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ARAP ŞİİRİNDE DEVE MOTİFİ 

CEVİZ, Nurettin 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ  

ÖZET 

Milletlerin kültür hayatında derin izler bırakan motifler vardır. Nasıl ki, Türk 
kültüründe atın yeri önemli ise Arap kültüründe de deve çok önemli bir yere 
sahiptir. Bunun tezahürleri çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Örneğin Arap 
dilinin kelime hazinesinde deve ile ilgili kelime, terim ve atasözlerinin çok 
olmasının sebebi budur. Ayrıca Araplar erken dönem diyebileceğimiz kadar 
eski bir zamanda, miladî sekizinci asırda atlarla ilgili müstakil kitaplar 
yazdıkları gibi deve ile ilgili de kitaplar telif etmişlerdir. Bunlardan önemli bir 
kısmı zamanımıza ulaşmış olup Arap kültür tarihi araştırmaları arasında önemli 
bir yer tutarlar. Bedevî neredeyse doğumundan ölümüne kadar deve motifi ile iç içedir.  

Yine Arap kültür tarihinin önemli bir uzantısı olan edebiyatta, özellikle de 
erken dönemin, yani “Câhiliyye Dönemi” diye adlandırılan ve ürünleri 
dünyanın belli başlı dillerine çevrilmiş olan Câhiliyye şiirinde devenin çok özel 
bir yeri vardır. Deveden söz etmeyen muallaka şairi neredeyse yoktur.  

Bu çalışmada, “sefînetu’s-sahrâ” (çöl gemisi) da denen devenin Arap 
şiirindeki yeri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kültür tarihi, Arap kültürü, deve, deve motifi, Arap şiiri.  

ABSTRACT 

Nations have motifs that leave a permanent mark on their cultural lives. As 
the horse has a prominence in Turkish culture, the camel has such a prominence 
in Arabic culture. Manifestations of it are faced in different ways. That is why 
there are lots of words, terms and proverbs regarding camels in Arabic language. 
Moreover, Arabians wrote books about camels just like they wrote about horses 
in the old ages which might be called the early period. Some of these still exist 
today and they have a great importance in the researches of Arabic culture 
history. A bedouin lives together with the motif ‘camel’ throughout his life.  

Particularly, in literature which is the continuation of Arabic culture history, 
especially in the early period which is called Cahiliyye period and in its poetry, 
camel has a special place. There is almost not a poet who did not write about camel.  

In this study, the place of camel which is called “sefînetu’s-sahrâ” (desert 
ship) in Arabic poetry will be explained and focused on.  

Key Words: Culture history, Arabic culture, camel, the motif camel, Arabic 
poetry.  
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“Eti, sütü, derisi, yünü, gübresi ve sıcak-kurak iklimin hakim olduğu 
bölgelerde, uzak mesafeler arasındaki taşımacılığa uygun yapısıyla deve, 
çöllerde yaşayan göçebeler için hayatî bir öneme sahiptir ve bundan dolayı 
özellikle Araplar arasında büyük bir değer taşımakta ve “sefînetu’s-sahrâ” (çöl 
gemisi) adıyla da anılmaktadır. “ (Önkal-Bozkurt; 222) 

Deve sadece bedevîlerin yani çölde yaşayanların kullandığı bir hayvan 
olmayıp eski dünyada kıtalararası ticarette oynadığı rolle de medeniyetin 
gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.  

Hamilelik süresi 14 aydır; bir defada 60 litre su içebilir; kuvvetli bir hafızası 
vardır; ağır bir yükle 200 km.ye kadar mesafeyi 1-2 hafta süreyle hiçbir şey 
yiyip içmeden yürüyebilir.  

Eti helaldir, kurban olarak kesilebilir; kısasa bedel olarak verilen deve sayısı 
200’dür. Ganimet taksiminde, bir görüşe göre, gaziye ve devesine ayrı ayrı pay 
verilir.  

İslâm öncesi Araplar arasında yaygın ve ortak bir malî değer ölçüsü idi.  

Kutsal kitaplarda da deveden fazlaca bahsedilmektedir: Nuh’un gemisinde 
deve vardı; Hz. İbrahim’in, Hz. Eyyûb’un, Hz. Yâkub’un, Hz. Dâvud’un 
develeri olduğunu ve Sebe Melikesi’nin Hz. Süleyman’a baharat ve altın taşıyan 
hediyelerini develerle getirdiğini Tevrat zikretmektedir. Ayrıca İncil’de de 
deveden çeşitli münasebetlerle sık sık söz edilir. Kur’ân-ı Kerim’de de deveden 
çeşitli münasebetlerle defalarca bahsedilmektedir.  

