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SUNUŞ
Doğu Esintileri dergimiz dördüncü yılında, Sekizinci 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.
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

ŞEYHÎ’NİN HARNÂME’Sİ HAKKINDA BİR MANZUM ÇEVİRİ DENEMESİ
PROF. DR. MEHMET KANAR 

ÖZ
Divan Edebiyatı’nın kurucularından Germiyanlı Şeyhî’nin 126 beyitlik
hicviyesi Harnâme üzerinde bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunlar arasında
merhum Hocam Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’ın yaptığı çalışmanın ayrı
yeri vardır. Bu çalışmada metin incelemesi titizlikle yapılmıştır. Bu yayını
ve fotoğrafları verilen iki yazmayı dikkate alarak eserin serbest olarak
manzum çevirisinin yapılabileceğini düşündüm. Bu amaçla Harnâme metnini bir de kendi gözümle okuyarak transkripsiyon alfabeli metnini hazırladıktan sonra manzum çevirisine geçtim. Ayrıca, tamlamaları da ayrı
madde haline getirmek suretiyle yeniden bir sözlük çalışması yapmayı
düşündüm.
Anahtar Kelimeler: Germiyanlı Şeyhî, Harnâme, hicviye.
ABSTRACT
Some works have been done on Kharnâme, a 126- Verses of Germiyan
Sheikhī, one of the founders of Divan Literature. Among them, my late
Professor Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş has a separate place to study. In
this study, the text review was done meticulously. Taking into account
this publication and the two writings given in the photographs, I think
that the work can be freely translated into verse. For this purpose, I read
the text of Kharnâme and also read the text of the transcription alphabet,
and then went to verse translation. In addition, I thought to do a dictionary work again by making the preparations separate.
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چکیده
 بیتی خرنامه شیخ گرمیانی که خود از موسسان ادبیات126 تحقیقاتی از هجویه
 در میان این ها آثار استاد مرحومم پروفسور دکتر فاروق.دیوانی می باشد انجام شده است
 در این تحقیق بررسی متن بطور دقیق انجام شده.قدری تیمورتاش هم موجود می باشد
. سعی در ترجمه منظوم اثر نمودم، با استفاده از این مقاله و عکس های داده شده.است
 از.با این هدف ضمن خواندن دوباره اثر و تنظیم الفبایی متن به ترجمه منظوم پرداختم
.طرف دیگر در تالش برای ایجاد لغتنامه از اختصارات موجود در این اثر را دارم
. هجویه، خرنامه، شیخ گرمیانی:کلید واژه ها
Divan Edebiyatı’nın kurucularından sayılan ve Nizâmî’den çeviri ve
adapte yöntemiyle kaleme aldığı Hüsrev ü Şîrîn mesnevisiyle haklı üne kavuşan Germiyanlı Şeyhî’nin (1371-1431) 126 beyitlik hicviyesi Harnâme
üzerinde bazı çalışmalar yapılmıştır.1 Bunlar arasında merhum Hocam
Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’ın yaptığı çalışmanın ayrı yeri vardır.2 Bu
çalışmada İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi T.Y. 2804 kayıtlı yazma
Şeyhî Divanı’nın sonunda yer alan Harnâme’nin tam metni (varak 60b63b), Millet Kütüphanesi Ali Emîrî 238 numarada kayıtlı olup Türk Dili
Kurumu tarafından basılan Divan’daki Harnâme’nin (s. 61-70) tam metni
tıpkıbasım olarak verilmiştir.
Bu çalışmada “Açıklamalar” (s. 51-58) ile “Ekler Dizini” (s. 61-68) metin
incelemesinin ne kadar titizlikle yapıldığını gösterir. 71-85. sayfalar arasında sözlük kısmına yer verilmiş, fiil ve kelimelerin anlamları açıklandıktan sonra, bunların nerelerde geçtiği kaydedilmiştir.
Sol sayfada transkripsiyonlu metin, sağ sayfada da beyitlerin “bugünkü dile çevrilmiş şekli” verilmiştir.

Bu konuda derli toplu bilgi ve bibliyografya için bk. Halil Biltekin, Şeyhî,
DİA, XXXIX/80-82.
2 Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş, Şeyhî’nin Harnâme’si, Edebiyat Fakültesi Yayınlarından, No. 1629, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1971, 106 s.
1
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Bu yayını ve fotoğrafları verilen iki yazmayı dikkate alıp eserin serbest
olarak manzum çevirisinin yapılabileceğini düşündüm. Bu amaçla Harname metnini bir de kendi gözümle okuyup transkripsiyon alfabeli metnini hazırladıktan sonra manzum çevirisine geçtim. Ayrıca, tamlamaları
da ayrı madde haline getirip yeniden bir sözlük çalışması yapmayı düşündüm. Yukarıda da belirttiğim bu çalışma Harnâme’nin manzum çeviri çalışması merkezine oturtulmuştur; bir edition-critique değildir.
Arap harfli metni bilgisayarda yeniden dizerken mümkün oldukça
tamlama işaretlerini, Eski Anadolu Türkçesi döneminin karakteristik özelliklerini yansıtan kelime ve fiilleri harekelemeye özen gösterdim.

ŞEYHÎ
HARNÂME

شیخی
خرنامه
ی و عَلیم
ّ َاَوّل اُول بی زَوال ُو ح
آخِر اول ذُوالجَالل و فَرد و قَدیم
ب و رازِق و وَهّاب
ّ َظاهِر اول ر
باطِن اول بَرّ و باری و تَوّاب
مُبدعِ کایِنات و فائِضِ جود
که وُجودندن اولدِ هر مَوجود
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یِر و کوک عَرش و فَرش و لَوح و قَلم
اِنس و جِنّ وَحش و طَیر ،وُجود و عَدم
قَبضۀ قُدرتنده الشَیِءدُر
قامو فانی وُ باقی اول حَیدُر
طولدُرُب یِر و کوکی عِبرَتدن
اَنبِیا وِیریبیدی قُدرَتدن
که ایده لر طُغرو یوللره اِرشاد
بِلدُرالر نَدُر صالح و فساد
احمدی قِلدی قامودن مُختار
اَفضَلُ الرُسل و اَکرَمُ األبرار
شَرفِ انبیا ُو خَیرِ أنام
گُهَرِ اَصفِیا وُ تاجِ کِرام
طولودُر عَرش و فَرش نورِندن
اَهلِ کُفر اَکلَمَز غُرورِندن
اَنده که اول قِلدِ عِ ِزّله مِعراج
ن فَرقِ عالَمه تاج
اولدی نَعلَی ِ
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بُلدُغِنجه جهان ثَبات و دوام
اکا و آلینه صَلَوت و سالم

در مدحِ سلطان مُراد خان
گِنه عالَم جمالی خُرّم دُر
دین و دولت اساسِ مُحکَم دُر
نَظرِ آفتابِ گیتی تاب
ح الباب
اَیله اولُر چون ایده فَت ُ
یعنی اول خُسروِ ِسکَندر دَر
شاهِ عادل دل ِ ُمظَفّر فَر
ن جهان
مقصدِ دل مرا ِد جا ِ
شَهِ سلطان مراد خانِ زمان
دَمِ روحی وُ روحِ آدَم دُر
عا َلمِ جان و جانِ عالَم دُر
ل پاک
ن ایدَ ِ
قَدَمی یِر یُزی ِ
ک تُزجه کُرمَز خاک
فَرقِ افال ِ
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دولت اولدِیسه خَلقه فَخرِ گُزین
ن دولت و دین
فَخر اِدِنُر اَدی ِ
قَدرِنُک بَد ِر صدرِ دولتده
کُنَشه ذرّه دییه رِفعَتده
نور اُمَر آفتاب رایِندن
آی شَی لِلّهِ دیر سرایندن
اولدِ یأجوجِ فتنه دن آزاد
خلق ایچون تیغِ سَد چکر پوالد
آیتِ مُنزَل اولدِ شانِنده
فَتح و نُصرت انُک زماننده
اَیله قُرقَر عَدُو قیلجندن
که طَمَر قانِ هر قِل اوجِندن
اول عطادن که قِل ِد قِسم اکه حق
چاشنی دُر بو سلطنت الحق
مجلسِ عَیشِنه اوال باقی
مِهریله مَه ندیمِله ساقی
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دُنِ فَرّخ ،کُنی سعید اولسون
کُنده بر مملکت مَزید اولسون
عمری یِر طُردُغِنجه قائِم اوال
بختی کوک دُندُکِنجه دائِم اوال
دولتندن قَمو زمین و زمان
طولدِ شادی ُو بُلدِی اَمن و امان
ج زرّینی
نرگس اورِندِ تا ِ
کَیدی سوسن لیباچۀ چینی
الله اَلنده لَعل ساغردُر
غنجه نُک کیسه سی طُلو زَردُر
اَیله اَمن اِردی یُخسُل و بایه
کَایلمز کِمسه گوچ مگر یایه
چ فَرح
طولدی شول رسمه عالَم ای ِ
که جِگر خون دکُل مگرکه قدح
چِقدی چین و خِطایه آوازه
ل دَروازه
که اچ ِد روم اِچره عَد ِ
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ذَوق اِچنده جهان ولی شیخی
یَتُر اوش مِحنَت و بالده دخی
بختِ زنگی ،یُزی تک آغَرمز
اِشی بَشمقلَیِن بشا وَرمز
راحت اُمدُقجه کوردِ زحمت لر
دولت ایستایو بُلدی محنت لر
فکر ُالُرکن بو حالتُک صفتی
کلدی بو قصّه نُک مناسبتی

مناسبتِ حکایت
بر اَشک وارِدی ضعیف و نِزار
یُک اَلندن قتی شِکسته وُ زار
گاه اودُنده وُگاه صوده اِدی
دُن و کُن قَهریله قِیسوده اِدی
اول قدر چاکرِدی یُک لر َاغِر
که تننده تُو قومامِشدِ یَغِر
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نِجه تو قَل َممِشدِ ایت و دَری
یُک لر التنده قانه بَتدی دَری
اَیدُرِیدی کُرَن بو صورتلو
کَُلمی یُرُر سُنُک چَتلو
طَک د ُ
طُدَغی صَرقمِش و دُشمِش اَنَک
یورِلور اَرقَسینه قونسه سِکَک
طُغرَنوریدی اَرپه اَرپه تَنی
کوزِ کورِنجه بِر اَوُچ صَمنی
قَرغَلر دِرنَکی قُالغِنده
سِکَکوک سَیری کوزی یاغِنده
اَرقَسندن َالِنسه پاالنی
صَن که ایت اَرتُغِیدِ قاالنی
بر کون اِسّی ِادَر حِمایت اکا
یعنی کِم کُستَرُر عِنایت اکا
اَلدی پاالننی وُ صالدی اوته
اوتلَیورَق براز یُریدی اوته
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کوردی اوتلَقده یورُر اوکُزلر
اودلو کُزلر و گَرلو گوگوزلر
سُمُروب اَیله یِرلر اُوتالغی
که چَکیجَک قِلِنَ ،طمَر یاغی
بوینُزی بعضیسِنُک آی بِکی
کِمِنُک حلقه حلقه یای بکی
بُکرِشُب چون وِرُرلَر آوازه
یَنقوالنُردی طاغ و دروازه
خرِ مِسکین اِدا ِرکَن سَیران
قَلدی کورُب سِیغِرلری حَیران
گَه یُرُرلر فَراغت و خوش دل
گاه یَیال وُ قِشله ،گه مَنزل
نه یولَر دَردی ،نه غمِ پاالن
نه یُک التنده خَسته وُ ناالن
عجبَا قالُر و تفکّر اِدَر
کندو احوالِنی تصوّر اِدَر
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که بِرُز بَنلَرُکله خِلقَتده
اَلده آیقده ،شکل و صورتده
بُنلَرُک بَشلرینه تاج نَدن
بزده بو فَقر و اِحتیاج ندن
ق یای اِتدی
بِزِ کُر ارپه او ِ
بُنلَرُک بوینُزِن کِم آی اتدی
دِدِ بومُشکِ ُلمِ اِتمَز حل
مگر اول بر فَالن خرِ اَعقَل
وارِدی بر اشک فِراستلو
هم اولو یولّو هم ِکیاستلو
چوق کَچُرمِش زمانه دن چاغلر
یُک لر التنده سِزِرُب یاغلر
نوح پیغامبرُک کَمیسنه اول
وِرمِش اِبلیسه قُیرُوغیله یول
دِرِمِش بن دُشا ِددُم دُشَکی
دِرِلُرکن اُولُب عُزَیر اشکی
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خوش نفس دُر دِیُو ُو اهل و فَصیح
حُرمت اَیالرِمش حِمارِ مَسیح
قُرد قُرقارِدی قُالغِندن
ارسلن اُرکارِدی چُماغِندن
اول اولو قاتنه بو مسکین خر
واردی یُز سُردی دیدِ ای سَروَر
سن اشکلر اِچنده کاملسین
عاقل و شیخ و اهل و فاضل سین
انده که اصالح اِدَه طَپُک شر و شور
خرِ دجّاله دییه لر کَر و کور
منزلِ مؤمنینه رهبرسین
مَرکبِ صالحینه مَظهرسین
نسبُکدُر مَثل خَطیب لره
نفَسُک خوش کلور ادیب لره
سن اشک سین ،نه شَک ،حکی ِم اَجل
مُشکِلُم وار ،کَرَمدن اِتکِل حَل
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بوکون اُرتَقده کوردم اوکوزلر
کَرُبَن یورُرِدی کوکُزلر
هر بریسی سمیز و قُوّتلو
ایچی ُو طاشی یَغلو و اَتلو
نیچون اولدی بُالره ارزانی
بزه بِلدُر شو تاجِ سلطانی
یوق مِدُر کوکده بیزُم اُلدُزُمز
که اولمدی یِر یوزِنده بوینُزُمز
هر سِغِردن اشک نِتَا اوله کَم
چون مَثل دُر که دِر بنی آدم
خر اگر خوار و بی تمیز اولدی
چون که یُک دَرتَر اول عزیز اولدی
بارکَش لِکده چون بِزُز فایِق
بوینُزه نیچون اولمَدُق الیِق
بویله وِردی جواب پیر اشک
که اِی بال بَندنه اسیر اشک
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بو اِشُک اصلِنه اِشِت علِّت
اَکله عقلُکده یوغیسه قِلّت
که اوکوزی یَرادِجَق خَلّاق
سببِ رِزق قِلدی اول رَزّاق
دُن و کون ارپه بُغدَی اِشلَرلر
انی اوتالیوب انی دِشلَرلر
چون بُلَر اولدی اول عزیزه سبب
وِردی اول عزَّتی بوالره چَلب
تاجِ دولت ُقنِل ِد باشلرِنه
ایت و یاغ طُلدی ایچ و طَشلرینه
بیزُم اولو اِشومُز اودُندر
اود اورَن ایچومُزه او دون در
بیزه چوقدُر حقیقی بُیرُقده
نجه بوینُز قُالغ و قُیرُقده
دُندی یُز دردِله ضعیف اشک
زار و دلخسته ُو نحیف اشک
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دیدی سَهل اوله بو اِشُک اصلی
چون که شرح اولدِ بابِ و فصلی
وَرَیِن بنده بُغدَی اِشلَ َییِن
انده یَیالیُب انده قِش َلیَیِن
نِجه یِیَم اودُن ایله لَت لر
بولَیِن بُغدَییله عزّت لر
کزَرَک کوردی بر کوکَرمِش اَکِن
صان که دوتَردِ اول اَکینِله کین
عشقِله َدکدِ کِردِ اِشلَمَکه
گاه اَیَقالیو گاه دِشلَمکه
ارپه کوردی کوکَرمِش آچ اشک
بولدی جان دردنه عِالج اشک
دَکمَه کَرّت که شوقِله قَروار
طُپرَقِن بیله کوتُرُر خَروار
اَیله ییدی کوک َاکِنی تَرله
که کورَن دِر زِهی قرا تَرله

16  PROF. DR. MEHMET KANAR

یِیورَک طویدی قَرنِ چَغنَدی
یُوَلَندی ُو بیرَز اَغنادی
بَشلَدی اِرلَیُب چَغِرماغه
اَکُوب اَغِر یوکِن اَغِرماغه
دِمِش اول آدمی که خوش دَم دُر
نِعَم اولدُقده بی نَغَم غم دُر
پس اِدُب جوش اِچنِده اَشواقی
راست دُزدی نَوای ُعشّاقی
چکر آوازه تیز ِادَر پرده
خوش سر آغاز ِادَر ُمخَیّرده
نِجه دُز َمک که بوزدِ آهنگی
پرده سِن آچ ِد اول جهان نَنگی
چِقَرُر خَر چون اَنکَرُ االَصوات
اَکِن اِسّسینه اَرض اولُر عَرصات
آغَچ النده عزمِ راه اِتدی
طَرلَسینِ کُریجَک آه اِتدی
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دانَدن کوردِ یی ِر پاک اولمِش
کوک اَکینلیکِ قاره خاک اولمِش
یورَکی صُوُما ِد سوکمَکیله
اولِما ِد اَشاکی دُکمه کِله
بِچَغِن چکدی ،قو ِد اَیروغِنی
کسدی قوالغِنی وُ قویرُغِنی
قَچر اشّک اَجییُرَق جانی
دوکِلُب یاشِ ییرِنه قانی
اُغرَیو کلدی پیر اشک ناگاه
صوردِ حالینِ ،قِلدی دردِله آه
یَرمَرو ،اِکلَیو دِدی ای پیر
خَرِ روباه بِیکِ پُر تزویر
باطِل اِستَایو حَقدن اَیرِلدُم
بوینُز اُمدُم قُلَقدن اَیرِلدُم
بَنَم اول غَم یُکِندَکی خَرِ لَنگ
غُصّه لر بَلچِغُنده والِه و دَنگ
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نه یُکُم بر نفس کِدارِجی وار
نه بِرَز چَکمه کینه یارِجی وار
خر گدایِکن اَرپه یه محتاج
کُزَدُورَم که اُریله باشُمه تاج
اِستَر ایکن حاللدن روزی
وارِم اِتدُم حرامی لر روزی
گر طُکُزالره اولمیا بُیرُق
آه کِتدی قُالغِله قُیرُق
حُکمِ سلطانه کاُله پایَنده
چَرخ چاکَردُرُر ،فلک بنده
کِم اوال با ِر بر اِکی اَجالف
ع پادشاهه خِالف
که اِدَه توقی ِ
شاه قَهری نَعوذُ بِاهلل اگر
چَرخ باش چکسه ،ایده زیر و زبر
کوک لره اِردی ناله وُ فریاد
داد اِی پادشا ِه عادل داد
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یخی اوزَتمه ناله وُ آهُک
 بِلور شَهَنشاهُک،نُکته دان دُر
گر عِنایتدن اِستَسک تَوفیر
قِلمه دولت دعاسِنی تقصیر
نِجه کم بو زمانۀ ناساز
 اَهله نیاز،جاهِله ناز ویره
نه قدر کِم جهانِ بی اخالص
 عامیِ خاص،عارفی خارج ایده
اول شَهُک ایشِ عِزّ و ناز اولسون
دُشمَنینُک غم و نیاز اولسون
[Fâilâtün Mefâilün Feilün/Fa’lün]
Evvel ol bîzevâl ü Ḥayy u ‘Alîm
Âḫir ol Ẕü’l-celâl ü Ferd ü Ḳadîm
Ẓâhir ol Rabb ü Râzıḳ u Vehhâb
Bâṭın ol Berr ü Bâri vü Tevvâb
Mübdi-’i kâ’inât u fâ’iż-i cûd
Ki vücûdundan oldı her mevcûd
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Yir ü gök, ‘arş u ferş ü levḥ ü ḳalem
İns ü cin, vaḥş u ṭayr, vücûd u ‘adem
Ḳabza-yı ḳudretinde lâşey’dür
Kamu fânî vü bâḳi ol Ḥay’dur
Toldurup yir ü göği ‘ibretden
Enbiyâ viribidi ḳudretden
K’ideler toğru yollara irşâd
Bildüreler nedür ṣalâḥ u fesâd
Aḥmed’i kıldı kamudan muḫtâr
Efdalü’r-rüsl u ekremü’l-ebrâr
Şeref-i enbiyâ vü ḫayr-i enâm
Güher-i aṣfiyâ vü tâc-ı kirâm
Toludur ‘arş u ferş nûrından
Ehl-i küfr añlamaz ġurûrından
Anda ki ol kıldı ‘izzile mi’râc
Oldı na’leyni farḳ-ı ‘âleme tâc
Bulduğınca cihân sebât ü devâm
Aña vü âline ṣalât ü selâm
Der Medh-i Sultan Murâd Hân
Gine ‘âlem cemâli ḫürremdür
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Dîn ü devlet esâsı muḥkemdür
Naẓar-ı âfitâb-ı gîtîtâb
Eyle olur çün ide fetḥü’l-bâb
Ya’ni ol ḫusrev-i Sikenderder
Şâh-ı ‘âdildil-i muẓafferfer
Maksad-ı dil, murâd-ı cân-ı cihân
Şeh-i sulṭân Murâd Ḫân-ı zemân
Dem-i rûḥî vü rûh-i Âdem’dür
‘Âlem-i cân u cân-ı ‘âlemdür
Ḳademi yir yüzini ideli pâk
Farḳ-ı eflâki tozca görmez ḫâk
Devlet oldıysa ḫalḳa faḫr-i güzîn
Faḫr idinür adını devlet ü dîn
Ḳadrinüñ bedri ṣadr-ı devletde
Güneşe zerre diye rif’atde
Nûr umar âfitâb râyından
Ây şey lillâhi dir serâyından
Oldı Ye’cûc-i fitneden âzâd
Ḫalḳ içün tîği sed çeker pûlâd
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Âyet-i münzel oldı şânında
Fetḥ ü nuṣret anuñ zemânında
Eyle korkar ‘adû kılıcından
Ki tamar kanı her kıl ucından
Ol ‘aṭâdan ki kıldı ḳısm aña Ḥaḳ
Çâşnidür bu salṭanat elḥaḳ
Meclis-i ‘ayşına ola bâḳî
Mihrile meh nedîmile sâḳî
Düni ferruḫ, güni sa’îd olsun
Günde bir memleket mezîd olsun
‘Ömri yir turduğınca ḳâim ola
Baḫtı gök döndüğince dâim ola
Devletinden kamu zemin ü zemân
Toldı şâdî vü buldı emn ü emân
Nergis urındı tâc-ı zerrîni
Geydi süsen libâçe-yi çîni
Lâle elinde la’l sâġardur
Goncenüñ kîsesi tolu zerdür
Eyle emn irdi yoḫsul u bâya
K’eylemez kimse güç meger yâya
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Toldı şol resme ‘âlem içi fereḥ
Ki ciğer ḫûn değül meğer ki ḳadeḥ
Çıkdı Çîn ü Ḫıtâ’ya âvâze
K’açdı Rûm içre ‘adli dervâze
Ẕevḳ içinde cihân velî Şeyḫî
Yatur uş miḥnet ü belâda daḫi
Baḫtı zengî, yüzi tek ağarmaz
İşi başmaklayın başa varmaz
Râhat umdukca gördi zaḥmetler
Devlet isteyü buldı miḥnetler
Fikr olurken bu ḥâletüñ ṣıfatı
Geldi bu ḳıṣṣanuñ münâsebeti
Münâsebet-i Hikâyet
Bir eşek varıdı ża’îf ü nizâr
Yük elinden katı şikeste vü zâr
Gâh odunda vü gâh suda idi
Dün ü gün ḳahrıla kısuda idi
Ol kadar çekeridi yükler ağır
Ki teninde tü komamışdı yağır
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Nice tü kalmamışdı et ü deri
Yükler altında kana batdı deri
Eydüridi gören bu ṣûretlü
Tañ değül mi yürür sünük çatlu
Tudağı sarkmış u düşmiş enek
Yorılur arkasına konsa siñek
Toğranurıdı arpa arpa teni
Gözi görince bir avuç samanı
Kargalar dirneği kulağında
Siñeğüñ seyri gözi yağında
Arkasından alınsa palanı
San ki it artuğıydı kalanı
Bir gün ıssı ider ḥimâyet aña
Ya’ni kim gösterür ‘inâyet aña
Aldı pâlânını vü saldı ota
Otlayurak biraz yüridi öte
Gördi otlakda yürür öküzler
Odlu gözler ü gerlü göğüzler
Sömürüp eyle yirler otlağı
Ki çekicek kılın, tamar yağı
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Boynuzı ba’żısınuñ ay bigi
Kiminüñ ḥalḳa ḥalḳa yay bigi
Böğrişüp çün virürler âvâze
Yankulanurdı tağ u dervâze
Ḫar-ı miskîn ideriken seyrân
Kaldı görüp sığırları ḥayrân
Geh yürürler ferâġat u ḫoşdil
Gâh yayla vü kışla, geh menzil
Ne yular derdi, ne ġam-ı pâlân
Ne yük altında ḫaste vü nâlân
‘Acebe kalur u tefekkür ider
Kendü aḥvâlini taṣavvur ider
Ki birüz bunlaruñla ḫilḳatde
Elde ayakda, şekl ü ṣûretde
Bunlaruñ başlarına tâc neden
Bizde bu faḳr u iḥtiyâc neden
Bizi gör arpa okı yây itdi
Bunlaruñ boynuzın kim ay itdi
Didi bu müşkilümi itmez ḥal
Meğer ol bir falan ḫar-i a’ḳal
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Varıdı bir eşek firâsetlü
Hem ulu yollu hem kiyâsetlü
Çok geçürmiş zemâneden çağlar
Yükler altında sızırup yağlar
Nûḥ Peyġamberüñ gemisine ol
Virmiş İblîs’e kuyruğiyle yol
Dirimiş ben döşedidüm döşeği
Dirilürken ölüp ‘Üzeyr eşeği
Ḫoşnefesdür diyü vü ehl ü faṣîḥ
Ḥürmet eylerimiş ḥimâr-ı Mesîḥ
Kurd korkarıdı kulağından
Arslan ürkeridi çomağından
Ol ulu katına bu miskîn ḫer
Vardı yüz sürdi didi iy server
Sen eşekler içinde kâmilsin
‘Âḳil ü şeyḫ ü ehl ü fâżılsın
Anda ki’ṣlâḥ ide tapuñ şer u şûr
Ḫar-i Deccâl’e diyeler ker u kûr
Menzil-i mü’minîne rehbersin
Merkeb-i sâlihîne maẓharsın

