce-
likle amca kýzý Afrâ’nýn âþýðý Urve b. Hizâm,
Büseyne’nin âþýðý Cemîl b. Ma‘mer, Lüb-
nâ’nýn âþýðý Kays b. Zerîh, Leylâ’nýn âþýðý
Kays b. Mülevvah (Mecnûn), Azze’nin âþýðý
Küseyyir, Meyye’nin âþýðý Zürrumme gibi
þairlerle sevgililerine ait olan veya onlara
nisbet edilen þiirlerde birbirinden kopuk
hikâye parçalarý halindeki anlatýmlar, III.
(IX.) yüzyýl ile IV. (X.) yüzyýlýn baþlarýnda
yaþayan râviler, þiir antolojisi düzenleyen-
ler ve edep kültürü derleyenler tarafýndan
muntazam aþk hikâyelerine dönüþtürül-
müþtür. Tâhâ Hüseyin’e göre evvelâ þiir-
ler mevcuttu; bunlarýn anlatýmlarý arasýn-

daki irtibatý saðlamak amacýyla araya ne-
sir parçalarý halinde hikâyelerin yerleþti-
rilmesi daha sonraki süreçte meydana
gelmiþtir (¥adî¦ü’l-erbi£âß, s. 197-198). Bu
hikâyeler de âþýk þairler ve sevgilileri et-
rafýnda yayýlan þifahî rivayetlere dayaný-
yordu. Aþk hikâyelerinin derleyicileri II ve
III. (VIII-IX.) asýrlarda yaþayan Asmaî, Ýb-
nü’l-Kelbî, Heysem b. Adî, Ýbrâhim el-Mev-
sýlî, Ýshak el-Mevsýlî, Hiþâm b. Hassân, Ebû
Vâil el-Ýzâhî, Ebü’s-Sâib el-Mahzûmî, Zü-
beyr b. Bekkâr gibi ahbâr derleyicileri ve
râvileridir.

Aþk hikâyeleri ve aþk þiirleri etrafýnda
zamanýmýza ulaþan kaynaklarýn baþýnda
Ýbn Dâvûd ez-Zâhirî’nin Kitâbü’z-Zehre,
Veþþâ’nýn el-Müveþþâ, özellikle Ebü’l-Fe-
rec el-Ýsfahânî’nin Kitâbü’l-E³ånî, Ýbn
Hazm’ýn Tavšu’l-¼amâme, Ca‘fer b. Ah-
med es-Serrâc’ýn Me½âri£u’l-£uþþâš, Ýb-
râhim b. Ömer el-Bikaî’nin Esvâšu’l-eþ-
vâš fi(Åti½âri) Me½âri£i’l-£uþþâš, Ýbn Ebû
Hacele’nin Dîvânü’½-½abâbe ve Dâvûd-i
Antâkî’nin Tezyînü’l-esvâš adlý kitaplarý
gelir. Uzrî aþkla ilgili hikâye ve gazellerin
tahliline dair ortaya konulmuþ çaðdaþ ça-
lýþmalarýn baþýnda da Tâhâ Hüseyin’in ¥a-
dî¦ü’l-erbi£âß adlý eseri yer alýr. Bu bað-
lamda Stendhal’in De l’amour’u (Paris
1822), Jean-Claude Vadet’in L’esprit co-
urtois en orient’i gibi çalýþmalarla Benî
Uzre efsanesi Avrupa edebiyatýnda da ta-
nýnmýþtýr. Daha sonra Arap dünyasýnda ve
Batý’da aþk teorisi ve Uzrî aþka dair çok
sayýda çalýþma yapýlmýþtýr.

Uzrî aþk konusunda efsane haline ge-
len Leylâ ile Mecnûn hikâyesi dünya ede-
biyatýný etkilemiþ, bu konuda eski dönem-
lerden itibaren Türkçe, Farsça ve diðer
bazý dillerde eserler yazýldýðý gibi Kerem
ile Aslý, Arzu ile Kamber, Tâhir ile Zühre,
Âþýk Garib ile Þah Sanem gibi birçok halk
hikâyesi ve aþk þiirinin ortaya çýkmasýnda
esin kaynaðý olmuþtur. Ýngiliz edebiyatýn-
da Shakespeare’in Romeo Julliet’ini Leylâ
ile Mecnûn hikâyesinden esinlenerek yaz-
dýðý kaydedilir. Yine Alman þairi Heine’nin
Asra (Azrâ) þiiri de ayný ilhamýn ürünü-
dür. Uzrî aþk ile Leylâ ve Mecnûn aþký Ýs-
lâm tasavvufunu da etkilemiþ, bu isimler
tasavvufî aþkýn anlatýmýnda sembol hali-
ne gelmiþtir. Diðer bir ifadeyle Uzrî aþk Ýs-
lâm tasavvuf hareketinin baþlangýcýný ve
çekirdeðini oluþturmuþtur (Abdüllatîf Þe-
râre, s. 103). Tasavvuf ehli V. (XI.) yüzyýl-
dan sonra Leylâ ile Mecnûn kýssasýna önem
vermiþ, onda beþer ruhunun sýrlarýna dair
en üstün anlatýmý bulmuþ, süflî aþktan
arýnan nefsin Allah’a dönüþüne ve O’nun

