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SUNUŞ
Doğu Esintileri dergimiz üçüncü yılına girdi. Altıncı sayımız şimdi
elinizde. Dergimizin hem basılı formatına, 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.
Bizler için çok önemli bir sevindirici gelişmeyi sizlere müjdelemek
istiyoruz: Doğu Esintileri artık Tübitak Ulakbim Dergi Park’ta.
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
çalışmalarını 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.
Dergimizin bir sonraki sayısında buluşmak dileğiyle…
Doğu Esintileri
Yayın Kurulu

ŞAH İSMAİL (HATÂÎ) DİVANI HAKKINDA MANZUM ÇEVİRİ DENEMESİ
PROF. DR. MEHMET KANAR 

ÖZ
Türk edebiyatının birinci derecede önemli şairlerinden biri olan,
Hatâî mahlasını kullanan Şah İsmail (1487-1524)’in Külliyat’ının Türkiye’de, İran’da ve başka ülkelerde bir hayli nüshası vardır. Yazma nüshalar ışığında yapılan yayınlar arasında Arap harfli metin neşri olarak Aziz
Aga Ahmedov’un “Şah İsmail Hatâî, Eserleri” (I-II, Bakü, 1966-1973) adlı
çalışması, Turhan Genceî’nin “Şah İsmâil Hatâî” (Napoli, 1959) adlı neşri,
bunun yanı sıra Türkiye’de yapılan yayınlar da dikkate alınmalıdır.
Burada belirtilmesi gereken hususlardan biri, yazmalar arasındaki
farklılıkların, imlâ özelliklerinin dikkate alınması gerekliliğidir. Mesela
Vatikan nüshası (Turc 221) ile İran nüshası (Kitâbhâne-yi Meclis-i Şûrâ-yi
Millî, şomâre-yi sebt-i kitâb 62919, şomâre-yi kafese: 4096) [Bu talik yazmasının yazısı benim ölçülerime göre muhteşemdir.] arasında hem beyitlerde hem imlada bazı farklılıklar gözlemlenmektedir. Öte yandan çok
kıymetli olsalar da Vatikan nüshası da dahil olmak üzere yazmalarda
eksik sayfalar bulunmaktadır.
Son zamanlarda İran’da Hatâî Divanının eksiksiz bir nüshasının bulunduğunu haber aldım. Bütün bu nüshaların ışığında, bilimsel nüsha
farkı gösterme yöntemlerine uyularak Hatâî Divanı’nın yeniden “edition
critique” [tenkidli metin neşri] çalışmasının yapılması gerekmektedir. Bu
çalışma sırasında şimdiye kadar yapılmış olan yayınlar da dikkate alınmalıdır.
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Türkçenin Azerbaycan ağzına uyum sağlayarak, mesela “cevr” kelimesinin “cövr” şeklinde yazılması, bir bakıma haklı görünse de, bilimsel
neşirlerde klasik telaffuz kurallarından uzaklaşılmaması gerektiğini düşünüyorum.
Sağlıklı bir Hatâî Divan’ı ortaya koyulduktan sonra sadeleştirme yöntemiyle manzum metin çeviri denemeleri yapılabilir. Böyle bir düşünceden hareketle herkesin anlayabileceği sadeleştirilmiş, manzum bir Hatâî
Divanı çalışmasının hazırlanabileceğini göstermek amacıyla Divan’ın baş
tarafından seçtiğim örnek gazellerin “dil içi” manzum çeviri denemesini
yaptım. Daha önce bunun denemesini Fuzuli Divanı’nda (Ayrıntı), Baki
Divanı’nda (Ayrıntı’da baskı sırası bekliyor), Rübab-ı Şikeste çalışmamda (SAY) yapmıştım. Okuyucu tarafından ilgiyle karşılandığını tespit
etttim. Klasik bir eser yayınlanacaksa, üç ayrı kesim için ayrı çalışma
yapılmalıdır. 1. Akademik kesim; 2. Halk kesimi; 3. Çocuklar. Özellikle
çocuk edebiyatı için pedagojik yöntemler ışığında dili hafifletilmiş metin.
Bu makaleyi hazırlarken otuz gazelin önce Arap harfli metnini, hafif
transkripsiyonlu latinize şeklini verdikten sonra manzum çevirisine geçtim. Sunulan çalışmadaki amacım halkın eski edebiyata dikkatlerinin
çekilmesinden ibarettir.
Anahtar Kelimeler: Şah İsmail, Şah İsmail Divanı, Fars edebiyatı,
Türk edebiyatı.
ABSTRACT
Shah Ismail (1487-1524) which is one of the most important poets of
Turkish Literature, uses the “Hatâî” name in the poem, has a lot of kind
of publishes in Turkey, Iran and other countries. I recently heard that
there was a complete copy of Hatâî Divan in Iran. In the light of all these
copies, it is necessary to re-run the "edition critique" of the Hatâî Divan
by following the methods of showing the scientific copy difference. The
publications that have been made up to date should be taken into account during this study.
After the introduction of a complete Hatâî Divan, verse text translation
experiments can be done by simplification. In order to demonstrate the
simplification of Hatâî Divan that everybody can understand, I have tried
to translate verse of the example gazals chosen by the head of the Divan.
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While preparing this article, I went to verse translation after giving
Arabic alphabet texts, latinize form with light transcription. The purpose
of the present work is to draw people's attention to the old literary
works.
Keywords: King Hatâî, King Hatâî Divan, Persian Literature, Turkish
Literature

چکیده
کلیات شاه اسماعیل ( )1487-1524که یکی از بزرگترین شعرای ادبیات ترک می
باشد ومتخلص به “ختایی” می باشد در نسخ بسیار زیادی در ترکیه ،ایران و اقصی نقاط
جهان چاپ شده است .اخیرا با خبر شدم که یکی از نسخ ختایی که نواقص بسیار کمی
دارد در ایران به چاپ رسیده است .باید با دردست داشتن این نسخ و با به کارگیری
روش های نوین علمی دیوان ختایی بازنشر یابد .در جریان این کار باید مقاالت علمی
موجود در این زمینه نیز مورد توجه قرار گیرد .پس از تکمیل نسخه قابل استناد از
دیوان ختایی می توان با روش های ساده سازی به ترجمه ابیات آن نیز پرداخت .با این
اهداف سعی در ترجمه ابیات ابتدایی غزلیات دیوان نمودم .در آماده کردن این مقاله
ابتدا الفبای عربی سی غزل ،سپس شکل التین آن و در نهایت ترجمه آن ها را دادم.
هدف اصلی من در این اثر جلب توجه مردم به ادبیات قدیم می باشد.
کلید واژه ها :شاه ختایی ،دیوان شاه ختایی ،ادبیات فارسی ،ادبیات ترکی.
GAZELLER
1

جان و دلمی قویمشم یولنکده من ای دلربا
تا که من اویخوده کوردم سن تکی بر مهلقا
تا که عشقکنک بالسی جانمه کار ایلدی
ای طبیبم بیلمزم کیم وار می بو درده دوا
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دانۀ خالنکه تا کیم مرغِ جان قیلدی هوس
دامِ زلفنک حلقه سینه اولدی جانم مبتال
ای مروت معدنی مندن کرم قیلمه دریغ
قنبرنکم من سننک شاهم بعشقِ مرتضا
اوزکه عاشقلر اگرچه جان ویرور دلدارینه
بو خطائی خسته کور یولنکده قیلدی جان فدا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Cân u dilmi koymuşam yoluñda men ey dilrübâ
Tâ ki men uyḫuda gördüm sen teki bir mehlikâ
Tâ ki aşkuñuñ belâsı cânuma kâr eyledi
Ey tabîbüm bilmezem kim var mı bu derde devâ
Dâne-yi ḫâlüñe tâ kim mürg-i cân kıldı heves
Dâm-ı zülfüñ halkasına oldı cânum mübtelâ
Ey mürüvvet ma’deni! Menden kerem kılma dirîğ
Kanberüñem men senüñ şâhum be ‘eşk-i Murtezâ
Özge âşıklar egerçi cân virür dildârına
Bu Ḫetâî ḫeste gör yoluñda kıldı cân fedâ
***
Gönül çelen! Canımı, gönlümü koydum yoluna ben
Senin gibi bir Ay yüzlüyü düşümde görünce ben
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Aşkının belası canıma işlediğinden beri
Doktorum! Bu derdin devası var mı? Bilmem ki
Tamah ettiğinden beri yanak benine can kuşum
Kıvrımlı zülfünün tuzağına tutuldu canım
Mürüvet madeni! Keremini esirgeme benden
Şahım! Murtaza aşkına! Kamberinim senin ben
Başka aşıklar can verir sevdiğine gerçi
Gör yaralı Hatâî’yi; canını uğrunda feda etti
2

حسننک بیانی سورۀ یاسین و هل أتا
ای کعبۀ مبارک و ای مروه و صفا
دورِ فلک ویرورسه منکا اختیارینی
بر تارِ موینی دو جهانه قیلم بها
کلمش دکل کلوبدور بیلمز بروزِ حشر
دورِ قمر سننک تکی بر شاهِ مهلقا
کیم که وصالنک ایستیه اخالص ایله سننک
اوستنده ظل سایه سعادت توتر هما
توپراغه باس ایاغنکی ای کوزلرم نوری
کیم خاکِ پاینکی دیلرم بهرِ توتیا
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شیدا و مست و واله و حیرانم ای صنم
اخالص ایله یولنکده منم رند و جان فدا
خورشید وماه و جمله ستاره بر انجمن
قیلدی سجود صورتنکه ای عزی ِز ما
روحِ مصور اولدی یوزنکدن بآب و گل
ن تقویمه کیمیا
سنسن شها بو احس ِ
انسان دکلدی کوکده ملک یوخ ایدی هنوز
سن وار ایدنک جهانده ایا دُر دَر ابتدا
همتاسی اول شهنش ِه اعظم نگارمنک
یوخدر بحقِ حرمتِ اوال ِد مصطفی
یارنک یولنده خسته خطائی یوروخمه تیغ
اولکل شهیدِ دشت و بیابانِ کربال
][Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün
Hüsnüñ beyânı sûre-yi Yâsîn ü Hel etâ
Ey Ka’be-yi mübârek u ey Merve vü Sefâ
Devr-i felek virürse maña iḫtiyârını
Bir târ-ı mûyını dü cihâna kılam behâ
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Gelmiş değül gelübdürebilmez be rûz-i haşr
Devr-i kamer senüñ teki bir şâh-ı mehlikâ
Kim ki visâlüñ isteye iḫlâs ile senüñ
Üstinde zıll-i sâye se’âdet tutar hümâ
Toprağa bas ayağıñı ey gözlerüm nûrı
Kim ḫâk-i pâyüñi dilerem behr-i tûtiyâ
Şeydâ vü mest ü vâlih ü heyrânem ey senem
İḫlâs ile yoluñda menem rind ü cânfedâ
Ḫurşîd ü mâh u cümle sitâre ber encümen
Kıldı sücûd sûretüñe ey azîz-i mâ
Rûh-i musavver oldı yüzüñden be âb u gil
Sensen şehâ bu ahsen-i takvîme kîmiyâ
İnsân değüldi gökde melek yoḫ idi henüz
Sen var idin cihanda eyâ dür der ibtidâ
Hemtâsı ol şehenşeh-i a’zam nigârumıñ
Yoḫdur behakk-i hürmet-i evlâd-ı Mustafâ
Yârüñ yolında ḫaste Ḫetâî yoruḫma tîğ
Olgil şehîd-i deşt ü beyâbân-i Kerbelâ
***
Güzelliğin açıklanır Yâsin’le, Hel’etâ’yla
Ey mübarek Kâbe, ey Merve, ey Safâ!

8  PROF. DR. MEHMET KANAR

Feleğin dönüşü her şeyi bıraksa bana
Saçının bir telini bedel tutarım iki dünyaya
Mahşer gününe kadar gelmiş değil, getiremez de
Ay’ın dönüşü senin gibi Ay yüzlü bir şahı
Kim ihlas ile sana kavuşmak isterse
Hüma kuşu saadet gölgesi salar üstüne
Gözümün nuru! Toprağa bas ayağını
Tutya için isterim zira ayağının toprağını
Aşık, sarhoş, şaşkın, hayranım ey senem!
İhlas ile yolunda can feda eden rind benim
Güneş, Ay, yıldızlar bir araya geldi
Ey bizim azizimiz! Yüzüne karşı secde etti
Su ile balçık sayende musavver ruh oldu
Şahım! En güzel yaratılışın sensin kimyası
İnsan yoktu, melekler yoktu henüz gökte
Ey ilk inci! Sen vardın dünyada
O şahlar şahı sevgilinin bir benzeri
Yoktur Mustafa evladının hürmetine
Yaralı Hatâî! Yârin yolunda kılıç bileme
Olmaya çalış Kerbela çölünün şehidi

ŞAH İSMAİL (HATÂÎ) DİVANI HAKKINDA MANZUM ÇEVİRİ DENEMESİ  9

3

ایلرم بنیاد اول بن ده از نا ِم خدا
اول یاراتمش سرورِ مردان علی المرتضا
عاجز اولمه ای کونکل منکر کرکمز اهلِ دل
حق تعالی بویروغیله مور اولنده اژدها
ایله سلطاندر که یوقدر مثل و هم همتا آکا
بویروغندن کیم آننک چیقماز شه و میر و گدا
کیم که حقه منکر اولدی قوی جزاسیدر آننک
ذره جه رحم ایتمکل سن تا کیم او حالن دویا
ایت رقیبلر طعن ایدرسه ای خطائی حقه سال
اولمه غمگین کیم سنکا قیلدیغنی حقدن تاپا
][Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
Eylerem bünyâd evvel ben de ez nâm-ı Hüdâ
Ol yaratmış server-i merdân Aliyyü’l-Murtezâ
Âciz olma ey köñül; münkir gerekmez ehl-i dil
Pak Teâlâ Buyruğıyla mûr olanda ejdehâ
Eyle sultândur ki yokdur müsl ü hem hemtâ aña
Buyruğından kin anuñ çıkmaz şeh ü mîr ü gedâ
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Kim ki Hakk’a münkir oldı koy cezâsıdur anuñ
Zerrece rahm etmegil sen tâ kim ol hâlin duya
İt rakîbler ta’n iderse ey Ḫetâî Hakk’a sal
Olma gamgîn kim saña kıldığını Hak’dan tapa
***
Tanrı adıyla başlarım ben de ilkin
Yiğitlerin önderi Ali Murtaza’yı var edenin
Gönlüm! Aciz olma; inkâr gerekmez gönül ehline
Karınca ejderha olunca Yüce Tanrı emriyle
Öyle sultandır ki eşi, dengi olamaz
Şahı, emîri, yoksulu onun buyruğundan çıkmaz
Hakk’ı inkâr edeni, bırak, çeksin cezasını
Zerre kadar acıma; anlarsın halini
İt rakipler kınarsa seni Hatâî; bırak Allah’a
Sana ettiğini Allah’tan bulur; olma gamlı
4

نیلرم اول جنتی ایچنده دلدار اولماسا
قوی آنی ویرانه قالسون باغچه ده بار اولماسا
غفلت اهلی قالدی حقدن شویله بیل کیم بی نصیب
قنده دیداری کورر اول بونده بیدار اولماسا
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دنیاده عاشق اوالن کیدی مالمت دوننی
هر یتن عاشق اولورمی درد آکا کار اولماسا
عاشقنک میدانده باشی توپ یرینه چالینور
باشنی میدانه قویمز کیم که سردار اولماسا
دوغرولق دوست قاپوسودر دوغری کل کیر بو یوله
اکری میدانده اوتانور آنده اقرار اولماسا
ای خطائی گوهری خرج ایلمه نادانه سن
گوهرنک قدرینی بیلمز گر خریدار اولماسا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Neylerem ol cenneti içinde dildâr olmasa
Koy anı vîrâne kalsun bağçede bâr olmasa
Gaflet ehli kaldı Hak’dan şöyle bil kim bînasîb
Kanda dîdârı görer ol bunda bîdâr olmasa
Dünyada âşık olan geydi melâmet donuni
Her yeten âşık olur mu derd aña kâr olmasa
Âşıkun meydanda başı top yerine çalınur
Başını meydâna koymaz kim ki serdâr olmasa
Doğruluk dost kapusudur doğru gel gir bu yola
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Eğri meydanda utanur anda ikrâr olmasa
Ey Ḫetâî govheri ḫarc eyleme nâdâne sen
Govherin kadrini bilmez ger ḫarîdâr olmasa
***
Neyleyim o cenneti, içinde sevgili yoksa
Bırak onu virane kalsın, meyve olmasın bahçede
Gaflettekiler Hak’tan nasipsiz kaldı
O burada uyanık olmasa, nasıl görür yüzünü?
Aşık olanlar dünyada melamet giysisi giydi
Dert onu etkilemezse herkes aşık olur mu?
Meydanda top yerine çalınır aşığın başı
Serdar olmayan koymaz meydana başını
Doğruluk dost kapısıdır, doğru gel, gir bu yola
İkrar olmasa, eğri olan utanır meydanda
Hatâî mücevheri harcama cahil olana
Mücevherin kadrini bilmez, alıcı olmasa
5

دمبدم یوز مینک سالم اولسون سنکا ای مصطفا
جمله دللرده صفا سندن درر یا مصطفا
جمله عالم فخریسن کافر منافق قهریسن
انبیالر ایچره سنسن بهتری یا مصطفی
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گر منم یتمز الم سورتم یوزم توپراغنه
مرحیا با ِد صبا ویرسون سالم یا مصطفا
یریوزی سندن منور قبلۀ پرنور آنکا
شول مبارک مرقده سندن سالم یا مصطفا
ای خطائیننک امیدی ای جهاننک سروری
جمله پیغمبرلره سلطان درر یا مطصفا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Dembedem yüz miñ selâm olsun saña ey Mustafâ
Cümle dillerde safâ sendendürür yâ Mustafâ
Cümle âlem faḫrisen kâfir münâfık kahrısen
Enbiyâlar içre sensen bihteri yâ Mustafâ
Ger menüm yetmez elüm sürtem yüzüm toprağına
Merhabâ bâd-ı sabâ virsün selâm yâ Mustafâ
Yeryüzi senden münevver kıble-yi pürnûr aña
Şol mübârek merkade senden selâm yâ Mustafâ
Ey Ḫetâî’nüñ ümidî, ey cihânuñ serveri
Cümle peygamberlere sultandurur yâ Mustafâ
***
Her an yüz bin selam olsun sana ya Mustafa
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Bütün gönüllerin sefası senden ya Mustafa
Bütün âlemin kıvancısın, kâfire, münafığa kâhırsın
Peygamberler içinde en iyisin ya Mustafa
Gücüm yetmiyorsa yüzümü sürmek için toprağına
Sabâ yeli merhaba desin, selam versin sana ya Mustafa
Yeryüzü seninle aydın, nurlu kıbledir dünyaya
O mübarek türbeye selam olsun ya Mustafa
Hatâî’nin ümidi, dünyanın serveri
Bütün peygamberlerin sultanıdır Mustafa
6

هر کیمه کیم سنجیلین بر پری وش یار اوال
عقل و هوشی خانمانندن دخی آوار اوال
باشنه هر کمسه ننک دوشسه صاچنک سودالری
ترک ایدوب دنیانی عمرندن دخی بیزار اوال
سن تکی عالمده اولمز گر اولرسه دلبرا
کیم کوزی جادو صفت هم قاشلری مکار اوال
درد و غم کلدکجه سندن شاه اولرمن دلبرا
کورم آنلری منم کونکلمده برخوردار اوال
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قیله دونمشدر وجودم محنت و جورنک چکوب
ساغ کزن دشمنلرنک بو بنده تک بیمار اوال
همدمنک دائم رقیب اولمشدر ای گل یوزلی یار
خنده بر گل بیتسه الزمدر یاننده خار اوال
عشقنکه هر کیم گرفتار اولدی ای کافر نیجه
شیخِ صنعان تک بلینه باغلین زنار اوال
وصل ایلن شاد ایله قورتار درد و غملردن منی
ل افگار اوال
دردِ هجراننک چکن کیم بو د ِ
ل عشاق ایچره یار
وارمیدر بر کمسه یارب اه ِ
ق دیدار اوال
بو خطائی خسته دل تک عاش ِ
][Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
Her kime kim sencileyin bir perîveş yâr ola
Akl u hûşı ḫânümânından daḫı âvâr ola
Başına her kimsenüñ düşse saçuñ sevdâları
Terk idüp dünyânı ömründen daḫı bîzâr ola
Sen teki âlemde olmaz, ger olarsa dilberâ
Kim gözi câdûsifet, hem kaşları mekkâr ola
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Derd ü gam geldikçe senden şâh olurmen dilberâ
Görüm anları menüm köñlümde berḫurdâr ola
Kıla dönmüşdür vücûdum mihnet ü cevrüñ çeküp
Sağ gezen düşmenlerüñ bu bende tek bîmâr ola
Hemdemüñ dâim rakîb olmışdur ey gül yüzli yâr
Ḫanda bir gül bitse lâzımdur yanında ḫâr ola
Aşkuña her kim giriftâr oldı ey kâfir nice
Şeyḫ-i San’ân tek beline bağlayan zünnâr ola
Vasl ilen şâd eyle kurtar derd ü gamlardan meni
Derd-i hicrânuñ çeken kim bu dil-i efgâr ola
Var mıdur bir kimse Yârab ehl-i uşşâk içre yâr
Bu Ḫetâî ḫastedil tek âşık-ı dîdâr ola
***
Kimin senin gibi peri yüzlü sevgili olsa
Unutur evi barkı, aklı gider, avare olur
Kimin başına düşse saçının sevdaları
Terkeder dünyayı, ömründen de bîzar olur
Dilberim! Senin gibi âlemde olmaz; olsa da
Gözü büyücü, kaşları hilekâr olur
Dilberim! Senden dert, gam geldikçe şah olurum
Görürüm onları, benim gönlüm de mutlu olur
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Mihnetini, cevrini çekip kıla dönmüştür vücudum
Sağ gezen düşmanlar umarım benim gibi hasta olur
Gül yüzlü yâr! Hemdemin daima rakib olmuştur
Nerede bir gül bitse, mutlak yanında diken olur
Hey kâfir! Kim senin aşkına tutulduysa
Şeyh-i San’an gibi belinde zünnar bağlı olur
Vuslatınla şâd et, kurtar beni dert ile gamdan
Ayrılığının derdini çeken, bu yaralı gönül olur
Yarabbi! Aşıklar içinde var mı yâr olan kimse
Gönlü yaralı Hatâî gibi sevgiliye aşık olur?
7

ای کونکل صدق ایله هر کیم شاه ایلن یولداش اوال
یوز کرک دوندرمیه هر نیجه کیم یول داش اوال
یولی گر داش اوله گر یای اوله گر اوخ و قیلج
مرشدندن دونه ننک معنی ده اسمی الش اوال
قول کرک تانیدا اوز دوغرولوغین حق یولینه
اعتقادن ایرمیه گر بای و گر قالش اوال
ای کونکل جهد ایلکل دوغری اوالکور شاهه سن
عاقبت قلبی چیخر هر کیمسه کیم قلماش اوال
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ای خطائی صدقیله بو شاه ایاغنه کلن
عاقبت بر کون گمان سز خلق ایچنده باش اوال
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Ey köñül sıdk ile her kim şâh ilen yoldaş ola
Yüz gerek döndermeye her niçe kim yol daş ola
Yolı ger daş ola ger yay ola ger oḫ u kılıc
Mürşidinden dönenüñ ma’nîde ismi lâş ola
Kul gerek tanıda öz doğruluğın Hak yolına
İ’tikâdın ırmaya ger bây u ger kallâş ola
Ey köñül cehd eylegil doğrı olagör şâha sen
Âkıbet kalbi çıḫar her kimse kim kolmâş ola
Ey Ḫetâî sıdkile bu şâh ayağına gelen
Âkıbet bir gün gümansuz ḫalk içinde baş ola
***
Gönlüm! Kim şahın yoldaşı olursa doğrulukla
Kim yoldaş olursa, yüzünü çevirmemeli asla
Yolunda taş, yay, ok veya kılıç olsa da
Mürşidinden dönenin ismi leş demektir anlamca
Kul tanıtmalı içten doğru olduğunu
İster zengin ister kalleş olsun, bozulmasın itikadı
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Gönlüm! Çalış çabala, doğru ol şaha
Boş konuşanın kalplığı anlaşılır sonunda
Hatâî! Kim doğrulukla gelirse bu şahın ayağına
Halk içinde baş olur nihayet, kuşku yok bunda
8

ای بنده گر جهانده پناهنک اله اوال
کمتر قولنک مقامی سننک پادشاه اوال
عاشق اودر که دعوی ایدرسه بو سوزینه
قانلو یاشینه چهرۀ زردی گواه اوال
محرابی وار که زاهدنک اما که عاشقه
معشوقننک ایاغی ایزی قبله گاه اوال
بدخواهم اولسه جمله جهان چکمزم مالل
چون اول صنم منمله اگر نیک خواه اوال
باشدن ایاغه بنده خطائی خطالودر
زاهد خاچن که خوبلری سومک گناه اوال
[Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün]
Ey bende ger cihanda penâhuñ ilâh ola
Kemter kuluñ makâmı senüñ pâdişâh ola
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Âşık odur ki da’vî iderse bu sözine
Kanlu yaşına çihre-yi zerdi güvâh ola
Mihrâbı var ki zâhidüñ ammâ ki âşıka
Ma’şûkınuñ ayağı izi kıblegâh ola
Bedḫâhum olsa cümle cihân çekmezem melâl
Çün ol sanem menümle eger nîkḫâh ola
Başdan ayağa bende Ḫetâî ḫatâludur
Zâhir ḫaçan ki ḫûbları sevmek günâh ola
***
Ey kul! Dünyada Allah olursa sığınağın
Padişah olur makamı en küçük kulunun
Aşık dediğin iddialı olursa bu sözde
Kanlı yaş ile sarı yüz tanık olur sözüne
Mihrabı vardır o zahidin, oysa aşığa
Sevdiğinin ayak izi kıbledir ona
Gam yemem herkes kötülüğümü istese
O senem eğer benim iyiliğimi istese
Kul Hatâî baştan ayağa hatalı
Hey sofu! Güzel sevmenin neresi günah ki?
9

روشن یوزنک که زلفنک اولوبدر نقاب آکا
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نسبتدر ابر ایچنده مه و آفتاب آکا
عشقنک سننک مخزنِ گنجِ الهیدر
آندندرر که مسکن اولوبدر خراب آکا
عشقنک ندر جهانده سننک ای پری صفت
حیران درر فلکده گزن ماهتاب آکا
اویخوده کوزلرم نیجه کورسون جمالنکی
عشقنکده چونکه کلمدی بر ذره خواب آکا
عاشق درر یاکاغنکه زلفنک خطائی تک
آندن دوشر بو وجه ایله بو پیچ و تاب آکا
[Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün]
Rûşen yüzüñ ki zülfüñ olubdur nikâb aña
Nisbetdür ebr içinde meh ü âfitâb aña
Aşkuñ senüñ maḫzen-i genc-i ilâhîdür
Andandurur ki mesken olubdur ḫarâb aña
Aşkuñ nedür cihanda senün ey perîsıfat
Heyrândurur felekde gezen mâhtâb aña
Uyḫuda gözlerim nice görsün cemâliñi
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Aşkuñda çünki gelmedi bir zerre ḫâb aña
Âşıkdurur yañağuna zülfüñ Ḫetâî tek
Andan düşer bu vech ile bu pîçütâb aña
***
Zülüflerin örtü olmuştur aydınlık yüzüne
Bu hal benzer bulut ardındaki güneş ile aya
Senin aşkın ilahi hazineler mahzeni
Bu yüzden harabeler mesken olmuştur ona
Peri sıfatlı! Nedir senin aşkın dünyada?
Gökyüzünde gezen parlak ay hayrandır ona
Gözlerim cemalini nasıl görsün uykuda?
Aşkının yolunda zerre kadar uyku gelmedi ona
Hatâî gibi zülfün de aşıktır yanağına
Bu yüzden böyle kıvrım kıvrım olmak düşer ona
10

من بعد اگر منمله حبیب اولسه آشنا
من جانمی یولنده آننک ایلرم فدا
گلگون یوزنک خیالنه دوشدی کونکل ینه
بکزم صارالدی درد ایله مانندِ کهربا
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دار الشفایه کتمدیکم جاندن اوترودر
ای جسممنک حیاتی لبنکدر منکا شفا
چشمنک جهانده فتنه و آشوب کوسترور
هر دم قیامتی قوپارور قامتنک منکا
یاصدن خطائی یار ایشیکنه اعتقاد ایله
شام و سحرده دولتنه ایله کل دعا
[Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün]
Min ba’d eger menümle habîb olsa âşinâ
Men cânumı yolında anuñ eylerem fedâ
Gülgûn yüzüñ ḫiyâline düşdi köñül yine
Beñzüm saraldı derd ile mânend-i kehrübâ
Dârüşşifâya getmediğüm candan ötrüdür
Ey cismümüñ heyâtı lebüñdür maña şifâ
Çeşmüñ cihanda fitne vü âşûb gösterür
Her dem kıyâmeti koparur kâmetüñ maña
Yasdan Ḫetâî yâr işiğine i’tikâd ile
Şâm ü seherde dovletine eylegil du’â
***
Bundan böyle sevdiğim olsa benimle aşina
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Canımı onun yolunda ederim feda
Gönül düştü yine gül renkli yüzünün hayaline
Kehribar gibi sarardı benzim dert ile
Canımdan dolayı gitmiyorum darüşşufaya
Vücudumun hayatı! Dudağındır bana şifa
Gözün fitne, kargaşa gösterir dünyada
Boyun her an kıyamet koparır bana
Hatâî! Yar eşiğine yaslan itikatla
Devletine dua et sabah da akşam da
11

چون سننک حسننک مثالی یوسفِ کنعانی در
یوزننکی هر کیم که سومز یوقدرر ایمان آکا
چون سننک حسننک مثالی یوسفِ کنعانی در
یوزننکی هر کیم که سومز یوقدرر ایمان آکا
آتشِ عشقنکده ای خونخواره کوزلو دلبرم
اویله یانمشدر بو باغرم یوقدرر درمان آکا
گل یاکاغنک دلبرا بس تازه تردر هر زمان
قانلو یاشمدن توکر هردم کوزم باران آکا
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ظلمتِ زلفنکده کونکلی بو خطائی خسته ننک
خضره بکزر کیم کورنمز چشمۀ حیوان آکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Hüsn-i ruḫsâruñ kim oldı cân ü dil heyrân aña
Va’de-yi dovr-i kamerni tapşurur dovrân aña
Çün senüñ hüsnüñ misâli Yûsuf-i Ken’ânidür
Yüzüñi her kim ki sevmez yokdurur îmân aña
Âteş-i aşkuñda ey ḫûnḫâre gözlü dilberüm
Öyle yanmışdur bu bağrum yokdurur dermân aña
Gül yañağuñ dilberâ bes tâzeterdür her zemân
Kanlu yaşumdan töker herdem gözüm bârân aña
Zulmet-i zülfüñde köñli bu Ḫetâî ḫestenüñ
Ḫızr’a beñzer kim görünmez çeşme-yi heyvân aña
***
Yüzünün güzelliği yok mu? Canım, gönlüm hayran ona
Kamer devri vaadinde bulunur devran ona
Senin güzelliğin Kenanlı Yusuf’a benzer ya
Kim sevmezse yüzünü, iman olur mu onda?
Kan dökücü dilberim! Aşkının ateşinde
Öyle yandı ki bağrım, derman olmaz ona
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Dilberim! Gül yanağın tazedir her anda
Gözüm kanlı yaşımdan yağmur yağdırır her anda
Bu yaralı Hatâî’nin gönlü zülfünün karanlığında
Hızır’a benzer; çünkü ölümsüzlük pınarı görünmez ona
12

تاکه رخسارندن الرحمن علی العرش استوا
هم آننک شأننده منزل آیتِ شمس الضحا
سورۀ طها و یاسین و تبارک حسننه
کور نه تعظیم ایلمشدر حق تعالی ربنا
منفعلدر طلعتندن در فلک خورشید و ماه
شول جهتدن کیم یوزین نورندن آلمشدر ضیا
واله و سرگشته در عالمده اهلِ معرفت
وجهنه ای گوهرِ پاکیزۀ ارض و سما
بو خطائی دن عنایت کسمه ای شاهِ کرم
جانه یتمشدر جفادن لطف ایدوب قیلکل وفا
][Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
Tâ ki ruḫsârından er-Rahmân ‘ale’l-arş istevâ
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Hem anuñ şe’ninde münzel âyet-i Şemsü’z-zuhâ
Sûre-yi Tahâ vü Yâsîn ü Tebârek hüsnüne
Gör ne ta’zîm eylemişdür Hak Teâlâ Rabbenâ
Münfa’ildür tal’atından der felek ḫurşîd ü mâh
Şol cihetden kim yüzin nûrından almışdur ziyâ
Vâleh ü sergeştedür âlemde ehl-i ma’rifet
Vechine ey govher-i pâkîze-yi arz ü semâ
Bu Ḫetâî’den inâyet kesme ey şâh-i kerem
Câna yetmişdür cefâdan lutf idüb kılgil vefâ
***
Senin yüzünde Rahman arşı düzenledi
Onun hakkında Şemsudduhâ ayeti indi
Taha, Yasin sûresi kutlar güzelliğini
Yüce Rabbimiz bak nasıl tazim etti
Yüzünün nurundan aldığı için ışığı
Yüzünden gökteki ay ile güneş etkilendi
Yeryüzünün, gökyüzünün temiz incisi
Alemde şaşkın, avaredir marifet ehli
Kerem şahı! Hatâyî’den kesme inayeti
Lutfet, vefa göster. Cefan canıma yetti
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وجهنکده پیدادر سننک انوارِ ذاتِ کبریا
اول یوزه قارشوده دوره شرمنده در شمس الضحا
لیلی جمالندن جدا مجنون کیمی سرگشته یم
فرهادوار ایستر شیرین دوداغنکدن شفا
جام مصفادن منکا ساقی ایچیردی بر قدح
صوفی نه بیلسون من نیجه اول جامدن بولدم صفا
هرکیم که توحید اهلیدر او دید و وادید اهلیدر
روزِ ازلدن تا ابد ایستر کمالِ منتها
من جاهل و نادانییم اول حسن ایچون حیرانییم
تا گنج ایکن پنهان ایدم شیمدی کوزمدن ظاهرا
عین الیقین حق سرّینه ادراک ایدن انسان ایدم
ای معرفتدن بیخبر انصافه کلکل بی حیا
جان و جهانی سزسزین نیلر خطائی خسته دل
سندن مدام احسان دیلر چونکه گدادر بی نوا
][Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Vechüñde peydâdur senüñ envâr-ı zât-i Kibriyâ
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Ol yüze karşuda dura şermendedür Şemsü’-zuhâ
Leylî cemâlinden cüdâ Mecnûn kimi sergeşteyem
Ferhâdvâr ister Şîrîn dudağuñdan şifâ
Câm-ı musaffâdan maña sâkî içirdi bir kadeh
Sûfî ne bilsün men nice ol câmdan buldum safâ
Her kim ki tovhîd ehlidür o dîd ü vâdîd ehlidür
Rûz-i ezelden tâ ebed ister kemâl-i müntehâ
Men câhil ü nâdânıyam, ol hüsn içün heyrânıyam
Tâ genc iken pinhân idüm, şimdi gözümden zâhirâ
Aynülyakîn Hak sırrına idrâk iden insân idüm
Ey ma’rifetden bîḫaber insâfa gelgil bîheyâ
Cân ü cihânı sizsizin neyler Ḫetâî ḫestedil
Senden müdâm ihsân diler çünki gedâdur bînevâ
***
Yüzünde görünüyor senin Tanrı nurları
Güneş bakamaz yüzüne karşı, utanır
Leyla cemalinden uzak Mecnun gibiyim avare
Gönlüm Ferhad gibi Şirin dudağından safa ister
Saf şaraptan bir kadeh içirdi bana saki
Ben o kadehten nasıl safa buldum; sufi ne bilir?
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Tevhid ehlinden olan bilir böyle görüşmeleri
Ezelden ebede kadar sonsuz kemali ister
Cahilim, yoktur bilgim; o güzelliğin hayranıyım
Hazineyken saklıydım; şimdi gözüm görünür
Bir insandım ben Hak sırrını aynülyakin bilen
İnsafa gel hayâsız; hey marifetten bîhaber!
Sen yoksan canı, cihanı ne yapsın Hatâî?
Senden sürekli ihsan diler; çünkü zavallı yoksuldur
14

باطنم هجرنکده جانا دوپدولو قاندر منکا
آی یوزنکده ظاهر و گل کیمی خنداندر منکا
زهرِ هجرنک لشکرندن کشو ِر جانه نه غم
چون خیالنک کونکلمنک تختنده سلطاندر منکا
بلبلِ زارم یوزنک باغِ گلستانمدرر
اول گلستان اوستنه زلفنک شبستاندر منکا
چشمِ مستنک کیجه لر نیچون اویانمز خوابدن
کیم ایشم هر صبح و شام آه ایله افغاندر منکا
بو خطائی یه رقیبنک حیله سی کار ایلمز
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دائما چون دستگیرم فضلِ سبحاندر منکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Bâtınum hicrüñde cânâ dopdolu kandur maña
Ay yüzüñde zâhir ü gül kimi ḫandândur maña
Zehr-i hicrüñ leşkerinden kişver-i câna ne gam
Çün ḫiyâlüñ köñlümüñ taḫtında sultândur maña
Bülbül-i zârem yüzüñ bâğ-ı gülistânumdurur
Ol gülistân üstine zülfüñ şebistândur maña
Çeşm-i mestüñ giceler neyçün oyanmaz ḫâbdan
Kim işüm her subh u şâm âh ile efgândur maña
Bu Ḫetâî’ye rakîbüñ hîlesi kâr eylemez
Dâimâ çün destgîrüm fazl-i Sübhândur maña
***
Sevgilim! Uzakken sen, içim dopdolu kandır bana
Ay yüzünde görünür, gül gibi güler durur bana
Ne gam can ülkesine ayrılık zehrinin ordusundan
Çünkü hayalin gönlümün tahtında sultandır bana
İnleyen bülbülüm ben; yüzün gül bahçemdir benim
Gül bahçesi üstündeki zülüflerin yattığım yerdir bana
Sarhoş gözün geceleri niçin uyanmaz uykudan?
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İşim her sabah, akşam ah ile feryattır bana
Rakibin hilesi kâr etmez bu Hatâî’ye
Elimden daima tutan Tanrı’nın fazlıdır bana
15

دیا ِر عشقه سلطانَم دال من ده زمانمده
وزیرمدر غم و غصه اوطورمش ایکی یانمده
بال و محنت و درد و غم ایله اَیله یاندم کیم
ایلیکلر قاره صو اولدی اریدی استخوانم ده
من اول جانبازِ سربازم فلک فوقنده در دارم
نیچه حالجِ منصوری یوروتدم ریسمانمده
من اول شهبا ِز کهسارم باش اکمم قلّۀ قافه
نیچه عنقا کیمی یاورو اوچوردم آشیانمده
همان ال آرخه سی یرده جهاننک پادشاهیدر
خطائی هپ کچن سردن قدم قویان نشانمده
][Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün
Diyâr-ı ‘aşka sultânem men de zemânumda
Vezîrimdür gam u gusse, oturmuş iki yanumda
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Belâ vü mihnet u derd ü gam ile eyle yandum kim
İlikler kara su oldu, eridi üstüḫânum da
Men ol canbâz-i serbâzem, felek fovkundadur dârum
Niçe Hellâc-i Mansûr’ı yürütdüm rîsmânumda
Men ol şehbâz-i kühsârem, baş eğmem kulle-yi Kâf’a
Niçe ‘ankâ kimi yavru uçurdum âşiyânumda
Heman el arḫası yirde cihânun pâdişâhıdur
Ḫetâî hep keçen serden kadem koyan nişânumda
***
Gönlüm! Aşk diyarının sultanıyım ben de zamanımda
Gam ile keder vezirimdir; oturur iki yanımda
Öyle yandım ki bila, mihnet, dert, gam ile
İliklerim kara su oldu, eridi kemiklerim de
Ben fedai bir cambazım; darağacım gökler üstünde
Nice Hallac-ı Mansur’u yürüttüm ip üstünde
Ben dağların şahbazıyım, baş eğmem Kaf doruğuna
Anka kuşu gibi nice yavru uçurdum yuvamda
Kim el açar, kapanırsa yere, padişahtır bu dünyada
Hatâî! Bunlar başından geçer; ayağını basar izime
16

دوست یولنده حالل اولسون دال غیرت سکا
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غیردن بر ذره منت چکمدنک رحمت سکا
اول صنم عزمِ سفر ایتدی کونکل اکلنمه کیم
بر نفس دیدار کور کیم قالمایه حسرت سکا
ای دل و دین سز چیخین اودن که دلدارم کلور
سن ده ای جان دورمه کیم بر ویرمشک رخصت سکا
چارۀ بهبودمی صوردم معالجدن دیدی
درد در ِد عشق ایسه ممکن دکل صحت سکا
ای خطائی سن شهی ِد غمزۀ دلدارسن
حشرده رشک آپارور یتمش ایکی ملت سکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Dost yolında helâl olsun dilâ gayret saña
Gayrdan bir zerre minnet çekmedüñ, rahmet saña
Ol sanem ‘azm-i sefer itdi, köñül eğlenme kim
Bir nefes dîdâr gör kim kalmaya hasret saña
Ey dil ü dîn! Siz çıḫın evden ki dildârum gelür
Sen de ey cân! Durma kim bir virmişük ruḫsat saña
Çâre-yi bihbûdımı sordum mu’âlicden, didi
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Derd derd-i ‘aşk ise, mümkin değül sıhhat saña
Ey Ḫetâî sen şehîd-i gamze-yi dildârsen
Haşrde reşk aparur yetmiş iki millet saña
***
Gönlüm! Dost yolunda helal olsun gayret sana
Başkasına zerre kadar minnet etmedin; rahmet sana
O senem niyetlendi yolculuğa; oyalanma
Bir nefeslik gör yüzünü; hasreti kalmasın sana
Gönlüm! Dinim! Çıkın evden; sevgilim geliyor
Hey can! Durma sen de! Bir kere izin verdik sana
Nasıl iyileşirim diye sordum hekime; dedi
Derdin aşk derdiyse; mümkün değil sıhhat sana
Hatâî! Sevgilinin gamzesiyle şehitsin sen
Mahşerde yetmiş iki millet kıskanır, bakar sana
17

خاکِ پاینک سرمه در عینمه انعام ایت منکا
گر قبول اولمز مرادم سندن اعالم ایت منکا
دردیمنک درمانی رخسارنکی کورمکدر سننک
تشنه یم باهلل دوداغنک شربتن جام ایت منکا

36  PROF. DR. MEHMET KANAR

چون کونکل خالنک اوجندن دوشدی زلفنک کیدینه
بی گناه اولدورمه کل هر لحظه آرام ایت منکا
ایستمن ظاهرده فاش اولمق آننکچون کوزلرم
مهرِ عشقنک رازینی ای یار الهام ایت منکا
ت هجراننکی
ِ بو خطائی دن کوتورکل محن
ای پری رو تانکریچون آنجق سن الزام ایت منکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Ḫâk-i pâyüñ sürmedür ‘aynuma, in’âm it maña
Ger kabûl olmaz murâdum senden, i’lâm it maña
Derdimüñ dermânı ruḫsâruñı görmekdür senüñ
Teşneyem billâh, dudâğuñ şerbetin câm it maña
Çün köñül ḫâlüñ ucından düşdi zülfüñ keydine
Bîgünâh öldürme gel her lahze ârâm it maña
İstemem zâhirde fâş olmak anuñçün gözlerem
Mihr-i ‘aşkuñ râzını ey yâr ilhâm it maña
Bu Ḫetâî’den götürgil mihnet-i hicrâñunı
Ey perîrû Tañriçün ancak sen ilzâm it maña
***
Bastığın toprak sürmedir gözüme; bağışla bana
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Muradımı kabul etmezsen, bildir bana
Derdimin dermanı yüzünü görmektir senin
Susadım vallahi; dudağının şerbetinden ver bana
Gönlüm benin yüzünden düştü zülfünün tuzağına
Suçsuz yere öldürme; her an huzur ver bana
Ortalıkta görünmek istemem; onun için gözlerim
Sevgilim! Aşkının güneşini ilham et bana
Hatâî’ye çektirme ayrılık derdini
Peri yüzlüm! Allah aşkına yap bu iyiliği bana!
18

جان اولمز ایسه سن تکی جانان یتر منکا
وصلنک بو خسته کونکلمه درمان یتر منکا
هجرنک جفاسی ایله یاخوبدر بو کونکلمی
هر شب قاپونکده ناله و افغان یتر منکا
ب حیات ایستمز کونکل
ِ ظلمات ایچنده آ
لعلنک زاللی چشمۀ حیوان یتر منکا
زاهد قووار ایسن منی میخانه دن بوکون
روزِ ازلده یار ایله پیمان یتر منکا
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ل دوست
ِ گرچه خطائی کتدی النکدن وصا
هر دم خیالی دیده ده مهمان یتر منکا
[Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün]
Cân olmaz ise, sen teki cânân yiter maña
Vasluñ bu ḫaste köñlüme dermân yiter maña
Hicrânuñ cefâsı eyle yaḫubdur bu köñlümi
Her şeb kapuñda nâle vü efgân yiter maña
Zulmât içinde âb-i heyât istemez köñül
La’lüñ zülâli çeşme-yi heyvân yiter maña
Zâhid! Kovar isen meni meyḫâneden bu gün
Rûz-i ezelde yâr ile peymân yiter maña
Gerçi Ḫetâî getdi elüñden visâl-i dûst
Her dem ḫiyâli dîdede mihmân yiter maña
***
Can olmazsa, senin gibi canan yeter bana
Vuslatın bu hasta gönlüme derman diye yeter bana
Ayrılığının cefası öyle yaktı ki gönlümü
Her gece kapında feryatlarım yeter bana
Karanlıklardaki hayat suyunu istemez gönül
Lâl dudağının suyu hayat suyu diye yeter bana
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Hey sofu! Kovarsan beni meyhaneden bugün
Ezel günü yâr ile yaptığım ahit yeter bana
Hatâî! Gerçi dostun vuslatı gitti elinden
Gözümdeki hayali her an konuk diye yeter bana
19

دنیا یوزنده اول یوزی ماهم یتر منکا
هر دم غمنکده ناله و آهم یتر منکا
ک سرخمی
ِ اثبات قیلمشم رخِ زرد و اش
دعویء عشقه بویله گواهم یتر منکا
عالم خالیقی منکا جمله حسود اوله
اول آستانک ایتی پناهم یتر منکا
زاهد اوکنمه طالعی سعدم دیب یوکش
سن وار ایشنکه بختِ سیاهم یتر منکا
ت حقدن خطائی سن
ِ کسمه امید رحم
جمله خطاده لطفِ الهم یتر منکا
[Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün]
Dünyâ yüzinde ol yüzi mâhum yiter maña
Her dem gamuñda nâle vü âhum yiter maña
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İsbât kılmışam ruḫ-i zerd ü eşk-i surḫumı
Da’vî-yi ‘aşka böyle güvâhum yiter maña
Âlem ḫelâyıkı maña cümle hasûd ola
Ol âsitânuñ iti penâhum yiter maña
Zâhid! Öğünme tâli’i sa’dem diyüb yüküş
Sen var işüñe, baḫt-ı siyâhum yiter maña
Kesme ümîd rahmet-i Hak’dan Ḫetâî sen
Cümle ḫetâda lutf-i İlâhum yiter maña
***
Dünya yüzünde o ay yüzlüm yeter bana
Her an gamından çektiğim ahlar yeter bana
Sararmış yüz, kanlı gözyaşıyla ispat ettim
Aşk davasında böyle tanık yeter bana
Alemde bütün varlıklar kıskanır beni
O eşiğin köpeği sığınak diye yeter bana
Hey sofu! Çok övünme bahtım açık diye
Var git işine; kara bahtım yeter bana
Hatâî! Hakk’ın rahmetinden kesme umudunu
Bütün hatalarımda Allah’ın lutfu yeter bana
20

خاکِ پاینک دلبرا چون تاج و دولت در منکا
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پس یوزنک کورمک سننک تخت و سعادتدر منکا
چون غمِ عشقکده اولمک در حیاتِ جاویدان
ن راحت در منکا
ِ حق بیلور اولمک دکل اول عی
مونچه کیم دردنکده زحمت چکمشم ای بیوفا
چونکه سندندر بو زحمت جمله رحمت در منکا
گرچه مندن در حجاب اولورسن ای آرا ِم جان
یوزنکی کورستدوکنک عینِ عنایت در منکا
دوشده کوردی دون خطائی یار اولمش همدمی
یا دوشمدر یا خیالم بو نه حالت در منکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Ḫâk-i pâyüñ dilberâ çün tâc ü dovletdür maña
Pes yüzüñ görmek senüñ taḫt u se’âdetdür maña
Çün gam-ı ‘aşkuñda ölmekdür heyât-ı câvidân
Hak bilür ölmek değül, ol ‘ayn-i râhatdur maña
Munça kim derdüñde zahmet çekmişem ey bîvefâ
Çünki sendendür bu zahmet, cümle rahmetdür maña
Gerçi menden der hicâb olursen ey ârâm-i cân
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Yüzüñi görsetdiğüñ ‘ayn-i ‘inâyetdür maña
Düşde gördi dün Ḫetâî; yâr olmış hemdemi
Yâ düşümdür yâ ḫiyâlüm; bu ne hâletdür maña
***
Sevgilim! Ayağının toprağı bir devlet tacıdır bana
Senin yüzünü görmek baht ile saadettir bana
Aşkının gamıyla ölmek ebedi hayattır ya
Allah bilir; ölmek değil, rahatın kendisidir bana
Hey vefasız! Derdinle bunca zahmetler çektim
Madem zahmet sendendir; hepsi rahmettir bana
Canımın huzuru! Beni görünce saklarsın yüzünü
Yüzünü göstersen, inayet edersin bana
Düşünde gördü dün Hatâî; yâr hemdem olmuş
Ya düşümdür, ya hayalim; neler oluyor bana?
21

جانا کونکلده همدم اوالن غم درر منکا
کور کیم فراغ اونده نه همدم درر منکا
آنجق یوزنک کورنده سننک جان دکل ملول
زلفنک کیمی کونکل دخی همدم درر منکا
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دل تشنه اولسه وادیء هجرنکده غم یمز
لعلنک زاللی چشمۀ زمزم درر منکا
نَیچون سوردی خسته دل ای بی وفا سنی
بو چوخ بال که هجرنک ایدر کم درر منکا
مسکین خطائی وصل ایله یوز ایل یاشر مدام
بو عمر کیم زمانه ده بیر دم درر منکا
[Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün]
Cânâ köñülde hemdem olan gamdurur maña
Gör kim ferâğ evinde ne hemdemdürür maña
Ancak yüzüñ görende senüñ cân değül melûl
Zülfüñ kimi köñül daḫı hemdemdürür maña
Dil teşne olsa vâdi-yi hicrüñde, gam yimez
La’lüñ zülâli çeşme-yi Zemzemdür maña
Neyçün severdi ḫaste dil ey bîvefâ seni
Bu çoḫ belâ ki hicrüñ ider, kemdürür maña
Miskîn Ḫetâî vasl ile yüz il yaşar müdâm
Bu ömr kim zemânede bir demdürür maña
***
Canım benim! Gönlümde hemdem olan gamdır bana
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Gör işte rahatlık evinde hemdem kimdir bana
Yüzünü görünce melul olan bir can değil
Zülfün gibi gönlüm de karışık görünür bana
Gönül susuz kalsa ayrılık vadisinde, gam yemem
Lâl dudağının duru suyu Zemzem çeşmesidir bana
Hey vefasız! Hasta gönlüm niçin severdi seni
Ayrılığından başıma gelen bela azdır bana
Zavallı Hatâî vuslatınla yüz yıl yaşar sürekli
O ömür bu zamanede bir andır bana
22

دلبرا اول آی یوزنک خورشی ِد تاباندر منکا
باغچه نک ایچنده آخن صو آبِ حیواندر منکا
مسجده وارمغ نه حاجت دیدم ای زاهد ینه
روی ایلن زلفی آننک کفریله ایماندر منکا
مدعیلر طعنه سندن صنمکز کیم من دونم
ن جاناندر منکا
ِ اول منم جانم ایچنده جا
من سننکله سویلشنده گر زمستان گر بهار
هر نه چاغ کورسم سنی عالم گلستاندر منکا
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ای خطائی چون سنکا حقدن نظردر هر زمان
عشقک ایله بو حیاتم باغِ رضواندر منکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Dilberâ ol ay yüzüñ ḫurşîd-i tâbândur maña
Bağçeñ içinde aḫan su âb-ı heyvândur maña
Mescide varmağ ne hâcet didüm ey zâhid yine
Rûy ilen zülfi anuñ küfrile îmândur maña
Müdde’îler ta’nesinden sanmañız kim men dönem
Ol menem cânum içinde cân-ı cânândur maña
Men senüñle söyleşende ger zemistân ger behâr
Her ne çağ görsem seni ‘âlem gülistândur maña
Ey Ḫetâî çün saña Hak’dan nazardur her zemân
Aşkuñ ile bu heyâtum bâğ-i Rizvândur maña
***
Dilberim! O ay yüzün parlak güneştir bana
Bahçen içinde akan su hayat suyudur bana
Ey sofu! Ne gerek var ki mescide varmana?
Onun yüzü ile zülfü küfür ile imandır bana
İddiacılar kınayacak diye dönerim sanmayın
O canımın içindedir; cananın canıdır bana
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Seninle konuştuğumda ister kış ister bahar olsun
Ne zaman görsem seni alem gülistandır bana
Hatâî! Hakk’ın inayeti vardır sana daima
Aşkın ile o hayatın cennet bahçesidir bana
23

نطقِ انفاسِ مسیحنک دمبدم جاندر منکا
ب حیواندرمنکا
چونکه من خضرم دوداغنک آ ِ
ش ایا ِم غم
بیلمزم عالمده یارب گرد ِ
لطف و احساننک میدر یا جو ِر هجراندر منکا
ویرمشم ایمانمی زنجی ِر زلفنک کفرینه
ف کفرنکی کوردم نه ایماندر منکا
بندِ زل ِ
دون رقیبِ کافرِ گمراه ایله عیبنده کیم
هر حکایتلر که قیلدم جمله پنهاندر منکا
بو خطائی برله سویلش بر دخی ای شا ِه حسن
تا دهاننک خات ِم مهرِ سلیماندر منکا
][Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
Nutk-i enfâs-ı Mesîhüñ dembedem cândur maña
Çünki men Ḫızrem dudağuñ âb-ı heyvândur maña
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Bilmezem ‘âlemde Yârab gerdiş-i eyyâm-ı gam
Lutf u ihsânuñ mıdur yâ covr-i hicrandur maña
Virmişem îmânumı zencîr-i zülfüñ küfrine
Bend-i zülf-i küfrüñi gördüm ne îmândur maña
Dün rakîb-i kâfir-i gümrâh ile ‘aybında kim
Her hikâyetler ki kıldum cümle pinhândur maña
Bu Ḫetâî birle söyleş bir daḫı ey şâh-ı hüsn
Tâ dehânuñ ḫâtem-i mühr-i Süleymândur maña
***
Mesih nefesli konuşman her an candır bana
Hızırım ben; dudakların hayat suyudur bana
Yarabbi! Alemde gamlı günlerin geçişini bilmem
Lutfun, ihsanın mıdır yoksa hicran cevri midir bana?
Verdim imanımı zülüf zincirinin küfrüne
Kafir zülfünün bağını gördüm, ne imandır bana
Dün yoldan çıkmış kafir rakibi ayıplamak için
Anlattığın ne hikaye varsa, tümü gizlidir bana
Güzellik şahı! Şu Hatâî ile söyleş bir kez daha
Ağzın Süleyman’ın yüzüğündeki mühürdür bana
24

دلبرا عشقنک بو تنده سوکولو جاندر منکا
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پرتوِ مهرِ رخنک خورشیدِ تاباندر منکا
دردِ هجرنکدن سننک هرگز شکایت قیلمزم
 نَیچون که درماندر منکا،هیچ عالج ایتمن طلب
آستاننک خاکنی ویرمن جمیعِ عالمه
هر ایاغنک توپراغی ملکِ سلیماندر مکا
تا جمالنک مصحفن کوردم ایا نورِ اله
ذکرِ عشقنک دلده دائم وردِ قرآندر منکا
ای خطائی خوبلرنک جوری وفادر عاشقه
فرقتِ هجری نگارنک لطف و احساندر منکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Dilberâ ‘aşkuñ bu tende sevgülü cândur maña
Pertev-i mihr-i ruḫuñ ḫurşîd-i tâbândur maña
Derd-i hicrüñden senüñ hergiz şikâyet kılmazam
Hîç ilâc itmen taleb, neyçün ki dermândur maña
Âsitânuñ ḫâkini virmen cemî’-i âleme
Her ayağun toprağı mülk-i Süleymân’dur maña
Tâ cemâlüñ Mushafın gördüm eyâ nûr-i İlâh
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Zikr-i ‘aşkuñ dilde dâim vird-i Kur’ân’dur maña
Ey Ḫetâî ḫûblaruñ covri vefâdur ‘âşıka
Firkat-i hicri nigâruñ lutf u ihsândur maña
****
Sevgilim! Aşkın bu bedende aziz candır bana
Yanak güneşinin ışığı parlak güneştir bana
Senin ayrılık derdinden şikayet etmem asla
Tedavi talep etmem; çünkü dermandır bana
Eşiğinin toprağını vermem bütün aleme
Ayaklarının toprağı Süleyman mülküdür bana
Ey Tanrı nuru! Cemalinin Mushafını gördüm ya
Aşkını gönlümde zikretmek daima Kur’ân virdidir bana
Hatâî! Güzellerin cevri vefadır aşığa
Sevgiliden ayrı kalmak lutuf, ihsandır bana
25

ای جمالنک گلسِتانی با ِغ مینودر منکا
جنتِ رضوان که دیرلر اول سرِ کودر منکا
یوزنک اوسته زلفنکی تا کوردم ای روحِ روان
کیجه کوندوز آغالمق عشقنکله خوش خودر منکا
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هجر سرگردانلغن چرخِ فلکدن کورمنم
بو جفالرنی قیلن اول یارِ مهرودر منکا
کیجه لر تا صبح اولنجه اویخو کلمز عینمه
تا خیالنک دائما چشممده قارشودر منکا
آنجا یاش توکدی خطائی فرقتنکدن ای صنم
خانجارو باقسم کوزمده یر یوزی صودر منکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Ey cemâlüñ gülsitânı bâğ-ı Mînûdur maña
Cennet-i Rızvân ki dirler ol ser-i kûdur maña
Yüzüñ üste zülfüñi tâ gördüm ey rûh-i revân
Gice gündüz ağlamak ‘aşkuñla ḫoş ḫûdur maña
Hicr sergerdânlığın çerḫ-i felekden görmenem
Bu cefâlarnı kılan ol yâr-i mehrûdur maña
Giceler tâ subh olunca uyḫu gelmez ‘aynuma
Tâ ḫiyâlüñ dâimâ çeşmümde karşudur maña
Anca yaş tökdi Ḫetâî firkatüñden ey sanem
Ḫancaru baksam gözümde yeryüzi sudur maña
***
Cemalinin gülistanı cennet bağıdır bana
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Rızvan cenneti dedikleri yer yârin sokağıdır bana
Ruhirevanım! Yüzün üstünde zülfünü göreli
Aşkınla gece gündüz ağlamak hoş adettir bana
Hicran avareliğini görmüyorum çarkıfelekten
Bu cefaları çektiren o ay yüzlü yârdir bana
Geceleri sabaha kadar uyku girmez gözüme
Hayalin daima gözümün karşısında bakar bana
Hatâî ayrılığından öyle yaş döktü ki güzelim
Nereye baksam, gözümde yeryüzü su görünür bana
26

کتدی اول مهرو بسی درد و بال قالدی منکا
نی بال بل کیم یوکوش جور و جفا قالدی منکا
مونچه کلدم من گدایه هیچ عنیات قیلمدنک
ایشیکنکده قیلدغم دستِ دعا قالدی منکا
مژده کلدی دلسِتانمدن که قتل اولدی رقیب
 آشنا قالدی منکا،شکر کیم بیگانه کتدی
آنجه کوکب کیمی یاش توکدی غمنکدن کوزلرم
یر ایله کوک ایله کیوان ده باخه قالدی منکا
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ای خطائی زلفی آریتدی یوزندن زنگبار
دلبرِ چین و ختن خوبِ ختا قالدی منکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Getdi ol mehrû, besî derd ü belâ kaldı maña
Niy belâ bel kim yüküş covr u cefâ kaldı maña
Munça geldüm, men gedâya hîç ‘inâyet kılmaduñ
İşiğüñde kılduğum dest-i du’â kaldı maña
Müjde geldi dilsitânumdan ki katl oldı rakîb
Şükr kim bîgâne getdi, âşinâ kaldı maña
Anca kovkeb kimi yaş tökdi gamuñdan gözlerüm
Yer ile gök ile Keyvân da baḫa kaldı maña
Ey Ḫetâî zülfi arıtdı yüzinden zengibâr
Dilber-i Çîn ü Ḫuten, ḫûb-i Ḫıtâ kaldı maña
***
Gitti o ay yüzlü; çokça dert, bela kaldı bana
Bela da neymiş?! Ne çok cevir cefa kaldı bana
O kadar geldim; inayet etmedin ben yoksula
Eşiğinde uzattığım dua eldi kaldı bana
Müjde geldi gönlümü alandan: Öldürüldü rakip!
Şükür Allah’a! Yabancı gitti; aşina kaldı bana
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Gamından yıldızlar gibi yaş döktü gözlerim
Yer, gök ile alem de baka kaldı bana
Hatâî! Zülüflü yüzünden karalık temizlendi
Çin, Huten dilberi ile Hıtay güzeli kaldı bana
27

کتدی اول دلبر یانمدن یوز جفا قالدی منکا
جور بیلمن کیم بال بی منتها قالدی منکا
ای پری چوق عشوۀ حسننکله مغرور اولمه کیم
ملکِ فانی صانمه غل کیم نه سکا قالدی منکا
تا کیم اول خورشید رخ کتدی کوزمدن صو کیمی
کوز یاشم آننک یوزندن آشنا قالدی منکا
سن کیدندن برلو آنجا زار و افغان ایتمشم
ییر و کوک انس و ملک جمله باخه قالدی منکا
دلبرنک کلدی خطائی سن نیدرسن دنیانی
چونکه جان کتدی بو تن یارب نیا قالدی منکا
][Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
Getdi ol dilber yanumdan, yüz cefâ kaldı maña
Covr bilmen kim belâ bîmüntehâ kaldı maña
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Ey perî çok ‘işve-yi hüsnüñle mağrûr olma kim
Mülk-i fânî sanmagıl kim ne saña kaldı maña
Tâ kim ol ḫurşîdruḫ getdi gözümden su kimi
Gözyaşum anuñ yüzinden âşinâ kaldı maña
Sen gidenden berlü anca zâr ü efgân itmişem
Yir ü gök, ins ü melek cümle baḫa kaldı maña
Dilberüñ geldi Ḫetâî, sen nidersen dünyanı
Çünki can getdi bu ten Yârab niyê kaldı maña
***
Gitti o dilber yanımdan; yüz cefa kaldı bana
Cevri bilmem ama sonsuz bela kaldı bana
Ey peri! Güzelliğinin işvesiyle çok mağrur olma
Sanma ki fani mülk ne sana kalır ne bana
O güneş yanaklı gözümden su gibi gitti gideli
Onun yüzünden gözyaşım aşina kaldı bana
Sen gittin gideli o kadar inledim ki
Yer, gök, insanı, meleği baka kaldı bana
Hatâî! Dilberin gitti; ne yapacaksın dünyayı?
Yarabbi! Can gittikten sonra bu beden niye kaldı bana?
28

آه کیم سن کتدنک ای آی یوزلو جان قالدی منکا
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جان سننکله کتدی جس ِم ناتوان قالدی منکا
تا که سن کتدک یانمدن ای دالرامم منم
حالتِ وصلنک کونکلده پاسبان قالدی منکا
گرچه گلزارِ جمالنک کتدی قارشمدن منم
دلده مهرِ قامتک سروِ روان قالدی منکا
گر نهان اولدی کوزمدن اول پری پیکر صنم
کوکده ماه آننک یوزندن بیر نشان قالدی منکا
تا که سندن آیرو دوشدی بو خطائی خسته دل
بویِ موینک مشک ایله عنبر فشان قالدی منکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Âh kim sen getdüñ ey ay yüzlü can kaldı maña
Can senünle getdi, cism-i nâtüvan kaldı maña
Tâ ki sen getdüñ yanumdan ey dilârâmum menüm
Hâlet-i vasluñ köñülde pâsbân kaldı maña
Gerçi gülzâr-ı cemâlüñ getdi karşumdan menüm
Dilde mihr-i kâmetüñ, serv-i revân kaldı maña
Ger nihân oldı gözümden ol perîpeyker sanem
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Gökde mâh anuñ yüzinden bir nişân kaldı maña
Tâ ki senden ayru düşdi bu Ḫetâî ḫastedil
Bûy-i mûyuñ müşk ile ‘anber feşân kaldı maña
***
Ay yüzlüm! Sanma ki sen gidince can kaldı bana
Can seninle gitti; güçsüz beden kaldı bana
Gönlümün huzuru! Sen gittin gideli yanımdan
Vuslatının hali gönülde bekçi kaldı bana
Gerçi cemalinin gül bahçesi gitti karşımdan
Gönülde boyunun sevgisi, servirevan kaldı bana
Gerçi gözümden saklandı o peri vücutlu senem
Gökte ay onun yüzünden bir işaret kaldı bana
Senden ayrı düştü düşeli gönlü yaralı Hatâî
Saçının kokusu misk ile amber saçtı bana
29

حق ازل میخانه سندن ویردی بو جامی منکا
کائنات اهلی تعجب قیلدیلر خا ّمی منکا
ط رخسارنک صفاتن سویلمک
ِ بیلمز ایدم خ
فتنه چشمنک غمزه سی اوکرتدی الهامی منکا
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صبر و آرامم کدوبدر کورمزم عینمده خواب
فرقتنک بر ایلمشدر صبح ایله شامی منکا
چوخ جفا حاصل اولور سندن منکا ای بی وفا
عاقبت ایلر خیالنک رسمِ بدنامی منکا
کوینکنکدن چیخ دیدم شول سروِ گل انداممه
ذره جه قاینمدی کورستدی اندامی منکا
ای خطائی زلفننک زنجیرینه قید ایتمه دل
دانه در خالی آننک هم زلفیدر دامی منکا
[Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün]
Hak ezel meyḫânesinden virdi bu câmı maña
Kâinât ehli te’accüb kıldılar ḫammı maña
Bilmez idüm ḫatt-ı ruḫsâruñ sıfâtın söylemek
Fitne çeşmüñ gamzesi öğretti ilhâmı maña
Sabr u ârâmum gedübdür, görmezem ‘aynumda ḫâb
Firkatüñ bir eylemişdür subh ile şâmı maña
Çoḫ cefâ hâsil olur senden maña ey bîvefâ
‘Âkıbet eyler ḫiyâlüñ resm-i bednâmî maña
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Köyneğüñden çıḫ didüm şol serv-i gülendâmuma
Zerrece kayınmadı, görsetdi endâmı maña
Ey Ḫetâî zülfünüñ zencîrine kayd itme dil
Dânedür ḫâlı anuñ hem zülfidür dâmı maña
***
Hak ezel meyhanesinden verdi bu kadehi bana
Kainatta yaşayanların tümü şaştı bana
Bilmezdim ayva tüylerinin vasfını söylemeyi
Fitneci gözünün gamzesi öğretti ilhamı bana
Sabrım, huzurum kalmadı; uyku girmez gözüme
Ayrılığın bir etmiştir sabah ile akşamı bana
Hey vefasız! Çok cefalar ediyorsun bana
Hayalin sonunda kötü şöhreti verecek bana
O gülendam selvime “Gömleğinden çık” dedim
Zerrece umursamadı; gösterdi endamını bana
Hatâî! Zülfünün zincirine bağlama gönlünü
Yemdir onun beni; zülfü de tuzaktır bana
30

یا الهی ایسترم سندن بو انعامی منکا
ایدسن همدم کیم اول سروِ گل اندامی منکا
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شول بتِ نامهربان هرگز منی یاد ایتمدی
بر محبت قیلمدی آخر سرانجامی منکا
جورِ هجران چکدیکمدن قالمیوبدر طاقتم
یا نصیب ایتسک نولیدی صبر و آرامی منکا
کونکلم آلدک بی تکلف جانمی آلمق ندر
کولدورر عشقنکده دائم خاص ایلن عامی منکا
کچدی عمرنک ای خطائی اوش بو ضایع دنیاده
شول وفاسز لبلرندن ویرمدی کامی منکا
Yâ İlâhî! İsterem senden bu in’âmı maña
İdesen hemdem kim ol serv-i gülendâmı maña
Şol büt-i nâmihribân hergiz meni yâd itmedi
Bir mahabbet kılmadı âḫir serencâmı maña
Cevr-i hicrân çekdiğümden kalmayupdur tâkatüm
Yâ nasîb itseñ nolaydı sabr ü ârâmı maña
Köñlüm aldın bîtekellüf cânumı almak nedür
Güldürür ‘aşkuñda dâim ḫass ilen ‘âmı maña
Keçdi ömrüñ ey Ḫetâî! Uşbu zâyi’ dünyada
Şol vefâsız lebleründen virmedi kâmı maña
***
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Allahım! Bir bağışta bulunmanı isterim bana
Hemdemim et o gül endamı bana
O sevgisiz güzel asla anmaz oldu beni
Bir sevgi göstermez oldu artık bana
Hicran cevri çektiğimden kalmadı dermanım
Ya nasip etsen nolurdu sabırla huzuru bana!
Gönlümü aldın; teklifsizce canımı almak da nedir?
Güldürür aşkında devamlı havassı, avamı bana
Hatâî! Şu yitik dünyada ömrün geçti
O vefasız leblerinden vermedi muradımı bana

ŞAH İSMAİL (HATÂÎ) DİVANI HAKKINDA MANZUM ÇEVİRİ DENEMESİ  61

Ek 1: İran nüshası
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Ek 2: Vatikan nüshası:

ARAP ŞİİRİNİ FARS ŞİİRİNE TAŞIYAN AYKIRI BİR ŞAİR:
MENÛÇİHRİ-Yİ DÂMGÂNÎ
YRD. DOÇ. DR. SADIK ARMUTLU 

ÖZ
Menûçihri-yi Dâmgânî, Gazneliler Döneminin önde gelen şairlerinden
biridir. Sultan Mes‘ûd dönemi şairlerindendir. Dâmgânlı olan şair, mahlasını ilk memduhu Ziyârî Hanedanından Menûçihr b. Kâbûs-i Voşmgîr’den almıştır. Kısa süren hayatı, edebi alanda büyük başarılarıyla
geçmiştir. Çok iyi bir eğitim almıştır. Astronomi, tıp, dini bilimler, musiki, mitoloji ve Arapça dilbilgisi yanında diğer bazı bilim dallarında söz
sahibi olduğunu kasidelerinde ifade etmiştir. Arap edebiyatını iyi derecede bilen şair, bu özelliğini şiirlerine yansıtmıştır. Arap edebiyatını Fars
şiirine taşıması da bundan dolayıdır.

