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SUNUŞ

Doğu Esintileri dergimiz altı yaşına girdi. On birinci sayısı şimdi
elinizde. Dergimizin hem basılı, hem de elektronik yayınına “doguesintileri.com” adresinden erişerek gösterdiğiniz ilgiden dolayı
çok teşekkür ediyoruz. İlk sayımızdan bu yana sizlerden aldığımız
tebrik, takdir ve teşvikler bizi gelecek sayılarımız için daha çok çalışmaya, sizleri daha güzel bir dergiyle buluşturmaya yönlendirdi.
“Sobiad”, “Google Akademik”, “Dergi Park Akademik” ve
“İsam” tarafından taranmakta olan Doğu Esintileri, sosyal bilimlerin
değişik alanlarında yapılacak çalışmaların yayınlanacağı bir bilimsel etkinlik platformu olarak; öncelikle dil ve edebiyat, tarih, sanat
ve kültür alanlarında özgün akademik makalelere, nitelikli çevirilere yer veren uluslararası hakemli bir dergi olarak her sayıda daha
iyiye ve daha ileriye hedefiyle yoluna devam etmekte…
Doğu Esintileri, sosyal bilimler alanında araştırmacıların nitelikli
çalımalarını okuyucularıyla buluşturarak bu alandaki boşluğun biraz olsun doldurulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu
uzun soluklu yürüyüşümüzde her zaman değerli araştırmacılarımız ve okuyucularımızın bize destek vermelerini, daha güzele ve
daha iyiye erişmede öneri ve eleştirileriyle bize yol göstermelerini
diliyoruz.
Bu sayımızda da desteklerini esirgemeyen İran İslâm Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı ile Erzurum Başkonsolosluğu’na şükranlarımızı sonuyor, özellikle bütün sayılarımızın hazırlanış aşamasında
özet çevirilerini yaparak dergimize çok önemli katkılarda bulunan
Dr. Hamid ZAMANLU’ya teşekkür ediyoruz.
Doğu Esintileri’nin bir sonraki sayısında buluşmak dileğiyle…
Doğu Esintileri
Yayın Kurulu

PERVÎN-Î İTİSAMÎ VE ŞİİRİ
PROF. DR. NİMETYILDIRIM 

ÖZ
Pervîn-i İtisamî, İran’ın en büyük kadın şairlerinden biridir. “İtisâmu’lmulk” lakabıyla bilinen İran’ın en ünlü yazarları, mütercimleri ve bilginleri arasında yer alan babası, Mirzâ Yûsuf Hân İtisamî o dönemler edebiyat konulu önemli yayın organlarından Bahâr dergisinin editörüydü. Yusuf İtisamî’nin evi; ünlü edebiyatçılar ve yazarların buluştuğu bir edebiyat
ve şiir meclisiydi. Bu yüzden daha çocukluk yıllarında Pervîn, zamanın
bilge edebiyat adamları Ali Ekber-i Dihhudâ ve Meliküşşuarâ Bahâr gibi
büyük kişiliklerle tanışma imkanı buldu. Pervîn-i İtisamî’nin kişiliği, felsefî görüşleri, fikirleri, üslûbu ve ahlakî mazmunlarıyla İran edebiyatında
ayrı bir yeri vardır. Temaları genellikle sosyal ve ahlakî şiirlerinde, özellikle kadın ve aile ön planda gelmektedir. Üslûbu kendine özgü deyiş biçiminin Horasan ve Irak üslûplarıyla bileşimi gibidir. Özellikle Nâsır-ı
Hüsrev ile Sadî-yi Şirazî’nin etkisinde kalmıştır. Etkilendiği diğer şairler
arasında Senâî, Evhadüddîn-i Enverî, Ferîdüddîn Attâr, Mevlanâ Celaleddîn-i Rûmî, Hâfız-ı Şirazî ve Abdurrahmân-ı Câmî sayılabilir. Bu makalede; Pervîn-i İtisamî’nin hayatı, edebi kişiliği ve şiiri ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pervîn-i İtisamî, Çağdaş Fars Şiiri, İran Edebiyatı.
ABSTRACT
Pervin-i Itisami, one of Iran's greatest women poets, was born in Tabriz
in 1285/1907. His father, Mirzâ Yûsuf Hân İtisamî, who was one of the
most famous writers, translators and scholars of Iran, known as
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“Itisâmu’l-mulk, he was the editor of Bahâr magazine which was one of
the important literary organs of that period. Yusuf Itisami's house; It was
a literary and poetic assembly where famous writers and writers met. For
this reason, in her childhood, Pervîn had the opportunity to meet great
personalities such as the wise literary men of the time, Alī Akbar
Dihkhudā and Muhammad Taqī Bahār. Pervîn-i Itisamî has a special place
in Iranian literature with his personality, philosophical views, ideas, style
and moral subjects. Her themes are generally in the social and moral poems, especially women and family. Style is like the combination of its distinctive style with Khorasan and Iraqi styles. It was especially influenced
by Naser e Khusraw and Sadi Shirazi.
Keywords: Pervîn-i Itisamî, Contemporary Persian Poetry, Iranian Literature.
چکیده

پروین اعتصامی یکی از بزرگتری شاعران زن ایران می باشد که در سال  1285هجری
شمسی 1907 /میالدی در تبریز متولد شده است .پدرش میرزا یوسف خان اعتصامی که
با لقب"اعتصام الملک" شناخته می شد از ادبا ،مترجمین و نویسندگان بنام بوده است و
دبیر مجله "بهار" در آن دوران بود .خانه یوسف اعتصامی ،مجلسی ادبی و شعری برای
گردهمایی شاعران و نویسندگان مشهور آن دوران بود .از این رو پروین از همان سالهای
کودکی فرصت آشنایی با افراد بنام ادبی دوران همچون علی اکبر دهخدا و ملک الشعرای
بهار را بدست آورد .خصوصیات پروین اعتصامی ،دیدگاه های فلسفی اش و افکار ،اسلوب
ومضامین اخالقیش در ادبیات ایران جایگاه ویژه ای دارد .معموال چهارچوبهای اجتماعی،
اخالقی و بویژه زن و خانواده در شعر وی به چشم می خورد .اسلوب خاص وی گویا با
اسلوب های خراسانی و عراقی ترکیب شده است .به نظر می رسد پروین بیشتر تحت تاثیر
ناصر خسرو و سعدی شیرازی بوده باشد .سنایی ،اوحد الدین انوری ،فرید الدین عطار،
موالنا جالل الدین رومی ،حافظ شیرازی و عبدالرحمن جامی از دیگر شاعرانی هستند که
پروین از ایشان تاثیر پذیرفته است .در این مقاله زندگی پروین اعتصامی ،شخصیت ادبی
و شعرش بررسی شده است.

کلید واژه ها :پروین اعتصامی ،شعر معاصر فارسی ،ادبیات ایران.
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1. HAYATI
İran’ın en büyük kadın şairlerinden biri olan Pervîn-i İtisamî, 1285
hş./1907 yılında Tebriz’de dünyaya geldi. Annesi Ahter, Mirzâ Abdulhüseyin Han’ın kızıydı. “İtisâmu’l-mulk” lakabıyla bilinen İran’ın en ünlü
yazarları, mütercimleri ve bilginleri arasında yer alan babası, Mirzâ Yûsuf
Hân İtisâmî (ö. 1316 hş./1937) İran’da yayınlanan ilk edebiyat dergisi olan
Bahâr’ın editörü olması, öte yandan ünlü Arapça ve Fransızca eserleri
Farsça’ya çevirmesiyle bilinmekte, İran gazetecilik ve bilim dünyasında
önde gelen bir kişilik olarak edebiyat çevrelerince yakından tanınmaktaydı. İtisâmu’l-mulk, Türkçe’yi ve Arapça’yı da ileri düzeyde biliyordu.
Maliye çalışanlarından olan büyük babası Tebriz’e gelip yerleşmiş,
Pervîn-i İtisamî’nin babası da burada dünyaya gelmişti. Pervîn beş yaşında iken (1291 hş./1911) ailesiyle birlikte Tahran’a gidip yerleşmişlerdi.
Yusuf İtisamî’nin evi; ünlü edebiyatçılar ve yazarların buluştuğu bir edebiyat ve şiir meclisiydi. Bu yüzden daha çocukluk yıllarında Pervîn, zamanın bilge edebiyat adamları Ali Ekber-i Dihhudâ (ö. 1334 hş./1955 ) ve
Meliküşşuarâ Bahâr (ö. 1330 hş./1951) gibi büyük kişiliklerle tanışma imkanı buldu. Arapça ve Farsça’yı, özellikle bu iki dilin grameri ile temel
edebiyat bilgilerini babasından öğrenmeğe başlayan Pervîn altı yaşlarından itibaren içlerinde babası ve başta Meliküşşuarâ Bahâr olmak üzere
ünlü şahsiyetlerin yer aldığı bilim ve edebiyat çevreleriyle olan yakın ilişkilerinden dolayı özel hocalardan da ders alarak kendisini iyi düzeyde yetiştirdi. Çocukluk yıllarında boş vakitlerini oyundan daha çok okumayla
geçiren Pervîn, on bir yaşlarında Firdevsî (ö. 411/1020), Menûçehrî-yi
Damğanî (ö. 432/1040), Nâsır-i Hüsrev (ö. 481/1088), Enverî (ö. 583/1187),
Nizamî-yi Gencevî (ö. 619/1222), Mevlanâ Celaleddîn (ö. 672/1273) gibi
ünlü Fars şairlerinin şiirlerini okudu. 1

Müderris, Mîrzâ Muhammed Ali, Reyhânetü’l-edeb fî terâcimi’l-marûfîn bi’lkuna ve’l-lakab, Tahran 1364 hş., I, 148-150; Hayyâmpûr, Abdürresûl Ferheng-i
Sohenverân, Tebriz 1340 hş./1961, s. 166-167; Safâ, Zebîhullâh, Genc-i Soḫen,
Tahran 1961, III, 291-308; Rypka, Jan, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân (çev. Kerîm-i
Keşâverz), Tahran 1370 hş., s. 387; Ajend, Yakûb, Edebiyyât-i Novîn-i Îrân, Tahran 1363 hş., s. 177; Alevî, Bozorg, Târîh-i Edebiyyât-i Muâsir-i Îrân (çev. Said
Firuzabadî), Tahran 1386 hş., s. 300; Aryenpûr, Yahyâ, Ez Nîmâ Tâ Rûzgâr-i
Mâ, Tahran 1374 hş., s. 539; Muhammedî, Hasan Alî, Ez Bahâr Tâ Şehriyâr, Tahran 1375 hş., s. 405; Mîr Ensarî, Alî, Meşâhîr-i Edeb-i Fârsî, Tahran 1376 hş., I,
1
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Hem İran’da ve hem de dış ülkelere yaptığı seyahatlerinde babasıyla
birlikte bulunan, çocukluk yıllarından itibaren şiire, edebiyata çok yakın
ilgi duyan ve sekiz yaşlarında şiir söylemeye başlayan Pervîn-i İtisamî’nin
ilk şiirleri babasının editörlüğündeki Bahâr dergisinde yayınlandı. Bir
süre sonra şiirlerinin diğer birtakım dergilerde de yayınlanmasıyla edebiyat çevrelerinin ilgi ve beğenilerini kazanmaya başladı. Onun şiir zevki ve
edebî yeteneklerinin gelişmesinde önemli rol oynayan dikkate değer etkenlerden biri de, babasının da üyeleri ve müdavimlerinden olduğu edebî
meclislere yoğun olarak katılmasıydı. Bu tür toplantılardan birinde ünlü
şair ve yazarlardan Muhammed Takî-yi Bahâr onun şiir dalındaki yeteneklerini sezinlemiş ve kendisini bu konuda teşvik etmiş, yıllar sonra da
divanına önsöz yazmıştır. Bu önsöz Pervîn’in divanının daha sonra yapılan hemen hemen bütün baskılarında yer almıştır. Bütün bunların yanı
sıra babası değişik dillerde yazılmış ünlü şairlerin şiirlerini Farsça’ya çevirdikten sonra kızının şiir formatına aktarmasını sağlayarak onun yetişmesinde önemli rol oynamıştır. Bütün bu etkenler Pervîn’in kendisini edebiyata ve şiire vermesinde önemli rol oynamış, onun daha sonraki dönemlerde şiir ve şairlik alanlarında önemli ilerlemeler sağlamasına yardımcı
olmuştur. 2

131; Zerrînkûb, Abdülhüseyin, Bâ Kârvân-i Ḥ ulle, Tahran 1367 hş., s. 363-372;
Burkaî, Seyyid Muhammed Bâkır, Sohenverân-i Nâmî-yi Muâsir-i Îrân, Tahran
1373 hş., II, 777; Zerrinkûb, Abdulhüseyn, Defter-i Eyyâm, Tahran 1375 hş., s.
55; Şekîba, Pervîn, Şir-i Fârsî Ez Ağâz Tâ İmrûz, Tahran 1373 hş., s. 294;
Yâdnâme-yi Pervîn-i İtisâmî (ed. Ali Dehbaşî), Tahran 1370 hş.; Nevruzî,
Cihânbehş, Edebiyyât-i Muâsir, Tahran 1375 hş., s. 285-286; Yâhakkî, Muhammed Cafer, Çun Sebû-yi Teşne/Edebiyyât-i Muâsir- i Îrân, Tahran 1375 hş., s. 162;
Çavûş Ekberî, Rahîm, Hekîm-i Bânû-yi Şir-i Fârsî, Tahran 1387 hş., s. 19: Şâh
Hüseynî, Mihrî, Zenân-i Şâir-i Îrân, Tahran 1374 hş., s. 114-126; “Moayyad,
Heshmat, “Eʿteṣāmī, Parvīn” Eir., Iranica.com; Savi, Saime İnal, “Pervîn-i
İ‘tisâmî”, Savi, Saime İnal, “Pervîn-i İ‘tisâmî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi/DİA, (İstanbul 2007) XXXIV, 246; Dâdbih, Asğar-Ensarî, Mir Ali,
“Pervîn-i İtisamî”, DMBİ, XIII, 611; Karaçî, Ruhengiz, “Pervîn-i İtisamî”,
DZEF, II, 126-127.
2 Ajend, Edebiyyât-i Novîn-i Îrân, s. 177-178; Alevî, Bozorg, Târîh-i Edebiyyâti Muâsir-i Îrân, s. 301; Aryenpûr, Ez Nîmâ Tâ Rûzgâr-i Mâ, s. 539; Şekîba, Şir-i
Fârsî Ez Ağâz Tâ İmrûz, s. 294-295; Mîr Ensarî, Alî, Meşâhîr-i Edeb-i Fârsî, I, 131-
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Babası, Pervîn’i özgür, arzuladığı alanda iyi bir eğitim görmesi amacıyla kendi isteğiyle Amerikan Kız Koleji’ne3 gönderdi. Pervîn bu okulu
iyi dereceyle bitirdi. Onun bilinen özelliklerden biri de bir Amerikan Koleji’nde okumuş olmasına rağmen hiçbir zaman doğulu kadın olma özelliğinden kesinlikle ödün vermemesi ve bütün değerlerini koruyabilmesidir. 1304 hş./1926 yılında Rızâ Şah Pehlevî’nin sarayında eşine ve çocuklarına özel hocalık yapmasının istendiği, fakat onun “Asla o saraya girmeyeceğim” diyerek bu teklifi geri çevirdiği söylenir. İran’da o dönemlerde
gözlenen kadın hareketlerinden hiçbirine katılmayan Pervîn, bu tür faaliyetlerin kendisi gibi edebiyat ve bilimle uğraşan sosyal kategorilerde yer
alan kadınların dışındaki gruplar tarafından yapılmasının daha uygun
olacağı kanaatini taşımaktaydı. Zamanının çoğunu değişik konularda
okuyarak, edebiyat alanında araştırma yaparak geçiren Pervîn-i İtisamî,
Fars edebiyatının yanında İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında da köklü bir
eğitim görmüş ve İngilizceyi de ileri düzeyde öğrenmişti. 4
Öğrenimini tamamladıktan sonra bitirdiği okulda Fars Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı dersleri veren Pervîn-i İtisamî, 1313 hş./1934
yılında evlenerek Kirmanşah’a gidişine kadar bu görevini sürdürdü.
Pervîn, mutlu bir evlilik hayatı kuramadığı için birkaç ay gibi kısa süre
sonra bu evliliğine son vererek edebiyat ve şiire daha çok yer ayırdığı yeni
ve apayrı bir hayat yaşamaya başladı. Şiirlerinde bu olayın etkisi sadece
bir kıtasında görülmektedir:

 چه دیدی، تو ز جمعیت گلزار،ای گل
 چه دیدی،جز سرزنش و بد سری خار
 تو با اینهمه پرتو،ای لعل دل افروز
 ببازار چه دیدی،جز مشتری سفله

32; Yâhakkî, Çun Sebû-yi Teşne, s. 162; Dâdbih, Asğar- Ensarî, Mir Ali, “Pervîni İtisamî”, DMBİ, XIII, 613; Karaçî, Ruhengiz, “Pervîn-i İtisamî”, DZEF, II, 127.
3 IRAN BETHEAL adlı kız mektebi.
4 Muhammedî, Ez Bahâr Tâ Şehriyâr, s. 405-406; Ajend, Edebiyyât-i Novîn-i
Îrân, s. 177-178; Aryenpûr, Ez Nîmâ Tâ Rûzgâr-i Mâ, s. 539; Yâhakkî, Çun Sebûyi Teşne, s. 163; Moayyad, Heshmat, “Eʿteṣāmī, Parvīn” Eir., Iranica.com; Karaçî, Ruhengiz, “Pervîn-i İtisamî”, DZEF, II, 127.
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 لیک قفس گشت نصیبت،رفتی به چمن
 چه دیدی، ای مرغ گرفتار،غیر از قفس
Ey gül, gül bahçesinden sen ne gördün?
Dikenin sitemi ve kötülüğünden başka ne gördün?
Ey gönül aydınlatan yakut, şu olanca alımlılığınla,
Pazarda sıradan bir müşteriden başka ne gördün?
Çimenliğe gittin, ancak payına kafes düştü!
Kafesten başka ey esir kuş ne gördün? 5
Çocukluk günlerinde bile insanlardan kaçan ve yalnızlığı tercih eden
Pervîn, genelde az konuşur ve çok düşünürdü. Kadınları ilgilendiren sosyal etkinliklerde de ön planda görülmez, özgürlük ve insan hakları amaçlı
hareketlere bile katılmazdı. Bütün bu münzevî yaşam tarzı dizelerinde
açıkça görülmektedir. Ancak bütün bunların yanı sıra uygun ortamlar
bulduğunda şiiriyle bu tür hareketleri desteklemekten de geri de durmazdı.
Pervîn’in bazı şiirleri babasının sahibi olduğu Bahâr dergisinde yayınlanıyordu. Divanı ilk defa 1314 hş./1935 yılında Muhammed Takî Bahâr’ın
önsözüyle yayınlanan, Fars şiirinin doruklarında yer edinmiş Pervîn-i İtisamî, 1320 hş./1941 yılında 35 yaşında hayata veda etti. 6
Pervîn İtisamî’nin dünyaya veda edişinin birinci yıldönümünde onu
anmak için “Encümen-i Danişverân” tarafından hazırlanan programda
okunan ünlü şairlerin şiirleri arasında Muhammed Hüseyn-i Şehriyâr’ın
Pervîn için söylediği şiir en güzellerinden biriydi:

سپهر سخن راست پروین ستاره
جهانی سوی این ستاره نظاره
بلند آسمانی است دیوان پروین
بلند اخترانش برون از شماره

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, s. 380.
Muhammedî, Ez Bahâr Tâ Şehriyâr, s. 406; Aryenpûr, Ez Nîmâ Tâ Rûzgâr-i
Mâ, s. 540; Ajend, Edebiyyât-i Novîn-i Îrân, s. 178; Yâhakkî, Çun Sebû-yi Teşne,
s. 163.
5
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دو صد رشته گوهر که هر یک چو پروین
به گوش سپهری سزد گوش واره
به هر درد و داغی توان چاره جستن
دریغا به داغ اجل نیست چاره
بهل شهریار آتش شوق پروین
که این جا دلی باید از سنگ خاره
Pervîn söz feleğinin yıldızı,
Bir dünya seyrediyor bu yıldızı;
Yüce bir gök Pervîn’in divanı
Sayısız onun yüce yıldızları.
İki yüz ip dizili mücevher, her biri Pervîn gibi;
Bir feleğin kulağına yaraşır bir küpe gibi.
Çaresi var her derdin, her yaranın,
Yok çaresi ne yazık ki ecel yarasının!
Bırak Şehriyâr, Pervîn’in aşk ateşini,
Sert taştan bir gönül gerek burada. 7
Çok kısa bir ömrü, şiir söylemek için oldukça kısa bir fırsatı olmasına
karşın Pervîn, şiirde en güzel fırsatı yakalamış, onun Fars şiiri dünyasında
oturduğu makam ne çağdaş dönemde ne de klasik çağlarda Hâfız dışında
hiçbir şaire nasip olmamıştır. Pervîn’in Meşrutiyet sonrası dönem Fars şiirinde birdenbire ortaya çıkması son derece önemli ve büyük bir olay olarak kabul edilir. Onun edebiyat ve şiir üzerindeki etkileri, hem yaşıtları,
hem aynı çağda yaşayan şairlerde, hem de kendisinden daha yaşlı şairlerde açıkça görülür. O yıllarda yayınlanmış şiir mecmuaları, şiir ve ede-

7

Şekîba, Şir-i Fârsî Ez Ağâz Tâ İmrûz, s. 296.
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biyat yayın organlarında kısa bir gezinti bu durumu belirgin olarak göstermektedir. Bundan da öte; Nimâ Yûşic gibi Modern Fars Şiiri’nin öncüsü
olarak bilinen büyük bir şair, divanındaki şiirlerinin tanıklığıyla dillere
destan şiiri “Efsane”yi kaleme aldıktan yıllarca sonra Pervîn’i izleyerek
onun tarzında şiir yazmaya çaba göstermiştir. Nimâ, 1306-1316 hş. yılları
arasında yazdığı; “Horus-i Sade”, “Kerm-i Ebrîşem”, “Esb Devanî”, “Horus-i Bukelemûn”, “Berende-yi Münzevî” ve “Dûd” gibi şiirlerini hep
Pervîn’in şiirlerini göz önünde bulundurarak yazmıştır. 8

2. EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ŞİİRİ
Pervîn’in divanının ilk baskısından itibaren hemen hemen bütün baskılarında yer verilen Meliküşşuara Bahâr’ın değerlendirmelerine yer veren önsözünden bazı kısımları burada aktarmamız yararlı olacaktır:
“Bu divan, lafzi ve manevi iki farklı tarzın şairin özgün
tarzıyla birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir şiir tarzıyla
yazılmıştır. Bunlardan biri, özellikle Nâsır-i Hüsrev olmak üzere
Horasan şairlerinin tarzı; diğeri de başta Sadî olmak üzere Irak
ve Fars bölgesi şairlerinin tarzıdır. Anlamsal derinliği açısından
ise filozoflar ile ariflerin düşünceleri etkisini göstermektedir.
Bütün bunlar, anlamların fiziksel şekiller büründüğü, gerçeği
arama hedefi güden özgün bir tarz ve üslup ile birleşerek
alabildiğine özgün ve orijinal bir tarz ortaya çıkarmıştır. 9
Bu divandaki kasideler Nâsır-i Hüsrev kasidelerinin kokusu
ve ışıltılarını taşır. Bunun yanısıra Sadî ve Hâfız’ın olağanüstü
ifadelerini çağrıştıran dizeler çoktur. Öğüt, ahlaki üstünlükler ve
erdem, dünyanın gerçeğini filozof bir arif bakışıyla tanımlama;
zavallıların, yoksulların, zulme uğramışların gönüllerini teselli
etme; "Dünya menfaati önemsizdir, Allah’tan korkanlar için ahiret
daha hayırlıdır ve size zerre kadar haksızlık edilmez."10 kutsal
sözünden de hareketle bilgelerin kan ağlayan yüreklerini teselli
etmeyi amaçlamaktadır sanki. Bu yüzden şair, hayat yolunun
mutluluk caddelerini, bilginin mutlaka edinilmesi gerektiğini,
çalışmanın zorunluluğunu gönüllere son derece hoş gelecek bir

Kedkeni, Muhammed Rıza Şefîî, Bâ Çerâğ u Âyîne, Tahran 1392 hş., s. 459,
463-464.
9 Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Dîbaçe-yi Meliküşşuarâ Bahâr”, s. 41.
10 Kur’ân: Nisa; 77.
8
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şekilde dillendirmekte, “Tufanlı hayat denizinde bilgi ve azim
gemisiyle gezilmeli, umut ve arzu göklerinde hüner koluyla kanadıyla
uçulmalı” demektedir:11

 نه گنج زر و مال،علم سرمایۀ هستی است
روح باید که از این راه توانگر گردد
نخورد هیچ توانگر غم درویش و فقیر
مگر آنروز که خود مفلس و مضطر گردد
قیمت بحر در آن لحظه بداند ماهی
که بدام ستم انداخته در بر گردد
گاه باشد که دو صد خانه کند خاکستر
خسک خشک چو همصحبت اخگر گردد
Varlığın sermayesi bilgi, altın ve mal hazinesi değil,
Ruh bu yoldan zengin olmalı!
Çekmez hiçbir zengin; yoksul, derviş gamı,
Kendisi iflas edip yoksul olmadıkça!
Denizin değerini balık anlar ancak,
Sitem ağına takılıp olduğunda tepetaklak!
Bazen olur; iki yüz evi kül eder,
Kor ateşle oturup kalkmış diken ve kerpiç!
Pervîn-i İtisamî’den önce de, sonra da İran’da ünlü erkek şairlerin yanı
sıra çoğu zaman kadın söz ustaları da hep var olagelmişlerdir. Ancak
Pervîn ne klasik dönem Fars şairleri ve ne de kendisinden sonra gelen modern çağların şairleriyle mukayese edilebilecek bir yetenek değildir. Fars
edebiyatı tarihinde kendisini hep arka planda tutan, yaşadığı toplumun
sorunlarını dillendirmeği temel amaç edinen Pervîn gidi fedakâr kişilikler
elbette her çağda vardır. Ancak bu bağlamda Pervîn bambaşka bir yetenek
olarak ortaya çıkmaktadır. Dizelerinde asla kendisinden, arzularından,
11

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Dîbaçe-yi Meliküşşuarâ Bahâr”, s. 42.

10  PROF. DR. NİMET YILDIRIM

hevesleri ve alımlılığından söz etmemiş, o hemen hemen bütün eserlerinde yeni birtakım sosyal içerikli hedefleri dillendirmiş; şiirini ve sanatını
sadece etik ve sosyal birtakım yenilikleri gerçekleştirme uğrunda kullanmıştır. Pervîn’in şiiri; yeni konular, yoksullar, çaresizler ve düşkünlerin
sıkıntılarını dile getirmesiyle öne çıkar. O gerçekte sıkıntılar içerisinde yaşamakta olan toplum kesimlerinin, zarar görmüşlerin, haklarının savunucusu; çalışan, üreten ve sıkıntı çekenlerin dert ortağı, bahtsızların heyecanlı ve yılmaz sözcüsüdür. 12
Pervîn’in kişiliği, felsefî görüşleri, fikirleri, üslûbu ve ahlakî mazmunlarıyla İran edebiyatında ayrı bir yeri vardır. Şiirle ilgili çalışmalarında
esas yönlendirici olan babası başlangıçta ona Fransızca, Arapça ve Türkçe
şiirlerden yaptığı mensur çevirileri vererek bunları şiir formatına dönüştürmesini istiyordu. Sosyal ve ahlaki konuları ele alan şiirlerinde özellikle
kadın ve aile öne çıkmaktadır. Pervîn bu bağlamdaki şiirlerinde; kadının
eğitiminden ve kalkınmadaki öncül rolünün öneminden söz eder. İran
toplumundaki aksak yönleri ele alır ve bu aksaklıkların eğitim ve öğretim
yetersizliğinden doğduğunu öne sürer. Şiirlerinde ahlakî ve tasavvufî konuların yanı sıra vatan sevgisi, doğa da işlenmiştir. 13
Pervîn’in sağlam bir lafız ve anlam örgüsüne sahip kasidelerindeki ahlaki ve tasavvufî ruhla kısa mesnevilerindeki renklilik kıtalarında yerini
kadınca duygulara ve inceliğe bırakır. Eski ve yeni tarzda yazdığı kıtalarının dili son derece sade ve açıktır. Arapça’yı çok iyi bilmesine rağmen
divanında kullandığı Arapça kelime sayısı çok azdır. Kalıp ve şekilden
daha çok düşünce ve anlama önem veren Pervîn, yeniden canlandırdığı
münazara formunda çok başarılı olmuş, klasik edebiyattan ilham alarak
yazdığı bu tarzdaki şiirlerinde kendi içgüdülerini ve yaratıcılığını ortaya
koymuştur. Onun bazı beyit ve mısraları atasözü haline gelmiştir. Ali Ekber-i Dihhudâ bunlardan yirmi iki tanesini Emsâl u Ḥikem adlı eserine almıştır. 14
Pervîn, klasik Fars şiirinin yıldızları olarak kabul edilen ünlü söz ustalarının tarzlarında hiçbir değişiklik yapmadan, onların şiir örgülerini ve
sanat tarzlarını bozmadan, büyük bir ustalıkla yeni düşünce ve inançları
Aryenpûr, Ez Nîmâ Tâ Rûzgâr-i Mâ, s. 540; Moayyad, Heshmat, “Eʿteṣāmī,
Parvīn” Eir., Iranica.com.
13 Savi, Saime İnal, “Pervîn-i İ‘tisâmî”, DİA, XXXIV, 246.
14 Savi, Saime İnal, “Pervîn-i İ‘tisâmî”, DİA, XXXIV, 246-47.
12
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son derece güçlü ve uyumlu bir şekilde, yetenekli bir sanatkar inceliğinde
aynı geleneksel kalıplarda dizelerine aktarmıştır. Bahâr, onun divanı için
yazmış olduğu önsözünde şu satırları kaleme alır: “Pervîn’in şiiri, lafzî ve
manevî iki sanatın kendi özgün tarzıyla karışımından ortaya çıkan özellikler göstermektedir: bu iki tarzdan biri, başta Nâsır-i Hüsrev olmak
üzere Horasan şairlerinin özgün tarzı, diğeri de öncüleri arasında Sadî-yi
Şirazî’nin yer aldığı Irak ve Fars şairlerinin yaygın tarzlarıdır. Şiirindeki
anlamsal derinlikler ve düşünce altyapısı açısından ise, hekim ve sufî kişiliklerin düşüncelerini çağrıştırmaktadır. Bütün bunları bir potada eriten
Pervîn özgün ve son derece etkili bir tarz oluşturmuştur.” 15
Pervîn bir taraftan klasik şairlerden esinlenerek şiir yazarken, diğer taraftan batılı şairleri yorumlayıp onlara kendi duygularını katarak uyarlamasını bilmiştir. Pervîn, Çağdaş Fars Şiiri’nde, bir başka ifadeyle İran Edebiyatı Tarihi’nin bütün dönemleri ele alınacak olursa apayrı bir edebî kişilik olarak değerlendirilmektedir. Şiiri özellikle yaşadığı çağın ahlaki bozulmuşlukları ve sosyal düzensizliklerine yönelttiği itirazları açısından
olağanüstü yetkinlik ve etki gücüne sahiptir; yine şiiri, tam anlamıyla yoksun bırakılmış toplum kesimleri ve mazlumların sesini yansıtmaktadır. 16
Babasının arkadaşları ve yakın dostları olan büyük edebiyatçılar; şairler ve yazarların Pervîn’in edebiyat ve şiir birikiminde son derece önemli
etkileri olmuştur. Bu büyük söz ustalarının, çalışmalarına konu olarak aldıkları klasik dönem Fars şairleri, onlarla birlikte bulunduğu şiir meclisleri ve edebiyat sohbetlerinden dolayı Pervîn’in şiirlerine de yansımıştır:
Divanındaki musammatların çoğu Dihhudâ’nın musammatlarını andırır.
Kasideleri genellikle Nâsır-i Hüsrev’in aynı kalıptaki şiirlerine, bazen de
Senaî ve Mesud-i Sad-i Selmân’ın ifade tarzlarına yakındır. Bazı mesnevileri ise Nizamî, Mevlanâ ve Sadî’yi hatırlatmaktadır. 17
Pervîn her şeyden önce bir ahlak şairi, bir ahlak öğretmenidir. Ancak
onun bu ahlaki birikimi bir tasavvuf temeline dayanmaktadır. O temel de
İslâm tasavvufu değildir. Onun irfanı, Eflatun öğretileri ve Gnostik öğre-

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Dîbaçe-yi Meliküşşuarâ Bahâr”, s. p; Aryenpûr,
Ez Nîmâ Tâ Rûzgâr-i Mâ, s. 541; Şekîba, Şir-i Fârsî Ez Ağâz Tâ İmrûz, s. 297.
16 Zerrînkûb, Abdulhuseyn, Ez Gozeşte-yi Edebî-yi Îrân, Tahran 1358 hş., s.
544-545.
17 Zerrinkûb, Defter-i Eyyâm, s. 55.
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tiler ve Yeni Eflatunculuk ilkelerini esas almaktadır. Bu yüzden ruha, ruhun kurtuluşuna özel önem vermektedir. Ruh onun dünyasında, ten hisarında hapistir. Sürekli ten ile birlikte oluşundan dolayı hep eksilmekte
ve hep sıkıntı çekmektedir. Ruhun kurtuluşu da kendisini ten zindanına
hapseden bütün sebeplerden ve ilgilerden uzak kalmakla olacaktır. Bu
yüzden “hırstan uzaklaşılmadan”, “bütün hayvansal özellikleri bir kenara
bırakmadan” erginliğe erişilemez. İşte burada Pervîn’in ahlaki öğretisi irfan temelleri üzerine yükselmekte; aynı zamanda çalışıp çabalamayla güç
kazanmaktadır. Aynı zamanda Pervîn irfanı, Senaî, Attâr, Sadî, Mevlanâ
gibi ulu söz ustalarının eserlerinde görülen örneklerin ilhamıyla yeniçağda yeni ve farklı bir formatta dillendirmektedir. 18
“Hırs Yağması”, “Tanrı’nın Örgücüsü, “Hakk’ın Lütfu” şiirleri Mevlanâ’nın düşüncelerini ve tarzını; “İrfan Elbisesi”, “Perişan Av”, “Gönül
Kabesi” Attâr’ın yanıp yakılmasını andırmaktadır. Bütün şiirlerindeki
duygular, düşünceler ve örneklemleri Sadî, Senaî, Nizamî, Enverî, İbn Yemin gibi klasik dönem şairlerinin yaşadığı çağların duygu ve düşüncelerini, irfan dünyasını da bir bakıma yansıtıyor gibidir. Dizeleri; çalışıp çabalamaya dayanan, arzulanan insan erginliğini hedefleyen erdemi göstermektedir. Bütün bunlar da Pervîn’in özgür ve özgün düşünce tarzını, ona
dayanan irfan ve düşünce dünyasını şekillendirmede etken olarak onun
sanatsal yönünü olağanüstü bir yüceliğe eriştirmektedir. 19
Pervîn, şiirlerinde betimlediği olağanüstü tabloları yaratmada sadece
Nâsır Husrev, Senaî, Attâr, Mevlanâ, Enverî, Sadî, Hâfız, İbn Yemîn, Dihhudâ… gibi klasik dönemlerin ünlü söz ustalarından ilham almakla kalmamış; babasının bilimsel ve edebî kişiliğini, önemli düşünce dünyasını
ve üstün özelliklerini de her zaman göz önünde bulundurmuş, duygularını dillendirmede onlardan da en güzel şekilde yararlanmıştır. Bu bağlamda hem babasının paha biçilmez kütüphanesinden nasibini almış, hem
de onun batılı değerli bilim adamları ve edebiyatçıların kaleme almış olduğu eserlerden yaptığı çevirileri şiirlerinde yerli yerinde ustaca kullanmıştır. 20

Zerrinkûb, Defter-i Eyyâm, s. 61.
Zerrinkûb, Defter-i Eyyâm, s. 61-62.
20 Batılı yazarların eserlerinden babasının yaptığı çevirileri şiirlerinde
kendi düşünceleriyle harmanlayıp kendi duygularını dillendirecek şekle nasıl
18
19
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Babasının Batı dillerinden çevirmiş olduğu metinlerden Pervîn’in şiir
formatına aktardığı bir bölüm:
“Cansız tenin bu sandıkta uyumaya başlayalıdan beri nice değişimler, nice
devrimler gördük geçirdik. Roma İmparatorluğu Devleti kuruldu. Yeni yeni dünyalar çıktı ortaya. Nice eski uluslar tarih sahnesinden silindi. Nice hükümdarlar
toprağın bağrına konuldu. Bütün bu değişimlere karşın sende hiçbir şey değişmedi ve teninin bir zerresi bile zayi olmadı.” (Deryâ-yi Govher, II, 18)

ای مرده و کرده زندگانی
 هیچ دانی،ای زندۀ مرده
بس پادشهان و سرافرازان
 حکمرانی،بردند بخاک
بس رمز ز دفتر سلیمان
 رایگانی،خواندند به دیو
 چه ایام،بگذشت چه قرنها
گه باغم و گه بشادمانی
 شد پست،بس کاخ بلند پایه
 همچنانی،اما تو بجای
 مرزبانی،بر قلعۀ مرگ
Ey yaşamış ve ölmüş kişi!
Bilir misin sen hiç? Ey ölü diri!
Nice hükümdarlar, nice başları göklere erişenler,
Hükümdarlıklarını toprağa götürdüler.
Süleyman defterinin nice gizlerini,
Okudular şeytana karşılıksız.
uyarladığının örnekleri için bkz. Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî (yay. Hasan Ahmedîyi Givî), Tahran 1381 hş., s. 19-21.
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Nice yüzyıllar, nice günler geçti;
Bazen gamlı, bazen mutlulukla dolu.
Nice yüce dağlar alçaldı;
Ancak sen yerinde yine aynısın! 21
Daha çok kıta, kaside ve mesnevi kalıplarında şiir söyleyen Pervîn’in
beş tane de gazeli (“Arzûhâ 1-5”; Divân, s. 172-174) vardır. Lafzi, manevi
özelliklerini ve akıcılığı Horasan Tarzı’ndan; fesahatı Irak Tarzı’ndan alarak duygularını, düşüncelerini, vermek istediği yeni mesajlarını alabildiğine özgün ustalığıyla bilinen klasik kalıplara dökerek aktarmıştır. Şiirlerinde Nâsır-i Hüsrev, Senaî, Enverî, Sadî, Mevlanâ ve İbn Yemîn’in izleri
açıkça görülmesine rağmen ifade tarzı olarak Pervîn’in şiirlerinde daha
çok sembolizmin etkileri izlenir. Fars sembolik şiirinin en yüksek örneklerini büyük bir ustalıkla Pervîn söylemiştir. Şiirlerinde özellikle kıtalarında; hayvanlar, cansız yaratıklar insan tiplerini simgelemekte; şair mesajlarını o sembolik yaratıkların dilinden aktarmaktadır. Pervîn’in şiirlerinde herkes ve her şey dile gelmekte, ya gerçek ya da hal diliyle konuşmaktadır. Onun dizelerinde yer bulabilen ve sıkıntılarını ve yaşadıkları
serüvenlerini anlatanlar sadece “öksüz çocuk”, “yaşlı dul kadın” ve “yoksul genç” değildir. Şiirlerinde; Kelîle ve Dimne’nin derin anlamlı didaktik
temalı anlatılarında olduğu gibi hayvanlar da dile gelmekte, ağızlarını
açarak birçok konuda konuşmakta; sembolik anlatımın doruk” örnekleri
olarak toplumsal sıkıntıları dile getirmektedirler: “Bülbül”, “karga”, “tavus”, “kelebek”, “papağan”, “kurt”, ipekböceği”, “kedi”, “salyangoz” ve
diğer hayvanlar toplumun sorunlarını ve sıkıntılarını dillendiren, şairin
düşüncelerini, duygularını ve mesajlarını ileten sembolik ögelerdir. Daha
da ötesi onun dizelerinde; cansız yaratıklar da cana gelerek konuşma yetisi kazanarak; “kırmızı gül”, “lale”, “nergis”, “değirmen”, “su”, “temel”,
“mum”, “iplik”, “iğne”, “gömlek”, “tarak”, “ayna”, “fidan”… bütün bunlar insanların, özellikle de yoksun bırakılmış bireyler ya da toplulukların
gizli saklı sıkıntılarını, söylenmedik dertlerini perdeleri parçalayıp ortaya
çıkararak okuyucularına ilginç didaktik hikayeler anlatırlar. 22

21
22

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, s. 219-220.
Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, (Giriş), s. 21.
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Pervîn İtisamî, İran Edebiyatı ya da başka bir ifadeyle Farsça dilli edebiyat kapsamında ve Farsça konuşulan coğrafyalarda yetişmiş şairler arasında ünlü ve değerli bir şair olmasının ötesinde üç konuda daha ilk sırada
yer almaktadır: İran’ın en büyük kadın şairidir; en büyük ve en güçlü kıta
şairidir; en büyük münazara ustası şairdir.
Rabia-yi Kozdarî, Mehestî-yi Gencevî, Nimtâc-i Salmasî, Simîn-i
Behbehanî, Pervîn-i Devletabadî… gibi kadın şairler arasında Pervîn ilk
sırada yer alır. İranlı ünlü şairler arasında kıta kalıbında en güzel şiir söyleyen klasik dönem şairlerinden Nâsır-i Hüsrev, Enverî, Sadî, İbn Yemîn
ve Camî… bu kulvarın öncüleri olarak en ünlü kıtaları söylemişlerdir. Ancak nitelik ve nicelik açısından; konu çeşitliliği ve insani mesajlar, sosyal
ilişkiler temaları açısından Pervîn’in kıtaları bütün bunlar arasında son
derece özgün ve yüce bir makama sahiptir. Özellikle: “Öksüzün Gözyaşı”,
“Yoksulun Üzüntüsü”, “Mezar Taşı İçin”, “Babasız”, “Feleğin Yağması”,
“Eli Boş”, “Bahtsız”, “Gönül Yolu”, “Gözyaşının Yolculuğu”, “Yaşlı Kadının Şikayeti”, “Öksüz Çocuk”, “Özlem Feryadı”, “Kurt ile Köpek”, “Sarhoş ve Ayık”, “Birkaç Nükte”… gibi şiirleri bu iddianın açık kanıtıdır.
Meliküşşuara Bahâr’ın belirttiği gibi Farsça söyleyen şairler münazara
tarzı şiirlere son derece az ilgi göstermişlerdir. Ancak Pervîn İtisamî, bir
şair olarak yaratılmışçasına; özgün yetenekleriyle, klasik Fars şiirinin bu
beğenilen şiir türünü yüzden fazla münazara türü şiiriyle Fars edebiyatında münazarayı yeniden canlandıran ve en çok öne çıkaran şair olarak
bilinmektedir.23 Klasik Fars edebiyatının hiçbir döneminde böylesine
güçlü, akıcı ve son derece dolu, en üst dereceden edebi özelliklerle özenilerek söylenmiş, duygusal, insani değerleri temel alan, didaktik, özgün
kahramanlar ve çok çeşitli tiplemelerin yer aldığı münazaralar Pervîn dışında hiçbir şairde görülmez. Örneğin “Tavus ile Karga”, “Değirmen ile
Su”, “Temel ile Duvar“, “Bilge ve Cahil”, “Gül ile Diken”, “Bülbül ile
Gül”, “Bahçıvan ile Gül”, “Menekşe ve Bahçıvan”, “Köpek ile Kedi”, “Bozorgmihr ile Enuşirvân”, “Su ile Ateş”, “Karınca ile Yılan”, “Bulut ve
Gül”, “Kedi ile Fare”, “Baykuş ile Papağan”, “Dağ ile Saman”, “İğne ve
İplik”, “Sarımsak ile Soğan”… ve daha nice münazara temalı şiirler. 24

23
24

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Dîbaçe-yi Meliküşşuarâ Bahâr”, s. b.
Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, (Giriş), s. 21.
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Kasideleri nükteli ifadelerle ve anlam yüklü kelimelerle doludur. Söz
konusu kasidelerinde her ne kadar Nâsır-i Hüsrev tarzını izlemişse de genel olarak Sadî’nin şiirlerinin de önemli ölçüde etkisinde kalmıştır. Bu
yüzden onun şiirlerinde hem Horasan tarzı ve hem de Irak tarzının özellikleri göze çarpmaktadır. Bu iki tarz birbiriyle o kadar iç içe girmiş ve
girişik bir hal almıştır ki, sanki Pervîn kendine özgü yeni bir tarz oluşturmuştur. Kıtalarında daha çok Senâi ve Enverî’ye özenen Pervîn’in kıtalarının çoğu edebî anlamda münazara adı verilen konuşma ve diyalog tarzında kaleme alınmıştır. Bu tarzın mucidi ve ilk defa kullananı kendisi
değildir. İslam öncesi İran’ında da bu tarz yaygın olarak görülmektedir.
Hurma ağacı ile keçi arasında geçen münazarayı konu alan Dıreht-i
Asûrik manzumesi Orta Farsça’dan günümüze kalma eserlerdendir. Yeni
Farsça ve Yeni Fars Edebiyatı döneminde ise Esedî-yi Tusî (ö. 465/1072 )
bu türe ilk yönelenlerden biridir. Bu tür daha sonraki dönemlerde özellikle Azerbaycan ve Irak bölgelerinde yaşayan şairlerin dikkatini çekmiş
ve onlar arasında yaygınlaşmıştır. Onun münazara türündeki şiirlerinin
tarafları kimi zaman iki insan: “Hırsız ile Kadı”; “Sarhoş ile Ayık”; kimi
zaman: “Aslan ile Kedi”, “Yılan ve Karınca”, “Köpek ile Kurt” gibi iki hayvan; kimi zaman da: “Soğan ile Sarımsak, “Mücevher ile Taş”, “Gül ile
Şebnem” gibi iki nesnedir. 25
Pervîn’in en açık mesajı, yaşadığı toplumun sıkıntılarına tercüman olmasıdır. Şiirlerinin hemen hemen tamamın ana teması insanların dertleriyle dertlenmesi, sıkıntıları olan kişilerle, güçsüzler ve yoksun bırakılmış
kişiler ya da kesimlerle dertleşerek onların sıkıntılarını paylaşması, toplumun adalet isteyen kesimlerinin sesine ses katmasıdır. Onun duygusallığı,
toplumsal duyarlılığı, dertlilere yoldaş olması divanın bütün sayfalarında
dalgalanan en yüce değerdir: “Örgücünün Şarkısı”, “Kuyumcunun Oğluna Öğüdü”, “Öksüzün Gözyaşı”, “Babasız”, “İlk sıkıntı”, “Öksüz Çocuk”, “Yaralı gönül”, “Bahtsız””, Yoksulluk Üzüntüsü”, “Yoksul”, “Başak
Toplayanın Nağmesi”… bu temalı şiirlerin en güzelleridir.
Pervîn-i İtisamî’nin şiirlerinde yer alan sembolik kahramanların rol aldığı anlatılar ve hikayelerin önemli bir kısmı, münazara tarzındadır. Bu
tarz Fars edebiyatında çok eskilere dayanmaktadır. Unsurî’nin bazı eserlerinde, Esedî-yi Tusî, Muizzî, Enverî, Nizamî, Sadî, Selmân-i

25

Yâhakkî, Çun Sebû-yi Teşne, s. 163-164.
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Sâvecî’nin bazı manzumelerinde de bu tür şiirlere rastlamak mümkündür. Bir kısım şiirleri de Attâr’ın İlâhînâme’si ve Sadî’nin “zenginlik-fakirlik konusunda birisiyle mücadelesi” gibi şiirlerinde olduğu gibi soru-cevap şeklinde kaleme alınmıştır. Klasik Fars şiirinde örnekleri oldukça bol
olarak görülen bu tarz şiirlere Pervîn kendine özgü düşünce ve hayal gücüyle değişik renkler kazandırmış ve kendi tahlilleri ve yorumlarıyla eskilerin şiirinden daha farklı bir yere oturtmuştur. Edebiyat otoritelerine
göre; Pervîn-i İtisamî, münazara türündeki şiirlerinde hem nitelik ve hem
de nicelik açısından bu tarzda daha önce şiir yazmış şairlerden daha ileri
seviyelere varabilmiştir. Divanında fabl, hikaye ve sembolik hikaye olarak
münazara tarzında, kaside, mesnevi ve kıta türünde yer alan şiirleri bulunmaktadır. Bunlar arasında “Süleyman ile Karınca”, “Kabâd ve Yaşlı
Kadın”, “Bilgin ve Cahil”, “Sarhoş ve Uyanık”, “Bülbül ve Karınca”, “Balıkçıl ile balık”, “Serçe ile Güvercin”, “Köpek ile Kedi”, “Lale ve Nergis”,
“Bulut ile Gül”, “Kurumuş Ağaç”, “Mücevher ile Taş”, “İğne ile Gömlek”,
“Umut ve Umutsuzluk”... gibi münazara tarzında yazılmış şiirleri ilk sıralarda yer almaktadır. 26
Münazara türü şiirlerinde Pervîn daha çok somut ögelerle ve yeryüzü
yaratıkları ile ilgilenmekte, yaratılış evreninin sırları ve simgelerinden söz
etmek istediğinde de yine aynı varlıkların dilinden konuşmaktadır. Bu türün en güzel örneklerinden biri de “Nohut ile Fasulye” adlı şiiridir.
Pervîn-i İtisamî’nin ünlü münazaralarından biri de “Do Katre Hûn: İki
Damla Kan” adlı şiiridir. Bu tarzda kaleme almış olduğu şiirleri arasında
ilk sıralarda yer alan; iki damla kan arasında geçen münazarada son derece önemli değerlendirmeler vardır. Bu şiiri; sıkıntılara katlanarak yaşamakta olan halkın duygularını ve içerisinde bulunduğu durumu, toplumdaki haksızlıkları dile getirmesi açısından Pervîn’in şiirini bu tarzdaki batılı yazarların şiirlerinden oldukça farklı ayrıcalıklı bir yere oturtmuştur:

شنیده اید میان دو قطره خون چه گذشت
 یک روز بر سر گذری،گه مناظره
 تو خون کهای،یکی بگفت به آن دیگری
 ز دست تاجوری،من اوفتادهام اینجا

26

Yûsufî, Ğulâmhuseyn, Çeşme-yi Rûşen, Tahran 1373 hş., s. 416.
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بگفت ،من بچکیدم ز پای خارکنی
ز رنج خار ،که رفتش بپا چو نیشتری
جواب داد ز یک چشمهایم هر دو ،چه غم
چکیدهایم اگر هر یک از تن دگری
هزار قطرۀ خون در پیاله یکرنگند
تفاوت رگ و شریان نمی کند اثری
ز ما دو قطرۀ کوچک چه کار خواهد خاست
بیا شویم یکی قطرۀ بزرگتری
براه سعی و عمل ،با هم اتفاق کنیم
که ایمنند چنین رهروان ز هر خطری
در اوفتیم ز رودی میان دریائی
گذر کنیم ز سرچشمهای بجوی و جری
بخنده گفت ،میان من و تو فرق بسی است
توئی ز دست شهی ،من ز پای کارگری
برای همرهی و اتحاد با چو منی
خوش است اشک یتیمی و خون رنجبری
تو از فراغ دل و عشرت آمدی بوجود
من از خمیدن پشتی و زحمت کمری
ترا به مطبخ شه ،پخته شد همیشه طعام
مرا به آتش آهی و آب چشم تری
تو از فروغ می ناب ،سرخ رنگ شدی
من از نکوهش خاری و سوزش جگری
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مرا به ملک حقیقت ،هزار کس بخرد
چرا که در دل کان دلی ،شدم گهری
قضا و حادثه ،نقش من از میان نبرد
کدام قطرۀ خون را ،بود چنین هنری
درین عالمت خونین ،نهان دو صد دریاست
ز ساحل همه ،پیداست کشتی ظفری
ز قید بندگی ،این بستگان شوند آزاد
اگر بشوق رهائی ،زنند بال و پری
یتیم و پیرهزن ،اینقدر خون دل نخورند
اگر به خانۀ غارتگری فتد شرری
بحکم نا حق هر سفله ،خلق را نکشند
اگر ز قتل پدر ،پرسشی کند پسری
درخت جور و ستم ،هیچ برگ و بار نداشت
اگر که دست مجازات ،میزدش تبری
سپهر پیر ،نمیدوخت جامۀ بیداد
اگر نبود ز صبر و سکوتش آستری
اگر که بدمنشی را کشند بر سر دار
بجای او ننشیند بزور ازو بتری
Bir gün bir geçitte iki kan damlası arasında,
?Neler geçtiğini duydunuz mu tartışma anında
?Biri diğerine “Sen kimin kanısın
Ben bir padişahın elinden damlayıp düştüm buraya” dedi.
Diğeri de: “Ben ayağına bir neşter gibi diken saplanan birinin,
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Dikeni çıkarırken açtığı yaradan damladım” dedi.
Diğer damla: “Üzülecek bir durum yok, her ikimiz de
Aynı kaynaktanız, ayrı bedenlerden çıkmış olsak da” dedi.
“Bir kadeh kandaki binlerce damla aynı renkte;
Çıktıkları damarların ayrı ayrı oluşları onları etkilemez.
İki küçük damlayız biz ne işe yararız?
Gel birleşip daha büyük bir damla olalım.
Aramızda anlaşalım çaba ve gayretimizle;
Olurlar böylesi yolcular her tehlikeden güvencede.
Geçelim ırmakları varalım denizlerin ortasına biz.
Geçelim bir kaynaktan varalım akarsulara biz.”
Gülerek cevap verdi: “Seninle benim aramızda çok fark var:
Sen bir hükümdarın elinden damladın, ben bir işçinin.
Birleşmek, bir olmak için benim gibisiyle.
Daha uygun bir yetimin gözyaşı ya da bir çiftçinin kanı.
Gönül eğlencelerinden, eğlence meclislerinden var oldun.
Bir sırtın iki büklüm olmasından, bir belin sıkıntısından.
Hükümdar mutfağında pişti hep senin yemeklerin.
Benim ise ah ateşiyle ıslak gözyaşlarıyla yemeğim.
Saf şarabın ışıltısıyla kızıllaştı rengin senin.
Dikenin kınamalarıyla, ciğer yangınlarıyla rengim benim.
Gerçekler ülkesinde bin kişi satın alır beni:
Ben ocak yürekli birinin yüreğinde mücevher oldum.
Yazgı da, felek de yok edemedi beni;
Hangi bir damla kanın olur böyle bir hüneri?
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Bu bir küçük damlada gizli iki yüz deniz var.
Her birinin kıyısından görünen zafer gemisi var.
Kulluk bağlarından bu kullar kavuşur özgürlüklerine;
Çırparlarsa kurtuluş aşkıyla kollarını, kanatlarını.
Yetim ve yaşlı kadın ciğer kanı içmezler bu kadar,
Düşerse bir yağmacının evine eğer kıvılcımlar.
Öldürmezler insanları her alçağın boş yere yargısıyla,
Eğer babalarının katlinden bir oğul hesap sorarsa.
Zulüm ve sitem ağacının ne yaprağı ne meyvesi vardı,
Cezalandıracak el baltayla gerektiğinde eğer vursaydı.
Yaşlı felek dikmezdi zalimin elbisesini,
Sabrından ve sükûtundan olmasaydı astarı.
Öldürseler kötü yaradılışlı birini darağacında,
Oturmaz yerine daha kötüsü zorla bile olsa.” 27
Bu dizelerinde yetimlerin, yaşlı kadınların, güçsüzlerin sıkıntılı ve yoksun bırakılmış çevrelerin sorunlarını dillendiren Pervîn, toplumda birbirinden oldukça farklı biri nimetler ve zenginlikler içerisinde her türlü imkandan yararlanan, diğeri yokluklar ve sıkıntılar içerisinde ömür tüketen
geri kalmış, zavallı iki kesimi iki damla kan ile sembolize ederek değerlendirmelerde bulunmaktadır.
Pervîn İtisamî, tutkulu bir bilgi, irfan ve sanat aşığıdır. Her bağlamda
bu üçlüyü öne çıkarır. Bu temalara ayırdığı “Bilgi Varlığın Sermayesi”,
“Sanat ve Bilgi Kimyadır”, “Erdem Büyük Bir Sermayedir”, “Erdem Gönül Işıldatan Kandildir” şiirlerinin yanı sıra birçok dizesinde bilgi, bilge,
sanat, sanatkar övgüyle dillendirilmekte ve özendirmektedir:

 کار جان گزین،گر زندهای و مرده نهای
 چو جان تو ناشتاست،تن پروری چه سود

27

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Munazara/Do Katre Hûn”, s. 191-192.

22  PROF. DR. NİMET YILDIRIM

تو مردمی و دولت مردم فضیلت است
تنها وظیفۀ تو همی نیست خواب و خاست
زان راه باز گرد که از رهروان تهی است
زان آدمی بترس که با دیو آشناست
سالک نخواسته است ز گمگشته رهبری
عاقل نکرده است ز دیوانه بازخواست
خوشتر شوی بفضل ز لعلی که در زمی است
برتر پری بعلم ز مرغی که در هواست
گر الغری تو ،جرم شبان تو نیست هیچ
زیرا که وقت خواب تو در موسم چراست
دید:

دانی ملخ چه گفت چو سرما و برف
تا گرم جست و خیز شدم نوبت شتاست

جان را بلند دار که این است برتری
پستی نه از زمین و بلندی نه از سماست
آن را که دیبۀ هنر و علم در بر است
فرش سرای او چه غم ارزانکه بوریاست
مزدور دیو و هیمهکش او شدیم از آن
کاین سفله تن گرسنه و در فکرت غذاست
تو دیو بین که پیش رو راه آدمی است
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تو آدمی نگر که چو دستیش رهنماست
بشناس فرق دوست ز دشمن بچشم عقل
مفتون مشو که در پس هر چهره چهرههاست
Diriysen ve ölmemişsen canın işini seç sen;
Canın aç ise ne yararı var tenini beslemenin!
İnsansın sen ve insanlık devleti bir erdem;
Yemek ve içmek değil senin tek görevin!
Geri dön yolcusu olmayan ıssız yoldan!
Kork şeytanla tanışık olan insandan!
Salik kılavuzluk istemez yolunu kaybetmişten;
Sorgu sormaz hiçbir akıllı deliden!
Daha değerli olursun yerdeki yakuttan erdemle;
Daha yüksek uçarsın havadaki kuştan bilgiyle!
Zayıf düşersen eğer suç çobanında değil, senin;
Otlama mevsiminde çünkü uyku zamanın senin!
Canı yücelt! İşte bu yücelik!
Ne alçaklık yerden, ne de gökten yücelik!
Kuşanan tenine sanat ve bilgi ipeği,
Üzülmez olsa da sarayında hasır serili.
Şeytanın işçisi olduk, odununu taşıdık onun;
Çünkü bu alçak, çıplak ve işi gücü yemek onun!
Bak sen şu şeytana; yolunda insanın kılavuz!
Baksana insanoğluna; hangi el ona kılavuz!
Kullan akıl gözünü de ayır dostu düşmandan,
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Tutulma birine sakın; her yüzün arkasında bir yüz daha var! 28
Hem kadın oluşu ve hem de genç olmasına karşın Pervîn; yaşlı, dünya
görmüş, yüreği yanık bir düşünce insanı ve bir bilge kişilik olarak bütün
şiirlerinde okurlarını doğruluğa ve iyiliğe yöneltmeği hedefleyen öğüt
dolu dizeleriyle öne çıkar. Ağzını açtığında söylediği her söz neredeyse
öğüt içeriklidir. “Aydınlık Yürek Kimdir?”, “Gönül İyiliği”, “Gerçek ve
Mecaz”, “Birkaç Öğüt”, “Sonun Tedbirini Önceden Almak”, “Akıl Yoldaşı”, “Arılık Kime Yaraşır?”, “Yürek Kanı”, “Ey Habersiz!”, “Bizim İşlerimiz!”, “Evdeki Hırsız”, “Yolun mumu”, “İyi Adlılığın Şartı”, “Yaşlılık
Ulağı”, “Can ile Ten”… gibi hemen hemen bütün kaside ve kıtaları, aynı
zamanda münazaraları hep öğüt, yol gösterme ve iyiliği, doğruluğu salık
verme gibi temalarla dopdoludur:

حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد
زمانه را سند و دفتری و دیوانی است
 ولیک خوشم،کسی ز درد من آگه نشد
 بدست و دامانی است،که چند قطرۀ خونم
 ار بنا کند صیاد،هزار کاخ بلند
بهای خار و خس آشیان ویرانی است
 اساس خانه یکی است،چه النهای و چه قصری
 مور هم سلیمانی است،بشهر کوچک خود
 گر دل تنگم فشار دید چه غم،ز دهر
 هر کجا گریبانی است،گرفته دست قضا
 مردم را،چه برتریست ندانم بمرغ
جز اینکه دعوی باطل کند که انسانی است

28

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Hüner ve Bilgi Kimyadır”, s. 68-69.
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 هیچ شقفت نیست،درین قبیلۀ خودخواه
 هر چه هست عنوانی است،چو نیک درنگری
İyi yada kötü yaşadıklarımız yazılara geçecek,
Zamanın senedi, defteri ve divanı var.
Yok kimsenin haberi derdimden, ancak mutluyum:
Birkaç damla kanım elimde eteğimde ya.
Bin yüce saray yapsa da avcı,
Yıkık bir yuvanın çöplerine bile değmez.
Ne yuvaymış! Ne saraymış! Evin eşyası aynı eşya;
Küçücük şehrinde karınca bile Süleyman’dır.
Küçücük yüreğim sıkıldıysa da bu feleğin elinden gam yok;
Yapıştı yazgının eli nerede bir yaka gördüyse.
Ne üstünlüğü var bilmem ki insanın kuşlardan?
Boş yere insanım diye iddia etmesinden başka!
Yok zerre kadar şefkat bu bencil kabilede
İyi bakarsan, gördüğün her şeyin sadece adı var! 29
Pervîn’in şiirlerinde en çok sakındırmaya ve insanları uzak tutmaya
çalıştığı, birçok dizesinde söz ettiği kötü özelliklerden en çok öne çıkanlar
arasında, “hırs”, “arzularına, heveslerine tutsak olmak” yer alır.

آز و هوی که راه بهر خانه کرد سوخت
از بهر خانۀ تو نگهبان نمیشود
اندرز کرد مورچه فرزند خویش را
گفت این بدان که مور تن آسان نمیشود
 ز هر نسیم،آنکس که همنشین خرد شد
29

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Özlem Feryadı”, s. 94.
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چون پر کاه بی سر و سامان نمیشود
دین از تو کار خواهد و کار از تو راستی
این درد با مباحثه درمان نمیشود
آن کو شناخت کعبۀ تحقیق را که چیست
در راه خلق خار مغیالن نمیشود
Hırs ve heves girdiği evi yaktı,
Senin evine onlar bekçi olamaz!
Öğüt verdi karınca yavrusuna:
“İyi bil: karınca tembel olamaz!”
Akıl ile yoldaş olan, her meltemle
Bir saman çöpü gibi toz duman olmaz!
Din senden çalışmak ister, çalışmak da doğruluk;
Bu dert konuşarak ortada olmaz!
Gerçek Kabe’nin ne olduğunu bilen,
İnsanların yolunda deve dikeni olmaz! 30

***

اگر صد قرن شاگردی کنی در مکتب گیتی
نیاموزی ازین بی مهر درس مهربانی را
به مهمانخانۀ آز و هوی جز الشه چیزی نیست
برای الشخواران واگذار این میهمانی را
بسی پوسیده و ارزان گران بفروخت اهریمن
دلیل بهتری نتوان شمردن هر گرانی را
30

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Aklın Yoldaşı”, s. 128.
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ز شیطان بدگمان بودن نوید نیک فرجامیست
چو خون در هر رگی باید دواند این بدگمانی را
Yüz asır öğrencilik yapsan da bu evrenin mektebinde,
Öğrenemezsin bu sevgisizden sevgi dersini.
Leşten başka bir şey bulunmaz hırs ve heves konağında;
Sen leş yiyenlere bırak bu konukluğu da.
Nice pörsümüşü, nice değersizi pahalı sattı şeytan,
İyiliğin kanıtı sayılmaz ağırlık her zaman!
Şeytandan kuşkulanmak, iyi sonluluğun müjdesi;
Kan her damardan sürüp atmalı bu kuşkuyu çünkü. 31
Pervîn çok duygulu, sevgi yumağı ve bir şefkat örneğidir. Onun bu
özellikleri daha çok babasına yazdığı ağıtta ve “Dertlerle Tanışıklığı” şiirlerinde daha da öne çıkmaktadır. O sadece insanlara karşı değil evrendeki
bütün canlılara sevgi beslemekte, onların sıkıntılarıyla dertlenmektedir.
“Küçücük Kuş”, “Çocuk”, “Ak ve Kara”, “Yıkık Dam”, “Arzulu Çocuk”
başta olmak üzere birçok şiirinde bu duygusallıklarını görmekteyiz:

بادی وزید و النۀ خردی خراب کرد
بشکست بامکی و فرو ریخت بر سری
لرزید پیکری و تبه گشت فرصتی
افتاد مرغکی وز خون سرخ شد پری
 ز رهی ماند رهروی،از ظلم رهزنی
 بسته شد دری،از دستبرد حادثهای
از هم گسست رشتۀ عهد و مودتی
نابود گشت نام و نشانی ز دفتری

31

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Sokrat’ın Öğüdü”, s. 56-57.
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فریاد شوق دیگر از آن النه برنخاست
و آن خار و خس فکنده شد آخر در آذری
ناچیز گشت آرزوی چند سالهای
دور اوفتاد کودک خردی ز مادری
Esti bir rüzgar; küçük bir yuvayı yıktı;
Çöktü bir çatı ve bir başa yıkıldı;
Titredi bir ten, yok oldu bir fırsat,
Düştü bir yavru kuş, kana boyandı bir kanat!
Bir vurguncu zulmünden, yolundan oldu bir yolcu!
Feleğin eliyle kapandı bir kapı!
Kopup parçalandı bir söz ve sevgi ipi,
Silindi bir defterden bir ad, yok oldu bir hatıra!
Yükselmedi artık o yuvadan bir tutku feryadı,
O diken, o çöp atıldı sonunda bir ateşe!
Yok oluverdi arzuları yılların,
Uzak kaldı küçücük bir yavru bir anneden! 32
Pervîn’in şiirinde kadının yeri en yüce makamlardadır. Pervîn kadını
uysallık meleği olarak bilir, öyle niteler ve dizelerinde de onu erkekle eşit
makamda kabul eder. Bütün şiirlerinde kadını gereğince över. Özellikle
onun annelik makamını çok kutsar.
Pervîn İtisamî’nin divanındaki doğa tasvirleri Ferruhî-yi Sistanî’yi andırır. Aşağıdaki şiirlerinde kış mevsimini, meltem ve geceyi betimlemektedir:

دگر باره شد از تاراج بهمن
تهی از سبزه و گل راغ و گلشن
32

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Yıkık Dam”, s. 192-193.
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پریرویان ز طرف مرغزاران
همه یکباره بر چیدند دامن
خزان کرد آنچنان آشوب بر پای
که هنگام جدل شمشیر قارن
ز بس گردید هر دم تیره ابری
حجاب چهرۀ خورشیدی روشن
هوا مسموم شد چون نیش کژدم
جهان تاریک شد چون چاه بیژن
بنفشه بر سمن بگرفت ماتم
شقایق در غم گل کرد شیون
سترده شد فروغ روی نسرین
پریشان گشت چین زلف سوسن
بباغ افتاد عالم سوز برقی
بیکدم باغبان را سوخت خرمن
خسک در خانۀ گل جست راحت
زغن در جای بلبل کرد مسکن
سیه بادی چو پر آفت سمومی
گرفت اندر چمن ناگه وزیدن
شهان را تاج زر بربود از سر
بتان را پیرهن بدرید بر تن
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تو گوئی فتنهای بد روح فرسا
تو گوئی تیشهای بد بیخ بر کن
ز پای افکند بس سرو سهی را
بیک نیرو چو دیو مردم افکن
بهر سوئی ،فسرده شاخ و برگی
بپرتابید چون سنگ فالخن
نمود آنقدر خون اندر دل کوه
که تا یاقوت شد سنگی به معدن
چگونه بر من و تو رام گردد
چو رام کس نگشت این چرخ توسن
مشو دلبستۀ هستی که دوران
هر آنرا زاد ،زاد از بهر کشتن
بغیر از گلشن تحقیق ،پروین
چه باغی از خزان بودست ایمن
Yine boşaldı Behmen’in yağmalamasından,
Çimenler, güller bahçeden, bağdan.
Bahçelerden hep birden peri yüzlüler,
Toplayıp eteklerini çekildiler.
;Hazan bir kasırga kopardı
Savaşırken, sanki Karen’in kılıcı.
;Öylesine kara bulutlar sardı gökleri ki
Işıldayan güneşin yüzünü perdeledi.
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Zehirlendi hava akrep sokması gibi
Karardı dünya Bijen’in kuyusu gibi.
Menekşe, yasını tuttu yaseminin,
Gelincik üzüntüsüyle ağıt yaktı gülün.
Sıyrılıp gitti ışıltısı yüzünden nesrinin,
Darmadağın oldu zülüf kıvrımı zambağın!
Çaktı bahçeye kocaman bir yıldırım ateşi,
Bir anda kavuruverdi harmanını bahçıvanın.
Diken, evine gülün rahatça kuruldu,
Bülbülün makamını çaylak mesken tuttu!
Zehirli, afet dolu bir kara kasırga,
Başladı esmeğe birden bahçede.
Taçlarını başlarından şahların kapıp aldı,
Gömleklerini tenlerinde güzellerin parçaladı.
Sanki ruhları törpüleyen bir fitneydi,
Sanki kökleri kazıyan bir kazmaydı.
Fırlattı her tarafa solmuş kurumuş dalı yaprağı,
Sapana konulmuş taşlar gibi.
Öylesine kan birikti ki dağın bağrında,
Ocaktaki taş döndü kızıl yakuta!
Nasıl girer buyruğumuz altına;
Girmedi ki bu serkeş at kimsenin buyruğuna!
Bağlama gönlünü bu dünyaya, felek
Her doğurduğunu öldürmek için doğurdu.
Gerçeğin gül bahçesi dışında Pervîn,
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Hangi bahçe güvencede oldu hazandan? 33
Diğer bütün şairler gibi Pervîn de gülün aşığı bir şairdir. Değişik ilgilerle gül betimlemelerine ve övgülerine, zaman zaman da gülleri başka
rakiplerle münazaralara oturtarak yer vermektedir. “Bülbül ile Kırmızı
Gül”, Bülbül ile Gül”, Servi ile Gül”, Lale ile Nergis”, Gül ile Diken”, Sarı
Gül ile Beyaz Gül”, “Gonca ile Gül”, “Gül ve Çiğ”… ve daha nice gül münazaraları divanının en güzel şiirleri arasında yer alır. Bu tür şiirlerinde
büyük İran şairlerinin etkisi açıkça görülür. Pervîn bütün büyük İran şairlerinin divanlarını okumuş, onlardan ilham alarak, esinlenerek şiirlerini
söylemiştir. Lafız, anlam, tema, mesaj ve edebi sanatlar başta olmak üzere
kendisinden önceki ünlü söz ustaları kendisine esin kaynağı olmuştur.
Pervîn’in en çok ilgi duyduğu ve dizelerinde dillendirdiği şey
“gül”dür. Gül, güzelliğin simgesidir. Aynı zamanda hayatın kısalığını
simgeler. Bu anlamlar Pervîn divanının dizelerinde değişik açılardan ele
alınarak anlamlandırılan en çok tekrarlanan ögelerdir.34 Öte yandan gülün
olmazsa olmazı da bülbüldür. Bülbül güle çok güzel olduğunu, çimenliğin ışığı olduğunu söylerken; gül de ona; kendisinin güzel olduğunu, ancak çok kısa bir zaman sonra, yani yarın o güzelliğinin kendisinde kalmayacağını, ondan sonra da kimsenin onun yüzüne bile bakmayacağını söylemektedir:

بلبلی شیفته می گفت به گل
که جمال تو چراغ چمن است
 امروز که زیبا و خوشم،گفت
رخ من شاهد هر انجمن است
چونکه فردا شد و پژمرده شدم
کیست آنکس که هواخواه من است
 این پیرهن دلکش من،بتن
 کفن است،چو گه شام بیائی
33
34

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Gerçeğin Gül Bahçesi”, s. 176-177.
Purcevâdî, Nasrullâh, Zebân-i Hâl Der İrfân ve Edebiyyât-i Fârsî, s. 389-390.
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 فرداست،حرف امروز چه گوئی
که تو را بر گل دیگر وطن است
همه جا بوی خوش و روی نکوست
همه جا سرو و گل و یاسمن است
عشق آنست که در دل گنجد
سخن است آنکه همی بر دهن است
بهر معشوقه بمیرد عاشق
 سخن است، سخن است این،کار باید
می شناسیم حقیقت ز مجاز
 بسیار درین نارون است،چون تو
Aşık bülbül güle şöyle diyordu:
“Bu çimenliğin ışıltısı yüzün senin.”
Gül şöyle cevap verdi: “Bugün güzelim, hoşum ya,
Her topluluğun gözdesiyim ben;
Yarın gelip de solduğum zaman,
Kim yanımda kalacak o zaman?
Üzerimdeki bu gönül çelen gömlek,
Gece vakti geldiğinde bir kefen olacak!
Neden söylüyorsun bugünün sözünü? Yarın
Başka bir gül senin vatanın!
Her yer güzel yüz, güzel kokularla dolu;
Her yer servi, gül ve yaseminle dolu.
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Aşk gönüle sığabilendir;
Söz her an dilde olabilendir.
Aşık sevgilisi için ölebilendir!
İş yapılmalı, bu sadece sözdür, söz!
Biz biliriz mecazı ve gerçeği;
Bu nar ağacında çok senin gibisi! 35
Bir başka şiirinde de yine şair yine aynı duygularını dillendirmekte;
önce bülbül gülün güzelliklerini dillendirmekte; ardından gül, gül bahçesinin kalıcı olduğunu, güllerinin çok güzel olduğunu sayıp dökerken; son
olarak bülbüle bir sır vermekte: bugün bu bahçenin gözdesi ve en sevimlisi olanın yarın olup olmayacağının bilinmediğini vurgulamaktadır:

بلبل آهسته به گل گفت شبی
که مرا از تو تمنائی هست
گفت فردا به گلستان باز آی
تا ببینی چه تماشائی هست
گر که منظور تو زیبائی ماست
هر طرف چهرۀ زیبائی هست
پا بهرجا که نهی برگ گلی است
همه جا شاهد رعنائی هست
باغبانان همگی بیدارند
چمن و جوی مصفائی هست
قدح از الله بگیرد نرگس
همه جا ساغر و صهبائی هست
35

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Gerçek ve Mecaz”, s. 83-84.
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نه ز مرغان چمن گمشدهایست
نه ز زاغ و زغن آوائی هست
نه ز گلچین حوادث خبری است
نه به گلشن اثر پائی هست
هیچکس را سر بدخوئی نیست
همه را میل مدارائی هست
گفت رازی که نهان است ببین
اگرت دیدۀ بینائی هست
هم از امروز سخن باید گفت
که خبر داشت که فردائی هست
Bir gece yavaşça güle dedi bülbül:
Benim bir isteğim var senden”
Yarın gül bahçesine gel,
Bak orada neler neler var seyret” dedi.
Söylemek istediğin bizim güzelliğimiz olsa da,
Her yerde güzel güzel yüzler var.
Ayak bastığın her yerde bir gül yaprağı var,
Her yer tanığı güzelliğin.
Bütün bahçıvanlar uyanık,
Çimenlik ve ırmak saf ve temiz.
Nergis laleden kadeh alır,
Her yer kadeh her yer kırmızı şarap.
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Ne çimenlik kuşlarından bir kayıp var,
Ne kargadan ve ne de çaylaktan bir ses var.
Ne feleğin bahçıvanından bir haber var!
Ne gül bahçesinde bir ayak izi var!
Yok hiç kimsede kötü huyluluk niyeti,
Herkeste birbiriyle iyi geçinme isteği var.
“Gizli olan sırrı gör” dedi
Eğer diyor isen sen “Gören gözüm var”
Bugünden söz etmek gerek
Yarının olacağından kimin haberi var? 36
Pervîn-i İtisamî, Çağdaş şiirinde “hal dili”ni en çok kullanan şairdir.
Şiirlerinin birçoğu, özellikle kıtaları ve kasideleri hal diliyle söylenmiştir.
Bu şiirlerinde; “Çamur ile Toprak”, “Karınca ile Yılan”, “Köpek ile Kurt”,
Baykuş ile Papağan”, “Kaz ile Balık”, “Fasulye ile Nohut”, “Kova ile İp”,
“Umut ile Umutsuzluk” birbirleriyle karşılıklı konuşmakta ve tartışmaktadırlar. 37
Pervîn her zaman çocuklar ve yoksulların dertlerini, çilelerini ve sıkıntılarını gözleri önünde tutmuş, onların gözyaşlarını hükümdarların taçlarından daha değerli olarak görmüştür. Kafasında tasarladığı çok önemli
ve derin anlamları birbirleriyle en güzel şekilde münazara edebilecek türleri karşı karşıya getirerek o tiplemelerle çok güzel tartışmalar kaleme almıştır. Yüreği her zaman hakları ellerinden alınmış, düşkün kesimlerin
hakkı ve hukuku için çarpmakta, yaşadığı çağın kabul edilemeyecek sosyal eşitsizlikleri ve çalkantılarının sosyal karşıtlıklar temeli üzerine yükseldiğini çok iyi bilmektedir. 38 “Eşk-i Yetîm: Yetimin Gözyaşı” adlı şiirinde
açık açık hükümdarın tacında ışıldayan mücevherlerin insanların gözyaşları ve yetimlerin yüreklerinin kanı olduğundan söz eder:

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Bugün ve Yarın”, s. 89-90.
Purcevâdî, Nasrullâh, Zebân-i Hâl Der İrfân ve Edebiyyât-i Fârsî, s. 389.
38 Alevî, Bozorg, Târîh-i Edebiyyât-i Muâsir-i Îrân, s. 301-302.
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فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست
آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت
این اشک دیدۀ من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست
آن پارسا که ده خرد و ملک ،رهزن است
آن پادشا که مال رعیت خورد گداست
بر قطرۀ سرشک یتیمان نظاره کن
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
پروین ،به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست
Bir hükümdar geçti bir gün bir yerden,
;Sevgi seli yükseldi her bacadan, her mahalleden
O arada bir yetim çocuk şöyle sordu:
”!?“Hükümdarın başındaki şu parıldayan şey de ne
;Oradan biri “Ne bilelim ne olduğunu biz
Paha biçilmez bir şey olduğu kesin” dedi.
Kamburuyla iki büklüm bir yaşlı kadın ilerledi:
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“Bu, benim gözyaşım ve sizin yüreğinizin kanı” dedi.
Bizi kandırmış çoban elbisesi ve değneğiyle,
Nice yıllardır bu kurt tanışık bu sürüyle.
Köyü ve mülkü alan o zahid, yol vurucunun biri.
Halkın malını yiyen hükümdar, dilencinin biri.
Dikkat et yetimlerin gözyaşlarına!
O taçtaki mücevherin ışıltı kaynağını anla!
Doğru sözün ne yararı var Pervîn, eğri yolda gidenlere?!
Doğru sözden incinmeyen o doğru kişi nerede?! 39
Pervîn-i İtisamî’nin değişik açılardan öne çıkan şiirinin en önemli özellikleri arasında çağdaş İran şiirinin “ahlaki şiir” dalında en doruktaki örnek olması yer almaktadır. Dizelerinin altyapısı klasik dönem şairlerinin
ahlak anlayışı üzerine yükselmektedir: Sadî’nin yumuşak ve orta halli ahlaki eğilimleri, Nâsır-i Hüsrev’in dünyadan kaçışı, Senaî’nin hikmet eğilimleri ve akıl önceliği, Muhammed-i Gazzalî’nin felsefi anlayışı… modern çağın bu yetenekli şairinin düşünce ve duygularıyla ustaca harmanlanarak sentezlenmiş, sade ve akıcı cümlelerle dillendirilmiştir. 40
Pervîn’in ahlaki özellikler taşıyan şiirlerinde alçak gönüllüğü ilk sıralarda yer alır. Şiirlerinde kendi şairliği konusunda büyüklüğü ve ününden
söz etmemesinin yanı sıra şiirini “Erdemli kişilere layık olmayan”; divanını
da “Değersiz sayfa”; sözünü de “sıfır” değerinde olarak nitelemesi ne denli
alçakgönüllü olduğunun kanıtıdır:

به باغ نظم هرسو گل و بهاری است
نهال طبع مرا نیز برگ و باری بود
چکامه و سخن من به صفر می مانست
که در برابر اعداد در شماری بود
Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Eşk-i Yetîm: Yetimin Gözyaşı”, s. 65.
Zerkanî, Seyyid Mehdî, Çeşmendâz-i Şi’r-i Muasir-i Îrân, (Tahran 1378 hş.),
s. 131.
39
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امید هست که کار آگاهانش بپذیرند
به کارگاه امل هر چه بود کاری بود
غبار شوق من انور خود ندیده چه غم؟
همین بسش که بر عرصه اش غباری بود
من این ودیعه به دست زمانه می سپردم
زمان زرگر و نقاد هشیاری بود
چو باغبان نگرایید باغبان وجود
به بوته ای که در آن گل نبود و خاری بود
 گفته من،نبود درخور ارباب فضل
در این صحیفه ناچیز یادگاری بود
Şiir bahçesinde her tarafta gül ve bahar vardı,
Benim fidanımın da yaprağı, meyvesi vardı;
Şiirlerim, sözlerim sıfıra benziyordu,
Sayılar arasında onun da sırası vardı.
Umulur ki; bilenler onun kıymetini anlarlar,
Arzu tezgahında her ne de olsa bir iş vardı.
Aşk tozum göremedi güneşin ışığını, üzülme!
Bu da yeter ona; üzerinde bir toz vardı!
Bu emaneti ben veriyorum feleğin eline,
Feleğin bir kuyumcu ve bir ressam edası vardı!
Yönelmedi varlık bahçıvanı bir bahçıvan gibi,
Ot yığınına; çünkü orada gül yoktu, diken vardı!
Erdem ehline yaraşır değildi sözlerim benim,
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Bu değersiz sayfada bir hatıra vardı 41
Kendisi bencillikten, kibir ve gururdan her zaman uzak durduğu, bunlardan son derece rahatsız olduğu gibi başkalarını da bu kötü huylardan
uzak tutmaya çalışır:

یکی دیوار ناستوار بی پایهست خود کامی
اگر بادی وزد ،ناگه گذارد رو به ویرانی
درین دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا
ترا اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی
به چشم از معرفت نوری بیفزای ،ار نه بیچشمی
به جان از فضل و دانش جامهای پوش ،ار نه بیجانی
بکس مپسند رنجی کز برای خویش نپسندی
بدوش کس منه باری که خود بردنش نتوانی
قناعت کن اگر در آرزوی گنج قارونی
گدای خویش باش ار طالب ملک سلیمانی
مترس از جانفشانی گر طریق عشق میپوئی
چو اسمعیل باید سر نهادن روز قربانی
ترا پاک آفرید ایزد ،ز خود شرمت نمیآید
که روزی پاک بودستی ،کنون آلوده دامانی
چه زنگی میتوان از دل ستردن با سیه رائی
چه کاری میتوان از پیش بردن با تن آسانی

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Yadigar” s. 125.
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زبد کاری قبا کردی و از تلبیس پیراهن
 عریانی،بسی زیبندهتر بود از قبای ننگ
 ز خودبینی،ز خود بینی سیه کردی دل بیغش
 ز نادانی،ز نادانی در افتادی درین آتش
Eğri, temelsiz bir duvar bencillik,
Yel esse, yıkıldı yıkılacak bir bilsen!
Bulunamadı bir daha, nice gemiler gitti;
Düşünmelisin bu tufanlı denizi sen!
Bilgiyle artır gözünün ışığını, görüyorsa gözün eğer;
Giy bilgi ve erdem elbisesi canına, cansız değilsen!
Hoş görme kimseye kendin için hoş görmediğin sıkıntıyı,
Yükleme sırtına kimsenin kendi çekemediğin yükü sen!
Kanaat et eğer, Karun hazinesi istiyorsan,
Kendinin kölesi ol; Süleyman mülkü istiyorsan sen!
Korkma canını vermekten aşk yolunda yürüyorsan,
İsmail gibi baş eğmelisin kurban edilme günü sen!
Tertemiz yarattı seni Tanrı; utanmaz mısın kendinden?
Şimdi kirli, bulaşık eteğin?!Tertemizdin bir zamanlar sen!
Hangi pas silinebilir yürekten kara düşüncelerle?
Hangi iş yapılabilir tembellikle baksana sen!
Kötülüklerden elbise diktin, sahtekarlıktan gömlek;
Daha çok yakışırdı sana çıplaklık utanç elbisesinden!
Bencillikle kararttın tertemiz yüreğini, bencillikle;
Bilgisizlikle düştün bu ateşe, bilgisizlikle sen! 42
42

Dîvân-i Pervîn-i İtisâmî, “Mana Aynası”, s. 196-197.