Söz konusu kabileye mensup kiþiler bu aþ-
ký kadýnlarýnýn / kýzlarýnýn son derece gü-
zel ve yürekleri eriten bir bakýþa sahip ol-
masý, erkeklerinin ince hisler taþýmasý, aþk-
ta sadakat, iffetini koruma ve günahlar-
dan uzak durma gibi erdemlerine dayan-
dýrýrlar. Onlar bedenî vuslatýn aþký bozaca-
ðýna inanýrlar. Nitekim Fezâre kabilesin-
den bir câriyenin halvet halinde iken âþý-
ðýnýn elini tutma teþebbüsüne karþý, “Çek
elini, bozma / kirletme temiz sevgiyi” de-
mesi üzerine âþýk utancýndan bir daha
sevgilisinin yanýna gidememiþtir (Veþþâ,
s. 90). Ýffetini koruma çabasý baðlamýnda
aðýr bir aþk ýstýrabýnýn sonunda eriyip tü-
kenmek ve ölmek âþýk þairlerin ortak ka-
deri olmuþtur. Benî Uzre’den bir kiþi aþk
ýstýrabýndan ölen otuz genci defnettiðini
ifade etmiþtir (Serrâc, s. 20; Antâkî, II, 55).
Bir bedevî de söz konusu aþk örfünü þöy-
le anlatýr: “Aþk bozulmuþ, sevgi ayaða düþ-
müþ / Âþýk olan acele eder olmuþ da /
Mahbûbesinden vuslat istemiþ / Aþk þe-
hidi olmadan ya da eriyip tükenmeden”
(Kehhâle, s. 224). Uzrî âþýklarý kirlenme-
miþ aþklarýnýn öldükten sonra da devam
edeceðine inanýrlardý. Âþýk Cemîl sevgilisi
Büseyne’ye þöyle hitap eder: “Sevecek se-
ni yaþadýkça bu gönül, ölürsem / Ýzleyecek
yankým yankýný kabirler arasýnda” (Mîhâîl
Mes‘ûd, s. 11).

Afîf aþkýn Ýslâmiyet’in ilk iki asrýnda or-
taya çýkmasý ve geliþmesinde þüphesiz di-
nin zinadan, fuhuþtan uzak durma ve if-
fetini korumakla ilgili öðretilerinin etkisi
olmuþtur. Fakat Câhiliye döneminde de bu
tür aþkýn örneklerine rastlanmasý sebe-
biyle cismanî vuslatýn aþký kirlettiðine dair
anlayýþýn bu tür aþkýn geliþimindeki etki-
sini göz ardý etmemek gerekir. Bununla
birlikte Ýslâmî öðretinin öngördüðü kadýn-
erkek iliþkileri bunun geliþmesine imkân
vermiþ, bu tür aþk Ýslâm’ýn ilk dönemin-
de ve Emevîler devrinde geliþme kaydet-
miþ, Uzrî âþýklarýn çoðu bu asýrda yetiþ-
miþtir. Söz konusu geliþmede kadýnýn ro-
lüne vurgu yapan Abdüllatîf Þerâre’ye gö-
re Ýslâmî dönemde Câhiliye’deki içtimaî
ve siyasî sultasýný yitiren kadýn bu tür ýs-
týrap aþkýnýn vesilesi olmak suretiyle ka-
dîm sultasýný telâfi etmiþtir (Felsefetü’l-
¼ub, s. 105). Ayrýca bu geliþmeyi sosyo-
ekonomik þartlara baðlayan bir anlayýþ söz
konusudur: Emevî yönetiminin siyasetten
uzak tutmak amacýyla akýttýðý servetlerle
ganimet mallarý ve geliþen ticaret sayesin-
de refah düzeyi yükselen Mekke ve Medi-
ne þehir halký eðlence ve mûsiki yanýnda
maddî / cismanî aþký yaþar ve þairleri bu
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rer âþýk olarak aþklarý uðrunda çektikleri
ýstýraplarý iffet ölçüsü dahilinde þiirlerinde
dile getirmeleridir. Bunun yanýnda üslûp
bakýmýndan benzer þiirler ortaya koyduk-
larýndan þiirleri birbirine karýþtýrýlmýþ, me-
selâ Cemîl b. Ma‘mer, Kays b. Mülevvah
(Mecnûn) ve Kays b. Zerîh’in þiirleri birbiri-
ne nisbet edilmiþtir. Ayný þekilde bunlarýn
hikâyeleri de birbirine benzemektedir.