Arap şairlerinin Menûçihrî ve şiiri üzerindeki etkisi inkâr edilemez.
Eğlenceye düşkün olan, her fırsatta şarap içen, zevk ve safa meclislerinden hoşlanan, Fars edebiyatının genç ve neşeli bir siması olan Menûçihrî,
bu tür duygu ve arzularını şiirlerine aktarmıştır. Bundan dolayı üç bin
beyte yakın Divanı’nda tek bir ıstırap ifadesine rastlanmaz. Kaside ve
övgü şairi olarak tanınmıştır. Kasidelerinde tabiat tasvirlerine çok yer
verdiği için tabiat şairi olarak şöhret olmuştur. Şairin tek eseri Divân’ıdır.
Anahtar Kelimeler: Arap edebiyatı, Menûçihrî, eğlence, tabiat, tasvir.
ABSTRACT
He is one of the leading poets of the Ghaznavid Sultan Mes'ûd period.
Poet from Dâmgân gave his pseudonym from Menûçehr b. Kâbûs-i
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Voşmgîr. His short lifetime passed with great success in the fields of literature. He got a very well education. He expressed in his qasidas that he has a
right to say in other disciplines such as astronomy, medicine, religion, science, music, mythology, and Arabic grammar. The poet who knows Arabic
literature very well, reflects this feature to his poetry. That’s why he carried
Arab poetry to Persian poetry. The effect of Arab poets on Menûçehrî and
his poetry is undeniable. A young and joyful member of Persian literature
Menûçehrî who likes joy, drinking wine and pleasure councils reflected
these situations to his poetry. That’s why there is no the expression of anguish in his divan. He is known as qasida and compliment poet. His single
work of art is his Divan.
Key words: Arab literature, Menûçihrî, poetry, nature, wine, pleasure

چکیده
 وی از شاعران.منوچهری دامغانی یکی از شاعران مشهور دوران غزنویان می باشد
 این شاعر دامغانی تخلص خود را از اولین ممدوح خود.دوران سلطان مسعود می باشد
 دوران محدود زندگی وی با موفقیت های بزرگ.منوچهر بن قابوس وشمگیر گرفته است
 در علومی همچون ستاره. آموزش بسیار خوبی گرفته است.ادبی وی همراه بوده است
 دستور زبان عربی بسیار تبحر داشته و آن، اساطیر، موسیقی، علوم دینی، طب،شناسی
 شاعر که مسلط به زبان عربی می باشد این توانایی.را در قصایدش مطرح ساخته است
 انتقال زبان عربی به شعر فرسی هم از این رو.خود را در اشعارش منعکس نموده است
.می باشد
 شاعر جوان منوچهری.تاثیر شعرای عربی بر شعر منوچهری غیر قابل انکار می باشد
که سرگرمی را دوست داشته در هر فرصتی شراب نوشیده و از مجالس ذوق و صفا
 به همین دلیل در دیوان.بهرمند شده روحیات خود را به شعرش نیز منتقل نموده است
 به عنوان شاعر قصیده و.سه هزار بیتی وی یک نمونه از اضطراب به چشم نمی خورد
 در قصایدش به تصویر سازیهای طبیعت نیز جای داده است و.مدحیه شناخته می باشد
. تنها اثر شاعر دیوان وی می باشد.از این رو شاعر طبیعت نیز شناخته می شود
İran Edebiyatı tarihçilerinin yaygın kanaatine göre, Derî Farsçası da
denilen yeni Fars edebiyatı, Abbasî şiirinin tesiri altında, onu örnek alarak başladı ve ilk ürünlerini o tarzda verdi. Zaman içerisinde özellikle de
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Samaniler ve Gazneliler dönemlerinde Fars şiiri daha ulusal bir renk
kazandı. Firdevsî’nin Şâhnâme’si bunun en canlı tanığıdır. Horasan üslubunun ortaya çıkışı ve bu üslubun önde gelen şahsiyetlerinden Rûdekî,
Firdevsî, Ferruhî ve Unsurî gibi şairlerin katkıları, Fars şiir rotasının belirleyenleri oldu. Bu rota mazmun, mefhum, içerik ve anlam dünyası
olarak Fars edebiyatını ileri seviyeye taşıdı ve geniş bir coğrafyada ona
işlevsellik kazandırdı. Artık Fars şiiri, kendine özgü özelliğiyle; kaide ve
kuralı belirlenmiş bir edebiyat olarak bir taraftan klasikleşirken, diğer
yandan da gelenekselleşti. İşte böyle bir zamanda Dâmgân şehrinden adı
Ahmed, mahlası Menûçihrî olan bir şair ortaya çıktı, Fars şiir geleneklerini alt üst etti ve Fars şiirini başka bir vadiye, Arap şiir vadisine taşıdı.
Başka bir ifadeyle, Fars şiirine Arap elbisesi giydirdi. Kendi çağında ve
sonraki zamanlarda Fars edebiyatını, Arap edebiyatının rengi ile boyayan tek şair olarak edebiyat tarihinin altın sahifelerine adını yazdırdı ve
Fars şiir geleneklerine aykırı şiirler yazmaya başladı. Onun “aykırı şair”
oluşu, tam da bu noktada başladı. Bu makalede bu durum irdelenecektir.
Makalede Menûçihrî’ye ait beyitler, Muhammed Debîr Siyâkî’nin
“Dîvân-ı Menûçihrî-yi Dâmgânî, İntişârât-ı Zevvâr, Tahran 1385 hş.) neşrinden alındı ve “DM” kısaltmasıyla gösterildi.
1. HAYATI
Fars edebiyatının üstün yetenekli, etkin söz söyleyen, bilgi birikimi
olan birinci derecede tanınmış şairlerinden biridir. Tam adı Ebû’n-Necm
Ahmed b. Kavs b. Ahmed el-Menûçihrî ed-Dâmganî’dir (Avfî 1333:
287). Buna göre künyesi Ebû’n-Necm, adı Ahmed, babasınınki Kavs,
bunu Kûs okuyanlar da var: (Ateş 1971: VIII/340; Kurtuluş 2004:
XXIX/156) nisbeti Menûçihrî, mensubiyeti Dâmgân’dır. O aşağıdaki
beyitte adını ve babasının ismini söylemiştir:

بر هر کسی لطف کند و لُطفِ بیشتر
بر احمد بنِ قَوس بین احمد کند همی
“O herkese lütufta bulunur daha çok Ahmed b. Kavs b. Ahmed’e bulunur.”
(DM: s. 137/1849)
Devletşâh, doğum yerini Belh olarak söylemesine rağmen (Devletşâh
1382: 40), kendisi aşağıdaki beytinde Dâmgân’lı olduğunu söyler:

سوی تاجِ عِمرانیان هم بدینسان
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بیامد منوچهریِ دامغانی
“Bu şekilde Damgan’lı Menûçihrî de İmran’lılar ülkesine geldi.”
(DM: s. 140/1910)
Menûçihrî’nin doğum tarihi belli değildir. Avfî’nin “endek sâlî” kısa
ömürlü (Avfî 1333: 287) ifadesini, kıskanç kişileri şikâyet ettiği kasidesinin bir beytindeki “Beni kıskananlar, biz yaşlıyız, sen daha gençsin. Bilgi
yönüyle genç, yaşlılara yakın olamaz” (DM: s. 42/1245) söylemini ve Gazneli
Mes‘ûd (421-432/1030-1040)’a kaside yazıp onun sarayında yaşamasını
dikkate alan kaynaklar, Menûçihrî’nin IV/X. yüzyıl sonu veya V/XI. yüzyıl başlarında doğduğu görüşünü benimsemişlerdir. (Safâ 1351: I/580;
Ateş 1971: VIII/340; İmâmî Efşâr 1382: 20; Cihântâb 1378: III/984).
Devletşâh Tezkiresi başta olmak üzere (Devletşâh 1382: 40), Mecma‘u’lFusahâ (Hidâyet 1381: I/1907) ve Heft İklîm (Râzî 1341: II/337) gibi tezkirelerde onun “şest-gele/altmış sürü sahibi” lakabı taşıdığı kaydedilmiştir.
Bu kayıt, bir karışıklıktan ileri gelmiştir. Bu lakap aslında, VI/XII. yüzyıl
şairlerinden ve Râhatu’s-Sudûr yazarı Râvendî’nin yaşlı bir çağdaşı olan
ve de Râvendî’nin eserinde Tuğrul b. Arslan (1177-1193)’ın çağdaşları
arasında yer verdiği (Râvendî 1364: 57-58), tam adı Emîru’ş-Şu‘arâ Ahmed b. Menûçihr-i Şast-gele’nin lakabı idi. Her iki şairin adının Ahmed
olması, birinin mahlası ile diğerinin baba adının birbirine benzemesi, bu
karışıklığa neden olmuştur. (Safâ 1351: I/581; Furûzânfer 1358: 138;
Browne 1386: II, 223; Şafak 1352: 167; Ateş 1971: VIII/340; İmâmî Efşâr
1382: 20; Ethé 1337: 36; Nu‘mânî 1335: I/144)
Bütün kaynakların söylediklerine göre Menûçihrî, mahlasını Ziyârî
hükümdarı Emir Felekü’l-Me‘âlî Menûçihr b. Kâbûs Voşmgîr’den almıştır (Safâ 1351: I/581; Furûzânfer 1358: 138; Rypka 1354: 285; Ferîver 1341:
122; Şafak 1352: 167; Ethe 1337: 36; Browne 1386: 222; Zerrînkûb 1386: 55;
Subhânî 1388: 158). Adı geçen hükümdar, 403-423/1012-1031 yılları arasında Taberistan ve Gurgan’da Gaznelilere bağlı olarak hüküm süren
Ziyârî hanedanının beşinci hükümdarı olup büyük bir bilgin, tanınmış
yazar, şair ve edebiyatı destekleyen biri olarak tanınmıştır. (Safâ 1351:
I/212).
Menûçihrî’nin yaşamının ilk aşamasındaki kesitler çok fazla bilinmemektedir. Kaynaklar, yaratılıştan ileri gelen parlak bir zekâya sahip
olduğundan, daha küçük yaşlarda şiir yeteneğinin ortaya çıktığını, soru-
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lan her edebî şekle manzum olarak hazırlıksız yanıt verdiği, şiirle ilgili
yapılan sınavlarda başarı gösterdiğini yazmışlardır. (Avfî 1333: 287) O
bir beyitte şöyle der:

هستند جز تو اینجا اُستاد شاعرانی
 با طبعهای ناری،با لَفظهای مائی
“Üstat şairler, tarafsız olarak beni sınav yaptılar/denediler. Şiirimin büyüsünü
gördüler, başarımı seyrettiler.”
(DM: s. 111/1502)
Doğuştan gelen güçlü zekâsı, zihinsel yeteneği (Avfî 1333: 287; Safâ
1351: I/582; Subhânî 1388: 159) sayesinde gençlik yıllarında Arap edebiyatını öğrendiği, Arap şairlerinin şiirlerini ezberlediği, Fars şairlerini
okuduğu, tıp bilimi başta olmak üzere din bilimi, nahiv bilimi, gök ve
musiki gibi çeşitli bilim dallarında bilgi sahibi olduğu bütün kaynaklarda yazılmıştır. O, bir beyitte şöyle der:

من بدانم علمِ دین و عل ِم طبّ و عل ِم نَحو
تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین و شین
من بسی دیوان شعرِ تازیان دارم زبر
تو ندانی خواند اَال هُبّی بِصَحْنِک فَاصْبَحِین
“Ben, din bilimi, tıp bilimi ve nahiv bilimi bilirim. Sen, dal ve zal, ra ve za, sin
ve şin (harflerini) bilmezsin. Arapların şiir divanlarının pek çoğu belleğimde
saklıdır. Sen, elâ hubbî bi-sahnik fe’sbahîne’yi okumayı bilmezsin.”
(DM: s. 91/1270-71)
Menûçihrî’nin ilk yaşam yılları bilim öğrenmek, Arap edebiyatını tanımakla geçmiştir. Ne olursa olsun, Menûçihrî, iyi bir eğitimden sonra,
çok yetenekli bir genç sıfatı ile kendisine intisap edip hizmetine gireceği
bir hükümdar aramış olmalıdır (Ateş 1971: VIII/340). Bütün kaynaklar,
onun ilk önce Ziyârîlerden Felekü’l-Me’âlî Menûçihr b. Kâbûs’un hizmetine girdiğini söylemiştir. Fakat onun ilk gençliğinde Ziyârî ailesine intisap ettiğine şüphe ile yaklaşanlar da olmuştur (Ateş 1971: VIII/340).
Ziyârî sarayında ne kadar kaldığı tam olarak bilinmese de onun,
Menûçihr b. Kâbûs’un yaşamının son günlerinde veya ölümünden
(424/1031) hemen sonra Gurgan’dan Rey’e gitmesi (Safâ 1351: I/583;
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Furûzânfer 1386: 198) mümkün görülmektedir. Menûçihrî’nin yaşam
değişimi ve şöhret kapılarının ardına kadar açılması da buradan Gazne’ye gitmesiyle başlar.
Bu seyahatin ilk ayağı Rey şehridir. Menûçihrî, bu sırada Rey ve Serah’da ikâmet eden ve şehrin en saygın ailelerinden birine mensup ve
künyesi Ebû’l-Hasan olan Ali b. Muhammed el-İmrânî’nin yanına gider.
Bu kişi, Sultan Mes‘ûd taraftarı olup onunla birlikte Alâuddevle Kâkûye
karşı birlikte savaşmıştır. Menûçihrî, adı geçen kişiye

جهانا چه بد مهر و بدخو جَهانی
چو آشفته بازارِ بازارگانی
“Ey dünya! Cihana ait kötü alışkanlık ve çirkin sevgi,
tüccarların alış verişi gibi karışmış.”
(DM: s. 138/1857)
matlalı ve nesibi, felekten şikâyet olan bir kaside sunar. O, böylece
devrin tanınmış kişileriyle ilk kez tanışıklık kurmuş olur. menûçihrî’nin,
bu kasidenin 39. beytinde “Irâkî’nin Kayravânî (şehri)ne yönelmesi gibi ben
(de çok) uzak yerden sana yöneldim” dedikten sonra:

من از تو همی مالِ توزیع خواهم
بدین خاصگانت یگان و دوگانی
“Ben; senden, senin nedimlerine sürekli
birer ikişer dağıttığın maldan istiyorum.”
(DM: s. 140/1916)
demesi, kendisinin şairlik ile bir geçim kaynağı temin etmek üzere
yaptığı ilk uzun seyahati gösterir (Safâ 1351: I/585; DM, önsöz, s. hicdeh/19; Ateş 1971: VIII/341). Kendisi de şöyle demiştir:

سوی تاجِ عِمرانیان هم بدینسان
بیامد منوچهریِ دامغانی
“Böylece Damganlı Menûçihrî de
İmranlılar’ın ülkesine geldi.”
DM: s. 140/1910)
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Menûçihrî, büyük bir olasılıkla bu şahsın yanında beklentileri gerçekleşmediği için yeni bir koruyucu/memduh bulmak amacıyla o civarda
Gazneli Mes’ûd tarafından Rey emirliğine atanan, bu görevi azledildiği
yıl olan 424/1032 yılına kadar sürdüren Hâce Tâhir Debîr’in hizmetine
girmiş, kendisine kasideler sunarak onu övmüştür (Safâ 1351: I/583;
Zerrînkûb 1386: 55; Furûzânfer 1386: 198; İmâmî Efşâr 1382: 21).
Menûçihrî, Hâce Tâhir’e,

بادِ نوروزی همی در بوستان سامر شود
تا به سحرش دیدهء هر گلبنی ناظر شود
“O nevruz rüzgârı, her bir gül dalının gözü açılsın diye
bahçede devamlı efsane söyleyen olur.”
(DM: s. 31/341)
matlalı bahariye ile meşhur Yâiyye Kasidesi’ni (DM: s. 106/1431-1465)
sunar.
Menûçihrî’nin belki Ebû Harb Bahtiyâr Muhammed hakkındaki kasidelerini (17, 56, 70) de bu devreye koymak gerekir. Çünkü bu kişi,
Alâuddevle Muhammed Kâkûye’nın oğlu olup Isfahan civarında Netenz’in hâkimi bulunan Ebû’l-Harb’dan başka bir kimse olamaz.
Menûçihrî bu sırada Sultan Mes‘ûd’a bağlanmanın yollarını aramış olabilir (Ateş 1971: VIII/341). Kısaca, şimdiye kadar verilen bilgilerden anlaşılacağı üzere; Menûçihrî, ilk gençlik yıllarında, Rızâ Kulîhân Hidâyet’in;
Ziyarî sarayından sonra Menûçihrî’nin Unsurî’ye bir kaside sunarak
Gazneli Sultan Mahmud’un sarayına gittiği, bu sarayda oğlu sultan Muhammed’e intisap edip yanında “Tarhanlık” derecesine yükseldiği yani
istediği zaman izinsiz olarak şehzadenin yanına girebildiği (Hidâyet
1381: I/1908) şeklinde ifade ettiği gibi, Gazneli Sultan Mahmud’un sarayına gitmemiş (Safâ 1351: I/582), Batı İran’daki küçük dere beylerden
veya saygın ailelerden birine intisap edebilmek için türlü şehirlerde dolaşmıştır. Görünüşe göre, bu sırada yalnız Rey’de İmrânî ailesi yanında
kendisine bir dereceye kadar devamlı bir mevki temin edebilmiştir. (Ateş
1971: VIII/341)
Menûçihrî, 423/1031 yılının bir kısmını ve 424/1032 senesinin büyük
bir kısmını Rey’de geçirmiştir. Rey’de kaldığı sürece Gazneli üst düzey
yetkililer ve emirler aracılığıyla Gazne sarayı ile iletişim içerisine girmiş
olmalı. Gazne Devleti’nin ileri gelenleri, Alâuddevle’yi püskürtüp orta-

72  YRD. DOÇ. DR. SADIK ARMUTLU

dan kaldırmak için Rey’e geldiklerinde, Menûçihrî’nin onlarla bir vesileyle yüz yüze görüşmesi olasıdır (DM: Önsöz, s. hicdeh/19). Dolaylı
veya doğrudan doğruya Gazne’nin ileri gelenleriyle görüşen
Menûçihrî’nin Sultan Mes‘ûd ile görüşüp görüşmediği belli değildir.
Kardeşi Sultan Muhammed ve Gaznelilere bağlı civar bölge yöneticilerinin başkaldırmalarından dolayı, Mes‘ûd’un isyanları bastırmak için sık
sık bir şehirden diğer bir şehre gitmesi, görüşmenin gerçekleşmesini
engelleyen etkenlerin başında gelir. O, bu durumu kasidesinde şöyle dile
getirir:

چون قصد به ری کرد و به قزوین و به ساوه
شد بوی و بَها از همه بویی و بَهایی
چون قصدِ کیا کرد به گُرگان و به آمُل
بگذاشت کیا مملکت خویش و کیایی
“Sultan Rey, Kazvin ve Save’ye yönelince
tüm Buveyhîlerin ve Deylemli Bahâuddevlenin değeri düştü.
Sultan, Gurgan ve Âmul’a yönelince de
Deylem şahı kendi memleketini ve padişahlığı bıraktı.”
(DM: s. 150/2043-44)
Menûçihrî’nin Sultan Mes‘ûd’a intisap edememesi büyük olasılıkla
Mes‘ûd’un yoğun askeri hareketlerle meşgul olmasından ileri gelmektedir (Safâ 1351: I/583; Furûzânfer 1386: 195). Buna rağmen Menûçehrî,
Rey’den yazdığı Kasideleri okuması umuduyla Hükümdara göndermeye devam etmiştir. Sultan’ın Irak-ı Arab’dan Horasan’a çok yönlü seferler gerçekleştirmesi Menûçihrî’nin kasidesine de yansımıştır:

از همه شاهانِ چنین لشکر که آورد و که بُرد
از عِراق اندر خراسان وز خراسان در عِراق
“Bütün şahlardan kim Irak’tan Horasan’a,
Horasan’dan Irak’a böyle (bir) ordu getirip götürdü.”
(DM: s. 60/845)
Sultan Mes‘ûd, bu askeri operasyonlar içerisinde 426/1035 yılında Nişabur’dan ayrılarak başta Gurgan/Cürcan olmak üzere Esterabad, Amul
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ve Sârî’yi ele geçirdiğinde Rey’de bulunan Menûçihrî’yi yanına çağırdı.
Menûçehrî’nin gönderdiği kasideleri Sultan beğenmiş olmalı ki onu huzura davet etmiştir. O da Sârî’ye gelerek, Sultan’nın hizmetine girdi (Safâ
1351: I/583; Furûzânfer 1386: 195; İmâmî Efşâr 1382: 22; Zerrînkûb 1386:
55; Ateş 1971: VIII/341). Bu işin gerçekleşmesinde Sultan Mes‘ûd’un veziri Ahmed b. Abdussamed’in etkisinin büyük olduğunu ve aracılık yaptığını (Furûzânfer 1386: 195-96) Menûçihrî’nin bir beytinden anlıyoruz:

خداوندا من اینجا آمدستم
به اُمیدِ تو و اُمی ِد مُفضِل
“Ey efendim! Ben buraya, senden beklenti
ve senin erdemini umarak geldim”
(DM: s. 67/964)
Böylece Mes‘ûd’a intisap eden Menûçihrî, uzun uğraşlar sonucunda
Sultan’a karşı gönlünü derinden yakan ayrılık hasretinden de kurtulur
(Safâ 1351: I/583):

ای فراقِ تو دلِ ما بندگان را سوخته
هزاران شکر یزدان را که رَستیم از فراق صد
“Ey ayrılığıyla biz kölelerin gönlünü yakan (hükümdar!)
Tanrıya yüz binlerce şükürler olsun ki (senin) ayrılığından kurtulduk.”
(DM: s. 60/847)
Sultan Mes‘ûd’un Menûçehrî’ye değer verdiğini, Sultan’ın kendisine
Rey’den huzura gelmesi için fil göndermesinden anlıyoruz:

خواست از رَی خسروِ ایران مرا بر سُفتِ پیل
خود ز تو هرگز نیندیشید در چندین سنین
“İran hükümdarı beni Rey’den (yanına) fil üzerinde (gelmemi) istedi.
Kendisi seni bu birkaç yılda hiç düşünmedi.”
(DM: s. 91/1272)
Menûçihrî’nin hem Gazne sarayına ulaşması hem de Rey’den Mazenderan bölgesinde bulunan Sârî şehrine gitmesi oldukça zor olmuştur.
Ayrıca onun zor bir seyahat gerçekleştirdiğini, çöller geçip dağlar aştı-
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ğından, ayaklarının yaralandığından, gözlerinin de karardığından anlıyoruz:

دانی که مقیمم بر درگهِ شهنشه
تا بازگشتِ سلطان از اللهزا ِر ساری
 وین کوهها پیاده،این دشتها بُریدم
 دو دیده گشته تاری،دوپای پر جراحت
 روزی مَلِک دو بیتم،امید آنکه خواند
 روزم شود بهاری،بختم شود مساعد
اکنون که شاه شاهان بر بنده کرد رحمت
کوشی که رحمت شه از بنده باز داری
“Sultan Sârî (şehrindeki) lalelikten döndüğünden beri benim şahlar şahının
sarayında oturduğumu biliyorsun. Bu çölleri geçtim, bu dağları açtım, iki ayağım yara(larla) doldu, iki gözüm karardı. Bir gün Sultan iki beytimi okur ümidi
(taşıyordum). Bahtım açıldı, günüm bahar oldu. Şimdi şahlar şahı merhamet
(göstererek) kulluğa kabul etti/kul yaptı. Şahın merhametini (ganimet bil), kölelikten alı koyan (davranış biçimlerinden) sakın.”
(DM: s. 111/1510-13)
Yorucu bir yolculuğun ardından Gazne sarayına gelen Menûçihrî’nin
burada bulunan “üstad şairler” tarafından sınava çekildiğini ve şairlik
yeteneğinin benimsenmesinden sonra saray şairleri arasına kabul edildiğini, onun beyitlerinden anlıyoruz (DM: s. 111/1501-2). Bu sınavda Gazne sarayının sultanüşşuarası olan Unsurî (ö. 431/1039)’nin bulunması
olasıdır. Büyük bir olasılıkla Menûçihrî, bu sınava girmeden önce veya
sınavı geçtikten sonra İran edebiyatının bu nadide şair hakkında bir
mehdiye yazmıştır. Mumun tasvir edildiği ve Nûniyye olarak tanınan bu
kasidede Menûçihrî, Unsurî’yi övmüş ve onu üstad olarak benimsemiştir
(DM: s. 79/1095-1169). O, bu kasideyi yazarken

ای منوچهری همی ترسم که از بیدانشی
خویشتن را هم به دست خویشتن دوزی کفن
“Ey Menûçihrî, bilgisizlikten dolayı kendi
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elinle kendi kefenini dikersin diye korkarım.”
(DM: s. 84/1163)
diyerek, çekince koyduğunu görüyoruz. Unsurî’yi “Şiirin ipek örtüsü
altında Azer’in putu ve Brehmen’in puthanesi” olarak gören şair,

بر دُمِ طاووس خواهی کرد نقشی خوبتر؟
ت عَدْن خواهی کِشت شاخِ نارون؟
ِ در بهش
آنکه استادانِ گیتی بر حَذَر باشند ازو
ْ التَ ْعجَلَن،تو به نادانی مرو نزدیکِ او
“Onun önüne işlenmemiş şiirini götürüp tavus kuyruğu üzerine daha güzel bir
nakış mı yapacaksın. Cihan üstatlarının kendisinden çekindiği kişinin yanına
acele edip de cahillikle gitme.”
(DM: s. 84/1166-67)
diyerek çekincelerine devam eder. O:

مجلسِ استاد تو چون آتشی افروختهست
تو چنانچون اُشترِ بی خواستار اندر عَطن
اُشترِ نادان ز نادانی فرو خُسبد به راه
بیحذر باشد از آن شیری که هشت اُشترشِکَن
“Senin üstadın meclisi alevlenmiş bir ateş gibidir. Sen de su kenarında bulunan
alıcısı olmayan deveye benzersin. Cahil deve, cahillikten dolayı yol üstünde
uyur, deve parçalayan aslandan çekinmez.”
(DM: s. 84/1168-69)
gibi benzer duygular söyleyerek, Unsurî ile kendi sınırlarını belirler.
Bu sırada sultana yazdığı kasidelerde kendisini ona üstad olarak tanıtmıyor, “hükümdarın kendisinden ümitli olduğunu” söylüyor. Bütün
bunlardan anlaşılıyor ki Menûçihrî bu sırada yani 426/1035 yılında henüz çok genç idi; bundan dolayı yeteneğinden emin ise de cesaretli bir
ifade tarzı kullanmamış idi. (Ateş 1971: VIII/341)
Genç ve yaşına göre donanımlı olması Mes‘ûd’un gözünden kaçmaz.
Kısa bir müddet sonra da, “şiirimi görüp beğendi” (DM: s. 111/1504) dediği
Sultan’ın en yakınında bulunan kişilerden biri olur. Sultan Mes‘ûd’un
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meclislerine katılır. Ona en güzel övgü dolu kasideler yazar. Sultandan
başka vezir Ahmed b. Abdussamed olmak üzere Gazne devletinin ileri
gelenlerine methiyeler kaleme alır, aldığı caizeler karşılığında rahat ve
güzel bir yaşam sürer. O, bir beytinde Mes‘ûd’un şairlere verdiği yüklü
bir caize olan “Bedre-i Adlî”nin fil sırtında eyeriyle Sultan’ın kendisine
sunduğundan bahseder (DM: s. 91/1280). Yaşamının en mutlu kesitlerini
Gazne sarayında geçirir. Mutluluğu şiirlerine de yansır. Bu dönemde
yazdığı şiirler, mutluluğun tablosu gibidir. Yaşama bağlandığını, zevk
içerisinde yüzdüğünü, eğlencenin keyfini çıkardığını, sürekli şarap yudumladığını görürüz.
Menûçihrî’nin güzel yılları devam ederken, onun genç oluşu ve
Mes‘ûd’un yakınında bulunması, saray şairlerinden olup önemli bir görevde bulunan yaşlı bir şairin onu kıskanması ve sultan’ın gözünden
düşürmeğe çalışması, şairin bir takım güçlüklerle karşı karşıya gelmesine neden olur (Safâ 1351: I/583-84; Furûzânfer 1386: 197; Zerrînkûb 1386:
55-56). Menûçihrî’nin olumsuz bir hareketle karşılaştığını, yazdığı 52.
Kasidesinden anlıyoruz. Kendisine düşmanlık eden kişileri sultan’a
şikâyet ettiği bu kasidenin matla beyti şöyle başlar:

حاسدان بر من حسد کردند و من فردم چنین
دادِ مظلومان بده ای عِزّ میرِ دادآفرین
“Ben, kıskançların bana kıskançlık yaptıkları böyle bir kişiyim.
Ey müminlerin şerefli Emiri! Zulme uğrayanların hakkını ver.”
(DM: s. 90/1235)
Kıskananların başında Divan-ı ‘âriz görevi bulunan ve Menûçihrî ile
rekabet halinde olan şair Şirvânî’dir. Durumdan haberi olan Mes‘ûd, adı
geçen şairi denemek amacıyla ondan Menûçihrî’nin bir şiirine nazire
yazmasını ister. Şirvânî’nin nazireyi yazamadığını, Menûçihrî’nin:

میر فرمودت که رویک شعرِ او را کن جواب
 ننگ باشد بیش ازین،بود سالی و نکردی
“Emir, git ve onun şiirine bir cevap yaz diye emretti.
Bir yıl oldu, yapmadın. Bu kadar çok yüzsüzlük olur.”
(DM: s. 91/1266)
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demesinden anlıyoruz.
Menûçihrî, “Der şikâyet Ez-Hasûdân ve Duşmenân-i Hod” başlığını taşıyan ve 49 beyit olan, 52. kasidesinde bazı duygularını şöyle dile getirmiştir:

 این زو خطاست،حاسدم بر من همی پیشی کند
ش ماهِ فَروَردین
ِ بفسرد چون بشکفد گل پی
حاسدم خواهد که او چون من همی گردد به فضل
 کجا گردد سَمن،هر که بیماری دِق دارد
حاسدم گوید چرا باشی تو در درگاهِ شاه
 اینْت جهلی راستین،اینْت بُغضی آشکارا
حاسدم گوید که ما پیریم و تو بُرناتری
نیست با پیران به دانش مرد ِم بُرنا قرین
 چرا خوانند کمتر شعرِ من:حاسدم گوید
 هم بَنات و هم بَنین،زانِ تو خوانند هرکس
حاسدم گوید چرا تو خدمتِ خسرو کنی
روبهان را کرد باید خدمتِ شی ِر عَرین
حاسدم خواهد که شعر او بود تنها و بس
باز نشناسد کسی بَربط ز چنگِ رامتین
 چرا در پیشگاهِ مهتران:حاسدم گوید
ما ذلیلیم و حقیر و تو امینی و مَکین
“Beni kıskananlar; benim önüme geçiyor, bu hatadır. Ferverdin öncesi çiçek
açılması gibi solar. Kıskançlar; benim gibi saygın biri olmak istiyorlar. Verem
hastası olan biri nasıl gürbüz olur. Hasetçiler; bana nasıl olur da Sultan’ın
sarayında bulunursun? İşte sana apaçık düşmanlık, işte sana gerçek cahillik.
Beni kıskananlar; biz yaşlıyız sen daha gençsin. Bilgi bakımından genç, nasıl
olur da yaşlılara yaklaşır, onlarla bir olur. Beni kıskananlar; kadın-erkek her kes
senin şiirlerini okudukları halde, niçin benim/bizim şiirimi daha az okuyorlar,
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diye sorarlar. Beni çekemeyenler diyor ki; sen nasıl padişahın hizmetini yaparsın? Tilkilerin ormanın aslanına hizmet etmesi gerekir. Beni kıskananlar; sadece
benim şiirim var o da yeter. Bir kimse, Râmitîn’in çenginden (başka) bir çengi
ayırt edemez mi? Kıskananlar; neden biz devletin önde gelenlerinin yanında
aşağılanıyoruz da sen, emin ve sağlamsın diyorlar.”
(DM: s. 90/1237, 38, 43, 45, 47, 49, 51,54)
Menûçihrî, kendisini neden kıskandıklarını birer birer sıraladıktan
sonra, kendini şair Şirvânî ile karşılaştırır. Bu karşılaşmada öne çıkan
duygular kısaca şöyledir:

حاسدا تو شاعری و نیز من هم شاعرم
چون ترا شعر ضعیفست و مرا شعر سَمین
 لیکن باطنش پرعیب و عار،شعرِ تو شعرست
کرمِ بسیاری بود در باطنِ ُدرّ ثَمین
شعر ناگفتن بِه از شعری که گویی نادرست
بچِه نازادن بِه از ششماهه بفکندن جَنین
 هرکسی داند که تو،گر تو ای نادان ندانی
نیستی با من به گا ِه شعر گفتن همقرین
من بدانم علمِ دین و عل ِم طبّ و عل ِم نَحو
تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین و شین
من بسی دیوان شعرِ تازیان دارم زبر
تو ندانی خواند اَال هُبّی بُصَحْ ِنکَ فَاصْبَحِین
خواست از رَی خسروِ ایران مرا سُفتِ پیل
خود ز تو هرگز نیندیشید در چندین سِنین
 تو به مال از من فزون،من به فضل از تو فزونم
بهترست از مال فضل و بهتر از دنیاست دین
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“Ey hasetçi! Sen de şairsin ben de; senin şiirin cılız, benim şiirim güçlüdür.
Senin şiirin (de) şiirdir. Fakat senin şiirinin içi ayıp ve utanç ile doludur. Kıymetli olan incinin içinde birçok kurt vardır. Söylenmemiş şiir, doğru olmayan
şiirden iyidir. Doğmamış bebek, altı aylık cenin düşürmekten iyidir. Ey cahil!
Eğer sen biliyorsan, herkes senin şiir söyleme bakımından benimle eşit olmadığını bilir. Ben, din, tıp ve gramer ilmini bilirim. Sen ‘dâl, zâl, râ, zâ sin ve şini
bilmezsin. Ben Arapça divanlar ezberledim. Sen, ‘elâ hubbi bi-sahniki fesbahîne’yi okumayı bilmezsin. İran Şahı, beni Rey şehrinden fil sırtında istedi,
kendisi bu birkaç yılda seni hiç düşünmedi. Ben şahsiyet olarak, senden üstün,
sen de malca benden üstünsün. Şahsiyet maldan, din de dünyadan daha iyidir.”
(DM: s. 91/1257-59, 69-73)
Zerrînkûb, “Menûçihrî’yi kıskanan yaşlı şairler ile ilgili görüş beyan
ederken; sarayın yaşlı şairleri Menûçihrî’yi defalarca üzmüş ve onu rencide etmişler, bundan dolayı genç şair, güvenip de sırtını dayayacağı bir
kişi olarak, Unsurî’yi görmüş ve onu övmede kendini zorunlu hissetmiştir” diyerek olaya çok farklı bir açıdan bakmıştır (Zerrînkûb 1386: 56).
Ayrıca o, Unsurî’nin bu vakitlerde yaşlı bir şair olduğunu, gücünün zirvesinde olup saraydaki ihtişamını koruduğunu, Sultan Mes‘ûd’un da
diğer şairlerden daha çok onu koruyup kolladığını ifade etmiştir
(Zerrînkûb 1386; 56). Unsurî’nin Menûçihrî’yi Sultan’ın huzuruna götürdüğü ve Sultan’la tanıştırdığı da söylenmiştir (Nu’mânî 1335: I/144).
Menûçihrî, bu rakibinden kurtulmasından sonra, Mes‘ûd’un yanındaki yerini hem güçlendirmiş hem de saray şairleri arasına güçlü bir
şekilde katılmıştır. Gerek hükümdara gerekse vezir ve devletin ileri gelenlerine kasideler sunup, sarayda bir görev veya caizeler aldığı olasıdır.
Bu durum uzun sürmemiştir. Çünkü değişen Gazne sarayının çehresidir.
Zerrînkûb, bu görüntüyü şöyle yansıtır: Hasetçilerin sarayda bulunması,
Gazneli Mahmud’un ölümünden sonra gösterişli meclislerin Mes‘ûd
zamanında gerçekleşmemesi, onun sıklıkla seferlere çıkarak, şairlerle
fazla ilgilenememesi, Sultan Mes‘ûd’a nasihat amaçlı “düşmanlarına karşı
önlem al” dediği için saray şairi Mes‘ûd-i Râzî’ye kızarak onu Hindistan’a
sürgün etmesi, bundan dolayı da şairlerin nasıl bir sonla karşılaşacaklarının bilinmemesi, Horasan’da baş gösteren Selçuklu korkusu gibi gelişmeler, Gazne sarayının fotoğrafını çizer gibidir (Zerrînkûb 1386: 56-58).
Gazne sarayının eski parlaklığını, gösterişini kaybetmesini Beyhakî de
uzun uzun anlatır. O, Sultan Mes‘ûd’un saltanatının başlangıcında şairlerle oturduğunu, onların gönlünü okşadığını fakat hükümdarlığının
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sonlarına doğru da şairlere fazla iltifat etmediğini “altın yağdıran elinin”
yavaş yavaş gevşediğini, babasının cömert olma adetini kaybettiğini,
ünlü eserinde söyler. Bu iç açıcı olmayan durum, Zerrînkûb’un ifadesiyle
onun yeni hamî/koruyucu aramasına sebep olur (Zerrînkûb 1386: 57). Bu
yeni hâmi, büyük bir olasılıkla Gazne sarayının ileri gelenleri arasından
olacaktır. Bütün kaynaklar, onun Gazne şehrinden başka bir şehre gitmediği görüşündedir. Ayrıca Menûçihrî’nin Sultan Mes‘ûd’a intisap
ettiği 426/1035 tarihinden Sultan’ın ölüm tarihi olan 432/1040 geçen süreç
içerisinde, onun çevresi dışında her hangi bir şahıs için yazılmış bir kasidesi de yoktur (Ateş 1971: VIII/342). Bundan dolayı Gazne, onun bulunduğu son şehirdir, diyebiliriz.
Menûçihrî, Sultan Mes‘ûd’la ilgili tarihsel olaylara şiirinde yer vermiştir. Verdiği olayların bütünü 430/1038 yılını işaret eder. İlek Han’ın
oğlu Ebû İshak Bura Tekin, Sultan Mes‘ûd’a isyan edince, Sultan onun
peşinden gider ve karşısına Ceyhun nehri çıkar. Sultan’ın Ceyhun üzerine iki hafta içerisinde bir köprü kurarak, üzerinden fillerle de donatılmış
ordusunu geçirir. 430/1038 yılında gerçekleşen bu olay (Beyhakî 1376:
843, 854), Menûçihrî’in bir kasidesinde 11 beyit içerisinde de anlatılır
(DM: s. 41/588-98). Ayrıca o Sultan Mes‘ûd’a sunduğu bir kasidesinde;
onun donanımlı bir ordu ile Belh’e gelmesinden, memleketin hasta olduğundan ve iyileşeceğinden, adalete uygun olmayan bir şekilde (Selçukluların) ülkenin duvarından bir parça kerpiç götürdüklerinden bahseder (DM: s. 115/1544-49, 57). Menûçihrî’nin biraz uzunca anlattığı olay,
Selçuklu tehlikesinin büyümesi üzerine Sultan’ın onlarla savaşmak için
büyük bir ordu ile Belh şehrine gelmesinin (Beyhakî 1376: 843, 854) betimlenmesidir. Tarihi olgular 430/1038 yılını işaret eder.
Menûçihrî’nin şiirlerinde Gazneli Mes‘ûd’un öldüğü yıl 430/1038’den
sonraki olaylarla ilintili belge nitelikli beyitler, ima ve işaretler görülmez.
Bundan dolayı Mecma‘u’l-Fusahâ yazarının Menûçihrî’nin ölüm tarihi
hakkında eserinde verdiği ve edebiyat tarihçilerinin de benimsediği
432/1040 yılı onun ölüm tarihidir (Hidâyet1381: I/1909). Ayrıca Avfî’nin
kısa ömürlü (Avfî 1333: 287) ifadesi de onun genç yaşta öldüğünü gösterir.
Menûçihrî’nin yaşam öyküsüyle ilintili olarak başta tezkireler olmak
üzere, bir takım kaynaklarda yer alan fakat doğruluk derecesi olmayan
bilgiler de vardır. Bunun için bkz: “DM, önsöz, bist-bist u do/20-22.” Bu
bilgileri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:
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1. Devletşâh (s. 40), Menûçihrî’nin Belh şehrinde doğduğunu ve son
derece zengin olduğu için “şest-gele” lakabıyla tanındığını söylemiştir.
Bu bilgilerin doğru olmadığı daha önce ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.
2. Mecma‘u’l-Fusahâ’da (I/1908), Gazneli Sultan Mahmud’un sarayına
gittiği, oğlu Muhammed’e intisap ettiği ve “Tarhânî” yani Tarhanlık
derecesine yükseldiği yazılmıştır. Oysa Muhammed, sultanlığını ilan
ettikten dört ay sonra kardeşi Mes‘ûd üzerine yürüdüğünde, ordu komutanları Mes‘ûd’un yanında yer almaları sonucunda, kendisi 421/1030
yılında tutuklanarak Mendîş kalesine hapsedilir. Menûçihrî, Gazne sarayına daha önce de denildiği gibi 426/1035 yılında gitmiştir.
3. Mecma’u’l-Fusahâ’nın nakline göre (I/1908), Tâkiyyuddîn Kâşî,
Menûçihrî’yi tarikat saliki bilmiş, onun İmâmu’l-Haremeyn Ebû’l-Meâlî
Abdulmelik b. Ebî Muhammed el-Cuveynî’ye intisap ettiğini söylemiştir.
Bu da yanlıştır. Zira Cuveynî 419/1028 yılında doğmuştur. Menûçihrî,
432/1040 yılında öldüğünde adı geçen kişi çocuk denecek yaşta olduğu
için zaman bakımından uygunluk yoktur. Ayrıca adı geçen kişi Şafî
mezhebine bağlı bir fakih olup tarikat ehli değildir (Furûzânfer 1358:
137). İşret ehli olduğu, haftanın her günü şarap içtiği, arzuları peşinde
koştuğu, hercai bir âşık olduğu Divan’ının her sayfasında görülen şairin
tasavvuf ehli olması olası dışıdır.
4. Hem Devletşâh (s. 40) hem de Emîn Ahmed Râzî (II/337),
Menûçihrî’yi Gazneli Mahmud’un saray şairi olarak saymışlardır. Doğru
değildir. Onun Divan’ında Mahmud’u öven tek bir şiir yoktur. Avfî (s.
287), tezkiresinde “ve kasîde mî gûyed der medh-i Sultan Yemînü’ddevle “ diyerek, “şi‘r” başlığı altında aşağıdaki beyitleri kaydetmiştir:

قیصر شرابدار تو چیپال پاسبان
خاقان رکابدار تو فغفور پردهدار
 در حجاز رزم،اندر عراق بزم کنی
اندر عجم مظالم و اندر عرب شکار
“Kayser, senin sâkin/içki dağıtanın; Çipal, senin muhafızın; Hakan, senin seyisin; Fağfur, senin sarayının perdecisidir. Irak’ta bezm, Hicaz’da savaş yaparsın.
Acem’de adalet (gösterirsin), Arap’ta avlanırsın.”
(Avfî 1333: 287)
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Bu şiirin Mahmud’un övgüsü hakkında yazıldığı görüşü de doğru
değildir. Bu iki beyit, 430/1038 yılındaki Sede Bayramı münasebetiyle
sultan Mes‘ûd övgüsü hakkında söylenen bir kasideden alınmıştır (DM:
s. 40/579, 585). Bu kaside içinde, Sultan Mes‘ûd’un Bûrâ Tekin/Pûr Tigin’i takip ederken, Ceyhun üzerine bir köprü kurulması ve ordunun
geçirilmesinden bahsedilir (DM: s. 41/589-90) ki bu olay 430/1038’de gerçekleşmiştir (DM, önsöz, s. bist u yek/21; Furûzânfer 1386: 194). Ayrıca,
Menûçihrî, Sultan Mahmud ile oğlu Mes‘ûd’u karşılaştırarak, Mahmud’un Ceyhun’a köprüyü iki-üç yılda, övgüsünü yaptığı Mes‘ûd’un iki
haftada içerisinde köprü yaptığını söyleyerek, baba-oğul mukayasesi de
yapmıştır (DM: s. 41/591-92).
5. Mîr Muhammed Tâkî Kâşânî, Hulâsatu’l-Efkâr adlı tezkiresinde,
Menûçihrî’nin Ebû’l-Ferec Segezî’nin öğrencisi olduğu kayıtlıdır. Rızâ
Kulihân Hidâyet (I/1908) de aynı görüşü zikretmişlerdir. Bu da doğru
değildir. Adı geçen kişi, Simcûrî hanedanlarını öven ve Ebû Alî
Simcûrî’nin meddâhı olan ve de Ebû’l-Ferec Simcûrî olarak meşhur olan
şairdir. Bu şair, 392/1002’de öldüğü, Menûçihrî’nin ise hicri V. asrın başlarında doğduğu düşünülürse, bunun mümkün olamayacağı meydana
çıkar (Safâ 1351: I/ 581; Ateş 1971: VIII/340).
6. Bazı kaynaklarda onun Unsurî’nin öğrencisi olduğu söylenmiştir.
Bu büyük bir olasılıkla onun Unsurî’nin övgüsü hakkında yazdığı kasidesinin bir beytinde “Senin üstadının meclisi yanan bir ateşe benzer”
(DM: s. 84/68) ifadesinden kaynaklanır. Bu ifade ders alma veya öğrencilik açısından daha çok, bu yaşlı, tecrübeli ve Gazne sarayının sultanuşşuarası olan şaire saygı ve ihtiram göstermesinden ileri gelir (DM, önsöz,
s. bist u yek ve do/21-22).
2. BİLGİ BİRİKİMİ
Menûçihrî’nin Divanı’na bakıldığında onun bilgi dağarcığının çok
boyutlu olduğu görülmektedir. Çok genç yaşta öldüğü düşünüldüğünde, küçük denecek bir yaşta eğitime başladığını söyleyebiliriz. Çağının
geçerli olduğu bilimleri öğrendiği gözlenmektedir. Kaynaklar, yaratılıştan ileri gelen güçlü zekâsı, zihinsel yeteneği (Avfî 1333: 287; Safâ 1351:
I/582; Subhânî 1388: 159) sayesinde gençlik yıllarında Arap edebiyatını
öğrendiği, Arap şairlerinin şiirlerini ezberlediği, Fars şairlerini okuduğu,
tıp bilimi başta olmak üzere din bilimi, nahiv bilimi, gök ve musiki gibi
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çeşitli bilim dallarında bilgi sahibi olduğu bütün kaynaklar tarafından
ifade edilmiştir. O bir beyitte şöyle der:

من بدانم علمِ دین و عل ِم طبّ و عل ِم نَحو
تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین و شین
من بسی دیوان شعرِ تازیان دارم زبر
تو ندانی خواند اَال هُبّی بِصَحْ ِنکَ فَاصْبَحِین
“Ben, din bilimi, tıp bilimi ve nahiv bilimi bilirim. Sen, dâl ve zâl, râ ve zâ, sîn
ve şîn (harflerini) bilmezsin. Arapların şiir divanlarının pek çoğu belleğimde
saklıdır. Sen, elâ hubbî bi-sahnike fe’sbahîne’yi okumayı bilmezsin.”
(DM: s. 91/1270-71)
Menûçihrî’nin Divanı’nda tıp bilimiyle ilgili ifadelerin kullanıldığını
görmekteyiz. Başta tabip, hasta, hasta insan, baş ağrısı, sancı, karın ağrısı, göz ağrısı gibi ağrı verici rahatsızlıklar yanında sağlık, ilaç, merhem,
şifa, çare, perhiz, yara, uçuk, ateş gibi tıp bilimini içeren ifadelerin yer
alması, Menûçihrî’nin bu alanda eğitim aldığını göstermektedir:

اکنون که طبیب آمد نزدیک به بالینش
بهتر شودش درد و کمتر شودش زاری
بیمار کجا گردد از قوّتِ او ساقط
دانی که به یک ساعت کارش نشود کاری
 ال بلکه دو سه هفته،یک هفته زمان باید
 زو سختی و دشواری،تا دور توان کردن
بر وی نتوان کردن تعجیل به بِه کردن
تعجیل به طِب اندر باشد ز سبکساری
“Tabip, şimdi yastığının yanına geldi. Hastalığı daha iyiye (doğru) gider ve
inlemesi daha da azalır. Hasta nerede (olursa olsun) onun gücünde düşme görülür. Onun işinin bir saat içerisinde (iyileşecek) bir iş olmadığını bilirsin. Zahmet ve sıkıntının ondan uzaklaşabilmesi için bir hafta, hayır belki de iki üç hafta
gerekir. Acele edilerek iyileştirilemez. Tıp biliminde acelecilik hafif-meşreplikten
olur.”
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(DM: s. 115/1546-49).

دستورِ طبیبست که بشناسد رگ را
چون با ضربان باشد و چون بی ضربانست
چون با ضربانست کند قوّتِ او کم
 بیم خُناق از هیجانست،ور کم نکند
“Damarın attığı ve atmadığı zamanı bilmek doktor olma kuralıdır. Damardaki
artış artınca kuvvet azalır. Eğer azalmazsa heyecandan difteri korkusu (ortaya)
çıkar.”
(DM: s. 14/194-195)

یک نیمه رُخش زرد و دگر نیمه رُخش سرخ
این را هَیَجانِ دم و آن را یَرَقانست
“Yüzün bir yarısı kırmızı (olursa) kanın coşmasının, diğer yarısı sarı (olursa)
sarılık hastalığının (belirtisidir).”
(DM: s. 13/159).

زانکه زُلفش کَژدُمست و هرکه را کَژدُم گَزید
مرهمِ آن زخم را کَژدُم نهد کَژدُمفسای
“Onun saçı akrep olduğundan, akrep büyücüsü, akrebin soktuğu herkesin o
yarasına merhem (olarak) akrep koyar.”
(DM: s. 106/1434)
Musiki, alet ve makamları, zengin bir biçimde Menûçihrî’nin Divanı’nda yer almıştır. Döneminde kullanılan musiki aletleriyle, çağında
rağbet gören musiki makamları, onun Divan’ında bir müzik edebiyatı
oluşturacak kadar zengindir. Bu edebiyat, kelime anlamları yanında
çeşitli hayal ve tasarımla işlenmiştir. Menûçihrî’de musiki aletleri olarak:
Çeng, tambur, ney, organun, sentur, barbut, rebab, rud, davul, kus, def,
çegane, çeleb (Coşkuner 202: 72-74) Divanı’nın her yerinde karşımıza
çıkar ve bu Divan, musiki aletleri satan bir dükkâna benzer.
Musiki aletlerinin yanı sıra çeşitli musiki makamları da onun yazdığı
manzumeler içerisinde kendilerine ayrılan yerlerde konuşlanmışlardır.
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Bunlar, onun yaşadığı çağda çeşitli meclislerde “honyâger”ler tarafından
seslendirilen, en sevilen ve rağbet gören makamlar olarak Divan’da yer
almışlardır. Çağında beğenilen ve bugün günümüze kadar gelemeyen
Menûçihrî’ni Divanı’nda yer alan musiki makam ve perdeler, İran musiki
tarihçileri için zengin bir materyal oluşturur. Bu açıdan bakıldığından
onun Divanı; perde ve nağme öğreten ve bunları koruma altına alarak
yaşatan bir konservatuarı çağrıştırır. Bu makamlar şunlardır:
Uşşak, Rast, Kâlûs, Şekertuvin, Buzurg, Gülnûş, Tegav Perdesi, Ercene, Eşkene, Taht-ı Erdeşir, Mâveraunnehir, Râhevî, Neyberser-i Kisrâ,
Neyberser-i Şeşum, Neyberser-i Çenâr, Behmen, Kayserân, Dene, Serkeş,
Çînî, Râh-ı Gül, Heft Genc, Sibehbedân, Bâğ-ı Şehriyâr, Bâğ-ı Siyâvuşân,
Muye-i Zâl, Leylî, Bend-i Şehriyâr, Şahac, Kebk-i Derî, Nevrûz, Nevrûz-i
Keykubâdî, Nevrûz-ı Bozorg, Pârsî, Lizbân, Mûye-i Zâl, Dif-i Rahş, Şişum, Bârovzene, Çekek, Çekâvek, Lebinâ, Sivâr-ı Tir:

همی تا بر زند آواز بلبلها به بستانها
همی تا بر زند قالوس خنیاگر به مِزمَرها
“Bülbüller, sürekli bahçelerde öttükçe, honyagerler devamlı Kâlûs makamında
udlar çaldıkça.”
(DM: s. 4/52)

همه روزه دو چشمت سوی معشوق
همه وقته دو گوشت سوی اَرغَن
“Her gün iki gözlerin sevgilinin yönüne (baksın), her zaman kulaklarını organun/erganun tarafına (çevrilsin).”
(DM: s. 88/1234)

مُطربان ساعت به ساعت بر نوایِ زیر و بَم
گاه سَروستان زنند امروز و گاهی اِشکنه
ت اردشیر
ِ گاه زیرِ قَیصران و گاه تخ
گاه نوروزِ بزرگ و گه بهازر بشکنه
گه نوای هفت گنج و گه نوای گنجِ گاو
گه نوای دیفِ رخش و گه نوای اَرجَنه
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نوبتی پالیزبان و نوبتی سَروِ سَهی
نوبتی روشن چراغ و نوبتی کاویزنه
ک دری
ِ ساعتی سیوارتیر و ساعتی کب
ساعتی سروِ ستاه و ساعتی با روزنه
“Mutripler, bu gün, zaman zaman pest ve tiz sesle (okurlar), bazen Servistân,
bazen de İşkene makamından (söylerler), bazen Zîr-i Kayserân, bazen Taht-ı
Erdeşîr, bazen Nevrûz-ı Bozorg, bazen de Bahâr-ı Beşkene, bazen Heft-Genc,
bazen Genc-i Gâv, bazen Dîf-i Rahş, bazen Ercene makamını (terennüm eder,
Pâlizbân, Serv-i Sehî, Rûşen-i Çerâğ ve Kâvizna (makamlarını) sıra ile (söylerler). Bir zaman, Sîvârtîr, bir zaman da Kebk-i Derî, bir müddet Servistâh, bir
müddet de Bârevzene, sabah Çekek, Kuşluk vakti Şehâne, öğlen vakti Lebinâ,
akşam vakti de Dene (makamını) terennüm ederler.”
(DM: s. 97/1343-47)
Menûçihrî’nin musiki bilgisini gösteren bir başka açı da tarihsel özellikler taşıyan müzisyenlere Divan’da yer verilmesidir. Bu isimler şunlardır: Bârbed ve Bâmşâd (DM: s. 17/229), Sasanî hükümdarı Husrev Pervîz
döneminin ünlü şair, bilgin ve müzisyenlerindendir. Ma‘bed (DM: s.
22/300, s. 124/1679, s. 136/1838), Emeviler döneminde yaşamıştır. Settî-i
Zerrîn (DM: s. 124/1679-80), Gazneli Sultan Mes‘ûd’un meclisinde yer
alan müzisyenlerdendir. Alî Mekkî (DM: s. 124/1679), Gazneli müzisyenlerdendir. Zelzel-i Râzî-i Mansûr (DM: s. 124/1679), Abbasî halifesi
Mehdî dönemi çalgıcı ve şarkıcılardandır (DM, ta‘likât, s. 272, 289-90,
300; Coşkuner 2002: 170).
Menûçihrî’nin bilgi dağarcığının en güzel göstergelerinden biri de
Divanı’nda yer verdiği ve bilgisini yansıttığı kozmik evrendir. Başka bir
ifadeyle eğitimini aldığı gökbilimcilik bilgi birikimini şiirlerine yansıtmasıdır. Divanı tarandığında başta felek, çarh, arş ve onlarla ilgili telakki
ve inanışların çeşitli teşbih ve mecazlar ile ifade edildiği görülmektedir.
Ardından zengin bir gezegenler sistemiyle karşılaşılır. Güneş, Ay, Müşteri, Zöhre, Merih, Zühal, Utarid gibi gezegenler (Coşkuner 2002: 60-61)
hem isim, hem de bunlara ilişkin çeşitli müşahede, telakki, inanışlar,
teşbih ve mecazlar, onun derin bilgisiyle birleşerek ele alınır ve işlenir.
Bizler de farklı bir evrenin resminin çizildiğini görürüz.
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Menûçihrî’de kozmik evren, yıldızlarla devam eder. Bunlar Ülker,
Suheyl, Samanyolu, Benâtu’n-Na’ş/Heft Evreng, Cudey/Kutup Yıldızı,
Sühâ/Küçük Ayı Yıldızı ve Şahab’dır. Bu yıldızlarla ilgili müşahede, telakki ve bunlar üzerine yapılan teşbih ve mecazlar, Menûçihrî’nin astroloji/ilm-i nücûm bilgisini gösterir. Bu yıldızların yanında döneminde
bilinen ve bugün pek bilinmeyen Şi‘reyân Yıldızı (DM: s. 66/937), Nesr-i
Tâyir ve Nesr-i Vâki‘ Yıldızı (s. 132/1778), Nişancı Takım Yıldızı (DM: s.
86/1179) da onun Divanı’nda yer almıştır. Menûçihrî’nin kozmik evren
tasavvurunun son halkası burçlardır: Delv/İkizler (DM: s. 83/1158,
94/1310), Akrep (DM: s. 86/1177, 132/1784), Hût/Balık (DM: s. 17/226)
Cedî/Oğlak, Hamel/koç (DM: s. 184/2472, 186/2512), Divan’da yer alan
burçlardır (Coşkuner 2002: 62-66). Bunlarla ilgili inanışlar ve benzetmeler Menûçihrî’nin bilgi dünyasından şiirlere kayarak, renkli bir sunum
ve göz kamaştıran teşbihle ifade edilir:

ثُریّا چون منیژه بر س ِر چاه
دو چشمِ من بدو چون چشمِ بیژن
همی برگشت گر ِد قُطب جُدَی
سمَّن
َ ُچو گِردِ بابزن مرغِ م
بَناتُ النَّعْش گردِ او همی گشت
چو اندر دستِ مردِ چپ فَالخَن
دُمِ عقرب بتابید از س ِر کوه
چنانچون چشمِ شاهین از نشیمن
“Süreyya/Pervin yıldızı, kuyu başında Menije gibi, benim iki gözümde Bijen
gibi o ikisinde. Cudey Yıldızı, kutup çevresinde besili tavuğun kebap şişinde
döndüğü gibi sürekli dönüyor. Benâtu’n-na‘ş, onun etrafında solak adamın
elindeki sapan gibi dönüyor. Akrep burcu, yuvasında (oturan) şahini gözü gibi
dağın başında kuyruk büküyor.”
(DM: s. 86/1174-77)
3. MENÛÇİHRÎ VE ARAP EDEBİYATI
Cahiliye döneminde kaside nazım şekliyle sanat değeri yüksek ilk örneklerini veren Arap edebiyatı, VI. yüzyıldan Menûçihrî’nin yaşadığı
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döneme kadar, adlarını edebiyat tarihine altın harflerle yazdıran şairlerin elinde büyük bir gelişme göstermiştir. Derî Farsçası ile ilk örneklerini
veren yeni Fars şiiri de Arap şiirini taklit ederek, oluşum evresine girmiştir. Kuruluş aşamasından, klasikleşme dönemine kadar geçen süreçte
Arap edebiyatı tür, şekil, mazmun ve mefhum olarak Fars edebiyatını
etkilemiştir (Mahcûb 1345: 52; Daudpota 1382: 53-81).
Fetihlerle ele geçirilen bölgelere İslam dininin yanında Arapçanın da
konuşlanması başta Horasan ve Irak kültür çevresi olmak üzere Müslümanların egemenlik sahasına giren tüm muhitlerde Arap edebiyatı zirveye ulaşmıştır. Öyle ki çok uluslu bir toplum olan Abbasiler döneminde
İmparatorluk sınırları içerisinde tek bir edebiyat, Abbasi edebiyatı vardı.
Bu durum Abbasi hilafeti boyunca devam ettiği gibi, aynı durum Hilafetten ilk kopmaların yaşandığı, küçük devlet ve emirliklerin oluştuğu
dönemlerde de devam etti. Irak bölgesinde Buveyhîler, Hamdanîler,
Horasan bölgesinde Tahirîler, Saffarîler, Samanîler, Ziyarîler ve Gazneliler gibi devlet ve emirliklerde ve onlara ait saraylarda Arap edebiyatı
varlığını güçlü bir şekilde devam ettiriyordu. Şemîsâ’ya göre Gazneliler
döneminde Arap edebiyatına yönelme geleneksel hale getirilmiş,
Menûçihrî de bu geleneği ifrat boyutuna ulaştırmıştır. (Şemîsâ 1374: s.
141).
Menûçihrî’nin çocukluğu ve ilk gençlik yılları Batı İran’ın en büyük
merkezi olan Cibâl ve Irak bölgelerinde geçmiştir. Bu bölgelere egemen
olan İran soylu Ziyârîler ve Buveyhîlerin sarayı Arap edebiyatının işlendiği bir atölye gibiydi. Subkî’nin Tabakâtu’ş-şâfi‘iyye’si, Yakût Hamevî’nin
Mu‘cemu’l-udebâ’sı, İbn Hallikân’ın Vefeyâtu’l-a‘yân’ı, Se‘âlibî’nin Yetîmetu’d-dehr’i gibi biyografi türü eserlere göz attığımızda bu eserlerde emirlik ve devletçiklerde yüzlerce şairin bulunduğu, Arap kültür ve edebiyatıyla iç içe olduklarını görürüz (Yılmaz 1995: 32-41). Buveyhî emiri Adududdevle ve onun veziri Muhallebî, Ziyârîler’den Şemsü’l-Meâlî Kâbûs
b. Voşmgîr gibi üst seviyedeki yöneticiler edebî etkinliklerini Arap dili
ile yaptıkları gibi Arap Edebiyatının gelişmesi için Arapça yazan şairleri
korumuş ve kollamışlardır.
Menûçihrî, Arap Edebiyatının etkisi altında olan, eserlerin büyük
oranda Arap diliyle yazıldığı çevrede eğitim almaya başladı. Onun için
Arapçayı öğrenmek sanki zorunlu bir durumdu. O, bu durumu kanıksamış olmalı ki Arapçanın yanında Arap edebiyatını da öğrendi, Arap
şairlerini tanıdı, şairlerin mazmunlarını benimsedi ve meşhur Arap şair-
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lerinin divanlarını ezberledi. Arap şiir zevki onun ruhunda yer ettiğinden adı geçen edebiyata karşı aşırı derecede ilgi gösterdi. Arap edebî
geleneği, onun edebi kişiliğini şekillendirerek, yönlendirdi, o da Arap
Edebiyatı olgusunu Farsça şiire taşıdı. Onun Divanı, gözden geçirildiğinde; Arap şiirinin muhtevasını, Arap şairlerinin adlarını, onların
mazmun ve mefhumlarını, Arap şairlerinden mısra alıntılarını, Arapça
beyit, mısra ve ibareleri, Arapça atasözleri, Arapça duaları, Arapça unvan ve sıfatları, Arapça gramatikal yapıyı görürüz.
3.1. Menûçihrî Divanı’nda Arap Şairleri
Menûçihrî’ni Divanı’nda oldukça çok Arap şairleri isimleri görürüz.
Bunlar, Cahiliye Dönemi, Sadru’l-İslam Dönemi, Emevî Dönemi ve Abbasî Dönemi şairleridir. Bunların büyük bir kısmı klasik, muhdes ve
muvelled olup tarz ve üslup sahibi şairlerdir. Başka bir ifadeyle Arap
Edebiyatına adlarını altın harflerle yazdırmış birinci derecede şairlerdir.
Menûçihrî’nin Divanı’nda az tanınmış olan ikinci derece şairlerin yanında bugün Arap Edebiyatı tarihlerinde adlarına pek de rastlanmayan
şairler de yer almıştır. Menûçihrî’nin Divan’ında yer alan şairleri yaşadıkları dönemlere göre şöyle sıralayabiliriz:
Cahiliye Dönemi: Meymûn b. Kays el-A’şâ, Âmir b. Hâris el-Bâhile,
İmru’u’l-Kays, Zuheyr b. Ebî Sulmâ, Nâbiğa ez-Zubyânî, Umeyye b. Ebî
Salt, Hutey’e, Evs b. Hacer, Bisr b. Amr b. Avs el-Esedî.
Muhadramun Dönemi: Lebîd b. Râbi’a, Amr b. Ahmer, Cendel b. elMusennî et-Tuhevî, İbn Mukbil, Nehşel b. Harrî, Adiy b. er-Rikâ.
Sadru’l-İslam Dönemi: Hassân b. Sâbit.
Emevî Dönemi: Abdullah b. Hâris el-Hemdânî, Ferazdak, Cerîr, Kumeyt b. Zeyd, Ahtal, Di’bil el-Huzâ’î, Nusayb b. Rebâh, İbnu’l-Beyz,
Ru‘be b. Abdullah el-Accâc, İbnu’l-Beşîr er-Reyyâşî, Ebû’l-Velîd Musellem b. Velîd el-Ensârî, Kusem b. Habiyye el-Abdî, Yezîd b. Selmete b.
Selmete et-Tasriyye, Cemîl b. Ma‘mer.
Abbasî Dönemi: Beşşâr b. Burd, Ebû Nuvâs, İbnu’l-Mu‘tez, İbnu’lMukbe, İbnu’r-Rûmî, Dîku’l-Cin, Nasr b. Ahmed b. Nasr el-Basrî elHûbzuruzî, Mutî‘ b. İyâs, Ebû Temmâm, el-Mutenebbî, Alî b. İbrâhîm
Ebû’ş-Şîş (DM, ta‘likât, s. 257-315; Coşkuner 2002: 160-167).

اِمْرَؤُ الْقَیْس و لَبید و اَخْطَل و اَعشی قَیْس
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بر طَلَلْها نَوحه کردندی و بر رَسم بَلی
ما همه بر نَظم و شِعر و قافیه نَوحه کنیم
نه بر اَطالل و دِیار و نه وُحوش و نه ظَبی
 اِبنُ الْبَشیر بو،نُواس و بوحَداد و بومَلیک
 یافَتی،بودُواد و بِن دُرَیْد و اِبنِ اَ ْحمَر
آنکه گفتهست آذَنَتْنا آنکه گفت الذّاهِبین
صدَق آنکه گفت اَبْلی الْهَوی
ْ َآنکه گفت السَّیْفُ ا
بُوالْعَال و بُوالْعَباس و بُوسُلَ ْیک و بُوالْمَثَل
آنکه از وَلْوالَج آمد آنکه آمد از هری
“İmru’u’l-Kays, Lebîb, Ahtal ve A‘şâ-yı Kays yıkık yerlere/harabelere ve eski
adetlere ağlıyorlar. Biz, yıkık yerlere, (sevgilinin konup göçtüğü) diyarlara,
vahşi hayvanlara, ceylanlara değil, nazım, şiir ve kafiye üzerine ağıt yakıyoruz/ağlıyoruz. Bû Nuvâs, Bû Haddâd, Bû Melîk, İbnu’l-Beşîr, Bû Duvâd, İbn
Ahmer, İbn Dureyd, İbn Ahmer’i buldun. O, ‘âzenetnâ’ dedi. O, ‘ellezî ehbeynâ’
dedi. O, ‘es-seyfu esdeka’ dedi. O, ‘eble’l-hevâ’ dedi. Bû’l-Alâ, Bû’l-Abbâs, Bû
Suleyk, Bû’l-Mesel. O, Velvâlec’den gelen, O, Herat’tan gelen.”
(DM: s. 131/1754-58)
Menûçihrî, Unsurî’nin övgüsü hakkında söylediği kasidesinde de onu
Arap şairlerine benzetir. Benzettiği Arap şairleri şunlardır:

 کو زُهَیر و کو لَبید،کو جَریر و کو فَرَزدق
ف ذُوبَزَن
ِ ن و سَی
ّ ِک الج
ُ رُؤبۀ عَجّاج و دی
 کو نُصَیب و کو ُکمَیت، کو اُ َمیَّه،کو حُطَیئَه
 آن شاع ِر اهل یمن،اَخطَل و بَشّارِ بُرد
“O, Cerîr, Ferazdak, Zuheyr ve Lebîb’dir. Rûbe-i Accâc, Dîku’l-Cin ve Seyf-i
Zûyezen’dir. O, Hutey’e, Umeyye, Nusayb ve Kumeyt’tir. O, Ahtal, Beşşâr b.
Burd ve Yemenli şairdir.” (DM: s. 81/1122-23)
Menûçihrî’nin kendisine haset besleyip düşmanlık edenleri, Gazneli
Sultan Mes‘ûd’a şikâyet etiği bir kasidesinde, birçok Arap şairinin diva-
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nını ezberlediğini (DM: s. 91/1271) söylemesi, onun Arap edebiyatı ile ne
kadar iç içe geçtiğini göstermektedir. Divan’ında 43 Arap şairinin ismi ve
kimliğini tespit edemediğimiz el-Muğnî (DM: s. 134/1812) isimli şairle
birlikte 44 kişinin adı zikredilmiştir (Çoşkuner 2002: 160-166).
Menûçihrî’nin Arap edebiyatıyla bağlantısının çok ileri bir seviyede olduğu bir gerçektir. Öyle ki kaç tane İmru’u’l-Kays, kaç tane Tarafa kaç
tane, Nâbiğa, Hassân ve A‘şâ olduğunu bilecek kadar adı geçen edebiyatın şairleriyle ilgili bilgi birikimine sahiptir:

 آن دو نابغه،وان دو اِمرؤالقَیس و آن دوطَرفه
وان دو حَسّان و سه اَعشی وان سه حَمّاد و سه زن
“O iki İmru’u’l-Kays o iki Tarafa ve iki Nâbiğa ve O iki Hassân ve üç A‘şâ ve O
üç Hammâd ve üç kadın.”
(DM: s. 81/1128)
Menûçihrî’nin Divan’ında yer alan bu isimler hakkında Debîrsiyâkî
şöyle demiştir: İmru’u’l-Kays adında Arap Edebiyatında çok şair vardır.
En meşhuru Muallaka şairi İmru’u’l-Kays’tır. İki Tarafa’dan en meşhuru
Tarafa b. Abd’dır. Sekiz tane Nâbiğa’nın yer aldığı Arap Edebiyatında en
meşhurları: Nâbiğa ez-Zubyânî, Nâbiğa el-Ca‘dî ve Nâbiğa eşŞeybânî’dir. İki Hassân’dan biri Hassân b. Sâbit, diğeri ismi Hassân olan
Nâbiğa el-Ca‘dî’dir. Arap Edebiyatında el-A’şâ ismiyle anılan yirmi iki
tane şair vardır. Bunlardan A‘şâ el-Kays, A‘şâ el-Hemdân, A‘şâ el-Tağlib
ve A‘şâ el-Bâhil en tanınmışlarıdır. Dört kadın da Hansa, Leyla elAhyeliyye, Celîle binti el-Mürre ve Leylâ el-Afîfe’dir. (DM, talîkât, s. 233)
Menûçihrî’nin Arap edebiyatı bilgi derinliğinin en çarpıcı örneklerinden biri de, âşık oldukları kişilerin adlarıyla anılan şairlere yer vermiş
olmasıdır. Menûçihrî, bunlara 5 kutlu şair diyerek, bu şairlerin sevgililerinin isimlerine şiirinde yer verir. Buradan hareketle 5 kutlu şairden
amaç; Afrâ’nın sevgilisi ünlü Cahiliye Dönemi şairi, Urve b. Hizam (ö.
650), Azze’nin sevgilisi ünlü Emevi Dönemi şairi Kuseyr b. Abdirrahman
(ö. 723), Leylâ’nın sevgilisi Kays b. el-Mulevvah (ö. 1689), Hind’in sevgilisi (ö. 737) Abdullah b. Aclen, Meyyeh’in sevgilisi Zû’r-Rûmme (ö.
735)’dir. Bu şairler, Arap edebiyat tarihlerinde aşklarıyla tanınmış ve
efsane olarak öyküleri nesilden nesile aktarılmıştır. Kutlu şairlerin sevgilileri de en az adı geçen şairler kadar şöhret bulmuştur. İsimleri Afrâ,
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Azze, Hind, Meyyeh ve Leylâ olan efsane şahsiyetler, Menûçihrî Divanı’nda yer bulmuştur:

: کجا بودندشان،وان خجسته پنج شاعر کو
عَزَّه و عَفرا و هِند و َمیَّه و لَیلی سَکَن
“Azze, Afra, Hind, Meyyeh ve huzurlu/dingin Leylâ (ve sevgilileri) o beş kutlu
şair neredeler?”
(DM: s. 81/1127)
Menûçihrî’nin Divanı’nda, şairlikleri yanında daha çok dil bilimci
olarak şöhret bulmuş bilginler de yer almıştır. Bu bilginlerin başında
aruz ilminin kurucusu olan Halîl b. Ahmed (ö. 791), ravî ve lugat bilgini
Esmâ‘î el-Basrî (ö. 829), ünlü nahiv bilgini ve el-Kitâb’ın yazarı Sîbeveyh
(ö. 796), çok yönlü bir bilgin ve nahivci el-Müberred (ö. 898), İbn Dureyd
(s. 131/1756) el-Ezdî (ö. 133) ve İbn Cinnî (ö. 1001) gelir (Çoşkuner 2002:
169-170):

با نَظمِ ابنّ رومی و با نثرِ اَصمَعی
با شرحِ اِبن جِنّی و با نحوِ سیبَوَی
با نکتۀ معنی و با دانشِ مطیع
ق نفطوی
ِ با خاطرِ مُبَرَّد و اِغرا
با خطِّ ابنِ مُقلَه و با حکمتِ زُهَیر
ی
ّ َت اُب
ِ با حفظِ ابنِ مُعتَز و با صُحب
“İbn Rûmî’nin nazmıyla, Esmâ‘î’nin nesriyle, İbn Cinnî şerhiyle ve Sibeveyh’inin nahviyle, Muğnî’nin nükteleriyle, Mutî‘in ilmiyle, Muberred’in hafızasıyla ve Neftavî’nin aşırı övgüsüyle, İbn Mu‘tez’in ezberlemesiyle ve
Ubeyy’in sohbetiyle.”
(DM: s. 134/1811-13)
3. 2. Menûçihrî’nin Kasidelerinde Arap Şairlerin Etkileri
3. 2. 1. Konu ve Tasvir
Menûçihrî, Arap şairlerden iki boyutta etkilenmiştir. Birincisi konu ve
tasvir, ikincisi onların mısra ve mazmunlarını kendi şiirinde kullanması
yani tazmin yönüyledir. Menûçihrî ile Arap şairleri arasında en belirgin
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özellik, şiirde tasvire yer vermiş olmalarıdır. Arap şairlerinin şiirde tasvire çok önem verip işledikleri, bir gerçektir. Tüm Arap edebiyatı kuramcıları vasfı/tasviri şiirin temel konularından biri olarak görmüşlerdir.
Cahiliye şairleri kasidelerinde çok boyutlu tasvire yer vermişlerdir. Terkedilen diyar, çöl, gece, yağmur, bulut, şimşek, deve, at tasvirleri yanında, tabiat ve şarap tasvirleri bol miktarda kasidelerde yer almıştır (Yanık
2010: 25-269). Arap edebiyatını çok iyi bilen Menûçihrî durumdan vazife
çıkarır gibi, kasidelerinde yer verdiği tasvirlerinde Arap şairlerinin etkisi
hemen göze çarpar. O, Arap şairlerinin tasvir konularını büyük oranda
kasidelerinde işlemiştir. Arap şairlerinin konularını, kendi üslup özellikleri içerisinde kalarak, yeniden betimlemiştir. Örneğin Arap kasidelerinde yer alan terkedilen diyar karşısında durup gözyaşı dökerek hissiyatı
ifade etmek (Yanık 2010: 91) ve şiire böyle başlamak bir gelenektir. Bunun ardından şair bineğini tasvir eder. Bu binek de daha çok devedir.
Menûçihrî’nin “Der-Medh-i Vezîr-i Sultan Mes‘ûd-ı Gaznevî” başlığını taşıyan 42. kasidesi Arap kaside geleneği ile bire bir örtüşür. Yetmiş
bir beyit olan vezirin övgüsünün yapıldığı 20 beyit hariç, kasidenin 51
beyti bu geleneği yansıtırken, kaside: “Ey çadırdaki kişi! Kafile öncüsü (bu)
diyardan çıktığı için çadırı yık. Davulcu ilk davulu çaldı. Deveciler mahmili
bağlıyorlar.” (DM: s. 65/898-99). Çadır, deve, mahmil, deveci, kafile öncüsü, menzil kelimeleri bir tenasüp içinde güzel bir şekilde kullanılarak
bizlere Arap kaside geleneklerinden çadırların toplanarak, kafilenin bulunduğu yerden göçmesini ve sevgilinin veda etme olgusunu hatırlatır.
Sevgiliden ayrılma ve ayrılığın verdiği hissiyat beyitlerde kendini gösterir. Sevgilinin gidişiyle şair, başka bir Arap kaside geleneği olan terkedilen diyarın/atlal karşısında durma imajına yer verir.