42  PROF. DR. NİMET YILDIRIM

Ahlaki açıdan değerlendirildiğinde Pervîn’in ahlaki düşüncesi başta
Sadî olmak üzere klasik Fars şairlerinin ahlaki düşünceleriyle neredeyse
aynı özellikleri taşır. Divanının hemen hemen her yerinde bu düşünceler
ve ahlaki temalar göze çarpar. Baştan sona bütün divanında yazgı inancının etkin olarak görüldüğü şair, dizelerinde; “yazgının laleyi kan rengine
büründürdüğünü”, “nergisi mahmur ettiğini” dile getirmektedir. Yine
aynı inançla bakıldığında ona göre gülü solduran da goncaları güldüren
de yazgıdır. Umudun yüzüne gülümseyen ve ümitsizliğin gözleriyle birlikte ağlayan da odur. İnsanın başında ak ve kara saçları yan yana bitiren
de yazgının elidir. Bütün bunlardan şairin yazgıya tamamen teslim olduğu ve olaylar karşısında hiç itiraz etmediği veya hoşlanmadığı durumlarda değiştirme yolunda müdahalelerde bulunmadığı sanılmamalıdır.
Yanlış olarak gördüğü her hareketin karşısında itirazlarını yükselten
Pervîn, “riyakar zahitler” ve “iki yüzlü insanlar”a karşı her zaman mücadelesini sürdürmüş, aldatıcılıkların karanlık perdelerini yırtmaya çalışır.
Genel olarak değerlendirildiğinde aşk, içki, şarap ve eğlence gibi konularla dopdolu olan klasik Fars şairlerinin şiirlerinin tersine Pervîn bu
gibi konulara asla ve asla yer vermez. O daha çok vatandaşlarına, okurlarına tertemiz, katıksız, pırıl pırıl bir hayat arayışında olduğunu, akıllıca
mutlu yaşamanın yollarını araştırdığını ve okurlarına da aynı özellikleri
hatırlatmayı bir görev olarak algıladığını salık vermektedir. 43
Pervîn-i İtisamî’nin şiirinde dikkat çeken ve özellikle de bir kadın şair
oluşu açısından şaşırtıcı bir özellik olarak görülen durum da hemcinslerinin yani İranlı kadınların daha iyi şartlardaki bir hayat tarzına kavuşmaları ya da durumlarının daha da iyileştirilmesi amacına yönelik herhangi
bir faaliyetin içerisinde yer almamasıdır.
Pervîn-i İtisamî’nin şiiri ağırlıklı olarak; divanından hareketle daha
gerçekçi bir ifadeyle ister sosyal ve ister ahlaki konulu olsun Pervîn-i İtisamî’nin bütün şiirleri didaktik şiir türündendir. Didaktik şiir öğretme
amacıyla kaleme alınmış olan, ahlaki değerleri, dinsel değerleri ya da
inançları halk kitlelerine, okurlara öğretme amacı taşıyan şiirlerdir. Fars
edebiyatı ürünlerinin önemli bir bölümünü bu türden şiirler oluşturmaktadır. Sadî’nin Bûstân’ı, Mevlanâ’nın Mesnevî’si, Ferîdüddîn-i Attâr’ın
İlâhînâme’si Senâî’nin Hadika’sı ve bu tarzda şiirler kaleme alan şairlerin,
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Muhammedî, Ez Bahâr Tâ Şehriyâr, s. 406.
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şairin düşünce yapısıyla çok yakından ve derinden ilgili olması kaçınılmaz bir gerçektir. Didaktik şiirin düşünce ve inançlardan uzak olması asla
düşünülemez. Bu yüzden Pervîn-i İtisamî’nin şiirlerinin önemli bir bölümü onun düşünce yapısı ve inançlarının etkisinde kalarak yazmış olduğu dizelerden oluşmaktadır.
Pervîn-i İtisamî’nin şiirinde yer alan önemli temalardan biri de siyasî
içerikleridir. O, Fars edebiyatının yaşadığı döneminde önemli değişimlerin yaşandığı Fars coğrafyasında içerisinde yaşadığı toplumun değerlerine uzak kalmamış, onların problemlerini, çeşitli alanlarda karşılaştıkları
sıkıntıları görmezlikten gelerek bir kenara çekilmemiş, tam tersine zulümlere karşı ayağa kalkanlarla birlikte olmuş, dizelerini haksızlıklarla savaşa
da adamıştır. Ancak yaşadığı dönemin siyasî ve sosyal birtakım zorluklarından dolayı bu tür konuları bazen gizli ve kinayeli olarak dizelerine aktarmış, daha çok bu gibi konuları tarihî olaylar ile kamufle ederek o dönemlerde yaygın olan sansürden korumaya çalışmıştır. “Yetimin Gözyaşı”, “İran’da Kadın”, “Sarhoş ve Mahkeme”, “Sarhoş ve Uyanık”, “Yaşlı
Kadının Hikayesi”, “Enuşirvân’a Mektup” ve “Evin Hırsızı” bu tür şiirleri
arasında yer almaktadır. Yine sansürün etkisiyle Kelîle ve Dimne’den bazı
hikayeleri hayvanların diliyle yaşadığı dönemle ilgisi bulunanları alıp o
çağa uyarlayarak kendisinin de yüz yüze kaldığı olayları sembolik bir şekilde insanlara aktarma yolunu da denemiş ve egemen güçleri, yetkili çevreleri bu dille etkilemeye çalışmıştır. 44
Pervîn-i İtisamî’nin şiirlerinde önemli bir unsur da hayaldir. Hayal
Pervîn’in şiirinde diğer unsurlardan daha az göze çarpmaktadır. Bu tür
tasvirlerin önemli bir bölümü de klasik Fars şairlerinin eserlerinde tekrarlanan türdendir. Onun şiirinde yeni tasvirlere fazla rastlanmaz.
Pervîn-i İtisamî’nin şiirinde en etkili faktör duygularıdır. Şiirlerindeki
duygusallık o kadar etkilidir ki, bazı dizelerinde gerçek olayları anlatırken
bile duygularının etkisi altında kalmıştır. Bu tür şiirlerinde Pervîn-i İtisamî’nin kadınsı duygusallığı, kadınsı rengi biraz daha öne çıkmaktadır.
Şüphesiz Pervîn-i İtisamî’nin şiirinin en önemli ve en belirgin özelliklerinden biri de akıcı, sade ve herkes tarafından anlaşılabilir nitelikteki dilidir. Şiiri onun Farsça’ya ne denli egemen olduğunu göstermektedir. Bu
tür şiirlerde Horasan Tarzı’nın etkili olduğu söylenir. İşte bu özellikleri de
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halkın, özellikle de genç kuşakların şiirine yoğun ilgi göstermesinin temel
nedenleri arasında yer almaktadır.45 Dolayısıyla şiirlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
Dili kullanması açısından oldukça başarılı oluşu nedeniyle şiiri klasik
Fars şairleriyle aynı derecede yer alacak kalitededir. Pervîn bütün bu ustalığını büyük ölçüde klasik Fars şiirinin usta şairlerinin eserleri üzerindeki aralıksız, yoğun incelemelerine borçludur. Anlaşılması zor, kullanımda olmayan sözcükler, tamlamalar, zor anlaşılan betimlemeler ile diğer lafzi ve anlamsal zorluklar Pervîn’in şiirlerinde hemen hemen yok denilebilecek kadar azdır.
Düşünce ve anlam yükü açısından son derece ergin ve çok güçlü olan
şiiriyle, ünlü bir düşünür olarak insan ve insan hayatının çeşitli yönleri,
ahlaki özellikleri ve sosyal yönleriyle ilgili bütün incelemelerinin ve düşüncelerinin sonuçlarını sentezleyerek kalemi aracılığıyla dizelerine aktarmış olan Pervîn, elbette bütün bu düşüncelerini dizelerine aktarırken
klasik dönem şairlerinin birikimlerinden önemli ölçüde yararlanmıştır.
Ancak bu konuda sadece onları taklit etmemiş onlardan anladığını, beğendiğini kendi düşünceleriyle yeniden şekillendirerek içerisinde bir bireyi olarak yaşadığı toplumun gerçeklerine uyarlayarak yeniden mısralara dizmiştir. Hemen hemen bütün şiirlerinde kendisini gösteren onun
insan sevgisi, yoksullara, düşkünlere ve yetimlere olan duygusal yaklaşımı, özellikle yaşlılar ve yoksun bırakılmış çevrelere oldukça yakın ilgisi
bütün bu toplumsal gelişmelere karşı ruhsal ve annelik duygularından
kaynaklanan duygusal yaklaşımı öne çıkmakta ve gönlünün derinliklerinden akıp gelen samimi duygular olarak kendini göstermekte, kendine
özgü bir renge bürünmektedir. 46
Özellikle Batı Şiiri’ni çok iyi bilen Pervîn İtisamî’nin şiirinde Batı Şiiri’nin özelliklerinden olan maddi aşk ve cismani gayretleri ve kadınsı
rengi yer almaz. Dolayısıyla Pervîn’in şiirinde yetişmiş olduğu çevrenin,
o çevrede yaşamakta olan insanların ahlaki ve yüce değerlerinin iffet ve
üstün değerleri koruma özelliği gibi kendine özgü unsurlar öne çıkar. Diğer bir açıdan bakıldığında Pervîn’in şiirlerinde yer alan insan, gül, insana
huzur veren tabiat manzaraları ve günlük hayatında insanın çevresinde
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PERVÎN-Î İTİSAMÎ VE ŞİİRİ  45

yer alan her tür unsurlar, derin kavrayışlar, ince anlayış ve hayal ve düşünce gücünü ileri düzeyde kullanarak bunlardan çok değerli sonuçlar çıkarma, daha sonra da bunları oldukça anlam ve mesaj yüklü ifadelerle
sanatkar bir tavırla, etkileyici ifadelerle dizelere aktarma İranlı kadın şairlerin en ünlüsü olan Pervîn’e özgü bir ayrıcalıktır. Fars şiirinde bu açıdan
benzeri yoktur. O, Fars şiirinde La Fotaine gibidir. 47
Pervîn-i İtisamî’nin divanı ilk defa Bahâr’ın önsözüyle birlikte 1314
hş./1935 yılında basılmıştır. Bahar, onun sadece “Sefer-i Eşk: Gözyaşının
Yolculuğu” adlı şiirinin bile kendisini İranlı en iyi kadın şairi derecesine
çıkarabileceği inancındadır. Pervîn, ahlaki ve didaktik şiirleri açısından
Sadî-yi Şirazî ve İbn Yemîn ile mukayese edilebilecek derecede nitelikli
şiirler kaleme almıştır. Ölümünün üzerinden fazla zaman geçmeden kardeşi Ebu’l-Feth-i İtisamî, Pervîn’in divanını yeniden 1360 hş./1941 yılında
yayınlamıştır. 48
Şiirleri kaside, musammat, mesnevi ve kıta türlerinde yazılmış ve didaktik, ahlaki, sosyal ve realist mazmunları içermektedir. En iyi şiirleri
arasında: “Yetim Çocuk”, “Çığlığımız Zenginlerin Sitemi”, “Zincir”,
“Gözyaşının Yolculuğu”, “Zerre”, “Gönül Kabesi”, “Gözyaşı Mücevheri”, “Mücevher ve Taş”, “Tanrı’nın Lütfu”, “Sabahın Nağmesi”… gibi
şiirleri yer almaktadır. 49
Şiirlerinde kullandığı mazmunlar genellikle kendisinden önce kaleme
alınmış başka şairlerin divanlarından, şiirlerinden ödünç alınmış mazmunlardır. Kendisinden öncekilerin işlemediği ve bizzat kendisine ait olarak onun ilk defa kullanmış olduğu mazmunlar o kadar fazla değildir. Bu
alanda en çok dikkat çeken ve şiirini öne çıkaran dizelerine ayrıcalık kazandıran en önemli özelliği, mazmunlardaki özgün ifadeleri ve kendine
özgü beğenilen tarzıyla sunmasıdır. 50
Siyasî ve sosyal açılardan; Pervîn-i İtisamî yaşadığı kargaşa ve problemlerle dolu günlerde diğer şairler amaçlarını örtülü ve kinayeli tarzlarla
ifade etmelerine rağmen o düşünce yapısı ve ruh incelikleriyle yeni bir
tasavvufi şiir denilebilecek bir tarzda bütün bu sosyal kargaşalardan ve

Yûsufî, Çeşme-yi Rûşen, s. 414-415.
Ajend, Edebiyyât-i Novîn-i Îrân, s. 178.
49 Ajend, Edebiyyât-i Novîn-i Îrân, s. 178; Yûsufî, Çeşme-yi Rûşen, s. 415.
50 Yâhakkî, Çun Sebû-yi Teşne, s. 164.
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çalkantılardan uzak kalıp bir köşeye çekilerek istenmeyen sosyal ve siyasî
olaylarla dizelerini doldurma yerine ahlaki değerlere yönelip onları ele
alarak, özellikle genç kuşakların ihtiyaç duyduğu değerleri, duygusallığı
ele alarak bunları dizelerinde işlemekle yetinmiştir. Pervîn’in divanında
yer alan bir kısım duygusal ve özellikle annelik duygularının ağır bastığı
şiirler bir tarafa bırakılacak olursa, diğer şiirlerinin tamamı mertçe kaleme
alınmış; düşünce, musiki ve tasvir açısından bakıldığında klasik Fars şairlerinin şiirlerinde görülen özelliklerin devamı niteliğindedir. 51
Amerikan Kız Lisesi’nde eğitim görmesi ve İngilizceyi öğrenmesi, babasının batı kültür ve medeniyeti hakkında bilgi toplamaya oldukça ilgi
göstermesi ve bu alanda çok sayıda makaleyi tercüme ederek Bahâr adlı
dergide yayınlaması nedeniyle Pervîn’in dikkatleri ister istemez Batı Edebiyatı’na yönelmiş, batı edebiyatının ünlü yapıtlarıyla yakından ilgilenmiştir. Batı edebiyatından okuduğu eserlerin etkisi altında kalarak onları
olduğu gibi değil de kendi bakış açısı çerçevesinde kendine göre değerlendirdikten, kendi düşünce ve değerleriyle sentezledikten sonra dizelerine aktarmıştır. 52
Pervîn Batı edebiyatından etkilenerek şiirler yazmıştır: “Mücevher’in
Değeri”, “Bülbül ve Karınca”, “Nur Denizi”, “Özgürlük Nişanı”, “Dostların Anısına” gibi eserleri Aesop’un; “Horoz ve Mücevher”, La Fontain’in; “Horoz ve İnci”, Amerikalı ünlü yazar Arthur Brisbane’ın; “Gömleğin Nağmesi” adlı eseri, batılı yazar ve şairlerin eserlerini okuması nedeniyle etkileri altında kaleme almış olduğu eserleridir.
Pervîn’in en güzel şiirlerinden biri olan “Lutf-i Hakk: Tanrı’nın Lütfu”
Fars Edebiyatı’nın en çok beğenilen manzumeleri arasında yer almaktadır. Bu şiirinde şair; Tanrı’nın yüce makamından gönderdiği buyruğuyla
Musa Peygamber ile annesinin daha önceki kutsal kitaplarda ve Pers tarihsel metinleriyle Şahnâme’de de benzeri örnekleri görülen ilginç serüveninden söz etmekte; olaylar örgüsünü olağanüstü duygularını son derece
fasih ve beliğ anlatımıyla okuyucularına sunmaktadır. Çağdaş Fars şiirinin dehalarından Hûşeng-i İbtihâc’ın ifadesiyle: “Pervîn olağanüstü bir yetenekti; ne yazık ki, bu evrenden çok erken göç etti. Dizeleri Farsça’nın en güzel
dizeleridir. “Mâder-i Musâ: Musa’nın Annesi” mesnevisi bir başyapıt olarak
Fars şiiri tarihinde yerini almıştır. Bu şiiri okurken insan; sanki Mevlana’nın
51
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Sadî ve Hâfız’ın diliyle şiir söylediğini düşünmekten kendini alamaz. Gerçekten
dilin büyüsüyle doruklara çıktığının göstergesidir bu şiir. (Pîr-i Perniyân Endîş).
Şiir, Musa Peygamber’in annesine Tanrı’nın Firavun’un yapacağı katliamdan kurtulması için çocuğunu Nil’e atmasını; Musa’nın ancak bu şekilde Tanrı’nın korumasında öldürülmekten kurtulacağını ilham yoluyla
bildirmesiyle başlamakta; sonra da anne yüreğinin bu ayrılığa dayanamayacağı, özlem ateşinin daha ayrılmadan yanıp tutuşacağını, Tanrı’nın
unutması durumunda çocuğunun yok olacağını; bunun üzerine Tanrı’nın
kendisini asla unutma sözcüğüyle bir arada görmemesini, annede sadece
sevgi, Tanrıda ise kulunu koruma ve ona sahip çıkma yetisinin bulunduğunu, asla umutsuzluğa kapılmamasını, Tanrı’nın o çocuğu annesinden
çok çok fazla sevdiği ve koruyarak annesine teslim edeceğini; bütün doğa
ögelerini; sudan, damlaya, çiğden dalgalara kadar her şeyi onun emrine
seferber ettiğini, Tanrı bir kişiye sahip çıkarsa hiçbir gücün ona zarar veremeyeceği; Tanrının, kimsesizlerin kimsesi olduğu, insanoğlunun kibir
ve gurur hastalıklarına kapılmamasını, kibirle başına buyruk olmanın insanı ne denli amansız sıkıntılara düşüreceği, böyle bir başına buyrukluk
sonucu Nemrud’un başına gelenleri ve Tanrı’nın her zaman dostlarının
yanında olduğunu son derece veciz ifadelerle dillendirmektedir:

 چو موسی را به نیل،مادر موسی
 از گفتۀ رب جلیل،در فکند
خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه
گفت کای فرزند خرد بیگناه
گر فراموشت کند لطف خدای
چون رهی زین کشتی بی ناخدای
گر نیارد ایزد پاکت بیاد
آب خاکت را دهد ناگه بباد
وحی آمد کاین چه فکر باطل است
رهرو ما اینک اندر منزل است
پردۀ شک را برانداز از میان
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تا ببینی سود کردی یا زیان
ما گرفتیم آنچه را انداختی
دست حق را دیدی و نشناختی
در تو ،تنها عشق و مهر مادری است
شیوۀ ما ،عدل و بنده پروری است
نیست بازی کار حق ،خود را مباز
آنچه بردیم از تو ،باز آریم باز
سطح آب از گاهوارش خوشتر است
دایهاش سیالب و موجش مادر است
رودها از خود نه طغیان می کنند
آنچه میگوئیم ما ،آن می کنند
ما ،بدریا حکم طوفان می دهیم
ما ،بسیل و موج فرمان میدهیم
نسبت نسیان بذات حق مده
بار کفر است این ،بدوش خود منه
به که برگردی ،بما بسپاریش
کی تو از ما دوستتر میداریش
نقش هستی ،نقشی از ایوان ماست
خاک و باد و آب ،سرگردان ماست
قطرهای کز جویباری می رود
از پی انجام کاری می رود
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ما بسی گم گشته ،باز آوردهایم
ما ،بسی بی توشه را پروردهایم
میهمان ماست ،هر کس بینواست
آشنا با ماست ،چون بی آشناست
ما بخوانیم ،ار چه ما را رد کنند
عیب پوشیها کنیم ،ار بد کنند
سوزن ما دوخت ،هر جا هر چه دوخت
زاتش ما سوخت ،هر شمعی که سوخت
کشتئی زاسیب موجی هولناک
رفت وقتی سوی غرقاب هالک
تند بادی ،کرد سیرش را تباه
روزگار اهل کشتی شد سیاه
طاقتی در لنگر و سکان نماند
قوتی در دست کشتیبان نماند
ناخدایان را کیاست اندکی است
ناخدای کشتی امکان یکی است
بندها را تار و پود ،از هم گسیخت
موج ،از هر جا که راهی یافت ریخت
هر چه بود از مال و مردم ،آب برد
زان گروه رفته ،طفلی ماند خرد
طفل مسکین ،چون کبوتر پر گرفت
بحر را چون دامن مادر گرفت
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موجش اول ،وهله ،چون طومار کرد
تند باد اندیشۀ پیکار کرد
بحر را گفتم دگر طوفان مکن
این بنای شوق را ویران مکن
در میان مستمندان ،فرق نیست
این غریق خرد ،بهر غرق نیست
صخره را گفتم ،مکن با او ستیز
قطره را گفتم ،بدان جانب مریز
امر دادم باد را ،کان شیرخوار
گیرد از دریا ،گذارد در کنار
سنگ را گفتم بزیرش نرم شو
برف را گفتم ،که آب گرم شو
صبح را گفتم ،برویش خنده کن
نور را گفتم ،دلش را زنده کن
الله را گفتم ،که نزدیکش بروی
ژاله را گفتم ،که رخسارش بشوی
خار را گفتم ،که خلخالش مکن
مار را گفتم ،که طفلک را مزن
رنج را گفتم ،که صبرش اندک است
اشک را گفتم ،مکاهش کودک است
گرگ را گفتم ،تن خردش مدر
دزد را گفتم ،گلوبندش مبر
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بخت را گفتم ،جهانداریش ده
هوش را گفتم ،که هشیاریش ده
تیرگیها را نمودم روشنی
ترسها را جمله کردم ایمنی
ایمنی دیدند و ناایمن شدند
دوستی کردم ،مرا دشمن شدند
کارها کردند ،اما پست و زشت
ساختند آئینهها ،اما ز خشت
تا که خود بشناختند از راه ،چاه
چاهها کندند مردم را براه
روشنیها خواستند ،اما ز دود
قصرها افراشتند ،اما به رود
قصهها گفتند بیاصل و اساس
دزدها بگماشتند از بهر پاس
جامها لبریز کردند از فساد
رشتهها رشتند در دوک عناد
درسها خواندند ،اما درس عار
اسبها راندند ،اما بیفسار
دیوها کردند دربان و وکیل
در چه محضر ،محضر حی جلیل
سجدهها کردند بر هر سنگ و خاک
در چه معبد ،معبد یزدان پاک
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رهنمون گشتند در تیه ضالل
توشهها بردند از وزر و وبال
از تنور خودپسندی ،شد بلند
شعلۀ کردارهای ناپسند
وارهاندیم آن غریق بینوا
تا رهید از مرگ ،شد صید هوی
آخر ،آن نور تجلی دود شد
آن یتیم بیگنه ،نمرود شد
رزمجوئی کرد با چون من کسی
خواست یاری ،از عقاب و کرکسی
کردمش با مهربانیها بزرگ
شد بزرگ و تیره دلتر شد ز گرگ
برق عجب ،آتش بسی افروخته
وز شراری ،خانمانها سوخته
خواست تا الف خداوندی زند
برج و باروی خدا را بشکند
رای بد زد ،گشت پست و تیره رای
سرکشی کرد و فکندیمش ز پای
پشهای را حکم فرمودم که خیز
خاکش اندر دیدۀ خودبین بریز
تا نماند باد عجبش در دماغ
تیرگی را نام نگذارد چراغ
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ما که دشمن را چنین می پروریم
 چون می بریم،دوستان را از نظر
 این احسان کند،آنکه با نمرود
 کی با موسی عمران کند،ظلم
 نه از روی هوا ست، پروین،این سخن
 ز انوار خداست،هر کجا نوری است
Musa’nın annesi Musa’yı Nil’e
Atınca ulu Rabbi’nin emriyle,
Baktı kıyıdan kendisi özlemle şu sözlerle:
“Ey küçücük günahsız yavrum,
Unutursa seni eğer lütfu Tanrının,
Bu kaptansız gemiden nasıl kurtulursun?!
Tertemiz Tanrı hatırlamazsa eğer seni,
Sular yok eder, alır götürür tenini!”
“Bu ne yanlış bir düşünce” diye hemen vahiy geldi:
“Yolcumuz bizim bak konağında şimdi.
Yırt da at kuşku perdesini aradan sen,
Bak bakalım kar mı ettin zarar mı sen?!
Tuttuk bak biz attın ya onu sen,
Gördün Tanrı’nın elini, tanımadın onu sen.
Annelik aşkı ve sevgisi sadece sendeki,
Adalet ve kulunu koruma bizim töremizdeki.
Bir oyun değil Tanrı’nın işi, kaybetme kendini;
Alıp götürdük senden onu; geri getiririz onu biz geri.
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Suyun üzeri beşiğinden daha iyi ona,
Akan su dadı, dalgalar anne ona.
Kendiliğinden coşup taşmaz ırmaklar,
Biz ne buyurursak onu yaparlar onlar.
Denize tufan buyruğunu biz veririz;
Sele de dalgaya da buyruğu biz veririz.
Sakın Tanrı’ya unutmayı yaraştırma ha;
Küfür yüküdür bu, sakın bu yükü yüklenme ha!
İyisi mi sen dön ve teslim et bize onu,
Nicedir bizden çok sever oldun sen onu?!
Gördüğün varlık resmi, ayvanımızdan bir resim bizim.
Toprak da, su da, rüzgar da hayranımız bizim.
Kopup giden bir damla şu ırmakta
Bir işi yapmak için koşmakta.
Nice kaybolmuşları bulup getirmişiz biz.
Nice azıksızları beslemişiz biz.
Misafirimiz bizim nerde bir zavallı varsa.
Tanıdığımız bizim nerde bir kimsesiz varsa.
Kabul etmeseler de bizi çağırırız biz.
Örteriz ayıplarını kötülük de yapsalar biz.
Bizim iğnemiz o ne diktiyse her nerede
Yandı ateşimizden bir mum yandıysa her nerede.
Bir gemi korkunç dalganın sürüklemesiyle
Gidince yokluk girdabına doğru,
Amansız bir yel gidişini engelledi,
Yazgıları gemidekilerin kararıp sönüverdi.
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Kalmadı gücü ne demirin ne yolcuların,
Kalmadı eline bir gücü kaptanın.
Azıcıktır kaptanların zekası,
Tek olan Tanrı evren gemisinin kaptanı.
Bağların örgüleri koptu, çözüldü.
Nereden bir yol bulduysa dalga akıp gidiverdi.
Mal, mülk insan ne varsa su aldı, götürdü;
O giden kalabalıklardan küçücük bir çocuk kalıverdi.
Zavallı çocuk bir güvercin gibi kanatlanıverdi;
Denize annesinin eteği gibi sarılıverdi.
Dalga onu önce tomar gibi sarmaladı,
Sert yel onunla savaşmaya niyetlendi.
Denize: “Artık tufan koparmak yok;
Bu aşk yapısını yıkmak yok” dedim.
Muhtaçlar arasında fark yok;
Bu küçücük denize düşmüşe boğulmak yok.
Kayaya: “Onunla dalaşma” dedim.
Damlaya: “O yana doğru akma” dedim.
Buyurdum yele: “O sütü emen çocuğu,
Alsın denizden ve getirsin kıyıya”
Taşa: “Altında yumuşacık ol onun” dedim.
Kara: “Sımsıcak su ol” dedim.
Sabaha: “Gül yüzüne onun” dedim.
Işığa: “Dipdiri tut gönlünü onun” dedim.
Laleye: “Git, yanında çık onun” dedim.
Çiğe: Git, yüzünü yıka onun” dedim.
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Dikene: “Dokunma halhalına onun” dedim.
Yılana: “Sokma bu yavrucuğu” dedim.
Sıkıntıya: “Sabrı azıcık onun” dedim.
Gözyaşına: “İncitme! Çocuk o” dedim.
Kurda: “Küçücük tenini parçalama onun” dedim.
Hırsıza: “Götürme gerdanlığını onun” dedim.
Bahta: “Hükümdar yap onu” dedim
Akla: “Akıl ver ona” dedim
Karanlıkları aydınlık gösterdim hep ona,
Korkuları güvence yaptım hep ona.
Güvence görüp güveni yitirdiler onlar.
Dostluk yaptım, düşman oldular bana onlar.
Bir şeyler yaptılar; ancak alçakça ve kötü onlar.
Aynalar yaptılar; ancak kerpiçten onlar.
Kuyudan kurtulup yolu bulunca onlar,
Kuyular kazdılar insanlar için yollara onlar.
Aydınlıklar istediler; ancak kapkara dumandan;
Saraylar yücelttiler; ancak su üzerinde onlar.
Hikayeler anlattılar; ancak asılsız, temelsiz.
Hırsızları getirip bekçi yaptılar onlar.
Kadehleri bozgunculukla doldurdular onlar.
İpler eğirdiler inat iğinde onlar.
Dersler okudular, ancak utanç dersleri.
Atlar sürdüler ancak dizginsiz atlar onlar.
Azgınları kapıcı ve vekil yaptılar;
Hangi makamda?! Dipdiri Ulu Tanrı’nın makamında.
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Her taşa her toprağa secde ettiler.
Hangi tapınakta?! Tertemiz Tanrı’nın tapınağında.
Kılavuz oldular sapkınlık çölünde.
Azıklar aldılar günahtan suçtan.
Bencillik tandırından yükseldi
Bunca çirkin işlerin alevleri.
Kurtardık suya düşmüş o azıksızı biz;
Kurtulunca ölümden avı oldu hevesinin.
Sonunda o tecelli ışığı duman oluverdi;
O günahsız öksüz, Nemrud oluverdi.
Ben gibi biriyle savaşmaya kalktı,
Yardım istedi kartaldan, akbabadan.
Sevgimle büyütüp besledim onu,
Büyüdü, daha kara yürekli oldu kurttan o.
Kibir şimşeği nice ateşler yaktı.
Bir kıvılcımdan nice yuvalar yandı.
Tanrılık lafları etmek istedi;
Burcunu, kalesini Tanrının yıkmak istedi.
Kötü düşündü, alçaldı ve kara düşünceli oluverdi,
Serkeşlik yaptı; yıkıverdim onu ben.
Buyruk gönderdim bir sivrisineğe: “Kalk!
Bencillik gözüne saç toprağı” dedim.
Kalmasın kibir yeli kafasında diye bundan böyle .
Karanlığa aydınlık demesin diye bundan böyle.
Düşmanı böylesine besleyen biz,
Dostları nasıl gözden uzak tutarız biz!
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Bu iyiliği böylesine yapan Nemrud’a,
Nasıl haksızlık eder İmran’ın Musa’sına?!
Pervin’in bu sözü hevesinden değil ha;
Tanrının ışıklarındandır nerde bir ışık varsa.
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ÖZ
Enverî, Selçuklular döneminde yaşamış ve yazdığı kasidelerle şöhret
bulmuş bir şairdir. Kaynaklarda, kaside şairi olarak “şiirin üç peygamberinden biri” nitelemesiyle benimsenmiş, şairlik vasfı yanında bilgin yönüyle de tanınmıştır. İyi bir eğitim aldıktan sonra Selçuklu Sultanı Sencer’in sarayına intisap ederek onun saray şairi olmuştur. Hayatının en güzel günlerini Selçuklu sarayında geçiren Enverî, en güzel kasidelerini adı
geçen sultan adına yazmıştır. Enverî, bir kaside şairidir. Kasidelerinde
Arap kasideciliğinin izlerini görmemiz mümkündür. Kasideleri akıcı olmasına rağmen; başta astronomi ve felsefe olmak üzere bilimsel anlam ve
kavramları kullanması, Arapça bilgisini şiire taşıması, Arapça kelime ve
terkiplere yer vermesi, övgüde aşırıya kaçması, kolay anlaşılmayan bir
dile sahip olması ve benzeri hususlar kasidelerinin anlaşılmasını güçleştirmiştir. Enverî’nin kasidelerinin tamamına yakın bir kısmı medhiyedir.
Kasidelerine bazen nesiple başlar, sonra övgüye geçer, çoğu zaman da kasidesine övgüyle başlar. İster nesiple ister medhiye ile kasidelerine başlasın ifrat ve tefritte sınır tanımayan bir mübalağaya yer vermiştir. Şiirinin
anlaşılmamasının nedenlerinden birisi de budur. Belki de o, bu yönüyle
kaside peygamberi olarak anılmış ve kendisinden sonra gelen şairler tarafından üstat olarak benimsenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enverî, Fars Edebiyatı, kaside, mübalağa.
ABSTRACT
Enverî is a poet who lived in the Seljuk period and found fame with his
odees. In the literature, kaside was adopted as the poet of one of the three
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prophets of poetry, and was known for his knowledge of poetry as well
as his poetic character. After receiving a good education, he became the
palace poet of the Seljuk Sultan Sencer's palace. Enverî, who spent the
most beautiful days of his life in the Seljuk palace, wrote his most beautiful
oasis on behalf of the sultan. Enverî is an ode poet. It is possible to see the
traces of Arab kasidism in the oasis. Although the eulogies are fluent; The
use of scientific meanings and concepts, especially astronomy and philosophy, the use of Arabic poetry, the use of Arabic words and compositions,
excessive praise, excessive language and similar issues made it difficult to
understand. Almost all of Enverî 's eulogies are medhiyah. Sometimes it
starts with generations, then praises, often begins with praise. Whether it
starts with the generations or medhiye and kasides, it has included an exaggeration in more or less. This is one of the reasons why his poetry is not
understood. Perhaps, in this respect, he was called as the prophet of kaside
and was adopted as a master by the poets who followed him.
Keywords: Enverî, Persian Literature, kaside, medhiye, exaggeration.

چکیده
 از شعرایی می باشد که در دوران سلجوقیان زندگی کرده و با قصایدش به،انوری
 در منابع به عنوانی یکی از سه پیغمبر شعر و قصیده شناخته می.شهرت رسیده است
 بعد از آموزش در قصر سلطان سنجر.شود و عالوه بر وصف شاعری اوصاف علمی نیز دارد
 انوری که بهترین دوران.سلجوقی منتصب شده و به عنوان شاعر دربار منصوب شده است
زندگی اش را در دربار سلجوقی سپری کرده است بهترین اشعارش را نیز در وصف سلطان
 انوری شاعر قصیده است و در قصیده هایش سایه شعر عربی نیز دیده.سنجر سروده است
 عالرغم اینکه قصایدش را به زبان ساده سروده است اما استفاده از معانی اختر.می شود
شناسی و فلسفه و دیگر موضوعات علمی و نیز انتقال فهم عربی اش به شعر و انتقال
کلمالت عربی به شعر و نیز مدح خارج از معمول باعث سختی در فهم شعر های وی شده
 بعضا با مدحیه، قصایدش را بعضا با نسیب. تقریبا تمامی اشعار وی مدحیه می باشد.است
 یکی از دالیل سخت. و به دلیل افراط و تفریط مبالغه زیادی کرده است.شروع کرده است
 بلکه به همین دلیل پیغمبر شعر نامیده شده و شاعران،فهمی شعرهایش نیز این می باشد
.بعد از وی از او به عنوان استاد نام برده اند
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. مبالغه، مدحیه، قصیده، ادبیات فارسی، انوری:کلید واژه ها
GİRİŞ
Enverî, XII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Fars Edebiyatı’nın en büyük şairlerinden biridir. Şairliği yanında bilgin bir kişi olarak da bilinir.
Fars edebiyatında kaside sahasında üslup sahibi bir şair olduğu için kendisinden sonra gelen şairler, onu üstad ve makâm sahibi biri olarak görmüşlerdir. Bütün edebiyat kaynaklarında kaside vadisinde benzeri olmayan bir şair olarak yer almıştır. Başka bir ifadeyle Enverî, kaside doruklarında uçan bir ankadır. Büyük şair Câmî’nin onu kaside peygamberi olarak kabul etmesi bundan dolayıdır.
XV. yüzyılın büyük bilgini ve mutasavvıf şairi Mollâ Abdurrahmân
Câmî, ünlü eseri Bahâristân’ın “Yedinci Bahçe”sinde, şairlik bostanında
şiir okuyan papağanların hikâyelerinden bahseder. Câmî bu bölümde
şöyle bir kıt’a söyler:

در شعر سه کس پیمبرانند
هر چند که اال نابِى باعْدِى
اوصاف و قصیده و غزل را
فردوسى و انورى و سعدى
“Her ne kadar (Hz. Muhammed) ‘benden sonra peygamber gelmeyecektir’ (buyurmuşsa da) şiir sanatında üç kişi peygamberdir:
Tavsifte Firdevsî, kasidede Enverî, gazelde Sa’dî” (Câmî 1367: 105).
Câmî’nin bu kıt’ası şöyle yorumlanabilir: O, Fars edebiyat tarihinde
yer alan şairleri ümmet, üç kişiyi de peygamber görmüş, onları yüceltmiştir. Başka bir ifadeyle, Firdevsî, Enverî, Sa’dî öğretmen bunların dışındakiler öğrenci posizyonundadır. Bu makalede, Muhammed Takî Radavî’nin “Dîvân-ı Enverî, Şirket-i İlmî ve Ferhengî, C. I-II, Tahran 1372 hş.”
neşri esas alındı ve verilen şiir örneklerinde “Dîvân” olarak kısaltıldı. Örneklerdeki romen rakamı Dîvân’ın cildini, diğer rakam da sayfa numarasını gösterir.
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1. ENVERÎ’NİN YAŞAM ÖYKÜSÜ
Evhaduddîn Muhammed b. Muhammed veya Alî b. İshâk Ebîverdî,
XII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, Selçuklu sultanı Sencer (ö. 1157)
devrinin en büyük kaside şairidir. İsmi Muhammed’dir (Avfî 1333; s. 334).
Babasının adı Alî (Kedkenî 1384: s. 22) dedesinin ismi de İshâk’tır
(Furûzânfer 1358: s. 332). Adı bazı kaynaklarda Alî (Kâtib Çelebi 1941:
I/777; Hidâyet 1336: I, 385). Babasının adı da Muhammed (Avfî 1333: 334)
veya İshâk (Hidâyet 1336: I, 385) olarak gösterilmiştir (Furûzânfer 1358:
332; Armutlu 2012: 145). Bir kasidesinde Enverî şöyle söyler:

زنده اسالف تو به تو بمن
جدّم اسحاق و جدّش اسماعیل
“Bende (olduğu) gibi, senin soyun da seninle yaşasın. Benim soyum İshâk, senin soyun İsmaildir” (Dîvân: I/303).
Enverî’nin iki lakabı vardır. İlk lakabı Fahru’d-dîn (Kedkenî 1384: s. 20)
ikincisi Evhâdu’d-dîn’dir. Evhadu’d-dîn, ünlü bir şair olduktan sonra aldığı ve kullandığı bir lakab olup tezkire yazarları tarafından bu lakapla
anılmıştır. Enverî’yi çağdaşları da Evhadu’dîn lakabıyla anmış oldukları
için, bu hususta bir şüpheye yer kalmamıştır. Öyle ki, onun çağdaşı olan
şair Fütûhî, bir kasidesinde onun cihanda benzeri olmadığını söyledikten
sonra ona “Evhadu’d-dîn” diye seslenmiştir (Radavî 1372: 14). Ayrıca Enverî’nin çağdaşı olan ve Divân’da onun hakkında bir medhiye (k. 21) bulunan Kâdî Hamîdü’d-dîn-i Belhî de kendisinden ilmin hali nasıl, diye bir
görüş istediğinde ona hitaben yazdığı şiirine: “Evhadu’d-dîn” diyerek
başlar (Dîvân: II/609). Yine Enverî’yi öven şairlerden biri de ona şöyle seslenmiştir:

فرخنده اوحد الدین فرزانه انوری
ای آنکه از تو عالم وحدت منورست
“Ey kendisinde/sende vahdet âleminin aydınlığı görülen mübarek Evhadu’d-dîn, bilge Enverî!” (Dîvân: II/675).
Nisbesi Ebîverdî’dir (Furûzânfer 1358: 332). İlk önce doğduğu bölgeye nisbetle Hâverî tahallüs ederken, daha sonra üstadının isteği üzerine
Enverî mahlasını kullanmıştır (Hidâyet 1336: I/385)

دادند مهتران لقبم انورى ولیك
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چرخم نگر چه خواند خاقانِ روزگار
“Büyükler bana Enverî lakabını/mahlasını veridiler. Fakat bak!
Felek bana ne der: Zamanın hakanı” (Dîvân: I/176).
Enverî, Horosan’ın Hâverân/Deşt-i Hâveran vilâyetine bağlı ve Nesâ
ile Serahs arasında küçük bir şehir olan Ebîverd/Bâverd ilinin Bedene
(Devletşah 1382: 83; Safâ 1352: II/657; Furûzânfer 1358: 332; Ateş 1977:
IV/278; Karahan 1995: XI/267 Armutlu 2012: 146) Kedkenî’ye göre
Bâzene/Bâzen (Kedkenî 1384: 22) köyünde doğmuştur Enverî, beşincisi olmayan Hâverân’ın dört büyük simasından birisi olarak kabul edilmiştir:

تا سپهرِ صیت گردان شد به خاكِ خاوران
تا شبانگاه آمدش چار آفتابِ خاورى
خواجه اى چون بو على شادان و زیر نامدار
عالمى چون اسع ِد مهنه ز هر شیئی برى
ى صافى چو سلطانِ طریقت بو سعید
ِ صوف
شاعرى قادر چو مشهورِ خراسان انورى
“Hâverân toprağı üzerinde şöhret felekleri hareketlenince,
Hâver’in dört güneşi doğdu. Birincisi eşi benzeri olmayan ünlü vezir Hace Ebû Alî Şâdân; ikincisi, her ayıptan uzak olan bir bilgin
Es’ad-ı Mihne; üçüncüsü kalbi temiz sufilerden tarikat sultanı Ebû
Saîd (Ebu’l-Hayr); dördüncüsü Horasan’ın meşhur (kişilerinden )
güçlü şair Enverî’dir” (Devletşah 1382: 84; Safâ 1352: II/657).
Enverî’nin doğum tarihi belli değildir. Ailesi hakkında bilgimiz yok
denecek kadar azdır. Sadece babasının Vahîdü’d-dîn Muhammed olduğu
ve Selçuklu sarayına mensub ve sarayın hanım sultanların özellikle de İsmetü’d-dîn sıfatıyla tanınan Meryem Sultan’ın hizmetinde bulunup onun
yakınlarından ve mülazımlarından biri olduğu bilinmektedir. Enverî, bu
durumla ilgili bilgileri Meryem Sultan’a sunduğu bir kasidesinin (k. 133)
sonlarında açık olarak söylemiştir. Ayrıca Sencer döneminin önde gelen
emirlerinden biri olan Şemsü’d-dîn Oğulbek’e sunduğu bir kasidesinde
(k. 93) de geçim sıkıntısı çektiğinden ve yaşlı bir annesinden ve iki üç tıfıl
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çocuklarından bahsederek, az da olsa bazı bilgiler aktarmıştır (Dîvân:
I/242).
Avfî, Cevâmiu’l-hikâyât adlı eserinde, Enverî’nin babasının Mihne reisi
olduğunu, pek çok malının bulunduğunu ve sınırsız servete sahip olduğunu ve Enverî’nin zengin bir aile çocuğu olarak doğduğunu söyler (Kedkenî 1384: 26). Ayrıca Avfî, Enverî’nin Tus’ta eğitim gördüğü sırada babasının öldüğünü, ona yüklü bir miras bıraktığını, Enverî’nin de bu serveti
kadeh arkadaşları ve içki dostlarıyla şarap meclislerinde yiyip bitirdiğini
rivayet etmiştir. (Kedkenî 1384: 27, 34; Ateş 1977: IV/278; Armutlu 2012:
147) Ahmed Ateş: “Bu rivayet her halde kabul edilemez; çünkü bu rivayet kabul
edilirse, onun şiirlerinde görülen geniş bilgiyi nasıl öğrendiğini anlamak
imkânsız olur” (Ateş 1977: IV/378) diyerek rivayeti kabul etmez. Kedkenî
de: “Bu söylencenin doğruluğu ispat edilmediği için rağbet görmemiştir” demiştir (Kedkenî 1384: 27).
Enverî, yaşadığı sürece şiirlerinden anladığımıza göre Irak’ın Musul ve
Bağdad şehrine, Horasan’nın Belh, Nişabur ve Merv şehrine, özellikle de
Nesef/Narşah’a seyahat etmiş veya gitmiştir. Onun ikâmeti daha çok Sultan Sencer’in sarayı olmuştur (Kedkenî 1384: 27). Enverî’nin gençlik yılları
Tus’ta geçmiştir. Kaynakların verdiği bilgiye göre o, Tus şehrindeki Mansuriyye Medresesi’nde uzun soluklu, ciddi bir eğitim ve öğretim görmüştür (Devletşah 1382: 88; Safâ 1352: II/757; Armutlu 2012: 147). Felsefe,
kelâm, mantık, riyaziyat, heyet, edebiyat, vb. aklî ve naklî bilimlerde geniş
bilgi sahibi olduğunu, özellikle nücum ilminde son derecede mahir olduğunu şiirlerinde dile getirmiştir:

گرچه در بستم درِ مدح و غزل یکبارگی
ظن مبر کز نظ ِم الفاظ و معانى قاصرم
بلکه از هر علم کز اقرانِ من داند کسى
خواه جزوى گیر آنرا خواه کلّى قادرم
منطق و موسیقى و هیأت شناسم اندکى
راستى باید بگویم با نصیبى وافرم
در الهی آنچه تصدیقش کند عقلِ سلیم
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گر تو تصدیقش کنی در شرح و بسطش ماهرم
نیستم بیگانه از اعمال و احکامِ نجوم
تو همى باور ندارى رنجه شو من حاضرم
گرچه در بستم درِ مدح و غزل یکبارگی
ظن مبر کز نظ ِم الفاظ و معانى قاصرم
بلکه از هر علم کز اقرانِ من داند کسى
خواه جزوى گیر آنرا خواه کلّى قادرم
منطق و موسیقى و هیأت شناسم اندکى
راستى باید بگویم با نصیبى وافرم
در الهی آنچه تصدیقش کند عقلِ سلیم
گر تو تصدیقش کنی در شرح و بسطش ماهرم

نیستم بیگانه از اعمال و احکامِ نجوم
تو همى باور ندارى رنجه شو من حاضرم
“Her ne kadar gazel ve övgü kapısını kapadımsa da, zannetme ki
mana, lafız ve nazımda eksiğim var. Her bilim dalında ister az ister
çok olsun güçlü olduğumu benim yaşıtlarımdan olanlar bilir. Az çok
mantık, musiki ve heyet bilirim. Doğru söylemek gerekirse (bunlardan) büyük birikime sahibim. İlahlık hususunda, aklıselim olan onu
tasdik eder. Sen de tasdik edersen şerh ve şerh etmede/açma ve yaymada yetenekliyim Nücûm/astroloji mesleğine ve hükümlerine yabancı değilim; eğer sen inanmıyorsan dene/test et, ben hazırım”
(Safâ 1352: II/657).
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Enverî, bir beytinde “kendi gazellerini üç makamda sürekli okuyordum”
(Furûzânfer 1358: 335) dediğine göre musiki eğitimi de almıştır. Bu bilimler içerisinde onun felsefeye özel bir ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Bu ilginin altında İbn Sina’ya duyduğu hayranlık yatmaktadır. Bu hayranlık
“bilginin kaynağı”, “hikmet güneşinin gölgesi” olarak gördüğü İbn-i
Sînâ’ya övgü dolu bir manzume kaleme almış (Safâ 1352: II/658). Aşağıdaki beyitler buna bir örnektir:

دیدۀ جان بو علی سینا
بود از نور معرفت بینا
سایۀ آفتاب حکمت او
تافت از مشرق و لاوشینا
“Ebû Ali Sînâ’nın gönül gözü, marifet nurundan gören oldu.
Onun hikmet güneşinin gölgesi Allah’ın irade doğusundan parladı!” (Dîvân: II/511).
Enverî, ayrıca İbn-i Sînâ’ın ünlü İşârât adlı eserine Kitâbu’l-Beşârât fî
Şerhi’l-işârât veya Beşârâtu’l-işârat ismiyle bir şerh yazmış (Âştiyânî 1334:
II/202), Uyûnu’l-Hükema’sını kendi el yazısıyla istinsah edilmiştir. Öyle ki,
bu kitabı dostlarından biri ödünç olarak Enverî’den alır ve bir daha geri
getirmez (Radavî 1372: I/94; Kedkenî 1384: 25).
Enverî, “Der Sıfat-ı Bâğdâd” başlıklı kasidesinde (k. 85): “Bana, yüce huzura gelmem buyuruldu. Ben de şahın adına bir defter tertip ettim” (Dîvân:
I/216) demiştir. Bu ifade de yer alan “defter”; büyük bir ihtimalle Enverî’yi
Musul’a davet eden ve 1148-1169 yılları arasında Musul’da hüküm süren
Kutbu’d-dîn Mevdûd Zengî adına hikmet veya nücûm üzerine yazılmış
bir kitap olmalıdır (Kedkenî 1384: 24). Devletşâh, ünlü tezkiresinde: “Enverî, nücum ilminde dönemin önde gelen bilginlerinden biriydi ve yıldızlar hakkında bir eser yazmıştır” (Devletşâh 1382: 84) demesi bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Bu defter, eğer yıldızlar üzerine yazılmış kitap olmasa da onun
yazdığı eserlerden biri olduğuna şüphe yoktur. Zira yine Devletşâh: “Enverî, bundan başka birkaç eser daha telif etmiştir” (Devletşâh 1382: 84) ifadesinden hareketle, bunlardan biri olma durumu da söz konusudur. Bütün bunlar onun bilgi ve birikimini göstermesi açısından önemlidir.
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Enverî’nin hayatı üç aşamalıdır diyebiliriz. Birinci aşama; bilginliğe
adım adım yaklaştığı dönemdir ki, bu dönem gençlik yıllarına rastlar, eğitim ve öğretimle geçen verimli bir dönemi kapsar. Hakîm/bilge sıfatı
(Devletşâh 1382: 83; Avfî 1335: 334) bu dönemde aldığı eğitimden dolayı
verilmiştir. Bilgi ve görgüsünü arttırmak için Musul ve Bağdad gibi Irak
şehirlerine, Belh, Merv, Nişabur, özellikle Nesef ve Nahşeb gibi Maveraünnehir kentlerine gitmesi (Kedkenî 1384: 27) büyük bir ihtimalle bu döneme tesadüf eder.
Enverî’nin hayatının ikinci aşaması; bilimi bırakarak şairlik mesleğine
heves edip ve şöhretli bir şair olup adını altın harflerle edebiyat tarihine
yazdırdığı dönemdir. Enverî’nin bilimi bırakarak, şairliğe yönelmesi hakkında iki söylence vardır. Bunlardan birincisi Avfî’nin Cevâmiu’lhikâyât’ında şöyle kayıtlıdır: Enverî, babasının mirasını harcadıktan sonra,
uzun süre eli daralmış maddi sıkıntı çekmiştir. Sonuçta ister istemez sultanları ve emirleri övmek için şairlik mesleğine yönelmiştir (Kedkenî 1384:
27).
İkinci söylence Devletşâh’a aittir. O, bu durum şöyle izah eder:
“Sultan Sencer’in alayı Râdegan civarına geldiğinde, Enverî Mansurriyye Medresesi’nin kapısına oturmuştu. Bir at üzerinde güzel
giyimli, etrafında köleleriyle bir şahsın geçtiğini gördü. Bu adam
kimdir diye sorunca sultanın şairlerinden biri diye cevap verdiler.
Enverî: şaşılacak şey! Şairlik kudreti aşağıda olan bir adam böyle
muhteşem! İlmi payesi yüksek olan ben böyle yoksul ve fakir! Diye
kendi kendine konuştuktan sonra, şair olmaya karar verdi ve aynı
gece sultan Sencer hakkında bir kaside yazdı ve sabahleyin sultanın
sarayına gitti ve kasideyi takdim etti Sultan onun söz tarzından sağlam ve âlimane şiir yazdığını anladı, maaş bağladı lütuf ve ihsanda
bulundu” (Devletşâh 1382: 83-84).
Enverî’nin Sultan Sencer adına yazdığı ve sunduğu ilk kasidenin matla
beyti şöyledir:

ار دل و دست بحر و کان باشد
دل و دستِ خدایگان باشد
“Eğer deniz ve madenlerin, gönül ile el (olması mümkün ) olsa;
yegâne sultanın gönlü ile eli olur” (Dîvân: I/135)
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Enverî bu kasidesini ilim tahsil ettiği gençlik yıllarında yazmış olmalıdır. Zira bir beyitte ihtiyarlayacağı zamana kadar sultana gazel ve medhiyeler söyleyeceğinden bahseder. (Ateş 1977: IV/278; Armutlu 2012: 149).
Ayrıca onun:

خدمتِ سى سال را آخر بباید حرمتى
خدمتِ سى ساله در حضرت نباشد سرسرى
“Otuz yıllık hizmetim (karşılığı) için sonunda bir saygı gerekir.
Huzurunuzdaki otuz yıllık hizmet boşa geçmez” (Dîvân: I/176).
dediğine göre, Enverî’nin Sultan Sencer’in sarayına girişi, bu padişahın
saltanatının ilk yıllarında gerçekleşmiş olmalıdır (Safâ 1352: II/659).
Enverî, Sultan Sencer’in nedimleri arasına katılıp sultanın meclisinde
bulunduğu gibi onunla birlikte savaşa katıldığı da olmuştur. Sencer’in
1146 yılında Harzemşah’lı Atsız’ı büyük bir orduyla yakalamak için çıktığı seferde Enverî de bulunmuştur. Öyle ki, Sultan Sencer, Atsız’ı
Hezâresb Kalesi’nde sıkıştırır ve iki ay bu kaleyi muhasara altında tutar
(Kazvinî 1394: 483). Bu sırada Enverî, bir rübaî yazar ve sultana arzeder:

ای شاه جهان ملك جهان حسب تراست
وز دولت و اقبال شهی کسب تراست
امروز بیك حمله هزاراسب بگیر
فردا خوارزم و صد هزاراسب تراستت
“Ey cihan hükümdarı! Cihan mülkü hesabı senindir. Hükümdarlık talihi ve ikbalinin kazancı senindir. Bugün bir hamle ile
Hazâresb’i al! Yarın Harzem ve yüz bin at senindir” (Dîvân:
II/953).
Enverî’nin hayatı, mutlulukların ve mutsuzlukların gelgitleri içerisinde inişli çıkışlı geçmiştir. Sencer’in elini öptüğü, onun bazı seferlerine
katıldığı, sultanın kendisini adı ile çağırdığı, meclisinde bulunduğu, büyüklerin himayeleri altında ve onlardan aldığı bağışlarla hediyelerle geçen zamanlar, Enverî’nin gülümseyen mutluluk fotoğrafını yansıtır (Armutlu 2012: 149):

انوری را خدایگان جهان
پیش خود خواند و دست داد و نشاند
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باده فرمود و شعر خواست ازو
واندر آن سحر کرد و در افشاند
چون بمستی برفت بار دگر
کس فرستاد و پیش تختش خواند
“Cihanın hükümdarı Enverî’yi kendi huzuruna sesledi, yüz gösterdi/tokalaştı ve (yanına) oturttu. Şarap emretti, Enverî’den şiir istedi ve (bu ortam) içinde büyülendi ve (bana) inci şaçtı! Mestliği
gidince, bir başka ağırlamada birini gönderdi ve tahtının yanına çağırdı” (Dîvân: II/610).
Sadece Sencer değil, sarayın tüm ileri gelenleri de Enverî’nin mutluluğunda büyük rol oynamışlardır. Devletin ileri gelen şahsiyetlerin yanında
hanım sultanlar da ona destek olmuş, ona huzurlu bir ortam yaratmada
üzerlerine düşeni yapmışlardır. Terken Hatun yanında onun en büyük
destekçisi Meryem Sultan olmuştur. Çünkü Enverî’nin babası adı geçen
Sultan’ın meclisinde bulunabilecek kadar ona yakın olmuştur. Sultan’ın
aynı yakınlığı Enverî’ye de gösterdiği anlaşılmaktadır. Zira Enverî, adı geçen sultan adına dört medhiye kasidesi yazmıştır. Bir kasidesinde (k. 133)
bu durum görülmektedir:

سلطانت کیمة النساء خواند
شد ذات شریف تو مکرّم
راضی ز تو ای رضیّة الدین
جبّار تو ذو الجالل اکرم

“(Enverî), kadınların en seçkini olan Sultan seni çağırdı. Senin
şerefli zatın değer kazandı. Ey râziyü’d-dîn olan (Sultan)! En cömert ve azamet sahibi olan Allah, senden razıdır” (Dîvân: I/341).
Enverî, kasidesinin sonunda hem babası ile ilgili bilgiler vererek, onun
Meryem Sultan ile olan rabıtasını ortaya koymuş hem de aynı derecedeki
yakınlığı kendisi için de ummuştur:

بودی پدرم بمجلس تو
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یاری سره و حریف محرم
تو شاد بزی که رفت و زو ماند
مراث بماندگان غم
ارجو که رهی شود ز لطفت
بسر اغلب مادحان مقدّم
“Benim babam senin meclisinde mahrem dost ve halis bir yoldaş
idi. Sen mutlu ol! Zira o gitti/öldü! Ondan geri kalanlara gam, miras kaldı! Daha çok seçkin kasideciler için senin lütfundan bir yol
açılır (diye) umarım!” (Dîvân: I/342).
Bu fotoğrafın diğer yüzü de mutsuzluğun ve sıkıntıların resmini gösterir. Enverî, Sencer döneminin en büyük emirlerinden olan Şemsü’d-dîn
Oğulbek, adına yazdığı bir medhiyesinde (k. 93), içine düştüğü olumsuz
durumu Emir’e açıklamış ve ondan yardım istemiştir. Enverî, Emir’e: “Bu
hakirin cürmünden dolayı büyüklerin ihsanından onun ümidini alıp götürme”
dedikten sonra sözlerine şöyle devam eder:

مادری پیر دارد و دو سه طفل
از جهان نفور جفت نفیر
همه گریان و لقمه از اومید
همه عریان و جامه از تدبیر
غم دل کرده بر رخ هر یك
صورت حال هر یکی تصویر
دست اقبالت ار بنگشاید
بند ادبارزین معیل فقیر
گاو دوشای عمر او ندهد
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زین پس از خشکسال حادثه شیر
پای من بنده چون ز جای برفت
کارم از دست من برون شده گیر
من چه گویم که حال من بنده
حال من بنده می کند تقریر
“Kötü dünyada karı koca feryadı (şundandır); ihtiyar bir anne
ve iki üç küçük çocuk var. Hepsi ağlıyor ve ümitle lokma (bekliyorlar). Hepsi çıplak ve elbise kaygısında! Gönül gamı, her birinin durumunun görünüşünü/resmini her bir yüz üzerine resmetmiştir.
Senin cömert elin eğer bu fakir aileliden talihsizlik düğümünü çözmezse; bu kurak yıl olayından sonra, onun ömrünün süt veren ineği
(artık) süt vermez. (Senin) kulun olan benim ayağım göçünce, tuttuğum işim benim elimden çıkmıştır. Ben ne söyleyeyim ki, ben kulun hali, ben kulunun durumunu gösteriyor” (Dîvân: I/242).
Enverî, hayatının en büyük sıkıntısını ve mutsuzluğu “kıran” başka bir
ifadeyle “kırân-ı kevâkib” hadisesinde yaşamıştır (Radavî 1372: 28; Kedkenî 1384: 32). Enverî’nin başından geçen ilk önemli ve sonucu sıkıntılı
olan olay, yıldızların durumuna bakarak verdiği bir hükümdür.
Devletşâh bu olay hakkında şu bilgileri vermiştir: “Yedi gezegen mizan/terazi burcunda birleşmişlerdi. Enverî, o ay birçok binaların şiddetli rüzgâr
vasıtasıyla yıkılacağı, büyük ağaçların kırılacağı ve şehirlerin harap olacağına
hükmetmişti. Halk, bu hükümden korktu ve bu beladan korunmak için sığınaklar
kazdılar. Enverî’nin hükmettiği gece, bir kişi Merv şehrinin minaresinin üzerine
bir lamba yakarak astı. O gece lambayı söndürecek kadar rüzgâr çıkmadı. Sabah
olunca Sultan Sencer, Enverî’yi çağırttı ve niçin yanlış hüküm verdin diye azarladı. Enverî de bu yıldızların birbirlerine yaklaşmalarından hâsıl olan tesirler birden olmaz, yavaş yavaş kendini gösterir diye, özür diledi. Öyle ki o sene Merv
tarlalarındaki harmanları ayıklayacak kadar bile rüzgâr olmadı” (Devletşâh 1382:
85-86).
Enverî hem çıkardığı karışıklıklar yüzünden hem Sultan Sencer’den
korktuğu için Merv’den kaçıp Belh şehrine gitmiş hem de pek çok olaylara
maruz kalmış, alaya alınmıştır. Çağdaşı Ferîd-i Katib: “Onun hükmettiği
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günde hiç rüzgâr esmedi. Ey rüzgârları hareket ettiren Tanrı, bunu ancak sen
bilirsin, Enverî değil” (Devletşâh 1382: 86) diyerek onu alaya almıştır.
Belh şehrine gelen Enverî, burada da fazla duramamıştır. Belh’de bulunduğu sırada Belh halkını hicveden “Harnâme” adlı bir manzumenin
kendisine isnat edilmesi yüzünden, halk tarafından yakalanıp yüzüne
peçe takılarak kadın kılığında şehirde dolaştırılan Enverî’yi Kâdilkudât
Hamîdu’d-dîn-i Velvâlicî kurtarmıştır (Devletşâh 1382: 86; Ateş 1977:
IV/279; Karahan 1995: XI/269; Safâ 1352: II/660; Armutlu 2012: 150).
Enverî, Belh’ten sonra yani 1155-1159 tarihleri arasında Bağdad’a ve
Musul’a gitmiş ve Kutbu’d-dîn Mevdûd b. Zengî ve oğlunu öven kasideler yazmıştır. Bu iki şehirde ne kadar kaldığı ve tekrar Belh’e ne zaman
döndüğü belli değildir. Gûr meliklerinden Gıyâsu’d-dîn Muhammed ve
Şehâbu’d-dîn’in 1162’den sonra tahta geçmesi üzerine Gûr meliklerini övdüğüne göre, Enverî bu tarihten sonra Belh’e dönmüş olmalıdır (Radavî
1372: I/28).
Enverî, hayatında önemli olaylardan birini de, Oğuzlar’ın 1153’de Horasan’ı işgal edip Sultan Sencerî esir aldıkları, Horasan şehirlerini yıktıkları, tanınmış simaları, bilginleri öldürdükleri (Ravendî 1957: I/176 vd.)
dönemde yaşamıştır. Bu hadise olurken Enverî, kasideleri içerisinde en
duygusal sayılabilecek ve vatani duyguların dile getirildiği bir kaside yazarak, Semerkand padişahına gönderir, onu memleketi kurtarmaya davet
eder.
Enverî’nin bu şiiri manzum bir mektub özelliğinde olup kaside nazım
şekliyle yazılmıştır. Kaside 73 beyit olup, Sultan Sencer’in evlatlığı olan
Rukneddîn Mahmud Kılıç Tagmaç Han’a yazılmıştır. (Yûsufî 1388: 138155) onun en güzel şiirlerinden biri olan bu kaside şöyle başlar:

به سمرقند اگر بگذرى اى با ِد سحر
نامۀ اهلِ خراسان ببر خاقان بر
“Ey sabah rüzgârı! Eğer Semerkand’a uğrarsan, sultana Horasanlılar’ın mektubunu götür” (Dîvân: I/201).
Enverî’nin hayatının üçüncü aşaması; son dönemlerinde yaşadığı hayattan bezip bıktığı için, kimseyi övmek veya yermekten, gazel söylemekten vazgeçerek, zahidler gibi bir köşeye çekildiği ve ölümü beklediği dönemdir. Aşağıdaki kıt’a bu duyguların yazıya dökülmüş şeklidir:
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داى مرا عاشقکى گفت غزل مى گویى
گفتم از مدح و هجا دست بیفشاندم هم
گفت چون گفتمش آنحالت گمراهى رفت
حالت رفته دگر باز نیاید ز عدم
غزل و مدح و هجا هر سه بدان مى گفتم
که مرا شهوت و حرص و غضبى بود بهم
این یکى شب همه شب در غم و اندیشۀ آن
کز کجا وز که و چون کسب کنم پنج درم
وان دگرم وزهمه روز در آن محنت و بند
که کند وصف لب چون شکر و زلف بخم
گ خسته تسلّیش بدان
وان سه دیگر چو س ِ
که زبونى بکف آرم که ازو آید کم
چون خدا این سه سگِ گرسنه را حاشا کم
باز کرد از س ِر من بندۀ عاجز بکرم
غزل و مدح هجا گویم یارب زنهار
بس که با نفس جفا کردم و با عقل ستم
ت مردان نبواد
انورى الف زدن سیر ِ
چون زدى بارى مردانه بیفشار قدم
گوشه اى گیر و س ِر راه نجاتى بطلب
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که نه بس دیر سر آید به تو بر این دو سه دم
“Dün bana bir şaircik, gazel söyler misin, dedi. Gazelden, medhiyeden ve hicivden de vazgeçtim dedim. Niçin diye sordu. Ona dedim ki; o haller doğru yoldan sapma (vakit) idi geçmiş zamanlar artık geri gelmez. Gezel, mehdiye, hiciv her üçünden de söyledim.
Çünkü benim hırsım, öfkem ve arzularım vardı. Bir gece (bir güzelin) şeker gibi bir dudağını, kıvrım kıvrım zülfünü vasf etmek için
sabaha kadar düşünmekteydim. Diğer gün kimden ve nerden beş
dirhem kazanırım diye akşama kadar üzüntü ve sıkıntıdaydım.
Üçüncü gün hasta köpek gibi kendimden zayıf kimi bulsam da onu
ezsem diye avunmaktaydım. Tanrı, keremiyle bu üç aç köpeği aciz
kulunun başından defetti. Tanrım! Gazel, mehdiye ve hicviye söyledim. Yazık ki aklıma ve nefsime bolca sitem ve cefa ettim. Ey Enverî
laf atmak yiğitlerin âdeti değildir. Mademki konuşuyorsun bari erkekçe sözünde dur/sebat göster. Bir köşeye çekil, kurtuluş yolunun
ucunu ara. Çünkü bu iki üç günlük hayatın sona ermesi gecikmeyecektir” (Dîvân: II/694-95).
Enverî, bazı kasidelerinde kendi yaşamıyla ilgili bilgiler vermiştir. Bu
bilgilerin başında hastalığına yakalandığı gelir. Öyle ki, bu durumdan Vezir Ebû’l-feth Tâhir’e sunduğu bir kasidesinde (k. 18); feleğin yaşam süresi
içerisinde ayağına esaret zinciri koyup ağır bir yükü sırtına vurduğunu,
bu yükün onu iki büklüm ettiğini ve vücudundan hiç ayrılmadığından
bahseder (Divân: I/42). El-Mesâlik ve Memâlik yazarı, eserinin “Der Vasf-ı
Belde-i Ebîverdî” kısmında adı geçen şehirde “bîmâr-ı piyû” çoktur demesi, Enverî’nin bu hastalığa yakalanması olasıdır (Radavî 1372: I/97;
Kedkenî 1384: 29).
Enverî’nin başka bir hastalığı da “gut” yani “nikris”tir. “Der Şikâyet”
başlıklı bir kıt’asında “âfet-i nikris” yani gut hastalığına düçar olduğunu
ve asitli içeceklerden uzak durduğunu söyledikten sonra memduhundan
şarap ister:

بزرگوارا دانی کز آفت نقرس
ز هر چه ترشی من بنده می بپرهیزم
“Ey yüce kişi! Ben kulun, nikris belasından dolayı asitli olan her
şeyden uzak durduğumu biliyorsun!” (Dîvân: II/688).
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Enverî’nin adı geçen hastalığa düçar olduktan sonra Sultan Sencer’in
onu ziyaret ettiği, Sencer’den başka şairin çok sevdiği ve Sultan Sencer’in
en yakın dostlarından biri olan ayrıca şairin kendisine birçok kaside sunduğu İmâdü’d-dîn Pîrûzşâh’ın da Enverî’yi görmeye gittiği, kaynaklarda
belirtilir (Kedkenî 1384: 30). Bu durumdan etkilenen Enverî, adı geçen
Şah’ın evine ziyarete gelmesini, Peygamber’in Ebû Eyyûb Ensarî’nin
evine gitmesine benzetmiştir (Dîvân: II/586; Kedkenî 1384: 30). Ayrıca Sencer dönemi vezirlerinden olan Hâce Mucîrü’d-dîn Muhammed de hastalığından dolayı şairi görmeye gittiğinde ona sunduğu bir kasidesinde
(Dîvân k. 185) de aynı benzetmeyi yapmıştır: “Ey ayağı ayaklardan daha mübarek olan kişi! Mustafa’nın Bû Eyyûb-ı Ensârî’nin yanına indiği gibi sen de benim yanıma indin!” (Dîvân: I/458).
Enverî’nin ölüm tarihi olarak, çeşitli seneler gösterilmiştir. Bu tarihler
1145-1201 arasındadır (Kedkenî 1384: s. 29) Enverî’nin ölümü, kıran hadisesi yüzünden Belh şehrinden kaçtıktan (1186) sonraki bir tarihte olmalıdır. Enverî Dîvânı’nı neşreden Muderris Razavî, onun ölüm tarihiyle ilgili
on üç rivayet nakletmiş ve Emin Ahmed Râzî’nin gösterdiği 583/1187
(Râzî ts.: II/28) tarihini tercih etmiştir (Radavî 1372: I/92; Armutlu 2012:
152).
2. KASİDECİLİĞİ
Enverî, bir kaside şairidir. Yazmış olduğu kasideleri ona Fars edebiyatında yüksek bir mevki kazandırmıştır. Kaside alanında yazdığı şiirleriyle
“şiirin peygamberi” olarak kabul edilmiştir. (Safâ 1352: II/668; Armutlu
2012: 153). Ondan sonra gelen bütün şairler, onu üstad ve üstün makam
sahibi olarak görmüşlerdir. Bu durumu tezkire yazarları da dile getirmişlerdir. Avfî: “Onun kasideleri sanatlı ve herkes tarafından beğenilmiştir. Öyle ki
hiç kimse onun kasideleri üzerine çıkamamıştır” (Avfî 1333: 339). Devletşâh da
“Şairlik yönü ve fazileti herkes tarafından bilinir. Zamanın şairlerinden pek az
kimse âlimlikte ve çeşitli faziletlere sahip olmada onun ayarı olabilir” (Devletşâh
1382: 83) derken Câmî de; “Şiir güzelliği, nazım düzgünlüğü onun halinin
yüceliğinden bir iz, güzellik onun irfan çehresinde bir ben gibi kalır” (Câmî 1367:
98) demiştir. Enverî hakkında en övücü sözler kullanan tezkirecilerden
biri de Âzer-i Bigdilî’dir: “Büyük bir bilgin ve şairdir. Şiir sanatında büyük bir
payeye sahip olduğundan lafız ve mana kullanımında benzeri çıkmamıştır. Ru-
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dekî’den bu yana dört kişi güzel şiir söylemiş söz anahtarıyla şairlik hazinesi kilidini açmıştır. Hekim Ebu’l-Kâsım Firdevsî, Şeyh Nizâmi-yi Gencevî, Şeyh Sa’diyi Şîrâzî ve hakîm Enverî’dir. Bunlar şiir temelinin dört sağlam sütunlarıdır”
(Âzer-i Bigdilî 1338: I/755)
Tezkireciler, Fars edebiyatında hepsi Selçuklular zamanında yetişmiş
olan üç büyük kaside şairini, Esîru’d-dîn-i Ahsîketî (ö. 1181), Hâkânî (ö.
1199) ve Enverî’yi mukayese ederken, Enverî’nin, dilin özelliklerine, güzel
söyleme ve yazma yeteneğine riayet ettiğini söylerler. Bir şair de: Zahîr-i
Fâryâbî (ö. 1202)’nin kasidelerini Enverî’ninkine tercih edenleri, “mucizeyi sihirden fark edemeyen güruh”a benzetir (Ateş 1977: IV/280; Armutlu 2012: 153).
Enverî, kasidelerinde tanınmış Arap ve Fars kasidecilerinin isimlerini
zikretmiştir. Arap şairlerinden İmru’u’l- Kays, Ebû Firâs, Hassân b. Sâbit,
Ebu Nuvâs’ın isimleri yer alır. Bu şairlerin Enverî üzerindeki etkilerini
görmemiz mümkündür (Dîvân: I/263, 456, II/659; Şehîdî 1387: 704-739).
Enverî’nin şiirlerinde, büyük kaside üstadları Ferruhî ve Unsurî’ye ehemmiyet vermeyip, onların yolundan gitmemesine rağmen, geleneksel yazdığı kasidelerinde mana ve düşünce olarak unsurî’nin tarzını görmemiz
mümkündür (Furûzanfer 1358: 333). Enverî, Am’ak-ı Buhârâyî’nin mısralarını tazmin etmiş, onu üstadı olarak da görmüştür. Enverî, en çok Ebu’lFerec-i Rûnî’yi beğenmiş, onun şiirlerinden iktibasta bulunmuş, onun tarzında birkaç kaside yazmıştır (Furûzanfer 1358: 333; Kedkeni 1384: 132).
Edebiyat tarihlerinde İran’ın en büyük şairlerinden ve Fars edebiyatının sağlam taşlarından birisi olarak gösterilen Enverî’nin en önemli özelliği, kaside alanında yaptığı yeniliklerdir. Bu yeniliklerden birisi belki de
en önemlisi; çok büyük bir oranda günlük konuşma diline yönelerek, kasidelerinin büyük bir bölümünde şiiri, konuşma dilinde kullanıldığı bir
yapıda söylemeye çalışmış olmasıdır. Bundan dolayı da Enverî’nin kimi
beyitleri, normal günlük konuşma dilindedir. Dolayısıyla şiirlerinde basit
ve sade kelimeler kullanması, bir “muhâvere” yani karşılıklı konuşma tarzının kasidelere yansıması şeklinde karşımıza çıkar (Safâ 1352: II/340):

با خرد گفتم کای غایت و مقصود جهان
نیست چیزی که بنزدیك تو آن مقصود ست
گفت ازین هر دو یکی جز که شهاب الدین نیست
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گفتم آن دیگر گفتا حسن محمود ست
گفتم اغلوطه مده این چه دویی باشد گفت
دویی عقل که هم شاهد و هم مشهود ست
“Akla ‘dünya isteklerinin amacı senin yakınında (olup da ) yok
olmayan bir şey yoktur’ dedim. Akıl: ‘bu ikisinden biri Şehabeddin’den başkası değil’ dedi. ‘Diğeri kimdir’ dedim. Hasan-ı Mahmud’dur’ dedi. Akla: ‘Yanıltma! Bu nasıl olur?’ dedim. ‘Aklın ikisi
hem şahid hem meşhuddur’ dedi” (Dîvân: I/57).
Enverî, “dedim-dedi” veya Fars Edebiyatı’nda karşılık bulduğu şekilde yani “soru ve cevap” tarzını kasidelerinin birçoğunda kullanmıştır.
O olgun, güzel ve latif soru ve cevaplar aracılığıyla kendine özel bir üslup
yani “sebk-i ihtirâ’î” oluşturmuştur. Kasidelerdeki bu tarzı, bir asır sonra
güzel bir şekilde ve hoş bir üslupla Sa’dî-yi Şîrâzî (ö. 1290)’nin kasidelerinde görülecektir (Furûzânfer 1358: 334).
Enverî’ye gelinceye kadar şairler, övgüde kullanılması gereken mazmun ve mefhumları söyleyerek, sonraki şairlere bir şey bırakmamışlardır.
Enverî kasidede kullanılması geleneksel mazmunlar yerine, derin anlamlı
yeni mazmunlar ve mefhumlar bulmaya ve onları kasidelerinde kullanmaya yönelmiştir. Enverî, övgüde kullanmak için, yaratıcı zihnine yönelerek yeni mazmunlar bulmuş, bunları kullanarak, şiirde kullanılan mazmunların dışına çıkmıştır (Safâ 1352: II/354). Enverî, Fars şiirinde pek görülmeyen bilimsel düşünceleri ve çeşitli bilimlere ait ıslahatları, olayları
ve konuları kasidelerine taşımıştır. (Safâ 1352: II/341)
Böylece Enverî, Samaniler ve Gazneliler dönemi şairlerinin kaside üslubunu kırarak, Fars şiirinde büyük bir devrim gerçekleştirerek, yeni bir
ekol ve üslup geliştirmiştir. Bu üslupla yaşadığı çağa damgasını vurmuş,
Fars şiirinde şahsi üslup sahibi olarak edebiyat tarihi sayfalarına adını altın harflerle yazdırmıştır (Armutlu 2012: 154).
Enverî yeni bir tarz ortaya koyarken şiirin sadeliğine, sözün akıcılığına
dikkat etmiştir. Sözün akıcılığından amaç, şiir dilini konuşma diline yakınlaştırmaktır. Şiiri de bir vasıta olarak görmüştür (Furûzânfer 1358: 333)
Dolayısıyla kasidelerini genellikle konuşur gibi gayet sade bir nesre ben-
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zeyen bir üslup ile yazmıştır. Fakat bunlarda görülen ve duyulan şey; çırpınan bir kalpten ziyade engin bir muhayyile (Ateş 1977: IV/281) geniş bir
bilimsel ve kültürel birikimdir.
Enverî kuvvetli bir şiir gücüne, güçlü bir fikre sahip olmasından dolayı, kasidelerinde zor manaları birleştirmede başarılı olmuş, anlaşılması
zor olan mükemmel kasideler yazmıştır. Enverî’nin kasidelerini anlaşılmaz yapan önemli bir husus, onun şiirde bilgisini göstermek istemesidir.
Enverî, öğrendiği bütün bilimlere ait terim ve kavramları kasidelerinde
kullanması, özellikle astronomi ve heyet bilimlerinden hassas konuları
seçmesi, işlemesi kasidelerini anlamayı zorlaştırmıştır. Felsefede “hikmet
güneşinin gölgesi” ve “bilginin kaynağı” olarak gördüğü İbn Sina’ya büyük bir hayranlık beslemiş, onun fikirlerini beğenmiş ve bunları kasidelerine getirip işlemekten çekinmemiştir. (Furûzânfer 1358: 335-336; Kedkeni
1384: 23-25; Ateş 1977: IV/281; Armutlu 2012: 155).
Enverî’nin sade ve akıcı dilinin kusurları yok değildir. En başta Arapça
cümle ve tabirleri kullanma arzusu gelir. Bazen bütün bir mısra Arapça
olduğu gibi, bazen de münferit kelimleler ve terkipler Arapça’da olduğu
gibi kullanılmaktadır. Hatta Farsça kelimelerin Arapça nahiv kaidelerine
göre tertip edildiği görülür (Ateş 1977: IV/281; Armutlu 2012: 155). Enverî,
üslubunun bir özelliği olarak Farsça müfredatı Arap dilinin ölçüsüne göre
düzenlemesine rağmen, Farsça ve Arapça ibareleri birbirleriyle eriterek
bir kalıba dökme başarısını göstermiştir (Furûzânfer 1358: s. 334). Aşağıdaki beyitler birer örnektir:

شکلِ درگا ِه رفیعت را دعا کرد آسمان
شکلِ او شد افضال االشکال وهو المستدیر
رنگِ رخسا ِر ضمیرت را ثنا گفت آفتاب
لونِ او شد حسن االلوان وهو المستنیر
“Gökyüzü, senin yüce kapının şekline dua etti. Onun şekli şekillerin en güzeli oldu. Güneş, senin parlak yüzünün rengi için övgüde
bulundu. Onun rengi renklerin en güzeli oldu” (Dîvân: I/244).

