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ORTA ÇAĞ DOĞU HALKLARININ KÜLTÜRÜ
 AĞABABA, Naile
        TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Halkların tarihinde, kişilerin hayatında olduğu gibi yaratıcılık ve kuruculuk 
becerileri çok daha güçlü ve dolgun şekilde hayata geçiriliyor.

Orta Çağ dünyanın doğusunda bu güçlerin verimli olduğu bir dönemdir. VII. 
yüzyıldan başlayarak Arapların İslam bayrağı altında birçok ülkeyi “Hilâfet” 
denilen büyük bir imparatorlukta birleştirdikten sonra bu ülkelerin bilim adamları 
ve düşünürleri uygarlığı çok daha ileriye götürecek eserler yazmaya ve keşifler 
yapmaya başladılar. 

Arap kültürü Hilâfet sınırlarında yer alan uygar halkların aktif çabası 
sonucunda ortaya çıktı. Bu halklar Arapçayı medeniyetin yaratıcılık aracı olarak 
gördüler ve ortak Müslüman kültürü ortaya çıktı. Hilâfet’te şehir medeniyeti, 
sanat, ticaret gelişti, mimari eserler (saraylar, camiler, türbeler, kervansaraylar) 
inşa edildi, üniversiteler kuruldu. Bu üniversitelerde ilâhiyatla beraber tabiat 
bilimleri de öğretildi, kütüphaneler oluşturuldu. 

Kültürel başarıların en önemlisi yazılı eserlerdir. Matematik, fizik, tıp, 
astronomi, felsefe, tarih ve coğrafya eserlerinin yanı sıra bedii eserler, şiirler 
Avrupa kültürünü önemli derecede etkilemişti.

Değişik kültürlerin karşılaşması, dünyayı kavrama imkânı yarattı.

Kadim kültürel geleneği olan birçok halkın Arap-Müslüman toplumunun 
medeni hayatına dâhil edilmesi, onların Hilâfet’in Doğu’nun başka ülkeleriyle 
değişik ilişkileri, şehirlerde zanaatkâr üretimi ve ticaretin artışı Hilâfet’in 
kalkınmasına ve bilimin gelişmesine neden oldu. 

Şehirlerin ekonomik kalkınması, onların dış görünüşünü değiştirdi. Başkentte 
ve vilayetlerin merkezî şehirlerinde muhteşem saraylar ve camiler inşa edildi. Bu 
yapılar, Suriyeli ve Bizanslı ustaların elleriyle yaratıldı, yazılar ve bitki motifleriyle 
süslendi. Halkın dinî ve etnik çeşitliliği Müslüman, Hristiyan, Zerdüşti ve diğer 
dinlere mahsus birçok insanın birlikteliği, onların bilgi alışverişi, bilimin ve sanatın 
gelişmesine, el yazmaların yazılmasına, kütüphanelerin çoğalmasına neden oldu. 
Bağdat, İskenderiye, Basra, Kûfe, Nişapur, Tus, Erdebil, Belh, Horasan ve başka 
şehirlerde üniversiteler kuruldu ve bilim merkezi hâline getirildi. Bu okullarda 
ilahiyat, tıp, matematik, fizik, astronomi, mantık, dil ve tarih dersleri okutuldu.
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Müslüman ve “Arap” kültürü, başka bir değişle, Orta Çağ Doğu kültürü 
yalnız Araplar tarafından değil, Asya ve Kuzey Afrika halklarının bilim adamları 
tarafından yaratılmıştı. Bu halklar Avrupa’nın kaybettiği kültür liderliğini devir 
aldılar ve bilim dili Arapçayla birleştirdiler.

Anahtar Kelimeler: Orta Çağ, kültür, Doğu kültürü, bilim dili, Arapça.

---

Orta Çağ’ın zengin ve çok yönlü Arap-Müslüman kültürünün X-XII. yüzyıllar 
arasındaki dönemi çok üretken olmuştur. Hilâfetin Araplaştırılmış ve İslam’ı 
kabul eden halkların Arap-Müslüman kültürünü benimsemesi, bu halkların 
kültürel mirasıyla İslam’dan önceki Arap ve Müslüman geleneklerinin kültürel 
senteziyle sonuçlandı. Bunun neticesinde bilim, felsefi düşünce, sanat şiir ve 
nesir olağanüstü gelişme gösterdi ve değişik sosyal, siyasal, dinî ve estetik 
görüşlerin çatışmasına sahne oldu. Abbasi hâkimiyetinin siyasi çöküşü, güçlü 
Bağdat hükümdarlarının düşüşü, hatta feodal anarşisi Arapların entelektüel 
ve yaratıcı yükselişiyle aynı döneme denk geldi. Tarikatların ve değişik dinî 
talimlerin yaygınlaşması ve bununla bağlantılı olarak dinî-felsefî polemik, 
manevi hayatın hareketlenmesine neden oldu. Muhtemelen merkezî otoritenin 
zayıflaması, hayatın tüm alanlarında Bağdat’ta üretilen fikirlerin küçük düşürücü 
himayesine son verdi ve büyük bir imparatorlukta toplumun derinliklerinde saklı 
kalan üretici gücün açığa çıkmasına neden oldu. Hilâfetin Orta Çağ aydınlarının 
önünde bilim ve kültür alanında faaliyet için yeni imkânlar açıldı.

Suriye, Mısır, İran ve Hilâfet’in diğer emirliklerinin emirleri birbirleriyle 
ve Bağdat Halifeleriyle yarışırcasına kendi başkentlerinin kültür birinciliğini 
göstermek için saraylarına bilim adamı, şair ve sanatçıları davet eder, onlara 
pahalı hediyeler verirlerdi. Emirler bilim ve sanata olan ilgilerini göstermekle 
kalmıyor, siyasi amaç güdercesine onları yüceltenleri ödüllendirirlerdi. 

Bilim ve sanata olan ilgi sadece saraylarla sınırlı kalmıyor, şehir nüfusunun 
zenginleri de sarayı taklit edercesine kendi evlerinde ünlü bilim adamları ve 
şairler için meclisler düzenliyor ve burada, sarayda olduğu gibi, şair pahalı 
hediyeler karşılığında ev sahibini metih eden şiirler sunuyordu. Şiire değer veren 
bir grup insan, saray adamları, memur, katip ve şehir nüfusunun değişik kesiminde 
olan eğitimli insanlar hayatlarını kültürle iç içe sürdürüyorlardı. Ünlü filolog 
es-Sealibi yazar: “Meclisü-l-Üns” olarak adlanan meclisler zengin ve ünlü iş 
adamlarının, bilimi ve şiiri seven insanların evlerinde yapılıyordu. Bu Meclislerde 
dil ve edebiyatın önemli sorunları tartışılır, şiirler okunur, bazen son haberler ve 
fıkralar anlatılırdı. Bu Meclislerde ünlü şairler kendi şiirlerini okur ve bu şiirler 
hemen değerlendirilirdi. Bu tür sohbetlerde eğitim ve belağatı, en önemlisi ise 
keskin zekâyı sergilemek çok önemliydi. Çünkü bu meclislerde konuşmacının 
edebî veya şiirsel örneği ezberden söylemesi ve rakibine şiirsel polemikte hızlı 
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şekilde cevap vermesi gerekiyordu.. Tüm bunlar zekâyı derinleştiriyor, hafızayı 
pekiştiriyor, dünya görüşünü genişletiyordu.

    Bağdat’ın bazı meclislerinde el-Mutenebbi’den el-Mearriye kadar X-XI. 
yüzyılların ünlü şairlerinin tümünün iştirak ettiği bilgisi günümüze kadar ulaşan 
bilgiler içerisindedir. X.-XII. yüzyıllarda Arap dünyasının kültür ve edebiyatının 
merkezi Hilâfet’in başkenti Bağdat idi. İslam’ın başkentinde, camiler bile 
toplumsal gösteriler için kullanılabiliyordu. X.-XI. yüzyıllarda Bağdat’ın el-
Mansure Camii bu amaca hizmet etmiştir. 