Emevîler zamanýnda geliþen ve yayýlan
Uzrî aþkýn uzantýsý þeklinde Abbâsîler dev-
rinin þehir toplumunda saray aþký diye aný-
lan, saraya mensup gençlerin iffet ve edep
dahilinde yaþadýklarý aþk tecrübelerine da-
yanan aþk türü de Uzrî aþk sayýlmýþtýr. Mâ-
þukanýn baskýsý, üstünlüðü, aþkýn ahlâkî
deðeri gibi unsurlar bu tür aþk anlayýþýna
eklenmiþtir. Baþta Ýbnü’l-Ahnef olmak üze-
re bazý þehirli Abbâsî þairlerinin gazellerin-
de bu aþk anlayýþý dile getirilmiþtir.

Aþk teorisine ve Uzrî aþka dair çok sa-
yýda çaðdaþ eserden bazýlarý þunlardýr. A.
K. Kinany, The Development of Gazel
(Dýmaþk 1951); Mûsâ Süleyman, el-¥ub-
bü’l-£U×rî (Beyrut 1954); Cemâleddin er-
Remâdî, Þu£arâßü’l-¼ub (Kahire 1960);
Sâdýk Celâl el-Azm, Fi’l-¼ub ve’l-¼ub-
bi’l-£U×rî (Beyrut 1968); Mustafa Abdül-
vâhid, Dirâsâtü’l-¼ub fi’l-edebi’l-£Arabî
(I-II, Kahire 1972); T. L. Djedidi, La poésie
amoureuse (Cezayir 1974); A. E. Khairal-
lah, Love, Madress and Poetry (Beyrut
1980); Yûsuf Îd, Dîvânü’l-£U×riyyîn (Bey-
rut 1413/1992); Abdülmuîn el-Mellûhî, el-
¥ub beyne’l-müslimîn ve’n-na½ârâ
(Beyrut 1993); Þevký Dayf, el-¥ubbü’l-
£U×rî £inde’l-£Arab (Kahire 1999); Stefan
Leder, The £Udhri Narrative in Arabic
Literature (Wiesbaden 2004); Malek Che-
bel, Encyclopedie de l’amour en Islâm
(Paris 1995); Zekî Mübârek, el-£Uþþâšu’¦-
¦elâ¦e (Kahire, ts. [Dârü’l-maârif]).
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Akkoyunlu hükümdarý
(1452-1478).˜ ™

Akkoyunlu kaynaklarýna göre 828 Rebî-
ülevvel veya Rebîülâhirinde (Þubat-Mart
1425) doðdu. Babasý Akkoyunlu Devleti’nin
kurucusu Karayülük Osman Bey’in oðulla-
rýndan Ali Bey, annesi Karayülük Osman
Bey’in aðabeyi Pîr Ali Bey’in kýzý Saray (Sâ-
re) Hatun’dur. Ýyi bir eðitim gördüðü, ba-
basýnýn taht için mücadelesi ve askerî fa-
aliyetleri sýrasýnda ona zaman zaman ve-
kâlet ettiði bilinmektedir. Henüz on bir ya-
þýnda iken sefere çýkan babasýnýn yerine
Diyarbekir’de (Âmid) muhafaza ile görev-
lendirildi. Ardýndan muhtemelen idarî böl-
ge olarak kendisine verilen Harput’a dön-
dü. Memlükler’le anlaþan babasýnýn iste-
ðine raðmen Harput’u onlara teslim et-
medi. Bu hareketinin tepkiye yol açacaðý-
ný düþünüp Erzincan hâkimi olan amcasý
Yâkub Bey’in yanýna gitmeye karar verdi.
Amcasý ona hizmetinde bulunmasý halin-
de Karahisar’ý vereceðini vaad etmiþti. Fa-
kat diðer amcasý Hamza Bey’in Irak hü-
kümdarý Karakoyunlu Ýsfahan Mirza’yý
Mardin yakýnlarýnda yendikten (5 Zilhicce
840 / 10 Haziran 1437) sonra Diyarbekir’e
yürüyeceði haberi gelince babasý tarafýn-
dan çaðrýldý ve kararýndan vazgeçerek Di-
yarbekir’e gitti.