چه روی راه تردّد قضی االمر فاقم
چه کنی نقش تخیّل بلغ السیل زباه
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“Neden şüphe yoluna yöneliyorsun? Hadise sonuçlandı, kalk!
Hayal nakşını ne yapacaksın? Sel, yükseklere ulaştı/iş işten geçti”
(Dîvân: II/415).
Yukarıdaki beyitte geçen “ ”بالاغ السیل زُباهArapça bir fiil cümlesidir. “Sel,
zeminin yükseklerine ulaştı, tepeleri kuşattı” anlamına gelen bu ifade, “iş işten
geçti” ve “bıçak kemiğe dayandı” anlamında kullanılan bir deyimdir (Dihhudâ 1376: I/461).

بخت بیدار تو حی ال ینام
ملك تأید تو ملك ال یزال
“Senin uyanık bahtın uyumayan (bir) diridir! Senin güçlü mülkün, yok olmayan (bir) mülktür.” (Dîvân: II/287).
Enverî’nin Arap üslûbuna yer vermesi, anlaşılması zor olan Arapça ve
Farsça kelimeler kullanması, şiirlerinde bilimlerin özelliklerine temas etmesi, anlaşılması güç şeyler yazması vb. etkenler, yeni mazmunlar bulma,
bilinmeyen terkipler kullanma, zor olan redif ve sorunlu kafiye kullanma,
farklı istiare ve kinayelere yer verme gibi etkenlerle bir araya geldiğinde
kasidelerinin anlaşılması zorlaşır. Böylece kasideleri, genellikle şerhsiz
anlaşılmaz bir hal alır. (Safâ 1352: II/341) Enverî’nin kasidelerinin anlaşılması ve yan bilgilere ihtiyaç gösteren şiirlerinin açıklanması için, Muhammed b. Dâvûd el-Alevî eş-Şâdîâbâdî’nin yazdığı bir eser yanında, Ebû’lHasen Ferâhânî Şerh-i Muşkilât-ı Dîvân-ı Enverî (nşr. Muderris Radavî,
Tahran 1340), Seyyid Ca’fer-i Şehîdî de Şerh-i Lugât ve Muşkilât-ı Dîvân-ı
Enverî-yi Ebîverdî (Tahran 1387) adlarıyla birer eser yazmışlardır (Safâ
1352: II/667; Karahan 1995: XI/268; Armutlu 2012: 156)
Kedkenî’nin Fars şiirinin en güzel kasidelerinden birisi dediği (Kedkeni 1384: 32) ve matla beyti aşağıda yazılan kasidesi, Enverî’nin zor anlaşılan kasidelerinden biridir:

اى مسلمانان فغان از دو ِر چرخِ چنبرى
ق تیر و قصد] ماه و سیرِ مشترى
ِ وز نفا
“Ey Müslümanlar! Çember (gibi dönen) feleğin dönüşünden,
Merih yıldızının ikiyüzlülüğünden, Ay’ın zarar vermesinden.
Müşteri yıldızının hilelerinden elaman!” (Dîvânı: I/469.)
Aşağıda matla beyti verilen kaside hakkında Devletşâh: “Bu kaside çok
zordur ve şerhe muhtaçtır” demiştir. (Devletşâh 1382: 84)
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باز این چه جوانى و جمالست جهان را
وین حال که نو گشت زمین را و زمان را
“Yine cihanın bu gençliği güzelliği nedir? Zemin ve zaman için
yeni sayılan bu hal nedir?” (Dîvân: I, 9).
Enverî’nin müşkil kasidelerinden biri de onun Ebû Alî el-Hasan adına
yazdığı 7. kasidesidir. Şems-i Kays-ı Râzî, Enverî’nin kaside içerisinde geçen aşağıdaki üç beytini iğrâk/aşırı mübalağa sanatına örnek göstermiştir
(Şehîdî 1387: 19):

مگر بسایۀ او بر نشاندش تقدیر
و گر نه کی بغبارش رسد سوار ذُکا
بدخل و خرج غباری که نعلش انگیزد
کند ز صحرا کوه و کند ز کُه صحرا
زمانه سیری کامروزش ار بر انگیزد
بعالمی بردت کاندرو بود فردا
“Güneş memduhun atının tozuna yetişmeseydi, belki de yazgı,
onun gölgesine kondururdu. Atının nalından sıçrayan tozun taşıdığı toprak sahrada dağ, dağda sahra yapar. Rüzgâr/zaman gibi süratli giden at, eğer coşarsa, seni öyle bir âleme götürür ki, bugün, o
âlemin sakinlerine göre yarın olurdu” (Dîvân: I/16).
Yukarıdaki son beyit, Enverî’nin zor anlaşır beyitlerinden biridir. Bu
beyti, Ferahanî, Şerh-i Müşkilât-ı Dîvân-ı Enverî isimli kitabında üç şekilde
yorumlamış ve anlam vermiştir. Buna göre; “Eğer onu coşturursan, geçmiş
zamandan önce ve gün bitiminde, seni bir âleme götürür ki, o âlemde yarındır,
yani “âlem-i ebed”dir. Ya da seni bir âleme götürür ki, bugün o âlemde yarındır,
yani “âlem-i ezel”dir. Veya seni bir âleme götürür ki, bugün o âlemin sakinlerine
nispeten yarındır” (Ferahânî 1340: 21).
Enverî’nin kasidelerinde diğer şairlerde bulunmayan bir takım hususiyetler de vardır. Mühim bir kısmı çok uzun olan kasidelerine alışılmış
nesip ve teşbible başladığı gibi çok kere övgüyle de başlar (Ateş 1977:
IV/280). Bu övgüler mübalağa sanatının en güzel örnekleri olarak karşımıza çıkar:
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زهی دست تو بر سر آفرینش
وجود تو سر دفتر آفرینش
قضا خطبه ها کرده در ملکو ملّت
بنام تو بر منبر آفرینش
جهل سال مشّاطۀ کون کرده
رسوم ترا زیور آفرینش
اگر فضلۀ گوهر تو نبودی
حقیر آمدی گوهر آفرینش
“Ne güzel! Senin elin tüm varlıkların üstü üzerinde, senin varlığın bütün varlıkların önünde kader; din ve padişahlık ülkesinde,
yaratılış minberi üzerinde senin adına hutbe okur. Âlemi süsleyen,
kırk yıl senin yasalarınla yeryüzünü süslemeye karar verdi. Eğer
senin cevherindeki fazlalık olmasaydı, yaratılanların cevheri değersiz olurdu” (Dîvân: I/264).
Şems-i Kays, Enverî’nin bu ve buna benzer övgülerini övgü sınırının
dışına taşan ifadeler olarak görür, ifrat ve tefrit yönüyle de övgü ayıbı kabul eder ve bu tip övgülerin Peygamber’in dışında kimseye söylenmesini
benimsemez. Bu şekilde yapılan övgüleri doğru dışı olarak benimsediği
için, hiç kimsenin doğruların dışına çıkmaya hakları olmadığını da söyler
(Şems-i Kays-ı Râzî 1338: 358).
Enverî’nin kasidelerinde, mübalağa sınırlarını aşan “taklîd-i âhengî”
vardır. Bu ahenk, beyitler içerisinde seslerin, hecelerin, kelimelerin sıralanışı ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerinden doğan, farklı duygular
uyandıran uyum ve armonidir. Enverî, kasidelerinde, övgüsünü yaptığı
hükümdarın savaş sahnelerine de yer verir. Bu sahnelerde, asker kalabalığını, savaş alanının dehşetini, hamlelerin zelzeleye benzeyen sarsıntısını,
çelik kılıçların öldürücülüğünü, mızrakların ortalığı kana boyayışını, savaş alanının lale bahçesine dönüşünü beyitlerine yansıtmış ve savaşı, kelimelerin manasından ziyade çıkardıkları seslerle imitasyon etmiş ve
ahenk taklidinin güzel örneklerini vermiştir (Armutlu 2019: 448):
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روزی که چو آتش همه در آهن و پوالد
بر باد نشینند هزبران جوالن را
وز زلزلۀ حمله چنان خاك بجنبد
کز هم نشناسند نگون را و سنان را
وز عکس سنان و سلب لعل طراده
میدان هوا طعنه زند الله ستان را
“O gün rüzgâr atına binerek saldıran aslanların demir ve çelik
olan (kılıçları), cehennem gibiydi. Tarafların hamlesinden oluşan
zelzele, toprağı öyle oynattı ki, yükselenler ve alçalanlar bilinemedi.
Mızrağın (kana benzeyen) parıltısından ve küçük mızrağın (kan
gibi) kırmızıya çalmasından dolayı lale bahçesi savaş meydanına sitem ediyordu.” (Dîvân: I/11)
Enverî, övgüsünü yaptığı kişiyle, kasidesinin ilerleyen kısımlarında
onunla sıradan bir kişi gibi doğal konuşur, onu uyarır, söyleyeceğini söyler. Enverî Sultan Sencer’in övgüsünü yaptığı bir kasidesinin ilerleyen kısımlarında bu tarzını şöyle ortaya koyar:

خسروا بنده را چو دهسال است
ى آن باشد
ِ که همى آرزو
کز ندیمانِ مجلس ار نشود
از مقیمانِ آستان باشد
بخرش پیش از آنکه بشناسیش
وانگهت رایگان گران باشد
چه شود گر ترا دراین یك بیع
دست بوسیدنى زیان باشد
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ك تو
ِ یا چه باشد که در ممال
شاعرى خام قلتبان باشد
“Ey hükümdar! (bu) kul on yıldan beri; şunu arzu ediyordu.
Meclisinizin nedimlerinden olmasam da, eşiğinde oturanlardan olayım. Onu tanımadan önce onu satın al tanıdığın vakit, bedava/ucuz
(olan) pahalı olur. Eğer sen bu satışta bir el öptürmekle zarar etsen
de olur? Yahut senin ülkelerinde ham, basit bir şair bulunsa ne
olur?” (Dîvân: I/137).
Enverî, kasidelerinde eski üstadların yolunu takip etmiş, onların kullandıkları ortak mazmunları kendisi de kullanmıştır. Kedkenî’nin deyişiyle: “Öncekileri yeni elbiseler içerisinde sunmuştur” (Kedkenî 1384: 59). Örneğin Enverî, “Der Medh-i Nâsıru’d-dîn Ebû’l-Feth” başlıklı kasidesinde
(k. 1); “zülf-i benefşe”, “ârız-ı gül”, “zebân-ı sûsen”, “çeşm-i nergis”,
pençe-i çınâr”, “kemer-beste-i ney” ve benzeri klişe mazmunları kullanmıştır. Ayrıca; “dest-i çınar”, “kemer-beste-i ney”, “sipihr-i hâle”, “tîğ-i
berg-i bîd”, zirih-i âb-gîr” gibi benzer mazmunları “Der Medh-i SadrSâhib Tâhir b. Muzaffer” başlıklı kasidesinde (k. 56) de görürüz (Dîvân:
I/124). Fakat şair, bununla yetinmeyip, edebi kaynakların da belirttiği yaratıcı özelliğini göstererek, zamanına kadar hiç kimsenin kullanmadığı
“zemâne-seyrî”, “suvâr-ı zukâ” (Dîvân: I/16), “âb-ı seyr-âteş” (Dîvân: I/44),
“Rüstem-i Neysân” (Dîvân: I/9) gibi mazmunları veya orijinal buluşları
kasidelerinde kullanmıştır. Enverî’nin başarısı ve de büyüklüğü de buradan gelir. Aşağıdaki beyit bunlara bir örnektir:

ژاله سپر برف ببرد از کتف کوه
چون رستم نایسان بخم آورد کمان را
“Nisan Rüstem’i yayını gerince; jale, kalkan (olarak) dağ yamacından kar götürdü” (Dîvân: I/9).
Enverî, övgü kasidelerinde, meşhur oldukları yönleri ve sıfatlarıyla
anılan mitolojik, efsanevi ve dini kişiliklere yer verirken, bu kişilerin taşıdıkları sıfatların fazlasıyla övdüğü kişide de olduğunu söylememiş ve
methettiği kişileri, bu kahramanlarla kıyaslayarak yüceltmemiştir. Enverî,
kasidelerinde yer verdiği şahsiyetlerle birlikte onun çevresinde yer alan
tüm unsurlara da yer vererek komplike bir yapı ortaya koyar. Bu oluşumun geniş bir anlam dünyasını, bir beyitte değil, kasidesinin büyük bir
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kısmına yayar. Bir taraftan derin esatir bilgisini gözler önüne sererken, diğer taraftan geniş kadrolu şahsiyetlerin özelliklerini tekbir şahsiyete, yani
övdüğü kişide toplandığını göstermeye çalışır. Bu anlatım ve işleme tarzı,
Enverî’ye ait çok özel ve de Enverî’yi diğer şairlerden ayıran özelliktir (Armutlu 2012: 158).
Örneğin Enverî, bir kasidesinde Süleyman Peygamber’e ve onunla özdeşleşen “taht”, “yüzük”, “hükümranlık”, “Asaf”, “Hüdhüd”, “Belkıs”,
“karınca”, “çekirge”, “nutuk” gibi unsurlara yer vererek, unsurların anlam dünyası içerisinde Sultan Sencer’i güç ve iktidar sembolü olarak gösterir (Dîvân: I/374-377). Aynı durum Merv şehrinin ünlü mutasavvıfı olan
Kutbeddin Ebu’l-Muzaffer’i övdüğü kasidede de görülür. (Dîvân: I/264265) Enverî, burada çeşitli tasavvufi kavram ve ıslahatlara yer vererek,
hem tasavvuf bilgisini hem de övgüsünü yaptığı kişinin mana dünyasını
ortaya koyar. Bu özellik, onu diğer kasidecilerden ayıran özelliktir (Kedkenî 1384: 50-51) Enverî, yazdığı kasidelerle şöhret bulmuştur. Kaside söyleyen Fars şairlerinin başında gelerek, Fars şiirinin üç peygamberinden
biri olarak kabul edilecek bir dereceye ulaşmıştır (Armutlu 2012: 158).
Kısaca diyebiliriz ki, Enverî, Fars Edebiyatı’nın önde gelen en güçlü
kaside şairlerinden birisidir. Onun bu özelliğe sahip olmasının altında
şüphesiz bireysel yeteneği yatar. Bu yeteneğini, sahip olduğu bilgi birikimiyle birleştirdikten sonra, yatkın olduğu kaside nazım şekline dökmüş
ve bu alandaki başarısını, kabiliyetini ortaya koymuştur. Kasidede yakaladığı bu başarının altında her ne kadar “ihtirâ’” varsa da daha çok; “vuzuh” ve “belâgat”, “âheng” ve “aşırı mübâlağa” vardır.
3. KASİDELERİN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ
3.1. Beyit Sayısı
Enverî’nin yazdığı kasidelerin beyit sayıları oldukça değişiklik arz
eder. Kasidelerinin en az beyit sayısı 7’dir. Yedi beyitten oluşan kaside
sayısı 2’dir. Ayrıca onun 10 beyit (2 adet), 11 beyit (1 adet), 12 beyit (2
adet), 14 (1 adet), 15 beyit (6 adet) ve 16 beyit (1adet) olan kasideleri, beyit
sayısı yönünden az olan kasidelerdir. Kasidelerinin en uzunu 115 beyit
ve 101 beyittir. Bu uzun kasidelerden 1’er tane yazmıştır. Onun uzun diyebileceğimiz diğer kasideleri sırayla 85 beyit (1 tane), 81 beyit (1 tane), 73
beyit (1 tane), 72 beyit (1 tane) ve 70 beyit (1 tane)tir. Enverî’nin beyit sayısı
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60 ile 69 olan 7 kaside yazmıştır. Bunlar, 62, 66 ve 68 (1 tane), 61, 64 ve 67
(ikişer tane) ve 65 beyitten (3 tane) oluşur. Enverî’nin beyit sayısı en çok
olan kasideleri 30-34 arasındadır ve bu sayıda yazılan kaside sayısı 28’dir.
Bunu beyit sayısı 40-45 olanlar takip eder. Bu sayıda yazılan kaside sayısı
24’tür. Bunların ardından beyit sayısı, 35-40 (22 adet) ve 45-50 (14 adet)
olanlar ve daha sonra da 50 ile 55 beyit arasında yazılan 11 adet kaside
gelir.
Yukarıdaki bilgelere ek olarak kasidelerin beyit sayısını 5’li grup halinde şöyle gösterebiliriz:
Beyit sayısı

Örnek sayısı

7-10

7

11-15

12

16-20

18

21-25

30

26-30

14

31-35

32

36-40

27

41-45

22

46-50

11

51-55

10

56-60

4

61-65

7

66-70

5

71-75

2

76-80

2

81-85

1

101

1

115

1
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3.2. Vezin
Enverî’nin ahenk unsurlarının başında vezin gelir. Vezin, onun şiirlerinin ritmini harekete geçiren bir unsurdur. Dolayısıyla değişik bahir ve
onların vezinlerini kullanmıştır. Bunların dağılım şekli şöyledir:
Remel Bahri: 61
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

26

Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün

21

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

10

Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün

4

Hafîf Bahri: 42
Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün

42

Hezec Bahri: 31
Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

12

Mef’ûlü Mefâ’ilün Fe’ûlün

9

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün

7

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

2

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlün

1

Muzâri’ Bahri. 29
Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün

28

Mef’ûlü Fâ’ilâtün Mef’ûlü Fâ’ilâtün

1

Müctes Bahri: 28
Mefâ’ilü Fe’ilâtün Mefâ’ilü Fe’ilün

28

Karîb Bahri: 5
Mef’ûlü Mefâ’îlü Fâ’ilün

5

Müteekârib Bahri: 5
Fe’ûlün Fe’ûlün Fe’ûlün Fe’ûlün

5

Münserih Bahri: 3
Müfte’ilün Fâ’ilâtü Müfte’ilün Fâ’ilün

2

Müfte’ilün Fâ’ilün Müfte’ilün Fâ’ilün

1
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Serî’ Bahri: 1
Müfte’ilün Müfte’ilün Fâ’ilün

1

Enverî, kasidelerinde 9 ayrı bahir kullanmıştır. Yukarıda da görüldüğü
gibi en fazla remel’i ve onun 4 veznini (61 defa) ve en az da serî’ bahrini
(1 defa) kullanmıştır.
3.3. Kafiye
Enverî, kasidelerinde ahengi sağlamak için bir takım unsurlardan yararlanmıştır. Bunların başında kafiye gelir. Enverî, şiirlerinde âhengi sağlayan iki tür kâfiyeye yer vermiştir. Bunlar, harflerine göre belirlenir:
Kâfiye tek bir ünsüz ya da uzun ünlü yani revî tekrarından ya da birden
fazla ses benzeşmesinden oluşur. Tek bir sesin tekrar edilmesiyle oluşan
kâfiyelere “مجرّد/mücerred” kâfiye, birden fazla sesin tekrarıyla yapılan
kâfiyelere de “مرکّب/mürekkeb” kâfiye denir. Şiirlerde mürekkeb kâfiye;
mürdef, mukayyed ve mü’esses olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkar.
Bu adlandırma, mısra sonlarında kâfiyeyi meydana getiren kelimelerin
içerisinde, asıl kafiye harfi olan “revî”den önce gelen ridf, kayd, te’sis ve
dahîl adı verilen kafiye harflerinin bulunmasından ileri gelir.
Enverî, kaside olarak mürekkeb kafiyeyi çok kullanmıştır. Mürekkeb
kafiyenin mürdef şekli kasidelerinde ağırlıklı olarak kullanmıştır. Bu kafiye çeşidi onun kasidelerinde “elif’li, vâv’lı, ye’li” mürdefeler olarak karşımıza çıkar. Mürekkeb kafiyenin mukayyed ve müesses çeşidi oldukça
az kullanılmıştır. Aşağıdaki örnekler, bu üç kafiyeye örnektir:

چون وقت صبح چشم جهان سیر شد ز خواب
بگسسته شد ز خیمۀ مشگین شب طناب
“Dünyanın gözü, sabahleyin uykudan kurtulunca, gecenin siyah çadırdan ipi kopardığını gördü” (Divân: I/29)
Yukarıdaki matla beyti verilen 13. kasidenin birinci beytinde yer alan
“hâb ve tınâb”, ve ardından gelen “serâb, cevâb, nâb, bâb, itâb, şebâb…”
gibi kafiyeli kelimelerdeki revi harflerinden önce gelen “ ا/elif”ler bu kasidedeki kafiyelerin ridf harfini oluştururlar. Bu harfle yapılan kafiyelere
“kafiye-i mürdefe/müreddefe” denir.
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گشت از دل من قرار غایب
کارم نشود به از نوایب
“Benim gönlümde kaybolma (düşüncesi) yer etti. İşim olaylardan dolayı iyi gitmedi” (Divân: I/33)
Enverî, yukarıdaki matla beyitteki “gâyet-nevâyib” ile matla beytin devamında kullandığı “müvâzib, gâzib, sâkib, vâcib, acâyib, münâsib…”
gibi kelimelerde, “ ”بharfi revîdir. Revî’den önceki harfler ‘dahîl’ ve
dahîl’den önceki “”اler de ‘te’sîs’ harfidir. Bu harfler ile yapılan kâfiyelere,
“mü’essese/mü’esses” kâfiye denir.

حبّذا کارنامۀ ارتنگ
ای بهار از تو رشك برده برنگ
“Ey baharın senden dolayı renklerini kıskandığı (Mani’nin)
kârnâme-i Erteng’e aferin!” (Divân: I/278).
Yukarıdaki beyitteki “erteng-reng” ile “neng, teng, zeng, dereng, ferseng…” gibi kâfiyeyi meydana getiren kelimelerdeki revî’den önce gelen
“ ”نharfleri “kayd harfi” olduğu için, böyle harflerle yapılan kâfiyelere
“kâfiye-i mukayyed” denir.
Enverî’nin şiirlerinde mürdefe’den sonra en çok kullanılan bir kâfiye
çeşidi de mücerred’tir. Mücerrede/mücerred kafiyenin özelliği, tek bir ses
tekrarına dayanmış olmasıdır. Başka bir söyleyişle sadece revî’nin tekrarından oluşan bir kâfiye türüdür. Aşağıda matla beytinde yer alan kâfiye
türü mukayyed’dir

چو شاه زنگ بر آورد لشکر از ممکن
فرو گشاد سراپرده پادشاه ختن
“Şah Zengi, (çeşitli) yerleşkeden ordu çıkarınca, Hoten Sultanı sarayını açtı” (Divân: I/368).
Şair, yukarıdaki beyitteki “mümekken-hoten” ve onu takip eden
“dâmen, semen, aden, beden, âhen…” gibi kelimelerdeki son harf olan
“”نlar revî, bu harfle yapılan kâfiyelere de kâfiye-i mücerrede/mücerred
denir. Başka bir ifadeyle bu kelimelerde sadece revî, tekrar edildiği için,
bu kasidenin kâfiye türü de mücerred’ir.
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Sonuç olarak Enverî, ahenk unsuru olarak 205 kasidesinden 201 kasidesi kafiyelidir. Bu kafiyelerin dağılımı şöyledir:
Mürekkeb Kafiye:

140

Mürdef/Mürdefe
Elif’li Mürdefe:

88

Vâv’lı Mürdefe:

20

Ye’li Mürdefe:

28

Müesses:

3

Mukayyed:

1

Mücerred Kafiye:

61

3.4. Redif
Enverî’nin aheng unsurlarından biri de rediftir. Onun tüm kasidelerinde kullandığı redif sayısı 99’dur. Başka bir ifade ile şairin 205 kasidesinin 99’unun redifi vardır. Belagat kitaplarında redîf, revî’den sonra gelen
ve aynen tekrarlanan ses olarak tanımlanmıştır. Başka bir ifadeyle, Mısra
sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin,
kelime ve kelime guruplarının tekrar edilmesine redîf denir. Redîfli manzumelere de müreddef denir. Enverî, kâfiyeye gösterdiği ilgiyi redîfe göstermemiştir. Kaside redîfleri oldukça azdır. Onun şiirlerinde redîf iki şekilde karşımıza çıkar: Ek halindeki redifler, kelime halindeki redifler.
Ek halindeki redîfler, eş görevli eklerin tekrarlanmasıyla oluşan redîflerdir. Şiirlerde kâfiye, kelimenin köklerinde, redîf ise eklerinde vardır.
Aşağıdaki matla beytinde bulunan “destûrest-ma’mûrest” ve devamındaki “sûrest, kâfûrest, ma’zûrest, mansûrest…” gibi kelimelerde yer alan
ve aslı" "استolan " "ستsesleri ek olup görevleri aynı olduğundan
redîf’tir. Beyitte kâfiyeye söz konusu olan kelime tabanı “destûr” ve
“ma’mûr”dur. Kelimenin tabanındaki kâfiye harfleri yani, revî ve ridf bulunduğundan “ûr” seslerinde "vâv"lı mürdefe kâfiye vardır:

مای بیاور که جشن دستورست
جشن عالی سرای معمورست
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“Şarap getir! Çünkü vezirin şenliği var. Muhteşem sarayda
yüce bir şenlik” (Divân: I/67).
Kelime halindeki redifler, ayni anlamda kelimelerin tekrarlanmasıyla
meydana gelen redîf’lerdir. Enverî’nin şiirlerinde iki şekilde kullanılmışlardır. Bunlar ya tek kelimeden veya iki kelimeden oluşmaktadırlar. Aşağıdaki beyitte redîf, tek kelimeden oluşmuştur:

ای جهان را ایمنی از دولت طغرلتکین
جاودان منصور بادا رایت طغرلتکین
“Ey Tuğrul Tekin’in devletinden dolayı dünya için güvence
olan! Tuğrul Tekin’in sancağı sonsuza kadar muzaffer olsun!”
(I/388).
Yukarıdaki beyitte ve beytin devamında bulunan yer alan “Tuğrul Tekin” kelimeleri aynı anlam yani, kasidedeki tüm beyit sonlarında özel isim
görevinde bulunduğu için redîf’tir. Bu kelimeden önceki “te” harfi revî
olup bu sesle/harfle yapılan kafiye, tek bir ses benzeşmesine dayandığı
içinde mücerred kafiyedir.
Enverî’nin kasidelerinde ek redifler fazla değildir. Bunlardan en çok “i/( ”ی23 defa) ve “est” (20 defa) kullanılmıştır. Kelime halindeki redifler
daha çok kullanılmıştır. Bunlar içerisinde tek kelime olanlar daha çoktur.
Tek kelime içerisinde de “bad” (11 defa), “ra” (6 defa), “girifte” (3 defa),
“rüzgâr” (3 defa), “girift, dâd, bâşed, âferîn” de (2’şer defa) kullanılmıştır.
4. KASİDELERİN YAZILIŞ SEBEPLERİ
Enverî, bir kaside şairidir ve kaside yazmasının asıl sebebi başta hükümdar olmak üzere devletin ileri gelenlerini övmek ve onları yüceltmektir. Aşağıdaki matla beyti verilen ve “Der Medh-i Sultân Sencer” başlıklı
kaside (k. 51), sultanın övgüsü üzerine yazılmıştır:

حسروا بخت همنشین تو باد
مشتری در قران قرین تو باد
“Ey hükümdar! Senin talihin (senin) yoldaşın olsun! Senin sahipkıran (belirtin olan) Müşteri Yıldızı (senin ) yakınında olsun!”
(Divân: I/116).
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Aşağıda matla beyti verilen ve başlığı “Der Medh-i Sadr-ı Ecel Ziyâü’dDîn Mansûr” olan kaside (k. 89), vezir övgüsü için yazılmıştır:

رئیس مشرق و مشرق ضیاء الدین منصور
که هست مشرق و مغرب ز عدل او معمور
“Doğu ve batının adaletinden dolayı mamur olduğu; doğunun
ve batının efendisi (olan) Ziyâü’d-dîn Mansûr!” (Divân: I/231).
Enverî, “Der Medh-i Emîrü’l-Ümerâ İzzedîn Tuğrul Tekin” başlıklı kasidesini (k. 44) emirler emirinin övgüsü üzerine yazmıştır. Matla beyti
aşağıdadır:

ایام زیر رایت رای امیر باد
ایام او همیشه چو رایش منیر باد
“Günler, emirin görüşünün bayrağı altında olsun! Onun günleri, onun görüşü gibi parlak olsun!” (Divân: I/104).
Enverî’nin kaside yazma sebepleri oldukça çoktur. Göreve atanan kişinin makamını tebrik etmek (k. 26), memduhun yaptırdığı kasr, köşk gibi
imâretler kaside yazma sebebidir (k. 28, 29, 42, 57, 76, 110, 117, 135, 180).
Enverî’nin “Der Sıfat-ı Kasr u Bâğ-ı Mansûriyye ve Medh-i Nâsıru’d-dîn
Tâhir” başlıklı kasidesi (k. 180) buna bir örnektir:

ویحك ای صورت منصوریه باغی و سرای
یا بهشتی که بدنیات فرستاد خدای
“Mansûriye’nin bağı ve sarayı, ne güzelsin! Tanrı’nın dünyaya
gönderdiği bir Cennet’sin” (Divân: I/443).
Vezirin çocuklarından birini veya kendisini metheden birine karşılık
olarak o da karşı tarafın çocuğunu övme (k. 81, 149) veya sultandan istekte ve yardımda bulunma/rica (k. 82) da kaside yazma nedenlerinden
biridir. Enverî, “Ez Zebân-i Ehl-i Horâsân Be-Hâkân-ı Semerkand
Ruknu’d-dîn Kılıç Tamgaç Han Peser-hânde-i Sultân Sencer” başlıklı kasidesini (k. 82) yardım talebinde bulunmak amacıyla yazmıştır. Kaside,
onun en hüzünlü ve gönül yaralayan kasidelerinden biridir. Bu kaside
aynı zamanda tarihi değeri olan belge niteliğindedir. Kaside, bir mektup
özelliği taşır. Sultan Sencer’in Oğuzlar’a esir düşmesi ve Horasan’ın içine
düştüğü olumsuz bir duruma son verilmesi için Enverî, Horasan halkının
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dilinden Sultan Sencer’in evlatlığı olan Semerkant Hakanı Rukneddin Kılıç Tamgaç Han’a bir mektup yazarak, Oğuzlar’dan babasının intikamını
almasını ve onların Horasan’da yaptıklarına son vermesini talep etmiş ve
istekte bulunmuştur:

بسمرقند اگر بگذاری ای باد صبا سحر
نامۀ اهل حراسان ببر خاقان بر
نامه ای مطلع آن رنج تن و آفت جان
نامۀ مقطع آن درد دل و سوز جگر
نامه ای بر رقمش آه عزیزان پیدا
نامه ای در شکنش خون شهیدان مضمر
“Ey saba rüzgârı! Eğer Semerkand’a uğrarsan, Horasan halkının mektubunu Hakan’a götür. Bir mektup ki, başlangıcı bedenin
eziyeti ve canın afeti, sonu da gönül derdi ve ciğer yangını! Bir mektup ki, onun yazısının üzerinde ‘ah azizler!’ (hitabı) görülür, dürülen yerinde de şahitlerin kanı gizli!” (Divân: I/201).
Memduha hizmette kusurdan veya başka bir nedenden dolayı özür dileme (k. 100, 112), hastalıktan kurtulmanın karşılığı olarak şükrünü dile
getirme (k. 167), Bağdat’ın sıfatı (k. 85), maşuğun ve sultanın bezminin
vasfı (k. 97, 186), hizmet amacıyla bir memleket veya ülkeye gönderilenlerin görevlilerin tekrar ülkeye dönüşlerini tebrik etme (k. 99), sultanın,
devletin ileri gelenlerine çeşitli hediyeler vererek veya hil’at giydirerek
onları onurlandırması üzerine (k. 128), birisine özellikle de devletin ileri
gelenlerine atılan iftiraları boşa çıkarmak/defetme (k. 140), düşmanlarının
onun hakkında yalan söylemeleri üzerine kendisine atılan iftiranın doğru
olmadığını belirtmek için (k. 112), bir şehirden diğer bir şehre yolculuk
etme (k. 165) de kaside yazma sebeplerindendir. Ayrıca kumru için bir
dosttan darı istemek (k. 172), şiir ve şairin tenkit etmek, ilim ve hikmetin
faziletini dile getirmek (k. 184), memduhun atını övmek (k. 129), felek ve
burçları vasfetmek (k. 120), zamandan şikâyet etmek (k. 31, 127) de kaside
yazmanın diğer nedenlerindendir.
Enverî, ilkbahar (k. 34) , Nevruz (45) , Ramazan (k. 118, 126), bayram
(k. 52, 75, 169, 182) gibi gün, ay ve mevsimlerin gelişini de kaside yazmak
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için bir vesile saymıştır. Aşağıdaki beyitlerin birincisi bahar, ikincisi Nevruz, üçüncüsü Ramazan ve sonuncusu da bayramın gelişi üzerine yazılan
kasidelerin matla beyitleridir:

روز عیش و طرب و بستانست
روز بازار گل و ریحانست
“(Bugün) yaşama, eğlenme ve bahçe günüdür. Gül pazarının ve
reyhanın günüdür” (Divân: I/79)

خسروا روزت همه نوروز باد
وز طرب شبهای عمرت روز باد
“Ey hükümdar! Senin günlerin hep Nevruz olsun! Eğlenceden dolayı senin ömrünün geceleri gündüz olsun!” ( Divân:
I/106)

سایه افکند مه روزه و روز تحویل
روز مسعود مبارك مه میمون جلیل
“Oruç ayı ve dönüşüm gününün gölgesi yeryüzüne düştü.
Mutlu gün kutlu, mübarek ay aziz olsun!” (Divân: I/298)

صاحبا عید بر تو خرّم باد
کلّ گیتی ترا مسلّم باد
“Ey efendi! Bayramın kutlu olsun! Tüm cihan, senin (üstünlüğünü) kabul etsin!” (Divân: I/107).
Enverî’nin kaside yazmasının sebeplerinden biri de Tanrı’ya olan inancıdır. “Der Münâcât-ı Bâri-yi Taâlâ” (k. 107) başlıklı kasidesi buna bir örnektir. Ayrıca Belh şehri halkının kendisine karşı yapılan kötü muameleden dolayı adı geçen şehri hicvetmesi (k. 190) de onun kaside yazmasının
nedenlerinden biridir. Enverî, devletin ileri gelen büyüklerinden olan Ebî
Tâlib b. Nime’nin ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü dile getirmek için
de kaside yazmıştır (k. 19).
5. KASİDELERDE KULLANILAN BAŞLIKLAR
Enverî, 205 kaside yazmıştır. Bunların 199’unda başlık var, sadece 8 tanesinde (k. 14, 141, 142, 174,176, 193, 205, 206) başlık yoktur. Enverî’nin 38
kasidesinin dışında tüm kasideleri “Der Medh” veya “Medh” diye başlar.
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Bu 38 kasidenin de 17’sinin başlık ortalarında “medh-i” ifadesine yer verilmiştir. Başka bir ifadeyle Enverî’nin 205 kasidesinden 186’sı medhiyedir
yani medhiye türünde kaside yazmıştır. Onun övgü şairi olması da buradan ileri geliyor.
Medhiye türündeki kasidelere verilen ve manzumenin türünü belirleyen başlıklar şöyledir: Başlıklarda övgüsünü yaptığı kişinin sadece sıfat
ve lakapları yazılıdır: “Der Medh-i Nâsiru’-dîn Ebu’l-feth” (k. 1), “Der
Medh-i Alâu’d-dîn (k. 46) gibi. “Der Medh-i Şehzâde İmâmü’d-dîn” başlığını taşıyan (k. 2) kasidede hükümdarın oğlu ve onun sıfatı yer alır. “Der
Medh-i Vezîr” (k. 3), “Der Medh-i Vezir Alâu’d-dîn Bûbûye” (k. 87) “Der
Medh-i Kâdî Hamîdü’d-dîn-i Belhî (k. 21), “Der Medh-i Mîr-âb-ı Merv”
(k. 80, 84, 98), “Der Medh-i İmâm-ı Bozorg” (k. 104), “Medh-i Şeyh İmâm
(k. 116) başlığında ise memduhun görevi öne çıkarılır. Vezir olan memduhun övgüsü yapılırken; “Der medh-i Nâsiru’d-dîn Tâhir” (k. 13), “Der
Medh-i Sâhib-i Nâsiru’d-dîn Tâhir” (k. 14, 48), “Der Medh-i Sâhib-i Sadr
Tâhir b. Muzaffer” (k. 56), “Der medh-i Nâsiru’d-dîn Ebu’l- Feth Tâhir”
(k. 83), “Der Medh-i Desur-i Nâsiru’d-dîn Tâhir” (k. 88), “Der Medh-i
Nâsiru’l-Mille ve’dîn Ebu’l-Feth Tâhir” (k. 91), “Der Medh-i Ebu’l-Feth
Tâhir b. Muzaffer Vezîr” (k. 138) gibi değişik başlıklar verilmiştir.
Sultanlara yazılan medhiyelerde de değişik başlıkların yazıldığı görülmektedir: “Der Medh-i Sultân Sencer” (k. 36, 51, 59, 60), “Der Medh-i
Hâkân-ı A’zam Sultan Sencer” (k. 40), “Der Medh-i Sultân-ı A’zâm” (k.
78) “Der Medh-i Sultân-ı A’zam Sencer b. Melikşâh” (k. 191), “Der Medhi Hâkân-ı A’zam Pîrûzşâh” (k. 22), “Der Medh-i Hâkân-ı A’dil Ebû’l-Muzaffer İmâdü’d-dîn Pîrûzşâh” (k. 38), “Der Medh-i Hâkân-ı A’zam
Pîrûzşâh-ı Âdil” (k. 72 gibi değişik başlıklar atıldığı gibi, “Der Medh-i
Mecdu’-dîn Ebû’l-Hasan İmrânî” (k. 11, 102, 145, 148) örneğinde görüleceği üzere tek başlık da atılmıştır.
Ayrıca Enverî’nin kasidelerinde; “Der Medh-i Emîrü’l- Ümerâ” (k. 44),
“Der Medh-i Emîr” (k. 4, 39, 65, 69, 73, 77, 139, 153), “Der Medh-i Melikü’lÜmerâ” (k. 54) “Der Medh-i Melik” (k. 41, 55, 57, 150, 151, 155) ve benzeri
başlıklar da yer alır. Bu kasideler övgüsünü yaptığı kişinin makam ve derecesini yansıtır. Bu başlıklar içerisinde sıfat, lakap, künye ve isim gibi belirleyici ifadeler de yer alır. Örneğin: “Der Medh-i Emîr İsfehsâlâr Nusretü’d-dîn Tâcü’l-Mülûk Ebû’l- Fevâris” (k. 73), “Der Medh-i Emîrü’l
Ümerâ İzzü’d-dîn Tuğrul Tekin” (k. 44), “Der Medh-i Melik-i Âdil Yûsuf”
(k. 41), “Der Medh-i Melik-i Mu’azzam Fîrûzşâh-ı Âdil” (k. 178).
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Medhiye türünün dışında başka türlerin de isimlerinin verildiği başlıklar da vardır: “Çûn Bârî Hodâ Seyyidü’s-sâdât Mecdü’d-dîn Ebî Tâlib
b. Ni’me Der-Belh Fermân Yâft İn-Mersiye be-Goft” (k. 19) başlığı mersiye
türüne ve “Der Münâcât-ı Bârî Taâlâ” (k. 108) başlığı da münâcât türüne
örnektir. “Sovgend-nâme’î ki Enverî Der-Nefy-i Hicv-i Kubbetü’l-İslâm
Belh Gofte ve Ekâbir-i Belh râ Medh Kerde” (k. 190) başlıklı kaside bir hicivdir. Bu kaside aynı zamanda “Sovgend-nâme” yani “yemin-nâme” olarak da bilinir.
Bazı kasideler özelikle de imârât arzedenler, birer tavsif özelliği taşır
ve “Der Vasf” diye başlar. “Der Vasfu’l-binâ” (k. 29), “Der Vasf-ı imârât-ı
Memdûh” (k. 43), “Der Vasf-ı Köşk-i Sadr Sa’id Ebû’l- Hasan İmrânî” (k.
110) bunlara birer örnektir. Ayrıca “Der Vasf” diye başlayan başlıklarda
hazan ve bahar mevsiminin de tasvir edildiği görülür: “Der Vasf-ı Hazan
ve Medh-i Nâsirü’d-dîn Ebû’l-Feth Tâhir” (k. 20) ve “Der Vasf-ı Rebî’ ve
Medh-i Ebû’l-Hasan İmrânî” (k. 34) bunlara örnektir. “Der Vasf” yerine
“Der Sıfat” ibaresi bazen “Der Sıfat-ı Bârgâh-ı Melikü’l-Vüzerâ Muhlisü’d-dîn” (k. 135) başlığında olduğu gibi imârât hakkında bazen de “Der
Sıfat-ı Bağdâd” (k. 85) başlığı altında şehir övgüsünde kullanılmıştır.
“Der Sıfat-ı Ceşn” (k. 94), “Der Sıfat-ı Ma’şûk” (k. 97) ve “Der Sıfat-ı Bezm”
(k. 188) başlıklı kasidelerde şenlik/eğlence, sevgili ve meclis ve “Der Sıfatı Eflâk ve Burûc” (k. 120,124) başlıklı kasidelerde de felek ve burçlar tasvir
edilmiştir.
Tebrik ve kutlama içerikli kasideler “Der Tehniyyet” (k. 45, 52, 75, 126,
169, 182) başlığı taşır. Bunlara örnek olarak; “Der Tehniyet-i Nevrûz ve
Medh-i İmâmü’d-dîn Pîrûzşâh” (k. 45), “Der Tehniyyet-i İyd ve Medh-i
Pîrûzşâh” (k. 52), “Der Tehniyet-i Mâh-ı Ramazân ve Medh-i Mecdü’ddîn Ebû’l-Hasan İmrânî” (k. 126) başlıklı kasideler verilebilir.
Enverî’nin az da olsa kaside türü içinde yer almayan ve sadece kaside
nazım şekliyle yazmış olduğu manzumeleri de vardır. Bu kasideler, kaside nazım şekliyle yazılan diğer şiirler olarak alınabilir. Bunların başlıkları şu şekildedir: “Der Şikâyet-i Felek ve Medh-i Sadr-ı Selâhu’d-dîn” (k.
31), “Tekâzâ-yı Teşrîf Ez- Mahdûm” (k. 61), “Ez-Zebân-i Ehl-i Horâsân BeHâkân-ı Semerkand Ruknu’d-dîn Kılıç Tamgaç Han Peser-hânde-i Sultân
Sencer” (k. 82), “Der Özr-i Kem-Hidmetî ve Medh-i Emîr Mevdûd Ahmed-i Asemî” (k. 100), “Düşmenân Ez-Vey Durûği Gofte Bûdend Hulûsi Hod ve Özr-i Mahdûm Râ Guyed” (k. 112), “Kâle Fî’t-Tefâhuri ve
Şikâyeti’z-Zamân” (k. 128),” Çûn Sadr-ı A’zam Mecdu’d-dîn Ebû’l-Hasan
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İmrâni Ez-Semerkand Bâz Âmed ve Sultân Teşrîfeş Fermûd A’dâ Ber O
İftirâhâ Kerdend Der Def’-i Ân İfhirâhâ Enverî İn-Kasîde Be-Goft” (k. 140),
“Enverî Der-Cevâb-ı Fahru’d-dîn Kasîde-yi Zeyl Râ Gofte ve Peser-i O Râ
Ki Tıfl Bûde Sütûde” (k. 149), “Ez-Dûstî Kadrî Erzen Berâ-yi Fâhte Haste”
(k. 172) ve Der Mezemmet-i Şi’r ü Şâirî ve Fazîlet-i İlm ü Hikmet” (k. 184).
6. KASİDELERİN MUHTEVA YÖNÜ
Enverî, kaside şairidir. Kasidelerini belli bir plan doğrultusunda yazmıştır. Bu plan Fars Edebiyatı’nda yer olan kasidenin düzenlenişine uygundur. Onun kasideleri “nesîb, girizgâh, medhiye/maksûd ve duâ” bölümlerinden oluşur.
6.1. Nesîb Bölümü
Nesîb, şairin sanat gücünü sergilediği bir bölümdür. Enverî de bu özelliğini kaside nesîblerinde göstermiştir. Enverî, kasidelerini süslemek ve
kasideye güzel ve parlak bir başlangıç yapmak için nesîbe önem vermiş
ve başarılı bir girişin oluşumu için tüm yeteneğini sergilemiştir. Enverî,
bir övgü şairi olmasına rağmen medhiyeye verdiği önemi nesîbe de vermiştir. Onun sanatkâr yönü nesîblerinde bir adım öne çıkmıştır. Zira medhiye gibi zorunlu şiir yazma konumunda olmadığı için, nesîblerinde kendini daha özgür görmüş, daha samimi davranmış ve şair ruhunun derinliklerinden koparak gelen duygulara nesîblerinde de yer vermiştir.
Enverî’nin kasidelerinin tümünde nesîb yoktur. Kaside nazım şekliyle
yazılan türlerde de nesîb yoktur. Enverî, münâcât kasidesinde nesîbe yer
vermediği gibi mersiye türü kasidesinde de nesîbe yer vermemiştir. Aynı
durum hicviye türündeki kaside için de geçerlidir.
Enverî, 205 kaside yazmıştır. Bu kasidelerin 50’sinde nesîb vardır. Enverî’nin nesîb bölümlerinde beyit sayıları farklılık gösterir. En az beyit sayısı 4 (4 adet), 6 (4 adet), 7 (1 adet) ve 9 (1 adet) beyittir. En fazla beyit
sayısı 40 (2 adet) ve 32 (1 adet) beyittir. Enverî’nin nesîb bölümünün beyit
sayıları 5’li gruplar halinde şöyledir:
Beyit Sayısı

Kaside sayısı

4-10

19

11-15

15
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16-20

7

21-25

5

26-30

2

32-40

2

Enverî’nin nesîblerinde konu genişliği görülse de ağırlıklı olarak bahar/tabiat, aşk, sevgi, sevgili, felek ve kozmik unsurlar ele alınıp işlenmiştir. Onun nesîblerinde bahar mevsimi, yaşlanan dünyanın gençleşerek yaşama sevincini sunduğu bir zaman dilimidir. Onun gelişiyle dünya yeşillenir ve sanki yeni bir hayat başlıyor gibi olur:

صبا بسبزه بیارست دار دنی را
نمونه گشت جهان مرغزار عقبی را
“Sabah rüzgârı, değeri olmayan alçak dünyayı yeşillendirdi.
Dünya, ahiretin/cennetin yeşilliğine örnek oldu” (Divân: I/1).
Bahar mevsimi, yaşama ve mutlu olma zamanıdır. Güllerin revaç gördüğü bir mevsimdir:

روز عیش و طرب وبستانست
روز بازار گل و ریحانست
“(Bahar); yaşama, mutlu olma ve bahçe günüdür. Gül ve reyhan
pazarının günüdür” (Divân: I/79).
Enverî, nesîbleri bahar olan kasidelerinde bahar mevsimini çağrıştıran
her unsura yer vererek, mevsimin sahip olduğu bütün özellikleri yansıtmıştır. Onun nesîblerinde baharla ilgili kavramlardan bazıları şöyledir:
“Bahâr, nakkâş-ı bahar, Urdibehişt, devr-i câm, ruzgâr, devrân, cihân,
subh, sabâ, nesîm-i bâd, sebz, mergzâr, bostân, gülzâr, nergis, gonca, gül,
ârız-ı gül, lâle, sûsen, çeşm-i nergis, reyhân, eşçâr, dıraht, çenâr, çemen,
âfitâb, ebr, bârân, bârân-ı bahâr, bülbül, murgân, murgân-ı hoş-elhân,
Tûbâ, nigârhâne, murg, murg-zârî, dür, gevher, nisâr, Hz isâ, mu’cizât-ı
İsâ, nigâristân, Manî”
Aşağıdaki beyitler, yukarıdaki unsurlara birer örnektir:

چهرۀ باغ ز نقاش بهار
بنکوئی چو نگارستانست
“Bağın çehresi, bahar nakkaşından dolayı nigâristân gibi güzelleşti” (Divân: I/79).
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نسیم باد در اعجاز زنده کردن خاك
ببرد آب همه معجزات عیسی را
“Rüzgârın esintisi, toprağı diriltmede aciz kalınca; su/yağmur,
İsâ’nın mücizelerini her tarafa götürdü” (Divân: I/2)
Enverî’nin nesîblerinde yaşama sevinci baharla öne çıktığı gibi içmek,
neşelenmek ve mutlu olmak olgusu da hazan mevsiminin işlendiği
nesîblerde öne çıkar. Bu duyguyu “Der Vasf-ı Hazan” başlıklı kasidede
görürüz:

روز می خوردن و شادی و نشاط و طربست
ناف هفته است اگر غرّۀ ماه رجبست
برگ ریزان بهمه حال فرو باید ریخت
بقدح آنچه از او برگ و نوای طربست
“Şarap içmek, mutluluk, sevinç ve neşe günüdür. Eğer Recep
Ayı’nın ilk gecesiyse, hafta ortasıdır. Dökülen yaprak, her durumda
kadehe boşalması gerekir. O yaprağın (kadehe) dökülmesi (sonbaharın) sevinç nağmesidir” (Divân: I/49).
Enverî’nin âşıkane duyguları yansıtan kaside nesîbleri de vardır. Sevgiliye ait unsurların yer aldığı ve aşk duygusunun işlendiği bu nesîbler,
başarılı bir şekilde ele alınıp kasidenin başlangıcına yerleştirilmiştir. Sevgiliye ait unsurlar geleneksel bir biçimde ele alınmış ve sevgiliye ait özellikler klişe benzetmeler içerisinde verilmiştir:

بر من آمد خورشید نیکوان شبگیر
بقد چو سرو بلند و برخ چو بدر منیر
هزار جان لب لعلش نهاده بر آتش
هزار دل سر زلفش کشیده در زنجیر
گشاده طرّۀ او بر کمین جانها دست
کشیده غمزۀ او در کمان ابرو تیر
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“Boyu servi gibi, yüzü parlak aya benzeyen iyilerin güneşi, sabah vakti benim yanıma geldi. Onun kırmızı dudağı binlerce canı
ateşi atmıştır. Binlerce gönül onun zülfünün ucuna bağlanmıştır.
Onun kâkülü canlara tuzak kurmuş, onun gamzesi kaşının yayı ile
ok atmıştır” (Divân: I/250).
Enverî tabiat unsurlardan da yararlanarak, kaside nesîbleri yazmıştır.
Bu nesîbler başarılı bir şekilde kasidenin başlarına yerleştirilmiştir. Aşağıdaki beyit bu tabiat nesîblerine bir örnektir:

باد شبگیری نسیم آورد باز از جویبار
ابرآذاری علم افراشت باز از کوهسار
“Sabah rüzgâri, ırmaktan yine esinti getirdi. Mart bulutu, dağlardan yine sancak açtı” (Divân: I/162)
Enverî, yukarıda bahsedilenlerin dışında nesîblerinde değişik konulara da yer vermiştir. Aşağıdaki matla beyitte sabah vaktinin gelişine yer
vererek, kaside nesîbine sabahın tasviriyle başlar:

خیزید که هنگام صبوح دگر آمد
شب رفت و ز مشرق علم صبح بر آمد
“Kalkınız! Zira artık sabah vakti geldi. Gece gitti ve doğu yönünden sabahın sancağı geldi” Divân: (I/139).
Aşağıdaki nesib bölümü de sevgili ve şarap üzerine olup bu iki unsurun birlikte ele alınması, geleneğe oldukça uygundur ve yaşama sevincini,
mutluluk tablosunu gösteren güzel kaside başlangıcıdır.

شب و شمع و شکر و بوی گل و باد بهار
می معشوق و دف و رود و نی وبوس و کنار
“Gece, mum, şeker, gül kokusu ve bahar rüzgârı! Şarap, sevgili,
def, saz, ney, öpme kuçaklama!” (Divân: I/187)
Enverî, nesîb bölümünü övgüsünü yaptığı memduhun durumuna yani
konumuna göre de oluşturmuştur. İzzeddîn Tuti Bey’in sınırsız cömertliğinden medhiye bölümünde bahsederken, kasidesinin nesîb bölümünde
de cimriliğe yer verir, onu kötüler ve cömertliğin faziletlerinden bahseder:

خراب کرد بیکبار بخل کشور جود
نماند در صدف مکرمات گوهر جود
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“Cimrilik, cömertlik ülkesini birdenbire harap etti, sedef içinde cömertlik
gevherinin yücelikleri kalmadı” (Divân: I/146).
6.2. Girîzgâh Beyti
Girîzgâh, nesîbden medhiye bölümüne geçerken, söylenen bir beyittir.
Başka bir ifadeyle nesîb ile medhiye arasında basamak görevi yapan daha
çok bir beyit olan ve kaside planında yer alan kısım veya bir unsurdur.
Enverî’nin kasidelerinin büyük bir kısmında yer alan tegazzül, işlevsel
olarak nesîbden medhiyeye geçişi sağlar ve nesîbin akışında bitime doğru
sözün kaydırılması ile yeni bir sözün başlangıcının işareti olur.
Enverî’nin 205 kasidesinden 50’sinde girîzgâh beyti vardır. Onun
girîzgâh beyitleri kasidelerindeki nesîb bölümüyle yakından ilintilidir.
Beytin kullanımı daha çok nesîbte işlediği konudan seçilmiş ve bu konunun ıstılahlarından yararlanılarak söylenmiştir. Nesîb, âşıkane ise
girîzgâh beyti, aşk kavramının anlam dünyasından seçilmiş duygulardan
ve onun kavramlarının kullanımından oluşur. Nesîbte bahara yer vermişse ağaçlar, çiçekler, kuşlar, bağ, bahçe, gülşen ve benzeri mefhumlar
girîzgâhta da yer alır. Aynı durum felek ve kozmik unsurlar için de geçerlidir. Enverî, bu kavram, mefhum ve unsurlar veya nesîbte işlenen konunun formatına göre söylenmiş söz ile memduh arasında bir münasebet
kurarak girîzgah beyti söyler ve sonra da övgüye geçer.
Enverî, başarılı girîzgâhlar söylemiştir. Bu başarının altına, nesîbte anlatılan konudan sapmadan uygun bir söylem bularak uygun bir geçişle
asıl konuya/maksâda geçer. Örneğin nesîbte bahar konusunu işler. Çeşitli
çiçek ve ağaçlara yer verir, menekşenin zülfünden, zambağın dilinden,
nergisin gözünden bahseder. Sıra çınar ağacına gelince, ağacın yaprağıyla
el arasındaki bağlantıyı güzel bir şekilde kurarak çınar ağacının yaprağını,
ellerini açarak cihan vezirinin ömrüne dua eden bir insana benzetir ve
sözü övgüye kaydırır:

چنار پنچه گشاده است و نی کمر بسته است
دعا و خدمت دستور و صدر دنیی را
“Çınar, dünyanın vezirine hizmet ve dua için pençe/el açmış ve
kemer bağlamıştır” (Divân: I/2).
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Enverî, nesîbte duygularından bahseder. Sıkıntının öldüğünü gamın
gönülden silindiğinden dem vurarak, olumsuz duygulardan kurtulduğundan söz eder. Nesîbin akışı bu şekilde devam ederken, sözü yavaş yavaş kaydırır ve duygularını, bülbülün bahar kokusunu alınca ötmeye başladığına getirir. Ardından duygu değişikliğine geçerek, “övgü ve medih arzusu tekrar yükseldi” diyerek, güzel bir girîzgah ile sözü mehiyeye kaydırır:

پرواز کر باز هوای ثنا و مدح
وز فرّ او اثر بزمین و زمان رسید
“Övgü ve sena arzusu yeniden kanatlandı, onun ışıgından zemin ve zamana/yeryüzüne bir belirti, alamet ulaştı” (Divân: I/151).
Enverî, nesîb girişinde feleğin dönüşünden bahseder ve insanların üzerinde bıraktığı olumlu ve olumsuz davranışların cevabını arar. Sonra
girîzgâh beyti ile bütün bu soruların cevabının feleğin dilinde olduğunu
söylerek, sözü övgüsünü yaptığı kişiye getirir:

بزبان دور گردون در جواب هر که هست
ذکر دوران عالء الدین محمّد می رود
“Var olan her (sorunun) cevabı, feleğin dönüşünün dilindedir.
(Aslında cevap), Alâu’d-dîn Muhammed’in devrini gösteriyor”
(I/149).
Enverî’nin girizgâh beyitleri bazen “dedim-dedi” üzerine de kurulmuştur. Fars Edebiyatı’ında sıkça karşımıza çıkan bu durum, onun kaside
nesiblerine de yansımıştır. Enverî, sevgilisiyle ve onun güzellik unsurları
üzerine karşılıklı konuşur. Konuşma, övgüsünü yaptığı memduhun
‘el’ine gelir ve şair: “Dedi ki: Doğu ve batı sultanının naibinin eli, hükümdarın
izniyle dünyada seçilmiş bir eldir” diyerek (k. 69) bu girîzgâh ile medhiyeye
girer. Aynı durum başka kasidelerinde de görülür (k. 71). Enverî’nin güzel
girizgâh beyitleri bayram tebriklerinde de görülür. Bayramı vesile kılan
şair: “Bayram günü kutlamak bunu kutlamak gerekir dedikten sonra, makama
çıkmak ve tebrik etmek lazım” (k. 169) diyerek girîzgâh beytini söyler, sonra
da memduhun övgüsüne geçer.
6.3. Medhiye Bölümü
Kasidenin bu bölümü övgüyü içermektedir. Enverî’nin medhiye bölümünün temel konusunu çeşitli kişilere yazılmış övgüler meydana getirmektedir. Enverî’nin 205 kasidesi içerisinde sadece 8 tanesinde medhiye
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yoktur. Bu kasideler de münâcât, mersiye, şikâyet ve kasideye konu olmayan, başka bir ifade ile her hangi bir şahsa övgü özelliği taşımayan şiirlerdir. Diğer 197 kasidesinde medhiye vardır. Enverî’nin kasidelerinin neredeyse tümünde medhiye bulunması onun kaside/medhiye şairi olduğunu
göstermesi yönüyle önemlidir.
Enverî’nin kasidelerindeki medhiye bölümü tamamen övgü üzerine
kurulmuştur. Hükümdar, vezirler, melikler, Selçuklulara bağlı değişik hanedan üyeleri, emirler, değişik görev sahipleri övülen kişiler olarak Divan’da yer alırlar. Enverî Divanı’nı yayımlayan Müderris Razavî, Divan’ın giriş kısmında ve “Fihrist-i Memdûhân-ı Enverî” başlığı altında 66
kişinin isimlerini vermiştir (Radavî 1372: 34).
Enverî’nin medhiyelerinin büyük bir kısmının kimlere yazıldığı bellidir. Sadece 3 kaside de (k. 74, 141, 142) isim yer almamıştır. Başka bir ifadeyle Divanı yayımlayan kişi, bu kasidelerin kime yazıldığını tespit edemediği için kasidenin numarası yanına soru işareti/? koymuştur. Ayrıca
107. kaside münâcât, 112. Kaside özür, 127. kaside şikâyet, 182. kaside de
yemin-nâme olduğu için bu kasidelerde isim yer almamıştır. Bu doğrultuda diyebiliriz ki, 205 kasidenin 7 tanesi dışında kalan medhiyelerin kime
yazıldığı bellidir.
Enverî’nin medhiye kasidelerinde övdüğü hükümdarların başında
Sultan Sencer gelir. Adı geçen hükümdar adına Divan’da yazılmış 11 adet
kaside kayıtlıdır (k. 36, 40, 51, 59, 60, 78, 161, 170, 171, 173, 191). Şehâbu’ddîn ve Gıyâsu’d-dîn Hasan Mahmûd ile Alâu’d-dîn Hüseyin de Enverî’nin övdüğü Gûr sultanlarıdır (k. 23, 45). Onun Divanı’nda yer alan en
ünlü hanedan sultanı, İmrânî Hanedanı’na mahsus ve adı geçen hanedanın en büyüklerinden olan Mevdü’d-dîn Ebû’l-Hasan İmrânî’dir. Enverî,
adı geçen sultan için 5 kaside (k. 34, 53, 102, 126, 181) yazmıştır. Enverî,
bayan sultanlara da kaside yazıp onları övmüştür. Bunların başında Sultan Sencer döneminin en önde geleni Muhadderetü’l-kübrâ İsmetü’d-dîn
Meryem Sultân gelir. Bu sultan adına Divan’da 5 kaside vardır (k. 33, 47,
105, 115, 133). Ayrıca Sultan Sencer’in zevcesi Terken Hatun/Sultan’a da 1
medhiye kasidesi (k. 161) yazılmıştır.
Enverî, vezirlerden en çok kasideyi Nâsıru’d-dîn Tâhir’e yazmıştır. Enverî, Sultan Sencer’in bu güçlü veziri için 30’tan fazla medhiye kasidesi
yazmıştır. Başka bir ifadeyle Enverî, memduhları içerisinde en çok medhiyeyi adı geçen kişiye yazmıştır. Bu aynı zamanda şu anlama da gelir;
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şairi en çok koruyup kollayan, ona bol miktarda hediye veya caize veren
memduhlarının başında o gelir. Enverî, emirler içerisinde en fazla medhiye kasidesini, Selçuklunun büyük emirlerinden biri olan Emîr İmâdü’ddin Ahmed Pîrûz Şâh adına yazmıştır. Adı geçen emir adına 11 kaside (k.
17, 22, 38, 45, 52, 57, 72, 92, 177, 178, 188) kaleme alınmıştır. Enverî’nin
övgüsünü yaptığı kişiler hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: (Radavî
1372: 33-88).
Enverî’nin kaside medhiyelerinin bir kısmı nesîb bölümünden sonra
gelir. Nesîbten sonra gelen medhiye kasidelerinin sayısı 50’dir. Enverî,
nesîb bölümüne yer vermeden doğrudan doğruya övgü ile başladığı medhiye kasideleri de vardır. Onun 205 kasidesinden 145’i medhiye ile başlar.
Enverî, övgüsünü yaptığı kişileri; konumlarına, görevlerine ve bulundukları makamlara göre tasnif etmiş ve onlara o şekilde seslenmiş, övgüye
o şekilde konu etmiştir. Hüsrev, hükümdâr, sultân, sultân-ı a’zam,
sultânu’l-havâtîn, hâkân, hâkân-ı a’zâm, hâkânu’l-mu’azzam, hâkân-ı
a’dil, şâh, mevdûd şâh, celâlü’l-vüzerâ, vezir, destûr, destûr-ı mu’azzam,
Asaf, sâhib-i sadr, sadr, sadr-ı a’zam, sadr-ı mu’azzam, sadr-ı sa’îd, sadrı ecel, sadru’z-zâmân, kâdî, melik, melikü’l-mu’azzam, melikü’l-ümerâ,
melikü’l-eshiyâ, melikü’l-âdil, melikân-ı Gûr, emîr, emîr-i kebir, emîr ısfah-salâr, emîrü’l-ümerâ, sâhib, sâib-i sa’îd, imâm, şeyh imâm, imâm-ı
ecel, muhadretü’l-kübrâ, mefherü’s-sa’âde, seyyîd-i ecel, seyyîdü’s-sâdât,
seyyîdetü’l-havâtîn, hâtûn-ı mu’azzam, mîrâb-ı Merv.
Enverî, medhiyelerinde daima övgüyü kaçırmıştır. Enverî, memdûhlarını överken, bir takıp kalıplaşmış isim, sıfat, kavram ve söylemlerden yararlanmıştır. Enverî, memduhlardan sultan ve vezirleri devletin ve dinin
koruyucuları olarak algıladığı için onların şahsına kutsiyet vererek, onları
yüceltmiş ve yeryüzünde “Allah’ın gölgesi/sâye-i Hodâ” olarak görmüştür. Hükümdarlar, övgüde doğunun ve batının sultanı olarak geçmiş, onların kahramanlık yönleri ve yaptıkları fetihler, düşmana saldığı korku ve
azametleri ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Medhiye kime sunulursa sunulsun, onların lütuf, himmet, kerem, hilim, ihsan, cömertlik, şefkat ve merhamet yönleri öne çıkarılmış ve âdil sıfatı vurgulanarak onların adaletli
oluşlarından bahsedilmiştir. Enverî, Medhiye kasidelerinde tarihi ve efsanevi şahsiyetler, mitolojik kahramanların isimlerine yer vermiş, onların
güzel yönlerini ve iyi sıfatlarını övgüsünü yaptığı kişilerle ilişkilendirmiş,
memduhlarını onlarla karşılaştırmıştır.
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Bütün bunların yanında medhiyelerinde; yaşadığı devrin izlerini bulduğumuz gibi, sultan başta olmak üzere yetki sahibi olanların tarihe not
düşülecek eylemlerini ve döneminde yaşayan önemli şahısların isim ve
vasıflarını görürüz. Ayrıca özel hayatıyla ilgili bazı bilgileri bulmamız da
mümkündür.
6.3.1. Medhiye Kasidelerinde Övgü Kalıpları
Enverî, 205 kaside yazmıştır. Bunların büyük bir kısmı övgüdür. Kaside başlıklarında “medh-i…” diye geçmeyen bir ifade yok denecek kadardır. Bundan dolayı yukarıdaki başlık altında verilmesi gereken bilgiler
ayrı bir çalışma konusu olacak kadar geniştir. Dolayısıyla bu konuda sadece sultan ve vezirler övgülerinde kullanılan kalıplara yer verildi. Ayrıca
sultanlara özellikle de vezirlere yazılan övgü kasideleri sayı itibariyle çok
olduğundan dolayı, bunlar içerisinden “Sultan Sencer ve Vezir Ebu’l-feth
Tâhir b. Muzaffer” adına yazılan medhiye kasideleri dışındakilere yer verilmedi. Buradan Fahriye Bölümü’ne kadar verilen bilgiler, daha önce tarafımızdan yazılan (“Mülûk-i Mülk-i Suhen veya Müflisân-ı Kimyâ-fürûş:
Enverî ve Nef’î”, Estad, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Profesör
Muhammed Nur Doğan Özel Sayısı, Cilt 2, Sayı 1, Şubat 2019) makalemizin 435-464 sayfalarından alıntılanmış ve ilavelerle zenginleştirilmiştir. Bu
bölümün sonuna kadar Divan’dan verilen örneklerde kaside numarası ve
beyit sayıları rakamlarla gösterilmiştir: (Dîvân: I/k. 10/9). Yani 10’cu kasidenin 9’uncu beyti gibi.
6.3.1.1. Enverî’de Sultan Övgüsü
Enverî, bir övgü şairi olarak en başta sultanları övmüştür. Bu övgüler
daha çok Sultan Sencer adına söylenmiştir. O, sultan övgüsü yaparken,
Sultan Sencer’in şahsında “ideal hükümdar” modelini göstermeye çalışmıştır. Bu kavram, büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün ortaya koyduğu ve ideal bir hükümdarda bulunması gereken özellikleri gösteren bir
kavramdır. Onun ortaya koyduğu gölge, sığınak, adalet, kahramanlık, cömertlik ve huy vasıfları, Enverî’nin kasidelerinde öne çıkan duygulardır.
Enverî, ideal hükümdarın maddi, manevi olmak üzere iki gücünü kaside
medhiyelerinde ortaya koymuştur: Maddi güç (hükümdarlık, kahramanlık, adalet, cömertlik), manevi güç (Allah’ın gölgesi/Halifelik, dindarlık,
soyluluk, huy) olarak karşımıza çıkar. Enverî’nin vermek istediği mesaj,
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Selçuklunun Sultan Sencer şahsında gerçekleştirdiği cihan hâkimiyeti idealidir. Onun kasidelerinde bunun izlerini görmemiz olasıdır. Doğunun ve
Batının, Acemin, Arabın hükümdarı söylemi, hep bu cihan hâkimiyeti idealinin birer göstergesidir. Tarihi kaynaklar bu konuya ışık tutacak vesikalarla doludur.
6.3.1.1.1. Allah’ın Gölgesi
Rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Sultan,
yeryüzünde Allah’ın gölgesidir ki, kullardan her mazlum ona sığınır. Eğer adalet
ederse, (Allah katındaki) ücretini alır.” Bu hadisten hareket eden Enverî de,
övgüsünü yaptığı hükümdarı; “zıllu’llahî fî’l-arz/Tanrı’nın yeryüzündeki
gölgesi” olarak görmüştür. Bu unvan, İslam dünyasında ilk defa Emevî
halifeleri tarafından kullanılmıştır. Emevî halifeleri, bu kullanımla konumlarını güçlendirmek ve saygınlıklarını artırmak istemişlerdir. Aynı
anlayış, Enverî tarafından benimsenmiş olmalı ki, o da övgüsünü yaptığı
hükümdarın, özellikle de Sultan Sencer’in, mevki ve itibarını yüceltmek
istemiştir. Enverî’nin şiirlerinde bu olgu vurgulanırken, hükümdarın
mülk, taht, taç, sancak gibi sultanlık alametleri öne çıkarılmış, özellikle
adalet düşüncesi vurgulanarak, onun saygın konumuna vurgu yapılmıştır. Bu unvanın kullanımıyla, hükümdarın yüceliği gösterilirken, “hüsrev”, “zafer”, “gazi” gibi kelimeler de kullanılarak, düşmanlara karşı psikolojik üstünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Nihai amaç ise, ülke birliğini
korumak ve hasım güçlere karşı itaati sağlamak olmuştur:

آن سایۀ یزدان که تاج او را
از تابش خرشید عار باشد
“Tanrı’nın gölgesi olan hükümdarın tacı için güneş, onun parlaklığından utanır” (Dîvân: I/k. 59/4)

سایۀ ایزد آفتاب ملك
آن ظفرپیشه خسرو غازی
“Tanrı’nın gölgesi! Mülkün güneşi! O, zafer meslekli, gazi hükümdar!” (Dîvân:I/ k. 191/23).
6.3.1.1.2. Kazâ-Kader
İslâm terminolojisinde “kazâ” ve “kader”, Tanrı’nın olacak her şeyi
ezelde bilme ilmidir. Başka bir ifadeyle kader, Tanrı’nın ezelde, bir şeyin
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varlığını dilemesi, kazâ ise kaderin yani varlığı dilenilen şeyin var olmasıdır. Bu iki kavram, birbirinin yerine de kullanılır. Enverî, övgülerinde
bu iki kavrama yer vermiştir. Ölçülerinde sınır tanımayan Enverî, aşağıdaki beyitte Sultan Sencer için şöyle demiştir:

ذکر تو با ذکر کردگارکنم راست
نام ترا نام کردگار قرین است
“Tanrı’yı anma ile seni anmayı bir/eşit görüyorum. Zira senin
adın, Tanr’ının adına yakın” (Dîvân: I/k. 35/41).
Sultan Sencer’i yukarıdaki şekilde gören Enverî, “kader-kaza” düşüncesinden hareket ederek, övgüyü tevilde zorlanılacak bir noktaya taşımıştır. Enverî’ye göre, kaderden bile gizlenen sırlar, sultanın basiretiyle açığa
çıkar (Dîvân: I/k. 60/16) veya sultanın fermanı, kaderin yeryüzündeki icrasına benzer (Dîvân: I/k. 60/3). Enverî; “Kaza, kulun kaderini senin önlem/tedbir cihetine (göre) yazmıştır” (Dîvân: I/k. 169/36) diyerek, övgüyü
biraz daha tehlikeli sulara taşımıştır. Enverî; “Kader, yaratılışın ölçülerini
belirleyince, Sencer’in de kuşatıcı adaleti, (o zaman) denge ve ayarını bulmuştur”
(Dîvân: I/k. 171/8) ifadesiyle, onun adaletini kaderle ilişkilendirmiştir.
Aşağıdaki iki beyit de, Enverî’nin kaza ve kader düşüncesinin övgüsünü
yaptığı Sultan Sencer’le bağlantısını göstermesi açısından önemlidir:

هر چه پنهان قضا حزم تو پیدا داشته
هر چه دشوار قدرعزم تو آسان یافته
“Kaza, her neyi gizlediyse, senin iraden ortaya çıkarmış, kaderin zorladığı her şey senin azmin (onu) kolaylaştırmış” (Dîvân:
I/k. 171/31).