Arap kültürü bağlamında ele alacak olursak Câhiliyye dönemi, diye 
adlandırılan devirlerinden beri devenin Arap toplumunda çok önemli bir yeri 
vardı.  

Örneğin Câhiliyye döneminde ölen bir Arabın yakınları mezarını başına 
“beliye” denen çoğunlukla dişi bir deve getirirler, başını arkaya doğru bağlarlar, 
kaçmaması için de ayaklarını keserek aç ve susuz ölüme terk ederlerdi. Böylece 
ölen kişi gittiği âlemde sevdiği bineğini binmeğe hazır bir şekilde bulmuş 
olacaktı.  

Yine Câhiliyye Arapları “bahîre” adını verdikleri bazı dişi develerden 
faydalanmayı günah sayar ve onları tanrılarına adayıp serbest bırakırlardı.  

Hastalıktan kurtulma, kaybolan birinin bulunması veya geri dönmesi, bir 
dileğin gerçekleşmesi gibi durumlar için adanan deveye de “sâ’ibe” denirdi. 
İstenen şey gerçekleştiğinde yine serbest bırakılır ve üzerine yük vurulmazdı.  

On doğum yapan dişi deveye “hâm” adını verir ve ondan yararlanmayı 
haram sayarlardı ki, sayılan bütün bu âdetler İslâmî dönemde Kur’ân-ı Kerîm’in 
emriyle yasaklanmıştır.  
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Develerle ilgili Kur’ân-ı Kerîm’in yasakladığı bir başka âdet de devenin 
“ferâ” denen ilk yavrusunun, annesinin nesli çoğalır ve bereketli olur inancıyla 
putlara kurban edilmesidir.  

Özetle Câhiliyye döneminde deveyle ilgili tüm batıl inanç ve davranışlar 
Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerle iptal edilmiştir.  

Bunun yanı sıra Araplar deveyi en büyük yardımcıları olarak tanımış ve 
gerektiğinde hayatlarını dahi onun isteklerine göre tanzim etmişlerdir. Hz. 
Ömer’in Irak yöresinde kurulacak ordugâh merkezinin yerini tespit için Valisi 
Sa‘d b. Ebî Vakkâs’a gönderdiği mektupta devenin hoşlanacağı bir mekânın 
tercih edilmesini istemeleri bunun bir örneğidir (Önkal-Bozkurt; 223).  

Devenin özelliklerinden bahsettiğimiz bu bahsi kapatmadan şu bilgiyi de 
verelim: Devenin tahammül gücü yüksektir ama; hastalandığında ya da 
yaralandığında zor iyileşir. Kızgın bir deve tehlikeli olabilir. Develer özel bir 
bakım isterler. Genelde uysal ve hassas olup müzikten de hoşlanırlar. Bundan 
dolayı da, aslında Arap edebiyatında önemli bir yere sahip olan “hidâ” denen 
deveci ezgileri eşliğinde yönetilirler  (Önkal-Bozkurt; 226).  

Şu bir iki dakika içinde sadece “Araplar tarafından kullanılıp faydalanılması 
Câhiliyye dönemi itibariyle haram sayılan develer” için kullandıkları 5 tane 
kelime sayıldı. Peki “Araplarda deveyi ifade etmek için kullanılan binlerce 
kelime vardır. “ İfadesi doğru mudur acaba? 

Deve için yaygın biçimde kullanılan bazı kelimelerle başlayarak bu konuya 
bir göz atalım: 

1. Batı dillerinde camel ya da kamel diye geçen cemel’in aslı Sümerce ve 
Akkadcaya dayanmaktadır.  

2. Cinsiyet ayırt etmeden tek deveye ba‘îr veya ibil, 
3. Dişi deveye nâka, 
4. Tek hörgüçlü deveye ‘irâb, 
5. Çift hörgüçlü deveye fâlic, 
6. İyi koşan deveye hecin, 
7. Deve sahibine ya da çobanına cemâl denir.  