ŞEYHÎ’NİN HARNÂME’Sİ HAKKINDA BİR MANZUM ÇEVİRİ DENEMESİ  27
Nesebüñdür mesel ḫaṭîblere
Nefesüñ ḫoş gelür edîblere
Sen eşeksin, ne eşek, ḥakîm-i ecel
Müşkilüm var, keremden itgil hal
Bugün ortakda gördüm öküzler
Gerüben yürirdi göğüzler
Her birisi semiz ü ḳuvvetlü
İçi vü taşı yağlu vü etlü
Niçün oldı bulara erzânî
Bize bildür şu tâc-ı sulṭânî
Yok mıdur gökde bizüm ulduzumuz
Ki olmadı yir yüzinde boynuzumuz
Her sığırdan eşek nite ola kem
Çün meseldür ki dir Benî Âdem
Ḫar eger ḫvâr u bîtemîz oldı
Çünki yük dartar ol ‘azîz oldı
Bârkeşlikde çün bizüz fâyıḳ
Boynuza niçün olmaduk lâyıḳ
Böyle virdi cevâb pîr eşek
Ki iy belâ bendine esîr eşek
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Bu işüñ aṣlına işit ‘illet
Añla ‘aḳluñda yoğısa ḳıllet
Ki öküzi yaradıcak Ḫallâḳ
Sebeb-i rızḳ kıldı ol Rezzâḳ
Dün ü gün arpa buğday işlerler
Anı otlayup anı dişlerler
Çün bular oldı ol ‘azîze sebeb
Virdi ol ‘izzeti bulara Çalab
Tâc-ı devlet konıldı başlarına
Et ü yağ toldı iç ü taşlarına
Bizüm ulu işümüz odundur
Od uran içümüze o dûndur
Bize çokdur ḥaḳîḳî buyrukda
Nice boynuz kulağ u kuyrukda
Döndi yüz derdile ża’îf eşek
Zâr u dilḫaste vü naḥîf eşek
Didi sehl ola bu işüñ aslı
Çünki şerh oldı bâbı vü faṣlı
Varayın ben de buğday işleyeyin
Anda yaylayup anda kışlayayın
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Nice yiyem odun ile letler
Bulayın buğdayıla ‘izzetler
Gezerek gördi bir göğermiş ekin
Sanki dutarıdı ol ekinile kin
‘Işḳile değdi girdi işlemeğe
Gâh ayaklayu gâh dişlemeğe
Arpa gördi göğermiş aç eşek
Buldı can derdine ‘ilâc eşek
Değme kerret ki şevḳile karvar
Toprakın bile götürür ḫarvâr
Eyle yidi gök ekini terle
Ki gören dir: Zihî kara tarla
Yiyürek toydı karnı çağnadı
Yuvalandı vü ağnadı
Başladı ırlayup çağırmağa
Añup ağır yükin ağrımağa
Dimiş ol âdemî ki ḫoşdemdür
Ni’am oldukda bînaġam ġamdur
Pes idüp cûş içinde eşvâḳı
Râst düzdi nevâ-yı ‘uşşâḳı
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Çeker âvâze tîz ider perde
Hoş serâğâz ider muḫayyerde
Nice düzmek ki bozdı âhengi
Perdesin açdı ol cihân nengi
Çıkarur3 ḫar çün enker’ü’l-aṣvât
Ekin ıssısına arz4 olur ‘Araṣât
Ağaç elinde ‘azm-i râh itdi
Tarlasın göricek âh itdi
Dâneden gördi yir pâk olmış
Gök ekinliği kara ḫâk olmış
Yüreği sovumadı söğmeğile
Olımadı eşeği döğmeğile
Bıçağın çekdi, kodı ayruğını
Kesdi kulağını vü kuyruğını
Kaçar eşek acıyurak canı
Dökilüp yaşı yirine kanı
Uğrayu geldi pîr eşek nâgâh
Sordı hâlini, kıldı derdile âh
Üniversite Kütüphanesi nüshasında “çağırur” şeklindedir.
İki yazma nüshada da “arz” kelimesi ( )عرضşeklinde yazılmıştır. Bunun
“yer, dünya” anlamında ( )ارضkullanılmasının daha makul olacağını, “dünyası
gözünde karardı” şeklinde çevrilebileceğini düşündüm.
3
4
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Yarmaru, iñleyü iy pîr
Ḫar-i rûbah bigi pür tezvîr
Bâtıl isteyü Ḥaḳ’dan ayrıldum
Boynuz umdum, kulakdan ayrıldum
Benem ol ġam yükindeki ḫar-i leng
Ġuṣṣalar balçığunda vâlih ü deng
Ne yüküm bir nefes giderici var
Ne birez çekmeğine yârıcı var
Ḫar gedâyiken arpaya muḥtâc
Gözedürem k’urıla başuma tâc
İsteriken ḥelâlden rûzî
Varım itdüm ḥarâmiler rûzi
Ger toñuzlara olmaya buyruk
Ah gitdi kulağile kuyruk
Ḥükm-i sulṭâna k’ola pâyende
Çerḫ çâkerdürür, felek bende
Kim ola bâri bir iki eclâf
Ki ide tevḳî’-i pâdişâha ḫilâf
Şâh ḳahrı ne’ûẕubillâh eğer
Çarḫ baş çekse, ide zîrüzeber
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Göklere irdi nâle vü feryâd
Dâd iy pâdişâh-ı ‘âdil, dâd
Şeyḫî, uzatma nâle vü âhuñ
Nüktedândur, bilür şehenşâhuñ
Ger ‘inâyetden isteseñ tevfîr
Ḳılma devlet du’âsını taḳṣîr
Nice kim bu zemâne-yi nâsâz
Câhile nâz vire, ehle niyâz
Ne ḳadar kim cihân-ı bîiḫlâṣ
‘Ârifi ḫâric ide, ‘âmı ḫâṣ
Ol şehüñ işi ‘izz ü nâz olsun
Düşmeninüñ gam u niyâz olsun

MANZUM ÇEVİRİ
Başta o ölümsüz, diri, bilen Tanrı
Sonda o ululuk sahibi, bir tane, kadim Tanrı
Dışta o Rab, rızık verici, bağışlayıcı Tanrı
İçte iyilik eden, yaratıcı, tövbe kabul edici Tanrı
Evreni var eden, cömertliği taşan Tanrı
Varlığından her mevcudun var olduğu Tanrı
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Yer ile gök, arş ile ferş, levh ile kalemi
İnsanı, cini, vahşisi, kuşu, varlığı, yokluğu
Kudretinin elinde bir değeri yoktur
Her şey fani, kalıcı diri olan O’dur
Doldurdu yer ile gökü ibret eserleriyle
Peygamberler gönderdi kudretiyle
Doğru yollara irşad etsinler diye
Doğruluk, fesat nedir, bildirsinler diye
Herkesin içinde seçti Ahmet’i
Resullerin en üstünü, iyilerin en cömertini
Peygamberlerin şereflisi, insanların hayırlısı
Temiz kişilerin incisi, büyüklerin baş tacı
Arş ile ferş onun nuruyla dolu
Kâfirler anlamaz, var onların gururu
İzzetle çıktığı yerde miraca
Taç oldu pabuçları âlemin başına
Dünya yerinde durdukça böyle
Selam olsun ona ve ailesine
SULTAN MURAT HAN’A ÖVGÜ
Kutludur yine âlemin cemali
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Sağlamdır din ile devletin temeli
Böyle olur açınca kapıyı
Dünyayı aydınlatan güneşin bakışı
Yani İskender kapılı o hüsrev şah
Adil yürekli, alnı zafer ışıklı şah
Gönlün amacı, can ile dünyanın muradı
Sultan Murat Han, zamanın şahı
Ruhun nefesi, Âdem’in ruhudur o
Canın âlemi, âlemin canıdır o
Ayağı yeryüzünü tertemiz edeli
Toprak, toz kadar görmez feleklerin tepesini
Devlet, seçkin kıvanç olduysa halk için
İftihar eder onun adıyla devlet ile din
Değerinin dolunayı devletin baş köşesinde
Güneşe “Zerre” der yükselişte
Güneş nur umar onun görüşlerinden
Ay “Allah rızası için” der, dilenir evinden
Fitne Yecücü’nden güvencede kaldı
Halk için çelik set çeker kılıcı
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Fetih ile zafer onun zamanında
İndirilmiş ayet oldu şanı hakkında
Düşman öyle korkar ki kılıcından
Kanı damlar her kıl ucundan
Tanrı’nın ona kısmet ettiği bağış arasında
Bu saltanat bir çeşnidir ancak olsa olsa
Onun eğlence meclisinde olsun baki
Güneş nedim olsun, ay ise saki
Gecesi kutlu, gündüzü saadetli olsun
Her gün bir ülke ülkesine eklenir olsun
Yeryüzü durdukça ömrü kaim olsun
Gökyüzü döndükçe bahtı daim olsun
Onun devletiyle her yer, her zaman
Sevinç doldu, buldu emniyet ile aman
Nergis altın tacını giydi
Süsen Çin giysisini giydi
Gelinciğin elindeki lâl renkli kadehtir
Goncanın kesesi altınla dolmuştur
Öyle güvence geldi ki zengin ile yoksula
Güç kullanmaz kimse yaydan başkasına
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Âlemin içi öyle doldu ki ferahlıkla
Kimsenin ciğeri kanlı değil kadeh dışında
Ünü yayıldı Çin ile Hıtay ülkesine
Adaleti Anadolu’da kapı açtı diye
Dünya zevk içinde olsa da Şeyhî
İşte yatar sıkıntı içinde, çeker belayı
Bahtı zenciye benzer; yüzü gibi ağarmaz
İşleri pabuca benzer, başa çıkmaz
Düşünülürken bu hallerin özelliği
Geldi şu hikâyenin münasebeti
HİKÂYENİN MÜNASEBETİ
Zayıf, çelimsiz bir eşek vardı
Yükten dolayı perişan mı perişandı
Bazen oduna, bazen suya giderdi
Gece gündüz kahır içinde sıkıntı çekerdi
O kadar ağır yükler taşırdı ki
Yaralar vücudunda tüy bırakmamıştı
Nasıl kalır tüy? Et ile deri kalmamıştı
Yüklerin altında derisi kan içinde kalmıştı
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Kim görse onu bu şekilde, derdi
Çatılmış kemiğin yürümesi! Hayret değil mi?
Sarkmış dudağı, düşmüş çenesi
Sinek konsa sırtına, yorulur
Bedeni arpa gibi doğranır, can atardı
Gözü gördüğü zaman bir avuç samanı
Kargalar toplanıp dernek kurmuş kulağında
Sinek dolaşıp durmakta gözünün çapağında
Arkasından alınacak olsa palanı
Köpek bedeniydi sanki geriye kalanı
Bir gün sahibi aldı onu himayesine
Yani inayetini gösterdi ona
Aldı sırtından palanı, saldı otlara
Eşek otlayarak biraz yüridi öteye
Gördü, otlakta yürüyor öküzler
Ateşli gözler, gerilmiş göğüsler
Sömürüp öyle yiyorlar ki otlağı
Kılını çekecek olsan, damlar yağı
Kiminin boynuzu olmuş ay gibi
Kimininki halka halka yay gibi
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Böğrüşüp bastıklarında yaygarayı
Yankılanırdı şehir kapısı ile dağı
Zavallı eşek gezinirken böyle
Sığırları görünce kaldı hayret içinde
Bazen yürürler rahat rahat, mutlulukla
Bazen yaylada, kışlada, bazen konak yerinde
Ne yular derdi, ne palan üzüntüsü var
Ne yük altında yaralanmış, inler
Şaşar kalır bu işe, düşünür
Kendi hallerini göz önüne getirir
Bunlarla eşitiz biz yaratılışta
Elde ayakta, şekilde, biçimde
Bunların başında taç var; neden?
Bizde fakirlik, ihtiyaç var; neden?
Bak, arpa sevdası bizi yay etti
Bunların boynuzunu kim ay etti?
Dedi ki: Çözemez benim sorunumu
O çok akıllı olan eşekten başkası
Bir eşek vardı, sezgili mi sezgili
Hem yüce biri; zeki mi zeki
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Zamanede nice çağ yaşamış geçirmiş
Yükler altında zahmet çekmiş, yağ sızdırmış
O eşek Nuh Peygamber’in gemisinde
Kuyruğuyla yol vermişti İblis’e
Dermiş: Ben döşemiştim döşeği
Dirilirken Üzeyir’in ölmüş eşeği
Nefesi güçlü, ehil, düzgün konuşur diye
Saygı gösterirmiş ona Mesih’in eşeği de
Kurt korkardı onun büyük kulağından
Aslan ürkerdi onun çifte çomağından
Zavallı eşek onun huzuruna gitti
Vardı, yüz sürdü, “Ulu kişi!” dedi
Sen eşeklerin içinde kamilsin
Akıllısın, şeyhsin, ehilsin, erdemlisin
Huzurunun şerri, kargaşayı ıslah ettiği yerde
Sağırdır, kördür, derler Deccal’in eşeğine
Müminleri menzile götüren rehber sensin
Salihleri sırtına bindiren sensin
Soyun sopun darbımesel olmuş hatiplere
Nefesin hoş gelmektedir ediplere
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Sen eşeksin, ne eşek ama! Ulu bilge
Sorunum var; hallediver kereminle
Bugün otlakta gördüm öküzler
Yürüyorlardı gererek göğüsler
Her birisi semiz, güçlü kuvvetli
İçi dışı hem yağlı hem etli
Nasıl bunlara layık görüldü?
Bildir bize şu sultanlık tacını
Yok mu gökte bizim şans yıldızımız?
Olmadı gitti yeryüzünde boynuzumuz
Eşek dediğin sığırdan nasıl az olur?
İnsanoğlunun dediği atasözü vardır
Gerçi eşek düşkün ve temyizsiz olmuştur
Ama yük taşıdığı için aziz olmuştur
Madem yük taşımakta üstünüz biz
Boynuza niçin layık olmadık biz?
Şöyle cevap verdi yaşlı eşek
Hey bela bağına tutsak olmuş eşek
Bu işin asıl sebebini dinle
Aklında eksiklik yoksa, anla
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Öküzü yaratınca Yaradan Tanrı
Rızık sebebi yaptı Rızık Veren Tanrı
Gece gündüz arpa buğday işi görürler
Onu otlar, yine onu dişlerler
Bunlar aziz ekmeğe sebep oldu diye
Tanrı verdi o yücelik makamını bunlara
Başlarına devlet tacı koyuldu
İçleri, dışları etle, yağla doldu
Bizim büyük işimiz odundur
İçimize ateş düşüren o aşağılıktır
Bize çok gelir, bakarsan gerçek buyruğa
Boynuz ne ki; çoktur kulak ile kuyruk da
Geri döndü yüz dert ile zayıf eşek
Perişan, gönlü yaralı, sıska eşek
Dedi: Kolaydır artık bu işin aslı
Çünkü açıklandı işin aslı faslı
Varayım, ben de buğday işinde çalışayım
Orada yaylayayım, orada kışlayayım
Daha ne kadar odun dayağı yiyeyim?
Buğday ile izzet, değer kazanayım
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Gezerken yeşermiş ekinler gördü
O ekinlere hınçlanırdı sanki
Aşk ile daldı ekine, çalışmaya başladı
Bazen ayağıyla eziyor, bazen dişliyordu
Yeşermiş arpa gördü aç eşek
Can derdine ilaç buldu eşek
Kaç defa şevk ile şöyle bir kavradı
Toprağını bile eşek yükü kadar götürdü
Ter içinde yeşil ekini nasıl da yedi
Gören “Aman ne kötü tarla!” derdi
Yeyince, karnı doydu, şarkı söyledi
Yuvarlandı yerde, debelendi, devrildi
Başladı türkü söyleyip çağırmaya
Ağır yüklerini hatırlayıp anırmaya
Demiş ki hoşsohbet bir adam
Nağme olmazsa, nimet olur gam
Şevke geldi, coştu da coştu sonra
Uşşak makamından geçti Rast’a
Tiz perdeden başlar türkü okumaya
Güzelce başlar Muhayyer makamına
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Bu nasıl türkü söylemekse, bozdu ahengini
Detone oldu o dünyanın utanç sebebi
Eşek seslerin en çirkinini çıkarınca
Dünyası karardı sahibin, mahşer göründü gözüne
Elinde değnekle yola koyuldu
Tarlasını görünce bir ah çekti
Baktı ki yerde tane kalmamış
Yeşil ekini kara toprak olmuş
Sövüp saymakla yüreği soğumadı
Eşeği döğmekle hızını alamadı
Çekti bıçağını, bıraktı başka yanını
Kesti kulaklarıyla kuyruğunu
Kaçar eşek, acıyorken canı
Dökülür gözyaşı yerine kanı
Derken ansızın yaşlı eşekle karşılaştı
Sorunca halini, dert ile bir ah çekti
Sızlanıp inlerken “Hey yaşlı eşek!” dedi
Hile hurda dolu eşeksin sen tilki gibi
Yanlış şey istedim, doğrudan ayrıldım
Boynuz ummuştum, kulaktan ayrıldım
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Gam yükü altındaki topal eşek benim
Keder çamuruna saplanmış şaşkın eşek benim
Ne bir anlık olsun, yükümü alacak var
Ne biraz yük çekmeme yardım edecek var
Arpaya muhtaç olmuş yoksul bir eşeğim
Ama başıma taç koyulmasını beklerim
Helalinden isterken ben bir rızık
Varımı ettim haramilere rızık
Ceza emri gelmezse o domuzlara
Ah ah! Kulak gitti demektir kuyrukla
Kalıcı olsun; sultanın hükmüne
Felek hizmetkârdır, gökler bende
Bir iki kendini bilmez de kimdir
Padişahın emrine nasıl karşı gelir
Allah saklasın, şah bir kahrederse eğer
Felek baş kaldırsa, onu alt üst eder
İniltisi, feryadı göklere yükseldi
“Adil padişahım, yardım et;” dedi
İniltini, ahını uzatıp durma Şeyhî
Şehinşahın anlar incelikten, bilir istediğini
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İstersen eğer inayetinin çok olmasını
Etksik etme onun devletine duayı
Her ne kadar şu uzlaşmaz zamane
Naz verir cahile, yalvarış düşer ehile
Her ne kadar samimiyetsiz dünya
Arifi dışlayıp avamı has yapsa da
O şahın işleri izzet ile naz olsun
Düşmanın işi gam ile yalvarış olsun
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âkil (A.) [ ]عاقلakıllı, aklı başında.

SÖZLÜK
aceb (A.) [ ]عجبacayip, tuhaf.

akl (A.) [ ]عقلakıl.
âl (A.) [ ]آلaile.

acebe kalmak (EAT) [ ]عجبه قلمقşa-

âlem (A.) [ ]عالمdünya; evren.

şırmak, hayret etmek.
acıyurak [ ]اجیورقacıyarak.

âlem-i cân [ ]عالم جانcan âlemi.
alîm (A.) [ ]علیمçok iyi bilen. Al-

açmak (EAT) [ اچمق، ]آچمقaçmak;

lah’ın sıfatlarından biri.
âm (A.) [ ]عامavam, sıradan insan,

fethetmek.
ad (EAT) [ اد، ]آدisim.
adem (A.) [ ]عدمyokluk.

bilgisiz insan.
aña (EAT) [ اکا، ]آکاona.

âdemî (A.) [ ]آدمیinsan, adam.

anda (EAT) [ ]اندهorada.

âdil (A.) [ ]عادلadaletli.

añmak (EAT) [ ]اکمقanmak, yad et-

âdildil (A.-F.) (âdil + dil) []عادل دل

mek.
anuñ (EAT) [ انک، انوک، ]آنوکonun.

kalbi adaletli.
adl (A.) [ ]عدلadalet.
adû (A.) [ ]عدوdüşman.
âfitâb (F.) [ ]آفتابgüneş.
ağaç (EAT) [ ]اغاچodun, değnek,
sopa.
ağarmak (EAT) [ اغرمق، ]آغرمقbeyazlaşmak, ağarmak, aklaşmak.
ağır (EAT) [ اغیر، ]آغیرağır.
ağnamak (EAT) [ ]اغنمقdebelenmek.
ağrımak (EAT) [ اغرمق، ]اغریمقanırmak.
âh itmek (EAT) [ ]آه اتمکah çekmek.
âheng (F.) [ ]آهنگahenk.
âhir (A.) [ ]آخرson, sonda.
ahmed (A.) [ ]احمدAhmet, Hz. Muhammed’in adı.
ahvâl (A.) [ ]احوالhaller, durum.
a’kal (A.) [ ]اعقلçok akıllı.

arasat (A.) [ ]عرصاتmahşer meydanı.
ârif (A.) [ ]عارفirfan sahibi.
arş (A.) [ ]عرشgökler.
artuk (EAT) [ ]ارتقfazla, artık, geri
kalan.
arz (A.) [ ]ارضDünya.
asfiyâ (A.) [ ]اصفیاtemiz kişiler.
atâ (A.) [ ]عطاbağış.
âvâze (F.) (âvâz + e) [ ]آوازهün, şöhret.
âvâze çekmek (EAT) []آوازه چکمک
türkü söylemek, şarkı söylemek.
âvâze çıkmak (EAT) []آوازه چیقمق
ünü yayılmak, meşhur olmak.
âvâze virmek (EAT) [ ]آوازه ویرمکbağırmak.
ay (EAT) [ ای، ]آیAy, kamer.
ayaklamak (EAT) [ ]ایاقالمقçiğnemek, ezmek.
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âyet (A.) [ ایت، ]آیتayet; kanıt.

berr (A.) [ّ ]برiyilik sahibi, hayır sa-

âyet-i münzel [ ]آیت منزلindirilmiş

hibi.
bigi (EAT) [ ]بکیgibi.

ayet.
ayruk (EAT) [ ]ایرقbaşkası.
ayş (A.) [ ]عیشişret, eğlence, içkili
eğlence.
âzâd (F.) [ ازاد، ]آزادözgür; uzak.
azîz (A.) [ ]عزیزdeğerli, yüce.
azm-i râh itmek (EAT) []عزم راه اتمک
yola koyulmak.
ba’zı (A.) [ ]بعضیbazı, kimi.
baht (F.) [ ]بختtalih, şans.
bâkî (A.) [ ]باقیkalıcı, ölümsüz.
balçık (EAT) [ بالچق، ]بلچقçamur.
bârî (A.) [ ]باریYaratan.
bârî (F.) [ ]باریbari, peki.
bârkeşlik (F.-T.) (bâr + keşîden >
keş + lik) [ ]بارکشلکyük taşıma, yük
çekme, hamallık.
baş (EAT) [ بش، ]باشbaş.

bîihlâs (F.-A.) (bî + ihlâs) []بی اخالص
içtenliksiz.
bildürmek (EAT) [ بلدرمک،]بیلدرمک
bildirmek, söylemek.
bînagam (F.-A.) (bî + nagam) [ بی

 ]نغمnağmesiz, türküsüz.
birez (EAT) [ ]برزbiraz.
bîtemîz (F.-A.) (bî + temyîz> temîz)
[ ]بی تمیزiyiyi kötüden ayırt edemeyen.
bîzevâl (F.-A.) (bî +zevâl] []بی زوال
ölümsüz.
bizüm (EAT) [ ]بزمbizim.
bizüz (EAT) [ ]بززbiziz.
böğrişmek (EAT) [ ]بوکرشمکbirlikte
böğürmek, böğürüşmek.
bu (EAT) [ ]بوbu.

baş çekmek (EAT) [ ]باش چکمکbaş

bular (EAT) (bu + lar) [ ]بولرbunlar.

kaldırmak.
başmak (EAT) [ ]بشمقayakkabı.

buldı (EAT) [ بلدی، ]بولدیbuldu.

bulayın [ بوالین، ]بولینbulayım.

başmaklayın (EAT) (başmak + layın) [ ]بشمقلینayakkabı gibi.

bunlaruñ (EAT) [ ]بونلرکbunların.

bâtın (A.) [ ]باطنiç, iç yüz.
bây (EAT) [ ]بایzengin; efendi.

larla.
buyruk (EAT) [ بُیرق، ]بویروقemir.

bedr (A.) [ ]بدرdolunay.

câhil (A.) [ ]جاهلbilgisiz, cahil.

belâ (A.) [ ]بالbela.

cân (F.) [ ]جانcan.

bend (F.) (besten > bend) [ ]بندbağ.

cân-ı âlem [ ]جان عالمâlemin canı.

bende (F.) [ ]بندهkul, köle.

cemâl (A.) [ ]جمالyüz.

benem [ ]بنمbenim.

ciğer (F.) (ciger) [ ]جگرciğer; karaci-

benî âdem (A.) [ ]بنی آدمinsanoğul-

ğer.
cihân (F.) [ ]جهانdünya.

ları.

bunlaruñla (EAT) [ ]بونلرکلهbun-
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cihan nengi (EAT) [ ]جهان ننگیdün-

deng (F.) [ ]دنگşaşkın.

yanın utanç kaynağı.
cin (A.) [ ]جنcinler.

der (F.) [ ]درhakkında.

cûd (A.) [ ]جودcömertlik.

dervâze (F.) (der + vâz + e) []دروازه

cûş itmek (EAT) [ ]جوش اتمکcoş-

şehir kapısı, kale kapısı, ana kapı.
devâm (A.) [ ]دوامsüreklilik, de-

mak.
çağırmak (EAT) [ ]چاغرمقtürkü söylemek.
çağnamak (EAT) [ ]چاغنمقmırıldanmak, türkü söylemek.
çâker (F.) [ ]چاکرhizmetçi.

deri (EAT) [ ]دریderi.

vamlılık.
devlet (A.) [ ]دولتdevlet; iyi talih,
şans.
dil (F.) [ ]دلgönül, kalp.

çalab (EAT) [ ]چلبTanrı, Allah.

dilhaste (F.) (dil + hasten > hast + e)
[ ]دل خستهgönlü yaralı.

çâşni (F.) [ ]چاشنیçeşni.

dimek (EAT) [ دمک، ]دیمکdemek,

çatlu (EAT) [ چاتلو، ]چتلوçatılmış, ça-

söylemek.
dîn (A.) [ ]دینdin.

tılı, bir araya getirilmiş.
çekicek [ ]چکیجکçekince.

dirimiş [ درمش، ]دیرمشdermiş.

çekmek (EAT) [ ]چکمکçekmek; ta-

dirnek (EAT) [ دیرنک، ]درنکdernek,

şımak.
çerh (F.) [ ]چرخfelek, çarkıfelek.

topluluk, kalabalık.
dişlemek (EAT) [ ]دیشلمکısırmak,

çînî (F.) [ ]چینیÇin işi.

yemek.
diyeler (EAT) [ دیلر، ]دیه لرderler.

çün (F.) [– ]چونince, -ınca, -dığı zaman; gibi; nasıl.
dahi (EAT) [ دخی، ]داخیdahi, aynı

diyü (EAT) [ ]دیوdiye.

zamanda.
dâim (A.) [ ]دائمdevamlı, sürekli.

dayak atmak.
döndüğince (EAT)

dâne (F.) [ ]دانهtahıl tanesi.
mek, taşımak.
deccâl (A.) [ ]دجالyalancı peygam-

 ]دوندکنجهdöndüğü sürece.
döşedidüm [ ]دوشدیدمdöşediydim.
döşek (EAT) [ دُشک، ]دوشکyatak.
dûn (F.) [ ]دونaşağılık, değersiz

ber, Deccal.
değme (EAT) [ ]دکمهher.

şey.
dutmak (EAT) [ دتمق، ]دوتمقtut-

değül (EAT) [ ]دکلdeğil.

mak.
dün (EAT) [ دن، ]دونgece.

dartmak (EAT) [ درتمق، ]دارتمقçek-

dem (F.) [ ]دمnefes; an.
dem-i rûhî [ ]دم روحیruh nefesi.

döğmek (EAT) [ ]دوکمکdövmek,
[ ،دوندوکنجه
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dür (EAT) (durmak > dur > durur
– dürür) [ دور، ]درdır, dir, dur, dür.

eşek (EAT) [ ]اشکeşek.

düşmen (F.) (doş>düş + men)
[ ]دشمنdüşman.

et (EAT) [ ات، ]ایتet.

düzmek (EAT) []دوزمک ریال دُزمک

evvel (A.) [ ]اوّلbaşta, ilk.

makam tutturmak.
ecel (A.) [ ]اجلen büyük, ulu.
eclâf (A.) [ ]اجالفayak takımı, haddini bilmez kişiler.
edîb (A.) [ ]ادیبedebiyatçı.
efdalü’r-rüsl (A.) [ ]افضل الرسلresullerin en üstünü.
eflâk (A.) [ ]افالکfelekler, gökler.
ehl (A.) [ ]اهلehil, ehliyetli.
ehl-i küfr [ ]اهل کفرkâfirler.
ekinlik (EAT) [ ]اکینلکtarla, ekin
tarlası.
ekremü’l-ebrâr (A.) [ ]اکرم االبرارiyi
insanların en yücesi.
el (EAT) [ ]الel.
elhak (A.) [ ]الحقgerçekten de.
elinden (EAT) [ ]الندنyüzünden,
dolayısıyla.
emân (A.) [ ]امانemniyet, güvence,
aman.
emn (A.) [ ]امنgüvence, emniyet.
enbiyâ (A.) [ ]انبیاnebiler, peygamberler.
enek (EAT) [ ]انکçene.
enkerü’l-asvât (A.) [ ]انکر االصواتseslerin en çirkini.
erzânî (F.) [ ]ارزانیlayık.
esâs (A.) [ ]اساسtemel.
esîr (A.) [ ]اسیرtutsak.

eşvâk (A.) [ ]اشواقşevkler, arzular.
etlü (EAT) (et + lü) [ ]اتلوetli.
eydüridi [ ]ایدریدیsöylerdi, derdi.
eyle (EAT) [ ]ایلهöyle.
eytmek (EAT) [ ]ایتمکsöylemek,
demek.
fâ’iz (A.) [ ]فائضfeyiz veren, taşan.
fahr (A.) [ ]فخرkıvanç.
fahr idinmek [ ]فخر ایدنمکiftihar etmek, kıvanç duymak.
fahr-ı güzîn [ ]فخر گزینseçkin kıvanç.
fakr (A.) [ ]فقرfakirlik, yoksulluk.
falan (A.) (fulân) [ ]فالنfilan, filanca.
fânî (A.) [ ]فانیölümlü, gelip geçici.
fark (A.) [ ]فرقtepe, üst, baş üstü.
fark-ı âlem [ ]فرق عالمâlemin tepesi.
fark-ı eflâk [ ]فرق افالکfeleklerin tepesi.
fasîh (A.) [ ]فصیحdüzgün konuşan.
fâyık (A.) (fâik) [ ]فایقüstün.
fâzıl (A.) [ ]فاضلfaziletli, erdemli.
felek (A.) [ ]فلکgökler, çarkıfelek.
ferâgat (A.) [ ]فراغتrahat, rahatlıkla, huzur içinde.
ferd (A.) [ ]فردtek, bir tanecik.
fereh (A.) [ ]فرحferah, ferahlık.
ferruh (F.) [ ]فرّخkutlu, uğurlu, mübarek.
ferş (A.) [ ]فرشdünya.