رازی که قضا رنگ آن نبیند
نزد تو چو روز آشکار باشد
“Kaderin rengini görmediği bir sır, senin nezdinde gündüz
(gibi) aşikâr olur” (Dîvân: I/k. 59/52).
6.3.1.1.3. Sıfatlar
Enverî, Sultan Sencer’in özelliklerinden söz ederken, daha çok bir hükümdarda bulunması gereken vasıfları ele alır. Aşağıdaki beyit buna bir
örnektir:

ای ممالك را مبارك پادشاه
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ای سزای خاتم و تخت و کاله
“Ey ülkeler için kutlu olan padişah! Ey taç, taht ve mühre layık
olan hükümdar!” (Dîvân: I/k. 161/1).
Enverî’nin övgüsünde yer alan Sultan Sencer’e ait sıfatlarından bazıları
şunlardır: Melik-i masûn/korunmuş melik (Dîvân: I/k. 36/1), sâhibkırân/kuvveti yüce, ulu, hükümdar (Divân: I/k. 36/40). Sultan-ı Selâtîn/
sultanlar sultanı (Dîvân: I/k. 59/2). Husrev-i husrev-nişân/padişah alametli
hükümdar (Dîvân: I/k. 59/3). Husrev-i a’zam/büyük hükümdar, Dârâ-yı
Acem ve vâris-i Cem/Acem’in Dârâ’sı ve Cem’in varisi (Dîvân: I/k. 40/2).
Sâye-i Yezdân/Tanrı’nın gölgesi (Divân: I/k. 40/3). Sâhib-i âdil/adalet sahibi (Dîvân: I/k. 59/41). Tâhir-i tâhir/temizin temizi (Dîvân: I/k. 40/43). Aşağıdaki beyitte, Enverî’nin Sencer için kullandığı sıfatlardan birisine şu şekilde yer verilmiştir:

سایۀ ایزد آفتاب ملك
آن ظفر پیشه خسرو غازی
“O, Tanrı’nın gözdesi, ülkenin güneşi(dir). O, zaferi meslek edinen gazi hükümdar(dır)” (Dîvân: I/k. 191/23)
Enverî, peygamber isimlerini ve onların bilinen bazı vasıflarını Sultan
Sencer’e atf etmiştir. Bu da övgüsünü yaptığı Sencer’le onları bir seviyede
gördüğünü göstermektedir:

شاه احمد نام موسی معرکه
شاه یوسف صدق یحیی انتباه
“Ahmet isimli, Mûsâ mücadeleci, Yûsuf sadakatli, Yahyâ uyarıcılı (olan) şah!” (Dîvân: I/k. 161/4).
6.3.1.1.4. Hitaplar
Enverî, Sultan Sencer’e hitabında daha çok “\ایey” veya “\اâ” gibi nida
edatlarıyla seslenmiştir: Ey sâye-i Hudâ!/Ey Tanrı’nın gölgesi (Dîvân: I/k.
36/23), Ey İskender-eser!/Ey İskender özellikli (Dîvân: I/k. 40/12).
Pâdşâhâ!/Ey hükümdar (Dîvân: I/k. 59/21). Ey pâdşah-ı mübârek!/Ey kutlu
hükümdar, Ey sezâ-yı mühr ü taht u külâh!/Ey taca, tahta, mühre yaraşan
hükümdar (Dîvân: I/k. 161/1). Ey nihâl-i memleket! ve’y Hümâ-yı saltanat!/Ey ülkenin fidanı, ey saltanatın Hümâsı (Dîvân: I/k. 170/1), Ey Mus-
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tafâ-sîret!/Ey Mustafa huylu (Divân: I/k. 171/28), Ey mülk-i Acem girifte!/Ey Acem mülkünü ele geçirmiş (Dîvân: I/k. 177/1). Enverî aşağıdaki
beytinde Sultan Sencer’e şöyle seslenmiştir:

ای ز یزدان تا ابد ملك سلیمان یافته
هر چه جسته جز نظیر از فضل یزدان یافته
“Ey sonsuza kadar Süleyman’ın mülkünü elde etmiş kişi!
(Kendi) benzerinin dışında her ne aramışsa Tanrı’nın fazlından bulmuş olan kişi!” (Dîvân: I/k. 171/1).
Aşağıdaki beyit, Enverî’nin Sultan Sencer’e hitabına bir başka örnektir:

ای ز تیغ تو در سر افرازی
ملك ترکی و ملّت تاز
“Ey kılıcından dolayı, Türk ve Arap milletinin onurlu (hükümdarı!)” (Dîvân: I/k. 191/1).
6.3.1.1.5. Adalet
Enverî’nin kasidelerinde görülen övgü konularından biri de “adalet”tir. Enverî, sultanlar için kullandığı bu kavrama, kasidelerinde oldukça fazla yer vermiş ve onların bu özelliklerini/yönlerini öne çıkarmıştır. Bunu değişik açılardan yapması ise dikkat çekmektedir. Nitekim övgüsünü yaptığı hükümdardan önce, yeryüzü tamamen “harap olma, yıkılma ve karmaşa” gibi olumsuzluklara sahipken, memduhun tahta çıkmasıyla, durum tam tersi bir özellik kazanır; yeryüzü, bütün olumsuzluklardan sıyrılır ve onun adaletiyle yeniden inşa edilir:

عالمی مامور خواهد شد ز عدل تو چنانك
عون تو بیرون نهد رهد خرابی ازمدام
“Seni yardımın, yıkılmışlığın ezikliğini sonsuza kadar kalıcı olarak silip götüreceği için, (yaşayacağımız) bir dünya, senin adaletinle
(yeniden) bayındır olacak” (Dîvân: I/k. 125/38 ).

هست با جود تو همه عالم ایمن ز نیاز
هست با عدل تو خالی همه گیتیز خلل
“Bütün âlem, senin cömertliğinle ihtiyaçtan/isteklerden emindir. Senin adaletin sayesinde tüm dünya dağınıklıktan, bozukluktan
uzaktır” (Dîvân: I/k. 117/36).
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زمین هر کجا امن تو نیست فتنه
جهان هر کجا عدل تو نیست ویران
“Senin güvencenin olmadığı her yerde ve her ortamda fitne vardır. Dünyada senin adaletinin olmadığı her yer harabedir, yıkılmıştır” (Dîvân: I/k.140/17).
Hükümdarın adaleti, hem birlikte yaşamanın garantisi hem de barışık
olmanın teminatıdır. Bunu sağlayan da “sâye-i adl/hükümdarın adaletinin gölgesi”dir. Bu gölge, her tarafa yayıldığından, keklik, şahin ve kartalın pençesinden korunur/emin olur, koyun sürüleri içerisinden kurt, çekilip çıkarılır (Dîvân: I/k. 40/14), keklik, şahin/doğan kuşuyla, kurt da koyunlarla barışık ve bir arada yaşar:

صلح کرد از توسط عدلش
باز با کبك و گرگ با اغنام
“(Ey hükümdar!) Senin adaletin sayesinde keklik, şahin ile kurt,
koyunlarla barıştı” (Dîvân: I/k. 120/29).
6.3.1.1.6. Cömertlik
Enverî’nin övgü kalıplarından biri de hükümdarın cömertliğidir. Sultanların cömertliği tarihî ve dinî temellere dayanır. İnsanın sahip olması
gereken temel erdemlerden biri olan cömertlik, Enverî’nin övgülerinde de
yer almıştır. Hükümdarın bu yönü, daha çok şairi ilgilendirdiği için, Enverî, övgüsünü yaptığı Sultan Sencer’in bu tarafını daha çok öne çıkarmıştır. Enverî’nin bu tür övgüleri, birbirine çok benzer: “Ülke kıyılarını inciyle
doldurup taşıran onun cömertliğidir” (Dîvân: I/k. 78/ 18). “Hükümdar, cömertlik ederse, altın ve gümüş saçar” (Dîvân: I/k. 191/3). “O, cömertlik yönüyle güneşle ortaktır” (Dîvân: I/k. 191/31). “Cömertlik cevherinin doğal özelliği, onun
elinde yoğrulmuştur” (Dîvân: I/k. 65/23). “Cömertliği derya gibidir. Eliyle saçtıkları da bahar bulutuna benzer.” Enverî, aşağıdaki beyitte “bahr/derya ve
kân/maden”in cömertliğini, Sultan Sencer’in cömertlikte elini benzeterek,
onun bu yönünü vurgulamıştır:

گر دل و دست بخر و کان باشد
دل و دست خدایگان باشد
“Eğer deniz ve madenlerin, gönül ile el (olması mümkün) olsaydı, kudretli sultanın gönlü ile eli olur” (Dîvân: I/k. 60/1).
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Enverî, yoksulu görünce, onları sorgulamadan veren, aciz ve güçsüz
olanı görünce de hiç düşünmeden bağışta bulunan olarak nitelendirdiği
Firûzşâh’ın cömertliğini şöyle ifade etmiştir:

زبان نداده به جود وعطا رسانیده
وعید کرده بجرم و جزا نفرموده
“Söz vermemiş, (ama) cömertliğe ve bağışa boğmuş, cezaya söz
vermiş, (fakat) ceza emretmemiş” (Dîvân: I/k. 178/6).
Hükümdar övgüsünde, “cömertlik-el” münasebeti, öne çıkarılarak
başka unsurlarla birlikte, teşbihten de istifade edilerek kullanılmıştır. Nitekim Enverî, övgüsünü yaptığı sultanın eliyle yaptığı cömertliği, renk ile
gül birlikteliğine benzetmiş ve ikisinin birlikteliğinin ayrılmayacağı gibi
sultanın elinin de cömertlikten kopamayacağını şöyle ifade etmiştir:

جود و دستات هر دو همزادند همچون رنگ و گل
کی توان کردن جدا رنگ از گل و بوی از گالب
“Cömertlik ve senin elin, her ikisi; tıpkı renk ve gül gibi beraber
doğdular. Renk, gülden, koku da gülsuyundan nasıl uzaklaştırılabilir!” (Dîvân: I/k. 12/26)
6.3.1.1.7. Fitne
Enverî, övgüsünü yaptığı padişahların özelliklerinden bahsederken,
onların ülkeyi bayındır bir hale getirip, adaletle süslediklerini sıkça dillendirmiştir. Bundan dolayı “ülke-bayırdır-adalet” münasebetiyle bağlantılı olarak hükümdarın yönettiği ülkede fitne, fesat ve kargaşa barınamaz.
Enverî, övgüsünü yaptığı hükümdarların bu yönünü, medhiyelerinde
ifade etmiştir. Şair, bu hususta duygularını şöyle dile getirmiştir: “O, fitneyi yıkıp bozan kişidir” (Dîvân: I/k. 83/24). “Onun siyaset zehrinin ateşinin
korkusu, fitnenin damarlarındaki kanı kurutmuştur” (Dîvân: I/k. 35/14). “Senin
döneminde, fitne hançeri, güzellikle kınına girerken, fitnenin gözünde var olan
uyku da, seninle birlikte dağıldı, gitti” (Dîvân: I/k. 36/2). “Senin azametinden
dolayı, fitnenin kalbi, kanlanır ve nar gibi kıpkızıl olur” (Dîvân: I/k. 59/49). Enverî, Sultan Sencer’i, feleğin başına musallat olan fitne ve fesat belasına
son vererek, dünyayı yeniden güzelleştiren hükümdar olarak görmektedir:

در جهانداریت گردون فتنه در سر داشته
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وز ملکشاهیت عالم رونق از سر یافته
“Senin hükümdarlığında feleğin başında fitne vardı. Sen, mülke
şah olduğundan dolayı dünya, güzellik bulmuştur.” (Dîvân: I/k.
170/2).

جیش عزیمت دلیل بوده بسی
فتنه را در مضیقها بعثار
“Senin azminin ordusu, fitneyi dar yerde tökezlettiğine (dair)
pek çok deliller vardır.” (Dîvân: I/k. 76/58).
6.3.1.1.8. Kahr
Enverî, Sultan Sencer’i överken, onun bir takım özelliklerini öne çıkarmıştır. Bunlardan biri, “kahr”dır. Onun kahrı, kara güne sayısız tuzak kuracak kadar heybetlidir. Onun hükmüne tabi’ olan zaman, senin atının
üzengisinin altındadır. Senin görüşün doğrultusunda hareket eden güneş
de, senin mührünün altındadır/sana tabi’ olmuştur gibi ifadeler onun bu
yönünü gösterir. “Onun ecel mızrağında toplanan kahrı, keskin kılıcının kabzasında bulunur” (Dîvân: I/k. 50/12). “Eğer senin kahrının zehri, deniz dalgaları
arasından geçerse, denizin kahrından dolayı rüzgâr, sonsuza kadar (zehirli) kül
savurur” (Dîvân: I/k. 61/2). “Eğer onun kahrı, dünya üzerine gölge salarsa, o
dünyada yaşam belirtisi olur” (Dîvân: I/k. 60/8). “Senin kahrın, Zühre yıldızının
kadehinde, ceza (olarak ) zehre dönüştü” (Dîvân: I/k. 12/22) ifadeleri de benzer
duygulardır.
6.3.1.1.9. Sultanın Atı
Enverî, hükümdar övgülerinde sultanın atına da yer vermiştir. Enverî,
şekil olarak “na’l-küpe” ilişkisi içerisinde Sultan Sencer’in atını överken,
geniş hayaliyle, atının nalının feleğe küpe olacağını söyler. Bunu yaparken
de, felek karşısında atının nalının üstünlüğünü ortaya koymuştur:

نعلی که بیفکند مرکب او
در گوش فلك گوشوار باشد
“Onun atının fırlattığı bir nal, feleğin kulağında küpe olur”
(Divan: I/k. 59/11).
Mübalağaya dayalı olarak söylenmiş benzer duygular, aşağıdaki beyitte de vardır:
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هر کجا طی کرده یك پی نعل اسب خاك رزم
ازدها رایت از باد ظفر جان یافته
“Savaş meydanında, senin atının nalının ayak izinin kat ettiği
her yer, senin düşünce ejderhan zafer rüzgârından dolayı can bulmuştur” (Dîvân: I/k. 171/20).
Enverî, sultanın atını överken, onun niteliklerinden de bahsetmiştir.
Atın taşıdığı vasıflar, hayal ve mantık sınırlarını zorlamaktadır. Endamı
iri, felek boylu, yıldız süratli ve dağ gibi büyük ve heybetli, fil gibi bedene
sahip olan at, yeryüzünü bir çırpıda aşıp geçer, denizler kateder. Gökyüzünün gücüne sahip bu atın kişnemesi, yıldırımlara benzer. At, o kadar
hareketlidir ki, rüzgârın önünü keser. Dayanıklılıkta, taş ve demir onu kıskanır (Dîvân: I/k. 84: 47-51). Bu atın menzili bazen doğu bazen de batıdır:

چه باره ایست بزیر تو در بنامیزد
که منزلیش بود باختر دگر خاور
“Senin altında nasıl bir tarz (at var) ki, hem doğu hem de batıda
en uzak mesafeye yerleşir!” (Dîvân: I/k. 84/46).
6.3.1.1.10. Mızrak-Kılıç
Enverî, Sultan Sencer’in maddî gücünü gösterirken veya elindeki aletlerle savaş alanlarında gösterdiği kahramanlıkları ifade ederken, onun öldürücü, yaralayıcı veya kahredici vasıflarını mızrak, kılıç, ok gibi savaş
aletleriyle gösterir: “Onun mızrağının parlaklığından dolayı, savaş gününde
toz, duman elbisesi giyer” (Dîvân: I/k. 59/24). “Savaş meydanında, elindeki kılıca
yaklaşma mesafesi, iki nefes kadar olur” (Dîvân: I/k. 59/35). “Seninle aynı vasfa
sahip olanların (yaşam) müddeti, senin kılıcının çaba ve gayretine bağlıdır”
(Dîvân: I/k. 170/8). “Fethi gerçekleştiren/fethine kefil olan, senin kan döken kılıcındır” (Dîvân: k. 161/2). “Mülkün bağı, senin kılıcınla süslenmiştir” (Dîvân:
I/k. 172/1). “Onun kılıcı, savaş günü canlıların boyunlarını vurur. Onun mızrağı, av vakti ölüm mektubu götürür” (Dîvân: I/k. 68/19). “Senin mızrağının
ateşi, parlayınca, Pervin/Ülker yıldızı (kendi) parıltısını hesaba çeker/sorgular.
Senin mızrağının gölgesi, yenilenlerin üzerine uzayınca/düşünce, gölge (onlar
için) yük olur. Eğer senin kılıcının lalesi açılırsa, zafer ve başarı dünyasında bahar
olur. Senin elindeki kılıç, Ali’nin elindeki Zülfikâr gibi olur” (Dîvân: I/k. 59/2831). “Cehennem ocağı, ateşe benzeyen ölümü, senin o (öldürücü) kılıcından aldı”
(Divan: I/k. 40/11). “Senin kılıcının yansıması/aksi, gece vakti şans yıldızının
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parıltısını kırar/bozar. Senin kılıcının keskinliği, ateşin sıcaklığını alıp götürdü.
Bir bak! “Nefs araz”ından (yapılmış) nasıl bir cins kılıç ki, nasıl da cevheri kırdı”
(Dîvân: I/k. 38/12-13). “Senin keskin kılıcın varken, granit taşının içinden fitne
tutuşturan hiç bir ateş yakamaz” (Dîvân: k. 17/17). “Mızrağın dişinin öfkesi,
zırhın ödünü yırttı. Gürzün darbesi, miğferin arka kısmını parçaladı” (Dîvân: k.
38/39).
6.3.1.1.11. Şahsiyetler
Enverî, Sultan Sencer’in övgüsünü yaparken, tarihi, dinî ve mitolojik
şahsiyetlere fazla yer vermemiştir. Yer verdiği şahsiyetler ise, Sencer’le
karşılaştırılmış, sultanın onlara üstünlüğü dile getirilmiş ve Sencer’in
emirlerine bağlı şahsiyetler olarak yer almışlardır. Bu durum aşağıdaki
beyitte görülmektedir:

شاه جهان سنجر آنکه بستۀ امرش
قیصر و فغفور و رای و خان و تگین است
“Dünya şahı olan Sencer, o kimsedir ki, Kayser, Fâğfûr, Rây,
Hân ve Tegin onun emrine bağlanmıştır” (Divan: I/k. 36/10).
Benzer söyleyiş, aşağıdaki beyitte de mevcuttur:

خسرو اعظم دارای عجم وارث جم
که ازو رسمم جم و ملك عجم نام گرفت
“Ey! Acem mülkü şöhreti, Cem’in töreyi, kendisinden aldığı
Acem’in Dârâ’sı ve Cem’in varisi olan en büyük hükümdar!”
(Dîvân: I/k. 40/2).
Enverî, bir beyitte Sencer’i, Süleyman Peygamber’in mülkünü sonsuza
kadar elinde tutan hükümdar olarak vasfetmiştir (Dîvân: I/k. 171/1). Ayrıca onu, İskender’in fethettiği toprakların sahibi olarak görmüştür
(Dîvân: I/k. 40/12). Enverî, dini şahsiyetlerden bahsederken, onların özelliklerini, övgüsünü yaptığı Sencer’e atfederek, benzetme yönüne gitmiştir.
Bir beyitte Sencer, Mûsâ gibi mücadeleci, Yûsuf sadakatli, Yahyâ gibi uyarıcı (Dîvân: I/k. 161/4) olarak görülmüştür. Ayrıca bir beyitte, Sencer’in
elindeki kılıç, Hz. Ali’nin Zülfikar’ına benzetilir (Dîvân: I/k. 59/31).
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6.3.1.2. Enverî’de Vezir Övgüsü
Enverî, hükümdarların yanında vezirleri de övmüştür. Hükümdara
söylediği övgünün bir benzerini vezirler için de söylemiştir. İdeal hükümdara ayak uyduracak kişilerin başında vezirler gelir. Tıpkı hükümdarlar
gibi onlar da taşıdıkları vasıflarla devletin işleyişine önemli katkılar yapmışlardır. Enverî’nin vezirler şahsında öne çıkardığı duygu, onların yetenekli ve ehil oluşlarıdır. Başka bir ifadeyle meslek ve bilgili olmalarıdır.
Onlar da hükümdar gibi adil, cömert, kahraman, karakter sahibi kimselerdir. Ayrıca onların şiire merakları ve saraylarında meclis düzenlemeleri, şair ve bilginleri korumaları, Selçuklu edebiyat ortamının oluşumu ve
gelişimi açısında son derece olumlu bir gelişmedir. Enverî’nin vezirler için
yazdığı övgü şiirleri fazladır. Burada sadece Enverî’nin, çok yardımını
gördüğü Sultan Sencer’in veziri Nâsiruddîn Ebû’l-feth Tâhir için söylediği
övgü şiirleri esas alınmış ve onların önemli görülen vasıfları tercih edilerek, geniş çaplı bir taramaya tabi tutulmamıştır. Bu övgülerde vezirler,
“sadru’l-vüzerâ” (Dîvân: I/k. 15/22), “destûr” (Dîvân: I/k. 75/28), sâhib-i
sadr (Dîvân: I/k. 56, başlık), nizâmü’l-mülk/nizâm-ı mülket (Dîvân: I/k.
80/16) olarak anılmıştır.
6.3.1.2.1. Sıfatlar
Vezirlerin vasıfları, Enverî’nin Dîvân’ında çok fazla anılmıştır. Nâsiruddîn Ebû’l-feth Tâhir, Enverî’nin övgülerinde sâhib-i âdil/adalet barındıran (Dîvân: I/k. 20/16), adl-i feryâd-res/imdad isteyenlere adaletle koşan/yetişen, dâver-i dîn-i Arab/Arapların dininin hakemi (Divan: I/k.
20/20). Sâhib-i mülk-i dil, destûr-ı bahr/gönül mülkünün sahibi, denizin
veziri (Dîvân: I/k. 75/28). Sâbib-i mülk-i dil âsmân-sıfat/gönül mülkünün
sahibi, gökyüzü vasıflı/özellikli (Dîvân: I/k. 75/51). Âsmân-mahal/konumu
gökyüzü gibi olan/gökyüzü mekânlı (Dîvân: k. 75/46). Âftâb-âtıfet/ihsanı
güneş gibi olan/güneş lütuflu (Dîvân: I/k. 75/46). Der-i âlî/yüce kapı/kapısı
ulvî ve yüce olan (Dîvân: I/k. 76/33). Nâsıru’d-dîn/dinin yardımcısı, dine
yardım eden (Divan: I/k. 76/36). Nâsıru’l-mille ve’d-dîn/din ve milletin
yardımcısı (Dîvân: I/k. 91). Çerh-i istimâlet, Mirrîh-i intikâm, âftâb-ı hâtır,
Müşterî-i hatır/gönül alıcı felek, intikam (alan) Merih Yıldızı, gönül ısıtan
güneş, tehlike (barındıran) Müşterî Yıldızı (Divan: I/k. 83/33). Nâsır-ı dîni Yezdân/Tanrı’nın dinine yardım eden (Dîvân: I/k. 93/1). Nâsır-ı dünyâ ve
dîn, Ebu’l-feth/dine ve dünyaya yardım eden, fethin babası (Dîvân: I/k.
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94/5). Hüsrev-nişân/hükümdar alametli (Dîvân: I/k. 94/4). Tâhir-i tâhir-neseb/temiz soylu Tâhir (Dîvân: I/k. 94/6). Hâce-i hâcegân-ı heft iklîm, nâsırı dîn-i Hakk, radiyy-i enâm/yedi iklimdeki hocaların hocası, Hakkın dinine yardım eden, halkın hoşnut olduğu (Dîvân: I/k. 120/22). Nusret-i
İslâm/İslâm’ın yardımı (Dîvân: I/k. 120/23). Vakt-i kifâyet ü dâniş/bilgi ve
liyakatın vakti (Dîvân: I/k. 120/32). Sâhib-memleket ve hâce-i asr/asrın hocası ve ülkenin sahibi (Dîvân: I/k. 121/2). Hüdeyâgân-ı vezîrân/vezirlerin
efendisi (Dîvân: I/k. 138/6). Şâh-ı devlet ü dîn/din ve devleti şahı (Dîvân:
I/k. 5/21). Aşağıdaki beyitte Enverî’nin vezir için kullandığı sıfatlarda birisi yer almaktadır:

صدر الوزراء مویّد الملك
دست و دل و و دیدۀ مراتب
“Güçlü’ el, ‘zengin’ gönül ve ‘ileri’ görüş (sahibi olan!) Vezirlerin efendisi ve mülkü güçlendiren kişi!” (Dîvân: I/k. 15/22).
Enverî, hükümdarlar için uygun görüp kullandığı sıfatları, bazen vezirleri överken de kullanmıştır. Bunlardan biri de onların da hükümdarlar
gibi “sânî-i sâye-i Yezdân/Tanrı’nın gölgesinin ikincisi” (Dîvân: I/k. 118/7)
oluşudur. Bundan dolayı Enverî’nin sultanlara söylediği övgü kodları ile
vezirlere söylediği övgü şifreleri çoğu kez kesişmiştir.
6.3.1.2.2. Hitaplar
Enverî, vezirlere çeşitli bakış açılarından seslenmiştir. Bu sesleniş, daha
çok “ای/ey!” veya “ا/â”hitap edatıyla yapılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır. Ey Sâhib-i Ebu’l-feth!/Ey fetih babası (olmaya) layık olan (Dîvân:
I/k. 6/2). Ey ihyâ-yı dîn!/Ey dinin ihyası(na uğraşan) (Dîvân: I/k. 6/20). Ey
mu’ciz-tedbîr!/Ey mu’cize önlemli (Dîvân: I/k. 6/30). Ey ni’met-i hayât!
ve’y devlet-i şebâb!/Ey hayat bağışlayıcı, ey tazeliğin, gençliğin ikbali
(Dîvân: I/k. 13/8). Ey hâdiyyü’r-reşâd!, Ey mâlikü’r-rikâb!/Ey doğru
yolda/Tanrı yolunda gitmeyi gösteren, ey rikâb sahibi (Dîvân: I/k.13/25).
Sâhibâne-melikâ!/ey melikliğe (yaraşan) efendi(m)! (Dîvân: I/k. 20/22).
Sâhibâ!/ey edendi(m)! (Dîvân: I/k. 49/1 ). Ey sâhib-i mülk-i dil! Ey sadr-ı
mülk-i nişân!/Ey gönül mülkünün sahibi, ey şehâdet mülkünün veziri
(Dîvân: I/k. 75 /28). Ey âftâb-âtıfet! Ey âsmân-mahal!/ihsanı güneş gibi
olan/güneş lütuflu, konumu gökyüzü gibi olan, gökyüzü makamlı (Dîvân:
I/k. 75 /46).
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Enverî’nin övgüsünü yaptığı Vezir Nasruddîn Ebû Tâhir, her şeyden
önce sahip olduğu sıfatlarıyla anılmış ve bu bağlamda ona hitap edilmiştir. Aşağıdaki beyitte, devletin bekasını sağlayan, ülkenin şerefini koruyan
ve değerli görüşlere sahip olan bir vezire sesleniş görülmektedir:

ای ز پی آب ملك و رونق دولت
دافعۀ فتنه کرده رای رزین را
“Devletin gücü ve mülkün onurunu, (korumanın) ardından
yüce görüşü (sayesinde) fitneyi defetmiş kişi!” (Dîvân: I/k. 6/19).

ای ممالك را مبارك پادشاه
ای سزای خاتم و تخت و کاله
“Ey memleketler için mübarek (olan) hükümdar! Ey taç, taht ve
(saltanat) mührüne layık (olan) hükümdar!” (Dîvân: I/k. 161/1).
Vezir övgüsünde, genellikle onlar, mülkün kuvveti (Dîvân: I/k.
15/22), mülkün yüzsuyu/onuru, devletin gücü olarak bilinmişlerdir. Bu
özelliklerin altında da sağlam/değerli/ileri/isabetli görüşlü olmaları
(Dîvân: I/k. 75/38) bulunmaktadır:

ای ز پی آب ملك و رونق دولت
دافعۀ فتنه کرده رای رزین را
“Devletin gücü ve mülkün onurunu (korumanın) ardından,
yüce görüşü sayesinde fitneyi defetmiş kişi!” (Dîvân: I/k. 6/19).
Enverî, hükümdara seslendiği gibi vezirlere de seslenmiştir: Bunlardan
biri de Tanrı’nın varlıklarını takdir ettiği, aferin dediği kişi/zat oluşudur.
Enverî, İmrânî hanedanının sultanı olan Ebu’l-Hasan İmrânî’yi överken
ona şöyle seslenmiştir:

ای تمامی که پس از ذات خدای
جز کمال تو همه نقصانست
“Ey Tanrı’nın zatından sonra kemali eksiksiz/tam (olan) zat! Senin kemalinden başka her (şey) noksandır.” (Dîvân: I/k. 34/32).
Enverî, sultana seslendiği ifadenin benzerini, Vezir Nasruddîn Ebu’lfeth Tâhir için de kullanmıştır:

کای کاینات را بوجود تو افتخار
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وی بیش از آفرینش و کم ز آفریدگار
“Ey kâinat yaratılmadan önce, Tanrı’nın (en) az(ından) varlığını beğendiği ve kâinatın da iftihar ettiği kişi!” (Dîvân: I/k. 75/27).
6.3.1.2.3. Adalet
Enverî’nin övgülerinde vezirler, “sâhib-i âdil” (Dîvân: I/k. 20 /16) olarak algılanmışlardır. Bundan dolayı onun adaleti, her yönden tamdır/kâmildir (Dîvân: I/k. 13/26). Bu özelliğe sahip olan vezirin adalet terazisiyle de bütün zor hükümler çözülür ve karara bağlanır (Dîvân:
I/k.49/18). Ülkenin önünü adaletle açan vezir, memleketin tümünü de örtüsüyle rahatlatır (Dîvân: I/k. 75/33). Güneş, onun adaletinin gölgesinin altına girerse, kıyamete kadar ortaya çıkmaz (Dîvân: I/k. 75/37). Vezirin adaleti sayesinde, hem kara hem de deniz bayındır bir hale gelmiştir (Dîvân:
I/k. 83/23). Onun adaletiyle, devrinde kötülüklerin sonu gelmiştir (Dîvân:
I/k. 83/26). Kader, onun adaleti sayesinde yeryüzünde tek bir fitne dahi
bırakmamıştır (Dîvân: I/k. 88/4). Onun adaletinin gölgesi altında, vahşi
hayvanlar ve kuşlar güven içinde olduklarından şükrederler (Divan: I/k.
91/6). Onun adaletinde, kurt kuzuya zulmetmeyecek, keklik de doğan kuşuyla birlikte uçmaktan çekinmeyecektir (Dîvân: I/k. 99/7). Enverî, aşağıdaki beytinde, vezirin adaletinin gölgesinde barınanlardan ve bu duruma
şükredenlerden şöyle bahsetmiştir:

شاکر حفظ سایۀ عدلت
ساکن و سایر وحوش و طیور
“Senin adaletinin gölgesinde korunduğu için şükredenler, dolaşan ve oturan(lardan başka) vahşi hayvanlar ve kuşlardır” (Dîvân:
I/k. 91/6).
Enverî, Ebû Tâhir’in övgüsünde, onun adaletini farklı yönlerden öne
çıkardığı hususlardan birisi de aşağıdaki beyitte kendisini göstermektedir. Şair, “keh-rubâ-saman” ilişkisinden hareketle, kehribarın bilinen özelliğinin tam tersini dile getirerek, kehribarın samanı, vezirin adaletinden
dolayı çekemeyeceğini ifade etmiştir:

آنکه ددر زیر سایۀ عدلش
طاعت کهربا ندارد کاه
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“Senin adaletinin gölgesinde olunca, saman, kehribara itaat etmez” (Dîvân: I/k. 169/12).
Ağıdaki beyit de, vezirin adaletini bir başka açıdan yansıtmaktadır:

عدل دایم بود گواه دوام
بر دوام تو عدل تست گواه
“Sürekli adalet, (devletin) devamına şahit olur. Senin adaletin
ise, senin (devletinin) devamına şahit olur” (Dîvân: I/k. 169/12).
Enverî, feleğin zulmüne rağmen, yeryüzünde yaş-kuru ne varsa, hepsinin onun adaleti sayesinde varlığını sürdürdüğünü şöyle dile getirmiştir:

عدل تو بود اگر نه جهان را نماندی
با خشك ریش جور فلك هیچ خشك و تر
“Eğer senin adaletin olmasaydı, mayası bozuk/kuru feleğin cevrinden dolayı, dünyada yaş ve kuru hiçbir şey kalmazdı” (Dîvân:
I/k. 83/25).
Enverî, sultan övgülerinde olduğu gibi, vezirin de adaletini Hz.
Ömer’e benzetir, bazen de sınırları zorlayarak vezirin adalet yönü ile yüz
Ömer ettiğini vurgular (Dîvân: I/k. 26/4). “O, ikinci Ömer’dir. Din, düzeni
önce Ömer’in adaletinden, şimdiyse onun/vezirin yüceliğinden almaktadır”
(Dîvân: I/k. 84/20).
6.3.1.2.4. Cömertlik
Enverî’nin vezirler için dile getirdiği hasletlerden biri de cömertliktir.
Bu cömertliğin kendisiyle de ilgisi vardır. Çünkü Enverî, vezirlerin cömertliğini ne kadar yüceltirse, kendi kazancı da bir o kadar artacaktır. Her
şeyden önce, onların cömertlikleri sınırsızdır (Dîvân: I/k. 1/27). “Onun denize benzeyen cömert elinden, eğer bir damla buhar havaya yükselse, bulut kıyamete kadar yeryüzüne jale yağdırır” (Dîvân: I/k. 13/28). “Onun elinin cömertliği, kıymetli taşlarla dolu madenin kapısına benzer” (Dîvân: I/k. 13/36). “Vezirin cömertliği ve bağışının gölgesi, güneş ve bulutun gölgesi kadardır” (Dîvân:
I/k. 13/57). “Vezirin cömertlik sofrası, “şeş-cihet”i kapsar” (Divan: I/k. 20/18).
“Onun cömertliği, sürekli olarak halkın başındadır” (Dîvân: I/k. 76/45).
“Dünya, onun cömertliği ve ihsanından dolayı, suda cevher, karada altın çıkarır”
(Dîvân: k. 83/27). “Cömertlik, senin elinin bereketinden dolayı, dünyada rızık
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geleneğini oluşturdu” (Dîvân: I/k. 91/8). Enverî, Vezir Ebu’l-feth Nâsıruddîn
Tâhir’in cömertliğinin sınırını, ayet iktibası yaparak, aşağıdaki beytinde
şöyle belirtmiştir:

نسیم لطف تو با خاك اگر سخن گوید
حیات و نطق پذیرد ازو عظام رمیم
“Eğer senin cömertlik rüzgârın toprakla konuşursa, bu konuşmadan dolayı çürümüş kemikler, dirilir ve konuşur” (Dîvân: I/k.
138/19).
Enverî, yukarıdaki duyguların benzerini, aşağıdaki beyitte de işlemiştir:

بی دم لطفش بخاك در بنشاندند
باد صبا را نه بلکه ماء معین را
“Onun cömertliğini, vakitsiz (olsa da) toprağa yerleştirseler, sabah rüzgârı değil, belki de cennet pınarının suyu gibi (hayat verir)”
(Dîvân: I/k. 6/16).
Enverî, vezir övgüsünde, onun cömertliğini “el-yağmur kapısı-açma”
ilişkisi içerisinde ele alarak, yağmura benzeyen elinin kapısını açarsa, çorak topraktan bitkinin yeşerme belirtisinin görüleceğini aşağıdaki beyitte
şöyle ifade etmiştir:

دست تو فتح باب بارانیست
که بر آرد ز شوره مُهر گیاه
“Yağmur kapısını açan, senin elindir. Eğer (bu kapı açılırsa), çorak araziden bitki belirtisi oluşur.” (Dîvân: I/k. 139/27).
Aşağıdaki beyitte de, vezirin cömertliği yine “el” unsuruyla anlatılmıştır:

دست جودش همیشه بر سر خلق
پای خصمش مدام بر دُم مار
“Onun cömertlik eli, sürekli halkın başının üzerinde, onun düşmanının ayağı da daima yılanın kuyruğu üzerinde” (Dîvân: I/k.
76/45).
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6.3.1.2.5. Yüceltme
Övgülerde, vasıfları verilen vezirlerin hem maddi unsurları hem de
manevi yönleri tıpkı hükümdarlar gibi yüceltilmiştir. Her şeyden önce o,
varlığıyla kâinatın iftihar ettiği kişidir (Dîvân: I/k. 75/27). “O, bir taraftan
gönül mülkünün efendisi, diğer taraftan şehadet âleminin veziridir” (Dîvân: I/k.
75/28). “Onun vezirlik eli, gökyüzünü bile itaati altına almıştır” (Dîvân: I/k.
75/56). Bu vasıflara sahip bir vezirin eşiği de “feleğin mabedi, sarayı da halk
için mihrap gibidir” (Dîvân: I/k. 13/35). “Şairler için de, sığınma yeridir”
(Dîvân: I/k. 13/40). “Kapısı yücedir” (Divan: I/k. 76/33). “Gökyüzü, o kapının
pâyesinden daha düşüktür” (Dîvân: I/k. 88/35). “Sarayı Kâbe, dergâhı da Harem’dir” (Dîvân: I/k. 42/39). “Feleğin altında, onun eşi benzeri yoktur. Göğün
üzerine de kimse ulaşamamıştır” (Divan: I/k. 83/61). “Yerinde söylediği her söz,
gökyüzü evrakına yazılır” (Dîvân: I/k. 91/60). “O, rütbe bakımında o kadar yücedir ki, gökyüzü konum yönünden onun altındadır” (Dîvân: I/k. 76/14). “Ona
biat etme, kader tarafından hükme bağlanmıştır” (Dîvân: I/k. 76/49). “Gökyüzünün yüksekliği, vezirin sarayının sütunlarından daha alçaktır” (Dîvân: I/k.
88/35). Enverî, peygamber kıssalarında yer alan ve o peygamberle anılan
“Mûsâ-asâ” ve “İsa-nefes” gibi hususları, övgüsünü yaptığı vezirin üzerinde görür gibi bir hava vermiş, hatta küçümseyecek bir hava yaratmıştır:

مالمت نفست می برد دعای مسیح
غرامت قلمت می کشد عصای کلیم
“Senin nefesin, İsâ Peygamber’in duasını azarlar. Senin kalemin, Musâ Peygamber’in asasından tazminat alır” (Dîvân: I/k.
138/26).
6.3.1.2.6. Yüce Görüşlülük
Enverî’nin, Vezir Ebû Tâhir hakkındaki övgü konularından biri de görüşündeki isabetli oluşudur. Bu durumda onun, basiretli, sağlam, kıymetli
ve temeli olan bir görüşe sahip olduğu vurgulanmıştır. Her şeyden önce
o, yüce görüşlüdür. Bundan dolayı şûrada aldığı kararlara uymak, zorunlu hale gelmektedir:

تبارك اهلل معیار رای عالی تو
چو واجبست مقادیر امر شوری را
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“Allah mübarek eylesin, senin yüce görüşün miyardır. Artık senin şûra kararlarının niteliğine (uymak) vaciptir.” (Dîvân:
I/k.1/25).
Vezirin ileri görüşlü olması kasidelerde şu şekilde de geçer: “Onun sağlam görüşü sayesinde, fitne ortadan kalkmıştır” (Dîvân: I/k. 6/19). “Onun görüşü, Tur Dağı tecellisi gibi aşikârdır” (Dîvân: I/k. 28/15). “Onun görüşü, güneşin ışığı gibi parlaktır” (Divan: I/k. 28/22). “Vezirin görüşü, sabahın müjdecisidir” (Dîvân: I/k. 29/15). “Senin yüce görüşün, feleğin çevresine şule çeker”
(Dîvân: I/k. 75/38). “Onun görüşü, bugünün müşküllerini dünden görür”
(Dîvân: I/k. 75/50). “Onun ileri görüşlülüğü, her hangi bir köşeye çekilip düşünse, felek, perde-dâr olur. Onun ileri görüşlülüğü sayesinde, fitne nefes alamaz” (Dîvân: I/k. 169/25). Aşağıdaki beyitte de, vezirin görüşünü ifade
ederken, Tur Dağı tecellisi benzetmesine yer vermiş ve sınırları zorlamıştır:

صد حازم ترا متانت قاف
نور رای ترا تجلّی طور
“Senin ileri görüşlülüğünün seddi, Kaf Dağı’nın sağlamlığı
(gibi)dir. Senin düşüncenin nuru da, Tur Dağı tecellisi (gibi)dir.”
(Dîvân: I/k. 91/5).
6.3.1.2.7. Kaza-Kader
Enverî, dinî bir terim olan “kaza-kader” olgusunun, vezirlere verilen/takdir edilen “alın yazısı” olduğunu, hem sultanlar hem de vezirler
övgüsünde dile getirmiş, onların eylem ve söylemlerini kaza ve kaderin
iradesi olarak algılamıştır: Aşağıdaki beyitte şair, Vezir Nasruddîn Tâhir’i
bu bağlamda şöyle övmüştür:

بسته با حکم او قضا بیعت
گفته با کلك او قدر اسرار
“Kaza, hükmüyle ona biati bağlamış; kader, kalemiyle ona sırları
söylemiş.” (Dîvân: I/k. 76/49).
Enverî’nin, övgüsünü yaptığı veziri, “kaza-kader” bağlamında, hangi
noktaya taşıdığı, aşağıdaki beyitte görülmektedir. O, kasidesinin bir beytinde, “kader, deftere yazılırken, onun cömertliği, kader divanından cömertlik istedi, tüm cihan (cömertlik bakımından) onun üzerine yazıldı.

124  DR. ÖĞR. ÜYESİ SADIK ARMUTLU

Doğrusu, (onun için) az miktar sayılır” demiştir. Sıra vezirin ömrüne gelince, o da kader divanından şunu istemiştir:

وجه باقی خواست عمر او ز دیوان قضا
بر ابد بنوشت و الحق بود مقداری قصیر
“Onun ömrü, kaza divanından ebedilik istedi! Kaza da, sonsuz ömrü, onun
üzerine yazdı. Gerçekten, (onun için) bu, az bir miktar idi” (Dîvân: I/k. 94/12).
Enverî, yukarıdaki duyguların benzerini, Sultan Sencer’i överken de
söylemiş ve olayların oluşumunu, sanki “kader ve kaza”, sultanın iradesi
doğrultusunda gerçekleştirmiş şeklinde yansıtmıştır:

هر چه نا کردۀ عزم تو قضا فسخ شمرد
هر چه نا پختۀ خزم تو قدار خام گرفت
“Senin azminin ve kararlılığının yapmadığı her şeyi kaza, feshetti/bozdu. Senin pişirmediğin her şeyi, kader, çiğ/ham kabul etti”
(Dîvân: I/k. 40/13).
Ayrıca Enverî, Sultan Sencer’e: “! ”ای قضاve “!( ”ای قدرDivan: I/k. 59/12)
diye hitap ederken, onun veziri Ebû’l-Feth Tâhir’e de aynı duyguyla seslenmiştir:

ای قضا بر در تو جویان جاه
وی قدر بر در تو خواهان بار
“Ey kapısında, (insanların) mevki ve rütbe arayan kaza! Ey kapısında, (insanların) lütuf ve ihsan isteyen kader!” (Dîvân: k.
76/55).
Enverî’nin, övgüsünü yaptığı Nâsıruddîn Ebû’l-feth Tâhir’i, Sultan
Sencer’in önüne çıkardığı da görülmektedir. Onun buyruğunun nüfuzunu, padişah fermanı; huyu ve karakterini de, padişah vasıflı (Dîvân: I/k.
83/51) olarak gören Enverî, varlığın oluşumunda, rütbelerin/derecelerin
dağıtımında, övgüsünü yaptığı vezire öncülük verildiğini düşünerek, onu
Sultan’ın önüne çıkarmıştır:

کز روی سبك مرتبه در مجمع وجود
ذات تو آمد اوّل و پس دهر بر اثر
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“Varlık toplantısında/varlığın oluşumu esnasında; rütbelerin
kalıba dökümü/şekillenmesi sırasında, önce senin zatın, sonra da
dünya üzerindeki iz, belirti geldi” (Dîvân: I/k. 83/60).
6.3.1.2.8. Çeşitli yönler
Enverî’de, hükümdarların sahip olduğu öfke, kahır, kızgınlık, hışım
gibi hem korkutucu hem de psikolojik baskı yaratan manevi duyguları,
vezirler için de uygun görmüştür. Buna göre: “Onun öfke rüzgârı, gökyüzüne ulaşınca, ayın sahip olduğu güzelliklerden belirti kalmaz” (Dîvân: I/k.
83/43). “Onun kahrı, seçenekleri yakan bir ateştir” (Dîvân: k. 83/38). “Onun
öfkesinin zehri, ölümün mizacını sıcak yapmıştır” (Dîvân: k. 88/8). “Onun (kahrının) zehirlerinin sıcaklığı, ecele danışmadan ve Azrail’in vasıtası olmadan ruhları kabzeder” (Dîvân: k. 118/18). Enverî, vezir Ebû Tâhir’in kahrını yansıtırken, ayet iktibası da yapmıştır. Öyle ki, “Ey kâfirler! Bugün özür dilemeyin, siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz (denilir)” (Tahrîm/7) ayetinde geçen; “lâ-te’teziru” kelimesinden yola çıkarak, “kahr-ayet” münasebetiyle bağlantı kurmuştur:

نوح پیغمبری که بر اعدا
قهرت اعجاز ال تعذر دارد
“Senin kahrın, Nûh Peygamber’in düşmanlar/kâfirler üzerindeki, “bugün özür dilemeyin” ayetinde (yer alan) aciz bırakmaya
benzer/sahiptir.” (Dîvân: I/k. 56/59).
Enverî, bazen vezirler hakkında; “sultanların ve imamların övdüğü
kişi” diyerek, övgüde onları doğu ve batının en meşhuru olarak görür
(Dîvân: I/k. 15/24). “O/vezir, sonsuzluk sabahına kadar, yeryüzünde tanınmışlardan daha meşhur/tanınmış olarak kalacaktır” (Dîvân: k. 88/14). “Tüm hükümdarlar, ona/vezire danışır ve onun görüşlerinden yararlanırlar” (Dîvân: k.
15/35). “Onun/vezirin eli, gökyüzü kadar güçlüdür” (Dîvân: k. 75/55). “O, öyle
ileri görüşlüdür ki, bugünün problemlerini dünden görür” (Dîvân: k. 75/50).
“Onun görüşünün isabetinden dolayı, hem ülke hem din mamurdur” (Dîvân: k.
91/1). “Onun görüşünün ışığı/parlaklığı, Tur Dağı’nın tecellisidir” (Dîvân: k.
91/5). “O, güzellik ve letafette, bahar gibidir” (Dîvân: k. 76/1). “Kader, onun
adaletinden dolayı, dünya içerisinde açıktan yapılan bir fitne bırakmadı” (Dîvân:
k. 88/4). “Onun adı da ‘Tâhir’dir, soyu da tahirdir” (Dîvân: k. 94/6). Enverî,
övgüsünü yaptığı vezirin makamını, öyle yüceltmiş ki, gökyüzü konum
olarak bu makamın altında kalmıştır:
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پایۀ تو چنان رفیع شدست
کاسمان را فرود اوست مدار
“Senin makamın, öyle yücedir ki, gökyüzü yörünge (itibariyle)
onun altındadır.” (Dîvân: I/k. 76/22).
Bunların yanında Enverî, vezir övgüsünde o kadar ileriye gitmiştir ki,
“Musa-ayak” ile “vezaret-el” münasebetini “ma’mur/bayındır” ile ilişkilendirerek, vezirin konumunu şöyle görmüştür:

زهی دست وزارت از تو معمور
چنان کز پای موسی پایۀ طور
“Musa’nın ayağından dolayı, Tur Dağı’nın kıymeti nasıl mamursa, ne güzel! Vezirlik eli de senden dolayı mamurdur.” (Dîvân:
I/k. 88/1).
6.3.1.2.9. Şahsiyetler
Enverî, Vezir Ebû Tâhir övgüsünde şahsiyetlere fazla yer vermemiştir.
Bir beytinde, Ebû Tâhir’in adaletinden bahsederken, onun adalet yönünden yüz Ömer ettiğini söyler (Dîvân: I/k. 26/3). Bir başka beyitte de, sultanı
ikinci Süleyman, veziri de Süleyman’ın veziri Âsaf olarak görür (Dîvân:
I/k. 43/10). Aynı şahsiyet, bir başka beyitte: “ Süleyman mülkünün Âsaf’ı,
ebedî bir çadır kurdu” diyerek, bir önceki beyitte söylediğini tekrar eder
(Dîvân: I/k. 180/15). Enverî, Ebû Tâhir’in övgüsünde yer verdiği bir diğer
şahsiyet de, Kârûn’dur. Adı geçen vezirin devlet hazinesine, onun izni olmadan giren altınların, Kârûn’un adi mirasının parçası olsun diyen şair,
vezirin hazinesinin temizliğini ve Kârûn isminin olumsuzluğunu öne çıkarmıştır (Dîvân: I/k. 49/12). Vezir övgüsünde kullanılan son şahsiyet,
Sebâ Melikesi’dir. Enverî, vezirin yüceliğinden bahsederken, Sebâ melikesi’ni, vezirin hizmetine rüzgâr ile birlikte koşarak gelen bir kişi olarak
nitelendirmiştir (Dîvân: I/k. 91/26).
6.4. Fahriye Bölümü
Klasik Fars şiir geleneğinde kaside içerisinde görülen ve daha çok medhiyeden sonra gelen bir bölümdür. Bu bölümde şairler ya kendilerinden
bahsederler ya da sanatıyla/şiiriyle övünürler. Enverî’nin kasidelerinde
fahriye bölümü yoktur. Başka bir ifadeyle Enverî, başka şairler gibi kasidelerinde kendi övgüsüne yer vermemiş, şiirleriyle övünmemiş, şiirlerini
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inci ve mücevhere benzetmemiş, onun kaleminden mana incileri dökülmemiştir. Bunun nedenini söylemek kolay değildir. Şiirlerinden hareketle
bazı yorumlar yapılabilir. Onun “Der Mezemmet-i Şi’r ü Şâ’ir ve Fazîlet-i
İlm ü Hikmet” başlıklı 183. kasidesinde, meslek olarak çöp taşıyanları şairlere tercih eder ve çöpçülük mesleğinden ekmek yemek, şairlikten daha
iyi olduğunu savunur. Şairlikten elde ettiğinin ayıptan başka bir olmadığını ileri süren şair, tövbe etmesi gerektiğini de ileri sürer. Şaire göre birine
yardım etmek için ilim ve bilgi lazımdır. Bunun için de “Buhturî’nin boş
laflarına değil İbn-i Sînâ’nın Şifâ isimli eserine baksın” der. Kasidenin sonunda da: “Ey Enverî, şair olduğun sürece (memduha) kulluktan kurtulamazsın!” (Dîvân: I/456) diyerek, görüşlerini ortaya koyar.
Bu bir şiir tenkidinin ötesinde onun gerçek düşüncesini yansıtabilir.
Bilgin olmasına rağmen, geçimini sağlayabilmek için kaside söylemiş olabilir veya bu yolun daha kestirme olduğunu düşünebilir. Sonuç olarak,
meşhur bir kaside şairi olmasına rağmen bu yolu içine sindirememiş de
olabilir. Yukarıdaki ifadeleri böyle yorumlayabiliriz. Ayrıca onun bir kasidesinde (k. 72): “ ”ای انوری مداهنت سرد چون کنیyani “Ey Enverî, zira çirkin
dalkavukluk/yağcılık yapıyorsun” (Dîvân: I/170) sözü de kanaatimizi doğrular gibidir. Buradan hareketle, medhiyeyi içine sindiremeyen Enverî, fahriyeyi de benimsememiş olmalıdır. Başka bir ifadeyle bilim adamı kimliğiyle bir fahriye şairi olmak istememiş olabilir.
Bütün bunlara rağmen onun kendisini değil de şiirini överek az da olsa
kasidelerinin içine yerleştirdiğini görmekteyiz. Bunlar, onun 205 kasidesinde sadece iki veya üç beyittir. Bu beyitler de şunlardır:

این شعر بر آن وزن و قوافی و ردیفست
کامروز نشاطی است فره فضل و کرم را
“Bu gün, kerem ve cömertliğin bolluğu bir sevinç (yaşattığı)
için, bu şiir, (böyle bir) vezin, kafiye ve redif üzerine (nazmedildi)”
(Dîvân: I/8.

نشِگفت اگر نویسد این شعر انوری
بر روی روزگار بآب زر آفتاب
“Enverî’nin bu şiiri, dünya üzerine güneşin altın suyu ile yazılsa (buna) şaşılmaz!” (Dîvân: I/21).

انوری از آب مهر و آتش مدحت کند

128  DR. ÖĞR. ÜYESİ SADIK ARMUTLU

دُرج دُر نظم را چون باد بر خاکت نثار
“Enverî, ateş ve sevgi suyu ile seni över, mücevher kutusundaki
inciye benzeyen şiirini rüzgâr gibi senin ülkenin üzerine saçar”
(Dîvân: I/191).
6.5. Dua Bölümü
Kasidenin sonunda yer alan bölümdür. Enverî, kasidelerinin çoğunda
bu bölüme yer vermiştir. Enverî’nin 20 kasidesinden 143’sinde duâ bölümü vardır. 80 kasidede dua bölümü 1beyit, 38 kasidede 2 beyit, 18 kasidede 3 beyit, 5 kasidede 4 beyit, 2 kasidede 5 beyittir. Görüldüğü gibi Enverî’nin dua bölümündeki beyit sayısı daha çok 1 veya 2 beyitten oluşmuştur.
Enverî’nin dua bölümü çeşitlilik arz eder. Enverî, dua bölümünde geleneğin dışına çıkarak kendisi ve şiirini bitirdiği için duada bulunmamıştır. Enverî, daha çok “bâd/olsun” emir kipiyle dua cümlesi kurmuştur. Bu
bölümde Enverî, memduhlarının ömürlerinin ve devletlerinin uzun olmasını dilemiştir:

مدّت عمر تو جاویدان باد
تا ابد مدّت جاویدانست
“Sonsuz (olan) zamanın sonsuz geleceğine kadar senin ömrün
müddeti sonsuza dek sürsün/olsun!” (Dîvân: I/82).

ل
ّ همه وقتی خدای عزّ و ج
حافظ و ناصر و معین تو باد
“Aziz ve celil olan Tanrı, her vakit senin yardımcın, destekçin
ve koruyucun olsun!” (Dîvân: I/117).

یا رب دوام دولت و ملك و بقاش ده
چونانکه ایمنی را دورش دوام داد
“Ya Rab! Onun zamanında devam eden bir güvenliğin/emniyetin devamı için, varlığının, mülkünün ve devletinin kalıcılığını ona
ver!” (Dîvân: I/122).
Enverî, şiirinin parlaklığını öne çıkararak, memduhunun ömür bostanının da parlak olması için dua etmiştir:

رونق بستان عمرت باد تا این شعر هست
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کابر آذاری همی در بستان لشکر کشد
“ Âzâr/Mart bulutu sürekli bostana asker sevk ettiğinden, bu şiirin parlaklığı gibi senin ömrünün bostanı da parlak olsun! (I/139).
Enverî, duâ ederken aynı zamanda memduhun sahip olduğu gücü
yansıtmak veya ülkesinin genişliğini göstermek de istemiştir:

جیش تو بادا ببلخ و جشن تو بادا بمرو
بارگاهت در نشابور و مقام اندر هرات
“Senin ordun Belh’te olsun! Senin meclisin Merv’de olsun! Senin sarayın
Nişabur’da ve makamın Herat içinde Olsun!”(I/38).
Enverî, bayram münasebetiyle yazdıkları tebrik kasidelerinin dua bölümünde hem bayramlarının mübarek olmasını dilemişler hem de devleti
için dua etmişlerdir:

عید فرخنده و قرین اقبال
ملك پاینده و معین داور
“Bayramın mübarek, ikbalin dost olsun! Mülk ebedi ve Tanrı yardımcın olsun!” (I/200).
Enverî, memduhun makamını kıskananların dünyadan ayaklarının kesilmesi için de misal göstererek dua da bulunmuştur:

گرفته موی و ز دنیا برون کشیده اجل
حسود جاه تو را همچو موی را ز خمیر
“Ecel, senin makamını kıskananları saçından tutup hamurdan
kıl (çeker) gibi dünyadan dışarı çeksin!” (I/253).
Yukarıda verilen örnekleri çoğaltmak olasıdır. Bu da duanın en az
medhiye kadar önemli olduğunu gösterir. Kısaca Enverî’de dua, kasidelerinin vazgeçilmez bir unsurudur. Her çeşit konu bahane edilerek övgü
söylediği gibi, her bir fırsat ele geçtiğinde de dua etmiştir. Kendisi için
hiçbir kasidesinde dua etmeyen Enverî, kendisinden esirgediği duayı
memduhlarından esirgememiştir.
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YUSUF HAS HACİB’DE ERDEM VE VEFA
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ÖZ
İnsanı diğer canlılardan farklı kılan değer üretebilmesidir. Onu erdemli kılan ise ürettiği bu değerlere göre yaşamasıdır. Erdem farklı kültürlerde değişik biçimlerde tanımlanmış ve açıklanmıştır. Türk düşünürü
Yusuf Has Hacib de Kutadgu Bilig adlı eserinde erdemden bahsetmiş ve
erdemin kaynağını bilgi olarak görmüştür. Ona göre bilgili insan erdemlidir. O eserinde pek çok erdemden bahsederken üzerinde durduğu erdemlerden birisi de ‘Vefa’ erdemidir. Bu makalede, Yusuf Has Hacib’in
eserinde yer verdiği beyitlerden hareket ederek onun vefa anlayışını açıklamaya ve yorumlamaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Erdem.
ABSTRACT
What makes human beings different from other livings is that they can
produce value. What makes them virtuous is that they live according to
these values are produced by them. Virtue is defined and explained in different forms in different cultures. In his book Kutadgu Bilig, Turkish thinker Yusuf Has Hacib talked about virtue and explained the source of virtue as knowledge. According to him, enlightened people are virtuous. One
of the virtues that he focuses on when he talks about many virtues in his
work is the virtue of ‘Fidelity’. We tried to explain and comment his sense
of fidelity by moving from the couplets given in the work of Yusuf Has
Hacib in our article.
Keywords: Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Virtue.
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چکیده
 و آنچه که.آنچه که انسان را از موجودات دیگر متفاوت می دارد خلق ارزشهاست
 برتری وکمال در فرهنگهای.وی را برتر می دارد زندکی کردن بر معیار این ارزشا می باشد
 نویسنده و متفکر ترک "یوسف خاص.مختلف به صورت های گوناگونی تعریف شده است
حاجب" در کتاب کوتادگو بیلیگ از کمال انسان بحث به میان آورده و منبع آن را دانش
 وی در کتابش وفا را نیز به. به نظر وی دانش انسان را واال می دارد.بیان نموده است
 در این مقاله با اشاره به ابیات موجود در اثر یوسف خاص.عنوان نشانی از کمال می داند
. سعی در توضیح و تفسیر مفهوم وفا شده است،حاجب
. کمال، کوتادگو بیلیگ، یوسف حاص حاجب:کلید واژه ها
Canlı ya da cansız her varlık, belli nitelikleriyle tanınır ve bilinir. Sözgelimi bitkiler, canlı varlıklardır ama her canlı bitki değildir. Her bitki canlıdır ama çiçekler, alelade bitki değildir; çiçeklerin de, örneğin papatya,
karanfil, nergis, gülden her birinin kendisini diğerlerinden ayırt eden kendine özgü bir takım nitelikleri vardır ve her çiçek, diğerlerinden biçim,
renk ve kokuları ile ayırt edilir, tanınır ve bilinirler. Benzer şekilde hayvanların da birbirlerinden farklı nitelikleri ve özellikleri vardır; onlar da
bu ayırt edici vasıflarıyla seçilirler.
Canlı varlıklar içerisinde diğerlerine göre en nitelikli ve özel konumda
olan varlık, en azından şimdilik insandır1; ancak her insan aynı nitelik ve
yeteneklere sahip değildir. Her insanın kendine özgü bazı özel yetenek ve
vasıfları bulunduğu gibi hiçbir yeteneği bulunmayan insanlar da vardır.
Kanaatimizce insanı diğer varlıklardan ayırt eden en mühim vasıflarından
biri, değer üreten ve ürettiği değerlere uyan bir varlık olmasıdır. Bu değerlere uyan insanlar erdemli, uymayanlar ise erdemsiz insanlar olarak
nitelendirilmektedir. Hiç kuşku yok ki değer verilen insanlar, erdemli insanlardır.

‘Şimdilik’ kaydını koymamızın sebebi, hayvanlar üzerine yapılan araştırmaların her geçen gün artıyor olmasıdır. Bu araştırmalar sonucunda ne çıkacağı meçhuldür. Mesela Aristoteles ve Descartes hayvanlarda akıl bulunmadığını kabul etmiş ve diğer tüm filozoflar da bu yolda görüş ileri sürmüşlerdi.
Oysaki yapılan son araştırmalarda hayvanlarda akıl bulunduğuna dair ciddi
bulgular elde edilmiştir.
1
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O halde erdem nedir? Divanü Lugati’t-Türk’e bakıldığında erdem kelimesinin muhtelif yerlerde geçtiğini ve ahlaki bakımdan iyi davranışlarda
bulunmaya, iyi insan olmaya götüren alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk,
fazilet, edep, terbiye, hüner gibi nitelikler için kullanılan bir kavram olduğu görülmektedir.2 TDK ve Ötüken Türkçe Sözlüklerde bunlara ilaveten insanın manevi olgunluğu anlamı da eklenmiş bulunmaktadır.
Erdem kelimesinin Arapçası fazilet’tir ve klasik eserlerde bu kavram
kullanılmaktadır.
Erdemli insan, ahlaki bakımdan üstün vasıfları olan kişi demektir ve
insanlığın eski zamanlarından bu yana felsefi anlayışlar ve dinler, erdemli
insanlar yetiştirebilmek için kurallar koymuş, teoriler geliştirmişlerdir.
Sözgelimi Antikçağ’ın Yedi Bilgeler olarak bilinen ahlakçılarının sözlerine
bakıldığında insanlara erdemli olmanın yollarını öğrettikleri görülebileceği gibi, Doğu dünyasından Çinli bilge Konfüçyüs’ün de erdeme götüren
yolları anlattığı görülecektir. Yine İlkçağ’ın ünlü Yunan filozofu Sokrates’in erdem ile bilgi arasında bağ kurarak “bilgi, erdemdir” dediğini ve
erdemi de, “neyin iyi neyin kötü olduğunu anlamaktır” şeklinde tanımladığını görmekteyiz. Benzer tanımlamaların Platon ve Aristoteles tarafından da yapıldığı bilinmektedir.
Platon, ideal devletinde dört erdemden söz ederek, işçilerde çalışmak
ve itaat etmek, bekçilerde cesaret, yöneticilerde hikmet erdemlerinin bulunmasını gerekli görürken asıl erdemin adalet olduğunu belirterek bunu
da devletin gerçekleştirebileceğinden söz etmektedir. Aristoteles ise, erdemin bilgisine sahip olmanın değil, erdemli olmayı başarabilmek ve erdemli yaşayabilmek olduğunu söylemektedir. Bunun için o, en önemli erdemin, aşırılıklardan uzak durup ölçülü olmaktan, yani orta yolu takip
etmekten geçtiğini ve bu sayede erdemli insan olunabileceğini belirtmektedir. Erdem konusunda Türk-İslam filozoflarının tavrı da aşağı yukarı
aynıdır.
Erdemler ve erdemli olmak, sahibini mutluluğa götürür. Nezaket, itidal, cesaret, cömertlik, merhamet, bağışlama, minnet duyma, alçakgönüllülük, hoşgörülü olmak, temiz kalpli olmak, sadelik, iyi niyetli olmak, yu-

Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lugati’t-Türk, Çeviren: Besim Atalay, Türk Dil
Kurumu Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2013, c. I, s. 51, 89, 103, 107, 252, 336; c. II,
s. 97, 243, 343; c. III, s. 41, 133, 143, 303, 440.
2
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muşak huylu olmak gibi pek çok erdemden biri de vefalı olmaktır. Bu makalede insanı huzura, mutluluğa götüren erdemlerden biri olan vefalı olmayı, Yusuf Has Hacib’e göre incelemeye çalışacağız.
KUTADGU BİLİG’DE VEFA ERDEMİ
Yusuf Has Hacib de tıpkı Sokrates ve Platon gibi bilginin erdeme götürdüğü kanaatindedir. Ona göre insan, akıllı olarak doğar, bu aklı ve diğer bilgi yeteneklerini kullanarak bilgi sahibi olur ve bilgi de onu erdem
sahibi kılar. “Ey devletli hükümdar, erdemin bir adı da bilgi ve akıldır.” 3
Çünkü bilgili insan, erdemli olduğu için kötülükten uzak durur, bilgisiz
insan ise erdemsiz olduğundan yani neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmediğinden dolayı kötülük yapabilir.
“Kim erdemliyse onun adı her tarafa yayılır; eğer birinin erdemi yoksa
adı anılmadan yaşlanır gider. Kişi, erdemiyle başkalarına üstün olur; kimin erdemi çoksa o uçar gibi yükselir”4 diyen Yusuf Has Hacib, erdemli
olmanın ahlakın amaçlarından biri olduğunu söylemiş olur. İşte bu erdemlerden biri de vefalı olmaktır.
Vefa, sevdiklerimizle, dostlarımızla geçmişte yaşadıklarımızı, hafızamızda bilerek ve isteyerek saklamamız, unutmamamız anlamındadır.
Buna bir başka ifadeyle sadakat demekteyiz. Buna göre vefa, hafızamızın
erdemi olarak düşünülebilir.
İnsan, geçmişten geleceğe uzanan bir bellek içerisinde yaşar. Gelecek
hakkında henüz bir şey bilmediğimiz için geleceğe yönelik tahmini planlar yaparız. Bunlar ya gerçekleşir ya gerçekleşmez. Neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Ama geçmiş böyle değildir. Mazi, olup bittiği için artık
yoktur, ama içinde yaşananlar, insanı geleceğe taşır ve ona kişilik kazandırır. Çünkü insanı insan yapan vasıflardan biri de geçmişte yaşadığı güzellikleri unutmamaktır. İşte bu unutmamaya vefa denilmektedir. Yusuf
Has Hacib de Kutadgu Bilig’inde buna, “vefalı kişi ne der dinle; insan için

Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Çeviren: Reşit Rahmeti Arat, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 357, beyit no: 1679.
4 Kutadgu Bilig, s. 499, beyit no: 2645-46.
3
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insanlığın başı vefadır”5 ve “vefaya karşı vefa göstermek insanlık görevidir; vefakârlık et insan ol ve adını yükselt”6 beyitleriyle işaret etmektedir.
Yusuf Has Hacib, vefa konusunu oldukça ayrıntılı bir tarzda incelemiştir. Ele alıp üzerinde durduğu hususlardan biri her insanın vefalı olup olamayacağıdır. Ona göre asıl olan her insanın vefalı olmasıdır; ancak bu erdemi herkes gösteremez. Bunun için insanın asil bir yaratılışa sahip olması
gerekmektedir. “Akıllı vefalı kişi insanların asilidir; o, başkaları için her
zaman kendini feda edebilir”7; “soylu insanların hareketi zarif olur; onlar
ellerini halk üzerine vefayla uzatır.”8 Buna göre vefakâr insanın bir başka
erdemi de fedakâr olmasıdır. Hiçbir iyilik karşılıklı yapılmaz; ancak kendisine iyilik yapılandan da iyiliği unutup vefasızlık etmesi beklenmez.
Tam aksine kendisine iyilik yapılan kişi, yeri geldiğinde bu iyiliği yapana
belki daha fazlasıyla iyilikler yapmalıdır. Beklentisi olmadığı halde, iyilik
yapanın iyiliğini unutmayarak iyiliğe iyilikle karşılık vermek, vefa olarak
kabul edilir. Bunu bir karşılık olarak adlandırmamak gerekir; buna bir
isim verilecekse, vefakârlığın yanında insanlık demek doğru olacaktır. Yapılan iyiliklere rağmen karşılığında yine de kötülük görülebilir. Nitekim
bir Türk atasözünde de “iyiliğe iyilik her kişinin kârı; kötülüğe iyilik er
kişinin kârı; iyiliğe kötülük şer kişinin kârı” denilmek suretiyle iyiliğe
karşı kötülük yapılabileceği ve bunun da şer insan olarak nitelendirileceği
söylenmiştir. Yusuf Has Hacib de bu realiteyi “başkalarının yükünü yüklenmeli, onlara yük yüklememeli; cefa edenlere karşı ses çıkarmadan vefa
göstermeli”9; “cefa edenlere karşı vefa göstermeye devam et; yiğit olan
vefa gösterir kötülerse cefa eder”10 beyitleriyle ortaya koymaktadır. “Birine vefa gösterdiysen ondan cefa görmeye hazırlan; cefakâr nefsin seni
bir gün cefaya uğratacaktır”11 beyiti de iyiliğin mutlaka bir karşılığı olduğunu, fakat bunun bazen kötülükle olacağını göstermektedir.

Kutadgu Bilig, s. 413, beyit no: 2040.
Kutadgu Bilig, s. 359, beyit no: 1691.
7 Kutadgu Bilig, s. 533, beyit no: 2875.
8 Kutadgu Bilig, s. 435, beyit no: 2197.
9 Kutadgu Bilig, s. 609, beyit no: 3427.
10 Kutadgu Bilig, s. 611, beyit no: 3432.
11 Kutadgu Bilig, s. 1051, beyit no: 6362.
5
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Erdemlilik, tek bir erdem ile kazanılacak bir nitelik değildir. Sadece cesur olmakla veya sadece vefalı olmakla erdemli olunamaz; bütün erdemlerin tezahür etmesi gerekir ki hem erdemli olunsun hem de mutluluğa
ulaşılabilsin. Kutadgu Bilig’de bu, “yalancı kişiler vefasız olur; vefasız kişi
halka uygunsuz işler yapar”12; “yalancı kişiden vefa bekleme; bu, uzun
yıllardan beri sınanmış bir sözdür”13; “işini kişilerin açgözlüsüne verme;
yemeğini vefasız kişilere yedirme”14 beyitleriyle ifade edilmektedir. Demek ki kişi cömert olabilir ama yalancı ise erdemli olamaz, çünkü bir defa
yalan söyleyen her zaman söyleyebilir, bundan dolayı da böyle insanlardan vefalı olmaları beklenemez.
Her ne kadar insan, belli bir noktaya kadar eğitilebilir ve iyi ahlak sahibi yapılabilirse de bunda kişinin doğuştan getirdiği özellikler önemlidir.
Çocukta iyiye ve iyiliğe bir temayül varsa o çocuk ahlaki eğitimle doğru
yola ulaştırılabilir; eğer çocuğun eğilimleri kötü yönde ise eğitimle bazı
huy ve alışkanlıkları yön değiştirse bile köklü bir sonuç alınamayabilir.
Yusuf Has Hacib de “böyle çocuktan hiç vefa umulur mu? Onun yaratılışı
kötü ve işi gücü cefadır”15 demekle bu gerçeğe dikkat çekmektedir.
Vefalı olmak gündelik hayatta olduğu kadar hatta belki ondan daha
ilerde yönetim mekanizmalarında önemlidir. Bilindiği üzere Kutadgu Bilig, bir nasihatname ve siyasetname olduğu için verilen öğütler hükümdar
ve halk içindir. Yusuf Has Hacib, öncelikle yöneticilerin, yönettiklerine
karşı vefalı olmaları gerektiğini “eğer eşsiz yabgu olursan ne kadar kuvvetli olursan ol; hiçbir vakit sadakatten ayrılma”16 beytiyle açıklarken, yöneticinin gücünü halkından alması gerektiğini belirtmektedir.
Gücünü milletinden alan yönetici, onların sorunlarına karşı duyarlı
olur, onlardan yüz çevirmezse gücünü her zaman korur. Halkına karşı sadakat gösteren, onların dertlerini kendi derdi gibi gören hükümdar, halkından da vefa görür. Bundan dolayı Yusuf Has Hacib hükümdara vefalı
olmasını tavsiye ederken halka da “iyi ad dileyerek beye vefalı olmalı; bu
iyi ad ile onun adı da ölümsüzleşir”17 mısralarıyla hükümdarın iyiliklerine
Kutadgu Bilig, s. 413, beyit no: 2039.
Kutadgu Bilig, s. 413, beyit no: 2042.
14 Kutadgu Bilig, s. 311, beyit no: 1379.
15 Kutadgu Bilig, s. 605, beyit no: 3395.
16 Kutadgu Bilig, s. 717, beyit no: 4137.
17 Kutadgu Bilig, s. 531, beyit no: 2871.
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iyilikle karşılık verip onu unutmamalarını, vefalı davranmalarını önermektedir. Ancak her şeye rağmen hükümdarı “halktan vefa gitti cefa çoğaldı; güvenilecek bir kişi arasan bulamazsın”18 ve “halktan vefa gitti, yerini cefa aldı; güvenilecek inanılacak kişi pek nadir” beyitleriyle uyarmakta ve ne kadar iyi bir hükümdar olsa da tedbiri elden bırakmaması
gerektiğini hatırlatmaktadır. Çünkü yönetilenler, yerine göre kendi çıkarlarını daha fazla önemseyebilmektedirler. Dolayısıyla yönetici veya yöneticilerin daha dikkatli olmalarını salık vermektedir.
Yusuf Has Hacib, yöneticilerin, halkın vefasızlığından şikâyet ettiklerini ve bunu kendisinin de bildiğini ifade ederken, her şeyden önce vefayı,
vefasızlıktan şikâyet edende aramak gerektiğini söylemekte, bu haslete
sahip olması için hükümdarı uyarmakta ve hükümdarda bu üstün niteliği
gördüğü için de halkın vefasızlığına karşı hükümdarın tedbirli olması hususunda onu uyarmaktadır. Diğer taraftan iktidarın ve dünyanın geçici
olduğunu hatırlatan Yusuf Has Hacib, hükümdarın, iktidarına güvenip
ölçüsüz davranmaması gerektiğini de “Ey ‘ben beyim’ diyen, gurur getirme; dünya ve devlet vefasızdır ondan vazgeç”19; “ey hükümdar bu dünyaya güvenme; o sana vefa edecek değildir bunu iyice bil”20 beyitleriyle
anlatmaktadır.
Yusuf Has Hacib, on birinci asırda yaşamış bir düşünürümüzdür.
Onun yaşadığı zamanın dünyası ile şimdiki dünya arasında birçok değişikliklerin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. O zamandan şimdiye geçen
on yüzyılda bireysel yaşantı, sosyal hayat, bilim, teknoloji, siyasi tutum,
milletlerarası ilişkiler, hukuk, ticaret, sanat… insan hayatında yeri olan ne
varsa her şeyde bir değişim yaşanmıştır. Ancak Kutadgu Bilig’de anlatılanlara bakıldığında sanki değişmeyen, hep aynı kalan bir şeyler olduğu
görülüyor. Herakleitos, “evrende her şey bir değişime tabidir; değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir” demiş olsa da erdemler konusunda da
pek bir değişme olmadığı anlaşılmaktadır. Şöyle ki on birinci asırda insanları rahatsız eden konular ne ise şimdiki zamanda da aynı hususlar rahatsızlık vermekte, o vakitler insanları mutlu eden olaylar asrımızda da
mutlu etmektedir. Vefalı olmak, o gün de erdemlilik sayılıyordu bu gün

Kutadgu Bilig, s. 1065, beyit no: 6466.
Kutadgu Bilig, s. 873, beyit no: 5174.
20 Kutadgu Bilig, s. 983, beyit no: 5926.
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de; aksi durum olan vefasızlık o gün de erdemsizlik kabul ediliyordu bu
gün de.
Yusuf Has Hacib, vefasızlıktan çok yakınmaktadır. Her şeyden önce
üzerinde yaşadığımız dünya vefasızdır. “Bu dünyaya gönlümü vererek
avundum; bak o benden usandı bana vefa göstermedi”21; “ey vefasız güvenilmez dünya dedi; niçin şimdi bana cefa ediyorsun”22; “bil ki, dünya
sana vefa edecek değildir; bu geçici dünyadan sana lazım olan azığı al”23;
“vefasız dünyaya gönül bağlama ona uyma; sonunda o sana cefa edecektir”24 beyitlerinde o, dünyanın gelip geçici olmasından dolayı güvenilemeyeceğini, bu yüzden vefasız sayılması gerektiğini belirtmektedir. Dünya
bu kadar vefasız olduğuna göre dünyada yaşayanların durumu da böyle
değil midir? Aslında Yusuf Has Hacib’in derdi de budur; geçici dünyadan
göçerken sizi unutmayan dostlar bırakabilmek. İşte asıl önemli olan erdem budur ve bunun adı vefadır. Ama yine de bu güvenin tam tesis edilemeyeceğinden kuşku duymaktadır; çünkü çoğu zaman vefalı dostlarım
var sanarak mutlu olmak aldatıcı olabilir. O, bunu “sen ona inanıp gönül
bağlama, o sana hakiki bir vefa göstermez, ondan vazgeç”25; “gayret et iyi
ad kazan mutluluk vefasızdır, sana yine yabancı muamelesi yapabilir”26
beytiyle belirtirken, “onlara acımayan ve cefa eden bu dünya, doğasını
değiştirip sana mı vefa gösterecek”27 ve “vefalı olursan karşılığında sana
cefa eder, ona cefa edersen vefakârlık gösterir”28 ifadeleriyle de vefasızlığın her an kapımızı çalabileceğine vurgu yapmaktadır.
Yusuf Has Hacib’in vefa konusunda özellikle “vefa kıtlaştı dünya cefayla doldu, vefa acaba kimde vardır ondan biraz isteyeyim”29 gibi mısralarına bakıldığında onun zamanıyla şimdiki vakit arasında bir benzerlik
olduğu görülmektedir. Her insanda geride bıraktığı zamana karşı bir

Kutadgu Bilig, s. 279, beyit no: 1171.
Kutadgu Bilig, s. 331, beyit no: 1511.
23 Kutadgu Bilig, s. 321, beyit no: 1441.
24 Kutadgu Bilig, s. 891, beyit no: 5297.
25 Kutadgu Bilig, s. 869, beyit no: 5160.
26 Kutadgu Bilig, s. 861, beyit no: 5135.
27 Kutadgu Bilig, s. 871, beyit no: 5160.
28 Kutadgu Bilig, s. 893, beyit no: 5320.
29 Kutadgu Bilig, s. 1079, beyit no: 6568.
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özenti, yaşadığı döneme ise bir serzeniş bulunduğu görülmektedir. Sözgelimi ülkemizde kırklı yaşlara ulaşan her insan, Ramazan ayı geldiğinde
“nerde o çocukluğumuzun ramazanları” diye iç geçirir. Bunu bir zaman
sonra kendi çocuklarından da işitecektir. Demek ki yaşadığımız an, bir önceki zamana göre değişiklik göstermekte ve yeniden eski günlere dönme
arzusu ortaya çıkmaktadır. Yusuf Has Hacib de kendi zamanındaki vefasızlığa serzenişte bulunarak çocukluk ve gençliğindeki günlerine dönüp
vefalı insanlar görmek istemektedir.
Günümüzde de öyle değil mi? İnsanların vefasızlığından, ahlakın bozulduğundan sürekli şikâyet etmiyor muyuz? Buna göre aslında geçmişle
bu gün ve bu günle gelecek arasında değişen fazla bir şey olmamaktadır.
Pek çok şey değişse de hayata bakışımızda fazla bir değişiklik olmamaktadır. Nitekim Yusuf Has Hacib, “halktan vefa gitti yerini cefa aldı, güvenilecek inanılacak kişi kalmadı”30 diyerek adeta gelecekte de bunların söyleneceğini vurgulamaktadır. Yusuf Has Hacib, vefasızlıktan o kadar mustariptir ki “kalkayım gideyim dünyayı gezeyim, dünyada acaba vefalı kişi
var mı arayayım”31; “eğer ben vefalı cömert insan bulursam, onu sırtımda
taşıyayım gözüme süreyim”32 diyecek kadar vefaya hasret kaldığını belirtmekte ve “eğer ben vefalı bir insan bulamazsam, yabani hayvanlarla
birlikte ömür süreyim”33 diyecek kadar da vefasız insanlardan kaçmak istemektedir.
Acaba bu değer yıpranmasının sebebini başkalarında değil de kendinde mi aramalıdır? Çuvaldızı başkalarına batırmadan önce iğneyi kendine batırmayı mı denemeli ve suçu başkalarına atmak yerine kendini mi
suçlamalıdır? Yusuf Has Hacib, bunu da düşünmüş ve “esef ederim, ben
fenayım, fakat dünyada vefa adı bırakanlar nerede onları öveyim”34 diyerek farz-ı muhal kendisinin değer erozyonuna yol açan biri olduğunun
kabul edilmesi durumunda bu değerleri koruyacak kişileri bulması halinde onlara adeta köle olabileceğini ifade ederek yaşadığı çağda insani
değerlerin olabildiğince yozlaştığına işaret etmektedir. Bunun için o, ve-

Kutadgu Bilig, s. 1065, beyit no: 6467.
Kutadgu Bilig, s. 1079, beyit no: 6565.
32 Kutadgu Bilig, s. 1079, beyit no: 6569.
33 Kutadgu Bilig, s. 1079, beyit no: 6570.
34 Kutadgu Bilig, s. 1081, beyit no: 6592.
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fasızlığı azaltmak ve sadakate yeniden değer kazandırabilmek için “vefaya karşı vefa göstermek insanlık görevidir, vefakârlık et insan ol ve adını
yükselt”35 demektedir. Bunu özendirmek için de “vefasıyla şöhret bulmuş, sevmiş ve kendisini de sevdirmiş olan kişi çok güzel söylemiş. İnsan
gönülden yakınlık duyarsa ona uzak yer yakın olur, yakınlık vefakârlığı
için daima gönüle bak”36 diyerek vefalılığın bir gönül işi olduğu sonucuna
ulaşmıştır.
Gönül, Türk düşünce tarihinin önemli kavramlarından biridir ve akıl
ile kalp arasında bir hissetme, sezme, beklentisiz sevme gibi duyguların
kaynağıdır. Yunus Emre’nin “Gönül Çalab’ın tahtı/ Çalab gönüle baktı/
İki cihan bedbahtı/ Kim gönül yıkar ise”; “Çalış, kazan, ye, yedir/ Bir gönül ele getir/ Yüz Kâbe’den yeğrektir/ Bir gönül ziyareti” gibi şiirlerinde
sıkça rastlanan gönül, manevi bir boyut kazanmış ve Allah’ın evi olarak
kabul görmüştür. İslamiyet’in kabulünün çok eski zamanlarından beri
milletimizin dilinde yerini alan gönül, anlam yüklemesi bakımından da
Türkçeden başka hiçbir dilde görülmeyen bir terimdir. Nitekim Yusuf Has
Hacib de bu terimi, çok rahat bir şekilde kullanmakta ve vefa ile bir araya
getirmektedir. Yukarıdaki paragrafta alıntıladığımız “insan gönülden yakınlık duyarsa ona uzak yer yakın olur, yakınlık vefakârlığı için daima
gönüle bak” mısralarından hemen sonraki beyitte “Yakınlık hakkı vefakârlıkla takdir edilirse, doğu ile batı arası, hemen bir tepe aşılınca ulaşılacak kadar yakın bir mesafe olur”37 ifadesi, gönlün, mesafeleri ortadan
kaldıran bir yakınlaşma vasıtası olduğunu göstermektedir. İşte bu mesafeleri ortadan kaldıran gönül, Yusuf Has Hacib için de Tanrı’nın makamıdır ve en vefalı varlık da O’dur. Yusuf Has Hacib, “Ey gerçek vefalı, merhametli rabbim, senden daha merhametli başka birini bulmadım”38 diyerek gerçek vefanın sadece Allah’a ait olduğunu vurgulamaktadır. Gerçek
vefa O’nda olduğuna göre vefasız varlıklardan uzaklaşıp yine O’na sığınmak gerektiğini de “bu cefalı dünyadan gönlümü çektim, huzur içinde
vefalı rabbime sığındım”39 beytiyle ifade etmektedir.