چو برگشت از من آن معشوقِ َممْشوق
نهادم صابری را سنگ بر دل
نگه کردم به گردِ کاروانگاه
به جای خَیمه و جای رَواحل
“O narin sevgili benden uzaklaşınca, gönlümün üzerine bir sabır taşı koydum.
Kervan yerinin etrafına, çadır(lar)ın ve yük hayvanlarının yerlerine baktım.
Orada ne bir vahşi (hayvan) ne de bir insan ne atlı ne de yaya gördüm.”
(DM: s. 65/921-22)
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Terkedilen diyarda, eli ve ayağı zincire bağlanmış bir deveye benzettiği kendi devesinden başka kimseyi görmeyen şair, tıpkı Arap şairlerinin yaptığı gibi kasidesinde devesinin tasvirine geçerek, onunla nasıl
çölü geçtiğini anlatır:

نَجیبِ خویش را دیدم به یکسو
چو دیوی دست و پا اندر سَالسِل
گشادم هر دو زانو بندش از دست
چو مرغی کِش گشایند از حَبایل
بر آوردم زِمامش تا بُنا گوش
فرو هِشتم هُوَیْدَش تا به کاهِل
نشستم از برش چون عَرشِ بلقیس
بجست او چون یکی عِفریتِ هایِل
ب خویش چون باد
ِ همی راندم نجی
ل
ْ ِّهمی گفتم که َالّلهُ َّم سَه
چو مَسّاحی که پیماید زمین را
ی او مَراحِل
ِ بپیمودم به پا
همی رفتم شتابان در بیابان
 دو منزل،همی کردم به یک منزل
بیابانی چنان سخت و چنان سَرد
کزو خارج نباشد هیچ داخل
“Bir tarafta eli ve ayağı zincire (bağlanmış) bir dev gibi kendi devemi gördüm.
Devenin her iki diz bağını elden çözdük. O, iplerle çekilen bir kuş gibiydi. Yularını kulağına kadar çıkardım. Huveydini boyun köküne kadar taktım. Belkıs’ın
tahtı gibi korkunç bir ifrite benzeyen bedenine oturdum. Devemi rüzgâr gibi
sürekli sürdüm, Allah’ım kolaylaştır diye de söyledim. Yeryüzünü ölçümleyen
bir ölçümcü gibi ayaklarıyla merhaleler yol aldım. Çölleri koşturarak geçiyor-
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dum. Bir menzili iki menzil yapıyordum. İçine girenin oradan çıkamadığı hem
soğuk hem de sert bir çölü.”
(DM: s. 66/924-31)
Menûçihrî’nin bu kasidesi, konunun işlenişi ve tasvir edilişi bakımından tamamen klasik Arap kaside geleneğiyle bire bir örtüşür. Onun birçok kasidesi aynı özelliklere sahiptir. Menûçihrî’nin deve tasvirleri, at
tasvirleri, başka hayvan tasvirleri, yağmur, şimşek, bulut, sahra, çöl, gece-gündüz gibi tabiat tasvirlerinin yapıldığı bütün yerlerde Cahiliye şairlerinin etkileri hemen göze çarpmaktadır. Cahiliye kasidelerinin en
önemli özelliklerinden biri de “istitrâd” yani konudan konuya geçmedir.
Cahiliye kasidelerinin esası bu olduğu benimsenmiştir (Nevzat 2010: 26).
Aynı özellik Menûçihrî’de görülmektedir. O da kasidelerini yazarken
bir konudan diğer konuya geçmiştir. Ayrıca at, deve gibi hayvan tasvirleri yapılırken onların deve kuşu, yaban sığırı, yaban eşeği gibi hayvanlara benzetilmesi de çoğunlukla Cahiliye kasidelerinde rastlanan bir durumdur (Nevzat 2010: 26). İmru’u’l-Kays, Muallaka’sında bindiği atı
tasvir ederken, atının ceylanın böğrü gibi iki böğüre, deve kuşu bacağı
gibi iki bacağa sahip olduğunu onun koşusunu, birden bire koşan kurdun koşmasına ve ayak atışını da tilki yavrusu gibi ön ve art ayaklarını
çift çift atmasına benzeterek tasvir eder (Zevzenî 1972: 33). Aynı anlatım
biçimi Menûçihrî'nin kasidelerinde de görülür. Menûçihrî

آفرین زان مرکبِ شبدیز رنگِ رَخش رو
آنکه روزِ جنگ بر پشتش نهد زینِ زَرنگ
ن او و چشمِ او
ِّ ُدستِ او و پای او و س
ن پیل و آنِ گور و آنِ رَنگ
ِ آنِ شیر و آ
 بُرده ناف، بُرده زانو،بُرده ران و بُرده سینه
از هَیون و از هِزَبر و از گَوَزن و از پلنگ
دشت را و بیشه را و کوه را و آب را
چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ
 با رفتن و برگشتنش، با آمدن،با شَدن
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ابر گَرد و باد کُند و برق سست و چرخ لَنگ
ساق چون پوالد و زانو چون کمان و پی چو زِه
سُم چو الماس و دِلش چون آهن و تن همچو سنگ
بیشبین چون کَرکس و جَوالن کننده چون عقاب
راهرو ایدُون چو کبک و راسترو همچون کُلَنگ
“Savaş günü sırtı üzerine süslü üzengi koyan Rahş yüzlü, Şebdîz renkli ata
aferin! Onun eli aslan(ın eline), ayağı fil(in ayağına), dişleri yaban eşegi(nin
dişlerine), gözleri deve(nin gözlerine) benzer. (O at), deveden but, aslandan
göğüs, geyikten diz, kaplandan göbek almış. Çölün geyiği, ormanın kaplanı
gibidir. Dağın deve kuşuna, suyun timsahına benzer. Onun göçmesiyle bulut
göçer, gelmesiyle rüzgâr olur, gitmesiyle şimşek zayıflar, dönmesiyle felek duraksar. Bacak çelik, diz yay, ayak yay kirişi gibidir. Tırnağı elmas, yüreği demir,
bedeni taş gibidir. Sezişi akbaba, gezişi kartal gibidir. Keklik gibi yol alıcı, turna
gibi doğru gidicidir” (DM: s. 62/875-81).
Konuyu özetlersek; Menûçihrî’nin kasidelerinin büyük bir kısmında
Cahiliye şairlerinin etkisi görülür. Onların kasidede yer verdiği konu,
tasvir ve anlatım biçimi, Menûçihrî’de de görülür. Arap şairlerinde olduğu gibi, Menûçihrî’nin kasidelerinde de konu bütünlüğü yoktur. İstitrâd, onun kasidesinde temel olgudur. Cahiliye şairi, kasidenin giriş
kısmında nesipte sevgiliye ait duygularını dile getirir. Bu durum
Menûçihrî için de gerçektir. Genellikle sevgilisine olan aşkı ve bu yolda
çektiği sıkıntıları dile getiren Menûçihrî, ardından çok boyutlu tasvire
geçer. Burada hayvan ve tabiat tasvirleri ağır basar. O, kasidelerinde
tabiat ve aşkı bütünleştirir. Bu oluşumun sahnesi daha çok çöldür. Başka
bir ifadeyle çöl, şairin gördüğü tabiatın ve yaşadığı aşkın temel materyalidir. Bu olgu Cahiliye şairlerinin kasidelerinde de yer almıştır. Cahiliye
şairleri çölde yapılan uzun yolculuğu, yolculuk esnasında bindiği binek
hayvanını gökteki yıldızı, ayı, güneşi, yağmuru, gök gürültüsünü anlatırlar. Bu durum Menûçihrî için de geçerlidir. Cahiliye şairi sonra kasidenin ana konusuna geçerek burada fahir, medih, hiciv gibi duygulara
yer vererek kasidelerini bitirirler. Cahiliye şairlerinin kaside düzenleniş
planı Menûçihrî için de geçerlidir. O da aynı aşamalardan geçerek bir
plan içerisinde konudan konuya geçerek kasidesini bitirir.
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Burada şunu belirtmemiz gerekiyor ki Menûçihrî, sadece çölü ve
onun atmosferini nefesleyip şiirine aktarmamış belki de çöl ortamından
çok, yeşillik içerisindeki bağ-bahçeyi saray ve meclisi, bahçedeki türlü
türlü çiçekleri, cıvıl cıvıl öten kuşları, canlı ilkbaharı, çeşitli ağaçları ve
renkli tabiat görüntüleri gibi unsurları daha çok aktarmıştır: Aşağıdaki
ifadeler onun birinci kasidesi olan ve Ebu’l- Hasan’ın övgüsünde söylediği kasidesinin başlangıç kısmında alıntılanmıştır:

نوبهار آمد و آورد گل و یا َسمَنا
باغ همچون تِبَت و راغ بسانِ َعدَنا
آسمان خیمه زد از بَیْرَم و دیبای کبود
میخِ آن خیمه سِتاکِ سَمن و نَسترنا
بوستان گویی بُتخانۀ فَرخار شدهست
مرغکان چون شَمَن و گُلبُنکان چون وَثَنا
کبک ناقوسزن و شارَک سنتورزنست
فاخته نایزن و بَط شده طَنبورزنا
پردۀ راست زند نارو بر شاخِ چنار
پردۀ باده زند قُمری بر ناروَنا
کبک پوشیده به تن پیرهنِ خَزِّ کبود
کرده با قیر مُسلسَل دو بَرِ پیره
“İlkbahar geldi, gül ve yasemin getirdi. Bahçe, Tibet (miski) gibi (koktu);
sahra, Âdem (yıldızı) gibi parladı. Gökyüzü mavi ipekten ve ince bez parçasından/bezinden çadır kurdu. Bu çadırın kazıkları nesteren ve yasemen filizinden.
Bahçe sanki ferhar puthanesine dönüşmüş. Kuşlar, putperest gülfidanları gibi.
Keklik çam, şârik kuşu sentur çalıyor. Kumru neyzen, ördek tambur çalan olmuş. Nârû, çınar dalında Rast perdesi çalıyor; kumru, nar ağacı üzerinde Bade
makamını okuyor. Bedenine mavi ipek gömlek giyen keklik, katranla gömlek
üzerine iki halka yapmış.”
(DM: s.1/1-6)
Aşağıdaki duygular da başka bir örnek
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این باغ و راغ مُلکتِ نوروز ماه بود
این کوه و کوهپایه و این جوی و جویبار
جویش پَر از صنوبر و کوهش پَر از َسمَن
راغش پُر از بنفشه و باغش پُر از بهار
“Bu bağ ve bu yeşillik, bu dağ ve onun eteği bu ırmak ve ırmak kenarı Nevruz
ayının ülkesidir. Irmağı çamfıstığıyla, dağı yasemenle, yeşilliği menekşelerle,
bağı da tazeliklerle dolu.”
(DM: s. 39/539-40).
Sonuç olarak, Menûçihrî’nin yukarıda ifade edilen kasidelerinde daha
çok Abbasi dönemi şairlerinin etkisi görülür diyebiliriz. Çünkü Abbasî
dönemi şairleri, medeniyetin ve şehirleşmenin getirdiği olanaklardan
yararlanarak, yaşanılabilen bir çevre ve onun güzelliklerini keşfedip
yaşamı daha güzel ve renkli bir hale getirdiler. Bunun sonucu olarak da
şairler “Ravdiyyât” denilen bağ-bahçe, gül-çiçek konulu şiirleri yazdılar,
teşbih sanatının sınırsız imkânlarından yararlanarak güçlü tasvirler ortaya koydular. Menûçihrî’nin bir renk cümbüşü içerisinde işlediği bağbahçe, gül-çiçek gibi konularda ve yaptığı tasvirlerde Abbasî dönemi
şairlerinin etkisi sezilir.
Menûçihrî’nin bazı kasidelerinde kullandığı kafiyelerin tümü Arapçadır. İlk beyti:

غُرابا مَزن بیشتر زین نَعیقا
که مهجور کردی مرا از عَشیقا
“Ey karga! Bu karga sesinle daha fazla ötme. Zira beni sevgilimden ayırdın.”
(DM: s. 6/65).
diye başlayan 11 beyitlik tegazzülünün kafiyeleri Arapça kelimelerden seçilmiştir. Bu kelimeler şunlardır:  نَعیقا,  عَشیقا,  نَعیقا,  سَحیقا,  عقیقا,

 رفیقا,  اَنیقا,  عَتیقا,  مُفیقا,  قَلیقا,  طَریقا, ( سَحیقاDM: s. 6/65-75).
Ayrıca şairin bülbüle değil de kargaya seslenmesi, Arap şairlerinin şiirlerinde kargaya yer vermelerinden dolayıdır. Bu da Arap şairlerinden
etkilendiğinin başka bir örneğidir. Yine onun 10 beyit olan 7. kasidesinin/tegazzülünün kafiye harfleri tamamen Arapçadır:  حَبیب,  طَبیب, قَریب
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,

 زَبیب,  غریب,  حَبیب,  خَطیب,  رَقیب,  خَضیب,  اَدیب, ( نَصیبDM: s. 8/91- 100)

Aynı durum 9 beyit olan 6. Tegazzülünde de kafiyeler Arapça kelimelerden oluşmaktadır:  کباب,  سَحاب,  صواب,  و ناب,  به آب,  کباب,  شراب,  عقاب,

( رَبابDM: s.7/82-90).
3.2.2. Diğer Unsurlar
Menûçihrî, Arap şairlerinden konu ve tasvirin dışında, onların mısralarını tazmin ve iktibas ederek kendi şiirinde kullanmıştır. Abbasî halifesi Harun Reşîd dönemi şairlerinden olan Ebû’ş-Şeys veya Ebu Ca‘fer
Muhammed b. Abdullah (ö. 811)’ın (DM, talikat, s. 260) kafiye-yi nûniyyesine aynı vezin ve kafiye ile nazire yazdığı gibi adı geçen şairin matla
beytini kendi kasidesinin son beytinde tazmin etmiştir.

بر آن وزن این شعر گفتم که گفتهست
اَبوالشَّیْص اعرابی باستانی
اُشاقک وال َّلیْلُ مُ ْلقَی الجِران
غُرابٌ یَنُوحُ عَلَی غُصْنِ بان
“Bu şiiri, eski bir Arap (şairi) Ebû’ş- Şeys’in söylediği gibi onun vezninde söyledim. Gece, her yeri gölgelediğinde ve karga ban/bon ağacın dalında feryat ettiğinde seni arzulayacağım.”
(DM: s. 140/1921-22)
Menûçihrî, Cahiliye Dönemi şairlerinden Amr b. Kulsûm’un Muallakası’nın matla beytinin (Zevzenî 1972: 165) ilk mısraını tazmin ederek
kasidesinde kullanmıştır.

من بسی دیوان شعرِ تازیان دارم ز بر
تو ندانی اَال هُبّی بِصَحْنِک فَاصْ َبحِین
“Arapların şiir divanlarının birçoğu benim ezberimdedir. Sen elâ hubbî bisahniki fe’sbahîne/hadi uyan ey sevgili, bize büyük kadehle sabah şarabını sun’u
bilmezsin.”
(DM: s.91/1271)
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Menûçihrî, Cahiliye Dönemi başta olmak üzere diğer Arap şairlerinin
kasidelerinde yer alan ve kaside içerisindeki tanınmış kelimelerden bazılarını kendi kasidelerinde de kullanmıştır.

آنکه گفتهست آذَنَتْنا آنکه گفت الذَّاهِبین
آنکه گفت السَّیْف اَصیدَق آنکه گفت اَبْلی الْهَوی
“O, ‘âzenetnâ’ dedi, o ezzâhibîne’ dedi, o ‘esseyfu esdak’ dedi, O ‘eble’l-hevâ’
dedi.”
(DM: s. 131/1757)
Menûçihrî’nin, yukarıdaki beyitte geçen Arapça kelime ve ifadeleri,
dört ayrı şairin dört ayrı kasidesinde yer almış ve berceste mısra gibi öne
çıkmış kelimelerdir.
“Âzenetnâ/bize bildirdi “Hâris b. Hillîze’nin Muallaka’sının matla
beytinin ilk kelimesidir

آذَنتْنَا بَ ْینِها أَ ْسمَا ُء
ل مِنهُ الثوَا ُء
ُّ َرُبَّ ثَا ٍو یُم
“Esmâ, ayrılacağını bize bildirdi. Nice ikameti sıkıntı veren kimseler vardır.
Ama Esmâ bıkılan bir kimse (değil).”
(Zevzenî 1972: s. 216)
“ezzâhibîn/geçip gidenler” kelimesi İmru’u’l-Kays’ın bir kasidesinin ilk beytinin son kelimesidir:

اال یا عَیْن بَکّی لی شنینا
وَبکّی لی لِلملوکِ الذّاهبینا
“Sakın! Ey göz, benim için başka gözyaşı dök ve benim için geçip giden hükümdara ağla.”
(İmru’u’l-Kays 1425: 162).
“es-seyfu esdaka/kılıç daha doğrudur.” Bu ifade Ebû Temmâm’ın bir
kasidesinin ilk beytinin başında geçen bir ifadedir:

ب
ِ ُق إِنْبا ًء مِن الکُت
ُ َالسَّیفُ َاصْد
ب
ِ ِجدّ واللَّع
ِ ن ال
َ ْفی حَدِّهِ الحَدُّ بَی
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“Kılıç, kitapların bildirdiklerinden daha doğrudur. Onun keskin ağzında şaka ve
ciddiyet arasında bir sınır bulunur.”
(Ebu Temmâm 1414: I/32).
“eble’l-hevâ/aşk yıprattı “ sözü Mütenebbî’nin bir kasidesinin matla
beytinin başında yer alan bir sözdür.”

ن
ِ َاَبْلَی الْهَوی أَسَفًا یَو َم النّوی بَد
ن
ِ َن والْوَس
ِ وَ فَرَّقَ الهِجْرُ بَیْنَ الجف
“Ayrılık günü aşk yıprattı. Ayrılık, uykum ve göz kapağının arasını ayırdı”
(Mütenebbî 1413: IV/185).
Menûçihrî, Divanı’nda yer alan 64. kasidesinin 79. beytinde “kıfâ
nebki” ve “min zikrâ” ifadesine yer vermiştir:

 با رودست و مَی بر سر: که،نوای قُمری و طوطی
 قِفَا نَ ْبکِ و مِنْ ِذکْری:نشید بلبل و صُلصل
“Kumru ve Tuti’nin sesi, rûd ve meyberser (makamı)dır. Bülbül ve güvercinin
nağmesi” “kıfâ nebkî” ve “min zikrâ”dır.”
(DM: s. 124/1679)
“Kıfâ nebkî min-zikrâ/Durun! (Sevgiliyi) anarak ağlayalım” ifadesi
İmru’u’l-Kays’ın Muallaka’sının ilk beytinin başlangıç cümlesidir. Klasik
Arap edebiyatı eleştirmenleri İmru’u’l-Kays’ın Muallaka’sının ilk beytinde hayran olup “İmru’u’l-Kays tek bir beyitte hem durmuş ve arkadaşlarının durmasını istemiş, hem ağlamış ve arkadaşlarının ağlamasını
istemiş, hem de sevgiliyi ve sevgilisinin terk ettiği diyarı zikretmiştir”
demişlerdir. (Ferruh 1981: 1/78; Demirayak 2009: 129)

ب و منزل
ٍ قِفا نبکِ من ذِکری حبی
ن الدَّخول فحَوْمل
َ ط اللِّوی بی
ِ بسِق
“Durun! Sevgiliyi ve onun Duhûl ile Havmel arasındaki Sıktu’l-livâ’da bulunan yurdunu anarak ağlayalım.”
(Zevzenî 1972: 7)
Menûçihrî, Arap şairlerinin mısra ve beyitlerinin alıntı ile kullanmanın yanında şiirlerinde Arapça mısra, bol miktarda Arapça kelime,
Arapça dualar da kullanmıştır (bilgi için bkz. Çoşkuner 2002: 44-48).
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Menûçihr, övgüsünü yaptığı kişilere hitap ederken hiç bir Fars şairlerinin medhiyelerinde görülmeyecek kadar çok Arapça ibareleri kullanmıştır. Başka bir ifadeyle O, övdüğü kişinin sıfatlarını dile getirirken memduhuna Arapça seslenmiştir: Şemsu’l-sekalân/ins ve cinin güneşi (DM:
s.14/185), Urvetu’l- vuskâ/sağlam ip (DM: s. 125/1694), Şeyhu’lAmîd/önderlerin piri (DM: s. 143/1950), Seyyidu’s-sâdât/kutlu seyyid
(DM: s. 142/1933), Şemsu’l-vuzarâ/Vezirlerin güneşi (DM: 14/185). Memduh için kullanılan diğer ifadeler için bkz: (Çoşkuner 2002: s. 46-47).
4. MENÛÇİHRÎ’NİN MEMDUHLARI
Menûçihrî bir övgü şairidir. Yazdığı şiirlerin nerdeyse tümü övgüyle
örülmüştür. Oldukça kısa süren yaşamında 16 seçkin kişiye medhiye
yazmıştır. Bu şahsiyetler şunlardır:
1. Felekü’l-Meâlî Menûçihr b. Kâbûs Voşmgîr-i Ziyâr-ı Deylemî
Ziyârî hanedanının ünlü şair ve edebiyat dostu olan bu Emir’in ismi,
Debîrsiyâkî’nin neşrettiği Menûçihrî’nin Divanı’nda yoktur (DM, önsöz,
hefdeh/17; Safâ 1351: 1/581). Fakat O, Divan’da yer alan 39 ve 48 numaralı kasidelerin adı geçen Emîr hakkında yazıldığı görüşündedir. O, bu
kanaata 39. kasidenin 11. beytinde geçen “İspehbed” lakap ve ünvandan
hareket ederek varmıştır (DM, önsöz, hefdeh/17). Buna rağmen bütün
kaynaklar Menûçihrî’nin mahlasını, Feleku’l-Me‘âlî Menûçihr b. Kâbûs-ı
Voşmgîr’den (403-420/1012-1029) aldığı görüşünde birleşmişlerdir. Fakat
Ahmet Ateş, adı geçen Emir adına yazıldığı söylenilen kasidenin onun
adına yazıldığının belirtileri olmadığını söyledikten sonra, Emir’in “İspehbed” lakabı olduğu hususunda kesin bir bilgi bulunmadığını, aynı
devirlerde Mazenderan’da resmi unvanları İspehbed olan Bâvendîler
ailesinin hüküm sürdüğünü, adı geçen aileden 396-419 yılları arasında
hüküm sürmüş olan Rüstem b. Şehriyâr’dan yalnız İspehbed diyerek
bahsedilmektedir ki, Menûçihrî’nin zikrettiği şahıs pekâlâ bu zat olabilir,
demiştir. (Ateş 1971: VIII/346)
Menûçihrî’nin Feleku’l-Me‘âlî’ye ait yazdığı birinci mehdiye, 39. Kasidedir. “Der Medh-i İspehbed” başlığında olan bu kaside 30 beyittir
(DM: s. 61/7858-892). Kasidenin birçok beytinde Mihrîgân Bayramı vurgulanır. Buradan hareketle, Menûçihrî, onun bayramını tebrik etmek için
bu kasidesini yazmış olabilir: Şair, 10 beyitlik nesibden (858-868) sonra,
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İspehbed’in övgüsüne geçer, Emirden bahseder (868-888) kasidesini bitirir (DM: s. 61-65).
İkinci kaside, “Der Medh-i Menûçihr b. Kâbûs başlığını taşır. Debîrsiyâkî birinci kasidede olduğu gibi bu kasidede de bu başlığın kendisi
tarafından kurulduğunu söyler. Medhiye 59 beyittir (DM: s. 75/10541082). Behmen Bayramı’nda yazılan bir kasidedir. Mazenderan’ın anlatıldığı (1045-1080) beyitlerden sonra, Emir’in bayram münasebetiyle düzenlediği meclis ve onun sarhoş ve harap hali anlatılır. Kaside dua ile
biter (1081-1082). (DM: s. 75-76).
2. Gazneli Sultan Mes‘ûd
Menûçihrî övgülerinin büyük bir kısmını Gazneli Sultan Mes‘ûd için
söylenmiştir. Kaside nazım şekliyle 15, musammat şekliyle 6 olmak üzere toplam 19 medhiye adı geçen Sultan için söylenmiştir. Medhiyeler
nesible başlar. Burada şair, genellikle durgun tabiat tasvirlerine yer verir.
Sevgilinin betimlendiği nesibler dışında, şarabın tasvir edildiği nesibler
de vardır. Sadece 38. kaside de nesib yoktur. Şair doğrudan övgüye girmiştir. Menûçihrî, Sultan Mes‘ûd’un cesareti, büyüklüğü, adaleti, cömertliği ve bazen duyguları anlatıldıktan sonra kendisine yardım elinin
uzatılmasını temenni ederek dua ile kasidesini bitirir. Menûçihrî övgüsünü yaptığı Sultan’ın hayatından kesitler ve savaşlarıyla ilgili bilgiler de
vermiştir.
3. Ali b. Muhammed-i İmrânî
Bu şahıs, Gazneliler ve Selçuklular zamanında Horasan’ın Rey ve Serahs bölgesinde hükümran olan İmranî hanedanından Ebû’l- Hasan
künyeli Ali b. Muhammed-i İmranî’dir. Bu kişiye söylenmiş dört medhiye vardır: Adı geçen kişi, Medhiye başlıklarında Ebû’l-Hasan (DM: s. 1),
Hâce Alî b. Muhammed (DM: s. 43) Ali b. Muhammed (DM: s. 86), Alî b.
İmrân (DM: s. 138) ve Ebû’l- Hasan-i Tûrânî (DM: s. 142) olarak zikredilir.
4. Hace Tâhir-i Debîr
Hoca Tâhir, Gazneli Sultan Mahmud döneminde Irak’da Sahib-divan
görevinde bulunmuş, daha sonra görevden uzaklaştırılmıştır. Adı geçen
kişi Rey’de Kethoda görevi yaparken, Menûçihrî onun yanına gelmiş ve
buradan Sultan’ın isteği üzerine Mazenderan’a Mes‘ûd’un yanına git-
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miştir. Künyesi Ebû’l- Mansûr’dur. Divan’da Hace Tâhir olarak zikredilen bu şahsın adına iki medhiye yazılmıştır. Nesîbi Bahariye olan birinci
kaside 25 beyit (DM: s. 31), nesibi sevgili olan ikinci methiye de 35 beyittir (DM: s. 106).
5. Ahmed b. Abdussamed
Sultan Mes‘ûd’un çok zeki ve üstün yetenekli veziridir. Ünlü vezir
Hasen Meymendî’nin ölümü üzerine 424/1045 bu göreve getirilmiştir.
Menûçihrî, onun hakkında 4 medhiye yazmıştır. Nesibi sonbahar tasviri
olan birinci kaside “Der Hasan ve Medh-i Ahmed b. Abdussamed Vezîri Sultân Mes‘ûd” başlığında olup 59 beyittir (DM: s. 13). İkinci medhiye
“Der Medh-i Hâce Ahmed Vezîr-i Sultan Mes‘ûd Gaznevî” başlığını taşır. Nesibi sevgili tasviri olan bu kaside 34 beyittir (DM: s. 25). Üçüncü
kaside 10 beyittir. Büyük bir olasılıkla eksiktir. 9 beyitte Nevrûz’un tasviri, 10. ve son beyitte vezirin bir beyitlik övgüsü yapılmıştır (DM: s. 29).
Son medhiye “Der Medh-i Hâce Ahmed “başlığıyla yazılmış 23 beyitlik
bir nevruziyedir (DM: s. 55).
6. Hâce Tâhir Debîr
Sultan Mes‘ûd dönemi Rey yöneticilerinden biridir. Hâce Tâhir başlığıyla yazılmış iki övgü şiiri vardır. Birincisi 25 beyitlik bir bahariyedir
(DM: s. 31). İkincisi nesibi sevgili olan 35 beyit olan bir kasidedir (DM: s.
106).

7. Ali b. Muhammed
Sultan Mes‘ûd’un ünlü komutanlarındandır. Alî Dâye olarak tanınmıştır. Menûçihrî en güzel medhiyelerinden birini bu kişi için yazmıştır.
Kaside içeriği oldukça değişik konulardan oluşan uzun bir nesib ile başlar. Kaside 54 beyittir (DM: s. 86).
5. MENÛÇİHRÎ’NİN ŞİİR FELSEFESİ
Kaynaklar Menûçihrî’nin “işret-cûy“, “işret-taleb“, “ayş-perest“,
“dûst-dâr-ı şarâb“ ve “ayş-mudâm“, “medr-i ayş u nûş“, “meserret-hîz“
yani eğlenceyi, şarap ve içmeyi seven, sevinç dolu bir kişilik yapısına
sahip olduğu görüşünü benimsemişlerdir. (Safâ 1351: I/588 Furûzânfer
1358:137:, Şafak 1352:173, Subhânî 1388:159) Onun kişiliğinin çözümle-
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mesini Zerrînkûb çok veciz bir şekilde “şâir-i tarab” ve “şâir-i şarâb”
olarak yansıtmıştır. (Zerrinkûb 1386: 57) Onun zevk ve safaya, eğlenceye
düşkün kişiliği, dünyaya bakışını, başka bir ifadeyle yaşam felsefesini de
gösterir. Daha genç sayılacak yaşlarda sultan ve emirlerin saraylarında
barınması onların sazlı, sözlü, şaraplı eğlence meclislerinde bulunup
lezzetlere dalması, genetik kodlamasıyla birleşince, Menûçihrî’nin kişiliği yanında felsefesi de ortaya çıkar. Eğlence, sevinç ve mutluluktan hoşlanan ve de neredeyse hayatının tümünü kapsayan bu duyguları kanıksayan Menûçihrî, arzularını şiirine aktarmakta bir sakınca görmemiştir.
Tarab, neşât, şâDMan, şâdâb u şâDMânî, ayş, nûş, zevk, işret, hoşgozerânî, zîbâ, şâdî, hurremî, kâmrânî, şarap gibi yaşama hazzı veren
kelimeler, onun dünyasını sarmış, ele geçirmiş; gam, gamnâk, endûhgîn,
keder, gussa, endûh gibi can sıkıcı kelimeler ve bunları çağrıştıracak
belirtiler ise dünyasında yer almamıştır:

خیز بُترویا! تا مجلس ری سبزه بریم
که جهان تازه شد و ما ز جهان تازهتریم
بر بنفشه بنشستیم و پَریشیم َخطَت
تا به دو دست و به پای بنفشه سپَریم
چون قدح گیریم از چرخ دوبیتی شنویم
به سَمنبرگ چو می خورده شود لَب ستَریم
وگر ایدونکه بِیَنجامدمان نُقل و نبیذ
چارۀ هر دو بسازیم که ما چارهگریم
ن تو و مَی انگاریم
ِ بمَزیم آبِ دها
دو سه بوسه بدهیم آنگه نُقلش شمریم
نخوریم اَندُهِ گیتی که بسی فایده نیست
اگر ایدونکه بَریم اَندُهِ او یا نَبریم
پیش کاین گیتی ما را بزند یا بخورد
ما مَلِکوار مر او را بزنیم و بخوریم
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“Ey güzel yüzlü kalk, bir meclis (kurmak) için yenilik yönüne gidelim. Çünkü
cihan yenilendi ve biz, dünyadan daha yeniyiz. Menekşe üzerine oturalım ve
onun iki elini ve ayağını senin yoluna saçalım. Felekten kadehi alınca, iki beyitlik (şarkı) dinleyelim. Yasemen yaprağı ile şarap içmiş gibi (olan) dudağı gizleyelim. Eğer mezemiz ve şarabımız biterse de çare bulucu olarak biz, her ikisinin
çaresini bulalım. Senin ağız suyunu emelim ve (onu) şarap zannedelim. İki-üç
öpücük verelim, o zaman onu da mezesi sayalım. Hiçbir faydası olmayan dünyanın gamını çekmeyelim. Eğer şimdi (olursa) onun gamına katlanırız, yoksa
katlanmayız. Bu dünya bize vurup (bizi) yiyip yemeden, biz Emir gibi ona vuralım ve yiyip içelim.”
(DM: s. 73/1028-1034)
Dünyayı fani gören Menûçihrî’nin zevk ehli olarak dünya nimetlerinden ve ona bu hazzı veren unsurlardan nasıl yararlandığı ve yaşam
felsefesinin nasıl yansıtıldığı aşağıdaki beyitlerde görülmektedir.

 برق کمند افکنست،رعد تَبیرَهزنست
ی خور کت نوشباد
ْ  م،وقتِ طرب کردنست
“Gök gürültüsü davul çalıyor, şimşek kement atıyor eğlenme vaktidir. Şarap iç,
sana afiyet olsun.”
(DM: s. 17/231)

ی سرخ من گرفته بهچنگ
ِ َ م،شبی دراز
میی بسانِ عقیق و گداخته چون زنگ
به دستِ راست شراب و به دست چپ زُ ْلفَیْن
همی خوریم و همی بوسه می دهیم به دَنگ
نَبیذ و بوسه تو دانی همی چه نیک بود
یکی نبیذ و دو صد بوسه و شرابِ زرنگ
“Uzun bir gece! Ben, elime akik gibi erimiş kırmızı şarap almışım. Sağ elde şarap sol elde iki zülüf, sürekli içiyoruz, sürekli şapır şupur öpüşüyoruz. Sen,
şarabın ve öpücüğün ne olduğunu, çok iyi bilirsin. Biri nebiz, (diğeri) iki yüz
buse ve taze şarap.”
(DM: s 64/893-95)
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 جاودان زی، طرب کن،اَنُوشه خور
 دشمن پَراکن، دوست خوان،دِرَم دِه
“Şarap iç, keyfine bak, ölmeyecek (gibi) yaşa, para saç, dost(ları) çağır, düşman(ları) dağıt.”
(DM: s. 88/1230)

ل خُرّم بود
ِ هرکه صَبُوحی کُند با د
 با دو رُخِ حُ ِو عین،ب مُشکبوی
ِ با دو ل
“Sabûhî içen kimse mutlu bir gönüle, iki güzel kokulu dudağa, iki kara gözlü
peri yanağına sahiptir.”
(DM: s. 179/2408)
Eğlenceye düşkün, hazların ve güzelliklerin peşinden koşan biri olarak Menûçihrî, hayat felsefesi gereği dünyayı iyimser bir gözle görmüş,
kısa olan bu hayatı, elden geldiğince sevinciyle, neşesiyle, zevkiyle yaşamaya bakmış, hayattan kâm almıştır.

جز به گِردِ گُل مگرد و جز به به راهِ مُل مپوی
 و نرد جز با می مباز،جز به نایی دَم مزن
“O gülün çevresinden başka (yerde) gezip dolaşma, şarap yolundan başka (bir
yol) arama, neyden başka (bir alet) çalma, tavla (oynarken) bu şaraptan başka
(bir şeyle) meşgul olma.”
(DM: s. 55/803)
diyerek yaşamın sınırlarını belirlemiştir. Zinde-dil olan Menûçihrî’nin
yaratılışının bu tarafı şiirlerinin neredeyse tamamına da yansımıştır.
Onun şiirlerinde hayata bağlılık ve yaşama sevinci vardır. Bundan dolayı “hurrem u hoş yaftîm”, “şâd bâşîd” ve “Ferruh yâbende bâd” gibi
cümleler şiirlerinde sıkça yer almıştır.
Menûçihrî, hayatı boşa geçirmemek, zevk ve eğlencesiyle yaşamak
düşüncesindedir. Başka şairlerde görülen, sevgili için yanıp yakılmalar,
ahlar çekip yaka yırtmalar onun şiirinde pek görülmez. Aşkı da kederli
yönleriyle değil de neşesiyle, hatta biraz alaylı bir biçimde ele alır. Bu
bakımdan şiirlerinde Batı’da “Epiküryen” Arap şiirinde “Hadarî “düşünce tarzını görmek olasıdır. Başka bir ifadeyle, Arap şiirinden alınarak,
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Derî Farsçası gazellerinde de işlenen “Hadarî” felsefe (Armutlu 2014:
Doğu Esintileri: 33-86), Menûçihrî’nin hem yaşamı hem şiir felsefesini
oluşturmuştur.
6. MENÛÇİHRÎ’NİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ
Menûçihrî Fars edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Hakkında
bilgi veren kaynaklar, onun eşsiz bir şair olduğunda birleşirler. Avfî’nin
“nevâdir-i eyyâm ve acâyib-i rüzgâr” (Avfî 1333 287) olarak gördüğü
Menûçihrî’nin güçlü ve kudretli bir şair olmasında en büyük etken, şüphesiz bireysel yeteneğidir.
O, bu bireysel yeteneğini, keskin ve güçlü zekâsı ile (Avfî 136: II/53)
birleştirerek, edebî kişiliğinin hamurunu yoğurmuştur. Hidâyet, onun
için “fesâhat, belâgat, talâkat uzûbet, metânet ve rezânet” onun edebî
kişiliğinde toplanmıştır” der (Hidâyet 1381: I/1907). Arap edebiyatı bilgisi yanında tanınmış Arapça şiir söyleyen Arap şairler hakkındaki bilgileri, kadim Fars musikî bilgisi, dikkat çekici mitolojik renkler onun edebî
kişiliğinin oluşmasındaki kilometre taşlarıdır. Bu bilgi birikimi ve öğrendiği diğer bilgileri Menûçihrî bıkmadan, usanmadan defalarca şiirlerine aktarması, işaretlerde bulunması, kültürel ve bilimsel bilgilerini
açıklamakta ısrarlı olması edebî kişiliğinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Menûçihrî, şiirlerini bir taraftan bu bilgilerle örerken, diğer tarafta da
edebî yönünün oluşmasını sağlayan materyalleri bize sunmuştur. Ziyarî
ve Gazne saraylarında zevke dayalı, mutlu bir yaşam sürmesi ve bunun
izlerinin şiirlerinde görülmesi, onun felsefesini ve bu felsefe de
Menûçihrî’nin edebî kişiliğinin belirlemesinde büyük rol oynamıştır.
Tüm şiirlerinde yer alan bu felsefe, onun edebî kişiliğini sarıp kuşatan en
büyük etken olmuştur. Bunlar onun edebî yönünü gösteren ortaya çıkaran ve sanatının çerçevesini çizen dokümanlarıdır.
Menûçihrî’nin yaşadığı çevre ve bu çevreyi kuşatan tabiat, onun
edebî kişiliğini belirleyen başka bir etkendir: Menûçihrî diğer şairlerin
aksine, yazdığı çevreyi gözlemlemiş, doğayı ruhunun en ücra köşesine
kadar hissetmiş ve ona yabancı kalmamıştır. Kendisini tabiatla özdeşleştirmiştir. O, tabiata karşı büyük bir algı operasyonu yürütmüş. Çok boyutlu, çok renkli tabiat unsurlarını hemen hemen her şiirine yansıtmıştır.
Sanki onun şiiri; yeryüzündeki tabiat ile masmavi gökyüzündeki tabiat
tarafından çift boyutlu kuşatılarak, esir alınmıştır. Bu tabiat tarafından
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kuşatılmışlık, Menûçihrî’nin edebî yönünü, sanatını ve edebî kişiliğinin
resmini oluşturmuştur.
Menûçihrî’nin kendi ifadesiyle önemli Arap şairlerini ve şiirlerini yakından tanıması, çok sayıda Arapça şiiri ezbere bilmesi, Arap şairlerinin
mana ve mazmunlarını şiirine aktarması sonucunda Arapça anlaşılması
zor ifadeleri kullanması, alışılmamış terkiplere yer vermesi, kavram ve
terkiplerin kullanılması noktasında çekince göstermemesi ve bunları
ifade etmede sınır tanımaması, Arapça kelimeler ve terkipleri kullanmadaki serbestliği, yeni teşbihler kullanmasındaki ısrarı gibi Menûçihrî’ye
özgü özellikler, onun edebî kişiliğini belirleyen başka bir yan olmuştur.
Bu yönüyle Menûçihrî, Sebk-i Horasanî’den çok Sebk-i Irakî şairi görüntüsü verir. Bundan dolayı Zerrînkûb onu “Şâirân-ı Irak” yani Irak şairlerinden biri olarak görür (Zerrînkûb 1386: 64).
Menûçihrî’nin edebî kişiliğini gösteren, onu yansıtan en önemli göstergelerden biri de onun geleneksel Fars şiir anlayışını değil de klasik
Arap şiir geleneğini benimseyip onu yansıtmasıdır. O, Farsça yazmasına
rağmen çağında Arap şiir anlayışını Fars şiirinde yaşatandır. Menûçihrî
bir Arap şairi gibi düşünmüş, hissetmiş onlar gibi kasidelerinin kurgusunu yapmış, ama bütün bunları Farsça yazmıştır, diyebiliriz. Başka bir
ifadesiyle o, Arap şairi gibi düşünmüş, Fars şairi gibi Farsça yazmıştır.
Onun aykırılığı da buradan ileri geliyor. Bundan dolayı Menûçihrî’nin
şiir dünyasında Fars şiir geleneğini oluşturan, bu geleneği geliştiren başta Rûdekî, Unsurî Ferruhî, Firdevsî gibi zirve şairlerin izlerini göremeyiz. Horasan tarzının özelliklerini edebî kişiliğinde yansıtmamasının en
büyük nedeni de bu olmalıdır.
Menûçihrî’nin edebi kişiliğini yansıtan çok önemli bir yönü de müseddes nazım şeklini Fars edebiyatında ilk kez onun kullanmasıdır. Bilindiği gibi müseddes, ilk olarak Abbasi edebiyatında ortaya çıkmış bir
nazım şeklidir. Müseddes kelimesinin asıl anlamı altılı, altı köşeli demektir (Tehânevî 1998: III/366). Bir edebiyat terimi olarak altı mısralı
bendlerden oluşan nazım şeklinin adıdır. İran edebiyatı tarihlerinde,
Munûçehrî’nin yazdığı müseddesler, “musammat” olarak ifade edilmiştir. Bu ifadenin verilmesi; Şems Kays Râzî’nin el-Mu‘cem adlı eserinde
“tesmît” başlığı altında “musammat”ın: “Aynı kafiyeli beş mısradan
sonra, şiirin temeli olan farklı kafiyeli bir mısra getirilerek” her bir bendin altı mısradan oluşturulduğu savına dayanır. Râzî, bu mısraların daha az/üç mısra ve daha fazla/on mısra olabileceğini de belirtmiştir (Râzî
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1387: 389). Başka bir ifadeyle aynı vezinde üç ve daha fazla mısralı değişik sayıdaki bendlerden oluşan nazım şekillerinin genel adı; musammattır. Bundan dolayı Munûçehrî’nin müseddesleri, musammat şeklinin
özel bir adı olmasına rağmen İran edebiyat tarihçileri, bu müseddesler
için özel isimlendirmenin yerine genel olarak adlandırılan tabiri yani
musammat kelimesini kullanmışlardır. Menûçihrî de bir beytinde “Tavus, Unsurî’nin methiyesini, turaç kuşu Menûçihrî’nin musammatını
okuyor” (DM: s.117/1581) diyerek, müseddes yerine musammat tabirini
kullanmıştır.
Menûçihrî, 11 müseddes yazmıştır. Bunlardan 10 tanesinin kafiyesi
“aaaaab cccccb dddddb…”, 1 tanesi “aaaaaa bbbbbb cccccc…” şeklindedir. 11 müseddesin 10 tanesi müzdevic müseddestir. Müseddeslerin
bend sayısı 10 ile 37 bend arasında değişmektedir. Müseddeslerin tümü
övgü niteliğinde olup 6 tanesi Sultan Mes‘ûd’un mehdiyesi için söylenmiştir. Müseddesleri içeriği, kasidelerinden farklı değildir. Yazdığı müseddesler, övgü şiiri oldukları için kasideleriyle benzerlik gösterir. Nesiple başlayan müseddes, övgüyle biter. Tasvir, teşbih ve tabiat, müseddeslerde de kendini gösterir. Eğlenceye çok düşkün olan şairin müseddeslerinde yaşama sevinci, şaraba olan tutkusu, zevke ve eğlenceye olan
düşkünlüğü hemen göze çarpar. Kasidelerinde yansıttığı hadari felsefe,
müseddeslerinde de açık bir şekilde kendini belli eder.
7. MENÛÇİHRÎ’NİN ŞİİRİ
Her şairin sanatını, şiir anlayışını ve felsefesini belirleyen unsur ve
ögeler yazdığı şiirlerde görülür. Başka bir ifadeyle şairin şiiri, onun edebî
çehresini yansıtır. Fars edebiyatının seçkin şairlerinden biri olan
Menûçihrî’nin şiiri nasıl bir şiirdir? Onun şiirleri diğer şairlerin şiirlerine
hangi yönden benzer veya onlardan hangi yönden ayrılır? Bu soruların
yanıtı onun şiirlerinde gizlidir. Onun şiirini ortaya koyup ona özgü bazı
özellikler çıkarılınca Menûçihrî’nin şiirini gözler önüne sergilemiş oluruz. Menûçihrî’nin şiirlerindeki unsurları birkaç madde halinde şöyle
sıralayabiliriz.
7. 1. Tabiat
Menûçihrî bir tabiat şairidir. Şiirlerinin büyük bir kısmı tabiat olgusuyla örülmüştür. Kaynaklarda “tabîat-perest“, “tabiat-perdâzî“ (Şafak
1352: 173) ifadesinin kullanılması bundan dolayıdır. Safâ, onun için
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“Onun asıl şöhreti, tabiatı çok güzel bir şekilde tasvir etmiş olmasındadır“ demiştir (Safâ 1351: I/588). Menûçihrî’nin Divanı’nda yer alan tabiat, diğer
şairlerin divanlarında onda yer aldığı kadar görülmez. Ona göre; her
taraf bağ, bahçe, gül, çiçek, ağaç ve diğer tabiat unsurlarıyla çevrilmiştir.
Çeşitli ve renkli tabiat manzaraları, çöl, dağ, orman, yeşil alanlar, masmavi gökyüzü, cıvıl cıvıl ötüşen kuşlar, bulutlar, yağmurlar, şimşekler
gibi tabiat unsurları onun şiirlerinde canlı bir şekilde ele alınıp işlenmiştir. Menûçihrî’nin Divanı’na baktığımızda tabiat: Kozmik âlem, bağbahçe, mevsimler, bitkiler, (güller ve çiçekler, ağaçlar ve otlar) hayvanlar
(kuşlar, böcekler ve haşarat, vahşi ve evcil hayvanlar) olarak karşımıza
çıkar (Coşkuner 202: 199-251).
Kozmik âlem: Rüzgâr, bulut, gökkuşağı, gök gürültüsü, şimşek,
yağmur, kar, dolu, sis, nem, ay, güneş, yıldılar, burçlar. Bağ-bahçe: İrem
bağı, çayır-çimen, otlak-yeşillik, gül bahçesi, gülzâr, lâle bahçesi, yasemen bahçesi, asma gölgesi. Mevsimler: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış.
Bitkiler, güller ve çiçekler: Gül, gonca, kırmızı ve beyaz gül, sarı gül,
yaban gülü/nesteren, gülnar, iki renkli gül, lale, menekşe, zambak, sümbül, reyhan, nergis, erguvan, sümbül, reyhan, hemişebahar, şebboy,
fesleğen, nilüfer, fulya, papatya, şenbelid/boyotu, şimşir, lavanta, mine
çiçeği, horozibiği çiçeği, abanos, siyah çiçek. Ağaçlar ve otlar: Ağaç, dal,
yaprak, ağaç ve meyve çiçeği, söğüt, servi, dağ servisi, asma, ayva, elma,
turunç, öd ve peleseng ağacı, bon/sorgun ağacı, mersin ağacı, hurma, nar
ağacı, biber, yaban soğanı, pırasa, kamış, tuba, haşhaş, çitlenbik, bukalemun, mehr ve ifar, bekam bitkisi.
Hayvanlar: Kuşlar: Bülbül, keklik, dağ kekliği, kumru, papağan, güvercin, tahtalı güvercin, yaban güvercini/verşan, tavus, turna, karga,
ördek, kaz, tavuk, horoz, civciv, doğan, bozdoğan, kartal, çaylak, akbaba,
turaç, guguk, toygar kuşu, naru, hüdhüd, huma, hordema, tiku, anka,
serçe, karabatak, çalı kuşu, deve kuşu, kerkema/kuyruk salaç, zendbar,
kudri sıgırcık, şarik/nuri kuşu, kırlangıç, hak kuşu, laskevey, musiçe,
sülün, leylek. Böcekler ve Haşarat: Bal arısı, sivrisinek, örümcek, karınca,
kelebek, ipek böceği, çekirge, akrep, fare, kumul, semender. Vahşi Hayvanlar: Fil, aslan, kaplan, pars, yaban eşeği/zebra, kurt, tilki, domuz,
gergedan, ayı, goril, ceylan, ahu, geyik, yılan, timsah, balık, kaplumbağa,
dağ keçisi, yaban koyunu, sincap. Evcil hayvanlar: at, deve, katır, manda, öküz, boğa, köpek.

112  YRD. DOÇ. DR. SADIK ARMUTLU

Menûçihrî’de tabiat, tablolar çizilerek anlatılmıştır. Birçok beyitlerini
eline boya fırçası olan bir ressam, onları tablo haline getirebilir. Bu
Menûçihrî’nin önemli özelliklerinden biridir. Kaynaklarda, tüm edebiyat
tarihlerinde veya onunla ilgili yazılan bir yazıda ilk söylenen söz, onun
bu yönüdür: (Safâ 1351: I/588; Kedkenî, 1370: 502, Sûretger 1348: 38;
Nu‘mânî 1335: I/155; Musaffâ 1335: I/313; İmâmî Efşâr 1382: 29) Şemîsâ,
onun için “şâir-i tabîat” demiştir. (Şemîsâ 1374: s. 53)
Menûçihrî’de tabiat olgusu bir boyutuyla yaşadığı çevreden alınmıştır. O, etrafını çevreleyen doğa güzelliklerine ve onu kuşatan doğa unsurlarına bigâne kalmamıştır. Yaşadığı ve gördüğü çevrenin tabiatından
etkilenmiş ve bu etkisini şiire aktarmıştır. Bu bakımdan Menûçihrî’nin
tabiat şiirleri, yaşadığı çevreden özenle seçilerek doğal görünümlerine
uygun biçimde resmedilmiş tablolar gibidir. Dolayısıyla Menûçihrî’nin
şiirlerinde; her türlü “ravdiyyât/bağlar-bahçeler”, “zehriyyât/güllerçiçekler”, “mâiyyât/sular”, “selciyyât: kar/kış”, “fasliyyât: dört mevsim”
ve tabiat canlı, renkli ve tüm boyutlarıyla ele alınıp işlenmiştir. (Hüdâ
1387: s. 198)
Menûçihrî’nin tabiatı vasıflamada bir dahi olduğunu söylemek gerekir. Yazdığı kasidelerinin içlerine yaydığı kır ve ova, çimen ve yeşillik,
bulut, su, hava, gül ve bülbül ve bunların dışındakiler hakkında söyledikleri o kadar ilginç ve değerlidir ki eğer onlar bir araya toplanırsa,
tabiatı vasıflayan edebiyat hakkında son derece güçlü ve nefis bir mecmua hazırlanmış olur (Nu‘mânî 1335: I/150). Menûçihrî, memduhu Ali b.
Muhammed’in sarayına gitmek için yaptığı bir yolculuk esnasında hava
değişimini bizzat görür ve yaşar ve bu tabiat vasfını bize de anlatır.
Menûçihrî: “Bâbil tarafından sert bir rüzgâr çıktı” diyerek, havanın değişimini anlatmaya başlar. Rüzgârın şiddetini “dağın tepesinden yüz batman ağırlığındaki taşları söküp indiriyor” ifadesinden anlıyoruz. Sonra
“çöl tarafından bir toz kalktı ve dünya koyu renge büründü” demesi,
olumsuz havanın devam ettiğinin bir işaretidir. Geceyi böyle bir atmosferde geçire şair, güne uyandığında “sabah vakti deniz üzerinden Behmen ayında su buharı kalktı ve Karen dağının tepesinden karga renginde bir bulut yükseldi” diyerek havadaki olumsuzluğunun devam ettiğini
belirtir. Menûçihrî, doğal bir tabiat olayını vasfetmeye devam eder ve “o
buluttan karanlık dünyayı aydınlatan bir şimşek kopar ve gök gürültüsü
insanları tüyünü diken diken edecek bir hal alarak, şiddetini artırır” diyerek, yaşadığı tabiat olayını bize aktarır ve ardından “yer şiddetle salla-
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narak, arkasından sicim gibi bir yağmur yağar” diyerek yaşadığı olumsuz
havayı bizlere aktarır (DM: s. 51/1186-1199). Munûçehrî’nin olumsuz
hava ve bu koşullar altında yaptığı yolculuk kendi ifadesiyle şöyle tamamlanır:

ز صحرا سیلها برخاست هر سو
دراز آهنگ و پیچان و زمینکن
چو هنگامِ عَزایم زی مُعَزِّم
ن ریمَن
ِ به تَک خیزند ثُعبانا
نمازِ شامگاهی گشت صافی
ز روی آسمان ابرِ مُعَکَّن
ش روی اَوثان
ِ چو بردارد ز پی
حِجابِ ماردی دست برهمن
پدید آمد هِالب از جانبِ کوه
بسانِ زعفرانآلوده مَحْجَن
چنانچون دو سر از هم باز کرده
ز ز ِّر مغربی دَستاو رَنجَن
و یا پیراهنِ نیلی که دارد
ز شَعرِ زرد نیمی زِه به دامن
رسیدم من به درگاهی که دولت
 چو رُمّانی ز مَعدن،ازو خیزد
“Seller, çölden uzunca bir zaman içinde ve kıvrılarak ve de zemini yara yara her
tarafa yayıldı. Yılan oynatanın (okuduğu) dua/tılsım zamanı gibi hilekâr yılanlar aniden kalktı. Akşam namazı (olduğunda) gökyüzü, kat kat buluttan ortaya
çıktı/belirdi. Papazın kızıl örtüyü putların üzerinden kaldırması gibi. Dağ tarafından zaferana bulaşmış eğik bir sopa gibi hilâl ortaya çıktı. Öyle ki birbirinden
ayrılmış iki baş ve mağrib sarısından kelepçe gibi veya eteğinde sarı kıldan, ya-

114  YRD. DOÇ. DR. SADIK ARMUTLU

rım ipekten Nil renginde gömlek vardı. Ben, nar renkli (kıymetli taşın) madenden çıktığı gibi, oradan mutluluğun yükseldiği bir saraya vardım.”
(DM: s. 87/1200-1207).
Menûçihrî’de tabiatın diğer bir boyutu, Arap edebiyatından alınan
durgun tabiat tasvirlerinden oluşur. Başka bir ifadeyle Arap şairlerinin
kasidelerinde yer alan tabiat görüntüleri, Menûçihrî’nin şiirlerinde de
yazılmıştır. O, Abbasî dönemi şairlerinden İbnu’l-Mu‘tez, Kuşâcim başta
olmak üzere diğer Arap şairlerinden etkilenmiştir (Hüdâ 1387: 201).
Menûçihrî, Arap şiirinde ravdiyyât şairi olarak şöhret bulmuş. Sanevberî’den çok etkilenmiştir. Bahar, bahçe, çiçek, gül ve bunların çağrıştığı
her şey Sanavberî’nin şiirlerinde güzel bir şekilde tasvir edildiğinden
ona “şâ’iru’r-ravda/bahçe şairi” ve bu konudaki şiirlerine de “ravdiyyât:
bahçe şiirleri” adı verilmiştir. (Seyyîd Nevfel 1978: 205-206; Çınar 1997:
66). Menûçihrî de daha önce belirttiğimiz gibi “şâ‘ir-i tabî’at” ve “şâir-i
tabî’at-perest” olarak anılmıştır. Bu iki şair üzerine yazılan ve başlığı
“Mukâyese-i Tatbîkî vasf-ı Tabî‘at der Dîvân-ı Sanavberî ve Menûçihri-yi
Dâmgânî” olan bir makalede ayrıntılı bilgiler verilmiştir. (Hüdâ 1387:
187-208)
Aşağıdaki beyitler Menûçihrî’nin Divanı’nı dolduran tabiat şiirlerinden sadece bir örnektir. Bu beyitler Sultan Mes‘ûd Gaznevi’nin övgüsü
hakkında söylenen kasidenin nesib bölümünden alınmıştır:

ل سوری به هم
ِ آمده نوروز ماه با گ
ل سُوری بِچَم
ِ  بر گ،بادهء سُوری بگیر
 لعلِ خُجسته ببوس،زلفِ بنفشه ببوی
 پیشِ چَمانه بخم،دستِ چَغاله بگیر
از پس ِر نَردباز دا ْو گران بر به نَرد
وز دو کف سادگان ساتْگِنی کَش به دَم
ای صنمِ ماهروی! خیز به باغ اندر آی
زانکه شُد از رنگ و بوی باغ بسانِ صَنم
 خاک برانگیخت نقش،شاخ بر انگیخت دُر

ARAP ŞİİRİNİ FARS ŞİİRİNE TAŞIYAN AYKIRI ŞAİR MENÛÇİHRİ-Yİ DÂMGÂNÎ  115

 ابر فرو ریخت نم،باز فروبیخت مشک
مِقْرَعه زن گشت رَع مِقرعۀ او ُدرَخش
 غاشیۀ او دِیَم،غاشیه کَش گشت باد
 طوطی در شد به نُطق،قُمری در شد به حال
 فاخته در شد به دَم،بلبل در شد به لَحن
در جَلَوات آمدهست بر سرِ گل عَندلیب
ک شاهسْپَرَم
ِ در حَرکات آمدهست شاخ
 ابر عَمَم شد سیاه،باد علمدار شد
برق چنانچون ز زر یک دو طرا ِز علم
 بر سرِ هُدهد کاله،بر دُمِ طاووس ماه
 بر لبِ طوطی َبقَم،بر رُخِ دُرّاج گل
گردنِ هر قُمریی معدن جیمی ز مُشک
دیدهء هر کبکی مسکنِ میمی ز دَم
ماهی در آبگیر دارد جَزعین زِرِه
آهو در مرغزار دارد سیمین شکم
 آب مُسمسَل زِره،باد زرهگر شدهست
ابر شده خیمهدوز ماغ مُسَلسَل خِیَم
Nevruz ayı, kırmızı gülle beraber gelmiş. Kırmızı şarabı al ve kırmızı güle doğru
salın. Menekşeye benzeyen saçı kokla. Kırmızı dudağı öp. Çeganeyi ele al ve
kadehe doğru yönel. Ey ay yüzlü güzel! Kalk ve bahçeye gel. Çünkü bağ, renk ve
kokudan put gibi oldu/güzelleşti. Dal, inci saçtı toprak nakış(ları) ortaya çıkardı.
Rüzgâr, güzel koku saçtı. Bulut, yağmur döktü. Gök gürültüsü davulcu oldu.
Onun davulu şimşek(tir). Rüzgâr, örtü çeken oldu. Onun örtüsü yağmurlar(dır). Kumru, güzelce, papağan konuşarak, bülbül nağmeyle, guguk kuşu
inleyerek içeri girdi. Bülbül, gülün başında cilvelere, reyhanın dalcığı da kımıldamalara başlamış. Rüzgâr, bayraktar, bulut bayrak oldu. Şimşek bayrağın bir
iki altın süsü gibidir. Tavusun kuyruğu üzerinde ay, hüdhüdün başında külah,
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Turaç kuşunun yüzünde gül, papağanın dudağı üzerinde bekam bitkisi var. Her
kumrunun boynu güzel kokudan dolayı bir cim madeni, her bir keklikcağızın
gözü kandan bir mim meskeni(dir). Havuzda zırhı benekli bir balık, ovada gümüş karınlı ceylan vardır. Rüzgâr, zırhçı olmuş. Su zırh halkaları, bulut çadır
diken olmuş, sis çadırların dokuması.”
(DM: s. 70/981-95)
Aşağıdaki beyitler de tabiat tasvirine başka bir örnektir:

نوبهار از خوید و گآلراست گیتی رنگرنگ
ارغوانی گشت خاک و پرنیانی گشت سنگ
ب سرخ روی
ِ گل شکفت و الله بنمود از نقا
آن ز عنبر بُرد و این ز گوهر بُرد رنگ
شاخِ بادام از شکوفه لُعبتی شد آزری
جامهای مَی گرفته برگها هر سو به چنگ
ش چین و باد شد عَطّارِ روم
ِ ابر شد نَقّا
باغ شد ایوانِ نور و راغ شد دریای گَنگ
İlkbahar, dünyayı taze buğday ve renk renk gül ile (süsledi). Toprak erguvanî
(renk), taş perniyânî (ipek) oldu. Gül açtı ve lale örtüden kırmızı yüzünü gösterdi. O, amberden koku, bu cevherden renk götürdü. Bademin dalı çiçekten
dolayı bir Azer putu oldu. Bulut Çin nakkaşı, rüzgâr Rum attarı, bağ nur sarayı, yeşillik Geng sarayı oldu.”
(DM: s. 64/889-892)
7.2. Şarap
Tabiat şairi olan Menûçihrî, aynı zamanda bir şarap şairidir. Şarap,
onun yaşam felsefesini oluşturan en önemli unsur, hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. İşret-meşreb oluşunun en büyük nedeni şarabı sevmesidir. İçerisinde şarabın geçmediği bir kasidesi yok gibidir. Zevke ve
eğlenceye düşkünlüğü, şarapla ilintilidir. Onun şiirinin bir ayağı tabiat
ve aşk, diğer ayağı da şaraptır. Saraylarda bulunup düzenlenen meclislere katılan Menûçihrî, musikî eşliğinde şarap içer, mutlu olur ve yaşamın
keyfini sürer. Fars şiirinin oluşumundan, Menûçihrî’ye kadar geçen sü-
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reçte, Fars şairleri içerisinde en rind şair, Menûçihrî’dir. Günü birlik yaşaması, zevke, eğlenceye ve şaraba düşkün yaratılışı onun rind tarafının
en önemli göstergesidir.
Menûçihrî, şaraptan uzun uzadıya söz eder, renginden, niteliğinden
ve her türlü özelliğinden bahseder (DM: s. 198/2661). O şarabı neşenin
sebebi, dünya mutluluğunun temeli, keder ve üzüntülerin ilacı, gönlü
daralanları rahatlatıcı (DM: s. 16/209-14) ve şarabı çaresizlerin çaresi olarak görür (DM: s. 179/2405). İçilmesi gereken vakitleri söyler. Süslü, güzel ve tüyü bitmemiş sakilere seslenerek ellerinden şarap alır ve şarap
meclislerini anlatır. Bundan dolayı onun şiirlerinde şarap, tabiattan sonra en önemli unsur, vazgeçilmez değerdir. Menûçihrî, her fırsatta “şarap
dök”, “kadeh kaldırınız”, “şarap getir”, “sabahtan akşama kadar şarap
içelim”, “avucuna şarap koy” gibi ifadeler kullanarak, şarap içmeyi önerir. O, cariyeye çabuk kalk der ve cariyeden bakır tasa şarap dökmesini,
bir meclis kurmasını ister (DM: s. 101: 1380). Menûçehrî: “Cuz be-râh-ı
mul me-pûy/şarap yolundan başka (bir yol) arama” düşüncesindedir. Bundan dolayı şarap içmeyen kişiyi adamdan saymaz:

نَبید خور که به نوروز هرکه مَی نخورد
نه از گروهِ کِرامست و نز عِدا ِد اُناس
“Nevruzda şarap iç zira şarap içmeyen kişi ne büyükler sınıfından ne de insandan sayılır.”
(DM: 57/805)
Menûçihrî’nin şarap tutkusu, onun yaşam felsefesiyle ilintilidir. Zevke dayalı bir yaşam tercih eden, bunu her fırsatta dile getiren, “tüyü bitmemiş çocuğun elinden gün boyu büyük bir kadehle şarap içen” (DM: s.
70/983), “şarap iç, eğlen-neşelen, sonsuza kadar yaşa” (DM: s. 88/1230) ve
“uzun bir gece elime sanki akik gibi kırmızı bir şarap almışım. Sağımda şarap,
solumda sevgili, hem içiyoruz hem şapır şupur öpüşüyoruz” (DM: s. 104/89394) diyen, “sabahtan akşama kadar şarap içesin” temennisinde bulunan,
kendisini “biz şarap-zedeleriz” safında gören (DM: s. 179/2406)
Menûçihrî’nin şiirlerinde şarabı öne çıkarıp her boyutta işlemesi son
derece doğaldır. O, vakit belirlemeden her fırsatta şarap içip ve içmesini
önermesinden başka, Zerdüşt geleneği yanında Musa ve İsa peygamberin dini üzerine hem şarap içmeyi hem de onların yolunu şarapla korumayı önerdikten sonra yedi gün şarap içmeyi de teklif eder:
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ل نیک و به روزِ مبارک َش ْنبَد
ِ به فا
نَبیذ گیر و مدِه روزگارِ نیک به بد
به دینِ موسی امروز خوشترست نَبیذ
بخور موافقتش را نَبیذِ نو شَنید
اگر توانی یکشنبَد از صبوحی کن
کجا صبوحی نیکو بود به یکشنبد
طریق و مذهب عیسی به بادهء خوشِ ناب
نگاهدار و مزن بختِ خویش را به لگد
به روزگار دوشَنبَد نَبیذ خور به نشاط
به رسم موبد پیشین و موبدان موبد
بگیر روزِ سه شنبد به دست بادهء ناب
بخور که خوب بُوَد عیش روز سهشنبد
چهارشنبه که روزِ بالست باده بخور
به ساتگینی میخور به عافیت گذرد
به پنجشنبه که روزِ خِمار مَیْزدگیست
چو تلخ باده خوری راحَتت فزاید خود
پس از نما ِز دگر روزگار آدینه
نبیذ خور که گناهان عَفو کند ایزد
“Uğurlu fal (olarak gör), mübarek cumartesi günü şarabı (eline) al ve iyi zamanı, kötüye verme. Bugün Musa’nın dinine göre şarap (içmek) daha güzeldir.
Ona uymak (için) cumartesi günü yeni şarap iç. Eğer gücün yeterse Pazar günü
sabuhî iç. Pazar günü (içilen) sabuhî şarabı nasıl da güzel (olur). İsa’nın dinini
ve yolunu saf ve güzel şarapla koru. Ve kendi bahtını tekmeleme. Pazartesi günü
Zerdüştî lider ve liderler (için) Zerdüşt geleneği üzerine keyifle şarap iç. Salı
günü, günü gün etmenin güzel olması için saf şarabı ele al ve iç. Belâ günü olan
Çarşamba günü şarap iç. (O günün) esenlikle geçmesi (için de) şarap iç. İçki
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çarpmasının mahmurluğu olduğu perşembe günü sert şarabı içersen bizzat
senin rahatlanmanı sağlar. Cuma günü, Cuma namazında şarap iç, belki Tanrı
günahlarını affeder.”
(DM: s. 21/278-286)
Munûçehrî’nin yukarıdaki kaside başlangıcında yer alan beyitlerindeki: “Musa’nın dinine, İsa’nın yoluna göre bugün şarap iç” ifadesi, yazdığı
şarap şiirleriyle ve bu şiirlerde İslam’ın şarap konusundaki hükmünü
kendince yorumlayan Emevi Halifesi Yezîd b. Muâviye’nin bir şiirinde
dile getirdiği duyguya çok benzer. Halife Yezîd, yazdığı şarap şiirinin bir
beytinde duygularını şöyle dile getirmiştir:

فَإِنْ حُرِّمَت یَومًا عَلَی دِین أَح َم َد
فَخُذَّهَا عَلَی دِینِ ا ْلمَسِیحِ بْنِ مَرْیَ ِم
“Eğer şarap bir gün Ahmed’in dinine göre yasaklanmışsa, sen de onu Meryem
oğlu Mesîh’in dinine göre iç.”
(Demirayak 2012:117)
Menûçihrî tabiat şiirlerinde olduğu gibi şarap şiirlerinde de Arap şairlerinin etkisinde kalmıştır. Onların söylem ve mazmunlarına benzer
ifadeler kullanmaktan çekinmez. Örneğin Cahiliyenin ünlü şairi Amr b.
Kulsûm’un: “Haydi uyan (sevgili)! Bize büyük kadehinle sabah şarabı ver...”
(Zevzenî, 1972: 118) derken, aynı duyguları Menûçihrî de “Ey cariye!
Çabuk kalk, kadehe şarap dök.” (DM: s. 101/1380) diyerek paylaşır. Yine
Cahiliye şairi Alkame b. Kays; “baş ağrısını iyileştirir” (Debbî 1942: 402)
derken, Menûçihrî’de: “bütün üzüntü ve kederleri giderir” (DM: s. 16/210),
“Şarabın girdiği bedenden gam uzaklaşır” (DM: s. 129/1728) diyerek şarabın
aynı işlevselliğini dile getirir. Şarap şiirleriyle tanınan Emevi Halifesi
Velîd b. Yezîd, şarabı hayatın neşesi ve nimeti olarak görür. Şaraba âşık
olan şair, üzüntülerini şarabın sayesinde sevince çevirir (Yanık 2010:
115), her fırsatta “şaraptan al nasibini” (Dayf 1976: 282) der. Benzer duyguları Menûçihrî’de dillendirir: “Avucuma şarabı koy, neşenin, eğlencenin
nedeni şaraptır.” (DM: s. 16/209), “Eğlenme zamanıdır, şarap iç afiyet olsun”
(DM: s. 17/231), “Şarabın olduğu yerde cömertlik ve bereket vardır.” (DM: s.
104: 1423)
Menûçihrî’nin şarap şiirleri üzerinde en etkin şair Abbasi dönemi
hamriyyat şairi olarak bilinen Ebû Nuvâs’tır. Menûçihrî, onun hamriyyat
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söylem ve mazmunlarını bol miktarda kullanmıştır. İki şair arasında
şarap konusunu ele alıp çeşitli yönleriyle işlemeleri arasında oldukça
fazla birliktelik vardır. Bu iki ünlü şairin ortak noktalarından biri de
zevke ve eğlenceye düşkün olmaları, hayatı güzelce yaşamalarıdır. Böyle
bir yaşamın gerçekleşmesinde şarap, her iki şairin şiirinde vazgeçilmez
bir unsur olarak yer almıştır. Ebû Nuvâs “hamr” ismiyle bütünleştiyse
(Demirayak 1998: 89), Menûçihrî’de “şarap” ile bütünleşmiş şarap, onun
hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Her iki şairde şaraba taparcasına bağlanmış, şarapsız bir dünya düşünmemişlerdir. Hem Ebû Nuvâs
hem de Menûçihrî kasidelerinin giriş bölümlerinde, hem de bu konuda
müstakil şarap şiirleri yazmışlardır.
Şarabın Menûçihrî için ne anlam ifade ettiğini görmek için, onun
müstakil yazdığı ve 12 beyit olan hamriyesine bakmak gerekir. Bu manzume sözün bittiği yerdir:

ای باده! فدای تو همه جان و تنِ من
ن من
ِ َل من حَز
ِ کز بیخ بکندی ز د
خوبست مرا کار به هر جا که تو باشی
بیداریِ من با تو خوشست و وَ َسنِ من
با تُست همه اُنسِ دل و کامِ حیاتم
ن من
ِ با تست همه عیشِ تن و زیست
ن تست
ِ هر جایگهی کآنجا آمد شد
آنجا همه گه باشد آمد شدنِ من
وانجا که تو بودستی ایام گذشته
آنجاست همه رَبع و طُلول و دِ َمنِ من
ای باده خدایت به من ارزانی دارد
ن من
ِ کز تست همه راحتِ روح و بد
ح من
ِ  یا در قد،یا در خُ ِم من بادی
 یا در دهنِ من،ف من بادی
ِ یا در ک
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بوی خوشِ تو باد همه ساله بَخُورم
خ تو بادا بر گیرهنِ من
ِ رنگِ ر
آزاده رفیقانِ مَنا! من چو بمیرم
ن من
ِ از سرخترین باده بشویید ت
از دانهء انگور بسازید حَنُوطم
ن من
ِ وز برگِ رز سبز رِدا و کف
 گوری بکُنیدم،در سایهء رز اندر
تا نیکترین جایی باشد وطنِ من
گر روزِ قیامت بَرَد ایزد به بهشتم
جوی میِ پُر خواهم از ذوال ِمنَنِ من
“Ey şarap! Gönlümden hüznümü kökten söktüğün için, tüm bedenim ve bütün
ruhum sana feda olsun, senin olduğun her yerde benim işim güzeldir. Seninle
uyanıklığım ve uyuklamam hoştur. Bütün gönül ve huzurum ve yaşama arzum
seninledir. Tüm yaşantım ve benim bedenimin yaşaması seninledir. Her nereye
gidersen benimde orada olmam gerekir. Ey şarap! Tanrı bana seni lâyık gördüğü
için tüm ruhumun ve bedenimin esenliği sendendir. Ya benim küpümde ya da
benim kadehimin (içinde) olasın. Ya avucumda/elimde ya da ağzımda olasın.
Bütün yıl senin güzel kokun benim buhurum olsun. Senin yüzünün rengi benim gömleğimin üzerindeki (renk) olsun. Ey benim özgür dostlarım! Ben öldüğümde, bedenimi en kırmızı şarapla yıkayın. Yıkandıktan sonra üzerime konulan kokulu ilâcımı, üzüm tanelerinden yapın. Benim kefenim ve örtümü yeşil
üzüm yaprağından yapın. Benim (istirahat) yurdumun en iyi bir yer olması için
kara üzüm gölgesinde bir mezar kazın. Eğer kıyamet günü Tanrı, beni cennete
götürürse, nimetler veren Tanrımdan şarap dolu ırmaklar isterim.”
(DM: s. 78/1083-1094)
7.3. Aşk
Menûçehrî hayata sıkı sıkıya bağlı, zevk ve sefadan hoşlanan eğlenceyi seven, fani ömrün boşa geçmesine razı olmayan bir aşk şairi olarak
da şöhret bulmuştur. Tabiat ve şarap şiirlerinden sonra, onun şiirleri
aşkla örülmüştür. Divanı’na baktığımızda onun aşkı, çok boyutlu bir
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aşktır. O, güzel olan her şeye âşıktır. Menûçihrî tabiata, onu içinde yer
alan tüm unsurlara âşıktır. Onun şiirleri baştanbaşa bu aşkla dalgalanır.
Bu aşk, tabiat betimlemelerinde kendini gösterir. Menûçihrî’nin küçüklüğü Dâmgân’da ve onu çevreleyen çöllerde, gençliği Rey’de ve Hazar
Denizi kıyıları ile Elburz’un sulu ve yeşil eteklerinde (Zerrînkûb: 1378:
59-60) geçtiği için, bu çevreler onda çok güçlü bir tabiat aşkının oluşmasında etkili olmuştur. Şaraba olan bağlılık aşk derecesindedir. Şarap ve
sevgili onda ayrılmaz iki unsurdur: “Solda kadeh sağda sevgilinin olması ne güzeldir” (DM: s. 180/2420) sözü şairin aşk ve şarap boyutunu gösterir.
Menûçihrî’nin aşkının bir boyutu da maddi olup dünyevî özellikler
taşır. Başka bir ifadeyle beşerî aşk onun düşünce dünyasında yer alan bir
diğer aşktır. Bu aşk; ulvî, yüce, bir aşk değil, her an değişebilen maddî
aşktır. Hemen bütün aşk şiirlerinde bu aşkı işlemiştir. Bu aşkın bir ucunda kendisi, diğer ucunda sevgilisi yer alır. Menûçihrî, şiirlerinde aşkı
uğruna can veren bir âşık tipi çizmediği gibi ideal maşuk imajı da yansıtmaz. Maddî aşkın gönülde uyandırdığı türlü heyecanları, çılgın arzuları, onu şiirlerinde görmek olası dışıdır. Onun başka şairlerde olduğu
gibi güzellere karşı sınır tanımaz meyli de şiirlerinde yer almaz. Aşkın,
âşığı yıpratan külfetli yanları da onun ilgi alanına girmez. Sevgilinin
güzellik unsurları, âşığın bedensel görünümü yani fiziksel özelliklerinin
şiirlere yansıması yok denecek kadar azdır. Menûçihrî’nin aşk şiirlerinde, mazmun ve mecazlarla sevgili betimlemeleri yer almaz. Onun şiirlerinde rakip olgusu görülmez.
Menûçihrî aşkı santraç oyununa benzetir. Gönül de bu oyunun şahıdır. Oyun içerisinde şah gidince de oyun biter (DM: s. 53/762-63). Bu
durumda ona göre aşk, içerisinde âşık ve maşuğun olduğu iki kişilik bir
oyundur. Bu oyunda seven ve sevilenden biri giderse, aşk da bitmiş olur.
Menûçihrî’nin aşkında yer alan âşık, klasik şiir geleneğinde kendisine
verilen rolü oynayan bir tip olarak pek fazla görülmez. Fakat az sayıdaki
beyitte ideal âşığın özelliklerini görmek olasıdır. Buna göre âşık, bir ceylana vurulmuş, bir cadıya gönlünü teslim etmiştir. (DM: s. 58/821-22)
Belki de bundan dolayı âşık, çeng gibi eğrilmiştir (DM: s. 61-860). Âşık,
hasta ve divane olduğu gibi yüzünün sarardığı, hüzünlendiği de olmuştur. Âşık, niyaz makamındadır (DM: s. 53/764). Bazen güzellere canını
feda eder (DM: s. 161/2186), bazen de sevgilinin gönlünde ot bitmesi için
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gözlerinden hayat suyu akıtır. Zamanlı zamansız gönlünü de parçalayıp
yarar (DM: s. 190/2560-63).
Menûçihrî’nin aşağıdaki beyitleri geleneksel âşık imajını yansıtan az
sayıdaki örneklerinden birisidir:

هر زمان جوری کند بر من به نو معشوقِ من
راضیم راضی به هرچ آن اللهرُخ با ما کند
گر رُخِ من زرد کرد از عاشقی گو زرد کن
زعفران قیمت فزون از اللۀ حَمرا کند
وَر همی چَفته کند َقدِّ مرا گو چَفته کن
گ ترکآوا کند
ِ چَفته باید چَنگ تا در چن
 گو فُروز،وَر همی آتش فروزد در دلِ من
شمع را چون برفُروزی روشنی پیدا کند
“Sevgilim bana her dem yeni (bir) sitem eder. O yüzü laleye benzeyen bize her
ne yapsa ben razıyım razı. Eğer âşıklıktan dolayı yüzümü sararttıysa söyle sarartsın. Safran, kırmızı lalenin değerinden (daha) fazla eder. Eğer boyumu eğiyorsa söyle eğsin. Güzelin çevresinde ses çıkması için, çengin eğri olması gerekir. Eğer gönlümde sürekli ateş yakacaksa söyle yaksın. Mum, yanınca aydınlık
ortaya çıkar. Eğer gözden yanağıma su akarsa, söyleyin aksın. İlkbaharda yağan
yağmur bahçeyi güzel yapar.”
(DM: s. 25/347-50)
Menûçihrî, aşk şiirlerinde Fars şiir geleneğinin alışılmış aşk söylemlerinden çok, alışılmamış aşk söylemlerine yer vermiştir. Aykırı şair oluşunun bir başka yönü de yazdığı bu tarz şiirlerinde kendini gösterir.
Aşağıdaki beyitler bu örneklerdendir:

 وز ما نکشی نازی،نازی تو کنی بر ما
 وز ما نَبَری خواری،خواری تو کنی بر ما
رَو رَو که بیکباره چونین نتوان بودن
 ای دوست به رهواری،لَنگی نتوان بُردَن
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ی ظاهر
ِ  یا دشمن،ی صادق
ِ یا دوست
 یا یکسره بیزاری،یا یکسره پیوستن
“Sen, bize naz yaparsın, bizim nazımızı çekemezsin. Sen, bizi itibarsız yaparsan, bizden itibarsızlığı gidermezsin. Git! Git ki bir anda böyle olunamaz, ey
sevgili! Rahvan giden at, duraksayamaz. Ya sadık bir sevgili ya açık bir düşman
ol. Ya bütünüyle (bana) bağlan ya da tamamen nefret eden ol.”
(DM: s. 114/1526-28)
Menûçihrî’nin şiirlerinde âşığa oranla maşuk, daha çok aşk sahnesinde görülür ve öne çıkar. O, her şeyden önce güzeldir (DM: s. 10/111) ve
âşığın başını döndürür. (DM: s. 142/1923), gönül çelen (DM: s. 150/2027)
biri olarak aşığın gönlünü alıp götürür (DM: s. 142/1926). Menûçihrî,
maşuğun fiziksel özelliklerinden çok onun vasıflarını öne çıkarmıştır.
Buna göre maşuk: Vefasızdır, sözünde durmaz, serbesttir, merhameti
yoktur. Gönül incitendir. Onun en büyük vasfı nazdır. Sevgili nazlıdır,
sürekli naz yapar (DM: s. 114/1826). O, naz yapmasına rağmen kimsenin
nazını çekmez (DM: s. 114/1521-28).
Menûçhrî’nin aşk şiirlerinin temelinde itâp/azarlama ve şekva/yakınma vardır. İlk kez II. Abbasi Döneminde (847-945) ortaya çıkan
bu iki şiir türü, Menûçihrî’nin âşıkâne şiirlerinde işlenmiştir. Menûçihrî,
önceki şairlerin beyitlere sıkıştırdığı itap ve şekvayı, çağında tür şekline
getirerek, kaside girişlerinde yer vermiştir. Âşıkâne kaside nesipleri itap
ve şekva ile doludur. Sevgiliden yakınma ve onu azarlama, Fars şiir geleneğinde pek görülmeyen bir özelliktir. Onun aykırı bir şair oluşu bu
tarz yazdığı şiirlerde de karşımıza çıkar. Menûçihrî’nin yazdığı aşk şiirlerinde bu iki tür, iç içe geçtiğinden dolayı birbirlerinden ayırmak oldukça güçtür. Uzun nesiplerde hem itâb hem şekva iç içe girmiştir:

ای ترک ترا با دل اَحرار چه کارست
ل ما غارت ترکان تتارست
ِ نه این د
یاری که مرا زو همه رنج و گِلَه باشد
سوگند توان خوردن کان یار نه یارست
هر روز دگر خُوی و دگر عادت و کبرست
این خوی بد و عادتِ تو چند هزارست
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“Ey güzel! Senin özgür olanların gönlüyle ne işin olabilir/var. Bizim bu gönlümüz, Tatar Türklerinin yağması değildir. Bana her dem sıkıntı ve şikâyet
veren bir sevgili, yemin ederim ki sevgili değildir. Her gün (sen de) başka bir
huy başka bir adet ve kibir var. Senin bu kötü huy ve âdetin binlercedir.”
(DM: s. 10/112, 116, 119)
Aşağıdaki beyitler, Ebû’l-Hasan İmrânî’nin övgüsünü yaptığı methiyenin nesibinden alınmış güzel bir itâp örneğidir. Bunlar aynı zamanda
aykırılığını gösteren beyitlerdir:

یا بکن آنچه شب و روز همی وعده دهی
یا مکن وعده هر آن چیز که آن نتوانی
ت نافرمانی در مگذر
ِ از حد و غای
که پدیدارست اندازهء نافرمانی
دلِ من بردی و از خیشتنم دور کنی
برنیاید صَنما کار بدین آسانی
مِهربانی نکنی بر من و مِهرم طلبی
ندهی داد و همی داد ز من بِستانی
“Ya gece gündüz sürekli söz verdiğin o şeyi yerine getir/yap. Ya da yapamayacağın o şeyi vaat etme. İtaatsizlik ölçüsü apaçık olan serkeşlik sınırını (aşmak)tan vazgeç. Benim gönlümü çeldin ve beni kendimden uzaklaştırıyorsun.
Ey sevgili, iş(ler) bu şekilde kolaylaşmaz bana (sevgi de) merhametli olmazsın,
benim sevgimi talep edersin. Adalet vermezsin, benden devamlı adalet istersin/alırsın.”
(DM: s. 142/1924-27)
Menûçihrî geleneksel sayılabilecek aşk şiirleri yazmamıştır. Fakat
onun Gazneli Sultan Mes‘ûd’un övgüsünü yaptığı 22. kasidesinin nesip
bölümü, âşıkane tarz yazan bir şairin gazelinden farklı değildir. Bu şiir
hem gazelin ruhuna uygun hem de gazel deki lirizmin üst seviyedeki
boyutunu göstermesi açısından son derece önemlidir. 9 beyit olan gazelin bazı beyitleri aşağıdadır:

دلم ای دوست تو دانی که هوایِ تو کند

126  YRD. DOÇ. DR. SADIK ARMUTLU

ت خاکِ کف پای تو کند
ِ لبِ من خدم
 جَهد کنم من که هوایِ تو کنم،تا زِیَم
بخورد بَر ز تو آنکس که هوایِ تو کند
شیفته کرد مرا عشق و وَالیِ تو چنین
شایَدَم هرچه به من عشق و وَالیِ تو کند
 ور تو جفا قَصد کنی،نکنم با تو جفا
نگذارم که کسی قَص ِد جفایِ تو کند
س دل رود و دل پسِ تو
ِ تنِ من جمله پ
تن هوایِ دل و دل جمله هوایِ تو کند
ف تو کند
ِ ی آن شانه و زُل
ِ زُهره شاگرد
ی تو کند
ِ ی بن ِد قبا
ِ مَشتری بندگ
“Ey dost biliyorsun ki gönlüm seni arzu ediyor. Dudağım senin ayağın altındaki toprağa hizmet ediyor. Yaşadığım sürece senin arzunu yerine getirmeye çalışırım, senin istediğini yerine getiren senden fayda görür. Senin aşkın ve sevgin
beni böylesine çıldırttı ki onlar bana ne yaparsa yeridir. Sana eziyet etmem, sen
cefaya yönelsen de sana kimsenin eziyet etmesine izin vermem. Benim vücudum
bütünüyle gönül peşin(den), gönül de senin arkandan gider. Zühre, senin tarak
ve saçının çıraklığını yapar. Müşteri Yıldızı, senin elbisenin köleliğini yapar.”
(DM: s. 27/377-82)
7.4. Mitoloji
Menûçihrî’nin şiirlerinde yer bulmuş konulardan biride mitolojidir.
Onun şiirlerinde mitoloji üç boyutludur. Birinci boyut kadim İran’a ait
aylardır. İkinci boyut, eski İran hükümdar ve kahramanlarını içerir. Son
boyut, antik İran’ın milli bayramlarını kapsar Menûçihrî’de mitoloji,
onda tarihsel kültür ve birikimin nasıl yer ettiğini gösteren bir belgedir.
Gerektiği yerde bu bilgileri kullanmasını büyük bir beceriyle gerçekleştirmiştir. Ya anlattığı bir konunun içine gereksinim duyup mitolojik bilgileri yerleştirmiş ya da mitolojik bilgileri söyleyeceği yere/söze taşıyarak, söylemini güçlendirmek istemiştir. Bunların ötesinde Menûçihrî’de
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mitoloji, Fars varlığını gösteren belgelerdir. Başka bir ifadeyle, bir Fars
şairin kendi kültürel varlığının Divanı’ndaki ve üç bine yakın şiir içerisindeki tek göstergesi, yer verdiği mitolojik unsurlardır. Bu unsur, Divanı’ından çekip alındığında Fars unsuru, onun maddi kültür ve varlığı
yok sayılır hükmünde olur. Arap kültür ve olgusu, Menûçihrî’nin Divanı’nı neredeyse bütünüyle kaplamış durumdadır. Dolayısıyla onun şiirindeki mitoloji, Fars duygusuna az da olsa nefes aldıran bir özelliği barındırmaktadır.
Menûçihrî’nin Divan’ında tarihi ve efsânevî/mitolojik İran hükümdar
ve kahramanları oldukça çoktur bu isimlerin ortak özelliği maddi kudret, kahramanlık ve hükümranlık timsali olmalarıdır. Divan’da mitolojik
şahıslar, bilinen yönleriyle öne çıkarlar: Bijen ve hapsedildiği kuyu (DM:
s. 86/1173), Enûşirvân ve adalet (DM: s.139/1880), Cemşîd ve şarap (DM:
s.18/246), Bozorgmihr ve vezirlik (DM: 40/578) Zâl oğlu Rüstem ve kahramanlık (DM: 213/2813) Keyûmers ve Sede Bayramı (DM: 19/259) örneğinde olduğu gibi meşhur oldukları yönleriyle şiirlerde yer alırlar ve
bunlara telmih yapılır. Bunların dışında mitolojik kişilikler, tarihsel isimleriyle şiirde ele alınmış ve genellikle memduh ile karşılaştırmak amacıyla zikredilmişlerdir. Böyle zikredilmelerinin tek amacı ise memduhu
arzu edilen bir şekilde övebilmektir.
Menûçihrî’nin şiirlerinde adı geçen mitolojik kahramanlar şunlardır:
Rüstem, Bijen, Menije, Ferîdûn, Cemşîd, İskender, İsfendiyâr, Erdeşir,
Keykubâd, Keykâvûs, Keyhusrev, Keyumers, Goştâsb, Şâpûr, Behrâm
Gûr, Enûşîrvân, Bozorgmihr, Behmen, Biveresb, Erjeng Dîv (Coşkuner,
202: 152-154).
Fars mitolojisinde her birinin ayrı ayrı öyküsü olan, çeşitli inanışları
barındıran, adları Zerdüşt kültürüyle ilintilenen eski İran ayları da
Menûçihrî’nin Divanı’nda yer bulmuştur. Bu eski İran ayları meşhur
oldukları yönleriyle anılmışlardır. Nevruz ve yeme-içme, eğlence, şarap
ve mutlu olma zamanı (DM: 17/225; 29/405; 143/1934), Ordîbehişt ve bahar, (DM: 162/2195) Aban ve sonbahar (DM: s.3/37-38), Tir ve sıcaklık,
Dey-kış ve zemheri (DM: 134/1815) ile birlikte zikredilmişlerdir. Ayrıca
memduh ile bağlantı kurularak, onun övgüsü yapılmış ya da övülen
kişinin adı geçen aylarda nasıl bir davranış biçimi içerisinde olması dile
getirilmiştir; “Ferverdin’de gülle salın Dey’de ceylan hızında ol” (DM: s.
97/1349). Menûçihrî’nin şiirinde geçen İran ayları şunlardır: Nevrûz,
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Ferverdîn, Ordîbehişt, Tîr, Mihr, Abân ve Azer, Dey, Behmen (Coşkuner
2002: 219-220).
Eski İran milli bayramları Menûçihrî’nin şiirlerinde yer alan bir diğer
mitolojik unsurdur. Bu unsurlar, onun derin mitolojik bilgilerini yansıtan belgelerdir. Menûçihrî’nin Divanı’nda yer alan İran milli bayramları
şunlardır: Sede Bayramı, Mihrigân Bayramı, Nevrûz, Behmençene Bayramı, Abtin Bayramı (Coşkuner 2002: 118-20). Ferverdîn Bayramı sadece
isim olarak geçer ve adı geçen bayram olduğu sürece, memduhunun da
ömrünün sonsuz olması temenni edilir (DM: 102/1413) Menûçihrî sonbaharı tasvir ettiği bir manzumede Abtin bayramının geldiğini söyleyerek sadece bu bayramın adını zikreder (DM: 174/2334).
Onun şiirilerinde adı belirtilen bir diğer bayram da Behmence’dir.
Behmence’de kazanların kaynatılıp, memduhun bu günü zaferle geçirmesi ifade edilir (DM: s. 75/1066, 76/1076). Behmencene’de çeşitli hayvanların etleriyle birlikte değişik tahıllar büyük kazanlarda kaynatılırmış
(Yıldırım: 2006: 145). Menûçihrî hem adı geçen bayrama hem de kazanların coşkulu bir şekilde kaynatılmasına telmihte bulunur, hem de derin
mitolojik bilgisini yansıtır.
Nevrûz, Sede ve Mihrigân Bayramı, Menûçihrî’nin Divanı’nda oldukça fazla işlenmiştir. Nevrûz, baharla ilgili özellikler içerisinde verilir.
Yılın başlangıcı, dünyanın yeniden canlanıp dirildiği gün, Nevruzda
yapılan eğlence, şarap içmeler gibi Nevruz Bayramı’nın işlevsel özelliği
memduh ile ilintilenerek çeşitli tahayyüller içerisinde ele alınarak işlenmiştir (DM: s. 2/20, 39/558-9, 48/680, 55/781, 57/805-6). Nevruz’dan sonra
eski İran’da kutlanan en önemli bayram olan Mihrigân, Menûçihrî’nin
Divan’ında çok görülür. Diğer bayramlar gibi Mihrigân da misyonuna
ve özelliklerine uygun bir şekilde aktarılır, adet gereği şarap içmek ve
eğlenmek fikri ileri sürülür Ferîdûn’la olan bağlantısı kurulur:

بر سَماعِ چنگِ او باید نَبی ِد خام خورد
می خوش آید خاصه اندر مهرگان بر بانگِ چنگ
 ولیکن مهرگان،ْخوش بُوَد بر هر سَماعی می
بر سَماعِ چنگ خوشتر بادۀ روشن چو زَنگ
مهرگان جَشنِ فریدونست و او را حُرمتست
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ی خوردنی بیآذرنگ
ْ آذری نو باید و م
“Onun çenginin sesiyle ham şarap içmek gerekir. Çeng sesiyle özellikle Mihrigan bayramında çeng sesiyle birlikte şarap içmek güzel olur. Her çeşit musikiyle
şarap güzel olur. Fakat Mihrigan’da çengin sesinin yanında ay ışığı gibi parlak
şarap daha güzel olur. Mihrigan, Feridun’un bayramıdır ve ona saygıdır. Yeni
bir ateş (yakmak) ve gamsız şarap içmek gerekir.”
(DM: s. 61/865-867)
Nevruz ve Mihrigan gibi İranlıların büyük bayramlarından biri olan
Sede, ateşle çok yakından ilişkilidir. Ateşin bulunduğu gün olarak kabul
edilir. Yakılan ateşler ve düzenlenen özel törenlerle kutlanan bir bayramdır (Yıldırım 2006: 609). Menûçihrî’nin Sede Bayramı hakkında söyledikleri onun mitoloji bilgisinin derinliğini göstermesi bakımından
önemlidir. Öyle ki Sede’nin 10. gecesi düzenlenen ateş yakma törenleri
ve Sede kutlamalarıyla eş zamanlı olarak özel şiirler okunurmuş. Bu
şiirlerin dizeleri genellikle “Sede Sede: yüz(lük), yüz(lük), pencah be
Nevruz/Nevruz’a elli gün kaldı” şeklinde sona erermiş (Yıldırım 2006:
609). Bu kadar ince mitolojik bilgiyi ve bu söylenceyi bilecek kadar mitoloji ile hemhal olduğunu onun aşağıdaki beytinden anlıyoruz:

وینک بیامدهست به پنجاه روز پیش
 طَالیۀ نوروز و نوبهار،جشنِ سَده
“Elli gün öncesinde Nevruz ve ilkbaharın öncüsü Sede Bayramı gelmiştir.”
(DM: s. 39/537)
Aşağıdaki beyitte yine Menûçihrî’nin Sede Bayramı hakkında sahip
olduğu üst derece mitolojik bilgisi yer alır. Şair, Sede Bayramının
Keyûmers ile İsfendiyâr gibi büyük şahların törenleri olduğunu ayrıca
bu bayramın ateşle olan ilişkisinden dolayı görkemli ateşlerin yakıldığını
hatırlatır. Menûçihrî, bu bayramda yakılan ateşlerin parlayabilmesi için
ateşe atılan ateş türlerini bilecek kadar, mitoloji bilgisinin derinliğini
bizlere gösterir:

جشنِ سَده امیرا! رس ِم کِبار باشد
این آیِنِ گیومَرث و اسفندیار باشد
زان برفُروز کامشب اندر حِصار باشد
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 مَرخ و عَفار باشد،او را حِصار میرا
“Ey Emir! Sede büyüklerin geleneğidir. Bu Keyumers’in ve İsfendiyâr’ın törenidir. Bu gece kale içinde onu yak. Ey Emir kalede onu (yakmak için) merh ve
ifar (ağaçları) lâzım.”
(DM: s. 19/259-60)
7.5. Musikî
Menûçihrî’nin şiirinde dikkat çeken noktalardan biri de musikîdir.
Güçlü bir musikî eğitim aldığı şiirlerinde görülmektedir. Kaynaklarda
bu konuda görüş birliği içerisindedirler. Musikîye olan çok yakın ilgisi,
şiir içeriğinin genişlemesinde etkin ve işlediği ana konulardan biri olmuştur. Divanında musikî ile ilgili konular, Menûçihrî’nin bilgisini yansıtması açısından önemlidir (Cihântâb 1378: III/986). Safâ, bu üstad şairin
şiirlerinde kendine özgü bir müzik ve ahenk yapısının olduğunu söylemiş, onun şiirleri okunurken okuyucu, sanki bunu bir müzik eşliğinde
okuyormuş gibi bir duygu içine girdiğini ifade etmiş, Menûçihrî’nin bu
kulağa hoş gelen akıcı musikîsi, onun şiirlerini eşsiz bir şekilde çekici ve
neşeli bir yapıyı sokmuştur, demiştir (Safâ 1351: I/587).
Menûçihrî Divanı, musikî ve ilgili kavramların kullanışı bakımından
oldukça zengindir. Özellikle musikî, şarap ve eğlencenin bir arada betimlendiği son derece renkli kompozisyon içerir. Divan’da son derece
zengin bir musikî repertuvarıyla karşılaşırız. Divanı, barındırdığı musikî
unsurlarıyla bir musikî ansiklopedisi görünümündedir. Menûçihrî’de
musikî bir kaç boyutta karşımıza çıkar. Bunlardan biri, çalgıcı, şarkıcı,
davulcu, neyzen, çengzen, orgzen gibi musikî mesleklerinden oluşur
(Coşkuner 2002: 102-103). Bunlar Divan’da birer sanatçı kişilikleriyle
karşımıza çıkar ve çaldıkları musikî aletlerinin isimleriyle anılırlar. Bunun yanında tabiat dünyasından seçilen hayvan, bitki ve çiçekler teşbih
edilerek, birer musikî mesleğini icra eden kişiliğe dönüşürler. Alacakarganın neyzen olup ney üfürdüğü (DM: s. 93/1286) ve neyzen’in servi
ağacının altında oturup neyberser-i Kisrâ makamını çalması (DM: s.
124/1676), yukarıda söylenenlere sadece bir örnektir.
Menûçihrî’nin Divanı’nda Mobed, Bârbed, Bâmşâd, Settî-yi Zerrîn,
Zelzel-i Râzî, Alî Mekkî (Coşkuner 2002: 170) gibi Arap ve İran’ın tanınmış şarkıcıları yer almıştır. Menûçhrî bu isimlerin yaptığı işi yani şarkı
icra etmelerini, teşhis ederek kumru, bülbül, papağan gibi çeşitli kuşlara
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yaptırır ve bu kuşlar sanatını icra eden, birer şarkıcı olarak karşımıza
çıkarır.

 دوش نوایی بزد،بلبلِ باغی به باغ
خوبتر از باربد نغزتر از بامشاد
“Bir bağ bülbülü dün bağda, şarkıyı Bârbed’den daha güzel ve Bamşad’dan daha
hoş okudu.”
(DM: s. 17/229)
Menûçihrî, musikî aletlerine de yer vermiştir. Şiirlerin de bol miktarda çalgı aletleri yer alır. Bu aletler şunlardır: Çeng, Tambur, Ney, Erganun, Santur, Barbut, Rebab, Rud, Şehnud, Davul, Kus, Def, Çegane, Çeleb, Musîkâr, Saz, Setâ (Coşkuner 2002: 72-75). Bu musikî aletleri, işlevsel
olarak Divan’da karşımıza çıkar. Fakat aletleri kullananlar insan dışında,
daha çok kişileştirilen çeşitli tabiat varlıklarıdır: Ördeğin tambur, kumrunun ney, (DM: s. 51/724) gök gürültüsünün davul (DM: s. 130/1748) ve
kuşların bütün gün boyu ud çalması (DM: s. 184/2476) birer örnektir.
Menûçihrî’nin musikî bilgisinin derinliğini yansıtan en önemli belge,
onun şiirlerinde yer verdiği makam ve perdelerdir. Onun yer verdiği
makamlar, köklü bir medeniyetin musikî tarihinin zenginliğini gösteren
belgelerdir. Bu belgeler, musikî tarihçilerinin başvuracakları temel kaynakların başında gelir. Bu açıdan Menûçihrî’nin Divanı diyebiliriz ki bir
musikî arşividir. Onda musikî makamları, hem çalan-okuyan sanatkâr
tarafından icra edilir hem de kişileştirilmiş tabiat varlıklarının ağzından
dillendirilir. Öyle ki kâlûs makamı, hem çalgıcılar tarafından (DM: s.
4/52), hem de gülün üstünde dikilen bülbül tarafından çalınır (DM: s.
130/1744). Yine çalgıcılar mecliste gencgâv makamını icra eder (DM: s.
971/1345), aynı makamı seher vaktinde toygar kuşu da tegav perdesinden güzel bir şekilde söyler (DM: s. 17/230).
Menûçihrî Divanı’nda yer alan makam ve perde adları şunlardır:
Uşşâk, Râst, Kâlûs, Bâde, Şekertûvîn, Şîşem, Bozağ, Gülnûş, Tegâv,
Genc-i Gâv/gencgâv, Genc-i Bâd/gencbâd, Genc-i Ferîdûn, Sebz-i Bahâr,
Bahâr-ı Beşkene, Dîf-i Rahş. Ercene, Mihrigân-ı Hordek, Sipehbedân,
Bâg-ı Şehriyâr, Bâğ-ı Sîyâvuşân, Nevrûz, Nevrûz-i Keykubâdî, Nevrûz-ı
Bozorg, Heft Genc, Azâdvâr, Pârsî, Pâlizbân, Serv-i Sehî, Servistân, Servistâh, Râh-ı Gül, Mûye-i Zâl, Humâhusrev, Çinî, Efser-i Sekzi, Leylî,
Serkeş, Bend-i Şehriyâr, Bârovzene, Çekek, Çekâvek, Şâhactebirâ, Nûş-i
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Lebinâ, Deve, Rûşençerâğ, Kâvizne, Sîvâr-ı Tîr, Kebb-i Derî, Taht-ı Erdeşîr, Mâverâünnehrî, Râh-ı Mâverâünnehrî, Râhevî, Neyberser-i Kisrâ,
Neyberser-i Şîşem, Neyberser-i Çenâr, Behmen, Kayserân, Zîr-i Kayseran, Eşkene (Coşkuner 2002: 75-79).
7.6. Tasvir
Yaşadığı çevreye ilgi duyan ve onu şiirlerinde yaşatan şairler sürekli
var olmuştur. Fakat Menûçihrî gibi hiçbir şair, içindeki unsurlarla tabiatı
ve yaşadığı ortamı ve bu ortamın her tür görüntüsünü şiire taşıyamamıştır. Başka bir ifadeyle Menûçihrî gibi, yaşadığı açık ve kapalı ortamlarda
gördüklerini, gözlediklerini ve hissettiklerini şiire aktaran şair yok denecek kadar azdır. O bunu yaparken tasarlıyor, şiirlerinde anlatarak okuyucunun gözlerinin önünde canlandıracak ölçüde nitelendirerek şekillendiriyor, yani betimliyor, tasvir ediyor. Bundan dolayı Menûçihrî’nin
şiirleri tasvirlerle doludur diyebiliriz.
Menûçihrî’nin tasvirleri zaman ve çevre koşullarına paralel olarak
duyusal, duygusal ve maddi olmak üzere üç boyutludur diyebiliriz.
Naklî tasvir de denilen duyusal tasvir, tasvirde değişik anlamları doğrudan doğruya ifade etme yerine, benzerleriyle anlatma yolunu seçmektedir. Başka bir ifadeyle varlıkların benzerleriyle karşılaştırmak suretiyle
anlatmaktır (Yanık 2010: 8). Bu tasvir Cahiliye kasidelerinde hemen hemen bütün şairlerin ortak anlatım üslubu olarak karşımıza çıkar. Cahiliye kaside üslubundan çok etkilenen Menûçihrî’nin kasidelerinin büyük
kısmında bunu görmek olasıdır. Hem Cahiliye şairlerinde hem de
Menûçihrî’de “varlığın aslına uygun bir kopyasının meydana getirilmesi amacıyla yapılan tasvirler” (Yanık 2010: 8) yani duyusal betimlemeler oldukça
çoktur.
İmru’u’l-Kays, Muallakası’nda kendi atını betimlerken, çevresini kuşatan unsurlardan yararlanmış, teşbihlerden faydalanmış (Zevzeni 1972:
40-42) ve duyusal tasvirin en güzel örneklerinden birini vermiştir.
Menûçihrî de memduhu Felekü’l-Me‘âlî Menûçihr b. Kâvûs’un atını
tasvir ederken, onu çevresindeki varlıklarla karşılaştırmak suretiyle anlatmıştır. Süzülüşünü kartala, ayağını file, but kısmını deveye, göğsünü
aslana, dizlerini geyiğin dizine teşbih ettikten sonra da çeşitli hareketlerini rüzgâra, buluta, şimşeğe benzeterek (DM: s. 62: 875-81) duyusal
tasvirin en güzel örneklerinden birini ortaya koyar. Hem İmru’u’l-Kays
hem Menûçihrî tasvirini yaptıkları at ile diğer hayvanları, eşya ve nesne-
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leri karşılaştırmış iki farklı görüntü arasında yarı benzer noktaları ortaya
koymuşlardır.
Maddî tasvir, aralarında bir yakınlık bir benzerlik bulunmayan bir
düşünce ile duyusal bir gözlem veya somut bir şekil arasında benzerlik
kurarak yapılan tasvirdir. Bu tasvirlerde daha çok soyut bir anlam, somut bir varlığa benzetildiğinden buna “tecsîm/somutlaştırma” adı verilir. Bu tür tasvirlerde müşebbeh ile müşebbehün bih arasında mantıkî bir
bağ yoktur (Yanık 2010: 9). Somutlaştırma birçok Arap şairlerin kasidelerinde yer aldığı gibi Menûçihrî’nin kasidelerinde de yer almıştır.
Menûçihrî, Sultan Mes‘ûd’un övgüsünü yaptığı 21 kasidesinde (DM:
s. 25) maddi tasvirin güzel bir örneğini sergiler. Burada şair memduhu
için “fikir nuru” ve “ahlak kokusu” kavramlarını kullanır. Ahlak kokusu
ve fikir nuru soyut bir kavramdır. Bu kavramı somutlaştırmak için manayı maddeye veya düşünceyi görüntüye dönüştürmesi gerekir.
Menûçihrî bunu gerçekleştirerek, zihninde yer eden soyut “ahlak kokusu” ile “toprağın gri amber” somut görüntüsü arasında bir ilişki kurarak
hem manadan maddeye geçer hem de müşebbeh ile müşebbehün bih
arasında mantıkî bir bağ kurar. Aynı durum “fikir nuru” kavramı için de
geçerlidir. Soyut nur metaforundan hareketle karanlık geceyi aydınlık
gündüze dönüştürerek, soyut bir durumu somut bir görüntüye dönüştürür:

بویِ خُلقش خاک را چون عَنبرِ اَشْهَب کند
 مُشک را چون لؤلؤِ الال کند،رنگِ رویش
نورِ رایش تیرهشب را روزِ نورانی کند
دودِ پایش توتیایِ دیدهء حُورا کند
“Onun ahlak kokusu, toprağı siyah-beyaz/gri gibi yapar. Onun yüz rengi, miski
parlak inci gibi yapar. Onun fikrinin nuru, karanlık geceyi aydınlık gün (gibi)
yapar. Onun öfke dumanı parlak gündüzü “şeb-i yelda/en uzun gece yapar.”
(DM: s. 25/354, 357).
İnsan duygusunun ağır bastığı duygusal tasvirde şair, bizzat kendisi
eşya üzerine nüfuz eder ve ona bir takım insani özellikler kazandırır. Bu
tasvirlerde eşya ve nesnenin tıpkı bir insan gibi güldüğünü, ağladığını,
coştuğunu, mutlu ya da mutsuz olduğunu kısacası her türlü insanî harekete sahip olduğunu görürüz (Yanık 2010: 12). Hem naklî hem maddî
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tasvirden daha üstün olan bu tasvir türü, Menûçihrî’nin kasidelerinde de
görülür. Menûçihrî’nin baharı tasvir ettiği şiirlerinde duygusal tasvirin
kendisini gösterdiğini görürüz.
Menûçihrî, baharın güzelliklerini ve onunla birlikte gelen gül ve çiçekleri tasvir ederken, herkesin gördüğü bir görüntüyü göz önüne sermekle yetinmez, gördüğü şeylerden etkilenerek ruh dünyasını harekete
geçirir, yiyip-içip, keyif sürmek düşüncesinin alt yapısını oluşturur. Ruhunda dünya, bir anda cennet gibi süslenmiş ve sırtı kambur, yüzü kederli ihtiyar olan bu dünya tazelenip yenilenmiştir (DM: s. 20: s. 290-91).
Bu Menûçihrî’nin kendi duygularının ifadesidir. Süslenen ve yenilenen
de şairin bizzat kendisidir. Eğer o, baharı çıplak gözle tasvir etseydi gerçek görüntüleriyle anlatırdı. O, bahara duygularıyla yaklaşmış ve onu
kişileştirmiştir. Çünkü lâleyi ağzı açık, dudakları kırmızı bir bebeğe,
nergisi dilbere, selvi ağacını maşuka benzetmezdi (DM: 20: s. 293-304).
Bahçe, Ferhar puthanesi, kuşlar putperest güllerde put olmuş demez,
kekliğe sentur, kumruya ney, ördeğe tambur çaldırmaz, naru kuşuna
rast makamı söyletmezdi (DM: s. 1/3-6). Menûçihrî’nin bahara duygularıyla bakması onu maddî kalıbından söküp insana ait özellikler kazandırmasından ileri gelir. Bu da duygusal tasvirin en önemli özelliğidir.
Menûçihrî’nin duygusal tasvirlerinde iki öge karşımıza çıkar. Bunlardan
biri duygu, diğeri de hayaldir. Hayal, şairin iç âlemine, ruhsal durumuna
göre şekillenir ve değişik bir görünüm kazanır. Bu kazanımı sağlayan da
şairin hayallerini dışa vuracak olan duygularıdır.
Menûçihrî’nin hayal unsurunu yansıtan çeşitli tasvirleri vardır. Fakat
onun Ali b. Muhammed’in övgüsü hakkında söylediği 29. kasidesinin 36
beyit olan nesip kısmı bir bahariyedir. Bu bahariye, onun yaratıcı tasvir
gücünün ve hayal dünyasının bir araya nasıl geldiğinin somut bir örneğidir. O, bahariyesinde buluttan inen küçük bir “katre-i bârân/yağmur
damlası”, Menûçihrî’nin çeşitli açılardan yaklaşıp hayal gücünü kullanarak, üstün yetenekleriyle görüşlerini dizelerine döktüğü hayal dünyasında upuzun bir kasideyi kaplayacak kadar büyümekte ve genişlemektedir. Yağmur damlasını diğer tasvirlerinde olduğu gibi çeşitli açılardan
yerleştirdiği kameralarla bütün hareketleri ve geçirdiği evreleriyle tespit
ederek, aldığı görüntüleri olağanüstü canlandırmalarla dizelerinde gözlenen tablolara aktarmıştır (Yıldırım 2012: 90).

آن قطرۀ باران بین از ابر چکیده
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گشته سر هر برگ ازان قطره گهربار
آویخته چون ریشۀ دستارچۀ سبز
سیمین گِرَهی بر سر هر ریشۀ دَستار
یا همچو زَبَرجَدگون یک رشتۀ سوزن
اندر سرِ هر سوزن یک لؤلؤِ شهوار
“Buluttan damlayan o yağmur damlasına bak. O damla, her yaprak üzerinde
cevher yağdıran olmuş yeşil küçük mendilin ipi gibi asılmış. Her mendilin ipi
üzerinde gümüş bir düğüm veya fıstık yeşili gibi bir iğne ipi, her iğne üstünde
şahlara lâyık bir inci.”
(DM: s. 43: 610-12)
Menûçihrî bahar mevsiminde tabiatın doğal görüntüsü olan, çeşitli çiçekler üzerine damlayan bir yağmur damlasını, zihninde canlandırdığı
somut nesnelere benzeterek hayal gücü yardımıyla da damlanın farklı
görüntüsünün resmini çizer:

آن قطرۀ باران که فروبارد شبگیر
خ سرخِ گلِ نار
ِ بر طَرفِ چمن بر دوز
گویی به َمثَل بَیْضۀ کافورِ رِیاحی
بر بَیْرَمِ حَمرا بپراکندهست عطّار
“Sabah vakti çimenlikte iki kırmızı yanaklı gülnarın üzerine düşen o yağmur
damalısı, sanki attarın, kırmızı parça üzerine Riyâhî kâfuru tohumu atmasına
benzer.”
(DM: s. 43/613-14).
Menûçihrî’nin yağmur katresinin buluttan damlama yolculuğu devam ederken, Menûçihrî’de başka bir hayal dünyasın oluşmasını sağlar.
O damlaya farklı bir bakış açısından bakar:

وان قطرۀ باران که فرود آید از شاخ
 نه به تعجیل به اِدرار،بر تازه بنفشه
ق عروسان
ِ گویی که مَشاطه ز بر فر
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 باریک به مقدار،ماوَرد همی ریزد
“O, daldan aşağı, taze menekşe üzerine acele etmeden yavaş yavaş inen yağmur
damlası, sanırsın ki meşşata (olmuş), gelinlerin başı üzerine ince bir ayarla gül
suyu döküyor.”
(DM: s 43: 615-16)
Şairin zihinsel aktivitesi durmaz. Eşsiz hayal dünyasının yardımıyla
yeni bir hayale yönelir ve zihinde yeni bir hayal canlanır. Bu hayal, varlıkların görünen biçimlerinden yararlanılan objektif bir hayaldir. Teşbihin de devreye girmesiyle şairin gözünde damla, somut başka bir ögeyle
birleşir ve bu ögeye benzer:

وان قطرۀ بارانِ سحرگاهی بنگر
بر طَرفِ گلِ ناشِکُفیده بر سَیّار
ن پریروی
ِ ن عروسا
ِ هنچون سرِ پستا
 شیر آمده هموار،واندر سرِ پستان بر
“Bir seher vakti, tomurcuğun yönüne yönelen o yağmur damlasına bak. Peri
yüzlü gelinlerin göğüs uçlarına sürekli süt gelen meme başları gibi (dir).”
(DM: s. 43: 617-18).
Menûçihrî’nin bahariyesindeki yağmur damlası değişmez, ama şairin
zihinsel dünyası başkalaşarak devam eder. Zihin hareket halinde olduğu
için hayaller de yenilenir. Kullandığı bahar materyalleri sabitken, zihinde canlandırılan hayal değişkendir. Bu değişkenlik onu çeşit çeşit teşbihlere yöneltir. Obje olan ve çiçekler üzerinde duran yağmur damlası, teşbihler aracılığıyla insanı büyüleyen olağanüstü güzelliğiyle tablolaşır. Bu
tablodaki tasvir unsurlarının uyumu, renk bütünlüğü, tonların iyi ayarlanması da onun yaratıcı tasvir gücünü gösterir. Menûçihrî’nin bahariyesindeki 619 ile 629 beyitleri arasına yer alan ve çeşitli çiçekler üzerine
damlayan katre, çeşitli teşbihlerle aktarılmıştır. Bu benzetmelerden bazıları şunlardır:
Yağmur damlası, lale üzerinde sevgilinin dudakları çevresinde oluşan
küçücük uçuklar gibidir. Kırmıza güle, düşünde gelinin yanağından
dökülen gözyaşıdır. Pasa düşen cıva gibidir. Şebboyun üzerindeki damla, sevgilinin dudağındaki şarap katresi gibidir. Fulya çiçeği yaprağındaki damla, Ferhar putunun çenesindeki ter damlasına benzer. Yabani
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zambağın üzerindeki damla da gökyüzündeki Süreyya Yıldızıdır (DM: s.
43: 619-629).
Menûçihrî’nin yağmur damlasının tasviri bahariyenin sonuna doğru
değişkenlik göstermiştir. Çünkü zihinde değişik hayalleri canlanmıştır.
Fakat bu tekrarlayıcı hayal gücü değildir, yaratıcı hayal gücüdür. Bu
hayal gücü, Menûçihrî’nin hayallerini geometrik şekillere taşımıştır.
Damla önceki benzetmelerin dışına çıkmıştır. Belki de eğitimi esnasında
gördüğü geometrik olgular hafıza yardımıyla zihinde damla olarak canlanmıştır. Bu canlandırma o şeylerin hayalidir. Zihin bu hayalleri türlü
şekillerde birleştirerek, onun iç dünyasında uyandırdığı duyguyu harekete geçirir. Bu da hayal gücü vasıtasıyla olur. Onun tasarımındaki tekrarlayıcı hayal gücü, yerini yaratıcı hayal gücüne bırakır. Bu hayal karmaşık ve derinlemesine bir hayal değildir. Müşebbeh aynı iken müşebbehün bihler değişir:

آن دایرهها بنگر اندر شَمَرِ آب
هرگه که در آن آب چکد قطرهء اَمطار
چون مرکزِ پرگار شود قطرۀ باران
ط پرگار
ِ وان دایرهء آب بسانِ خ
مرکز نشود دایره وان قطرهء باران
صد دایره در دایره گردد به یکی بار
آن دایره پرگار از آنجای نجنبد
ش صعب آرد رفتار
ِ وین دایره از جنب
“O suya yağmur damlası damladığı zaman su birikintisi içinde o dairelere bak.
Yağmur katresi pergelin merkezi ve o su halkası da sanki pergelin (çizdiği) hat
gibi(dir). O yağmur damlası, daire merkezi olmaz, Bir seferde tek bir halka yüz
halka olur. O daire, pergelin hareket etmediği(dairedir). Bu daire, kımıldamadan
zor gider/hareket eder.”
(DM: s. 44/629-32)
7.7. Teşbih
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Tabiat şairi olarak ün salan Menûçihrî; tabiatı gözlemlemiş, ruhunda
hissetmiş ve yaşadığı doğal ortamı güzel ve başarılı bir şekilde tasvir
etmiştir. Bu başarı duygu ve hayalin zihinsel aktiviteyle birleşmesiyle
oluşmuştur. Aslında sözün doğrusu ona bu şöhreti ve başarıyı getiren
tabiat tasvirinde kullandığı teşbih ve bunları kişileştirerek sunum yapmasıdır.
Menûçihrî’nin şiirlerindeki tasvirlere baktığımızda çevresindeki her
şeyi tasvir etmiştir. Yeryüzü ile gökyüzü arasında var olan canlı cansız
her nesne onun kapsam alanına girmiştir. Sanki onun şiirleri baştanbaşa
tasvirden ibaret olduğu kanaati zihinlere yerleşir. Cahiliye özelliği taşıyan tabiat tasvirleri ve onunla ilintili çöl, gece, yağmur, bulut, deve, at,
karga tasvirleri ile şarap tasviri öne çıkan betimlemelerdir. Bu betimlemelerde Cahiliye Döneminin tasvir üslubu, kendisini hemen hissettirir.
Başka bir ifadeyle ona şöhreti getiren tabiat manzaralarında yer verdiği,
kullandığı zarif, akıcı ve ince teşbihlerdir. Yaratıcı gücünden kaynaklanan canlı ve karakterli teşbih kullanımı olmasaydı, tabiat tasvirleri sönük
kalabilirdi. Yetenek üzerine kurulmuş genetik kodlama, gözlem hassasiyeti ile şiirlerini güzelleştiren zihinsel yeteneği, güzel görüntülerin hayali, doğanın insanı büyüleyen büyüleyici görüntüleri teşbihle birleşerek,
onun sanatsal hamurunu yoğurmuştur. Bu yoğruluş ona tabiat ve tasvir
şairi şöhretini getirmiştir. Tasvir ve teşbihteki başarısını Divanı’nın her
yerinde görmek mümkündür.
Menûçihrî’nin tasvirleri sadece ve sadece teşbihten oluşmuş ve onunla örülmüş denilse abartılı ve şaşırtıcı bir ifade olmaz. Onun yazdığı her
şiirde teşbihin izlerini görmek olasıdır. Sanatsal çeşitliliğin sınırlı olduğu
şiirlerinde egemen sanat teşbihtir. Teşbihe çokça yer vermesi, ona âşık
olacak kadar düşkün olması, şiirlerinde diğer edebi sanatlara yönelmesini engellemiştir. Tasvirleri kadar teşbihleri de gerçekçidir. Tasvirleri gibi
onun teşbihleri de yaşadığı çevreden alınmıştır. Bu teşbihlerin duygulara
değil, göze hitap etmesi teşbihlerin realist bir görünüm kazanmasına
kaynaklık eder. O, teşbihlerinde yer verdiği somut olgularda, görsele ve
akla ters düşmemek için duygulara yer vermemiştir. Dört mevsimin
tabiat manzaraları, cıvıl cıvıl kuşlar, renk renk çiçekler, parlak bir gökyüzü, onun tasvir şiirlerindeki teşbihin renkli, parlak ve göz alıcı olmasındaki en büyük etkendir. O hayvan tasvirlerinde atı, deveyi betimlerken, bunları başka hayvanlarla karşılaştırarak tasvir eder. Menûçihrî,
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bunu yaparken de iki şey arasındaki benzerliği farklı türlerdeki somut
varlıklardan seçerek benzetme yoluna gitmiştir.
Yukarıdaki anlatıları bir kaç örnek vererek teşbihleri nasıl kullandığını şöyle göstere biliriz. Baharın betimlendiği ve Ebû’l-Hasan’ın övgüsünün yapıldığı ilk kasidede bir bahçeyi, baharın getirdiği güzelliklerden
dolayı Ferhâr putuna benzetmiştir. Bahçedeki kuşları, putpereste, gülfidanını da puta, putun elindeki kadehi de lambaya benzetmiştir. Laleyi
küsuf hali yaşayan Merih Yıldızına, iki renkli gülü de Süheyl Yıldızına
benzetmiştir. Zambak kadehe benzetilirken müşebbehün bih olan kadeh;
ortası sarı renkli, dövülmüş, fosfor serpilmiş ve sütle dolmuş olarak tasavvur edilmiş ve az da olsa detaya da inilmiştir (DM: s. 31/1-20).
Menûçihrî, bir kasidesinde İmru’u’l-Kays’ın sevgilisi Uneyza için söyledeği bir beyti hatırlayarak ona hitap edercesine “Uneyze, senden uzaklaştı ve Mikrât’a, Sıktu’l-lîvâ’ya ve Akika’ya yerleşti. Ne güzel menziller ve ne
neşeli yerler. Çünkü uzun boylu sevgili oradadır.” der. Birden Menûçihrî’nin
zihninde kendinden uzaklaşıp uzak bir mekâna ve çöle göçen sevgilisinin hayali belirir ve şair sevgiliye doğru gemiyle bir yolculuğa çıkar.
Önce geminin demirini dağa benzetir, sonra gökyüzünü çöle, gökteki ayı
da yolcuya, gökyüzündeki burçları menzile, yolu da saman yoluna benzeterek, bu müşebbehün bihlerle gökyüzü imajı çizer. (DM: s. 6-68-75)
Menûçihrî Ali b. Muhammed’in övgüsü hakkında söylediği bir kasidenin giriş kısmında, belki de onun en güzel teşbihlerinin yer aldığı bir
gece tasviri yapar. Geceyi bir zenci kadına benzetir. Burada mükemmel
bir renk uyumuyla karşılaşırız. Hem gece hem de kadın kara/siyahtır. Bu
kara gece zihinsel bir çalışma neticesinde Bîjen’in hapsedildiği dar ve
karanlık kuyuya, Süreyya Yıldızı da kuyunun başında bekleyen
Menîje’ye benzetilir. Gökyüzü ekseninin iki ucundan her birinin çevresinde/kutupta, Cudey Yıldızı kebap şişinde dönen tavuğa, Benâtu’nna‘ş/Büyük Ayı ve Küçük Ayı solak bir adamın elinde dönen sapana,
Nişancı Takım Yıldızı dört hatibe ve müezzine, burçlar da şahinin gözlerine benzetilmiştir: (DM: s. 86/1170-79).
Menûçihrî’nin güzel teşbihlerinin yer aldığı başka bir tasvir de Mazenderan betimlemesidir. Bu tasvir çok boyutludur. Öncelikle kaside
Mazenderan emiri Menûçihr b. Kâvûs’un övgüsüdür. Mazenderan, büyük İran kahramanlarının çıktığı bir coğrafya, Zal’ın ve Rüstem’in doğduğu topraklardır.
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Menûçihrî coğrafya ile mitolojiyi bu kasidesinde buluşturmuştur. O,
Mazenderan bulutunu, önce kıvrım-büklüm olan bir yılana, sonra yılanın bu doğal halini de doğum sancısı çekip kıvranan zenci bir kadına
benzeterek kasidesine başlar. “Bu (hamile zenci/bulut) beyaz tenli kız, beyaz
saçlı yaşlılar (beyaz karlar) gibi bir çocuk doğuruyordu. Bu buluttan ve Zal’ın
annesinden başka böyle bir çocuğu başka anneler doğurmadılar” (DM: s.
75/1047-48) diyerek, hem bulutu doğuran bir kadına benzetir hem de
buluta kişilik kazandırır. Daha ötesi, hükümdar Sâm’ın oğlu Zal’ın annesinden ak saçlı olarak doğduğuna gönderme/telmih yapar. Bu söylemi
ancak Menûçihrî gibi bir şair yapabilirdi. Çünkü o, coğrafyayı, tarihi
bilgiyi ve mitolojiyi teşbih, teşhis ve telmih yoluyla bir tenasüp içerisinde
kullanma becerisini göstermiştir. Menûçihrî daha sonra Mazenderan’ın
kış mevsimindeki doğal görüntüsünü betimleyerek, tasviri çeşitli teşbihlerle güzelleştirir:

شده آبگیران ُفسُرده ز یَخ
ن اسکندران
ِ چنان کوسِ رویی
چو سندانِ آهنگران گشته یخ
چو آهنگران ابرِ مازندران
بر آید به زیر آن تگرگ از هوا
چنان پُتکِ پوالدِ آهنگران
“Göller, soğuktan İskender’in çinko davulu gibi donmuş; buz, demircilerin örsü
gibi, demirciler de Mazenderan bulutu gibi olmuş. O (yağan) dolu/kar, demircilerin çelik balyozu gibi havadan yere doğru iner.” (DM: s. 75/1061-63)
7.8. Teşhis
Teşhis, Menûçihrî’nin şiirinin temel ögelerindendir. O, sanki teşhis
sanatını ödünç almış, şiirlerinde bolca kullanmıştır. Algılama gücünün
güçlü oluşu ve tabiata olan tutkusu zihinsel etkinliklerle birleşince teşhis
sanatı ve bu sanattaki yetenek ortaya çıkmıştır ve böylelikle varlıkların
kişileştirildiği görülür. Ondaki teşhis sanatı, insanlar ile diğer varlıklar
arasında iletişim ve koordinasyon kurulmasını sağlar.
Menûçihrî’nin teşhisleri, tenasüp sanatıyla iç içedir. Beyit içerisinde
yer alan birbiriyle uyum içindeki kelimelerle önce tenasüp sanatı oluşturulur. Sonra bu kelimeler teşhis edilerek insanlarla koordinasyonu kuru-
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lur. Böylelikle ortaya kişileştirme sanatının en güzel örnekleri çıkar. Örneğin: Menûçihrî, bir bahar tasvirinde “bahar, bulut, gökyüzü, çiçekler,
kuşlar” gibi kelimeler seçer ve bu varlıklarla insanlar arasındaki iletişime
geçer, insanların sahip oldukları özellikleri veya insanlar gibi davranma
yeteneğini varlıklara kazandırarak ortaya da teşhis sanatının son derece
güzel ve zarif örneklerini koyar. Menûçihrî’nin, Hace Tahir’in övgüsü
hakkında söylediği bahariyesinin başlangıcındaki beyitler, onun teşhis
sanatındaki yeteneğini gösteren örneklerden sadece biridir:

باد نوروزی همی در بوستان سامر شود
تا به سحرش دیدهء هر گلبنی ناظر شود
گل که شب ساهر شود پژمرده گردد بامداد
وین گلِ پژمرده چون ساهر شود زاهر شود
ابر هَزْمان پیشِ روی آسمان بندد نقاب
آسمان بر رغ ِم او در بوستان ظاهر شود
 فاخته بیمار پرس،زردگل بیمار گردد
یاسمین آبدال گردد خُردما زائر شود
بلبلِ شیرینزبان بر جَوزبُن راوی شود
زندبافِ زَندخوان بر بیدبُن شاعر شود
 سُرخاب غوّاصی کند،کبک رقّاصی کند
 آن بدان شاعر شود،این بدین معروف گردد
باد همچون دزد گردد هر طرف دیبارُبای
بوستان آراسته چون کُلبهء تاجر شود
“Nevruz rüzgârı, seher vaktine kadar gül dallarının bir tek tarafa bakmaları için
sürekli bahçede masal anlatır. Geceleri uyumayan gül, sabah vaktinde perişan
olur. Bulut, her zaman gökyüzünün önüne nikap bağlar. Buna rağmen yine de
gökyüzü, bahçede gözükür. Sarı renkli gül hasta olur. Kumru, hasta(nın halini)
sorar. Yasemen, abdal olur. Hordema (kuşu) da ziyaretci olur. Tatlı dilli bülbül,
ceviz ağacında hikâye anlatır. Zendbâf (kuşu), Zend (metni) okur. Söğüt ağacı
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da şair olur. Keklik, rakkaselik, kaz dalgıçlık yapar. Rüzgâr, her taraftan hırsız
gibi ipek çalar. Bahçe, tacir kulübesi gibi süslenir”
(DM. s. 31/431-434,437-439)
Menûçihrî, yukarıdaki beyitlerde rüzgârı bahçede sürekli masal anlatan bir insana, gülü de geceyi uykusuz geçiren ve güne dağınık başlayan
birisine, bulutu peçe takana benzeterek teşhis eder. Beyitte yer alan sarıçiçeğin hastalanması, kumrunun hastanın hâlini sorması, hordema kuşunun hastayı ziyarete gitmesi tamamen kişileştirme ile ilgili özelliklerdir. İnsanların hastalanması, hastalanan birini ziyaret ederek, geçmiş
olsun dileğinde bulunması, insani özelliklerden ve yapılması gereken bir
davranış biçiminden kaynaklanmaktadır. Beyitlerde bu özellikler, insan
dışındaki varlıklara verilmiştir. Menûçihrî, kişileştirmeye devam ederek,
bülbülü hikâye anlatana, zendbaf kuşunu Zend metinleri okuyana, söğüt
ağacını şaire, kekliği dans eden birine, kazı dalgıca ve rüzgârı da ipek
çalan hırsıza benzeterek, teşhis sanatındaki yeteneğini gösterir.
Menûçihrî’nin güzel ve orijinal teşhislerinden biri de aşağıdaki beyitlerde yer alır. Eğlenceyi seven ve her fırsatta şarap içen ve içmeyi teklif
eden Menûçihrî, bir eğlence meclisi tasvirinde, kumruya ney çaldırıp
onu kişileştirdikten sonra bülbüle servi ağacında ezan okutturup şarap
testisini kadehe secde ettirerek yaşam felsefesini teşhis sanatı ile ifade
etme yoluna gider:

به قَدَح بُلبُله را سر به سجود آور زود
گ نماز
ِ که همی بلبل بر سرو کند بان
“Bülbül, selvi üzerinde ezan okuduğu için bülbüle (denilen şarap) testisini çabuk kadehe secde ettir”
(DM: s. 51/727)
Menûçihrî, başta kozmik ve tabiat olmak üzere her fırsatta varlıkları
önce birer teşbih ögesi olarak kullanır, daha sonra onları teşhis yani kişileştirir. Hemen hemen yazdığı her kaside nesiplerinde bu sanatın örneklerini görmemiz olasıdır. Bu husus ayrı bir çalışma konusu olabilecek
kadar geniştir. Biz, bir örnek vererek teşhis konusunu sonlandıracağız.
Menûçihrî, Melik Muhammed Kasrî’nin övgüsü hakkında söylediği bir
kasidesinin nesip bölümünde insana ait özellikleri varlıklara vererek
onları şöyle kişileştirmiştir:
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مرغانِ زبان گرفته را یکسر
ن رومی و عِبری
ِ بگشاده زبا
یک مرغ سرو ِد پارسی گوید
یک مرغ سرو ِد ماوَرَالنَّهْری
 بلبل،در زَمْجَره شد چو مطربان
 قُمری،در زمزمه شد چو مُوبَدان
 کبک شَبگیران،ن کوه
ِ در دام
در رفت به هم به رقص با کُدری
طوطی به حدیث و قصّه اندر شد
با مردم روستایی و شهری
طاووس مدیحِ عنصری خواند
دُرّاج ُمسَ َّمطِ منوچهری
ن تر
ِ بر برگِ سپیدِ یاسمی
بر ریخت قِرابۀ میِ حَمری
ای تازه بهار! سخت پِدرامی
پیرایۀ دهر و زیورِ عصر
“Kuşların hepsi Rumca ve İbranice konuşur. Kuşlardan biri Parsî, bir diğeri
Maveraünnehrî makamında (şarkı) söylüyor. Bülbül, ney çalar, kumru da din
adamları gibi dua eder. Keklik, dağ eteğinde kudri kuşuyla birlikte dans eder.
Papağan, köylü ve şehirli insanlara hadis ve kıssa anlatır. Tavus kuşu, Unsurî’nin övgüsünü, turaç kuşu da Menûçihrî’nin musammatını okur. Yasemen,
kadehe kırmızı şarap döker. Şimşir ağacı da o güzel saça bak. Ey Gülnar (sen de)
o güzel yüze bir bak.”
(s. 117/1567-69, 1571, 1574, 1581-82, 1587)
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MEVLEVÎ AYİNLERİNDE SULTAN VELED'DEN ALINAN ŞİİRLER
YRD. DOÇ. DR. YAKUP ŞAFAK*

ÖZ
Mevlevî ayinleri, Türk musikisinin en değerli, en sanatlı ürünleri arasındadır. Mevlevî bestekârları, Mevlâna’nın engin ve derin fikirlerinden
ilham alarak asırlar boyunca çeşitli ayinler bestelemişlerdir. Semâ ayini
yapılırken icra edilen bu bestelerden önemli bir kısmının notası, tam
veya kısmî olarak günümüze ulaşmıştır. Bazılarının ise sadece güfteleri
elimizdedir. Mevlevî ayinlerinde ekseriyetle Mevlâna’nın Dîvân-ı Kebîr
ve Mesnevî’sinden alınan beyitler güfte olarak kullanılmış, ondan sonra
en çok şiirlerinden beyitler alınan kişi ise Mevlâna’nın büyük oğlu olup
Mevlevîliği sistemli bir tarikat haline getiren Sultan Veled olmuştur.
Bu makalede tekke ve zaviyelerin açık olduğu döneme kadar bestelenmiş 46 Mevlevî ayininde yer alan Sultan Veled’e ait şiirler ele alınacak, onların metinleri ve tercümeleri sunulacak ve edebi yönden kısa bir
değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mevlâna, Mevlevîlik, Ayin-i Şerifler, Sultan Veled, Türk Musikisi.
ABSTRACT
Mevlevi rituals are the most valuable and most artistic products of
Turkish music. The Mevlevi composers have composed various rituals
inspired by the vast and deep ideas of Mevlana for centuries. The notes
of a significant part of these compositions, which were performed while
the Sema dance, reached full or partial till now. Some words of the others reached to us too.
YRD. DOÇ. DR. YAKUP ŞAFAK, Kırıkkale Üniversitesi, Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi. Email: yakupsafak@hotmail.com
*
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In the Mevlevi rites, couplets taken from Mevlana's Divan-i Kebir and
Mesnevi were used as lyrics. After that, the person who received couplets from his poems was Sultan Veled, who was the eldest son of Mevlana and made Mevlevi system a systematic sect.
In this article, the poems of Sultan Veled in the 46 Mevlevi ritual
composed until the time that tekke and zaviye were open, their texts and
translations will be presented and a brief evaluation will be made in the
literary direction.
Key words: Mevlana, Mevlevi, Holy Ritual, Sultan Veled, Turkish
Music.

چکیده
آیینهای مولوی یکی از با ارزشترین و هنرمندانه ترین محصوالت موسیقی ترک
 موسیقی سازان مولوی با الهام گرفتن از فکر عمیق و بی همتای موالنا در طول.است
 نوت بخش مهمی از این.اعصار با آیینهای مختلف اقدام به ساخت اثرهای خود نمودهاند
 و به بعضی از گفته.آهنگها که در رقص سما نیز به کار رفتهاست به امروز رسیدهاست
 بیشتر بیتهای موجود در مثنوی و دیوان کبیر به عنوان.های آنها نیز دسترسی داریم
 بعد آز آن بیشترین گفتهها از ابیات فرزند.گفته در آیین مولوی استفاده شدهاست
مولوی سلطان ولد که آیین مولوی را بصورت منظم به حالت طریقت درآورده است
.برگرفته شده است
 آیین مولوی که متعلق به46 در این مقاله موسیقی و گفتههای به کار رفته در
فرزندش سلطان ولد می باشد و مربوط به دورانی می باشد که تکه ها و زاویاها باز بوده
 متون و ترجمه آنها ارائه شده و از جهات ادبی به آن.است مورد بررسی قرار می گیرد
.پرداخته خواهد شد
 موسیقی ترک، سلطان ولد، آیین شریف، طریقت مولویه، موالنا:کلید واژه ها
Engin ve derin fikirleriyle, bunun yanısıra Mesnevî gibi bir şâheserle
asırlarca Müslüman toplulukları derinden derine etkilemiş olan Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî’nin 5 Cemâziye’l-âhir 672 (17.12.1273)’te vefatından
sonra Hüsâmeddin Çelebi, Sultan Veled’e babasının yerine geçmesini
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teklif etmiş, o bunu kabul etmeyerek kendisinin bu makamda kalmasını
istemiştir.1
Hz. Mevlâna’nın sâdık halifesi ve Mesnevî’nin kâtibi olan Hüsâmeddin Çelebi, on yıl kadar hizmetten sonra 683 (1284) yılında vefat edince,
onun makamına Sultan Veled geçmiş; Mevlevîlik usûl ve adabını tanzim
ederek ömrü boyunca babasının fikirlerini ve tasavvufî anlayışını yaymaya gayret etmiş; devlet büyükleriyle iyi ilişkiler kurarak Anadolu’nun
çeşitli illerine halifeler gönderip şubeler açmıştır. Uzun yıllar bu makamı
hakkıyla temsil ederek kendisi de bu yolda Farsça manzum ve mensur
eserler kaleme almış; az sayıda da olsa yazdığı Türkçe şiirlerle Türk edebiyatının Anadolu’daki tesisinde de mühim bir rol oynamış2; uzun ve
verimli bir ömür sürdükten sonra 10 Receb 712 (11.11.1312) tarihinde
Hakk’a yürümüştür.3
Sultan Veled’in şahsiyetinin en belirgin özelliği, Mevlâna gibi büyük
bir mutasavvıfın ve fikir adamının yoluna kendini adamış olmasıdır.
Öyleki o da bu sadakat ve bağlılıkta, parmakla gösterilen bir örnek olmuştur. Sultan Veled Divanı’nı neşrederek ilim dünyasına büyük bir
hizmette bulunan Feridun Nâfiz Uzluk (öl.1974), eserin mukaddimesinde şöyle der: “Diyeceğim o ki eğer o bulunmasaydı, Mevlevî tarikati ya
kurulmaz yahut pek kısa ömürlü olur ve hele cihanşümul olmazdı. Belki
onda şairlik bakımından parlak manzumeler bulunmadığı söylenebilir.
Şiiri, sırf gayesine ulaşmak için vasıta olarak kullanan bir zat, eserlerinde
sanatı ikinci plâna terk edecektir. 90 yıl gibi her faniye az nasip olan hayatını, yalnız babasının, dedesinin, mürebbilerinin ilmî, tasavvufî hallerini kayd (etmeye) veya onların sözlerini şerh ve izaha sarf eylemiştir.
Sultan Veled, bütün oğullara örnek olacak feragatle kendi varlığını, babasının ve onun dostlarının irfan denizinde yok etmiştir.”4

1

Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna Celâleddin, İstanbul 1984, s. 128 vd.
M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1981, s.
236-239.
3 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul 1983, s. 29
vd.
4 Sultan Veled, Dîvân-ı Sultan Veled, (nşr. Feridun Nâfiz Uzluk), İstanbul
1358, s. 26-27.
2
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Sultan Veled üzerine değerli çalışmalar yapmış olan ve mezkûr divanı Türkçe’ye kazandırmış bulunan Veyis Değirmençay da onun üslûbu
hakkında şunları söyler: “Sultan Veled eserlerinde muhteva ve üslûp
açısından babası Mevlânâ’yı takip etmiştir. Divanındaki bütün şiirlerinde Mevlânâ’nın edası, ifadesi, istiareleri, kullandığı vezin ve redifler
vardır. Diğer eserlerinde çoğu zaman onun sözlerinden aynen iktibaslarda bulunmuştur.”5
Mevlâna Dergâhı son postnişinlerinden Veled Çelebi İzbudak (öl.
1953) onun misyonu ve Mevlevîliğin tesisindeki rolünü şöyle beyan
eder: “Mevlevîlik tarikatını kuran (Sultan Veled’dir.) Matbah ve binbir
gün çile ve sonra hücrenişîn olarak, Mevlevî dedesi olmak usûllerini ve
sair bütün tarikat usûllerini hep Sultan Veled meydana getirmiştir. Zamanında birçok vilâyetlerde Mevlevîhaneler açmıştır. Uzun seneler Mesnevî okutup Mevlevî tarîkini sâliklere anlatmıştır. (…) Mevlâna zamanında semâhane yoktu. Türbe’nin yanına semâhaneyi yaptıran (odur.)”6
Mevlevîlik tarikatinde dönerek yapılan toplu zikre semâ, âyîn-i şerîf
veya mukâbele denir. Semâ esnasında okunmak için bestelenmiş eserlere
ve bu forma da âyin veya âyîn-i şerîf adı verilir.7
“Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk vesîlesiyle icrâ edilen sema’, sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından Pîr Âdil Çelebi zamanına kadar tam
bir disiplin içine alınmış, sıkı bir nizâma bağlanmış; icrâsı öğrenilir ve
öğretilir olmuştur. Böylece XV. yüzyılda son şeklini alan Sema’ Töreni’ne
daha sonra sadece XVII. yüzyılda Nâ’t-ı Şerîf eklenmiştir.”8

5

Veyis Değirmençay, “Sultan Veled”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXVII,

521.
6

Veled Çelebi İzbudak, Tekke’den Meclis’e Sıradışı Bir Çelebi’nin Anıları,
(nşr. Yakup Şafak-Yusuf Öz), İstanbul 2009, s. 133-134.
7 Cinuçen Tanrıkorur, “Ayin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, IV, 251.
8 Timuçin Çevikoğlu, “Semâ Töreni ve Mevlevî Âyinleri”, Anadolu’da
İslâm Kültür ve Medeniyeti, Ankara 2007, s. 292. Ayrıca krş. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik, s. 380-384, 455-456; Ö. Tuğrul İnançer,
“Mevlevî Mûsikîsi ve Semâ Âdâbı”, Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik, İstanbul 2002, s. 191-192.
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Mevlevî ayinleri, ilhamını büyük mutasavvıf Mevlâna Celâleddîn-i
Rûmî’nin hayatından ve düşüncelerinden alan sanatkârlarca bestelenmiş, Tük musikisinin en görkemli, en sanatlı eserleridir. Bu ince ruhlu
insanlar kendilerini, Mevlâna yolunda yok bilmişler; ruhlarındaki kelimelere sığmaz heyecanları, çoşkuları ümitleri, sevinçleri, insanoğlunun
ezelden beri meclûb olduğu seslere, nağmelere dökmüşlerdir.
Kaynaklarda, Mevlevî âyinlerinde ekseriyetle Hz. Mevlâna'ya ait güftelerin kullanılmasının, eski zamanlardan beri kuvvetli bir temâyül ve
gelenek olduğu ifade edilmektedir.9
Bugün için notaları yayınlanmış, tekkelerin açık olduğu döneme ait
46 ayinde Mevlâna'dan başka kendilerinden güfte alınan Mevlevî şairler
ve alınan manzûme sayısı şöyledir: Sultan Veled (14), Ulu Ârif Çelebi (4),
Ahmed Eflâkî (1), Dîvâne Mehmed Çelebi (3), Şâhidî (1), Gavsî Ahmed
Dede (2), Derviş Ömer (2), Şeyh Gâlib (2), Samtî Dede (1), M. Celâleddin
Dede (1), Abdülbâkî Baykara Dede (1), Veled Çelebi (1).
Bunlardan başka “Hz. Mevlâna'nındır” zannıyla Mevlevî âyinlerine
girmiş birçok manzûme vardır.10 Bunlara genellikle çeşitli Mevlevî antoloji ve mecmualarında tesadüf edilir. Ayrıca ayinlerde Mevlevî olmayan
şahısların divanlarında görülen veya kendilerine nisbet edilen şiirlere
tesadüf edilmektedir. Bunlardan bilebildiklerimiz şunlardır: Ebû Saîd-i
Ebu'l-Hayr (öl..440/1049), İbnü'l-Fârız (öl.632/1235), Şeyh-i Câm Ahmed-i
Nâmıkî (öl.536/1141), Evhadüddîn-i Kirmânî (öl.635/1238), Kāsım-ı
Envâr (öl.837/1434), Abdurrahmân-ı Câmî (öl.898/1492).11
Zikredilen zatlar arasında Abdurrahmân-ı Câmî'nin özel bir yeri vardır. Mevlâna'ya olan hürmeti ve hakkındaki şiirleriyle Mevlevîlerin gönlünü fethetmiş olan bu büyük zâtın hatırası, kanaatimizce husûsen âyîn-i
şeriflerde yaşatılmıştır. Diğer şairlerden alınan güfteler, Mevlâna'dan
alınan şiirlerle miktar olarak mukayese kabul etmeyecek derecededir.
Bunlar, teberrüken âyinlere katılmış manzûmelerdir ki onların başında,
Sultan Veled gelmektedir. Bu makalede de husûsen âyîn-i şerîf güftele9

Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik, s. 455 vd; Cinuçen
Tanrıkorur, a.g.m., s. 251.
10 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik, s. 459-462.
11 Yunus Emre'den de bir terennüm lafzı alınmıştır. Mevlevî ayinlerinde
şairi bilinmeyen bazı beyitlerin de bulunduğunu zikretmeliyiz.
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rinde Sultan Veled’den alınan şiirler tespit edilerek gerekli açıklamalar
yapılacaktır. 12
Bestesi mevcut âyinlerde Sultan Veled'den alınan manzûmeler şunlardır:
1. İsmail Dede Efendi'nin (öl.1846) Sabâ Âyini'nin birinci selâmında
Rebâb-nâme'den alınmış 10 beyit; Nevâ Âyini'nin üçüncü selâmında 2
gazel beyti ve 1 rubai; Hüzzam Âyini'nin birinci selâmında 5 gazel beyti,
üçüncü selâmında sırasıyla 4, 3 ve 2 gazel beyti; Ferahfezâ Âyini'nin
üçüncü selâmında üç adet 2'şer gazel beyti.
2. Mustafa Nakşî Dede'nin (öl.1853) Şedd-i Araban Âyini'nin üçüncü
selâmında 2 gazel beyti.
3. Bolahenk Nuri Bey'in (öl.1910) Bûselik Âyini'nin üçüncü selâmında
1 rubai ve 2 gazel beyti.
4. Ahmed Avni Konuk Bey'in (öl.1938) Dilkeşîde Âyini'nin üçüncü
selâmında 2 gazel beyti.
Görüldüğü üzere Sultan Veled'den alınan 14 çeşit manzûmeden 10'u
İsmail Dede Efendi tarafından dört farklı âyinde bestelenmiştir. Dede
Efendi'nin bu teşebbüsünün bilinçli bir hareket olduğu anlaşılmaktadır.
Nitekim o, Sultan Veled'in oğlu olup Mevlevîliği yayan en önemli zatlardan biri bulunan Ulu Ârif Çelebi'nin (öl.719/1320) de 4 çeşit

12

Çalışmamızda istifade edilen başlıca kaynaklar şunlardır: Rauf Yektâ
ve ark., Mevlevî Âyinleri, İstanbul 1934-1939 (İstanbul Konservatuvarı neşri);
Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul 1943; İbnülemin
Mahmut Kemal İnal, Hoş Sada, İstanbul 1958; Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi
Ansiklopedisi, İstanbul 1969 (MEB yay.); Sadeddin Heper, Mevlevî Âyinleri
1974 (Konya Turizm Derneği yay.); Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna'dan Sonra
Mevlevîlik, İstanbul 1983; Cinuçen Tanrıkorur, “Âyin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, IV, 251-252 (İstanbul 1991); Ö. Tuğrul İnançer, “Mevlevî Mûsikîsi ve
Semâ Âdâbı”, Konya'dan Dünya'ya Mevlâna ve Mevlevîlik, İstanbul 2002, s.
191-201 (Karatay Bld.yay.); Fatih Salgar, Mevlevî Âyinleri, İstanbul 2008
(Ötüken yay.); Ahmet Çalışır, Beste- i Kadimden Beste- i Cedide (Meydan Görmüş) Mevlevî Ayinleri, Konya 2010 (Çizgi Ktb.); Nuri Özcan, “Mevlevî Âyinlerinde Beste ve Güfte Özellikleri”, Uluslararası Mevlâna Sempozyumu Bildirileri, II, 777 vd., İstanbul 2007.
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manzûmesini Nevâ Âyini'ne almış ve kendi mecmuasında bunların kaynaklarını zikretmiştir.13
Sultan Veled'le ilgili olan veya ona nisbet edilen güfteler üzerinde de
kısaca durmak, uygun olacaktır.
a) 1360 senesinde vefat eden Eflâkî'nin “Ey ki hezâr âferin…”
manzûmesi, eski zamanlardan beri Mevlevî âyinlerinde yer almaktadır.14 Bunun sebebi, kanaatimizce şiirdeki ses ve söz güzelliği kadar
onun, Sultan Veled hakkında yazılmış olmasıdır. Mevlâna Dergâhı Kütüphanesi'nde, 1243/1827 tarihli (no: 2454) mecmuaya göre, âyîn-i şerîflere o zamana kadar bu manzûmeden ekseriya 3 veya 4 beyit alındığı, daha sonra bütün âyinlerde 2 beyit olarak yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu
hususu teyit eden başka bulgulara da rastlanmıştır.
b) Sultan Veled'e nisbet edilmiş olan ve Dede Efendi'nin Şevk-ı Tarab,
Sabâ ve Sabâ Bûselik âyinlerinde yer alan meşhur bir dörtlük vardır:
Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
Tenlerde vü canlarda nihan hep sen imişsin
Senden bu cihan içre nişan ister idim ben
Âhir bunu bildim ki cihan hep sen imişsin
Bursalı Mehmed Tâhir Bey'in bildirdiğine ve Veled Çelebi'nin
tahkîkatına göre bu Türkçe manzûmenin aslı, Câmî'nin Farsça bir rubaisidir. Dolayısıyla bu tercüme tarih bakımından Sultan Veled'in olamaz;
zaten manzûmenin dili de o kadar eski değildir.15

13

Dede Efendi'nin mecmuasından kopya edilen iki yazma ve söz konusu
izah için bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, Konya Mevlâna Müzesi Yazmaları, Ankara 1971, II, 269; 2189 nolu yazma; krş. Milli Ktp, A9294 nolu Mecmûa-i Eş'âr.
Krş. Ulu Ârif Çelebi Divanı, İbrahim Kunt-Mehmet Vanlıoğlu, Konya 2013.
Güfte kaynakları için bkz. A.Çalışır, a.g.e., Beyit İndeksi.
14 Bkz. Dîvân-ı Türkî-i Sultan Veled, (nşr. Veled Çelebi), İstanbul 1341, s.
120-122; Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna'dan Sonra Mevlevîlik, s. 456.
15 Krş. Dîvân-ı Câmî, I-II, (nşr. A. Efsahzâd), Tahran, 1999, I, 864. Bazı araştırmacılara göre tercüme, 1040/1630'da Şam'da vefat eden Konyalı Samtî
Dede'nindir. (Bkz. Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 1333, II, 280;
ayrıca krş. Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, II, 565.) Mevlâna'dan Sonra Mevlevîlik
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c) Niyaz âyininde bestesi ve güftesi Sultan Veled'e nispet edilen bir
kıtalık “Şem'-i ruhuna cismimi pervane düşürdüm” müseddesi ile dört kıtalık “Dinle sözümü sana direm özge edadır” manzûmesinin de Sultan Veled'e
ait olduğu hususu tartışmalıdır. A. Gölpınarlı, bunların XVII. yüzyılda
yaşamış Derviş Ömer'e ait olduğu kanaatindedir. Birinci manzûme
(Şem'i ruhuna…) Şeydâ Hâfız'ın (öl.1214/1799) bestesi kayıp olan Isfahan
Âyini'nin 3. selâmında da yer almaktadır.16
Netice olarak, tekkeler kapanıncaya kadar bestelenmiş 46 âyinde,
Mevlâna'dan sonra kendisinden en fazla güfte alınan kişi, Sultan Veled'dir. İsmail Dede Efendi'den önce Sultan Veled'in manzûmelerini,
kendi bestelerinde kullananlar olmuştur. Ancak Dede Efendi'nin bu hususta, özel bir çaba içinde olduğu görülmektedir. O, mensup olduğu
tarikatin büyük önderlerinden biri olarak Sultan Veled’in Mevlevî âyinlerinde daha fazla anılmasını, kezâ Mevlevîliğin Anadolu'da yayılmasında büyük rol oynayan Ulu Ârif Çelebi'nin de hâtırasının yâd edilmesini, bir kadirşinaslık gereği olarak arzu etmiş olmalıdır.
Âyîn-i şerîflerde Mevlâna’dan seçilmiş manzûmelerde görüldüğü gibi, Sultan Veled’den seçilmiş olan beyit ve rubailer de genellikle akıcı,
beste için elverişli, mana bütünlüğüne sahip parçalardır. Manzûmelerde
genel olarak klâsik şiir geleneğindeki mecâzî anlatıma uygun olarak ilâhi
aşk ve vahdet terennüm edilmektedir. İşlenen konularda doğal olarak
Mevlâna’nın söyleyişi ile benzerlikler görülmektedir. Bazı manzûmeler
de Mevlâna’ya nazîre olarak yazılmıştır.17 Ancak Mevlâna’nın coşkun

adlı eserde (s.462) bu görüşü benimseyen Gölpınarlı, Mevlevî Adap ve Erkânı
isimli eserinde (2. bs., Konya, tsz., s. 106) aynı manzûme hakkında “Dîvâne
Mehmed Çelebi'nin, yahut Nev'î'nin Câmî'den yaptığı manzum tercüme(dir)” diyor. Fuad Köprülü de tercümenin, Nev'î'ye ait olduğunu söylüyor; bkz. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 237.
16 Bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna Adap ve Erkânı, s. 103 vd.; Erdoğan
Ateş, “Niyaz Ayini”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXIII, 166 (İstanbul 2007).
Şeydâ Hâfız'ın Isfahan âyini için bkz. Mevlâna Dergâhı Ktp., Mecmûa, yazma
no: 2454, yp. 33a; Milli Ktp. Mecmûa, yazma no: A2332/1, yp.54b. (Aynı kaynaklarda Hicâzeyn Âyini de mevcuttur.)
17 Meselâ Hüzzam Ayini’nde “Zehî aşk” diye, Bûselik Ayini’nde “Bâde
bi-dih” diye başlayan gazeller böyledir.
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üslûbuna karşılık Sultan Veled’in şiirlerinde sadelik ön plândadır.18 Vezin ve kafiyelerdeki pürüzler azdır. Seçilmiş beyit ve manzûmeler, ahenk
ve melodi açısından başarılıdır.
MEVLEVİ AYİNLERİNDE SULTAN VELED'DEN ALINAN
ŞİİRLERİN METİNLERİ, TERCÜMELERİ, VEZİNLERİ VE
KAYNAKLARI
Manzûme ve beyitlerden bulunabilenlerin kaynakları dipnotlarda verilmiştir. Farsça metinlerin okunuşları, Türkçe kaynaklarda yer alan ve
günümüzde icra edilen şekle uygun tarzda sunulmuştur. Vezin adları ilk
beyitlere göre konulmuştur.19
I/1. SABÂ ÂYÎN-İ ŞERÎFİ
(Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi, öl.1262/1846)
Birinci Selâm’da:20

بشنوید از نالۀ بانگ رباب
نکتههای عشق در هر گونه باب
Bişnevîd ez nâle-i bang-i rebâb21
Nüktehâ-yi aşk der her gûne bâb

18

Krş. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna'dan Sonra Mevlevîlik, s. 53 vd.
Manzûme ve beyitlerin tercümeleri için ayrıca bkz. Veyis Değirmençay,
Sultan Veled Divanı, İstanbul 2016.
20 Mevlevî âyinleri 4 bölüm halinde icrâ edilir ve bölümlere “selâm” adı
verilir.
21 Sultan Veled'in Rebâb-nâme'sinden alınmıştır; bkz. Veyis Değirmençay,
Sultan Veled ve Rebâb-nâme, Atatürk Ü. SBE, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 1996, s. 2, 5, 233. Doktora tezi olarak hazırlanan bu metinde ve incelediğimiz bazı yazmalarda ilk beş beyit vardır. Diğer beyitlerin kaynağı bulunamamıştır. Ancak bunlar da şekil ve muhteva açısından öncekilerle uyumludur.
19
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با فغان و نوحه گوید دایما
ای خدا و ای خدا و ای خدا
Bâ figân u nevha gûyed dâimâ
Ey Hudâ vü ey Hudâ vü ey Hudâ

تحت و فوق از عشق آمد در وجود
ن تیره هم چرخ کبود
ِ هم زمی
Taht ü fevk ez aşk âmed der vücûd
Hem zemîn-i tîre hem çerh-i kebûd

از محبت زاد هستی در جهان
بهرِ حکمت تا شود خالق عیان
Ez mehabbet zâd hestî der cihân
Behr-i hikmet tâ şeved Hâlık ayân

در طریقت اول آن باشد که دل
در درونِ تن شود صافی ز گل
Der tarîkat evvel ân bâşed ki dil
Der derûn-i ten şeved sâfî zi gil

ق خداست
ِ عشقِ مردان برتر از عش
زآنکه در مردان خدا را سرهاست
Aşk-ı merdan berter ez aşk-ı Hudâst
Zan ki der merdan Hudâ râ sırrhâst

هست حق معبو ِد جمله در جهان
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نیست کس از بندگیِ او جهان
Hest Hak ma'bûd-i cümle der cihan
Nîst kes ez bendegî-i ô cehân
Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilât [Remel]
Rebabın sesindeki iniltiden, her türlü konuda aşk nüktelerini dinleyin.
Feryâd u figanla hep ey Hudâ, ey Hudâ diyor. Yükseklik ve alçaklık, aşktan dolayı kara toprak ve mavi gök olarak varlık (hüviyetine büründü.) Âlemdeki
mahlûkat, aşktan doğdu. (Allah) yaratıcısı bilinsin diye hikmetinden (varlığı
yarattı.) Tarikatte önceliği olan (husus), bedenin içindeki kalbin, topraktan
arınmasıdır. İnsanların aşkı, Allah aşkından dolayı üstündür; çünkü insanlarda
Hakk'ın sırları vardır. Allah, dünyadaki bütün (mahlûkatın) mabûdudur; kimse
O'nun kulluğundan dışarı çıkamaz.

