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ÖZET 
Edebiyatımııda Endülüs içerikli eserlerin son halkasını teşkil eden Deve mi 

Domuz mu? adındaki manzum tarihi tiyatro, Endülüs'te Emevi hilafetinin çöküp 
her ilin müstakil bir devlet haline geldigi Tavaif-i mülük (Beylikler) dönemindeki 
emirlerden olan Mu'temid b. Abbiid'ın hayatını ve ispanyol tehdidi ne karşı Mura
bıt hükümdan Yusuf b. Taşfın'den yardım istemesini işlemektedir. 16 sahne ve 
37 sayfadan oluşan eser, aruz kalıplarıyla yazılmış olup olaylar tarihi verilere mu
tabık olarak verilmiş, şahıs ve yer isimlerinin açıklamaları ve şiir vezinleri dipnot
larda belirtilmiştir. Eserdeki şiirlerin bir kısmı olayın kahramaniarına ait olup 
Türkçe tercümeleriyle verilmiş, az da olsa kahramanlara hayali şiirler de söyle
tilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endülüs, Emeviler, Manzum Tiyatro, Mu'temid, Abbadiler, 
Yusuf b. Taşfın. 

ABSTRACT 

An Evaluation on the Histarical Play In Verse Cal/ed •camel or Pig• by 
Harun Öğmüş 

The histarical play called "Camel or Pig?" which represents the last link of 
Andalusian literature is about the life of Mu'temid b. Abbad, one of the Emirs of 
the provinces formed as a result of the collapse of the Umayyad Caliphate of 
Andalusis and about how Mu'temid b. Abbad asked for help from the lord of 
Murabit, Yusuf b. Tashfın against the Spanish threat. This literature consists of 
16 scenes and 37 pages and all events concur with history giving all names, 
places and poetry foots as a footnote. Same parts of poetry in literature belong 
to the heroes of events which let them to recite a poetry a little and these parts 
were given with Turkish translation. 

Key words: Andalusia, Umayyad Caliphate, Play in verse, Mu'temid, Abbadids, 
Yusuf b. Tashfın. 

GiRiŞ 

Ayda bir yayınlanan Yüzakı dergisinde Haziran 2007-Ağustos 2008 tarihleri 

arasında tefrika edilen ve Harun Öğmüş'e ait olan "Deve mi Domuz mu?" adın-

ı Harun Ögmüş, Deve mi, Domuz mu? (Manzum Tarihi Tiyatro), Yüzakı Dergisi, Sayı 28-42 (Haziran 
2007-Ağustos 2008), istanbul. 
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daki manzum tarihi tiyatro, konusunu Endülüs'te Emevi hilafetinin çöküp her 

ilin müstakil bir devlet haline geldiği Tav~iif-i müiGk (Beylikler) döneminden al
maktadır. Bilindiği gibi bu devirde, beylikler feodal bir yapı arzediyordu. Ortada 

halkının hayır ve refahını isteyen, emniyet ve düzeni sağlayan bir devletten çok 
şahsi maslahatlarını gözeten, servet biriktirmeye, durumunu ve nüfUzunu güç

lendirmeye çalışan liderler vardı. Halk, bu liderler nazarında vergi verme dışın

da hiçbir önem taşımıyordu. Emirler, topladıkları vergilerle gösterişli saraylar 
yapıyor ve hakimiyet alanlarını genişletmek için ordu kuruyorlardı. Siyasi haki

miyet daima kendi dindaşları olan rakip emirler aleyhine gelişiyordu. EmTrlerin 

dTnT ve vatani duyguları son derece zayıf, bencillik ve şahsi arzuları had safha
daydı. Hatta kendilerini Hıristiyan kralların eşiğine atıp kardeşlerine karşı on

lardan yardım isternekten bile kaçınmıyorlardı. ispanya'nın kuzeyindeki Katolik 

Kastilya Kralı, onlardan ağır vergiler alıyor ve onların elçilerine uşak muamelesi 

yapıyordu. Müellifin tercümesiyle, o zamanki emirler hakkında: 