ŞEYHÎ’NİN HARNÂME’Sİ HAKKINDA BİR MANZUM ÇEVİRİ DENEMESİ  51
feryâd (F.) [ ]فریادferyat, çığlık.

gök (EAT) (kök > gök) [ کک،]کوک

fesâd (A.) [ ]فسادbozukluk, fesat.
feth (A.) [ ]فتحfetih; açılış.

gökyüzü; yeşil.
göricek [ ]کوریجکgörünce.

fethü’l-bâb (A.) [ ]فتح البابkapı

görmek (EAT) [ کُرمک، ]کورمکgör-

açma.
fethü’l-bâb itmek (EAT) [ فتح الباب

mek; çekmek.
gurûr (A.) [ ]غرورgurur; aldanmış-

 ]اتمکkapı açmak.
fikr (A.) [ ]فکرdüşünce.
fikr olmak (EAT) [ ]فکر اولمقdüşü-

lık.
gussa (A.) [ ]غصّهkeder, gam.
güç eylemek (EAT) [ ]کوچ ایلمکgüç

nülmek.
firâsetlü (A.-EAT) (firâset + lü)
[ ]فراستلوsezgili.

kullanmak, zorlamak.
güher (F.) [ ]گهرinci; mücevher.

fitne (A.) [ ]فتنهkargaşa.

lerin incisi.
gün (EAT) [ کن، ]کونgündüz.

gâh (F.) [ ]گاهkâh, kimi zaman.
gam (A.) [ ]غمgam, keder.
gam-ı pâlân [ ]غم پاالنpalan derdi.
geçürmek (EAT) [ ]کچورمکgeçirmek.
gedâ (F.) [ ]گداyoksul; dilenci.
geh (F.) (gâh > geh) [ ]گهkâh, kimi
zaman.
gelmek (EAT) [ ]کلمکgelmek.
gerüben [ ]کروبنgererek.
geymek (EAT) [ ]کیمکgiymek.
gine (EAT) [ ]کنهyine.
gîtîtâb (F.) (gîtî + tâften > tâb] [ گیتی

 ]تابdünyayı aydınlatan.
gonce (F.) (gonçe) [ ]غنجهgonca, gül
goncası.
göğermek (EAT) [ ]کوکرمکyeşermek.
göğermiş (EAT) [ ]کوکرمشyeşermiş.
göğüz (EAT) [ کوکوز، ]کوکزgöğüs.

güher-i asfiyâ [ ]گهر اصفیاtemiz kişi-

günde (EAT) (gün + de) [ کنده،]کونده
her gün.
güneş (EAT) [ کنش، ]کونشgüneş.
güzin (F.) (guzîden > guzîn) []گزین
seçkin.
hâk (F.) [ ]خاکtoprak; dünya, yeryüzü.
hakîkî (A.) [ ]حقیقیgerçek.
hakîm (A.) [ ]حکیمhikmet sahibi,
bilge, filozof.
hall itmek (EAT) [ ]حل اتمکçözmek.
hâlet (A.) [ ]حالتhal, durum.
halk (A.) [ ]خلقinsanlar, halk.
halka (A.) [ ]حلقهhalka.
hân (EAT) [ ]خانHan, hakan.
harâmî (A.) [ ]حرامیyolkesen, haydut.
har-i a’kal [ ]خر اعقلçok akıllı eşek.
har-i leng [ ]خر لنگtopal eşek.
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hâric itmek (EAT) [ ]خارج اتمکdışla-

hükm-i sultân [ ]حکم سلطانsultanın

mak, dışarı atmak.
harvâr (F.) (her + vâr) [ ]خروارeşek

buyruğu.
hürmet eylemek (EAT) [ حرمت

yükü.
hâs (A.) [ ]خاصseçkin, elit.

 ]ایلمکsaygı göstermek.
hürrem (F.) [ ]خرّمkutlu.
hvâr (F.) [ ]خوارdüşkün, hor, alçak.
ırlamak (EAT) [ ]ایرلمقşarkı söyle-

haste (F.) (hasten > hast + e) []خسته
yaralı; hasta; yorgun.
hatîb (A.) [ ]خطیبhutbe okuyan;
konuşmacı.
hayrân (A.) [ ]حیرانşaşkın, hayret
içinde.
hayr-ı enâm [ ]خیر انامinsanların en
hayırlısı.
hayy (A.) [ ]حیdiri, ölümsüz. Allah’ın sıfatlarından biri.
helâl (A.) [ ]حاللhelal.
her (F.) [ ]هرher, her bir.
hıtâ (F.) [ ]خطاHıtay ülkesi, Çin’in
kuzeyindeki Türk yerleşim bölgesi.
hilâf itmek (EAT) [ ]خالف اتمکmuhalefet etmek, karşı gelmek.
hilkat (A.) [ ]خلقتyaratılış.

mek, türkü söylemek.
ıslâh (A.) [ ]اصالحdüzeltme.
ıssı (EAT) [ ]اسیsahip.
ışk (A.) [ ]عشقaşk.
ibret (A.) [ ]عبرتders alma, ibret.
iç (EAT) [ ]ایچiç; gönül.
içre (EAT) (iç + re) [ اچره،]ایچره
içinde.
içün (EAT) [ ]ایچونiçin.
ihtiyâc (A.) [ ]احتیاجihtiyaç, muhtaçlık.
ilâc (A.) [ ]عالجilaç.
illet (A.) [ ]علتsebep.
inâyet (A.) [ ]عنایتiyilik.
iñleyü [ ]اکلیوinleyerek.

himâr (A.) [ ]حمارeşek.

ins (A.) [ ]انسinsanlar.

hoş (F.) [ ]خوشhoş, güzel.

irmek (EAT) [ ارمک، ]ایرمکermek,

hoşdem (F.) (hoş + dem) []خوش دم

yetişmek, çıkmak, gelmek.
irşâd itmek (EAT) [ ]ارشاد ایتمکyol

hoşsohbet.
hoşdil (F.) ( hoş + dil) []خوشدل
mutlu, huzurlu.
hoşnefes (F.-A.) (hoş + nefes) [ خئش

 ]نفسhoş sohbet.
hûn (F.) [ ]خونkan.
husrev (F.) [ ]خسروhükümdar, padişah.

göstermek, yetiştirmek.
isteyü [ استیو، ]ایستیوisteyerek.
iş (EAT) [ اِش، ]ایشiş.
işlemek (EAT) [ ]ایشلمکçalışmak,
bir işle uğraşmak.
it (EAT) [ ]ایتköpek.
itgil (EAT) (it + gil) [ اتکل، ]ایتکلet.
itmek (EAT) [ ]اتمکetmek.
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iy (EAT) [ ]ایey.

kılmak (EAT) [ ]قلمقyapmak, et-

izz (A.) [ّ ]عزyücelik, azizlik, izzet.

mek.
kısm (A.) [ ]قسمbölme; kısmet, na-

izzet (A.) [ ]عزتazizlik, yücelik.
izzet bulmak (EAT) [ ]عزت بولمقdeğer kazanmak, itibar görmek.
kâ’inât (A.) [ ]کائناتevren.
kabza (A.) [ ]قبضهavuç, el.
kadem (A.) [ ]قدمayak.
kadîm (A.) [ ]قدیمeski, ezelden beri
var olan.
kadr (A.) [ ]قدرdeğer, kadir, kıymet.
kahr (A.) [ ]قهرkahır.
kâim (A.) [ ]قائمayakta.
kalem (A.) [ ]قلمkalem.
kâmil (A.) [ ]کاملolgun, mükemmel.
kamu (EAT) [ ]قموtüm, bütün.
kan (EAT) [ قن، ]قانkan.
kana batmak (EAT) [ ]قانه باتمقkan
içinde kalmak.
karvamak (EAT) [ ]قاروامقkavramak.
kat (EAT) [ قت، ]قاتyan, huzur.
katı (EAT) [ ]قتیçok.
kem (F.) [ ]کمeksik, az.
kendü (EAT) [ ]کندوkendi.
ker (F.) [ ]کرsağır.
kerem (A.) [ ]کرمcömertlik, iyilik.
kerret (A.) [ ]کرتdea, kez.

sip.
kısm kılmak (EAT) [ ]قسم قلمقkısmet etmek, nasip etmek.
kıssa (A.) [ ]قصّهöykü, hikâye.
kısu (EAT) [ قِسو، ]قیسوsıkıntı, eziyet.
kışlamak (EAT) [ قشلمق، ]قیشالمقkışı
geçirmek.
kışlayayın [ ]قشلیینkışlayayım.
ki (F.) [ ]کهki, çünkü.
kimse (EAT) [ ]کمسهkimse, kişi.
kin dutmak (EAT) [ ]کین دوتمقhınçlanmak.
kîse (F.) [ ]کیسهkese, torba.
kiyâsetlü (A.-EAT) (kiyâset + lü)
[ ]کیاستلوzeki, iş bilir.
komak (EAT) [ ]قومقkoymak; bırakmak.
konılmak (EAT) [ قنلمق، ]قونلمقkoyulmak.
korkmak (EAT) [ قرقق، ]قورقمقkorkmak.
kudret (A.) [ ]قدرتgüç.
kulağ (EAT) [ ]قوالغkulak.
kûr (F.) [ ]کورkör.
la’l (A.) [ ]لعلlâl taşı; lâl rengi; lâl ta-

kıl (EAT) [ قل، ]قیلkıl.

şından yapılmış.
lâle (F.) [ ]اللهgelincik; lale.

kılıc (EAT) [ قلج، ]قیلیجkılıç, kılınç.

lâşey (A.) [ ]الشیhiçbir şey, önem-

kıllet (A.) [ ]قلتazlık, eksiklik.

siz, değersiz.
lâyık (A.) (lâik) [ ]الیقliyakatli.
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leng (F.) [ ]لنگtopal.

muhkem (A.) [ ]محکمsağlam.

let (F.) [ ]لتtokat, sille, şamar,

muhtâc (A.) [ ]محتاجmuhtaç.

darbe, sadme, dayak.
levh (A.) [ ]لوحlevhimahfuz, her şe-

muhtâr (A.) [ ]مختارseçilmiş.

yin yazıldığı kader levhası.
libâçe (F.) (lebâde, lebâşe, lebâçe)
[ ]لباچهgiysi, fereci, cübbe; hırka.

seçmek.
murâd (A.) [ ]مرادMurat; istek, iste-

maksad (A.) [ ]مقصدamaç.
mazhar (A.) [ ]مظهرlayık.
meclis (A.) [ ]مجلسoturum; meclis.
meclis-i ayş [ ]مجلس عیشiçkili eğ-

muhtâr kılmak (EAT) []مختار قلمق

nilen.
murâd hân-ı zemân []مراد خان زمان
zamanın Murat Hanı.
murâd-ı cân-ı cihân []مراد جان جهان

lence meclisi, işret meclisi.
medh (A.) [ ]مدحövgü.

dünyanın canının muradı.
muzafferfer (A.-T.) (muzaffer +
fer) [ ]مظفر فرalnında zafer ışıklı.

meğer (F.) [ ]مگرmeğer; -den başka.

mü’minîn (A.) [ ]مؤمنینmüminler,

meğer ki (F.) [ ]مگر کهbelki de, hatta.

iman edenler.
mübdi’ (A.) [ ]مبدعvar eden, yara-

meh (F.) (mâh > meh) [ ]مهay.
menzil (A.) [ ]منزلkonak yeri; ev.
merkeb (A.) [ ]مرکبbinit; eşek.
mesel (A.) [ ]مثلatasözü.
mesîh (A.) [ ]مسیحİsa, Mesih.
mevcûd (A.) [ ]موجودvar edilmiş,
varlık.
mezîd (A.) [ ]مزیدartmış.
mezîd olmak (EAT) [ ]مزید اولمقartmak.
mi’râc (A.) [ ]معراجgöğe yükselme,
miraç.
mi’râc kılmak (EAT) []معراج قلمق
miraca çıkmak, göklere ağmak.
mihnet (A.) [ ]محنتsıkıntı.
mihr (F.) [ ]مهرgüneş.
miskîn (A.) [ ]مسکینzavallı.
muhayyer (A.) [ ]مخیرmuhayyer
makamı.

tan.
münâsebet (A.) [ ]مناسبتilgi, alaka.
münzel (A.) [ ]منزلindirilmiş.
müşkil (A.) [ ]مشکلsorun, müşkül.
na’leyn (A.) [ ]نعلینpabuçlar, iki pabuç.
nâgâh (F.) [ ]ناگاهansızın.
nahîf (A.) [ ]نحیفcılız, sıska, hastalıklı.
nâlân (F.) (nâlîden > nâl + ân) []ناالن
inleyen.
nâle (F.) (nâlîden > nâl + e) []ناله
inilti.
nâsâz (F.) (nâ + sâhten > sâz) []ناساز
geçimsiz, uygunsuz.
nâz (F.) [ ]نازnaz, bolluk, refah.
nazar (A.) [ ]نظرbakış.
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nazar-ı âfitâb-ı gîtîtâb [ نظر آفتاب

ol kadar (EAT-A.) (ol + kadar) [ اول

 ]گیتی تابdünyayı aydınlatan güne-

 ]قدرo kadar, o denli.

şin bakışı.
ne’ûzubillah (A.) [ ]نعوذ باهللAllah

ola (EAT) (olmak > ol + a) [ اله،]اوله

saklasın.
nedîm (A.) [ ]ندیمsohbet arkadaşı.

olsun; olur.
olmak (EAT) [ ]اولمقolmak, var ol-

nefes (A.) [ ]نقسnefes.

mak, yaratılmak.
ortak (EAT) [ اُرتق، ]اورتقotlak.

neng (F.) [ ]ننگutanç.

ömr (A.) [‘[ ]عمرomr > ömür) ömür.

nergis (F.) [ ]نرگسnergis çiçeği.

pâk (F.) [ ]پاکtemiz.

neseb (A.) [ ]نشبsoy.

pâk itmek (EAT) [ ]پاک اتمکtemiz-

nevâ (F.) [ ]نواmakam.
nevâ düzmek (EAT) [ ]نوا دوزمکma-

lemek.
pâk olmak (EAT) [ ]پاک اولمقtemiz-

kam tutturmak.
ni’am (A.) [ ]نعمnimetler.

lenmek, kalmamak.
pâlân (F.) [ ]پاالنpalan.

nice (EAT) [ نجا، ]نجعnasıl; ne kadar;

pâyende (F.) (pâyîden > pây +
ende) [ ]پایندهkalıcı, baki.

daha ne kadar; şöyle dursun, bir
yana.
nice kim (EAT) [ نجا کم، ]نجه کمnasıl
ki, -dığı sürece.
niçün (EAT) ( ne + içün) [ ]نیچونniçin.
nite (EAT) [ نتا، ]نتهolur, olsun.

perde (F.) [ ]پردهmusiki perdesi.
perdesin açmak (EAT) [ پرده سین

 ]اچمقdetone olmak, makam dışına
çıkmak.
pîr (F.) [ ]پیرyaşlı, ihtiyar.
pûlâd (F.) [ ]پوالدçelik, polat.

niyâz (F.) [ ]نیازyalvarma, yalvarış.

pür tezvîr (F.) [ ]پر ازویرyalan dolan

nizâr (F.) [ ]نزارcılız, sıska, perişan.
nûr (A.) [ ]نورışık, nur.

dolu, hilekâr.
rabb (A.) [ ]ربTanrı.

nusret (A.) [ ]نصرتilahi yardım, za-

râhat (A.) [ ]راحتrahatlık.

fer yardımı.
nüktedân (A.-F.) (nukte + dânisten
> dân) [ ]نکته دانince sözleri bilen.

rây (A.) (re’y) [ ]رایgörüş, fikir.
râzık (A.) [ ]رازقrızık veren, Tanrı.

od (EAT) [ ]اودateş.

rehber (F.) (reh + borden > ber)
[ ]رهبرrehber, kılavuz, yol gösterici.

od urmak (EAT) [ ]اود اورمقateşe

rezzâk (A.) [ ]رزاقRızık veren Tanrı.

vermek, yakmak.
ol (EAT) [ ]اولo.

rif’at (A.) [ ]رفعتyükseklik; yükseliş.
rûbâh (F.) [ ]روباهtilki.
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rûh (A.) [ ]روحruh; can.

sıfat (A.) [ ]صفتözellik.

rûh-i Âdem [ ]روح آدمÂdem’in

sızırmak (EAT) []سیزیرمق ریال سزرمق

ruhu.
rûm (Yun. > A.) [ ]رومAnadolu.

sızdırmak.
sikenderder (Yun.-F.) (İskender >
Sikender + der) [ ]سکندر درİskender

rûzî (F.) [ ]روزیnasip, kısmet.
sa’îd (A.) [ ]سعیدsaadetli, kutlu,
mübarek.
sadr (A.) [ ]صدرgöğüs; baş köşe.

kapılı.
siñek (EAT) [ ]سککsinek.
sovumak (EAT) [ ]صوومقsoğumak.

sadr-ı devlet [ ]صدر دولتdevletin

söğmek (EAT) [ ]سوکمکsövmek,

baş köşesi.
sâgar (F.) [ ]ساغرkadeh, içki kadehi,

küfretmek.
su (EAT) [ ]صوsu.

peymâne.
sâkî (A.) [ ]ساقیiçki sunan.

suda (EAT) (su + da) [ ]صودهsu ta-

salâh (A.) [ ]صالحdoğruluk, düz-

şıma işinde.
sultân (A.) [ ]سلطانhükümdar, sul-

günlük, salihlik.
salât (A.) [ ]صلواتdua.

tan.
sûret (A.) [ ]صورتbiçim, suret; yüz.

sâlihîn (A.) [ ]صالحینdini bütün ki-

sûretlü (A.-EAT) (sûret + lü)
[ ]صورتلوşekilde, biçimde, suratlı.

şiler.
saltanat (A.) [ ]سلطنتsultanlık, sal-

sünük (EAT) [ ]سُنُکkemik.

tanat.
sebât (A.) [ ]ثباتsabitlik.

süsen (F.) [ ]سوسنsüsen.

sebeb-i rızk [ ]سبب رزقrızık sebebi.
sed (A.) [ ]سدset.

lık, şenlik, mutluluk.
şâh (F.) [ ]شاهşah.

sehl (A.) [ ]سهلkolay.

şân (A.) (şe’n > şân) [ ]شانşan, şeref.

selâm (A.) [ ]سالمesenlik; selam.

şeh (F.) (şâh > şeh) [ ]شهşah, padi-

semiz (EAT) [ ]سمیزsemirmiş.

şah.
şehenşâh (F.) (< şeh-i şehân, şâh-i
şâhân) [ ]شهنشاهşahlar şahı.

serâğâz itmek (EAT) []سراغاز اتمک
başlamak.
serây (F.) [ ]سرایsaray; ev.
server (F.) (ser + ver) [ ]سرورönder.
seyr (A.) [ ]سیرgezme, dolaşma, seyir.
seyrân itmek (EAT) [ ]سیران اتمکgezinmek, dolaşmak.

şâdî (F.) (şâd + î] [ ]شادیsevinç, şad-

şekl (A.) [ ]شکلşekil.
şer (A.) [ ]شرkötülük.
şer u şûr (A.-F.) [ ]شر و شورkötülük
ve kargaşa.
şeref-i enbiyâ [ ]شرف انبیاpeygamberlerin şerefi.
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şerh olmak (EAT) [ ]شرح اولمقaçık-

tek (EAT) [ ]تکgibi.

lanmak.
şevk (A.) [ ]شوقarzu, şevk.

ten (F.) [ ]تنbeden, vücut.

şey lillâhi (A.) [ ]شی هللAllah rızası

tevkî’ (A.) [ ]توقیعpadişah emri.

için.
şeyh (A.) [ ]شیخşeyh; yaşlı.

tevvâb (A.) [ ]توّابtövbeleri kabul

şikeste (F.) (şikesten > şikest + e)
[ ]شکستهkırık; halsiz.
şol resme (EAT-A.) (şol + resm + e)
[ ]شول رسمهo kadar, o şekilde.
tâc (A.) [ ]تاجtaç.

tevfîr (A.) [ ]توفیرbolluk; bol bol.

eden Tanrı.
tîğ (F.) [ ]تیغkılıç.
tîz itmek (EAT) [ ]تیز اتمکtizleştirmek.
toğranmak (EAT) [ ]طغرنمقdoğran-

tâc-ı devlet [ ]تاج دولتdevlet tacı.

mak.
toğranurıdı [ ]طغرنوریدیdoğranırdı.

tâc-ı kirâm [ ]تاج کرامbüyük insanla-

toğru (EAT) [ ]طوغروdoğru.

rın baş tacı.
tâc-ı sultânî [ ]تاج سلطانیsultanlık

toldurmak (EAT) [ ]طولدورمقdol-

tacı.
tâc-ı zerrîn [ ]تاج زرینaltın taç.

durmak.
tolmak (EAT) [ طلمق، ]طولمقdol-

tağ (EAT) [ ]طاغdağ.

mak.
tolu (EAT) [ طلو، ]طولوdolu.

taksîr kılmak (EAT) [ ]تقصیر قلمقku-

toñuz (EAT) [ طکز، ]طوکزdomuz.

sur etmek, eksik etmek.
tammak (EAT) [ طممق، ]طاممقdam-

toymak (EAT) [ ]طویمقdoymak.

lamak.
tañ (EAT) [ ]طکşaşılacak şey, hay-

dar, toz gibi, toz değerinde.
tudak (EAT) [ ]طودقdudak.

ret.
tasavvur (A.) [ ]تصورdüşünce, gözünde canlandırma.
tasavvur itmek [ ]تصور اتمکdüşünmek, göz önüne getirmek, gözünde canlandırmak.
taş (EAT) [ ]طاشdış.
tayr (A.) [ ]طیرkuş, kuşlar.
tefekkür (A.) [ ]تفکّرdüşünme.
tefekkür itmek (EAT) []تفکر اتمک
düşünmek.

tozca (EAT) (toz + ca) [ ]توزجهtoz ka-

turduğınca

(EAT)

[ ،طوردوغنجه

 طردغنجه، ]طوردغنجهdurduğu sürece.
tü (EAT) [ ]توtüy, kıl.
uc (EAT) [ ]اوجüç.
uğrayu gelmek (EAT) []اوغریو کلمک
rastlamak, çıkagelmek.
ulduz (EAT) [ اُلدز، اُلدوز، ]اولدوزyıldız.
ulu (EAT) [ اُلو، ]اولوyüce.
ummak (EAT) [ اممق، ]اوممقumut etmek, beklemek.
urınmak (EAT) [ ]اورنمقgiymek.
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uş (EAT) [ اش، ]اوشişte.

yiyürek [ ]ییورکyiyerek.

uşşâk (A.) [ ]عشاقuşşak makamı.
vahş (A.) [ ]وحشyaban hayvanları.

yoğısa (EAT) (yok > yoğ + ise)
[ یوغیسا، ]یوغیسهyoksa.

vâlih (A.) [ ]والهşaşkın.

yohsul (EAT) [ یخسول، ]یوخسولyok-

vâr (EAT) [ ]وارvarlık.

sul, fakir.
yol virmek (EAT) [ ]یول ویرمکyol

varayın [ ورین، ]واراینvarayım, gideyim.
varmak (EAT) [ ورمق، ]وارمقvarmak,
çıkmak.
vehhâb (A.) [ ]وهابbağışlayıcı.
velî (F.) [ ]ولیfakat, ama.

göstermek; uzaklaştırmak.
yorılmak (EAT) [ ]یورلمقyorulmak.
yuvalanmak (EAT) [ ]ییوالنمقyuvarlanmak.
yük (EAT) [ یُک، ]یوکyük.

viribimek (A.) [ ]ویریبیمکgönder-

yüz (EAT) [ ]سوز ِ یزyüz.

mek.
virmek (EAT) [ ]ویرمکvermek.

zâhir (A.) [ ]ظاهرdış, dış yüz.

za’îf (A.) [ ]ضعیفzayıf.

vücûd (A.) [ ]وجودvarlık; vücut.

zahmet (A.) [ ]زحمتsıkıntı, zorluk.

ya’nî (A.) [ ]یعنیyani.

zâr (F.) (zârîden > zâr) [ ]زارinleyen,

yağ (EAT) [ ]یاغyağ; çapak.

perişan.
zemân (A.) [ ]زمانzaman; çağ.

yağır (EAT) [ ]یغیرyara, açık yara.
yankulanmak (EAT) [ ]ینقولنمقyan-

zemâne (A.) [ ]زمانهzamane, devir,

kılanmak.
yaradıcak [ ]یارادیجق ریال یردیجقyara-

[]زمین

tınca.
yârıcı (EAT) [ ]یارجیyardımcı.

çağ.
zemîn (F.)

yer, zemin;

dünya.
zengî (F.) (zeng + î) [ ]زنگیzenci.

yarmarmak (EAT) [ یرمرمق،]یارمرمق

zer (F.) [ ]زرaltın; altın para, dinar.

sızlanmak, acındırmak, yalvarmak.
yaylamak (EAT) [ ییلمق، ]یایلمقyazı

zerrîn (F.) (zer + în) [ ]زرینaltından;

geçirmek.
yaylayayın [ ]یایلیینyaylayayım.
ye’cûc (A.) [ ]یأجوجYecüc.
yir (EAT) [ ]یرyer, yeryüzü, dünya;
toprak.
yir yüzi (EAT) [ ]یر یوزیyeryüzü,
Dünya.

zerre (A.) [ ]ذرهen küçük parça.
altın rengi.
zevk (A.) [ ]ذوقzevk.
zihî (F.) [ ]زهیaman aman, vay vay,
ne iyi.
zîrüzeber (F.) (zîr + u + zeber)
[ ]زیروزبرalt üst, yerle bir.
zülcelâl (A.) [ ]ذو الجاللululuk sahibi
Tanrı.
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ÖZ
Menûçihrî, İran edebiyatının tanınmış şairlerinden biridir. Doğum tarihi belli olmayan şairin ölüm tarihi 432/1040’dır. Arap edebiyatı alanında önemli ölçüde bilgi ve birikim sahibi olan Menûçihrî, zevk ve eğlenceye düşkün bir şairdir. Şiirlerinde bu duyguları yansıtan beyitler hemen
göze çarpar. Tabiat ve tabiat eksenli betimlemeler, onun şiirlerinin bel
kemiğidir. Tabiatla ilgili renkli tasvirler, başka şairlerin divanlarında o
kadar görülmez. Menûçihrî’nin şiirlerinde yer alan konulardan biri de
şaraptır. Denilebilir ki: şarap ve etrafında oluşan dünya, şiirlerinin neredeyse tümünü kapsar. Kaynaklarda kendisine “şarâb-hor” denilmesi de
bundan dolayıdır. Arap edebiyatında Ebû Nüvâs, nasıl “hamriye” türü
ile özdeşleşmişse, Menûçihrî de, Fars edebiyatında “şarap şairi” olarak
anıla gelmiştir. Şiirlerinden şarap olgusu çıkartılırsa divanı, dikkat çekmeyen sıradan bir şairin divanı gibi olur. Hemen hemen her şiirinde
şaraba yer veren Menûçihrî’nin şiirlerinde şarabın asma ağacından başlayan serüvenini, oluşumuna kadar her aşamasını takip edebiliriz. Şiirleri; şarap içiminden, şarap taslarına, kadehlere kadar; şarabın isimleri ve
çeşitleri, insan üzerindeki etkileri gibi birçok konuda bizlere ayrıntılı
bilgiler sunar. Kısaca: Şarap=Menûçihrî, Menûçihrî=şarap diyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Menûçihrî, Arap edebiyatı, şarap, üzüm, asma,
metafor.
ABSTRACT
Menuchihri is one of the well-known poets of Iranian literature. The
date of death of the poet whose birth date is not known is 432/1040. Hav
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ing significant knowledge and experience in the field of Arabic literature,
Menuchihri is a poet who is fond of pleasure and entertainment. Nature
is the backbone of his poetry. The colorful depictions of nature are not so
visible in the divans of other poets. One of the subjects in the poems of
Menuchihri is wine. It can be said that wine and the world around it
cover almost all of its poetry. That is why it is called "wine-drinker" in
the sources. In Arabic literature, if Abu Nuvâs is identified with the
"hamriyye" type, Menuchihri is also referred to as a wine poet in Persian
literature. If wine is extracted from his poems, Divan becomes like an
ordinary poet's divan. Almost every poem has given place to the wine.
We can follow the adventure of wine from the hanging tree in its poems
until every step of its formation. It provides us with detailed information
on many subjects such as the name of the wine, the variety of the wine,
the effects of the wine on the human being, from wine to drink stones. In
short: Wine = Menuchihrî, Menuchihri = wine.
Keywords: Menuchihrî, Arabic literature, wine, grape, grapevine, metaphor.