Üçüncü Selâm’da:

همچو آدم هر ولی نورِ خداست
تا نپنداری که حق از وی جداست
Hem-çü Âdem her velî nûr-i Hudâst
Tâ ne-pindârî ki Hak ez vey cüdâst

زآن مالئک سجده آرندش ز جان
که اندر او دیدند نورِ بی کران
Z'an melâik secde ârendeş zi can
K'ender ô dîdend nûr-i bî-keran

حق خلیفهش کرد در ارض و سما
تا که گردد سوی منزل ره نما
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Hak halîfeş kerd der arz u semâ
Tâ ki gerded sûy-i menzil reh-nümâ22
Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilât [Remel]
Âdem (a.s.) gibi her velî, Hakk'ın nûrudur; sakın Hakk'ı ondan ayrı sanmayasın. Bu sebeple melekler ona, cân u gönülden secde ettiler; zira onda sonsuz
nûru gördüler. Allah onu, menzile doğru kılavuz olsun diye yerde ve gökte halife yaptı.
I/2. NEVÂ ÂYÎN-İ ŞERÎFİ
(Beste: Hammâmîzâde İsmaîl Dede Efendi)
Üçüncü Selâm’da:

در باغ ِ جمالِی صنما چون گلِ رعنا
در چشم چو نوری و چو جان در همه اعضا
Der bâğ-ı cemâlî sanemâ çün gül-i ra'nâ23
Der çeşm çü nûrî vü çü cân der heme a'zâ

من بلبلِ گلزارم و در دا ِم تو زارم
از چیست عجب با تو مرا این همه سودا
Men bülbül-i gülzârem ü der dâm-i to zârem
Ez çîst aceb bâ to me râ in heme sevdâ
Vezni: Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün [Hezec]

22

Buradaki 10 beytin, Musâhib Ahmed Ağa'nın bestesi kayıp olan Sabâ
Âyini'ndeki 15 beyitten seçildiği anlaşılmaktadır.
23 Dîvân-ı Sultan Veled, s. 300.
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Ey sevgili! Sen güzellik bahçesinde hoş bir gül gibisin. Gözdeki ışık gibisin,
bütün uzuvlardaki can gibisin. Ben gül bahçesinin bülbülüyüm, senin tuzağında inliyorum. Sana karşı olan bütün bu sevdam, neden acaba?

ل من
ِ ای رویِ تو قبلۀ جهان و د
ن دلِ من
ِ وآن در دو جهان امن و اما
ل من
ِ ند
ِ ن تنی و هم تو جا
ِ هم جا
ن دلِ من
ِ ای گوهرِ دریای نها
Ey rûy-i tü kıble-i cihân u dil-i men24
V'an der dü cihân emn ü emân-i dil-i men
Hem cân-ı tenî vü hem tü cân-i dil-i men
Ey gevher-i deryâ-yi nihân-i dil-i men
Vezni: Mef'ûlü mefâilün (mefâîlü) mefâîlü feil [Hezec/Rub.]

Ey (sevgili)! Senin yüzün, dünyanın ve benim gönlümün kıblesidir; iki cihanda kalbimin emniyeti ve sığınağıdır. Hem bedenimin canısın, hem gönlümün canı; ey gönlümde saklı olan denizin incisi!
.
I/3. HÜZZAM ÂYÎN-İ ŞERÎFİ
(Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi)
Birinci Selâm’da:

تو ماهِ عجیبی که مثلی نداری
به هر جلوه جان را در آتش سپاری
Tü mâh-i acîbî ki mislî ne-dârî25
Be her cilve can râ der âteş sipârî
24
25

Age, s. 603 (Rub. nu.348).
Age, s. 333-334.
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ن آهو
ِ به زلفین و ابرو به چشما
پیِ دل ربایی چو شیر شکاری
Be zülfeyn ü ebrû be çeşmân-i âhû
Pey-i dil-rübâyî çü şîr-i şikârî

مه و خور غالمت ز جان گشت رامت
دو عالم به دامت چه زیبا نگاری
Meh ü hur gulâmet zi can geşt râmet
Dü âlem be dâmet çi zîbâ nigârî

نظیرت ندیدم نه از کس شنیدم
دل و دین ببردی چه عیار یاری
Nazîret ne-dîdem ne ez kes şinîdem
Dil ü din bi-bürdî çi ayyâr yârî

ولد را چه باشد شها گر ز رحمت
ز سلکِ غالمانِ خویشت شماری
Veled râ çi bâşed şehâ ger zi rahmet
Zi silk-i gulâmân-i hîşet şümârî
Vezni: Feûlün feûlün feûlün feûlün [Mütekârib]

Sen (öyle) güzel, şaşırtıcı bir aysın ki benzerin yok. Her cilvede (aşığın) canını ateşe atarsın. Kâküllerinle, kaşlarınla, ceylan gibi gözlerinle ava giden arslan gibi gönül avlamaya çıkmışsın. Ay ve güneş, sana râm olmuş kölelerindir.
İki dünya da senin tuzağındadır; ne hoş sevgilisin! Benzerini ne gördüm, ne
kimseden işittim. Gönlü ve dini alıp götürdün; ne hilekâr bir dostsun! Ey sultan! Lûtfunla Veled'i de kölelerinin sırasına koysan ne olur?
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Üçüncü Selâm’da:

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
که ما را و جهان را بیاراست خدایا
Zehî aşk zehî aşk ki mâ râst Hudâyâ26
Ki mâ râ vü cihan râ bi-yârâst Hudâyâ

چه بزمست چه ساقیست چه باده ست که خوردیم
چه نقلست چه نقلست چه خرماست خدایا
Çi bezmest çi sâkîst çi bâdest ki hordîm
Çi naklest çi nuklest çi hurmâst Hudâyâ

چه لطفست چه ذوقست چه بویست چه رویست
چه خلقست چه خلقست چه سیماست خدایا
Çi lutfest çi zevkest çi bûyest çi rûyest
Çi halkast çi hulkast çi sîmâst Hudâyâ

ولد را مثل گوی دوانیش به چوگان
بدان سو که نه دریا نه صحراست خدایا
Veled râ mesel-i gûy devânîş be çevgân
Bedan sû ki ne deryâ ne sahrâst Hudâyâ
Vezni: Mefâîlü feûlün (mefâîlü) mefâîlü feûlün (mefâîl) [Hezec]
Bizdeki ne güzel aşk, ne güzel aşk yarabbi! Bizi ve âlemi süslüyor yarabbi!
(Bu) ne meclis, ne sâki! İçtiğimiz ne bâdedir! Ne sohbet, ne meze, ne hurma
yarabbi! Ne lütuf, ne zevk, ne koku, ne yüz! Ne yaratılış, ne tabiat, ne sîma

26

Age, s. 320.
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yarabbi! Veled'i top gibi çevganla, ne denizin ne ovanın olduğu tarafa koşturuyorsun, yarabbi!

ای آن که تویی مراد و مطلوب
هستی برِ جمله خلق محبوب
Ey an ki toyî murâd u matlûb27
Hestî ber-i cümle halk mahbûb

ای یوسف حسن از فراقت
در ناله و گریهام چو یعقوب
Ey Yûsuf-i hüsn ez firâkat
Der nâle vü giryeem çü Ya'kûb

تجرید بجو ولد ز عالم
تا همچو مجردان شوی خوب
Tecrîd bi-cû Veled zi âlem
Tâ hemçu mücerredan şevî hûb
Vezni: Mef'ûlü mefâilün mefâîl [Hezec]

Ey maksadımız, muradımız olan (yâr)! Bütün halkın nezdinde sevgilisin (sen).
Ey güzellikte Yusuf gibi olan! Senin ayrılığından Yakup gibi ağlayıp inlemekteyim. Ey Veled, dünyadan ayrılmaya bak ki mücerredler gibi iyi (güzel) olasın.

بلبلِ عشق از سحر آغاز کرد
پیش گلستان سمر آغاز کرد

27

Dîvân-ı Sultan Veled, s. 432.
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Bülbül-i aşk ez seher âğâz kerd28
Pîş-i gülistan semer âğâz kerd

س هر پرده و نغمه که گفت
ِ از پ
نغمۀ خوبِ دگر آغاز کرد
Ez pes-i her perde vü nağme ki güft
Nağme-i hûb-i diger âğâz kerd
Vezni: Müfteilün müfteilün fâilât [Serî]
Aşk bülbülü, seher vaktinden itibaren, gül bahçesinin önünde hikâyesini anlatmaya koyuldu. Söylediği her perde ve nağmenin ardından, başka (türlü) güzel
bir nağmeye başladı.
.
I/4. FERAHFEZÂ ÂYÎN-İ ŞERÎFİ
(Beste: Hammâmîzâde İsmaîl Dede Efendi)
Üçüncü Selâm’da:

دوش موالنا به خواب اندر مرا
سویِ بزمِ خویش می زد الصال
Dûş Mevlânâ be hâb ender me-râ29
Sûy-i bezm-i hîş mî zed es-salâ

پرده های جان فزا بر داشته
در حجاز و راست سگاه و نوا
Perdehâ-yi can-fezâ ber dâşte
Der Hicâz u Râst Segâh u Nevâ
Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilün [Remel]
28
29

Age, s. 407.
Age, s. 352.
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Dün gece Mevlâna'yı rüyamda gördüm, (beni) meclisine doğru çağırıyordu.
Hicaz, Rast, Segâh ve Nevâ makamlarında, cana can katan perdeler kaldırmıştı.

رویت چو گلزار لعلت گهر بار
جانی و دلدار دل را نگهدار
Rûyet çü gülzâr la'let güher-bâr30
Cânî vü dil-dâr dil râ nigeh-dâr

ای یا ِر مهرو با چشمِ آهو
خوبی و خوشخو دل را نگه دار
Ey yâr-ı meh-rû bâ çeşm-i âhû
Hûbî vü hoş-hû dil râ nigeh dâr
Vezni: Fa'lün mefâîl fa'lün mefâîl [Mütekârib]

Yüzün gül bahçesine (benziyor), lâl gibi (dudakların) inci saçıyor. Cansın, gönül alansın, kalbin muhafızısın. Ey ay yüzlü sevgili! Ceylan gözlerinle güzelsin,
hoş huylusun; gönlümüze (iyi) bak.

ن باغِ الیزالی
ِ ای گلش
بر چرخِ صفا مهِ کمالی
Ey gülşen-i bâğ-ı lâ-yezâlî31
Ber çerh-i safâ meh-i kemâlî

این مجلسِ این سماعِ پر نور
از حضرت تو مباد خالی

30
31

Age, s. 338.
Age, s. 460.
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İn meclis-i in semâ-ı pür-nûr
Ez hazret-i tü me-bâd hâlî
Vezni: Mef'ûlü mefâilün feûlün [Hezec]

Ey ölümsüz gül bahçesi! Sen safâ göğünde dolunaysın. Bu nur dolu semâ meclisi, senden hâlî olmasın.
.
II. ŞEDD-İ ARABAN ÂYÎN-İ ŞERÎFİ
(Beste: Mustafa Nakşî Dede, öl.1270/1853)
Üçüncü Selâm’da:

موجِ عجب بین که خاست از دلِ دریایِ عشق
رفت به باال که هین بنگر باالیِ عشق
Mevc-i aceb bin ki hâst ez dil-i deryâ-yi aşk32
Reft be bâlâ ki hin bin'ger bâlâ-yi aşk

بود ولد با قدیم پیش ز عالم ندیم
ب دریایِ عشق
ِ خورده ز جامِ بقا بی ل
Bûd Veled bâ kadîm pîş zi âlem nedîm
Horde zi câm-ı bekâ bî-leb-i deryâ-yi aşk
Vezni: Müfteilün fâilât müfteilün fâilât [Münserih]

Aşk denizinin ortasından kopan şaşırtıcı dalgaya bak! Aşkın boyu nasıl yükseldi, hele bak! Veled, âlem (yaratılmadan) önce ezelî (sevgiliye) nedim idi. Kıyısı
(görünmeyen) aşk denizinde, ebedîlik kadehinden içti.
.

32

Age, s. 65.
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III. BÛSELÎK ÂYÎN-İ ŞERÎFİ
(Beste: Bolâhenk Nûri Bey, öl.1910)
Üçüncü Selâm’da:

ی عشق خیز و پیش آر شراب
ِ ای ساق
وی مطربِ جان ز لطف بنواز رباب
بنبادِ نشاط را همی کن معمور
تا گردد اساسِ عمر از این سیل خراب
Ey sâki-i aşk hîz ü pîş âr şerâb33
V’ey mutrib-i can zi lutf bin'vâz rebâb
Bünyâd-ı neşât râ hemî kün ma'mûr
Tâ gerded esâs-ı ömr ez in seyl harâb
Vezni: Mef'ûlü mefâilün (mefâîlü) mefâîlü feil (mefâîlün fâ') [Hezec/Rub]

Ey aşk sâkîsi! Kalk, (bize) şarap getir. Ey can mutribi! Lütfeyle de rebâbı çal.
Sevinç binasını mamur et; yoksa ömrün temeli, bu selden harap olacak.

باده بده ساقیا کآن م ِه تابان رسید
ل خندان رسید
ِ نی غم و نی گریه ماند چون گ
Bâde bi-dih sâkiyâ k'an meh-i tâban resîd34
Nî gam ü nî girye mand çün gül-i handan resîd

شهر و حشم زنده شد جمله جهان بنده شد
چون ز د ِر شهرِ ما موکب سلطان رسید
33
34

Age, s. 563 (Rub. nu. 30).
Age, s. 54.
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Şehr ü haşem zinde şüd cümle cihan bende şüd
Çün zi der-i şehr-i mâ mevkib-i sultan resîd
Vezni: Müfteilün fâilât müfteilün fâilât [Münserih]

Ey sâkî! Şarap ver; zira o parlak ay geldi. Ne üzüntü, ne ağlayış kaldı; çünkü o
gülen gül geldi. Şehrimizin kapısından padişahın alayı girince, şehir ve erkân
ihyâ oldu; bütün âlem (ona) köle (kesildi).
.
IV. DİL-KEŞÎDE ÂYÎN-İ ŞERÎFİ
(Beste: Ahmed Avni Konuk, öl.1938)
Üçüncü Selâm’da:

ی خداییم
ِ امروز همه مست ز میها
امروز همه محتشم و شاه عطاییم
İmrûz heme mest zi meyhâ-yi Hudâyîm35
İmrûz heme muhteşem ü şâh-ı atâyîm

س ما را
ِ امروز بیاراست خدا مجل
امروز همه مایۀ لطفیم و وفاییم
İmrûz biyârâst Hudâ meclis-i mâ râ
İmrûz heme mâye-i lutfîm ü vefâyîm
Vezni: Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü mefâîl [Hezec]

Bugün hepimiz, ilâhî şaraplardan sarhoşuz. Bugün hepimiz, âlicenap padişahın
ihtişamlı (maiyetiyiz). Bugün bizim meclisimizi Tanrı bezedi. Bugün hepimiz,
ihsan ve vefâ mayasıyız.

35

Age, s. 304.
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Son olarak besteleri günümüze ulaşamamış, ancak güftelerine ulaşabildiğimiz bazı âyinlerde de Sultan Veled’e ait beyitler bulunduğunu
ilâve etmeliyiz. Örnek olarak bunlardan iki tanesini sunmak istiyoruz.

I. SABÂ ÂYÎN-İ ŞERÎFİ36
(Beste: Musâhib Ahmed Ağa, öl.1209/1794)
Birinci Selâm’da:

بشنوید از نالۀ بانگ رباب
نکتههای عشق در هر گونه باب
Bişnevîd ez nâle-i bang-i rebâb37
Nüktehâ-yi aşk der her gûne bâb

با فغان و نوحه گوید دایما
ای خدا و ای خدا و ای خدا
Bâ figân u nevha gûyed dâimâ
Ey Hudâ vü ey Hudâ vü ey Hudâ

تحت و فوق از عشق آمد در وجود
ن تیره هم چرخ کبود
ِ هم زمی
Taht ü fevk ez aşk âmed der vücûd
Hem zemîn-i tîre hem çerh-i kebûd

از محبت زاد هستی در جهان
بهرِ حکمت تا شود خالق عیان
36
37

Mevlâna Dergâhı Ktp., Mecmûa, yazma no: 2454, yp. 38a.
Krş. İsmail Dede Efendi, Sabâ Âyîn-i Şerîfi.
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Ez mehabbet zâd hestî der cihân
Behr-i hikmet tâ şeved Hâlık ayân

در طریقت اول آن باشد که دل
در درونِ تن شود صافی ز گل
Der tarîkat evvel ân bâşed ki dil
Der derûn-i ten şeved sâfî zi gil

آب روح اندر بدن صافی شود
غیر حق با هیچ چیزی ننگرد
Âb-ı rûh ender beden sâfî şeved
Gayr-ı Hak bâ hîç çîzî nen'gered

ق خداست
ِ عشقِ مردان برتر از عش
زانکه در مردان خدا را سرهاست
Aşk-ı merdan berter ez aşk-ı Hudâst
Zan ki der merdan Hudâ râ sırrhâst

هست حق معبو ِد جمله در جهان
نیست کس از بندگیِ او جهان
Hest Hak ma'bûd-i cümle der cihan
Nîst kes ez bendegî-i ô cehan
Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilât [Remel]

Rebabın sesindeki iniltiden, her türlü konuda aşk nüktelerini dinleyin. Feryâd u
figanla hep ey Hudâ, ey Hudâ diyor. Yükseklik ve alçaklık, aşktan dolayı kara
toprak ve mavi gök olarak varlık (hüviyetine büründü.) Âlemdeki mahlûkat,
aşktan doğdu. (Allah) yaratıcısı bilinsin diye hikmetinden (varlığı yarattı.) Tarikatte önceliği olan (husus), bedenin içindeki kalbin, topraktan arınmasıdır.
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Ruh, bedende su gibi saf olursa, (kişi) Hak'tan başka hiçbir şeye bakmaz. İnsanların aşkı, Allah aşkından dolayı üstündür; çünkü insanlarda Hakk'ın sırları
vardır. Allah, dünyadaki bütün (mahlûkatın) mabûdudur; kimse O'nun kulluğundan dışarı çıkamaz.

İkinci Selâm’da:

زآن مقدم شد جهان بر آخرت
تا رسد زین زهر قندی آخرت
Z'an mukaddem şüd cihan ber âhıret
Tâ resed z'in zehr kandî âhıret

قد ِر آن را نیک دانی بعد از آن
شکرِ حق گویی مدام از عینِ جان
Kadr-i an râ nîk dânî ba'd ez an
Şükr-i Hak gûyî müdâm ez ayn-i can

ن خود را در عدم
ِ چون ببینی جا
بی بدن صد شکر آری دم به دم
Çün bi-bînî cân-ı hod râ der adem
Bî-beden sad şükr ârî dem be dem
Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilün [Remel]

Bu zehir, sonunda sana panzehir olsun diye dünya, âhıretten önce geldi. Onun
kıymetini iyice bilirsen, daima can gözüyle Hakk'a şükredersin. Canını yoklukta
görünce bedensiz olarak her an şükürde bulunursun.

Üçüncü Selâm’da:
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همچو آدم هر ولی نورِ خداست
تا نپنداری که حق از وی جداست
Hem-çü Âdem her velî nûr-i Hudâst
Tâ ne-pindârî ki Hak ez vey cüdâst

زآن مالئک سجده آرندش ز جان
کاندر او دیدند نورِ بی کران
Z'an melâik secde ârendeş zi can
K'ender ô dîdend nûr-i bî-keran

حق خلیفهاش کرد در ارض و سما
تا که گردد سوی منزل ره نما
Hak halîfeş kerd der arz u semâ
Tâ ki gerded sûy-i menzil reh-nümâ

نائبِ مطلق خدا را آدمست
زآن که همره با دمِ اوآن دمست
Nâib-i mutlak Hudâ râ Âdemest
Z'an ki hemreh bâ dem-i û an demest
Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilât [Remel]

Âdem (a.s.) gibi her velî, Hakk'ın nûrudur; sakın Hakk'ı ondan ayrı sanmayasın. Bu sebeple melekler ona, cân u gönülden secde ettiler; zira onda sonsuz
nûru gördüler. Allah onu, menzile doğru kılavuz olsun diye yerde ve gökte halife yaptı. Hakk'ın mutlak vekili Âdem (insan-ı kâmil)’dir. Çünkü onun nefesi, o
nefesle yoldaştır.
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II. ISFAHAN ÂYÎN-İ ŞERÎFİ38
(Beste: Nâsır Abdülbâki Dede, öl.1237/1821)
Birinci Selâm’da:

امروز سماعست و گل و ساغر و مل
نسرین و بنفشه و سمن سر بر زد
شد مطرب ما مست نوا چون بلبل
در رقص در آمدند سرو و سنبل
İmrûz semâast u gül ü sâgar u mül39
Nesrîn ü benefşe vü semen ser ber zed
Şüd mutrib-i ma mest-i neva çün bülbül
Der raks der âmedend serv ü sünbül
Vezni: Mef'ûlü mefâîlü (mefâilün) mefâîlü feil (mefâîlün fa')[Hezec/Rub.]
Bugün semâ, gül, kadeh ve şarap var. Çalgıcımız bülbül gibi nağmelerden mest
oldu. Yabangülü, menekşe ve yâsemin başlarını uzattı; servi ve sünbül raksa
girdi.
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İSLÂM SONRASI İLK DÖNEM FARS ŞAİRLERİ
PROF. DR. NİMET YILDIRIM 

ÖZ
Fars edebiyatı İslâm sonrasında Tahirî emirleri döneminde yeni şekliyle canlanarak ortaya çıkmaya başladı. Tahirîlerin Fars edebiyatını geliştirmeğe eğilimli oldukları bilinir. Abbasî yönetiminin zayıflamasıyla
egemenlikleri altındaki bazı emirlikler bağımsızlıklarını ilan etmeğe başladılar. İranlılar da bu gelişmelerden nasiplenip yarı bağımsız yönetimler oluşturdular. Siyasi bağımsızlığın yanı sıra edebî bağımsızlık da hızla
gelişti; İranlı yazar ve şairler Farsça yazmaya başladılar.
Yaklaşık iki yüzyıl Arapçanın egemenliği altında kalmış olan Farsça
yeniden canlandı, bilim ve edebiyat dili olarak kullanılmaya başlandı.
Yakub b. Leys, şairlerin kendisi için söyledikleri Arapça dizeleri anlamadığından katibi Muhammed b. Vasîf Farsça şiir söylemeğe başladı, ardından Maveraünnehir’de diğer İranlı şairler de aynı yolu izleyerek
Farsça şiirin yaygınlaşması yolunda önemli adımlar attılar. Tahirî ve
Saffarî yönetimlerinin egemen oldukları dönemler Fars edebiyatı ve şiirinin doğum günleri olarak kabul edilir.
Bu dönem şiirinden bize ulaşanlar çok azdır. Eldeki kaynaklarda bu
dönem şiirinden aktarılanlar 50 dize civarındadır. Bu dönemde Farsça
şiir yazanlar arasında Hanzala-yi Badğisî, Firûz Meşrıkî, Ebû Suleyk-i
Gurganî Muhammed b. Vasîf, Muhmûd Varrâk-i Herevî, Muhammed b.
Muhalled, ve Bessâm-i Kurd gibi şairler yer alır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Fars şiiri, Saffarîler, Tahirîler, Farsça
söyleyen ilk şairler.
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ABSTRACT
Persian Literature began to emerge as a new revival in the period of
Tahirî Orders after Islam. Tahirîs are known to be prone to improve Persian Literature. With the weakening of Abbasid rule, some regions under
their sovereignty began to declare their independence. The Iranians have
also become semi-independent administrations by using these developments. As well as political independence, literary independence developed rapidly; Persian writers and poets began writing in Persian. Persian
revived, which had been under the rule of Arabic for nearly two centuries, began to be used as a language of science and literature.
Yakub b. Leys does not understand the Arabic lines that the poets say
for him, the clerk Muhammad b. Vasîf started to write Persian poetry,
then other Iranian poets in Transoxiana followed the same path and took
important steps towards spreading Persian poetry. The periods during
which the Tahirî and Saffarî governments are ruled are considered to be
the birthdays of Persian literature and poetry.
In the available sources, the poems of this period are about 50 strings.
Hanzala-yi Badigis, Firuz Meskili, Abu Surayk-i Gurgani Muhammad b.
Vasîf, Muhmûd Varrâk-i Herevî, Muhammad b. Muhalled, and Bessâm-i
Kurd were among the poets who wrote Persian poetry in this period.
Keywords: New Persian poetry, Tahirîs, Saffaris, Persian first poets.

چکیده
.ادبیات فارسی پس از اسالم در دوران امرای طاهری با شکلی نو جان گرفته است
 با تضعیف حکومت عباسی.طاه ریان تمایل زیادی به توسعه ادبیات فارسی داشته اند
 ایرانیان نیز از این شرایط.بعضی از مناطق تحت فرمان آنها اعالم استقالل نمودند
 استقالل، در کنار استقالل سیاسی.استفاده نموده و بصورت نیمه استقالل یافته درآمدند
 شعرا و نویسندگان ایرانی شروع به نگارش به زبان.ادبی نیز به سرعت ترویج یافت
 فارسی که نزدیک به دویست سال سال تحت سلطه عربی بود جان دوباره.فارسی کردند
.ای گرفت و به عنوان زبان علم و ادبیات شروع به استفاده شد
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،چون یعقوب لیس اشعار عربی را که برای وی سروده می شدند را متوجه نمی شد
کاتب وی محمد بن وصیف شروع به سرودن اشعاری به زبان فارسی کرد و به دنبال آن
شعرای دیگری نیز در ماوراالنهر راه وی را ادامه داده سعی در گسترش زبان فارسی در
 دوران حکومت طاهریان و صفاریان روزهای تولد شعر و ادبیات فارسی.منطقه نمودند
.محسوب می گردد
. اولین شعرای فارسی سرای، صفاریان، طاهریان، شعر فارسی جدید:کلید واژه ها
İSLÂM SONRASI İLK DÖNEM FARS ŞİİRİ VE ŞAİRLERİ
İslâm sonrası ilk dönemlerde söylenmiş ve günümüze kadar gelebilmiş Farsça şiirler oldukça azdır. Elimizdeki kaynaklarda bu dönem şiirinden aktarılanlar 50 dize civarındadır. Tezkire ve tarih kitaplarında
İslâm sonrası dönemin ilk İranlı emirlikleri dönemlerinde Farsça şiir
yazmış şairlerin özellikle sanatsal açıdan elimizdeki dizelerinden hareketle bu şairlerin şiirleri şiir musikisi ve vezinleri göz önünde bulundurulduğunda; Muhammed b. Vasîf, Bessâm-i Kurd, Muhammed b. Muhelled, Ebû Hafs Soğdî ve Mesûd-i Mervezî hece ile aruz vezni arasında
ara vezin olarak kabul edilen şiir ölçüsünü kullanan ara grup ve hece
veznini aruz veznine aktarmada bir aktarma halkası ya da köprü görevi
yapmış şairlerdir. 1
Söz konusu şairlerin dizelerindeki vezin farklılıkları dışında retorik,
estetik farklılıklar da bu şairlerin Fars şiirinin gelişim dönemlerindeki iki
farklı tarzın temsilcileri olduğu görüşünü onaylamaktadır. Buna ek olarak Mahmud Varrâk-i Herevî’nin dizelerindeki sanatsal özellikler öylesine yüksektir ki onun ve şiirlerinin bu döneme yerleştirilmesi oldukça
zor görülmektedir. Öte yandan Ebû Süleyk-i Gurganî’nin şiirlerindeki
sanatsal özellikler de onu ilk dönem şairleri arasına yerleştirmeği zorlaştırmaktadır.
Genel olarak bakıldığında Fars şiirinin bu ilk döneminde farklı değişik içerikte şiirler dikkat çeker:
1. Muhammed b. Vasîf, Bessâm-i Kurd, Muhammed b. Muhelled’in
övgü içerikli dizeleri.
1

Zerkânî, Târîh-i Edebî-yi Îrân, s. 335-336.
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2. Ebû Hafs, Fîrûz Meşrıkî ve Mahmûd Varrâk-i Herevî’nin lirik dizeleri.
3. Ebû Suleyk-i Gurganî’nin didaktik şiirleri.
Klasik kaynaklarda Mesûdi-yi Mervezî’nin, Saffarî sarayıyla ilişkisi
üzerinde durulmazken, Saffarî dönemi şairi olduğu bile belirtilmez. Ancak onun Şahnâme’si tamda söz konusu zamanlarda yazılmış, böylece de
Samanî dönemine gelmeden Fars şairlerinin kahramanlık anlatısı türünde eserler yazdıkları, denemeler yaptıklarında şüphe yoktur. 2
Saffarî dönemi edebî türleri iki etkin ocağın yoğun etkisi altında kalmıştır: İslâm öncesi İran edebiyatı ile Arap kültür ve edebiyatı. Bir bakıma daha önceki dönemlerde Arap şiirine ve edebiyatına geçmiş olan İran
şiir sanatı şimdi Saffarîler çağında yeniden asıl vatanına dönmekteydi.
Bu yüzden Berthels’in: “Kaside Farslara Araplardan geçmiş değildir; Eşkanî
ve Sasanî saraylarında da övgü şiirleri vardı” tespitine hak vermemek elde
değil.3 Ancak burada Arap şiirinin Fars şiiri üzerinde etkili olmadığı
yargısına varmamak gerek. Arap şiiri Fars şiirini dışsal olarak etkilemiş,
anlamsal ve içerik boyutunda etkisiz kalmıştır. Hatta İranlıların daha
önce Arapların kullanmamış oldukları rubai ve mesnevi kalıplarını kullandıkları, kendilerine özgü birtakım bahirler oluşturdukları da bir gerçektir. 4
Saffarîler döneminden günümüze kadar gelebilmiş herhangi bir mensur metin yoktur. Bu devirden günümüze gelmiş elli sekiz dize kadar az
şiirden hareketle dönemin şiir tarzı ve birtakım değerlendirmelerde bulunmak oldukça zordur. Ancak söz konusu şairlere ait, değişik kaynaklarda aktarılan bu şiirlerin toplu olarak değerlendirilmesiyle şu sonuçlara erişilebilir:
1. İlk Farsça şiir kaside formatında ve Arap kaside şairleri ve kasideleri örnek alınarak yazılmıştır.
2. Bu dönemlerde mesnevi türünde şiire rastlanmaz. İran şiir tarihinde elimizde örneği bulunan ve kendisi de ilk mesnevi yazarı olarak ka-

Zerkânî, Târîh-i Edebî-yi Îrân, s. 339-340.
Berthels, Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî, I, 173-174; Zerkânî, Târîh-i Edebî-yi Îrân,
s. 340.
4 Zerkânî, Târîh-i Edebî-yi Îrân, s. 340.
2
3
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bul edilen III./IX. yüzyıl sonlarında yaşamış Rudekî’yle çağdaş Mesudîyi Mervezî’dir. Rudekî’nin ünlü Kelîle ve Dimne ile Sindbadnâme mesnevileri bundan sonra yazılmıştır.
3. Bu dönemden kalma çoğunun şairi belli ve belli düzeyde olgunluk
özellikleri taşıyan şiirlerin bir kısmında da henüz olgunlaşmamış, şiir
sanatları açısından tam oturmamış oldukları görülür. Bazılarında örneğin Muhammed b. Vasîf, Bessâm-i Kurd ile Muhammed b. Muhalled’in
bazı dizelerinde vezin ölçülerine pek uyulmadığı dikkat çeker.
4. Şiirlerin konuları genellikle; övgü, öğüt ve aşktır. Muhammed b.
Muhalled’in ilk şiiri, Yakub’un övgüsünü konu alırken, bazı şairlerin
dizeleri de öğüt içeriklidir: Firûz-i Meşrıkî’nin dizeleri de duygusallık ve
aşk içeriğiyle dikkat çeker.
5. Muhammed b. Vasîf’in şiirlerinde belki de görevinin de etkisiyle
Kur’ân’ın etkisi açıkça görülür. Kendisi bilindiği gibi Yakub b. Leys’in
divan katibiydi ve katiplerin genel özelliklerinden olarak kutsal kitap
metnini de ezberlemişti.
6. Dönem şairleri genel kültürleri ve örneğin astronomi, astroloji, büyü, dinsel konular ve daha değişik konulardaki bilgilerinde de şiir yazarken yararlanmışlardır.
7. Şiirlerde kullanılan teşbihler genellikle ince, sade ve çoğunlukla
somuttur.
8. Birtakım dilbilgisi kurallarının kullanımındaki farklılıklar bazı şairlerin dizelerinde dikkat çeker.
9. Bazı kelimeler eski şekilleriyle, Pehlevî dilindeki kullanımlarına
yakın formatlarıyla şiirlerde yer alır. Söz konusu kelimeler VI./XII. yüzyıl sonrasında çok az kullanılmaya başlanmıştır.
10. Arapça sözcükler ve bileşikler özellikle Muhammed b. Vasîf’in şiirlerinde yoğun olarak görülür. Bu da o dönem şairlerinin Arap şairlerinin divanlarını çok okuduklarını ve onlardan etkilendiklerini gösterir.
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1. ABBÂS-İ MERVEZÎ
Abbâs Mervezî, Horasan bölgesinin en eski bilgelerinden ve erdemli
kişiliklerinden biridir. 170/786 yılında Abbasî halifesi Me’mun Horasan’a
gittiğinde o bölgenin bilge ve erdemli kişilikleri onu karşılamak üzere
huzuruna vardılar. Onlar arasında Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen
Ebu’l-Abbâs-i Mervezî de bulunuyordu. Onları kabul esnasında mükellef bir ziyafet verdi. O Farsça ve Arapça bir mülemma şiir söyledi.
Me’mun fazla Farsça şiir duymamış ve dinlememişti. Farsçaya çok ilgi
duyuyordu. Şiiri çok beğendi ve şaire her ay bin dinar verilmesini buyurdu. Bundan sonra Farsça söyleyen şairler bu işi önemsediler ve Arapların İran’ı ele geçirmelerinden sonra uzun süre bir köşede kalan Farsça
diliyle şiir söylemeğe başladılar. Tezkire yazarlarına göre Behrâm Gûr ile
Ebû Hafs-i Soğdî’den sonra Farsça şiir yazan kişi Abbâs-i Mervezî’dir. 5
Muhammed-i Avfî’den, Hidayet’e kadar tezkire yazarlarının hakkında bilgi verdikleri ilk şair Abbâs Mervezî’dir. Yaşadığı çağın önde gelen
fıkıh ve hadis bilginlerinden, aynı zamanda ünlü sufîlerden olan Abbâs
Mervezî, Avfî’nin, Lubâbu’l-elbâb’ı gibi bazı kaynaklara göre “Ey
Resânîde….” diye başlayan kasidesi ona ait ise bu şiir III/IX. yüzyılın
sonlarında söylenmiş olmalıdır. Bazı araştırmacılara göre bu yüzden
Abbâs Mervezî ilk Farsça söyleyen şair olamaz. Avfî ile Hidâyet’in; onun
bu şiiri 170, 173 ya da 193 yıllarında halife Me’mûn döneminde söylemiş
olduğu rivayeti ise hem bu konudaki tarihsel gerçeklerle örtüşmemektedir. Çünkü bu tarihler söz konusu halifenin yönetimde bulunmasından
öncedir. Hem de söz konusu şaire ait olma ihtimali son derece zayıftır:
çünkü kasidenin hem söz tarzı, şiir sanatları açısından III. yüzyılda söylenmiş olması bir yana IV. ve V. yüzyılda bile Horasan ya da Maveraünnehir’de bir şairin bu düzeyde bir şiir söylemiş olması mümkün değildir.
Özetleyecek olursak, söz konusu şiir III/IX. yüzyılda değil, büyük bir
ihtimalle IV/XII. yüzyılda söylenmiştir. Abbâs Mervezî’nin söylediği ve
Me’mun’u övdüğü şiir de güçlü görüşlere göre başka ve Ebu’lYenbeğî’nin şiiri tarzında bir şiirdir. 6

 فرق خود بر فرقدین،ای رسانیده به دولت
5
6

Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, 131.
Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 178.
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گسترانیده به فضل و جود بر عالم یدین
 چو مردم دیده را،مر خالفت را تو شایسته
 چو رخ را هر دو عین،دین یزدان را تو بایسته
کس بدین منوال پیش از من چنین شعری نگفت
مر زبان پارسی را هست با این نوع بین
لیک از آن گفتم من این مدحت تو را تا این لغت
گیرد از مدح و ثنای حضرت تو زیب و زین
Ey başı devlette gökteki gezegenlere erişen,
Erdemiyle, cömertliğiyle elleri bütün evrene erişen.
Hilafete sen yaraşırsın, gözbebeğinin göze yaraştığı gibi,
Yezdan’ın dinine sen yaraşırsın iki gözün yüze yaraştığı gibi.
Söyleyemedi benden önce hiç kimse böyle bir şiir,
Farsça böyle şiir söylenebilir bak da gör.
Ben senin övgünü Farsça şiirle yaptım,
Sen ulu kişinin övgüsüyle bezensin bu dil diye. 7
2. HANZALA-Yİ BÂDĞÎSÎ-Yİ HORASANÎ
Şiirleri elimize ulaşmış Farsça şiir yazan ilk şair ya da Farsça şiir yazan ilk şairlerden biridir. Herat’a bağlı bir yerleşim birimi olan
Badğîs’lidir. Adı ve dizeleri tezkireler aracılığıyla günümüze kadar aktarılan en eski şairdir.8 Saffarîler dönemi şairi olduğu da söylenen Hanza-

Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, 132.
Browne, A literary History of Persia, I, 452; Furûzânfer, Târîh-i Edebiyyât-i
Îrân, s. 76; Lazard, Eşâr-i Perâkende, s. 12; Furuzânfer, Sohen u Sohenverâ n, s.
15; Hayyâmpûr, Ferheng-i Sohenverân, “Hanzala-yi Badğisî”, I, 280; Rypka,
History of İranian Literature, s. 113, 116; Zerrinkûb, Bâ Kârvân-i Hulle, s. 21;
Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 3; Şemisâ, Seyr-i Ğezel Der Şir-i Fârsî, s. 35,54;
Mohebbetî, Ez Manâ Tâ Sûret, I, 137; De Blois, François, “Ḥanẓala Bādḡisi”,
7
8
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la9 Horasan bölgesinde Farsça şiir söyleyen ilk şair olduğu ve divanı
bulunduğu10, Muhammed-i Avfî’nin Tahirîler döneminin tek şairi diye
andığı11 adı Edebiyat ve biyografi konulu eserler ile tezkirelerde önemli
şairler arasında geçen Hanzala-yi Badğisî’nin Tahirîler döneminde yaşamış bir şair olduğu aktarılır.12 “Son derece cömert ve tok gözlü olarak tarihe
geçen Tahirîler, erdemli, üstün nitelikle ve cömert olmalarına rağmen, Fars dili
ve edebiyatına ilgileri oldukça azdı. Bu yüzden onların egemenlikleri dönemlerinde şiir ve şiir sanatları dalında fazla kimse yetişmedi. Ancak onların uğurlu
çağlarında Hanzala gibi şeker gibi tatlı dilli bir şair ortaya çıktı” diyen Muhammed-i Avfî şu iki dizenin ona ait olduğunu kaydeder13:

یارم سپند اگرچه بر آتش همی افکند
از بهر چشم تا نرسد مر او را گزند
او را سپند و آتش ناید همی بکار
با روی همچو آتش و با خال چون سپند
Sevgilim nazar değmesin, bir zarar dokunmasın diye
Durmadan ateşe nazar otu atsa da,
Ona ateşin de nazar otunun da bir yararı olmaz;
Yüzü ateş zaten, beni nazar otu gibi zaten. 14

Encyclopædia Iranica, XI, 659; Şukuhî, Feriba, “Hanzala-yi Badğisî”, DZEF, II,
758.
9 Ethé, Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî, s. 21; Sadıkî, Ali Eşref, “Nehustîn Şâir-i
Farsîserây ve Âğâz-i Şi’r-i Aruzî-yi Fârsî”, Maârif 1363 hş, I/2, s. 120.
10 Nefisî, Târîh-i Nazm u Nesr, I, 19.
11 Browne, Târîh-i Edebî-yi Îrân, I, 660.
12 Razî, Heft İklîm, I, 201, 203; II, 640; III, 1513.
13 Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 2; Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 179-180; Furûzânfer,
Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, s. 76; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 3.
14 Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 2; Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, I, 600; Browne, A literary History of Persia, I, 452; Browne, Târîh-i Edebî-yi Îrân, I, 660; Lazard,
Eşâr-i Perâkende, s. 12; Furuzânfer, Sohen u Sohenverâ n, s. 15; Safâ, Târîh-i
Edebiyyât, I, 180; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 6; Mudebbirî,
Şâirân-i Bîdîvân, s. 4; Debîrsiyakî, Pîşâhengân-i Şir-i Pârsî, s. 3.
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Ancak Zebihullâh-ı Safâ, bu dizelerin hem fesahat ve belagat açısından, hem şiir ve söz sanatları hem de iç ve dış özellikleri uyumluluk
açılarından söz konusu ilk dönemlere ait olduğu, ilk Fars şairleri tarafından yazıldığı ihtimalinin zayıf olduğunu söyler. Bu dizeler şairden sonra
yenilenmiş olabilir. Şefiî-yi Kedkeni de Safâ ve Humayî gibi edebiyat
eleştirmenlerinin izinden giderek bu dizelerdeki şiirsel olgunluk ve kaliteye bakıldığında ya şairin daha sonraki dönemlerde yaşamış olduğu ya
da bu şiirlerin ona ait olduğu konusunda birtakım şüpheler olduğunu
kanısını taşır. 15
Şiirin emirler üzerindeki etkisinin ne denli ileri boyutlarda olduğuna
dikkat çeken Nizamî’ye göre şiirin en önemli özelliklerinden biri de kişilerin düşüncelerini ve dolayısıyla da yapacakları işleri değiştirme gücüne sahip olması, gönülleri büyük işlere yönlendirmesidir. Nizamî-yi
Aruzî Çahâr Makâle’sinde onun şiirinin etki gücüyle ilgili bir hikaye aktarır. Bu hikayeden aynı zamanda onun bir divanının da o zamanlar elden
ele dolaştığı anlaşılmaktadır.
Çahâr Makâle’deki söz konusu pasaj şöyledir: “Ahmed b. Abdullâh
Hucestanî’ye (öld. 262/876) “Sen eşekçilik yapan biriydin nasıl oldu da Horasan emirliği makamına eriştin?” diye sorulduğunda o şöyle cevap verdi:
“Bir gün Hocestan’da Hanzala-yi Badğisî’nin divanını okuyordum. “Mihterî
ger be kâm-i şîr est: Ululuk aslanın ağzında da olsa…” diye başlayan iki beytine
kadar okudum. Bu dizeler beni çok etkiledi. Artık elimdeki hiçbir şeye kanaat
edemez hale geldim. Eşeklerimi sattım. At aldım ve Yakub b. Leys’in kardeşi Ali
b. Leys’in yanına gittim. Saffarîler devleti o zamanlar altın çağını yaşıyordu.
Onlara bağlı olarak birtakım görevlere geldim. Bir süre sonra da onların yönetimine bağlılığım sona erdi ve yükselmeğe başladım. Her geçen gün büyüdüm,
şansım da yaver gitti. Bazı şehirleri köyleri ele geçirdim, Nişabur’u aldım, ardından bütün Horasan benim oldu. Bütün bunların sebebi işte o iki dize şiirdi:
O dizelerin etkisiyle başlayan serüvenim emirlikle sonuçlandı.16

Furuzânfer, Sohen u Sohenverân, s. 15; Şukuhî, Feriba, “Hanzala-yi
Badğisî”, DZEF, II, 758-59.
16 Nizâmî-yi Aruzî, Çehâr Makâle, s. 42-43; Yarşater, Târîh-i Edebiyyât-i
Fârsî, I, 74.
15
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Nizamî-yi Aruzî’ye göre söz konusu emir Hanzala-yi Badğisî’nin divanından şu dizeleri okumuştur 17:

مهتری گر به کام شیر در است
شو خطر کن ز کام شیر بجوی
یا بزرگی و عز و نعمت و جاه
یا چو مردانت مرگ رویا روی
Aslanın ağzında da olsa ululuk,
Git, atıl tehlikeye ve al aslanın ağzından.
Ya ululuk, onur, mal ve makam
Ya da erkekler gibi çık karşısına ölümün 18
Klasik dönemin bilge ve kelam bilimi dalında derin birikimli bir bilge
ve güçlü şiirleri olan bir şair olan Hanzala Farsça şiiri o kadar önemsemeyen Tahirîler döneminde de şiir söylemiş olmasına rağmen daha çok
Saffarîler döneminde yaşamıştır. O zamanlar bu güzelliğin farkında olan
başka kimseler yoktu. Hekim bu tarzın temellerini attı, Farsça şiir söyledi, Farsça şiir yolunun ilk taşlarını o dizdi. Herkesten önce bu işi yapan
oydu. Onun dışında Ebu’l-Abbâs-i Mervezî, onun çağdaşlarından Farsça
şiir söyleyenler arasında Mahmûd Varrâk-i Herevî ve Firûz-i Meşrıkî de
vardı. 19
Rıza Kulî Hân Hidâyet’e göre; Hanzala II/VIII. yüzyılda bir şair olarak ortaya çıkmış ve 219/834 yılında da vefat etmiştir. Bazı kaynaklarda
vefat tarihi olarak 220/835 de geçmektedir. Ancak bu tarihlerden hiçbiri
onun gerçek ölüm tarihi değildir. Çünkü bu konudaki birtakım veriler

Nizâmî-yi Aruzî, Çehâr Makâle, s. 42-43; Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 180;
Furûzânfer, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, s. 76; Blois, François, “Ḥanẓala Bādḡisi”,
Encyclopædia Iranica, XI, 659.
18 Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, II, 600; Lazard, Eşâr-i Perâkende, s. 12; Safâ,
Târîh-i Edebiyyât, I, 180; Furûzânfer, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, s. 76; Mahcûb,
Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 6; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 4; Debîrsiyakî, Pîşâhengân-i Şir-i Pârsî, s. 3; Şemisâ, Seyr-i Rubaî Der Edeb-i Fârsî, s. 277
19 Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, II, 597-600.
17
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III/IX. yüzyılın ilk yarısında hayatta olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Yakub b. Leys’in saray şairlerinden önceki dönemde yaşamıştır. 20
Onunla ilgili kaynaklarda yer verilen birtakım rivayetler, onun yukarıda aktardığımız dizelerinin en azından Badğis yöresinde, Hucestan
bölgesinde edebiyat çevrelerinde ve halk arasında bilindiğini, daha da
ötesi dillere destan olduğu, bu dizeler için hikayeler de oluşturulmuş
olduğu anlaşılmaktadır. Nizâmî-yi Arûzî, Çehâr Makâle’sinde Hanzala’nın divanının Badğis yöresinde elden ele dolaştığını belirtir.21
Şairin 5 dize şiiri günümüze kadar gelebilmiştir. Yukarıda aktarılanlar dışında bir tek beyti de şudur:

کی سپزگی کشیدمی ز رقیب
گر بدی یار مهربان با من
Nicedir rakip gammazlar durur beni,
Keşke seven bir dostum olsaydı beni.
3. MAHMÛD VARRÂK-İ HEREVÎ
Rızâ Kulî Hân Hidâyet; Mahmûd Varrâk-i Herevî’nin, Tahirî ve Saffarî dönemi şairlerinden olduğu, 221/836 yılında da öldüğü kanısındadır.22 Saffarî yönetimi 247/393 yılında kurulduğuna göre bu şair söz konusu yönetimin oluşmasından 26 yıl önce ölmüştür. Ancak söz konusu
tarihte öldüğü kaydı dışında kesin olarak nerede yaşadığı ve hangi saraya bağlı olduğu konusunda bilgi yoktur. Bazı kaynaklar Tahirî dönemi
bazıları da Saffarî şairi olduğu kanısını taşırlar. Gerçekte Tahirî saraylarına bağlı olmakla birlikte Saffarî emirlerini de şiirlerinde övmüştür.
Onun şiirlerinden sadece şu iki dize günümüze kadar gelebilmiştir23:
Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 180; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 5;
Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 24; Blois, François, “Ḥanẓala Bādḡisi”,
Encyclopædia Iranica, XI, 659.
21 Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 180; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 5.
22 Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, III, 1184.
23 Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 180-181; Lazard, Eşâr-i Perâkende, s. 18; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 9; Zerkânî, Târîh-i Edebî-yi Îrân, s. 334; Hayyâmpûr,
Ferheng-i Sohenverân, “Mahmûd-i Herevî”, II, 822.
20
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نگارینا بنقد جان ندهم
گرانی در بها ارزانت ندهم
گرفتستم بجان دامان وصلت
نهم جان از کف و دامانت ندهم
Sevgili can pahasına da vermem seni,
Çok kıymetlisin pahada ucuzu vermem seni.
Tutunmuşum canla başla vuslat eteğine,
Veririm canımı ancak bırakmam eteğini. 24
4. EBU’L-YENBAĞÎ ABBÂS B. TURHÂN
Arapça şiir söylemiş, bir süre de Bermekîler sarayında bulunmuş Abbasîler dönemi İranlı şairlerinden25 Semerkandlı Ebu’l-Yenbağî Abbâs b.
Turhân, babasının lakabı “Turhân”dan anlaşıldığı kadarıyla şehzade
olmalıdır. Semerkand emirleri İslâm inanışının bölgeye girişinden önceki
dönemlerde “Turhân” unvanıyla anılırlardı. Abbâs da bu Turhânlar soyundan bir kişiliktir. 26
Hem Arapça hem Farsça iki dilde şiir yazan Abbâs b. Turhân, daha
çok hiciv içerikli, yergilere ve kötü sözlere yer veren etkileyici şiirleriyle
bilinir. En kötü kelimeleri seçerek şiirlerinde yer veren şairin dizelerinde
kullandığı dil sade ve akıcıdır. 27
Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 180-181; Lazard, Eşâr-i Perâkende, s. 18; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 9; Debîrsiyakî, Pîşâhengân-i Şir-i Pârsî, s. 3; Zerkânî,
Târîh-i Edebî-yi Îrân, s. 338.
25 Safâ, Tarîh-i Edebiyyât Der Îrân, I, 149.
26 Aştiyanî, Abbâs İkbâl, “Do Şâir-i Kadîm; Ebu’l-Yenbağî Abbâs b.
Turhân”, Yağmâ (Tahran 1337 hş.) Sayı: 126, s. 459; Aştiyanî, Abbâs İkbâl,
“Ebu’l-Yenbağî Abbâs b. Turhân”, Mihr (Tahran 1312 hş. Sayı: 10, s. 736.
Hayyâmpûr, Ferheng-i Sohenverân, “Ebu’l-Yenbağî”, I, 37.
27 Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 21; Bahâr, “Şi’r Der Îrân”, Bahâr ve
Edeb-i Fârsî, I, 105. Aştiyanî, Abbâs İkbâl, “Ebu’l-Yenbağî Abbâs b. Turhân”,
Mihr, 1312 hş. Sayı: 10, s. 736; Richard, Y., “Abu’l-Yanbaḡī”, iranicaonline.org.
24
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Edebî açıdan iki özelliği öne çıkar: birincisi halk diline yakın bir dilde
şiir söylemesi; ikincisi de ona ait olduğu belirtilen bir şiir ya da teranenin
Fars şiir tarihinin başlangıcı ve ilk örnekleri açısından oldukça önemli
olmasıdır. Arapça şiirleri İbn Nedîm’e göre on varak kadardır. Ancak
bunlardan günümüze kadar sadece on dört dizesi gelebilmiştir. 28
İranlılar Arap aruzunu öğrenip şiirlerini ona uyarlayarak söylemeğe
başlamadan önce genellikle şarkılarını ve şiirlerini çeng ve ney eşliğinde
eski Yunan hece şiirleri tarzında söylerlerdi. Bu yüzden İslâm sonrası II.
ve III. yüzyıllarda bu tür şiirleri İranlılardan duyan edip ve eleştirmenler
söz dizimi ve musiki sanatları açısından Arap şiirine benzetemiyor,
manzum diye niteleyemiyor ve bu tür şiirlere “secili nesir” ya da “kafiyesiz şiir” adı veriyorlardı. Ne yazık ki bu tür şiirlerden günümüze kadar gelen fazla örnek yoktur. Özellikle Sasanîler ve ilk İslâmî dönemlerden bir şiir kitabı bize ulaşmamış ya da o dönemler antik İran şiir tarzında söylenen şiirler kimseler tarafından kayda alınarak koruma altına
alınamamıştır. Sadece birtakım tarih ve edebiyat kaynaklarında birkaç
şair adı ve birkaç şairin çok az sayıda dizesine rastlanır. Bu tür şiirlerin
en eski örneklerinden günümüze kadar gelmiş bir tanesi de İbn
Hurdâzbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik adlı eserinde aktarmış olduğu
Abbâs b. Turhân’ın Semerkant şehrini konu alan şiiridir. 29
Abbasî halifesi Vâsık (eg. 227-232/) döneminde hayatta olan Abbâs b.
Turhân’ın, söylediği şirler II. yüzyıl sonları ve IV. yüzyıl başlarında söylenen şiirler kadar güçlü dizelerden oluşmaz.30 Şairin iğneleyici dili ve
içerikleri oldukça sert şiirleri kendisine hiçbir yarar sağlamamıştır. Bir
gün halife Vâsık, Fazl b. Mervan’a bir hicviye yazmasını emretmiş, o da
çok sert bir şiir yazmış, bu şiiri yüzünden zindana atılmış ve bir süre
sonra da orada ölmüştür. Aynı çağda yaşamış şair Ebû Hiffân (ö.
255/869), şairi hapisteyken ziyarete gittiğinde kendisine şöyle söylediğini

Azernuş, Azertâş, “Ebu’l-Yenbağî”, DMBİ, VI, 440; “Ebu’l-Yenbağî”,
Dânişnâme-yi Îrân, I, 387-388.
29 Aştiyanî, Abbâs İkbâl, “Do Şâir-i Kadîm; Ebu’l-Yenbağî Abbâs b.
Turhân”, Yağmâ (Tahran 1337 hş.) Sayı: 126, s. 457-58.
30 Furuzânfer, Sohen u Sohenverân, s. 15.
28
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aktarır: “Ben Ebu’l-Yenbağî’yim; yaraşmayan sözler söyledim, işte böyle yaraştığı gibi zindana atıldım.” 31
Semerkant ile ilgili bir mersiye söylediğinden hareketle bu şehirden
olduğu, Semerkant hükümdarlarının da Turhân unvanıyla anıldığı belirtilir. Şairin bu şiirini Emevîlerin son dönemlerinde Semerkant şehrine
yapılan Arap saldırıları sonunda 159/776 yılları öncelerinde şehrin yıkılması üzerine yazmış olduğu kabul edilir. Şair de o zamanlar gençlik
yıllarını yaşamaktadır.32 Semerkant şehrinin yıkık halini betimleyen iki
dizesi İbn Hurdâzbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik adlı eserinde aktarılır:

سمرقند کند مند
بذینت کی افکند
از چاچ ته بهی
همیشه ته خهی

33

Bayındır Semerkand!
Seni kim bu hale düşürdü?
Sen Çaç’tan daha güzelsin;
Sen her zaman güzelsin! 34
İslâm sonrası dönemde ilk şiir yazan şairlerden biri olan Ebu’lYenbağî’nin önemli bir özelliği de klasik Fars şiirinin ilk devrelerinde
Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 21; Aştiyanî, Abbâs İkbâl, “Ebu’lYenbağî Abbâs b. Turhân”, Mihr, 1312 hş. Sayı: 10, s. 736; Azernuş, Azertâş,
“Ebu’l-Yenbağî”, DMBİ, VI, 440; Richard, Y., “Abu’l-Yanbaḡī”, Encyclopædia
Iranica, I, 395/iranicaonline.org.
32 Bahâr, “Şi’r Der Îrân”, Bahâr ve Edeb-i Fârsî, I, 105-106.
33 Bu şiirin Yeni Farsça şekli şöyledir:
ای سمرقند خراب و ویران
ترا بدین روز که افکند
تو از شهر چاچ بهتری
و تو هم واره خوب و پسندیده ای
31

Bahâr, “Şi’r Der Îrân”, Bahâr ve Edeb-i Fârsî, I, 105; Safâ, Tarîh-i Edebiyyât
Der Îrân, I, 149; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 21; Hakimî, Rubâî ve
Rubâîserâyân, s. 34.
34
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vatan konulu şiir yazmış ilk şairlerden biri olmasıdır. Burada aktarılan
şiiri onun vatan, ulus, ulusal değerler ile öz yurdu Semerkand’ın yıkılışı
ve viraneye dönmesi karşısında şairsel ve ulusal duruşunu göstermesi
açısından çok önemlidir. 35
5. HABBÂZ-İ KAYİNÎ
Kaynaklarda; IV./X. yüzyıl sonlarıyla V./XI. yüzyılın ilk dönemlerinde
yaşadığı belirtilen Habbâz-i Kayinî hakkında fazla bilgi yoktur. Günümüze gelen sadece iki dize şiiri vardır.36 Luğat-i Furs’ta aktarılan dizeleri
şunlardır:

نکنی هیچ کار روز دراز
کار تو شب بود چو خربیواز
Uzun gün hiç çalışmazsın;
Senin işin yarasa gibi geceleri. 37

به روز هیچ نبینم ترا به شغل و به ساز
به شب کنی همه کاری بسان خر بیواز
Gündüz seni işle güçle uğraşırken hiç görmem;
Yarasa gibi bütün işlerini geceleri yapıyorsun. 38

Mueyyed, Haşmet, “Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî”, Îrânşinâsî, 1370 hş, IX, 71.
Kedkenî, Muhammed Rıza Şefiî, “Telakki-yi Kudemâ Ez Veten”, Buhârâ
Tahran 1389 hş., sayı: 75, s. 31.
36 Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 290; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i
Fârsî, s. 20; 143; Nefisî, Ahvâl ve Eş’âr-i Rûdekî, s. 255; Dihhudâ, “Habbâz-i
Kayinî”, loghatnaameh.org.
37 Esedî-yi Tusî, Luğat-i Furs, s. 173; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 33;
Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 290; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s.
174.
38 Esedî-yi Tusî, Luğat-i Furs, s. 173; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 33;
Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 290.
35
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6. REFÎUDDÎN-İ NİŞABURÎ
Bazı kaynaklarda adı ve nisbesi “Refî-i Nişaburî” diye de geçen
Refîuddîn-i Nişaburî IV./X. yüzyılın son dönemleriyle V./XI. yüzyılın ilk
dönemlerinde yaşamış, Menuçehrî-yi Damganî’nin de divanında söz
ettiği Nişaburlu yedi ünlü şairden biridir.39 Rıza Kulî Han Hidâyet kendisinden “Fars şiirinin öncülerinden biri” ve “hekim” diye söz etmiş,
eserinde iki dize şiirini aktarmıştır.40

ز سنبلی که عذارت بر ارغوان افکند
هزار سوز درین جان ناتوان افکند
بگو که تیر جفا بر که راست خواهی کرد
که ابروی تو خمی باز در کمان افکند
Yanağının erguvan’ın üzerine attığı sümbülden,
Bu çelimsiz cana bin ateş attı.
Söylesene bela okunla kimi hedef alacaksın?!
Baksana kaşın yine yaya bir büklüm attı. 41
7. AŞNANÎ-Yİ CUYBARÎ
Samanîler döneminde yaşamış, Rudekî’nin çağdaşlarından Ahmed
Aşnanî-yi Cuybarî’nin hayatıyla ilgili bilgi yok denecek kadar azdır.

Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, I, 650-651; Tehranî, Ağa Bozorg, Ez-Zerîa,
IX/2, 379; Nefisî, Menuçehrî, Divân, s. 81; Nefisî, Târîh-i Nazm u Nesr Der Îrân
ve Der Zebân-i Fârsî, I, 96; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 143; Mahcûb, “Mesnevîserâyî Der Zebân-i Fârsî Tâ Payân-i Karn-i Pencom-i Hicrî”,
Mecelle-yi Dânişkede-yi Ulûm-i İnsânî, Tebriz 1342 hş., sayı: 65, s. 205.
40 Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, II, 678; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 35;
Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 392; Hayyâmpûr, Ferheng-i Sohenverân, I, 391.
41 Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, II, 678; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 35.
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Sadece üç dize şiiri, Tercümânu’l-belağe, Luğat-i Furs ve bazı sözlüklerde
aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. 42

گشتم جهان و دیدم میری را
بر نیم نان دو جای زده مسمار
کز بیم بخل او به دو سد فرسنگ
گنجشک بر زمین نزند منقار
Gezdim dünyayı; bir emir gördüm;
Yarım ekmeği iki yerden çivilemişti.
Onun cimriliği korkusundan iki yüz fersahta
Serçe bile gagasını yere vurmaz. 43

8. SAFFÂR-İ MERĞEZÎ
Luğat-i Furs ve diğer bazı sözlüklerde aktarılarak günümüze kadar
gelmiş her biri üç ayrı rubainin parçası olan üç dizesinden de hareketle
Saffâr-i Merğezî’nin bir rubai şairi olduğu tahmin edilmektedir. IV./X.
yüzyılın son dönemleriyle V./XI. yüzyılın ilk dönemlerinde yaşamış olan
şairle ilgili kaynaklarda bilgi bulunmaz.44 Menuçehrî-yi Damganî’nin
divanında söz ettiği şairlerden biridir. 45

تو کودک خرد و من چنان سارنجم
جانم ببری همی ندانی رنجم
Sen bir küçücük çocuk, ben ise bir çalı bülbülü;

Raduyanî, Tercümânu’l-belağe, s. 63; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s.
37; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 156; Dihhudâ, “Aşnanîyi Coybarî”, loghatnaameh.org.
43 Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 37; Raduyanî, Tercümânu’l-belağe, s.
63; Dihhudâ, “Eşnanî”, loghatnaameh.org.
44 Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 38; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 302;
Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 144.
45 Menuçehrî, Divân, s. 81.
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Alıyorsun canımı, bilmiyorsun ne sıkıntı çektiğimi! 46

عشق آتش تیز و هیزم تاخ منم
گر عشق بماند این چنین وای تنم
Aşk keskin bir ateş; ben ise seksek odunu;
Bu aşk böyle devam edecekse vay benim halime vay! 47

یا رب چه جهان است این یا رب چه جهان
شادی به ستیر بخشد و غم به قپان
Allah’ım! Bu nasıl dünya? Allah’ım nasıl dünya?!
Mutluluğu direm direm veriyor; üzüntüyü de kantar kantar! 48

9. MANEVÎ-Yİ BUHARAYÎ
Manevî-yi Buharayî, özgün düşünceleri, gönülleri çelen, ince anlamlı
sözleriyle etkileyici bir söz ustasıdır.49 IV./X. yüzyılın son dönemlerinde
yaşamış şairlerden, manevi yönü ağır basan, bilge ve birikimli kanaatkar
bir kişilik olan Manevî-yi Buharayî, Samanî döneminin sonlarını ve Gazneli döneminin ilk devresini görmüştür.50 Klasik dönemin önemli kişilik-

Esedî-yi Tusî, Luğat-i Furs, s. 77; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 302; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 38.
47 Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 302; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 38;
Dihhudâ, “Saffâr”, loghatnaameh.org.
48 Esedî-yi Tusî, Luğat-i Furs, s. 139; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 302;
Dihhudâ, “Saffâr”, loghatnaameh.org.
49 Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 27.
50 Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, III, 1183; Razî, Heft İklîm, III, 1596; Ez-Zerîa,
IX/3, 1073; Buhara; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 40; Mudebbirî, Şâirân-i
Bîdîvân, s. 214; Furuzânfer, Sohen u Sohenverâ n, s. 44; Nefisî, Târîh-i Nazm u
Nesr Der Îrân ve Der Zebân-i Fârsî, I, 35; Hayyâmpûr, Ferheng-i Sohenverân,
“Manevî-yi Buharayî”, II, 861; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 144;
Dihhudâ, “Manevî-yi Buharayî”, loghatnaameh.org.
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lerinden, şiiri süt ve bal tadındaki şairlerinden Manevî-yi Buharayî’nin 51
günümüze sadece 4 dizesi gelebilmiştir. H. Ethe: “Onun elimizdeki dizelerinden İsa Peygamber’in öğretisine benzer bir düşüncesi olduğu anlaşılır”
der.52 Menûçehrî’nin divanında övgüyle andığı beş şairden biridir.53
Hakkında hemen hemen hiç bilgi bulunmayan şair elimizdeki şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla daha çok öğüt içerikli, zühd ve takvayı öven
şiirler söylemiştir. Ebu’l-Atâhiye tarzında şiirleri vardır. Günümüze
gelen çok az şiirinde de yoğun tasavvufi renkler dikkat çeker. 54

بر خدای جهان توکل کن
دار خرسند دل روان خوشنود
که ازین چت خدای قسمت کرد
نی تفاضل زیان نه کوشش سود
Evrenin tanrısına tevekkül et;
Gönlünü razı, ruhunu hoşnut tut.
Bundan sana ne pay verdiyse verdi,
Ne çalışmanın yararı ne çalışmamanın zararı olur. 55

هرچه آن بر تن تو زهر بود
بر تن مردمان مدار تو نوش
ندهی تو داد داد کس مستان
انگبین خر مباش و زهر فروش
Senin tenine zehir olanı,
İnsanların teni için hoş görme.
Razî, Heft İklîm, III, 1596.
Ethé, Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî, s. 29.
53 Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 214
54 Berthels, Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî, I, 245.
55 Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 27; Razî, Heft İklîm, III, 1596; Hidâyet, Mecmau’lfusahâ, III, 1183; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 214.
51
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Kimseye adaletli davranmıyorsan, adalet bekleme!
Bal alan, zehir satan olma! 56
10. HUCESTE-Yİ SERAHSÎ
Tezkirelerde kendisinden söz edilmeyen, ancak IV./X. yüzyılda yaşamış olan Huceste-yi Serahsî’den, Menuçehrî ve Suzenî-yi Semerkandî,
şiirlerinde hiciv şiirleri yazan bir şair olarak söz ederler. Bu ifadelerden
de onun ilk dönem şairleri arasında yer aldığı ve ilk hiciv yazan şairlerden olduğu anlaşılmaktadır. Şiirlerinden elimizde olanlar sadece 12 dizedir. Bunlar da değişik sözlüklerde örnek olarak aktarılarak günümüze
gelmiştir. 57

آن مال و نعمتش همه گردید ترت و مرت
آن خیل و آن حشم همه گشتند زار وار
O malı, mülkü, nimeti hep darmadağın oldu;
O ordular o görkem sönüp yok oldu. 58

در آمد یکی خاد چنگال تیز
ربود از کفَش گوشت و برد و گریز
Pençeleri sivri bir çaylak kuşu geldi
Elinden bir parça eti kapıp evden götürdü. 59

Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 27; Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, III, 1183; Ethé,
Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî, s. 29; Furuzânfer, Sohen u Sohenverân, s. 44.
57 Nefisî, Ahvâl ve Eş’âr-i Rûdekî, s. 255; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s.
49; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 160; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî,
s. 143; Dihhudâ, “Hoceste-yi Serahsî”, loghatnaameh.org.
58 Esedî-yi Tusî, Luğat-i Furs, s. 51; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 161; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 50.
59 Esedî-yi Tusî, Luğat-i Furs, s. 104; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 161; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 49; Dihhudâ, “hâd”, loghatnaameh.org.
56
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نشسته بصد خشم در کازه ای
گرفته بچنگ اندرون بازه ای
Bir avcı kömeltisinde çok dikkatle oturmuş;
Elinde de bir sopa tutmuş. 60

باز گشای ای نگار چشم به عبرت
تات نکوبد فلک به کوبه کوبین
Aç gözünü güzel! İbretle bak;
Felek seni tokmakla dövmeden önce. 61

11. EBÛ TAYYİB-İ SERAHSÎ
Samanîler döneminin değerli söz ustalarından ve erdemli kişiliklerden olan Ebû Tayyib-i Serahsî62, İran edebiyatının önde gelen şairlerinden biridir. O da Menuçehrî’nin kendilerinden övgüyle söz ettiği şairler
arasındadır.63 Aynı zamanda yaşadığı çağın bilim adamlarından da biridir. Divanı zamanın acımasızlığına uğramış ve günümüze gelememiştir.64
Ebû Tayyib-i Serahsî, gerçeği açıktan söyleyen, onu korkup çekinerek
birtakım örtüler altına gizlenmeden doğrudan dillendiren şairler arasında yer alır. Hükümdara zamanın elinden kurtulamayacağını, devranın
hep böyle kalmayacağını açıkça söylemekte, birkaç günlük bu görkemli
baharın ardından bir hazan geleceğini, onun için nazlanmamak gerektiğini söylerdi. Daha sonraki çağlarda Mencîk-i Termizî ve Sadî-yi Şirazî
de onun tarzını izlemişlerdir. Fars didaktik edebiyatının, öğüt ve hikme-

Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 102, 171.
Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 161; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 50.
62 Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, I, 217; Nefisî, Târîh-i Nazm u Nesr Der Îrân ve
Der Zebân-i Fârsî, I, 22; Dihhudâ, “Ebû Tayyib-i Musabî”, loghatnaameh.org
63 Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 51; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 163;
Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 27.
64 Dihhudâ, “Hoceste-yi Serahsî”, loghatnaameh.org.
60
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tin kurucuları olarak Ebû Tayyib-i Serahsî ve Mencîk-i Termizî olarak
kabul edilir. 65

ای پادشاه روی زمین دور از آن تُست
اندیشۀ تقلّب دوران کن و زمان
بیخی نشان که دولت باقیت بر دهد
کاین باغ عمر گاه بهار است و گه خزان
چون کام جاودان متصور نمی شود
خرم کسی که زنده کند نام جاودان
Ey yeryüzü hükümdarı zaman senin zamanın,
Göklerin böyle dönüp dolaşmasını şimdilerde iyi düşün;
Ek bir tohum da sana sonsuz devlet meyvesi versin,
Çünkü bu ömür bahçesi bazen bahar, bazen hazan.
Sonsuza dek arzulara erişilemediğine göre
Mutlu kişi adını canlı tutan ve sonsuzlaştırandır. 66
12. EBÛ NASR-İ MERĞEZÎ
Merv’in ileri gelen kişiliklerinden şair Ebû Nasr-i Merğezî, IV./X.
yüzyılda yaşamıştır. Günümüze gelebilmiş bir tek dize şiiri Luğat-i
Furs’ta aktarılmaktadır. 67

نیست را هست کند تنبل او
هست را نیست کند فرهستش
Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 51-52.
Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 163; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 52;
Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 90.
67 Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 271; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 44:
Nefisî, Târîh-i Nazm u Nesr Der Îrân ve Der Zebân-i Fârsî, I, 25; Nefisî, Ahvâl ve
Eş’âr-i Rûdekî, s. 255; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 144;
Hayyâmpûr, Ferheng-i Sohenverân, I, 36.
65
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Yoğu var eder büyüsü onun;
Varı yok eder büyüsü onun. 68
13. MESUDÎ-Yİ MERVEZÎ
III./IX. yüzyıl sonları ile IV./X. yüzyılın ilk dönemlerinde yaşamış Mesudî-yi Mervezî hakkında tezkireler başta olmak üzere kaynaklarda fazla
bilgi yoktur. O, İran tarihî ve kahramanlık anlatısı konulu rivayetlerini
derleyerek şiir formatında yazıya aktarma girişiminde bulunmuş, bu
amaçla “manzum şahnâme” yazmış ilk şairdir. Bu yüzden İran edebiyatında Şahnâme yazımcılığının öncüsü kabul edilir. Mesudî’nin,
Tehmûrsnâme adıyla da bilinen söz konusu Şahnâme’si ile ilgili de fazla
bilgi yoktur. Mutahhar b. Tahîr Makdisî’nin önemli tarih kaynaklarından yer alan el-Bed’u ve’t-Târîh adlı eserinde Mesudî-yi Mervezî’nin
Şâhnâme’sinden bir yerde ilk İran kralı Keyûmers’in hükümdarlığı, diğer
bir yerde de Sasanî İmparatorluğunun sona erişiyle ilgili bilgiler verilirken iki kez söz edilmektedir.69 Bu eserin iki dizesi başlangıç, bir tek dizesi de son kısmından olmak üzere günümüze sadece üç dizesi gelebilmiştir:

نخستین کیومرث آمد به شاهی
گرفتش به گیتی درون پادشاهی
چو سی سالی به گیتی پادشا بود
که فرمانش به هر جایی روا بود
...
سپری شذ نشان خسروانا
چو کام خویش راندند در جهانا
Esedî-yi Tusî, Luğat-i Furs, s. 35; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 271;
Dihhodâ, “Ferhest”, loghatnaameh.org.
69 Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 369-370; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 20;
Metinî, Celâl, “Der Ma’nî-yi Şahnâme”, İrânşinâsî, II/8 (1369 hş.), s. 744;
Hayyâmpûr, Ferheng-i Sohenverân, II, 841.
68
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İlk olarak tahta Keyûmers çıktı.
Yeryüzü hükümdarı oldu.
Otuz yıl boyunca yeryüzünün hükümdarıydı.
Emri her yerde geçerdi.