"Tek bilsinler ki menfaat var, 
Bunlar haça canla kul olurlarr 

diyen ibn Hazm (ö. 456/1064) ve bütün emirleri dolaşıp siyasi birliği sağ
lamaları yönünde tavsiyelerde bulunan faklh ibn Bacl (ö. 474/1081) gibi istis

naları bir tarafa, dönemin fukahası da emTrlerin azgınlık ve zulmünü temize çı

karan bir ahlaki seviyesizlik içindeydi. Onlar da mal toplamak ve nüfuzlarını art

tırmak için emTrlerin saraylarında hizmet görüyorlardı. Dini, siyasi ve askeri du

rumları iç karartıcı olsa da emirler; alim, edip ve şairlerin koruyucusuydular. Bu 

hususta özellikle işbTiiye (Sevilla), Batalyevs (Badajoz) ve Meriye (Aimeria) sa

rayları birbirleriyle yarışıyorlardı. Abbadl emTri Mu'tedıd ve oğlu Mu'temid gibi 

emirlerin kendileri de şairdi. Alim, edip ve şairler durum ve şartlara göre şehir

den şehire gezerlerdi. Hakim olan iç savaş ve fitneye rağmen, bu dönemde ül

kede yeni kütüphaneler de kurulmuştu. Emirler bu hususta da rekabet içindey

diler. Kurtuba, hala en zengin kütüphaneye sahipti ve ilmi bakımdan başı çek

meye devam ediyordu. ikinci sırada işb1liye geliyordu. Tavaif-i müiGk devrinde 

şiir ve edebiyatın bu derece parlak oluşunun en önemli sebepleri arasında 

ibaha derecesinde geniş bir hürriyetin olması, şarabın haramlığı, kadının teset

türü gibi dini kayıtlardan uzak kalınmasıdır. Edebiyat ve eğlence mahfillerinde 

şarap ve kadın bulunduruluyor, dinen yasak olan fiiller alenen yapılıyordu. Ese

rin saz ve söz meclislerinde aksettirilmeye çalışıldığı gibi mOsıki de çok sevili

yor, özellikle işblliye ve Tuleytula saraylarında mGsıkişinas kadınlar bulunduru

luyordu. Bilhassa Mu'temid mGsıkiye aşık olup, savaşa giderken bile berabe

rinde mGsıkişinaslar götürüyordu. 

Harun Öğmüş'ün bu manzum tiyatrosu, o dönemdeki emirlikterin en büyü

ğü olan Abbadilerin emlri Mu'temid b. Abbad'ın hayatını ve ispanyol tehdidine 

karşı Murabıt hükümdan Yusuf b. Taşfin'den yardım istemesini işlemektedir. 

Eserin çok çarpıcı ve manidar olan adını müellife ilham eden Mu'temid'in bir 

sözüdür. Mu'temid, Kastilya Kralı Alfonso'ya karşı Yusuf b. Taşfin'den yardım 



Harun ögmüş'ün Manzum TarihiTiyatrosu Üzerine Bir Degerlendirme 

istemiş ancak oğlu karşı çıkmıştır. Bunun üzerine Mu'temid: "Oglum! Benim 
hakkımda asla Endülüs'ü küfür diyarına çevirdigim, onu Hıristiyan/ara bıraktı
gım söylenmeyecek ve asla bana lanet edilmeyecektir. Deve gütmek domuz 
gütmekten iyidir'' demiştir. 

ESERIN ÖZELLIKLERI 

Aruz kalıplarıyla yazılan eserde olaylar tarihi verilere mutabık olarak veril

miş olup şahıs ve yer isimlerinin açıklamaları ve şiir vezinleri dipnotlarda belir

tilmiştir. Eserdeki şiirlerin bir kısmı olayın kahramaniarına ait olup kaynaklarda 

geçmektedir. Bu şiirler, asılları dipnotlarda verilmek suretiyle, Türkçe tercümele
riyle verilmiştir. Az da olsa kahramanlara hayarı şiirler de söyletilm iştir. Aruz vezni 

kullanılmış olsa da dilin yalınlığı eseri sıkıcı kılmıyor, aksine kelimeler arasındaki 

ahenk metni oldukça akıcı hale getiriyor. Böylece okuyucu bu eseri okurken ola

ğanüstü güzellikte bir şiir zevkiyle o dönemin tarihini adeta yaşayarak öğreniyor. 