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bunlar sadece “yaygın” olarak 
kullanılan bazı kelimelerdir. Evet aslında Arapçada deveyi ifade etmek için 
binlerce kelime vardır. Biz burada bir fikir vermesi için sadece deveyi fiziksel 
özelliklerine göre adlandırmak için kullanılan bazı kelimeleri sunacağız: 
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Semiz deve için ،البائك، الدَِّلُخ َأُصوص   

Kuvvetli deve için الِمْبَذم 

8-9 aylık deve için َأفيل 

Kısa deve için الُبْرُآع، الِجْرَوة

Soylu deve için ،الُبصاق، الَحتُّ، الِحْرِقدة، الُمَدفَّع 

Sütü az olan deve َبِكيَئة، الَحُرود

Sütü bol olan deve الَجْعَفر، الدَّرور، الِخْبر، الِخْرِخُر 

Genç deve الَبْكر 

İri deve َجْحالء، الَجرائض،الَبوَّاع، ال  

Kulağı kesik olan deve الَجدَّاء

Sert ve güçlü deve الِجلَّْوُذ 

Zayıf deve için ،الَخَفض، الخالع 

İhtiyar deve ،الَجْمعاء، الِخْرِمل، الدِّْرساء 

Kara deve ،الَجوناء، الُحْبِشيَّة، اَألْرَبك 

Obur deve ،الَحوساء، الَحْضراء 

Hiç doğurmamış deve ُّالدِّْفِقي 

Hızlı deve الرَّبيد، الزَُّروف 

Neşeli الراعسة، الُمْشَمِعُل 

Ahmak الرَّْعبوب 

Memesinin deliği 

 tıkanmış deve 

 الرَّْفقاء

Yavrusundan başkasına  
süt vermeyen deve 

 الزَُّجور

Salma deve (yılkı)  ،الُمَسدَّم 

Bastığı yere dikkat 

 etmeyen serseri at 

 الَخْرقاء

İlk yavru  

(ilk göz ağrısı) 

 الطالعة

Hacda kurban edilmek 
üzere işaretli deve 

 الشَِّعيرة
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Bunların dışında: 

Devenin bağlanması için, 
Devenin sağılması için, 
Devenin damgalanması için, 
Devenin doğurması için, 
Devenin hörgücü için, 
Devenin içinde bulunduğu her yaşı için, 
Devenin hırlaması ya da kükremesi için, 
Devenin üzerindeki eşyalar için, 
Devenin yavrularıyla ilişkilerini ifade için,  
Devenin sürülmesi için ayrı ayrı çok sayıda kelimeler bulunmaktadır.  

Kanaatimizce geçen örnekler deve için kullanılan kelimelerin sayısının 
binlerce olabileceğini göstermektedir.  

Ayrıca erken diyebileceğimiz bir dönemde, Arap dilinin ve kültürel 
birikiminin yazılı hâle geçirilmesi için yoğun çalışmaların yapıldığı hicrî 3. 
asırda atlarla ilgili yazılan birçok kitaba benzer şekilde develere ait kitaplar telif 
edilmiştir. Bunlar, develerle ilgili olarak kullanılan organ adlarından başlamak 
üzere birçok kelimenin bir araya getirildiği küçük çaplı derlemelerdir.  

Arap Şiirinde Deve 

Câhiliyye dönemi şairlerinin neredeyse tamamı şiirlerinde deveden bahseder. 
Toplumun hayatına bu derece etkin şekilde girmiş olan deve ve atın, yine en 
önemli toplumsal ve sanatsal ifade biçimi olan şiirlerde yer alması da normaldir.  

Bilindiği gibi İslâm’dan hemen önceki yani 6. asırdaki Arap toplumu 
Câhiliyye diye adlandırılmaktadır. Câhiliyye döneminin hâkim edebî türü şiirdir. 
Ortam, şiirin her alanda yaşamasına, her konuyu işlemesine sosyal hayata hâkim 
olmasına zemin hazırlıyordu. Dönemin şairlerinden en çok beğenilen yedisini 
ihtiva eden şiirler topluluğuna özel bir önem veriliyor ve onlara “mu‘allakât” 
deniyordu.  

Câhiliyye döneminin en önemli şiir tarzı olan kasidenin yapısı da şu 
şekildedir: 

1. Şair, kasideye genellikle sevgilinin kabilesinin ayrılmasıyla geride bıraktığı 
kalıntıların üzerinde durup o izlerle konuşarak başlar.  

2. Sonra çölde geçirdiği uzun ve yorucu yolculuğu, bu yolculuk esnasında 
karşılaştığı güçlükleri, bindiği devesini ya da atını tasvir eder; karşılaştığı çöl 
hayvanlarını olağanüstü tasvirlerle anlatır; bineği ile yırtıcı hayvanlar arasında 
geçen mücadeleyi dile getirir.  
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3. Son kısımda kasidesine asıl hüviyetini veren konuyu ele alır; medih, hiciv, 
övünme, mersiye veya kahramanlık gibi.  