...
Hüsrevlerin çağı kapandı.
Dünyada arzularına eriştikten sonra. 70
Kaynaklara göre; Mesudî’nin Şahnâme’si, hezec bahrinde yazılmış hacimli bir kitaptı. Makdisî’nin de ifade ettiği gibi bu manzumeler İranlılar
tarafından son derece önemseniyor, sayfaları anlatılan olayları canlandıran resimlerle süsleniyor, yaygın olarak okunuyor ve ulusal tarihleri
olarak kabul ediliyordu.71 Söz konusu şiirlerdeki kelimeler, kullanım
şekilleri ve cümlelerin kuruluşları bunların III./IX. yüzyıl sonları ya da
IV./X. yüzyılın ilk dönemlerine ait olduğunu göstermektedir. 72
Eski İran hikayelerini derleyerek bir Şahnâme yazmış olan Mesudî-yi
Mervezî’nin bu eseri İranlılar tarafından çok okunmuştur. İranlılar çok
yaygın olarak her yerde bulunabilen bu Şahnâme’yle övünmüşler ve neredeyse onun bütün hikayeleri için çok güzel resimler yapmışlardır. Daha sonraki çağlarda ve günümüzde Firdevsî’nin Şahnâme’sine gösterilen
ilginin bir benzeri o çağlarda bu esere de gösterilmekteydi. 73

Makdisî, Âferîniş ve Târîh, II, 522; Lazard, Eşâr-i Perâkende, s. 47; Mudebbirî, Şâirân-i Bidîvân, s. 19; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 22; Mahcûb,
Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 34, 102.
71 Makdisî, Âferîniş ve Târîh, II, 499; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî,
s. 138, 497; Metinî, Celâl, “Der Ma’nî-yi Şahnâme”, İrânşinâsî, II/8 (1369 hş.),
s. 744.
72 Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 370; Metinî, Celâl, “Der Ma’nî-yi Şahnâme”,
İrânşinâsî, II/8 (1369 hş.), s. 745.
73 Nefisî, Târîh-i Nazm u Nesr, I, 19; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî,
s. 9, 23, 28, 34; Metinî, Celâl, “Der Ma’nî-yi Şahnâme”, İrânşinâsî, II/8 (1369
hş.), s. 745.
70
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IV./X. yüzyılın ilk yıllarında yazılan eser, Yeni Fars şiirinin ilk örneklerinden biri olarak da ayrıca önemlidir. Hem Mesudî, hem de eseri IV./X
ve V/XI. yüzyılın ilk dönemlerinde oldukça ün kazanmıştır.74 Farsça ilk
manzûm Şâhnâme oluşu açısından oldukça önemli olan75 eserin yazım
tarzı ve incelenmesinden anlaşıldığı kadarıyla bu şiirlerin çok eski dönemlerde, hatta Nasr b. Ahmed’in saray şairlerinin şiirlerinden de eski
zamanlarda yazılmış oldukları ve dolayısıyla III./IX. yüzyıl sonlarına ait
oldukları kabul edilir. 76
Fars edebiyatında Şâhnâme yazımcılığının temelini atan kişi Mesudîyi Mervezî’dir. Firdevsî’nin Şâhnâme’deki ifadelerinden anlaşıldığı gibi
yaklaşık üç bin beyitlik bir manzûme olan eseri77 Firdevsî’nin ünlü yapıtına dil ve edebiyat değeri açısından yetişemese de bu tarzın öncüsü ve
ilk örneği olması nedeniyle Şahnâme yazımcılığında son derece özel ve
önemli bir yere sahiptir. Bu Şahnâme, Firdevsî’nin Şâhnâme’sinin güneşi
bütün ışığıyla Horasan’dan her tarafı aydınlatırken V./XI. yüzyıla kadar
onun gölgesinde varlığını sürdürdü. 78
Eser her ne kadar Firdevsî’nin Şahnâme’si değerine yetişemezse de
Farsça ilk manzum Şahnâme oluşu açısından oldukça önemlidir. Eserden
günümüze kadar gelen mesnevî türünde yazılmış değişik vezinlerde üç
dize el-Bed’u ve’t-Târîh’te kayıtlıdır. Bu dizelerden iki tanesi Keyûmers’in
padişahlığından, geriye kalan bir dize ise, Sasanîlerin saltanatının sona
erişi konularından söz etmektedir.79 Mesudî-yi Mervezî’nin Şahnâme’si
V./XI. yüzyıl başlarında da ününü ve önemini korumuş, yoğun ilgi odağı
Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 370-371; Safâ, Hemâseserâyî, s. 173; Mudebbirî,
Şâirân-i Bidîvân, s. 19; Berzger, Huseyn, “Mesûdî-yi Mervezî” Dânişnâme, I,
811.
75 Gilanî, Şâ’irân-i Hem’asr-i Rûdekî, s. 20; Mudebbirî, Şâirân-i Bidîvân, s. 19;
Berzger, Huseyn, “Mesûdî-yi Mervezî” Dânişnâme, I, 811.
76 Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 370; Nefisî, Ahvâl ve Eş’âr-i Rûdekî, s. 311.
77 Mîrzâ Muhammed Hân-i Kazvinî, “Mukaddime-ye Kadîm-i Şâhnâme”,
Hezâre-yi Firdevsî, Tahran 1362 hş., s. 154; Gilanî, Şâ’irân-i Hem’asr-i Rûdekî, s.
20; Kerîmân, Pejûhişî Der Şâhnâme, s. 277; Ekberzâde, Şâhnâme ve Zebân-i
Pehlevî, s. 19.
78 Gilanî, Şairân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 20-21.
79 Gîlânî, Şâ‘irân-i Hem‘asr-i Rûdekî, s. 20; Mudebbirî, Şâirân-i Bidîvân, s. 19;
Berzger, Huseyn, “Mesudî-yi Mervezî” Dânişnâme, I, 811.
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olan eserler arasında yer almıştır. Eserin kendisi ortada bulunmamakta,
ancak bazı bölümleri içerik olarak Sealibî’inin Ğureru Ahbâri’l-mulûk adlı
eserinde ve diğer bazı klasik kaynaklarda aktarılmaktadır. 80
İranlıların şahnâme türü kitaplarda genel olarak görülen geleneklerinden olarak Mesudî-yi Mervezî’nin Şahnâme’sinde de ilk İran hükümdarı Keyûmers hikayesinden başlanarak sultanların ve ulusal kahramanların savaş ve eğlence meclisleriyle törenlerini, resimlerle birlikte anlatma tarzına rastlanmaktadır. 81
Mesudî-yi Mervezî’nin Şahnâme’sinin yazılış tarihi olarak IV./X. yüzyılın ilk yılları kabul edilir. 82
14. FİRÛZ-İ MEŞRİKÎ
III/IX. yüzyıl bilge şairlerinden ve ilk Farsça söyleyen şairlerden biri
olan Firûz-i Meşrikî’nin adı bazı kaynaklarda “Pirûz” diye de geçer. Amr
b. Leys döneminin ünlü söz ustalarındandır. Tahirîler ile Saffarîler dönemlerinin adları ve ünleri günümüze gelebilmiş altı şairinden biridir.
Hanzala-yi Badğisî ve Mahmûd Varrâk-i Herevî ile çağdaştır. Hidâyet’e
göre o Yemen’de bir yerleşim birimi olan “Meşrik”lidir. Şiblî Numanî de
Yemenli olduğu görüşündedir. Yine Hidâyet onun Hanzala-yi Badğisî ve

Gîlânî, Şâ‘irân-i Hem‘asr-i Rûdekî, s. 20; Mudebbirî, Şâirân-i Bidîvân, s. 19;
Berzger, Huseyn, “Mesudî-yi Mervezî” Dânişnâme, I, 811; Sefâî, İbrâhîm,
“Şahnâme ve Şâhnâmeserâyân”, Huner u Merdom (Tahran 1354 hş.), sy. 153154, s. 130.
81 Mîrzâ Muhammed Hân Kazvînî, “Mukaddime-ye Kadîm-i Şahnâme”,
Hezâre-yi Firdevsî, s. 154-155; Safâ, Târîh-i Edebiyyât Der Îrân, I, 369-370; Safâ,
Hemâseserâyî, s. 175; Gîlânî, Şâ‘irân-i Hem‘asr-i Rûdekî, s. 20; Rezmcû, Kalemrov-i Edebiyyât-i Hamâsî, I, 107; Sefâî, İbrâhîm, “Şahnâme ve Şâhnâmeserâyân”, Huner u Merdom (Tahran 1354 hş.), sy. 153-154, s. 130.
82 Safâ, Târîh-i Edebiyyât Der Îrân, I, 370-371; Safâ, Hemâseserâyî, s. 176;
Mudebbirî, Şâirân-i Bidîvân, s. 19; Berzger, Huseyn, “Mesudî-yi Mervezî”
Dânişnâme, I, 811.
80
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Mahmûd Varrâk-i Herevî ile çağdaş olduğunu ve yaşadığı çağda herkesçe “üstad” nitelemesiyle bilinmekte olduğunu belirtir. 83
Rypka onun Ebû Süleyk-i Gurganî’nin çağdaşı ve Saffarîler dönemi
şairi olduğu kanısındadır.84 Ağa Bozorg-i Tehranî de onun hekim şairlerden biri olduğunu ve Saffarîler döneminin ünlü söz ustaları arasında
yer aldığını belirtir.85 Tahirîler ve Saffarîler dönemlerinde Hanzala-yi
Badğisî, Firûz-i Meşrıkî ve Ebû Suleyk-i Gurganî gibi şairler Fars şiirinin
ilk dönemlerinin önemli şairleri olarak bilinirler.86
Firûz, Saffarî emiri Amr b. Leys dönemi şairlerindendir.87 Tezkire yazarları onun Amr b. Leys’in (eg. 265-287/879-900) çağdaşı olduğunu,
saray şairleri arasında yer aldığını ve 283/896 yılında vefat ettiğini belir-

tirler. Ona ait olduğu söylenen ve günümüze gelen toplam 9
dizesi vardır. 88
مرغی است خدنگ ای عجب دیدی
مرغی که بود شکار او جانا
داده پر خویش کرکسش هدیه
تا نه بچه اش برد به مهمانا
Ne ilginç! Bu okun bir kuş olduğunu gördün mü?!
Avı can olan bir kuş!
Yavrusunu götürmesin diye akbaba
Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, II, 946; Şiblî-yi Numanî, Şi’ru’l-Acem, I, 20;
Adîne Kelât Ferâmirz, “Firûz-i Meşrikî”, DZEF, V, 142; Hayyâmpûr, Ferheng-i Sohenverân, “Firûz-i Meşrikî”, II, 723.
84 Rypka, History of İranian Literature, s. 136; Rypka, Târîh-i Edebiyyât-i
Îrân, I, 261
85 Tehranî, Ağa Bozorg, Ez-Zerîa, IX/3, 853.
86 Razî, Heft İklîm, III, 1513.
87 Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 2.
88 Browne, A literary History of Persia, I, 453; Browne, Târîh-i Edebî-yi Îrân,
I, 660-661; Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 181; Lazard, Eşâr-i Perâkende, s. 19; Debîrsiyakî, Pîşâhengân-i Şir-i Pârsî, s. 3; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 7; Zerkânî,
Târîh-i Edebî-yi Îrân, s. 335; Furûzânfer, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, s. 76; Dihhudâ, “Fîrûz-i Meşrikî”, loghatnaameh.org; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i
Fârsî, s. 5; Aḥmad Edāračī Gīlānī, “Fīrūz Mašreqī”, www.iranicaonline.org;
83
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tüyünü ona hediye etmiş! 89

به خط و آن لب و دندانش بنگر
که همواره مرا دارند درتاب
یکی همچون پرن بر اوج خورشید
یکی چون شایورد از گرد مهتاب
Ayva tüylerine, o dudaklarına, o dişlerine baksana;
Beni hep ateşlere salan onlar,
Biri güneşin doruklarında
Biri mehtabın çevresindeki hale 90
14. EBÛ SÜLEYK-İ GURGÂNÎ (III./IX. YÜZYIL)
İslâm sonrası dönemde ilk Farsça şiir söyleyen şairler arasında yer
alan Ebû Süleyk, söz sancağını yücelten, sözü derin anlamlarla dizen bir
şairdir. Muhammed-i Avfî, onun Firûz-i Meşrikî ile çağdaş olduğunu
kaydeder.91 Menuçehrî, onun eski Horasan şairleri denginde bir söz ustası olduğunu belirtmiş, adını kendisinden önce yaşamış büyük şairler
arasında saymıştır. Ebû Süleyk, Amr b. Leys ve halefleri döneminde ya-

Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 2; Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, II, 946; Safâ, Târîh-i
Edebiyyât, I, 181; Debîrsiyakî, Pîşâhengân-i Şir-i Pârsî, s. 3; Mudebbirî, Şâirân-i
Bîdîvân, s. 8; Ethé, Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî, s. 21; Lazard, Eşâr-i Perâkende, s.
19; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 10; Şiblî-yi Numanî, Şi’ru’lAcem, I, 20; Dihhudâ, “Fîrûz-i Meşrikî”, loghatnaameh.org.
90 Esedî-yi Tusî, Luğat-i Furs, s. 72; Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 181; Dihhudâ,
“Hett”, loghatnaameh.org; Lazard, Eşâr-i Perâkende, s. 19; Mahcûb, Sebk-i
Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 10; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 8; Debîrsiyakî,
Pîşâhengân-i Şir-i Pârsî, s. 4;
91 Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 2; Browne, A literary History of Persia, I, 453; Ethé,
Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî, s. 21; Pervizî, Nesrîn, “Ebû Süleyk-i Gurgânî”,
DZEF, I, 144.
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şamış şairler arasında yer alır.92 Tezkire yazarları bu dönemlerden günümüze şiirleri gelmiş iki önemli şairden söz ederler. Bunlardan biri de
Ebû Süleyk’tir.93 Saffarî dönemi şairi olan Ebû Süleyk’in şiirleri dağınık
olarak Ferheng-i Cihângîrî, Ferheng-i Reşîdî gibi sözlüklerde ve edebî bilimlerle ilgili eserlerde yer almaktadır. Günümüze kadar gelebilmiş şiirleri az olsa da Ebû Süleyk-i Gurgânî adı Rudekî’den önce şiir yazmış
ünlü şairler arasında yer almaktadır. Şiirlerinden günümüze gelenler 11
dizedir. Aşağıdaki dizeler tezkirelerde onun şiirleri olarak aktarılır94:

خون خود را گر بریزی بر زمین
به که آب روی ریزی بر کنار
بت پرستیدن به از مردم پرست
پند گیر و کار بند و گوش دار
Kendi kanını yere dökmen
Birinin kucağına yüzsuyunu dökmenden daha iyidir
Puta tapmak kullara tapmaktan daha iyi
Tut öğüdü, yap işini ve kulak ver söze 95

Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, I, 139; Furûzânfer, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, s.
77; Lazard, Eşâr-i Perâkende, s. 21; Nefisî, Târîh-i Nazm u Nesr, I, 19Mudebbirî,
Şâirân-i Bîdîvân, s. 5; Osmanov, M. N., “Abū Salīk Gorgānī”, Encyclopædia
Iranica, IV, 384.
93 Şiblî-yi Numanî, Şi’ru’l-Acem, I, 19; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i
Fârsî, s. 5; Debîrsiyakî, Pîşâhengân-i Şir-i Pârsî, s. 4-5; Hayyâmpûr, Ferheng-i
Sohenverân, I, 26.
92

Browne, Târîh-i Edebî-yi Îrân, I, 661-662; Ethé, Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî, s.
22; Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 181-182; Zerkânî, Târîh-i Edebî-yi Îrân, s. 335;
Osmanov, M. N., “Abū Salīk Gorgānī”, Encyclopædia Iranica, IV, 384; Pervizî,
Nesrîn, “Ebû Süleyk-i Gurgânî”, DZEF, I, 144.
95 Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 3; Ethé, Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî, s. 22; Mudebbirî,
Şâirân-i Bîdîvân, s. 6; Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 182; Mahcûb, Sebk-i Horasanî
Der Şir-i Fârsî, s. 7; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 10; Debîrsiyakî,
Pîşâhengân-i Şir-i Pârsî, s. 4-5.
94
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به مژه دل ز من بدزدیدی
ای به لب قاضی و به مژگان دزد
مزد خواهی که دل ز من بردی
ای شگفتا که دید دزد بمزد
Çaldın kirpiklerinle gönlümü benden sen
Ey dudakları kadı kirpikleri hırsız sen!
Hem gönlümü çaldın hem de ücret mi istersin,
İlginç gördü mü kimse hırsızın ücret istediğini?! 96

16. MUHAMMED B. VASÎF
Muhammed-i Vasîf-i Siczî/Sigzî III./IX. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Yakûb b. Leys sarayı şairlerindendir. Muhammed-i Vasîf Farsça
söyleyen ilk şairler nitelemesiyle bilinen 4-5 şairden biridir. Şiirleri ilk
dönem yeni oluşan dilde ilk şiirler arasında yer aldığı için daha sade ve
ustaca değildir ve bu yüzden de bazı dizelerinde aruz açısından da eksiklikler gözlenmektedir. Kedkenî’nin belirttiği gibi bu dönem şairlerinin
dizelerinde ayal kurma gücü alabildiğine zayıf ve etkisizdir. 97
Kaynaklardaki onunla ilgili bilgiler ilk Farsça şiir söyleyenler arasında olduğunu kesinlikle ortaya koymaktadır. Ancak bu şiirlerinden elimizde olan sadece 23 dizedir. Muhammed b. Vasîf, Bessâm-i Kûrd ve
Muhammed b. Muhalled’in en eski Fars şairleri olmaları yanında, şiirlerinin de hem tarzları ve hem yapısal özellikleri açısından hem de tarihsel
gerçek olayları konu almaları bakımından yine en eski Fars şairleri arasında yer alan Hanzala-yi Badğisî ile Mahmud Varrâk-i Herevî’den daha
üstün ve daha yetenekli şairler olduğunu kabul etmek gerek. 98

Avfî, Lubâbu’l-elbâb, II, 3; Ethé, Târîh-i Edebiyyât-i Fârsî, s. 22; Mudebbirî,
Şâirân-i Bîdîvân, s. 6; Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 182; Mahcûb, Sebk-i Horasanî
Der Şir-i Fârsî, s. 7; Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 10; Debîrsiyakî,
Pîşâhengân-i Şir-i Pârsî, s. 4-5.
97 Buşehrî Pûr, Hurmuz, “Muhammed-i Vasîf-i Sigzî”, DZEF, V, 755;
98 Mahcûb, Sebk-i Horasanî Der Şir-i Fârsî, s. 4.
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Saffarî Devleti’nin kurucusu Yakûb b. Leys (eg. 254-265/868-879) için
Herat’ı fethinden sonra bazı şairlerin Arapça şiir söyledikleri99, ancak
onun, Arapça bilmediği için bu şiirleri anlamadığı, bunun üzerine: “Benim bilmediğim dilde neden şiir okunur” diye çıkışmasının ardından orada
bulunan Yakûb b. Leys’in divan katibi ve şairlerinden Muhammed b.
Vasîf-i Sigzî’nin Farsça şiir söylediği, ondan önce bu dilde şiir söylenmediği, böylece ilk Farsça şiirin Muhammed b. Vasîf tarafından söylendiği
kabul edilir. 100
Eldeki kaynaklar ve belgelere göre Muhammed b. Vasîf’e ait olan ve
kaside şeklinde Arap şiiri örnek alınarak söylenen ilk Farsça şiirin ona ait
olduğu söylenir. Şiirlerinden biri şöyledir:

کوشش بنده سبب از بخشش است
کار قضا بود و ترا عیب نیست
بود و نبود از صفت ایزدست
بنده درمانده بیچاره کیست
اول مخلوق چه باشد زوال
کار جهان اول و آخر یکیست
قول خداوند بخوان فاستقم
99

قد اکرم اهلل اهل المصر بملک یعقوب ذی االفضال و العدد

Târîh-i Sîstân, s. 227; Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 165-166; Lazard, Eşâr-i
Perâkende, s. 13-15; Mahcûb, Sebk-i Horâsânî Der şir-i Farsî, s. 2; Mudebbirî,
Şâirân-i Bîdîvân, s. 10; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî, s. 27-28; BerzgerKâsımnejâd, “Fârsî-yi Derî”, Dânişnâme, II, 1014; Mahcub, Muhammed Cafer, “Mesnevîserayî Der Zebân-i Fârsî”, Neşriyye-yi Dânişkede-yi Edebiyyât-i
Tebrîz (Tebriz 1342 hş.), 65, 182; Buşehrî Pûr, Hurmuz, “Muhammed-i Vasîf-i
Sigzî”, DZEF, V, 755; Felsefî, Nasrullâh, “Ahvâl-i Şâirân-i Îrân”, Mihr, (Tahran 1313 hş.), II/3, 202.
100
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معتقدى شو و بر آن بربایست
Çabalaması kulun karşılık alma için
Yazgısı başına gelen, senin bunda suçun yok.
Varlık da yokluk da Tanrı’nın elinde;
Kim ola zavallı ve çaresiz kul ki?!
Yaratıkların başlangıcı ne ki? Yokluk.
Dünyanın işi böyle başı da sonu da aynı.
Oku Tanrı’nın sözünü ve dosdoğru ol,
İnan ona ve ayrılma onun yolundan. 101
17. BESSÂM-İ KURD
Bessâm-i Kurd, Derî Farsçasıyla şiir söyleyen ilk şairlerdendir.
“Kurd” kelimesi burada “çoban” anlamındadır. Bessâm’ın İran’da yaşayan ve Kürt adıyla bilinen kabilelerle bir ilgisi yoktur.102 Haricîlerden
olup barış görüşmeleri için Yakub’un huzuruna gelmiş bulunan, aynı
zamanda edip bir kişilik olan Bessâm-i Kurd, Muhammed b. Vasîf’in
Farsça şiir söylediğini görünce kendisi de Farsça şiir söylemeğe başlar.103
Muhammed b. Vasîf tarzında Yakûb’u öven çok şiir söylemiştir. Şiirlerinden günümüze gelenler sadece 5 dizedir. Bu dizeler de Yakub’un övgüsünü ve Ammâr-i Haricî’nin yenilgisini konu alır. 104

هر که نبود او به دل متهم
بر اثر دعوت تو کرد نعم
Lazard, Eşâr-i Perâkende, s. 14; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 11.
Zabihullah Safa, “Bassam-e Kurd”, www.iranicaonline.org
103 Safâ, Tarîh-i Edebiyyât Der Îrân, I, 166; Lazard, Eşâr-i Perâkende, s. 16;
Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 13
104 Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 12.
101
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عمر ز عمار بدان شد بری
کاوی خالف آورد تاالجرم
دید بال بر تن و بر جان خویش
گشت بعالم تن او در الم
مکه حرم کرد عرب را خدای
عهد ترا کرد حرم در عجم
هر که درآمد همه باقی شدند
باز فنا شد که ندید این حرم
Çağrına evet dedi
yüreği ışıl ışıl kişi,
Ammar çağrına hayır dediği için
Çaresiz ayrıldı canı teninden.
Belaya yaraşır gördü canını, tenini.
Dünyada teni acılarla doldu.
Mekek’yi Araplara harem yaptı Tanrı,
Senin çağını da Acemlere Harem yaptı
Buraya girenler sonsuzluğa eriştiler,
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Burayı görmeyenler canlarından oldular. 105

18. MUHAMMED B. MUHALLED
Öte yandan yine Sigzli olan, erdemli bir kişilik ve şair bir yetenek
olan Muhammed b. Muhalled de Farsça şiirler söyledi. Muhammed b.
Muhalled de ilk Farsça söyleyen şairlerden biridir. Günümüze kadar
gelen şiirleri toplam üç dizedir.106 Onun şiiri de şudur:

جز تو نزاد آدم و حوا نکشت
شیر نهادی به دل و بر منشت
معجز پیغمبر مکی تویی
به کنش و به منش و به گوشت
فخر کند عمار روزی بزرگ
کو همانم من که یعقوب کشت
Adem ile Havva senden başkasını doğurmadı.
Aslan yaradılışlısın gönlünle varlığınla.
Mekkeli Peygamber’in mucizesi sensin,
İşte, huyda ve güzel sözde.
Ammar övünür o büyük günde
Ben Yakub’un öldürdüğü kişiyim diye. 107

Târîh-i Sîstân, s. 228; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 11.
Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 14.
107 Târîh-i Sîstân, s. 229.
105
106
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19. EBÛ HAFS SOĞDÎ-Yİ SEMERKANDÎ
“İbn Ahvas” diye de bilinen Hekîm b. Ahvas-i Semerkandî, III./IX.
yüzyıl IV./X. yüzyıl başlarında yaşamış İranlı şairlerdendir. Bazılarının
kabul etmelerine rağmen Farsça şiir söyleyen ilk şair olması benimsenmemiştir. Ebû Hafs, yaşadığı çağın en büyük musikişinaslarındandır.
Şehrûd adlı enstrümanı da o muhtemelen IV/X. Yüzyıl sonlarında icad
etmiştir. Önemli birtakım kaynaklar 300-306 yılları arasında onun bu
aleti yaptığını kaydederler. Dolayısıyla Ebû Hafs Soğdî, bir musikişinas
ve şair olarak III/IX. Yüzyıl sonları ve IV/X. yüzyıl başlarında yaşamıştır.
Hidâyet onun Behrâm-i Gûr’dan sonra ilk Farsça söyleyen şair olduğunu, ünlü enstrüman Berbatı da onun icad ettiğini söyler.108 Ancak onun
Behrâm-i Gûr’dan sonra ilk Farsça şiir söylediği görüşü tarihsel gerçeklerle örtüşmez. 109
Şems-i Kays-i Razî, onunla ilgili şunları söyleri: Bazıları onun ilk
Farsça şiir söyleyen şair olduğunu belirtirler. Onun musikide de üstün
yetenekli biri olduğu söylenir. Farabî’nin eserlerinde ondan söz ettiği
kaynaklarda aktarılır. Şahrud adlı enstrümanı ondan sonra güzel çalamadığı bilinir. 110
Farsça ilk şiiri kimin söylediği konusunda kaynaklarda aktarılan birbirinden farklı rivayetler ve bunların değerlendirilmesi sonucu Târîh-i
Sistân’ın rivayetinin daha gerçeğe yakın olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak bu tam kesin bir gerçek olarak kabul edilemez ve Muhammed b.
Vasîf ile çağdaşı iki şairin ilk Farsça şiir söylemiş kişiler olduğunun kanıtı olamaz. Çünkü başka birtakım kaynaklarda bu konuda III/IX. Yüzyılın ilk dönemleri ve ortalarında yaşamış Hanzala-yi Bâdğîsî, Mahmud
Varrâk-i Herevî; III/IX. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ünlü şairler

Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, I, 130.
Hidâyet, Mecmau’l-fusahâ, I, 130; Safâ, Târîh-i Edebiyyât, I, 178-179;
Furûzânfer, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, s. 75-76; Gilanî, Şâirân-i Hemasr-i Rûdekî,
s. 18; Mudebbirî, Şâirân-i Bîdîvân, s. 17; Berzger, Huseyn, “Ebû Hafs-i Soğdî”,
Danişnâme, I, 36; Khaleghi-Motlagh, Dj., “Abū Ḥafṣ Soḡdī”, Encyclopædia
Iranica, I, 294.
110 El-Mucem (Kazvinî), s. 226.
108
109
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Fîrûz Meşrikî ve Ebû Süleyk-i Gurgânî gibi farklı isimler de öne çıkmaktadır. 111
Tezkire yazarları ve tarihçilerin kayıtları dikkate alındığında Horasan’da aruz vezniyle şiir söyleyen ilk şairlerin Mahmûd varrâk-i Herevî
ile Hanzala olduğu anlaşılmaktadır. Bu iki şairin hayatlarının son dönemleri Tahirî yönetimiyle aynı dönemlere rastlamaktadır. Bilindiği gibi
Tahirîler Arap yanlısı ve Farsça’yı önemsemeyen bir hanedandı. Nitekim
son emirleri Muhammed b. Tahir de Horasan’ın başkenti Nişabur’da
Farsça değil, Arapça konuşuyordu. Burada önemli bir konu da; Fars şiirinin III/IX. Yüzyılın ilk yarısında Horasan bölgesinde ortaya çıkması ve
gelişim sürecine girmesi sadece tarihsel ve zamansal açıdan Tahirîler ile
ilişkilendirilmektedir. Yoksa bu yeni şiir tarzının ortaya çıkmasında söz
konusu yönetimin kesinlikle bir etkileri ve destekleri olmamıştır. Bu yeni
dönemin öncüsü olarak kabulü edilen Hanzala da muhtemelen Tahirî
egemenliğinde bulunan coğrafyanın dışında yer alan Badğîs’te yaşamaktaydı, şairliği ve şiirinin de bu hanedanla asla bir ilgisi yoktu. 112

آهوی کوهی در دشت چگونه دودا ؟
 بی یار چگونه بودا ؟، او ندارد یار
Dağ ceylanı çölde nasıl koşsun?!
Yok sevgilisi onun sevgilisiz nasıl yaşasın?! 113
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MENÂKIBU’L-ÂRİFÎN’DE ERZURUM
PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY 

ÖZ
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, ailesi, halifeleri ve kısaca Mevlevilik hakkında kaleme alınmış en önemli eserlerden biri, Ahmed Eflâkî’nin
Menâkıbu’l-ârifîn adlı kitabıdır. Eflâkî, Moğol hükümdarı Keygatu ile beraber 690 (1291) yılında Konya’ya gelmiş, Sultan Veled’i (ö. 1312) ziyaret
etmiş ve bu gelişiyle birlikte bir daha ülkesine dönmeyip 761’de (1360)
Konya’da vefat etmiştir. Eflâkî, şeyhi Ulu Ârif Çelebi’nin isteği üzerine
Mevlâna, halifeleri, Sultan Veled ve çocukları hakkında Farsça bir eser
yazmaya başlamış ve eserini 754’te (1353) bitirerek ona Menâkıbu’l-ârifîn
adını vermiştir. O, şeyhi Ulu Ârif Çelebi ile birlikte Anadolu’da gitmedik
şehir ve belde bırakmamış; hatta bugünkü İran ülkesinde birçok şehri de
gezmiştir. Eflâkî, adı geçen eserinde gittiği, gezdiği ve gördüğü şehir ve
beldelerde tarihî açıdan önemli bilgiler de vermiştir. Bu makalede
Menâkıbu’l-ârifîn’de Erzurum ve Erzurum halkıyla ilgili verilen bilgiler
sade ve anlaşılır bir dille aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahmed Eflâkî, Menâkıbu’l-ârifîn, Erzurum, Erzurum Halkı.
ABSTRACT
The book of Ahmed Eflâkî's Menâkbu'l-ârifîn is one of the most important monuments collected about the Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, family, caliphs and Mevlevi order. Eflaki came to Konya in 690 (1291) along
with the Mongol ruler Keygatu, visited Sultan Veled (d. 1312) and died in
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Konya in 761 (1360) without of returning to his homeland. Eflaki started
to write a Persian work about Mevlânâ, Caliphs, Sultan Veled and his children upon the request of Sheykh Ulu Çelebi and gave his name to
Menākībā'l-Ârifîn by finishing his work in 754 (1353). He visited most of
the cities in Anatolia and Iran with Sheykh Ulu Çelebi. Eflaki also gave
important information from the historical point of view in the cities and
borders he visited. In this article, the information given about the people
of Erzurum and Erzurum in Menâkbu'l-ârifîn is conveyed to a simple and
understandable language.
Keywords: Ahmad Aflâkî, Manakıb al-Arefin, Erzurum, People of Erzurum.

چکیده
کتاب مناقب العارفین احمد افالکی از مهمترین اثرهایی می باشد که در مورد موالنا
جالل الدین رومی ،خانواده اش ،خلفا و به بیان مختصر در مورد طریقت مولویه نگاشته
شده است .افالکی همزمان با حاکم مغل کیگاتو در سال  )1291(690به قونیه آمده است.
سلطان ولد ( ) 1312را زیارت کرده است و با این آمدنش دو باره به وطن خویش باز
نگشته است و در سالل  )1360(761در قونیه درگذشته است .افالکی به درخواست شیخ
او لو عارف چلبی کتابی فارسی در خصوص مولوی ،خلفایش ،سلطان ولد و نوادگانش به
رشته تحریر درآورده و در سال  )1353( 754به پایان رسانده و عنوان مناقب العارفین را
به آن داده است .او همراه با شیخ اولو عارف چلبی تمامی شهرها و مناطق آناطولی را
گشته است .حتی بساری از شهرهای ایران را نیز گشته است .افالکی در اثر فوق الذکر
خویش اطالعاتی در خصوص شهرها و مناطقی که دیده است را بازگو کرده است .در این
مقاله اطالعاتی که در کتاب مناقب العارفین در خصوص ارزروم و مردم آن داده شده است
به زبان ساده نوشته شده است.
کلید واژه ها :احمد افالکی ،مناقب العارفین ،ارزروم ،مردم ارزروم
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GİRİŞ
1071 yılında Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferinden sonra üç dört yıl
içinde Anadolu’nun büyük bir kısmı Selçuklular tarafından fethedilmiştir.
Arslan Yabgu’nun torunu Kutalmış oğlu Süleyman Şah, 467’de (1075) İznik’i başkent yaparak Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurmuş ve I. Kılıçarslan zamanında, İznik’in Haçlı ordusu tarafından kuşatılmasıyla da 469
(1097) yılında Konya devlet merkezi yapılmıştır. Özellikle I. Alâeddin
Keykubad devri Anadolu Selçukluları tarihinin altın devridir. Bu dönemde yapılan fetihler sonucunda devletin sınırları, Marmara bölgesi hariç bugünkü Türkiye sınırlarına ulaşmış; iç ve dış ticaret gelişmiş, güvenlik sağlanıp siyasi istikrar da temin edilmiştir. Bu arada doğuda Moğol
saldırısı baş göstermiş ve Moğol saldırısından kaçan birçok Fars ve Türk
asıllı şair, yazar ve bilim adamı Anadolu’ya gelip yerleşmiş; bazıları Selçuklu sarayında, bazıları ise tekke ve hankahlarda yaşamış ve çoğunlukla
Farsça eserler kaleme almışlardır.1
Bu dönemde, Evhadüddin-i Kirmânî (561-635/1166-1237), Mevlâna
Celâleddin-i Rûmî (604-672/1207-1273), Kāniî-yi Tûsî, Fahruddin-i Irâkī
(610-688/1213-1289), Sadr-i Konevî (ö. 694/1294), Seyf-i Fergânî (ö.
705/1305 sonrası), Nâsır-ı Sîvâsî, Kemâleddin Hubeyş-i Tiflîsî (ö.
579/1183), Muhammed-i Râvendî, Gâzî el-Malatyavî, İbn-i Bîbî (ö.
684/1285), Kerîmeddin Mahmûd-i Aksarâyî gibi daha birçok şair, yazar,
müderris, fakih, bilim adamı, münşi ve tarihçi Anadolu’ya gelip yerleşmiş
ve birçok değerli eser vücuda getirmişlerdir. Bunlardan biri de Mevlâna
ve Mevlevî halifelerinin menkıbelerinin anlatıldığı, hatta içinde Anadolu
şehirleri, beyleri, emirleri ve diğer ileri gelenleri hakkında bilgilerin de verildiği Menâkıbu’l-‘ârifîn adlı kitabın sahibi, XIII. yüzyılın ikinci yarısında
doğup XIV. yüzyılın ikinci yarısından sonra vefat etmiş olan Ahmed
Eflâkî’dir.
AHMED EFLÂKÎ
Büyük sûfî ve şair Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, ailesi, halifeleri ve tarikatı hakkında bilgi veren başlıca kaynaklardan biri sayılan Menâkıbu’l1

Değirmençay, Veyis, Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı Şairleri, Erzurum 2013,
s. 4-5.
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ârifîn adlı eserin yazarı Ahmed Eflâkî’nin adı, doğum yeri, doğum tarihi
ve ailesi hakkında adı geçen eseri dışında eski kaynaklarda bir bilgi yoktur.
Eflâkî, muhtemelen 659/1260’lı yıllarda veya bu tarihten birkaç yıl önce
veya sonra doğmuştur; çünkü o, Moğol hükümdarı Keygatu ile beraber
690 (1291) yılında Konya’ya gelmiş, Sultan Veled’i (ö. 1312) ziyaret etmiş,
bu gelişiyle birlikte bir daha ülkesine dönmemiş ve 761’de (1360)
Konya’da vefat etmiştir. Adı Ahmed’dir; astronomi ilmiyle uğraştığı için
daha çok Eflâkî nisbesiyle meşhur olmuş; Sultan Veled’in oğlu Ulu Ârif
Çelebi’ye (ö. 719/1320) intisap ettikten sonra Ârifî nisbesi ile tanınmıştır.
Eflâkî, Ulu Ârif Çelebi’nin Azerbaycan ve Anadolu’da yaptığı birçok
seyahatinde ona eşlik etmiş, her zaman onunla birlikte olmuş, ömrünün
sonuna kadar da Anadolu’da kalmıştır. O, tahsilinin önemli bir kısmını
doğduğu ülkede tamamlamış; ayrıca Konya’da Sirâceddin Mesnevîhan,
Abdülmümin Tokadî ve Nizâmeddin Erzincânî’den de dersler almıştır.
Eflâkî’nin babası, Özbek Han’ın (712-741/1312-1340) ülkesinde Saray
şehrinde vefat etmiş ve kendisine büyük bir servet bırakmıştır. Eflâkî, miras kalan mallarla babasının kitaplarını almak için Saray şehrine gitmek
istemiş; ancak şeyhi Ulu Ârif Çelebi izin vermediği için bu isteğini gerçekleştirememiştir. Eflâkî, Şiîlerin etkisinde kalan İlhanlı hükümdarı Hudabende (Herbende)’yi ziyarete giden Ulu Ârif Çelebi ile birlikte 716’da
(1317) Sultaniye şehrine gitmiş; yolda şeyhiyle birlikte Kayseri, Sivas, Bayburt, Erzurum, Ahlat ve Tebriz’e uğramış; dönüşte Ladik (Denizli) şehrine, oradan Kütahya’ya gitmiştir. Menâkıbu’l-ârifîn’deki anlatımlarına
göre şeyhi ile birlikte Anadolu’da gitmedik şehir ve belde bırakmamıştır.
Eflâkî, Ulu Ârif Çelebi’nin isteği üzerine Mevlâna ve halifeleri, Sultan
Veled ve çocukları hakkında Farsça bir eser yazmaya başlamış ve bu eserini 754’te (1353) bitirmiş ve ona Menâkıbu’l-ârifîn adını vermiştir. Eser
Tahsin Yazıcı tarafından tenkitli metni (Ankara 1976) ve çevirisi yapılıp
(İstanbul 1986) metni ve çevirisi ayrı ayrı yayımlanmıştır.
Eflakî, şeyhi Ulu Ârif Çelebi’nin vefatından sonra, oğlu Âbid Çelebi’ye
intisap etmiş, onun hizmetinde bazı seyahatlere katılmış; onun ölümünden sonra da sırasıyla Vâcid, Şehzâde ve Emîr Âdil çelebilere intisap etmiştir. Eflakî, 30 Receb 761’de (16 Haziran 1360) Konya’da vefat etmiştir;
Türbe civarında medfundur.

MENÂKIBU’L-ÂRİFÎN’DE ERZURUM  219

Eflâkî’nin adı geçen eseri dışında dört adet Türkçe gazeli ve şeyhi Ulu
Ârif Çelebi’nin vefatında söylediği Farsça iki rubaisi ile 5 beyitlik bir natı
vardır. Bunlar, Kilisli Rifat, Veled Çelebi ve Feridun Nâfiz Uzluk tarafından yayımlanmıştır.2
Ahmed Eflâkî, Menâkıbu’l-ârifîn adlı eserinde VII. (XIII) yüzyılda ve
VIII. (XIV) yüzyılın ilk çeyreğinde Erzurum şehri ve halkı ile ilgili bazı
bilgiler aktarmıştır. Bunlar:

1. ALÂEDDİN KEYKUBAD VE CELÂLEDDİN HARİZMŞAH ERZURUM’DA
Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan Alâeddin, Celâleddin Harizmşah’ın Anadolu’ya doğru geldiği haberini alır; hemen şeyhi Baha Veled’in
türbesini ziyaret eder, huzurunda ağlar, ondan yardım ve himmet dileyerek Harizmşah’ı karşılamaya hazırlanır. Harizmşah’ın ordusu Erzurum
hududuna ulaşmıştır. Bir gece Sultan Alâeddin, elbisesini değiştirip dağlanmamış, rüzgâr gibi giden atlar seçer ve dağ yolundan giderek birkaç
Türk ile birlikte Harizm askerlerine katılır. Harizm emirleri onların kim
olduklarını sorup soruştururlar. Onlar da: “Biz bu diyarın Türklerindeniz.
Erzurum’un dağ nahiyelerinde bulunuyoruz. Bizim atalarımız Ceyhun
nehri civarındandı. Birkaç yıldır Sultan Keybubad bizden yüz çevirip bizi
müşkül duruma sokmuştur. Daima Tanrı’nın yardımına mazhar olan Harizm askerinin gelmesini bekliyoruz; belki, bunlar sayesinde onun zulmünden kurtulabiliriz.” derler. Bu olay Harizmşah’a bildirilince çok sevinir ve bunu hayra yorar. Harizmşah emir buyurur, özel bir sofra kurulur.
Emirlerden, vezirlerden, haslar ve devlet erkânından her biri sofrada yerini alır. Kabul töreni tertip edilir ve misafirler huzura getirilir. Misafirler,
sultanın önünde baş koyarlar ve onun bu tertip ve törenini tam manasıyla
seyrederler. Getirdikleri atları da onlara verirler. Sultan, misafirlere iltifat
eder, hilatler giydirerek güzel vaatlerde bulunur. Misafirlere bir çadır ta-

2

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri (çev. Tahsin Yazıcı), İstanbul 1986, I,
9-11; Ahmed Eflâkî, Menâkib al-Ârifîn (tsh. Tahsin Yazıcı), Ankara 1976, I, 811; Tahsin Yazıcı, “Ahmed Eflâkî”, DİA, İstanbul 1989, II, 62; Tavukçu, O. Kemal, “14. Yy. Mevlevî Şairlerinden Ahmed Eflâkî Dede’nin Bilinmeyen İki Şiiri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 19, s. 95-107; Değirmençay, Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı Şairleri, s. 38-39.
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yin edip ulufe bağlarlar. O gece Harizmşah, “Sultan Alâeddin’in ülkelerinden, her nereden geçtimse bütün halk ondan razı idi. Bu birkaç Türk
ondan neden şikâyet ettiler? Alâeddin’in de bu taraflara geldiği duyuluyor, hilekârlıkta ve gece harekâtında eşi benzeri yoktur. Bu Türkler onun
casusu olmasınlar. Durumu daha iyi tetkik etmek lâzımdır, zira şüphe ihtiyattır” diyerek Erzurum meliki Mugîseddin’i yanına çağırır, onunla bu
hususta görüşüp “Yarın bunların durumunu inceleyelim” der. Sultan
Alâeddin de hemen o gece rüyasında: Bahâ Veled’in gelip kendisine
“Kalk! Hemen atına bin, uyku zamanı mıdır?” dediğini görür. Uyandığı
vakit kendi kendine “Yarın da seyredelim de sonra gideriz” diyerek tekrar
uykuya dalar. Bahâ Veled hazretlerini yine rüyasında görür. Bahâ Veled
tahtın üzerine çıkıp onun göğsüne vurarak: “Ne uyuyorsun?” der. Alâeddin, Bahâ Veled’in heybetinden uyanır; bütün vücudu titremeye başlar.
Adamlarını da uyandırır. Gece yarısı atları eyerleyip yola çıkarlar. Gece
sona erdiği vakit, Harizmşah “Biz bugün onların durumunu inceleyinceye kadar emirlerden birkaç kişi onların çadırının etrafına göz kulak olsunlar” diye emir verir. Fakat sabah olunca hepsinin gitmiş olduğunu görürler. Bunu Harizmşah’a bildirirler. Harizmşah, bunları takip için iki üç
bin yiğit süvari yola çıkarır, kendisi de bunların arkasından atına binip
gider. Sultan Alâeddin, arkasına baktığı vakit bir ordunun kaldırdığı tozların havaya yükseldiğini görür. Bunun üzerine atını doludizgin sürerek
kendi ordusuna ulaşır. Harizmliler de hiçbir şey elde edemeden dönüp
giderler. Sultan Alâeddin askerlerine birçok hediye ve para verip:
“Tanrı’nın yardımı ve Bahâ Veled hazretlerinin himmeti ile biz kuvvetlenmişiz ve galibiz” buyurur. Erzincan’ın Yassı Çimen mevkiine askerini yerleştirir. Harizmşah’la birkaç gün muharebe yaparlar. Beşinci günü birdenbire Tanrı erlerinin kuvvetli nefeslerinden bir yardım ve zafer rüzgârı
eser, Rum askerleri tarafındaki toz ve toprağı havaya kaldırarak Hârizm
askerinin üzerine saçar. Sultan hazretleri “Attığın vakit sen atmadın, fakat
Allah attı” (Kur’ân-ı Kerîm, 8 Enfâl 17) ayetinin işaret ettiği veçhile “bu
yüzler kararsın” dedi. “Güç yetmediği şeyden kaçmak peygamberlerin
âdetlerindendir” hadisinin korkusu da düşmanların kalbine çöker. Nihayet Allah’ın yardımı ile sultanın ordusu galip gelir, askerleri zafer ve saadete kavuşurlar.3
3

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, 112-114; Ahmed Eflâkî, Menâkib alÂrifîn (tsh. Tahsin Yazıcı), Ankara 1980, I, 49-52 (Farsça).
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2. ŞEMS-İ TEBRİZÎ’NİN ERZURUM’DA HOCALIK YAPMASI
Şems-i Tebrizî hazretleri, Erzurum’a gelmiş ve bu şehirde bir ya da birkaç ay kalarak mektep hocalığı yapmıştır. Şems, Erzurum melikinin çok
aptal ve unutkan olan, bütün hocaların aptallığından aciz kaldıkları; bir
yılda Kur’an’ın bir cüzünü bile öğretemedikleri çocuğunu bir ay içinde
hafız yapmış; ona okuma ve yazmanın yanında birçok latif ve zarif şeyler
öğretmiştir.
Erzurum’da itibarlı bir meliğin son derece güzel ve olgun bir çocuğu
vardır. Fakat çok aptal ve unutkandır. Bütün eğitimciler onun aptallığından dolayı ona bir şey öğretemezler. Öyleki, bir yılda Kur’an’ın bir
cüz’ünü bile öğrenemez. Erzurum meliki kalkıp Mevlâna Şemseddin hazretlerinin yanına gelir ve oğlunun halini arz eder. Mevlâna Şemseddin,
“Tanrı’nın yardımı ile ben onu bir ayda hafız yaparım” der. Bunun üzerine çocuğu kendisine teslim ederler. Çocuk günde bir cüz ezberler. Bir ay
içinde Kur’an’ı tamamıyla ezberleyip yazı yazmaya da başlar; ayrıca birçok latif ve zarif şeyler öğrenir, faydalar elde eder. Bunun üzerine melik,
karısı, hizmetçileri ve maiyeti, akraba ve dostları Mevlâna Şemseddin’in
kulu ve müridi olurlar. Çocuk tam bir içtenlikle Mevlâna Şemseddin’in
âşığı olur. Bundan sonra Şems, kendisini anladıklarını ve veliliğinin şöhret bulduğunu öğrendiği an hemen gözden kaybolup Anadolu’nun içlerine doğru hareket eder. Şems, konakladığı her yerde binlerce keramet ve
olağanüstü şey gösterir, tanınacağını anlayınca hemen yola çıkar o beldeyi
terk edermiş.
Şiir:
Aşk kendinde misk kokusu olduğu için rüsva olur (etrafa yayılır),
Miskin sonunda rüsva olmaktan başka çaresi yoktur.4

3. SİVAS’TA ERZURUMLU HOCA
Sivas’ta kendisine uyanların, kendisini bu âlemin kutbu, Âdem’in sırrı
gördükleri, acayip hallerinin olduğunu söyledikleri, mugayyebattan haber veren ve verdiği haberlerin çoğu çıkan Erzurumlu bir hoca vardır. Bu
4

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, 101; Ahmed Eflâkî, Menâkib alÂrifîn, II, 693-694.
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hoca, kılık kıyafeti perişan, karmakarışık, külhan dumanından kararmış,
el ve ayak tırnakları son derece uzamış, mavi gözleri üzerine yazı yazılmak üzere hazırlanmış parlak deriden daha fazla parlayan; halkın önünde
başını önüne eğmiş ufak taşlarla oyun oynayan, herkese önemsiz şeyler
söyleyip gevezelik eden, aşağı tabakadan insanların önünde baş koydukları; önüne konulan yemeklerin, helvaların ve meyvelerin her birinden yiyip oradakilere atan meczup bir zattır.
Ulu Ârif Çelebi’ye göre onun bu hali Kur’an’da “Şeytanlar sizinle mücadele etmek için dostlarına vahiy ve ilhamda bulunurlar (Kur’ân-ı Kerîm,
6 En‘am 121)” ayetinde buyrulduğu gibi şeytanî vahiy üzerine kurulmuş
bir hâldir. Nitekim melekler vasıtasıyla gelen vahiy peygamberlere, kalbe
ait vahiy ve ilham da velilere mahsustur. Avam takımı gerçeği gerçek olmayandan, doğruyu yalandan ayırt edemez.
Ulu Ârif Çelebi hazretleri Sivas şehrinde bir büyüğün semasından çıkmış, arkadaşlarının zaviyesine giderken yolda bir kalabalığa rastlar.
Orada sayısız halk toplanmıştır. Birinin ortada başını önüne eğmiş ufak
taşlarla oyun oynadığını, herkese önemsiz şeyler söyleyip gevezelik ettiğini, etrafına konulan yemeklerin, helvaların ve meyvelerin her birinden
yediğini ve oradakilere attığını; aşağı tabakadan insanların onun önünde
baş koyduklarını görür. Bu zat, kılık kıyafeti perişan, karmakarışık, külhan dumanından kararmış, el ve ayak tırnakları son derece uzamış, mavi
gözleri üzerine yazı yazılmak üzere hazırlanmış parlak deriden daha fazla
parlayan bir adamdır. Çelebi, “Bu ne biçim adamdır?” diye sorar. Ona
uyanlardan biri, “Bu âlemin kutbu, Âdem’in sırrı olan Erzurumlu hocadır” diye cevap verir. Onun acayip halleri olduğunu söylerler. Şöyle ki o
süflî, mugayyebattan haber verir ve verdiği haberlerin çoğu çıkarmış.
Onun bu hâli Kur’an’da “Şeytanlar sizinle mücadele etmek için dostlarına
vahiy ve ilhamda bulunurlar (Kur’ân-ı Kerîm, 6 En‘âm 121)” ayetinde buyrulduğu gibi şeytanî vahiy üzerine kurulmuştur. Nitekim melekler vasıtasıyla gelen vahiy peygamberlere, kalbe ait vahiy ve ilhamda velilere
mahsustur. Avam takımı gerçeği, gerçek olmayandan, doğruyu yalandan
ayırt edemez.
İşin gerçeği şudur ki veliyi veli bilir ve kutbu da kutup tanır; âlimi âlim
anlar, ârifi de ârif tarif eder. Fazilet ehlini yalnız fazilet sahipleri bilir.
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“Onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan daha sapıktırlar (Kur’ân-ı Kerîm,
25 Furkan 46) ayetinde buyrulduğu gibi haşarat kabilinden olan insanların hepsi peygamberlerin ve velilerin taklitçisi olmuşlardır. Onlar, anlayışlı iç nazarları ve aydınlatıcı zamirleri olmadığı için doğrudur ümidiyle
her gerçek olmayan boş şeye inanırlar. Dış kerametlerle ve şeytanın aldatmasıyla gururlanırlar; fakat halk, bu insanların muamelesinin şeytanla olduğunu, ruhlar âleminden ve levhaların sırrından habersiz bulunduklarını, Muhammed’e uyma yolundan uzak düştüklerini bilmez. Onlarda gözüken kerametler de talihsizleri yoldan çıkarmak içindir; eşya zıddı ile
meydana çıkar. Velilerde görülen temiz kerametler ise Tanrı’dan korkan
ruhlara doğru yolu göstermek içindir. “İnsanlar onun ilminden onun istediğinden başkasını kavrayamazlar” (Kur’ân-ı Kerîm, 2 Bakara 256).
Çelebi hazretleri bu adama âlemin kutbu dediklerini görünce velilik
gayretinden kendini tutamayıp attan iner ve o kalabalık arasına girer. O
şaşkın adamın ensesine şiddetli üç tokat vurur. O kadar kuvvetli vurur ki
adamın alnı yere çarpar. Daha sonra Çelebi, “tasını tarağını topla” diye
bağırır. Bunun üzerine Sivas’ın rintleri ve kötü düşüncelerle dolu aşağı
tabakadan halk her taraftan atılırlar, büyük bir karışıklık olur ve bir anda
Sivas şehri birbirine karışır. Kılıçları ve bıçakları çekerek Çelebi’yi ortaya
alırlar. Diğer taraftan da Konya ve Kayseri rintleri ve Arap Noyan’ın askerleri atlara binerek halkı öldürmeyi kararlaştırırlar. Bir kıyamettir kopar. O zaman Samagar Noyan’ın oğlu Arap Noyan Sivas şehrinin hâkimi
ve Çelebi’nin candan mürididir. Ahi Muhammed Divane de hayattadır.
Ahi Muhammed Divane, bütün ahiler ve büyüklerle ilerleyerek halkı birbirinden ayırır; sonra “Çelebi Ârif hazretlerinin insanların padişahzadesi
ve Mevlâna’nın şimdiki sırrı ve abdalın kutbu olduğunu biliniz. Bizim Erzurumlu şeyh de sizin gözünüze göre Rum abdalları cümlesindendir ve
şehrin sakinlerindendir. Bu kadar yıl da mezbelelerde ve külhanlarda bulunmuştur. Şimdi bu ulu kişi büyük bir gayret sebebiyle ona el kaldırdı,
onun yolunu kesip “tasını tarağını topla” buyurdu. O halde şimdi size düşen neticenin ne olacağını uzaktan seyretmek ve kollamaktır. Bakalım
bundan ne çıkar?” der. Bunun üzerine Çelebi hazretleri o heyecan içinde
hemen Tokat’a hareket eder. Yedinci günde Erzurumlu şeyh varlık âleminden yokluk âlemine göçer.5
5

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, 180-182; Ahmed Eflâkî, Menâkib alÂrifîn, II, 852-856.
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Bu olayın devamında Çelebi hazretleri uğurla Konya’ya ulaşıp Veled
hazretlerinin elini öpmekle şeref bulup baş koyunca Veled, “Ârif, o biçare
felek çarpmış ve serseme hangi elinle vurdun? Ver de onu öpeyim” demiş
ve mübarek gözlerini öpüp aferinlerde bulunup “Tanrıya yemin ederim
ki Tanrı’ya yemin ederim ki eğer bizim Ârif’in hiçbir kerameti ve menzili
olmasa bu ona kâfidir. Çünkü o, o sersemin ensesine vurdu, onu sapıklık
âleminden kurtardı, yolunu şaşırmış halkı da doğru yola getirdi” buyurmuştur.
Zalim öldü, bu dünya dirildi. Her biri yeniden Tanrı’nın kulu oldu.6

4. ULU ÂRİF ÇELEBİ BAYBURT, ERZURUM VE MÜLHAKATININ HÂKİMİ
HOCA YAKUT’UN KONUĞU OLUR
Sultan Veled, oğlu Ulu Ârif Çelebi’yi İlhanlı hükümdarı Herbende’ye
yani Olcaytu Han’a (703-716/1304-1316) öğüt vermesi, Şiîlerin ve Rafizîlerin mezhebinden men etmesi için Sultaniye’ye gönderir. Çelebi yol hazırlığına başladığında Sultan Veled vefat eder; ancak vefat etmeden “Ârif,
Herbende Han’ı ihmal etme!” diye vasiyet eder. Neticede Ârif Çelebi, 715
(1315) tarihinde birkaç dostuyla birlikte Han’ın yanına gitmek üzere yola
çıkar. Bayburt şehrine ulaşınca halifelerinden Bayburtlu Ahi Ahmed’in
makamında birkaç gün konaklar.
Ramazan ayında (18 Şaban-29 Ramazan 716/17 Kasım-15 Aralık
1316’da) orada bulunur. Birdenbire Bayburt, Erzurum ili ve buralara bağlı
yerlere egemen olan Hoca Yakut kapıdan içeri girer. Çelebi hazretlerinin
elini öptükten sonra onu kendi köyüne davet eder. Çelebi bu daveti kabul
eder, bütün arkadaşlarıyla birlikte gider ve çok yüksek bir sarayda konaklarlar. O günü büyük bir toplantı ve sema olur. Çelebi hazretleri ertesi gece
yani Ramazan bayramının arefesi (29 Ramazan 716/15 Aralık 1316) semaın
en hareketli anında Hoca Yakut’u bir kenara çekerek “Boş bulunma, sizin
padişahınız Olcaytu Han ölmüştür. Fakat bizim padişahımız hay ve kayyumdur (diridir, ezelî ve ebedîdir, zatı ile ayaktadır). Onun saltanatı kay-

6

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, 182; Ahmed Eflâkî, Menâkib alÂrifîn, II, 856.
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bolmaz. Şimdi senin için yapılacak şey Tanrı’nın dergâhının etrafını dolaşmak, yaratığın hizmetinden yaratanın hizmetine geçmek, beka mülkünü ve baki olan padişahı istemektir” der ve şu rubaiyi okur:
Dünyada ister padişah ister emir olsun,
(Hepsi Allah’ın) emrine bağlı ve takdirine mutidir.
Aman sen âşık ol ve ölümden kurtul;
Çünkü onlar ölürler; ama âşıklar ölmez!
Bunun üzerine Hoca Yakut, bu haberin dehşetinden sersemleşir. Baş
koyup bu hali sorar. Çelebi, “Ben bilmiyorum. Gayb âleminden bize böyle
gösterdiler” der. Hoca Yakut baş koyup o kadar hizmetlerde bulunur ki
anlatılamaz.7

5. ULU ÂRİF ÇELEBİ VE PAŞA HATUN
Ârif Çelebi, bir müddet Erzurum’da kalmış ve İlhanlı hükümdarı Keygatu/Geyhatu’nun Karısı, sevgilisi Paşa Hatun ile muhtemelen bir aşk hayatı yaşamıştır. Bu aşkı zamanın ulularından, dünyanın ünlü erlerinden,
halifelerin örneği Bayburtlu Ahi Emir Ahmed rivayet etmiş ve Ahmed Eflakî de Menâkıbu’l-ârifîn’inde kaleme almıştır.
Olayın kahramanlarından Ârif Çelebi, Sultan Veled’in oğlu ve
Mevlâna’nın torunudur. 8 Zilkade 670’te (6 Haziran 1272) Konya’da doğmuştur. Annesi, Mevlânâ’nın halifesi Selâhaddîn-i Zerkûb’un kızı Fâtıma
Hatun’dur. Adı Ferîdûn, lakabı Celâleddin’dir. Emîr Ârif veya Ulu Ârif
Çelebi unvanı ile tanınmıştır.

7

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, 183-184; Ahmed Eflâkî, Menâkib alÂrifîn, II, 858-862.
Not: Bu bilgilerden, Ulu Ârif Çelebi’nin Sultaniye’ye giderken Bayburt’ta
Ahi Emir Ahmed’in makamında bir müddet konakladığı; Erzurum ve yöresinin hâkimi Hoca Yakut’un Bayburt’a geldiği, Çelebi’yi Erzurum’a davet ettiği
ve bu davet üzerine Çelebi’nin Erzurum’a geldiği ve Hoca Yakut’un misafiri
olduğu; Çelebî’nin Hoca Yakut’a öğütler verdiği ve onun bu öğütler neticesinde kendinden geçtiğini; daha sonra baş koyup Çelebî’ye birçok hizmetlerde bulunduğu; ayrıca Hoca Yakut’un İlhanlı devleti hükümdarı Olcaytu
Han’ın Erzurum ve mülhakatı valisi olduğu; o tarihte bu bölgenin İlhanlıların
hâkimiyetinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
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Hür ve kayıtsız bir hayatı tercih eden Ârif Çelebi, Anadolu’nun birçok
şehri ve beldesi yanında Tebriz, Merend ve Sultaniye gibi bugünkü İran
topraklarında da birçok şehre ve beldeye seyahatlerde bulunmuştur. 719
yılı Zilkade ayının son Cuma günü (11 Ocak 1320) Aksaray’dan Konya’ya
döndüğünde hastalanmış ve 24 Zilhicce 719’da (5 Şubat 1320) vefat etmiştir.
Mevlevî tarikatının yayılmasında büyük rolü olan Ârif Çelebi, Mevlevîlere karşı olanlarla mücadele etmekten çekinmemiştir. Onun bu tutumu, karşı olanlara korku vermiş ve gittiği her yerde bazı olaylara yol
açmıştır. Ârif Çelebi, babasının ısrarları neticesinde bir hanımla evlenmiş
ve bu eşinden Emîr Âdil ve Emîr Âbid adlarında iki oğlu dünyaya gelmiştir. Orta derecede bir şair olan Ârif Çelebi’nin kaside, gazel ve rubailerden
oluşan Farsça bir divanı vardır.8
Olayın kadın kahramanı Paşa Hatun ise, İlhanlı hükümdarı Keygatu/Geyhatu’nun eşi olup Erzurum’da yaşamaktadır ve Mevlâna ailesinin muhiplerindendir. Arif Çelebi’yi çok sevmiş, onun toprağını öpmeyi
canının kıblesi yapmış; bir süre de birlikte sohbette bulunmuşlardır. Çelebi’nin Konya’ya gitmesine izin vermemiş; bunun üzerine Sultan Veled’den oğluna davetnameler gelmiş; fakat dönme imkânı olmamıştır. Bir
gün Çelebi, Paşa Hatun’dan kendisine yakışmayan bir hareket görüp incinmiş ve kızarak Bayburt’a gitmiştir. Ardından Paşa Hatun kendisine
mektup yazarak bir naiple göndermiş ve naip Bayburt’a gelmeden Paşa
Hatun vefat etmiştir. Ârif Çelebi, Ahi Emir Ahmed ve naiple birlikte Paşa
Hatun’un ölümünün yedinci günü Erzurum’a gelmişler. Çelebi cenazenin
bulunduğu odaya girip heyecanlar göstermiş; onu kucaklayarak günahını
affetmiş ve Paşa Hatun’un ölümünün kırkıncı günü yemeğine katıldıktan
sonra Konya’ya hareket etmiştir. Bu bilgilere göre Paşa Hatun Erzurum’da vefat etmiştir; fakat kabrinin nerede olduğu belli değildir; belki
daha sonra Erzurum’dan Kirman’da annesi Türkan Hatun Medresesi’ne
nakledilmiştir.
Eflâkî’nin verdiği bilgiler böyle olmakla birlikte, Osman Gürbüz ve
başka araştırmacılara göre, İlhanlı hükümdarı Geyhatu (l291-1295)’nun
eşinin adı Hudavend Padişah Hatun olup İlhanlı hükümdarı Abaka (l265-
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Tahsin Yazıcı, “Ârif Çelebi”, DİA, İstanbul 1991, III, 363-364.
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1282)’dan sonra Geygatu ile evlenmiş, onunla birlikte Anadolu’ya gelmiştir. Kirman’ın merkezi Sircan elinden alınıp yerine Selçuklu ülkesinde bir
ikta verilmiştir. Burası Erzurum veya başka bir yer olabilir.
Osman Gürbüz, Geyhatu (l291-1295)’nun eşinin adının Hudavend Padişah Hatun olduğu söyler; ancak hemen ardından “Eflakî’nin Geyhatu’nun eşi Paşa Hatun’un Erzurum’da vefat ettiğini haber vermesi tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır” diyerek Paşa ismi her ne kadar Padişah kelimesinden türemiş ve Türk telaffuzu olsa da söz konusu iki ismin,
farklı isimler olduğuna bakmadan Paşa Hatun’un Erzurum’da öldürüldüğü rivayetinin tarihi gerçeklerle bağdaşmadığı söyler ve “Padişah Hatun’un, Baydu Han (l295)’a götürülürken Yaylak’ta, aniden odasına giren
birkaç kişi tarafından öldürüldüğü ve kısa süre sonra mezarının Kirman’da annesi Türkan Hatun Medresesi’ne nakledildiği bilinmektedir.
Kaldı ki Padişah Hatun’un ailesi ve kendisi Kutluk Devleti’nde uzun yıllar yöneticilik yapmışlar ve Kirman bölgesinde hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Bilgin ve edebiyatçılara özel bir ilgi gösteren Padişah Hatun’un
şiirleri bulunmakla birlikte ondan bize ulaşan (muhtemelen Erzurum Hatuniye Medresesi dışında) başka bir mimari eser bilinmemektedir” der.9
Eğer Padişah hatun, 1295’de öldürülmüşse Ârif Çelebi o zaman yirmi üç
yaşında, genç bir delikanlıdır.
Bu makalede olayın anlatıldığı eser bir menkıbe kitabıdır; ancak söz
konusu olayı Bayburtlu Ahi Emir Ahmed’in rivayet ettiği gözden uzak
tutulmamalıdır. Eğer Paşa Hatun ile Ârif Çelebi arasında böyle bir olay
cereyan etmemiş olsaydı, Ahi Emir Ahmed niçin böyle bir şeyi rivayet etmiş olsun ki? Ahi Emir Ahmed, müntesibi olduğu Mevlevî şeyhi Sultan
Veled’in oğlu olan, babasının ölümünden sonra yerine geçen bir zat hakkında olmamış veya yaşanmamış bir olayı uydurup rivayet etsin ki? Evet,
Paşa Hatun veya Padişah Hatun birbirine yakın isimlerdir; ancak bu rivayet de göz ardı edilmemelidir.
Ârif Çelebi ile Paşa Hatun arasındaki olay söz konusu eserde şöyle anlatılır:

9

Osman Gürbüz, “Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin Yapım Tarihi ve
Banisi Hakkında Yeni Bir Yaklaşım”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 25, Erzurum 2004, s. 150-158.
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Ârif Çelebi Erzurum’da bulunan sevgilisi Paşa Hatun’dan kendisine
yakışmayan bir hareket görüp incinir ve haber vermeden Mevlevî halifelerinden olan Bayburtlu Ahi Emir Ahmed’in yanına gider. Paşa Hatun yukarıda da ifade edildiği gibi İlhanlı hükümdarı Keygatu’nun (690694/1291-1294) karısı olup muhtemelen kocasından uzakta ve ayrıdır ya
da kocası Keygatu öldürüldüğü için kendisi dul kalmış olup Erzurum’da
yaşamaktadır.
Söz konusu olayı veya hikâyeyi Bayburtlu Ahi Emir Ahmed anlatmış;
Ahmed Eflakî de eseri Menâkıbu’l-ârifîn’de yazmıştır. Olayın yaşandığı
zamanda Ahmed Eflâkî henüz Anadolu’ya gelmemiştir.
Ahi Emir Ahmed, Bayburt’ta müritlerle birlikte bir bahçede sohbet
ederken birden Çelebi hazretlerinin yalnız başına at üzerinde gelip selam
verdiğini ve attan indiğini görür. Çelebi bir süre sıkılmış bir hâlde oturur
ve hiç kimseyle meşgul olmaz; alttan alta sık sık bir şeyler söyler; fakat
anlaşılmaz. Ahi Emir Ahmed, yanına gidip baş koyar ve latife yoluyla sıkılmasının nedenini sorar. Bunun üzerine Çelebi, “Benim sevgilim olan
Paşa Hatun’dan kendisine yakışmayan bir hareket görüp incindim. Tam
bir gazapla çıktım gittim.” der.
Paşa Hatun Erzurum’da olup Mevlâna hanedanının muhiplerindendir. Çelebi hazretlerini çok sevmiş, onun toprağını öpmeyi canının kıblesi
yapmıştır. Bir süre de birlikte sohbette bulunmuşlardır. Paşa Hatun, Çelebi’nin Konya’ya gitmesine izin vermez. Bunun üzerine Sultan Veled
hazretlerinden davetnameler gelir, fakat dönme imkânı olmaz.
Çelebi hazretleri üç gün üç gece iftar etmemiştir. Sabahleyin herise
(keşkek) ister. Elini yemeğe uzatınca, “Yazık! Paşa Hatun öldü” deyip
elini yemekten çeker ve hüngür hüngür ağlamaya başlar. Emir Ahmed ve
arkadaşları, hayret içinde âciz kalmışken bir anda bir haberci içeri girip
“Hatun’un naibi geliyor” der. Naip attan iner, baş koyup Çelebi’ye bir
mektup verir. Bu mektupta Paşa Hatun yalvarıp özürler dilemekte ve Çelebi’yi Erzurum’a çağırmaktadır. Çelebi aşırı derecede içlenir ve çok üzülür, sonra: “Yazık nazenin dost, yazık yeryüzünün hanımı” dedikten
sonra şu beyitleri söyler:
Yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar ki öyle bir ay, bir bulutun altında kayboldu.
Ey gönlü uyumuş kimse! Sen, ebediyen kalmayan ülkeyi bir rüya bil.
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Doğu ve Batı ülkelerini elinde tutmuş farz etsen de, mademki o mülk geçicidir,
öyleyse sen onu şimşek gibi farz et.
Emir Ahmed, bu hâlin sırrını tekrar sorar. Çelebi, “Mektup gönderen
bizim Paşa Hatun bu dünyadan göçtü ve gayıplara mensup olanların
onun tabutunu götürdüklerini gördüm” der. Orada hazır bulunanlar hayrette kalıp üzülürler ve Paşa Hatun’un ölüm tarihini yazarlar. Çelebi hemen ata binip Hatun’un naibinin refakatinde Erzurum’a hareket eder.
Emir Ahmed ve arkadaşları da taziye için Çelebi ile birlikte giderler. Erzurum’a ulaştıkları gün Paşa Hatun’un ölümünün yedinci günüdür. Paşa
Hatun’un bütün yakınları Çelebi’yi karşılarlar, feryatlar edip onun ayağına baş koyarlar. Ağıtlar yakılır. Çelebi hazretleri Paşa Hatun’un cenazesinin bulunduğu tahtın üzerine uyumuş gibi yatar; onu kucaklayarak günahını affeder ve af dileyip şu rubaiyi okur:
Ecel kılıcına karşı bütün siperler hiçtir.
Bu ululuk, bu gümüş ve altınlar hiçtir.
Zamanın iyisine ve kötüsüne baktım,
İyi olan iyiliktir, diğerleri hiçtir.
Ve tekrar şu rubaiyi okur:
Ecel, dermanı olmayan bir derttir.
Şah ve vezir de onun fermanı altındadır.
Kirman mülkünü yiyen o sultan nerede?
Bugün onu Kirman (kurtlar) yemektedir.
Paşa Hatun’un ölümünün kırkıncı günü yemekli toplantıda ise şu rubaiyi okur:
Sevinç arama; çünkü zamanın ürünü üzüntüdür.
Her zerre Keykubad’ın ve Cem’in toprağındandır.
Bütün emeller ve uzun ömrün ürünleri
Bir rüya, bir hayal, bir aldatma ve bir andır.
Çelebi aynı gün Konya’ya hareket eder.10
Buradan, İlhanlı hükümdarı Keygatu’nun eşinin Erzurum’da bulunduğu; Mevlâna ailesinin muhiplerinden olup Ulu Ârif Çelebi’nin sevgilisi
10

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, 198-199; Ahmed Eflâkî, Menâkib
al-Ârifîn, II, 888-891.
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olduğu ve ondan Erzurum’da kalmasını istediği; bu yüzden Çelebi’nin
uzun süre Erzurum’da kaldığı; Konya’ya dönmesi için babası Sultan Veled’in birkaç kez davetçi gönderdiği ve dönüşünün uzun bir süre geciktiği; Çelebi’nin Paşa Hatun’dan kendisine yakışmayan bir hareket görüp
incindiği; belki de içeriği belli olmayan bir talepte bulunduğu ve bu talebin Paşa Hatun tarafından reddedildiği; Paşa Hatun’un hareketinden
veya talebi reddetmesinden dolayı Çelebi’nin kızıp Bayburt’a gittiği; Çelebi’nin Bayburt’a gittiğini öğrenen Paşa Hatun’un bu olaydan dolayı son
derece pişman olup naibiyle ona bir mektup gönderdiği; bu mektupta
özürler dileyip Çelebi’yi Erzurum’a çağırdığı ve kendisini affetmesini istediği; Bayburt’a gelen ve yolda üç gündür iftar etmemiş olan Çelebi’nin
dostlarından bir yemek istediği, elini yemeğe uzatınca, “Yazık! Paşa Hatun öldü” deyip elini yemekten çekip hüngür hüngür ağlamaya başladığı;
Emir Ahmed ve arkadaşlarının hayret içinde kaldıkları; bu esnada bir
anda bir habercinin içeri girip “Hatun’un naibi geliyor” dediği ve naibin
attan inerek baş koyup Çelebi’ye bir mektup verdiği; bu mektupta Paşa
Hatun’un yalvarıp özürler dilemekte ve Çelebi’yi Erzurum’a çağırmakta
olduğu; bu olay nedeniyle Çelebi’nin aşırı derecede içlenip üzüldüğü ve
“Yazık nazenin dost, yazık yeryüzünün hanımı” dedikten sonra yukarıdaki beyitleri okuduğu; bundan sonra Emir Ahmed’in, bu hâlin sırrını tekrar sorması üzerine Çelebi’nin, “Mektup gönderen bizim Paşa Hatun bu
dünyadan göçtü ve gayplara mensup olanların onun tabutunu götürdüklerini gördüm” dediği; yani naibin Bayburt’a vardığı gün Çelebi’nin Paşa
Hatun’un vefat ettiğini gaybî bilgiyle öğrendiği; Paşa Hatun’un tabutunun gayblara mensup erler tarafından götürüldüğü; bu haberden sonra
Çelebi’nin hemen Paşa Hatun’un naibi, Emir Ahmed ve arkadaşlarıyla
birlikte Erzurum’a doğru yola çıktığı; yedinci gün Erzurum’a vardıkları;
Çelebi’nin Paşa Hatun’un cenazesinin bulunduğu tahtın üzerine uyumuş
gibi yatıp onu kucaklayarak günahını affettiği ve af dileyip iki adet rubai
okuduğu; Çelebi’nin Paşa Hatun’un ölümünün kırkıncı gününe kadar Erzurum’da kaldığı ve kırkıncı günü yemekli toplantıda Paşa Hatun için bir
rubai okuyup aynı gün Konya’ya hareket ettiği anlaşılmaktadır.
Evet, bu olaydan yukarıdaki sonuç elde edilmektedir; ancak aydınlığa
kavuşması gereken birkaç husus vardır. Bunlar:
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Çelebi’nin Paşa Hatun’dan kendisine yakışmayan bir hareket görüp incinmesi veya bir talepte bulunması ve bu talebin Paşa Hatun tarafından
reddedilmesi.
Paşa Hatun’un Çelebi’nin Erzurum’da kalmasını şiddetle istemesi.
Çelebi’nin ölmüş olan Paşa Hatun için Bayburt’tan çıkıp Erzurum’a
gelmesi, cenazesinin bulunduğu tahtın üzerine uyumuş gibi yatıp onu kucaklayarak günahını affettiğini söylemesi ve af dileyip iki adet rubai okuması; ayrıca cenazenin kırkıncı gününe kadar bu şehirde kalması, muhtemelen yas tutması.
O zamanlar Paşa Hatun’un kocası Keygatu’nun hayatta olup olmadığı.
Paşa Hatun’un dul olup olmadığı.
Bu olay muhtemelen Keygatu’nun ölümünden sonra vuku bulmuştur;
çünkü Keygatu 6 Cemâziyelevvel 694 (24 Mart 1295) tarihinde idam edilmiştir. 8 Zilkade 670 (6 Haziran 1272) yılında doğmuş olan Ârif Çelebi de
Keygatu’nun öldürüldüğü yıl 23 yaşındadır.
İlhanlı hükümdarı Keygatu’nun eşi Paşa Hatun ile Çelebi arasında büyük bir ihtimalle gönül ilişkisi vardır; bu ilişki de aşktır. Yusuf peygamber
ile Züleyha arasında cereyan eden aşka benzer bir aşk. Öyle ki hükümdar
eşi olan Paşa Hatun’un yalvarırcasına genç bir delikanlıdan Erzurum’da
kalmasını istemesi, onunla sohbet etmesi, bir arada bulunması; kendisinden incinen, kızarak Bayburt’a giden Çelebi’ye, Erzurum’a dönmesi için
özürler dilemesi ve bunu bir mektupla dile getirmesi; Çelebi’nin Paşa Hatun’dan kendisine yakışmayan bir hareket görüp incinmesi ve kızarak
Bayburt’a gittiği hâlde Paşa Hatun’un ölümüyle o günün şartlarında uzun
bir yolcuğu göze alıp Erzurum’a gelmesi, cenazesinin bulunduğu tahtın
üzerine uyumuş gibi yatıp onu kucaklayarak günahını affettiğini söylemesi ve af dileyip iki adet rubai okuması; ayrıca cenazenin kırkıncı gününe kadar bu şehirde kalması ve muhtemelen yas tutması; kırkıncı günü
yemeğine katılıp bir rubai okuyarak Konya’ya hareket etmesi başka bir
şeyle ifade edilemez. Bu, iki kişi arasında yaşanan aşkın bir göstergesidir
ancak.