Eser, 16 sahne ve 37 sayfadan oluşmaktadır. Her sahnenin girişinde önce 

olayın geçtiği yıl ve yer, daha sonra sahnedeki diğer şahsiyetler hakkında tanıtı

cı kısa bilgiler verilmiş, sonra olaya geçilmiştir. Eserde anlatılan olayl~r, 466-

488/1074-1095 yılları arasında Endülüs ve Murabıtların ülkesi Mağrip'te geç

mektedir. Tiyatrodaki diyaloglar, özellikle işbiliye emiri Mu'temid, ailesi, vezirle

ri, komutanları, onun meclisine devam eden şairler, Yusuf b. Taşfin gibi şahıslar 

arasında geçmektedir. Ancak, "Alim, sanatkarları seven, şair ruh/u cömert bir 

emir" olarak tanıtılan Mu'temid, hep başroldedir. 

ESERiN MUHTEVASlNDAN ÖRNEKLER 

Yukarıdaki genel tanıtımdan sonra eserin manzum ve tarihi değerini daha 

iyi ortaya koymak için kısa açıklamalarla birlikte eserden bazı örnekler sunmak 

istiyoruz: 

Mu'temid, sanat ve sanatkarlara son derece önem veren bir emirdir. 

Farabi'nin rast peşreviyle başlayan ilk sahnede o, şiir ve musikinin önemini, 

sanat için özgür bir ortamın oluşturulması gerektiğini şöyle dile getirir: 

sag olun, huzzarı ihya ettiniz, 
Kendimizden geçmişiz çaldıkça siz! 

Şi're meftun uz gönülden, vakıa! 
Cezb eden bir sihri vardır daima! 

MOsıkinin başkadır lakin yeri, 
Gevşetir a'sabı, güya bir peri! 

Adetayaktıkça şi'rin coşkusu, 
MOsıki serper o kızgın na ra su! 

Aksidir her san'at iç dünyamızın, 
Hepsi bir ihsanıdır Mevla'mızın! 

Gönlü onlardır derinden besleyen, 
Ruhu her rengiyle daim süs/eyen! 

Amma h ür bir bahçe bahşetmek gerek, 
Ta ki san'at gün görüp açsın çiçek! 
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Çevresindeki devlet ve sanat adamları da böyle bir ortamın zaten Mu'temid 
tarafından sağlandığını, eski Endülüs hilafetinin kendisiyle canlanacağını dü

şünmektedirler. 

Mu'temid'in en yakın adamı, gençlik arkadaşı ve baş veziri şair ibn Ammar, 
şiir söyleme kabiliyeti de olan Mu'temid'in biricik eşi itimad tarafından kıska

nılmaktadır. Bununla birlikte Mu'temid, eşinin bu kaprislerini büyük bir müsama

hayla karşılar ve ibn Arnmar'ın değerini şöyle anlatarak eşini ikna etmeye çalışır: 

ibn-i Am mar iyi bir şairdir, 
Dip/omatilirta da pek mahirdir! 

Tutacaksan şuara zümresin i, 
Hoş görüp çekme/isi n kaprisini! 

Büyük olmak bunu Icab eyler, 
Böyle davranmalı daim beyler! 

Olur olmaz şey için harcarsam, 
Kalmaz ülkernde mah8retli adam! 

Üstelik bahsi edilmekte olan, 
Diplomatlıkta deM bir insan! 

Kato/ikler/e olan dert/ere, 
ibn-i Am mik oluyor tek çare! 

Şam tüm yurda yayılmış gidiyor, 
Onu Alfonso da takdfr ediyor! 

Bu arada Mu'temid, yarımadadaki Müslüman emirlerin en büyüğü olarak 

Mürsiye şehrinin bazı ileri gelenlerinden, şehirlerinin ülkesine ilhak edilmesi 

yönünde öteden beri davet almaktadır. Esasen bu yönde birkaç teşebbüste de 

bulunmuş fakat başarılı olamamıştır. Bu işe kat'i bir netice vermek üzere ma

haretiyle bilinen baş veziri ibn Ammar'ı görevlendirir. ibn Ammar, ittifak kurdu

ğu ibn Reşik ile birlikte Mürsiye'yi ele geçirir. Ne var ki emTrinden oldukça uzak 