Ortaya koyduğumuz bu yapının ikinci bölümünde muallaka şairlerinin en 
büyüğü sayılan İmru’u’l-Kays hem devesinden hem atından bahseder. Ancak 
kendisi zengin bir aileye mensup olduğundan ve çok hareketli bir hayat 
yaşadığından onun şiirlerinde at tasviri öne çıkar.  

Biz bu bölümde muallaka şairlerinden Tarafa’nın kasidesi üzerinde durmak 
istiyoruz. Onunki 110 beyitten oluşmakta ve kasidenin üçte birinde devesinden 
söz edilmektedir. Tarafa, çok iyi deve tasviri yaptığından dolayı edebiyat 
tarihçileri tarafından, “deve şairi” diye adlandırılmıştır.  

Tarafa, soylu bir aileye mensup olup kız kardeşi, dayısı ve amcaları da 
şairdir. Atak, cesur, dürüst ve cömerttir. 26 yaşında öldürülmüştür.  

Muallakasında övünme, kahramanlık, deve tasviri ve ölüm-hayat hakkında 
düşüncelerini ifade ettiği beyitleri yer alır. Kasidedeki beyit numaralarını 
koruyarak 11-44 arasındaki devesini anlattığı beyitler şunlardır: 

11. Ben hüzünlendiğimde, hüzünlerimi, zayıflıktan karnı sırtına yapışarak 
eğrilmiş, ama gece gündüz gezebilen hızlı devemle seyahat ederek 
uzaklaştırırım.  

12. Sürçmez asla devem; eşraftan olanların taşındığı tabutun tahtaları gibi 
(sağlamdır.) eğri kemikleri, ve ben devemi çizgili elbiseye benzeyen yolda 
elimdeki değnekle sürerim.  

13. Kuvveti, etlerinin katılığı ve tıknazlığı ile devem, erkek deveye benzer. 
Kül renginde az tüylü erkek devekuşunun önünde koşan dişi devekuşu misali 
koşması vardır.  

14. Hızlı giden soylu erkek develerle boy ölçüşür ve yol üzerinde koşarken 
arka ayaklarını her zaman ön ayaklarının bastığı yere basar.  

15. Zayıflayıp sütü azalan genç develer ilkbaharda üst üste yağan 
yağmurlarla yeşeren otlaklarda otlanırken devem de onlarla birlikte iki tepenin 
otlarını otlamıştır.  

16. Kendisine “hevb hevb” diye bağıran çobanının sesine döner ve bol tüylü 
kuyruğuyla, kendisini aşmak isteyen siyaha çalan kızıl renkli erkek deveye karşı 
korunur.  

17. Sanki beyaz kerkenez kuşunun iki kanadını saran tüyler devemin kuyruk 
kemiğinin iki yanına bizle batırılmış gibidir (tüyleri beyaz ve boldur).  

18. Devem kuyruğunu kâh terkideki kişiye, kah susuz kurumuş kırbaya 
benzeyen sütsüz memesine vurur.  
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19. Onun yüksek bir sarayın iki kapısına benzeyen etine dolgun iki uyluğu 
vardır.  

20. Devemin bel kemiği sımsıkı ve dolgundur, ondan çıkan kaburgalar yay 
gibidir, kemikleri birbirine yakın ve güçlü bir boynu vardır.  

21. Devemin iki kasığında, yaban sığırının (soğukta ve sıcakta kendisini 
korumak için) kiraz ağacının dibinde açtığı oyuklar gibi iki oyuk ve güçlü bel 
kemiğinin altında da gergin yaylar vardır.  

22. Böğründen uzak iki güçlü dirseği vardır ki, (bu görüntüsü ile) yürüyüşü, 
güçlü iki eliyle gövdesinden uzak bir şekilde kova taşıyan kimsenin yürüyüşüne 
benzer.  

23. Bir Rum ustanın her iki yanını tuğla ile destekleyerek sağlam yapacağına 
yemin ettiği bir köprü gibidir devem.  

24. Alt çenesinin altındaki kıllar kızıla çalar beyazlıktadır, sırtı sağlamdır, 
arka ayaklarını geniş bir şekilde geriye atar, ön ayaklarının gidiş gelişi de 
ahenklidir.  

25. Ön ayakları bükülerek sağlamlaştırılmış bir halat gibi güçlü, pazıları ise 
tuğlaları birbirine iyice geçmiş bir tavan gibi olan böğründen dışarıya doğru 
açılmıştır.  