چکیده
 تاریخ فوت شاعری که تاریخ.منوچهری از جمله شاعران شناخته شده ایران است
 منوچهری که در ادبیات عرب دارای. می باشد1040/432تولدش مشخص نیست
 بسیار به تفریح و خوش گذرانی اهمیت می،جایگاه مهم و صاحب معلومات می باشد
 طبیعت ستون فقرات اشعار وی. در اشعارش نیز این ابیات به وضوح دیده می شود.دهد
 به اندازه ای که منوچهری در اشعارش به کار برده است طبیعت در اشعار.می باشد
 از موضوعات دیگری که در اشعار منوچهری به آن.شاعران دیگر تصویر نشده است
 می توان چنین گفت که شراب و دنیای اطراف آن همه.پرداخته شده است شراب است
 دلیل اینکه در منابع وی را شراب خوار نامیده اند.اشعار او را تحت تاثر قرار داده است
 ابو نواس با خمریه پیوند، همانگونه که در اشعار عربی.نیز به همین دلیل می باشد
 اگر از.خورده است در اشعار فارسی نیز از منوچهری به عنوان شاعر شراب یاد می شود
 تقریبا در تمام.اشعار وی شراب خارج شود دیوان او بی رمق و خالی از لطف خواهد ماند
 از آویختن انگور شراب تا بعمل آمدن آن را می توان.اشعارش به شراب جای داده است
 انواع کاسه و قدح، نوع آن، در موضوعاتی همچون اسامی شراب.در اشعار او تعقیب کرد
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ها برای نوشیدن شراب و تاثیرات شراب در انسان شعر سروده است به عبارت دیگر
.منوچهری مساوی است با شراب و شراب مساوی است با منوچهری
. متافور،آویختن

، انگور، شراب، ادبیات عربی، منوچهری:کلید واژه ها

1. Menûçihrî’nin Hayatı
Fars edebiyatının üstün yetenekli, etkin söz söyleyen, bilgi birikimi
olan birinci derecede tanınmış şairlerinden biridir. Tam adı Ebu’n-Necm
Ahmed b. Kavs b. Ahmed el-Menûçihrî ed-Dâmgânî’dir. (Avfî 1333: 287)
Buna göre künyesi Ebu’n-Necm, adı Ahmed, babasının adı Kavs’dır.
Bunu Kûs okuyanlar da vardır. (Ateş 1971: VIII/340; Kurtuluş 2004:
XXIX/156) Nisbeti Menûçihrî, mensubiyeti Dâmgân’dır. O aşağıdaki
beyitte adını ve babasının ismini söylemiştir:

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

سوی تاج عِمرانیان هم بدینسان
بیامد منوچهریِ دامغانی
“Böylece Damgan’lı Menûçihrî İmran’lılar ülkesine geldi.” (DM: s.
140/1911)
Menûçihrî’nin doğum tarihi belli değildir. Avfî’nin “endek sâlî” kısa
ömürlü olduğu ifadesini, kıskanç kişileri şikâyet ettiği kasidesinin bir
beytindeki “Beni kıskananlar, biz yaşlıyız, sen daha gençsin. Bilgi yönüyle genç, yaşlılara yakın olamaz” (DM: 1379: 42/1245) söylemini ve Gazneli Mes‘ûd’a (421-432/1030-1040) kaside yazıp onun sarayında yaşamasını
dikkate alan kaynaklar, Menûçihrî’nin IV/X. yüzyılın sonu veya V/XI.
yüzyılın başlarında doğduğu görüşünü benimsemişlerdir. (Safâ 1351:
I/580; Ateş 1971: VIII/340; İmâmî Efşâr 1382: 20)
Devletşâh Tezkiresi başta olmak üzere (Devletşâh 1382: 40), Mecma‘u’lfusahâ (Hidâyet 1381: I/1907) ve Heft İklîm (Râzî tsz. II/337) gibi tezkire-
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lerde onun “şast-gele” altmış sürü sahibi lakabını 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’ın (1177-1193) 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 1386: Browne
1387: 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’nin mahlasını
Ziyârî hükümdarı Emîr Felekü’l-Me‘âlî Menûçihr b. Kâbûs Voşmgîr’den
almıştır. (Safâ 1351: 1/581; Furûzânfer 1358: 138; Rypka 1354: 285; Ferîver
1341: 122; Şafak 1352: 167; Ethé 1337: 36; Browne 1387: II/222; Zerrînkûb
1386: 55; Subhânî 1388: 158; Musaffâ 1335: 312) 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, ünlü yazar ve şair, 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
olduğunu, küçük yaşlarda şiir yeteneğinin ortaya çıktığını, sorulan her
soruya manzum olarak hazırlıksız yanıt verdiğini, 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
“Burada senden başka üstat şairler var; sözleri su gibi (akıcı), şairlik güçleri
ateş gibi.” (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 ezberlediğini, Fars şairlerini
okuduğunu, başta tıp olmak üzere din, nahiv, gök ve musiki gibi çeşitli
bilim dallarında bilgi sahibi olduğu bütün kaynaklar tarafından ifade
edilmiştir.
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Menûçihrî’nin ilk yaşam yılları bilim öğrenmek, Arap ve Fars edebiyatını tanımakla geçmiştir diyebiliriz. 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/40)
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/40) 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 gittiği bilinmektedir. (Safâ
1351: I/583; Furûzânfer 1386: 198) Menûçihrî’nin yaşam değişimi ve şöhret kapılarının ardına kadar açılması da buradan Gazne’ye gitmesiyle
başlar.
Bu seyahatin ilk ayağı Rey şehridir. Bu sırada Rey ve Serah’da ikamet
eden ve şehrin en saygın ailelerinden birine mensup ve künyesi Ebû’lHasen olan Alî b. Muhammed el-İmrânî’nin yanına gider. Bu kişi, Sultan
Mes‘ûd taraftarı olup onunla birlikte isyan eden Alâuddevle Kâkûye’ye
karşı birlikte savaşmıştır. Menûçihrî, büyük bir olasılıkla bu şahsın yanında beklentileri gerçekleşmediği için yeni bir koruyucu/memduh bulmak amacıyla, o civarda Gazneliler tarafından Rey emirliğine atanan, bu
görevi azledildiği yıl olan 424/1032 yılına kadar sürdüren Hâce Tâhir
Debîr’in hizmetine girmiş, ona kasideler sunarak onu övmüştür. (Safâ
1351: I/583; Zerrînkûb 1386: 55; Furûzânfer 1386: 198; İmâmî Efşâr 1382:
21) 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 1381/1908) şeklinde
ifade ettiği gibi, Gazneli Sultan Mahmud’un sarayına gitmemiş (Safâ
1351: I/582), Batı İran’daki küçük dere beylerden veya saygın/nüfuslu
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:
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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 olmalıdır. Büyük bir olasılıkla onunla görüşen devletin ileri gelenleri, Alâuddevle’yi püskürtüp
ortadan kaldırmak için Rey’e gelmişlerdi. Menûçihrî ile yüz yüze görüşmeleri de olasıdır. (DM 1379: 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 bir kasidesinde dile getirmiştir. (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 1384: 195) Sultan’ın Irak-ı Arab’dan
Horasan’a çok yönlü seferler gerçekleştirmesi Menûçihrî’nin kasidesine
de yansımıştır. (DM: s. 60/845)
Sultan Mes‘ûd, bu askeri operasyonlar içerisinde 426/1035 yılında Nişabur’dan ayrılarak başta Gurgan/Cürcan olmak üzere Esterabad, Amul
ve Sârî’yi ele geçirdiğinde Rey’de bulunan Menûçihrî’yi yanına çağırmıştır. Menûçihrî’nin Gazne’ye gönderdiği kasideleri beğenen Sultan onu
huzuruna davet etmiş, o da Sari’ye gelerek, Sultan’ın hizmetine girmiştir. (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 امیدِ تو و امی ِد مُفضِل
“Ey efendim! Ben buraya, senden beklenti ve senin erdemini umarak geldim.” (DM: s. 67/964)
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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
صد هزاران شکر یزدان را که رَستیم از فراق
“Ey ayrılığıyla biz kölelerin gönlünü yakan (hükümdar!) Tanrıya yüz binlerce şükürler olsun ki (senin) ayrılığından kurtulduk.” (DM: s. 60/847)
Menûçihrî’nin Sultan Mes‘ûd tarafından ilgiyle karşılandığını, 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)
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 kendi beyitlerinden anlıyoruz. (DM: s. 111/1501-2) Bu sınavda Gazne sarayının sultânüşşuarâsı olan Unsurî’nin (ö. 431/1039) bulunması
olasıdır. Büyük bir olasılıkla Menûçihrî, bu sınava girmeden önce veya
sınavı geçtikten sonra İran edebiyatının yetiştirdiği bu eşsiz şair hakkında bir mehdiye yazmıştır. Mumun tasvir edildiği ve Nûniyye adıyla
tanınan bu kasidede Menûçihrî, Unsurî’yi övmüş ve onu üstat olarak
benimsemiştir. (DM: s. 79/1095-1169)
Bu sırada Sultana yazdığı kasidelerde kendisini ona üstat olarak tanıtmadı. “Hükümdarın kendisinden ümitli olduğunu” söylediğine göre
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
meclislerine katılır ve ona en güzel övgü dolu kasideler yazar. Sultandan
başka vezir Ahmed b. Abdussamed olmak üzere Gazne devletinin ileri
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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 tarafından
kendisine sunulduğundan 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 düşürmeye 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 52. kasidesinden anlıyoruz. Kendisine düşmanlık eden kişileri
Sultan’a şikâyet ettiği bu kasidenin matla beyti şöyledir:

حاسدان بر من حَسدکردند و من فَردم چنین
دادِ مظلومان بده ای عِزّ میرِ مؤمنین
“Ben, kıskançların bana kıskançlık yaptığı böyle bir kişiyim. Ey müminlerin
şerefli Emiri! Zulme uğrayanların hakkını ver.” (DM: s. 90/1235)
Kıskananların başında Divan-ı ‘âriz görevli olan ve Menûçihrî ile rekabet hâlinde olan şair Şirvânî’dir. 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 söylemiştir. (Zerrînkûb 1386: 56) Öyle ki Unsurî’nin
Menûçihrî’yi Sultan’ın huzuruna götürdüğü ve sultanla tanıştırdığı da
söylenmiştir. (Nu’mânî 1335: I/144)
Menûçihrî, bu rakibinden kısa sürede kurtulduktan 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 sara-
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yının 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 Râzî’ye kızarak onu Hindistan’a sürgüne göndermesi ve 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
sonlarına doğru şairlere fazla iltifat etmediğini “altın yağdıran elinin”
yavaş yavaş gevşediğini, babasının cömertlik âdetini kaybettiğini, ünlü
eserinde söyler. (Beyhakî 1376: 131) Bu iç açıcı olmayan durum,
Zerrînkûb’un ifadesiyle onun yeni hâmî/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’e kadar geçen süre içerisinde, onun çevresi dışında her hangi
bir şahıs için yazılmış bir kasidesi de yoktur. (Ateş 1971: VIII/342) Bundan dolayı denebilir ki Gazne onun bulunduğu son şehirdir.
Menûçihrî’nin şiirlerinde Gazneli Sultan Mes‘ûd’un ölüm yılı olan
430/1038’den sonraki olaylarla ilgili 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. (Hidâyet 1381: I/1909) Ayrıca Avfî’nin kısa ömürlü (Avfî 1333: 287) ifadesi de onun genç yaşta öldüğünü gösterir.
2. Edebî Kişiliği
Menûçihrî Fars edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Kaynaklar,
onun eşsiz bir şair olduğunda birleşirler. Avfî’nin “nevâdir-i eyyâm ve
acâyib-i rûzgâr” (Avfî 1333 287) olarak gördüğü Menûçihrî’nin güçlü ve
kudretli bir şair olmasında en büyük etken, şüphesiz bireysel yeteneğidir. O, bu yeteneğini, keskin ve güçlü zekâsı ile birleştirerek edebî kişili-
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ğinin 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 (Musaffâ 1335: 342-43), kadim Fars
musikî bilgisi, dikkat çekici mitolojik renkler onun edebî kişiliğinin
oluşmasındaki kilometre taşlarıdır.
Bu bilgi birikimi ve öğrendiği diğer bilgileri Menûçihrî bıkmadan
usanmadan 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 saray materyallerini
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 kişiliğini belirlemede büyük rol
oynamıştır. Bunlar onun edebî yönünü gösteren ve sanatının çerçevesini
çizen dokümanlarıdır. Tüm şiirlerinde yer alan bu felsefe, onun edebî
kişiliğini sarıp kuşatan en büyük etken olmuştur. Şairin şiir felsefesi,
temelinde zevk ve eğlenceye dayalı olarak yaşamdan “kâm almak” olan
ve Emevîler döneminde ortaya çıkarak kısa sürede benimsenen ve Abbasi döneminde doruk noktasına ulaşan “hadarî felsefe”dir. Bundan dolayı
kaynaklarda Menûçihrî, şair-i tarab ve işret-tab’ olarak anılmıştır.
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 kalmamış, kendisini tabiatla özdeşleştirmiştir. O, tabiata karşı büyük ilgi duymuş, çok boyutlu, çok renkli
tabiat unsurlarını hemen hemen her şiirine yansıtmıştır. Sanki onun şiiri,
yeryüzündeki tabiat ile gökyüzündeki tabiat tarafından çift boyutlu kuşatılarak esir alınmıştır. Bu tabiat tarafından 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 çekinge göstermemesi ve bunları
ifade etmede sınır tanımaması, Arapça kelimeler ve terkipleri kullanmadaki serbestliği, yeni teşbihler kullanmadaki ısrarı gibi Menûçihrî’ye
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özgü özellikler, onun edebî kişiliğini belirleyen başka bir yön olmuştur.
Bu yönüyle Menûçihrî, Sebk-i Horasanî’den çok Sebk-i Irakî şairi görüntüsü verir. Bundan dolayı Zerrînkûb onu Irak şairlerinden biri olarak
görmüştür. (Zerrînkûb 1386: 64)
Menûçihrî’nin edebî kişiliğini gösteren, onu yansıtan en önemli göstergelerden biri onun geleneksel Fars şiir anlayışını değil de klasik Arap
şiir geleneğini benimseyip onu yansıtmasıdır. O, Farsça yazmasına rağmen çağında Arap şiir anlayışını Fars şiirinde yaşatmıştır. Diyebiliriz ki
Menûçihrî bir Arap şairi gibi düşünmüş, hissetmiş onlar gibi kasidelerinin kurgusunu yapmış, ama bütün bunları Farsça yazmıştır. Başka bir
ifade ile o, Arap şairi gibi düşünmüş, Fars şairi gibi yazmıştır. Onun aykırılığı da buradan geliyor. Bundan dolayı Menûçihrî’nin şiir dünyasında Fars şiir geleneğini oluşturan, bu geleneği geliştiren başta Rûdekî,
Unsurî, Ferruhî ve Firdevsî gibi zirve şairlerin izlerini fazla 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,
Menûçihrî’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
1387: 389)
Başka bir ifadeyle aynı vezinde üç ve daha fazla mısralı değişik sayıdaki bendlerden oluşan nazım şekillerinin genel adı musammattır. Bundan dolayı Menûçihrî’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.
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Menûçihrî, 11 müseddes yazmıştır. Bunlardan 10 tanesinin kafiyesi
“aaaaab cccccb dddddb…”, 1 tanesinin kafiyesi de “aaaaaa bbbbbb cccccc…”
şeklindedir. 11 müseddesten 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. Müseddeslerinin içeriği, kasidelerinden farklı değildir. Bu
müseddesler övgü şiiri olduğu 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, zevk ve eğlenceye olan
düşkünlüğü hemen göze çarpar. Kasidelerinde yansıttığı hadari felsefe,
müseddeslerinde daha açık bir şekilde kendini gösterir.
Kısaca Menûçihrî, kısa yaşam süresinde bilgi ve birikiminin çokluğu,
şiir sanatını bilmesi, zarif yaratılışı, tasvirdeki kudreti, hafızasının genişliği, sınırsız zevki, hayallerinin derinliği, teşbihteki başarısı ile büyük bir
şair olarak adını Fars edebiyatı tarihinin altın sayfalarına yazdırmıştır.
3. Menûçihrî’nin Şarap Dünyası
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. Zevk 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 sürede 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,
parlaklığından ve her türlü özelliğinden bahseder. (DM: s. 198/2661) O
şarabı neşenin sebebi, dünya mutluluğunun temeli, keder ve üzüntülerin
ilâcı, gönül darlığının rahatlatıcısı (DM: s. 16/209-14), 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
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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) Menûçihrî: “Coz 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 Divanı’nda şarap ve şarapla ilgili kelime ve kavramlar
vazgeçilmez bir özellik arz eder. Denebilir ki şarap yanında üzüm, asma,
nebiz, şıra, küp, kadeh, sürâhî, mest, mestî, harap, harapzâde, ayş u nûş,
meclis, Saki, mey, ratl, ratl-ı girân gibi şarap ile doğrudan veya dolaylı
ilişkisi olan kelime ve terkipler, gerçek ve metaforik kullanımlarıyla,
Menûçihrî’nin şarap dünyasını ayakta tutan sütunlardır.
Menûçihrî’nin şarap tutkusu, onun yaşam felsefesiyle ilintilidir. Zevke dayalı bir yaşamı tercih eden, bunu her fırsatta dile getiren, “tüyü
bitmemiş çocuğun elinden gün boyu büyük bir kadehle şarap iç!”meyi tavsiye
eden (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. 104/893-94) diyen, “sabahtan akşama kadar şarap içesin” temennisinde bulunan ve kendisini “şarap-zede” olarak gören (DM: s. 179/2406)
Menûçihrî’nin, şiirlerinde şarabı öne çıkarıp her boyutta işlemesi son
derece doğaldır. O, vakit belirlemeden her fırsatta şarap içmeyi önermekten 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 teklif eder:

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
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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 سهشنبد به دست بادهء ناب
بخور که خوب بُوَد عیش روز سهشنبد
چهارشنبه که روزِ بالست باده بخور
به ساتگینی می خور 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) sabûhî şarabı ne kadar 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 eline al ve iç. Belâ
günü olan Çarşamba günü şarap iç. (O günün) esenlikle geçmesi (için de) şarap
iç. İçki çarpmasının mahmurluğunun olduğu Perşembe günü sert şarabı içersen
rahatlamanı sağlar. Cuma günü, Cuma namazından sonra şarap iç, belki Tanrı
günahlarını affeder.” (DM: s. 21/278-286)
Menûçihrî’nin yukarıdaki kasidenin başında yer alan beyitlerindeki
“Musa’nın dinine, İsa’nın yoluna göre bugün şarap iç” ifadesi, yazdığı şarap
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şiirleriyle ve bu şiirlerde İslam’ın şarap konusundaki hükmünü kendince
yorumlayan Emevî Halifesi Yezîd b. Muâviye’nin bir şiirinde dile getirdiği duyguya çok benzer. Halife Yezîd, yazdığı şarap şiirinin bir beytinde duygularını şöyle dile getirmiştir:

فَإِنْ حُرِّمَتْ یَومًا عَلَی دِینُ 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.
Külsûm’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 Emevî Halifesi
Velîd b. Yezîd, şarabı hayatın neşesi ve nimeti olarak görür. Şaraba âşık
olan şair, üzüntülerini şarap sayesinde sevince çevirir (Yanık 2010: 115),
her fırsatta “şaraptan nasibini al!” (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
hamriyât şairi olarak bilinen Ebû Nuvâs’tır. Menûçihrî, onun “hamriyât”
şiirlerindeki 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’ın “hamr” ismiyle
bütünleşmesi gibi (Demirayak 1998: 89), Menûçihrî de “şarap” ile bütünleşerek, onun hayatının ayrılmaz bir parçası yapmıştır. Her iki şair şara-
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ba taparcasına bağlanmış, şarapsız bir dünya düşünmemişlerdir. Ebû
Nuvâs hem de Menûçihrî kasidelerinin giriş bölümlerinde bu konuyu
işledikleri gibi, bu konuda müstakil şarap şiirleri de yazmışlardır.
Şarabın Menûçihrî için ne anlam ifade ettiğini görmek için, onun
müstakil yazdığı ve 12 beyit olan “hamriye”sine bakmak gerekir. Bu
manzume sözün bittiği yerdir:

ای باده! فدای تو همه جان و تنِ من
ن من
ل من حَزَ ِ
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 خُ ِم من بادی ،یا در قد ِ
ف من بادی ،یا در دهنِ من
یا در ک ِ
بوی خوشِ تو باد همه ساله بَخُورم
خ تو بادا بر پیرهنِ من
رنگِ ر ِ
آزاده رفیقانِ مَنا! من چو بمیرم
ن من
از سرخترین باده بشویید ت ِ
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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! Gönlümdeki hüznü kökünden söktüğün için, bütün bedenim ve
ruhum sana feda olsun; senin olduğun her yerde benim işim güzeldir. Seninle
uyanıklığım ve uyuklamam hoştur. Bütün gönül huzurum ve yaşama arzum
seninledir. Tüm yaşantım ve benim bedenimin yaşaması seninledir. Her nereye
gidersen benim de 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) ol. Ya avucumda/elimde ya da ağzımda ol. 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)
4. Asma ve Üzüm
Fars edebiyatında çok kullanılan mazmunlardan biri de “tâk ve
engûr/asma ve üzüm”dür. Bu mazmun, şairler tarafından değişik hayaller
yanında gerçek ve mecâzi söylemle ifade edilmiştir. Menûçihrî’de asma
ve üzüm hep gerçek anlamda kullanılmıştır. Bu kullanım bazen üzümle
ilgili çeşitli “metafor”lar şeklinde olmuş, böyle yerlerde metaforik söylem öne çıkmıştır. Öne çıkan söylem, kurgusal bir anlatımla dile getirilmiştir.
Üzüm, şarabın ham maddesidir ve şarap yapımında kullanılan meyvelerin başında gelir. Üzüm bağda yetişir (DM: s. 7/83, s. 154/2092, s.
174/2336, s. 203/2669) ve yetiştirene de bağcı denir. (DM: s. 47/660, s.
154/2091, s. 174/2349, s. 195/2609) Üzüm, zamanı geldiğinde toplanır ve
çeşitli aşamalardan geçerek, kadehlere dökülüp içilmeye hazır bir duru-
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ma yani şarap durumuna gelir. (DM: s. 156/2129, 176/2371) Üzüm, asma
ve yapraklarıyla birlikte anılır. (DM: s. 7/88) Üzüm veren bitkiye asma
denir. Asma, ihtiyacı olan güneş ve sıcak ile buluştuğunda üzüme dönüşür. (DM: s. 47/661) Menûçihrî için asma ve üzüm çok şey ifade eder ve
bunlar üzerine değişik tasavvur ve tahayyüller oluşur. Üzüm asmasının
boyacı gömleği gibi rengârenk oluşu, çeşitli renklere dönüşen üzümlerin
artık şarap yapımı için yeterli olgunluğa ve toplanmaya hazır bir duruma geldiğini gösterir. (DM: s. 101/1387, s. 153/2068)
Asmanın kızı üzümdür ve asmanın kızının ömrünü tamamlayıp öldürülmesi de üzümlerin asma ile irtibatının kesilmesi, başka bir ifade ile
asma dalından üzümlerin koparılarak toplanmasıdır. (DM: s. 174/2334)
Bağcının, üzümlerin gırtlağını kesmesi de asmadan üzümlerin toplanmasıdır. (DM: s. 197/2648) Asmanın hastaların yüzü gibi sarı olması,
artık olgunlaşma aşamasına gelip sarı renkteki üzüme dönüştüğünü
gösterir. (DM: s. 203/2668) Asma dalının kızcağızlar doğurması, asmanın
üzüme dönüşmesidir. (DM: s. 195/2597) Yaşlı anne, üzüm veren asmadır.
(DM: s. 195/2604) Asmanın bir diğer adı, üzüm doğurduğu için ‘kadın’
(DM: s. 203/2014) ve üzümlere hamile kaldığı için ‘talihsiz kızcağız’ olarak anılır. (DM: s. 203/2703) Asmanın cariyeler gibi hamile kalması, asmanın üzüm hâline geleceğinin belirtisidir. (DM: s. 203/2701) Bağ, asma
ve üzüm, Menûçihrî için zevk ve eğlence demektir:

تا دو سه روز درین سایۀ رز
آبِ انگور گُساریم به آب
بفروزیم همی آتش رز
گُسترانیم بر او سرخ کباب
تاکِ رز باشدمان شاسپرَم
برگِ رَز باشد دستارِ شراب
“İki üç gün bu asmanın gölgesinde su ile birlikte şarap/üzüm suyu içelim.
Üzüm bağında sürekli ateş yakalım, onun üzerinde kırmızı kebap yayalım.
Üzüm asması bizim reyhanımız, üzüm yaprağı da şarabın mendili olur.” (DM:
s. 7/86-8)
5. Şarabın Oluşum Öyküsü
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Menûçihrî, şiirlerinde şarabın oluşum evresine de yer vermiştir. Bu
oluşumla ilgili ayrıntılı bilgiler görülmektedir. Hayal gücünün derinliği,
tasavvurun genişliği, muhteşem benzetmeler, ince bir kuyumcu titizliğiyle seçilen kelimelerin oluşturduğu anlam dünyası, Menûçihrî’nin şiir
yeteneği ile birleşince, şarabın oluşumuyla ilgili muazzam bir anlatım ve
müthiş bir söylem ortaya çıkar.
Menûçihrî, şarabın yapımını gerçek anlamı dışında mecâzi/metaforik
anlam ifade edecek şekilde kullanmış ve çok zengin çağrışımlar meydana getirmiştir. Menûçihrî, metaforik anlatımı beyitler içerisine öyle ustaca yerleştirmiştir ki bu beyitlerin çözümü uğraş gerektiren bilmeceye
dönüşmüştür. Bu bilmecelerin başında ilk aşamadan, son aşamaya kadar
şarabın yapım/oluşum öyküsü gelir. Menûçihrî, bu oluşum sürecini metaforik anlatımla kaside ve musammatlarında çok işlemiştir. Bu süreç
değişik metaforlar içerisinde anlatıldığı için birden fazla benzetme iç içe
girmiş, açık ve kapalı metaforlar beyitlerin çözümünü zorlaşmıştır.
Menûçihrî, üzümün şaraba dönüşümünü aşama aşama benzetmeler yolu
ile kelimelere mecâzi anlam yükleyerek, zengin şarap metaforları ortaya
koymuştur.
Menûçihrî, şarabın oluşumunu mecâzi bir dille, değişik benzetmeler
ve geniş bir hayal çerçevesinde, bir kaside ve üç musammatında oldukça
ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Şair, 31. kasidesinin nesîb kısmında, bu
konuya değinmiştir. Kaside 24 beyitten ibaret olup, tümü şarabın oluşumuna ayrılmıştır. Şair, üzümle dihgan/köylü arasında geçen bir konuşmayla kasidesine giriş yapar. Üzüm, aralarında nikâh olmaksızın
güneşten hamile kaldığını ve efendisinin bahtını alt üst ettiğini söyler.
Üzüm, köylüden hançerle gırtlağını kesmesini, bir işçinin sırtına vererek,
şıra tezgâhına taşımasını, orada da ayaklar altında ezilmesini, vücudunun içerisinde bulunan tüm yaşam organlarının dışarı çıkarılıp, derisinin
yüzülmesini ve kanının alınmasını, kanının alınmasından sonra küplerin
içine dökülerek hapsedilmesini ve bir yıl gözetilip kollanmasını diler.
Üzümün köylüden son isteği de “eğer Tanrı benden hoşnut olursa Musa
Peygamber’in Tur Dağı’ndaki eli gibi beni küpten çıkar, musiki eşliğinde güzel
bir şekilde iç”, der. (DM: s. 47/660-79)
Menûçihrî, Sultan Mes’ûd’un övüldüğü ve sonbahar tasvirinin yapıldığı 35 bendlik birinci musammatında/müseddesinde, şarabın oluşumunu 13 bendte/78 mısrada anlatır: Bir seher vakti dihgan/köylü, evden
çıkar ve üzümlere bakmak için doğrudan üzüm bağına gider. Bağdaki
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tüm üzümlerin hamile olduğunu görür ve bir tane dahi bakire kıza rastlamaz. Onlara: “Siz kızcağızların başına ne geldi?”, “Sizler ki hep erkekten
kaçardınız, sizler hep örtülü idiniz, sizin yüzünüzü kim gördü?”, “Sizleri evden
kim dışarıya çıkardı?”, “Ben evdeyken bağa kim geldi?” gibi sorular sorar.
“Bugün sizi hamile görüyorum, rahimleriniz çocuk tutmuş ve karnınızda çocuk
taşıyorsunuz, memelerinize süt dolmuş, yüzünüz renklenmiş, karnınız öne
çıkmış” dedikten sonra, konuşmasını şöyle devam ettirir: “Sizi bağdan
zindana götüreyim, bedenlerinizi ayaklarımın altında ezeyim, çünkü siz buna
layıksınız”. Köylü, bağa gelir ve keskin bir bıçakla hepsinin boğazlarını
keser, üzümleri bir sepete koyarak eve taşır, şıra tezgâhının üzerine koyar, bedenlerinden kanları dışarıya akıncaya kadar ve iç organları dışarı
çıkacak şekilde onları ezer. Üzümlerin kanlarını ve canlarını aldıktan
sonra, onları küplerin içine koyar, küpün üzerini çamurla sıvar, zindana
atar ve üç ay orada bekletir. Daha sonra geldiğinde, onları küpün içinde
canlı, diri ve taptaze gören çiftçi, onlara bir daha eziyet etmez ve bir şarap kadehi getirerek, onları kadehin içine döker. (DM: s. 155/2090-2129)
Menûçihrî’nin şarabın oluşum öyküsünü anlattığı bir diğer manzume
de 6. musammattır. Gazneli Sultan Mes’ûd’un övgüsü hakkında yazılmış
olup, sonbaharın tasvir edildiği bu musammat/müseddes 23 bend olup,
bunların 6’sında şarabın öyküsü kurgulanır. Musammat, “Mihr ayı geldi,
asmanın kızının güzel ömrü tamamlandı” diye başlar. Dihgan/köylü, bir
seher vakti kendi elleriyle canlarını almak için bağa gelir; siyah kızların
doğmuş olduğunu ve annelerine bağlı olarak süt emdiklerini görür. Köylü kızlara çıkışarak, “anneniz yaşlandı, beli büküldü, saçları ağardı, ne zamana kadar bu yaşlıdan süt emeceksiniz” dedikten sonra, “başınızı omuzunuzdan ayıracağım” diyerek onları azarlar. Köylü, kendi iki oğlu yanında,
bağcıyı ve iki oğlunu çağırır. Onların ellerine oraklar vererek, kızların/çocukların boğaz ve gırtlaklarını kestirir. Çocuk katilleri, büyük bir
maharetle işlerini bitirerek, ölüleri bir sepete koyar ve onları satmak için
pazara götürürler. Pazarda ölülere binlerce müşteri gelir ve ölüleri öldürenlerden/katillerden satın alırlar. Satın alınan ölüler, bir hamal tarafından şıra tezgâhına konulur. Tezgâhta, tekmelerle derileri bedenlerinden
ayırılır. Sonra da kanları aksın diye başları, sırtları ve kemikleri üzerine
ağır taşlar koyulur. Kanlarını akıttıktan sonra katiller, onların kanlarını
bir küpün içine koyarlar. Köylü, coşmasın diye küpün ağzını sıkıca kapatır ve her saat gelerek onları kontrol edip dinler. Kaynama durunca da
iki kulplu kadeh getirir ve içine şarap boşaltır. (DM: s. 174/2334-71)
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Menûçihrî’nin şarabın yapımını anlattığı son manzume, 10. musammattır. Bu musammat, 28 bendten ibaret olup bunların 9’unda bu öykü
anlatılır. Şair, manzumesine “Aban ayıdır, üzüm suyu getirin” diyerek
başlar. Daha sonra “sonbahar, üzüm suyu içme zamanıdır” diyerek konuya
girer. Eski asma dalı, birçok kızcağızlar doğurur. Bu doğum, zahmetsizce
gerçekleşir ve hepsi bir kerede doğar. Hem de ebesiz ve ıkınmasız doğarlar. Kimse böyle kolay bir çocuk doğuramaz. Anne ne sancılanır, ne de
ateşlenir. Doğan çocuklar, bağırsaklarıyla anneye bağlanırlar. Bu çocuklar, boysuz ve ayaksız olup, sayıları da yüz otuzdur. Yaşlı anneleri, yeşil
renkli çocuklarına, yeşil ipekten yataklar yapar, fakat çocuklara süt ve
yiyecek bir şey vermez. Buna rağmen çocuklardan bir ağlama ve inleme
sesi çıkmaz. Bağcı, çocukların açlıktan ölebileceklerini düşünerek, bu
duruma bir çare düşünmeye başlar ve çocuklara süt yerine su vermeye
karar verir. Çocuklar başlarını suya koyarak, kımıldamadan ve sıçramadan yatarlar. Kısa süre içerisinde kalçaları oluşur, boyunları sağlamlaşır,
yüzleri de yeşillenir. Bağcı, onlara sürekli su verir ve bir an olsun yanlarından ayrılmaz. Bağcı, kızcağızların kendisinin canını, kanını, tenini
taşıdıklarını sanır ve bağda benim misafirim oldukları sürece, bağ, benim Cennet’im, onlar da Rıdvan’larım diye, düşünür. Bu düşünce içerisinde bağın kapısını kilitle kapatır, zincirle bağlar ve atıyla şehre dörtnala gider. Akrabalarının yanında bir hafta kalan bağcı, asma çocuğunun
özlemiyle yanıp tutuşur ve ayrılığa daha fazla katlanamaz, sabrı tükenir,
nefesini doğruca bağda alır. Bağın kapısını açınca kızcağızların renklerinin siyah, kırmızı, sarı olduğunu, karınlarının şişkin olduğunu ve küçük
büyük herkesin bir gecede hamile kaldıklarını görür.
Bağcı, sinirli bir şekilde bu işi kimin yaptığını sorar. Asmanın kızları,
bizim günahımız yok, bize bir insan eli değmemiştir, bizler insanlardan
kaçabilsek de, ay ve güneşten kaçamayız, kaçsak da bir fayda etmez,
tamamen hepimiz ay ve güneşten hamileyiz, diye cevap verirler. Daha
sonra kızlar, sözlerine devam ederek şöyle konuşurlar: Her gün güneş,
üzerimize doğar, bedenimize kendini atar, geceye kadar bizimle kalır,
gece olunca da o gider ve ay gelir, yatağımızda uyur. Bu iki beden, bizim
evimizden ve kapımızdan uzaklaşmadıkları için, çocuklarımız da suret
ve siret olarak babaları olan ay ve güneşe benzerler. Bundan dolayı cevherleri parlak, nesepleri soyludur. Bağcı, asmanın kızlarının dediklerine
inanmaz ve her birinin boynunu “Hanefi kılıcı” ile vuracağını söyler ve
de dediğini yapar. Bağcı, bütün kızların boğazlarını keser. Onlardan bir
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damla kan akmadığı gibi, onlardan bir inilti ve çırpınma da görmez.
Daha sonra kızları, şıra tezgâhına götürür ve tezgâhın üzerine bırakır.
Hemencecik onları tekmeler, göbek ve kasıklarını birbirlerinden ayırır,
her birinin derisini, kemiklerini, ciğerlerini çıkarıp bir kenara atar. Kızların kanlarını bir küpe doldurur ve ağzını sıkıca bağlar, küpün üzerini
kireçle sıvar, üstünü kumaşla örter ve beş altı ay küpün kapağını açmaz.
Bu sürenin sonunda bir gece yarısı gelir, taş küpün içine bakar ve hepsinin güzelleştiğini, bir kıvama geldiklerini, pırıl pırıl parladıklarını görerek, bu dilbercikler, günahsızdır, hiç şüphesiz ay ve güneşin soyundandırlar, iki asil şahın göbek ve sülbündendirler, onların analarında bir
kara leke varsa, bu onların suçu değildir, der. Bağcı, zaman neşelenme,
sıkıntıdan kurtulma vaktidir, diyerek meclis kurar ve o güzel şaraplardan yudumlar. (DM: s. 195/2594-2659)
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Menûçihrî, kurmaca öykü yazan
biri olarak karşımıza çıkar. Görüldüğü üzere şarabın oluşumunu, birikimleri yanında şiir sanatının tüm ögelerini kullanıp, bunları şairlik yeteneğiyle birleştirerek, bir senteze varmıştır. Şair, bu oluşumu; bir izlek
ile belirleyerek, kendine özgü üslup oluşturarak, kelimeleri bu üslup
doğrultusunda seçerek, geniş bir bakış açısıyla olay örgüsü kurgulayarak, buna karakter ve tipler ekleyerek, zaman ve mekân unsurunu da
içine katarak, belirli estetik kaygı içerisinde kurgusal olarak anlatmıştır.
Bu kurguda, giriş/gizem, gelişme/gerilim ve sonuç/sürpriz öne çıkar.
Gizem, üzümlerin nasıl hamile kaldığıdır. Gerilim, suçsuz doğan asmanın kızlarının feci şekilde katledilmeleri, küpe veya zindana atılmalarıdır. Sürpriz, kızların masumiyetinin anlaşılması ve küplerden dışarı çıkarılmalarıdır. Olay bağda geçer, oradan başka yerlere de taşınır. Bağ,
olayın mekânıdır. Zindan ve küp de diğer mekânlardır. Üzüm ve bağcı,
olayın kahramanlarıdır. Hamal, işçi, taşıyıcı, katiller de fon karakterlerdir. Zaman, belirli olup, iki aşamalıdır. Birinci aşama ilkbaharın sonu ile
sonbaharın başına kadar sürer. İkinci aşama, sonbaharla başlar ve kışın
sonuna kadar devam eder. Bu iki aşama, oluşum ve bekletilme zamanıdır. Şimdi bu kurgunun beyitlerle nasıl ele alınıp işlendiğini görelim:
Şarabın temel maddesi üzümdür. Üzüm de bağlarda bulunur. İyi şarap iyi üzümden yapılır. Üzüm veren bitkiye asma denir. Asma, gelişme
devresi oldukça uzun bir bitkidir. Günlük ısı 10 dereceyi bulunca gelişmeye başlar. Asmanın gelişmesi için 2900 derece sıcaklık toplamına ihtiyaç vardır. Bu süreç, ilkbaharın sonu ile başlar, sonbaharda ısı ortalaması
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10 derecenin altına düşünceye kadar devam eder. Başka bir ifadeyle asma ile ısı/güneş buluşur ve yeterli ısı/güneş alan asma, üzüme dönüşür.
Bu, şarap oluşumunun ilk aşamasıdır. Menûçihrî’de bu evre iki aşamalıdır. Birinci aşama “hamilelik”, ikinci aşama “doğum”dur. Şair, bu durumu “hamilelik-doğum” metaforu ile anlatır:

ن کَدیور گفت انگور
ِ به دهقا
مرا خورشید کرد آبستن از دور
کمابیش از صد و هفتاد شد روز
بُدم در بِستر خورشید پَر نور
 نه نِکاحی،میان ما نه عَقدی
نه آیینِ عروسی بود و نه سُور
نبودم سخت مستور و نبودند
گذشته مادرانم نیز مَستور
شدم آبستن از خورشیدِ روشن
 نه معذورم، نه معذورم،نه معذورم
“Üzüm, ev sahibi çiftçiye/bağcıya: Güneş, beni uzaktan hamile bıraktı, dedi.
Az çok yüz yetmiş üç gündür nurlu güneşin yatağındayım. Bizim aramızda ne
bir akit, ne bir nikâh, ne bir düğün töreni ve ne de düğün vardı. Sımsıkı örtünmedim ve geçmişte annelerim de örtünmediler. Parlak güneşten hamile kaldım.
Mazeretim yok, mazeretim yok, mazeretim yok.” (DM: s. 47/660-65)
Menûçihrî, “hamile” metaforunu Divan’ının çeşitli yerlerinde işlemiştir. Bu işleyiş değişik tasavvur içerisinde olsa da temel söylem, mecâzi
ifadeyle üzümün hamile kalmasıdır:

یک دخترِ دوشیزه بدو رُخ ننماید
االّ همه آبستن و ا ّال همه بیمار
گوید که شما دخترکان را چه رسیده ست؟
رخسار شما پردگیان را که بدیده ست؟
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وز خانه شما پردگیان را که کشیده ست؟
وین پردۀ ایزد به شما بر که دریده ست؟
“Bütün hamile ve hastalardan başka, ona/çiftçiye, bir bakire kız yüzü gözükmedi. Çiftçi der ki siz kızcağızların (başına) ne gelmiştir. Siz haremliklerin
yüzünü kim görmüştür. Siz örtülü kadınları evden kim çıkarmıştır. Üzerinizdeki Allah’ın bu örtüsünü kim yırtmıştır.” (DM: s. 154/2193-95)

ن خورشید و مَهیم
ِ ما همه سر بسر آبست
ما توانیم که از خَلقِ زمان دور جهیم
نتوانیم که از ماه و ستاره بِرَهیم
ز آفتاب و مهِ مان سود ندارد هَرَبی
 خورشید بیاید برِ ما،روز هر روزی
خویشتن بر فکند بر تنِ ما و سرِ ما
چون شب آید برود خورشید از مَحضرِ ما
ماهتاب آید و درخسبد در بِست ِر ما
“Biz, zamanın halkından uzaklaşabilsek de, hepimiz tamamen güneş ve aydan hamileyiz. Ay ve yıldızdan kurtulamayız! Güneş ve ay ışığından kaçmamızın (bir) faydası yoktur. Her gün güneş bizim üzerimize gelir/doğar, bizim vücudumuza ve başımıza kendini atar. Gece olunca güneş bizim yanımızdan gider,
ay ışığı gelir ve bizim yatağımızda uyur.” (DM: s. 197/2635-38)
Menûçihrî, hamile kalmasıyla başlayan üzümdeki değişimi, hamile
bir kadın üzerinden anlatmıştır. Kadında görülen “hamile-değişim” olgusu, beyitlerde “üzüm-değişim” olgusuyla birebir örtüşür. Buna göre:
Üzümler hamile kalırlar ve rahimleri çocuk tutar, dolayısıyla bedenler biraz
ağırlaşır. Yanaklar sarılaşır. Memecikleri süt dolar, karın kısmı öne çıkar, yüz
renklenir. (DM: s. 154/2100-2103)
İlkbaharda hamile kalan asma, sonbaharda doğum yaparak üzüm adı
verilen kızları doğurur. Beyitlerde “doğum” metaforu şöyle anlatılır:

آبِ انگور خزانی را خوردن گاهست
که کس امسال نکرده ست مَر او را طَلَبی
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شاخِ انگورِ کهن دخترکان زاد بسی
که نه از درد بنالید و نه بَرزد نَ َفسی
اینچنین آسان فرزند نزاده ست کسی
 نه تبی،که نه درد متواتر بگرفتنش
 نه پیش و نه پسی،همه را زاد بیکدفعه
نه ورا قبله ای بود و نه فریادرسی
“Sonbahar, üzüm yeme zamanıdır. Çünkü bu sene, kuşkusuz ona kimse bir
istekte bulunmamıştır. Eski üzüm dalı birçok kızcağızlar doğurdu. Ama ne dertten inledi, ne de nefes almayı sürdürdü. Kimse böyle kolay çocuk doğurmadı.
Zira onu peş peşe ne bir sancı tuttu, ne de bir ateş. Hepsini bir kerede doğurdu.
Ne bir önce, ne (de) bir an sonra. Onun ne bir ebesi vardı, ne de inlemesi.”
(DM: s. 195/2596-99)
Üzümler, her zaman yeşil veya kırmızı renkte olmak zorunda değildir. Siyah, sarı, pembe, mor renklerde de bulunabilirler. Üzüm tanesi
birbirinden bağımsız zamanlarda farklı olgunlaşma evrelerinden geçebilir. Farklı olgunlaşma evrelerinde bazı üzümler bazı dönemlerde
rengârenk bir görünüme sahip olabilirler. Menûçihrî “renk-ırk” metaforu
ile üzümlerin soylarını/çeşitlerini gösterir:

گفت کِم صبور نمانده ست درین فُرقَت بیش
 با تاختی و خَبَبی،رفت سویِ رَز
 بدان دخترکان کرد نگاه،در چو بگشاد
دید چون زنگی هر یک را دو روی سیاه
ی بچۀ تابان چون زُهره و ماه
ِ جای جا
بچۀ سرخ چو خون و بچۀ زرد چو کاه
“Bu uzun ayrılıkta, sabrım kalmadı, dedi ve koşarak çabucak bağ tarafına
gitti. Kapıyı açınca, kızcağızlara baktı. Her birini iki yüzü siyah bir zenci gibi
gördü. Yer yer Zühre ve ay gibi parlak, kan gibi kırmızı, saman gibi sarı çocuklar gördü.” (DM: s. 196/2620-22)
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Asmanın üzüme dönüşümü, renk ve çeşitlerinin belirmesi, üzümlerin
olgunlaştığını ve tatlılaştığını gösterir. Olgunlaşan üzümler, asmadan
ayrılarak hasat edilir. Üzümün toplanması şarap oluşumunun ilk aşamasıdır. Üzümler, herhangi bir zamanda toplanmamalı, bağbozumu zamanı beklenmelidir. Bağbozumu, üzümün içindeki şekerin en üst seviyelere
çıktığı, olgunlaşmanın zirve yaptığı zamandır. Menûçihrî, bu aşamayı
“gırtlak/boğaz kesme” metaforu ile anlatır. Gırtlak kesme ifadesi ile, toplanmaya hazır üzümlerin asmadan ayrılması yani koparılması kastedilir.
Bu eylem, kesici bir alet ile yapılır. Üzüm sapı, gırtlak/boğaza benzetilir.
Asmaya bir sap ile bağlı olan üzümler, boğazlarının kesilmesiyle ondan
ayrılır:

همی خواهم من ای دهقان که امروز
بگیری خنجری مانند ساطور
بخنجر حَنجرِ من باز بُرّی
نشانی مر مرا بر پشتِ مُزدور
“Ey çiftçi! Ben bugün istiyorum ki satıra benzer bir hançer (ele) al. Hançer
ile benim gırtlağımı kes, beni işçinin arkasına oturt.” (DM: s. 47/669-70)

حَنجرَه وحَلقشان بِبُرَّند ایشان
ن اَطفال
ِ نادِرَه باشد گلو بُرید
“Onların gırtlak ve boğazlarını kestiler. Çocukların boğazlarını kesmek nadirdir.” (DM: s. 175/2351)

رَزبان آمد و حُلقومِ همه باز برید
قطره ای خون به مَثَل از گلوی کس نچکید
“Bağcı geldi, tümünün gırtlağını kesti. Mesel (olduğu) üzere, kimsenin gırtlağından bir damla kan damlamadı.” (DM: s. 197/2648)

دهقان به در آید و فراوان نِگردشان
تیغی بکشد تیز و گلو باز بُردشان
“Çiftçi kapıya gelir ve onlara uzun uzadıya bakar, keskin bir hançer çeker ve
onların boğazlarını keser.” (DM: s. 155/2106)

MENÛÇİHRÎ’NİN ŞARAP DÜNYASI

 85

Asmadan koparılan üzümler, şaraphaneye, başka bir ifadeyle şarap
yapılacak yere götürülür. Hasat nakli olan bu eylemi Menûçihrî, sâde ve
anlaşılır bir dille anlatmıştır:

وانگه به تبنگویکش اندر سپردشان
ور زانکه نگنجند بدو در فشردشان
بر پشت نهدشان و سوی خانه َبرَدشان
وز پشت فرو گیرد و بر هم نهد انبار
“O vakit üzümleri küçük sepetiyle taşır ve eğer ona sığmazsa onları sıkıştırır. Üzümleri sırtına koyar ve eve doğru götürür, sırtından indirir ve ambara
istif eder.” (DM: s. 155/2107-8)
Şaraphaneye getirilen üzümler, salkımlar hâlinde taneleri patlayacak
kadar ezilir. Salkım ayırımı işlemi de denilen bu eylem, salkımların şıraya istenmeyen acılıklar katacağından, şarap yapım sürecinin bu aşamasında tanelerin ayrılması gerekir. Üzümün kabuğu, eti, şırası, çekirdekleri ve kaçınılmaz olarak araya girmiş saplardan oluşan karışım (buna
şarap yapımında “mayşe” denilmektedir) ayrıştırılır. Bu merhale, üzümü
yumuşatma ve bileşenlere ayırma aşamasıdır. Daha sonra “mayşe” özel
bir kap (buna “maserasyon kabı” denir) içerisine aktarılır. Maserasyon
işlemi sırasında üzümlerin kabuklarındaki doğal mayalarla fermantasyon/mayalanma süreci başlar. Bu süreçte posa ve çer çöp kısmı yukarıya
çıkar ve alt tarafında tortu oluşur. Bunlar arındırmaya tabi tutulur ve
şıradaki şeker yani üzüm suyu şaraba dönüşür. Menûçihrî, bu aşamayı
“ayrışmak-çözülmek” metaforu ile anlatır:

آنگه به یکی چَرخُشت اندر فکندشان
بر پُشت لَگد بیست هزاران بزندشان
 سُتُخوانها فکَندشان،رگها ببردشان
پشت و سر و پهلو به هم اندر شکندشان
از بندِ شبانروزی بیرون نَهِلَدشان
 بیکبار،تا خون برود از تنشان پاک
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آنگاه بیارد رگشان و سُتُخوانشان
جایی فکنَد دور و نگردد به کرانشان
“O zaman onları/üzümleri şıra tezgâhına atar, üzümlerin sırtına binlerce
tekme vurur. Onların/üzümlerin damarlarını keser, kemiklerini koparır, sırtını,
başını ve karnını birlikte yarar. Üzümlerin bedenlerinden bir kerede kan çıksın
diye, onları gece gündüz hapislikten dışarı salmaz. Ondan sonra üzümlerin
damar ve kemiklerini getirir, uzak bir köşeye atar ve yanlarına gitmez. (DM: s.
155/2109-12)

بکوبی زیر پایِ خویش خُردم
دو کتف من بسُنبانی چو شاپور
به چَرخُشت اندر اندازی نگونم
ز پشت و گردنِ مُزدور و ناطور
لگد سیصد هزاران بر سرِ من
 وز من بدان باشی تو مأمور،زنی
بیندازی عِظام و لَحم و َشحمم
رگ و پی همچنان و جِلدِ مَقشور
بگیری خونِ من چون آبِ الله
ک مَهجور
ِ چو قطرۀ ژاله و چون اش
“Kendi ayağının altında beni ezip, ufala. Şapur gibi benim iki omuzumda delik aç. Bağ bekçisinin ve işçinin sırtından ve boynundan ters çevirip şıra tezgâhına at. Başımı üç yüz binlerce kez ez; senin bana yapacağın bu. Benim kemiğimi, etimi ve yağımı, aynı şekilde damarımı, ayağımı ve soyulmuş cildimi at.
Ayrılık gözyaşı gibi, çiğ damlası gibi, kırmızı su gibi (olan) benim kanımı al.”
(DM: s. 47/671-75)
Menûçihrî, şarap yapımının bu oluşumunu, yukarıda ifade edilenlerin dışında, değişik düşünce ve hayaller içerisinde ve de çeşitli benzetmeler yoluyla anlatmıştır. Sonbaharın betimlendiği bir kasidede, işini
son derece güzel yapan katiller tarafından gırtlağı kesilen üzümleri ölüye benzeten şair, bu ölülerin sepete konularak pazara götürülüp, tamah-
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la satıldığını ve bu ölülere binlerce müşterinin geldiğini, aslında yaşadıklarında müşterilerinin olmadığını söyler. Ölmüş olan bu kızların asla
kefenlenmediğini ifade eden şair, hemencecik satılan ölü kızların hamal
tarafından şıra tezgâhına götürüldüğünü ve tekmelerle birer birer derilerinin bedenlerinden ayrıldığını, büyük bir kurgucu edasıyla anlatır.
(DM: s. 175/2353-64)
Şarabın oluşumundaki son aşama durultma ve dinlendirmedir.
Menûçihrî, bu aşamayı “zindan” ve “küp” metaforu ile anlatır:

خونشان همه بردارد و جانشان و روانشان
وندر فکند باز به زندان گرانشان
سه ماهِ شمرده نَبَرد نام و نشانشان
داند که بدان خون نبود مرد گرفتار
 شاد و خوش و خندان،یک روز سبک خیزد
پیش آید و بردارد مهر از در و بندان
چون در نگرد باز به زندانی و زندان
صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان
گُل بیند چندان و َسمَن بیند چندان
چندانکه به گلزار ندیده ست و سَمَنزار
گوید که شما را به چسان حال بکشتم
اندر خُمِتان کردم و آنجا بنگشتم
از آبِ خوش و خاک یکی گِل بِسرِشتم
کردم سر خُمتان به گِل و ایمن گشتم
بانگُشت خطی گِردِ گِل اندر بنبشتم
گفتم که شما را نبود زین پس بازار
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امروز به خُم اندر نیکوتر از آنید
نیکوتر از آنید و بی آهوتر از آنید
زنده تر از آنید و بنیروتر از آنید
واال تر از آنید و نکو خوتر از آنید
حقّا که بسی تازه تر و نوتر از آنید
من نیز از این پس ننمایمتان آزار
“(Çiftçi), üzümlerin ruhlarını, canlarını ve kanlarını bütünüyle yok eder ve
üzümleri büyük bir zindana atar. Üç ay (sürece) üzümlerin ad ve belirtilerini
siler/kazır. O kana insanın tutsak olmadığını bilir. Bir gün, erkenden kalkar,
mutlu, neşeli ve gülerek gelir; kapı ve zincirlerden mührü kaldırır. Zindana ve
mahkûmlara tekrar bakınca, dudak ve dişine yüz mum ve çerağ düşer. Gülzar ve
semenzarda görmediği kadar çok gül, o denli yasemen görür (ve onlara) sizi
nasıl öldürdüm, küplerinize koydum ve oraya bıraktım, der. Topraktan ve sudan
bir balçık yoğurdum, küplerinizin üzerini çamurla (sıvadım) ve güven içinde
bıraktım. Parmakla çamurun etrafına bir çizgi çektim, bundan sonra size pazar
yok, dedim. Bugün küpte dünden daha iyisiniz. Daha iyi ve daha kusursuzsunuz. Öncekinden daha canlı, daha güçlüsünüz. Daha üstün, daha iyi huylusunuz. Gerçekten de çok daha taze, dünden daha yenisiniz. Bundan dolayı (artık)
ben de sizleri incitmem.” (DM: s. 155/2113-23)
Menûçihrî, şarabın dinlenmesi için küpün içine konulma eylemini
değişik yerlerde, fakat aynı anlam çevresinde ve de benzer duygular
içerisinde ifade etmiştir. Bir yerde, çocukların boğazını keserek öldüren
katil, öldürdüğü çocukların kanlarını küpe koyar ve onların küpün arasından coşmaması için küpün ağzını sıkıca bağlar. Katil, her saat gelir
onlardan bir ses ve seda çıkıyor mu diye dinler. (DM: s. 175/2366-69)
Başka bir yerde de çiftçi, üzümlerin kanlarını küpe doldurur ve ağzını
örter, küpün üzerini kireçle sıvar ve üstünü sıcak tutması için de kalın
kumaşlarla örter. Bütün kış boyunca küpün kapağını açmaz. (DM: s.
198/2652-56)
Küpte uzun süre bekletilen şarap, kadehlere dökülerek içilmeye hazır
bir duruma gelmiştir. Menûçihrî, bu durumu çeşitli tahayyüller ve benzetmeler içerisinde işlemiştir:
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فرو ریزی به ُخمِّ ُخسروانی
نظر داری درو یک سال مَحصور
مگر باری ز من خشنود گردد
بود در کا ِر من سعیِ تو مَشکور
پس آنگاهی برون آور ز خُ ّمم
ت موسی بر کُ ِه طور
ِ چو کَفِّ دس
به یادِ شهریارم نوش گردان
به بانگِ چنگ و مُوسیقار و طَنبور
“Padişahlara lâyık küplerin içine dökesin, mahsur tuttuğunu bir yıl gözleyesin. Eğer Tanrı benden memnun olursa, senin benim işimdeki emeğin makbul
olur. O zaman Musa Peygamber’in Tur Dağı’ndaki el ayası gibi, beni küpten
çıkar. Şehriyarın hatırasına, çeng, musikar ve tanbur sesleri arasında iç!” (DM:
s. 47/676-79)