Kutadgu Bilig, s. 359, beyit no: 1691.
Kutadgu Bilig, s. 651, beyit no: 3704.
37 Kutadgu Bilig, s. 651, beyit no: 3705.
38 Kutadgu Bilig, s. 661, beyit no: 3771.
39 Kutadgu Bilig, s. 663, beyit no: 3790.
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Yusuf Has Hacib, “Aradım, dünyada candan bağlı bir kimse yoktur;
vefasız kişilere nasıl gönül bağlayayım”40 mısralarında belirttiği gibi dünyanın vefasızlığından o kadar usanmıştır ki insanlığın adeta kaybolduğuna inanacak hale gelmiştir. “İnsanın ismi kaldı, insanlık kayboldu, bu
insanlık nereye gitti, ben de arkasından gideyim”41 diyerek kaybolan değerlere ağlamakta, hatta o, “mutluluğa inanılmaz o vefasız ve dönektir;
yürürken hemen uçar, ayağı kaygandır”42 diyerek ahlakın nihai gayesi
olan mutluluğun bile vefasızlığından yakınmaktadır. Vefalılığın ancak
asaletli insanlarda kaldığının altını çizerek “soylu kişi vefalı olur; temiz
olmayanın işi daima cefadır”43, “soylu insanların hareketi zarif olur; onlar
ellerini halk üzerine vefayla uzatır”44 dedikten sonra, “bilirsin ki dünyada
vefalı kişiler çok takdir edilir ve alkışlanır ey aziz”45 ifadesiyle de vefanın
önemini vurgulayıp özendirir. Ancak yine de bir kuşkuya kapılır ve çok
vefasızlık gördüğü için bu insanların da gün gelip vefasızlık edebileceklerini düşünerek “ey rabbim sıkıntı içindeyim vefasızlara rastladım, vefalı
acaba kimdir ona sevgili canımı feda edeyim”46 diyerek Allah’a sığınır.
Yusuf Has Hacib, vefa konusundaki duygu ve düşüncelerini bir dua
ile tamamlamaktadır. “Ey rabbim cefadan yine cefa gelir, vefada vefadan
başka bir şey görmedim. Ben senin günahkâr kulunum yaptığım cefadır,
sen benim vefalı rabbimsin bana vefa göster!”47
DEĞERLENDİRME
Yusuf Has Hacib, değerler konusunda oldukça titiz davranan bir mütefekkirimizdir. Kutadgu Bilig’inde erdemli bir hayat için birçok değerden
söz ederek bunların devlet yönetiminde ve halk arasındaki önemini, öğütler tarzında anlatmıştır. Kitabın bütününe bakıldığında onun bu engin bilgiye akıl ve tecrübe yoluyla ulaşmış olduğu anlaşılmaktadır.
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Kutlu olma bilgisi veya insana mutluluk veren bilgi anlamlarına gelen
Kutadgu Bilig, sadece yazıldığı dönemle ilgili olmayıp kendisinden sonraki tüm asırlara, bugüne ve geleceğe ışık tutan bir eser özelliği taşımaktadır. Kendi çağında bu esere çeşitli memleketlerde Edebü’l-Mülûk,
âyinü’l-Memleket, Zînetü’l-Ümera, Şehnâme-i Türkî, Pendnâme-i Mülûk
gibi isimler de verilmiştir.
Yusuf Has Hacib’in, düşünce ve tecrübelerini birleştirerek yazmış olduğu bu önemli eserinden ülkemiz gençliğinin, yetişkinlerinin ve yöneticilerimizin alması gereken çok önemli bilgiler olduğu çok açıktır. Bu bakımdan her Türk ailesinin evinde, hatta başucunda bir Kutadgu Bilig olması ve bunun sık sık okunması, değer yozlaşmasının önlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Günümüzde yozlaşan değerlerden biri olan vefa
duygusu, eserin bütününde işlenmiş ve vefasızlığın ortadan kaldırılıp vefalı olmanın insana değer katacağı sürekli vurgulanmıştır.
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ÖZ
Osmanlılar döneminde XVII. yüzyılın son çeyreği ile XVIII. yüzyılın
ilk yarısında yaşamış olan müderris ve kadı Sadîk Efendi, birçok alanda
bilgi sahibi, Türkçe, Farsça ve Arapça şiirde ve inşada eşsiz; tarih manzumeleri, kaside ve gazelleriyle hüsn-i kabul görmüş büyük şairlerdendir. Sadîk Efendi, Osmanlı Şeyhülislâmı Erzurumlu Seyyid Feyzullah
Efendi’ye methiye olarak Farsça iki kaside kaleme almıştır. Bu şiirler
Süleymaniye Kütüphanesi Esat Efendi Bölümü’nde kayıtlı bir yazmada
bulunmaktadır. Bu çalışmada yazma halindeki şiir tenkitli metni yapılarak Türkçeye çevrildi ve kısaca anlatıldı. Ayrıca Feyzullah Efendi ve
Sadîk Efendi’nin hayatı hakkında kısaca bilgi verildi
Anahtar Kelimeler: Sadîk, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi, Farsça Şiirler, Methiye.
ABSTRACT
Sadîk Afandi who lived between the late 17th and the first half of 18th
Century in Ottoman Period, is a lecturer, judge, knowledgeable in many
areas and an admired poet who has many poems, qasidahs, ghazals in
Arabic, Turkish and Persian. Sadîk Afandi wrote two Persian qhasidahs
to the Ottoman Sheikh ul-Islam Faizollah Afandi. Those poems are found in a manuscript registered in the Library of Solaimaniya, Esat Afandi Section and in this work these poems are translated into Turkish,
examined by writing critique and explained shortly. Additionally, there
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are some brief information given about the lives of Faizollah Afandi and
Sadîk Afandi
Keywords: Sadîk, Sheikh ul-Islam Faizollah Afandi, Persian Poems,
Praise.

چکیده
 و اوایل17 صادق افندی از شعرا و ادبای دوران عثمانی بوده که در اواخر صده
 در شعر. وی در زمینه های مختلفی صاحب دانش بوده است. می زیسته است18قرن
 غزلیات و منظومه، از شعرایی می باشد که قصاید. ترکی و عربی بی نظیر بود،فارسی
 صادق افندی به عنوان مدحیه دو قصیده به.هایش در طول تاریخ بی مثال می باشد
 این اشعار. سید فیض اهلل افندی سروده است،زبان فارسی در مدح شیخ االسالم ارزرومی
 در این مقاله.در حال حاضر در کتابخانه سلیمانیه بخش اسعد افندی نگهداری می شود
 عالوه برآن در خصوصو.این شعر به زبان ترکی ترجمه و مختصرا توضیح داده شده است
.زندگی فیض اهلل افندی و صادق افندی اطالعاتی داده شده است
. مدحیه، شعر فارسی، شیخ االسالم فیض اهلل افندی، صادق:کلید واژهها
GİRİŞ
Osmanlılar döneminde yaşamış, Türkçe, Farsça ve Arapça manzum
ve mensur birçok eser kaleme almış şair ve yazarlarımız vardır. Bu şairlerin birçoğu çeşitli devlet kademelerinde çalışmış şahsiyetlerdir. Şiirlerinde birçok konuyu ele almakla birlikte bazen zamanın ileri gelen
önemli şahsiyetlerine methiyeler de yazmışlardır. Türkçe ve Farsça şiirleri olan, müderris ve kadı Sadîk Efendi de bunlardan biridir. Sadîk
Efendi, Erzurumlu Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’ye Farsça iki
adet methiye yazmıştır. Müderris, muhaddis ve aynı zamanda iyi bir
hattat ve şair de olan Şeyhülislâm Feyzullah Efendi, özellikle II. Mustafa
devrinde Şeyhülislâmlık görevi dışında, devlet idaresinde son derece
etkili olmuş, sultan üzerindeki nüfuzunu haddinden fazla başka amaçlarla kullanmış ve bu nedenle birçok kişinin tepkisini toplamış, sonunda
feci bir akıbete düçar olmuş bir devlet adamıdır
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FEYZULLAH EFENDİ
1048’de (1639) Erzurum’da doğmuştur. Adı Mehmed’dir. Erzurum
müftüsü Seyyid Mehmed Efendi’nin oğludur. Erzurum’da öğrenim gördükten sonra, 1075 (1664) yılında İstanbul’a, oradan da Edirne’ye gitmiştir. Şehzade (II.) Mustafa’ya hocalık; Haydarpaşa, Üsküdar Mihrimah
Sultan, Sahn-ı Semân ve Ayasofya medreselerinde müderrislik yapmış;
İstanbul kadılığı pâyesiyle Sultan Ahmed Medresesi’ne, Rumeli kazaskerliği pâyesiyle Şehzade (III.) Ahmed’in hocalığına getirilmiş, daha
sonra nakîbüleşraf, ardından şeyhülislâm olmuştur. On yedi gün sonra
azledilerek Erzurum’a gönderilmiş, yedi yıl sonra tekrar şeyhülislâmlığa
tayin edilmiş, sekiz yıl bu makamda kalmıştır. 1115 (1703) yılında Edirne’de katledilmiş ve naaşı Abdülkerim Mektebi avlusuna defnedilmiştir.
Feyzullah Efendi müderris, muhaddis ve aynı zamanda iyi bir hattat
ve şairdir. Arapça ve Farsça şiirleri ve kaleme aldığı birçok eseri vardır:
Fetâvâ-yı Feyziyye, Nesâyihu’l-mülûk, Kitâbü’l-ezkâr, Mecmûa-i Hikâyât,
Letâifnâme, Riyâzü’r-rahme, Hâşiye alâ Envâri’t-tenzîl, İsâmüddin İsferâyînî’nin Hâşiye alâ Cüz’in-Nebe’sine hâşiye, Halhalî’nin Hâşiye alâ Şerhi’lAkāid’ine ta’likat ve İbnü’l-Hatîb el-Amâsî’nin Ravzu’l-ahyâr’ının Türkçe
çevirisi.1

SADÎK EFENDİ
Yahya Sadîk Efendi, Reîsülmeşâyıh ve Ayasofya kürsüsü şeyhi ve vaizi Şeyh Süleyman Efendi’nin oğludur. Adı Yahya’dır. İstanbulludur.
1102 (1690) yılı Recep ayında İstanbul’da Dâye Hâtun mahallesinde
doğmuştur. Babasından ilim ve fazilet öğrenmiş ve küçük yaşta üstün
zekâsıyla irfan ve kemal mertebesine çıktığı için 1110 (1699) yılında Seyyid Feyzullah Efendi hazretlerinden mülâzım olup ders vermeye başlamıştır. 1122 (1710) tarihinde ibtidâ-i hâric rütbesine yükselmiş; 1126
(1714) yılında ve 1129 (1717) yılı Zilhicce ayında Halil Paşa Medresesi’nde müderrisliğe başlamış; daha sonra 1133 (1720) yılı Muharrem’inde

Geniş bilgi için bkz. Mehmet Serhan Tayşi, “Feyzullah Efendi, Seyyid”, DİA, XII, 527-528; Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-şu‘arâ (haz. Adnan İnce),
Ankara 2005, s. 181; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, Matbaa-i Âmire,
IV, 33-34 ve 765-766.
1
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İbrahim Paşa Medresesi’ne müderris olarak atanmıştır. 1150’de (1737)
Edirne kadısı ve 1165’de (1752) Mekke mollası olmuş ve aynı yıl vefat
etmiştir. Mekke’de medfundur. Kadı ve müderristir. Şairin adı, Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde ise “Sâdık” (s. 403); M. Nuri
Çınarcı’nın çalışması Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş-şuarâsı ve
Transkripsiyonlu Metni’nde “Sıddîk” (s. 78-79) şeklinde yazılmışsa da
doğru değildir. Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı Şairleri’nde de hem “Sadîk”
hem de “Sıddîk” (s. 553 ve 588-589) olarak yazılmıştır. Ayrıca methiyelerin yer aldığı mecmuada müstensihin manzumenin başında “Üstadımız
Cevzî Efendi Sadîkā hazretlerinindir” cümlesinden muhtemelen lakabının Cevzî Efendi olduğu söylenebilir. Mahlası Sadîk’tir. Birçok alanda
bilgi sahibi olup şiir ve inşada eşsizdir. Sadîk Efendi çok sayıda vezire,
şeyhe ve ileri gelenlere tarihler ve kasideler yazıp hüsn-ü kabul görmüş
büyük şairlerdendir. Tarih düşürmede, gazel ve kasidede mahirdir. Mürettep bir Divanı; Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Türkçe bir
gazeli:2

Uşşâkı cünbiş-i leb-i dilber yapar yıkar
Erbâb-ı ayşı gerdiş-i sâger yapar yıkar
Hemçün habâb hâne-i ehl-i hevâyı hep

Mecmûatü Medâih-i Şeyhülislâm, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad
Efendi 2843 Numaralı Yazma, vr. 90a; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî,
Matbaa-i Âmire, İstanbul 1308, s. IV, 640; Kazasker Sâlim Efendi, Tezkirei Sâlim, Dersaâdet 1315, İkdam Matbaası, s. 422-425; Sâlim Efendi, a.g.e.,
s. 460-463; Erdem, Sadık, Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, Ankara 1994, s. 176;
Çınarcı, M. Nuri, Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş-şuarâsı ve
Transkripsiyonlu Metni (Gaziantep Ü., SBE., Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep 2007, s. 78-79 (Bu çalışmada şairin adı “Sıddık” yazılmış olup yanlıştır); Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (haz. Pervin Çapan), Ankara
2005, s. 352-353; Tuman, Mehmet Nâil, Tuhfe-i Nâilî (haz. Cemal Kurnaz
ve Mustafa Tatçı), Ankara 2001, II, 556-557 (2353); İpekten, Haluk v.dğr.,
Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara 1988, s. 403; Değirmençay, Veyis, Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı Şairleri, Erzurum 2013, s.
553 ve 588-589 (Bu çalışmada şairin adı hem “Sadîk” hem de “Sıddık”
olarak yazılmıştır).
2
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Neccâr-ı rüzgâr-ı sitemger yapar yıkar
Âyîne gibi gâh ayân geh nihân olur
Beyt-i dili o ruh-ı musavver yapar yıkar
Eyler kalem kalemrev-i ma‘nâda fetk u retk
Çok tarz-ı dilnişîni o suhenver yapar yıkar
Ehl-i heves bu arsada mânend-i kûdekân
Bî-had Sadîk beyt-i müzevver yapar yıkar

SADÎK EFENDİ’NİN FEYZULLAH EFENDİ’YE METHİYELERİ
Sadîk Efendi’nin Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’ye yazdığı
Farsça methiyeleri iki adet manzumeden oluşmaktadır. Bunlar, 45 ve 35
beyitlik iki kaside olup fesahat ve belagat açısından zayıf ve basit şiirlerdir.
Bunlardan ilki hezec-i müsemmen-i sâlim mefâîlün, mefâîlün,
mefâîlün, mefâîlün; ikincisi muzâri-i müsemmen-i ahreb-i mekfûf-i
maksûr mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilât vezinlerinde kaleme alınmıştır.
Sadîk Efendi ilk kasidesinde söze kendisini anlatarak başlar. Şairin
gönlü aşk hazinesidir; sessizlik muhafızı, göz çukuru kutusu, gözyaşı ise
inci ve mercanıdır. Hazine kapıcısının kale gibi elini yokluk anahtarıyla
bağlamışlardır. Bu hazineden denizin derinliklerine bir inci atsalar, kıyıdaki sedefler şevkten raks etmeye başlarlar. Onun ummanının derinliklerinde parlak gönül incisini bulmak için gamın korkunç balığına ciğer
kanını yem yapmak gerekir. Gamın zehirli düşüncesinin onun dermanından sıhhat bulması için onun tılsım levhasını şairin yılan gibi olan
derdinin ağzına koymalıdır.
Şair, iltifat sanatıyla sözü kendisine döndürür ve bu hazinenin kapısına gittiğini, orada bahtsız bir yılan gördüğünü; isyanından dolayı dudağından muratsızlık tükürüğü dökülmekte olduğunu; bu yılanın zehrini uzaklaştırmak için bir bilgenin ayağının toprağını onun dişine panzehir yapmaktan daha iyi bir şey görmediğini söyler. Bu bilge şairin mem-
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duhu Şeyhülislam Feyzullah Efendi’dir. Feyzullah Efendi kimdir? Onun
gökler gibi büyük dalgalarında dalgıç ve güneş gibi olan aklın mercanının önünde baş koyduğu bir denizdir. Onun gökler gibi büyük dalgasında, güneşin ve dalgıç gibi olan aklın onun zamanına meylettiği bir
dünyadır. Gönül onun cömertliğiyle toktur; onun için cömertlik denizine
nazlanır. Onun inci saçan sözünden akla gelen her mana ayna olur ve
onda onun ihsan denizi görünür. Akıl Tûr’unda onun titizlik nuru parlayınca, onun bir güzel gibi olan ilminin yakasından yed-i beyza ortaya
çıkar. Onun ferman kılıcı bütün dünyayı süsler. O, âlemde şeriat uygulamasında şeriat fermanı gibi delildir. Âlimlerin ve fazılların ulusu, olgunların ve akıllıların soylusudur; onun bol lütfu edeb ehlini kapsar. Her bir
damladan ummanına hikmet denizi dökülen, fazilet okyanusu, cömertlik deryası, olgunluk denizidir. Hikmet güneşi gibi alnından irfan ışığı
parlayan Jüpiter tedbirli edip, ay yüzlü bilgedir. Yücelik menzilinin üstündeki ay Feyzullah Efendi’dir. Şeref burcunda onun huzur güneşi dolaşır. O cömerttir, ihsan sahibidir. Odur gönlü bilge deniz; odur deniz
gönüllü bilge. Onun sözü eşsiz incidir; onun düşünce sahili incinin ummanıdır. O, fetva makamında şeyhülislâmlığa başkanlık eder. Efendilik
tahtı onun gücünün uğuruyla şereflenmiştir.
Sadîk’in tabiatının bülbülü Feyzullah Efendi’nin vuslat bahçesine yol
bulamayınca, övgü gülşenine girip onun ayrılığında aşağıdaki gazelini
okumaya başlar:
Benim gönlüm aşk göğü, senin sevginse onun parlayan ayı; benim kandil gibi olan gözüm onun ışıldayan güneş ağacının burcudur.
Senin âlemi aydınlatan gönlünün dünyaya ışık veren güneşinden, mutluluk
güzelinin iki eli zerre gibi raksetmeye başlar.
Senin kıvırcık zülfünün hayalinin gönül karıştıran sevdasından, onun ruhundaki tüyler hayat gelininin kucağında oynamaya başlar.
Senin gül tabiatın; caddesi ilim, cömertlik, hilim ve hikmet olan irfan bahçesinin gülşenidir.
Naz ve cilve anı, sözünün etkisinden neşe bulur; istek dudağı onun eteğini
öpmekten şeref duyar.
Bakışı iki gözün hikmeti, konuşması düşüncelerin en seçkini; varlığı âlemin
şekli, sıfatları imkân âleminin sürmesidir.
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Sadîkâ’nın hastalığına öyle bir ümit şifası ver ki onun kurtuluş ilacı nabzına
derman olsun.
Sadîk, övgü dolu bu gazelinden sonra kendisinden söz eder ve kendisini över. O, tahrir ve irfan nüshasına mukaddime yazmıştır; Mani’nin
gözü onun hayalinin resmine hayran kalmıştır. Urfi onunla rekabet
edemez? Çünkü beyan büyüsüyle onun irfan elinde asa yapmıştır. Yeni
ve her an konuşmayla mucizevî sözleriyle hayat verir. Öyleki Enverî
onun şiirinin feyzinden hayat bulur.
Sadîk, bundan sonra felekten şikâyette bulunduğu bir mektubunu
Feyzullah Efendi’ye -izin verirse- okumak ister. O, gam beşiğinde annesinin şefkatsizliğinden dolayı her iki memesinden saf süt yerine gönül
kanı içerek büyümüştür. Yeterlik belgesini almak için üstadın huzuruna
gittiğinde, ilkokul köşesinde üzüntü kitabından başka bir şey okumamıştır... Şair, mektubunu okuyup isteğini arzettikten sonra artık dua zamanı
gelir ve memduhuna dua ederek sözlerini bitirir: Dua hazinesinin kapısında, lâl gibi olan tesir, duaya cevap verme tılsımının şekillerinden sağlam bir
nakış olduğu sürece, elmas gibi arzu incilerini delmek için gönlün lütuf hazinesi
cömertlik elinde onun bekçisi olsun.
Sadîk Efendi, ‘îd (bayram) redifli ikinci kasidesinde söze Feyzullah
Efendi’yi överek başlar. Onun huzurlu devrinde bayram zamanı da mutludur; onun tebriğiyle bayramın tabiatı ve canı da mutludur. Onun şeker
gibi tatlı nutkunun vasfı hayatın tatlı dillisidir; onun methinin güzel zikri
bayramın hoşsohbet neferidir. Onun yumuşak sözü bayramın ağzında
bal gibidir. Yüzükteki nakışlar bile onun yumuşak tabiatıyla bayramı
hatırlatır. Bütün âlem bayram madeninden neşe incisi gibi onun mutluluğunun temiz yakutunu çıkarmaktadır. Onun muhabbetiyle bayramın
mutlu gönlü zamane gülşeninde bülbül gibi yüzlerce nağme terennüm
eder. Uğurlu ayağıyla güvenli bayram yurduna hayat veren teşrifi yüzlerce ev yapar. Güneş gibi kalbinin ışık veren yumuşaklığı bayram göğünden her zerreye ışık verir. Onun lütfu gibi güzel damadının arzusundan dolayı dünya gelini, rahminde bayram ikizleri görür. Şeref makamının saadet kürsüsünde, bayram ailesinin görkemli tahtında oturan
odur. Onun aklının görüşü ve bahtının kuvveti sayesinde genç bayram,
her zaman yaşlı zamane gibi ona hizmet eder. Hasetçi, onun kahreden
ayağının altında, onun kılıç gibi olan emriyle, bayram zamanı koyun gibi
kurban olur. Her zaman devlet atının üzerine binen odur; onun için bayram dizgini onun güçlü eline yaraşır. Onun Ramazan’daki her orucu,
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Kadir gecesi gibi, bayramın şanını artırır. Tavus gibi süslenen kulak papağan gibi onun lütfunun nezaketinden bayram yuvasında şeker yer.
Gönül ustası onun övgü kitabında bayram dilinden şairin söyledikleri
temiz sözleri yazar.
Bu sıfatlara sahip olan Tanrı’nın feyzi Feyzullah Efendi’dir. O şeref
zirvesidir; onun seyyidliğinden bayramın bedeni ve canı ışıkla doludur,
rahattır. İmamların güneşi, Osmanlı sultanının hocası, şereflilerin babası,
bayramın belli günlerinin maslahatlarına ışık tutandır. Şeriatın önderi,
âlemin müftüsü, zamanın imamı; bayramın gizli sırrının nüktesindeki
sorunları çözendir. Şairin murat fenerinin ışık vermesi için, bayramın her
parmağına yüzlerce mum koyandır.
Sadîk, bu şekilde Feyzullah Efendi’yi övdükten sonra ona talebini arz
eder ve Ey dünya yargıcı! Benim arzuhalimin içeriğini bayram tercümanından
merhamet kulağıyla dinle diyerek talebine kulak vermesini ister; çünkü
herkes zevk ve safa sofrasının etrafında iken, o fakirlik ve yoksulluk köşesinde bayram sofrasından kan içmektedir. Bu zamanda bayramın sevimsiz zamane güzelinden kocakarı gibi olan muradına erememiştir.
Âlem mutluluk ve sevinç içinde eğlenmekte iken o, bayramda üzgündür,
her an başka bir matemdedir. Dünyada safa otağını kursa da faydası
yoktur? Çünkü bayram gölgeliği onun gönlünde gam köşesi gibi olmuştur.
Sadîk, Feyzullah Efendi’den kendisine kavuşması için bayramı bir nişane yapmasını ister; çünkü o yedi yıldır mutluluktan uzak, gam köşesinde üzüntü içinde yaşamış, sabır eşiğine baş koymuştur. Artık bu duruma son vermek için bayramlık olarak kendisine himmet etmesini, kutlu bahtıyla bayramı imtihan etmesini ister: Ey gönül! Ne zamana kadar
harabe tabiatım gam köşesinde inci saçan bayram hazinesini gizleyecek; gönül
denizimden sedefe akan her damla, zamane sahilinde bayram gözetleyicisi olacak?
Sadîk Efendi, bu şekilde talebini arz ettikten sonra Sadîkâ! Boş ve
saçma sözlerden vazgeç, sus vesselâm; bayramın neşe veren meydanında yüzlerce nara at. Canı gönülden tazarru ellerinle bayram destanının
sonuna dua mührünü bas diyerek duaya geçer ve dua ile sözlerini bitirir:
Dünyada bayram Ramazan ayının sonunda misafir gibi dünyayı neşelendirmek için geldiği sürece, senin mutluluğun için, her gece ayların ilk
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gecesi gibi senin otağının bulunduğu meydanda misafirperver bayram
(gibi) olsun.
MANZUMELERİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Kaside3
Gönlüm aşk hazinesidir, sessizlik onun muhafızı, göz çukurum kutusu, gözyaşımsa inci ve mercanı.
Bu hazinede gönül kilidine alışana kadar, kapıcının kale gibi elini yokluk
anahtarıyla bağladılar.
Eğer bu hazineden denizin derinliklerine bir inci atsalar, denizin kıyısındaki
sedefler şevkten raks etmeye başlar.
Gamın korkunç balığına ciğer kanını yem yap da onun ummanının derinliklerinde gönül incisinin safasını bul.
Onun tılsım levhasını benim yılan gibi olan derdimin ağzına koy ki gamın
zehirli düşüncesi onun dermanından sıhhat bulsun.
Bu hazinenin kapısına gittim, bahtsız bir yılan gördüm; isyanından dolayı
dudağından muratsızlık tükürüğü dökülmekteydi.
Bu yılanın zehrini uzaklaştırmak için bir bilgenin ayağının toprağını onun
dişine panzehir yapmaktan daha iyi bir şey görmedim.
Ne bilgini, belki onun gökler gibi büyük dalgalarında dalgıcın ve güneş gibi
olan aklın mercanının önünde baş koyduğu bir deniz.
Ne denizi, belki onun gökler gibi büyük dalgasında, güneş ve dalgıç gibi olan
aklın onun zamanına meylettiği bir dünya.
Gönül, onun cömertliğiyle tok olduğu için cömertlik denizine nazlanır. Sedef
inciyle dolunca yağmura ihtiyaç duymaz.
Onun inci saçan sözünden akla gelen her mana ayna olur ve onda onun ihsan denizini görürüm.
Senin insaf aynanda onun gizli benini gördüğüm zaman, istek yüzümde
gam pasından perde olur, niçin?

3

Mecmûatü Medâih-i Şeyhülislâm, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad
Efendi, nr. 2843, vr. 90a-91a.
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Akıl Tûr’unda onun titizlik nuru parlayınca, onun bir güzel gibi olan ilminin yakasından yed-i beyza ortaya çıkar.
Onun bütün dünyayı süsleyen ferman kılıcıyla mana ehlini korku divanına
oturttum.
Akıl kadısının hükmüne göre âlemde şeriat uygulamasında, senin şeriat fermanı gibi delil olduğunu tescil ettim.
Âlimlerin ve fazılların ulusu, olgunların ve akıllıların soylusu. Onun bol
lütfu edeb ehlini kapsar.
Her bir damladan ummanına hikmet denizi dökülen, fazilet okyanusu, cömertlik deryası, olgunluk denizi.
Hikmet güneşi gibi alnından irfan ışığı parlayan Jüpiter tedbirli edip, ay
yüzlü bilgin.
Yücelik menzilinin üstündeki ay Feyzullah Efendi’dir; şeref burcunda onun
huzur güneşi dolaşır.
Onun cömertlik dağında onun himmet kaplanı her zaman gönülden arzu
ceylanı gibi onun ihsan bulutuyla savaşır.
Onun amber saçan cömertlik zülfünün misk kokusundan gönül ceylanı öyle
sarhoş olmuştur ki kendisini tanımaz, bilmez.
Senin düşmanının gönlü, kükreyen aslanın pençesinden nasibini alır; çünkü
onun yakası senin öfkeli kaplanının pençesindedir.
Senin fetva hükmünün Hüma gibi uçan kuşunun imzasıyla onun uçan doğanı
senin af kanadının altında uçar.
Sensin gönlü bilge deniz; sensin deniz gönüllü bilge; senin sözün eşsiz incidir; senin düşünce sahilin onun ummanıdır.
Fetva makamında şeyhülislâmlığa başkanlık edersin; onun unvanının başına
şeyhülislâmlıktan sancak çekersin.
Senin bir güzel gibi olan ilim elin onun erkânını yüceltince, efendilik tahtı senin gücünün uğuruyla şereflendi.
Benim tabiatımın bülbülü onun vuslat bahçesine yol bulamayınca, övgü gülşenine girip onun ayrılığından şu gazeli okumaya başlar.
Benim gönlüm aşk göğü, senin sevginse onun parlayan ayı; benim kandil gibi olan gözüm onun ışıldayan güneş ağacının burcudur.
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Senin âlemi aydınlatan gönlünün dünyaya ışık veren güneşinden, mutluluk
güzelinin iki eli zerre gibi raksetmeye başlar.
Senin kıvırcık zülfünün hayalinin gönül karıştıran sevdasından, onun ruhundaki tüyler hayat gelininin kucağında oynamaya başlar.
Senin gül tabiatın; caddesi ilim, cömertlik, hilim ve hikmet olan irfan bahçesinin gülşenidir.
Naz ve cilve anı, sözünün etkisinden neşe bulur; istek dudağı onun eteğini
öpmekten şeref duyar.
Bakışı iki gözün hikmeti, konuşması düşüncelerin en seçkini, varlığı âlemin
şekli, sıfatları imkân âleminin sürmesidir.
Sadîkâ’nın hastalığına öyle bir ümit şifası ver ki onun kurtuluş ilacı nabzına
derman olsun.
Ben o tahrir ve irfan nüshasının mukaddimesini yazan kişiyim ki Mani’nin4
gözü benim hayalimin resmine hayran kalmıştır.
Urfi5 benimle nasıl rekabet edebilir? Çünkü beyan büyüsüyle onun irfan
elinde asa yaptım ben.

4

Mani: Mani 216’da Güney Mezopotamya’da doğmuştur. On iki yaşında iken Mani’ye bir meleğin göründüğü, yirmi dört yaşına geldiğinde
“ikizi” (Tavm) adını verdiği bu melekten aldığı öğretiler doğrultusunda
yeni dini yaymaya başladığı belirtilmektedir. Mani Sâsânî Kralı I. Şâpûr
zamanında başta İran olmak üzere çeşitli bölgelerde dinini yayma fırsatı
bulmuştur. Bu durum Kral I. Behram’ın son günlerine kadar sürmüştür.
Mani 276’da öldürülmüştür (Şinasi Gündüz, “Maniheizm”, DİA, İstanbul 2003, XXVII, s. 575).
5 Urfî-yi Şîrâzî: 963 (1556) yılında Şîraz’da doğmuştur. Adı Cemâleddin Muhammed’dir. Şîraz’da öğrenim görmüş, hat ve musiki dersleri
almıştır. “Urfî/Örfî” mahlasını kullanmıştır. Safevî sarayı şiir meclislerinde yer almış; 989’da (1581) Ahmednagar’a, ardından Gürkanlılar’ın
merkezi Fetihpûr Sikri’ye gitmiştir. Burada şair Feyzî-i Hindî ile tanışmış
ve bu yolla Ekber Şah’a ve Şehzade Selim’e yakınlık sağlamıştır. Ekber
Şah’ın Keşmir seferi için bir kaside yazmış ve bu sayede hayatının sonuna kadar sarayda kalmıştır. 999’da (1591) Lahor’da ölmüştür. Necef’te
medfundur. Hint üslubunun en meşhur şairlerindendir. Nizamî’nin
Mahzenu’l-esrâr ve Husrev u Şîrîn’ine nazire iki mesnevisi ve Nefsiyye
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Yeni konuşmayla her an mucizevi sözlerimle hayat vermekteyim. Enverî6 nerede? (Gelsin) benim şiirimin feyzinden hayat bulsun.
Eşit dağıtmayan feleğin elinden şikâyet ettiğim bir mektubum var; izin ver
de içeriğini okuyayım sana.
Ben, gam beşiğinde annesinin şefkatsizliğinden dolayı her iki memesinden
saf süt yerine gönül kanı (içen) çocuğum.
Yeterlik belgemi almak için üstadın huzuruna gittiğimde, ilkokul köşesinde
üzüntü kitabından başka bir şey okumadım.
Hızla (akıp giden) feleğin, yüzüme onun zindanının kapısını açmayacağını
bildiğim için, heves ayağını dert zincirine bağladım.
Sadîkâ! Kimden şikâyet edersin? Dua zamanı geldi; dua okunu eline al, temrenini sağlam tut.
Yay kirişini iste, takva pençesine koy, can kulağına kadar çek ve avını yakala.
Dua hazinesinin kapısında, lâl gibi olan tesir, duaya cevap verme tılsımının
şekillerinden sağlam bir nakış olduğu sürece,
Elmas gibi arzu incilerini delmek için gönlün lütuf hazinesi cömertlik elinde
onun bekçisi olsun.
2. Kaside7
Ey, senin huzurlu devrinde bayram zamanı mutlu; senin tebriğinle bayramın tabiatı ve canı da mutlu.

adlı sufiyâne risalesi vardır (www.loghatnaameh.org; Rıza Kurtuluş,
“Örfî-yi Şîrâzî”, DİA, İstanbul 2007, XXXIV, 96-97).
6 Enverî: Evhadüddin Muhammed b. Muhammed b. Alî-yi Ebîverdî,
Horasan’a bağlı Bedene köyünde doğmuştur. Çok iyi bir öğrenim görmüş; felsefe, kelâm, mantık, riyâziyyât, edebiyat, astronomi ve astroloji
gibi bilim dallarında geniş bilgi sahibi olmuştur. Mahlası Enverî’dir.
Sultan Sencer (ö. 552/1157) döneminin en büyük kaside şairidir. Muhtemelen 585’te (1189) Belh’te vefat etmiştir. Kaside, gazel, kıta ve rubâîlerden oluşan Divanı vardır. (Abdülkadir Karahan, “Enverî, Evhadüddin”,
DİA, İstanbul 1995, XI, 267-268).
7 Mecmûatü Medâih-i Şeyhülislâm, vr. 92a-92b.
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Senin şeker gibi tatlı nutkunun vasfı hayatın tatlı dillisi; senin methinin güzel zikri bayramın hoşsohbet neferi.
Mutluluğun letafeti bal gibi tat verir; senin yumuşak sözün bayramın ağzında bal gibidir.
Naz elinde işret yüzüğünün kaşındaki nakış, senin yumuşak tabiatınla bayramı hatırlatır.
Bütün âlemin bayram madeninden neşe incisi gibi kazıp çıkardıkları senin
mutluluğunun temiz yakutudur.
Senin muhabbetinle bayramın mutlu gönlü zamane gülşeninde bülbül gibi
yüzlerce nağme terennüm eder.
Senin uğurlu ayağınla güvenli bayram yurduna hayat veren teşrifin yüzlerce ev yapar.
Güneş gibi senin kalbinin ışık veren yumuşaklığı bayram göğünden her zerreye ışık verir.
Senin lütfunun damadının güzelinin arzusundan dolayı dünya gelini kendi
rahminde bayram ikizleri görür.
Şeref makamının saadet kürsüsünde, bayram ailesinin görkemli tahtında
oturan sensin.
Senin aklının görüşü ve bahtının kuvveti sayesinde genç bayram, her zaman
yaşlı zamane gibi sana hizmet eder.
Hasetçi, senin kahreden ayağının altında, senin kılıç gibi olan emrinle, bayram zamanı koyun gibi kurban olur.
Her zaman devlet atının üzerine binen sensin; onun için bayram dizgini senin güçlü eline yaraşır.
Senin riyazet Ramazan’ındaki her orucun, senin Kadir gecen gibi bayramın
şanını artırır.
Tavus gibi süslenen kulak papağan gibi senin lütfunun nezaketinden bayram
yuvasında şeker yer.
Gönül ustası senin övgü kitabında bayram dilinden benim nutkumun söyledikleri temiz sözleri yazar.
Tanrı’nın Feyz’i ve şeref zirvesi! Onun seyyidliğinden bayramın bedeni ve
canı ışıkla doludur, rahattır.
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İmamların güneşi, sultanın hocası, şereflilerin babası, bayramın belli günlerinin maslahatlarına ışık tutan;
Şeriatın önderi, âlemin müftüsü, zamanın imamı; bayramın gizli sırrının
nüktesindeki sorunları çözen;
Benim murat fenerimin ışık vermesi için, bayramın her parmağına yüzlerce
mum koymuş;
Ey dünya yargıcı! Benim arzuhalimin içeriğini bayram tercümanından merhamet kulağıyla dinle.
Herkes zevk ve safa sofrasının etrafında, ben ise bayram sofrasında fakirlik ve
yoksulluk köşesinde kan içmekteyim.
Bu zamanda bayramın sevimsiz zamane güzelinden kocakarı gibi muradıma
eremedim.
Âlem mutluluk ve sevinç içinde eğlenmekte; ben ise üzgünüm, her an başka
bir matemdeyim bayramda.
Dünyada safa otağını kursa ne fayda? Çünkü bayram gölgeliği gam köşesi
gibi oldu gönlümde.
Ey bilge gönüllü! Senin lütfundan izin isterim ki sana kavuşmak için bir nişane yapayım bayramı.
Gam sofasındaki hizmetim tamam oldu madem, bayram eşiğinde değersiz
olmam neden?
Sabır eşiğindeyim ve bayramda mutluluk ayından ayrı kalışımın yedinci yılıdır.
Bayramlık olarak bana öyle himmet et ki kutlu bahtımla bayramı imtihan
edeyim.
Ey gönül! Ne zamana kadar harabe tabiatım gam köşesinde inci saçan bayram hazinesini gizleyecek?
Gönül denizimden sedefe akan her damla zamane sahilinde bayram gözetleyicisi olacak?
Sadîkā! Boş ve saçma sözlerden vazgeç, sus vesselâm; bayramın neşe veren
meydanında yüzlerce nara at.
Canı gönülden tazarru ellerinle bayram destanının sonuna dua mührünü
bas.
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Dünyada bayram, Ramazan ayının sonunda misafir gibi dünyayı neşelendirmek için geldiği sürece,
Senin mutluluğun için her gece ayların ilk gecesi gibi senin otağının bulunduğu meydanda misafirperver bayram olsun.
MANZUMELERİN FARSÇA METNİ

.1
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
قصیده8

دلم گنجینة اشق اسِ و خنموشی شگهبانش

رواقِ دیدهام دُرج و سرشکم در و مرجانش

در این گنجینه تن الفِ شگیارد از کییادِ دل

به قفلِ شیستی بستند حصنِ دساِِ دربانش

از این گنجینه گر دری به قِرِ بّر اشدازشاد

صدفهن بر لبِ درین شوشد از شوق ،رقصانش

غذای حوتِ دهشِزایِ غم ،خون جگر کن تان

صفنیِ جوهرِ دل یانبی اشادر قِارِ ا انش

در دهاننِ اِِایِ دردم

که گیرد رای زهرآلودِ غم صاِّ ز درمانش

گذشتم بر درِ این گنج ،دیدم منرِ بی بختای

لِنبِ شنمرادی بر لاب و ریا د ز یایانش

از آن بهتر شدیدم بهرِ دِاِِ سام ایان ا در

که خنک پنی داشنیی کنم تریانقِ دشاداش

چه داشن ،بیکه درینیی که در اِالکِ اماواج

شهد غواصِ خورشیدِ خرد سر پی ِ مرجانش

چه درین ،بیکه گردوشی که در امواجِ اِالک

کشد خورشیدِ غواصِ خرد دل ساویِ دوراشا

دل از سیرابیِ جودش به درینی کارم شانزد

صدف چون پرگهر بنشد ،غنن ینبد 9ز بانراش

هر آن مِنی که از لفظِ گهربنرش به اقل آیاد

شود آیینه و بیانم در او دریانیِ احسانش

چرا بر چهرة خواه حجنب از شگِ غام دارم

چو در مرآتِ اشصنفِ تو دیدم خنلِ پنهانش

یدِ بیضن شود ظنهر ز جیبِ شانهدِ ای ا

چو بریورِ خرد روشنگر آید شاورِ اِمِانش

بنه لاوِِ ییسا

8

جمموعة مدائح شیخ االسالم ِیضاهلل اِندی ،شسخة خطی بهش نرة  2843اسِد اِندی کتنبخنشة سیی نشیه ،ورق

 90آ –  91آ.
 9ینبد :در اصل ،بنید
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به دیواشخنشة هیباِ ششانشدم اهالِ مِنای را

ز اج ای جهاننآرای تیاِِ حکامِ ِرمانش

به حکمِ قنضیِ اقل این سجل کردم که در انلم

تویی حجِ بر اجرایِ شریِِ ه چاو ِرمانش

حسیب انلم و ِنضل ،شسیب کنمل و انقل

به اربنبِ ادب شنمل باود لطا ِ ِاراواش

مّیطِ ِضل و درینی کرم ،بّرِ ک انل امان

که از هر قطرهای ری د یمِ حک ِ به ا انش

ادیبِ مشاتریتادبیر و داشانی ق رییِاِ

که تنبد از 10جبینِ مهرِ حک ِ شورِ ارِانش

مهِ سرمن لِ اجاللِ ،یض اهلل اِندی کنوساِ

که در برجِ شرف سیران کند خورشیدِ سانمنش

به کوهِ جودش از دل چون غ الِ آرزو هردم

پینگِ ه ت

جنگ آورد بن ابارِ احسانش

غ الِ دل چننن مسِ اسِ ک خود را ش یداشد

ز بااوی شنِااة زل ا ِ سااخنی انبراِشاانش

دلِ خصمِ تو سود از پنجة شیرِ ینن گیارد

که در چنگِ پینگِ صولتِ بنشاد گریبانش

ز امضنی 11ه ن پروازِ مرغِ حکامِ ِتوایاِ

به زیرِ بنلِ افوت مایپارد شاهبنزِ پاراش

تویی درینی داشندل ،تاویی داشانی دریاندل

کالمِ گوهرِ یکتن ،لبِ ِکرِ تاو ا انش

کنی در صدرِ ِتوا خواجگی بر شایخ االساالمی

کشی از شیخ االسالمی اَیم بر ِارقِ اناواش

مشرف شد سریرِ خواجگی از ی نِ بنزویِ

چو دسِِ شنهدِ ای ِ منور سانخِ ارکانش

به بنغِ وصلِ او چون ره شینباد بیبالِ یابِم

ِتد در گیشنِ مدِ این غ ل خواشاد ز هجاراش

دلِ من آس ننِ اشق و مهرت منهِ تنبانش

زجنجِ چشمِ من ،برجِ درخِِ مهارِ رخشانش

ز خورشیدِ جهننتنبِ ضا یرِ اانلمآرایاِ

دو دسِِ شنهدِ شندی چو ذره گشاته رقصانش

ز سودای دلآشوبِ خینلِ زلا ِ پُرچیناِ

در آغوشِ اروسِ ای رقصد موی بر جانش

گلِ یبِِ تو آن گیشنسرایِ بنغِ ارِانن اساِ

که از ایم و کرم ،حیم و حکام بنشاد خینبانش

دمِ شنزش یرب ینبد ز تاثییراتِ گفتانرش

لبِ خواه

شرف ینبد ز تقبیالتِ دامانش

شگنه حکمة الِیناین و شطقا خنبةة الِکانر

وجودش هیئةة الِنلم ،صفنت

10

از :در اصل ر

11

امضنی :در اصل امضن

وسمِ امکانش
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شفنی داءِ امیادِ صادیقن آن اشانرت کان

که داروی شجنت از وی خید بر شبضِ درمانش

من آن دیبنچهبندِ شسخة تّریار و ارِانشم

که بر شق ِ خینلم چشمِ منشی منشده حیاراش

چگوشه تنبِ آن دارد که ارِی دم زشد بان مان

که از سّرِ بینن کردم اصن در دسِِ ارِانش

به شطقِ تنزه هاردم جنشادهِ ااجانزِ گفتانرم

کجن تن اشوری گیرد ز ِیضِ شِرِ من جانش

شکنیِشنمه میدارم

اجنزت ده که میخاواشم تارا مفهاومِ اناواش

من آن یفیم که در مهدِ غم از بیمهاریِ ماندر

به جنیِ شیرِ صنِی خونِ دل از هاردو پساتنش

چو رِتم پی ِ استند ازبرایِ کسبِ اهییاِ

شخواشدم ج کتنبِ غصه در کنجِ دبساتنش

به زشجیرِ الم پنی هوس بساتم چاو داشساتم

که چرخِ چسِ شگشنید به رویم قفالِ زشاداش

صدیقن از که داری این گیه وقِِ دان آماد

بنه تیرِ دان در دسِ و مّکم سنز پیکانش

ک اننِ زه شیانز آور بنااه در پنجاة تقااوی

بک تن گوشِ جنن و صیدِ آن بر قبضه بنشانش

ه یشااه تاان در گاانجِ دااان لِالِ ایاار دارد

ز اشکنلِ ییسامِ اساتجنبِ شقا ِ اتقانش

چو ال انس ازبارایِ سافتنِ دُرم امال باندا

و ک ِ جودت شگهبانش

ز دسِِ چرخِ کجبخش

دلِ گنجینة لط

.2
مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور :مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت
قصیده12

ای منبسط بدورِ ششانیِ زماننِ ایاد

شندان ز هم به تهنیتِ یبِ و جننِ ایاد

وص ِ شبنتِ شطقِ تو حیوالکالمِ اای

ذکرِ ج یلِ مدِِ تو ریب الیسننِ ایاد

شیرین کند لطنِِِ شندی چو اشگباین

شهدِ کالمِ شنزکاِ اشادر دهاننِ ایاد

شق ِ شگینِ خنتمِ اشرت به دسِِ شانز

از لط ِ یبِِ تو شده خنیرششاننِ ایاد

ینقوتِ پنک شندیِ توسِ آن که برکنناد

چون گوهرِ یرب ه ه انلم ز کاننِ ایاد

صد شا ه میکشد چو ه ار از مّبتاِ

در گیشاانِ زمنشااه دلِ شااندمننِ ایااد

 12جمموعة مدائح شیخ االسالم ِیضاهلل اِندی ،ورق  92آ –  92ب.
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تشری ِ جننِ ایِ تو صد خنشه میکند

از یُ نِ مقدمِ تاو باه دار االماننِ ایاد

خورشیدساان لطنِ اِِ شااورِ ض ا یرِ تااو

هر ذره را ضین دهاد از آسا ننِ ایاد

بیند ز شاوقِ شانهد داماندِ لطا ِ تاو

در رحمِ خود اروسِ جهنن توأمننِ اید

بر کرسیِ سِندتِ صدرِ شارف تاویی

مسندششااینِ ینطنااة دودمااننِ ایااد

بن رأیِ اقل و قوتِ بختِ به خدمِ اسِ

چون پیرکِ زمنشه ه یشه جاوانِ ایاد

در زیرِ پنیِ قهرِ تو قربنن شود حساود

بن تیِِ امرِ تو چو غَانَم در زماننِ ایاد

چون بر س ندِ دولِ دایم تویی ساوار

بن دسِِ اختینرِ تاو شانید اناننِ ایاد

هاار روزة تااو در رمضااننِ رینضااتِ

اِ ون کند چو لییة قدرِ تو شاننِ ایاد

چون یویی از ش اکِِ لطفِ شکر خاورد

ینووسِ زیبِ سانمِه در آشایننِ ایاد

بهر ِکتنبِ مادِِ تاو اساتندِ دل کناد

تقری ارِ پاانکِ شنیقااهام از زبااننِ ایااد

ِیضِ اله و اوجِ شارف کا سایندت

پر شور و راحِ اسِ از او جسم و جننِ ایاد

ش س االئ ه خواجة سیطنن ابوالشارف

روشاانک انِ مصاانلحِ روزِ ایااننِ ایااد

صدر الشریِه ،مفتیِ انلم ،امانمِ اصار

مشکلگشانی شکتاة سار شهاننِ ایاد

چون بهرِ روشننییِ ِانشوسِ کانمِ مان

صد ش ِه را شهندة در هار بناننِ ایاد

بشنو به گوشِ مرح ِ ای داورِ جهنن

مض ونِ ارضِ حنلِ من از ترج ننِ ایاد

و شنز من

در کنجِ ِقر و ِنقه خورم خون ز خوانِ ایاد

حنصل ششد اجوزِ مرادم باه روزگانر

از شااانهدِ زمنشاااة شنمهرباااننِ ایاااد

و مسرت ،مانِ حا ین

هردم باه مانتمِ دگارم در میاننِ ایاد

هرکس به صّنِ منئدة ای
انلم به سورِ ای

گر خی ة صفن زشد اشادر جهانن چاه ساود

چون کنجِ غصه شد به دلم سنیبننِ اید

داشندال ز لطا ِ تاو خاواهم اجانزتی

ک حرفِ آرزوی تو دارم ششاننِ ایاد

در صّنِ غم مالزمتم چون ت انم شاد

بیپنیه بودشم ز چه بار آساتننِ ایاد

بر آستننِ صبرم و این سنل هفتم اساِ

ک منهِ شندی منفصایم در میاننِ ایاد
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آن بکنم امتّاننِ ایاد

ک بخِِ ای

این گوشه کن اشنرتِ ه ِ به ایدیام

 خ اشاة گوهرِشاننِ ایاد،در کنج غم

تن کای دال خراباة یابِم شهانن کناد

بر سانحلِ زمنشاه شاود دیادبننِ ایاد

هر قطره ک مّیطِ دلم بر صدف چکد

به ارصة اشرترسننِ اید

صد شِرهک

از الف و ا خنی صدیقن خ وش و بس

مه ارِ دااان بااه خنت ااة داسااتننِ ایااد

میزن به دسِهنی تضرع ز جانن و دل

در آخ ارِ م اهِ رمضاانن میه ااننِ ایااد

تن در زمنن به شندیِ انلم کناد شا ول

هر شب به صّنِ بنرگهِ می بننِ اید

بندا برای ای ِ تو چون غره بر شاهور
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MANTIKU’T-TAYR’IN MANZUM ÇEVİRİSİ ÜZERİNE
PROF. DR. MEHMET KANAR 

ÖZ
Fars Edebiyatı klasiklerinden bir çeviri yapılacaksa, bu eserin ilmî
yöntemlerle hazırlanmış baskılarının esas alınması daha doğru olur.
Yayına hazırlayan kişinin yazarın yaşadığı dönemi iyi bilmesi, o zamanki dile hâkim olması birçok problemin çözülmesinde yardımcı olur.
Kedkenî de Attar’ın hemşehrisi olması dolayısıyla birçok problemi bu
sayede çözmüştür. Öte yandan daha önce yapılmış çevirilerin görmezden gelinmemesi gerekir. Bu çevirilerin içinde muteber olanların da
okunması, üzerinde çalışılan metinlerle ne kadar örtüştüğünün tespit
edilmesi, bazı kavramların daha önce yapılan çevirilerde nasıl karşılandığı da göz ardı edilmemelidir. Manzum çeviride dikkat edilecek şey,
çeviride satırın uzunluğuna, kısalığına bakmadan, sanat için sanat kaygısı gütmeden, olduğu gibi Türkçeye aktarmaktır. Ben yıllarca bu hazırlığı yaptım. Vezin, kafiye kaygısına düşmeden böyle bir çalışmanın yapılabileceğini, aslında hep böyle olması gerektiğini vurgulamaya çalıştım.
Bu makalede; Feridüddîn Attâr’ın Mantıku’t-tayr adlı eserinin başlangıç
bölümünün Türkçe çevirisi verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Feridüddîn Attâr, Mantıku’t-tayr, İran Edebiyatı.
ABSTRACT
If a translation from the classics of Persian Literature is to be made, it
would be more correct to take the scientific editions of this work as a
basis. Having a good knowledge of the author's period and mastering
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the language at that time helps the author to solve many problems.
Kedkenî also solved many problems due to his being a citizen of Attar.
On the other hand, previous translations should not be ignored. It
should not be neglected to read those that are valid in these translations,
to determine how much they overlap with the texts studied, and how
some concepts are met in the previous translations. What is to be considered in verse translation is the translation into Turkish as it is, without
looking at the length and shortness of the line, without worrying about
art. It may be necessary to prepare for years to do such a study. I've done
this for years. I tried to emphasize that such a study can be done without
the weight and rhyme.
Keywords: Fariduddin Attar, Mantequ’t-ṭayr, Persian Literature.

چکیده
در ترجمه ادبیات کالسیک فارسی استفاده از انتشاراتی که بصورتی علمی نگاشته
 دانستن دوران زندگی نویسنده و نیز حاکم بودن به زبان.شده است صحیح تر می باشد
 کدکنی هم به دلیل.آن دوران می تواند بخش بزرگی از مشکالت را مرتفع سازد
 از طرف دیگر نباید.همشهری بودن با عطار بسیاری از مشکالت را برطرف نموده است
 تثبیت اینکه، خواندن ترجمه های معتبر.چشم بر آثاری که قبال ترجمه شده است بست
چه مقدار با متونی که در حال بررسی هستند منطبق می باشند واینکه بعضی از اصول
 در.در ترجمه ها سابق چگونه مطابقت سازی شده اند را نمی توان چشم پوشی کرد
 به،ترجمه آثار منظوم آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد؛ طول سطور در ترجمه
 برای. می باشد، ترجمه آنچنانی که هست به ترکی، اندیشه هنری،کوتاهی توجه نکردن
 من هم سالیان زیادی این آمادگی را.اینچنین ترجمه ای سال ها آمادگی نیاز هست
 بدون احتساب وزن و قافیه و اینکه باید هم اینچنین باشد تاکید و تالش.کسب کردم
.نمودم
. ادبیات ایران، منطق الطیر، فرید الدین عطار:کلید واژه ها
Feridüddîn Attâr’ın dört temel kitabının manzum olarak çevrilmesi
için Ayrıntı Yayınları’na bir proje vermiştim. Bu proje kapsamında
Esrârnâme ve İlâhinâme çeviri çalışmaları tamamlanmış, hatta gördüğü
ilgi üzerine Esrârnâme üç baskı yapmıştı. Proje kapsamında Musîbetnâme
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çevirisini tamamladım, yayınevine gönderdim. Mantıku’t-tayr çevirisinde
de son düzlüğe çıkmış durumdayım. Çeviri bittikten sonra tekrar gözden geçirme, tashih, notlandırma çalışmaları bu işlemi izleyecek.
Mantıku’t-tayr çevirisinde Attâr’ın hemşehrisi İranlı Prof. Dr. Muhammed Rıza Şefî’î-yi Kedkenî’nin şu kitabını esas aldım: “Attâr-ı
Nişâbûrî, Mantıku’t-tayr, (Mukaddime, tashîh ve ta’lîkât-ı Muhammed
Rıza Şefî’î-yi Kedkenî), çâp-i nohom, Tahran 1389 hş., Çâphâne-yi
Mahâret, ISBN 978-964-372-063-6, 903 sayfa, ilmi boy.
Fars Edebiyatı klasiklerinden bir çeviri yapılacaksa, bu eserin ilmî
yöntemlerle hazırlanmış, notlandırılmış baskılarının esas alınması daha
doğru olur. Yayına hazırlayan kişinin yazarın yaşadığı dönemi iyi bilmesi, o zamanki dile hâkim olması birçok problemin çözülmesinde yardımcı olur. Kedkenî de Attar’ın hemşehrisi olması dolayısıyla birçok problemi bu sayede çözmüştür. Öte yandan daha önce yapılmış çevirilerin
görmezden gelinmemesi gerekir. Bu çevirilerin içinde muteber olanların
da okunması, üzerinde çalışılan metinlerle ne kadar örtüştüğünün tespit
edilmesi, bazı kavramların daha önce yapılan çevirilerde nasıl karşılandığı da göz ardı edilmemelidir.
Klasik eser çevirilerinde mümkünse Farsça metnin Latin harflerine
aktarılarak verilmesi okuyucu için kontrol imkânı sağlayan bir kolaylıktır. Bunu daha önce Mesnevi, Hafız Divanı ve Gülistan çevirilerimde
yapmıştım.
Farsça manzum bir eser en kolay şekilde nesir (düzyazı) biçiminde
çevrilir. Düzyazı tarzındaki çevirilerde gerektiğinde açıklamalar yapılabilir. Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın Şahname çevirisinde görüldüğü gibi
beyitler öbekleştirilerek paragraf halinde de verilebilir. Bazı durumlarda
bu yöntemin daha faydalı olduğu görülmektedir. Manzum çeviride dikkat edilecek şey, satırın uzunluğuna, kısalığına bakmadan, sanat için
sanat kaygısı gütmeden, olduğu gibi Türkçeye aktarmaktır. Böyle bir
çalışmayı yapmak için belki yıllarca hazırlık yapmak gerekebilir. Türk
Halk Edebiyatı’nın ünlü şairlerinin eserlerini dikkatle okumak, ifade
rahatlıklarını görmek çeviriyi yapana cesaret verir. Ben de yıllarca bu
hazırlığı yaptım. Vezin, kafiye kaygısına düşmeden böyle bir çalışmanın
yapılabileceğini, aslında hep böyle olması gerektiğini vurgulamaya çalıştım. Bunda da bir hayli mesafe aldığımı sanıyorum.

168  PROF. DR. MEHMET KANAR

Aşağıda Mantıku’t-tayr’ın “Kitaba Başlarken” kısmından itibaren bininci beyte kadar yaptığım çeviriyi sunuyorum.
KİTABA BAŞLARKEN
Merhaba yol gösterici olan Hüthüt
Hakikatte her vadinin ulağısın
Ne güzeldi Sebe sınırına kadar seyahatin!
Ne güzeldi Süleyman’la konuştuğun “Kuş Dilin”!
Süleyman sırlarının sahibi oldun
Bu yüzden övünerek taç sahibi oldun
Devi zindanda zincire bağlı tut
Böylelikle Süleyman’ın sırdaşı ol
620
Devi tıktığın zaman zindana
Süleyman’la gidersin şah otağına
***
Ne güzelsin ey Musa sıfatlı yaban güvercini!
Kalk, marifetle çal musikarı
Musikiden anlayan kişi can u gönülden
Yaratılışın musiki nağmeleri için hamd eder
Musa gibi uzaktan ateş gördün
Kuşkusuz Tûr dağının yaban güvercini kesildin
Hem hayvani Firavundan uzaklaş
Hem buluşma yerine gel, Tûr kişisi ol
625
Sonra dilsiz, coşkusuz söylenin sözü
Akıl olmadan anla, kulak olmadan dinle
***
Merhaba Tûba’da oturan papağan
Cennet giysisine bürünüp ateşten gerdanlık takan
Ateşten gerdanlık cehennemlik olan için
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Hulle ise cennetlik olan cömert için
Bir kişi Nemrut’tan kurtulan Halil gibi
Güzel güzel oturabilir ateş üstüne
Nemrut’un başını kes kalem gibi
Ateşe bas ayağını Halilullah gibi
630
Nemrut’un korkusundan arındın mı
Giy hulleni; ateşli gerdanlıktan korkun olur mu?
***
Hey keklik! Ne güzel salınıyorsun!
İrfan dağından salınarak geliyorsun
Kahkaha at bu yolun tarzında
Tanrı evinin kapı halkasını çal
Kendi dağını erit yoksulluk ile
Dişi deve çıksın dağından böylelikle
Genç dişi bir deve bulduğunda
Görürsün akan süt, bal ırmağını
635
İşlerinin yürümesini istersen sür deveyi
Böylece karşılamaya çıksın Salih seni
***
Merhaba haşin, keskin bakışlı doğan
Daha ne kadar sertleşip hışımlanacaksın?
Ezelî aşk mektubunu ayağına bağla
Sonsuza kadar o mektubun bağını çözme
Anadan doğma aklını değiştir gönlünle
Ezel ile ebedi bir gör böylece
Tabiat çerçevesini kır yiğitçe
Yerleş vahdet mağarasının içine
640
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Mağara senin yerleştiğin yer olursa
Âlemin ulusu mağara arkadaşı olur sana
***
Elest miracının turaçı! Ne güzelsin!
“Belâ”nın başında Elest tacını görmüşsün
Madem aşkın Elest’ini candan işittin
Nefsin “Belâ” demesinden usanç getir
Madem nefsinin “Belâ”sı bela girdabıdır
Senin işin girdapta nasıl yola girer?
İsa’nın eşeği gibi yak nefsini
Sonra İsa gibi can ol, can parlat
645
Yak eşeği, can kuşunun yolunu aç
Ruhullah seni karşılamaya gelsin güzelce
***
Merhaba aşk bahçesinin bülbülü
Güzel güzel inle aşk dağıyla, derdiyle
Güzelce inle Davud gibi gönül derdiyle
Yüz can saçsınlar sana her nefeste
Davud ezgisiyle aç mana âlemini
Boğazından çıkan ezgiyle yol göster halka
Daha ne kadar zırh giydireceksin uğursuz nefse?
Davud gibi muma dönüştür demirini
650
Mum gibi yumuşarsa bu demirin
Sen de aşkta Davud gibi hararetlenirsin
***
Ne güzelsin sekiz kapılı bahçenin tavusu!
Yedi başlı ejderha yarasından yandın
Bu yılanla sohbet seni kan içinde bıraktı
Seni Adn cennetinden dışarı attı
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Sidre’yi, Tûba’yı yolundan kaldırdı
Tabiat seddiyle gönlünü kara etti
Bu ejderhayı helak etmedikçe
Nasıl layık olursun bu sırlara?
655
Bu çirkin ejderhadan kurtulursan
Adem seni kendi haslarından eder
***
Merhaba uzakları gören hoş sülün
Bak, gönül pınarı batmış nur denizine
Ey karanlık kuyusunun ortasında kalan
Töhmet hapsine müptela olan
Çıkar kendini şu karanlık kuyudan
Başını kaldır rahmani Arş’ın doruğundan
Yusuf gibi geç zindandan, kuyudan
Sonunda olursun azizlik Mısır’ında sultan
660
Böyle bir saltanat eline geçerse
Sıddık Yusuf hemdem olur sana
***
Ne güzelsin dem tutan kumru!
Şad gitmiş, gönlü daralmış gelmişsin
Gönlün dar çünkü kan içinde kalmışsın
Zünnun’un hapis darlığında kalmışsın
Ey nefis balığı yüzünden avare olan!
Nefsin kötü isteklerini ne kadar göreceksin?
Kes bu kötü istekli balığın başını
Böylece Ay’a kadar yükselt başını
665
Nefis balığından kurtulursan
Has köşede Yunus’un can dostu olursun
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***
Merhaba Üveyik! Aç ezgi kapısını
Yedi kat gök inci saçsın sana
Vefa gerdanlığını boynunda iken
Çirkin olur vefasızlık etmen
Kıl kadar varlık kalırsa vücudundan
Sana baştan ayağa vefasızsın derim
Bu yola girer, varlığından sıyrılırsan
Akıl ile manaya doğru yol bulursun
670
Akıl seni götürünce manalara doğru
Hızır sana getirir hayat suyunu
***
Ne güzelsin uçmaya başlamış şahin!
Serkeş gitmiş, başın düşük dönmüşsün
Diklenme çünkü başı düşük kalmışsın
Teslim ol çünkü kan içinde kalmışsın
Dünya mundarına bağlı kalmışsın
Kuşkusuz manadan uzak kalmışsın
Geç dünyadan da, ahiretten de
Sonra çıkar başından külahı, bak hele
675
Fikrini çevirirsen iki dünyadan
Zülkarneyn’in yeri olur yerin
***
Merhaba altın sarısı kuş! Güzelce gel
Sarıl işine sonra ateş gibi gel
Önüne ne çıkarsa, yak hararetinle
Bütün can gözünü kapa yaratılış âlemine
Yakarsan her ne gelirse önüne
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Hak katında her an rızık gelir önüne
Gönlün vakıf olunca Hak sırlarına
Kendini vakfet Tanrı işine
680
Dört başı mamur bir kuş olursan Hak işinde
Sen kalmazsın, Hak kalır sadece
***
Açıkça görünen veya göze görünmeyen
Dünya kuşları bir araya toplandı
Hepsi dedi: Şimdi şu zamanede
Padişahı olmayan bir şehir yok
Nasıl olur da ülkemizde şah olmaz?
Bundan böyle şahsız kalmak doğru olmaz
Şayet yardım edersek birbirimize
Bir padişah arayabiliriz kendimize
685
Çünkü bir ülke padişahsız olursa
Tertip düzen adına bir şey kalmaz orduda
Bunun üzerine hepsi bir yere geldi
Başbaşa verip padişah aramaya koyuldu
***
Gönlü perişan, bekleyiş içindeki Hüthüt
Topluluk arasına girdi kararsızca
Sırtında bir tarikat giysisi vardı
Başında bir hakikat tacı vardı
Bu yolda kıvrak zekalı biriydi
İyiden de kötüden de haberdardı
690
Dedi: Hey kuşlar! Hiç kuşkusuz ben
Hem Tanrı tapısının hem gaybın habercisiyim
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Hem Tanrı katından haberli geldim
Hem yaratılış sırlarını bilerek geldim
Gagasında “Bismillah” bulunduran biri
Birçok sırra erişirse, uzak değil
Kendi gamımla geçiyor zamanım
Hiç kimseyle bir işim yok benim
Kuşkusuz ben halka karşı azadeyim
Halk da aynı şekilde azade benden
695
Padişahın derdiyle meşgul olduğum için
Asla ordudan yana olmaz derdim
Ben kendi anlayışımla suyu gösteririm
Ben daha ne sırlar bilirim
Süleyman’la ben oturdum konuştum
Kuşkusuz onun ordusunda yüksek rütbeli oldum
İlginçtir; kim onun huzurunda yoksa
O sormadı, onu aramadı
Ben huzurunda olmasam bir an
Her yana beni aratmaya adang önderdi
700
Bensiz bir soluk bile duramazdı
Sonsuza kadar Hüthüt’e bu şeref yeterli
Onun mektubunu götürdüm, geri döndüm
Onun huzurunda ben sırdaş oldum
Kim Tanrı tarafından hayırla anılırsa
Hangi kuş yetişebilir onun tozuna?
Kim peygamber tarafından arandıysa
Yakışır onun başında taç olsa
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Yıllarca denizlerde, karalarda dolaştım
Hep yoldaydım, dolaştım da dolaştım
705
Vadilere, dağlara, çöllere gittim
Tufan devrinde bir âlemi devrettim
Süleyman’la seferlerde bulundum
Bütün âlemi ne çok dolaştım
Kendi padişahımı tanıyorum
Nasıl yalnız giderim? Gidemem ki
Ama siz benim yoldaşım olursanız
O şahın, tapının mahremi olursunuz
Kendinize görme utancından kurtulursunuz
Daha ne kadar dinsizliğinizle kıvranacaksınız?
710
Kim onun için canını verirse, kendinden kurtulur
Canan yolunda iyiden, kötüden kurtulur
Canınızı saçın, onun yoluna girin
Raksederek başınızı o tapıya çevirin
Hiç hilaf yok; bizim bir padişahımız var
Bir dağın ardında; o dağ Kaf dağıdır
Onun adı Simurg’dur; kuşların sultanı
O bize yakındır; biz ondan çok uzakta
Yücelik haremindedir onun yeri
Onun adını anmak değil her dilin haddi
715
Kapısında yüz binlerce perde var
Bu perdeler hem nurdan hem karanlıktan
İki âlemde kimsenin haddi değil
Oradan nasiplenmesi mümkün değil
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O daima mutlak padişahtır
Kendi yüceliğinin kemaline dalmıştır
O kendiliğinden ortaya çıkmaz orada
İlim ile akıl nasıl erişir oraya?
Ne ona giden yol var, ne ayrılığına dayanılır
Yüz binlerce halk onun yüzünden sevdalıdır
720
Onu övmek temiz canın işi değildir
Akılda o idrak sermayesi yoktur
Kuşkusuz hem akıl hem can şaştı kaldı
Sıfatları hakkında iki göz bulandı kaldı
Hiçbir bilgili kişi onun kemalini görmedi
Hiçbir iyi gören onun cemalini görmedi
Hiçbir mahluk onun kemaline yol bulmadı
Bilgi peşinden gitti, görüş yol bulmadı
Halkın o kemalden, o cemalden nasibi
Bir araya toplasan, bir avuç hayaldir
725
Bir hayalle bu yolda nasıl gidilir?
Bir ayda nasıl Ay’a gidebilirsin?
Orada yüz binlerce çevgen topu gibi baş var
Orada ne hayhaylar, hayhuylar var
Yol üzerinde ne karalar, ne denizler var!
Sanma ki önde kısa bir yol var
Bu yolda aslan adam olmak gerek
Çünkü yol uzun, deniz derin mi derin
İyisi mi hayran olarak gidelim
Onun yolunda ağlaya güle gidelim
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730
Onun bir izini bulursak, bu da bir şey
Aksi takdirde onsuz yaşamak ar olur
Canansız can kimin işine yarar?
Adamsan, canansız cana sahip olma
Tam manasıyla adam olmak gerek bu yol için
Can saçmak gerek bu tapı için
Candan vazgeçmek gerek adam gibi
Denilebilsin sana, bu işin adamı
Canansız can değmez hiçbir şeye
Merler gibi saç aziz canını
735
Sen canını saçarsan adam gibi
Canan da saçar sana canını
SİMURG HİKÂYESİ
İlginçtir; Simurg’un ilk işi
Gece yarısı Çin’de göründü, geçti
Çin ortasında onun bir tüyü düştü
Kuşkusuz her ülkede bir coşkudur koptu
Herkes o tüyden bir nakış elde etti
Kim o nakşı gördüyse, bir başka iş tuttu
O tüy şimdi Çin Nigaristanı’ndadır
“İlmi Çin’de olsa arayın” sözü bundandır
740
Tüyünün nakşı görünmemiş olsaydı
Dünyada bunca hara güre olmazdı
Bütün bu yaratış izleri onun ferindendir
Her şey o tüyün nakşını göstermektedir
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Onu vasfetmenin ne başı ne sonu bellidir
Artık bundan fazla söylemek uygun değildir
Şimdi sizden kim bu yolun adamıysa
Yönelsin bu yola, başlasın adım atmaya
***
Kuşların tümü o yerde toplandı
Bu padişahın yüceliği karşısında kararsız kaldı
745
Onun şevki onların canına işledi
Her biri ne sabırsızlıklar çekti
Yola koyuldular, huzura geldiler
Onun âşığı, kendilerinin düşmanı kesildiler
Ancak yol uzun mu uzundu
Herkes yol almaktan yoruldu
Gerçi her biri yol almak istiyordu
Her biri bir başka özür getirdi
BÜLBÜL HİKÂYESİ
Aşık bülbül sarhoşça geldi
Aşkın kemaliyle ne vardı ne yoktu
750
Her makamında bir nağme vardı
Her manada dünya dolusu sır vardı
Manaların sırlarına ait nara attı
Sözleriyle kuşların dilini bağladı
Dedi: Benimle tamamlandı aşkın sırları
Gece boyu yaparım aşkın tekrarını
Davud gibi müptela olan yok
Aşkın Zeburunu inleyerek okumam için
Neydeki inilti benim sözlerimdir