26. Koşarken bir tarafına eğilir, son derece atılgandır ve kafası iridir. İki 
omuzu da sırtı ile aynı yüksekliktedir.  

27. Onun böğründeki (taşıdığı yükün bağlandığı) sırım izleri, ovaların ve 
tepelerin bulunduğu bir mekândaki dümdüz bir kayanın üzerinden sızan su 
izlerine benzer.  

28. Bu kayış izleri kesilmiş gömlekteki tirizler gibi, bazen birbirine yaklaşır, 
bazen de birbirinden uzaklaşır.  

29. Devem uzun boyunludur ve boynunu uzattığı zaman (onun boynu) 
Dicle’de seyreden (ve İranlılarca) Bûsî denilen geminin dümeni gibidir.  

30. Kafatası bir örs gibi (sert)tir ve kafa kemiklerinin birleştiği yerler bir 
eğenin kertiklerine benzer.  

31. Şam kağıdı gibi düzgün bir yanağı, (bir akasya türü ile dabaklanmış) 
Yemen köselesi gibi yumuşak, dümdüz bir dudağı vardır.  

32. Onun, kayaya benzeyen kaş bitimi kemiklerinin iki kovuğuna yerleşmiş 
durgun yağmur suyunu andıran, ayna gibi gözleri vardır.  

33. Bu iki göz, üzerine konan toz parçalarını atıp arınmıştır, gözlerini 
korkmuş anne yaban ineğinin sürmeli gözleri sanırsın.  
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34. Gece yolculuğunda, alçak ve yüksek sesleri duyabilen hassas iki kulağı 
vardır.  

35. Kulakları ince ve keskindir. Bu kulaklarda, Havmel’de tek başına kalmış 
(ve korkudan kulaklarını dikmiş) bir yaban sığırının kulaklarındaki soyluluğu 
görebilirsin.  

36. Onun yüreği her şeyden hile sezerek ürperir, sezgi sahibi ve hafiftir. 
Yüreği enli taşlar (kaburga kemikleri) arasında taş kırmak için dayanıklı 
kayadan yapılmış bir külünk gibi sert ve dayanıklıdır.  

37. Devemin üst dudağı yarık ve burnunun yumuşak yeri deliktir, devem 
başını ve burnunu yere eğdiği zaman yürüyüş hızı artar.  

38. İstersem koşmaz, istersem elimdeki sırımdan örme kırbacın korkusuyla 
hızla koşar.  

39. İstersem devemin başı palanın ortasındaki eğer kaşına kadar yükselir (ve 
yularını kasarak yavaşlatırım), dilersem ön ayaklarının kaslarıyla erkek deve 
kuşu gibi yüzercesine koşar.  

40. İşte ben yolculuğumu böyle bir devenin üzerinde sürdürürüm; arkadaşım 
(çöldeki yolculuğun zorluklarından bıkıp da) “Keşke bundan seni de kendimi de 
kurtarabilsem” dediği, 

41. Yol kesicilerin bulunmadığı bir yolda olsa da, korkudan yüreğinin ağzına 
geldiği ve kendisinin yakalanmış olduğunu sandığı zaman.  

42. Kavmim içerisinde “Hani ya, bir yiğit yok mu” denildiği vakit bu çağrı 
ile kendimin kast edildiğini anlarım, artık (kavmime yardım konusunda) tembel 
davranıp tereddüt geçirmem.  

43. Ve toprağı çakıl taşlarıyla karışık yerlerin serapları sıcağın şiddetinden 
parlıyorken ben devemin üstüne eğilip kırbaçlarım, o da süratle koşar.  

44. Devem (o sıcak ve taşlık yerlerde yürürken) efendisinin huzurunda 
eteklerini yerlerde sürüyerek dans eden bir cariye gibi salınıp caka satarak gider. 
(Ceviz ve diğ. 2004; 41-51).  

Sonuç olarak, coğrafya ve iklimden başlamak üzere birçok etkene bağlı 
olarak deve, Arap edebiyatı, dili ve kültüründe derin izler bırakmış bir olgudur. 
Bu sebeple Arapçada binlerce kelime ile yerini almıştır. Kültürel bir unsur olarak 
zihinlerde ve erken dönemden itibaren şiirde yerini almıştır. Günümüzde de 
sempati duyulan bir hayvan olarak karşılanmaktadır. Sosyokültürel şartların 
elverdiği ölçüde belli toplumsal kesimler deveyi, eski güzel günlerin anısını 
yaşatmak istercesine bağrına basmakta ve iyi şartlarda yetiştirmektedirler.  
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