ای شرابی به خُمستان رو و بردار کلید
در او باز کن و رو بر آن خُ ِّم نبید
ی وی اندر فکن آن تاجِ تلید
ِ از سر و رو
تا ازو پیدا آید مَه و خورشید پدید
جامهایی که بود پاکتر از مروارید
چون بَدَخشی کن و پیش آر و فرو نِه به قِطار
“Ey şarapçı! Küpün olduğu yere git! Kilidi kaldır, kapısını aç ve nebiz küpüne doğru yönel. Şaraptan, ay ve güneşin parlaklığı ortaya çıkması için, onun
üzerinden ve başından o eski tacı kaldır, at. İnciden daha temiz olan kadehleri,
Bedehşan taşı gibi yap, öne çıkar ve sıraya koy!” (DM: s. 168/2272-74)
5.1. Mâder-i Mey/مادرِ می
Fars edebiyatında şarabın oluşumu/yapımı ile ilgili çeşitli manzumeler yazılmıştır. Bunların bilinen en eski ve en ünlüsü, Rûdekî (ö. 941)
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tarafından kaside nazım şekliyle yazılan ve “mâder-i mey/şarabın annesi”
diye bilinen 94 beyitlik manzumedir. Kaside, Samani hükümdarı Nasr b.
Ahmed’in meclisinin vasfı ve Saffârî Emîri Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed’in övgüsü ve iyilikleri hakkında yazılmıştır. Nasr b. Ahmed,
Saffârîlerden Sistan Emîri Ebû Ca’fer b. Muhammed’in kazandığı bir
zafer üzerine meclis düzenler. Sâmânî hükümdarı, başarısından dolayı
Sistan emîrini hem kutlar hem de ona bir kadeh ile şarap ve bunlarla
birlikte Rûdekî’nin “mâder-i mey” kasidesini gönderir. Kasidenin büyük
bir kısmı Sistan emîrinin övgüsü ve Nasr b. Ahmed’in meclisi hakkındadır. Rûdekî, Sâmânî Emîri Nasr b. Ahmed’in meclisini şöyle tasvir eder:

خسرو بر تخت پیشگاه نشسته
 امیر خراسان،شاه ملوک جهان
ترک هزاران به پای پیش صف اندر
هر یک چون ماه بر دو هفته درفشان
هر یک بر سر بساک مورد نهاده
روش می سرخ و زلف و جعدش ریحان
باده دهنده بتی بدیع ز خوبان
بچّۀ خاتون ترک و بچّۀ خاقان
از کف ترکی سیه چشم پریروی
قامت چون سرو و زلفکانش چوگان
زان می خوشبوی ساغری بستاند
یاد کند روی شهریار سجستان
خود بخورد نوش و اولیش همیدون
گوید هر یک چو می بگیرد شادان
شادی بوجعفر احمد بن محمد
آن مه آزادگان و مَخفر ایران
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“Dünya hükümdarlarının şahı, Horasan emiri tahta oturmuş. Binlerce Türk
ayakta saf bağlamış, her biri iki haftalık parlak ay gibi. Her birinin başında güllerden yapılmış taç, dudakları kırmızı şarap gibi, saçları ve kâkülleri reyhan
kokulu. Meclisin sakisi de olağanüstü güzellerden bir Türk; Türk hatun ve hakanın çocuğu. Siyah gözlü, peri yüzlü, boyları selvi, zülüfleri çevgan gibi (olan)
Türkün elinden güzel kokulu şaraptan bir kadeh alınca, Sicistan şahını anar.
Kendisi içer, onun yanındakiler içer, her biri (kadeh kaldırıp) afiyetle şarap içerken şöyle derler: O asil ay ve İran’ın övündüğü Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed’in şerefine.” (Rûdekî: 1373: 100; Demirel: 1977: 143)
Büyük bir olasılıkla Menûçihrî, kendi “hamriye”lerini yazarken,
Rûdekî’nin bu manzumesini görmüştür. Rûdekî’nin hamriyesi sâde ve
anlaşılır bir dille yazılmasına rağmen, Menûçihrî’nin hamriyesi sâde ve
basit bir dille yazılmamıştır, anlaşılması da oldukça zordur. Mazmun
yönüyle her iki şairde benzerlikler vardır. Şarabın asıl maddesi,
Menûçihrî’de “engûr/üzüm” iken, Rûdekî’de “mâder-i mey/şarabın annesi”
olarak geçer. Menûçihrî, şarabın öyküsünü üzümden önce, asma ile başlatır. Rûdekî’de bu durum yoktur. Menûçihrî’de üzümlerin “hamile kalma” olgusuna karşılık, Rûdekî’de “beççe/çocuk” olgusu vardır. Bu olgu
her iki şairde “anne-çoçuk-doğum” metaforu içerisinde anlatılmıştır. Doğum süreci Menûçihrî’de 173 gün iken, Rûdekî’de “Ordubehişt/Nisan”
başından, “Aban/Ekim” ayının sonuna kadardır. Her iki şairde üzümlerin
“ezilme” eylemiyle şarap hâline getirilmesi ortaktır. Ezilme eylemi,
Rûdekî’de “kurban etme”, Menûçihr’i’de “gırtlak/boğaz kesme” tasavvuruna dayanır. Her iki düşüncenin altında “öldürme” duygusu yatar.
Rûdekî, şarabın son aşaması olan “durulma-dinlenme”yi “zindan”,
Menûçihrî ise “küp-zindan” metaforu ile anlatmıştır. Hem Rûdekî hem de
Menûçihrî, “Tur-Musa-el” motifini kullanarak, şarabın saf ve temiz olduğunu ifade ederek ona kutsallık atfetmişlerdir. Şarabın konulduğu yerin
kapısının kapatılıp iyice sağlamlaştırılması, tamamen olgunlaşması için
bekletilmesi, küpte uzun süre kalması yanında, şarabın rengi, parlaklığı
ve faydaları da her iki şairin manzumelerinde de yer almıştır.
Rûdekî, özellikle şarabın oluşum öyküsüyle ilgili söylemi, sadece kasidenin başında yer alan 7 beyit içerisinde dile getirmiştir. Ardından
gelen beyitlerde de şarabın rengi, özelliği ve şarap içmenin faydaları
anlatılır. Bunların hepsi toplam 22 beyittir. Menûçihrî, şarabın oluşumunu daha ayrıntılı bir şekilde anlatmış, detaya girmiştir. Diyebiliriz ki
Menûçihrî, şarabın öyküsünü yazmış, kurmaca metin ortaya koymuş ve
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bir kurmacada bulunması gereken unsurlara yer vermiştir. İşte tam bu
noktada Menûçihrî, Rûdekî’den ayrılmıştır. Kanaatimizce Menûçihrî,
şarabın hikâyesini anlatırken, Rûdekî’den daha başarılı olmuştur. Başka
bir ifadeyle Rûdekî, bu konuyu şiire dökerken, Menûçihrî, şarabın kitabını yazmıştır.
Aşağıdaki beyitler, Rûdekî’nin “mâder-i mey” isimli kasidesinin başlangıç beyitleridir:

مادر می را بکرد باید قربان
بچّۀ او را گرفت و کرد به زندان
بچّۀ او را ازو گرفت ندانی
تاش نکوبی نخست و زو نکشی جان
جز که نباشد حالل دور بکردن
بچۀ کوچک ز شیر مادر و پستان
تا نخورد شیر هفت مه به تمامی
از سر اردیبهشت تا بُن آبان
آن گه شاید ز روی دین و رَه داد
بچّه به زندان تنگ و مادر قربان
چون بسپاری به حبس بچّۀ او را
هفت شباروز خیره مانَد و حیران
باز چو آید به هوش و حال ببیند
جوش برآرد ،بنالد از دل سوزان
گاه زبر زیر گردد از غم و گه باز
زیر زبر ،هم چنان زاندُه جوشان
زر بر آتش کجا بخواهی پالود
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جوشد ،لیکن ز غم نجوشد چندان
باز به کردار اُشتری که بوَد مست
کفک برآرد ز خشم و زاید شیطان
مرد حرس کفکهاش پاک بگیر
تا بشوَد تیرگیش و گردد رخشان
آخر کارام کیرد و نچخد نیز
درش کند استوار مرد نگهبان
چون بنشیند تمام و صافی گردد
گونۀ یاقوت سرخ گیرد و مرجان
چند ازو سرخ چون عقیق یمانی
چند ازو لعل چون نگین بدخشان
ورش ببویی ،گمان بری که گل سرخ
بوی بدو داد و مشک وعنبر با بان
هم به خُم اندر همی گدازد چونین
تا به گ ِه نو بهار و نیمۀ نیسان
آن گه اگر نیم شب درش بگشایی
چشمۀ خورشید را ببینی تابان
ور به بلور اندرون ببینی گویی:
گوهر سرخست به کف موسی عمران
زُفت شود راد مرد و سست دالور
گر بچشد زوی و روی زرد گلستان
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وآن که به شادی یکی قدح بخورد زوی
رنج نبیند از آن فراز و نه احزان
اندهِ ده ساله را بطنجه رماند
شادیِ نو را ز ری بیارد و َعمّان
با میِ چونین که سالخرده بُوَد چند
جامه بکرده فرازِ پَنجَه خُلقان
 ملکانه،مجلس باید بساخته
از گل واز یاسمین و خیری الوان
“Şarabın annesini kurban etmeli, çocuğunu alıp zindana atmalı. Onu önce
ezip canını almadıkça, çocuğunu ondan ayıramazsın. Nisan ayının başından
Ekim ayının sonuna kadar, tam 7 ay süt emmedikçe, küçük çocuğu annesinin
sütünden ve memesinden ayırmak uygun değildir. Ancak o zaman din ve adalet
gereği, çocuğu dar zindana (atmak), anneyi de kurban etmek uygundur. Çocuğu
zindana atınca, 7 gece ve gündüz şaşırıp kalır. Sonra aklı başına gelip, durumu
görünce, coşar ve gönlü yanarak inlemeye başlar. Bazen coşarak bazen üzülerek
durmadan alt üst olur. Altını ateşte (eriterek) saflaştırmak istersen, üzüntüden
coşar, ama onun coşkunluğu/kaynaması bu coşkunluğa benzemez. Sarhoş bir
deve gibi, kızgınlıktan ağzından (köpükler) saçar ve sahibini kovar. Gözcü/bakıcı
(gelir), köpüklerini temizler, böylece koyuluğu alınmış olur ve parlar. Sonunda
sakinleşir ve inatlaşmaz, bakıcı onun kapısını sağlamlaştırır. Tamamen olgunlaşınca ve saflaşınca kırmızı yakut ve mercan rengine dönüşür. Onun bir kısmı
Yemen akiki gibi kırmızı, bir kısmı da Bedehşan taşı gibi kıpkırmızı. Eğer onu
koklarsan kırmızı gül (kokuyor) sanırsın. Misk, amber ve ban ağacı/sorgun söğüdü ondan koku taşır. Böylece küpte İlkbahardan Nisan ortasına kadar kalır.
Eğer onun kapısını gece yarısı açarsan, güneş çeşmesinin parladığını görürsün.
Onu billur kadehte görsen, dersin ki İmran oğlu Musa’nın elindeki kırmızı mücevherdir. Eğer pinti onu tadarsa cömert olur, yiğit gevşer, gülistanın yüzü
sararır. Ondan bir kadeh içen kimse mutlu olur, daha sonra değil hüzün, sıkıntı
bile görmez. Onlarca yılların üzüntüsünü Tanca’ya sürer. Yeni bir mutluluğu
Rey’den ve Amman’dan getirir. Eli yaşından sonra böyle yıllanmış bir şarapla,
nice gömlekler eskitti. Renkli hemişebahar çiçeğiyle, yasemenler ve güllerle süslü
şahane bir meclis kurmalı.” (Rûdekî 1373: 98-99)
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Rûdekî ve Menûçihrî’nin hamriyesine benzer bir başka hamriye de
Ferruhî (ö. 1037) tarafından yazılmıştır. Ferruhî’nin, Çağanî Emîri Ebû’lMuzaffer Ahmed b. Muhammed’in övgüsü hakkında yazdığı kasidesi ile
Menûçihrî’nin hamriyesi arasında mazmun, mefhum ve söylem noktasında benzerlikler bulunmaktadır. Kanaatimizce Menûçihrî, Ferruhî’nin
bu kasidesinden yararlanmıştır. Zira Ferruhî’de geçen “üzümün süt içen
çocukları, boğaz kesmek, acı çekmek, kanlarını almak, mühürlemek” gibi tasavvurlar, Menûçihrî’nin düşünce ve söylemleri ile birebir örtüşür. Aşağıdaki beyitler, Ferruhî’nin kasidesinden alınmıştır:

شیرخواران رزان را ببریدن گلو
تا رزان تافته گشتنند و بگشتند از حال
خون هاشان به تعصُّب بکشیدند به جهد
ی هر قطره حصاری ز سفال
ِ ساختند از پ
هر حصاری که از آن خون ها پر گشت همی
مُهر کردند و سپردند به دستِ مه و سال
چون کسی کینه ز خون ریز رزان باز نخواست
ک خرندمند حالل
ِ خون شان گشت به نزدی
گر حالل است حاللی ست کز آن نیست گریز
ور حرام است حرامی ست کز او نیست وبال
“Üzümün süt içen çocuklarının boğazını kestiklerinde üzümler acı çekerek
kendilerinden geçtiler. Kanlarını kuvvetli bir şekilde çektiler ve bir damla için
onları testiden bir kaleye attılar. O kanlarla dolan her testinin ağzını aylarca ve
yıllarca mühürlediler. Hiç kimse kan davasına kalkışmadı. Bu yüzden akıllı
kişiler yanında onun kanı helâl oldu. Eğer helâl ise çaresiz onu herkes içecek,
eğer haram ise bu haramdan hiç kimseye vebal yoktur.” (Ferruhî 1335: 219,
Atalay 2014: 209)
6. Şaraba verilen İsimler
6.1. Şarâb/شراب
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Arapça bir kelime olan şarâb, “ş-r-b” kökünden gelen ve de “şurbmeşreb/مشرب-شرب/ içme” kelimesinin mastarı olan, her türlü içecek, özellikle sarhoş edici içki anlamında kullanılır. Menûçihrî Divanı’nda şarap
ve şarap ile ilgili tüm kelimeler, başka bir ifade ile şarap ve onun anlam
dünyasında yer alan duygular hem gerçek hem de mecazi anlamlarda
kullanılmıştır. Onun Divan’ında şaraba çeşitli adlar verilmiştir. Bunların
büyük bir kısmı benzetme yönü ile şaraba isim olmuştur. İçilecek şey
anlamına gelen şarap, bir içki türüdür ve Menûçihrî Divanı’nda kullanılan bir içecek maddesidir:

در مجلس اَحرار سه چیزست و فزون بِه
وان هر سه شرابست و ربابست و کبابست
“Özgürlerin meclisinde üç şey çok olursa iyidir: Bu üç şey şarab, rebab ve
kebaptır.” (DM: s. 9/108)
Menûçihrî, aşağıdaki beyitte de şarabın anlam dünyasında var olan
“kadeh ve meze” ile birlikte şarabı bir içecek maddesi olarak hem kullanmış hem de devesini tasvir ettiği kasidesinin bir beytinde “şarap-deve-çöl”
ilişkisini derin hayal gücüyle ortaya koymuştur:

شرابِ او سراب و جامش اَودیَه
و نُقلِ او حِجاره و حَصای او
“Onun (devenin) içeceği/şarabı serap, kadehi vadiler; mezesi onun (çölün)
taşları ve kumlarıdır.” (DM: s. 93/1303)
Divan’da bu kelimenin dışında içecek maddesi olarak başka kelimeler
de yer alır. Bu kelimeler de bir tür içecek olup şarap anlamında kullanılmıştır. Başka bir ifade ile Divan’da yer alan içilecek şeyler farklı kelimeler olmasına rağmen şaraba verilen isimlerdir. Bunlar bazen şarap
yani içilecek şey, bazen de şarap türleri olarak karşımıza çıkar. “Asîr,
mey, arak, ineb, arak, mul, nebîz, bâde, sahbâ” bu kelimelerden bazılarıdır.
Şarap, “câm, sâgar, ayak, kadeh, piyâle, ratl, sürâhî” gibi kelimelerle mürsel mecaz “zarf/mazrûf” yoluyla da ele alınır ve anlam olarak kastedilen
de şarap olur. Şarabın eskiliği ve yeniliği, şarabın içildiği kap/tas, şarabın
lezzeti ve sarhoş edici özelliği de beyitlerde çeşitli tasavvur ve hayaller
içerisinde ele alınır ve teşbihlere konu olur. Menûçihrî, şarap kelimesinden hareketle ve başka unsurları katarak, bu kelimenin etrafında çok
geniş bir anlam dünyası oluşturmuştur.
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6.2. Mey/می
Mey kelimesi Pehlevice olup, şarap anlamında kullanılmıştır. Divan’da şarap yerinde kullanılan kelimelerin başında ‘mey’ gelir Bu kelime değişik hayal ve benzetmeler içerisinde ele alınır. Bazen gönül çalan
sevgiliye (DM: s. 185/2491), bazen de sakiye seslenilerek ondan mey istenilir. “Unnâb-gûn/üzüm renkli” (17/234), “zerd/sarı” (DM: s. 97/1350),
“la’l/kırmızı” (DM: s. 97/1350) ve “surh/kırmızı” (DM: s. 40/570, s. 64/893,
s. 97/1350) gibi ifadeler, ‘mey’in rengini belirtmek için kullanılan kelimelerdir. Aşağıdaki beyitte bir musiki meclisinde veya eğlence meclisinde
‘mey’in coşma sesi barbet, tambur ve rebabın inlemesi olarak tasavvur
edilir:

ن می باشدمان
ِ بانگِ جوشید
نالۀ بَربط و طنبور و رَباب
“Meyin coşma sesi bize, rebab, tambur ve barbet nağmesi olur.” (DM: s.
7/90)
Menûçihrî, baharı vasf ettiği 29. kasidesinde buluttan damlayan yağmur tanelerini, doğadaki birçok unsura teşbih ederek hayal gücünü gösterir. Bu kasidede yer alan aşağıdaki beyit, onun ‘mey’i nasıl tahayyül
ettiğini göstermesi bakımından önemlidir:

تا ابر کند می را با باران مَمزوج
تا باد به می در فکند مُشک بخروار
“Bulut, mey’i yağmurla karıştırdığı vakit, rüzgâr, mey’e güzel koku kattığı
vakit.” (DM: s. 43/609)
Mey için “nâb” sıfatı, kullanılır ve onun “saf, halis, katıksız, berrak” olduğu belirtilir. ‘Mey-i nâb’, “saf, katıksız, berrak mey” anlamına gelir. “Meyi nâb-lamba” ilgisi de ‘mey’in berraklığını ve parlaklığını belirtmek için
ifade edilir. (DM: s. 30/426)
6.3. Mevîz/مَويز
Bir üzüm çeşididir. Daha çok kuru üzüm olarak bilinir. Buna kişmiş
de denir. Aşağıdaki beyitte geçer ve “hûn-i mevîz” tamlamasıyla şarabın
kırmızı rengini gösterir.

ن مویز
ِ آبِ انگور فراز آور یا خو
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که مَویز ای عجبی هست به انگور قَریب
“Üzüm suyu veya kuru üzüm kanı getir. Kuru üzümün üzüme yakın olması
ne tuhaf!” (DM. S. 8/92)
6.4. Âb-ı Engûr/آبِ انگور
Üzüm suyu olup, üzümden çekilmiş şarap anlamında ve “şarap” yerinde kullanılmıştır. Beyitlerde değişik tasavvurlar içerisinde ele alınmıştır. Aşağıdaki beyitte, tabibin iki yıl boyunca üzüm suyu içmesini önermesi, bir tedavi yöntemi olarak algılanmıştır.

ی دوشینم ای نیک حبیب
ِ در خمارِ م
آبِ انگورِ دو سالینه م فرموده طبیب
“Ey güzel dost! Dün gece şarap sarhoşluğu içindeydim. Tabip, bana iki yıl
üzüm suyu (içmemi) emretti.” (DM: s. 8/91)
6.5. Cüllenâr/Gülnâr/جُلَّنار
Bu kelimeyle şarabın rengi ifade edilir. Daha çok “kırmızı şarap” ve
“şarap” anlamlarında kullanılmıştır. Şarabın renginin, narçiçeğine benzemesinden dolayı şaraba bu isim verilmiştir. Genellikle sakiye seslenilip, ondan şarap istenildiğinde rengini belirtmek için kullanılır.

ساقی بیا که امشب ساقی به کار باشد
زان ده مرا که رنگش چون جُلَّنار باشد
“Saki gel! Çünkü Saki, görevde gerekir. Bana rengi cüllenâr gibi olandan
ver!” (DM: s. 19/256)
6.6. Bâde/باده
Pehlevice bir kelime olup “şarap, içki” anlamına gelen ‘bâde’,
Menûçihrî Divanı’nda şarap için en çok kullanılan isimlerin başında gelir.
Çaresizlerin çaresi olduğu için, bâdenin içilmesi gerekliliği üzerinde durulur. Sabah vaktinde uyuyanlar varsa onlar da sabah şarabı içmeye davet edilir. (DM: s. 179/2405) Büyükleri anmadan, onları yâd etmeden asla
bâde içilmez. (DM: s. 206/2772) Bâde, küplerde muhafaza edilir. (DM: s.
101/1396) Bu kelime her zaman şarap anlamında kullanılmıştır:

بیار باده کجا بهترست باده هنوز
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گ زمانه مُحترِزی
ِ که تو به باده ز چن
“Bâde getir! Çünkü şimdi zamanenin pençesinden uzak olmak için bade, en
iyi sığınaktır.” (DM: s. 129/1727)
Bâdenin rengi ifade edildiğinde “ahmer/kırmızı” sıfatı öne çıkar. “Bâdei ahmer” terkibiyle de onun rengi belirtilir. Bir beyitte kırmızı bâdenin
küpün içerisinde saklandığı ifade edilir. (DM: s. 44/640)
6.7. Mul/مل
Şaraba verilen isimlerden biri de ‘mul’dür. Daha çok rengiyle öne çıkar. “Surh/kırmızı” sıfatıyla onun kırmızı olduğu dile getirilir. (DM: s.
176/2371) Şair, aşağıdaki beyitte geçen mul’ü, gül ile birlikte anarak,
onun rengini belirtir ve “mul-gül” ilişkisinde hem cinas sanatını hem de
ikisi arasındaki bağlantıyı kendi tahayyülüne göre ele alır:

 گُل چون ُمل چون گُل،مَی ده پسرا! بر گُل
 خودروی گُلی چون مُل،خوشبوی مُلی چون گل
 گل رفت به سوی مُل،مُل رفت به سوی گل
 مل رنگ رُبود از گل،گل بُوی رُبود از مُل
“Ey çocuk! Güle mul ver, gül mul gibi, mul (da) gül gibi, mul’ün güzel kokusu gül gibi, gül (de) mul (kokusu) gibi. Mul, gülün yönüne gitti, gül (de)
mul’e doğru gitti. Gül, mul’den koku, mul (de) gülden renk çaldı.” (DM: s.
69/971-72)
6.8. Nebîz/نبیذ
Şarap yerine kullanılan bir diğer isim de ‘nebîz’dir. Nebîz, Arapça bir
kelime olup kuru üzüm, hurma, arpa, buğday vb. şeylerin suda bekletilerek, tatlandırma yolu ile elde edildiği bir içki çeşididir. Nebîz’e şarap
denildiği gibi, üzüm suyundan elde edilen şaraba da nebîz denir. Nebîz,
şarap gibi bir içecek maddesi olarak kullanılır (DM: s. 104/1415-16, s.
179/2411) Onun acılığı “nebîz-i telh” terkibiyle ifade edilir. (DM: 104/1322)
Küpte korunduğu belirtilir. (DM: s. 168/2272) Bir beyitte ‘nebîz’leriyle
ünlü olan Buşence şehrinden bahsedilerek, sabah vakti “Buşence nebîz’i
içiminin güzel olduğu vurgulanır:

خوشا قدحِ نبیذِ بُوشَنجَه
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 رنجه، ساقیا،هنگامِ صبوح
“Ey Saki! Sabûh/şarap zamanı, Buşence’nin nebîz kadehi ne güzel! Zahmet
çek!” (DM: s. 105/1424)
6.9. Arak/عَرق
Arapça bir kelime olan ‘arak’, içki ve şarap anlamına gelir. Bir beyitte
isim olarak geçer ve güzel koku satanın şişesinde bulunduğu vurgulanır.
(DM: s. 44/640)
6.10. Âb-ı Surh/آب سرخ
Kırmızı su anlamına gelen bu terkip, ‘şarap’ yerinde kullanılan bir
terkiptir. Aşağıdaki beyitte şair, kırmızı suyu yani şarabı, hem gam ve
kederi unutmak için içtiğini, hem de onunla oruç açtığını belirtir:

من روزه بدین سرخترین آب گشایم
زان سرخترین آب رَهی را ده و مَستِه
“Ben bu en kırmızı su ile orucumu açarım; bendenize o en kırmızı sudan ver,
tartışma/sorma.” (DM: s. 99/1354)
6.11. Şarâb-ı köhne-mey-i dîrîne/ شرابِ کهنه-میِ ديرينه
Bu iki terkip, şarabın “eskimiş, yıllanmış” olduğunu gösterir.
Menûçihrî, bunları şiirlerinde farklı bir şarap/mey türü olarak kullanmıştır. Bir beyitte, seven ve sevilen bir yerde oturalım ve kadehe saygı olarak “yıllanmış mey” içelim (DM: s. 8/98) şeklinde geçer. Şair, aşağıdaki
beyitte de bir sabah vakti Keşmir güzelinden yıllanmış, köhne şarap getirmesini ister:

ن پیر
ِ  شرابِ که،بیار ای بتِ کشمیر
بده پُرّ و تهی گیر که مان ننگ و نبردست
“Ey Keşmir güzeli! Yıllanmış köhne şarabı getir. Dolu olanı ver, boş olanı al.
Zira biz iddiaya girmişiz.” (DM: s. 11/135)
6.12. Asîr/عصیر
Arapça bir kelime olan ‘asîr’, üzüm şarabı manasına gelir. Yeni yapılmış, henüz/yeni sıkılmış şarap anlamında kullanılır. Üzüm suyunun
alınmasıyla oluştuğu için buna şıra da denilir ve tatlı anlamında kullanı-
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lır. Bundan dolayı “asîr-leb” ilişkisi dudağın tatlılığına dayanır. (DM: s.
49/723) Aşağıdaki beyitte de bir içecek unsuru olarak algılanır:

 سال سیصد زرد می،سال سیصد سرخ می خور
لعل مَی اَلفَین شهر و العصیر اَلفَی سنه
“Üç yüz yıl kırmızı mey, üç yüz yıl sarı mey, iki bin ay la’l renkli mey, bin
sene de asîr iç.” (DM: s. 97/1350)
Asîr, taze üzümden yapıldığı için, taze, yeni bir şarap olarak düşünülür, “civâne” olarak algılanır. “Asîr-i civâne” ile de ‘taze ve yeni asîr/şarap’
anlaşılır. Ayrıca ‘köhne şarab’a nazaran o yeni olduğu için “nîm-cûşîde/ نیم

 ”جوشیدهolarak düşünülür:
عَصیرِ جوانه هنوز از قدح
همی زد بتعجیل پَرتابها
“Taze asîr hâlâ kadehten hızlı hızlı coşuyordu.” (DM: s. 5/58)