MANTIKU’T-TAYR’IN MANZUM ÇEVİRİSİ ÜZERİNE  179

Çengde benim iniltilerim vardır
755
Gül bahçeleri benim coşkumla dolu
Bendendir âşıkların gönlündeki coşku
Her zaman bir başka sır söylerim
Her an başka bir nağme söylerim
Aşk zorlayınca benim canımı
Canım deniz gibi kabardı
Kim coşkumu gördüyse, elden gitti
Çok uyanık geldiyse de mest oldu
Uzunca bir yıldır mahrem görmüyorum
Susuyorum, kimseye hiç sır vermiyorum
760
Fakat benim sevgilim ilkbaharda
Aleme kendi misk kokusunu saçınca
Gönlüm güzel güzel onunla ilgilenir
Onun yüzüne bakar, müşkülümü hallederim
Sevgilim yine görünmez olunca
O coşkulu bülbül az ötmeye başlar
Herkes benim sırrımı anlayamaz
Bülbülün sırrını kuşkusuz gül anlar
Ben gülün aşkına öyle daldım ki
Kendi varlığımı tümüyle yitirdim
765
Başımda gülün aşkıyla sevda var
Çünkü aradığım sadece rana güldür
Bir bülbülün takati yoktur Simurg’a
Bir gülün aşkı yeterlidir bülbüle
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Benim sevgilim sadberk gülü olunca
Nasipsizlik nasıl benim işim olur?
Gül gönül çeken dilber gibi şimdi
Her taraftan gülerse yüzüme güzelce
Gül perde arkasında hazır olunca
Yüzüme karşı gülüşü zahir olursa
770
Bülbül bir gece bile uzak kalır mı
Öyle gülen dudaklının aşkından?
***
Hüthüt ona dedi: Hey görünüşte kalan
Rana gülün aşkıyla fazla nazlanma
Gülün yüzünün aşkı sana çok diken sapladı
Dikenler sana tesir etti; işini yarım bıraktı
Gül güzellik sahibi olsa da
Onun güzelliği yok olur bir haftada
Bir şeyin aşkı nihayet son buluyorsa
Bu durum bıkkınlık getirir kamil olanlara
775
Gülün gülüşü gerçi seni işe güce çekti
Gece gündüz seni inim inim inletti
Vazgeç gülden. Çünkü gül her baharda
Yüzüne gülse de alay eder; utansana!
HİKÂYE
Bir padişahın ay parçası gibi kızı vardı
Âlem dolusu âşığı, yoldan çıkanı vardı
Fitne sürekli uyanıklık halindeydi
Çünkü onun yarı uykulu gözü sarhoştu
Yanağı kâfur, zülüfleri misk gibiydi
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Parlak lalin dudağı onun dudağı yüzünden kuruydu
780
Cemalinin bir zerresi görünseydi
Akıl akılsızlığından rezil olurdu
Şeker onun dudağının tadını bilseydi
Utancından solar, erirdi
Tesadüfen zavallı bir yoksul geçiyordu
Gözü o parlak aya ilişti
O azıksızın elinde bir somun ekmek vardı
Fırıncı ona bu ekmeği vermişti
Gözü o ayın yüzüne ilişince
Somun ekmek elinden kurtuldu, düştü yere
785
Kız onun önünden ateş gibi geçti
Ona hoşça güldü, güzel güzel geçti
Yoksul onun alaylı gülüşünü görünce
Kendini buldu toprakta kan içinde
O yoksulun yarım ekmeği, yarım canı vardı
Bir anda o iki yarımdan uzak kaldı
Ne gece, ne gündüz kararı vardı
Ağlamaktan yanmaktan konuşmadı
O padişahın gülüşünü anıyordu
Bulut gibi gözünden yaş döküyordu
790
Sonuçta yedi yıl perişan yaşadı
Kızın sokağının köpekleriyle yattı kalktı
İlginçtir; kızın hizmetçileri, görevliler
Hepsi bu durumdan haberdar oldu
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O cefacılar toplu halde karar verdi
O yoksulun başını mum gibi keseceklerdi
Kız gizlice yoksulu çağırdı, dedi
Senin gibi biri benim nasıl eşim olur?
Seni öldürecekler; kaç git
Kapımda oturma, kalk git
795
Yoksul dedi: Senin yüzünden mest oldum
Daha o gün ben canımdan vazgeçtim
Benim gibi kararsız yüz binlerce can
Feda olsun senin yüzüne her an
Madem haksız yere beni öldürecekler
Lütfet, bir soruma cevap ver
Madem hiç yoktan başımı kesecektin
Sen o zaman bana niye güldün?
Dedi: Çünkü seni çok hünersiz görüyordum
Hey habersiz! Sana gülüyordum
800
Senin yüzüne, başına gülmek doğrudur
Ama alay ederek gülmek hatadır
Bunu söyledi; onun önünden duman gibi çekildi
Her ne varsa, aslında bir hiçten ibaretti
PAPAĞAN HİKÂYESİ
Papağan geldi, ağzı şeker dolu
Üstünde fıstık yeşili giysi, altın gerdanlıklı
Onun ışığıyla sivrisinek doğan kesilir
Nerede yeşillik varsa, onun tüyündendir
Konuşmaya başladı mı şeker döker
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Şeker yemekte erken davranır
805
Dedi: Her taş yürekli, her adam olmaz kişi
Benim gibi birisine yapar demir kafesi
Kalmışım ben o demir zindanda
Erimekteyim Hızır suyunun arzusuyla
Kuşların Hızırıyım, bu yüzden yeşil giyinirim
Belki ben de Hızır suyunu içebilirim
Simurg’un yanına gidecek gücüm yok
Hızır pınarından bir su yeter bana
Sevdalılar gibi yola koyulurum
Hercayiler gibi her yere giderim
810
Hayat suyunun bir izini bulursam
Kulken ben sultan olurum
***
Hüthüt dedi: Devlet izi bulmamışsın
Canını saçmayan kişi adam sayılmaz
Bu işe yarar senin canın
Böylece bir an yâre layık olursun
Hayat suyu istiyorsun, canını seviyorsun
Git haydi; senin özün yok; kabuksun
Canı ne yapacaksın? Saç canana
Canan yolunda adam gibi can saçsana
815
HİKÂYE
Makamı yüce bir divane vardı
Hızır ona dedi: Adam gibi adamsın
Benimle dost olmak mı istersin?
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Dedi: Seninle hallolmaz işim
Çünkü sen birkaç kez hayat suyu içtin
Sonsuza kadar böyle kalacak canın
Ben canımı terk etmeyi düşünüyorum
Çünkü canansız yaşamaya hevesli değilim
Sen canını koruyup duruyorsun
Ben ise her gün yeniden can saçıyorum
820
İyisi mi kafes kuşları gibi
Uzak kalalım birbirimizden; daha iyi
TAVUS HİKÂYESİ
Ondan sonra sırmalı Tavus geldi
Kanadında yüz değil, yüz bin nakış vardı
Bir gelin gibi cilvelenmeye başladı
Her tüyü başka bir cilveye başladı
Dedi: Gayb nakkaşı nakşımı yaptığından beri
El parmakları oldu Çinlilerin kalemi
Gerçi kuşların Cebrailiyim ama
Kaderimden, işler gitmiyor yolunda
825
Çirkin yılan bir yerde oldu dostum
Bu yüzden cennetten horlukla düştüm
Gerçi değiştirildi halvet yerim
Ayağıma vurulan zincir oldu layığım
Azmim var; şu karanlık yerden
Bir rehber cennete olsun yol göstericim
Ben sultana ulaşacak biri değilim
Bana yeter; onun kapıcısına ulaşayım
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Nasıl Simurg’a gitme cüretim olur?
Yüksek cennet yerim olsun; bana yeter
830
Başka işim yok benim dünyada
Cennete girmeme izin versin bir daha
***
Hüthüt dedi: Kendi yüzünden yol kaybetmişsin
Kim padişahtan bir ev isterse
Sanki sultanın huzurunda bulunmaktansa
Ona yakın olan bir ev iyiymiş
Heves dolu cennet nefis evidir
Gönül evi doğruluğun oturduğu yerdir
Hakk’ın huzuru büyük bir denizdir
Naim cennetleri küçük bir damladır
835
Kimin denizi varsa, cennet bir damladır
Denizden başka ne varsa, kuru sevdadır
Madem denize yol bulabiliyorsun
Neden bir çiy tanesine koşmalısın?
Güneşe sırrını açabilecek biri
Bir zerreden geri kalabilir mi?
Kül olan kişinin cüz ile ne işi olur?
Can olan kişinin uzuvla ne işi olur?
Küllün adamıysan, küllü gör
Küllü iste, kül ol, küllü seç
840
HİKÂYE
Bir öğrenci hocasına sordu
Âdem cennetten niçin kovuldu?
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Dedi: Âdem yüce cevherli biriydi
Ne zaman ki cennete başını soktu
Hatıftan bir sestir yükseldi
Cennet yüz şekilde bağlamış seni
Kim iki dünyada bizden başkasına
Eğerse başını bizden başkasına
Yokluk getiririz her neye bağlandıysa
Çünkü el uzatılamaz dosttan başkasına
845
Cananın yanında yüz binlerce yer var
Canansız yer nerede işe yarar?
Kim canandan başka bir şeyle zindeyse
Hepsi düşkünleşir Âdem olsa da
Şöyle geçer hadiste: Cennetliklere
İlk verilen şey ciğerdir orada
Cennetlikler sır ehli olmayınca
Ciğer yemekle işlere sarar başa
KAZ HİKÂYESİ
Kaz yüz temizlikle sudan çıktı
Kalabalık arasında en iyi giyimliydi
850
Dedi: İki âlemde de haber vermiyor
Kimse benden temiz yüzlüsünü, temizini
Her an doğru düzgün guslettim
Sonra seccadeyi suyun üstüne serdim
Benim gibi su üstünde nasıl durur biri
Kerametlerimde yoktur hiç kuşku
Temiz düşüncemle kuşların zahidi benim

MANTIKU’T-TAYR’IN MANZUM ÇEVİRİSİ ÜZERİNE  187

Sürekli temizdir hem giysim, hem yerim
Dünyada fayda görmüyorum su olmadan
Çünkü benim yediğim, içtiğim sudan
855
Gerçi var gönlümde âlem dolusu gamım
Gönlümdeki gamı yıkadım, sudur hemdemim
Burada hep su vardır ırmağımda
Nasıl muradımı sürebilirim karada?
Benim işim suyla olduğuna göre
Sudan nasıl çekilebilirim kenara?
Her ne varsa daima suyla diridir
Hal böyleyken sudan nasıl vazgeçilir?
Ben vadi yolunu nasıl geçerim?
Çünkü Simurg’la birlikte uçamam
860
Su testisi dolu olan biri
Simurg’dan nasıl murat alabilir ki?
***
Hüthüt dedi: Mutlu olmuşsun suyla
Su ateş kesilmiş canının etrafında
Suyun ortasında güzelce uykun gelmiş
Bir damla su gelmiş, yüz suyunu götürmüş
Su yüzünü yıkamamış olan için var
Yüzünü hiç yıkamamış biriysen, su ara
Daha ne kadar berrak su gibi
Göreceksin yüzünü yıkamamışın yüzünü?
865
HİKÂYE
Adamın biri divanenin birine sordu
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Bunca hayalle iki âlem nedir ki?
Dedi: Bu iki âlem, yukarısı, aşağısı
Ne varsa yoksa, bir damla sudur
İlkin bir damla su belirdi
Bunca nakşına rağmen bir damla sudur
Suyun üstünde ne kadar nakış varsa
Harap olur gider hepsi demirden olsa
Demirden sert bir şey yoktur
Bak, onun yapısı da su üstündedir
870
Her şeyin temeli suyun üstündedir
Hepsi ateş olsa, düşten ibarettir
Kimse suyun kalıcı olduğunu görmemiştir
Su üstündeki bir temel nasıl sağlam olur?
KEKLİK HİKÂYESİ
Keklik mesuttu; salınarak geldi
Başı dik, sarhoştu, madenden geldi
Kızıl gagası, rengarenk giysisiyle geldi
Gözü al çanak kan içinde geldi
Kâh kılıçsız bel kesiyordu
Kâh kılıç önünde sekiyordu
875
Dedi: Ben hep madende dolaştım
Mücevher üstünde çok dolaştım
Sürekli kılıç, kemer kuşandım
Böylece mücevher çavuşu olmak istedim
Mücevher aşkı gönlüme ateş düşürdü
Elde ettiğim bu hoş ateş bana kâfi
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Bu ateşin harareti yükseldiğinde
İçimdeki çakıllar gelir kan haline
Gördün mü ateşi; tesir edince
Taşı hemen getirdi kan haline
880
Taş ile ateş arasında kaldım
Hem atıl hem perişan halde kaldım
Hararetle taş parçalarını yerim
Gönlüm ateşli, taş üstünde uyurum
Hey dostlar! Gözünüzü açın
Ne olur, yememe, uyumama bakın
Birisi taşta yatıp taş yiyorsa
Neden cenk etmeli böyle biriyle?
Gönlüm bu sıkıntıda yüz kederle yaralandı
Çünkü mücevher aşkı beni dağa bağladı
885
Kim mücevherden başka bir şey severse
O şeye sahip olmak geçicidir
Mücevher saltanatının daimi nizamı var
Onun canı hep dağa bağlanmıştır
Ben dağlarda yaşarım, mücevher adamıyım
Bir an bile doruksuz, yamaçsız duracak değilim
Mücevher daima dorukta bulunduğu için
Dağ doruğunda sürekli mücevher ararım
Ne mücevher gibi bir cevher buldum
Ne mücevherden değerli cevher buldum
890
Simurg’un yolu zorlu yoldur
Benim ayağım mücevher taşına bağlıdır
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Ben gönlü güçlü Simurg’a nasıl ulaşırım?
Elim başımda, ayağım çamurda, nasıl ulaşırım?
Taştan tıpkı ateş gibi başımı çevirmem
Ya ölürüm ya mücevher elde ederim
Ortaya çıkacak mücevher gerek bana
Mücevhersiz adam nerede yarar işe?
***
Hüthüt dedi ona: Mücevher gibi renklisin
Ne kadar topallayıp sakat özür getireceksin?
895
Ayağın, gagan ciğer kanı dolu
Bir taş üstünde mücevhersiz kalmışsın
Mücevherin aslı nedir? Boyanmış taş
Sen ise taş sevdasıyla taş gönüllü
Rengi kalmazsa, o bir taştır
Görünüşe kapılan vakarsızdır
Kimin nasibi varsa, renk istemez
Çünkü mücevherci taş istemez
HİKÂYE
O üstünlük yoktu hiçbir mücevherde
O mücevher bulunuyordu Süleyman’ın yüzüğünde
900
O yüzük taşıyla ne ünlenmiş, ses getirmişti!
O yüzük taşı aslında küçücük bir taştı
Süleyman d mücevheri yüzük taşı yapınca
Bütün yeryüzü girdi hükmünün altına
Süleyman saltanatını böyle gördü
Bütün ufukları emri altında gördü
Onun sayvanı kırk fersahlık alandaydı
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Emriyle rüzgâr onu götürmekteydi
Gerçi sayvanı kırk fersaha yayılmıştı
Bunun temeli küçücük bir taş üstündeydi
905
Dedi: Demek bu memleket, bu ihtişam
Şu kadarcık taşla ayaktadır daim
İstemiyorum dünyada ve dinde
Kimse ulaşmasın böyle bir mülke
Padişahım! Ben bu ibret gözüyle
Bu mülkün afetini gördüm açık şekilde
Bu küçük bir şeydir ahirette
Bunu hiç kimseye verme bundan böyle
Orduyla, saltanatla yoktur işim
Ben zembil örücülüğünü tercih ettim
910
***
Gerçi Süleyman o mühür yüzünden şah oldu
Ama o mücevher onun yolunun bağı oldu
Bu yüzden peygamberlerden beş yüz yıl sonra
Adn cennetiyle olacaktır aşina
O mücevher Süleyman’a bunu yaparsa
Senin gibi sersemi nasıl yerinde saydırır?
Madem mücevher bir taştır; o kadar kazma
Cananın yüzü dışında çırpınıp durma
Hey mücevher arayan! Kopar gönlünü mücevherden
Bir mücevherciyi aramaya bak daima
915
HÜMA HİKÂYESİ
Gölge salan Hüma topluluğun önüne çıktı
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Hüsrevlere sermaye verirdi onun gölgesi
Onun kutlu Hüma olmasının sebebi
Himmette herkesten üstün olmasıydı
Dedi: Denizlerde, karalarda uçan kuşlar!
Başka kuşlar gibi bir kuş değilim
Yüce himmetim işe koyulmuştur
Halktan uzletim ortaya çıkmıştır
Kuşkusuz köpek nefsi horlarım
İzzeti benden buldu Feridun ile Cem
920
Padişahlar benim gölgemde yetişmiştir
Her yoksul tabiatlı adamım değildir
Köpek nefsin önüne kemik atıyorum
Ruhumu bu köpekten koruyorum
Nefsime sürekli kemik verdim
O yüzden bu yüce makama geldi canım
Kanadının gölgesinden şah çıkıyorsa
Onun ışığından yüz çevrilebilir mi acaba?
Herkesin onun kanadı altında oturması lazım
Böylece gölgesinden bir zerre elde eder
925
Serkeş Simurg nasıl olur dostum?
Çoktur benim padişah oturtma işim
***
Hüthüt dedi ona: Gurur seni bağlamış
Çekil şuradan! Kendine fazla güldürme
Şimdi hüsrev oturttuğun yok
Şimdi köpek gibi bir kemiğin var
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Keşke hüsrevleri oturtmasaydın
Kendini kemikten kurtarsaydın
Diyelim ki dünyadaki şahlar
Şimdi hepsi senin gölgenden çıkarlar
930
Ama yarın belada uzun zaman
Tümü şahlık edemez olur
Padişahlar senin gölgeni görmeseydi
Hesap günü hiç belaya düşer miydi?
HİKÂYE
Temiz düşünceli, doğru yolda giden biri vardı
Bir gece Mahmut’u rüyasında gördü
Dedi: Ey iyi devran sürmüş sultan
Ebedilik yurdunda nasıldır halin?
Dedi: Sus, dökme canımın kanını
Konuşma! Ne sultan yeri! Kalk haydi
935
Sultanlığım bir zan ile hataydı
Bir avuç değersize sultanlık yaraşır mı?
Allah dünyanın sultanıdır
Saltanat ona layık olmuştur
Kendi aczimi, şaşkınlığımı gördüm
Kendi sultanlığımdan utanıyorum
Beni çağıracaksan “Perişan” diye çağır
Sultan odur; bir daha sultan deme bana
Saltanat onundur; keşke sürünseydim
Dünyada hep dilencilik etseydim
940
Keşke önümde makam değil, yüz kuyu olsaydı
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Şah değil de süpürücü olsaydım
Şimdi mümkün değil buradan çıkmam
Sorguya çekiliyorum bir bir yaptıklarımdan
O hümanın kanatları kurusun
Gölgesinde bana yer veren odur
DOĞAN HİKÂYESİ
Doğan başı dik, topluluğun önüne çıktı
Anlam sırlarının perdesini açtı
Kendi komutanlığıyla övünüyordu
Kendi saltanatından dem vuruyordu
945
Dedi: Ben şehriyarın elinin şevkiyle
Gözümü kapattım zamane halkına
Gözümü külahın altında yumdum
Ayağım padişahın eline ulaşsın istedim
Edep yolunda kendimi iyi yetiştirdim
Zahitler gibi riyazet çektim
Bir gün götürülürsem şahın yanına
Götürsünler beni hizmet âdâbından haberdarca
Ben Simurg’u rüyamda bile göremem
Boş yere ona doğru nasıl koşarım
950
Padişahın elinden gelen yiyecek yeter bana
Dünyada böyle bir rütbe yeter bana
Böyle bir yürüyüş için rütbem yok
Şahın elinde başımı yüceltirim
Kim sultana layık olursa
Ne derse o olur sultanın yanında
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Ben sultana layık olursam
İyidir sonsuz vadide bulunmamdan
İyisi mi şahın yanında olayım
Mutlulukla burada ömür geçireyim
955
Kâh şahı bekleyeyim
Kâh onun şevkiyle avlanayım
***
Hüthüt dedi: Hey görünüşte kalan
Sıfattan uzak olup surette kalan
Saltanatta şahın bir dengi bulunursa
Padişahlık nasıl yakışır ona?
Saltanatta Simurg gibisi yoktur
Çünkü şahlıkta o benzersizdir
Şah değildir o kişi; her ülkede
Kendisi bir baş koyar akılsızlığı ile
960
Padişah dediğinin dengi bulunmaz
Vefadan, idareden başka işi bulunmaz
Dünya şahı vefalılık gösterirse
Bir zaman gelir, başlar sorun çıkarmaya
Kim ona daha yakın olursa
Kuşkusuz işleri sarar sarpa
Sürekli şahtan çekinir
Canı hep tehlike içindedir
Dünya şahı adeta ateş gibidir
Uzak dur ondan; uzaklık çok iyidir
965
Bu yüzden şahların önünde yasakçı vardır
Ey şahlara yakın olan! Uzak dur
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HİKÂYE
Çok yüce cevherli bir padişah vardı
Gümüş bedenli bir köleye âşık oldu
Öyle âşık oldu ki o dilber yokken
Ne oturur ne dinlenirdi bir an
Rütbece kölelerinden üstün tutardı
Sürekli onu gözünün önünde tutardı
Şah kasırda ok attığı zaman
O köle erirdi onun korkusundan
970
Çünkü hep bir elmayı hedef alırdı
O elmayı kölenin başına koyardı
Okla bir anda elmayı yarardı
O köle korkudan safran gibi sararırdı
Her nasılsa habersiz biri sordu
Ne yüzden gül yüzün sarardı?
Şahın katında bunca hizmet görüyorsun
Anlat hele, neden sarardı yüzün?
Dedi: Elma koyuyor başıma
Ya okundan bir bela gelirse başıma!
975
Der ki: Say ki hiç kölem yoktu
Ordumda böyle eksik biri yoktu
Böyle olur da ok beni bulursa
Herkes “Padişahın bahtındandır” der ona
Bu iki gam arasında kıvranıyorum
Canım ne uğruna tehlikede? Bir hiç uğruna
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BUTİMAR HİKÂYESİ
Sonra hemen Butimar öne çıktı
Dedi: Hey kuşlar! Kendimle meşgulüm
Deniz kıyısındadır güzel yerim
Asla kimse duymaz sesimi
980
Bir an bile kimseyi incitmem
Âlemde kimse incinmez benden
Deniz kenarında dertli dertli otururum
Sürekli kederliyim, ihtiyaç halindeyim
Su arzusuyla kan doludur gönlüm
Suyu kendimden bile esirgerim; ne yapayım?
İlginçtir; ben deniz kuşu değilim
Deniz kıyısında dudağı kuru ölürüm
Gerçi deniz yüz türlü kabarır
Ben ondan bir damla su içemem
985
Denizden bir damla su eksilirse
Yüreğim kebap olur kıskançlık ateşiyle
Benim gibi birisine deniz aşkı yeter
Başımda böyle sevda bulunması yeter
Şimdi deniz gamından başkasını istemem
Simurg’a dayanamam; aman aman!
Aslı bir damla su olan biri
Hiç Simurg’a kavuşabilir mi?
***
Hüthüt ona dedi: Hey denizden habersiz
Timsahlarla, canavarlarla doludur deniz
990
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Onun suyu bazen acıdır, bazen tuzlu
Bazen dingindir suyu, bazen zorlu
Değişken bir şeydir, kalıcı da değil
Kâh çekilir, kâh döner gelir
Nice büyüklerin gemisini parçaladı
Niceleri onun girdabına düştü, öldü
Kim dalgıç gibi ona yol bulursa
Nefesini tutar can kaygısıyla orada
Deniz dibinde nefes verirse birisi
Saman gibi dipten yukarı çıkar ölüsü
995
Vefalılık göstermeyen böyle birinden
Hiç kimse şefkat umudu bekler mi?
Denizden çıkmayacak olursan kenara
Batırır, boğar seni işin sonunda
O dostun şevkiyle coşar durur
Bazen dalgalıdır, bazen kudurur
Onun kendisi bulamıyor gönül muradını
Sen de ondan bulamazsın gönül huzurunu
Deniz bir kaynaktır onun civarından
Sen niçin kani oldun onun yüzü olmadan?
1000
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ÖZ
Bu çalışmada Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane’den seçilen mezar
taşlarının değerlendirilmesi yapılacaktır. Bir döneme damgasını vuran bu
kültür varlıklarının her geçen gün kaybolmaları, kırılıp atılmaları veya
toprak altında kalmaları tarihimiz açısından son derece kaygı verici bir
durumdur. Mezar taşlarının tespit edilip envanterlenmesi, kitabelerinin
okunup çözümlenmesi, bezeme unsurlarının anlamlandırılması yapıldıkları dönemi anlamamız kadar, geleceğe aktaracakları mesajlar açısından
da önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Mezar Taşları
ABSTRACT
This paper evaluates the headstones elected from Erzurum, Bayburt,
and Gümüşhane. These cultural heritages marking a certain period have
been destroyed, broken, thrown away or earth up day by day. This is a
very alarming situation for our history. To determine the headstones and
taking inventory of them, reading and analyzing them, and interpretation
of their ornaments are significant in order to understand the period they
were made and as well as the messages they will carry into future
Keywords: Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Gravestones.
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 خواندن. شکستن و زیر خاک ماندن همراه هستند،ب اشند هر روز با احتمال مفقود شدن
 و فهمیدن عنصرهای تزینی آنها هم از بعد زمان معاصر و هم،کتیه های سنگ مزار ها
.انتقال مفاهیم آن به آینده درخور ارزش می باشد
. سنگ مزار، ارزروم، بایبورت، گوموشخانه:کلید واژهها
Türk ve İslam sanatının önemli yapı taşlarından biri de hiç şüphesiz
mezar taşlarıdır. Üzerindeki yazıları, süslemeleri, başlıkları, bazen figürlü
bezemeleri ile döneminin özelliklerini yansıtması açısından önemlidir.
Doğu Anadolu bölgesinde, Anadolu’nun Türk dönemine ait en erken tarihli mezar taşları Van Gölü çevresinde karşımıza çıkmaktadır. Biraz daha
batıda Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane’de yapılan yüzey araştırmaları
sonucunda belirlenen çok sayıdaki mezar taşında, sessiz dünyanın manevi yaşayanlarına ait kimlik belgelerini tespit etmiş bulunmaktayız. Genelde taş üzerine yazılan bilgiler klişe ibarelerle başlamaktadır. Bu ibarenin altında şiirsel bir dille yazılan metinler olduğu gibi, çok kısa özlü bilgilere, şecerelere, hastalıklara, ayrılıklara, kahramanlıklara ve benzeri durumları ifade eden metinlere de rastlamak mümkündür. Bu mezar taşlarında sonlanma hep ölen kişinin bir Fatiha isteğiyle son bulmaktadır. Yazı
çeşitliliği yanı sıra, hattatın ve hakkâkın kabiliyetlerini ortaya koyan mezar taşları, tarihi belgeler olma niteliklerini de beraberinde taşırlar. Genelde sülüs ve tâlik hatla yazılan yazıların sanat niteliğini taşıyanlarının,
Türk Sanatının hat şaheserleri arasında sayılması pek tabiidir.
Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane’de alan çalışması yaparak seçtiğimiz
mezar taşlarının değerlendirilmesinde fotoğrafın yanında mezar taşının
dış görünüşü ve bezeme unsurlarının anlamlandırılması yapılmıştır. Dili
Türkçe olan kitabelerin orijinali, bilgisayarda Arap harfleriyle yazılmış ve
okunuşu Türk alfabesiyle verilmiştir. Dili Arapça veya Farsça olan kitabelerin ayrıca Türkçeye çevirisi de yapılmıştır. Çalışmaya konu olan mezar
taşlarının bir kısmı tarafımızdan ilk kez okundukları ve tanıtıldıkları için,
daha önce yöreyle ilgili literatürde bulunmamaktadır. Mezar taşlarından
bazıları ise yörelerle ilgili çalışmalarda yer almaktadır. Bunların da okunuşları kontrol edilerek bazı küçük hatalar düzeltilmiştir.
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GÜMÜŞHANE- SÜLEYMANİYE TAHİR EFENDİ TÜRBESİ HAZİRESİ
Baş şahidesi, bitkisel tepelikli bir başlık altında aşağı doğru daralan
prizmal dikdörtgen bir gövdeye sahiptir ve mezar kapak taşı üzerine yerleştirilmiştir. Gövdenin dış yüzeyinde zemini oyma, yazıları ve süslemeleri ise alçak kabartma tekniği ile işlenmiş olan on satırlık tâlik hatlı kitabesi sağdan sola doğru eğimli birbirine paralel silmeler ile ayrılmıştır.
Şahidenin boyun bölümünde birbirine kenetleniş olan akantus yaprakları, şahidenin üç güllü ve etrafı stilize edilmiş yapraklar ile çevrili tepelik
bölümüne, omuz kısımlarına ve serlevha satırının sağ ve sol tarafına kıvrılarak uzanmaktadır (Foto 1).

Foto. 1
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ÂH MİNE’L-MEVT
Âh nasıl kıydın ecel bu nevnihâl-ı ısmete
Sîneler çâk itdi hîşânı bu fâci’-i firkate
Devr-i ömri irmeden işrîne hayfâ uğradı
Bedr-i âlem-tâb gûyâ bir sehâb-ı zulmete
Uçdi eyvah âlem-i ulviyyete kâm almadan
Çıkdı hep karşu behiştiler bu âlî rihlete
İşte Çalık oğli Süleyman Ağa kerimesin
Aldı Mevlâ Dursûne Hanım’ı bezm-i cennete
Sene 1321 18 Haziran (1903)

Gümüşhane- Süleymaniye Tahir Efendi Türbesi Haziresi
Baş şahidesi, bitkisel bir tepelik altında aşağı doğru daralan prizmal
dikdörtgen bir gövdeye sahiptir ve mezar kapak taşı üzerine yerleştirilmiştir. Gövdenin dış yüzeyinde zemini oyma, yazıları ve süslemesi ise alçak kabartma tekniği ile işlenmiş olan on üç satırlık tâlik hatlı kitabesinin
serlevha satırı omuz kısımlarından aşağı doğru sarkan bitkisel askı çelenk
motifi içerisinde, diğer satırlar sağdan sola doğru eğimli dikdörtgen kartuşlar içerisinde verilmiştir. Askı çelenk motifinin sağ ve sol alt köşe boşlukları lale motifi ile doldurulmuştur.
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Serlevha satırının hemen üzerinde yükselen ve birbirine kenetlenmiş
olan akantus yaprakları kıvrılarak omuz bölümüne doğru uzanmaktadır.
Şahidenin tepelik bölümü beş gül motifi ve bu bezemeyi çevreleyen
stilize edilmiş yapraklar tarafından oluşturulmuştur (Foto. 2).

Foto. 2
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ÂH MİNE’L-MEVT
Nice kıydı felek böyle civâne
Açılmazdan bu gül irdi hazâne
Hadîce Hanım ukbâya gidince
Yıkıldı bir kazâda iki hâne
Kılınccı Hacı Hüseyin duhteridir
Büküldi kâmeti döndi kemâne
Meler kuzusi ardınca anası
Karındaşları düşmüşdür fiğâne
Buna Feyz-i hayâtı târîh itdim
Okunsun Fâtiha Rüşdî bu câne
Fî sene 1319 (1901) 2 Şevvâl
Yevm-i Pazar irtesi
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Gümüşhane- Süleymaniye Tahir Efendi Türbesi Haziresi
Baş şahidesi, bitkisel bir tepelik altında aşağı doğru daralan prizmal
dikdörtgen bir gövdeye sahiptir ve doğrudan toprağa yerleştirilmiştir.
Gövdenin dış yüzünde bulunan zemini oyma, yazıları ve süslemesi ise alçak kabartma tekniği ile işlenmiş olan on satırlık tâlik hatlı kitabesi sağdan
sola doğru eğimli dikdörtgen kartuşlar içerisinde verilmiştir. Bu kitabe
dışarıdan, içerisinde başak motiflerinin bulunduğu kenar suyu ile çevrelenmiştir.
Şahidenin boyun kısmı birbirine kenetlenmiş palmet motiflerinden
oluşturulurken, bu motifler içerisinden çıkan ve omuz kısımlarından yukarı doğru kıvrılan akantus yaprakları bulunmaktadır. Şahidenin üç güllü
bitkisel tepeliği ise, küçük kır çiçeği ve stilize edilmiş yapraklar ile çevrilerek oluşturulmuştur (Foto. 3).

Foto. 3
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ÂH MİNE’L-MEVT
Nûş idüb câm-ı ecel itdi nihâyet terk-i cân
Genc iken hâk-i siyâhe düşdi hayfâ bu civân
Gitdi hasret gülşen-i âlemde rahat görmeden
Gurbet elde eyledi bülbül gibi âh (u) fiğân
Nice kıydın ey felek böyle garîbin cânına
Rahm iderdi hâline belki zemîn (u) âsumân
Hâme-i mâtemle yazdım zâirâ tam târihin
Kim Munîse oldi Tevfîk vâsıl-ı dâr-ı cinân
Sene 1318 (1900)
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Gümüşhane- Süleymaniye Tahir Efendi Türbesi Haziresi
Baş şahidesi, üçgen ya da ters ‘’V’’ biçiminde ki bir tepelik altında aşağı
doğru daralan prizmal dikdörtgen bir gövdeye sahiptir ve doğrudan toprağa yerleştirilmiştir. Gövde üzerinde zemini oyma, yazıları ve süslemeleri ise alçak kabartma ile işlenmiş olan yedi satırlık sülüs hatlı kitabesinin
serlevha satırı bitkisel sütuncelere oturan yuvarlak kemer içerisinde, tarih
satırı yarım yuvarlak, diğer satırlar dikdörtgen kartuşlar içerisinde verilmiştir.
Şahidenin üçgen tepeliğinin alınlık bölümü üzerinde içe ve dışa dönük
‘’C’’ kıvrımlarının yanı sıra bitkisel istiridye yivi ile bezenerek geometrik
bir komposizyon oluşturulmuştur (Foto. 4).

Foto. 4
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HUVE’L-BÂKÎ
Fenâdan bekâya eyledi rihlet
İde kabrini Hak ravza-i cennet
Merhûme ve mağfurun lehâ Mahbûbe
Hâtun bintu’s-Seyyid Muhammed
Rûhîçun el-Fâtiha
Sene 1315 (1897)
Gümüşhane- Altınpınar Mezarlığı
Baş şahidesi, aşağıdan yukarıya doğru daralan prizmal dikdörtgen bir
gövdeye sahiptir ve mezar kapak taşı üzerine yerleştirilmiştir. Gövdenin
dış yüzeyinde zemini oyma, yazıları ve süslemeleri ise alçak kabartma
tekniği ile işlenmiş olan on üç satırlık tâlik hatlı kitabesi sağdan sola doğru
eğimli birbirine paralel silmeler ile ayrılmıştır. Kitabe üst bölümde iki kademeli yuvarlak silmeler ile sınırlandırılmıştır. Serlevha satırının hemen
üzerinden çıkan akantus yaprakları şahidenin omuz bölümlerine doğru
uzanmaktadır.
Şahide, gövdesine kısa ve silindirik bir boyun bölümü ile bağlanan
azizi tipi serpuş ile tamamlanmıştır (Foto. 5).
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Foto. 5
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HUVE’L-BÂKÎ
(Ü)çüncizâdelerden olub kapuci başı
İçdi ecel şerâbını tutdi Hudâya râh
Kısmet bu idi doymadı hayfâ ki gencliğ(ine)
Bedr oldi düşdi hâk-i siyâhe misâl-ı mâh
Nesli içinde bir eşi yok kahramân idi â(h)
Çürüksu Harbi kıldı anın ömrini tebâh
Bu şevk ve bu diyânet ile Hakk’a azm iden
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Şu ölüme sende var mı dahî zerre iştibâh
Didi budur vefatına târîh-i cevherin
Can atdı Adne kıldı sefer Mîr Osmân âh
Rızâen lillâhi’l-Fâtiha
Sene 1272/(1855-56)
Bayburt- Aydıntepe
Baş şahidesi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal dikdörtgen
bir gövdeye sahiptir ve doğrudan toprağa yerleştirilmiştir. Gövdenin dış
yüzeyinde zemini oyma, yazısı ise alçak kabartma tekniği ile işlenmiş olan
beş satırlık sülüs hatlı kitabesi dikdörtgen kartuşlar içerisinde verilmiştir.
Şahide, gövdesine uzun ve silindirik bir boyun bölümü ile bağlanan
kadiri tacı ile tamamlanmıştır (Foto. 6).

Foto. 6
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Fenâdan bekâya eyledi rihlet
Makâmın eyleye Hak ravza-i cennet
Hacı İsmâ’îl Efendizâde
Kurban Efendi Rûhîçun Fâtiha
Sene 1256 (1840)

Bayburt Ulu Camii Haziresi
Baş şahidesi, prizmal dikdörtgen bir gövdeye sahiptir ve mezar çerçeve
taşının üzerine yerleştirilmiştir. Gövdenin iç yüzeyinde zemini oyma, yazıları ise alçak kabartma tekniği ile işlenmiş olan on dört satırlık tâlik hatlı
kitabesi yatay eksende birbirine paralel silmeler ile ayrılmıştır ve bu kitabe
altta ve üstte yuvarlak formda olan dikdörtgen bir kartuş içerine alınmıştır.
Şahide, gövdesine kısa bir boyun ile bağlanan örfi sarık ile tamamlanmıştır (Foto. 7).
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Foto. 7
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HUVE’L-HAYYU’L-BÂKÎ
Nazar kıl çeşm-i ibretle makâm-ı ilticadır bu
Erenler dergehi bâb-ı füyûzât-ı Hudâ’dır bu
Muhakkak ehl-i Hak ölmez ebed haydir bil ey zâir
Serây-ı kalbini pâk eyle bâb-ı evliyâdır bu
Şu’â’-ı dürr-i vahdet menba’-ı ilm-i ledünnîdir
Mükemmel vâris-i şer’-i Muhammed Mustafâ’dır bu
Hilâfet müddetinden İrci ‘î vaktine dek hakkâ
Tarîk-i Hâlidîyi neşr iden hak rehnümâdır bu
Oku ihlâs ile bir Fâtiha kalbinde dâim tut
Cilâ-yı rûhdur(ur) zikri mürîdâne gıdâdır bu
Şeyh Hâcı Hasan Rüşdî Muhâfız-ı kütb-i Bayburd
Efendimin vefâtı remzdir târîh hey kapu
Sene 1335 (1916)
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Bayburt Aydıntepe
Baş şahidesi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal dikdörtgen
bir gövdeye sahiptir ve doğrudan toprağa yerleştirilmiştir.
Şahidenin ön yüzeyinde zemini oyma, yazıları ise alçak kabartma tekniği ile işlenmiş olan yedi satırlık sülüs hatlı kitabesi dikdörtgen kartuşlar
içerisinde verilmiştir (Foto. 8).

Foto. 8
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HUVE’L-HALLÂKU’L-BÂKÎ
Ulemâ-i ‘izâmından
Ve müderrisîn-i kirâmından
Abdulcelîl Efendi’nin
Rûhuna Fâtiha
Fî 1326

Bayburt Kitre Köyü
Baş şahidesi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal dikdörtgen
bir gövdeye sahip olup, mezar kapak taşı üzerine yerleştirilmiştir. Gövdenin iç yüzeyinde zemini oyma, yazıları ise alçak kabartma tekniği ile işlenmiş olan tâlik hatlı on bir satırlık kitabesi sağdan sola doğru eğimli dikdörtgen kartuşlar içerisinde verilmiştir.
Şahide, gövdesine ince ve silindirik bir boyun bölümü ile bağlanan
ağabani sarığı ile tamamlanmıştır.
Ayak şahidesi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal dikdörtgen bir gövdeye sahiptir ve mezar kapak taşı üzerine yerleştirilmiştir.
Gövdenin dış yüzeyinde selvi (servi) ağacı motifi işlenmiştir (Foto. 9)
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Foto. 9

HUVE’L-BÂKÎ
Gâfil olma e[y….] ki bî-bekâdır bu cihân
Çarh-ı gaddardır ki hiçbir kimseye virmez em[ân]
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Ne ganî kalur ne fakîr ne gedâ ve ne de şâh
Gör ki kaldı mı cihânda bu misil[lû] hânedân
Tâ’atine mağrur olma kalbini eyle selîm
Fazlın ile kıl nazar cümlemize yâ Müste‘ân
Oki Hüseyin Efendi rûhîçün bir Fâtiha
Kıl duâ kim Hak Te‘âlâ meskenin kılsun cinân
Fî M[Muharrem]19 sene 1316 (1898)
Bayburt- Pamuktaşı Köyü
Baş şahidesi, aşağıdan yukarıya doğru daralan prizmal dikdörtgen bir
gövdeye sahip olup, mezar çerçeve taşının üzerine yerleştirilmiştir. Gövdenin iç yüzeyinde zemini oyma, yazıları ise alçak kabartma tekniği ile
işlenmiş olan beş satırlık sülüs hatlı kitabesi, yuvarlak kemerli dikdörtgen
bir kartuş içerisinde verilmiştir.
Şahide, gövdesinden yukarı doğru daralan ve silindirikleşen bir boyun
bölümü ile bağlanan ağabani sarığı ile tamamlanmıştır (Foto. 10).

Foto. 10
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HUVE’L-HAYYU’L-BÂKÎ
Hüseyin oğli
Hasan’ın rûhîçün
El-Fâtiha
Sene 1301 (1883)
Bayburt-Avşar Osli Baba Türbesi
Baş şahidesi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal dikdörtgen
bir gövdeye sahip olup, mezar çerçeve taşının üzerine yerleştirilmiştir.
Gövdenin iç yüzeyinde zemini oyma, yazıları ise alçak kabartma tekniği
ile işlenmiş olan on bir satırlık nesih hatlı kitabesi dikdörtgen kartuşlar
içerisinde verilmiştir.
Şahide, gövdesine kısa ve dikdörtgen bir boyun ile bağlanan dolama
sarık ile sonlanmıştır(Foto. 11).
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Foto. 11
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Huve’l-Hayyu’l-Bâkî
Hâzâ merkadu (?) ‘l-ulemâ’i ve kudvetu’l-fudalâ’i
Câmi‘u’ş-şerî‘ati ve’t-tarîkati ma‘dinu’l-ma‘rifeti ve’l-hakîkati
Ve munîru’l-mecâlisi ve ğurretu’t-tâlibîne
Ve zâdu’l-muhassilîne el-Hâcc Hasan Efendi el-Muştehir Kara Ahmed Zâde nâle cenneten ve ziyâdeten ve kâne rahmetullâhi ‘aleyhi
‘âbiden zâhiden muteşerri‘an muteverri‘an lehu selâ(se)
El-mevlidu’s-Surmeneviyyu Ûsiyyu’l-mevtini el-Bayburdiyyu
Bâlâhûriyyu
Ğafere’llâhu lenâ ve lekum ve lisâ’iri’l-mu’minîne
Sene1284 el-Fâtiha
Ebedî Olan Diri Olan Yalnız O’dur
Bu, âlimlerin (öncüsü) fazilet sahiplerini gözbebeği, meclisleri aydınlatan, medreseleri ihyâ eden, talebelerin ışığı, tahsil edenlerin
azığı Kara Ahmet Zâde Hasan Efendi –cennete ve daha fazlasına
nâil olsun. Rahmetli, ibadetine düşkün, zâhit, şerîata bağlı, takvâ
sahibi idi.
Doğum yeri itibariyle Sürmeneli, yaşadığı yer bakımından Ûslu,
Bayburtlu, Balahorludur.
Allah bizi, sizi ve diğer inanaları bağışlasın.
Sene 1284 (1867-68) el-Fâtiha
Erzurum- Habîb Baba Türbesi
Baş şahidesi, prizmal dikdörtgen bir gövdeye sahiptir ve mezar çerçeve
taşının üzerine yerleştirilmiştir. Şahidenin ön yüzeyinde zemini oyma, yazılar ise alçak kabartma tekniği ile işlenmiş tâlik hatlı on iki satırlık kitabesinin serlevha satırı kartuş, diğer satırlar sağdan sola doğru eğimli kartuş içerisinde verilmiştir. Şahide, gövdesine ince ve silindirik bir boyun ile
bağlanan mevlevi sikkesi ile tamamlanmıştır (Foto. 12).
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Foto. 12
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Huve’l-Hayyu’l-Bâkî
Cihân-ı ma’rifet pîr-i tarîkat mürşid-i kâmil
Emîn-i sırr-ı vahdet râzdâr-ı Hazret-i Mevlâ
Ser u serhalka-i ashâb-ı tevhîd ân ki tâ bûdî
Şebî negzeşte bervey k’ân be-tâ’ateş nekerd ihyâ
Nereftî yek kadem illâ ki reftî der reh-i tâ’at
Negoftî yek suhan illâ be-zikr-i Hak şodî gûyâ
Ezîn dâr-ı fenâ çun şod melûl u şod sûy-i cennet
Berâmed bang ez Rıdvân kadem nih merhabâ ehlâ
Yekî ezâlem-i ğayb âmed u berhand târîheş
Begulzâr-ı cinân tesbîh gûyân şod Habîb Baba
Fî 7 R Sene 1264
Ebedi Olan Diri olan yalnız O’dur.
Marifet dünyası, tarikat piri, mürşid-i kâmil, birlik sırrının emini, Hazret-i Mevlâ’nın sırrını bilen, birlik ehlinin başı ve baş halkası… Yaşadığı
sürece hiçbir geceyi O’na ibadet etmeden geçirmedi, attığı her adımı sa-
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dece ibadet yolunda attı, söylediği her sözü yalnızca Hakk’ı anarak söyledi. Bu yokluk yurdundan usanıp cennete yönelince Rıdvan’dan «İçeri
buyur, merhaba, hoş geldin» diye bir ses geldi. Gayb âleminden biri gelip
onun tarihini (şöyle) okudu: Habîb Baba tesbih okuyarak cennetlerin gül
bahçesine geldi.
Fî 7 R Sene 1264 (1847)
Erzurum- Habîb Baba Türbesi
Ayak şahidesi, prizmal dikdörtgen bir gövdeye sahiptir ve mezar çerçeve taşının üzerine yerleştirilmiştir. Şahidenin iç yüzeyinde zemini
oyma, süslemesi ve yazılar ise alçak kabartma tekniği ile işlenmiş olan üç
satırlık tâlik hatlı kitabesi sağdan sola doğru eğimli dikdörtgen kartuşlar
içerisinde verilmiştir. Kitabenin alt bölümünde, alt ve üst bölümü yuvarlak olan dikdörtgen bir kartuş içerisine alınmış hurma ağacı motifi işlenmiştir.
Şahide gövdesi üst bölümde yukarı doğru daraltılmış olup, tepeliği
oluşturan akantus yapraklarının sapları alt bölümde birbirine kenetlenmiştir(Foto. 13).

Foto. 13
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Yediler katre-i eşkimle tahrîr itdi târîhin
Habîb Baba yüridi keştzâr-ı kurb-i lâhûta
Zâde-i tab’ bendesi
Ali Nâmık Ankaravî
Fî 7 Rebî‘i'l-âhir Sene 1264
Yediler gözyaşımla tarihin yazdılar
Habib Baba Mana âlemine yakın yere yürüdü
Bendesi Doğal oğul
Ankaralı Ali Nâmık
7 Rebi’ü’l-âhir 1264 (1847)
Erzurum- Habîb Baba Türbesi
Baş şahidesi, aşağıdan geniş başlayıp yukarı doğru daralan prizmal
dikdörtgen bir gövdeye sahiptir ve doğrudan toprağa yerleştirilmiştir.
Gövdenin dış yüzeyinde zemini oyma, süslemesi ve yazılar ise alçak kabartma tekniği ile yazılmış olan sekiz satırlık sülüs hatlı kitabesinin serlevha satırı yuvarlak, diğer satırlar dikdörtgen kartuşlar içerisinde verilmiştir. Gövdenin alt bölümünden başlayarak üst bölüme kadar uzanan içe
ve dışa doğru kıvrılan akantus yaprakları kitabeyi dıştan çevrelemektedir.
‘’C’’ kıvrımları ile oluşturulmuş boyun bölümünden sarkan bitkisel
askı çelenk motifi serlevha satırının hemen üzerinde bulunmaktadır. Askı
çelenk motifinin ortasında bulunan geniş taç yapraklardan oluşturulmuş
bitkisel bir vozadan çıkan yaprak motifleri, üç büyük ve iki küçük güllü
bitkisel tepeliği desteklemektedir (Foto. 14).
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Foto. 14
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HUVE’L-HAYYU’L-BÂKÎ
Sudûr-i ‘İzâmdan Meşreb
zâde Ali Râik Efendi
Hafîdesi ve Erkân-ı Harbiyye
Livâlarından Erzurum İstihkâm Komisyoni
Reisi Şehâbeddin Paşa halîlesi merhûme
Ganiye Makbûle Hanım rûhîçün el-Fâtiha
Fî 10 Muharrem Sene 1310 (1892)
Ve fî 23 Temmuz sene 1308
Erzurum- Emir Saltuk Türbesi
Türbenin içerisinde yatay bir vaziyette bulunan şahide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal dikdörtgen bir gövdeye sahiptir. Şahidenin ön yüzeyinde kazıma tekniği ile işlenmiş olan sekiz satırlık sülüs hatlı
kitabesi bulunmaktadır.
Şahidenin başlığı bulunmamaktadır (Foto.15).
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Foto. 15

Allâhumme’ğfir ve’rham lisâkini
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hâze’l-kabri vehuve’ş-şâbbu
‘l-mazlûmu ve’l-merhûmu’l-muhtâcu
İlâ rahmeti’llâhi te‘âlâ
Tâcuddîn Reşîd
İntekale fî ğurreti
Rebî‘i’l-evveli senete’sneyni
Ve selâsîne ve seb‘imi’etin
Allahım, bu kabrin sakinini bağışla ve ona merhamet et. O, mazlûm ve
Yüce Allah’ın rahmetine muhtaç Tâcuddîn Reşîd’dir.
732 senesi Rebî ‘u’l-evvelin birinci günü göçtü.
SONUÇ
Gümüşhane’den 5 mezar taşı, Bayburt’tan 6 mezar taşı ve Erzurum’dan 5 mezar taşı incelenmiştir. Mezar taşlarının çalışmaya konu edindiğimiz şahideleri üzerindeki yazılar manzum ve nesir olarak ele alınmıştır. Şahidelerin malzemesi, üzerlerindeki bezemeleri ve yazı karakterlerinin işlenişini göz önünde bulundurulduğunda bazı mezar taşlarının İstanbul’dan sipariş üzerine yaptırılarak getirtildiği anlaşılmaktadır.
İncelenen on beş mezar taşından beş tanesi bitkisel tepelikli, sekiz tanesi başlıklı ve bir tanesinin de üçgen tepelik altında prizmal dikdörtgen
bir gövdeye sahip oldukları görülmektedir. Gövdeyi tamamlamak ve ölen
kişinin kimliğini yansıtmak için kullanılan başlıklar arasında dolama sarık, mevlevi sikkesi, kadiri tacı, azizi fes, ağabani (tüccar sarığı) ve örfi sarık olarak çeşitlilik görülmektedir.
Kültür varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan, gerek hazirelerdeki ve gerekse mezarlıklardaki mezar taşlarının korunması, geleceğe aktarılması ve incelenmesi kültürümüz açısından önemli bir husustur.
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«PEOPLE AND INTELLIGENTSIA» A.A. BLOCK IN THE CONTEXT OF THE
LATER NOVELSOF TURGENEV
DOÇ. DR. BAHAR DEMİR- DOÇ. DR. SVETLANA B. AIUPOVA - DOÇ. DR.
SALAVAT M. AIUPOV

ÖZ
“İnsanlar ve Aydınlar” makalesi, Blok’un program performansının
karşılaştırmalı bir analizine ve Turgenev'in “Bakire toprak ”romanına ayrılmıştır. Çalışma, sözü geçen yazarların felsefi görüşlerinin tarihsel yakınlığını not eder. “Bakir toprakta”, Rusya'nın gelişimi için iki olası seçenek vardır: biri-romanın yaratılması ve serbest bırakılmasındaki, esas olan
- evrimsellik ve ikinci-uyanmış insanlar nedeniyle felaket. Genel olarak,
insanlar için Blok’un entelektüel görünümü, 20. yüzyılın başlarında Rus
yaşamı için tipik bir görüngü olduğu ortaya çıkan, Turgenev'in “Bakire
topraktan” “ekici" özelliklerini tekrarlar. 1908 tarihli makale, 1877 romanında olduğu gibi aynı fikri içeriyor: aydınların uzun yıllara dayanan çabalarına rağmen, onu insanların Rusya'sından ayıran çizgi aşılmaz kalıyor. "Duman" adlı romanın sosyo-tarihsel bileşeni, Blok’un modern entelektüelin psikolojik durumunun özü hakkındaki düşüncelerini etkilemiştir. Bu yazarlar için önemli olan insanlar ve aydınlar sorusu, oluşturulmasında Rusya'nın geleceği sorunu ile organik olarak birleşir.
Anahtar Kelimeler: Blok, Turgenyev, İnsanlar ve aydınlar, “Bakire
Toprak”, “Duman”, süreklilik
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ABSTRACT
The article is devoted to a comparative analysis of the program performance of the Bloc “The People and the Intelligentsia” and Turgenev’s
novel “Virgin Soil”. The work notes the closeness of the historiosophical
views of these artists of the word. In the Virgin Soil, there are two possible
options for the development of Russia: one - the main one in the years of
creation and release of the novel - is evolutionary, and the second - catastrophic, due to the very substance of the awakened people. The appearance of the Blok intellectual coming to the people, in general, repeats the
features of Turgenev's “sower” from Virgin Soil, which turned out to be a
typical phenomenon for the Russian life of the beginning of the 20th century. The article of 1908 contains the same idea as in the novel of 1877:
despite the many years of efforts of the intelligentsia, the line that separates it from people's Russia remains insurmountable. The socio-historical
component of “Smoke” affected the Block’s thoughts on the essence of the
psychological state of the modern intellectual. The question of the people
and the intelligentsia, important for these writers, organically merges in
their creations with the problem of the future of Russia.
Key words: Bloc, Turgenev, “People and intelligentsia”, “Virgin Soil”,
“Smoke”, continuity.
Аннотация
Статья посвящена сопоставительному анализу программного
выступления Блока «Народ и интеллигенция» и романа Тургенева
«Новь». В работе отмечается близость историософских воззрений
этих художников слова. В «Нови» сосуществует два возможных
варианта развития России: один – основной в годы создания и выхода
романа – эволюционный, и второй – катастрофический,
обусловленный самой субстанцией разбуженного народа. Облик
блоковского интеллигента, идущего в народ, в целом повторяет
черты тургеневского «сеятеля» из «Нови», оказавшегося типическим
явлением и для русской жизни начала XX века. В статье 1908 г.
заключена та же мысль, что и в романе 1877 г.: несмотря на
многолетние усилия интеллигенции, черта, отделяющая ее от
народной России, остается непреодолимой. Общественноисторическая составляющая «Дыма» сказалась на размышлениях
Блока о сущности психологического состояния современного
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интеллигента. Вопрос о народе и интеллигенции, важный для этих
литераторов, органически сливается в их творениях с проблемой
будущего России.
Ключевые слова: Блок, Тургенев, «Народ и интеллигенция»,
«Новь», «Дым», преемственность.
چکیده
"مقاله" انسانها و روشنفکران" به دو بخش تجزیه و تحلیل برنامه "بلوک" و رمان "خاک باکره" اثر "تورگنو
 در رمان. مقاله نزدیکی تاریخی اندیشه ها و نگرش نویسندگان نامبرده شده را بررسی می کند.جدا شده است
 مقاله.خاک باکره برای پیشرفت روسیه دو انتخاب موجود است یکی جهانی شدن و دیگری بیداری انسان ها
 علی رغم تالش های: را در بر دارد1877  نوشته شده است افکار موجود در رمان1908 ای که در سال
 بخشهای.روشنفکران در طول سالیان متمادی نمی تواند انسان ها را از خطوط ترسیم شده روسیه دور نگه دارد
 برای این.تاریخ–اجتماعی رمان "دومان" تحت تاثیر اندیشه های روانشناختی مدرن بلوک قرار گرفته است
.نویسندگان مساله اساسی انسانها و روشنفکران هستند که بصورت ارگانیک با آینده روسیه درهم می آمیزد
. پیوستگی، دومان، خاک باکره، انسان ها و روشنفکران، تورگنو، بلوک:کلید واژه ها
Ведущая для России второй половины XIX– начала XX вв. тема
«народ и интеллигенция» и тесно связанный с ней вопрос о путях
развития России постоянно волновали И.С. Тургенева и А.А. Блока.
В монографии Л. Пильд (глава «Блок и Тургенев») утверждается:
«… для Блока в это время (1907-1908 гг. – авторы) важно, что
тургеневский подход к истории, в частности, в 1870-е гг., в период
создания романа «Новь», не подразумевает катастрофического
исхода»1. Далее автор пишет: «Такая точка зрения на историю в
глазах Блока как бы дополняет его собственное представление об
истории как революционно-катастрофическом процессе и является
залогом продолжения истории культуры после «взрыва»2. И
наконец, еще одна цитата, выявляющая позицию ученого: «Тургенев
знаменует для Блока синтезирующее, примиряющее начало в
современном культурном процессе»3.

ПИЛЬД, Л.: Тургенев в восприятии русских символистов (1890–1900-е годы).
Тарту 1999, [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruthenia.ru/document/533713.html(дата обращения: 15.05. 2018)
2
Ibidem.
3
Ibidem.
1
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Действительно, в «Нови» (в Соломине, в его положительном
герое), явлен путь эволюционного, постепенного развития России,
без потрясений и скачков, воплощено мирное, примиряющее начало
в отечественной истории. Такое развитие страны, как известно,
предполагает каждодневный просветительский труд отечественной
интеллигенции среди народа, пропагандируемый Соломиным.
Вместе с тем в «Нови» намечен и другой, контрастный первому
исход исторического движения России. Подобный исход заключен в
приписке, которую делает Нежданов в предпоследнем письме другу
Силину, после написания стихотворения «Сон»: «P. S. Да, наш народ
спит... Но, мне сдается, если что его разбудит – это будет не то, что мы
думаем...»4 (курсив героя). На этом знаменательном многоточии
рассуждение героя обрывается, а письмо заканчивается. Из фразы
очевидно, что проснувшийся, то есть осознавший себя исторической
силой российский народ (и прежде всего подавляющая в то время
часть его населения – крестьянство), предстанет совсем не в
благостном обличье, не положительным созидательным началом,
каким видели его народники (или «мы» у Нежданова; это слово
выделено курсивом в романе, что важно для понимания мысли
героя).
Напротив,
пробудившийся
народ
явит
нечто
противоположное воззрениям народников, это будет негативное по
своей сущности целое, не благотворно, а разрушительно влияющее
на жизнь отечества. Неждановское «это будет не то, что мы
думаем…» прояснится в недалеком будущем– после февральской
революции и особенно после октябрьского переворота большевиков
1917 года – выход масс на авансцену государства обернется
катастрофическими, ужасающими человечность последствиями.
Достаточно прочитать «Дневник 1917-1918 гг.» И.А. Бунина, страницы
его дневника 1881-1953 гг. и «Окаянные дни» (1925-1927), «Солнце
мертвых» (1923) И.С. Шмелева, «Несвоевременные мысли» (1917-1918)
М. Горького, «Письма к Луначарскому» (1920) В.Г. Короленко, чтобы
убедиться в том, что принесли с собой проснувшиеся и получившие
гегемонию в русской истории народные массы.

ТУРГЕНЕВ И.С.: Полное собрание сочинений и писем в 30 т.Сочинения т.
9. Москва 1978-2014, c. 329.
4
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Слова Нежданова, на наш взгляд, – это ответ Соломину,
уверенному в положительных итогах кропотливой работы
интеллигенции в крестьянской среде. Между Соломиным и
Калломейцевым в XXIV главе на обеде у Сипягиных (где присутствует
Нежданов) происходит такой диалог: «Народ – соня. – И вы желаете его
разбудить? – Это было бы не худо. – Ага! ага! вот как-с...»5. Соломин, сам
вышедший из низов, желая разбудить народ, вряд ли думает, а
точнее, не думает в духе Нежданова об отрицательных последствиях
такого пробуждения («это будет не то, что мы думаем»). Соломин
верит в народ, в его позитивный потенциал, в успех просветительской
деятельности отечественной интеллигенции по раскрытию этого
потенциала, он убежден в мирном течении отечественной истории. В
финале романа устами Паклина провозглашается: будущее России
за Соломиными, а значит, утверждается положительная роль народа
в будущем страны и мирное сосуществование образованных классов
и «темного» народа.
Между тем приписка Нежданова к письму свидетельствует о
возможности
не
постепенного,
не
соломинского,
но
катастрофического
течения
российской
истории,
предопределенного самой негативной сущностью разбуженного
народа, который тогда явит совсем не «розовый» народнический лик.
Примечательно, что приписка к письму Силину была внесена
Тургенева в корректуру январского номера «Вестника Европы»,
печатавшего «Новь»6.
Это изменение, вносимое в уже набранный текст, говорит о том,
что проблема будущей роли народных масс в истории России в
высшей степени волновала писателя, тревожила его. В данном случае
одна из последних вставок в роман выражает скепсис его автора в
отношении народа как преобразователя страны к лучшему и
противоречит его оптимистическому финалу.
Итак, в романе «Новь» сосуществует два возможных варианта
развития России: один – основной в годы создания и выхода романа
5

Ibidem, c. 284.
В комментариях к роману Н.Ф. Буданова называет это добавление
Тургенева «важным для понимания образа Нежданова и общего смысла
романа» и «многозначительным постскриптумом». Однако его значение для
«общего смысла романа» не раскрывается. ТУРГЕНЕВ И.С. Ibidem, c. 506.
6
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1872-1877 – эволюционный, длительный, сопряженный с
просветительской работой «сеятелей» среди народа, который после
пробуждения скажет свое «слово» и поведет страну к лучшему
будущему. И второй вариант – катастрофический, обусловленный
самой субстанцией разбуженного народа, появление которого в
авангарде национальной истории обернется разрушительными
последствиями (ведь «это будет не то, что мы думаем…»). Такой,
взрывной вариант исторического движения России, как было уже
сказано, не является основополагающим в «Нови», но присутствует, и
в контексте целого противоположен первому, постепенному,
соломинскому.
Мы полагаем, что перспектива взрывного развития русской
истории, некоторые другие аспекты ведущей для России второй
половины XIX– начала XX вв. темы «народ и интеллигенция»,
затронутые в тургеневском романе 1877 года, дают основания
полагать, что последний вошел в круг ближайших источников статьи
Блока «Народ и интеллигенция», учитывался поэтом при ее
написании.
Помимо этого, статью и роман сближает мотив «недоступной
черты» (Блок) между интеллигенцией и народом. Этот мотив один из
ключевых в блоковской статье и один из значимых в тургеневском
романе. Процитируем из статьи: «… неверующий бросается к
народу, ищет в нем жизненных сил … бросается и наталкивается на
усмешку и молчание, на презрение и снисходительную жалость, на
«недоступную черту»; а может быть, на нечто еще более страшное и
неожиданное»7. Последнее суждение поэта перекликается с
неждановским «это будет не то, что мы о нем думаем», с тем, что
будет угрожать самому существованию интеллигенции со стороны
освободившихся масс (нечто «более страшное и неожиданное»). В
комментариях к своей статье Блок вновь подчеркнул: «Мне ясно одно:
ПРОПАСТЬ, недоступная черта между интеллигенцией и народом, –
ЕСТЬ»8 (выделено автором). Мысль о непреодолимой преграде
между Неждановым и народом заключена и в «Нови». Здесь читаем:
«Он почти всю свою жизнь провел в городе – и между ним и
БЛОК А.А.: Полное собрание сочинений и писем в 20 т., т. 8. Москва 2010,
с. 76.
8
Ibidem, с. 351.
7
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деревенским людом существовал овраг или ров, через который он
никак не мог перескочить»9. Признание самого героя так же
красноречиво: «У здешнего фабричного Павла … есть приятель из
мужиков, Елизаром его зовут... тоже светлый ум и душа свободная,
безо всяких пут; но как только он со мною – точно стена между нами!
так и смотрит «нетом»!»10
Итак, в статье Блока 1908 года, по сути, утверждается то же самое,
что и в романе Тургенева 1877 года в отношениях между народом и
интеллигенцией: несмотря на многолетние усилия последней, черта,
отделяющая ее от народной России, остается «непереступимой»
(Блок)11.
В статье Блок пишет о том, что наличие этой черты неизбежно
осуждает (приговаривает) интеллигенцию начала XX века «бродить,
двигаться, вырождаться в заколдованном круге»12, ведет к роковым
последствиям.
То же самое уготовано тургеневскому Нежданову, который
бессилен пробиться к народу, слиться с ним, который не может
«опроститься», и, несмотря на все свои попытки, «движется в
заколдованном круге», неудачу терпит и живущий вблизи народа
Маркелов.
Одним из путей вырождения интеллигенции и в блоковской
статье, и в тургеневском романе является самоубийство.
Когда мы читаем объяснение Блока о том, что приводит
россиянина-интеллигента начала XX века к самоубийству, то
вспоминается судьба Нежданова в «Нови». Основной причиной
самоубийства, по мнению поэта, становится невозможность
просветителя-интеллигента отречься от культуры, отказаться от
самого себя, от своей «эстетики», от своего «индивидуализма и
отчаянья»13, или от сущности своей личности. Вот эти свойства
современного интеллигента и в связи с ними его фатальной
неспособностью раствориться в народной среде, и толкают его, по
ТУРГЕНЕВ И.С.: Ibidem, с. 213-214.
Ibidem, с. 327.
11
БЛОКА.А.: Ibidem, с. 75.
12
Ibidem.
13
Ibidem. Выделено нами.
9
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Блоку, на самоуничтожение. Но ведь совокупность тех же свойств
ведет и Нежданова к самоубийству в тургеневском романе. На
протяжении всего романа герой заявляет о своей проклятой
эстетической натуре, его постоянно гложут тоска, отчаянье, наконец,
он не может быть своим даже в среде товарищей-народников, не
говоря уже о слиянии с народом.
И свою случайную связь с народничеством он осознает довольно
скоро, и только знакомство с Марианной, очарование ею, заставляет
его еще некоторое время идти по чуждой ему дороге жизни.
Недаром в начале романа, в Петербурге, Нежданов смотрит пьесу
А.Н. Островского «Не в свои сани не садись». Эта деталь
знаменательна: «народнические сани» ему не годятся, он сел в них по
ошибке, это не его удел.
В отличие от Маркелова, Машуриной, Остродумова, Кислякова,
Марианны, Нежданов осознает, что «застава» (Блок) между народом
и интеллигенцией непреодолима в принципе, остальные же уверены
в обратном. Маркелов, например, размышляя о своем провале
поднять мужиков, замечает: «… то всё правда, всё... а это я виноват, я
не сумел; не то я сказал, не так принялся!»14 И далее он продолжает:
«Не так... не так я взялся...»15.
В «Нови» слова «ров», «овраг», «стена», «смотрит нетом» имеют то
же значение, что и блоковское «застава». А деятельность Соломина
(интеллигента из народа) по преодолению этой «заставы» не
показана в романе. Соломин лишь заявлен в романе в качестве
положительного героя. Неслучайно героем будущей российской
истории он не станет.
Блок пишет, «если бы интеллигенты отказались от себя, – они
стали бы народом, но они не могут отказаться. Они обречены на
культуру»16. Обречен на культуру, на эстетику, на поэзию, на
индивидуализм и Нежданов в «Нови», он не может отказаться от
всего этого, а значит, бессилен слиться с народом, с «новью». Путь к
народу закрыт и для Нежданова, и для современного интеллигента в

ТУРГЕНЕВ И.С.: Ibidem, с. 363. Курсив автора.
Ibidem, с. 364.
16
БЛОК А.А.: Ibidem, с. 350.
14
15
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статье Блока. И тот, и другой ходят «в заколдованном круге», выход
из которого и в романе, и в статье один и тот же – самоубийство.
Блоковский интеллигент начала XX века, «бросающийся к народу
и ищущий в нем жизненных сил», поразительно похож на
тургеневского Нежданова. Историческое чутье Тургенева не
обмануло его и на этот раз: не менее чуткий к движению времени в
России поэт-символист отобразил важнейшие черты тургеневского
героя в облике современного интеллигента, устремленного к народу.
Такое сопоставление ведет к выводу о том, что в лице Нежданова мы
видим типичного российского «сеятеля» на ниве народной не только
для своего времени, но для начала XX века.
Блок, готовя доклад, а позже статью, думается, не мог пройти
мимо тургеневской «Нови», ибо роман и по теме, и по характеру
главного героя, идущего в народ, явился в данном случае ближайшей
литературной традицией. Сам поэт писал о значении для него
заявленной в названии темы: «Моя тема, тема о России (вопрос об
интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно и
бесповоротно посвящаю жизнь»17. В тургеневском романе та же
пропорция: тема интеллигенции и народа – это неотъемлемая часть
темы о России: первое неизбежно связано со вторым, это
подчеркивается в последней главе «Нови» в речах Паклина.
Роман и статья по линии преемственности соотнесены не только
типом интеллигента-эстета, отчаявшегося
индивидуалиста,
ищущего выход в самоубийстве, и возможностью катастрофического
развития русской истории в обозримом будущем, но также
утверждением, что Россия погружена в сон. Сопоставление в этом
плане текстов 1877 и 1908 годов, позволяет увидеть эволюцию темы
«народ и интеллигенция», ее движение от «Нови» к блоковской
статье, и вместе с этим сам ход русской истории от Тургенева к Блоку.
Блок пишет: «Гоголь и многие русские писатели любили
представлять себе Россию как воплощение тишины и сна; но этот сон
кончается; тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом,
непохожим на смешанный городской гул»18.

Ibidem, с. 351. Письмо К.С. Станиславскому от 9 декабря 1908 года.
Ibidem, с. 76.
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В одной из последних глав «Нови» имеется стихотворение
Нежданова «Сон»: этим словом определяется состояние
современной России, пораженной всеобщей апатией, безволием,
застоем. Но это сонное положение страны описано у Нежданова не с
любовью, а сугубо критически. Как отмечалось выше, о спящем
народе и о желании его разбудить говорит и Соломин в разговоре с
Калломейцевым. На возможность в будущем пробуждения народа, и
прежде всего крестьян, от долгого сна указывается в уже
процитированной приписке Нежданова в письме к Силину,
помещенной после стихотворения. Но если в тургеневском романе
сон этот еще глубок, то, по Блоку, он «кончается», и слышен уже, пока
отдаленный, гул набирающей ход Руси-тройки, народной России.
И в романе, и в статье, в первом (в виде предвидения, возникшей
вдруг догадки), во второй (уже явственно, безоговорочно),
утверждается, что проснувшиеся массы окажутся силой негативной
и опасной для страны, и прежде всего для интеллигенции,
обращенной к народу. Блоковские размышления по этому поводу
как бы конкретизируют, развертывают ту очевидно отрицательную
оценку разбуженного народа, которая заключена в приписке
Нежданова к письму («это будет не то, что мы думаем...»19). Блок как
бы договаривает знаменательное многоточие, обрывающее
неждановскую фразу.
В статье читаем: «Тот же Гоголь представлял себе Россию летящей
тройкой… Что, если тройка … летит прямо на нас? Бросаясь к
народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную
гибель?»20. Статья завершается
трагическим видением: тьмой,
объявшей Россию, тьмой, возникшей в результате нависшей над
интеллигенцией народной тройкой («Можно уже представить себе,
как бывает в страшных снах и кошмарах, что тьма происходит оттого,
что над нами повисла косматая грудь коренника, и готовы опуститься
тяжелые копыта»21). Если в упомянутой приписке Нежданова
подразумеваются опасные последствия (и в первую очередь для
интеллигенции), исходящие от пробужденного народа, то в статье
Блока данный факт уже непререкаемая истина. В своих
ТУРГЕНЕВ И.С.: Ibidem, с. 329.
БЛОК А.А.: Ibidem, с. 76.
21
Ibidem, с. 76.
19
20
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комментариях к статье поэт вновь подчеркнул идею гибели
интеллигенции от восставших от сна масс. В этих комментариях
читаем: «Тем, кто говорит мне: нет черты, нет больше ни
интеллигенции, ни народа, – я хочу сказать: вы не признаетесь в этом
только потому, что это слишком страшно. Если есть эта черта
между народом и (все растущей) частью интеллигенции, –значит –
многие осуждены на гибель»22. И в заключительном (пункт IV)
объяснении автора та же самая мысль: «Мне важнее всего, чтобы в
теме моей услышали реальное и страшное memento mori»23.
Мы видим очевидную историософскую преемственность от
Тургенева к Блоку в вопросе о народе и интеллигенция, органически
слитом с проблемой будущего России.
Данный сопоставительный анализ, выявляющий влияние романа
«Новь» на ключевые положения блоковской статьи, подкрепляется
известным фактом перечитывания поэтом в сентябре 1908 года
произведений Тургенева24. Думается, «Новь» Блок читал особенно
внимательно. Судя по надписи на черновом автографе «Осень 1908»25,
статью, первоначально называвшуюся «Россия и интеллигенция»,
Блок, по всей вероятности, создавал (в октябре-ноябре) после чтения
романа Тургенева.
Вместе с тем статья Блока обнаруживает преемственные связи и с
другим
злободневным и по своей злободневности произведением,
видимо, превосходящим все остальное в творчестве Тургенева – с
романом «Дым» (1867). В диссертации И.С. Аюпова «Роман И.С.
Тургенева «Дым» в историко-культурном контексте» (2010) было
прослежено влияние тургеневской концепции пореформенной
России на характеристику страны после 1 марта 1881 года в
блоковской поэме «Возмездие» (1910-1921)26 (когда произошло
убийство народовольцами императора Александра II). О
Ibidem, с. 351.
Ibidem.
24
«В деревне начитался я Тургенева и Толстого, много хорошего узнал у
них. Сейчас тихо, немного грустно». ПИЛЬД, Л. Ibidem.
25
БЛОК А.А.: Ibidem, с. 338.
26
АЮПОВ И.С. Роман И.С. Тургенева «Дым» в историко-литературном
контексте. - Магнитогорск, 2010.
22
23
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присутствии в творческом сознании Блока тургеневского наследия в
поэме
свидетельствует
и
определение
«тургеневская
27
безмятежность» , данная главе семьи, соратнику сороковых годов.
Общественно-историческая составляющая «Дыма» сказалась и на
размышлениях Блока о сущности психологического состояния
современного интеллигента. В финальном абзаце статье читаем:
«Отчего нас посещают все чаще два чувства: самозабвение восторга
и самозабвение тоски, отчаянья, безразличия? Скоро иным
чувствам не будет места»28. То же контрастное настроение души
интеллигента, но прежнего пореформенного времени (август 1862
года) фиксирует Потугин в разговоре с Литвиновым: «Удивляюсь я,
милостивый государь, своим соотечественникам. Все унывают, все
повесивши нос ходят, и в то же время все исполнены надеждой и чуть
что, так на стену и лезут. Вот хоть бы славянофилы, к которым г-н
Губарев себя причисляет: прекраснейшие люди, а та же смесь
отчаяния и задора, тоже живут буквой «буки»»29. Нетрудно увидеть,
что «самозабвению восторга» в статье соответствуют в романе
выражения «все исполнены надеждой и чуть что, так на стену и лезут»
и слово «задор», а «самозабвению тоски, отчаянья, безразличия»
созвучны утверждение «все повесивши нос ходят» и слово
«отчаяние». Несмотря на почти тождество психологического
портрета российского интеллигента, причины такого умонастроения
связаны с разными историческими ситуациями России. В первом
случае такие переливы полярных настроений объясняются тем, что
«дымное» состояние России 1862 года (и 1867 г., когда создавался
роман) не погасила веру отечественных интеллигентов
в
перспективное будущее страны, эта вера еще живет в них («живут
буквой «буки»). В статье же тот же душевный контраст мотивируется
надвигающимся «народным ураганом» (В.Г. Короленко), который, по
мысли Блока, несет гибель ратующей за народ интеллигенции. В
статье читаем: «Отчего нас посещают все чаще два чувства… Не
оттого ли, что вокруг уже господствует тьма? Каждый в этой тьме уже
не чувствует другого, чувствует только себя одного. Можно уже
представить себе, как бывает в страшных снах и кошмарах, что тьма
БЛОК А.А.: Ibidem, т. 5, с. 34.
Ibidem, т. 8, с. 76. - Выделено нами.
29
ТУРГЕНЕВ И.С.: Ibidem, Соч., т. 7, с. 272.
27
28
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происходит оттого, что над нами повисла косматая грудь коренника,
и готовы опуститься тяжелые копыта»30.
Мы видим, что «состав чувств» российского интеллигента,
напряженно размышляющего над судьбами России и народа,
оставался неизменным на протяжении почти полувека: от первых
пореформенных лет, изображенных в «Дыме», до первых лет XX века,
зафиксированных в статье Блока. Этот пореформенное «ядро души»
страждущего о народе интеллигента,
гениально угаданное
Тургеневым-художником, будет воспроизведено поэтом в его
программной (и важнейшей) статье 1908 года. Эта неизменность
«состава чувств» отечественного интеллигента говорит о том, что для
него проблема России и неизбежно связанная с ней проблема народа
оказалась неразрешимой. Мужик так и остался сфинксом,
неразгаданным в своих основах существом для «сеятелей разумного,
доброго, вечного» и в новую историческую эпоху. Логично и то, что
близкий по теме и по времени к статье Блока последний роман «Новь»,
обнаруживает несравненно больше (чем «Дым») перекличек с ней,
особенно в описании портрета современного поборника народа.
Итак, опыт осмысления Тургеневым-художником внутреннего
мира российской интеллигенции в поздних романах, его прозрение
о негативной моральной сущности народа в будущей русской
истории и связанная с этой сущностью катастрофичность
последующих событий, будет учтен и развит Блоком в названной
статье. В ней Блок подтвердит предположение своего
предшественника о разрушительных последствиях для культуры, для
человечности пришедших к власти масс.
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ERZURUM AĞZINDA KULLANILAN BAZI ARAPÇA KELİMELER
DOÇ. DR. NURULLAH YILMAZ 

ÖZ
Diller arasındaki ilişkilerde en çok dikkat çeken hususlardan biri ve en
önemlisi kelime geçişleridir. Başta dini yakınlaşmalar ve edebiyat etkileşimleri olmak üzere birlikte yaşama, ticari ve siyasi ilişkiler sebebiyle
ödünç unsurlar bu ilişkilerin ölçüsü oranında dilden dile aktarılmaktadır.
Diller arasında bilhassa değişik toplumların ve milletlerin bir arada yaşadıkları yerlerde, dillerin çehresini değiştirecek derecede büyük ölçüde
alışverişler ve etkilenmeler gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla bir arada
konuşulan iki dilin birbirlerinden kelime ve kurallar almalarının yanı sıra
bu dillerin ses sistemleri ve ifade yolları arasında da yakınlaşmaların olması tarihsel, sosyal ve kültürel açıdan doğal karşılanması gereken bir olgudur. Bu çalışmada, Türkçe açısından oldukça önemli olduğu düşünülen
ve ülkemizde bazı bölgelerde yaygın olarak kullanılan Arapça kelimeler
ile bu kelimelerin Arapça hangi köklerden geldiği ve hangi anlamları içerdiği, hatta hangi ses değişikliklerine maruz kaldığı hususu ele alınmaya
çalışılmıştır. Bu noktadan hareketle halk arasında günlük konuşma dilinde sık sık kullanılan “mökkem”, “essah”, “herslenmek”, “mazaret” vs.
kelimlerin Arapça kökleri araştırılıp, ayrıca Türkçeye geçerken meydana
gelen ses ve harf değişikleri üzerinde durulmuştur. Konuyu incelerken
başka dilden Türkçeye kelime geçişlerini Türkçenin eksik veya kusurlu
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bir yönü şeklinde değil, aksine diğer diller arasındaki işlevsel yönüne
vurgu yapılmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arapça kelimeler, Türkçe kelimeler, Arapçadan
Türkçeye geçen kelimeler, Erzurum ağzı.
ABSTRACT
The words are the most imported elements between the relations of
languages. Mainly due to the religious and the literary interactions and
the cohabitation commercial and political relations the borrowed elements
are transferred to the language at a rate proportional to these relations.
This relationship and influences between the languages especially in places where different societies and nations live together are so great that it
will change the face of languages. As the two languages spoken together,
they acquire words and phrases, and there is also a convergence between
the sound systems and expressions of these languages. In this study, we
will try to deal with the Arabic words which are thought to be very important in Turkish and widely used in some regions in our country, and
which roots of these words came from Arabic and which meanings they
contain, and even which sound changes. Frequently used in everyday conversation between people, mokkem, essah, herslenme, mazaret, etc. The
Arabic roots of the words were searched and also the changes in the voices
and letters that had taken place when they were passing to the Turkish
were tried to be emphasized.
Keywords: Arabic words, Turkish words, The Last words from Arabic
to Turkish, Erzurum mouth.