mesafede olan bu şehirde müstakil bir emTr olma hayaline kapılır ve tabiatıyla 

Mu'temid'le arası açılır. Ancak ibn Arnmar'ın hayali çok çabuk sona erer. Çünkü 

ibn Reşik, ibn Arnmar'ın çevredeki araziyi teftişe çıktığı bir gün şehrin kapılarını 

onun yüzüne kapatıverir. Bunun üzerine ibn Arnmar kaçarak önce Kastilya kralı 
Alfansa'ya sığınır, sonra da Sarakusta (Saragossa)'daki Beni Hud'un hizmetine 

girer. Çok maceraperest olan ibn Ammar, hayatının bu safhasında da Şakura 
şehrini, yeni efendisi ibn HOd adına ele geçirmeye kalkışır. Ancak kalenin mü

dafii kurnazca bir tedbirle ibn Arnmar ve ileri gelen adamlarını kale içine alarak 

tutuklar ve durumu Mu'temid'e bildirir. Bu arada, en sevdiği adamının ihaneti

ne uğradıktan sonra Kastilya Kralı Alfansa ile de arası açılmış ve ülkesi yağma

lanmış olan Mu'temid, tamamen yıkılmış bir vaziyettedir ve eski neşesi kalma

mıştır. Eserde bu durum Mu'temid'in ağzından şöyle anlatılır: 

Ne söz eğlendiriyor gönlü ne saz! 
Neylesem almworum artık haz! 
Savmıyor derdi mi içsem bade! 
Zirve yapmakta baş ağrım sade! 

Böyle bir halde iken çok büyük bir hınç duyduğu ibn Arnmar'ın yakalanması 
Mu'temid'i sevindirir ve onu Şakura emTrinden almak için hiçbir fedakarlıktan 
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kaçınmaz. Oğlu Yezid'in başında bulunduğu bir heyet göndererek ibn Ammar'ı 

zincire vurulmuş bir halde önce Kurtuba'ya sonra da işbiliye'ye getirtir ve halka 

teşhir eder. ikbal içerisinde geçen bir ömürden sonra yaşamakta olduğu esaret 

ve eski efendisinden gördüğü bu hakaret ibn Ammar'a çok ağır gelmektedir. 

Yine de gençlik günlerindeki dostluklarını hatırlatarak affedilmesini isternekten 

geri durmamakta, zaman zaman bu yolda şiirler yazarak Mu'temid'e gönder

mektedir. Müellif tarafından Türkçeleştirilen bir şiiri, -eserde tercih edilen sade 
dilin aksine bazı ağdalı ifadeler ihtiva etse de- tercemeden ziyade telifi andıra

cak kadar güzeldir. Anlam bütünlüğünü dikkate alarak bu şiirin tamamını veri
yoruz: 

Eger affeylemek istersen elbet af şiarmdır, 
Ceza vermek dilersen, kim olur mani? Kararmdtr! 

Sehavet bende-i zarm, semahat tavr-ı hem-va rm, 
Mürüwet daima karın, şecaat hem süvanndır! 

Mutlim canla, çıksın katiimin fermanı tek senden, 
Feda olsun senin ugrunda kellem, bir nisarmdır! 

Ve lakin dökme kanım elierin ta'nıyla, rahmey/e! 
Nedamet çekme ahir, bais~i ah u nizanndtr! 

Şe/ep şehrinde hem-dem oldugu n yaranı yad ey/e! 
Ki benden her ne denli olsa m ücrim eski yari ndir! 

Sanata ve sanatkarlara çok düşkün olan Mu'temid, sonunda rikkate gele

rek ibn Ammar'ı bağışlamaya meyleder. Ne var ki başta Mu'temid'in yeni veziri 

ibn ZeydGn olmak üzere ibn Arnmar aleyhinde olanlar bu eğilimi öğrenince, ibn 

Arnmar'ın hattıyla yazılmış olan ve onun Mürsiye'de iken Beni Abbad ve 

Mu'temid'in eşi i'timad hakkında söylediği hicviyeleri Mu'temid'e gösterirler. Ne

ticede bunlara tahammül edemeyen Mu'temid, 477/1085 yılında eski veziri ve 

has nedimi ibn Ammar'ı Kastilya Kralı Alfonso'nun hediye ettigi bir baltayla biz

zat katleder. 