Buraya geldikten üç gün sonra Hamza
Bey þehri kuþattý. Bunun üzerine þehir-
den kaçýp Erzincan yöresinde babasý ve
aðabeyleriyle buluþtu. Bir süre Erzincan’-
da amcasý Yâkub Bey’in yanýnda kaldý. Ebû
Bekr-i Tihrânî, bu sýrada on iki-on üç yaþ-
larýndaki Hasan Bey’in mavi bezden tek bir
elbise ile bir kepeneði ve bir de atý oldu-
ðunu, atýnýn yemini teminde güçlük çek-
tiði için ekseriyetle yaya gitmek zorunda
kaldýðýný bildirir. Bununla beraber amca-

zâtýna yaklaþmasýna iliþkin en yüce remiz-
leri görmüþ, iffetin en yüksek derecesin-
deki aþký, Allah aþkýný ve O’na kavuþma
þevkini bu hikâye ile sembolleþtirmiþtir.
Ýbnü’l-Fârýz’ýn divanýnda Leylâ el-Âmiriyye
ile Necid çölleri çokça zikredilmiþtir. Daha
sonra Fars ve Türk þairlerinin yazdýðý, bin-
lerce beyitten meydana gelen Leylâ ile
Mecnûn kýssalarý tasavvufun yaný sýra ta-
rikatlarýn sýrlarý ve sembollerine medar ol-
muþtur (Nallino, s. 122).

Bunlarýn dýþýnda deðiþik kabilelerden
pek çok Uzrî âþýk ile mâþukalarý, bunlara
dair hikâye ve gazeller çeþitli eserlerde söz
konusu edilmiþtir. Reyyâ bint Gýtrîf es-Sü-
lemiyye’nin aþkýndan ölen Utbe b. Hubâb
el-Ensârî, Reyyâ bint Mes‘ûd’un aþkýndan
ölen Sýmme b. Abdullah, Hubeyþe bint
Sa‘d’ýn aþký yüzünden öldürülen Abdullah
b. Alkame b. Zürâre, Cennûb bint Kays’ýn
aþkýndan yirmi sekiz yaþýnda ölen Mâlik
b. Hâris, Meylâ bint Übeyy’in aþký yüzün-
den ölen Kâ‘b b. Mâlik, Tevbe b. Humey-
yir–Leylâ el-Ahyeliyye aþký, Vezzâhu’l-Ye-
menî–Ravza el-Kindiyye aþký, Yezîd b. Tas-
riyye–Vahþiyye aþký, ayrýca þiirlerinde afîf
aþký terennüm eden, ancak sevgilileri tes-
bit edilemeyen âþýklara dair pek çok þiir
ve hikâye anýlan eserlerde geçmektedir.
Bu tür aþk tecrübeleri ve ilgili þiir ürünle-
ri fukaha, kurrâ ve zâhidler muhitine de
yansýmýþtýr. Abdullah b. Mes‘ûd’un kar-
deþi Utbe’nin torunu, fukahâ-i seb‘adan
Ubeydullah b. Abdullah boþadýðý karýsý için
afîf aþkýnýn ýstýrabýný dile getiren þiirler yaz-
mýþ, “Kass” (zâhid) lakabýyla tanýnan Mek-
keli fakih, kari ve zâhid Abdullah b. Ab-
durrahman, Sellâme adlý bir þarkýcý kadý-
na âþýk olmuþ, ona duyduðu iffetli aþký di-
le getiren þiirler yazmýþ, uhrevî vuslatý kir-
letmemek için mâþukasýnýn dünyevî vus-
lat talebini kabul etmemiþtir (Veþþâ, s. 84-
85). Bu tür aþkta âþýklarý iffete sevkeden
sebepler arasýnda Allah korkusu, cennet-
te hûri umudu, vuslatla aþkýn sona erme-
si ihtimali, sevgilisini utanç verici bir ko-
numa düþürme endiþesi, soylu davranýþ,
iffetin lezzetini maddî tatmin lezzetinden
daha üstün görme, övünülecek bir isim
býrakma gibi etkenler bulunur (Kehhâle,
s. 229-230). Amca kýzý Esmâ’nýn aþkýndan
ölen Murakkýþ el-Ekber (Amr / Avf b. Sa‘d),
Able’nin âþýðý Antere, Meylâ’in âþýðý Mu-
habbel (Rebî‘ b. Mâlik) es-Sa‘dî, Hind’in âþý-
ðý Abdullah b. Aclân çektikleri aþk ýstýrabý-
ný dile getiren þiirleriyle Câhiliye devrinde
Uzrî aþkýn nüvesini oluþturan baþlýca þair-
lerdir.

Uzrî âþýklarýn ortak yanlarý, ölünceye ka-
dar sadece tek kadýna vefalý ve sadýk bi-
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