چکیده
در ارتباطات بین زبانی یکی از موضوعات مهم و شاید بتوان گفت مهمترین فاکتور
 و ارتباطات، همزیستی، تاثیرات ادبی، عالوه بر آن مناسبات دینی.انتقال کلمات می باشد
 در بین زبانها و بخصوص در.سیاسی و تجاری از جمله دیگر عوامل تاثیر گذار می باشند
 عوامل تغییرات زبانی در مقیاس،جوامعی که ملتها باهم د ر یک منطقه زندگی می کنند
 بنابراین گرفتن کلمه و دستور زبان و عالوه برآن آوا و صدا.بزرگ قابل رویت می باشد
 اجتماعی و فرهنگی امری،برای زبانهایی که در مجاورت هم می باشند از منظر تاریخی
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 در این مقاله زبان عربی که بسیار مهم برای زبان ترکی می باشد و در نقاط.است طبیعی
.مختلفی از ترکیه صحبت می شود و مشترکات زبانهای عربی و ترکی بررسی شده است
،"  " اصاح،"کلمات مشترکی که در زبان محاوره مردمی رایج می باشد همچون "مککم
 ریشه عربی آنها استخراج و تغییرات زبانی بر، "معذرت" و غیره بررسی،""حرصلنمک
 انتقال کلمات از زبانهای دیگر در راستای نقص زبان ترکی.روی آن بررسی شده است
.نبوده بلکه بر مبنای ارتباطات زبانی می باشد
 کلماتی که از زبان عربی وارد زبان ترکی، کلمات ترکی، کلمات عربی: کلید واژه ها
. محاوره ارزروم،شده اند
GİRİŞ
Tanzimat’tan sonra Cumhuriyet devrine kadar, yüzünü Avrupa’ya
dönen Osmanlı aydınları Batı kültür ve medeniyeti kavramlarını karşılamak üzere, Türkçe yerine Arapçadan faydalanmak istemiş; dolayısıyla
Arapça kelime köklerinden birçok kelime Türkçeye kazandırılmıştır (Yıldız, 2008: 8).
Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin ortak tarihsel
ve kültürel mirasını ayakta tutmaya çalışan Erzurum ili, Türk kültür tarihinde her zaman ayrıcalıklı bir konuma sahip olma başarısını gösterebilmiştir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde örgün eğitim kurumlarının temel taşını oluşturan medrese eğitiminin Erzurum’da da güçlü bir
dinamizm oluşturduğu tarihsel bir gerçektir. Medrese eğitim sisteminde
adeta eğitim dili haline gelmiş olan Arapça ve Farsça tarih boyunca Erzurum’da kültürel platformlarda yerini ve önemini korumuştur. Bugün bile
örgün olmasa da kişisel olarak bu iki dilin öğretiminin nasıl geleneksel
hale geldiğine dair bazı ölçütlere rastlayabiliriz. Nitekim Türkiye’de çok
az şehirde rastlayabileceğimiz klasik Arapça öğretiminin Erzurum’da
bazı cami veya özel alanlarda geleneksel olarak yapıldığını görmek mümkündür. Hal böyle olunca Erzurum halkı arasında kısmen ses ve telaffuz
değişikliği olsa da birtakım Arapça kökenli kelimelere rastlamak sürpriz
olmasa gerekir (Gemalmaz, 1976:4-5).
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1. ERZURUM AĞZINDA YAYGIN KULLANILAN ARAPÇADAN TÜRKÇEYE
GEÇMİŞ BELLİ BAŞLI DEYİMLER:
1. Davun
Kelime “veba, salgın, verem hastalığı” anlamındaki Arapça  طاعونkelimesinden Türkçe’ye girmiştir (Mustafa, İbrahim - Zeyyat, Ahmet Hasan Abdulkadir, Hamid – Neccar, Muhammed Ali, 1986: 558). Erzurum yöresinde çok kullanılan kelimelerden biridir. Halk arasında birini azarlamak
için “Gene ne davun oldi?!” şeklinde kullanılır.
2. Devamsız
Günümüzde Erzurum ağzında çok sık kullanılan bu kelime Arapça
asıllı olup aynen Türkçeye geçmiş, “etmek” mastar ekiyle birlikte sürekli
kullanılır olmuştur. Olumsuzluk ekiyle “devamsız” kelimesi, bir işte süreklilik arz etmeyenler için kullanılan bir sıfat isimdir. Fakat Erzurum ağzında bu “gerekli olan yer, zaman ve durumlarda gereği gibi hareket etmeme” anlamında olumsuz bir sıfat isim olarak kullanılmaktadır.
“Hele buna, devamsıza bak..” veya “devamsızlık etme!..” şeklindeki
azar ifadeleri, çevremizde her zaman duyduğumuz ve duymaktan zevk
aldığımız sözlerdendir.
3. Essah
Erzurum ağzında halk arasında yaygın kullanılan kelimelerden biridir.
Kelimenin aslı Arapça üç harfli kök fiil olan “sağlıklı oldu” veya “doğru
oldu” anlamındaki َّ‘ صَحden gelmektedir. Bu fiilin mastar ismi “sağlıklı olmak” veya “doğru olmak” anlamındaki “sıhhat” ) (صِحّةkelimesidir. Aynı
kökten sıfat isim olan “doğru” anlamındaki “sahih”

) (صجیجkelimesi de

gelmektedir. Türkçede derecelendirme veya üstünlük sıfatının karşılığı
olarak Arapçada İsm-i Tafdil denen bir isim türü vardır. Söz konusu

َّصَح

ُ“ أَفْعَلEf‘alu” şeklindeki İsm-i tafdil kalıbına sokarsak
Türkçe “en doğru” anlamına gelen Arapça ُّ( أَصَحesahhu) kelimesini elde
(sahha) fiilini
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ederiz (Sarı, 1932:856-857). Nitekim kelime zamanla Erzurum yöresinde
halk ağzında “essah” şekline dönüşmüştür.
Tüm yaş gruplarında olduğu gibi özellikle gençler ve çocuklar arasında “Gerçekten, doğru mu söylüyorsun?!” anlamında “essah mı la ? ! ”
ifadesini çok sık duyarız.
4. Evedi/Evadi
Günümüzde pek sık kullanılmasa da daha birkaç on yıl öncesine kadar
Erzurum’da yaşlı kuşağın ağzından sürekli duyulan sözcüklerden birisidir. Arapça

( عوضivad) kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Türkçede “be-

del, karşılık, bir şeyi hemen yerine getirme” anlamına gelir ( Mutçalı, 2012:
610). Erzurum yöresinde “acele” anlamında emir kipi olarak kullanılır.
Bir büyük, küçüğünden bir iş yapmasını istediğinde, “Al bunu götür,
filancaya ver!” şeklinde uyarısını yaptıktan sonra sözünü “Acele et,
durma!” anlamında “Evedi!” ifadesi ile tamamlar. Bu söz dolaylı olarak
“ Hadi koş, durma!..” anlamına da gelir.
5. Gıbar/Ğubar
Ğubar, Arapça

( غبرةğabera) kelimesinin çoğulu olup “toz, toz bulutu”

anlamına gelir ( Mutçalı, 2012: 617). Erzurum ve çevre coğrafyada özellikle inşaat terimi olarak kullanılır. Duvar yaparken ustalar, duvar arasındaki boşlukları doldurmak için ameleye “hele şuradan biraz gubar getirin!” diye seslenir. Halk arasında kelimenin “hıbar” veya “hubar” şeklinde kullanımlarına rastlamak da mümkündür.
6. Gor
Erzurum yöresinde mezar anlamında kullanılan ( Kaya, 2009: 31) bu
kelimenin, “derin, çukur, vadi” anlamına gelen Arapça

( غورğavr) veya

“mağara” anlamındaki ( غارğâr) kelimesinden geçmiş olması muhtemeldir
( Mutçalı, 2012: 638). Bugün bile Erzurum’da halk arasında “ Seni tepe
üstü gora giresen ”, “Goruna ateş düşe” şeklinde beddua mahiyetinde deyim haline gelmiş ifadelere rastlamaktayız. Burada “gor” kelimesinden

250  DOÇ. DR. NURULLAH YILMAZ

kasıt mezar olup beddua edilen kişinin öldükten sonra kabir azabı ve işkence içinde kalması temenni edilmektedir.
7. Hekִkִet / Hakִkִet
Buradaki çift “k” harfi Arapçadaki

" "قharfine karşılık geldiği için ka-

lın okuma kuralı gereği “a” ile telaffuz edilir. Fakat Erzurum ağzında söz
konusu kalın okuma kuralı dikkate alınmaksızın ince okunmaktadır. Ke-

ّ( حقhakka) fiiline dayanmaktadır. “Gerçek oldu,
gerçekleşti” anlamındaki َّ( حَقhakka) fiilinin mastar isim şekli olan حقیقة
limenin kökü Arapça

(hakikat) kelimesi “gerçek” anlamında olup Türkçede aynen kullanılmaktadır ( Ma‘lûf, 1973: 144). Bu kelime aynı zamanda hem Arapçada hem de
Türkçede

( حقیقةhakikaten) şeklinde “gerçekten, gerçekte, aslında” anla-

mında zarf olarak da kullanılmaktadır ( Bilgegil, M.Kaya, 1984, 217). Dolayısıyla Erzurum ağzındaki “hekket/hakket” ifadesi büyük bir ihtimalle
Arapça “hakikaten” zarfının kısaltılmış şekliyle kullanımıdır.
Söz konusu ifade Erzurum ağzında, özellikle kelimenin ikinci hecesindeki “e” harfi uzatılarak “ Hekkeeet !..” şeklinde bir bakıma daha önce (1.3
maddesinde) açıklamış olduğumuz “Essah mı laa!...” ifadesiyle eşanlamda “ Doğru mu söylüyorsun, gerçek mi!...” şeklinde bir tür onay ifadesi olarak günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
8. Herslenmek/Hersi Çıkmak
Erzurum ağzında şık kullanılan Arapça kökenli kelimelerden biridir.
Aslı Arapça ( حرصharasa) fiil köküne dayanmaktadır. Bir şeyi çok istemek
anlamına gelir (Mustafa, İbrahim - Zeyyat, Ahmet Hasan - Abdulkadir,
Hamid – Neccar, Muhammed Ali,1986:166). Arapça mastar isim olan
“hırs” kelimesinin sonuna Türkçe mastar ekleri ilave edilerek kullanılır
olmuştur. Türkçede “hırslanmak” şeklinde söylenen bu kelime Erzurum
ağzında biraz daha farklı olarak “hersi çıkmak” şeklinde kullanılmaktadır. Üstelik “aşırı istek” ten “bir şeye çok kızmak” şeklinde bir anlam kayması da olmuştur.

ERZURUM AĞZINDA KULLANILAN BAZI ARAPÇA KELİMELER  251

Bu ifade Erzurum ağzında “Hersimi çıkartma, yoksa karışmam ha!” ya
da “Zaten hersim çıhmiş!..” şeklinde bir nevi tehdit algısı olarak kullanılmaktadır.
Söz konusu deyim bir Erzurum türküsünde şöyle geçmektedir:
Bir elinde nargile
Doldur ver güle güle
Ele hersim çıhır ki
Kalham gidem yargile”
9. İhram/Ehram

( حرمharam) kökünden gelmektedir.
Söz konusu kelime Arapçada bir diğer türevi olan ( إحرامihram) mastar
İhram kelimesi aslında Arapça

isme aktarılınca “ihram giydi, ihrama büründü” anlamına gelir. Bu ise bilindiği gibi, haccın şartlarından biridir. Kutsal yerlere karşı duyulan saygıyı ifade etmek için hac farizasına başlamadan önce Mikat yerinde giyilen omuz başından diz altına kadar olan yerleri kapatan sade dikişsiz bir
elbisedir ( Mutçalı, 2012: 614).
Erzurum ve Bayburt yöresinde ise söz konusu kelime “ehram” olarak
bilinir. Bayanların baş üstünden ayak topuk hizasına kadar giydikleri saf
yünden örülen dış örtü tarzında bir giysidir. Günümüzde pek yaygın olmasa da hâlâ giyen bayanlara rastlanmaktadır.
10. Mahat
Günümüzde pek sık kullanılmamakla birlikte geçmişte Erzurum ve
çevre coğrafyada bilinen ve yaygın kullanılan kelimelerdendir. Bilhassa
geleneksel eski evlerde evin içinde yerden en az yarım veya bir metre yükseklikte ahşaptan yapılmış seki tarzında özel bir oturma yeridir. Kelime
“oturdu” anlamında Arapça ( قعدka‘ade) fiil kökünden türemiş olan “oturulacak yer” anlamına gelen

( مقعدmak‘ad) ( Sarı, 1982:1245) isminden
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Türkçeye geçmiştir. Seki ile benzerlik göstermekle birlikte mak‘ad kelimesi daha çok kare şeklinde yere oturtularak yapılmasıyla farklılık arz
eder.
11. Mazaret
Erzurum’da her yaştan insanlar için kullanılmakla birlikte özellikle büyüklerin küçük çocukları tanımlamakta çok sık kullandıkları bir sözcüktür. Kelimenin aslı Arapça “zarar vermek” anlamındaki ّ( ضرdarra) fiil kökünden gelmektedir. Aynı kökten mimli mastar türünde bir isim olan
Arapça

( مضرّةmadarret) kelimesi “zarar, ziyan, hasar” anlamına gelmek-

tedir ( Mutçalı, 2012: 503). Türkçede özellikle Erzurum ağzında anlam olarak aşağı yukarı aynı olup, kısmen ses kayması ile “mazaret” şeklinde kullanılır. “Amma da mazaret çocuk!” veya “Ne mazaret adammış bu!” derken “zarar veren, bulaşkan” anlamı kastedilir.
12. Mehsus
Türkçede “mahsus” şeklinde kullanılmakla birlikte Erzurum ağzında
“mehsus” şeklinde değişime uğradığı görülmektedir. Kelimenin aslı

ّ( خصhassa) kök fiilinden gelen ism-i meful (edilgen ortaç)
isim türündeki ( مخصوصmahsus) kelimesinden Türkçeye geçmiş halidir.
Arapça olup,

Arapçada “hususi, özel, bir şeye özgü” anlamına gelen söz konusu kelime
(Mutçalı, 2012: 227-228), Türkçede kısmen anlam kaymasına uğramıştır.
Erzurum yöresi halk ağzında “mehsus diyrem..” veya “mehsustan yapir..” şeklindeki kullanımlarda daha çok “kasıtlı” hatta “yapmacık” gibi
anlamlar kazandığı görülmektedir.
13. Mökkem

( حکمhakeme) fiil kökünden gelmektedir. Bu fiil, dört harfli mezit fiiller grubundan  إفعالbabının mazi (geçmiş
zaman) kalıbına aktarıldığında َ( أحْکَمahkeme) “ (bir şeyi) sağlam yaptı,
Arapça “hükmetti” anlamındaki

dayanıklı hale getirdi” anlamı ifade eder. Aynı babın ismi mefulü olan

 مُفْعَلkalıbına aktarıldığında “sağlam ve dayanıklı yapılmış olan şey” anlamında Arapça ( مُحْکَمmuhkem) kelimesi elde edilir (Mutçalı, 1995: 186).
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Genelde Türkçede muhkem ismi yine Arapça olan “güçlü, sağlam”
anlamındaki

( مُسْتَحکَمmüstahkem) kelimesi (Mutçalı, 1995: 186) ile bir-

likte daha çok tarihi kale vb. yapılar için kullanılır. Tarihi metinlerde
“muhkem kale” veya müstahkem kale” şeklindeki ifadelere pek sık rastlanır. Bu kelime günümüzde Erzurum ağzında “mökkem” şeklinde kullanılmaktadır.
Özellikle Erzurum’da çay ocaklarında çay içilirken birisi peş peşe çay
siparişi verdiğinde yanındaki sohbet arkadaşı “Anlaşılan altı mökkem”
şeklinde takılarak onun çay içmeden önce kuvvetli yediğine işaret eder.
Bazen birine bir şey verildiğinde düşürmemesi yönünde uyarıda bulunulurken “mökkem tut” ifadesi kullanılır.
14. Söz holata
Deyim, Türkçe “söz” ile Arapça

“ خلطةhalta” kelimelerinden oluşan

tamlama şeklinde bir ifadedir. Muhtemelen buradaki “halta” kelimesi Erzurum ağzında “holata” şeklinde söylenmiştir. Dolayısıyla “holata” ifadesi “karıştı” anlamındaki Arapça

( خلطhalata) fiil kökünden gelmektedir

(Mutçalı, 2012: 242-243).
Erzurum ağzıyla kullanılan “söz holata” deyimi halk dilinde “ kavram
kargaşası”, “söze yalan karıştırma”, “kastedilen şeyin dışına çıkma” gibi
anlamlarda kullanılır. Özellikle Erzurum halk ağzında “Söz holataya gerek yok!” dendiği zaman bu çağrı, muhatabın gerçekleri ifade etmesinin
istendiği anlamına gelir.
Aynı bağlamda kullanılan “halt etmek” veya “halt karıştırmak” anlamı
da aynı kökten Arapça

) (خلطfiil kökünden gelmektedir. Deyimde kulla-

nılan “halt” )ٌ (خَلْطkelimesi mastar isim olup doğrudan “karıştırmak” anlamına gelir.
Erzurum ağzında “Gene ne halt karıştirisen !” dendiğinde muhatabın
sanki gizli kapaklı işler çevirmekte olduğuna vurgu yapılmak istenmektedir. Yine bir işin sonu beklenmedik bir şekilde kötü bittiği zaman muhataba “Ey halt ettin !” şeklinde sitem edilir. Yapılan işin yersiz, zamansız
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ve plansız gerçekleştirildiğine işaret edilerek bundan dolayı olumlu sonuca ve başarıya ulaşılamadığından yakınılır.
15. Zibil
Bugün belki fazla kullanılmayan ama Erzurum yöresinde hâlâ bilinen
ve özellikle yaşlı kuşağın çok sık kullandığı kelimelerden biridir. Bazen
“zır zibil” şeklinde de kullanılır. Kelimenin aslı “çöpleri süpürdü, gübreledi” anlamındaki Arapça ( زبلzebele) fiil kökünden gelmektedir. Arapça

( زبلziblun) isminden Türkçeye geçmiştir. Yine aynı kökten gelen ve yer ismi olan Arapça ( مزبلةmezbele)
“çöp, gübre” anlamındaki Arapça

kelimesi Erzurum ve yöresinde “çöplük, çöplerin atıldığı yer” anlamında
kullanılır ( Mutçalı, 2012: 353-354).
Erzurum halk ağzında “Hele şu zır zibili bir buradan kaldırın!” ya da
“Ortalık mezbeleliğe döndü!” şeklindeki ifadelere günümüzde de rastlamak mümkündür. Buradaki “zır zibil” hala Erzurum ve çevresinde rahatlıkla duyabileceğimiz halk deyimlerinden biri olup “çer çöp” anlamına
gelmektedir.
SONUÇ
Birçok medeniyetin ve kavimlerin geçiş kavşağında yer alan Erzurum,
Selçuklu İlhanlılar döneminden beri Anadolu’da Türk-İslam mührünün
vurulduğu sembol şehirlerinden biri olmuştur. Erzurum, Tarih boyunca
bu misyonu elinde tutmak ve İslam öğreti ve kültürünün bayraktarlığını
yapmak için hep ön saflarda yerini almıştır. Bugün bile klasik medrese
eğitimi ve buna bağlı olarak Arapça öğretiminin izlerinin görüldüğü Erzurum’un sosyal ve kültürel dokusunda mevcut belki daha onlarca
Arapça kelime bulunmaktadır. Biz akademisyen ve araştırmacılara düşen
görev, bunları gün yüzüne çıkarmak ve şehrin sosyo-kültürel yapısındaki
derinliği gözler önüne sermektir.
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ŞEYHÎ’NİN HÜSREV Ü ŞÎRÎN MESNEVİSİNDE MECLİS
DR. MUSTAFA YUNUS GÜMÜŞ

ÖZ
Bir toplumun sosyokültürel hayatını yansıtması açısından önemli olan,
dönemin sosyal hayatı ile ilgili zengin materyaller edinmemizi sağlayan
meclisler, mesnevilerde de yerini almıştır. Bu yönüyle toplum hayatını
yansıtan birer belge olan mesnevilerde meclis, çok geniş bir şekilde işlenmiştir. Makalemize konu olan Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn mesnevisi de dönemin sosyokültürel özelliklerini yansıtması açısından önemli bir eserdir.
Mesnevide görüleceği üzere meclis düzenlemenin nedenleri, meclise katılan kişiler, mecliste kullanılan aletler, meclisin yeri ve zamanı, mecliste
geçerli olan usuller, meclisteki etkinlikler detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Bu unsurlar toplumun eğlence kültürü ve anlayışını, mutfak kültürünü,
âdet ve alışkanlıklarını gözler önüne sermektedir.
Anahtar Kelimeler: Meclis, bezm, eğlence, sosyokültürel değerler.
ABSTRACT
The parties, which are important in terms of reflecting the sociocultural
life of a society and which enable us to obtain rich materials related to the
social life of the period, have also taken place in mesnevi. In this respect,
the mesnevi, which is a document reflecting the life of society, has been
covered in a very wide way. Khosrov and Shirin of Khosrevi, which is the
subject of our article, is an important work in terms of reflecting the sociocultural characteristics of the period. As can be seen in Mesnevi, the reasons for the assembly of the parties, the people who participated in the
assembly, the tools used in the assembly, the place and time of the assembly, the procedures in the assembly and the activities in the assembly were
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discussed in detail. These elements reveal the society's entertainment culture and understanding, culinary culture, customs and habits.
Keywords: Assembly, bezm, entertainment, sociocultural values.

چکیده
 مجالسی،آنچه که از نظر انعکاس زندگی فرهنگی اجتماعی یک جامعه مهم می باشد
است که برای غنی تر کردن زندگی اجتماعی برگزار می گردد و این در مثنویها هم جای
 با این نگرش مجلس به عنوان منعکس کننده زندگی جامعه بصورت.داده شده است
 آنچه که موضوع این مقاله نیز می باشد مثنوی.گسترده ای در مثنویها کار شده است
"خسرو و شیرینِ شیخی" می باشد که شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان خویش را دربر
 افرادی که در مجلس، دلیل ایجاد مجلس: آنچنان که در مثنوی دیده میشود.می دارد
 اصول، مکان و زمان مجلس، ابزاری که در مجلس استفاده می گردد،شرکت می نمایند
 این عناصر فرهنگ سرگرمی.رایج در مجلس و مراسم بصورت کامل شرح داده شده است
 عادات و رسوم را در معرض چشم به نمایش، فرهنگ آشپزی، فهم و درک جامعه،جامعه
.می گذارد
. ارزش های فرهنگی و اجتماعی، سرگرمی، بزم،کلید واژه ها مجلس

1. GİRİŞ
Osmanlı’da birçok yönden birbirinden farklı olan iki kültürden bahsetmek mümkündür: Sahip olduğu sınırsız imkânlar sayesinde ayrıcalıklı bir
sınıf hâline gelenlerin oluşturduğu saray kültürü ve imkânsızlıklar içinde
belli bir yaşam tarzında hayatını idame ettiren insanların oluşturduğu
halk kültürü. Bu kültürlerin şekil ve içerikleri aynı olmamakla birlikte
yeme, içme, eğlenme gibi ortak noktaları bulunmaktadır. Bu faaliyetler
toplumlarda içinde bulunulan zamana, mekâna, toplumların gelenek ve
göreneklerine farklılık gösterse de birçok yönden de benzerlikleri bulunmaktadır. Bu benzerliklerden biri de yaşama kültürünün önemli aktivitelerinden biri olan eğlencedir. Eğlence, insanların güzel vakit geçirmek, hayattan zevk almak ve hayatın meşakkatlerinden uzaklaşmak için yaptıkları toplantılardır. Bu toplantıların yapıldıkları muhit, ortam ve eğlence
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unsurlarının zenginliği değişse de ortak noktaları eğlenceyi düzenleyenlerin eğlenmeleridir. Bu faaliyetlerin amacı, çalışmanın vermiş olduğu bedensel yorgunluğu ortadan kaldırmak, günlük yaşamın monotonluğunu
kırıp hayata bir hareketlilik kazandırmaktır. Yeni bir heyecan ve zevk
alma duygusunu geliştiren eğlence, farklı kesimlerdeki insanların bir
araya gelmelerini sağlamak suretiyle sosyal bağların güçlenmesini sağlar
(Armutlu, 2015: 59). Bunula birlikte eğlencenin, Osmanlı toplumunda bireylerin toplum içinde kendilerini göstermelerini sağlayan bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.
Sosyokültürel etkileşimin güçlenmesini sağlayan eğlence, bir toplumun yaşam biçimini ortaya koyması açısından önemlidir. Toplumun
yeme, içme, müzik eşliğinde eğlenme özelliklerini yansıtmakla beraber
eğlenceler, o toplumun mutfak kültürü, giyim kuşam kültürü; gelenek,
görenek, âdet ve alışkanlıkları, bir topluluk içinde sergiledikleri davranış
biçimleri, bir araya gelinen mekânların mimarî özellikleri, bu mekânların
süslenmesi, kullanılan kap ve aletler, hizmet eden insanların özelliklerine
ulaşmamızı sağlayan kültürel bir hazine olarak görülebilir (Armutlu,
2015: 59).
Bu makalede, İran edebiyatı ve Türk edebiyatında birçok örneği bulunan, Şeyhî’nin yazdığı Hüsrev ü Şîrîn mesnevisinde meclis kavramı incelenmiştir. Bu mesnevide tespit ettiğimiz beyitler ile meclis kavramı detaylı
bir şekilde irdelenmiştir.1

2. MECLİS
Meclis, Arapça bir kelimedir. Oturulan yer ve oturma zamanı, oturum,
toplantı anlamlarına gelen bu kelime eğlence, sohbet, ilim gibi kelimeler
ile tamlama hâlinde kullanılarak toplantının amacı, türü ve niteliği gösterilmiştir (Bozkurt, 2000: 241). Bu kelimenin ıstılahi karşılığı Fars edebiyatında bezmdir. Hemen her sözlükte bezm, bir grubun eğlenmek, neşelenmek amacıyla etrafında oturduğu, çeşitli araç ve gereçlerden faydalanmak
suretiyle düzenlediği meclis şeklinde tanımlanmaktadır (Armutlu, 2015:
Bu çalışma oluşturulurken Faruk Kadri Timurtaş’ın “Şeyhî’nin Hüsrev ü
Şîrin’i (İnceleme-Metin)” adlı eserinden yararlanılmıştır. Örnek beyitlerin gösteriminde parantez içinde sırasıyla sayfa ve beyit numaraları verilmiştir. Beyitlerden sonra: (Örneğin; 104/2856) Metin içinde beyitlere atıfta bulunurken: (Örneğin; s. 104: 2856).
1
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60). Edebiyatımızda “bezm” ve “meclis” kelimeleri aynı anlama gelecek
şekilde kullanılmaktadır. Bu iki kelime, içki içilen, eğlenilen ve sohbet edilen yemekli büyük eğlenceler anlamında kullanılmıştır. Meclisler; belirli
kuralları, adabı ve ritüelleri olan bir ayin olarak değerlendirilebilir (Bahadır, 2012, s. 208). Mutlu olmak ve neşelenmek için yapılan meclis, eğlenceyi içinde barındırmakla birlikte eğlence kavramının ötesine geçerek
daha kapsamlı, çok boyutlu bir kavram hâline gelmiş ve toplumun kültürünü yansıtan bir ayna olmuştur.
Toplumun her kesiminin, özellikle hükümdarların düzenlediği meclisler ortak mutlulukları paylaşmak için düzenlenmiştir. Hükümdarlar, büyüklüklerini ve devletin gücünü yansıtan bir gösterge olarak gördükleri
için bu törenleri ciddi bir görevmiş gibi telakki etmişler, törenlerde binlerce hizmetçi bulundurmuşlar, şarkıcılar, çalgıcılar, aşçılar görevlendirmişlerdir (Armutlu, 2015: 61). Bu durum Şeyhî’nin yazdığı Hüsrev ü Şîrîn
adlı mesnevide de açık bir şekilde görülmektedir.

2.1. Meclis Düzenleme Gerekçeleri
2.1.1. Doğum:
Mesnevide meclis düzenlemenin birbirinden farklı birçok sebebi bulunmaktadır. Bu nedenlerden biri de doğumdur. Medayin hükümdarı
Hürmüz’ün bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Buna çok sevinen Hürmüz,
yaşadığı mutluluğu halkı ile paylaşmak için büyük bir eğlence düzenler.
Bu eğlencelere ülkedeki halkın çoğu iştirak etmiş ve hükümdarın emri ile
bütün şehirler, çadırlar süslenmiştir. Bu eğlenceler bir ay sürmüştür:

Bir oğlan verdi ol sultân-ı ‘âlem
Ki yarar derler ise cân-ı ‘âlem (30/804)
Beşâretler buyurdı Hürmüz-i şâh
Bezendi il ü şehr ü hayl ü hargâh (30/807)
Medâyin mülki belki Îrân tamâmı
Bir ay şadîlıg etdü hâs ü ‘amı (30/808)
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Doğum için düzenlenen eğlencelerin anlatıldığı bölümde Hürmüz’ün
oğluna Hüsrev adının verildiği görülür:

Çü Husrevlik nişânın tîz ururlar
Adını Husrev-i Pervîz ururlar (30/809)
2.1.2. Evlenme
Meclis düzenleme nedenlerinden biri de evliliklerdir. Toplumlar, evlilikleri kutsal olarak görmekte ve yaşadıkları bu mutluluğu tören şeklinde
kutlamayı tercih etmektedir. Mesnevide Hüsrev’in yaptığı iki evlilikten
bahsedilir. Bunlardan ilki Rum Kayseri’nin kızı Meryem ile olan evliliğidir. Siyasi ve askerî ilişkilerin ön planda olduğu bu evlilik olayında Kayser’in Hüsrev’i çok beğendiği ve kızıyla evlendirmek istediği Hüsrev’e iletilir. Hüsrev de istemeyerek de olsa bu evlilik teklifini kabul eder ve Kayser’in kızı Meryem ile evlenir. Kayser, kısa bir süreliğine de olsa ziyafet
vermiştir (s. 134-136):

Bakarak Husrev-i Pervîze Kayser
Görür kim cism ü cân olmış musavver (134/3612)
Biraz gün kim yedürdi vü içürdi
Safâyı kondurup hüzni göçürdi (134/3616)
Mahabbetden diledi şâh Kayser
Ki ede kızını Pervîze hem-ser (135/3622)
Çü berkindi karâr u ‘ahd ü peymân
Kabûl eyledi ol tezvîci sultân (135/3627)
Gönülsüz kılur idi ‘ayş ü ‘işret
Berây-ı maslahat ederdi sohbet (135/3628)
Hüsrev’in evliliklerinden ikincisi ise hikâyenin ana kahramanlarından
olan Şirin ile gerçekleşir. Hüsrev ile Şirin’in evliliği aşk evliliğidir. Hüsrev
ile Şirin arasında aracı ve görücü rolünü Şavur üstlenmiştir. Mesnevinin
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başında Şavur, Şirin’e âşık olan Hüsrev’in resmini Şirin’e gösterdikten
sonra Hüsrev’in evlilik teklifini sunmak maksadıyla bir yüzük verir.
Hikâyede Şavur, Hüsrev’in isteğiyle Şirin’i getirmek için birkaç defa Medayin’e gider (s. 76-79):

Pes andan bir yüzük çıkardı sundı
Ki gün yüzi anun yüzinde tondı (53/1444)
Degül kıymet cihânun taht ü tâcı
Degir bir bakımı ‘âlem harâcı (53/1445)
Şirin, Hüsrev’in evlilik teklifini kabul eder ve Hüsrev, Şirin’in bulunduğu şehir olan Medayin’e yerleşir (s. 242). Hüsrev, Şirin ile yapacakları
düğünün hazırlıklarına başlamadan önce Medayin şehrinin büyükleri ile
bir araya gelir. Hüsrev’in emriyle şehir süslenmeye başlar (s. 242: 63916395). Toplantıya katılan kişiler, düğün kararının hayırlar getirmesi için
dua ederler (s. 243: 6401-6402). Düğün hazırlıkları başladıktan sonra Hüsrev, Şirin’i Medayin’deki sarayına getirmek için yola çıkar. On bin at, on
bin deve, davullar ve çalgılar, kız erkek karışık bin hizmetçi, deve ve katırların taşıdığı altınlar, mücevherler ile birlikte gelini almaya giderler.
Hüsrev, Şirin’e mehir olarak Medayin şehrini verir (s. 246-247: 6473-6498).
Düğün, törene iştirak eden diğer ülkelerin hükümdarları ve bütün halkın
katıldığı büyük şenlikler, ziyafetler ve eğlenceler ile devam eder (s. 244245: 6438-6455; s. 247: 6504-6508).

2.1.3. Tahta Oturma ve Taç Giyme
Devletlerin ve toplumların siyasi, ekonomik, askerî ve sosyal güçlerini
yansıtması açısından önem arz eden ritüeller bulunur (Akyıl, 2017: 205).
Bu ritüellerden biri de taç giyme törenleri olup bu törenlerin, Hüsrev ü
Şîrîn mesnevisinde meclis düzenleme nedenleri arasında olduğu görülür.
Hüsrev’in, babası Hürmüz’ün tahtına oturması şu şekilde geçmektedir:

Hemân-dem bî-tevakkuf şâh-ı ferruh
Ata bindi vü tutdı tahtına ruh (91/2499)
Erişdi sür’at ile taht-gâha
Karışdı devlet ile baht ü câha (91/2500)
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Şeref buldı yüzinden tâk ü eyvân
San erdi gün hamel burcına tâbân (91/2501)
Yaraşdurdı cemâli taht ü tâcı
Götürdi bid’at ü bâc ü harâcı (91/2502)
Kamu bağlu gönül buldı küşâdı
Vilâyet toldı ‘ayş ü zevk ü şâdi (91/2503)
Hüsrev, Tak-ı Kisra sarayına geçer, sırça tahta oturur ve fildişi taç giyinir. Bu törenlere davet edilen diğer ülkelerin hükümdarlarının oturmaları
için de taht hazırlatılır. Bunlar da tahta geçen padişahın tahtı gibi gösterişlidir. Tahta oturma ve taç giyme törenlerine davet edilmiş meşhur hükümdarlar Hüsrev’in önünde diz çökmüşlerdir. Ünlü komutanlar ayakta
durarak karşısında saf tutmuşlardır. Atlar, halk ve hizmetçiler on ayrı
yerde on saf halinde dizilmişler. Mecliste bulunan herkes sessiz bir şekilde
beklemektedir (s. 152-153: 4086-4106). Tahta oturan Hüsrev, yanındakilere
nasihat dolu güzel sözler söyledikten sonra ölen Behram için üç günlük
yas ilan eder ve bu süre boyunca eğlenceden uzak durur (s. 153-154: 41174143; s. 154: 4145).

2.1.4. Özel Günler
2.1.4.1. Nevrûz
Bahar günlerinin gelişi, nevruzun devranının habercisidir. Mavi gökyüzü, uğurlar getirir. Öyle ki âlemleri aydınlatan güneş, nevruz ile piruz
arasını mesken edinmiştir (s. 104: 2856; s. 104: 2866).

2.1.5. Bahar
Klasik Türk şiirinde bahar mevsiminin farklı bir yeri bulunmaktadır.
Bahar mevsimi, eğlence ile ilişkilendirilmiş olup bu mevsimin gelişi ile
hayattaki durgunluğun yerini tabiatta ve insanlardaki canlılık alır. Hüsrev
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ü Şîrîn’de bahar mevsimi ile birlikte tabiattaki değişim bir meclis yapılıyormuş gibi anlatılmıştır. Tıpkı bir meclis ortamında olduğu gibi ağaçlar
raksa girerler, kuşlar şarkılar söyler (s. 105/2281-2291):

Hem ol meclisde âhir mest ü ser-bâz
Açılur perdesi olur kîse perdâz (105/2881)
Mugannî bezme murgân-ı seher-hîz
Kimün âhengi nerm ü kiminün tîz (105/2882)
Baharın gelişi ile birlikte doğanın hareketlenmesi, cenneti andıran bahçeler; gül, nesrin, reyhan ve sümbüller arasında bülbül nağmeleri; pınar,
çeşme ve havuzların varlığı meclis düzenlemenin en güzel bahaneleridir.
Bu güzel görüntü Şavur’u da hareketlendirir ve o, meclis için hazırlık yapar. Çadırlar, gölgelikler, padişahın oturacağı taht ve dergâhı kurulur; eyvan ve taklar oluşturulur. Toprağa gül suyu dökülür ve meclis yapılan
yere güller harman edilir. Havuzların içine inci ve mücevher doldurulur.
Havuzun iki kenarına inci ve mücevherlerle süslenmiş iki taht konulur.
Diğer tahtlar da mücevherlerle süslenmiş ve onların ışığı gözleri kamaştırır. Bu şekilde süslenen bahçenin, cennetten farksız olduğu söylenmektedir (s. 106: 2904-2919).

3. MECLİSTEKİ KİŞİLER
3.1. Meclis Düzenleyiciler
Toplumdaki statüsü ne olursa olsun herkes meclis düzenleyebilir. Elbette ki kişilerin statüsü ve gelir düzeyi düzenleyecekleri meclisi etkilemekte, farklılıklar göstermektedir. Bu mesnevide meclis düzenleyenler;
padişahlar, kahramanlar, hanımlar.

3.1.1. Padişahlar
En güzel ve en şaşaalı meclisler padişahlar tarafından düzenlenir.
Çünkü bu meclisler, düzenleyen padişahın büyüklüğünü, kudretini yansıtan bir göstergedir. Medayin hükümdarı Hürmüz, oğlu Hüsrev’in doğumu dolayısıyla bir meclis tertip eder:

Bir oğlan verdi ol sultân-ı ‘âlem
Ki yarar derler ise cân-ı ‘âlem (30/804)
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Beşâretler buyurdı Hürmüz-i şâh
Bezendi il ü şehr ü hayl ü hargâh (30/807)
Gece erişdi şâh ol köye girdi
Ulu meclis düzetdi toya girdi (33/886)
Padişahın düzenlediği meclislere katılan davetliler, padişahlara hürmetlerini göstermek maksadıyla padişahın ayaklarına kapanırlar. Hürmüz’ün davetine katılan Behram, padişaha hürmetini sunmak için yere
kapanır ve onu övgü dolu sözlerle metheder (s. 83: 2272-2282). Padişahın
huzuruna çıkıldığında yüzünü yere sürme ve dualar etme ritüeli oldukça
sık kullanılmıştır (s. 74-75: 2027-2044).
Sultan Şirin, sarayında büyük bir eğlence tertip ettirir ve sarayındaki
güzel kızlar ile birlikte eğlenir. Hükümdarların düzenledikleri meclislerde şaraplar, kebaplar, türlü türlü yiyecekler bulunur. Genellikle müzikli olan bu meclislerde şarkılar eşliğinde raks eden kişiler vardır. Ayrıca
Şirin’in meclisindeki güzellerin ellerine erkek eli değmediği de vurgulanır
(s. 44: 1196-1207). Hüsrev’in Şirin ile birlikte düzenlediği meclis anlatılırken on güzel kızdan bahsedilmektedir. Bu kızların gül endamlı, yasemin
yüzlü, gönülleri şad eden, peri gibi güzel oldukları vurgulanır (s. 118:
3203-3207).
Sultan Şirin, Hüsrev için meclis düzenlerken altından taht ve ipekten
gölgelikler hazırlatır (s. 212: 5606-5610):

Hümâyûna buyurdı ol fitne-engîz
Ki uç şeh katına-dek iy hümâ tîz (212/5606)
Bilene al şol atlas sâye-bânı
Bu kasrun tâkına karşu kur anı (212/5607)
Döşet anda bisât-ı cevherîler
Buhûr-ı müşk ü ‘ûd etsün perîler (212/5608)
Pes ol zerrîn murassa’kürsîyi ur
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Direk dibinde şeh karşusına tur (212/5609)
Hüsrev, Ermen sultanı Mehin Banu’ya misafir olur. Padişahın huzuruna çıkılırken yapılan ritüeller burada da dikkat çeker. Karşılıklı iltifatlar
görülmektedir. Sabah vaktinde büyük davulların çalınması ile birlikte
meclis başlar. Hüsrev, altın bir tahta oturur (s. 72: 1972-1984):

Erüp Husrev ayagına kodı baş
Öküş hidmetler etdi aldı şâbâş (72/1972)
Şeh içün hayme uruldı vü har-gâh
Bezendi il ü şehr ü taht ü dergâh (72/1974)
Geçüp baht ile zerrîn tahta Husrev
Yüzi nûrı atar keyvâna Pertev (72/1975)
Çü her bir resmi yerine yetürdi
Bir altun kürsîde Bânû oturdı (72/1976)
Padişah olan kişiler hem tahta geçmeden önce hem de tahta geçerken
hükümdarlara yakışır meclisler düzenlemişlerdir. Hüsrev tahta geçmeden önce, çadırının bulunduğu yeşil bir alanda birkaç güzel ile bir araya
gelip meclis kurar. Bu mecliste Hüsrev, padişahların tacı gibi mücevherler
ile süslü taç giymiş ve parlak kadeh ile şarap içmiştir. Bu mecliste Hüsrev’e hizmet eden hizmetçiler ve nedimler de hazır bulunmaktadır (s. 36:
984-989). Hüsrev’in elinde şarap kadehi, dilinde vezinli şiir vardır. Bu
mecliste saz ve ud çalan çalgıcılara şarkıcıların nağmesi eşlik eder (s. 7374: 2000-2010):

Şeh oturmışdı hargâhında halvet
İçüp ederdi ‘ayş ü zevk ü sohbet (73/2000)
Elinde câm-ı sâgar hamr-i gül-gûn
Dilinde zikr-i dil-ber şi’r-i mevzûn (73/2001)
Herîfi bir nice hûb ü güzînler
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Nedîmi birkaç ehl ü nâzenînler (73/2002)
Mugannî düzmiş idi söz ile sâz
Nevâ kılmışdı ‘uşşâka ser-âğâz (73/2009)
Hurûş ü çûş ile cân menzilinden
Gazeller der idi Husrev dilinden (73/2010)
Ayrıca Hüsrev yine tahta geçmeden önce Şirin ile Aras nehri kıyısında
bir meclis düzenler ve nehir kıyısına büyük bir çadır kurdurur. Çadırın
içine iki taht kurulur ve onlara hizmet etmeleri için cennetteki melekler
gibi tasvir edilen güzel kızlar ve erkekler bulunur. Bu mecliste onlar, ünlü
musiki sanatçıları Barbed ve Nigisa’nın icra ettikleri müzik eşliğinde yiyip
içip eğlenirler (s. 114: 3107-3118)

Ererler ol suya ki adı Aresdür
Yeri müşkîn havâsı hoş-nefesdür (114/3107)
Begendi ol makâmı bu iki şâh
Buyurdılar tutuldı hayme hargâh (114/3113)
Kuruldı taht-ı şâhî geçdi Pervîz
Müheyyâ kıldı ‘ayş esbâbını tîz (114/3114)
Hükümdarların meclislerinde gümüş ve altından yapılmış iskemleler
kullanılır. Mecliste hükümdarın yakınında bulunan kızlar ay yüzlü olarak
tasvir edilmiş ve görenlerin bu meclisi cennetten ayıramayacağı ifade edilmiştir. Gümüş tenli sakiler kollarını sıvayarak altın kadehi döndürerek
hizmet etmeye başlar. Onların şarap sunmaya başlamasıyla meclis aydınlanmaya başlar. Sanatçılar saz eşliğinde şarkılarını söylemektedir. Hüsrev’in hem yakın arkadaşı hem de ünlü musiki sanatçısı Barbed, bu meclislerde bulunarak sanatını icra eder (s. 108: 2966-2984). Bu meclislerde eğlence, sabahtan akşama kadar, geceden seher vaktine kadar aralıksız bir
şekilde devam eder (s. 113-114: 3094-3102).

3.1.2. Kahramanlar
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Kahramanlar, meclis düzenleyen kişiler arasında padişahlardan sonra
gelir. Kahramanların düzenledikleri meclislerin genellikle savaşlar ile
bağı olduğu görülmektedir. Savaşlardan önce, savaş sırasında düzenlenen meclisler askerin moral ve motivasyonun arttırmak içindir. İran’ın
ünlü hükümdarlarından biri olan Behram-ı Çûbin kahramanlıkları ile
meşhurdur. Önceden Hürmüz’ün komutanlarından olan Behram’dan
bahsedilirken onun savaşçı yönü ön plana çıkarılmıştır. Behram, zırh giyinip savaş meydanında askerleri ile bir araya gelir, yiyip içip eğlenirler.
Daha sonra cesaretlendirmek için askerlere hitap eder:

Meger bir subh kim çerh-i zirih-pûş
Götürdi çînî kalkanını ber-dûş (84/2297)
Dedi iy pehlevânlar hâs erenler
Bu bezm âvâzına rakkâs erenler (84/2303)
Gelün gayret kuşağın berk edelüm
Gönülden vehm ü havfi terk edelüm (84/2304)
Çü gönlümüz bir ola egnümüz düz
Bin olsa bire yüz döndürmeyevüz (84/2305)
Behram, Hürmüz ile yaptığı savaşın sonunda zafer kazanır. Bir süre
istirahat ettikten sonra zaferin verdiği mutlulukla meclis düzenler (s. 8788: 2390-2405).

3.1.3. Hanımlar
Meclis düzenleyenler arasında bulunan diğer grup ise hanımlardır.
Hanımların düzenlediği meclislerde sadece kadınlar bulunur ve erkekler
katılamaz. Şirin’in düzenlediği meclise sadece kadınlar vardır ve bunların sayısı
da üç yüzdür. Şirin, bu kadınlar ile gezintiye çıkar, gördükleri bir yeşilliği beğenir
ve oraya istirahat etmek için konaklarlar. Ardından da meclis düzenlerler (s. 47:
1272-1274; s. 101-103: 2778-2838).

İdüp Hûrşîdi tûp u çarhı meydân
Getürdiler buyurdı tûp ü çevgân (101/2778)
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Kemer bağlandı ol üç yüz kamer-veş
Ki ay bunlara kul zühre karavaş (101/2779)
Tonanmış her biri bir dürlü renge
Kimisi şûha benzer kimi şenge (101/2780)
Bu dil-berlerle ol dildâr-ı ferruh
Yüridi tutdı şeh dergâhına ruh (101/2784)
3.2. Meclis Katılımcıları
3.2.1. Hükümdarlar
Meclise katılanların içinde en önemlileri hükümdarlar, askerî ve idari
yöneticilerin oluşturduğu temsilcilerdir. Hüsrev, tahta geçtiğinde düzenlediği mecliste Rum Kayseri, hakan ve fağfur altından yapılmış tahtta
ağırlanır. Bu mecliste komutanlar ve kahramanlıklarını ispatlamış askerler saf saf dizilir:

Çü buldı baht-ı ferruh tâli’-i nev
Oturdı husrevânî tahta Husrev (152/4091)
Serâ-perdeyle saldı sidreye zeyn
Ser-i nesrîne seyr etdi sumâteyn (152/4092)
Oturmış Kayser ü Hâkân u Fağfûr
Mücevher kürsîlerde tahtdan dûr (152/4093)
Çök urmış yer yerin sâhib-kırânlar
Turur saf saf ırahdan pehlevânlar (153/4094)
Ayag üzre turanlar der isen kim
Mu’azzam her biri bir şâh-ı iklîm (153/4095)
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Hüsrev ile Şirin’in düğünü nedeniyle düzenlenen meclise Türk hükümdarı, Çin hükümdarı Fağfur, Hint hükümdarı Fur, Rum Kayseri; Yemen, Mısır ve Şam sultanları askerleri ile birlikte teşrif etmişlerdir. Bu hükümdarlar ile birlikte dönemin ünlü bilginlerinden Büzürgumid de katılır. Hüsrev ile Şirin’in düğününe katılan bu özel misafirlere muazzam sofralar
kurulmuştur:

Mülûk-ı Türk ü Rûmî Şâm u Berber
Çi Fağfûr u çi Hâkân u çi Kayser (246/6481)
Bulardan dört kürsî hazretine
Yakın urıldı tahtınun katına (244/6438)
Otırdı birine Çîn şâhı Fağfûr
Birinde râyi Hindî k’aslıdur Fûr (244/6439)
Melik Kayser de bir kürsîde sâlim
Birisinde Büzürgûmîd-i ‘âlim (244/6440)
Yemen sultânı Mısr u Şâm şâhı
Kamu kulları idi vü sipâhı (244/6441)
Oturmışlardı kürsîde ırahdan
Kimisi kolda kimi karşurahdan (244/6442)
Yakup ol oda ederlerdi biryân
Yaşardı yüz kim andan yerse bir yan (245/6450)
Cevâhir lü’lü’-i ter la’l-ü yâkût
Ki ola rûh-u kalbe kuvvet-ü kût (245/6451)
Degül miskâl ile rıtl ile her gün
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Saçarlardı ol kebâbâ eyleyüp un (245/6452)
3.2.2. Nedimler
Meclisin katılımcılarından bir diğeri de hükümdarların meclis ve sohbet arkadaşları olan nedimlerdir. Hüsrev’in düzenlediği meclisten bahsedilirken işinin ehli ve nazenin nedimlerin varlığından bahsedilmektedir.
Bu mecliste bazen hikmet/felsefe konuları konuşulduğu bazen de vezinli
şiirlerin okunduğu görülmektedir. Ayrıca çalgı eşliğinde şarkıların söylendiği de zikredilmektedir:

Şeh oturmışdı hargâhında halvet
İçüp ederdi ‘ayş ü zevk ü sohbet (73/2000)
Elinde câm-ı sâgar hamr-i gül-gûn
Dilinde zikr-i dil-ber şi’r-i mevzûn (73/2001)
Herîfi bir nice hûb ü güzînler
Nedîmi birkaç ehl ü nâzenînler (73/2002)
Gehî hikmet yüzinden fikr olurdı
Gehî nazm ü mazahik zikr olurdı (73/2003)
Mugannî düzmiş idi söz ile sâz
Neva kılmışdı ‘uşşâka ser-âğâz (73/2009)
Hüsrev döneminin en ünlü musiki sanatçılarından olan Barbed, Hüsrev’in meclislerinde sanatını icra etmekle birlikte onun en yakın arkadaşlarından biridir:

Sıfâtı ba’zı edvâr içre mezkûr
Anılur Bârbeddür adı meşhûr (108/2980)
Havâ-dâriydi Pervîzün kadîmî
Musâhib hem-demi vü hem nedîmi (108/2981)
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Hüsrev ile Şirin’in av yerinde birbirleriyle karşılaştığında Şirin’in
yanında birbirinden güzel üç yüz kız bulunduğu belirtilmektedir (s. 95:

2586-2596)
Yine kıldı ol üç yüz kızı teslîm
Ki hüsni her birinün degir iklîm (95/2590)
Bu Şîrîn-lebler ile ol şîr-perver
Gine karıldı katdı şîre şekker (95/2591)
Bu mesnevide Şirin’in nedimlerinden bazılarının isimleri de verilmiştir: Hümâyûn, Gülendâm, Perîzâd, Semensîmâ, Huten Hatun, Dilşâd,
Dilârâm, Cihânbaht, Şekernâz, Şehnevâz, Şavur, Barbed, Nigîsâ (s. 117122).
Zevk ve eğlencenin sınırsız olduğu mecliste nedimin Hz. Musa, sakinin de Hızır olduğu vurgulanmıştır. Başka bir yerde nedimler jüpitere,
sakiler ise aya benzetilmiştir:

Zihî meclis ki zevk ü ‘ayş-i bâkî
Olur Mûsâ nedîm ü Hızr sâkî (94/2571)
Müdâm olsun sana bu ‘ayş-i bakî
Nedîmün müşterî vü mâh sâkî (112/3056)
3.2.3. Bilginler ve Filozoflar
Meclislere katılan başka bir grup da bilginler ve filozoflardır. Bunlar,
padişahların bazı meclislerinde hazır bulunurlar. Onların bilgi, yetenek ve
tecrübelerinden faydalanıldığı aşağıdaki örnekte görülmektedir:

Pes andan dedi iy ferzâne üstâd
Gerek gam-gîn gönüli edesin şâd (162/4322)
N’ola ‘ilm ile bir tedbîr edesin
Bu kasr öninde cûy-ı şîr edesin (161/4325)
3.2.4. Halk Tabakası
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Doğum, düğün, baharın gelişi veya kazanılan bir zaferin ardından
meclisler düzenlenir ve bu meclislere ülke halkının hepsi davet edilir. Medayin hükümdarı Hürmüz, oğlunun doğumu dolayısıyla yaşadığı mutluluğu halkı ile paylaşmak için ülkesinde yaşayan halkın çoğunun iştirak
ettiği bir meclis düzenler (s. 30: 804-808).

Bir oğlan verdi ol sultân-ı ‘âlem
Ki yarar derler ise cân-ı ‘âlem (30/804)
Beşâretler buyurdı Hürmüz-i şâh
Bezendi il ü şehr ü hayl ü hargâh (30/807)
Medâyin mülki belki Îrân tamâmı
Bir ay sadîlıg etdü hâs ü ‘amı (30/808)
Hüsrev ile Şirin’in düğününde bütün halkın katıldığı büyük şenlikler,
ziyafetler ve eğlenceler düzenlenmiştir:

Degül ehl-i Medâyin kâf-tâ-kâf
Dirilmiş ol dügüne halk-i etrâf (246/6457)
Yedi günlik yola dek kât-ber-kât
Kamu hargâh ü haymeydi deve at (246/6458)
İki kol tolmış idi ‘avret ü er
Sanasın anda idi cem’-i mahşer (246/6459)
3.3. Mecliste Hizmet Edenler
Meclisin işleyişinden, düzeninden, sorunsuz şekilde devam edip bitmesinden sorumlu olan meclisin hizmetçileri, meclisin ön planda görülmeyen önemli figürleridir. Meclisteki misafirlere hizmet etmek, onlara
servis yapmak bu hizmetlilerin görevidir. Mecliste hizmet edenler şunlardır: Sakîler, çalgıcılar, dansçılar, köleler ve cariyeler.

3.3.1. Sakîler
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Sakiler, meclisin en önemli unsurlarından biridir. Mecliste kadeh sunar, içki dağıtır ve meclisin atmosferine yön verir. Meclisin neşe kaynağıdır. Sakilere verilen önemi göstermesi açısından yapılan benzetmelerde
sakinin, Hızır ve ay gibi olduğu vurgulanmıştır:

Zihî meclis ki zevk ü ‘ayş-i bâkî
Olur Mûsâ nedîm ü Hızr sâkî (94/2571)
Müdâm olsun sana bu ‘ayş-i bakî
Nedîmün müşterî vü mâh sâkî (112/3056)
Sakinin özellikleri anlatılırken uğurlu, mübarek, hayırlı anlamlarına
gelen ferhunde, ferruh, huceste sıfatları kullanılmıştır. Yanaklarının gül
gibi kırmızı, yüzünün ve kollarının gümüş gibi beyaz olduğu ifade edilmiştir:

Yürütdi sâgarı ferhunde sâkî
Tenaggum bî-gam oldı ‘ayş bâkî (48/1303)
İy sâkî-i ferruh u huceste
Sun sâgar-i pür bu nîm-meste (180/4801)
Yüridüp sâkî-i gül-ruh kadehler
Boşaldı gamlar u toldı ferahlar (115/3141)
Sıgadı sâ’id-i sîmîni sâkî
Semen sîmâlular keşf etdi sâkı (108/2969)
Yüridi sâkîyân-ı sîm-sîmâ
Olur peymâne-i zer la’l-peymâ (230/6098)
Sakilerin asıl görevi kadehi ele alıp şarap dağıtmaktır. Meclistekiler sürekli ondan şarap sunmasını isterler. Çünkü şarap içerek dünyalık dertlerden kurtulmak isterler. Ayrıca sakinin sunduğu şarabın cennette de kazanılacak olandan farklı olmadığı ifade edilmiştir:

Gine sâkîler aldılar ele câm
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Süren câmı nite anlar ser-encâm (156/4177)
Sâkî getür şarâbı vü boz ‘akl düzgünin
Yâ raht-ı cân sığa bir eve yâ hayâl-i dost (74/2014)
Pür eyle câm-ı meyi câm-ı cem getür sâkî
Ki zehr-i kahrı çoğ içürdi dehr cânumuza (109/2990)
Getür sâkî mey-i bâkî fenâ olmazdan ön bîr dem
Budur cennetde de hâsıl salâh u zühd ü tâkvadan
(111/3026)
Getür sâkî bize sâgar kanını
Ki kanumuzadur peymâne teşne (115/3136)
3.3.2. Çalgıcılar
Çalgıcılar, meclislerin vazgeçilmez unsurları arasında yer alır. Çaldıkları müzik aletlerinin yanında şarkılar da söyleyerek meclisi hareketlendirirler. Bu mesnevide çalgıcılar sazende, mutrib, çengi kavramları ile isimlendirilmiştir. Ayrıca dönemin ünlü musiki sanatçıları Barbed ve Nigisa
da müzik aletleri eşliğinde sanatlarını icra etmektedirler.
Barbed, İran hükümdarlarından Hüsrev’in sazendelerinden biridir.
Barbed, Hüsrev için 30 beste yapmış ve bu bestelere sürud-ı Hüsrevane
adını vermiştir (Tökel, 1998: 116). Hüsrev’in sazende üstadı olan Barbed,
saz ve ud çalmaktadır:

Şehün var idi bir sâzende üstâd
Ki sözinden kılurdı zühre feryâd (108/2973)
Bir ehl-i sâzun ola Bârbed nâm
Ki âvâzına zühre nûş ede câm (36/965)
Sıfâtı ba’zı edvâr içre mezkûr
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Anılur Bârbeddür adı meşhûr (108/2980)
Hüsrev’in meclisine katılan çalgıcılardan biri de çengibaşı olan
Nigisa’dır. Nigisa, çalgıcı Barbed’in de bulunduğu mecliste çeng çalar:

Ne meclisde düzetse Bârbed sâz
Nigîsâ çeng ile olurdı dem-sâz (230/6108)
Gerü sûz ile düzdi Bârbed sâz
Nigîsâ çeng ile olurdı dem-sâz (230/6104)
Gerü el çengine urup Nigîsâ
Nefesden düzdi mûsîkâr-ı ‘Îsâ (230/6106)
Padişah meclislerinde padişah yorulana kadar çalgıcıların görevi
devam eder. Padişah takatten düştüğünde çalgıcıların görevi sona erer:

Tamâm idince mutrib nevbetini
Şehün tâk etmiş idi takatini (74/2019)
Mecliste mutripler çalmaya başladığında çalgı seslerinin gök kubbeye
eriştiği söylenir (s. 156: 4178). Meclis ehlinin de bazen neşelenip bazen hüzünlendiği görülür (s. 48: 1307).

Yine mutribler etdiler ser-âgâz
Erişdi kubbe-i eflâke âvâz (156/4178)
Buyurdı mutribe k’idüp ser-âgaz
Bu nakşı ede dil-sûz ü tareb-sâz (48/1307)
3.3.3. Şarkıcılar
Mecliste hizmet ehli olanlardan bir diğeri de şarkıcılardır. Şarkıcılar,
çeşitli çalgılar eşliğinde şarkılarını söylerler. Şarkıya başlamadan önce söz
ve niyazda bulunup sanatlarını icra ederler (73: 2009; 108: 2972).

Mugannî düzmiş idi söz ile sâz
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Nevâ kılmışdı ‘uşşâka ser-âgâz (73/2009)
Mugannîler düzetdi sâz u âvâz
İdüp söz ü niyâz ile ser-âgâz (108/2972)
3.3.4. Rakkas, Çengi
Meclisin hizmet grubu içinde raks eden kişiler de yer alır. Rakkaslar,
meclisin önemli kişilerinden olup çalgıcı ve şarkıcılar ile birlikte anılır.
Behram-ı Çûbin, savaş hazırlığı yapan askerleri için meclis düzenlediğinde ordusundaki güçlü askerlerden müziğin sesiyle raks etmelerini ister:

Dedi iy pehlevânlar hâs erenler
Bu bezm âvâzına rakkâs erenler (84/2303)
Hüsrev’in meclisindeki sohbet tasvir edilirken zühre yıldızı mutrip, ay
rakkas olarak ifade edilmiştir (s. 230: 6103; 124: 3324). Ayrıca felekler, sazdan çıkan sesler ile raks etmektedir (s. 94: 2573).

3.3.5. Köleler, Cariyeler, Hizmetçiler
Mecliste hizmet amacıyla bulunan şahıslar arasında köleler, cariyeler
ve uşaklar da bulunur. Hüsrev ile Şirin’in düğününde bin bakire cariyenin
hizmet etmiştir (s. 246: 6476). Şirin’in sarayında hizmet eden güzel yüzlü
yüz cariyenin zühre-didar ve ay gibi parlak olduğu ifade edilmiştir (s. 210:
5554). Hüsrev ile Şirin, çevgan oynadıklarında Şirin’in hizmetinde bulunan üç yüz cariye de tasvir edilirken onların ay yüzlü oldukları ve zühre
yıldızının onlara cariyelik ettiği vurgulanmıştır (s. 101: 2779).

Kodı taş yüzde yüz zîbâ karavaş
Kamusı zühre-dîdâr ü kamer-veş (210/5554)
Kemer bağlandı ol üç yüz kamer-veş
Ki ay bunlara kul zühre karavaş (101/2779)
Şirin, Şavur ile görüştükten sonra Ermen’e dönmek için hazırlık yapar.
Çok sayıda hizmetçilerinin bulunduğu, bu hizmetçilerin parlak alınlı ve
ay yüzlü oldukları belirtilmiştir:

Öküş hayl ü haşem çok kul karavaş
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Kimi zühre-cebîn kimi kamer-veş (151/4061)
Mecliste “kenizek”lerin de hizmet ettiği görülmektedir. Öyle ki Hüsrev’in sarayındaki mecliste zeki ve çevik kenizekler bulunur:

Kenîzekler ile ol çüst ü zîrek
Şu resme dirilürdi kim kenîzek (69/1895)
3.4. Mecliste Geçerli Olan Usul
Meclislerin, düzenleyen kişilerin sosyal konumuna göre kendi içinde
belirlenmiş kuralları bulunmaktadır. Meclis öncesinden başlayan bu kurallar silsilesi, meclisin düzenlenmeye başlaması, yürütülmesi ve sonlandırılmasına kadar devam eder. Özellikle hükümdarların düzenledikleri
meclislerde oturum düzeni, kişilerin konumlarına göre belirlenmiştir. Padişahın sağ ve sol tarafında üst düzey görevliler, yabancı ülkelerin hükümdarları oturur (Armutlu, 2015: 107).
Hükümdar, sultan gibi otoriteyi temsil eden kişilerin bulundukları
mekânlarda, meclis düzenlemek için onların izni alınmaktadır. Aşağıda
da görüleceği üzere Hüsrev, meclis düzenlemek için Şirin’den izin alır (s.
104: 2847-2862):

Melik Husrev gözedür idi fursat
Ki dil-berden dileye bezme ruhsat (104/2847)
Nice ‘azm-i şikâr ü rezm edelüm
Uyalum cezm-i ‘akla bezm edelüm (104/2854)
Uralum çîn seherden ‘ayşe bünyâd
Alalum gerdiş-i bî-dâddan dâd (104/2855)
Meclise gelenlerin karşılanması, meclis usullerindendir. Hüsrev’in
meclis davetine icabet eden Şirin, Hüsrev tarafından karşılanır. Hüsrev ve
Şirin kendileri için hazırlanan yere ulaşana kadar inci ve mücevherler saçarlar. Şirin’in oturduğu taht, Hüsrev’in tahtının biraz gerisindedir (s. 107:
2945-2959)

Segirdüp karşuladı dil-beri şâh
Güneşi nitekim bedr olıcak mâh (107/2945)
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Okıdılar du’â vü medh ü tahsîn
Ki Cibrîl-i emîn eyledi âmîn (107/2949)
Nisâr idişdiler dürr ü cevâhir
Ne cevher her biri bir necm-i zâhir (107/2950)
Meclisteki usullerden biri de oturma düzenidir ve neclise katılanlar, bu
düzene uygun bir şekilde oturur. Mehin Banu’nun Hüsrev için verdiği
mecliste bu durum açık bir şekilde ifade edilmiştir (s. 73: 1991-1194).

Kuruldı haymeler yer yer mülevven
İdindi her kişi yerin mu’ayyen (73/1991)
Mehîn Bânû ederdi mîhmânî
Yolına terk idüp cân ü cihânı (73/1992)
Oturma düzeninde meclisi tertip eden hükümdarın davetine katılan
diğer hükümdarların da nasıl oturacağı bellidir. Örneğin Kayser, Hakan,
Fağfur tahttan uzak bir yerde mücevher tahtlara oturmuşlardır. Ünlü komutanlar da hükümdarın karşısında saf tutmuşlardır. Atlar, halk ve hizmetçiler on ayrı yerde on saf halinde dizilmişlerdir. Mecliste bulunan herkesin, sessiz bir şekilde beklemesi de meclis usullerinden bir diğeridir (s.
152-153: 4086-4106).

Meger bir subh dem ki şâh-ı çînî
Bezer zerden kara hargâh içini (152/4086)
Düzer taht-ı zücâc ü tâcı ‘âcı
Bağışlar ‘âleme bac ü hârâcı (152/4087)
Çü buldı baht-ı ferruh tâli’-i nev
Oturdı husrevânî tahta Husrev (152/4091)
Oturmış Kayser ü Hâkân u Fağfûr
Mücevher kürsîlerde tahtdan dûr (152/4093)

280  DR. MUSTAFA YUNUS GÜMÜŞ

Çök urmış yer yerin sâhib-kırânlar
Turur saf saf ırahdan pehlevânlar (153/4094)
Ayag üzre turanlar der isen kim
Mu’azzam her biri bir şâh-ı iklîm (153/4095)
Tolu ol devr-i şâhân-ı cihân-gîr
Kuşatmış bunları su-başı vü mîr (153/4097)
Gerü atlar u kullar u nökerler
Kamu zerrîn-kabâ la’lîn-kemerler (153/4098)
Turur ferrâş kullar on kez on saf
Serîr ardında urup sîneye kef (153/4100)
Oturanlar turanlar eyle hâmûş
Ki sen kılmışlar özlerin ferâmûş (153/4102)
Oturmış tahta sultân-ı cihân-baht
Cüvân-devlet cüvân-merd ü cüvân-baht (153/4103)
Padişah meclisinde söylenecek söz, saz eşliğinde usulüne uygun bir şekilde söylenir ve padişahtan istenilecekler bu ahenge yaraşır bir şekilde
ifade edilmelidir:

Gel iy söz ehli söylet gine sâzun
Bu sâz ü söze âheng et niyâzun (81/2219)
Bırakgıl ‘ud bigi câna âteş
Cihân olsun demünden mest ü ser-hoş (81/2220)
Hüsrev’in bir işareti ile hemen meclis kurulur. Sakiler ellerine kadeh
alarak içki sunmaya başlar:
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İçi taşı tolup nûr-i beşâret
Ferahdan eyledi ‘ayşe işâret (156/4175)
Hemân sa’ât bezendi bezm-i şâhî
Müşerref kıldı tahtı vü külâhı (156/4176)
Mesnevide, meclisin sona ermesiyle birlikte meclis ehlinin uğurlanması ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Huzurundan ayrılan Şavur’u Hüsrev’in uğurladığı, gözlerinden öperek sırtını sızvaladığı görülür:

Safâ ağzı ile gözini öpdi
Vefâ eliyle arkasını yapdı (76/2079)
4. MECLİSİN GEREÇLERİ
Meclisin kendine özgü alet ve gereçleri bulunmaktadır. Meclisi düzenleyenlerin sosyal konumu ve zenginliğine göre burada kullanılan malzemelerin çeşitliliği ve kalitesi değişiklik gösterir. Çünkü gösterişli aletler,
meclisin ihtişamını ve görkemini yansıtır. Şahlar başta olmak üzere seçkin
insanların düzenledikleri meclislerde kullanılan aletler altındandır. Onların bu aletleri altından yaptırmaları altının eriyebilme özelliğine sahip olması, başka bir mücevherin bu özelliğe sahip olmamasından kaynaklanır
(Armutlu, 2015: 110-111).

4.1. Mey/şarap
Şarap, meclisin en önemli ve vazgeçilmez bir unsurudur. Meclis ehline
zevk verdiği için önem arz eder:

İdelüm bâde ile ‘ayş ü zevki
Bırağalum cihân boynına tavkı (47/1262)
Buyurdı kim getürdiler şarâbı
Şekerden nuklı kuşlardan kebâbı (44/1197)
4.1.1. Şarabın Özellikleri
4.1.1.1. Rengi
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Şarabın rengiyle ilgili tamlamalarda gül renkli ve erguvan rengi kullanılmıştır:

Şarâb-ı ergavânı nûş kıldı
Sema’-ı erganûnı gûş kıldı (33/887)
Geh içerler mey-i gül-gûn çemende
Gehî gül-deste bağlarlar semende (40/1063)
4.1.1.2. Saf ve Zülâl Oluşu
Şarabın bir başka özelliği de saf ve temiz oluşudur (s. 141: 3819; s. 124:
3334):

Ben içem başun ucında mey-i nâb
Seni kaplamış ola mestî-i hâb (237/6264)
Hümâyûn dilberi Şâvûra verdi
Mey-i sâfîyi san mahmûra verdi (251/6602)
4.1.1.3. Parlaklığı
Şarabın parlak olması da önemlidir. Bu mesnevide şarabın parlaklığını
ifade etmek için şeb-çerâğ kelimesi şarâb ile tamlama halinde kullanılmıştır:

Eline aldı bir gevher ayagı
Pür eyledi şarâb-ı şeb-çirâğı (122/3274)
4.1.1.4. Güzel İçimli Oluşu
Şarabın özelliklerinden biri de hoş içimli olmasıdır:

İçürdün bir şarâb-ı hoş-güvârı
Ki aldun takat ü sabr ü kararı (41/1093)
4.1.1.5. Acılık
Şarabın acı olması, sarhoşluk derecesini arttırdığı için şarap içen kişiye
daha çok keyif verir:
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Şarâb-ı telh yüzden açacak şerm
Sözi Şîrîne iltürler olup germ (76/2096)
Mey-i telh içer idi ‘işret ile
Gam-ı şîrîn yer idi hasret ile (73/1994)
Mey-i telh eyledügince eserler
Eder şîrîne şîrâne nazarlar (123/3300)
4.1.2. Şarap Kapları
Şarap, içmek için çok çeşitli kaplar bulunmaktadır. Hüsrev ile Şirin adlı
mesnevide şarap içmek için kullanılan şarap kapları şunlardır: câm, ayag,
rıtl, kadeh, sâgar, sürâhî, peymâne.

4.1.2.1. Câm
Şarap içmek için kullanılan kapların en tanınmışı olan câm, Hüsrev ü
Şîrîn mesnevisinde oldukça sık kullanılmıştır. Câm, beyitlerde şu şekilde
geçer: câm-ı sâfî, câm-ı cihân-bîn, câm-ı mülemmâ’, câm-ı sâgar, câm-ı
bâde, câm-ı Cem, câm-ı mücevher, câm-ı la’lîn, câm-ı hoş-güvâr, câm-ı
Cem-nihâdî.
Şarap kadehi anlamında câm-ı sâgar, câm-ı bâde tamlamaları kullanılmaktadır:

Elinde câm-ı sâgar hamr-i gül-gûn
Dilinde zikr-i dil-ber şi’r-i mevzûn (73/2001)
Gınâsuz içmez idi câm-ı bâde
Nedîm âdemsüz olmazdı küşâde (79/2172)
Câmın renginden ve parlaklığından da bahsedilir. Hükümdar, elinde
renkli ve bir câm tutar:

Başında cevherî tâc-ı murassa’
Elinde ahberî câm-ı mülemmâ’(37/985)
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Temiz kadeh anlamına gelen câm-ı sâfî tamlaması, saf şarap anlamına
gelecek şekilde kulanılmıştır (s. 116: 3160). Aynı şekilde lezzetli, tatlı kadeh anlamına gelen câm-ı hoş-güvâr tamlaması da lezzetli şarap anlamındadır (s. 209: 5546).