Şiiri sevenler, Vezir el-Muhallebi (ölm. 963) ve Yahya İbn el-Munecim’in 
evlerinde toplanıyorlardı. Değişik zamanlarda bu toplantılara ünlü edebiyatçı 
Ebu Ali el-Muhassin et-Tanuhi’nin babası kadı Ebu’l Kasım Ali et-Tanuhi (891-
954), şair ve filolog, şiir sanatı ve stilistik dallarında risalelerin yazarı el-Hatimi 
(ölm. 998), şair İbnu’l-Hacac (ölm 1001), yüksek rütbeli memur, aydın, şair 
ve yazar İbrahim İbn Hilal es-Sabi (925-994) katılmışlar. Ansiklopedik bilgiye 
sahip bilim adamı, tıp, filoloji ve edebiyat tarihi uzmanı, “Kitabu’l-Ağani”nin 
(Şarkılar Kitabı) yazarı Ebu’l-Ferec el-İsfahani (897-967) bu meclislere iştirak 
etmiştir. Bağdat’ın elit çevresinde populariteye sahip Alevilerin lideri er-Radi ve 
el-Murtaza kardeşlerinin evlerinde toplanan meclislerde ünlü şair el-Mearri de 
hazır bulunmuştur. 

Bağdat, Buveyhiler tarafından istila edildikten sonra, Buveyhi emiri Bahau’d-
Devle’nin veziri Ebu Nasr Sabur İbn Erdeşir (ölm. 1024) bilim ve sanatı seven 
birisi olarak çok ünlüydü. Cömert ve zengin Sabur şairleri çok severdi. Onun 
evinde toplanan meclisler o kadar populerdi ki, filolog es-Sealibi “Yetimetü’d-
Dehr” (Dönemin İncisi) başlıklı kitabının bir bölümünü Sabur’a metih yazan 
şairlere adamıştır. Sabur, Darü’l-İlm (Bilim Evi) kurmuş ve bu evde büyük 
bir kütüphane oluşturmuştur. Tarihçi Yakut bu kütüphanede on binden fazla el 
yazması kitabın olduğunu yazar. Bu el yazmaların çoğu yazarları tarafından 
istinsah edilmiş ve ünlü bilim adamlarının kütüphanelerinde yer almıştır. Bu 
kütüphane 1055 yılına kadar var olmuş, sonralar Bağdat’ın Selçuklular tarafından 
fethi sırasında yanmıştır. Yakut’un yazdığına dayanarak bu kütüphanedeki gibi 
değerli kitaplar dünyada nadir bulunur denilebilir. 

İran’da Buveyhiler ana dilinde edebiyatın gelişmesine önderlik etmişler ve 
Arap edebiyatını da çok sevdikleri için saraya Arap şair ve bilim adamlarını davet 
etmişlerdir. 

İran’ın ve Orta Asya’nın birçok kentinde; Şiraz, Rey, Nişapur, Belh, Semarkant 
ve Buhara’da, Fars ve Arap edebiyatları paralel şekilde gelişmişlerdir. 

Mezopotamya’nın batısında Arapların yaşadığı bölgelerde Hamdani’lerin 
başkenti Halep, özellikle Seyfu’d-Devle’nin iktidarı döneminde (945-965) 
önemli kültür merkezi hâline geldi. Halep emiri Seyfu’d-Devle’nin Arap kültürü 
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ve edebiyatının gelişmesindeki rolü çok önemlidir ve araştırdığımız dönem 
için onun sosyo-psikolojik kişiliği o kadar özeldir ki, onun faaliyetinin ayrıntılı 
şekilde irdelenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Seyfu’d-Devle Mısır’da doğmuş, gençlik yıllarında babası Musul Emiri 
Ebu’l-Nevs’le Bağdat iktidarına karşı savaşlara iştirak etmiştir. Sonraları Halife 
el-Mutteki’nin iktidarı zamanı (940-944) Türk taburunun komutanı sıfatıyla 
Seyfu’d-Devle (Devletin Kılıcı) lakabını almıştır. O, Halep’te iktidarı ele 
geçirdikten sonra sarayda bilim ve sanata büyük değer vermiş, bilim adamı, şair 
ve sanatçıları saraya çekmek amacıyla onlara görevler vermiş, emekli maaşı 
bağlamıştır. 

Hükümranlığının ilk yıllarında Seyfu’d-Devle Halep’i İslam dünyasının en 
önemli merkezi hâline getirmeyi başardı. Halep’e Hilâfet’in her köşesinden 
eğitimli insanlar akın etmeye başladı, onların amacı eğitimlerini pekiştirmek, 
zengin yerli kütüphanede çalışmak, orada yaşayan bilim adamları ve 
edebiyatçılarla bilgi alışverişinde bulunmaktı. 

Seyfu’d-Devle’nin sarayında muhtelif dallarda çalışan bilim adamları, 
doktorlar, astrologlar, Suriye dilinden Arapçaya çeviri yapan İsa er-Rakki (X. 
yy.), ilahiyatçı el-Nahi el-Asğar (ölm. 975), gök bilimci el-Kabisi (Alkabitius X. 
yy.), ünlü filozof el-Farabi (ölm.950) yaşamlarını sürdürmüşlerdi. Ama Seyfu’d-
Devle önceliği şair ve filologlara veriyordu. Ünlü filologlar el-Farisi (ölm.987), 
İbn Cinni (ölm. 1002) ve Seyfu’d-Devle’nin oğullarının öğretmeni ünlü filolog 
İbn Halaveyh (ölm. 980) onun sarayında yaşamışlardır. 

Yetenekli şair es-Senauberi, bilim adamı ve şair el-Hailidi kardeşleri, Ebu 
Osman Said (ölm. 961) ve Ebu Bekr Muhammet (ölm. 990), şairler en-Nami 
(X. yy.) ve el-Babbağa (ölm. 1007), nihayet sarayda uzun süre hayatını sürdüren 
Arap şiirinin klasiği, büyük şair el-Mütenebbi ve emirin kuzeni şair Ebu Firas 
Seyfu’d-Devle’nin himayesinde olmuşlar. Filolog es-Sealibi yazar: “Seyfu’d-
Devle’nin iktidara gelişiyle Arap şiirinin merkezi Suriye’ye taşınmıştır.” 

Seyfu’d-Devle’nin bilime olan merakı da çok büyük idi. O, geleneksel İslam 
bilimlerini çok iyi biliyor, felsefe ve müzikle ilgileniyor, astronomiye ve yazı 
sanatına merak gösteriyordu. Seyfu’d-Devle’nin zamanında eğitimli insanlar 
–memurundan hükümdarına kadar herkes şiir yazıyordu. Emirin kendisinin 
de şiir yazdığı bilinmektedir. Genellikle sarayında düzenlediği meclislere 
kendisi başkanlık eder, bilimsel tartışmaların hakemliğini yapar, yeni şiirleri 
değerlendirirdi. Seyfu’d-Devle’nin şiire olan sevgisi o kadar güçlü idi ki, ünlü 
filolog Ebu’l-Ferec el-İsfahani “Kitabu’l-Ağani” eserini ona adamıştır. 

Saray kültürünün özelliği, emirin çevresindeki bilim adamları ve 
edebiyatçıların sadece profesyonel olmalarını değil, saraya özgü kibarlığı, sohbet 
anında ilgi çekiciliği, doğaçlamalarda zeki ve mahir olmayı da gerektiriyordu. 
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Ama yine de, özellikle filoloji ve gramer konusunda tartışmalar hararetli geçiyor, 
bazen tartışanlar toplumdaki mevkilerini unutarak düşüncelerini sert şekilde 
savunabiliyorlardı. Es-Sealibi, el-Mutenebbi ile Seyfu’d-Devle arasındaki 
tartışmaya tanıklık etmiş ve bu tartışmada emir yenilgisini kabul etmiştir. 

İhşidilerin iktidarı döneminde Mısır’ın Fustat sarayında da kültür, edebiyat 
ve bilim önemli yer aldı. Mısır’da Halep’ten farklı olarak birkaç kültür merkezi 
mevcut idi. Es-Sealibi memur Salih İbn Rişti’nin evindeki meclislere dikkati 
çekmektedir.