232  PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY

6. ÂRİF ÇELEBİ VE AYNÜ’L-HAYAT HATUN
Erzurum’da bulunan Gürcü Hatun’un kızı, dünya melikesi, Çelebi’nin
muhiplerinden olan Aynü’l-hayat bir gün Çelebi hazretlerini kendi sarayına davet etmiştir. Mevlâna Selâhaddin Edîb ve dostların ileri gelenleri
de Çelebi ile birliktedirler. Aynü’l-hayat, Çelebi hazretlerinden Sultan Veled’in durumunu, Türbe arkadaşlarını ve medrese dostlarını sorar ve hepsinin birer birer durumunu anlatmasını ister. Çelebi söze başlamadan
Mevlâna Selahaddin atılarak tercümanlık etmek vesilesiyle dostların durumlarını anlatmaya başlar. Dünya hanımı Aynü’l-hayat, “Evet, Mevlevi
hazretlerinin (Selahaddin’in) buyurduğu doğrudur ve dediğinden yüz kat
daha doğrudur; fakat bu gencin dili yok mu ki söz söylemiyor. Ben bunları
onun mübarek ağzından işitmek istiyorum.” der. Bunun üzerine Çelebi
derhal “Ârifler halvette söz söylerler. Ümit ederim ki söylenilir.” der. Bunun üzerine Aynü’l-hayat’ın içinde bu sözün manasından bir hayat kaynağı kaynamaya başlar ve Ârif’in sevgisi kalbinde ateşlenir; yüz can ve
gönülle onun havasına kapılıp yıllarca onun sevdasıyla yaşar. Sonunda
bu sevdasının sırrına başını koyup şu beyti söyler:
Delinin başında bir sevda olması hoştur;
fakat bu sevda senin sevdan olmak koşuluyla.
Ve o kadar hizmetlerde bulunur ki tarif olunmaz.11
Gürcü Hatun, Gürcü kraliçesi Rosodan’ın kızı olup Sultan II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in eşidir. Gıyâseddin Keyhüsrev’in vefatından (644/1246)
sonra vezir Muîneddin Süleyman Pervâne ile evlenmiştir. Mevlâna türbesi onun yardımlarıyla yapılmıştır. Son derece cömert, hediye vermeyi
seven bir kadındır.12 Sultan Veled de Gürcü Hatun’u “Anadolu’nun ve
Horasan’ın övüncü olan o büyük sultan Gürcü Hatun” diyerek övmüştür.13 Gıyaseddin Keyhüsrev’in çok tutkun olduğu bu Hatun’dan biri erkek, ikisi kız olmak üzere üç çocuğu olmuştur. Erkek çocuğu II. Alaeddin
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Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, 198-199; Ahmed Eflâkî, Menâkib
al-Ârifîn, II, 915-916.
12 Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri (çev. Tahsin Yazıcı), I, 135, 223, 282,
307, 311 (Birçok yer) ve I, 39, 264 (Çevirmenin notları).
13 Sultan Veled, Dîvân (tsh. Asgar-i Rabbânî), Tahran 1338 hş., s. 483.
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Keykubad olup babası küçük yaşına rağmen onu veliaht seçmiştir. Kız çocuklarından birisinin ismi Aynü’I-hayat (II, 915-916); bu kız çocuğu da
Muîneddin Pervane’nin kızı olarak geçer (Kaymaz, Nejat, Pervane Muineddin Süleyman, Ankara 1970, s. 136), diğerinin ismi ise Hâvendzade (II,
720-721; II, 891) olup kaynaklarda Muîneddin Pervane’nin kızı olarak da
geçer. Bu şekilde kızın Pervane’ye nispet edilmesi, Gürcü Hatun’un sonradan onunla evlenmesi sebebiyledir. Yani Hâvendzade Pervane’nin öz
kızı değil, üvey kızıdır.14 Aynü’l-hayat: Sultan II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in veya Muîneddin Pervane’nin Gürcü Hatun’dan olan kızıdır.
Eflâkî’ye göre Erzurum’da yaşamakta olup Çelebi’nin muhiplerindendir.
Çelebi’yi kendi sarayına davet etmesine bakılırsa muhtemelen bir Selçuklu veziri, valisi veya üst rütbeli bir memuruyla evlidir. Doğum ve
ölüm tarihi belli değildir.
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ERDEM BAYAZIT’TA ŞEHRİN HÂLLERİ
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ÖZ
İnsan, yitiği olan bir varlıktır. Bu yitik, asıl vatanıdır. Vatan ise, Cennet’tir. Cennet, insanın yaşadığı ilk ve en güzel mekân idi. En güzel şeylerin bulunduğu Cennet’i yitiren insan, yeryüzünde bu mekânı yeniden
kurmanın peşinde olmuştur. Yeryüzünde, yaşadığı mekânları ilk ve en
güzele benzetmek, o tadı yeniden ve ebedî olarak almak, mükemmeli tekrar bulmak arzusu ile şehirler kurmuştur.
Medeniyetler, tarih boyunca inşa ettikleri şehirler aracılığı ile varlıklarını ispat etmişlerdir. Şehir, canlı bir organizmadır. İnsanın ve medeniyetin, maddi ve manevî ürettiği bütün değerler, söz konusu organizmanın
şahsında bir karakter olarak tecessüm etmiştir. Bu karakter, bu dünyada
misafir olan insanın, ebedî kalmak için, arza vurduğu damgadır. İnsan,
geçici olsa da, yaptığı ve kurduğu kıymetler, insanlığın hafızasında her
daim yaşayacaktır. Bu, insanın yaratılış görevidir.
Bu bağlamda, Erdem Bayazıt, insan varlığının, hem inşa ettiği, aynı zamanda ruhsuz bırakıp yok ettiği şehri “Şehrin Ölümü” şiirinde ameliyat
masasına yatırmaktadır. Bu şiirden hareketle şehrin, tarihî ve kültürel
bağlamından koparılarak, nasıl kimliksiz bir öteki hâline dönüştürüldüğünü tahlile gayret göstereceğiz.
Anahtar Kelimeler: Şehir, Erdem Bayazıt, kimlik, medeniyet, kültür.
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ABSTRACT

A human, is an asset that has loss. This loss of the actual motherland.
If the homeland is heaven. The first of the people of paradise and was the
most beautiful accommodation Paradise where the most beautiful things
to lose human on the earth to this destination has sought to set up. The
first places on earth, lived and most to beautiful, it seam indent lightened
taste again and again to get the desire to find the perfection has partnered
with the cities.
The date of civilisations built cities have opted to prove by means of
assets. The city is a vibrant. The humans and civilization and all the produced by the material and spiritual values of the organism is becoming
apparent in has a character. Workarounds for this character of the people
of the eternal to stay in the hit brand. Although the temporary human, he
established the securities and always will live in the memory of the humanity. This is the role of the creation eagerly waits for the people.
Facts about the Erdem Bayazıt, human presence, both built by the soulless and at the same time the city "no" in his poem analysis death of the
city in collaborating with organizations around the table We were in the
city of the historic and cultural identity the pick-ups are promoting the
other specifying how a analysis we will endeavor to how long it took to
convert.
Keywords: City, Erdem Bayazıt, identity, civilisation, culture

چکیده
 وطن هم. این گم شده موطن اصلی می باشد.انسان موجودی است که گم شده دارد
 بهشت زیباترین جایی بود که انسان اولین بار در آن.جایی است که تعبیر از بهشت دارد
 انسانی که بهشت را که زیباترین مکان می باشد گم کرده است در پی.زندگی کرده است
 انسان برای بازسازی آن مکان زیبا و شبیه.بازسازی این مکا ن در روی زمین می باشد
.سازی آن در روی زمین و به بهانه گرفتن ابدی آن طعم شهر ها را بنا نهاده است
.مدنیتها در طول تاریخ بوسیله شهرهایی که ساخته اند وجود خود را اثبات نموده اند
 تمامی ارزشهای مادی و معنوی که انسان و مدنیت در این.شهر یک ارگانیسم زنده هست
 این کاراکتر برای انسانی که در این.ارگانیسم ایجاد نموده است در آن مجسم شده است
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 انسان اگر چه فانی و گذرا باشد.دنیا مسافر می باشد تالشی برای ابدی شدن می باشد
 این وظیفه در خلقت.با کارهایی که کرده است دایما در ذهن انسانیت باقی خواهد ماند
.انسان می باشد
 در شعر "مرگ شهر" هم شهری که انسان بوجود آورده و،در این راستا اردم بایازید
 در این شعر در مورد.هم بدون روح ویران نموده و ترک کرده است را تشریح نموده است
چگونگی ترک شهر و گسستن از میراث تاریخی و فرهنگی و تبدیل شدن به مکانی بی
.هویت بحث شده است
. فرهنگ، مدنیت، شناسنامه، اردم بایازید، شهر:کلید واژه ها
GİRİŞ
İnsanlık, dünyaya yeni gelen çocuğun serüvenini yaşar. Başlangıçta,
her anlamda muhtaç bir varlık olarak meydana adım atan çocuk, ilkel ama
sade, küçük fakat sevimli bir oluş biçimine sahiptir. Fizikî, ruhî ve zihnî
yapılanma/şekillenme, ırsiyetin yükleriyle birlikte, çevrenin, dolayısıyla
şartların hazırladığı imkânlar içerisinde teşekkül eder. Kendisine hazır
olarak sunulan bu imkânlar, tatminkâr bir zemin oluştursa da, çocuk,
“adam” ya da “kendi” olmak adına, bir takım adımları atmak, sunulmuşu
alt üst etmek durumunda kalmaktadır. Çocuk, kendi varlığını da hazırlayan, öncekiler tarafından oluşturulmuş kurallarla çerçevesi belirlenmiş
bir dünyaya doğar. Bu dünya, medeniyet kavramının içerdiği değerlerle
örülü, tecrübe ve erdemler tablosudur. Bu tabloda yer almak, değişmek
ve değiştirmek, ekleyip çıkarmak, önceki ile sonraki arasındaki farkı ortaya koymak, ferdî sorumluluk sayesinde şahsiyet kazanmak, çocuğun
kendini idrâki gibi, ferdin kendi oluş sırrına ermesidir. Bu sırra vakıf
oluşta, önce gelenin yaptıkları temel vazifesi görürken, sonra gelen, temelin üzerine yeni katlar inşa edecek, binayı yükseltecektir. Bu yükseliş, netice itibariyle bir inkâr değil, insani varlığın gereğini yerine getirmek maksadına yönelik bir adımdır.
İşte, insanlık da, bir çocuğun doğumundan itibaren başlayan “olma”
ve “erme” serüvenini yaşayarak varlığını sürdürür. İnsanın, “olma” ve
“erme” adına düştüğü ve yürüdüğü yolun başlangıç noktası, göçebeliktir.
Zira, aslî vatandan koparken kaybettiğinin doğurduğu boşluk hissi, insan
için telâfisi mümkün olmayan bir yokluktur. Bu boşluğu doldurmak için,
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hedefi ve kuralları önceden kestirilemeyen yolculuklara çıkmak, tecrübe
etmek, doğru ve güzel olanda karar kılmak, erişilecek menzilin belirlenmesi için esastır. Bu esas kurulumun arkasından gelen ikinci merhale, medeniyettir. Medeniyet, uğraklar ve duraklar terkibidir. Medeniyet adına
geleceğe ışık tutan uğrak ve duraklar ise, şehirlerdir. Bir niyet ve düşüncenin kurduğu şehirlerse, medeniyet inşa etme kemâline eren insanlığın
beşiğidir. İşte, birçok savrulma, sağa sola yalpalama, iniş ve çıkışlara maruz kalmanın korkularıyla gerçekleştirilen bu yürüyüşün üçüncü ve son
kertesi, kemâli yakalamaktır. Kemâlse, kaybettiğine ulaşmak ve yeniden
asıl olana ermek dahası, fıtratın hoş karşılamadığı vasıfları terkte başarılı
olmaktır.
Mekân, mahremiyetin kurulduğu ve korunduğu alandır. Mahremiyetin bu anlamda varlığı, insan olmanın gerekliliğidir. Aksine, mekâna bağlı
bir hayatı ve bu hayatın gereklerini yerine getirme sorumluluğunu taşımayan insan, vahşi tabiatın da kaynağı olan, anlamsız fiiller bütününde
başıboş, hesap sorulmaz, hesap vermez, fıtrî ve şahsî bir akışın ruhuna
teslim olur. Göçebe olmanın zorluk ve ihtiyaçlarını asgarîye indirerek çözmeyi bilen insan, buna rağmen, insanlık yürüyüşünde, ortak hayat alanları inşa etmek, paylaşmak, yalnızlık ve gurbet hislerini kalabalıklar arasında dağıtmak, sevinç ve hüznüne katılacak, başka insanlar bulmak maksadına binaen, yerleşim yerleri kurarak, tecrübelerini gösterebileceği, yeryüzünü terbiye edeceği, varlığının delillerini dikebileceği şehirler kurmuştur.
Bu şehirler, insanın ruhî derinliklerini taşıyan, mekânlardır. Ortak değerler düzenine göre işler. Hayatın her alanını ilgilendiren kültürel ve
ahlâkî varlığı barındırırlar. Gelenek ve görenekler müşterekliğinde, insana has kıymet unsurlarını merkeze alırlar. Bu mekânların ustası insandır. Dolayısıyla, şehirler, ustalarının ruhlarını taşırlar. Aynı zamanda, o
ruhun terbiyesini esas kabul eden büyük alanlardır.
Şehir, insanoğlunun ruhen huzura erdiği karargâhtır. İncelik ve nezaket kazanmış bir varlığa ait, fazilet, asalet ve hakikat tohumlarının yeşerdiği kimlikli belirleyicilerdir. Bu özellikleri ile şehirler, başlangıçta barınmak ve karın doyurmak gibi, tamamen maddi ihtiyacı temine yönelik hayat yaşayan insanın önüne farkındalık koymak, asıl şahsiyetine sonsuz bir
âlemin kapılarını aralamanın eşiğidirler. Yani, şehir kültürü ve öğretisi,
kazanma ve dünyalık sahibi olma düşüncesini yaşama denilen sürecin temeline yerleştiren bakış açısını ters yüz etme mekânıdır. Güç göstergesi
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ilkellik ve vahşiliğin, insana yakışmayan yanlarını, kendi ölçüleri içerisinde terbiye zeminidir.
İnsan her şeye, her şey de insanın varlığına şahittir. Her şey, insanın
fiillerine, insan ise, her şeyin hâline şahitlik etmekle mükelleftir. Her şeyin
herkese, herkesin de her şeye şahit tayin edilme hâli, kaynak itibariyle
ilâhîdir. Dolayısıyla, hadise ve hallere şehadet, ilâhî ve hakikî bir görevlendirilme biçimidir. Bu husus bir ilke olarak dikkate alındığında, görevlendirmeden kaynaklanan mesuliyet şuuru, dışarıdan bakıldığında kendini denetlemek adına bir mecburiyet alanı oluşturur. Aynı hususa, metafizik açıdan bakıldığında, başkalarına şahit gösterilme hâlini doğuran tabii bir işleyişin gerçekleşmesi durumu da açıkça ortaya çıkmaktadır.

ŞEHRİN HÂLLERİ
Erdem Bayazıt, yirminci yüz yılın insanı olarak, asrın hadiseleri içinde
yaşar. Yaşananlara kayıtsız kalmadığı gibi, çözümler de önerir. Bu şuurla
çağını yazar. O, yaşananları yazarken bir elitist tavrıyla karşımıza çıkmaz.
Asıl olanın çağ değil, çağrı olduğunun farkındadır. Çağrı, çağların ötesinden, zaman, mekân ve ben gözetilmeden insana sunulan davettir. Zira,
bilir ki, sadece yaşadığı mekânı, zamanı ve şahsî aktörlüğünü öne çıkaran
elitist, şimdinin, buranın ve kendi varlığının asıl olduğu sınırlı bir dünyayı aşıp ötesine geçecek bir haslet taşımaz. Çünkü, asalet sahipleri, her
zaman var olabilmenin, kendisi, zamanı ve mekânı ile kuşatılmış bir âlemin dışına çıkabildikleri durumlarda, yani aşkın değerler etrafında şekillenen hallerde gizlendiğini bilirler. Asalet ve şahsiyet şuuruyla o, sorumluluğu daha önce gelenlerin omuzunda taşınmış ve gereği yerine getirilmiş, ancak tecrübesi arkadan gelen nesle yol gösterici bir kılavuz sıfatıyla
bırakılmış dün hasretine bağlı, mazi sandıklarına istiflenmiş hislerin esiri
olmaz. Varoluş yükümlülüğü noktasında, öznelik makamını da ötekine
terk edip şimdiyi ihmâl etmez. Zira, şimdinin anlamsız kılınması, düne ait
yaşanmışın da, yarın yaşanacak olanın da hebâ edilmesi sonucunu doğurur. Sorumluluk, ân’a bağlıdır. Davası olan herkes, bulunduğu zaman diliminden mesuldür. Ân ya imar edilir ya da yağmalanır. Eğer, ân imar
edilmişse, ân’ı yaşayanların kendi benliklerini değil, istikbali düşünmüş
olmalarındandır. Aksine bir davranış söz konusu ise, bu durumda, ân
yağmalanmış, gelecek alçaltılmış demektir. Yükseliş ve alçalış arasında
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duran insan, her iki uçtan da sorumludur. Yükselişi sağlayanlar, omuzlarına yüklenen emanetin gereğini yerine getirmiş ehil insanlardır. Alçalışa
zemin hazırlayanlar ise, “emanet ehli” olma sıfatının gerektirdiği hassasiyeti yerine getirmeyen, sorumluluğu geleceğe devreden davasızlardır.
Çünkü, bugün, dünün aynasıdır. Dün, bugüne rehberlik edip yol gösterecektir. Bugün de, yarınki dünyayı hazırlayıp sorumluluğunu yerine getirmiş olacaktır.
Erdem Bayazıt, Şehrin Ölümü şiirinde, şehrin varlığını, panoramik bir
çerçevenin dışına çıkararak temellendirir. Çünkü, Bayazıt’ın şehri, canlı
ve diridir. Ölü, boş ve anlamsız bir mekân algısıyla yargılanamaz. Dikey
ve semavî usullerle terbiye edilerek ebedîliğe adanmış, hep öteye ve yüceliğe müştak bir ruh âleminden inip; yatay ve dünyeviliğe mahkûm,
mana ve muhteva katmanlarından arındırılmış, esrar ve gizemini yitirmiş
bir mekânın aşılmaz duvarı karşısında şaşıran Bayazıt, şehrin yok edilen
şahsiyetini aramaya koyulur. Daimî bir dönüşün, bir döneme şahit kıldığı
Bayazıt, devraldığı emanetin geleceğe aktarılması hususunda iz süren, insan ve mekânlarla yüz yüze gelmek arzusundadır. Zira, bu endişenin kaynağı, dünden bugüne, bugünden yarına taşınacak, “dava” makamına kurulmuş ilâhî ve insani kıymetlerin tasarrufuna memur kılınacakların, herhangi bir şekilde sapıklığa ve sapkınlığa uğramamış olmalarıdır.
Bayazıt, ötelerden aldığı çağrı gereğince, şehre yöneliktir, bu nedenle
şehre yönelir. Çağların çağrısını şehirden alan Bayazıt, hayat bahşeden
merkeze doğru adım atar. Bu adımdan maksat, olma ve var olma sırrına
irfan ile ermişlik durumudur.
Şehrin Giriş’i, Şehrin Ölümü’nü imler. Herkesin yöneldiği bir “Saadet
kapısı” olmaktan çıkıp harabeye dönüşen “batmış” mekânlara gönderme
yapar. O şehir ki, diriltici ruhtan, kurucu iradeden mahrumdur. Dirilmek
ve diriltmek muştusu içmek için kapısına varılan emin bir belde değil,
şahsiyetini meydana getiren tüm hususiyetleri çalınmış, nebbaş’ın yağmasına uğramış cesedin adıdır, şehir.
Bayazıt’ta Şehrin Ölü Hâli
Bayazıt’ın şiirinde, şehrin birinci hâli, ruhunu kaybettiği için, değerlerden mahrum bırakılmış, ölü hâlidir. Diriltici ruh, kurucu irade ve erdirici
marifetin karargâhı olan şehir, onun mısralarında suçlu yüzüyle karşımıza çıkar. Medeniyetin, hayat verici, diri kılıcı hususiyetlerinin mührünü
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taşıyan yapı, kendisine yönelen ferdin karşısına, sorumluluklarını ıskalamış olarak çıkar. Ferdiyetin müşterekliğe doğru attığı adımın yansıtıcı aynası olan şehir, şahsiyeti çalınmış insan misali soğuk, hissiz ve ötesizdir.
Dışarıdan içeriye, kabuktan öze, çerçeveden nüveye doğru adım atan
Bayazıt, bulmak ümidi ile hareket eder. Terbiye görmüş müşterekliğin,
ferdî vahşilikleri törpüleyen yanı, bizzat şehrin nizam ve intizamını sağlayanların elleriyle yok edilmiştir. Platon’un Devlet’inden çeşitli ithamlarda bulunarak kovduğu şair, Bayazıt’ın şiirinde, düzen getirici, dava ve
meselesi olan, kaybının da farkında olan bir otorite kimliği ile karşımıza
çıkar. Çünkü, şairin şuuraltı, bütün âlemleri bir nizam ve ölçü üzere yaratan mutlak hüküm koyucunun belirlediği sınırlar içerisinde, sonsuz
imkânlarla örülmüştür. Zira, Erdem Bayazıt şiirin, tabii ki, bütün sanatların amaç değil, araç olduğunu telkin eden, inandığını yaşayan, “işittik ve
itaat ettik” diyen bir medeniyetin, içkin ve aşkın değerleri ile var olan, bu
var oluş penceresinden bakan bir insandır. Dolayısıyla onun ruhu, ferdî
oluş ve bulunuş sürecinin olgunlaşmasını takip eden aşamada, çalınacak
ve açılması beklenecek kapının, mesele olanları değil, meselesi olanları
toplayacak bir meydana açılacağına inanır. Erdem Bayazıt, şiirine Duvarlar çıkıyor önüme/Şehrin mahpus yüzlü duvarları/Hiçbir sır kalmamış ardında
hiçbir duvarın mısralarıyla giriş yapar. Aslında, şehir, şairin önünü, daha
ilk adımda keser. Zira, duvar kesmek, engellemek ve herhangi bir harekete mani olmak demek değil midir? O hâlde, giriş, daha başta akamete
uğrayan bir eylemdir. Şehrin girişi, şehrin tarihine dair Bayazıt’ın bilgisi
dâhilindeki karakteriyle uygulamanın bir zıtlıkla karşı karşıya geldikleri,
irfanın, pratiğe mağlup olduğu bir mekândır bundan böyle. Anlatmak için
tanımak, vâkıf olmak için içine girmek, hüküm vermek için bilmek, aşinalık için kültürel genlerin ortaklığını keşfetmek gerekir ki, şehrin esrarlı
dünyasına girilebilsin. Şehri, medeniyet havzası konumuna taşıyan soyut
ve somut değerler, dıştan içe yürüyen Bayazıt için, şehre ayrıcalık katan
unsurlardır. Ancak, ayrıcalık sağlayan faziletler yok edilmiştir: Nereye gitti
diyorum benim elbisem nerede/Şehir soyunmuş diyor biri/Şehrin elbisesini çalmışlar.
Çağ insana, insan da çağa yabancıdır. Çağına yabancı kalan insanın,
çağrısı da yoktur. Kendisine, dolayısıyla çağına çağrısı bulunmayanlar,
geleceğe yön verme hak ve sorumluluğunu da yitirirler. Kendine yabancı
kalan insan, gündeme de yabancıdır. Söz konusu durum, yirminci yüzyıl
insanının ruh medeniyetinin gerekliliklerinden koptuğunun da delilidir.
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Başkaları tarafından belirlenen ötekileştirme hâli, çağın insanının benliği
gibi, yaşadığı mekânı da tanıdık olmaktan çıkarmıştır. Ruh soyucular eli
ile ruhları soyulan insanların kurduğu şehirler de, aynen kendileri gibi,
ruhsuz, değersiz ve sırdan mahrum, yüksek binalar topluluğudur: Bütün
şehir çöküyor yüzünde bir insanın/Şehir boğuluyor içinde insanların kan gibi bir
sesle/Mor bir kâbus çöküyor üstümüze/Parkta son ağaç da ölüyor intiharı hatırlatan bir ölümle.
Dirilik, değerdedir. Değer üretmeyen, zaten ölüdür. Erdem ve fazilet
taşımayan şehir, peşinen ruhsuzdur. Bundan böyle, fert için şehrin varlığı
bir anlam ifade etmez. Zira, fert, ruhların müşterekliğinden uzanacağı
ebediyeti kaybetmiştir. Bayazıt’a göre bu durum, netice itibariyle bir intihardır. Çünkü, bu şekilde bir son, diri olmayı gerektirecek sebeplerin ortadan kalkmasıyla vuku bulacak trajik bir hadisedir. Şehir karşılaması diyebileceğimiz şiirin ilk kısmı, şehir mersiyesi olarak da düşünülebilir.
Bayazıt’ta Şehrin Kayıp Hâli
Yitiğin farkında olmak, yola çıkmak için kâfidir. Farkındalık, bir şuur
işidir. Şuurun kaynağı ise, ezelî ve ebedî bir medeniyetin varlığını bilmek,
bu medeniyetin mensubu olduğu hakikatinden haberdar bulunmaktır.
Bayazıt da, kaybının ne olduğunu bilenlerdendir. Bu yüzdendir ki, yegâne
maksadı, güzelliği ve iyiliği çoğaltmak olan bir terbiyenin neticesinde vücut bulmuş tefekkürün ardından şehre yönelmektedir.
Anılar, ân’ın çocuklarıdır. Şiirin ilk bölümünde, ölü bir şehirle karşı
karşıya kalan şair, kurucu irade olarak, vücuda getirdiklerinden arta kalan hatırlatıcılar ekseninde med-cezirler yaşar. Erdem Bayazıt’ın şehre
dair anıları, ân’a sığmış ve sığınmıştır. Ân’ın içinde saklanan ve olgunlaşan mazi, bir ruh olarak devam eder. Bu yüzden mazi, bir emanettir. Emanet ise, ehlindedir. O zaman, emanete herhangi bir şekil ve nedenle halel
gelmeyecektir. O, ân şuuruna yüklenen manayı vesile kılarak maziyi de
sahiplenir. Şimdinin telkin ve zaferinin, maziden öğrenilen erdemler sayesinde gerçekleştiğini şuur seviyesine taşıyan şair, bu şuuru çevreye, bütün âleme ünleyen bir işaretçidir. Bayazıt, “Belâ” tasdikinin öğretilerini,
tükenmiş ve iflas etmiş çağın nefesi kılmaya azmetmiş bir dava neferidir.
Yani, o, dünden aldığı güçle, bugünün manasını kavrarken, şu ana takılıp
kalmaz. Tam aksine, kendisine şimdiyi hazırlayanın yaptığını, yarın için
kurmak adına hareketlenir. Çünkü, köksüzlüğü reddeden bir şuur, dünü
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kurduğu gibi yarını da şekillendirecektir. O, insan varlığının, daha temiz,
daha saf ve daha dindar yaşadığı başlangıca dönük vurgu yapar. Bu tavır
sayesinde, bir yandan, fikirlerinin sahihliğini ispatlamış olurken, öte yandan, davasının kökenine de işaret etmiş olur. Aynı zamanda, mazi ile ân,
ân ile istikbâl arasındaki tabii ilişkiyi, geleneğin temel vasfı olan süreklilik
ırmağında birleştirmiş olur.
Erdem Bayazıt, şehri anlattığı şiirinin ikinci kısmında, fıtrî olanla sonradan icat edilmişin mücadelesine de vurgu yapar. Onu böyle bir açmazla
baş başa bırakan sebep, şehre yürüdüğünde karşılaştığı, duvarla sembolize edilen manasız mekân varlığıdır. Beşer, fıtrî olana sadık kaldıkça,
kendi varlık kıymetini muhafaza hususunda muvaffakiyete nailiyet kesb
edeceği gibi, bu kıymet hükmünün seviyesine halel de getirmeyecektir.
“En güzel şekilde yaratılmışlık” imtiyazına mazhariyet, fıtrî bir hediyedir.
Bu lütfu, kuvveden fiile taşımak şuuruna erdiren ilme ulaşmak, erdemlerinin hem korunmasını, hem de devamının sağlanması demektir. Bu şuura nâil olan beşer, varlık sırrının doğuşuna da kavuşmuş demektir. Erdem Bayazıt, dünden bugüne değişenleri şu şekilde anlatır:
Bizim ellerimiz vardı şimdi onlar nerede/Kadife gibi okşardık çocuk yüzlerini
şimdi onlar nerede/Şehirde evler olurdu sıcak odaları olurdu evlerin/Sığınacak
yataklarımız olurdu bu bizim yatağımız derdik/Bayram günleri donanırdık su
gibi yumuşardı yüreklerimiz/Camilere dolardık tüm olmaya ererdik/Biz vardık
şimdi o biz nerede.
Şehir, zihnî tefekkürle kalbî muhabbetin ortaklığından doğmuş bir harman yeridir. Bu harman yeri, hem oldurur, hem de erdirir. Harman yerine
katar katar dökülen yiğitler, ya zincirin bir halkasını teşkil edecekler, ya
da viranelerde ömür tüketeceklerdir. Oldurma ve erdirme vasfını kaybeden şehir, bir millet ve medeniyet için müşterek zihin ve kalp coğrafyası
olmaktan da çıkar. Bilerek bilmeyerek, şimdiden düne gidiş, sürekli bir
devinim içerisinde, şimdinin anlamını idrâk etme hedefine yöneliktir. Erdem Bayazıt, maddi manada şimdiyi yaşarken, ruhen düne, dünün şehrine hasret duyar. Zira, o, şimdinin ruhsuz ve köksüz, iyilik ve güzellik
üretmeyen şehrine kafa tutarken, olumlamadığı bu yapının yerine konulabilecek kutsal varlık alanlarına zihnî bir geçişte bulunur. Bahsettiğimiz
bu zihnî taşınma ve taşımanın alt yapısında, hanif inancının ve bu inanç
etrafında teşekkül eden şehirlerin, fıtrî ve tabiî karakterlerini, kendilerine
vücut veren ruhun safiyet ve ayarlarını daha iyi koruyor olmasına dair
inancı yatmaktadır. İslâm, fıtrat dinidir. Erdem Bayazıt, bu dinin bir neferi
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olarak, fıtratın yüklediği sorumlulukları ifa ve edada mükellefiyetten kaçamaz. Fıtratla mutabakat sağlayarak, hâle ve istikbâle muvafık kurduğu
şehir, güzel ve iyinin yeryüzünde hâkimiyet kurmasına üs olmalıdır. Neden böyle bir üsse ihtiyaç duyulur? Fıtrî sadelik ve masumluğa dair tüm
değerleri içinde barındıran bir başlangıç şarttır. Zira, böyle bir köken, kaynak ya da başlangıç, yürünecek yol ne kadar uzun ve tehlikeli olursa olsun, bir maksudun varlığına delalet eder. Başlangıçtan uzaklaştıkça Vahdet’ten kopan, bu kopuştan dolayı bozulup fesada uğrayan hayat, fıtrî masumiyet elbisesini yeniden giyebilmek için başlangıcın öğrettiği izi takibe
kapı aralamaya çalışır. Söz konusu izi sürmekten maksat, kesrete düşmesinden dolayı fesada uğrayan fıtrîlik ve tabiîliğin, tekrar yoluna girmesini
temin etmek, aynı zamanda, mevkii işgal yoluyla elinden alınan asaleti
yeniden ikameye yardımcı olmaktır.
Bayazıt şiirinin ikinci bölümünde, ilâhî kaynaklı insani değerlerin yitişine hayıflanır. İnsanın insana el uzattığı, ellerin bir olup beraber davrandığı, ellerin bir için hep birlikte kenetlendiği ânlar, şehrin tanıdığı hâller
değildir, artık. Dünyanın ve yeryüzünün süsü, masumiyetin timsali çocuklar, şehrin cadde ve duvarları arasında görünmez olmuştur. Zira, büyük olmak sıfatı ile onların elinden tutan, muhabbetle kucaklayan ve bir
dava uğruna yol gösteren kimseler ortada görünmemektedir. Şehirli olmak bir imtiyazdı. Bu imtiyazı daha önceden yakalayanlar, geriden gelenlerin yabancılık hissine kapılmamaları, hârici âlemden kendilerine yönelecek tehlikelere karşı sığınak görevi üstlenmiş evler, bu evlerde sıcak
odalar hazırlarlardı. Çünkü, bu ev ve odalar, insanın haysiyet ve şahsiyetinin muhafazasına kafes vazifesi gören mahrem alanlardır. Şehrin kalabalık ve kaosunda emniyetle kucaklayan sıcacık odalar da ortadan kalkmıştır. Aynı zamanda, insanın şehre misafir, şehrin insana sığınak olduğu
zamanlar geride kalmıştır. Şehrin sokaklarında merhametin beslediği, kadife yumuşaklığındaki gönüller yok olup gitmiştir.
Hayatın her alanını ve her ânını paylaşmaktan doğan ortak şuur da
devre dışıdır. Vahdete erdiğimiz bayramlar, benlik değil bizlik mekânlar,
hatta makamlar olarak bir medeniyetin tüm fertlerini bir araya getiren camiler, “tam olmamızı” da sağlayamıyor. Aynı kapıya yönelmek için toplandığımız camiler, sadece Bir’in huzurunda eğildiğimiz rükular, Bir’in
tekliği önünde kapandığımız secdeler, masivayı geride bıraktığımız tekbirler, çağdaşlığın ölçüsü yenişehirlerde, ilâhî ölçü ve meallerden soyutlanmış, adeta birer ritüele indirgenmiştir. Bütün bunlarla birlikte, Erdem
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Bayazıt’ı kaygılandıran en büyük mesele, biz kavramının, şehir hayatıyla
beraber unutulmuş olmasıdır. Biz olma şuurunun zedelenmesi, yirminci
yüzyıl kapitalist anlayışın işini de kolaylaştırmıştır. Bir için ve birlik için,
ortak değerler etrafında şekillenen anlayışın parçalanması, herkesin kendi
dünyasını kurmasına da zemin hazırlamıştır. Fıtratın dışına çıkıp muhalif
safta yer almaya başlayan insan, ölçülere muhalefet eder, otoriteye karşı
da bir tutum geliştirir. Böyle olunca, muhalefet edip karşı tutum sergilediği otoritenin ihsan ve imkânlarını, acziyetine bakmadan kendi gücünden kaynaklandığı zannına kapılır. Neticede, kendi kendine hak etmediği
bir takım değerler yükleyerek bir takım kaideler belirlemeye başlar. İşte,
bu noktadan itibaren, fıtrî olanla, sonradan olanın mücadelesi ve çatışması
baş gösterir, sonradan olan meydan işgaline yeltenir.
Çağrısına cevap alamayan Erdem Bayazıt, fazilet ve asalet, güzellik ve
iyilik adına, soyut ve somut tüm değerlerden soyunmuş bir şehirle karşı
karşıyadır. Bu çağın şehri, ruhu alınmış bir cesettir. Kaybetmişten öte,
kendisi bir kayıptır. Çünkü, diriltici ve yön tayin edici hususiyeti yok olmuştur. Bir şair olarak Bayazıt da, fıtrî ve asil olanın yanında yer alıp sonradan icat edilene itiraz geliştirir. Bu itiraz, şimdinin diliyle adına çağ, devir veya dönem, ne denirse densin, şehri, ferdi tamama erdirmek suretiyle
müşterek şahsiyete has bir varlık hâline gelmekten alıkoyan bakış açısınadır. Bu tavır, aynı zamanda, “çağ sana uymuyorsa, sen çağa uymalısın”
masalına da bir meydan okumadır. Zira, alışılmışa muhalefet geliştirmeyen bir münevverden söz edilemez.
Bayazıt’ta Şehrin Veda Hâli
Dışarıdan kendisine yönelene açacağı sırrı kalmayan şehir ölüdür. Ruhunu yitiren şehirse, kayıptır. Şair, bundan böyle, çağrısına kulak vermeyen şehre veda edecektir.
Kalabalık toplanıyor büyük meydanlara/Aşka veda/İnsanlar geçiyorlar yollardan/İnanca veda/Şehir kapanıyor içine/Toprağa veda/ Dolaşıyor bir heykelin taştan eli üstlerinde insanların/Kuşlar göç ediyorlar bulutlar göç ediyorlar/“Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların”/İnsana veda
Yirminci asrın hem fertler, hem de toplumlar açısından, belirleyici dayatmalarından birisi, duvardır. Duvar, çağrışımları yönünden insan zihninde hemen her zaman olumsuz imalar taşır. Bu durum, insanlar için aşı-
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lamaz meseleler yığınıdır. Fertler arasına örülen her türlü duvar, aynı gerekçe ve sebeplerle toplumlar arasında da inşa edilmiştir. Hatta, kapitalizm ile sosyalizmi, madde ile ruhu birbirinden ayıran, fikrî ve ideolojik
karakterli soyut duvarlar inşa edildiği gibi, Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa
arasına konulmuş, insanlığın varlığına şahitlik ettiği somut duvarlar da
bu asırda yükselmiştir.
Özne ile nesnenin yer değiştirip insanın da nesneleştirildiği çağımız
dünyasında, her şey manasını yitirmiştir. Asıl olanın, yerinden edilmek
suretiyle ötekileştirildiği yeryüzünde, kavram kargaşası ve hayat kaosu
hüküm sürerken, değerlerin inşasına da imkân yoktur. İşte bu yüzdendir
ki, nesneleri özne konumuna taşıyan yirminci asır çapulu, erdemli olanın
değer biçme ve kıymet verme melekesini de iğdiş ederek, hayat ve varlıkları talan etmede tereddüt dahi göstermemiştir. Söz konusu, yerinden
etme veya ötekileştirme fiili, şuurlu bir yıkımın ilk adımıdır. Zira, yıkım,
yok etme ve ortadan kaldırmanın ilk basamağıdır. Şehirler, bir zihniyetin
yerleşmesi ve kökleşmesi inşa edilirler: “Zaten bir şehrin inşası ile bir
doktrinin yasalaştırılması (veya, belirli bir yer ve zamanın şartlarına uygun olarak geliştirilen yeni geleneksel bir formun oluşturulması) arasında
öyle bir ilişki vardı ki, genellikle birincisi -yani şehrin inşası- ikincinin yani doktrinin- bir sembolizasyonu olarak gerçekleşmekte idi.”1 Çünkü,
harabeye çevrilen bir zihin, bir düşünce, bir mekân, ayağa kalkıp kendine
gelinceye kadar yıkıcılığı üstlenen, niyetini gerçekleştirme fırsatı yakalamış olacaktır. Harap edilmiş bir şehir, fesada uğramış bir muhayyile, her
şeyin en güzeline sahiplik iddiasında bulunan insan açısından son derece
hazin bir netice doğurur. Bu hazin neticenin daha çok yıkıma zemin oluşturmaması, şehri ve insanı bu neticeye sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması sayesinde gerçekleşecektir.
Erdem Bayazıt şehre veda ederken, şehrin kimliğini hissettirecek hiç
bir ölçünün kalmadığına vurgu yapar. Şehir, öğreticiliğini kaybetmiş, kalabalıklar mekânıdır. Yeryüzünde, adalet temeline dayalı nizamı tesis etmek, geldiği mekânın kusursuz güzelliğine eş imarı yürürlüğe koymak,
her şeyi bir nizam ve ölçü ile yaratan Allah’ın, mahlûkat içinde sadece insana yüklediği vazifelerin başında yer alır. Maddi ve görünür tarafı bir
yana, varlığını, insanın ayağa kaldırıcı ruhundan kalbine sızan, bu sayede
René Guénon, Âlemin Hükümdarı, (Çev: İsmail Taşpınar), İnsan Yay., İst.
2014, s. 86.
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biriktirdikleri ile marifet ve irfan merkezi haline gelen şehir, söz konusu
erdemlerini yitirmiştir. Kendi öz ve cevherine yabancı kalan insan, kurduğu şehri de kendisine benzetmiştir. Artık, şehir, aşksız ve hedefsiz kalabalıklar meydanıdır. Eliyle inşa ettiği kulelerle aslına yani, toprağına yabancıdır. Üretimi değil, tüketimi esas alan insan yığınları aracılığı ile şehir,
artık vazifesini yerine getiremez bir noktaya taşınmıştır.
Diğer taraftan; yerinden etme ve ötekileştirme, tabii olanın devre dışı
bırakılması manasına gelir ki, tabii olanın devamlılığı, fıtrî düzenin akışına bağlıdır. Bahse konu olan bu akış hâli, bir yandan var edilmenin sırrı
açısından gerekli, öbür yandan, kendi bulunuş/oluş hikmetine ermede
kapı aralamak bakımından sorumluluğa da uygundur. Bir sebepten dolayı, bu akışın ritmi ve ahengi bozulursa, var edilen her şey, var oluş sırrını
ve hikmetini de kaybetmeye başlar. Bayazıt için bu durum bizi, manasız
ve lüzumsuz bir şehir ile karşı karşıya getiren en önemli âmillerdendir.
Bayazıt, Şehir ve İnsan
Suretler âleminde, kendi suretini verdiği şehir, artık kayıp ülkedir. Bu
bir yana, kendi suretini şehir aynasında seyredemeyen şair, daha acı bir
durumla yüzleşmek zorundadır. Zira, öznelik konumuna geçen şehir, bir
nesne olarak insanı değersizleştirir. Şair, somut ve biyolojik bir varlık olmaktan çıkmış, şehri, şehrin sokaklarında arayan, sisli ve yabancı bir
rüzgârdır.
Bir gezgin adam
Bir adam belki de en çok bir rüzgâr şimdi/Sisli yabancı gölge gibi gezgin bir
rüzgâr/Şehri bir yabancı gibi dolaşıyor/Şehrin mabetleri bir bir tükeniyor/Başlıyor içinde sonsuz susuzluk/Avuçların içi terliyor.
İnsanın kurduğu şehirler, insana benzer. İnsanın taşıdığı her türlü vasıf
ve nitelik, aynı zamanda, şehrin karakterini de belirleyen unsurlardır.
Ruhu ölen insanın yansıması şehirler ruhsuz, dolayısıyla cansız varlıklar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira, şehirler, insanın aynası durumundadır. Hissi, heyecanı, güzellik duygusu kalmayan insanın aynası, dışarıdan
bakana hiçbir şey söylemeyen, duvarlardır. Hayata hür olarak başlamış
bir Erdem Bayazıt, yaratılıştaki ezelî ve ebedî hürriyeti ile şehrin kalbine
yürümek, içine girmek, keşfetmek arzusuyla mekâna yönelir. Bu yöneliş,
şüphesiz ki, canlı bir varlık olarak şehredir. Ancak, şehir, canlılık adına
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her şeyini kaybetmiş, hem nefes almayan, hem nefes vermeyen bir ölü ile
karşı karşıya kalır. Ruh ve şehir ilişkisi bağlamında, düşünce ve tasavvur
hâlini uygulamaya taşıyan Bayazıt, önüne çıkan garabete bir anlam veremez. Çünkü, bu garabet, çağ insanının ruhsuzluğuna en büyük delil olarak kabul edilebilir. İnsan, ruhunu yitirmiş, bununla birlikte şehir de, ruhunu, insana dair bütün meleke ve hususiyetlerini kaybetmiştir.
Erdem Bayazıt’ın önüne çıkan şehir, ruhunu yitirmiş, ölü bir şehirdir.
Şehrin yegâne görüntüsü, sırra dair hiçbir hazine saklamıyor olmasıdır.
Bu başıboşluk, şairin, şehre henüz girmeden yüz yüze kaldığı duvarlardan yansır.
Şehir İçin Bir “Durum” Belirlemesi
Bayazıt, şehirle yüzleştiği noktada, akıl ve düşüncenin çıkmazda olduğu bir durumla da karşı karşıya kalır. Bu “durum”, aslında sonucun da
adıdır. Zira, insana, dolayısıyla şehre hükmeden ruh değil, medeniyet
adına insan aklının üretip sonra da kutsadığı makinelerdir. Yirminci asır,
aklın ilahlaştırıldığı bir zamanın adıdır. İlahlaştırılan aklın ortaya koyduğu ve kendisi gibi ruhsuz ve sınırlı araçlar ise, insanlığa vadettiği huzur, saadet ve geleceği getirmemiştir. Akıl, insan hayatını kolaylaştıran,
yönlendiren ve mahkûm eden icatlarını gördükçe, görevini tamamlamışa
yakışan bir ruh hâli içinde, artık kendi varlığını ortadan kaldırmaya hazırlanan “bir akrep”tir: Makinalar bir elin beş parmağını çarmıha geriyorlar/Akıl bir akreptir intihara hazır.
Hayatın nizamından sorumlu olan insan, nizamın temel taşlarını teşkil
eden madde ile ruhu, dengede tutma kabiliyetini yitirince, yoldan ayrılmış ve sapmış olur. İnsan, ilâhî olanla arasına beton duvarlar ördükçe,
hürriyetini de ebediyen yokluğa mahkûm eder. Zira, ruhen esaret kabul
etmez özellik ve kabiliyetlerle donanmış âdemoğlu, kendi icatlarına tapıp
kurbanlığa rıza gösterince, sonlu olanla bitiş antlaşmasını da imzalamış
demektir. Bu hâle teslimiyet, dava sahibinin, davasından vaz geçmesi manasına gelir. Öyle bir dava ki, âdemoğlunun ilâhî teklifi kabulü ile başlayan, zaman ve şart gözetmeden, her durumda müntesiplerinin omuzunda
dalgalanan, Allah ve Resûl davasıdır. Söz konusu dava, hangi asırda
olursa olsun, temsilcilerinin omuzlarında taşıdıkları yükümlülük sayesinde şeref ve haysiyet kazandıkları bir varlık davasıdır. Bayazıt’ın dikkat

PROF. DR. ERDOĞAN ERBAY  249

çektiği husus da burasıdır. Çağın dayatmalarına inat, geleneğinden koparılmışı, ilâhî olana sıkı sıkıya ve yeniden bağlama gayretidir.
Bayazıt, Allah’a kulluğun dışında, bütün bağlardan ve tapınmalardan
uzak tutulmuş âdemoğlunun, gayeden saptırıcı, hile ve desise yoluna dalmasına razı değildir. Bayazıt’ın itirazı, hâdis olanadır. Çünkü, hâdis, kadimi yerinden etmeye niyetlidir. Yeni icat, geleneğe tahakküm cüretine
yeltenmektedir. Yani, yeni eskiye, bâtıl Hakk’a, kötü iyiye, batı doğuya
harp ilân etmiş meydan okumaktadır. Her açıdan zıt ve muhalif, bundan
dolayı, birbirini ortadan kaldırmak, kendi hâkimiyetini ilân etmek asıldır.
Bunun neticesi de, yaratılmış ne varsa kölesi kılmaktır. Varlığı fıtrî imkân
ve değerlerinden koparmak isteyen kim varsa, ona karşı, inanmışlar çağının zamana kök salmış ağacı olan eller, direniş ve dirilişin sembolü şehadet parmaklarını, vahdeti tasdik maksadına matuf bir nişane olarak havaya kaldıracaklardır.
Şehir ve “Kaos
Bayazıt, şiirin sonuna doğru, şehrin havasına hâkim olan “kaos”u tasvir eder. Oluş ve bulunuş sürecinin neticesine ulaşamadığı için, şehir,
kemâl noktasında, kendisine yönelene sunacağı bir değer taşımamaktadır.
Zira, şehrin evreni, tabii bir kuruluş fikrinden mahrûm bırakıldığı gibi,
inşa ve ibda sorumluluğunu üstlenme hususunda da başıboştur. Kâinatın,
kendi düzen ve biçimine kavuşmadan önce yaşadığı kaos, şehir için de
geçerli olmalıydı. Böyle bir hazırlık süreci yaşamayan şehrin tüm eleman
ve maddeleri ayakta, yersiz-yurtsuzdurlar. Bu yersiz-yurtsuzluk, Erdem
Bayazıt’ın şahsında tüm insanlığa, geleceğe dair kesinlikle aydınlığa yol
vermeyecek bir ümitsizlik aşılar.
Kirli yollar kapansın sular akmasın deniz/Sığmasın kabına/Gün batmasın aydınlatsın yüzlerde/Umutsuz mahkûmluğu/Makinalar çalışsın taşlar yarılsın ortalarından/Anneler ağlamasın çocuklar gülmesin/Gök çöksün toprak başkaldırsın
su sussun/Ağaçlar durmasın bütün saatler dursun/Durmasın ulu rüzgâr şehri
göklere savursun.
Erdem Bayazıt, Müslümanca bakar. Bundan dolayıdır ki, direniş ve dirilişin kaynağı, vahiydir. Vahyin belirlediği ölçülerin yol göstericiliği sayesinde, sapmadan yürüyen Bayazıt, hakikat olanın, icat edilene hâkimiyet kuracağını da bilir. Çünkü, bozulmanın neticesi olarak gerçekleşen değişim ve farklılaşma, ardından gelen mahiyetini kaybedip yitme kaygısı,
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sadece, fanilik kaydı düşülmüş varlıklara mahsustur. Zira, geçicilik eksikliği ile malûl olmayan kaideler bütünü, zamana ve şartların belirlemesine
bağlı olarak, özünde bulunmayan bir yapı ile karşımıza çıkacak değildir.
Zaman, yer, gök ve tüm âlemler hakikatin tecellisi için vardır. Yine, Birazdan Gün Doğacak şiirinin mısralarında, söz konusu meseleyi görmek
mümkündür:
Zaman akar yer direnir gökyüzü kanat gerer/Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız
göğsünüzde/Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz/ Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger.2
Zaman, hakikatin ortaya çıkması için, durmadan akış hâlindedir. Yeryüzü, fesada uğramamak için direnir. Çünkü, yeryüzünün ölümü, âlem
denen varlık alanının yok olmasıdır. Gökyüzü, korur. Zira, bütün güzellik
ve ferahlıklar, gökyüzünden gelir. Eğer, tersi olursa, her şeyin mahvı artık
mukadderdir. Çözüm üretmek ve çare bulmak, tabii ki, direniş ve diriliş
gerçekleştirmeden mümkün değildir: Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. Karanlığın kuşattığı bir dünyaya ışık ya da ümit taşıyabilmek, iman güneşi olmaya bağlıdır. Herkes ve her şey, aynı tavır ve durumda, atalet ve tembelliğin çerçevelediği miskinlik meskeninde, tabiatının gereğini yerine getirmeden sessiz sedasız yaşıyorsa, öte ile olan bağlantının koptuğunu kabul etmek lazımdır. Zira, bu durum, felâketin zirveye ulaştığı noktadır. Asıl mesele, alışkanlığı ya da geleneği körü körüne
muhafazaya gayret göstermek değil, sorumluluğu tek başına üstlenmektir. Hareket direnişi, direniş diriliği doğuracaktır. Diriliş mücadelesi, tembellikle çöken miskinliği yok edecek, miskinliğin örttüğü öz, hürriyetine
yeniden kavuşacaktır. Erdem Bayazıt, işte bu noktada, bir hakikate işaret
eder: Meselesi olmak, mücadelenin cebrîliğini ortadan kaldırır. Bayazıt’ın
cebrîliği, vazifeyi gönüllü üstlenmiş olmanın neticesidir. Zira, dava hak,
vazife kutsaldır. Hak davanın erliğini yapacak bir yiğit muhakkak vardır.
Zira, hak, daima galiptir. Hakkın her zaman üstün oluşu, asıl güzellik ve
iyiliğin hak zatında saklı bulunmasındandır. O hâlde, tek başına da olsa,
bir ferdin bu gizli hazinede var olan güzellik ve iyiliği hâkim kılmak için
eyleme geçmesi lazımdır.

2

Erdem Bayazıt, Şiirler, İz Yayınları, İst. 1997, s. 10.
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Sonuç: Çağrıya Cevap Vermeyen Şehir
Bayazıt, şiirin son bölümünde yirminci asrın sebep olduğu bir hususu
şehirle birlikte “Bitiş”e taşır. Maddeyi ruha tercih eden asrın insanı, asıl
yurdundan çıkarılmak suretiyle kaybettiğini yeniden düzenleme çaresini
ararken, kendi ruhu yanında, bu ruha sahip çıkacakları da kaybetmiştir.
O en öksüz köşesine sığındığımız yalnızlığın/Yalnızlığın teselli çiçekleri üstümüze/Göçen son kuşların sedef gagalarından dökülür/Şehir bir mahşer gibi içimizde ölür. 3
Erdem Bayazıt, ezelden ebede çağrısı olan bir medeniyetin şairidir.
Beslendiği kaynak ise, her şeyin şiir gibi güzel ve ahenkli olduğu, şiir medeniyetidir. Bundan dolayı şiiri de, çağına çağrı ile sınırlı bir şiir değil, her
çağa çağrısı olan bir medeniyet şiiridir. Sonsuz bir ruh medeniyetinin telkin, talim ve terbiyesine tabi olmakla bahtiyardır. Bir geleneğin ilke ve
umdelerine samimiyetle sadıktır. Zamanı değerli, mekânı mamur kılma
hususunda, sorumluluk sahibidir. Sorumluluğun göstergesi unsurların
hâsıl olması için sergilenecek tavrın gereğinin yerine getirilmesinde tereddütsüz, elde edilecek neticeleri uygulamada gözü karadır. Temellük ettiği
mirasın içinden konuşur. İtirazı, çağın dayattıklarınadır. İtiraz, rıza göstermemek ve teslim olmamaksa, Bayazıt’ın tefekkür dünyasında bunun
sebebi vardır. Şehre ruh veren, kendisi değildir. O hâlde, ruhun belirleyici
olmadığı bir mekânda, şairin sözü de geçmez. Bu ise, gündemin başkaları
tarafından tayin edilmesi manasına gelir. Böylece bir dayatmanın eşiğine
gelinmiş olur. Dayatılana razı olmak, davası olma iradesini de yok eder.
Bu hâl ise, âdem’den adem’e sürgünlüğü tasdik ve tasvip manasına gelir
ki, işaretçi sıfatı ile önde bulunmayı da anlamsız kılar: Alnınız en soylu
isyandır demir külçelere. Ruhundan soyunmuş yirminci yüzyıl insanı,
anlamsız bir zeminde boşluğa doğru adımlar atmaktadır. Asıl vatanı ile
kurduğu şehirler arasındaki bağları koparan insan, ruhunu besleyen kaynaktan da mahrum kalmıştır. İnsan, yaşadığı mekâna, kullandığı eşyaya,
yurt kurduğu coğrafyaya ruh verir. Şehre ruh üfleyen söz konusu sonsuzlukla bağını koparan varlık, şehrin ruhunu da ortadan kaldırmış olacaktır.
Erdem Bayazıt, şiirin sonunda yalnızlığına sığınır. Elbette, bir kaçış değildir. Bu yalnızlık, ötekilik veya yabancılık gibi, maddeci dünyanın üret-

3

Bayazıt, Şiirler, s. 13-18.
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tiği, çağdaş makine dişlileri arasında öğütülen nesne hâline indirgeniş olarak algılanmamalıdır. Zira, bu hâl, bencillik üreten çağdaş şehre inat, “şehirlerin anası”ndan talim ettiği ruh iklimini, tek başına kalmış olsa da, teneffüse devam etmek, bu ruh iklimini bütün şehirlere hâkim kılma gayretini kendinde görmektir. Bu, sayıca çokluğuna güvenen şehrin kalabalıklarına karşı, şahsiyetinin muhafazası için direnen, kendinden olmayana
benzememek kavgasının ayrıcalığında otağ kurma hakkına hürmette ısrarlı, mutmain nefsin mahremiyetinde dirilişe ereceğine inanan ferdin yalnızlığıdır. Şehrin değer tüketimine karşı, ilâhî ve Muhammedî terbiye
usûlünden devraldığı tefekkürü, kendi iç tezgâhında dokuyan erdemli bir
yalnızlıktır. Diğer taraftan, iyi ile güzelin huzur verici öğretilerini yeryüzüne fısıldamak için nefes alıp veren bir farkındalığın yalnızlığıdır. Erdem
Bayazıt’ın, her türlü yalnızlığa uğrayışı, aslında öze dönüş çizgisinden gönül merkezine yeniden ve ebediyyen ulaşma yolunun başlangıcıdır. Onun
yalnızlığı, diriliği ile, dünya şehrine fazilet ve asalet cevheri üreten bir mütefekkir yalnızlığıdır. Çağın şehri, dirilik adına tüm değerlerini yitirmiş
bir arasattır artık. Aynı zamanda, varlık için erdem üreten bir mekân olma
vasfını da yitirmiştir.
KAYNAKÇA
Bayazıt, Erdem, Şiirler, İz. Yay., İst. 1997.
Guénon, René, Âlemin Hükümdarı, (çev: İsmail Taşpınar), İnsan Yay., İst.
2014.

MODERN ARAP ŞİİRİNDE DÜŞÜNSEL BOYUT
YRD. DOÇ. DR. NURULLAH YILMAZ

ÖZ
Günümüz Arap şiir eleştirmenleri cahiliye dönemi Arap şiirinin sadece bir ezgi antolojisi değil, aynı zamanda birtakım tarihsel, sosyal bilgi
unsuru içerdiği hususuna vurgu yapmışlardır. Bu noktadan hareketle,
tarihsel seyri itibariyle Arap şiirinin sırf günübirlik doğaçlama olaylardan kaynaklanmayıp aynı zamanda önemli bir düşünsel boyut içerdiğini
göz önünde bulundurmamız yerinde olacaktır. Bu çalışmada modern
Arap şiirinin düşünce boyutu ele alınmış, günümüz şiirinin klasik Arap
şiir anlayışından sıyrılıp, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda düşünce
üreten konuma gelmesi, küresel anlamda özgün bir kimlik kazanması
gerektiği hususuna vurgu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Modern Arap şiiri, şiirsel düşünce, şiir kültürü,
şiirsel kimlik, Adonis.

ABSTRACT
In this article, we got on the subject of the intellectual dimension of
modern Arabic and then we emphasized it did required to move away
from the understanding of classical Arabic poetry and we also emphised
on necessity of coming in opinion procreation in historical and political
and social and cultural areas. Thus, it is possible to gain a global sense of
identity in modern Arabic poetry.
Keywords: Modern Arabic poetry, intellectual poetry, culture of poetry, poetic thought, poetic identity, Adonis.
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چکیده
 ضمن تفکیک شعر.در این تحقیق به ابعاد فکری شعر عربی پرداخته شده است
 سیاسی، تولید فکر آن در زمینه های اجتماعی،کالسیک عربی با نمونه های به روز آن
و فرهنگی و یافتن هویتی مستقل در ابعاد گسترده جهانی مورد بحث و بررسی قرار
.گرفته است
. هویت شعری، فرهنگ شعر، افکار شعری، شعر مدرن عربی:کلید واژه ها
GİRİŞ
Çağımız Arap şiir eleştirmenleri cahiliye dönemi Arap şiirinin sadece
bir ezgi antolojisi değil, aynı zamanda birtakım tarihsel, sosyal bilgi unsuru içerdiği hususuna vurgu yapmışlardır. Bu noktadan hareketle, tarihsel seyri itibariyle Arap şiirinin sırf günübirlik doğaçlama olaylardan
kaynaklanmayıp aynı zamanda önemli bir düşünsel boyut içerdiğini göz
önünde bulundurmamız yerinde olacaktır.
Geçmişten günümüze değin her ne kadar “şiir” kelimesi “vezinli ve
kafiyeli manzûm söz” anlamında kullanılagelmiş ise de “şair” kelimesinin türediği Arapça “şa‘are” fiili bir şeyi hissetme, fark etme, bilme anlamlarında kullanılır.1
Söz konusu anlamlar göz önünde bulundurulduğunda şiirsel bir metin insanın içindeki kapalı anlamları ortaya çıkarmaya aracılık eder. Zaten Arapçanın yapısında insanı doğrudan düşünmeye sevk etme, araştırma ve öğrenmeye teşvik etme özelliği bulunmaktadır.
Klasik Arap şiiri ile modern Arap şiiri arasındaki öncelik sonralık tartışmaları, geçmişte Arap edebiyatının her döneminde olduğu gibi günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Fakat Arap şiir tarihinin hemen her
aşamasında şiirsel değer yargısı tamamen sanatsal ve estetik açıdan ele
alınırken, artık günümüzde bu eşik aşılarak diğer dünya edebiyatlarında
olduğu gibi Arap şiirinin taşıdığı edebî değer, sosyal, siyasal, kültürel ve
özellikle de düşünsel boyutlarıyla tartışılır hale gelmiştir.

Mutçalı, Serdar, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yayınları, İstanbul 1993,
s. 446.
1
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Modern Arap Şiirinde Kimlik Sorunu
Modern Arap şiiri temsilcilerinden Adonis, Mısırlı şair ve edebiyat
eleştirmeni Mahmûd Karnî ile yapmış olduğu Arap şiirinin dünü ve
bugünü ile ilgili söyleşisinde, eski şairlerin geçmişte klasik Arap şiirini
temsil etmelerine rağmen günümüzde artık klasik Arap şiir misyonunun
geçerli olamayacağını ifade etmiştir. Adonis, günümüzün modern şiir
anlayışında “ferdiyetçilik” ve “benlik” olmak üzere iki öğeyi modern
şair için kişisel savaş alanı olarak kabul etmiştir. Ona göre bugünkü modern Arap şiirinin, klasik Arap şiirinde ana temaları oluşturan kabile, çöl
hayatı, siyaset ve düzenin sesinden uzak durması gerekir. Çünkü Okyanus’tan Körfez’e kadar uzanan bir coğrafyayı kapsayan Arap şiirinin
geçmişte duraklama dönemine girmesinin nedenini kişiliksizlik veya
kimliksizliğe, bir başka deyişle öznel olamama durumuna bağlar. Bu
yüzden Arap şiirinin, bir kol olmakla birlikte özgün bir tür olamadığından yakınır.2
Aslında, Cahiliye dönemine ait bir tarz olması bakımından şiir tasviri
yapmanın modern şiir ölçütleri içinde günümüz Arap şiirine pek fazla
bir katkı sağlamayacağı, ancak şiirde ve dilde kimlikçilikle bağlantı kurarak modern olmamız gerektiği gerçeği ortadadır. Nitekim günümüz
Arap şiiri eleştirmenlerinden Selmâ el-Hadrâ' el-Ceyyûsî, tasvir ağırlıklı
klasik Arap şiir anlayışını devam ettirmede ısrarlı olmanın şiirde yenilik
için bir model olmadığı ve aynı zamanda şiirin, yürüyeceği geniş bir yol
bulunmadığı takdirde düşünce boyutuyla modern Arap toplumuna öncülük edecek bir şiir anlayışının ortaya çıkmayacağını düşünür.3
Kuşkusuz şiirsel kişiliği oluştururken göz ardı edilemeyecek bir diğer
husus sanatsal açıdan şiirsel estetiğe önemli katkı sunan zevk alma faktörüdür. Şiirde geniş bir alanı kaplayan ve derinliğin zıddı bir işlev üstlenen bu zevk alma faktörünün temelinde şiirin şarkıya dönüşümüne
vesile olan görsellik ve işitsellik yatar. Adonis’in deyimiyle: “Arap şiir
tarihi 1950’li yıllardan bu yana geniş bir birikime şahit oldu. Buna rağmen

Karni, Mahmut, Adonis: es-Sekâfetu’l-‘Arabiyye bâ‘adet beyne’ş-şi‘r ve’lfikr,"http://www.alqudsal-arabî, 29/11/2006.
3 el-Ceyyûsî, Selmâ el-Hadrâ’, el-İtticâhât ve’l-harekât fî’ş-şi‘ri’l-‘Arabiyyi’lhadîs (İngilizce’den Arapça’ya (çev. Abdu’l-Vâhid Lu’lu’e, Merkezu
dirâsâti’l-vahdeti’l- ‘Arabiyye), Lübnan 2007, s. 791.
2
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birçok aşamada şiirle alakalı çok şeyin bilinmediği açıktır. Kuşkusuz, görme
şekli, sezgi faktörünün ortadan kalkmasında hâli hazırda önemli rol oynamaktadır.”4
Modern Arap şiirine kimlik sorunsalı boyutundan bakacak olursak
karşımıza çıkan en güçlü kişilik kuşkusuz Filistinli direniş şairi Mahmûd
Derviş’tir. Ömrünün büyük bir kısmını sürgün ve hapis şartları içerisinde geçiren Derviş, Filistin milliyetçiliği ile iç içe bir şekilde şiirini milli bir
kimlik haline getirmeyi başarabilmiştir. Son yüzyılın en büyük entelektüellerinden biri olan Edward Said, Mahmûd Derviş’in Arap şiirine modern bir kimlik kazandırdığı hususunu şu sözlerle dile getirmiştir:
“Mahmûd Dervîş kalbini döve döve tanıklık ettiği, Filistin gerçeğinden süzdüğü şiirlerle bir kimlik yaratmıştır. Bu yüzden büyük şairler, büyük sanatçılar
yetiştirmiş halklar sınırları, bayrakları olmasa, hakları teslim edilmese de insanlığın aynasında bir vicdan gibi parlarlar. Mahmud Dervîş, şiirin hayatla, varlıkla kurduğu bağın siyasetin işaret ettiğinden daha derinlerde olduğunu erken
kavramış bir şairdi. Bu sayede halkının yaşadığı acıları ait olduğu toprakların
ötesine taşımasını bildi. Derviş şiirlerinde kimlik kavramını hiçbir zaman sığ bir
milliyetçilik veya dinî kimlik potasına sıkıştırmamış, aksine Filistin coğrafyasını
temel alan bir aidiyetlik duygusu etrafında daha kucaklayıcı bir çerçeveye
oturtmuştur.”5
Şiirin fikirle olan ilişkisi
Dünya kültüründe bilinen tüm gelenekler ve bizzat Arap şiirinde ortaya çıkan her yeni ve modern tutum ve anlayışa karşı muhalif bir tavır
alma geleneğinin de tetiklemesiyle Arap kültüründe şiir ile fikir kavramlarının birbirinden gitgide uzaklaşmış olması artık yadırganmaz bir hale
gelmiş bulunmaktadır. Adonis’e göre bu iki kavramın arasının açıldığını
gösteren bariz örneklerden birisi İslam fıkhıdır. Mesela İbn Teymiyye,
din kavramının bütün bilinmeyenleri ortadan kaldırdığını düşünür.6

Adonis, Arap Poetikası (çev. Emrullah İşler, YKY, 1. Baskı), İstanbul 2004,
s. 73.
5 Said, Edward, Kış Ruhu, (çev. Tuncay Birkan), Metis Yayınları, İstanbul
2000, s. 34.
6 Sarıkaya, Berat, İslâm Düşüncesinde Tevhid -İbn Teymiyye Örneği-, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane 2013, s. 56-57.
4
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Oysa bu durum tamamen şiir ile çakışır. Çünkü şiir, deneyim ve kültürel
birikime dayanır. Genel itibariyle gerçeğin keşfedilmediği temeline dayalı olan şairin kültürüyle de söz konusu söylem çelişmektedir. Çünkü
dinî görüş sınırlı ve sınırlayıcı, şiir ise daima hareketli olup bizzat varlığı, dünyayı sorgulama vesilesidir. Fakat şiirin, ancak dilin bilinmeyenleri ortaya çıkarıldıkça evrende bilinmeyeni ortaya çıkarması mümkündür.
Dolayısıyla klasik Arap şiirinin özünü teşkil eden sanat unsurlarından
biri olan mecaz, salt bir sanat unsuru olması kadar bir düşünsel boyuttur.7
Modern Arap Şiirinde Kişilik Boyutu
Şiirde kişilik(hüviyet) kavramı genel olarak insanî şartlarla gerçekleşir. Bu durumda şiirin belli bir gruba aitliği veya ideolojik yönü yani
dogmatik oluşu düşünülemez. Dolayısıyla Arap şiir tarihi boyunca örnek gösterilecek önemli kişilik olgusu, sadece siyasi alanlarda değil, özgürlük ortamının teneffüs edildiği ve buna paralel olarak yaratıcılığın
bulunduğu şiir divanlarında da kendini gösterir. Aslında dil ve din olgusunun insanın kişiliğini sınırlaması mümkün değildir. O halde onu
sınırlayan nedir? Üstelik “kişilik” öyle sınırlanabilecek bir kavram da
değildir. Bu husus, meşru, açık ve süreklilik arz eden bir durumdur. Bu
bakımdan sadece şiirsel alanda değil insan faktörünün geçerli olduğu
her alanda kişilik, aynı zamanda yaratıcılık faktörünün ortak paydasıdır.8 Kişilik sınırlamaları hakkında, din ve dille ilgili kimlik ilişkisi etrafında birçok sorgulama yapan Adonis, “kendimi nasıl yazıyorum, içinde
yetiştiğim toplumu nasıl yazıyorum?” şeklinde sorduğu soruya yine kendisi, “şair, kendini yazdığında kendince otorite olarak kabul etmediği, sadece kişi
olarak gördüğü baba otoritesinden çıkması gerekir. Böyle olursa şayet, yazı kişiliği ortaya çıkarır”9 şeklinde cevap vermektedir.
Mısırlı şair Muhammed İbrâhîm Ebû Sinne kendi çağdaşı ve akranları
olan modern Arap şairlerinin, şiirde modası geçmiş romantizm hayallerini savunmak suretiyle zihinsel bir zayıflığa düştüklerini etmektedir.

Karni, Mahmut, a.g.m, s. 2.
el-Câbirî, Muhammed ‘Âbid, Arap Aklının Oluşumu, Arapça’dan (çev.
İbrahim Akbaba), İz Yayıncılık, İstanbul 1997, s. 15, 51.
9 Karni, Mahmut, a.g.m, s. 2.
7
8

258  YRD. DOÇ. DR. NURULLAH YILMAZ

Aynı zamanda Sinne, günümüz şiirinde şairlerin düşünce boyutuyla
hareket edip aksiyon adamı olma konumundaki eksikliği gidermek için
çaba harcamaları gerektiğini düşünür.10
Kültürün yazıya uzaklığı
Günümüz modern Arap şairi ve aynı zamanda felsefe ile de ilgilenen
Hasan Taleb, şiirde derin fikirlerin tek başına evrensel şiir anlayışında
çok etkili olduğunu ve karşılıklı fikir değişimi arzusunu kamçıladığını
düşünmektedir.11 Günümüz Arap şiirinde felsefe ve fikir boyutlu çalışmalardan “geleneksellik”, “yenilik” ve “kişilik” kavramları ile ilgili sorgulamalar sabit mi, yoksa değişken mi olduğuna yoğunlaşmak gerekir.
Kişisel şiir deneyimi ve ideoloji bağlamlı düşünce şekillerinden biri olarak siyasi şiir deneyimi göz önünde bulundurulduğunda bu kavramlar
ilk etapta yenilikçi boyutu içeriyormuş gibi görülebilir. Fakat zamanın
sabit olmadığı gerçeğinden hareketle günümüz modern şiir anlayışının
dünyayı ve eşyayı yeniden gözden geçirme, sabit fikirleri sorgulama ve
ilk tarihten beri meydana gelen gelişmeleri keşfetme gibi zorlayıcı bir
işlevi üstlendiğini göz ardı etmemek gerekir. Bununla birlikte bir taraftan şiirsel ve düşünsel yaratıcılığa, diğer taraftan kültürel ve medenî
kimlik oluşumlarına açılarak herkesin takip ettiği metotta durumu en
derin ayrıntılarıyla münakaşa etmek kaçınılmaz bir gerçektir. Fakat bütün bunları yaparken bir hususta çok dikkatli olunmalıdır. Artık günümüzde demokrasi, insana karşı barış unsuru olmaktan çok bir silah gibi
kullanılmaktadır. Bu yüzden kişinin özelliklerini kısıtlayıcı bir kişiliksizliğin varlığına dair bir söz söyleme yoluna gidilirse bu, “bireysellik” ve
“benlik” anlamına gelmez, aksine başkalarıyla ortak olunan şeylerin
tümüyle diğer zorlayıcı faktörleri de kabullenmek insana daha kolay
gelir. Oysaki medeni ve kültürlü bir toplumsal düzeyde olmamıza rağmen etrafı kuşatılmış ve sıkıştırılmış ve kişinin diğer kişileri ezmeye çalıştığı bir konumda yaşıyoruz.12 O halde modern Arap şiiri her anlamda
kendi köklerinden uzaklaşmadan dilsel ve kültürel birikimlerini koruyaDerviş, Semîr; Muhammed İbrâhîm Ebû Sinne yeftehu’n-nâr ‘alâ şu‘arâi
kasîdeti’n-nesr, thaqafa@alarab.co.uk, 03.13.2005, s. 1-3.
11 Neş’et, Kemâl, Şi‘ru’l-hadâse fî Mısr el-ibtidâât.. el-inhirâfât.. el-ezme,
Metâbi‘u’l-Hey’eti’l-Mısriyyeti’l-‘Âmme li’l-Kuttâb, Kahire, 1998, s. 273.
12 Eaglon, Terry, Kültür Yorumları, çev. Özge Çelik, Ayrıntı Yay., 2. Baskı,
İstanbul 2011, s. 65.
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rak aynı zamanda düşünce üretme konusunda da sesini duyurmaya
çalışan yaratıcı ve kişilikli şairleri yetiştirmeyi kendine görev edinmelidir. Fasih Arapçanın ayırt edici bir özelliğe sahip olduğu hususunu göz
önünde bulundurarak kültürel direniş eyleminde modern Arap şiirine
çekidüzen vermek suretiyle tüm aşağılık duygularından sıyrılmaktan
başka çare olmadığı aşikârdır. Zira her güzel şey günlük hayatta çok
rahat uygulanabilir. Böylece şiirsel, kültürel ve düşünsel bağlamda hedeflere bir adım daha yaklaşılmış olur. Kuşkusuz bu birlik ancak bolca
ve iç içe bir şekilde düşünce ve kültürel bağlamda şiir yazmakla olur.
Bunun için de siyasal bağlamda yazmaktan asla uzak kalmamak gerekir.

Modernlik/Yenilik Çatışması
Gerek Müslüman toplumlarda, gerekse Arap toplumunda kişi siyasal,
sosyal, kültürel, hatta teknolojik olmak üzere hemen her alanda dünyadaki büyük deneyimlerden yoksun yaşıyor. Şu an Müslümanlar dünya
nüfusunun 1/5 ini oluşturuyor. Onların arasında salt dînî metinleri esas
kaynağından okuyanlara pek az rastlanmaktadır. Çünkü insanlar doğrudan bu metinlerin kaynağına inip araştırmak yerine onun yorumuna
bakmak suretiyle fikir üretme kolaylığına kaçmaktadır. Kuşku yok ki
bununla dinî metin terminolojisinin serinkanlı yorumu ve bu yoruma
dayalı uygulamayı esas almak gerekir. Yoksa bizzat dinî metnin kast
edilmesi söz konusu değildir. Aksine bu durumu, modern Arap şiiri
bağlamında dinî metinlerden uzak durma ve Arapların dünyadan, kendilerinden ve hayattan kopmalarına yol açacak şekilde ‘kâfirlikle suçlama’ kültürünün ortaya çıkması sonucunu doğuracak otoriter yorumlardan kaçınma şeklinde değerlendirmek daha uygun olacaktır.
Siyasal ve sosyal değişim ve dönüşümler toplum bünyesini kapsayıcı
bir şekilde olduğu takdirde, her nerede olursa olsun, şiirsel alanda da
fırtına estirecek teorik düzeyde eleştirel çözümler var demektir. Çünkü
isyan şiiri bir şekil, hatta yüksek bir şekildir. Bu bağlamda direniş şiirinin
yepyeni bir anlayışla dilde yaratıcılık cephesini ortaya çıkarmasını, yenilikçi şairlerin dili ağır sanatsal yüklerden kurtarıp okuyucuyu fikir ve
ideolojik anlamda sürekli aydınlatmasını, hatta yönlendirmesini beklemek çok yadırganacak bir durum olmasa gerekir. Aksi takdirde günümüz şairleri de tıpkı geçmişte olduğu gibi oradaki şiirdir, oradaki şiir
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değildir, şeklinde tasavvurlara dalacak ve dipsiz çukurun içinden çıkamayacaklardır. Oysaki güncel şiirin günümüzdeki siyasî, sosyal ve kültürel boyutların tamamen dışında kalması düşünülemez. Aksine gerçek
hayatla irtibatlı ve gerçek sorunları dile getiren şiir gerçek şiirdir.
Şiirde Çeviri Faktörü
İster Arapça isterse diğer dünya dillerinde olsun genellikle şiirin edebiyat dünyasında hikâye, roman, deneme, makale gibi edebî türlere
oranla pazarı oldukça sınırlıdır. Bu anlamda pazarlar öncelikle roman,
sonra siyasi, felsefi ve sosyal diğer çalışmalar içindir. Bu pazarda şiir son
sırada gelir. Bu nedenle maalesef bundan önceki süreçte çevirmenler
şiirde bir gelecek görmemiştir. Çünkü çevirmen, sonuçta yaptığı çeviri
işinden para kazanacaktır. Öte yandan Mısır’da ve diğer Arap dünyasında roman hakkında şiir hakkında bilinenden çok daha fazla şey bilindiği bir gerçektir. Ayrıca çevirmen çeviri için bir roman seçtiğinde edebi
alandaki yenilikleri, dahası bu edebi türün Arap kültüründeki uzmanlık
durumunu iyi bilmesi gerekir.
Sonuç
Arap dünyasında hikâye ve roman türündeki edebî çalışmaların revaçta olmasına rağmen bilinen Arap kültürü yine de şiir kültürüdür.
Arap kültür ve düşünce dünyası tarihsel alanda daha çok şiirsel bir mirasın ürünü şeklinde kendini göstermiştir. Bu bağlamda Arap Edebiyatı
Tarihinde şiirin önemli bir yeri vardır. Arap düşünce dünyasında kültürel bir miras oluşturabilmek için şiiri öğrenmek ve ona aşina olmak gerekir. Arap yazarların bile bazen müracaat ettiği şekilde birtakım güzel
sanatlarla ilgili yönlerinden dolayı daha kolay anlaşılmakta ve okuyucunun daha fazla ilgisini çekmektedir. Bu ise bol bol araştırmak, okumak
ve şiir çalışmalarına karşı gerçekçi bir yaklaşım sergilemekle olur. Özetle, fert toplumun temel taşını teşkil ettiğine göre, topluma şekil veren
siyasî ve ideolojik bağlar ancak “ferdiyetçilik” kavramının güçlenip gelişmesiyle mümkün olabilir. Hiç kuşku yok ki günümüz modern şiir
yapısındaki temel anlayış ve hareket noktası da bu yönde olmalıdır.
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 اثر عباس معروفی،» راوی و روایت در رمان «سمفونی مردگان،بررسی زاویهی دید
PROF. DR. KAVUS HASANLI-ZİBA-Yİ KALAVENDÎ

ÖZ
Romanda çeşitli bakış açılarının olması, romanın çok sesliliği ve akıcılığını deztekler. Romanına “Senfoni” adını ve yapısını veren Abbas Marufi’nin “Ölüler Senfonisi” romanındaki bu özellik, kaçınılmaz bir özellik
olarak ona yaraşır ve alımlı bir şekilde göze çarpar ve bu yönüyle de bu
romanda önemli bir rol oynar. Farklı bakış açıları ve akıcı tarzların tahlili
ve incelenmesi günümüzde hikâye yazıcılığında önemli ve ayrı bir dal
olarak çalışılan edebi eleştiri türündendir.
Bu çalışma, iç monolog diyalog ve bilinç akışını hikaye boyunca nasıl
kullanıldığını gösteriyor. Bu araştırmada “Ölülerin Senfonisi” romanının
tamamında yer alan anlatım modu geçişlerinin dinamik ve akışını sağlamak olanağı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Birinci ağız anlatıcı, bakış açısı, anlatım, Ölüler
Senfonisi, Abbas Marufi.