Bu arada yarımadanın kuzeyine hükmeden Katolik Kastilya Kralı Alfonso 

gücünü iyice arttırmış, Müslümanlara ait şehirlerin en önemlilerinden biri olan 

Tuleytula'yı (Toledo) ele geçirmiş ve Mu'temid'e de ülkesini teslim etmesi için 

Yahudi asıllı birini elçi olarak göndermiştir. Elçi, ya diplomatik kuralları çok iyi 

bilmediğinden ya da Alfonso'dan özel bir talimat almış oldugu için Mu'temid'e 

küstahça sözler söyler. Bunun üzerine Mu'temid kendisine hakim olamayarak 

elçiyi idam ettirir. Artık Hıristiyanlarla bir sulh yapma imkanı neredeyse kalma

mıştır. Bu sebeple Mu'temid Kuzey Afrika'da büyük bir imparatorluk kurmuş 

olan Murabıt lideri Yusuf b. Taşfin'den yardım isteme kararını alır. Buna ragmen 

Serberi asıllı olan Murabıtların Endülüs'e gelmeleri durumunda bir daha gitme

yeceklerinden endişe eden bazı devlet adamları ve özellikle Şehzade Reşid bu 

karara direnmektedir. Ancak Mu'temid, "Deve gütmek domuz gütmekten haytr

ltdtr" anlamındakiyJ\.;.;..ll ı.r_; LJ.o ~ JI...;JI ı.r_; tarihi sözünü söyler. Eserde bu söz, 

manzum bir şekilde şöyle ifade edilir: 

Bu garip yurda Yusuf gelmese Alfonso gelir, 
Müslümanlar gavur ellerde kalır hor ve ha kir! 
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Bir gücün yurdumu işgali muhakkaksa eğer, 
Müslüman olsun o güç bari behey gafi/ler! 

Müslüman hükmünü tercih ederim kilfire ben, 
Deve gütmek iyi elbette domuz gütmekten I 

Böylece adamlarını ikna eden Mu'temid, Endülüs'teki bütün Müslüman 
emlrliklere elçiler göndererek eski hilafet merkezi Kurtuba'da büyük bir kongre 
toplanması için önayak olur. Bu kongrede, muhalif bazı emlrlere ra~men, Mu
rabıtlardan yardım istenmesi büyük bir ço~unlukla karara ba~lanır ve 
Mu'temid'in veziri ibn Zeydun'un riyasetinde bir heyet Murabıt hükümdan Yu
suf b. Taşfin'e gönderilir. 

Dindar bir hükümdar olan Yusuf b. Taşfin, durumu adamlarıyla da görüş
tükten sonra Endülüs'e geçer ve başta Mu'temid olmak üzere Endülüs emirle
rinin de katkısıyla Zellaka denilen mevkide 479/1086 tarihinde Kastilyalıları 

büyük bir bozguna u~ratır. Eserde onun zaferden sonraki halet-i ruhiyesi şöyle 
dile getirilir: 

Bildirin alem-i İslam'a, yazın: 
Çoğu imhası nasıl oldu azın? 

Geçecekken nice yükseldi Boğaz? 
Hakk'a bizler nasıl ettikti niyaz: 

Rabbimiz! Hayr ise yol ver gidelim! 
Şerse derhal dönüp avdet edelim! 

O zaman, dindi de birden derya! 
Kıldı meltemleri ihsan Mevla! 

Küfre ürküntü verip köslerimiz, 
Hakk'ın izniyle zafer bulduk biz! 

Yusuf b. Taşfin, Endülüs emirlerine aralarında birli~i sa~lamaları yönünde 
tavsiyelerde bulunduktan sonra ülkesine döner. iki yıl sonra Endülüs'ün do~u 
taraflarında Müslümanlar için tehdit oluşturan Lebit kalesini almak için de yar

dımcı olur. Ne var ki Endülüs emirleri, aralarındaki ihtilaflara bir türlü son ve
remezler. Bu durum ise dört asırdır Müslüman hakimiyetinde olan Endülüs top
raklarının elden çıkmasına ve belki Kuzey Afrika'nın da tehdit altına girmesine 

sebep olabilecektir. Bu stratejik durumları de~erlendiren Yusuf b. Taşfin, imam 

Gazzalfnin de içinde bulundu~u Meşrik ve Mağrip ulamasından fetva alarak za

ten cazibesine kapılmış oldu~u Endülüs'ü ülkesine ilhak eder ve emirlerini Ku
zey Afrika'ya sürgüne gönderir. 