İhşidilerin dönemi’nde filozof el-Kindi’ye (ölm. 960) büyük değer verilmiştir. 
İhşidi emiri Gaffur’un sarayında filologlar ve dil bilimciler hayatlarını sürdürmüş, 
özellikle Basralı dilciler saygı görmüşlerdi. Özellikle Fustat’ta Basralı Muhammet 
İbn Musa’ya (897-968) gramer bilgisi ve filoloji dallarıhda yeteneğine göre 
Mısır’ın Sibeveyh’i lakabı verilmişti. İhşidilerin sarayında şiire de büyük değer 
veriliyordu. Es-Sealibi Ebu Mansur, eserinde İhşidiler döneminde şiir yazan ünlü 
adamların listesini vermiştir. Bu insanların şiirlerinin sanatsal değeri pek yüksek 
olmasa da anlattığımız dönemde şiire verilen değerin önemli göstergesidirler. 

Malûmdur ki, XVI. yüzyılda Şah İsmail Hataî 12 yaşında yandaşlarının 
yardımıyla güçlü bir devlet kurdu ve bu devlet bölgenin haritasını değiştirdi. 
Küçük hanlıklara ayrılmış halkı birleştirmek, birleşik Azerbaycan Devleti’ni 
kurmak ve Azerbaycan Türkçesi’ni “devlet dili” ilan etmek Hataî’nin yararlı 
faaliyetleridir. O, Arapçanın, sonraları ise Farsçanın egemenliğine son verdi 
ve şiirleriyle Azerbaycan Türkçesi’nin gelişmesine neden oldu. Onun kültür 
alanındaki yararlıkları üstün vatandaşlık duygularının meyvesidir. 

Şah İsmail Hataî, iktidarı yıllarında ünlü şair, ressam, hattat, bilim adamlarını 
saraya davet etmiş ve onların sanatının gelişmesi için tüm imkânları sunmuştur. 
Ünlü bilim adamı Mirza Abbaslı bu konuda şöyle demektedir: “Şah İsmail 
Hataî’nin iktidarı döneminde edebiyatımızın birçok temsilcisi, Melikü’ş-
Şuara cemiyetinin üyeleri başta olmakla, hattatlar, ressamlar devlet maaşına 
bağlanmışlardı.” 

Şah İsmail Hataî yurt dışına sürgün edilmiş bilim adamları, şair ve sanatçıları 
vatana geri getirir ve himayesine alırdı. Onun döneminde bilim ve sanat 
adamlarının yurt dışına göçü önlenmişti. 

916/1510 yılında Hataî, Horasan, Herat, Bedahşan, Kandahar ve Kabulistan’ı 
ele geçirdi ve o yılın kışını bahara kadar Herat’ta “Baki Cahanar” kalesinde 
geçirdi. Bu konuda “Cahanarayi Şah İsmail Sefevi” tarihî vakayinamesinde 
bilgi verilmiştir. O, “Baki Cahanara” kalesinde devlet işleriyle meşgul olur, 
şairleri ve bilim adamlarını toplayıp meclisler düzenler, onlarla fikir alışverişinde 
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bulunurdu. Sonra onların çoğunu Tebriz’e yolluyordu. Bu tür delillerden çok 
göstermek mümkündür. Bizim merak ettiğimiz müzik konusundaki gerçeklerdir.

Şah İsmail Hataî’nin müziğe olan ilgisi tesadüfi değildir. Bunu özellikle 
vurgulamak istiyoruz. Onun dedeleri Şeyh Cüneyt ve Uzun Hasan, babası Şeyh 
Haydar bu konuda değerli çalışmalar yapmışlar. Şah İsmail dedelerinin ve 
babasının devamcısı olmuştur. Yeri gelmişken ünlü sanat adamı Latif Kerimov’un 
sözlerini hatırlamakta yarar vardır: “Farmer yazmıştır ki, Cahartarı Sefevi Şeyh 
Haydar keşif etmiştir.” 

 Şah İsmail babasını yedi yaşında kaybetmesine bakmayarak, ailede ve 
bulunduğu ortamda müziğe karşı sevgi görmüştür. Bu ilgi onun gelecek 
faaliyetinde her zaman yer almış, ergin yaşında ülkeni başarıyla yönetmesiyle 
beraber kültür tarihimize katkısı büyük olmuştur. 

Orta Çağ’da müzik üç yönde gelişiyordu:

1. Müzisyenler Kur’an ayetlerini okudukları zaman makamları kullanırlardı.
2. Halk müziğinden farklı olan saray müziği.
3. Günümüze kadar ulaşan Halk müziği.

Şah İsmail Hataî’nin sarayında bilimin ve sanatın bütün dallarıyla beraber 
Halk sanatı da özel yer tutuyordu. Komşu ülkelerin hükümdarları Şah İsmail’in 
müziğe, sanata ve şiire olan sevgisini görüp ona pahalı hediyelerle birlikte değerli 
sanatçılar da gönderiyorlardı. Örneğin 1504 yılında Sultan Hüseyin Baykara Şah 
İsmail’a Herat’tan pahalı hediyeler getiren elçilerle birlikte bir grup sanatçı ve 
dansçılar da göndermiştir. Bu saray sanatçı va dansözleri Şah İsmailı’ın hoşuna 
gitmemişti. Ama onları geri çevirmeyi uygun bulmamış ve sarayda kalmalarına 
izin vermişti. Bu müzisyenler Şah İsmail’ın sarayındaki müzisyenlere 
benzemiyorlardı. Şah İsmail kendi zevkini ve müziğe bakışını sergilemek için 
Herat’a bir grup müzisyen göndermişti. 

Anlattığımız gibi Şah İsmail Hataî’nin sarayında sanatın yeni türleri oluşuyordu. 
Bunu kanıtlamak için müzisyenlerin ve sanatçıların takımlar oluşturduklarını ve 
onları kontrol edenlerin olduğunu söylemek yeterlidir. Bu amaçla Kelenterler 
(takım başkanları) atanırdı ve bu konuda fermanlar veriliyordu. Sarayda en iyi 
sanatçılara yüksek unvan olan “Ozanhan” adı veriliyordu. Ozanhan en yüksek 
unvan idi ve bu unvanı almak için sanatın belli kademelerine ulaşmak gerekiyordu. 

Şarkı söylemek dışında ozanlar Şah İsmail’ın yürüyüşlerine de katılıyorlardı. 
Mirze Abbaslı yazar: “Ozanlar askerî üniformada, omuzlarında kaplan kürkü, 
bellerinde kılıç, ellerinde çakur-saz yürüyüşlerde bulunur, savaşır ve savaşlar 
arası sakin zamanlarda destanlar anlatıp çalarlardı. Ozan – şarkıçılar ordunun 
askerlerini şarkılarıyla ruhlandırır, savaş zamanı çakur-sazlarda çaldıkları güzel 
müzikleriyle askerlerin dövüş kabiliyetini yükseltir, zafere olan inançlarını 
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pekiştirirlerdi. Askerler büyük hevesle düşmanın üzerine yürüyor ve zaferle 
dönüyorlardı.”

Şah İsmail’ın ordusunda ozanlar dışında nakkarahanlar, yani çağdaş 
anlamda orkestralar da vardı. Onlar da orduya yürüyüşlerde eşlik ediyorlardı. 
Nakkarahanlar; telli, nefesli aletler de çalan ve davulculardan oluşan bir takımdı. 
Bu, o dönem için çok ilginç bir olgu idi ve özel bir araştırma gerektirmektedir. Bu 
orkestralar ozanlar gibi halk bayramlarına katılır, aşk ve kahramanlık konusunda 
destanlar söyler, halk sanatçıları sıfatıyla iyilik ve kötülük konusunda şarkılar 
okurlardı. Dövüş zamanı nakkarahanlar askerlerin moralini yükselten ve dövüşün 
sonuna kadar devam eden Cengi (askerî marş) ifa ederlerdi. Develerin sırtına 
yerleştirilmiş vurmalı aletler gök gürültüsüne benzer sesler çıkararak düşmanı 
korkuturlardı. 