ABSTRACT
Incorporating various narration mode, vitalizes the story and causes
the story maintain its polyphony and dynamism. This feature in the novel
“Samphoniye Mordegan” (Symphony of the dead) by Abbas Maroufi, is
integrated sophisticatedly and elaborately and plays a significant role in
the story line. Narration modes and the style of storey-telling are of the
main aspects of each novel story. In this paper, the story movement and
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the narration modes in the “Symphony of the dead” story are investigated
comprehensively.
This study indicates how the interior monologue, dialogue and stream
of consciousness are employed throughout the story. This research
demonstrate that one of the main feature which causes the “Symphony of
the dead” to be considered as a masterpiece, is its ability to provide dynamic and flow of the narration mode transitions which is embedded in
the entire story.
Keywords: Abbas Maroufi, Symphony of the dead, Samphoniye mordegan, interior monologue, stream of consciousness, narration mode.

چکیده
وجود زاويهی ديدهای مختلف در رمان به زنده بودن ،چندصدايي بودن و پويايي آن
كمك ميكند .اين خاصيت در رمان «سمفوني مردگان» ،نوشتهی عباس معروفي ،كه نام
و ساختار «سمفوني» را برگزيده ،به گونهای شايسته و چشمگير ـ همچون خصلتي
گريزناپذير ـ جلوهگری ميكند و از اين جهت ،دارای نقشي مهم در اين رمان است .بررسي
و تحليل زاويهی ديد و شيوههای روايي ،از ديدگاههای متفاوت ،از بحثهای نقد ادبي است
كه امروزه به عنوان شاخهای مستقل و مهم در مباحث داستاننويسي به آن پرداخته
ميشود.
در اين مقاله با تحليل و بررسي جزءجزء موومانهای داستان سمفوني مردگان و
زاويهی ديد و شيوهی روايت آنها ،نشان داده ميشود كه سمفوني مردگان با استفاده از
شيوههای تكگويي ،سيال ذهن ،حديث نفس و همکاری راوی دانای كل چگونه روايت
شده است .اين بررسي نشان ميدهد كه يکي از داليل مهم توفيق رمان «سمفوني
مردگان» چرخشهای ماهرانهی زاويه ديد در كل رمان است.
کلید واژه ها :تكگويي دروني ،زاويهی ديد ،روايت ،سمفوني مردگان ،عباس معروفي.
 -1مقدمه
«سمفوني مردگان» از رمانهای برجستهی دههی شصت ايران است .اين داستان
نخستين بار در سال  1368هجری منتشر شد .نام داستان در ابتدا «كالغهای سياه خدا»
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بوده ،اما بعدها نويسنده آن را به سمفوني مردگان تغيير داده است .دربارهی نام سمفوني،
معروفي ميگويد« :به دليل احساس نزديکيام به موسيقي است كه رمان ،سمفوني است
و به موومان تقسيم شده ،به نظر من تمام دنيا دارای ريتم است .ما در سکوت هم صدايي
مي شنويم .سراسر زندگي موسيقي است .اما در مورد رمان ،همان گونه كه ميدانيد هر
سمفوني چهار موومان دارد و يك مقدمه يا اورتور .آيههای قرآن در ابتدای داستان برای
زينت استفاده نشده ،بلکه يك اورتور است .شخصيتها در ذهن من سازبندی شدهاند.
ميدانم كدام يك ويولن است ،كدام آلتو است ،كدام ساز بادی مينوازد و كدام طبل است.
اينها در ذهنم جايگاه ويژهای دارند كه مايل نيستم بازش كنم»( .مهويزاني21 ،1373 :
و  )22معروفي در اين داستان از اصول و انديشهها و مفاهيم روانكاوانه در خلق داستانش
بهره برده است .در دورههای نخستين داستاننويسي فارسي ،داستانهايي به شيوهی روان-
كاوانه نوشته شدهاند كه شايد بتوان گفت بهترين نمونهی آن بوف كور صادق هدايت است.
«هدف نويسنده در قصهی ذهني ،نهادن خواننده در درون ذهن شخصيت است»(.ايدل:
 )14 ،1367برخي اين رمان را از حيث كاربرد زاويهديدهای مختلف تقليدی از رمان
«خشم و هياهو» ،اثر ويليام فاكنر دانستهاند( .از جمله محمدعليمحمودی ،الهام مهويزاني
يکتا ،حسين بيات ،جواد اسحاقيان ،پرويز حسيني ،هوشنگ گلشيری ،بهرام مقدادی،
محمد بهارلو .)...در اين مقاله فرصت بحث در اين باره نيست .معروفي ميگويد« :من حاال
ديگر باور كردهام ،يعني پذيرفتهام كار شباهتهايي با خشم و هياهو دارد .بايد افتخار كنم
كه كارم شبيه خشم و هياهو شده است ،ولي الاقل به خودم نميتوانم دروغ بگويم .من
هيچ تأثيری از اين كتاب نگرفتهام .من از شعر فروغ خيلي بيشتر تأثير پذيرفتهام تا اين
كتاب .چندی پيش يادداشتهای روزانه مربوط به وقتي را كه روی سمفوني مردگان كار
ميكردم ،ورق ميزدم .شعری از فروغ ـ همهی هستي من آيهی تاريکي است ـ را ديدم
كه با من بازیها دارد .فکر ميكنم سمفوني مردگان بچهی اين شعر است»( .مهويزاني:
)24 ،1373
داستان سمفوني مردگان از چهار موومان تشکيل شده است كه موومان اول آن دو
بخش است؛ يك بخشِ از موومان اول در ابتدای داستان و بخش دوم از موومان اول با
همان عنوان موومان يکم در انتهای داستان آمده است .به سخني ديگر ،داستان با موومان
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اول آغاز ميشود و پايان مييابد .در بررسي زاويهی ديد خواهيم ديد كه اين تقسيم بندی
بيدليل نبوده است.
سمفوني مردگان «رمان به مفهوم سنتي و متعارف آن نيست و در عين حال به جرگهی
رمان نو ـ يعني نوشتن به شيوهی جريان ذهن و حل شدن «من» نويسنده در متن داستان
تعلق ندارد .معروفي بين رمان سنتي و رمان نو در نوسان است ،گرچه گرايش او را بيشتر
بايد در جهت رمان نو دانست ،استطاعت ـ نه استعداد ـ اين گرايش در او نيست»( .بهارلو:
)137 ،1369
زاويهی ديد در رمان سمفوني مردگان تلفيقي است .در اين روش هريك از فصول
داستان با يکي از انواع زاويهی ديد بيان ميشود و همچنين در درون فصول رمان نيز
ي دروني (هر
چرخش زاويهی ديد وجود دارد .در اين شيوه ،در عين حال كه تكگوي ِ
نوعش) برای بيان داستان به كار گرفته ميشود ،راوی نيز به عنوان دانای كل در البه الی
تكگوييها حضور مييابد« .آن چه در اين شيوه تعيين كننده است ،همين حضور راوی
به عنوان دانای كل در ميان تكگوييهای دروني است»( .فلکي :1382 ،ص)56
 -2بررسی اجمالی موومانها
الزم است ابتدا به گونهای گذرا موومانها ،زاويهی ديد و محتوای آنها معرفي شوند و
پس از آن به گونهای گسترده جزئيات متن اين عناصر بازنمايي شوند:
موومان يکم (بخش نخست) از صفحهی  9تا صفحهی  78دا دربرميگيرد (حدود %21
از كل رمان) .در اين بخش روايت از طريق دو زاويهی ديد دانای كل محدود به ذهن
اورهان و دوم از ذهن اورهان به دو روش سيال ذهن و تكگويي دروني روايت ميشود.
موومان دوم :از صفحهی  81تا صفحهی  217است (حدود  %42از كل رمان) .راوی
اين موومان دانای كل است و جز مواردی اندک داستان به صورت خطي روايت ميگردد.
موومان سوم :از صفحهی  221تا صفحهی  266را دربرميگيرد(حدود  %14از كل
رمان) .راوی سورملينا از فيلتر ذهن آيدين ميبيند .گويي در ذهن آيدين نشسته است و
آنچه را كه شاهد آن است روايت ميكند .به عالوه آنچه را كه در ذهن خود ميگذرد
نيز باز ميگويد.
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موومان چهارم :از صفحهی  269تا صفحهی  279كتاب است (حدود  % 3از كل رمان).
در اين موومان همهی روايت به شيوهی جريان سيال ذهن آيدين بيان ميگردد كه اكنون
ديوانه است .آيدين به خاطرات گذشته و رابطهاش با پدر و مادر و آيدا و سورملينا مي-
پردازد .آنچه از زبان آيدين روايت ميشود ،چيزی جز هذيان ذهن و افکار درهم نيست.
موومان يکم(بخش دوم) :از صفحهی  283تا صفحهی  350كتاب را شامل ميشود
(حدود  %20از كل رمان) .روند موومان يکم در اينجا نيز رعايت گرديده است .يعني دو
راوی دانای كل محدود به ذهن اورهان و تكگويي دروني اورهان ـ بجز در مواردی اندک
ـ داستان را روايت ميكنند .اين موومان در واقع ادامهی موومان اول است.
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 -3بررسی زاویه دید و روایتِ سمفونی مردگان
.3-1موومان يكم:

اورهان اورخاني به توصيهی دوست قديمي پدرش ،اياز كه پاسبان قلدری است،
تصميم ميگيرد برادرش آيدين را بکشد .آيدين اكنون ديوانه است و سالهاست كه در
اطراف قهوهخانهی شورآبي ،خارج از شهر روزگار ميگذراند .اورهان بين راه به يادآوری
روزگار گذشتهی خود و خانوادهاش ميپردازد و خاطرات چهل سال زندگي از ذهنش
ميگذرد .پدر خانواده ،جابر اورخاني در بازار آجيل فروشهای اردبيل مغازهای به نام
«خشکبار معتبر» داشته است .نام پسر بزرگ خانواده يوسف بوده است .او يك روز با ديدن
چتربازاني كه از هواپيماهای روسي بر فراز آسمان اردبيل در پروازند ،چتر پدر را برميدارد
و از پشت بام ميپرد و به پايين سقوط ميكند؛ حواس پنجگانهاش جز بينايي را از دست
ميدهد ،اكنون ديگر جز خوردن و دفع كردن كاری از او برنميآيد .آيدا و آيدين دوقلو و
بسيار شبيه به هم هستند .آيدين از كودكي بسيار فعال و با نشاط بوده ،اما آيدا تحت
فرمان و سلطهی پدر بوده بياختياری بارآمده است .ظاهرا پدر ،اورهان را به دليل اينكه
شبيه خودش بوده ،بيشتر دوست داشته در عوض آيدين را كه هميشه اهل كتاب و شعر
و شاعری بوده از خود ميرانده است.
از ابتدای كتاب تا صفحهی  ، 16راوی ،دانای كل محدود به شخصيت اورهان اورخاني
است ،ولي در بند اول صفحهی  16جايي كه فعل روايت به «خيال ميكردم» تغيير مييابد،
معلوم ميشود روايت به ذهن اورهان سپرده شده است« :خيال ميكردم دارد ورقهای
كتاب را ميخورد» .در بند بعدی راوی دانای كل روايت را از اورهان باز پس ميگيرد و در
انتهای بند دوباره روايت به ذهن اورهان سپرده ميشود .اين تغيير روايت از دانای كل به
اورهان تا پايان موومان يکم ادامه مييابد و داستان را پيش ميراند.
در بند دوم از صفحهی  17راوی دانای كل است .در بند اول از صفحهی  18روايت با
تكگويي ذهني اورهان بيان ميشود ودر بند دوم راوی دانای كل است .از بند دوم صفحهی
 19اورهان خاطرات را تا  40سالگي (سن كنوني خودش) يکي پس از ديگری روايت
ميكند .انتهای صفحهی  25راوی از دانای كل به ذهن اورهان سپرده ميشود .در بند
بعد ،راوی دانای كل ميشود و دوباره به ذهن اورهان بازميگردد .در صفحهی  29راوی
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دانای كل است و در بند اول صفحهی  30تكگويي اورهان ،در بند دوم تا انتهای صفحه
دانای كل و در صفحهی  31تا صفحهی  34تكگويي اورهان و يك بند دانای كل و در
ميانهی بند همان صفحه ( )34دوباره تكگويي اورهان داستان را روايت ميكند .در بند
سوم صفحهی  35راوی دانای كل ميشود و در بند دوم از صفحهی  36تكگويي اورهان
تا صفحهی  ...39ادامه مييابد.
بطور كلي در موومان اول  109بار روايت دانای كل محدود و تكگويي دروني اورهان
جابهجا ميشوند كه از اين مراحل  55مرحله را دانای كل و  54مرحله را ذهن اورهان
روايت ميكند.
راوی دانای كل با به كارگيری فعل زمان گذشته (سوم شخص) روايت را آغاز ميكند.
يك روز پنجشنبهی اورهان را توصيف ميكند كه او با دلگرميِ اياز پاسبان تصميم ميگيرد
پي آيدين ،برادرش ،بگردد ،او را بيابد و سر به نيست كند .در اين مسير نويسنده به دو
شيوهی تكگويي دروني و جريان سيال ذهن ،خواننده را در جريان چهل سال زندگي
اورهان و خانوادهی اورخاني و رابطهی اورهان با اعضای خانواده قرار مي دهد .زمان تقويمي
اين موومان چيزی كمتر از  24ساعت است.
پيش از ورود به بحث اصلي الزم است ،توضيحي كوتاه دربارهی انواع تكگويي و
شيوهی سيال ذهن ارايه شود :در روش تكگويي دروني مخاطب وجود ندارد .شخص با
خودش حرف ميزند .چرا كه يا تحت فشارهای دروني و رواني شديد است يا جرأت گفتن
آنچه را در درونش ميگذرد برای ديگران ندارد .البته همان گونه كه بسياری از واژهها و
اصطالحات ادبي تعريف جامع و مانعي ندارند ،نظريهپردازان تعريف واحدی برای تكگويي
و انواع آن نيز ارايه نکردهاند .در بيشتر منابع ،تعريفهای ارايه شده به هم آميختهاند و به
جای يکديگر به كار رفته اند ،تا جايي كه جريان سيال ذهن به جای تكگويي دروني
مستقيم روشن و يا برعکس به كار ميرود.
«تكگويي ،گفتار خاموش يا بازگويي ذهن است؛ به اين معني كه فکر يا خودگويهی
شخصيت داستان نوشته يا اجرا ميشود»( .فلکي )42 :1382،تكگويي به طور معمول از
زاويهی ديد اول شخص يا من ـ راوی بيان ميشود .البته به ندرت ميتواند از زاويهی ديد
سوم شخص يا او ـ راوی بيان شود« .اساس تكگويي دروني تداعي معاني
است»(.ميرصادقي )67 :1377 ،همواره محركي بيروني يا دروني وجود دارد كه انگيزهی
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يادآوری خاطرهها و تكگويي ذهني شخصيت داستان ميشود و بر دو نوع است :تك
گويي دروني مستقيم و تكگويي دروني غير مستقيم .در سمفوني مردگان تكگويي
مستقيم ( روشن و گنگ) كاربرد دارد و از تكگويي دروني غير مستقيم استفاده نشده
است.
منظور از تكگويي دروني مستقيم اين است كه ذهن شخصيت داستان در موقعيت
اول شخص يا من ـ راوی قرار دارد و افکار وی با نقل قول مستقيم روايت ميشود و مکتوب
ميگردد .در واقع گفت و گويي صورت نميگيرد و راوی افکار شخصيت را مکتوب ميكند.
«معموال در اين تكگويي شخصيت حضور كامل دارد؛ زيرا ذهن وی در حال فکر كردن
به خاطرهها ،تجربه ها ،آرزوها و احساسات خود است .در نتيجه به شکل من ،حضور و
وجودش را اعالم ميكند»( .فلکي )43 : 1382،تك گويي دروني خود به دو گونه تقسيم
ميشود:
الف -تك گویی درونی مستقیم روشن
در اين شيوه از روايت ،افکاری كه از ذهن شخصيت داستان ميگذرد ،ساده و روشن
است ،به گونهای كه برای خواننده قابل فهم است .رابطهی علي و معلولي جملهها در آن
آشکار است .ذهن و زبان نسبت ًا دارای انسجام هستند و درمجموع جستوجوی كمتری
نياز دارد تا خواننده موضوع و مقصود جملهها را دريابد.
ب -تك گویی درونی مستقیم گنگ (ناروشن)
در اين گونه از تك گويي ،افکار و احساسات شخصيت به صورت گنگ و غير منسجم
بيان ميشود .فهم و درک جملهها و كشف رابطهی منطقي ميان جملهها برای خواننده
دشوار است .اين نوع تكگويي به جريان سيال ذهن يا سيالن ذهن معروف شده است .در
اين شيوه ،تكگويي دروني شخصيت همان گونه كه در ذهن جريان دارد ،نوشته ميشود.
بر خالف تك گويي روشن كه نويسنده با دست كاری در ذهن شخصيت ،درون او را
مينويسد ،راوی در شيوهی سيال ذهن بدون دخالت ،هر آنچه را كه در ذهن شخصيت
ميگذرد روايت ميكند .از همين رو معموال روايت نامنسجم و گنگ است.
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مهمترين خصيصهی رمان و مخصوصاً رمانهای جريان سيال ذهن ،زمان است .عنصر
زمان يکي از عناصر تعيين كننده و انسجامبخش در هر اثر ادبي است ،اما آنچه در اين
گونه نوشتهها در كانون توجه است« ،زمان» به مفهوم جديد آن يا به عبارتي مفهوم قرن
بيستمي آن است .كه زمان حسي يا ذهني هم خوانده ميشود .اين زمان مقياس خاص
خودش را دارد و با مقياسهای مکانيکي سنجيده نميشود .گذشته و آينده هر دو در ذهن
انسان در زمان حال غوطهورند« .ژان پل سارتر» در مقالهی «زمان در نظر فاكنر» ميگويد:
«آنگاه آنچه ميماند و كشف ميشود ،زمان حال است»( .سارتر )383 :1386،بطور كلي
ميتوان گفت در رمانهای جريان سيال ذهن اليههای پيش از گفتار بر گفتارهای عقالني
برتری دارد و آنچه در ذهن شخصيت جريان دارد و هنوز به گفتار زباني در نيامده است،
نوشته ميشود .در اين شيوه ،گذشته چنان با حال در آميخته ميشود و نامرتب و پاره
پاره در ذهن شخصيت جريان دارد كه خواننده نميتواند به سرعت به كليت آن پي ببرد.
سوم شخص يا دانای كلي كه گاهي در ميان تكگوييها شركت ميكند ،به هيچ وجه
در كيفيت و چگونگي گفتوگوهای ذهني دخالت نميكند؛ فقط گاهي در رفتار ديگر
شخصيتها و اتفاقات زمان حال دخالت دارد .گسستهای زماني كه در جريان سيال ذهن
پديد ميآيد ،با تفکر و تكگويي دروني شخصيت همخواني دارد وگرنه ،نوشتهها كامالً
هذياني به نظر ميرسد .به سخني ديگر ،در جريان سيال ذهن« ،همزماني» اتفاق ميافتد
ولي در قصههای معمولي با پديدهی «درزماني» مواجهايم.
در جريان سيال ذهن ،فعلها به واقعيتهای ذهني تعلق دارند ،نه واقعيتهای عيني.
در نتيجه ،معمو ًال با ضميرهای شخصي معني كامل مييابند .به همين سبب مقولهی زمان
و به كارگيری درست و هنرمندانهی آن در اين گونه رمانها اهميت قابل مالحظهای دارد.
اينك برای روشنتر شدن مقصود ،بخشهايي از موومان نخست سمفوني مردگان ،در
پيوند با آنچه گفته شد ،بررسي ميشود:
در صفحهی  38راوی با ورود به ذهن اورهان اينگونه روايت را آغاز ميكند« :يك روز
پدر چند تا از كتابهای آيدين را »...روشن است به ياد آوردن خاطرات با گفتن (يك روز)
آغاز مي شود اما درصفحهی  43با شيوهی روايت جريان سيال ذهن رو به رو هستيم .در
بند سوم از صفحهی  43راوی دانای كل است« :از دور شورآبي سبز رنگ را ديد و »...
شورآبي سبز رنگ در ذهن اورهان خاطرهی روزهايي را كه با آيدين به شورآبي ميرفتند
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تداعي ميكند و اين محرک بيروني ،خاطرهی يادشده را بر ذهن اورهان تحميل كرده
است و اين روش جريان سيال ذهن است.
صفحهی  44با روش خاطره در خاطره روايت ميشود ،ولي آوردن جملهی «همان
وقت ياد سالهايي افتادم كه پدر زنده بود و  »...نشان ميدهد ،يادآوری خودآگاهانه است
و جريان سيال ذهن نيست .در بند آخر اين صفحه ،از جملهی «مثل سگ از من ميترسد
و مثل برهای فرمان ميبرد» آغازگر خاطرهی ديگری است.
در صفحهی  50راوی ذهن اورهان است و در صفحهی  51دانای كل محدود به اورهان
روايت ميكند .در بند اول صفحهی  52راوی دانای كل با اين پرسش كه «به كجا رفته
اين برادر؟» روايت را به ذهن اورهان مي سپارد ،ولي در بند بعد حالت روايت ،تكگويي
دروني مي شود« .يك سال ميشد كه آيدين از خانه رفته بود »...زماني كه خاطرهی روز
كسوف را به ياد مي آورد ،اين بازگويي ـ به ياد آوری ـ همچنان ادامه مييابد تا «يك روز
پدر درست در لحظهای كه »...و صفحهی  «: 57رفته رفته خلق و خوش شاد  »...و
صفحهی « :58زماني پدر مي گفت »...و صفحهی « :59يوسف بعد آن سقوط حاال به يك
تکه گوشت »...تا بند آخر صفحهی  59دانای كل و در بند دوم صفحهی  60با كلمهی
«فرار» كه پيرمرد بيان مي كند از طريق جريان سيال ذهن وارد ذهن اورهان ميشويم،
ولي در پاراگراف دوم صفحهی  61از طريق تكگويي دروني حادثهی آتش سوزی باز گفته
ميشود« .بار قب ل هم در آن آتش سوزی بزرگ »...و بند دوم « :آن شب بازار تابع
سوخت »...در صفحهی  64نيز در پيوند با نجات خودش از دريا بي آن كه به نجات
همدورهایهاش در قايق فکر كند ،گفتوگوی دروني دارد .ميدانيم كه گفتوگوی دروني
زماني اتفاق ميافتد كه فرد تحت فشار رواني باشد ،هرچند به آن فشار رواني آگاه نباشد.
همچنين در صفحهی  65دانای كل روايت ميكند و در بند آخر صفحهی  65دوباره ذهن
اورهان روايت را بر عهده ميگيرد .در صفحهی  69بند آخر دانای كل روايت ميكند و در
صفحهی  70ذهن اورهان راوی ميشود .در بند آخر صفحهی  71دانای كل و در بند دوم
همان صفحه ذهن اورهان ،از طريق روش جريان سيال ذهن داستان را روايت مي كند.
 .3-2موومان دوم
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آن چه در موومان نخست به گونهای پراكنده از ذهن اورهان روايت شد در موومان
دوم از زبان راوی دانای كل به صورت منظم روايت ميشود .اين موومان شامل  15بخش
است:
بخش : 1ماجرای روزی كه پدر ،حجره را از شريکش خريده است .در اين ميان
شخصيت های خانواده با توجه به رفتارهايشان در كنش با يکديگر و شخصيت پردازیها
شکل ميگيرند.
بخش  :2ماجرای حمله ی روسها به اردبيل بيان ميشود .روايت خطي است ،مگر
گاهگاهي كه با گفتن «سالها بعد» به آينده گريز ميزند( .سطر آخر صفحهی  102و بند
دوم صفحهی .)104
بخش  :3در اين بخش كارخانهی پنکهسازی لرد و بدل شدن يوسف به يك تکه گوشت
با گريز به گذشته برای روايت روابط پدر و كودكيهای آيدين بيان ميشود.
بخش  :4بيان حسادت اورهان از رفتن آيدين به حجره است .آغاز اختالفات پدر و
آيدين در پيوند با درس ،پالتو ،حجره و...
بخش  :5گزارش رفتار آيدا و جريان خواستگاریاش روايت ميشود.
بخش  :6بازگويي مراسم عروسي آيدا و نحوهی برخورد پدر است.
بخش  :7گزارش جشن سالگرد تأسيس كارخانهی پنکهسازی و دادن مدال «همسايه»
و «همشهری شريف» به پدر از سوی صاحب كارخانه ،آقای لرد و شركت سمپاشي بايکوت.
بخش  :8بيان مشاجرهی مادر با پدر است ،به آن دليل كه آيدين گفته نميخواهم
زندگي پدر را تکرار كنم ،ميخواهم شاعر باشم نه تخمهفروش.
بخش  :9در اين بخش ماجرای تحويل شعر آيدين به پدرش از سوی اياز پاسبان و
نگراني پدر روايت ميشود .اياز پاسبان شعر آيدين را كه در روزنامه چاپ شده است ،به
پدر ميدهد و او را نگران ميكند.
بخش  :10در اين بخش مهماني پانزده روزهی آيدا در خانهی پدریاش روايت ميشود.
بخش  :11روايت در اين بخش خطي نيست .ابتدا كسوف روايت ميشود ،سپس جريان
چاپ شدن شعر آيدين در روزنامه و پيشنهاد اياز پاسبان به پدر برای تربيت آيدين كه
باعث آتش زدن اتاق آيدين از سوی پدر ميشود.
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بخش  :12روزهای آوارگي آيدين و فعاليت او در كارخانهی چوببری و موضوع
سربازیاش روايت ميشود.
بخش  :13رفتن آيدين به خانهی سورن ميرزايان و آشنايي با دخترش سورمه روايت
ميشود .آيدين در زيرزمين كليسا شروع به قابسازی ميكند تا با پولش به دانشگاه برود.
بخش  : 14در اين بخش ماجرای عاشقي آيدين و سورمه گفته ميشود و نيز ماجرای
خانوادهی آيدين كه دو سال است به دنبالش ميگردند و پيدايش نميكنند.
بخش  :15در اين بخش آيدين تصميم ميگيرد به تهران برود .اما همان وقت در
روزنامه ميخواند كه آيدا خودسوزی كرده است.
در اين موومان ،دانای كل ،به حوادث گفته شده در موومان اول نظم و انسجام مي-
بخشد .راوی از بيرون و با آگاهي ،اطالعات بهظاهر ناقص خواننده را كامل ميكند .ولي
بيشتر بخشهای موومان دوم تکراری است و برخي قسمتها غيرضروری به نظر ميرسد.
.3-3موومان سوم
راوی در اين موومان ،سورمه ،زن آيدين ،است .اوآنچه را در ذهن آيدين ميگذرد بيان
ميكند .خواننده در موومان با دو رويکرد روبهروست .نخست آنچه در ذهن آيدين وجود
دارد .در اين رويکرد آيدين به ياد آيدا و خانواده اش ميافتد ،به آنچه اكنون با آن روبهرو
است فکر ميكند و ...كه از سوی سورمه روايت ميگردد .دوم زماني كه سورمه راوی است
و از جريانهايي ميگويد كه آيدين نميدانسته و در آن مکان و زمان حضور نداشته است
و قاعدتاً نمي بايست نسبت به آنها آگاه بوده باشد و در ذهن او وجود داشته باشد (مثال؛
ازصفحهی  :231دعوت آيدين به شام كريسمس تا صفحهی  240كه دو سطر مانده به
صفحه  241ذهن آيدين به زماني ديگر گريز ميزند تا سطر نخست صفحهی  245جايي
كه ياد سورمه (فکر به سورمه) هجوم ميآورد ،خود موجوديت مييابد و روايت ميكند.
سورملينا در همان ديدار نخست به آيدين دلباخته است اما يك سال و نيم طول
ميكشد تا عشقش را ابراز كند .آيدين با شنيدن خبر خودسوزی آيدا پس از چهار سال
به خانه برميگردد .پدرش را در آغوش ميگيرد و با هم آشتي ميكنند .آيدين هر روز به
حجره ميرود اما همواره به سورمه و آيدا ميانديشد  .سورمه هر روز ساعت چهار بعد از
ظهر به مغازه ميآيد و آن دو برای گشت و گذار بيرون ميروند .اورهان كه رويي زيبا
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ندارد و نميتواند محبت كسي را جلب كند به رابطهی آيدين و سورمه حسادت ميكند.
در پايان اين موومان از مرگ سورمه سخن گفته ميشود .ولي آيدين مرگ او را باور ندارد.
سورمه از آيدين باردار بوده است و برای او دختری به دنيا ميآورد كه اسمش را الميرا
ميگذراند.
بايد يادآور شد؛ اينگونه روايت از نوع جريان سيال ذهن نيست .آنجا كه راوی سورمه
است با تك گويي دروني سورمه رو به رو هستيم زيرا حوادث را برای مخاطب حقيقي يا
فرضي بيان نمي كند و در ضمن هيچ جا راوی دانای كل برای ورود به ذهن شخصيتها
بستر سازی نميكند .درست است كه روايت به شيوهی اول شخص بيان ميشود اما نقش
راوی دانای كل محدود را ايفا ميكند .سورمه از خانوادهی اورخاني فقط ميتواند به ذهن
آيدين وارد شود؛ زيرا تنها با او زندگي كرده است و ميتواند ياد او را «توی ذهن خود راه
ببرد».
معروفي ميگويد « :رمانم ميبايست با آن بخش عاشقانهاش و ذهن سورمه شروع
ميشد .اگر اين كار را ميكردم ،مطمئنا بخش اورهان و آيدين ديگر برای خواننده جذابيتي
نداشت و رمان را رها ميكرد (.مهويزاني)19 :1373 ،
 .3-4موومان چهارم
اين موومان حجم اندكي از رمان را به خود اختصاص داده است (تنها  10صفحه) و
همهی اين ده صفحه به شيوهی جريان سيال ذهن روايت ميشود « .موومان چهارم
تجربهای است كوتاه و نه چندان موفق برای روايت داستان از ذهن ديوانه كه معروفي آن
را تحت تأثير فصل مربوط به بنجي در خشم و هياهو اثر فاكنر نوشته است» ( .محمودی،
 )106 :1383بعضي معنقدند« :بطور كلي اين بخش از رمان سمفوني مردگان را شايد
بتوان ضعيفترين و غيرضروریترين قسمت آن دانست» ( .بيات ) 253 :1387 ،اما به
نظر ميرسد اين موومان در شناخت و پرداخت شخصيت آيدين بسيار بهجا پرداخته شده
است .معروفي با آوردن اين بخش و با اين شيوه و شگرد در واقع ذهن آيدين را برای
خواننده به تصوير ميكشد .اين موومان زود به پايان ميرسد و شايد دليلش اين است كه
معروفي نميخواهد لطمهای به رمان وارد شود ،زيرا سخن گفتن از زبان و ذهن يك ديوانه
دشوار است.
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موومان يکم ( بخش دوم):
از ادامه ی موومان يکم(بخش نخست)كه اورهان در آخور رها شده بود ،بخش دوم
موومان يکم از سرگرفته ميشود .در اين موومان نيز به نوبت راوی دانای كل محدود به
اورهان و تكگويي دروني اورهان رمان را روايت ميكنند .جزئيات چرخش زاويهی ديد
در اين موومان بدينشرح است:
موومان با راوی دانای كل آغاز ميشود و در بند آخر صفحهی  288روايت به تكگويي
دروني اورهان سپرده ميشود تا بند دوم صفحهی  292راوی دانای كل است .صفحهی
 293به تكگويي دروني اورهان باز ميگردد و تا سطر آخرصفحهی  295ادامه مييابد.
ادامهی چرخشها به شرح زير است :سطر چهارم صفحهی  296تكگويي دروني ،بند آخر
صفحهی  297دانای كل ،بند دوم صفحهی  298اورهان ،بند دوم صفحهی  300دانای
كل ،بند سوم صفحهی  300اورهان ،بند آخر صفحهی  304دانای كل ،بند دوم صفحهی
 305اورهان ،بند آخر صفحهی  305دانای كل ،بند دوم صفحهی  306اورهان ،بند دوم
صفحه  308دانای كل ،بند سوم صفحهی  308اورهان ،بندآخر صفحهی  310دانای كل،
صفحهی  311اورهان ،بند آخر صفحهی  315دانای كل ،صفحهی  317اورهان ،بند آخر
صفحهی  317دانای كل ،بند دوم صفحهی  318اورهان ،بند چهارم صفحهی  318دانای
كل ،صفحهی  318سطر آخر اورهان ،بند سوم صفحهی  320دانای كل ،بند چهارم
صفحهی  320اورهان ،بند دوم صفحهی  321دانای كل ،صفحهی  322اورهان ،بند آخر
صفحهی  328دانای كل ،صفحهی  329اورهان ،صفحهی  330دانای كل ،بند سوم
صفحهی  330اورهان ،بند اول صفحه  331دانای كل ،سطر چهارم صفحه  331اورهان
(به شيوه سيال ذهن«تبخال») ،سطر پنجم صفحهی  331دانای كل ،بند چهارم صفحهی
 331اورهان (تكگويي دروني) ،بند آخر صفحهی  331دانای كل ،ميانهی بند اول صفحه-
ی  332اورهان ،بند دوم صفحهی  333دانای كل ،بند سوم صفحهی  333اورهان ،بند
چهارم صفحهی  333دانای كل ،بند دوم صفحهی  334اورهان ،بند اول صفحهی 336
دانای كل ،بند سوم صفحهی  336اورهان ،بند آخر صفحهی  338دانای كل ،سطر دوم
صفحهی  339اورهان ،بند اول صفحهی  342دانای كل ،بند دوم صفحهی  342اورهان،
بند سوم صفحهی  346دانای كل وسط بند اورهان ،بند دوم صفحهی  347اورهان (به
شيوه جريان سيال ذهن) ،بند سوم صفحهی  347دانای كل ،بند سوم صفحهی 349
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اورهان،بند چهارم صفحهی  349دانای كل ،بند پنجم همان صفحه اورهان،بند ششم
همان صفحه دانای كل ،صفحه  350اورهان ،بند آخر همان صفحه دانای كل روايت
ميكند.
اورهان در آخور طويلهای در شورابي نشسته است و به گذشتهها ميانديشد .او با زني
به نام آذر ازدواج كرده بوده ،اما زن را به آن دليل كه اجاقش كور بوده ،رها كرده است.
زن در ازدواج با مردی ديگر صاحب دو فرزند شده است .اورهان با ديدن آن زن و وضعيت
كنوني خودش احساس بدبختي ميكند .به ياد روزی ميافتد كه برادرش يوسف را به
خارج از شهر ميبرد ،در گودالي مياندازد و زنده به گورش ميكند .يوسف را به سفارش
اياز ميكشد و اكنون هم به توصيهی اياز است كه ميرود تا آيدين را بکشد .به ياد وقتي
مي افتد كه به آيدين مغز چلچله خورانده بوده و او را ديوانه كرده است و اكنون چون
شنيده است كه دختر آيدين بزرگ شده و پانزده سال دارد ،ميترسد كه پيدا شود و ادعای
ارث پدرش را بکند ،پس تصميمش برای كشتن آيدين قطعي شده است .هوا بسيار سرد
است و اورهان تنها در طويله نشسته است .در حالي كه گرگهای گرسنه طويله را محاصره
كردهاند .در اين تنهايي و سرما در باتالق شورآبي غرق ميشود و ميميرد.
در اين بخش مانند بخش اول موومان يکم ،راوی دانای كل حضور كوتاهي پيدا ميكند.
توضيحاتي مفيد و مختصر ميدهد و از صحنه خارج ميشود .تفاوت اندكي كه در فضای
روايت اين قسمت ايجاد شده اين است كه حضور راوی دانای كل نسبت به قسمت اول
بيشتر شده است و در تكگويي دروني نيز ذهن اورهان مغشوشتر از ابتدای روايت است
و اين كامالً طبيعي است ،زيرا اورهان چند ساعتي است كه در سرما و افکار پراكنده و
عذاب وجدان و ترس از آن چه كه نميداند ،چيست ،غرق است .اورهان به مرگ نزديك
شده است و دست و پايش كمكم كرخت ميشود و يخ ميزند .طبيعي است كه به نسبت
ناتواني او در روايت ،راوی دانای كل بايد حضور بيابد و روايت را هدايت كند.
-4نتیجه
يکي از عواملي كه باعث شده سمفوني مردگان به عنوان يك اثر برجسته و رمان موفق
مطرح گردد ،شيوهی پرداخت و ساختار رمان است .چرخشهای بهجا و ماهرانهی زاويه
ديد در كليت رمان از مواردی ست كه موجب تفاوت اين رمان و برجستگي آن شده است.
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البته همانطور كه مشاهده شد بخش قابل توجهي از رمان به شيوهی دانای كل و خطي
ارائه گرديده است .و اين نشان ميدهد عباس معروفي آگاهانه از اين تکنيك استفاده برده
و نخواسته رمان را فدای تکنيك بکند .چرا كه استفاده نابهجا و غيرضروری از زاويه ديدهای
مختلف در رمان باعث از دست رفتن انسجام و يكدستي رمان بشود.
نمایهی منابع
اسحاقيان ،جواد( )1387از خشم و هياهو تا سمفوني مردگان ،تهران ،انتشارات هيال.
ايدل ،لئون ( )1374قصه روانشناختي نو ،ترجمه ناهيد سرمد ،تهران :چاپ دوم ،شباويز.
بهارلو ،محمد( « )1369تصنيفي ناهماهنگ» ،كلك ،شماره .3
بيات ،حسين ( )1387داستان نويسي جريان سيال ذهن ،تهران :علمي فرهنگي .تهران:
كتاب مهناز.
حسيني ،پرويز ( « )1369بررسي تطيبقي و فشرده سمفوني مردگان با خشم و هياهو»
اطالعات ،خرداد ،ص.7
سارتر ،ژان پل ( « )1369زمان در نظر فاكنر» ،ترجمهی ابوالحسن نجفي ،خشم و هياهو،
ترجمهی صالح حسيني ،چاپ اول ،تهران :نيلوفر.
گلشيری ،هوشنگ (« )1370چه كسي شاعر را كشته است؟» ،انديشه آزاد ،شماره
،16صص .73-61
فلکي ،محمود ( )1382روايت داستان ( تئوریهای پايهای داستان نويسي)  ،تهران:
بازتابنگار.
مقدادی ،بهرام ( «)1369سمفوني مردگان :يك بررسي تطبيقي» ،بشير ،شهريور،
شماره141
ميرصادقي ،جمال ميرصادقي ،ميمنت ( )1377واژه نامهی هنر داستان نويسي ،تهران:
كتاب مهناز.
مهويزاني ،الهام ( )1373آينهها ( نقد و بررسي ادبيات امروز ايران ،تهران ،روشنگران
 )1344 ( ----------ازل تا ابد ،درونکاوی رمان سمفوني مردگان ،تهران ،ققنوس.

  279بررسی زاویهی دید ،راوی و روایت در رمان «سمفونی مردگان»

محمودی ،محمد علي ( « )1382روايت جريان سيال ذهن در سمفوني مردگان» ،مجله
دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد .شماره .143
معروفي ،عباس ( )1368سمفوني مردگان ،تهران :نشر گردون.
 )1368( -----------شازده احتجاب ،تهران ،انتشارات نيلوفر.

بررسی چند عنصر سینمایی در داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی
DOÇ. DR. SABER EMAMİ - MUHDİSE MUTTAKÎ

ÖZ
Firdevsî Şahnâme’de betimlemeden fazlasıyla faydalanmıştır. Tasvirden söz edildiği zaman doğal olarak akla sinema gelir. Daha açık bir
ifadeyle; gününüz muhatapları bir roman ya da Şahnâme’ye benzeyen
eski edebi bir eser okuduklarında düşünce ve hayalleri, bu eserlerin yazıldıkları dönemlerindeki muhataplarından çok farklı olması ve sinemadan aldıkları ilhamlardır. Onlar anlatılan birçok sahneyi sinema sisteminde hayal ederler.
Bu konuyu destekleyen diğer bir etken de; sinema teknikleriyle tanışıklıkları nedeniyle bazen bir edebi eserde bu tekniklerin izini görmeleridir. Sanki klsaik bir edebi eserde bir sinema tekniğinden farkında olmadan faydalanılmıştır. Bu makalede, bu unsurların birçoğuna işaret
edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma için Firdevsî’nin Şehnâme’sinden Siyaveş destanı seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İzolasyon, tasvir, tanıdık görüntü, paralel olay,
görüntü, sahne.

ABSTRACT
Ferdowsi's Shahnameh is one of the works of ancient literature that
used visual expression. Speaking about image bring the mind to cinema.
Current audience's imagination, the audience after the film tied by what
they have seen in the cinema. In other words, imagination that a modern
audience while reading a novel or a work of ancient literary works like
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Shahnameh are very different than audience in their own era, and inspired by the cinema.
They feel a lot of scenes described as cinematic. Another factor that
contributes to this problem is looking to the cinematic technics in the
Literary work And it seems as if cinematic technique was used unconsciously in a work of ancient literature. In this article, try to mention a
number of similar visual elements that are very close in their cinematics
form. Siavash story of Shahnameh has been selected for this study.
Keywords: Isolation, familiar image, view mother, a parallel event,
posing, scene

چکیده
فردوسی در شاهنامه ،از بیان تصویری به خوبی استفاده کرده است .وقتی صحبت از
تصویر به میان میآید به طور طبیعی ذهن به سمت سینما میرود .تخیل مخاطبان
کنونی ،به میزان زیادی با آنچه در سینما دیدهاند ،گره خورده است؛ به بیان روشنتر
تصور و تخیلی که مخاطبان امروزی در هنگام خواندن یک رمان یا یک اثر ادبی کهن
شبیه شاهنامه دارند ،بسیار متفاوت از مخاطبان این آثار در عصر خودشان ،و الهام گرفته
از سینما است.
آنها بسیاری از صحنههای توصیف شده را به شکلی سینمایی تصور میکنند؛ عامل
دیگری که به این مسئله کمک میکند این است که چون آنها با تکنیکهای سینمایی
آشنا شدهاند ،گاه رد پایی از این تکنیکها را در یک اثر ادبی میبینند؛ گویی تکنیکی
سینمایی ،در یک اثر ادبی کهن ،به طور ناخودآگاه استفاده شده است .در این نوشته
سعی بر این است که به تعدادی از این عناصر که به مشابه سینماییشان بسیار نزدیک
هستند ،اشاره شود .برای این کار داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی انتخاب شده
است.
کلید واژه ها :جداسازی ،تصویر آشنا ،نمای مادر ،رویداد موازی ،نما ،صحنه
مقدمه
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سینما رسانهای است که عالوه بر استفاده از عناصر قصه گویی از عناصری بهره
میگیرد مختص این هنر است؛ عناصری که به طور ذاتی متعلق به سینما و زبان
سینمایی است .البته همه تصمیمهایی که در انتخاب و یا نحوه استفاده از این عناصر و
تکنیکها گرفته میشود ،در جهت پیشبرد داستان و درام است .
سینماگران در سالهای ابتدایی اختراع سینما ،همچنان که درباره یکی از
تأثیرگذارترین آنها ،دیوید وارک گریفیث ،شنیدهایم ،غیر از مسئله اقتباس ،برخی از
تکنیکهای تصویری و تدوینی را نیز از ادبیات آموختهاند .البته نباید فراموش کرد که
سینما بعد از شکلگیری تأثیر عظیمی بر ادبیات؛ بهخصوص رمان نو گذاشته است این
تأثیر و تأثر امری متقابل است .
ایدهآلترین دستآورد بررسیهایی نظیر بررسی شاهنامه این است که ،چیزی برای
خلق یک اثر هنری تازه ،چه در حیطه ادبیات و چه در حیطه سینما ،بیاموزیم؛ به عنوان
مثال با وارد شدن شیوه روایت تو در تو با الهام از داستانهایی نظیر هزار و یکشب به
سینما ،فرمهای پیچیدهتر و زیباتری خلق شده است .این موضوع سبب نوآوری و ایجاد
ریشهها و پشتوانههای محکمی در ادبیات برای سینما میشود ،که باعث ارتقاء و تعالی
این هنر است .اما هر نوآوری و کشفی باید از جایی آغاز شود ،که شاید در ابتدا کاری
بیهوده یا حتی بدیهی به نظر برسد .در این نوشته چنانکه گفته شد به بررسی چند
عنصر سینمایی در داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی میپردازیم.
بحث
سیاوش فرزند کاووس ،کیانی است که پس از تولد  ،رستم او را به زابل برده  ،رسم
پهلوانی  ،فرهیختگی و رزم و بزم بدو میآموزد .در بازگشت ،سودابه ،همسر کاووس
شاه ،به سیاوش دل می بندد ،اما او که آزرم و حیا و پاکدامنی و عفاف آموخته است ،
تن به گناه نمی سپارد و به همین دلیل از جانب سودابه متهم میشود .سیاوش برای
اثبات بی گناهی خویش از میان آتش میگذرد و از این آزمایش سرافراز بیرون میآید.
پس از چندی برای دور ماندن از وسوسه های سودابه و خیره سریهای کاووس) ،
داوطلبانه از جانب پدر برای مقابله با افراسیاب به سوی توران زمین میرود .افراسیاب
گروگان هایی را به نزد او می فرستد و سیاوش صلح را می پذیرد .از دیگر سو ،کاووس از
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سیاوش می خواهد که گروگان ها را بکشد اما سیاوش نمی پذیرد و به توران پناه می
برد .در آن جا با جریره ،دختر پیران ویسه ،وزیر خردمند افراسیاب ،و فرنگیس  ،دختر
افراسیاب ازدواج می کند .از جریره فرود و از فرنگیس  ،کیخسرو زاده می شود .سیاوش
دو شهر گنگ دژ و سیاوش گرد را در توران بنا می نهد .پس از مدتی به تحریک
گریسوز  ،میانه ی سیاوش و افراسیاب به تیرگی می گراید و سرانجام خون او در غربت و
بی گناهی ریخته می شود.
برای بررسی این داستان باید معادلهایی با اجزاء ساختاری سینما ،از قبیل نما و
صحنه در نظر گرفته شود که در بخش تعاریف به آنها اشاره شده است .پس وقتی در
هنگام بررسی از کلمه نما استفاده میشود معادل تعریفی است که به صورت قراردادی
در این نوشته ارائه شده است .
الزم به ذکر است که بسیاری از صاحب نظران تکنیکها و عناصر ساختاری مورد
ال سینمایی میدانند .در انتخاب مثالهایی از
بررسی را بدون مشابه در سایر هنرها و کام ا
شاهنامه سعی بر این بوده که آنها با تعاریف ارائه شده منطق باشند ،اما باید به یاد
داشته باشیم که با ادبیات سرو کار داریم و هیچ یک از نمونهها کامالا منطبق بر
مثالهای سینماییشان نیستند .
پیشینه ی تحقیقی
در مورد داستان سیاوش کتابها و مقاالت متعددی با موضوعات مختلف از قبیل
اسطوره ،مقایسه با داستانهای مشابه غربی ،چگونگی شخصیتپردازی و  ...نوشته شده
است .سوگ سیاوش نوشته شاهرخ مسکوب ،سیاوشان از علی حصوری و نمایشنامه
سیاوش خوانی بهرام بیضایی ،از شناخته شدهترین این آثار به شمار می روند .در مورد
موضوع شاهنامه و سینما میتوان به کتابهای تراژدیهای چهارگانه شاهنامه و تبیین
جنبههای سینمایی آنها ،حمید دهقانپور ،فردوسی و هنر سینما ،سید محسن هاشمی
اشاره کرد.
در این کتابها به برخی از عناصری که در اینجا بررسی شده نیز اشاره شده است؛
همچنین برخی از موارد شعر فردوسی با تکنیک یا عنصر گفته شده ارتباطی ندارد .مثالا
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جایی که فردوسی غروب آفتاب را توصیف میکند ،نمیتوان آن را فید اوت در نظر
گرفت بلکه این تنها تصویری از غروب آفتاب است ،شاید خواننده آن را به صورت فید
اوت تصور کرده است ولی این چیزی نیست که در شعر توصیف شده است .یا به طور
مثال هر جا که نام رنگی یا جسم رنگینی آمده است ،به عنوان استفاده سینمایی از رنگ
معرفی شده است ،در صورتی که برخی توضیحها صرفاا برای توصیف است و لزوماا
استفادهای دراماتیک و سینمایی ندارد .اثر دیگری که در این زمینه وجود دارد کتاب
سینما و ساختار تصاویر شعری در شاهنامه ،احمد ضابطیجهرمی است .
روش تحقیق
این پژوهش کیفی ،توصیفی ،تحلیلی است و با استفاده از شیوه کتابخانهای تهیه و
تدوین شده است.
هدف اصلی
تبیین چند عنصر سینمایی در داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی
چارچوب نظری
جداسازی:

جداسازی نوعی ترتیب بخشیدن به نماهاست که در هر بار یکی از موضوعها بر پرده
دیده میشود؛ مثالا دو نفر دارند با هم صحبت میکنند و هر یک ،در نماهایی مجزا به
ترتیبِ الف ،ب ؛ الف ،ب؛ الف ،ب دیده شود  .جداسازی را در هر مورد موضوعی میتوان
به کار برد .اما ویژگی آن ،از نظر سینمایی قدرت خلقِ روابط درونی بین بخشهایی
است که به طور مجزا بر پرده دیده می شوند .این عنصر ساختاری ،وسیلهای منحصر به
فرد و عالی برای بیان سینمایی به شمار میرود( .شارف،1371،ص)86
شارف در ادامه اشاره میکند که جداسازی سه جنبه مختلف دارد ،که به توضیح هر
یک از آنها میپردازیم.
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 -1ترکیببندی گرافیکی و فضایی تصویر ،شامل مقدمه و بازگشایی
این جنبه از جداسازی خود شامل سه قانون مهم است:

 رعایت فاصله مکانی هر گونه جابهجایی و حرکت سوژه باید وقتی انجام شود که سوژه در تصویر دیدهمیشود .
 بازیگران باید به طور ضمنی به یکدیگر نگاه کنند ،نه اینکه به فضای خالی چشمبدوزند .
برای توضیح این قوانین یک گفتگوی دو نفره را در نظر میگیریم .

رعایت فاصله مکانی
معموالا جداسازی با یک نمای کامل به عنوان مقدمه ،آغاز میشود .این نما برای
نشان دادن محدوده جغرافیایی و روابط فضایی است .واضح است که در یک گفتوگوی
دو نفر ،دو نفر در فاصلهای از هم قرار گرفتهاند .برای نشان دادن این فاصله باید برای
آنها از نماهایی با اندازهی متفاوت استفاده کنیم .به عنوان مثال اگر نمای اول نمای
درشت (فقط چهره) است نمای دوم نمای درشت متوسط (چهره و شانهها) است .هر چه
نمای دوم بازتر باشد نشانگر فاصله بیشتر دو نفر از یکدیگر است .
 هر گونه جابهجایی و حرکت سوژه باید وقتی انجام شود که سوژه در تصویر دیدهمیشود .
اگر یکی از افراد نشسته باشد و در میانه گفتو گو برخیزد ،برخواستن او را باید بر
پرده ببینیم؛ یعنی نمایی از فرد الف و سپس نمایی از فرد ب که در حال برخاستن
است  ،دوباره نمایی از الف و سپس نمایی از ب که حاال او هم ایستاده است ببینیم .به
گفته شارف «دلیل عقالنی این قانون این است که در جداسازی ،بیشتر همزمانی اعمال
مدنظر است تا موازی بودن آنها»( ،1371ص )87
 بازیگران باید به طور ضمنی به یکدیگر نگاه کنند ،نه اینکه به فضای خالی چشمبدوزند .
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به نظرمیرسد قانون سوم به صورت ذاتی متعلق به سینما ست ،مگر اینکه به جهت
نگاه بازیگران در متن اشاره شود .
 -2ریتم و زمان ظاهری
در جداسازی مفهوم زمان ،مسئله پیچیدهای است .در اینجا نیز مثل سایر موارد که
برش صورت میگیرد ،نماهای مختلف با طول زمانی معینی که دارند ،ضربانهای ریتمی
به وجود میآورند .اما همزمانی و نیروی نهفته در هر تصویر مجزا ،نوعی «پس تصویر»
پایدار به وجود میآورد که از یک تصویر به تصویر بعدی ادامه مییابد .این پدیده ،نوع
دیگری از زمان را وارد جریان میکند :زمان ظاهری. . .
. . .تماشاگر در حین تماشای الف ،با اطالع و آگاهی قبلی از حضور ب در نماهای
متناوب آگاه است .به طور خالصه ،تصویر الف سایهای از زمان ظاهری نمای قبل را
دریافت میکند و بر تصویر بعدی ،ب ،زمان ظاهری میاندازد و الی آخر . . .
(شارف،1371،ص)86
شارف به این نکته نیز اشاره میکند که هر چه یک نما در جریان فیلم تأثیر بیشتری
داشته باشد ،زمان ظاهری آن نیز بیشتر خواهد بود .
جداسازی به شیوه کالسیک شامل یک نمای مقدمه و یک نمای بازگشایی است؛ که
نمای بازگشایی در حقیقت بازگشتی به همان نمای مقدمه میباشد و ممکن است دقیق اا
همان نما تکرار شود (در حقیقت جداسازی زمینهای برای ایجاد ساختارهای تزیینی از
جمله قرینهسازی را فراهم میآورد) .به طور کلی و بر اساس همان شیوه کالسیک در
جداسازی هر نما حداقل باید سه بار تکرار شود .در یک گفتو گوی دو نفره ما باید سه
بار شخصیت الف ،سه بار شخصیت ب ،و سه بار نمای مقدمه (آخرین بار با عنوان
بازگشایی) را ببینیم .
ترتیب گرافیکی نماها به نماهای ثابت و همسان  ،با اندازه نماهای یکسان ،محدود
نمیشود ،با وجود اینکه قاعده مرسوم چنین است .
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نفوذ
در جداسازی گاهی برای ایجاد ارتباط درونی بیشتر و تأثیر دراماتیک قویتر از نفوذ
استفاده میشود .نفوذ شامل رد و بدل شدن چیزی یا حرکتی بین دو نمای متوالی
است .به عنوان مثال در نمای اول شخصیت الف بستهای را به خارج از کادر و انگار به
دست شخصیت ب میدهد و در نمای دوم دست شخصیت الف وارد کادر شده و بسته را
به دست شخصیت ب میدهد .
تصویر آشنا:

یک تصویر محوری است که بارها تکرار میشود .این تصویر میتواند در طول فیلم و
یا یک صحنه تکرار و تبدیل به تصویر آشنا شود .
هر تصویر که با تناوبی مشخص در فیلم تکرار شود ،به تصویر آشنا بدل میگردد،
مشروط بر این که ترکیببندی و کادربندی آن یکسان بماند .در یک صحنه مستقل،
تصویر آشنا حداقل باید سه بار تکرار شود( .شارف،1371،ص )139
همانطور که شارف در ادامه اشاره میکند صحنه حول این تصویر ساخته میشود.
تقارنی که تصویر آشنا بوجود میآورد باعث متصل شدن تصاویر پراکنده میشود .
هنگامی که تصویر آشنا ،تصویر شخص مهمی باشد ،اهمیت دراماتیک نیز پیدا
میکند .در غالب موارد این تصویر شامل شخصیتی فرعی است که فقط نقش رابط دارد
و رویداد اصلی در حول آن رخ میدهد( . .شارف،1371،ص )140
یکی از جاهایی که تصویر آشنا بسیار استفاده میشود در به تصویر درآوردن
صحنههای نبرد و درگیری و همینطور بازیها و مسابقات است .در این صحنهها از
تماشاگران به عنوان تصویر آشنا استفاده میشود .استفاده از این عنصر باعث میشود
بخشهای مجزای یک رویداد به هم مربوط شوند به همین دلیل باعث تنوع در زوایای
دوربین میشود؛ همچنین امکان حذف قسمتی از رویدادها را به ما میدهد .حذف
قسمتی از رویداد هم ممکن به منظور افزایش ریتم و هم کاهش آن مورد استفاده قرار
گیرد .استفاده از تصویر تماشاگران یک رویداد بر همذات پنداری مخاطبان بسیار مؤثر
است؛ چرا که گویی تماشاگران نماینده مخاطبان در صحنه هستند .واکنشهای حسی
تماشاگران به حس مخاطب حتی به قسمتهای از رویداد که نمیبینند جهت میدهد .
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ممکن است در یک صحنه دو تصویر آشنا داشته باشیم که به صورت متناوب تکرار
میشوند ،در این صورت یکی از این تصاویر ،تصویر آشنای اصلی و دیگری ثانویه است .
نمای مادر:

نمای مادر بر خالف افشای تدریجی ،دیدی کلی و گسترده از موقعیت صحنه به ما
میدهد .این نما ممکن است دو یا سه بار تکرار شود ،و حتی گاه ممکن است به یک
تصویر آشنا بدل گردد .بعد از نمای مادر معمو اال نماهای نزدیکتری که در حقیقت
قسمتهایی از نمای معرف یا اصلی هستند ،دنبال میشود .ممکن است برش از نمای
مادر به نماهای نزدیکتر همزمان با حرکت دوربین یا حرکت یکی از سوژههای داخل
نما که در نماهای بعدی هم ادامه میآید انجام شود؛ این برش منطبق یا پنهان باعث
میشود که تداوم نماها به نرمی صورت گیرد .در اغلب اوقات نماهای نزدیکتر هم محور
با نمای مادر هستند .نمای مادر نوعی آرامش و سکون در خود دارد که باعث میشود از
آن قبل از صحنههای پر کشمکش و یا در میان گفتوگوهای طوالنی برای کاهش تنش
و ایجاد مکث استفاده شود .استفاده از نمای مادر تأثیری موسیقایی دارد .
رویداد موازی:

. . .شامل دو خط روایی است که در دو مکان ،و به طور همزمان ،رخ میدهند .اما
این خطوط سینمایی ،بر خالف خطوط موازی هندسی ،در بسیاری از موارد پس از
مدتی به هم میرسند .جستجو ،تعقیب ،گریز و پیگرد ،از مضامین معمول رویدادِ موازی
به شمار میرود( .شارف،1371،ص )113
در رویداد موازی یکی از رویدادها رویداد اولیه و دیگری رویداد ثانویه است .البته این
نشاندهنده برتری و اهمیت یکی از این رویدادها بر دیگری نیست .رویداد اولیه
رویدادی است که بیشتر بسط یافته است و رویداد ثانویه فشرده میشود و به همین
دلیل ممکن است بار دراماتیکی زیادی داشته باشد .با این تقسیمبندی حس ارتباط
پرسپکتیوی بین دو رویداد ایجاد میشود و توهم توازی را ایجاد میکند .
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رویداد ثانویه از همان ابتدا میتواند به صورت اپیزودی باشد اما رویداد اولیه ابتدا با
یک صحنه کامل با ابتدا و انتهای مشخص به رویداد ثانویه برش میخورد و هر چه
ماجرا جلوتر میرود رویداد اولیه نیز به شکل اپیزودیک در میآید .
اندازه نمای شروعی رویداد ثانویه میتواند یک نمای درشت باشد ،اما رویداد اولیه با
یک نمای باز خاتمه مییابد و با یک نمای باز بعد از رویداد ثانویه دوباره شروع میشود.
نمای درشتی که در ابتدای رویداد ثانویه میآید میتواند به مرور زمان تبدیل به نمای
آشنا شود که این باعث میشود مخاطب انتقال رویدادها را به یکدیگر بهتر تشخیص
دهد .در صحنه قبل از صحنهی تالقی دو رویداد ،رویداد اولیه میتواند با یک نمای
درش خاتمه بیابد .
تعاریف:
نما :

در سینما ،در فیلم تمام شده ،نما به این صورت تعریف میشود :یک تصویر بالوقفه
با یک قاببندی ثابت (چه ساکن و چه متحرک)(بوردول،1390،ص )527
در این نوشته ،معادل متنی نمای سینمایی به صورت عبارت ،جمله یا زنجیرهای از
عبارتها و جملههایی که دارای موضوع یا نقطه تأکید معنایی یکسان هستند ،در نظر
گرفته شده است .این نقطه تأکید معنایی یک شیء یا یک فرد (که ممکن است در حال
انجام یک یا چند کنش در طول نما باشد) است .با این تعریف دو یا چند نما میتوانند
در یک مصرع نشان داده شده باشند یا چند مصرع بیانگر یک نما باشند .این تعریف تا
ال در نظر گرفتن اینکه تأکید معنایی دقیق اا در کجا قرار دارد،
حدی تعبیرپذیر است .مث ا
میتواند محل اختالف باشد .به عنوان مثال در دو بیت زیر ،ما دو نما داریم .نمای اول،
مصرع اول ،هدف تیراندازی است و نمای دوم سیاوش است و شامل سه مصرع بعدی
است .در این سه مصرع سیاوش نقطه تأکید است ،پس کل آنها یک نما در نظر گرفته
شدهاند .
نشانی نهادند بر اسپَربس
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سیاوش نکرد ایچ با کس مَکیس
نشست از بر بادپایی چو دیو
برافشارد ران و برآمد غری
صحنه :

صحنه در سینما طبق تعریف مارگارت مرینگ شامل «گروهی از نماها که در یک
مکان ماوقع و در یک چهارچوب زمانی رخ می دهند» (،1381ص )109است ،و
مجموعهای از صحنههایی با موضوع واحد که «یک رویداد نمایشی اصلی را در میان
میگذارند یک فصل یا سکانس را تشکیل میدهند»،1381(.ص )93
در اینجا ،معادل متنی فصل سینمایی به صورت یک رویداد اصلی واحد و صحنه به
صورت رویدادهای کوچکتری که فصل را تشکیل میدهند  ،در نظر گرفته شده است .به
عنوان مثال صحنه به تفریح رفتن سیاوش به همراه افراسیاب به عنوان فصل و بازی
چوگان و هنرنمایی سیاوش با تیر و کمان به صورت رویدادهای کوچکتر به عنوان دو
صحنه در نظر گرفته شده اند.
بررسی داستان سیاوش
جداسازی:

همانطور که گفته شد جداسازی ،تقسیم یک صحنه ــ با در نظر گرفتن
ترکیببندی گرافیکی و فضایی تصویرــ به نماهای منفردی که به تناوب در پی هم
میآیند ،است.
نمونه این تکنیک در داستان سیاوش ،صحنهای است که سیاوش که به توران پناه
برده  ،به تشویق افراسیاب ،برای هنرنمایی دست به کمان میبرد( .ابیات1374ــ)1368
چنین گفت پس شاه توران سپاه
که گفتست با من یکی نیکخواه
که او را ز گیتی کسی نیست جفت
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به تیر و کمان چون گشاید دو سفت
سیاوش چو گفتار مهتر شنید
ز قربان کمان کی برکشید
سپهبد کمان خواست تا بنگرد
یکی برگراید که فرمان برد
کمان را نگه کرد و خیره بماند
بسی آفرین کیانی بخواند
به گرسیوز تیغ زن داد مه
که خانه بمال و در آور به زه
بکوشید تا بر زه آرد کمان
نیامد برو خیره شد بدگمان
ازو شاه بستد به زانو نشست
بمالید خانه کمان را به دست
به زه کرد و خندان چنین گفت شاه
که اینت کمانی چو باید به راه
مرا نیز گاه جوانی کمان
چنین بود و اکنون دگر شد زمان
به توران و ایران کس این را به چنگ
نیارد گرفتن به هنگام جنگ
بر و یال و کتف سیاوش جزین
نخواهد کمان نیز بر دشت کین
نشانی نهادند بر اسپَربس
سیاوش نکرد ایچ با کس مَکیس
نشست از بر بادپایی چو دیو
برافشارد ران و برآمد غریو
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یکی تیر زد بر میان نشان
نهاده بدو چشم گردنکشان
خدنگی دگر باره با چارپر
بینداخت از باد و بگشاد پر
نشانه دوباره به یک تاختن
مُغَربَل بکرد اندر انداختن
عنان را بپیچید بر دست راست
بزد بار دیگر بران سو که خواست
کمان را به زه بر بباز و فگند
بیامد بر شهریار بلند
فرود آمد و شاه برپای خاست
برو آفرین ز آفریننده خواست
(فردوسی،1385،ص )238
با توجه به تعریف نما ،در این صحنه ما  17نما به شرح زیر داریم :
 .1افراسیاب در حال صحبت.
 .2سیاوش که کمان میکشد .
 .3افراسیاب که درخواست کمان میکند ،و سپس آن را به گرسیوز میدهد .
 .4گرسیوز کمان را میآزماید .
 .5افراسیاب که کمان را میآزماید.
 .6قرار دادن هدف تیراندازی .
 .7سیاوش در حال سوار شدن و به حرکت درآوردن اسب .
 .8تیر زدن سیاوش.
 .9نشستن تیر بر میانه هدف .
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جمعیت تماشاگر.

.11

تیر بعدی.
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 .12هدف تیراندازی( .نماهای 12و 13در یک مصرع آمدهاند .در این مصرع هم بر
نشانه و هم بر سیاوش تأکید وجود دارد).
.13

سیاوش در حال تاختن.

.14

هدف تیراندازی که سوراخ سوراخ شده است.

.15

سیاوش.

.16

کمان

.17

سیاوش کمان را به شانه انداخته به سمت افراسیاب باز میگردد .

نمای مقدمه و بازگشایی ،در اینجا شبیه به هم هستند .ما در نمای اول افراسیاب را
در حال سخن گفتن داریم و در نمای آخر نیز سیاوش به نزد او باز میگردد .
جداسازی در این صحنه بین نماهای افراسیاب و سیاوش و همین طور بین سیاوش
و هدف تیراندازی انجام شده است .اندازه نماها در هر بار متفاوت به نظر میرسد و هر
نما بیشتر از سه بار تکرار شده است .البته تکنیک جداسازی بین سیاوش و هدف
ال قابل درک است .به
تیراندازی دقیقتر است .چرا که فاصله مکانی آنها از یکدیگر کام ا
بیان دیگر تصوری که در ذهن از این دو نما ایجاد میشود به طور مشخصی با اندازههای
متفاوتی است چرا که به طور منطقی سیاوش باید از هدف فاصله داشته باشد .جابهجایی
و حرکت سوژه که در اینجا سیاوش است نیز دیده میشود .یعنی اول سیاوش را
میبینیم که تیر را رها میکند و سپس هدف را میبینیم ،که تیر بر آن مینشیند.
جهت نگاه بازیگران ــ شخصیتها ــ عنصری کامالا سینمایی است البته جهت
نگاهها به دلیل نوع بیان قابل حدس هستند .مثالا جهت حرکت و نگاه سیاوش به طرف
افراسیاب در مصرع بزد بار دیگر بران سو که خواست  ،بعد از مصرع بیامد بر شهریار بلند
قابل تصور است.
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در اینجا از نفوذ نیز استفاده میشود .بر اساس آنچه در مصرعها آمده میتوان گفت
سیاوش تیر را از کمان به خارج از قاب رها میکند ،ما سپس نمایی از هدف را داریم که
تیر بر آن مینشیند .
ریتم این صحنه را میتوان با توجه به تعداد کلماتی که برای توصیف هر یک از نماها
استفاده شده است به دست آورد .تعداد کلمان بیانگر زمانی است که به هر نما اختصاص
داده شده است .این نکته جالب توجه است که عالوه بر انتخاب کلمات و واجآرایی در
برخی مصرعها ،تعداد کلمات نیز میتوانند پویاییای که الزمه صحنههایی از قبیل
صحنههای نبرد یا در اینجا انداختن تیر باشد ،را ایجاد کنند .کم شدن کلمات در هر نما
ریتم تندتری به صحنه میدهد .همانطور که در نمودار زیر میبینیم ریتم در همهجای
صحنه یکسان نیست .صحنه به آرامی شروع میشود،سپس متناسب با موضوع که
تیراندازی است ریتم تندتر شده و دوباره به تدریج کند میشود .
تصویر آشنا:

تصویر آشنا تصویر معرفی است که با ترکیب بندی و کادربندی یکسان ،به تناوب در
یک صحنه و یا در کل فیلم تکرار میشود .تصویر آشنا ممکن است با تکنیکها و عناصر
دیگر سینمایی نیز ترکیب شود .ممکن است در هنگام بازگشایی در پایان صحنه تصویر
آشنا با نمایی باز یا با حرکت دوربین در رویداد صحنه تلفیق شود .
در صحنه گذر سیاوش از آتش ،تصویر آشنا ،تماشاگران این واقعه هستند .این
تماشاگران با عناوین شهر ایران یا شهر ،جهان و دشت نامگذاری شدهاند .میتوان هر
یک از این عنوانها را نمایی با کادر و ترکیببندی متفاوت در نظر گرفت .به نظر
میرسد اندازه نمای آنها ،نمای باز یا خیلی باز باشد ،چون هیچ توصیف جزیی
مشخصی از قسمتی از صحنه یا تعداد کمی از مشاهدهکنندگان نمیبینیم .پس
میتوانیم بپذیریم که این نماها اندازه نمای یکسانی دارند و تنها چیزی که در آنها تغییر
میکند کنش تماشاگران است( .ابیات 517ـ)478
به دستور فرمود تا ساروان
هیون آرد از دشت صد کاروان
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هیونان به هیزم کشیدن شدند
همه شهر ایران به دیدن شدند
...

نهادند بر دشت هیزم دو کوه
جهانی نظاره شده هم گروه
...

زمین گشت روشنتر از آسمان
جهانی خروشان و آتش دمان
سراسر همه دشت بریان شدند
بران چهر خندانش گریان شدند
سیاوش بیامد به پیش پدر
یکی خود زرین نهاده به سر
...

خروشی برآمد ز دشت و ز شهر
غم آمد جهان را ازان کار بهر
چو از دشت سودابه آوا شنید
برآمد به ایوان و آتش بدید
همی خواست کاو را بد آید بروی
همی بود جوشان پر از گفت و گوی
جهانی نهاده به کاووس چشم
زبان پر ز دشنام و دل پر ز خشم
سیاوش سیه را به تندی بتاخت
نشد تنگدل جنگ آتش بساخت
...

یکی دشت با دیدگان پر ز خون
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که تا او کی آید ز آتش برون
چو او را بدیدند برخاست غو
که آمد ز آتش برون شاه نو
...

چو از کوه آتش به هامون گذشت
خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت
سواران لشکر برانگیختند
همه دشت پیشش درم ریختند
(فردوسی،1385،ص )214
در این صحنه نمایی که تماشاگران با شهر ایران توصیف شدهاند  1بار ،با کلمه جهان
 4بار ،با کلمه دشت  3بار و با کلمه شهر  2بار تکرار شدهاند .پس نماهایی که از جهان و
دشت برای توصیف استفاده شده است ،را میتوان تصاویر آشنا دانست؛ زیرا یکی از
شرایطی که باعث میشود تصویری را به این نام بخوانیم این است که حداقل سه بار
تکرار شود .
صحنههای آشنا:

در داستان سیاوش از ابتدا تا انتها ،موقعیت های مشابهی وجود دارد که در داستان
ایجاد تقارن میکند .این موقعیتها با کلمات مشابهی توصیف شدهاند .این تشابه در
کلمات را میتوان معادل تشابه در کادر و ترکیببندی در سینما در نظر گرفت .
مثال واضحی در این باره ،صحنه کشته شدن سیاوش (از بیت  )2295است در
مقایسه با کشته شدن سرخه (از بیت  )2750که البته دلیل مضمونی مشخصی دارد؛
چرا که سرخه به دلیل انتقام خون سیاوش کشته میشود .
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نمای مادر:

نمای مادر به گفته استفان شارف یکی از مرسومترین ساختارهای فیلمهای
هالیوودی است .نمای مادر را نمای معرف یا اصلی نیز مینامند .سادهترین استفاده از
نمای مادر در گفتوگوهاست .نمای مادر در یک گفتوگو شامل همهی افراد شریک در
مکالمه و موقعیت فضایی آنها نسبت به یکدیگر است ،در ادامه و بعد از نمای مادر ممکن
است نماهای نزدیکتر تک نفره بیاید ،یا اگر گفتوگو بیش از دو نفر است نماهای
نزدیکتری از بخشی از گروه داده شود .
در صحنه گذر سیاوش از آتش ،قبل از اینکه سیاوش وارد آتش شود ،نزد پدر
میرود .در اینجا نمای دو نفره کاووس و سیاوش را میتوان به عنوان نمای معرف دو بار
تکرار شده است .
سیاوش بیامد به پیش پدر
یکی خود زرین نهاده به سر
هشیوار و با جامهای سپید
لبی پر ز خنده دلی پرامید
یکی تازیی بر نشسته سیاه
همی خاک نعلش برآمد به ماه
پراگنده کافور بر خویشتن
چنان چون بود رسم و ساز کفن
بدانگه که شد پیش کاووس باز
فرود آمد از باره بردش نماز
رخ شاه کاووس پر شرم دید
سخن گفتنش با پسر نرم دید
سیاوش بدو گفت انده مدار
کزین سان بود گردش روزگار
سر پر ز شرم و بهایی مراست
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اگر بیگناهم رهایی مراست
(فردوسی،1385،ص)215
( .1مصرع اول) نمای معرف و یک نمای دو نفره از کاووس و سیاوش است .
( .2مصرع دوم تا هشتم) نمایی تک نفره از سیاوش است .
( .3مصرع نهم) تکرار نمای معرف است .

( .4مصرع دهم) نمایی از سیاوش
( .5مصرع یازدهم تا دوازدهم) نمایی از کاووس
 .6در انتها دوباره نمایی از سیاوش(مصرع سیزدهم به بعد) .
رویداد موازی:

رویداد موازی شامل دو یا چند خط روایی که همزمان باهم در جریان هستند و به
صورت متناوب در پی هم میآیند ،است .ریتم این رویدادها نباید یکسان باشد؛ با تغییر
طول صحنهها و نحوه توزیع آنها میتوان هیجان ایجاد کرد .در رویداد موازی به جای
همزمانیای که در جداسازی دیدیم بیشتر تکیه بر توالی رویدادها است .به عنوان مثال
با رفتن از رویداد اولیه به ثانویه زمان به جلو رفته است .ممکن است این انتقال با پرش
ال واقعگرایانه است .در حالی که یک رویداد در حال
زمانی همراه باشد .این حذف کام ا
رخ دادن است و ما آن را میبینیم رویداد دیگر نیز در جریان است پس این پرش زمانی
کامل طبیعی است .
در داستان سیاوش جایی که گیو به همراه کیخسرو و فرنگیس در حال رفتن به
ایران هستند شاهد رویداد موازی هستیم .پیران با شنیدن این خبر گروهی را برای
دستگیری آنها روانه میکند .حرکت گیو ،کیخسرو و فرنگیس و حرکت گروه تعقیب
کنندگان دو رویداد موازی هستند(.ابیات )3244-3510
این فصل شامل  16صحنه است .در ابتدا یک صحنه به مردم توران و تقریباا در میانه
این فصل یک صحنه به افراسیاب اختصاص دارد که در آن از شکست سپاهیانش با خبر
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شده و به جمع سپاهیان میپیوندد .بقیه صحنهها متعلق به دو رویداد تعقیب و گریز
است .
در جدول زیر تعداد ابیاتی (به جای تعداد نما برای سهولت کار) که برای هر رویداد،
در هر بار توصیف شدن ،آمده ،نوشته شده است .از برابر نبودن تعداد ابیات میتوان این
نتیجه را گرفت که زمان اختصاص داده شده به هر رویداد یکسان نیست .
رویدادها تعداد ابیات
کیخسرو و همراهانش 4

لشکر توران

6

کیخسرو و همراهانش 5
محل برخورد 11

لشکر توران

1

کیخسرو و همراهانش 8

لشکر توران

26

کیخسرو و همراهانش 24
محل برخورد 67

لشکر توران

43

کیخسرو و همراهانش 45

لشکر توران

14

همانطور که در جدول دیده میشود در ابتدا به طور تقریبی رویداد اولیه و در انتها
رویداد ثانویه زمان بیشتر را به خود اختصاص میدهد .تعداد ابیات کلی که به رویداد
اولیه (حرکت لشکر توران) اختصاص داده شده با اختالف کمی از رویداد ثانویه بیشتر
است ،و می توان گفت رویداد اولیه بیشتر بسط داده شده است .
به نظر میرسد در این فصل خصوصیاتی که در مورد اندازه نمای شروع و پایان هر
یک از رویدادهای اولیه و ثانویه در سینما وجود دارد ،قابل بررسی نباشد .
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نتیجهگیری
معادل چهار عنصر سینمایی در داستان سیاوش از شاهنامه بررسی شد که شامل
جداسازی ،تقسیم یک صحنه به نماهای منفرد متناوب .تصویر آشنا ،تصویر معرف با
ترکیب بندی و کادربندی ثابت که به تناوب در یک صحنه و یا در کل فیلم تکرار
میشود ،نمای مادر ،نمای معرف یا اصلی و رویداد موازی ،دو یا چند خط روایی که
همزمان باهم در جریان هستند و به صورت متناوب در پی هم میآیند ،میشوند.
میتوان گفت فردوسی به طور ناخودآگاه و در جهت اهداف زیباییشناسانه از این عناصر
در قسمتهایی از داستان سیاوش از این عناصر بهره برده است .بررسی امکانات روایی و
تصویری شاهنامه میتواند چگونگی استفاده از عناصر سینمایی تأثیر گذار را در ادبیات
به ما بیاموزد .همچنین با درک قابلیتهای تصویری و روایی شاهنامه میتوان راهی نو
برای ارائهی آن به مخاطب امروزی یافت.
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