Gönül hoş eyle nûş et câm-ı sâfi
Ki derler dehre kahir çerha câfî (42/1117)
Eline aldı câm-ı hoş-güvârı
Gözinden başına çıkdı humârı (200/5318)
Câm-ı Cem ifadesi Cemşid’in kadehi anlamına gelir. Hüsrev’in elindeki
kadeh de Cemşid’in kadehine benzer:

Yürürsen rezm içün ‘âlem tutarsın
Otursan bezme câm-ı Cem tutarsın (27/710)
Başında kec-külah-ı keykubadî
Elinde râst câm-ı Cem-nihâdî (208/5511)
Mücevherler ile süslenmiş câm, ellerde lale gibi dolaştırılır:

Oturdı anda handân çün gül-i ter
Elinde lâle-veş câm-ı mücevher (33/880)
Şirin, Hüsrev’in sarayına gittiğinde saray ile ilgili benzetmeler yapılırken sarayın tavan kısmının dünyaları gösteren kadehe benzediği belirtilerek Cem’in dünyayı gösteren kadehine atıfta bulunulmuştur:

Der ü dîvâr-ı simîn ferşi zerrîn
Yukaru sakfı pür-câm-ı cihân-bîn (68/1869)
4.1.2.2. Ayak
Şarap içmek için kullanılan kaplardan bir diğeri de ayaktır. Kadeh anlamına gelen ayak kelimesi, Hüsrev’in Şirin ile kurduğu meclis anlatılırken
altın ayak şeklinde geçmektedir:

Gümüş bileklüler altun ayagı
Sürüp devr etdiler la’lîn tudağı (108/2970)
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Alur nesrîn ele zerrîn ayagı
Yanında sûsenün çînî kabağı (105/2878)
Mesnevide mücevherler, nakışlar ve resimler ile süslenmiş kadehler de
bulunmaktadır:

Eline aldı bir gevher ayagı
Pür eyledi şarâb-ı şeb-çirâğı (122/3274)
Nigârîn ayagına sürdiler yüz
Dediler bir günün bin sâ’ati yüz (47/1256)
Mesnevide şarabın toprağa saçılması geleneği, Şirin’in Hüsrev için düzenlediği meclis tasvir edilirken ve Ferhad’ın, Şirin’in aşkı ile çöle düştüğü
anlatılırken geçmektedir:

El urup dürcinün açdı bağına
Nisâr etdi ayagı toprağına (213/5637)
Ele alup baş urdı ayagına
Nisâr etdi ayagı toprağına (164/4373)
Ayag ile ilgili kalıplaşmış ifadeler de mesnevide geçer. Örneğin Şavur,
Hüsrev’in babası Hürmüz’ün gözlerinin kör edildiği haberini Hüsrev’e
verirken “elindeki ayağı komayasın” ifadesini kullanır:

Başundagı gilüni yumayasın
Elündeki ayagı komayasın (80/2186)
4.1.2.3. Sâgar
Şarap içmek için kullanılan kaplardan bir diğeri ise sâgardır (s.
180/4801; s. 249/6561; s. 115/3136):

Buyur bezm-i neşât olsun seherden
Şafakdan bade vü sâgar kamerden (229/6084)
Yürütdi sâgarı ferhunde sâkî
Tenaggum bî-gam oldı ‘ayş bâkî (48/1303)
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4.1.2.4. Kabak
Kabak, şarap içmek için kullanılan araçlardan biridir. Su kabağının kurutulup içinin çıkartılması suretiyle şarap ve rakı kadehi olarak kullanılan
kabak, şarap kadehi anlamına gelmektedir (Bahadır, 2012: 296):

Alur nesrîn ele zerrîn ayagı
Yanında sûsenün çînî kabağı (105/2878)
4.1.2.5. Sürâhi
Mecliste şarap sunumunda kullanılan araçlardan biri de sürahidir. Surahi, genellikle dar ve kıvrımlı, kulplu ve şişeden yapılmış bir testidir (Armutlu, 2015: 126):

Sürâhîler çığırdı yine kulkul
Öterdi bülbüle niteki bülbül (122/3293)
4.1.2.6. Şîşe
Şarap konulan kaplardan biridir. İçine sıvı madde konan, çeşitli biçim
ve büyüklükte camdan yapılmış, boyu enine göre daha uzun, ağız kısmı
dar kaptır:

Çü gündüz şîşesi tokındı taşa
Gece bin bin götürdi şîşe başa (122/3288)
Tutarlar şîşe-i mey ol perîler
Gönüller şîşesi pâk ü arılar (122/3290)
4.1.2.7. Kadeh
Şarap içiminde kullanılan diğer kap da kadehtir. Kadeh, boyut olarak
diğer şarap kaplarına göre küçüktür (s. 1243/3327; s. 105/2879; s. 121/3252;
s. 205/5460):

Ki zîrâ hâzır-ı vakt idi şîrîn
Kadehden dökmez idi kand ü şîrîn (123/3315)
Yüridüp sâkî-i gül-ruh kadehler
Boşaldı gamlar u toldı ferahlar (115/3141)
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4.1.2.8. Rıtl
Bir ağırlık ölçeği olan rıtl, şarap kadehi anlamında kullanıldığı gibi mecazen şarap anlamında da kullanılmıştır:

Degül miskâl ile rıtl ile her gün
Saçarlardı ol kebâbâ eyleyüp un (245/6452)
Revân çekdi sebük rıtl-ı girânı
Gül ile hem-dem etdi ergavânı (122/3276)
4.1.2.9. Peymâne
Şarap içiminde kullanılan kaplardan biri olan peymane, büyük kadeh,
şarap kadehi anlamına gelmektedir:

Yüridi sâkî yân-ı sîm-sîmâ
Olur peymâne-i zer la’l-peymâ (230/6098)
Getür sâkî bize sâgar kanını
Ki kanumuzadur peymâne teşne (115/3136)
4.1.2.10. Susak
Su kabağı veya ağaçtan oyulmak sûretiyle elde edilen maşrapa
anlamına gelen susak, şarap içiminde kullanılan kaplardan biridir:
Hayât akıdurak la’lîn susağı
Alur sîmin ele zerrîn ayagı (241/6352)
4.2. Musikî
4.2.1. Musikî Alet ve Gereçleri
Meclisin vazgeçilmez unsurlarından belki de en önemlisi musikidir.
Hüsrev ü Şîrîn’de gerek musiki gerekse musiki aletleri oldukça fazla kullanılmıştır. Meclislerde kullanılan musiki aletleri de şunlardır: Sâz, erganûn, çeng, ud, def, rebâb, kopuz, ney. Bu müzik aletleri, meclisle ilgili
olmakla birlikte her türlü şenliklerde de kullanılmıştır.
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4.2.1.1. Sâz
Saz, mızraplı çalgıların genel adıdır ve mesnevilerde bolca kullanılmıştır (s. 81/2219; s. 94/2573):

Mugannî düzmiş idi söz ile sâz
Neva kılmışdı ‘uşşâka ser-âğâz (73/2009)
Gel iy söz ehli söylet gine sâzun
Bu sâz ü söze âheng et niyâzun (81/2219)
Ne meclisde düzetse Bârbed sâz
Nigîsâ çeng ile olurdı dem-sâz (230/6108)
4.2.1.2. Erganûn
Yunanca bir kelime olan erganun, yapımı Eflatuna’a nispet edilmiş,
dünyanın en eski musiki aletlerindendir. Sözlüklerde yaylı ve nefesli çalgılardan biri olarak geçer (Armutlu, 2016: 43):

Şarâb-ı ergavânı nûş kıldı
Sema’-ı erganûnı gûş kıldı (33/887)
4.2.1.3. Çeng
Mızraplı çalgılar grubuna dâhil, çok eski bir musiki aletidir. Eğik, bükülü bir şekli olup arpın ilkel şekli olup zaman içerisinde büyük değişimler geçirerek bugünkü şeklini almıştır (Armutlu, 2016: 44). Hüsrev ü Şîrîn
mesnevisinde görüleceği üzere Nigisa, çengi çok güzel kullanır (s.
109/2993; s. 230/6106; s. 230/6120; s. (93/2534):

İşâret kıldı ol serv-i gül-endâm
Ki bir dem tuta çengin bu dil-ârâm (109/2996)
Ne meclisde düzetse Bârbed sâz
Nigîsâ çeng ile olurdı dem-sâz (230/6108)
4.2.1.4. Ûd
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Mecliste kullanılan musiki aletlerinden olup telli bir çalgıdır ve yatık
bir vaziyette çalınır. Meclis ortamlarında oldukça sık görünen ud, Barbed
tarafından ustalıkla kullanılmaktadır (s. 118/3209; s. 230/6111; s. 73/2008;
s. 108/2975):

Oturmış Bârbed ‘ûd ile dem-sâz
Nigîsâ söz ü sâz ile hem-âvâz (114/3118)
Buyurdı şeh ki tuta Bârbed ‘ûd
Ser-âgâz eyleye elhân-ı Dâvûd (156/4179)
4.2.1.5. Def
Madenî küçük ziller takılmış, deri gergili kasnaklı vurmalı bir sazdır:

Ne zahm u zahme k’urur barmağ u kef
Alur boynına şeştâ yüzine def (118/3211)
4.2.1.6. Rebab
Telli bir çalgı olan rebap da mecliste kullanılan musiki aletlerindendir:

Rebâbî gine inletdi rebâbı
Cigerden şişe sancup ol kebâbı (118/3210)
4.2.1.7. Kopuz
Mecliste yer alan bir başka musiki aleti de kopuzdur:

Kopuzun eyle burdılar kulağın
Ki çatladurdı ağlarken tamağın (118/3212)
4.2.1.8. Ney
Ney, dokuz boğumlu kamıştan yapılan, ön tarafında altı, arka tarafında bir deliği bulunan nefesli çalgıdır (s.118/3209; s. 230/6111):

Mey ü ney ‘ışk ile olmışdı hem-dest
Şeh oturmış ol üç hamr ile ser-mest (115/3142)
Nağme-i ‘ûd demi meclisi pür-’ânber eder
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Nefesinden n’ola ger ney döke şekker bu gece
(118/3219)
4.2.2. Mesel
Mesel anlatma meclislerde geçerli olan usullerdendir. Hüsrev; meclisindeki Hümâyûn, Gülendâm, Perîzâd, Semensîmâ, Huten Hatun, Dilşâd,
Dilârâm, Cihânbaht, Şekernâz, Şeh-nevâz adlı güzellerden meseller anlatmasını ister (s. 119-121). Aynı mecliste Şavur ve Şirin de mesellerini anlattıktan sonra Hüsrev aslan ve geyik öyküsünü anlatarak, Şîrîn’e olan aşkını, dolaylı olarak anlatmaya çalışır (s. 121-122: 3267-3287):

Buyurdı şâh kim her bir şekker-rîz
Bizümçün bir mesel desün dil-âvîz (119/3233)
Ki ya’nî ‘âlemün hâli hiyeldür
Serâser dâstân ile meseldür (119/3234)
Açar her la’l-leb bir teng-şekker
Saçarlar şâh u Şîrîne güherler (119/3235)
4.2.3. Gazel
Meclis usullerinden biri de mecliste gazel okumaktır. Mesnevide Şavur, Ferhad, Barbed ve Nigisa birçok yerde gazeller söylemişlerdir. Barbed, Hüsrev’in dilinden 11 gazel (73, 108-109, 110-111, 115, 118, 144, 156,
156-157, 233, 238. sayfalarda); Nigîsâ, Şirin’in dilinden 7 gazel okumuştur
(48, 109-110, 111-112, 115, 119, 231, 235. sayfalarda). Ayrıca Ferhad 2 gazel
(s. 163-164, 165-166), Mehin Banu 1 gazel (s. 148), Şavur 1 gazel (s. 155)
söylemiştir.

4.2.4. Terâne
Meclisler, terane ile güzelleşir ve meclis ehli bu teraneler ile kendinden
geçer:

Ser-âgâz etdiler şi’r terâne
Semâ’ü raks ü zevk-i ‘âşıkâne (45/1201)
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Oynatmağa varlığın dü kevnün
Şol nağmeyi eyleyem terâne (181/4839)
4.3. Gül
Rengi ve kokusu yönünden baharın ve çemenin vazgeçilmez unsurlarından olan gül, meclislerin de vazgeçilmezleri arasındadır. Meclis yapılan mekânlar güzel kokan güller ile süslenmiştir (s. 44/1198; s. 106/2912):

Çemende hem-dem idi lâle vü gül
Nesîme hem-nefes nesrîn ü sünbül (42/1143)
Bahâr oldukda mugândur turagı
Ki pür nesrîn ü güldür bâg ü râgı (38/1016)
4.3.1. Meclisi Gülle Süsleme
Gülün mecliste kullanımının en önemli işlevi meclisi süslemektir. Meclis yapılan yerler gül ile süslenerek meclis yapılan mekânı güzelleştirmek
ve meclis ehline huzur vermek amaçlanmıştır:

Göz erdügince gülden hırmen etdi
Sanasın tağ u taşı gül-şen etdi (106/2912)
4.3.2. Gülden Deste Yapma
Gülün kullanımlarından biri de onun güzel kokusunu yaymaktır. Meclisin güzel kokmasını sağlamak için gülden yapılan desteler elde tutulur:

Geh içerler mey-i gül-gûn çemende
Gehî gül-deste bağlarlar semende (40/1063)
Tutar ol iki nârı eyle muhkem
K’olur gül-deste bigi pîç ü derhem (129/3462)
4.3.3. Gül Dökme
Gül ile yapılan işlemlerden bir diğeri de meclis yapılan alana, katılımcıların ayaklarının altına gül saçmaktır. Bu eylem, meclisin güzel görünmesi ve güzel kokması için yapılmaktadır:
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Gile gül dökdiler idi dile mül
Kılurdı ayru düşmekden gile gül (45/1199)
4.4. Yenilecek ve İçilecek Şeyler
Meclisin gereklerinden biri de yenilecek ve içilecek şeylerdir. Bunlar;
çeşitli yemekler, tatlılar, pastalar, şerbetler, şaraplar ve meyvelerden oluşur.

4.4.1. Kebâplar
Meclislerde ikram edilen önemli yemeklerden biridir. Hüsrev ü Şîrîn
mesnevisinde meclislerdeki kebaplar dört ayaklı hayvanlardan ya da kuşlardan yapılmıştır (s. 118/3210; s. 245/6452; s. 164/4371; s. 245/6450):

Buyurdı kim getürdiler şarâbı
Şekerden nuklı kuşlardan kebâbı (44/1197)
Çü serhoşlık odı basa ura dûd
Çi tâze et kebâbı çi nemek sûd (247/6508)
4.4.2. Helvâ
Helva, meclisin vazgeçilmez tatlılarındandır. Helva, şerbet ve cüllab ile
birlikte ikram edilir:

Benem ol tatlu ağaç kim suludur
Yimişüm şerbet ü helvâ toludur (127/3422)
Gel evvel nûş kıl cüllâb-ı fâhir
Var ivme yeyesin helvâyı âhir (127/3423)
Hüsrev ü Şîrîn mesnevisinde helvanın ne ile ve nasıl yapıldığı da anlatılmıştır:

Çü ‘akd etdi şekerden şîr ü hurmâ
Ezildi şekker ü hall oldı helvâ (161/4310)
Ögitdüm un bigi zecr ile cânı
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Ki bu helvânun oldum za’ferânı (121/3258)
Mesnevide helva bayram helvası, Şirin’in helvası, taze helva, zahmetsiz helva gibi tamlamalar şeklinde de geçer (s.167/4457; s. 201/5346; s.
158/4229; s. 158/4230).

4.4.3. Gül-şeker
Mecliste ikram edilen tatlılardan biri olan gül-şeker, gül yaprağı ve bal
karışımından elde edilen şekerli gül tatlısıdır:

Şeker hâlî degül tokla zarardan
Yig olur aca etmek gül-şekerden (149/3996)
4.4.4. Şerbet
Şerbet, meclis sofralarında yer alan içeceklerden biridir. Bu meclislerde ağızları tatlandıran şerbetler, lezzetinden dolayı ölülere can verir,
insanların zevklerine zevk katar (s. 69/1896; s. 180/4813; s. 199/5308):
Ki bîmâruz bu şerbet bizde hoşdur
Şeker elden dahı ağızda hoşdur (116/3156)
Ne şerbet kim bulursa zerresin hâk
Dirilüp ölüler kıla kefen-çâk (116/3159)
4.4.5. Cüllâb/Gül-âb
Gül-âb, kırmızı gül yapraklarından elde edilen kokulu, tatlı bir içecektir. Cüllab, gül suyu karıştırılmış bir içecek olup meclis sofralarında yerini
almış içeceklerden biridir (127/3423; s. 12/298; s. 160/4774; s. 200/5327; s.
145/3910; s. 116/3154; s. 106/2910; s. 62/1706; s. 62/1705; s. 217/5761):

Yudınur ol leb-i cüllâba karşu
Nitekim teşne diller âba karşu (115/3122)
Mu’attar nukl ü cüllâb ü şarâbı
Lebinden kand ü haddinden gülâbı (212/5621)
4.4.6. Pâlûde
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Pâlûde, Araplar arasında “fâlûzec” olarak bilinen, oldukça fazla tüketilen bir tür tatlıdır. Genellikle özel misafirlere ikram edilir (Armutlu,
2016: 66). Mesnevide ikram edilen tatlılar arasındadır:

Çi-ger Şîrîn deyü pâlûde yerdi
Şeker nuklını hûn-âlûde yerdi (200/5341)
4.4.7. Meyveler
Mecliste meyveler, sofrada yemeklerin yanına bırakılmıştır. Hüsrev ü
Şîrîn mesnevisindeki meclis sofralarında en çok şeftali, elma, turunç, nar
ve badem yer almıştır (218/5776; s. 145/3910; s. 124/3344):

Zenah sîb ü şeker gonce leb olmış
Turunc-ı tâze vü ter gabgab olmış (53/1434)
Kışun çün sîbidür reyhânıdur nâr
‘Aceb midür yanağın kılsa gül-nâr (73/2006)
4.5. Taht-ı Zerrîn
Büyük meclislerin, özellikle hükümdar meclislerinin en önemli gereçlerinden biri de altın tahttır. Genellikle hükümdarın ve özel misafirlerin
oturması için hazırlanır. Bu tahtların, kürsü olarak adlandırıldığı da görülür:

Şehen-şeh geydi başa gevherî tâc
Kurıldı taht-ı zerrîn kürsî-i ‘âc (76/2089)
Konıldı sağa on bin kürsî-i zer
Gerü on bin sola cümle mücevher (244/6437)
4.6. Taht-ı Sîm
Meclislerde kullanılan tahtlardan bir diğeri de gümüş tahttır. Sultan
Şirin, pınarlık bir yere ulaştığında oturması için gümüşten yapılmış bir
taht hazırlanır:

Komasa taht-ı sîme lâciverdi
Atardı çerh-i kuhlî tâc-ı zerdi (62/1696)
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4.7. Taht-ı Zücâc
Sırçadan yapılmış taht da hükümdar meclislerinde kullanılan gereçlerdendir:

Düzer taht-ı zücâc ü tâcı ‘âcı
Bağışlar ‘âleme bac ü hârâcı (152/4087)
4.8. Sofra
Meclis gereçlerinden biri de sofradır. Kurulan sofranın büyüklüğünü
ifade etmek için yer ve göğün sofra olarak kullanıldığı ifade edilmiştir:

İdüp sofra zemîn ü âsmânı
Serâdan tâ süreyyâ dökdi hânı (245/6443)
Ziyâfet şartın etdiler şehâne
Kamu tertib ü âyin bî-behâne (68/1878)
4.9. Kaplar
Meclis araçlarından biri de kaplardır. Kaplar, meclisin güzelliğine, parlaklığına yaraşır şekildedir. Mecliste kullanılan bu kaplar, meclisi düzenleyen kişilerin konumuna uygun bir şekilde altından, gümüşten yapılmıştır:

Götürmişdi ol üç yüz verd ü nesrîn
Ele üç yüz tabak zerrîn ü sîmîn (107/2951)
Elinde her birinün bir tabak pür
Zer ü yâkût u la’l ü kıymeti dür (210/5555)
5. MECLİSİN DÜZENLENDİĞİ YERLER
Meclis yapılan birçok mekân vardır. Bu mekânlar, meclisin düzenlenmesinin amacı ve düzenleme zamanına göre farklılık gösterir. Meclis
mekânları törenlere ve eğlencelere göre değiştiği gibi meclisin düzenleneceği zaman ve mevsime göre de farklılık arz eder.

5.1. Kasr/Saray
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Saraylar, gösterişli meclislerin düzenlendiği mekânlardır. Bu mekânların güzelliği, parlaklığı ve muhteşem oluşu öne çıkmıştır:

Ne zîbâ kasr idi kasr-ı zamâne
Ger olaydı esâsı câvidâne (/2165)
İletdilerdi bir zîbâ sarâya
Ki ya’nî menzil olaydı ol aya (68/1868)
5.2. Eyvân
Sarayın bir parçası olan eyvan; üç tarafı ve üstü kapalı bir yapıdır:

Şeref buldı yüzinden tâk ü eyvân
San erdi gün hamel burcına tâbân (91/2501)
Buyurdı kim bezendi tâk u eyvân
Sipihre çifte urdı devr-i dîvân (242/6392)
5.3. Bâğ/Rağ/Sebze-zâr
Soğuk yaylalar, hoş otlaklar, yeşili bol olan yerler meclis düzenlenen
mekânlar arasında yer alır (s. 42/1137; s. 114/3106; s. 107/2959). Meclisler,
havaların sıcak olduğu zamanlarda bağlarda düzenlenmiştir. Hüsrev, av
için çöle giderken yol üzerinde gördüğü yeşillik alanda oturmak için hazırlık yaptırır. Yedi renkli minderlerde oturur, müzik eşliğinde şarap içer
(s. 33: 878-890).

Yöresi sebze vü âb-ı revâne
Bınar ü bâğ ü havz-ı husrevâne (33/878)
Oturdı anda handân çün gül-i ter
Elinde lâle-veş câm-ı mücevher (33/880)
Çü sultân-ı serîr-i lâciverdî
Bisât-ı heft-renge saçdı zerdî (33/882)
5.4. Gülşen/Gül-zâr
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Meclis tertip edilen mekânlardan bir diğeri de gülzâr ve gülşenlerdir.
Mevsime göre meclisler bu mekânlarda tertip edilmiştir (s. 106/2912; s.
107/2943; s. 107/2959; s. 123/3304; s. 210/5561):

Görür cennet-sıfat bir tâze gülşen
Akar su âb-ı kevser bigi rûşen (65/1776)
Tolu nîlûfer ü sûsenler olmış
Kenârı sebze vü gül-şenler olmış (114/3109)
5.5. Deşt/sahrâ
Meclislerin düzenlendikleri alanlardan biri de ova ve sahralardır. Bu
yerlerin çevresinde yeşillikler, akarsular oldukça fazla olduğu için insanlar bu mekânlarda huzur bulur. Meclis için seçilen sahrada otağ veya çadırlar kurulur, halılar ve kilimler serilir, yeme içme ile ilgili diğer hazırlıklar yapılır:

Beş on gün gezdi deşt ü kûh-sârı
Temâşa vü şikâr olmışdı kârı (209/5532)
İgen hoş kışladur Berda’ havâsı
Ferah sahrâsı vü hurrem fezası (72/1985)
Gezüp menzil-be-menzil deşt ü tağı
Kılurlardı teferrüc bâğ ü râğı (114/3106)
5.6. Pınar/Çeşme
Pınar ve çeşme kenarları meclis düzenlenen yerler arasındadır. Meclis
düzenlenen yerde bulunan pınar ve çeşmelerden akan suların Kevser suyundan daha lezzetli olduğu vurgulanır:

Bınar ü çeşme illâ eyle sâfî
Ki Kevser şerbetinden suyı sâfî (62/1684)
Çemenler çevresi âb-ı revâne
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Bınâr u çeşme havz-ı husrevâne (106/2906)
5.7. Dırahtistan
Ağaçlık yer anlamına gelen dırahtistan, meclisin düzenlendiği güzel
yerlerden biridir. Genellikle akarsuların bulunduğu yerlerdeki ağaçlık
alanlar tercih edilmiştir:

Diraht-istân-ı hûb âb-ı revâne
Aralık yerde havz-i husrevâne (62/1683)
5.8. Havuz
Havuz kenarları da meclis düzenlenen yerlerdendir. Bu havuzlar oldukça süslü, renkli ve gösterişli şekilde dizayn edilmiştir (s. 62/1690; s.
106/2915; s. 107/2958-2959; s. 62/1683)

Murassa’ortada bir cevherî havz
Ki etmez ‘akl-ı dânâ kıymetin havz (68/1870)
Şu denlü dökdi havza dürr ü cevher
Latîf ü pâk ü şeffâf ü münevver (106/2913)
5.9. Deyr
Deyr, daha çok dağ tepelerinde veya kasabaların dışında kurulmuş, hıristiyan râhip ve râhibelerinin yaşadığı binâ, kilise anlamlarına gelir. Mesnevide deyrlerin çevresinde yeşillik alanlar vardır ve buralar cenneti andırır:

Yakın bir deyr var adı perî-sûz
Yöresi pür çemendür cennet-efrûz (47/1259)
Mesnevide Şavur, Ermen’e gidip gelirken geçtiği yerlerde konaklar.
Konakladığı yerlerden biri de kilisedir (s. 42: 1135-1151):

İrişdüginde Şâvûr ol diyâra
Henüz ön mevsim idi sebze-zâre (42/1141)
Var idi ol tağda bir deyr-i ‘âli
Ki uçar kuş erürmezdi hayali(42/1145)
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Bu râhipler anı hoş gördilerdi
Kamusı hidmetine turdılardı (43/1150)
Ücevirler mücâvirlerden ol şîr
Ki âhû-çeşme kankı sebzedür yer (43/1151)
5.10. Mağara
Mesnevide meclis düzenlen mekânlardan biri de mağaralardır:

Ziyâret kıldılar deyr ü mağârı
Çıkup seyr eylediler sebze-zârı (47/1265)
5.11. Av Yeri
Meclis düzenlenen yerlerden biri de av yapılan yerlerdir. Avlanma alanına “şikârgâh” denir. Mesnevide Hüsrev birkaç kez ava çıkmıştır. Av yapılan yerde sultanlara yakışır bir çadır kurulur (96: 2617-2618).

Buyurdı kondı anda hayl ü hargâh
Gehî yol gözleyü gâh ederek âh (96/2617)
Binüp şâhîn bigi Şebdîzine tîz
Şikâr isteyü pervâz etdi Pervîz (96/2618)
Av düzenlenen yerler farklılık arz eder. Öyle ki Hüsrev, Şirin’i görmek
için onun sarayına yakın bir mekânda av düzenler. Ava giderken Hüsrev’e askerler, hizmetçiler ve filler eşlik eder; fakirlerin faydalanması için
altınlar ve gümüşler dağıtılır (s. 208-209: 5510-5532). Ayrıca Hüsrev, Aras
nehri kıyısında kurdurduğu çadır içerisinde meclis tertip ettiği sırada bir
aslan ortaya çıkar. Bu mekânda avlanma niyetiyle bulunmamasına rağmen Hüsrev aslanı öldürür (s. 116: 3143-3174).
Hüsrev gibi Şirin de avlanmaya çıkar. Avlanmaya çıkan Şirin’in yanında güzel kızlar da bulunur:

Geçince bir nice tağ ü beyâbân
Şol araya erer k’ol şâh-ı hûbân (96/2622)

300  DR. MUSTAFA YUNUS GÜMÜŞ

Şikâr eder idi dil-berleriyle
Semen-sîmâ vü sîmîn-berleriyle (96/2623)
5.12. Otağ/Çetr/Serâ-perde
Otağ, padişahlık alametlerinden biri olarak kabul edilir (Özkan, 2005:
15). Padişaha ait olan çadır, diğer çadırlardan daha büyük, ihtişamlı, süslü
ve daha gösterişlidir. Padişahlar kendilerine ait bu çadırlarda meclis düzenler ve seçkin misafirlerini ağırlar (s. 30/807; s. 73/2000; s. 225/5977; s.
72/1974):

İşâret eyledi şâvûra Şîrîn
K’otağ öninde düze çeng yerin (230/6113)
Kuruldı şâh içün çetr-i hümâyûn
Oturdı çünki buldı baht-ı meymûn (208/5510)
Serâ-perdeyle saldı sidreye zeyn
Ser-i nesrîne seyr etdi sumâteyn (152/4092)
5.13. Savaş Meydanı
Meclisler, bazen savaş meydanında savaşlardan önce, çoğu zaman savaş arasında düzenlenirdi:

Nice ‘azm-i şikâr ü rezm edelüm
Uyalum cezm-i ‘akla bezm edelüm (104/2854)
Yürürsen rezm içün ‘âlem tutarsın
Otursan bezme câm-ı cem tutarsın (27/710)
Behram-ı Çûbin, savaş hazırlığı yapan ordusuna moral vermek için
zırh giyinip askerlerinin olduğu yere gelir. Ordusundaki askerler ve komutanlar ile birlikte vakit geçirir (84: 2297-2311).

Meger bir subh kim çerh-i zirih-pûş
Götürdi çînî kalkanını ber-dûş (84/2297)
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Dedi iy pehlevânlar hâs erenler
Bu bezm âvâzına rakkâs erenler (84/2303)
6. Meclis Alanını Süslemek
Meclis alanını süslemek, meclis hazırlığının önemli aşamalarından biridir. Meclisin düzenleneceği alanın içi altından süsler ile süslenir ve
mekân son derece çekici ve güzel hâle dönüştürülür:

Hemân sa’ât bezendi bezm-i şâhî
Müşerref kıldı tahtı vü külâhı (156/4176)
Buyurdı kim bezendi tâk u eyvân
Sipihre çifte urdı devr-i dîvân (242/6392)
Meclis yapılan yerler, gül ile süslenerek meclis yapılan mekân güzelleştirilir ve güzel kokması sağlanır:

Bezedi ol yeri Şâvûr-ı üstâd
Şu resme kim gören der cennet-âbad (106/2908)
Göz erdügince gülden hırmen etdi
Sanasın tağ u taşı gül-şen etdi (106/2912)
7. Meclisin Süresi ve Zamanı
Meclisler, ihtiyaç görüldüğü zaman sabah, akşam, gece fark etmeksizin
tertip edilmiştir. Akşam başlayan meclislerin sabaha kadar devam ettiği
görülür (s. 113-114: 3094-3102).

Çü bulmışlardı devrândan vefâyı
Gece erince sürdiler safâyı (114/3097)
Geceden subh olınca derd ü hasret
Seherden geceye-dek ‘ayş ü ‘işret (114/3098)
Hüsrev’in, Şirin ile kavuşmaları dolayısıyla tertip ettiği eğlenceler yedi
gün devam etmiştir.

Yidinci gün buyurdı şâh kim mâh
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Gerü öz menziline ergüre râh (241/6376)
8. Eğlence meclislerindeki etkinlikler
Eğlence meclislerinde alışkanlık haline gelen bazı etkinlikler de vardır.
Bu etkinlikler: mecliste bahşiş vermek ve dağıtmak, saçmak; altın ve inci
saçmak, bir başkasına kadeh vermek, hikâye anlatmak.

8.1. Mecliste Bezl ve Bahşiş
Meclislerin önemli etkinliklerinden biri padişahın bahşiş vermesi, saçıp dağıtmasıdır. Bahşiş dağıtmak, padişahın büyüklüğü ile birlikte cömertliğini göstermesi açısından önemlidir (Armutlu, 2016: 91):

Eyüye yavuza bahşiş hünerdür
Bu kesb-i hayr ise ol def’-i şerdür (142/3847)
Çü her âyîni yetürdi yerine
Firâvân bahşiş etdi her birine (251/6601)
8.2. Altın, İnci Saçmak
Mecliste yapılması alışkanlık haline getirilen diğer etkinlik ise meclisteki katılımcılara altın, gümüş, mücevherler saçmaktır:

Nisâr idişdiler dürr ü cevâhir
Ne cevher her biri bir necm-i zâhir (107/2950)
Nisâr eylediler şâh ayagına
Saçup ılduz bigi mâh ayagına (107/2953)
8.3. Kişiye Şarap Kadehi Vermek
Mecliste şarap sunmak görevi her ne kadar sakilere tahdis edilmişse de
bazen meclisin ileri gelenleri de şarap sunar. Mecliste bir kişiye şarap sunmak, o kişi için büyük bir övünç kaynağıdır (Armutlu, 2016: 95):

Hümâyûn dilberi Şâvûra verdi
Mey-i sâfîyi san mahmûra verdi (251/6602)
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غزلِ کمال
PROF. DR. ESEDULLÂH VAHÎD 

ÖZ
Unsurî’nin, Rudekî’nin gazellerini övgüyle andığı zamandan
Kemâluddîn-i Hocendî’nin yaşadığı çağa kadar Fars gazeli Horasan
bölgesinden öte Azerbaycan ve Fars gibi edebiyat ocağı bölgelerde de
yaygın olarak kabul görmekteydi. Bu coğrafyada aşk gazellerinde: Enverî,
Zahîr-i Faryabî, Kemâluddîn-i İsmaîl ve Sadî; tasavvuf içerikli gazelde de;
Senaî, Attâr, Irakî ve Mevlanâ’nın gazelleri öne çıkmaktaydı. Bilimsel
ayrıntılı araştırmalar, Sadî’nin gazellerinin aşk gazellerinin doruktaki
örnekleri; Mevlanâ’nın gazellerinin de tam anlamıyla doruktaki tasavvufi
gazeller olduğunu göstermektedir. Sekizinci yüzyılda artık gazelin
ilerleyeceği bir manevra alanı kalmamıştı. Çaresiz olarak Evhadî-yi
Merağeî, Selmân-i Sâveci, Hâcû-yi Kirmanî, Kemâl-i Hocendî ve Hâfız
gibi şairler gazelin yoluna yeni bir tasarı ve yeni bir tarz koydular. Bu
şairler aşk ve tasavvufi gazelleri iç içe sentezleyerek iki yönlü gazel tarzını
oluşturdular. Bu dalda Hâfız’ı bir tarafta tutarsak Kemâl-i Hocendî’nin
rolü diğer şairlerden daha baskındır. Bu makalede yazar özet olarak genel
anlamıyla gazeli, gelişimini, Kemal-i Hocendî’nin gazelinin ayırıcı
özelliklerini yapısal, dil ve estetik açısından incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Gazel, Şiir, Fars Gazeli, Kemal-i Hocendî.

ABSTRACT
Khudjandi, the Persian sonnet, in addition to the Khorasan domain,
flourished in other literary centers, such as Azerbaijan and Fars. In this
geographical area, the romantic sonnets were more evident in the sonnets
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of Anwari, Zahir Faryabi, Kamaluddin Ismail and Saadi; and the mystical
sonnets in Sana'i, Attar, Iraqi, and Molana. Experimental and scientific
studies show that Sa'di's sonnets represent the fullness of the romantic
sonnets and Rumi's sonnets represent the full-scale mystical sonnets. The
structure, language, and the aesthetic foundations of the romantic and
mystical sonnets have evolved and perfected from the beginning to the
time of Saadi and Rumi, in accordance with social and cultural
requirements. In the eighth century there was no longer any opportunity
for the development of the sonnet. In the meantime, Khojandi's
contribution - if Hafiz's artistic genius is ignored - is more significant in
the delivery of the sonnet than in other poets. In the sonnet of perfection,
in addition to the common features of the combination of romantic and
mystical themes, there is a special structure, language, and aesthetic
foundations that distinguish him from the others. In addition, numerous
signs and symptoms of perfectionism are evident in the poetry of
perfection, which later led to the formation of the school. In this paper, the
author has attempted to look at the overview of the sonnet and its
perfection, the different aspects and features of the sonnet, including
structure, language and aesthetics.
Inevitably poets such as Oohadi Maraghey, Salman Savoji, Khawaji
Kermani, Kamal Khojandi and Hafiz, organized new style and design,
sounded in front of the sonnet By combining the themes of romantic and
mystical sonnets, these poets created two-sided sonnets, transformed the
Persian sonnets and prevented them from degeneration and decline.
Keywords: sonnet, poetry, sonnet perfection, integration period

چکیده
 غزل، غزل رودکی را میستود تا زمان حیات کمالالدّین خجندی،از زمانی که عنصری
 در کانونهای ادبی دیگری همچون آذربایجان و فارس، افزون بر حوزۀ خراسان،فارسی
، غزل عاشقانه در غزلیّات انوری، در این گسترۀ جغرافیایی.رونق و رواج فزاینده ای یافت
، عطّار، کمالال دّین اسماعیل و سعدی؛ و غزل عارفانه در غزلیّات سنایی،ظهیر فاریابی
 بررسیهای دقیق و علمی نشان میدهد که غزل.عراقی و موالنا نمود بیشتری داشت
سعدی نمایندۀ تمامعیار کمال غزل عاشقانه و غزل موالنا نمایندۀ تمامعیار غزل عارفانه
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است .ساختار ،زبان و مبانی جمالشناسی غزل عاشقانه و عارفانه ،از آغاز تا روزگار سعدی
و موالنا ،متناسب با مقتضیات اجتماعی و فرهنگی ،تحوّل یافته و به کمال رسید.
در قرن هشتم دیگر مجالی برای پیشرفت غزل وجود نداشت .ناگزیر شاعرانی چون
اوحدی مراغهای ،سلمان ساوجی ،خواجوی کرمانی ،کمال خجندی و حافظ ،شیوه و طرح
نوی در پیش روی غزل افکندند .این شاعران با تلفیق مضامین غزل عاشقانه و عارفانه،
غزلیّاتی دو وجهی آفریده ،در غزل فارسی تحوّلی ایجاد کردند و آن را از انحطاط و افول
بازداشتند .در این میان سهم کمال خجندی  -اگر نبوغ هنری حافظ نادیده گرفته شود-
در تحوّل غزل از دیگر شاعران چشمگیرتر است .در غزل کمال عالوه بر وجود وجوه
مشترک تلفیق مضامین عاشقانه و عارفانه ،ساختار ،زبان و مبانی جمالشناسی ویژهای
است که غزل او را از دیگران متمایز میکند .افزون بر این ،نشانههای وقوعی و واسوختی
متعدّدی در شعر کمال مشهود است؛ نشانههایی که بعدها منجر به شکلگیری مکتب
وقوع شد .نگارنده در این مقاله کوشیده است با نگاهی به سیر اجمالی غزل و کمال آن،
وجوه و ویژگیهای متمایز غزل کمال؛ از جمله ساختار ،زبان و جمالشناسی بپردازد.
کلید واژه ها :غزل ،شعر ،کمال غزل ،دورۀ تلفیق.
مقدمه
شیخ کمال الدین مسعود خجندى متخلّص به کمال و معروف به شیخ کمال از عرفا و
شعراى مشهور سدۀ هشتم هجرى است .وى در خجند از شهرهاى ماوراء النّهر به دنیا آمد
و از سنین جوانى به شاعرى پرداخت و دیرى نپایید که شهرت او از زادگاهش فراتر رفت
و غزلیات پرشور وى مورد عنایت صاحبدالن سخنشناس قرار گرفت .بنابر
نوشته عبدالرحمن جامى در نفحات االنس وى در کسب معارف باطنى سخت کوشا بوده
و مدّتها در چاچ از محضر عارف بزرگوارى به نام خواجه عبیداهلل بهرههاى روحانى برده
است( .نک :جامی )609 :1386 ،کمال در میانْسالى به سفر حج رفت و به هنگام بازگشت
در شهر تبریز اقامت گزید و مورد عنایت سلطان حسین جالیر قرار گرفت و به دستور او
باغ و خانقاه زیبایى در وییالن کوه شهر تبریز براى او در نظر گرفتند .او در تصوِّف کامل
عیار ،در ارشاد داراى کالمی نافذ ،در زهد و تقوى به نهایت ،و در شعر و ادب استاد بود.
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وى به سال  803هـ .ق در شهر تبریز درگذشت و در خانقاه خود واقع در وییالن کوه به
خاک سپرده شد  .غزل کمال از جهاتی در سیر تکامل ،رکود و افول غزل فارسی حائز
اهمیّت است.
غزل در اصل لغت ،به معنی عشقبازی و حدیث عشق و عاشقی کردن است(.همایی،
 124 :1361و نیز نک :رازی ،بیتا )415 :به لجاظ فرم به اشعاری اطالق میشود که با
مطلع مصرّع بر یک وزن و قافیه باشند .تعداد ابیات غزل را حداقلّ پنج و حدّاکثر پانزده
بیت منظور کرده اند(.همایی :همان) مضمون غزل غالب ًا ذکر زیبایی معشوق و بیوفایی و
سنگدلی او و قصّۀ فراق و محنت کشیدن عاشق است .باید دانست که در غزل تنها حدیث
مغازله شرط نیست بلکه ممکن است غزل متضمّن مضامین اخالقی و دقایق حکمت و
معرفت باشد(.همان) در گذشته اشعار غنایی و سرودههای آهنگین عاشقانه را غزل
می گفتند که با الحان موسیقی همراه بود و آن را غالباً با ساز و آواز میخواندند .در اشعار
ل
بازمانده از پیشاهنگان شعر فارسی ،از عهد شکلگیری حکومتهای نیمهمستقلّ و مستق ّ
ایرانی طاهری ،صفّاری و سامانی ،از جمله در شعر حنطلۀ بادغیسی سخنان عاشقانهای
مییابیم که در مضمون و محتوا مصداق غزل فارسی میتواند باشد .اگر غزل را در معنی
اعمّ آن در نظر بگیریم -نه قالب تعریف شده در دورههای بعد -از عهد سامانی شاعران به
سرودن آن و جای دادن در تغزّالت دلنشین در آغاز قصاید مبادرت کردهاند .از این رو
میتوان گفت نخستین غزلهای دلانگیز را رودکی سروده است؛ از جملۀ آنهاست:
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتیهای او
زیر پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میاان آید همی
ای بخارا شاد باش و دیر زی
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میر زی تو شادمان آید همی
میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی
(رودکی)23 :1374،
در سه قرن اوّل هجری غزل در قیاس با دورههای بعد ،رواج پیشرفت چندانی نداشت
امّا در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم کمتر شاعری را مییابیم که به سرودن غزلهای ساده
به زبان فارسی دری مبادرت نکند .در نیمۀ دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم اندکاندک
غزل به صورت مستقلّ از قصیده -نه به شکل تغزّل و تشبیب -نمود پیدا میکند به طوری
که از این به بعد شاعران بیشتر از قصیده ،به سرودن غزل همّت میگمارند .تغزّل که در
آغاز قصاید ،به نوعی با موضوع قصیده همداستان بود و ابیات تشکیل دهندۀ آن به همدیگر
وابسته بودند ،دیگر از این پس به صورت مستقلّ ،نوعی از اقسام شعر محسوب میشود به
گونه ای که ابیاتش همچون تغزّل به همدیگر وابسته نیست .بدین ترتیب توجه به غزلسرایی
از میانه های قرن پنجم و آغاز قرن ششم شیوع بیشتری یافت .کمتر کسی از شاعران را
در این دوره می توان یافت که در گسترش و پیشرفت غزل سهم و نقشی نداشته باشد .از
همین د وره ،سرایش غزل به دو نوع عاشقانه و عارفانه ظهور پیدا میکند1.
غزلهای عاشقانه در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم به وسیلۀ شاعرانی چون انوری،
ظهیر فاریابی ،مجیر بیلقانی ،خاقانی و جمالالدّین اصفهانی به نحو مطلوبی پیش رفت و
سر انجام به وسیلۀ سعدی به حدّ اعالی کمال رسید .او در غزلهای خود با زبان شیرین و
سخن لطیف و بیان سهل و مضامین بکر و نو کمال مهارت را آشکار کرد و کاری را که از
رودکی آغاز و به انوری و ظهیر رسیدهبود ،به نهایت رسانید(.صفا :1339 ،شصت و نه)
در غزل عارفانه ،سنایی پیشاهنگ است .او قاعدل مثلّثی را در غزل عارفانه بنا نهاد که
عطّار و موالنا دو ضلع دیگر آن به حساب میآید .بدین ترتیب سنایی آغازگر ،عطّار دنبال
کننده و موالنا به کمال رسانندۀ غزل عرفانی است .پس تا قرن هفتم غزل عاشقانه و
 1شایان ذکر است که غیر از دو نوع غزل عاشقانه و عارفانه و زیر مجموعههای آنها ،به جهت مضمون و محتوا
می توان اقسام دیگری برای غزل برشمرد؛ از جمله :غزل مدحی ،سیاسی ،اجتماعی و  . ...در این مقاله هدف ،تعقیب
وجه غالب انواع غزل است(.برای مزید اطالع از انواع غزل بنگرید به شمیسا)277 :1380 ،
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عارفانه ،جز در سخن بعضی از شاعران که چاشنیی از عرفان پذیرفته بودند ،از یکدیگر
جدا بود .پس کمال غزل عاشقانه را در غزل سعدی و کمال غزل عارفانه را در غزل موالنا
میتوان دید.
در قرن هشتم دیگر مجالی برای پیشرفت غزل وجود نداشت .ناگزیر شاعرانی چون
اوحدی مراغهای ،سلمان ساوجی ،خواجوی کرمانی ،کمال خجندی و حافظ ،شیوه و طرح
نوی در پیش روی غزل افکندند .این شاعران با تلفیق مضامین غزل عاشقانه و عارفانه،
غزلیّاتی دو وجهی آفریده ،در غزل فارسی تحوّلی ایجاد کردند و آن را از انحطاط و افول
بازداشتند .در این میان سهم کمال خجندی  -اگر نبوغ هنری حافظ نادیده گرفته شود-
در تحوّل غزل از دیگر شاعران چشمگیرتر است .در غزل کمال عالوه بر وجود وجوه
مشترک تلفیق مضامین عاشقانه و عارفانه ،ساختار ،زبان و مبانی جمالشناسی ویژهای
است که غزل او را از دیگران متمایز میکند .افزون بر این ،نشانههای وقوعی و واسوختی
متعدّدی در شعر کمال مشهود است؛ نشانههایی که بعدها منجر به شکلگیری مکتب
وقوع و بعد از آن سبک هندی شد .ذیالً به بررسی آفاق غزل کمال میپردازیم:
بحث
توفیق و ماندگاری هر شاعری در حیات هنری و اجتماعی ،به عوامل عدیدهای بستگی
دارد؛ برخورداری از سرچشمه های اصیل فرهنگی ،عمق عواطف انسانی ،تخیّل و
نوآوریهای هنری و باالخره تأثیر در نفوس اقشار جامعه ،ازجملۀ آن عوامل است .با رویکرد
به این جنبهها و عوامل ،میتوان به آفاق شعر و غزل کمال خجندی نگریست و با ارزیابی
آنها ،میزان ماندگاری ،جایگاه شعر و شخصیّت او را در میان شاعران و در عرصۀ تاریخ
ادبیّات -تاحدودی -سنجید و تبیین کرد.
 .1برخورداری از سرچشمه های اصیل فرهنگی
کمال در بهره مندی از سرچشمه های اصیل فرهنگی ،اعمّ از فرهنگ ملّی و دینی ،بی
آن که همچون اغلب شاعران دیگر ،متفنّن باشد ،عناصر فرهنگی را با تخیّل و عاطفه
آمیخته و با رنگ و زبان شعر بیان کرده است .از این چشم انداز می توان کمال را -با
اندک تسامح -جامع فرهنگ ایرانی و اسالمی دانست.
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مقصود این است که شاعر یا نویسنده چه اندازه دارای پشتوانه فرهنگی است و از
آبشخورهای اصیل فرهنگ ملّی و دینی ،چه میزان بهره برده است .در این عرصه بی مقدمه
چند نکته در خصوص شعر کمال گفتنی است :کمال با یک پشتوانه فرهنگی بسیار غنی
به شعر روی آورده است .و عناصر فرهنگی مربوط به روزگار و همچنین کشور و ملت
خویش را با عاطفه و خیال آمیخته و در شعر خود عرضه داشته است .مهمّ ترین نشانه
های سرچشمه های فرهنگی را در شعر کمال ،میتوان در بازتابهای فرهنگ ایرانی پیش
از اسالم ،فرهنگ دورۀ اسالمی ،آثار مفاخر فرهنگی و ادبی ،تأثیر دانشهای مختلف و نیز
مفاخر فرهنگی معاصرش دید.
کمال در جای جای اشعارش به داستانها ،افسانهها و آگاهیها و آنچه مربوط به فرهنگ
غنی ایران پیش از اسالم است  -اعم از آیین های زرتشتی ،موسایی و ترسایی -اشاراتی
داشته است .این اشارات بیانگر این است که کمال با آگاهی کامل ،اینها را به عنوان میراث
فرهنگی ،مدّ نظر داشته است .خوانندۀ شعر او ،بازتابهایی از این عناصر فرهنگی و آیینها
را در شعر او می بیند .یاد روزگار جمشید و کی ،ذکر احوال پیر مغان ،استشهاد به داستان
خضر و موسی ،عیسی ،اشارات داستانی به خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد از جملۀ
آنهاست:
ای مست گر افتی به سر تربت شاهان
مشتاق لب جام بیابی لب جم را
(کمال خجندی)19 :1375 ،
مشو به میکده غایب ز چشم پیر مغان
که با مرید نظرهاست پیر مرشد را
(همان)17 :
نخست پیر مغان نام من برد ز حریفان
تحیّتی که به رندان دردخواره نویسد
(همان)147 :
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برای خضر و موسی ،عیسی و دیگر اشارات داستانی نگاه کنید به( :همان،96 ،42 :
)120
از آغاز دورۀ اسالمی تا روزگار حیات شاعر ،در میان آثار بازمانده از تعالیم اسالمی و
قرانی ،آموزه های علمی و ادبی و نیز شعر شاعران ،شاهد عناصر فخیم و استوار فرهنگی
هستیم .کمال جای جای در شعرش به اغلب آنها اشاره کرده است .از معارف بلند اسالمی
گرفته تا مفاهیم قرآنی را به کرّات در شعر او بازتاب داشته است .شعر شاعران بزرگ را به
گونه ای در کالمش یادآور شده است .در حوزۀ ادبیّات دوره اسالمی ،کمال از شاعران و
بزرگان قلم و هنر از رودکی گرفته تا سعدی و موالنا و حافظ و دیگر بزرگان شعر فارسی
و گاه تازی یاد کرده و به پیروی از آنها شعر گفته است .او شیفتۀ ادبیّات فارسی در ادوار
گذشته بوده؛ از چشم و چراغ و گل سر سبد ادبیّات فارسی ،حافظ شیرازی بیشتر تأثیر
پذیرفته و در تأسّی از او شعر سروده است .اگر از دیگر نشانههای و تأثیرات شاعران و
نویسندگان ادب فارسی در شعر کمال صرفنظر کرده ،تنها به تأثیر سعدی ،موالنا و حافظ،
 به عنوان عصارۀ فرهنگ ایرانی -در شعر او بسنده کنیم ،باید شعر او را دارای مهمّ ترینپشتوانۀ ادبی در دورۀ اسالمی بدانیم( .نک :همان ،سی و پنج -چهل)
 .2عمق عاطفی و انسانی
در بعد عاطفی و انسانی ،آن چه در غزل کمال چشم انداز فراخی دارد ،عناصری است
از قبیل :خداجویی ،کمال جویی ،حقیقت جویی ،صلح ،عشق و زیبایی ،حیات جاوید و در
نهایت شعر که زبان حقیقت است .می توان گفت که بعد عاطفی و انسانی شعر کمال،
داستان غم انگیز سرنوشت انسان بحران زده ای است که به زبان هنری بیان شده است.
دراین افق ،عواطف پایدار انسانی و ثبات آنها بیشتر مورد توجّه است .عواطف انسان
نسبت به آمال خود در گذشته ،عشق و غم و در نتیجه رسیدن به معشوق و خدا بوده
است .در این چشم انداز شعر کمال بسیار عمیق و استوار است .اگر به شعر شاعران دقّت
کنیم ،اینها به گونهای در صدد بیان گمشده ای از زندگی انسان هستند؛ یعنی انسان چه
گمشده ای دارد؟! شاعران هر کدام در تقلّای بیان گمشدۀ خویشاند .این گمشده چیست؟
این گمشده برای هر شاعری می تواند خدا ،عشق ،معرفت ،حقیقت ،زیبایی ،صلح ،آزادی،
کمال جویی باشد .کمال در کالم شعر خود خواسته است تا وضعیت انسان را که در این
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روزگارش گرفتار دنیا و مافیهاست ،در این وانفسا به نحو شایسته بیان کند؛ انسانی که
دارای آمال و آرزوهای دور و دراز برای رسیدن به حقیقت ،کمال ،خدا ،عشق و زیبایی
است و پیوسته در صدد آن است که تمام حجابهای پیش رو را برهم زند و به مطلوب خود
دست یابد .کالم او در این عرصه ،پایدار و استوار است و از نوع عواطف آنی و گذرا نیست؛
بدین معنی که تمام عناصر این حوزه با روح کمال و شعرش عجین شده و طرفه ای
انگیخته و کالم او را تأثرگذار و جاودان ساخته است .در غزل زیر عمق عاطفی و کال
جویی کمال بیشتر مشهود است:
آن چه رویی است که حسن همه عالم با اوست
دل در آن کوی نه تنهاست که جان هم با اوست
در عیسی که به رنجور شفا میبخشد
دم نقد از لب او جوی که این دم با اوست
خانۀ دل به خیال لب او دار شفاست
چند نالد دل مجروح که مرهم با اوست
دهنت گرچه ز ما خاتم دلها دزدد
چون بخندد همه دانند که خاتم با اوست
گو میارید به ما شادی بگریخته را
چه کنم شادی بیدوست که صد غم با اوست
صاحب درد ز طوفان بال جان نبرد
نوح هرجا که رود دیدۀ پرنم با اوست
روی زیبای تو در دیدۀ گریان کمال
کعبۀ حسن و جمال است که زمزم با اوست
(همان)76 :
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 .3صعود هنری و ابداعات و نوآوری ها
در این چشمانداز ،تخیّل وصف ناپذیر شاعر ،زبان ویژه ،تناسب محتوا و جریان ذهنی
با شکل و قالب شعر ،گره خوردگی و همخوانی عناصر سازنده شعر با یکدیگر و سرانجام
تصاویر بکر و هنری از جمله مسائل برجسته در شعر کمال به حساب می آید .در بعد
صعود هنری و ابداعات و نوآوریهای هنری چند مسأله م ّد نظر است :تخیّل ،زبان ،موسیقی
و قالب و فرم شعر .چهار منظری که تشکیل دهندۀ افق هنری شعر محسوب می شوند:
- 1-3تخیّل
عاری هر تعصّب و جانبداری ،می توان گفت کمال در حوزۀ تخیّل به استثنای حافظ،
سرآمد شاعران همروزگار خویش است .او در کنار تصویرسازی های قدمایی که مربوط به
ادبیّات غنی گذشته است ،به دنبال مکتب به دنبال تحول در برخی صور خیال بوده است.
از جملۀ آنها تشبیه و تمثل است .در حوزۀ تشبیه ،کمال بیشتر به تشبیههای مضمر و
ضمنی و تفضیل پرداخته و با ظرافت و مهارت تمام شیوهای بدیع آفریدهاست .اگرچه این
نوع تشبیه بیسابقه نیست ،ولی تشبیهات کمال از لونی دیگر است .از آن جمله است:
دی چاشتگه ز چهره فکندی نقاب را
شرمنده ساختی همه روز آفتاب را
(کمال خجندی ،همان)15 :
تمثیل در غزل کمال وجه تمایزی در حوزۀ تخیّل او ایجاد کردهاست؛ عنصر خیالی که
در شعر دورۀ صفوی از ممیّزات شعر آن دوره محسوب میگردد؛ از جمله:
دل سوخت در سماع و نمیایستد ز چرخ
رقصی است گرم بر سر آتش کباب را
(همان)
 -2-3زبان
عاطفه و تخیّل در شعر نیازمند زبانی هستند که ظرف ارائۀ آنها باشد (.شفیعی
کدکنی )91 :1380،بنابراین زبان یکی از عناصر بسیار مه ّم در شعر است .مه ّم ترین توفیق
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کمال در حوزۀ هنری ،در حوزۀ زبان است .زبان او در شعر همچون زبان سعدی  ،سهل
ممتنع است .او توانسته است که زبان معیار روز را -هم در حوزۀ صرف ،لغات و کلمات و
هم در حوزۀ نحو وبالغت -از سرچشمه های غنی فرهنگی سیراب کرده ،در کالم و شعرش
به عنوان ابزار کار و نشان هنری به کار ببرد و باالخره شایسته ترین توفیق کمال در بعد
هنری کالمش ،در ایجاد وحدتی است که در میان عناصر هنری تخیّل ،موسیقی ،زبان،
فرم شعر – البتّه در اشعاری که نمایانگر شخصیبت هنری و پایگاه شاعری او هستند -به
وجود آورده است و همۀ اینها را در خدمت پیام و در خدمت مفهومی که در نظر داشته،
به کار برده است .نباید فراموش کرد که گاه نشانههایی از جهت صرفی؛ از جمله کثرت
کلمات عربی ،مصدرهای جعلی و برخی از ترکیبات در شعر کمال مشهود است که میتواند
وجه تمایز برخی از غزلیّات او نسبت به دیگر غزلیّات شاعران در حوزۀ زبان باشد( .نک:
همان :غزلهای  580 ،543 ،289 ،216 ،152 ،9و )931
 -3-3موسیقی ،قالب و فرم شعر
موسیقی شعر هر شاعری القاگر بعدی از احساس هنری اوست .در موسیقی شعر ،تنوّع
اوزان عروضی ،قافیه و کاربردهای هنری آن و ردیف ،از نمود بیشتری نسبت به سایر
عناصر موسیقایی نظیر واجآرایی و مناسبتهای لفظی دارد.
 -1-3-3عروض
موسیقی عروضی غزلهای کمال ،همچون غزلهای دیگر غزلسرایان بزرگ؛ چون سنایی،
سعدی ،عطّار ،موالنا و حافظ ،بسیار متنوّع است .در حقیقت اوزان غزل کمال ،همان اوزانی
است که در سدههای ششم و هفتم و در بین شاعران معاصرش رایج بودهاست .کمال ضمن
بهرهمندی از بحور گوناگون رایج غزل ،اع ّم از بحور متّفقاالرکان و مختلفاالرکان ،گاه از
بحوری استفاده کرده است که در میان غزلیّات دیگر غزلسرایان بسامد اندکی دارد .از آن
جمله است استفاده از بحور متّفقاالرکان سالم؛ نظیر رمل ،هزج و رجز مثمّن سالم که
طنطنۀ خاصّی به غزلبّات کمال بخشیده است(.نک به ترتیب :همان :غزلهای 17 ،163و
 )220 ،18شماری دیگر از اوزان زیبا و دلانگیز کمال اوزانی نسبتاً غیر رایج در حوزۀ
موسیقی غزل است؛ اوزان غریبی که بسامد قابل مالحظهای دارند و موسیقی عروضی
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غزلیّات کمال را می توانند از غزل دیگر غزلسرایان متمایز سازند .این اوزان بدین قرارند:
بحر رجز مربّع مرفّل ،بحر سریع ،یحر متقارب مسدّس ،بحر خفیف و اوزان متنوّع
رباعی(.نک به ترتیب :همان :غزلهای 11 ،24 ،879و  19 ،12 ،19و  )20افزون بر این در
دیوان کمال غزلیّاتی وجود دارد که موسیقی آن متناسب با موسیقی خانقاهی است( .نک
به ترتیب :همان :غزلهای)969 ،813
برای نمونه بحر رجز مربّع مرفّل:
گفتی کهای تو من بندۀ تو
بیجرم از چشم افکندۀ تو
(همان)344 :
 -2-3-3قافیه
نقش قافیه در کمال موسیقی شعر بر کسی پوشیده نیست .قافیه زنگ پایانی مصاریع
مطلع غزل و استمرار آن در مصاریع دوم ابیات دیگر است؛ استمرار و تداوم موسیقیی که
باید هم با موسیقی عروضی شعر و هم با محتوای آن تناسب داشته باشد .تنوّع کاربرد
قافیه در غزلیّات کمال چشمگیر است .کمال در پرداختن به قافیه از تمام حروف بجز پ،
ذ و ع ،به عنوان حرف روی که بنیان موسیقایی قافیه در آن نهفته ،استفاده کردهاست .او
در استعمال قافیه های نادر و تنگ از جمله حروف ظ ،غ ،خ و ...که در شعر دیگر شاعران
غزلسرا کمتر یافت می شود مهارت داشته است .گویی خود کمال در آوردن قوافی سخت
تعمّد داشته به گونهای که خود در یکی از غزلها به این مساله اشاره کرده است:
وصف دهنت کمال دایم
در قافیههای تنگ گوید
(همان)213 :
او با وجود مهارت در آوردن قوافی متنوّع و سخت از خطای تکرار قافیه و عیوب قافیه
بری نبودهاست .این نشانهها در شعر شاعران بعد از کمال بیشتر مشهود است.برای نمونه:
یار از ستیزه کینۀ یاران به جد گرفت
آزار ریش سیهفگاران بهجد گرفت
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دیدند عاشقانش و آغاز گریه کرد
گفتم درون خانه که باران به جد گرفت
دل با خیال آن که سیاهان مبارکند
سودای زلف و خال نگاران به جد گرفت
افتاده را چو چاره نباشد ز دستگیر
بیچاره زلف سیمعذاران به جد گرفت
کردند خاص و عام همه نسبتش به هزل
زاهد چو طعن بادهگساران به جد گرفت
پیر مرید گیر چو لولیصفت فتاد
موی کسان چو آینهداران به جد گرفت
بی روی یار چشم ترت گریه را کمال
این بار همچو ابر بهاران به جد گرفت
(همان)106 :
در این غزل برخی از کلمات قافیه دارای نشانۀ جمع هستند که از نظر دانش قافیه،
خالی از اشکال نیستند .این عیب را علمای قافیه شایگان مینامند(.نک:تجلیل:1378 ،
 )80اگر تکرار قافیه و وجود عیوب در قافیه جزو ویژگیهای شعر دورههای بعد از کمال
همچون سبک هندی باشد باید کمال را آغازگر این تحوّل در قافیۀ غزل بدانیم.
 -3-3-3ردیف
اغلب غزلهای کمال مردّفاند و این ردیفها پیشینهای نادر دارند .وجه غالب ردیفها در
غزلهای کمال ،ردیفهای فعلی است .افعال به لحاظ دستوری ،نیازمند همکردها و
وابسته هایی است که در افعال پیشوندی ،مرکّب و عبارات فعلی نمود بیشتری دارد؛ به
همین سبب در غزلهای کمال شاهد ردیفهای طوالنی و گاه دشوار هستیم که در غزل از
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آغاز تا روزگار کمال متداول نبوده است .این امر شعر کمال را از جهت پرداختن به ردیفهای
طوالنی از غزلسرایان پیشین و معاصر خود متمایز می سازد .از آن جمله است:
بعد از امروز آشکارا دوست میدارم تو را
از تو چون پوشم نگارا دوست میدارم تو را
(کمال خجندی ،همان)16 :
تو را گر بیوفا گفتم چه گفتم
غلط کردم خطا گفتم چه گفتم
(همان)276 :
 -4-3-3قالب و فرم غزل
شکل و فرم غزل کمال همان است که در تعریف غزل ذکر شد امّا نکات شایان تأمّلی
در غزل کمال هست که در قیاس با فرم غزل دیگر غزلسرایان ،غزل او را به لحاظ فرم،
متفاوت نشان میدهد .مهمّترین نکته در فرم غزل کمال تعداد ابیات آن است .تعداد ابیات
اغلب قریب به اتّفاق غزلهای کمال هفت بیت است .او خود در جایجای اشعارش به این
مسأله متعرّض شده است.
مرا هست اکثر غزل هفت بیت
چو گفتار سلمان نرفته ز یاد
که حافظ همیخواندش در عراق
بلند و روان همچو سبع شداد
به بنیاد هر هفت چون آسمان
کزین جنس بیتی ندارد عماد
هفت بیت آمد غزلهای کمال
(همان)420 :
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پنج گنج از لطف آن عشر عشیر
(همان)421 :
گویی کمال در این امر تعمّدی داشتهاست .از دیر باز عدد هفت در میان اقوام مختلف؛
به ویژه ایرانیان عدد هفت مورد توجّه و احترام بوده است .عدد هفت در مذاهب ،در تصوّف
و سنن و آداب اهمیّت فراوانی داشته و شمار بسیاری از امور و مواضیع هفت بودهاست؛
مانند هفت طبقۀ زمین ،هفت آسمان،ایّام هفته ،هفت فرشته ،هفت طواف ،هفت
امشاسپند ،هفت اقلیم ،هفت شهر عشق ،هفت مردان و ( ...نک :دهخدا 1373 ،ذیل هفت)
اگر نیک بنگریم عدد هفت چنان که خود کمال به تعریض اشاره کرده است ،عدد کمال
است .کمال با آگاهی و تعمّد تعداد ابیات غزلش را هفت در نظر گرفتهاست .هم از این
جهت که هفت عدد کمال است و کمالِ غزل هم به غزلِ کمال منتهی میشود و نیز هفت
در میان تعداد ابیات غزل-که تا پانزده نوشتهاند -عدد اعتدال به حساب میآید .پس به
عقیدۀ کمال ،کاملترین غزل ،غزل هفت بیتی است.
 -4دیگر مختصّات غرل کمال
 -1-4تلفیق مضامین غزل عاشقانه و عارفانه از مهمّترین ویژگیهای شعر کمال بهشمار
میرود .همچنان که در تعریف غزل گذشت ،غزل عاشقانه و عارفانه پیش از کمال ،به
کمال رسیده بودند .دیگر در روزگار کمال برای غزل مجالی برای جوالن وجود نداشت .در
جستن راه چاره برای حیات غزل،کمال همسو با دیگر شاعران و پررنگتر از آنان ،ظهور
داشت .او هم غزل عاشقانه میسرود و هم غزل عارفانه .امّا در کنار شاعرانی چون اوحدی
مراغهای ،سلمان ساوجی ،خواجوی کرمانی ،کمال خجندی و حافظ ،در دگرگونی و تحوّل
غزل –که تلفیق غزل عرفانی و عاشقانه بود -سهم قابل مالحظهای داشت .نمونهای از
تلفیق مضامین غزل عاشقانه و عارفانه:
عاشق کند مشاهدۀ حق به روی یار
یاری چنان طلب کن و عشقی چنان بیار
بیچاره غافالن که ندارند درد عشق
مشغول گشتهاند به تضییع روزگار
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گر نیست در درون تو سوزی بسان شمع
باری برون ریا بود این اشک را میار
تو جان خود به خود نتوانی نگاه داشت
دلدار خود بجوی و روانی بدو سپار
چون صبح در هوای تو جان میدهم به صدق
با همدم چنین به صفت همدمی بیار
گویند کشتگان محبّت نمردهاند
من میرم از برای تو روزی هزار بار
بویی چو بردهای ز گلستان معرفت
زهنار ای کمال قناعت مکن به خار
(همان)219 :
 -2-4ظهور بیشتر اصطالحات خط و کتابت در غزل کمال ،از دیگر ویژگیهای شعر
اوست .روزگاز حیات کمال ،عهد فرمانروایی آل جالیر و نیز حکمرانی میرانشاه فرزند تیمور
در آذربایجان است .بر کسی پوشیده نیست که دورۀ تیموری ،دورۀ رواج خط و نقّاشی و
هنر است .اگر شعر پیش از روزگار تیموری فراز فرود خود را طی کرده و به کمال رسیده
است ،هنر در عهد تیموری نشو و نما پیدا کرده و هنرمندان چیره دستی به منصّۀ ظهور
رسیده اند .نمادهایی از هنرها؛ بخصوص هنر خطاطی در شعر کمال گواه رواج این هنر
است .و تواند بود که خود کمال از این موهبت بهرهمند بوده است .برای نمونه:
نام آن لب به خط سبز به جایی دیدم
کاغذی یافتم و قند در او پیچیدم
آن خط از شوق کشیدم من گریان در پیش
حرف حرفش چو قلم گریهکنان بوسیدم
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نامه را نیمه به خون سرخ شد و نیمی زرد
نقش آن نام چو بر دیده و رو مالیدم
نقطۀ آن دهن امکان که ببوسم به خیال
که چو پرگار به گرد تو بسی پیچیدم
راست ناکرده زبان خواست قلم نام تو برد
بندش از بند جدا کردم و سر ببریدم
دل بگفتا دل از آن دفتر خوبی حرفی است
تا کسی بو نبرد از تو به انفاس کمال
آن چو حرفی ز سخن بود از او نشنیدم
چو گل اوراق جریده ز صبا پوشیدم
(همان)281 :
 -3-4نشانه های وقوعی و مختصّات جدید که تداعی کنندۀ سبک شعر مکتب وقوع
و به دنبال آن سبک هندی است ،از دیگر ویژگیهای غزل کمال است و این نشانه ها غزل
او را از دیگران متمایز میکند .با توجه به این نشانهها ،میتوان گفت که کمال در برخ
تحوّل غزل از عراقی به هندی است .دو غزل زیر به ترتیب نمایندۀ تمام عیار غزل وقوعی
و هندی است .در غزل اوّل عالوه بر نشانههای وقوعی ،عنصر گفتگو و نیز حسآمیزی
توجّه بیشتری به خود جلب میکند:
گفتم ای سیم ذقن گفت کرا میگویی
گفتم ای عهد شکن گفت چهها میگویی
گفتم ای آنکه نداری سر یک موی وفا
گفت معلوم شد اکنون که مرا میگویی
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گفتم ای جان ز دل سخت تو فریاد مرا
گفت با ما سخن سخت چرا میگویی
گفتم این زلف پریسان تو یا مشک ختاست
گفت تا چند پریشان و خطا میگویی
گفتم از باد نسیم تو شنیدن چه خوش است
گفت تا کی سخن از باد هوا میگویی
گفتم از دست دل خود به هالکم راضی
گفت این خود ز زبان و دل ما میگویی
گفتمش کی رسد از بخت پیامی به کمال
گفت آن روز که از ماش سالمی گویی
(همان)410 :
و نیز:
دی چاشتگه ز چهر فکندی نقاب را
شرمنده شاختی همه روز آفتاب را
تیغ تو را چه حاجت رخصت به خون ماست
بر حلق تشنه حکم روان است آب را
این است شیوه مردم بسیارخواب را
بینیم چشم مست تو بیمار و سرگران
دل سوخت در سماع و نمیایستد ز چرخ
رقصی است گرم بر سر آتش کباب را
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ای پردهدار حال دلم بین و عرضه دار
با شهریار ،قصّۀ شهر خراب را
عاشقکشی ثواب بود در کتاب عشق
آن شوخ هم ز دست نداد این ثواب را
گفتی چرا به صورت من عاشقی کمال
صورت ندیده چون بنویسم جواب را
(همان)15 :
نتیجه
نتایج مقاله فهرستوار به قرار زیر است:
 گشودن شیوه و طرحی نو پیش روی غزل؛ تلفیق مضامین غزل عاشقانه و عارفانه؛ استفاده از اوزان غیر رایج در غزل؛ استعمال قافیههای سخت و دشوار در غزل؛ تکرار قافیه و کاربرد قافیههای معیوب؛ کاربرد ردیفهای طوالنی و ردیفهای فعلی در غزل؛ اعتدال تعداد ابیات غزل؛ رواج گفتگو در غزل؛و وجود نشانههای مکتب وقوع و ردّ پای ویژگیهای سبک هندی.
منابع و مآخذ

آژند ،یعقوب( ،)1380تاریخ ادبیّات ایران ،چاپ اوّل ،تهران ،نشر گستره.
تجلیل ،جلیل( ،)1378عروض و قافیه ،چاپ اوّل ،تهران ،سپهر کهن.
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تولستوی ،لئون( ،)1373هنر چیست؟ ،ترجمه کاوه دهگان ،چاپ نهم ،تهران ،انتشارات
امیر کبیر.
حسنپور آالشتی ،حسین( ،)1384طرز تازه ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات سخن.
جامی ،نورالدّین عبدالرّحمان( ،)1386نفحات االنس من حضرات القدس ،به تصحیح
محمود عابدی ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات سخن.
خجندی ،کمال( ،)1375دیوان کمال خجندی ،به تصحیح عزیز دولتآبادی ،چاپ اوّل،
تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
خجندی ،کمال( ،)1374دیوان شیخ کمال خجندی ،به اهتمام ایرج گلسرخی ،چاپ اوّل،
تهران ،انتشارات سروش.
دهخدا ،علی اکبر( ،)1373لغتنامه ،چاپ اوّل دورۀ جدید ،تهران ،مؤسّسۀ انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران.
رازی ،شمس قیس(بی تا) ،المعجم فی معایی اشعار العجم ،به اهتمام قزوینی و مدذّس
رضوی ،کتاب فروشی تهران
رودکی ،اوعبداهلل جعفربن محمّد( ،)1374دیوان رودکی ،به کوشش منوچهر دانشپژوه،
چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات توس.
زرّینکوب ،عبدالحسین( ،)1378با کاروان حلّه ،چاپ یازدهم ،تهران ،انتشارات علمی.
زرّینکوب ،عبدالحسین( ،)1361نقد ادبی ،چاپ سوم ،تهران ،مؤسّسۀ انتشارات امیرکبیر.
شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ،)1370(،موسیقی شعر ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات آگاه.
شمیسا ،سیروس( ،)1372ک ّلیّات سبکشناسی ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات فردوس.
شمیسا ،سیروس( ،)1380سیر غزل فارسی ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات فردوس.
شمیسا ،سیروس( ،)1375سبکشناسی شعر ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات فردوس.
صفا ،ذبیحاهلل( ،)1329گنج سخن ،جلد ،1چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات ابن سینا.
صفا ،ذبیحاهلل( ،)1368تاریخ ادبیّات در ایران ،جلد ،3/2چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات
فردوس.
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صورتگر ،لطفعلی ،)1348(،سخن سنجی ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات ابن سینا.
فرشیدورد ،خسرو( ،)1373دربارۀ ادبیّات و نقد ادبی ،چاپ دوم ،تهران ،مؤسّسۀ انتشارات
امیرکبیر.
مرتضوی ،منوچهر( ،)1370مکتب حافظ ،چاپ سوم ،تبریز ،انتشارات ستوده.
مقاالت مجمع بزرگداشت کمال خجندی( ،)1375تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ولک ،رنه ،)1373(،نظریّه ادبیّات ،ترجمه ضیاء موحّد و پرویز مهاجر ،چاپ اوّل ،تهران،
انتشارات علمی و فرهنگی.
همایی ،جاللالدّین( ،)1361فنون بالغت و صناعات ادبی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات
توس.
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Türklerin Farsça ve Fars Edebiyatı ile tanışmaları İslam dinini kabul
ettikleri döneme rastlar. Türklerin Müslüman coğrafyada İranlılarla iç içe
yaşamaları ve aynı dini inançları paylaşmaları, Farsçaya ve Fars Edebiyatına yönelmelerinin en büyük etkenlerindendir. Türk hükümdarlar, Gazneliler ile başlayan süreçle İran coğrafyasına egemen oldukları andan itibaren Fars Edebiyatını koruma ve gelişmesine katkıda bulunmayı neredeyse bir görev saydılar. Türk hükümdarlar ve saray çevresi Farsça öğrendiler ve Farsça şiirler yazdılar, Farsça divançeler oluşturdular, Farsça
divanlar tertip ettiler. Bu süreç yıllar boyu devam etti.
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Farsça divan düzenleyen şairlerden biri de Türk Edebiyatı’nın en tanınmış şairi Erzurumlu Ömer Nef’î (ö. 1635)’dir. Nef’î, edebiyatımızda kaside şairi olarak tanınmıştır. Türkçe Divanı ile büyük bir şöhret kazanan
Nef’î’nin Farsça Divanı, sanki geri plana atılmış gibidir. Şüphesiz bunun
nedenlerinden biri Nef’î’nin dilinin ağırlığı yanında Divan’ın günümüz
bilim dünyasına güncellenerek sunulmuş olmamasından da ileri gelir.
Bu yeni sunum, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Atalay tarafından yapılmıştır. Üstat Atalay hem Fars Edebiyatı hem de Klasik Türk Edebiyatı üzerinde çalışan ve eserler veren velut biridir. Sayın Prof. Dr. Mehmet Atalay tarafından yayınlanan bu kitap: “NEF’Î FARSÇA DİVAN
METİN – ÇEVİRİ” başlığını taşır. Divan, Demavend Yayınları’ndan çıkmıştır (İstanbul 2109). Kitap, Önsöz, Kaynaklar ve Kısaltmalar, Giriş,
Nef’î’nin Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği, Nazım Şekilleri ve Muhteva
“Kasideler, Gazeller, Terci’bend, Kıt’a, Rübailer, Vezin” (s.1-87) ve
Nef’’nin Farsça Divanının Tercümesi “Kasideler, Terci’bend, Sâkînâme,
Kıt’a, Gazeller, Rübailer”den oluşur (s. 1-88).
Ön sözden anladığımız kadarıyla Nef’î’nin Farsça Divanı üzerinde bir
lisans tezi hazırlanmış, bu tezin metin kısmı Ali Nihad Tarlan tarafından
Türkçeye çevrilmiştir (1944). Bu çalışmaların ardından -elimizdeki kitabı
yayımlayan- Sayın Atalay tarafından “Nef’î Farsça Divanının Edisyon
Kritiği ve Üslûbu” adıyla Doktora Tezi hazırlanmıştır (1988). Kitabın giriş
kısmında temel kaynaklardan hareketle ve açıklayıcı zengin dip notlarla
Nef’î’nin hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ele alınmıştır. Bu kısım, Farsça
beyitlerle zenginleştirilmiştir. Bunlar, Nef’î üzerinde çalışanlar için de örnek materyal olabilecek hüviyettedir. Giriş kısmının içerik olarak önemli
bir yönü; “Nazım şekilleri ve Muhteva”’da verilen bilgilerdir. Burada
daha önce verilmemiş bilgiler yer almıştır. Başka bir ifadeyle Nef’î, üzerinde yapılan çalışmalarda, Farsça Divan’da yer alan nazım şekilleri ve
içerikleri hakkında (Farsça beyit örnekleriyle verilmiş) bilgi neredeyse yok
denecek kadar azdır.
Kitabın en önemli bölümü, “Nef’î’nin Farsça Divanının Tercümesi”
başlıklı kısımdır. Bu bölümü önemli kılan Nef’î’nin söylem biçimidir.
Nef’î, ilk okumada anlaşılır bir şair değildir. Onu anlayabilmek için de
onun söylem biçimini ve üslûbunu çözmek gerekir. Hele bu söylem Farsça
ile ifade edilmişse, güçlük bir derece daha artmıştır. Ama bu müşkil Sayın
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Atalay’ın çevirisiyle çözülmüştür. Bu tercümeyle bunun hafiflediği kanaatindeyiz. Nef’î’nin zor anlaşılmasındaki etkenlerin başında onun Sebk-i
Hindî tarzında yazmış olması gelir. Bu tarzın hayal dünyası ve paradoksal
imajları bu zorluğun sebebidir. Üstat Atalay’ın birikimi, metin tercümesi
üzerinde kendini göstermiş, okuyucunun elini güçlendirmiş ve yol göstericilik yapmıştır.
Kitap içerisinde Divanı’n tercümesinin yanında Farsça metni de verilmiştir. Böylece okuyucu her ikisini de görüp istediği kısımdan yararlanma
olanağına sahip olur. Divan’dan anladığımız kadarıyla içerisinde; 16 kaside, 21 gazel, 1 terci’bend, 20 kıt’a ve 171 rübai vardır. Toplam beyit satısı
1464’dür. Yine Divan’a göre ilk 8 kaside naattır (s. 1-26). Naatları takip
eden 4 kaside Mevlana’nın övgüsüne dairdir (27-39). Nef’î, Mevlevî olmamasına rağmen Mevlana’nın medhi hakkında dört kaside yazması onun
adı geçen kişiye karşı duyduğu hayranlığı ve sevgiyi göstermesi açısından
önemlidir. Nef’î, Türkçe Divanı’nda bir kasidesinde yer verdiği Mevlana’ya karşı duyduğu muhabbetin boşluğunu, Farsça Divan’ında doldurmuştur diyebiliriz. Bu durumu, bu kitaptan hem takip ederek hem de okuyarak görebiliyoruz. Ayrıca bu Divan’da yer alan ve tercümesi verilen
Nef’î’nin Sultan Murad hakkında yazdığı Farsça bir kaside (s. 46-48) ile
Türkçe Divanı’nda yazdıklarını karşılaştırma olanağına da sahibiz.
Farsça Divan’da yer alan ve çoğu âşıkane ve rindane olan gazelleri (5563), şuh bir eda ile yazılmıştır (s. 27). Bu tercüme sayesinde onun Farsça
yazdığı gazeller ile Türkçe yazdığı gazelleri mukayese etme şansına sahibiz. Divan’dan öğrendiğimize göre (s. 28) Nef’î’nin terci’bendi ile Kâmil-i
Cumhûrî, Vahşî-yi Bâfikî, Peyâm-i Kirmânî, Musâhib-i Gencevî, Derkî-yi
Kumî, Kudsî-yi Meşhedî ve Kelîm-i Kâşânî’nin terci’bendleri arasında da
benzerlik varmış. Nef’î üzerinde çalışanlar için önemli olan bir bilgiyi yine
bu kitaptan öğreniyoruz.
Son söz olarak diyebiliriz ki, Türkçe Divanı ile tanıdığımız Nef’î’yi, tanımada bir adım ileriye götürerek Farsça Divanı ile pekiştirdik, onun
Türkçe üst perdeden söylenen sert ve keskin sözlerin, Farsça Divan’da yumuşadığını, durulduğunu ve alt perdeden seslenildiğini gözlemledik.
Bizlere bu bilgileri aktaran, Türk ve Fars Edebiyatı alanına böyle güzel bir
çalışmayı sunan Sayın Prof. Dr. Mehmet Atalay’ı tebrik eder, başarılarının
devamını dilerim. Ayrıca daha çok Fars Edebiyatı alanında neşrettikleri
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kitaplarla büyük bir boşluğu dolduran Demavend Yayınları yetkililerini
de kutlarım.