Şah İsmail’in kültür alanındaki üstün yararlılıkları çok yönlüydü. O, sanatın 
tüm türlerine büyük ilgi gösterir, halk sanatının gelişmesi için elinden geleni 
yapıyordu. Orta Çağ kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre şair olan Şah 
İsmail, halk gösterilerine büyük merak gösterir, bu tiyatroların gelişmesini 
dikkatle takip eder ve kendisi bu gösterileri büyük bir neşeyle izlerdi. Oyunların 
içeriği halk destanları ve masallardan alınırdı. (“Kurt Oyunu”, “Kosa-Kosa”, 
“Geyiklerin Oyunu”). Bu tiyatro oyunları müzik eşliğinde sergileniyordu. 
Kendisinde orkestra müziği eşliğinde halk gösterilerini barındıran bu yeni tür 
halk müzikalinin, sanatın yeni bir şekli gibi varlığı halkımızın tarihinde önemli 
bir olgudur. Orkestralar ceng, ud, berbet, ney ve sinç gibi müzik aletlerinden 
oluşuyordu. Çağdaş tiyatro müziğinin köklerini bu halk gösterilerinin müziğinde 
aramak lazımdır. Seyidağa Onunlahi “Gobustan” dergisindeki makalesinde şöyle 
yazar: “Venedikli bir tüccar Şah İsmail Hataî’nin her gün Tebriz şehrindeki bir 
meydanda sergilenen halk tiyatrosu oyununu izlediğini görmüştür.” Bu olay 
Şah İsmail’ın halk sanatına olan büyük ilgisi konusundaki fikrimizi onaylar 
niteliktedir. 

Şair Hataî yaratıcılığında ozan müziğine büyük yer vermiş, aşıklar için şiirler 
ve ustadnameler yazmıştır. Bu şiir ve ustadnameler aşık ezgileri ve şarkıları 
üslubundadır. O dönemin ünlü aşıkları bu şiirleri büyük bir ustalıkla söylemişler. 
Bu fikri Abbaskulu Ağa Bakihanov “Gülüstani-İrem” eserinde şöyle açıklar: 
“Onun Şah Hataî” mahlasıyla yazdığı güzel şiirler günümüze kadar halk 
arasında çok popülerdir.” Prof. Dr. A. Memmedov şöyle yazar: “Hataî şiirlerinin 
popülerliği Azerbaycan aşıklarının bu şiirleri yüzyıllar boyunca söylemesi ve 
günümüze kadar yaşatmalarındadır. Halk şiiri ruhunda yazılmış şiirler insanlar 
arasında hızla yaygınlaşır, Aruz vezninde yazılmış şiirler ise sadece eğitim görmüş 
insanlar tarafından okunur ve makam söyleye bilen müzisyenler tarafından ifa 
edilirdi. Goşmalar ise aşık müziğine uygundur ve aşıklar onları ülkenin sınırları 
dışında bile söylerler. Kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Hataî’nin kafiyeli 
şiirleri sadece Azerbaycan’da değil, Türkiye, İran ve Irak’ta da ünlü idi. Onun 
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“nefeslerinin” çok yaygınlaşması halk ozanları ve aşıklarının faaliyetiyle izah 
edilir. Onlar halkın geleneklerini çok iyi biliyor ve şairin halka ulaştırmak istediği 
düşüncelerini çok iyi anlatabiliyorlardı.” 

Ünlü bilim adamı Mehmet Cafer Caferov eserlerinde bu fikri onaylar: 
“Müziksel ve melodik duygu başka halkların şiirinde olduğu gibi Azerbaycan 
şiirinde de mevcuttur ve şiirin ritmi derin hisler yaratmak açısından önemli 
bir etkendir. Bu anlamda şairlerimizin yaratıcılığına dikkatle bakarsak, onların 
şiirlerinin soru ünlem işaretli cümlelerle başladığını görürüz. Bu cümleler müzik 
vurgusu yaratır. Fuzulî, Nesimî, Hataî ve Vagif’in şiirleri, “Köroğlu” destanının 
dörtlükleri, aşık şiirlerinin çoğu müzik vurgulu satırlarla başlar.” 

Söylediklerimizden Hataî’nin şiirlerinin âşık müziğine ve şiirine etkisini 
ayrıca ve derinlemesine araştırmak gerektiği sonucuna varılabilir. 

Küçük yaşlarından Şah İsmail âşık şiirinden ve müziğinden çok şey öğrenmiş, 
kendisi de saz ve çakur çalmıştır. “Sazım” şiirinde şair halk müziği, özellikle âşık 
müziğine, hâkim olmanın insanın şekillenmesinde büyük faydası olduğunu söyler 
ve kendisini örnek göstererek başkalarının da bu sanata vakıf olmasını ister. Şah 
İsmail Hataî Azerbaycan edebiyatı temsilcilerine, özellikle aşıklara sahip çıkardı. 
Edebiyat tarihinden bildiğimiz gibi bu nedenle halk edebiyatı, özellikle âşık şiiri 
XVI. yüzyılda çok gelişmiş, doruğuna ulaşmıştır. Devlet adamı ve düşünürün 
müziğe, şiire, sanata ve genellikle kültüre olan bu bağlılığı onların gelecekte de 
gelişmesine neden oldu. Orta Çağ kaynaklarından öğrendiğimiz gibi onun birçok 
çağdaşı tüm Doğu’da ünlü kültür ve bilim adamı oldular. 

Orta Çağ’da saray müzisyenleri halk müziğine özel ilgi duymayı gerekli 
görmüyorlardı, ama Şah İsmail Hataî’nin sarayında halk müziği büyük 
ilgi görüyordu. Bu konuda A. Mehmedov şöyle yazar: “Orta Çağ’da saray 
müzisyenleri halk müziğiyle ilgilenmezlerdi, ama Sefevilerin hâkimiyeti 
döneminde halk müziğine ve edebiyatına – destanlara ve masallara özel ilgi 
vardı. Örneğin çok yaygın olan Azerbaycan halk şiiri- varsaklar saraya da 
nüfus edebilmişti. Edebiyat meclislerinde şiirin bu türü olan “Has-pesend” Şah 
İsmail’ın çok hoşuna gidiyordu. Sam Mirza’nin ve Sadık bin Avşar’ın edebiyat 
antolojilerinde Şah İsmail’ın sarayında bilim adamı, sanatçı ve müzisyenlerin bu 
düşünceye bağlı olduklarını ve aynı ülkü etrafında birleştiklerini söyleyebiliriz.” 

A. Mehmedov’un kitabında, o çağın birçok ünlü bilim adamı ve sanatçılarının 
adları belirtilmiştir: Hacı Cemalettin Tebrizi, Amir Sadrettin Tebrizi, Molla 
Hüseyin Erdebili, Mahmut Şah Deylemi, Mirza Kani Ordubadi, Maksut Bey 
Molla İbrahim Tebrizi, Hüseyinkulu Mirza, Yusuf Bey Hayyami, Budak Bey, 
Süseni Bey, Pirkulu Bey, Muhammet Şemsi, Şahkulu Bey Salehi, Kirami, Peri 
Peykar Fikari, Penahi, Hâkim Badi Tebrizi, Şerifi Tebrizi ve diğerleri. Bu bilim 
adamlarının ikisi dönemlerinin ünlü müzisyenleriydi. 
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Adı geçen kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Safevilerin Sarayı’nda Dura 
Bey Kirami ve Peri Peykar adlı ünlü müzisyenler yaşamışlar. Onlar aynı zamanda 
çok güzel aşk şiirleri yazmışlar ve birçok tasnifin bestecisidirler. 

Kısa bir hayat sürmesine rağmen Şah İsmail Hataî (1487-1524), halka 
ölçülemeyecek derecede büyük hizmetler verdiği için halkın sevgi ve saygısını 
kazanmıştır. Âşıklar halkın aynasıdır, onlar halkın hüzün ve acısını, sevinç ve 
neşesini yansıtırlar. XVI. yüzyılda onlar Şah İsmail’ı halkın hafızasında yaşatan 
bir destan bestelemişler. Bu destan maalesef günümüze kadar sadece parçalar 
hâlinde ulaşabilmiştir. Bu destanda aynı zamanda ilgi uyandıran tarihi olaylar 
da vardır. XVI. yüzyılın Azerbaycan âşık şiirinin ünlü temsilcilerinden biri Aşık 
Kurbani Şah İsmail’i kendi öğretmeni olarak görmüştür. Mikayıl Azaflı’nın 
yazdığına göre Aşık Kurbani Şah İsmail’a “Ola” başlıklı bir kaside yazmıştır. 
Bu kaside günümüzde “Baş Divani”, “Meclis-i Divani” veya “Şah Hataî” 
başlığıyla meşhurdur. Bu kaside günümüzde âşıklar tarafından Âşık toplantılarının 
açılışlarında söylenir ve halkımızın iki büyük oğlunun kahramanlık ve bilgeliğini 
metih eder, bundan dolayı da “Meclis-i Divani” diye adlanır.