Mu'temid b. Abbad da ailesiyle birlikte Merakeş'in güneyinde Atlas Da~la
rı'nın eteklerinde bulunan A~mat kasabasına sürgün edilmiştir. Burada dört yıl 

acı bir esaret hayatı yaşadıktan sonra vefat eden Mu'temid, ikbal devrinde söy
ledi~i zevk ü safa şiirlerinden sonra asıl olarak bu bahtsız günlerinde yazmış 

olduğu mersiyelerle edebiyat tarihine geçer. Onun yazmış oldu~u bu a~ıtlara 

telmihen müellif aşağıdaki şiirle eserine son verir: 

Hakaret etmesin ey yolcu böyle her nazann! 
Değerli han da bir gül kadar bu gülzarm. 
Çıkıp gezinmeye üstünde yok mudur ann? 
Mezarıdır bu yığın eski bir hükümdtirın! 
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Musahibiydi onun daima kılıç ve kalem, 
Verirdi hakkını meydan ve mahfilin her dem! 
Kalem de etsin onunçün kılıç kadar matem, 
Mezarıdır bu yıgın eski bir hükümdarıni 

Gazaya gitse yigit, bezme gelse şairdi, 
Hüda bilir ki bütün işlerinde ma h irdi, 
Ecel gelip o dahi ka bre akıbet girdi, 
Mezarıdır bu yıgın eski bir hükümdarın! 

Uzun zaman edip icra-yı saltanat şan la, 
Mu radı üzre safa sürdü dost ve yaranla, 
Fe/ek sonunda bilinmez ki hangi iz'anla, 
Ne varsa aldı elinden o şan/ı hünkarın! 

Cihan karardı bütün, başka bir cihan oldu, 
O eski debdebe/er şimdi bir yalan oldu, 
Zıyaı alem için pek büyük ziyan oldu, 
Mezarı oldu bu çöller o şan/ı hünkarın! 

Bu maceraya agıt yaktı ölmeden bizzat! 
Bilinsin istedi yoktur bu köhne handa seMt! 
Görülsün işte nedir saltanat, nedir da rat? 
Mezarıdır bu yıgın eski bir hükümdarını 

SONUÇ 

Deve mi Domuz mu? edebiyatımııda Abdülhak Harnit Tarhan'la başlayıp 
Muallim Naci ve Yahya Kemal Beyatlı ile devam eden Endülüs içerikli eserlerin 
son halkasını teşkil etmektedir. Harnit'in Endülüs'le alakah manzum-mensur 

karışık beş tiyatro eseri vardır. Bunların arasında en çok tanınan ve sevileni, 
içinde meşhur. Ma kber şarkısının sözleri de bulunan Tarık'tır. Muallim Naci'nin 
ise Gırnata'nın teslim edilmemesi için büyük mücadeleler veren Musa b. Ebi'I

Gassan'ın kahramaniıkiarını işleyen bir manzumesi vardır. Yahya Kemal'in - ta
rihle alakah olmasa da - Endülüs'te Raks adındaki şiiri meşhurdur ve beste

lenmiştir. 

Müellif, bu manzum eserini yazarken özellikle Muhammed Abdullah inan'ın 
altı ciltlik Devletü'l-islam fi'I-Ende/üs ve Mehmed Zihni Efendi'nin Meşahiru'n
Nisa adlı eserleri ile TDV islam Ansiklopedisi'nin ilgili maddelerinden faydalan

mıştır. 

' 
Bizce Endülüs tarihini manzum olarak ele alan bu eserin tek kusuru, bir 

derginin on beş farklı sayısında yayımianmış olmasıdır. Çünkü bir çırpıda 

okunması gereken bir eseri, okuyucunun bu kadar farklı sayıda takip etmesi 

çok zordur. Bu yazımız, eserin bir bütün olarak yayınianmasına vesile olursa bu 

da bizim için övünç kaynagı olur. 
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