Türk şiirinin iftiharı, büyük şair Fuzuli de Şah İsmail’ın üstün yararlılığını 
yüksek değerlendirmiştir. Doğası gereği adil ve gururlu olan Fuzuli iktidardan 
korkmaz, herkese eşit muamele yapardı. “Şikâyetname”, “Bengü-Bade” ve 
“Söhbetül Esmar” adlı eserlerinde despot ve akılsız hükümdarları yargılar. Ama 
“Bengü-Bade” eserinin girişinde Şah İsmail’a övgü dolu bir şiir yazar. Onun 
ülkede reformlar yapma kabiliyetini, aklını ve sanata olan sevgisini metih eder. 
Ünlü söz ustası, şair, filozof Mir Muhsin Nevvab “Vuzuhul Arkam” eserinde 
“Şah Hataî” adında bir müzik eseri dinlediğini yazar. Halkımızın zengin müzik 
hazinesi olan makamlarda Hataî’nin ismi ebedileştirilmiştir. Örneğin “Bayatı 
Gacar” makamında “Şah Hataî” bölümü vardır. 

Dünya tarihi, dönemler ve gerçek durum, ilişkiler, gelenekler, irsi bağlılıklar 
–tüm bu parametreler bizi kültürün ilk fenomenine, yani insana, zenginliklerin 
üreticisine götürür. Maalesef tarihte sık sık liderlerin ve komutanların sözde “ses 
getiren” siyasi faaliyetleri kalan her şeyi, kültürün gelişme yollarını gölgede 
bırakıyor. Tarih ise değerli taşları sahtelerinden ayırt edebiliyor. Gerçekten, tarihte 
en önemli olan, aynı anda doğru ve gerçek olandır. Ama tarih biliminde gittikçe 
belirgin hale gelen bir bakış açısı vardır ki, bu da Avrupa’nın kültürünün Doğu 
kültürüyle birlikte gelişmiş olması ve bu birlikteliğin uygarlığın gelişmesini de 
beraberinde getirmesidir. Kültürler birbirinden öğrenmiş ve karışmışlar. Buradan 
dünya tarihinin bir bütün olarak ele alınması perspektifi ortaya çıkıyor ve tarih 
bilimi sadece günümüzde tam anlamıyla dünyevi olabiliyor. 

XII.-XV. yüzyıllar arasında tarihin gelişme seyri tek bir şeyi, Avrupa’nın 
dünya tarihindeki rolünü açıkça sergiliyordu. Avrupanın tüm dünyayı istismar 
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etmesi, tüm dünyanın Avrupa metropollerinin sömürgelerine dönüşmesi “bencil 
bir saflıkla” Avrupa’nın kültürel misyonu şeklinde anlatılırdı. Doğu kültürünün 
gerçek, kendine özgü karakterini anlamak hiç akla gelmiyordu. Yalnız Doğu 
halklarının dünya tarihindeki aktif gerçek rolü, onların kültür tarihini ciddi 
şekilde öğrenmeyi gerektirdi, geleneklerin kavranması tarih bilgisinin çok daha 
genişlemesine imkân verdi. El-Farabi, İbn Sina, Biruni, Nasrettin Tusi gibi bilim 
adamları tüm insanlığa ait oldu. 

Arapça konuşmaya başlayan halkların çoğalması dilin gelişmesini sağladı. 
Böylece, VII. yüzyılın sonu VIII. yüzyılın başında Arapça yazılan yapıtlar        –
kitabeler, senetler, edebî eserler çoğalmaya başladı, dil bilimi – gramer, sözlük, 
stilistik, şiir yazma sanatı gelişti. Arapçanın gelecek kaderi yazılı abideler, el 
yazmaları kitap sanatıyla bağlıydı. Hemilton, A. R. Gibb şöyle yazar: “Arap 
edebiyatı bir halk tarafından değil, bir uygarlık tarafından yaratılan ölmez bir 
abidedir.” 

VII. yy. sonu VIII. yy. başında İslam dünyasının entelektüel hayatının ve 
edebî yaratıcılığının merkezi; Arabistan, Suriye ve Irak idi. Bu ülkelerde ilk 
yazılı yapıtlar ortaya çıktı. Kuran Arapça yazılan ilk kitaptır. Kur’an metni ilk 
defa Halife Ebu Bekir zamanında düzenlenmiştir. En eski Arap kitaplarından 
biri Abdullah bin el-Abbas (ölm. 688) tarafından yazılan Kur’an tefsiridir. Şiir 
sanatı gelişmeye devam ediyordu. Arap kabilelerinin köklerini öğrenme merakı 
artmıştı. 

Arap yazılı edebiyatının önemli bir kısmı eski şiirlerdir. Önceleri ravilerin 
hafızalarında korunan şiirler yazıya dökülmeye başlamıştı. Sözlü edebiyatın ne 
zaman yazıya alındığını söylemek zordur. Bu, sadece VIII. yüzyıldan başlayarak 
mümkün olabilirdi. 

Arapça dil bilimi Basra ve Kûfe şehirlerinde gelişti. VIII. yüzyılda Basralı 
İbn Ebi İshak (ölm. 735) ve Kûfeli Muaza el-Harra gramer konusunda ilk eser 
yazan kişiler olarak tarihe geçmişlerdir. Irak filologları ve ilahiyatçıları Pehlevi 
dilinden birçok eseri Arapçaya çevirmişlerdi. Abdullah bin el-Mukaffa “Kelile 
ve Dimne”yi Arapçaya çevirmişdi. Daha önce Dımaşk’ta Halid bin Yazid (ölm. 
704) ve Ömer bin Abdulaziz’in (ölm. 720) siparişiyle Yunanca’dan kimya, tıp, 
astronomi ve müzik konusunda birçok eser Arapçaya çevrilmişdi. 

Arap kitap sanatının ortaya çıkmasının ilk dönemi böyledir. Bu dönem yüz 
yılı (610-750) kapsıyor. Bu dönemde Kur’an’ın yazılı metni ortaya çıkıyor. Arap 
yazısı devlet dairelerinde, resmî yazışmada kullanılmaya başlıyor, ilk tefsir ve 
hadisler yazılıyor, ilahiyat, tarih ve filolojinin ilk bulguları oluşmaya başlıyordu. 

Arap biliminin ve edebiyatının gerçek yükselişi: bilim dallarının çeşidinin 
çoğalması, yazarların ve onların eserlerinin sayısının artması, bu eserlerin 
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XODúDPDPÕúWÕU��%LUXQL��|OP��������PLQHUDOOHU�KDNNÕQGD�GH÷HUOL�ELOJLOHU�YHUPLúWLU��
&R÷UD¿�HVHUOHU�$UDS�HO�\D]PDODUÕQÕQ�|QHPOL�NÕVPÕQÕ�WHúNLO�HGL\RU��øEQ�+XUGDGEHK�
�|OP������¶GHQ�EDúOD\DUDN��+LOkIHW¶LQ�ELOLP�DGDPODUÕ�EX�ELOLP�GDOÕQÕQ�JHOLúPHVLQH�
|QHPOL�NDWNÕGD�EXOXQPXúODU��%X�NDWNÕ�VDGHFH�WHRULGH�GH÷LO��X\JXODPDGD�GD�NHQGLQL�
J|VWHUPLúWLU�

$UDS�WDULK�ELOLPL��9,,,��\�]\ÕOÕQ�VRQXQGDQ�;,��\�]\ÕOÕQ�EDúODUÕQD�NDGDU�|QHPOL�
EDúDUÕ� ND]DQGÕ�7DULKL� ROD\ODUÕQ� VH\ULQL� LoHUHQ� HVHUOHU� ,;�� \�]\ÕOGDQ� EDúOD\DUDN�
\D]ÕOPD\D�EDúODGÕ��(O�%DOD]XUL��HG�'LQHYHUL�YH�HO�<DNXEL¶QLQ�HVHUOHUL�EXQODUGDQGÕU��
$UDS�WDULK�ELOLPLQLQ�LON�G|QHPL��WDULKL�YH�WDULKv�VD\ÕODQ�ROD\ODUÕ�LoHUHQ�HW�7DEHUL¶QLQ�
³7DULK�¶U�5XVXO�YH¶O�0XOXN´�HVHUL\OH�EDúODPÕúWÕU��%D]Õ�ELOLP�DGDPODUÕ�EX�HVHULQ�
GHYDPÕQÕ�\D]PÕúODU��

%LOLP�DGDPODUÕ��\D]DU��úDLU��GRNWRU��KkNLP��YH]LU�YH�GL÷HUOHULQ�|]JHoPLúLQL�LoHUHQ�
EL\RJUD¿N�HGHEL\DW�GD�G|QHPLQ�ELOLP�WDULKL�YH�VRV\DO�\DúDPÕQÕ�|÷UHQPHPL]H�oRN�
\DUGÕPFÕ�ROX\RU��øEQ�.XWD\EH¶QLQ��|OP�������³.LWDEX¶O�0DDULI´��%LUXQL¶QLQ�³HO�
$VDUX¶O�%DJL\H´��HO�+DUH]PL¶QLQ�³0HIHWLKX¶O�8OXP´��øEQ�1HGLP¶LQ�³.LWDEX¶O�
)LKULVW´�HVHUOHUL�V|\OHGLNOHULPL]L�RQD\ODU�QLWHOLNWHGLU��%|\OHFH��o�\�]\ÕOOÕN�ROXúXP�
YH�JHOLúLPL�VÕUDVÕQGD�$UDSoD�HVHUOHULQ�HVDV�NRQXVX�EHOLUOHQGL��0XKWHOLI�LGHRORMLN��
HGHEv�YH�ELOLPVHO�IDDOL\HW�oRN�VD\ÕGD�HVHUGH�LIDGHVLQL�EXOGX�YH�NLWDS�VDQDWÕ�HWNLOH\LFL�
GHUHFH\H� XODúWÕ�� %X� G|QHPLQ� EDúÕQGD� NLWDS� VDQDWÕ�� |QFHNL�$UDS� PHUNH]OHUL\OH��
0HGLQH�� %DVUD�� 'LPHúN� YH� %D÷GDW¶WD� RUWD\D� oÕNWÕ� YH� JHOLúWL�� VRQUDODU� LVH� øUDQ��
$IJDQLVWDQ�YH�2UWD�$V\D�úHKLUOHULQLQ��1LúDSXU��0HUY��%XKDUD��6HPDUNDQW��%HOK��
%H\KDN��+HUDW��.D]QH��5H\��ùLUD]��+HPHGDQ��øVIDKDQ��(UGHELO�YH�8UPL\H¶QLQ�EX�
NRQXGDNL�|QHPL�DUWWÕ� YH�EX� úHKLUOHUGH�\HWLúHQ�ELOLP�DGDPODUÕ��0�VO�PDQ�ELOLP�
DGDPODUÕQÕQ�VÕUDODUÕQD�NDWÕOGÕODU�

%X�G|QHP�$UDS�0�VO�PDQ�N�OW�U��EHOLUOL�ELU�\D]ÕOÕ�NLWDS�JHOHQH÷LQL�ND]DQGÕ��
%X� N�OW�U�� EHVOH\HQ� ND\QDNODU� GH÷LúLNWL�� 6RQXo� LVH�PXKWHOLI� J|VWHUJHOHUH� J|UH�
EHNOHQGL÷LQGHQ�oRN�GDKD�ID]OD\GÕ��(VHUOHULQ�VD\ÕVÕ�YH�NLWDS��UHWLPLQLQ�KDFPL��EX�
LúH�NDWNÕGD�EXOXQDQ�LQVDQ�VD\ÕVÕ��\D]DU��úDLU��ELOLP�DGDPÕ��oHYLUPHQ��P�VWHQVLK���
HO�\D]PD�Q�VKDODUÕQÕQ�GRODúWÕ÷Õ�DODQ�YH�Q�IXVX��RQXQ�VRV\DO�\DSÕVÕ�EXQX�DoÕNoD�
J|VWHUPHNWHGLU��

%X�G|QHP�$UDSoDQÕQ�JHOLúPHVLQL�|]HOOLNOH�YXUJXODPDN�JHUHNLU��dHYLUPHQOHU�
EX� GLOL�� GH÷LúLN� DQODPODUÕQ� NXOODQÕOPDVÕQD� X\JXQ� KkOH� JHWLUGLOHU�� ELOLPVHO�
WHUPLQRORML\L� ROXúWXUGXODU�� $UDSoD� G�ú�QHQOHU� YH� \D]DQODU� EX� GLOL� oRN� GDKD�
JHOLúWLULS��HQWHOHNW�HOOHúWLUGLOHU��

;9,��;9,,,��\�]\ÕOODUGD�<DNÕQ�'R÷X�YH�.X]H\�$IULND¶GD�$UDSoD�HO�\D]PDODUÕQÕQ�
LoHUL÷L�|QFHNL�G|QHPOHUH�QLVSHWHQ�oRN�GDKD�EDVLWOHúWL��|QFHNL�ND]DQÕPODU� WHNUDU�
HOH�DOÕQGÕ�YH�EX�VHYL\H�NRUXQPD\D�oDOÕúÕOGÕ��$PD�\LQH�GH�$UDSoDGD�oRN�ID]OD�HVHU�
\D]ÕOGÕ�YH�EX�HVHUOHULQ�ELU�oR÷X�oD÷GDú�ELOLP�DoÕVÕQGDQ�oRN�GH÷HUOLGLU��;9,��\�]\ÕO�
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ELOLP�DGDPÕ�7DúN|SU�]DGH��;9,,��\�]\ÕOGD�HO�%D÷GDGL�³ùHUK�ùDYDKLG�HO�.D¿\H´��
HO�0DNNDUL� (QG�O�V� HGHEL\DWÕ� YH� WDULKLQLQ� DQWRORMLVL��+DFÕ�+DOLIH�.kWLS�dHOHEL�
0�VO�PDQ�\D]Õ�WDULKLQLQ�DQWRORMLVL��Hú�ùDUDQL�³6X¿�<D]DUODUÕ´��HQ�1DEXOXVL¶QLQ�
HVHUOHUL��0ÕVÕU�YH�.X]H\�$IULND¶QÕQ�V|]O��HGHEL\DWÕQÕQ�oRN�FLOWOL�HVHUOHUL��³6LUDW�
$QWDUD´��³6H\I�]X�<D]DQ´��³=X¶O�+LPPH´��³%DQX�+LODO´��³�����*HFH´�YE��

$UDS�(O�<D]PD�.LWDSODUÕQÕQ�JHOLúPHVL�;,;��\�]\ÕOGD�VRQD�HUL\RU��\HQL�HGHEL\DW�
YH�PDWEDD�WDUDIÕQGDQ�RUWDGDQ�NDOGÕUÕOÕ\RU��$PD�PDWEDDODUÕQ�DUDFÕ\OD�2UWD�dD÷¶ÕQ�
EX�|O�PV�]�HVHUOHUL�\HQLGHQ��EX�GHID�oRN�VD\ÕGD�EDVÕOÕ\RU��oD÷GDú�ELOLPLQ�DUDúWÕUPD�
NRQXODUÕ�KkOLQH�JHOL\RU��

;;�� \�]\ÕOGD� WHNVWRORMLN� DUDúWÕUPDODU� \DSÕOÕ\RU�� \D]ÕOÕ� DELGHOHULQ� PHWLQOHUL�
EDVÕOÕ\RU��EXQX�\DSDUNHQ�ELUoRN�HVHULQ�HO�\D]PD�QXVKDODUÕ�RNXQXS�NÕ\DVODQÕ\RU��
HQ�GR÷UX�PHWLQ�RUWD\D�oÕNDUÕOÕ\RU��

$UDS�N�W�SKDQHOHULQLQ�NXUXOXú�WDULKLQLQ�HQ�|QHPOL�G|QHPL�|QFHOLNOH�%D÷GDW¶WD�
$EEDVL�KDOLIHOHULQLQ�LNL�\�]\ÕO�PHYFXW�RODQ�N�W�SKDQHVL\OH�LOLQWLOLGLU��$EEDVLOHULQ�
VDUD\ÕQGDNL� NLWDSODU� +DOLIH� HO�0DQVXU� ���������� ]DPDQÕQGD� ELULNWLULOPH\H�
EDúODQGÕ�� 6RQUDODU� +DOLIH� 0HPXQ� G|QHPLQGH� ���������� EX� N�W�SKDQH� \DYDú�
\DYDú�E�\�G��YH�+LNPHW�HYLQLQ�WHPHOLQL�ROXúWXUGX��

� +DOLIH� HO�0XWHVLP� ���������� ]DPDQÕQGD� VDUD\� 6DPDUD¶\D� WDúÕQGÕ� YH�
%D÷GDW¶WDNL�+LNPHW�HYLQGHQ�VDGHFH�N�W�SKDQH�NDOGÕ��%X�N�W�SKDQH\H�0HPXQ¶XQ�
KD]LQHVL� GHQLOPH\H� EDúODQGÕ�� $EEDVLOHULQ� GHYOHW� KD]LQHVLQGHQ� |GHQHQ� SDUD\OD�
ROXúWXUXODQ�YH�GHVWHNOHQHQ�N�W�SKDQH��EDúND�N�W�SKDQHOHULQ�NXUXOPDVÕQD�YH�NLWDS�
VDQDWÕQÕQ� JHOLúPHVLQH� QHGHQ� ROGX�� %LUoRN�0�VO�PDQ� K�N�PGDUÕQ�� IHRGDOLQ�� YH�
ELOLP�DGDPÕQÕQ�VDUD\�YH�KDOND�DoÕN�N�W�SKDQHOHULQH�|UQHN�ROGX��

�9,,,��|]HOOLNOH�GH�,;��\�]\ÕOGD�HO�\D]PDODUÕ�+LOkIHW¶LQ�PHUNH]v�E|OJHOHULQGHQ�
�,UDN��6XUL\H��$UDELVWDQ�YH�0ÕVÕU��GL÷HU�E|OJHOHUH�\D\ÕOPD\D�EDúODGÕ��6RQXoWD�øUDQ��
2UWD�$V\D��.DINDV��.X]H\�$IULND�YH�øVSDQ\D¶GD�$UDSoD�HO�\D]PDODUÕ�KD]LQHOHULQLQ�
ROXúPDVÕ�JHUoHNOHúWL��,;��\�]\ÕOÕQ�VRQXQGD�³+LNPHW�(YOHUL´�WDULKH�NDUÕúWÕ�YH�ELQ�
\ÕOOÕN� WDULKL� RODQ� YDNÕI� N�W�SKDQHOHUL� RUWD\D� oÕNWÕ�� g]HO� N�W�SKDQHOHULQ� VD\ÕVÕ�
oR÷DOGÕ�� +LOkIHW¶WHQ� D\UÕODQ� GHYOHWOHULQ� EDúNHQWOHULQGH� E�\�N� N�W�SKDQHOHU�
NXUXOGX��

� ;�;,�� \�]\ÕOODUGD� ³'DUX¶O�øOP� �%LOLP� (YL�´� DGÕ� DOWÕQGD� N�W�SKDQHOHU�
NXUXOPD\D�EDúODQGÕ��%X�N�W�SKDQHOHU�D\UÕ�ELU�ELQD\D�\HUOHúWLULOL\RU��EXUDGD�ELOLP�
DGDPODUÕ� DUDúWÕUPD� \DSÕ\RU� YH� H÷LWLP� YHUL\RUODUGÕ��.�W�SKDQH\H� X]DNWDQ� JHOHQ�
YH\D�PDGGL�LPNkQÕ�ROPD\DQ�RNXUODU�EXUDGD�Nk÷ÕW�NDOHP�DOPD��PDGGL�GHVWHN�YH�
JHFHOHPH�LPNkQÕ�EXOX\RUODUGÕ��

;,�� \�]\ÕOGD� %LOLP� (YOHUL�� \HULQL� FDPL�� PHGUHVH�� KDVWDQH� YH� W�UEHOHUGH�
ROXúWXUXODQ� YDNÕI� N�W�SKDQHOHULQH� EÕUDNÕ\RU�� 6DUD\� N�W�SKDQHOHUL� YH� |]HO�
N�W�SKDQHOHU�YDUOÕ÷ÕQÕ�NRUX\RUODUGÕ�
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2UWD�dD÷¶GD�H÷LWLP��EXOXQXODQ�KHU�ELU�P�VDLW�RUWDPGD�YHULOHELOL\RUGX��%XQXQ�
LoLQ�HQ�P�QDVLS�\HU�FDPLOHU�ROGX��0LPDUL�\DSÕVÕ�LWLEDUL\OH�E�\�N�Lo�DYOX\D�VDKLS�
FDPLOHUGH�W�P�\ÕO�ER\X�DoÕN�KDYDGD�GHUV�\DSÕODELOL\RUGX��%D]Õ�PHGUHVHOHU�KDQODUGD�
ROXúWXUXOX\RUGX��

0�VO�PDQ�G�Q\DVÕQGD�LON�PHGUHVHOHU�0DYHUHQQHKLU¶GH�YH�+RUDVDQ�úHKULQGH�
NXUXOGX��1DFL�0DUXI����PHGUHVH�KDNNÕQGD�ELOJL�YHUL\RU��%XQODU�|QFHOLNOH�1LúDSXU��
%XKDUD��.D]QH� YH�%XVHQFH¶GH� LON� %D÷GDW�0HGUHVHOHULQH� NDGDU� NXUXOPXúODUGÕU��
6HOoXNOXODUÕQ� YH]LUL� 1L]DPX¶O�0�ON� WDUDIÕQGDQ� NXUXODQ� 1L]DPL\H� 0HGUHVHVL�
����������\ÕOODUÕQGD�LQúD�HGLOGL�YH�|]HO�ELU�ELQD�GD�N�W�SKDQH�LoLQ�WDKVLV�HGLOGL��
;,�� \�]\ÕOÕQ� ������ \ÕOODUÕQGD� 6HOoXNOX� 'HYOHWL¶QLQ� ED]Õ� E�\�N� úHKLUOHULQGH��
%HOK��1LúDSXU��+HUDW��øVIDKDQ��%DVUD��0HUY��$PXO�YH�0XVXO¶GD�N�W�SKDQHVL�RODQ�
PHGUHVHOHU� NXUXOGX�� 6RQUDODU� EX� WLS� PHGUHVHOHU� W�P� 0�VO�PDQ� 'R÷XVX¶QGD�
\D\JÕQODúWÕ��

(VNL� NLWDS� NROHNVL\RQODUÕ� YH� YDNÕI� N�W�SKDQHOHUL� 7�UNL\H¶QLQ� *�QH\GR÷X�
LOOHULQGH��\DQL�<XNDUÕ�0H]RSRWDP\D¶GD�;,��\�]\ÕOGDQ�EHUL�PHYFXWWXU��$QDGROX¶QXQ�
LON�7�UN� ER\ODUÕQÕQ�$UDSoD� NLWDS� ELOJLVL� NRQXVXQGD�;,�;,9�� \�]\ÕOODU� DUDVÕQGD�
KLoELU�ELOJL�\RNWXU��;9��YH�|]HOOLNOH�;9,��\�]\ÕOGD�$UDSoD�HO�\D]PD�NLWDSODUÕ�LVWLQVDK�
HGLOPH\H�EDúODQGÕ�YH�LON�N�W�SKDQHOHU�NXUXOGX��dD÷GDú�N�W�SKDQHOHU�]HQJLQOL÷LQL�
\HUOL�ELOLP�DGDPODUÕ��P�VWHQVLKOHUH�YH�6XUL\H��0ÕVÕU��,UDN�YH�$UDELVWDQ¶GDQ�JHOHQ�
HO�\D]PDODUD�ERUoOXGXU��%X��|]HOOLNOH�;�;9��\�]\ÕOODUGD�LVWLQVDK�HGLOHQ�$UDSoD�HO�
\D]PDODUÕQD�DLWWLU��%X�NLWDS�NROHNVL\RQODUÕQÕQ�EDúNHQW�YH�øVWDQEXO�N�W�SKDQHOHULQH�
JHOLú�\ROODUÕ�KHQ�]�EHOOL�GH÷LOGLU�

ùLPGL�$QNDUD¶QÕQ� ��� N�W�SKDQHVLQGH�� ��� ELQGHQ� ID]OD�$UDSoD� (O� <D]PDVÕ�
PHYFXWWXU�� øVWDQEXO¶XQ� ��� N�W�SKDQHVLQGH� \�]GHQ� ID]OD� NLWDS� NROHNVL\RQX�
VDKLSOHULQLQ�DGODUÕ�YH�ROXúWXUXOGXNODUÕ�\HULQ�DGÕ\OD�ELUOLNWH�NRUXQPDNWDGÕU��7RSODP�
øVWDQEXO¶GD����ELQ�$UDSoD�HO�\D]PDVÕ�PHYFXWWXU��%XQODUÕQ�GÕúÕQGD�7�UNL\H¶QLQ����
NHQWLQGH����N�W�SKDQH�YH�úDKVL�NLWDSOÕNODUGD����ELQ�$UDSoD�HO�\D]PDVÕ�NRUXQX\RU��
7DKPLQLPL]H� J|UH� �ONHPL]GH� PHYFXW� RODQ� $UDSoD� HO� \D]PDVÕ� VD\ÕVÕ� WRSODP�
�������� ELQ� FLYDUÕQGDGÕU�� 7�UNL\H¶QLQ� N�W�SKDQHOHULQGHNL� HO� \D]PDODUÕ� VDGHFH�
VD\ÕVÕ\OD�GH÷LO��GH÷HUL\OH�GH�'�Q\D¶GD� LON� VÕUDGD�EXOXQPDNWDGÕUODU��%XUDGD�oRN�
VD\ÕGD�\D]DUÕQ�NHQGL�HOL\OH�LVWLQVDK�HWWL÷L�HO�\D]PDODUÕ�YDUGÕU��%LUoRN�HO�\D]PDVÕ�
GD� QDGLU� EXOXQDQODU� OLVWHVLQGHGLU�� KDW� YH� PLQ\DW�U� VDQDWÕQÕQ� HQ� HQGHU� EXOXQDQ�
|UQHNOHUL\OH�V�VOHQPLúWLU��

� 6|\OHGLNOHULPL]L� WRSDUODPÕú� ROXUVDN�� KDONODUÕQ� WDULKLQGH� NLúLOHULQ� KD\DWÕQGD�
ROGX÷X� JLEL� \DUDWÕFÕOÕN� YH� NXUXFXOXN� KLVOHUL� oRN� GDKD� J�oO�� YH� GROJXQ� úHNLOGH�
KD\DWD�JHoLULOL\RU��2UWD�dD÷��'�Q\D¶QÕQ�GR÷XVXQGD�EX�J�oOHULQ�YHULPOL�ROGX÷X�ELU�
G|QHPGLU��9,,��\�]\ÕOGDQ�EDúOD\DUDN�$UDSODU��øVODP�ED\UD÷Õ�DOWÕQGD�ELUoRN��ONH\L�
³+LOkIHW´� GHQLOHQ� E�\�N� ELU� LPSDUDWRUOXNWD� ELUOHúWLUGLNWHQ� VRQUD� ELUoRN� KDONÕQ�
ELOLP�DGDPODUÕ�YH�G�ú�Q�UOHUL�X\JDUOÕ÷Õ�oRN�GDKD�LOHUL\H�J|W�UHFHN�$UDSoD�HVHUOHU�
\D]PD\D�YH�NHúLÀHU�\DSPD\D�EDúODGÕODU��
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$UDS� N�OW�U��+LOkIHW� VÕQÕUODUÕ� LoHULVLQGH� \HU� DODQ� X\JDU� KDONODUÕQ� DNWLI� RUWDN�
oDEDVÕ�VRQXFXQGD�RUWD\D�oÕNWÕ��%X�KDONODU�$UDSoD\Õ�N�OW�UHO�\DUDWÕFÕOÕN�DUDFÕ�RODUDN�
J|UG�OHU� YH� RUWDN� 0�VO�PDQ� N�OW�U�� RUWD\D� oÕNWÕ�� +LOkIHW¶WH� úHKLU� PHGHQL\HWL��
VDQDW�� WLFDUHW� JHOLúWL��PLPDUL� HVHUOHU� �VDUD\ODU�� FDPLOHU�� W�UEHOHU�� NHUYDQVDUD\ODU��
LQúD� HGLOGL�� �QLYHUVLWHOHU� NXUXOGX�� %X� �QLYHUVLWHOHUGH� LODKL\DWOD� EHUDEHU� WDELDW�
ELOLPOHUL�GH�|÷UHWLOGL��N�W�SKDQHOHU�ROXúWXUXOGX�

.�OW�UHO� EDúDUÕODUÕQ� HQ� |QHPOLVL�� \D]ÕOÕ� HVHUOHUGLU�� 0DWHPDWLN�� ¿]LN�� WÕS��
DVWURQRPL��IHOVHIH��WDULK�YH�FR÷UDI\D�HVHUOHUL��EHGLL�HVHUOHU��úLLUOHU�$YUXSD�N�OW�U�Q��
|QHPOL�GHUHFHGH�HWNLOHPLúWLU�

'H÷LúLN� N�OW�UOHULQ� J|U�úPHVL� G�Q\D\Õ� NDYUDPD� LPNkQÕQÕ� \DUDWWÕ��
.DGLP� N�OW�UHO� JHOHQHNOHUL� RODQ� ELUoRN� KDONÕQ� $UDS�0�VO�PDQ� WRSOXPXQXQ�
PHGHQL� KD\DWÕQD� GkKLO� HGLOPHVL�� D\QÕ� ]DPDQGD� +LOkIHW¶LQ�� 'R÷X¶QXQ� EDúND�
�ONHOHUL\OH� GH÷LúLN� LOLúNLOHUL�� úHKLUOHULQ� VD\ÕVÕQÕQ� JHOLúPHNWH� RODQ� �UHWLP� YH�
WLFDUHWL\OH� DUWPDVÕ��+LOkIHW¶LQ� NDONÕQPDVÕQD� YH� ELOLPLQ� JHOLúPHVLQH� QHGHQ� ROGX��
� ùHKLUOHULQ� HNRQRPLN� NDONÕQPDVÕ� RQODUÕQ� GÕú� J|U�Q�ú�Q�Q� GH÷LúPHVLQL�
JHUoHNOHúWLUGL��%DúNHQWWH�YH�YLOD\HWOHULQ�PHUNH]L�úHKLUOHULQGH�PXKWHúHP�VDUD\ODU�
YH�FDPLOHU�LQúD�HGLOGL��%X�\DSÕODU�6XUL\HOL�YH�%L]DQVOÕ�XVWDODUÕQ�HOOHUL\OH�\DUDWÕOGÕ��
\D]ÕODU�YH�ELWNL�PRWLÀHUL\OH�V�VOHQGL��+DONÕQ�GLQv�YH�HWQLN�oHúLWOLOL÷L�0�VO�PDQ��
+ULVWL\DQ�� =HUG�úWL� YH� GL÷HU� GLQOHUH� PHQVXS� ELUoRN� LQVDQÕQ� ELUOLNWH� \DúDPDVÕ��
RQODUÕQ�ELOJL�DOÕúYHULúL��ELOLPLQ�YH�VDQDWÕQ�JHOLúPHVLQH��HO�\D]PDODUÕQ�\D]ÕOPDVÕQD��
N�W�SKDQHOHULQ� oR÷DOPDVÕQD� QHGHQ� ROGX�� %D÷GDW�� øVNHQGHUL\H�� %DVUD�� .�IH��
1LúDSXU��7XV��(UGHELO��%HOK��+RUDVDQ�YH�EDúND�úHKLUOHUGH��QLYHUVLWHOHU�NXUXOGX�YH�
EX��QLYHUVLWHOHU�ELOLP�PHUNH]L�KkOLQH�JHOGL��%X�RNXOODUGD��LODKL\DW��WÕS��PDWHPDWLN��
¿]LN��DVWURQRPL��PDQWÕN��GLO�YH�WDULK�GHUVOHUL�RNXWXOX\RUGX�

³0�VO�PDQ´�YH�³$UDS´�N�OW�U��\DQL��2UWD�dD÷�'R÷X�.�OW�U��\DOQÕ]�$UDSODU�
WDUDIÕQGDQ� GH÷LO��$V\D� YH� .X]H\�$IULND� KDONODUÕQÕQ� ELOLP� DGDPODUÕ� WDUDIÕQGDQ�
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