نیمجوشیده عصیر از سرِ خُم
 که چنینست صواب،در کشیدن
“Küpün üstünden yarı coşmuş asîr içmek (lazım). Zira doğru olan böylesidir.” (DM: s. 7/84)
6.13. Begmâz/بَگماز
Menûçihrî Divanı’nda şarap yerine kullanılan bir diğer isim de
“begmâz”dır. Bu kelime, bir beyitte şarap kadehi manasında (DM: s.
5/60), bir beyitte de bir içecek/şarap anlamında kullanılmıştır:

بر همه خلق ببند و به همه کس بگشای
درهایِ َحدَثان و خُمهای بَگماز
“Bütün halkın üzerine sıkıntılar kapılarını bağla ve herkese de begmâz küplerini aç!” (DM: s. 52/750)
6.14 Sabûh/صبوح
Şarap anlamına gelen bir isim de sabûh’tur. Bütün beyitlerde mutlak
bir içecek/şarap maddesi olarak geçer (DM: s. 105/1424, s. 179/2405, s.
198/2661, s. 211/2801):
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 خوشا صَبوحا،خوشا جا ِم میا
خوشا کاین ماهرو ما را غالمست
“Kadeh bardağı ne güzel! Sabûh ne güzel! Bu bizim ay çehreli köle ne güzel!” (DM: s. 12/148)
Bu kelime ‘sabûhî’(DM: s. 21/280), ‘vakt-i sabûh’ (DM: s. 11/134) ve ‘şurbü’s-sabûh’ (DM: s. 179/2405) şeklinde geçer ve sabah içilen bir şarap olarak algılanır:
6.15. Sahbâ/صهبا
Şarap anlamında kullanılan bir başka isim de ‘sahbâ’dır. Arapça olan
bu kelime Divan’da üç yerde geçer ve bir içecek yani şarap olarak görülür. (DM: s. 25/345, s. 55/801)

ت بُتِ غالیه موی
ِ جامِ صهبا گیرد از دس
دستِ تو خوب نباشد که به صهبا نشود
“Sahbâ câmını saçı kokulu güzelin elinden al! Senin elinde sahbâ yoksa hoş
olmaz.” (DM: s. 34/494)
7. Şarap İçilecek Kaplar
Şarap, kap denilen araçla içilir. Menûçihrî Divanı’nda şarap içmek
için çok çeşitli kaplar vardır. Bu kaplar genellikle altın, gümüş, bakır ve
seramikten yapılmıştır. Kurutulmuş bal kabağından, öküz veya boğa
boynuzundan yapılan şarap içme kapları da vardır. Bu kaplar, beyitlerde
anıldıkları adlarla verildi, hepsine “kap veya kadeh” denip anlam daralmasına gidilmedi. Divan’da şarap içmek için kullanılan en önemli şarap
kapları şunlardır:
7.1. Câm/جام
Menûçihrî Divanı’nda adı geçen şarap kaplarının başında ‘câm’ gelir.
Şair, şarap içilen kaplar arasında en çok ondan bahsetmiştir. Câm, daha
çok tek başına, bazen de şarap ve ona verilen isimlerle birlikte kullanılmıştır. “Billûr câm” ifadesi onun neden yapıldığını gösterir:

 کف به جام و گوش به بربط،لبت به می
 تن جوان و روی مُوَرَّد،دلت قوی
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“Senin dudağın kadehte, elin câm’da, kulağın barbette; senin gönlün güçlü,
bedenin genç ve yüzün parlak (olsun).” (DM: s. 23/430)

غالم و جامِ می را دوست دارم
ی مَالمست
ِ نه جایِ طعنه و جا
“Köleyi, şarap câmını severim, ne kınamanın ne de azarlamanın yeri (var).”
(DM: s. 12/151)

ی چینیان
ِ راست پنداری بلورین جامها
بر سرِ تصویرِ زنگاری و بن ِد آینه
“Çinlilerin billur kadehleri, renkli figürler ve ayna bendi üzerinde olduğunu
zannedersin.” (DM: s. 97/1334)
7.2. Kadeh/قدح
Şarap içilen kaplardan biri de ‘kadeh’tir. Câm ile birlikte Divan’da adı
geçen kapların başında gelir. Beyitlerde kadeh, daha çok işlevsel olarak
kullanılır (DM:49/723, 129/17333) ve değişik tasavvur ve tahayyüller
içerisinde düşünülür. Bahçedeki bir mecliste felekten kadeh alınınca
rubai dinlemek güzel olur. (DM: s. 73/1030) Sabahleyin Sakiden şarap
istenilirken, güzel kokan kadehin içerisinde getirilmesi de söylenir. (DM:
s. 179/2411) Memduh eline şarabı alınca rüzgâr, onun kadehine güzel
kokular getirir. (DM: s. 181/2448) Şebboy çiçeğinin altında kadeh tutmak
(DM: s. 69/973) ifadesiyle de mürsel mecaz yoluyla şarap içmek kastedilir. Kadehin büyük veya küçük oluşu da beyitlerde yer alır. (DM: s.
99/1359) “Zerrîn”, kadehin neden yapıldığını, “âb-gûn” da kadehin rengini gösterir:

صنَمی
َ چونکه زرّین قدحی بر کفِ سیمین
یا درخشنده چراغی به میانِ پَرَنا
“Sanki beyaz tenli güzelin elinde altından bir kadeh veya ipekler arasında
parlayan bir lâmba.” (DM: s. 1/11)

 در قدحِ آبگون،ی عَنّابگون
ِ َزان م
 حورا نژاد، مهتابگون ترکی،ساقی
“Ey huri soylu ve ay ışığı renkli güzel Saki! Mavi renkli kadeh içerisinde
üzüm renkli şaraptan (getir).” (DM: s. 17/234)
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7.3. Sâgar/ساغر
‘Sâgar’ bir çeşit şarap içme kabıdır. Daha çok altın ve gümüşten yapıldığı ifade edilen (DM: s. 3/29) sâgarlar, beyitlerde işlevsel olarak kullanılmıştır. Çeşitli düşünceler ifade edilirken, sâgar, işlevsel olarak öne
çıkar ve bir şarap içim kabı olarak dile getirilir. Başka bir ifade ile söylemler, bilgiler, mazmun ve mefhumlar anlatılmak istendiğinde, sâgar,
bunların içerisine işlevsel özelliğiyle dâhil edilir. Ocakta kebap şişlerinin
döndüğü, sağ tarafta sevgilinin bulunduğu bir ortamda, doğal olarak
şarap ve onun içimini gerçekleştirecek sâgar, işlevsel olarak yer alacaktır.
(DM: s. 180/2420) Şair, şarabın tadına varabilmek için, dört kadeh ister ve
bu dört rakamıyla da evrenin oluşumunu sağlayan “anâsır-ı erbaa/dört
unsur” imgesini hatırlatarak, hem “dört kadeh-dört unsur” arasında ilgi
kurar, hem de sâgarın bir şarap içim kabı olduğunu belirtir:

 تا خوشگوار باشد،می دِه چهار ساغر
زیرا که طبع مردم را بر چهار باشد
“Tadını alabilmek için dört sâgar şarap/mey ver. Çünkü insanın yaratılışı/evrenin oluşumu dört (unsur) üzerinedir.” (DM: s. 19/248)
7.4. Sürâhî-Piyâle-Çemâne/چمانه-پیاله-سراحی
Yukarıda isimleri geçen araçlar şarap kabı olup, şarabın içildiği kabın
adını göstermek için beyitlerde yer almıştır. ‘Sürâhî’ (DM: s. 168/2274),
‘çemâne’ (DM: s. 101/1389) işlevsel olarak ‘piyâle’, “akîk” renkli olduğunu
veya ondan yapıldığını (DM: s. 184/2471) göstermek için ifade edilmiştir.
Bu şarap kapları da tıpkı diğerleri gibi, şairin düşünce ve hayal dünyasını oluşturan anlam daireleri çerçevesinde yer bulmuştur. Örneğin şair,
bir bahariyesinde baharın geldiğini, baharın anlam dünyasını oluşturan
kelime ve ifadelerden seçmiş, güllerin açıldığını, çeşitli çiçek kokuları
içerisinde “çegâne” denilen müzik aletinin çalındığını ve bunlara benzer
duyguları dile getirerek söylemiştir. Şair, bu anlam çevresinde şarap
kaplarından ‘çemâne’ye de yer vermiş, tasavvur ve tahayyülünün bir
parçası yapmıştır:

 لعلِ خُجَسته ببوس،زلفِ بنفشه ببوی
ش چَمانه بخم
ِ  پی،دستِ چغانه بگیر
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“Menekşenin zülfünü kokla, hoceste çiçeğinin dudağını öp! Çegâneyi ele al,
çemânenin önünde eğil!” (DM: s. 70/982)
7.5. Sebû – Kedû - Kınîne/قنینه-کدو-سبو
Menûçihrî’nin Divanı’nda isimleri zikredilen şarap içecek kaplardandır. ‘Kedû’ bir beyitte geçer ve işlevsel olarak ele alınır. (DM: s. 179/2419)
Beyitlerde kınîne de şarap içim kabı olarak geçer. (DM: s. 134/1803) Sebû,
iki yerde geçer ve değişik tasavvurlar içerisinde bir şarap içme kabı olarak yer alır:

 تا گردی از مَکارِه دور،سَبوی بگزین
برو بدان ره تا جاودانه شاد بُوی
“Hilelerden uzak olman için bir sebû seç! Sonsuza kadar mutlu olacağın yoldan git!” (DM: s. 145/1968)
7.6. Ratl /رطل
Şarap servisi yapılan kaplardan biri de ‘ratl’ olup, Divan’da çok kullanılmıştır. Değişik tasavvur ve düşünceler ifade edilirken, ratl da bu
düşünceler doğrultusunda şarap içim kabı olarak yer alır. Bir yerde
memduha seslenerek, ondan “ipek dağıt, misk saç, öd ağacı yak” derken,
bunların yanında ona “eline şarap içmek için bir ratl al”, der. (DM: s.
62/883) Gönülde gam ile “şarâbzâde” olunca ve de çaresiz olununca, bu
duygular içerisinde ratl yer alarak, çare olacaktır. (DM: s. 179/2419) Şair,
aşağıdaki beyitte de gezegenler tasavvurunda, onları bazı unsurlara
benzetir. Bu benzetmelerden biri de “yakut ratl”dır. Yakut, hem ratl’ın
değerli taşlarla süslendiğini, hem de rengini gösterir:

عَواید چو یک خوشه انگور زرّین
و یا چون مُ َرصَّع به یاقوت رَطلی
“Gezegenler, altın renkli bir üzüm salkımı veya yakut işlemeli bir ratl gibidir.” (DM: s. 132/1787)
Ratl daha çok “girân/ ”گرانkelimesiyle kullanılarak, şarap içilen kabın
büyüklüğünü gösterir ve büyük bir kap/kadeh olarak algılanır. “Ratl-ı do
gûşe/ ”رطل دو گوشهifadesi de yine onun büyüklüğünü gösterir (DM: s.
176/2371):
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ن یک منی ما را
ِ وان رطلِ گرا
چون ماهِ سه و دو پنجِ در َپنجه
“Ve o bir batmanlık büyük ratl/kadeh, bizim elimizde on üç günlük ay gibidir.” (DM: s.105/1428)
7.7. Hum/خم
Küp anlamına gelen ‘hum’, Menûçihrî’nin Divanı’nda çok kullanılan
şarap içim kabıdır. Eskiden üzüm suyu, gerekli işlemlerden geçirilerek
şarap hâline getirilir ve küpün içinde muhafaza edilirmiş. Hum, işlevsel
yani şarabın bekletilmesi için konulduğu bir kap olarak değişik duyguların ifadesine bağlı olarak, o duyguların anlatılmasında kullanılmıştır.
(DM: s. 101/1391, s. 143/1939, s. 168/2272) “Küp-üzüm suyu” ilişkisinde,
hum’un işlevsel özelliği ele alınmaktadır:

نمیجوشیده عصیر از سرِ خُم
 که چنینست صواب،در کشیدن
“Humun/küpün üstünden yarı coşmuş asîr içmek (lâzım). Zira doğru olan
böylesidir.” (DM: s. 7/84)
Eskiden üzüm suyu konulan humlar/küpler, hum mahzeni denilen
yerde korunur ve kapısı kilitlenirmiş. Bu durumu beyitte görmekteyiz.
(DM: s. 168/2272) Aşağıdaki beyitte, üzüm suyunun küplerin içerisine
döküldüğü, bir yıl bekletilerek içilecek bir konuma getirildiği ifade edilmiştir:

فرو ریزی به ُخمِ خسروانی
نظر داری درو یک سال محصور
“(Üzüm suyunu), şahane humların içine dök, o hapsettiğini bir yıl gözle.”
(DM: s. 47/676)
7.8. Bâtiye-Bülbüle/ بلبله-باطیَه
Beyitlerde fazla geçmeyen şarap kaplarıdır. ‘Bülbüle’, bir beyitte o da
şarap sunumunda kullanılan kap olarak geçer. (DM: s. 51/727) ‘Bâtiye’ de
taşıdığı özelliğiyle, şarap içilen kap olarak algılanır. (DM: s. 97/1342, s.
101/1391) Aşağıdaki beyitte işlevsel özelliğinin yanında, o da ratl gibi
şarabın içildiği büyük bir kap olarak görülür:
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 به رطل و باطیه خور،قدح به کار نیاید
 بِخَزی، نمی نَوی،چنانکه گَر بِخَرامی
“Kadeh işe yaramadı, büyük ratl ve bâtiye ile şarap iç! Öyle ki yalpala, hareket edemez ol, büzülüp kal/sız!” (DM: s. 129/1733)
8. Şarapla Birlikte Kullanılan Dinsel Unsurlar
8.1. Şarap-Secde-Namaz
Şarap şairi olarak adlandırılan Menûçihrî’de şarabın anlam duygusu
ve onun tasavvuru oldukça geniştir. Her düşüncesinde mutlaka şarap ve
onun anlam dünyası vardır. Onun tahayyüllerinin büyük bir kısmı şarapla ilgilidir. Bunlardan biri de “şarap-secde” ilişkisine dayanan hayaldir. Bu ilişki değişik hayaller içerisinde ele alınmıştır. Bir beyitte şair,
“Secdeden başını kaldır ve bu şarabı, o büyüğün/Cemşîd’in kutlu yüzünün
yâdıyla iç” (DM: s. 121/1647) diyerek, “şarap-secde” münasebetini ortaya
koyar. Bu hayal başka bir beyitte, sürahiden kadehe şarap boşalırken
oluşan görüntüye dayanır ve bu görüntü “kadeh kıblesinde şarap testisini
rükû’ya getir!” (DM: s. 168/2274) imajıyla ortaya konulur. Menûçihrî, şiirine anlam derinliği kazandırmak için, şarap dolu bir sürahinin secde
ettiği imajını oluşturur. Bu imaj, Abbasî dönemi şiirinde oldukça fazla
kullanılmıştır. Arap edebiyatını çok iyi bilen şair, başka imajlarda olduğu gibi bunu da Arap edebiyatından alarak, kendi tahayyülleri içerisinde
yorumlamıştır.
Bir kasidesinde baharın geldiğini söyleyen şair, baharla bütünleşen
ve onun anlam dünyasında her zaman var olan bahçe, yeşillik, çiçekler,
kuşlar gibi unsurlarla bir bahar imajı oluşturur. Burada, baharda yapılan
eylemlerin başında gelen meclis kurup, şarap içme olgusuna da yer verir. Bahçede, selvi ağacı üstünde duran bir bülbül görür ve onun ötüşünü
“ezan” olarak tahayyül eder. Ezan kavramı, Menûçihrî’yi bir dinî ritüel
olan “secde” eylemine götürür. Bahçedeki şarap ve şarap kabı, onu değişik bir hayal dünyasına iter ve “ezan-namaz” ilişkisinden hareket ederek,
şarap testisini kadehe secde ettirir. Ayrıca “çabuk/ ”زودdiyerek de ezandan sonra namazın kılınması gerektiğine gönderme yaparak, secdenin
hemen yapılmasını ister:

به قدح بُلبُله را سر به سجود آور زود
گ نماز
ِ که همی بلبل بر سرو کند بان
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“Çabuk! Şarap testisini kadehe secde ettir. Çünkü bülbül, servi ağacı üzerinde ezan okuyor.” (DM: s. 51/726)
Menûçihrî, engin hayal gücü ve şairlik yeteneği ile dinî kavramları
şarap ve şarap unsurlarıyla bir araya getirip kullanma yeteneğini büyük
bir başarıyla göstermiştir. Mihrigan’ın gelişi üzerine yazdığı bir kasidesinde, onu uzun bir yolculuğa çıkan sonra da geri dönen biri olarak tasavvur eder. Mihrigan’ın gelişi veya Mihrigan Bayramı’nın içinde yer
aldığı ay, sonbahardır. Sonbahar, aynı zamanda üzümlerin toplandığı ve
şarap yapılarak içildiği aydır. Dinî gelenekte de uzun bir yolculuğa çıkan
bir kimsenin, yolculuğu tamamlayıp geri döndüğünde “şükür namazı”
kılması, yapılması gereken bir âdettir. Böylece şair, “şarap-namaz” ilişkisini “yolculuk” metaforu altında birleştirerek, ortaya çok güzel bir hayal
ve çok değişik bir imaj çıkarır:

سفری کردش و چون وعده فراز آمد
با قدح رطل و قِنینه به نمازآمد
“Mihrigan, uzun bir sefer/yolculuk yaptı. Süre uzayınca (da) büyük kadeh
ve şarap kabıyla namaza geldi.” (DM: s. 202/2685)
8.2. Şarap-Haram

Menûçihrî, “şarap-namaz” olgusunda hem namaz kılan hem de şarap
içen biri konumundadır. Arap edebiyatında çok görülen namaz sonrası
şarap içmek veya şarap içiminden sonra namaz kılmak eylemini onun
şiirinde de görmek mümkündür. Onun şiirlerinde “şarap-namaz” birbirine zıt ve uzak bir kavram değil, aksine birbirini tamamlayan ve iç içe
geçmiş bir olgudur. Menûçihrî, namazdan önce Sakiye seslenir ve bir
batmanlık şarap yerine azıcık şarap, namazdan sonra da kadeh kadeh
şarap ister. Şair bu durumu: “artık hiçbir bahanen kalmadı. Çünkü Tanrı
şarabı sana hakkın olarak verdi” (DM: s. 16/220) ifadesiyle belirtir. Buna
rağmen o, namazı da Tanrı borcu olarak bilir ve bu borcunu yerine getirir. Namaz kıldıktan hemen sonra da şarap içer. Bu durum, “dünyaahiret” düşüncesi içerisinde, dünya işiyle ahiret işinin onun tarafından
farklı iki eylem âlemi olarak algılandığını gösterir:

نمازِ بامدادان کرد باید
سه جا ِم یکمنی خوردن حرامست
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چو وامِ ایزدی بنهاده باشم
مرا ده ساتگیتی بر تو وامست
“Sabah namazını kılmak lâzım. Bir batmanlık üç kadeh şarap içmek haramdır. Tanrının borcunu yerine getirdiğimde, bana on kadeh (şarap) vermen senin
üzerine borçtur.” (DM: s. 12/145-6)
Şaraba olan aşırı tutkusundan dolayı şair, kutsal gün olan Cuma günü bile namazdan sonra şarap içer. Öyle ki Cuma gününde hatip, Cuma
mescidinden çıkar çıkmaz şair de hemen meclis kurup şarap içer. Adı
geçen günde şarap içmesinin nedeni, Tanrının kendisini affedeceği düşüncesinden ileri gelir:

پس از نما ِز دگر روزگار آدینه
نبیذ خور که گناهان عَفو کند ایزد
“Cuma günü artık namazdan sonra nebîz/şarap iç. Zira Tanrı günahlarını
affeder.” (DM: s. 21/286)

 امروزین روز،ما بسازیم یکی مجلس
چون برون آید از مسج ِد آدینه خَطیب
“Hatip, Cuma mescidinden dışarı çıkınca, biz bu Cuma gününde bir meclis
kuralım.” (DM: s. 8/96)
8.3. Namaz-Kıble-kıyam-rükû’-Secde-Teşehhüd-Selâm
İslam dininde namaz kılmada uyulması gereken davranışlar vardır.
Bunlar yapılması gereken eylem biçimleridir. Namaz kılan bir Müslümanın bunları yerine getirmesi gerekir. Bir şarap şairi olan Menûçihrî de
bu eylem biçimini kişi üzerinden değil de benzetme/açık metafor yoluyla
“şarap-kadeh” ilişkisi içerisinde ele alır ve gerçekleştirir. Onun diğer şairlerden farkı, değişik davranış biçimlerinden kendi istediği eylemi sergilemek veya ortaya koymak, bunu yaparken de asıl olan hareketin anlam
dairesine ait kelimeleri kullanarak, düşüncesinde yer alan eylemi öne
çıkarmaktır. Menûçihrî, namaza ait yukarıdaki kelimeleri, beyitlerde
kullanarak bir namaz kılma ortamı oluşturmak işlemiştir. Bu gerçek bir
namaz olmayıp şairin düşünsel dünyasından geçen namazdır.
Şair, bir manzumesinde şarapçıya seslenir ve ona: “Ey şarapçı! Küp
mahzenine doğru git! Mahzenin kilidini kaldır ve kapısını aç, doğruca şarap
küpüne git! Güneşin ve ayın ortaya çıkması için küpün üzerindeki eskimiş olan
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tacı at ve kadehleri hazırla, onları sıraya koy” (DM: s. 168/1774) der. Şairin
bundan sonra şarapçıya seslenişini ve yapması gerekenleri kendi beyitlerinden okuyalım:

به رکوع آر صراحی را در قِبلۀ جام
 باز درآور به قیام،چون فرو ناله شود
از سجودش به َتشَهُّد بَر و آنگه به سالم
زو سالمی و درودی ز تو بَر جمعِ کِرام
 میاموز به عام،این نماز از درِ خاصست
عام نشناسد این سیرت و آیینِ کِبار
“(Ey şarapçı!) şarap testisini kadeh ‘kıble’sinde ‘rükû’ biçimine getir. Aşağıya doğru (eğildiğinde) inleyince tekrar ‘kıyam’ pozisyonuna getir. Onu
‘secde’ hâlinden ‘teşehhüt’ hâline ve de ‘selâm’ verecek duruma getir. Bu
‘namaz’ özel kişilere mahsustur. Onu avama öğretme. Avam, büyüklerin hal ve
âdetlerinden anlamaz.” (DM: s. 168/1775-77)
Görüldüğü gibi bir namaz eyleminin ritüelleri, hem başka bir eylemde hem de onunla birlikte kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle şarap ve namazla ilgili kelimeler, aynı beyitte kullanılarak farklı anlam oluşturulmuştur. Menûçihrî, namaz kılma ibadetiyle, özel insanların katıldığı
mekânlarda yapılan şarap içme ayini arasında bağlantı kurarak benzetme yapmıştır.
8.4. Şarap-Haram-Fesat
Menûçihrî, hadarî felsefeyi benimsediği için şiirlerinde yaşamak, eğlenmek ve zevk olmak düşüncesi her zaman karşımıza çıkar. Bu durum
onun yaşam felsefesiyle ilintilidir. O, yaşamayı, güzeli ve şarabı seven
biridir. Özellikle her fırsatta şarap içen, şarap içmeye davet eden biri
olarak, şarabın haram olduğunun da farkındadır. Başka bir ifadeyle o,
şarap içmesine rağmen onu haram olduğunu da bilen biridir:

ت آن ساقی صبوحست
ِ صبوح دس
ت آن دلبر مُدامست
ِ مُدام از دس
غالم و جامِ مَی را دوست دارم

MENÛÇİHRÎ’NİN ŞARAP DÜNYASI

 111

ی مَالمست
ِ نه جایِ طعنه و جا
همی دانم که این هر دو حرامند
ولیکن این خوشیها در حرامست
“Sabûh/sabah içilen şarap, o sakinin elinden olursa sabûh’tur. Müdâm/şarap
o sevgilinin elinden olursa müdâm’dır. Erkek köleyi ve şarap câmını seviyorum.
Ne kınamanın ne de ayıplamanın yeridir. Her ikisinin de haram olduğunu biliyorum. Zira bu güzellikler de haramdır.” (DM: s. 12/150-2)
Şiirlerinden hareketle şarap içtiğinden dolayı Menûçihrî’ye ortalığı
karıştıran ve arabozan anlamına gelen “fesat” dediklerini anlıyoruz. O,
bu duruma güldükten sonra: “Eğer şarap içen herkes fesat çıkarsaydı, Mekke
ve Medine’de fesadın çok olacağını” söyleyerek, bu suçlamayı hem kabul
etmez, hem de yapanı yanından uzaklaştırır. Ayrıca şarabın başlangıçta
sirke olduğunu, sirke helâl de şarap neden haram diyerek ilginç bir kıyaslamada bulunur. Aşağıdaki beyitlerde bu durum anlatılmıştır:

مرا تو گویی می خوردنست اصلِ فصاد
به جانِ تو که همی آیدم ز تو ضِحْکَه
اگر فَساد کند هر که او نبیذ خورد
بسا فساد که در یَسریبست و در مَکَّه
در این فساد ز من دست باز دار و برو
که نیست با تو مرا نی نِکاح و نی شِرکَه
چرا نَبیذ حرامست و هست سِرکه حَالل
نه هم نَبیذ بُوَد ابتدا از آن سِرکه؟
“Sen, bana şarap içmek fesadın ta kendisidir, diyorsun! Canına yemin ederim ki beni güldürüyorsun. Eğer nebîz/şarap içen herkes fesat yapsaydı, Medine
ve Mekke’de çok fesat (olurdu)! Bu fesat konusunda beni bırak ve yürü git. Çünkü seninle benim ne nikâhımız ne de ortaklığımız var. Niçin nebîz haram da
sirke helâl? Nebîz de başlangıçta o helâl olan sirkeden değil mi?” (DM: s.
104/1418-20)
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Menûçihrî, şarabın haram olduğu konusunda hiç şüpheye düşmemesine rağmen, bunu yaşamında gösterememiştir. Bir şarap şairi olarak
hayatının tüm aşamalarında şaraba yer veren onu öven biri olarak, bunu
gerçekleştirmesi de mümkün değildir. Namaz öncesi ve sonrası şarap
içip bir taraftan bağışlanacağını ummasına rağmen, diğer yönden de
kıyamet gününde cennete götürülürse nimet veren Tanrı’dan içleri şarap
dolu nehirler isteyeceğini (DM: s. 78/1094) söyler. Bu durum, şarabın
onun hayatında ne denli etkili ve önemli olduğunu göstermesi açısından
önemlidir.
8.5. Şarap-Oruç-Ramazan Bayramı
Klasik Fars edebiyatı şiir geleneğinde şairler, Ramazan ayı geldiğinde
şarap içmezler ve şarapsızlığın nasıl dayanılmaz bir hal aldığını şiirlerine
yansıtırlar. Oruç ayının bitmesini ve Ramazan Bayramı’nın gelmesini
dört gözle beklerler. Bayram gelince de hemen şarap içerler ve bu durumdan hayli memnun olurlar. Bu geleneğin Menûçihrî tarafından da
benimsendiğini görürüz. Şiirlerine bakarak onun Ramazan ayında oruç
tuttuğunu görürüz. Aynı şekilde şairin orucunu kırmızı su ile açtığına da
şahit oluruz. Ramazan ayının gittiğine çok sevinen şair, bundan dolayı
Tanrı’ya şükreder. Bayramın gelmesiyle de bahçede içmek için Sakiden
şarap ister:

ن او بِه
ِ ماهِ رمضان رفت و مرا رفت
عیدِ رمضان آمد المنه لِلّه
برآمدنِ عید و برون رفتنِ روزه
 بر باغ و به سبزه،ساقی بدهم باده
من روزه بدین سرخترین آب گشایم
زان سرخترین آب رَهی را ده و مَسْتِه
“Ramazan ayı gitti ve bizim için onun gitmesi iyidir. Tanrı’ya şükür Ramazan Bayramı geldi. Bayram geldi ve oruç gitti. Saki, bana bahçede ve yeşillikte
şarap ver. Ben, bu en kırmızı suyla oruç açayım. O en kırmızı su ile gam ve
üzüntüye bir yol ver.” (DM: s. 99/1351-53)
8.6. Meryem-Hamile-İsâ-Üzüm
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Menûçihrî, tahayyüllerinde oluşan şarapla ilgili duyguları, yeri geldikçe dinî terim ve söylemle dile getirmeye çalışır. Bunlardan biri de Hz.
Meryem’in kocasız hamile kalmasıdır. Başka bir ifadeyle Hz. Meryem,
Hz. İsa’yı babasız dünyaya getirmiştir. Ayrıca Meryem oğlu İsa, öldürülmüş ve gökyüzüne çekilmiştir. Menûçihrî, bu dinsel söylemden hareket ederek, bütün bunları şarabın ham maddesi olan üzümle karşılaştırarak kapalı metafor ile kurgular. Bir Sonbahar ayında üzüm bağına giden
şair, asmanın üzüm şekline dönüştüğünü görür. Başka bir ifadeyle asma
üzüme gebe kalmıştır. Bundan sonraki kurguyu anlatıcı/şair, şöyle anlatır:
“Onun gebe kalmasından başka bir kusuru yoktur. O henüz taptaze bir kızcağızdır. İmrân kızı Meryem de kocası olmaksızın hamile kaldı. Üzümün kıssası,
Meryem’in kıssasından daha iyi ve daha güzeldir. Çünkü Meryem’in hamile
kalışı ağız yoluyla oldu. Bu üzüm kızının ne dudağı ne de ağzı vardı. İmrân
kızı, erkek çocuğuna hamileydi. Üzüm kızı da cana/ruha hamileydi. O ruh da,
bu şarap da bütün cihanın efendisi idi. Her ne kadar Yahudi olanların amacı
İsa’yı öldürmekse de tüm Müslümanların niyeti de bunu öldürmekti. İsa’yı
yakaladılar, sürüklediler ve öldürdüler. Bunu da çekerler ve öldürürler. İsa,
mucizesiyle ölen bir iki kişiyi canlandırdı. Bu/şarap ise tüm yaratılmış olanların
canlarını diri kılar. Öldürdüklerini zannettikleri fakat ölmeyen kutsi ruhun
sıfatıdır. Öldürülüp ölmeyen bu hayat suyunun sıfatıdır. Ona bak! Onların
onu/İsa’yı öldürmesinden ne zarar geldi. Buna bak! Bunların bunu/şarabı öldürmesinde ne kadar da çok ziyan var. O/İsa, birçok zorluk ve eziyetten sonra
esenlik içerisinde oldu. Bu ise bütün eziyetlerin zorluğundan sonra emin oldu.
Ona/İsa’ya tüm gökyüzü mekân oldu. Buna/şaraba sultan ve vezirlerin eli
mekân oldu.” (DM: s. 13/172-83)
Şair, yukarıdaki duyguların benzerini kurgusal bir yöntemle başka
manzumelerinde de anlatmıştır. Bu anlatımı yani Hz. Meryem ile asmanın el değmeden hamile kalmasını şairden dinleyelim:

به حقِ کُرسی و حقِ آیت الکُرسی
که نخسبیده شبی در برِ من نَ ْفسی
 لکین ز چنان جنسی،هستم آبستن
که نه اویستی جِنّی و نه خود اِنسی
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نه ستم رفته به من زو و نه تَلبیسی
که مرا رشته نتاند تافت اِبلیسی
جَبْرَئیل آمد روح همه تَقدیسی
 چون مَریم بر عیسی،کردم آبستن
بچه ای دارم در ناف چو بِرجیسی
با رخِ یُوسف و بویِ خوشِ بَلقیسی
“Kürsü ve Ayetelkürsi üzerine yemin olsun ki (hiç) bir gece benim üzerimde
(hiç) bir kimse uyumamıştır. Hamile oldum! Lâkin öyle bir cinsi (münasebetten)
ki o ne bir cin idi ne de bizzat bir insan idi. Ondan bana ne eziyet, ne de kötülük
gelmiştir. Çünkü beni şeytan bile aldatamaz. Bütün kutsiyetiyle Cebrail geldi.
Meryem’in İsâ’ya (hamile kaldığı) gibi hamile kaldım. Karnımda Yusuf’un yüzü
ve Belkıs’ın güzel kokusuyla Bercis Yıldızı gibi bir bebek var.” (DM: s.
204/2724)
9. Şarap İçme Nedenleri
Şaraba ait her türlü duyguyu şiirine taşıyan Menûçihrî, neden şarap
içtiğini de ifade eder. Onu şarap içmeye yönelten birçok etken varsa da
her şeyden önce onun yaşam felsefesinde şarap içmek vardır. Şarap içimini her zaman öneren, bayramlarda ve seyranlarda sürekli içen şairin
düşüncesinde şarap içmek öyle yer etmiştir ki onu şarap içmekten koparmak neredeyse imkânsızdır. Diyebiliriz ki onun yaşam felsefesi şarap
üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla her zaman eline şarap verilmesini
ister ve bunu neşesinin kaynağı ve sebebi olarak görür. Bundan dolayı
da dünyada mutlu olmak ve neşelenmek için şarap içer:

ی نتوان کردن شادی و طَرَب هیچ
ْ َبی م
ل طَرَب اینست
ِ زیرا که بدین گیتی اص
“Şarap olmadan hiçbir neşe ve mutluluk olamaz. Çünkü bu dünyada neşenin
temeli budur.” (DM: s. 16/211)
Şaire göre sabah vakitlerinde bağa gidip sarhoş olmak gerektiği için
(DM: s. 7/83) şarap içer. O’nun şarap içmesinin bir diğer nedeni de sarhoş olmak ve keyif almak içindir:

مَی بباید که کند مستی و بیدار کند
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 ای نیک حَبیب،چه مَویزی و چه انگوری
“Ey sevgili! Şarap, sarhoş etmeli ve uyandırmalı. İster kişmişten, ister
üzümden (olsun).” (DM: s. 8/95)
Şair, Sakiden ilk kadehin kendisine verilmesini ister. Bunun nedeni de
şaraba karşı meylinin çok oluşudur. (DM: s. 12/143) Bu da onun şarap
içmesinin nedenlerinden biridir. O, her fırsatta şarabı sevdiğini dile getirir. (DM: s. 12/151) Ruhun rahat etmesi için de şarap içer. Zira ona göre
saf şarap içmedikçe bedenler rahatlamaz. (DM: s. 34/493) Şarabın olduğu
yerde hem bereketin hem de cömertliğin olduğu için de şarap içer. (DM:
s. 104/1423) Menûçihrî’nin bazı beyitlerinde dile getirdiği “şarabın olduğu
yerde cömertlik de olur” ifadesi, Cahiliye şairlerinin şarap şiirlerinde işledikleri bir konudur. Şair, başka konularda olduğu gibi “şarap-cömertlik”
ilişkisini de Cahiliye şairlerinden almıştır. Cahiliye şairlerinin öteden
beri malın şarap uğrunda tüketilmesiyle övündükleri görülür. (Yanık
2010: 78) Ünlü Cahiliye şairi Antere b. Şeddâd, şarap içtiğinde malını
nasıl cömert bir şekilde harcadığını şiirinde şöyle ifade eder:

فَإذا شَرِبتُ فَإنَّنی مُستَهلِک
ملی وعِرضی وافِر لَم یُک َل ِم
“Sarhoş olduğum zamanda malımı tüketirim; yücedir yara almaz şerefim.”
(Dîvânu Antere b. Şeddâd: 15; Yanık 2010: 78)
Menûçihrî için şarap içmenin nedeni çoktur. Bunu görmek için onun
şiirlerine bakmak yeterlidir. Her manzumesinde bir vesileyle şaraptan
bahseder. Bu kadar şaraptan bahseden bir kişinin şarap içmesi doğaldır.
Şarap, onun bütün dünyasını ele geçirmiştir. Onun varlığı da yaşantısı
da şarapla birlikte geçer. Şarap içmediği zamanlarda bile zihni onunla
meşgul olur. Sarhoş olduğu zamanlarda şarap onunladır, bundan dolayı
sarhoş olur. Ama ayık durumlarda dahi düşünselinde o vardır. Bundan
dolayı o, şarap içer:

 در غَ ْیبَت و در خَضرت،عِیشم بُوَد با تو
حالیم بُوَد با تو در مستی و هشیاری
“Senin varlığında ve yokluğunda yaşantım seninledir. Sarhoşlukta ve ayıklıkta benim hâlim seninle birliktedir.” (DM: s. 114/1533)
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Şairin bazı yaşam dilimlerinde kendisini kıskananlar olmuştur. Ayrıca zamanın acımasızlığını da görmüştür. Bu iki olumsuz tutum onu şarap içmeye itmiştir. Böyle durumlarda kendi kendini “terapi” eden şair,
kendine seslenerek “Şimdi, şarap senin zamanenin pençesinden korunman
için daha iyidir” diyerek şarap getirilmesini ister. (DM: s. 129/1727) Böyle
durumlarda çaresiz kaldığında şaraba sığınır, şarabı “çaresizlerin çaresi”
olarak görür ve şarap içmek ister. (DM: s. 179/2405) Şarap giren bir vücuttan bütün olumsuz duyguların gideceği (DM: s. 129/1728), gönülden
gamın gitmesinin şarapla mümkün olacağı (DM: s. 179/2406), sabah şarabı içen kişinin gönlünün neşeleneceği (DM: s. 179/2408) gibi düşünceler onun zihninde her an var olduğu için o şarap içer.
10. Şarap İçim Vakti
Şarap şairi olan Menûçihrî, şarapla ilgili her türlü duyguyu şiirlerinde
yansıtarak, şarabın anlam dünyasını genişletmiştir. Bu duygulardan biri
de şarabın hangi vakitte içileceğidir. Aslında o, şarabın her zaman yani
7/24 saat içilmesi gerektiğini söylediği için, onda şarap içim vaktini belirlemek de oldukça zordur. Şair, bir manzumesinde Cumartesi gününden
başlayarak, cuma gününün sonuna kadar şarap içmeyi (DM: s. 21/27886) teklif ettiği gibi, sabah vaktiyle başlayıp, akşama kadar şarap içmeyi
de teklif eder. (DM: s. 143/1937) Ayrıca akşamdan sabaha kadar şarap
içtiği görülür. (DM: s. 198/2661) Şairde şarap içme zamanı abartılı da olsa
bir insanın yaşam süresinin dışına çıktığı görülür. Bu durum hem şarabın onun hayatındaki yerini hem de şaraba olan tutkusunu göstermesi
açısından önemlidir:

 سال سیصد زرد مَی،سال سیصد سرخ مَی خور
ی اَ ْلفَیْن شَهر و اَلْعَصیر اَ ْل َفیْ سَنَه
ْ َلعل م
“Üç yüz yıl kırmızı şarabı, üç yüz yıl da sarı renkli şarabı iç! İki bin ay la’l
renkli şarabı, bin sene de üzüm şarabını iç!” (DM: s. 97/1350)
Böylece şairin değişik vakitlerde şarap içtiğini görürüz. Bunların yanında şair, bulutun yola toz kondurduğunda bağa gidip şarap içtiğinde
(DM: s. 7/80-4) ve Keşmir güzeline seslenip yıllanmış şarap istediğinde
(DM: s.11/135) vakit, sabahtır. O, sabah vaktinin ayrıntısına girer ve havanın sıcak olmadığı gibi soğuk da olmadığını belirttiği gibi, havanın
güneşli, bulutlu, rüzgârlı olmadığını da söyler. Böyle bir vakitte boş kadehi vererek, dolu kadehi ister:
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 نه گَرمست و نه سردست،اَالَ وقتِ صَبوحست
 نه بادست و نه گَردست،نه ابرست و نه خورشید
ن پیر
ِ  شرابِ که،بیار ای بتِ کشمیر
بده پُرّ و تهی گیر که مان ننگ و نبردست
“Şimdi sabah vaktidir. Ne sıcaktır ne de soğuk. Bulut, güneş, rüzgâr, toz da
yok. “Ey Keşmir güzeli! Yıllanmış köhne şarabı getir. Dolu olanı ver, boş olanı
al. Zira biz iddiaya girmişiz.” (DM: s. 11/134-135)
Menûçihrî’nin şiirlerinde bir diğer şarap içim zamanı gecedir. (DM: s.
18/247) Gece içilen şarabın önemi, uyku sıkıntısı çeken şaire uyku ilâcı
yerine geçmesidir. (DM: s. 9/101) O, günlerin kısa, gecelerin uzun olduğu
vakitlerde şarap içtiği gibi (DM: s. 64/893), havanın berrak olduğu zamanlarda da şarap içer. (DM: s. 19/251) Şair, mutlu günlerde ve eğlenme
vaktinde (DM: s. 17/231) de şarap içer, hatta mutlu günün ilk ışıklarıyla
birlikte şarap içer:

 می گیر از بامداد،روزی بس خُرَّمست
دادِ زمانه بده کایزد دا ِد تو داد
“Çok mutlu bir gün. Sabah vaktiyle birlikte şarap al/iç. Tanrı senin hakkını
verdiği için günün nasibini kullan/al.” (DM: s. 17/220)
Şairin en çok şarap içtiği vakit, Nevruz zamanıdır. Nevruz’un gelişiyle birlikte şarap içer. (DM: s. 70/981) Şaire göre Nevruz, sayılmayacak
kadar çok sevinç ve mutluluğun olduğu gündür. (DM: s. 29/405) Bundan
dolayı Nevruz’da şarap içmek gerekir. Bu zamanda şarap içmeyen kişinin, değil büyükler sınıfından, insan bile olamayacağı düşüncesindedir.
(DM: s. 57/805) Sede bayramı da şairin şarap içtiği vakitlerdendir. O,
özgür insanların şarap içtiği bir zaman dilimi olarak gördüğü için, bu
bayramda şarap içmeyi teklif eder. (DM: s. 30/425) Şair, Aban ayında da
şarap içer. Adı geçen ay geldiğinde üzüm suyu getirilmesini ister. (DM:
s. 195/2594) İlkbaharın gelişi, insan yaşamına sevinç ve neşe getirdiği
için, bu mevsim şarap içmenin en güzel vakitlerinden biridir. (DM: s.
37/524) Mihrigan Bayramı da şarap içilen zamanlarındandır. Bu bayramda şarap içmek gerekir:

مهرگان جشنِ فریدونست و او را حُرمتست
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ی خوردنی بی آذرنگ
ْ َآذری نو باید و م
“Mihrigan, Feridun’un bayramıdır ve ona saygıdır. Yeni bir ateş (yakmak)
ve kedersiz şarap içmek gerekir.” (DM: s. 61/867)
10.1. Horoz-şarap
Menûçihrî, “horoz-şarap” tasavvurunu oluşturan çok az sayıdaki Fars
şairlerinden biridir. Bunun kaynağı Arap edebiyatıdır. Özellikle Cahiliye
şairleri şarap şiirlerinde şarabın sabah vakitlerinde içilmesini tercih etmişlerdir. Onlar için sabah vakti horozun ötmesiyle başlar. Başka bir
ifadeyle horozun ötüşü, şarap içim zamanı demektir. Hatta horozun
ötmesini beklemeden şarap içenler de olmuştur. Cahiliye döneminde
şarap şairi olarak bilinen A’şâ, şarabı anlattığı meşhur kasidesinde, “horoz-şarap” bağlantısını aşağıdaki beyitte şöyle kurmuştur:

فَقُمنا وَلَمَّنا یَصِح دیکُنا
إلی جَونَۀٍ عِندَ حَدَّادِها
“Bizim horoz daha ötmeye başlamadan kalkıp meyhanecinin yanındaki şarap
küpüne gittik.” (A’şâ 1950: 69)
Menûçihrî de benzer duyguları şiirinde dile getirmiştir. Hayal dünyasının derinliğiyle teşbihlerinin mükemmelliğini bir araya getirip “şarap-horoz” ilişkisini kuran ender şairlerden biridir. Aşağıdaki beyitte “horoz-müezzin münasebetini ‘ses’ bağlamıyla ilişkilendirerek, horozu ayyaşların müezzinine benzeten Menûçihrî, ayyaşların müezzini olan horozun
sesi duyuldu, sabah başladı, artık şarap içme vaktidir, diyerek “horozşarap” münasebetini dile getirmiştir:

آمد بانگِ خُروس مُو ّذنِ مَیخوارَگان
ح نَخستین نمود روی به نَظّارَگان
ِ صب
“Ayyaşların müezzini olan horozun sesi duyuldu/geldi. Sabahın başlangıcı,
(şarap içmeyi) bekleyenlere yüz(ünü) gösterdi.” (DM: s. 179/2403)
11. Şarap Sunanlar/Kimin Elinden Şarap İçilir?
Menûçihrî’nin şarap dünyasında yer alan bir diğer unsur da şarap
içim zamanında şarap sunanlardır. Bunlar, şarap içim ritüelinde önemli
bir unsur olan ve şarap ile şarap içen arasında köprü görevi yapan unsurlara şarap sunan, şarap dağıtan kişilerdir. Klasik Fars şiirinde bu özelliğiyle daha çok ‘Saki’ öne çıkar ve şarap şiirlerinde baş aktör rolünü Saki
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oynar. Diyebiliriz ki Saki, şarap/kadeh sunmak ile özdeşleşmiştir. Saki
denildiğinde tahayyülümüze elinde kadeh olan birinin şarap sunuşu
veya dağıtımı gelir. Menûçihrî’nin şiirlerinde bu durum biraz farklıdır.
Neredeyse her manzumesinde şarap ve onun anlam dünyası geçmesine
rağmen Saki, onun şiirlerinde fazla yer bulmamıştır. Kanaatimizce bu,
onun Fars şairlerinde gördüğü abartılı ve çok da gerçek olmayan ve de
yapmacık bulduğu Saki tasavvurunu benimsememiş olmasından ileri
gelebilir. Zira böyle şiirlerde genellikle Saki sürekli önde olmuş, şiirin
akışı onun üzerine kurulmuş, asıl unsur olan şarap da ikinci plana atılmıştır.
Menûçihrî’de ise durum tam terstir. Şiirde ve şiirin akışında hep şarap öne çıkmıştır. Asıl olan Saki değil, şaraptır. Onda şarap sunumundan
çok şarap önemlidir. Onun şarap şiirlerinde daha çok “içelim!” (DM: s.
7/86, s. 19/251, s. 73/1034) yükleminin kullanıldığı görülür. Bu yüklemin
öznesi Saki değil, daha çok dost ve arkadaşlardır. Hem “kadehi avucumuza koyalım” (DM: s. 17/226), hem de “avucuma şarap koy!” (DM: s. 16/209,
s. 97/1355) ifadesinde Saki yoktur. “Sabah vaktinde şarap al!” (DM: s.
17/220, s. 21/283), “şarap iç!” (DM: s. 18/246, s. 20/279, s. 30/425, s. 49 /805,
s. 53/867, s. 97/1350, s. 129/1733), “şarabı getir!” (DM: s. 51/724, s. 129
/1727), “şarabı tut!” (DM: s. 129/1730) dediğinde de özne belli değildir. Bu
tür şiirlerde Saki ve benzeri unsurların olmadığı gözlenir. “Ben elime
kırmızı şarap almışım” (DM: s. 64/893) sözünde yine Sakiye yer verilmemiş
ve Saki olmaksızın şarap içilmiştir.
Menûçihrî, az da olsa şarap içeceği zaman şarap sunanlara daha çok
sıfatlarıyla seslenmiş ve onlardan şarap sunmasını istemiştir. Onun seslendiği ve şarap isterken hitap şekli şöyledir. O, “Ey Keşmir güzeli, eski,
yıllanmış şarabı getir!” (DM: s. 11/135) diyerek Keşmir güzeline, “Ey şarapcı! Şarap küplerinin olduğu mahzene git!” (DM: s. 168/2270) diyerek şarapçıya, “Ey güzel! Sabah şarabı vaktidir. Çabuk kalk! Ruhun neşesini getir!”
(DM: s. 211/2801) diye de güzele seslenmiştir. Şair, sadece üç beyitte Sakiye seslenmiştir. Seslendiği Sakinin sıfatlarını da söylemiştir. Buna göre
Saki, ay yüzlü ve huri soylu (DM: s. 17/234), güneş yüzlü (DM: s. 29/405),
tatlı dudaklı, güzel konuşandır. (DM: s. 179/2409) Onun Sakiye seslenişi
şöyledir: “Ey ay yüzlü ve huri soylu Saki! Parlak kadehte üzüm renkli şarap
getir!” (DM: s. 17/234) “Ey Saki! İlk kadehi bana ver!” (DM: s. 12/143) “Saki
gel! Bana rengi gülnar gibi olan şeyden ver!” (DM: s. 18/247)
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Şair, bunların yanında “tüyü bitmemiş çocukların elinden hemen şarap
kadehini çek/şarap iç!” (DM: s. 70/983) diyerek, küçük yaştaki çocukların
elinden de şarap istediğini görmekteyiz. Bazen de şarap verenin adını
değil, sadece “şarabım güzel, şarabı verenin yüzü güzel!” (DM: s. 104/1416)
diyerek, onun güzellik unsurunu öne çıkarır. Ayrıca cariyeden de şarap
istemiştir. Ayrıca ondan meclis kurmasını da talep etmiştir. Cariyelere
seslenip ona hadi, kalk ve şarap sun diyerek istekte bulunmak, Cahiliye
kasidelerinde görülen bir özelliktir. Amr b. Külsûm, Mu’allakası’nda bu
isteği dile getirmiştir. (Zevzenî 1972: 118) Aynı söylemi, Menûçihrî’de de
görürüz:

 می درفکن در باطیَه،برخیز هان ای جاریَه
 از بَلخ تا ارمینیَه،آراسته کن مجلسی
“Ey cariye, hadi kalk! Bakır tasa şarap dök, Belh’ten Ermenistan’a kadar bir
meclis düzenle.” (DM: s. 101/1380)
Menûçihrî’nin bir beyitte de kale içi şehirde yaşayan güzele seslenerek, ondan meclis kurmasını ve meclisi şarapla donatmasını ister:

 شُغلی دگر نداری،ت حِصاری
ِ َای لُعب
 باده چرا نیاری،مجلس چرا نسازی
“Ey kale içi güzeli! Yapacak başka bir işin yok mu? Niçin meclis kurup da
şarapla süslemiyorsun?” (DM: s. 110/1466)
Menûçihrî, gönlünü çaldığı sevgiliye de seslenerek ondan şarap sunmasını ister. Yine şairin seslenişindeki “خیز

 ”هَالhitap şekli, Cahiliye şair-

lerinde sıkça görülen bir sesleniş biçimidir:

ای یا ِر دلربای! هَال خیز و َمیْ بیار
مَیْ ده مرا و گیر یکی تنگ در کنار
“Ey gönül çalan sevgili! Hey! Kalk ve şarap getir. Bana şarap ver ve bir şarap testisini de kenarda tut!” (DM: s. 185/2491)
12. Şarap İçiminde Uyulması Gereken Âdetler
12.1. Toprağa Cür’a Dökmek
Divan’da şarap içiminde önemli bir âdet/gelenek olan, kadeh içinde
kalan tortuyu yere dökmek de yer almıştır. Şarap içildiği zaman kadeh
dibindeki cür’alar yani son yudum yere dökülürmüş. Başka bir ifade ile
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şarap içimi bitiminde, dostlukları veya dostları yâd etme nişanesi olarak
son yudumu toprağa dökmek, eski bir gelenekmiş. Aşağıdaki beyitte bu
âdet yer almaktadır.

جُرعه بر خاک همی ریزیم از جامِ شراب
جُرعه بر خاک همی ریزد آزاده اَدیب
“Şarap kadehinden toprağa birkaç yudum dökelim. Zira hür edipler yere birkaç yudum dökerler.” (DM: s. 8/99)
12.2. Şerefe Kadeh kaldırmak ve Afiyet Olsun Demek
Şarap içiminde uyulması gereken âdetlerden biri de, bir kimseyi yâd
ederek şarap içmektir yani şerefe kadeh kaldırmaktır. Çok eski bir İran
geleneği olan bu âdetin şairin beyitlerinde de yer aldığını görürüz. O,
Cemşîd’in kızının yani şarabın öyküsünü anlatırken, bir yerde “o büyüğün kutlu yüzünün yâdıyla içersin” der ve bu geleneği hatırlar:

سر از سجده برداری و این شراب
کَشی یادِ فرخنده رُخ مِهتری
“Secdeden başını kaldır ve bu şarabı, o büyüğün/Cemşîd’in kutlu yüzünün
yâdıyla iç.” (DM: s. 121/1647)
Şairin daha çok memduhuna sunduğu kasidelerde onu yâd ederek
şarap içtiğini görürüz. Memduhlarına daima “şarap iç!” (55/801. 88/1230)
diye telkinde bulunan şairin, şarap içtiğinde bu âdeti yerine getirdiğini
görürüz (198/2663):

گفت نتوان خوردن یک قطره ازین باده
ک مهترِ آزاده
ِ جز به یادِ مَ ِل
“Bu şaraptan özgür hükümdarı yâd etmeden bir damla bile içilemez.” (DM:
s. 206/2772)
Ayrıca başka bir gelenekte şarap içmeden önce “afiyet olsun!” hitabıdır. Şarap sunan kişinin şarap içenlere şarap sunduğunda afiyet olsun
demesi bu âdetin bir göstergesidir. (DM: s. 98/1337) Şairin Keykubâd’ın
mülkünün kapısında “Şarap iç! Sana afiyet olsun!” demesi de bu âdetin
yaygın bir şekilde kullanıldığını gösterir. (DM: s. 101/1398)
13. Şarap-Mitoloji
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Şarabın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Onun varlığı çok eskiye
dayandığı gibi, bulunuşu da eskiye dayanır ve mitolojik bir boyut kazanır. Şarabın tarihi gelişiminde mitolojik söylencelere göre, başka bir ifadeyle İran mitlerine göre şarabın mucidi “Cemşîd”dir. Firdevsî (ö. 1020),
ünlü eseri Şâhnâme’de şarabın bulunuşunu Cemşîd’e nispet eder ve ilk
şarap içenin Cemşîd olduğunu söyler. Avfî, şarabın bulunuşunu şöyle
anlatır: “Cemşîd, dört mevsim üzümden yararlanmak amacıyla suyunun alınmasını emreder. Bir gün gelir ve suyu alınan üzümleri kontrol eder. Üzüm
sularının acı bir tat verdiğini gören Cemşîd, üzüm sularını bir küpe doldurarak
ağızlarını kapatır. Cemşîd’in cariyelerinden biri şiddetli baş ağrıları çeker, bu
ağrıların geçmemesi onun canına kastetmesine neden olur ve küplerdeki zehir
sanılan üzüm suyunu içer. Farklı bir dünya hisseder, tadından zevk alır ve iyileşir. Sonra Cemşîd bu zehir sanılan sudan içer, bazı hastalıkların tedavisinde
onu kullanır.” (Avfî 1374: 30- 31; Yıldırım 2008: 514)
Klasik Fars şiirinde şarabın mucidi olan Cemşîd, doğal olarak şarapla
birlikte kullanılmıştır. Bu kullanım çok yoğundur. Neredeyse şarabın
geçtiği her beyitte Cem/Cemşîd’e göndermede bulunulmuş ve onu hatırlatan bir ifadeye yer verilmiştir. Buna rağmen bir şarap şairi olan
Menûçihrî, Cemşîd’i fazla ele alıp işlememiş ve ona gönderide bulunmamıştır. Cemşîd, beyitlerde bazen “Cem’in yüzüğü tekrar Cem’e ulaşmıştır” diyerek, “yüzük” unsuruyla (DM: s. 44/651), memduhuna hitap ederken “onun kılıcının ucunda Cem’in, Süleyman’ın mührü var” ifadesiyle
“Cem-Süleyman-mühür” münasebetiyle (DM: s. 71/1010) yine memduhun
övgüsünde “senin Cemşîd atan gibi mülkünde izzetin olsun!” söyleminde
“memduh-Cemşîd- soy” bağlamında (DM: s. 180/2526) ele alınmıştır. Ayrıca çöl tasvirinin yapıldığı bir beyitte çölün harap oluşu, kapalı metafor
ile Cemşîd’in ülkesinin harap şekline benzetilmiştir. (DM: s. 93/1299)
Menûçihrî, “şarap-Cemşîd” münasebetini iki beyitte işlemiştir. Memduhuna hitap ettiği bir beyitte ona, “Cemşid gibi şarap iç!” (DM: s. 18/246)
diyerek, Cemşîd’in bilinen özelliğine, diğer bir beyitte de Cemşîd’le özdeşleşen ve mitsel söylenceye dayanan “ilkbahar-ziyafet-eğlence” olgusuna
göndermede bulunur. (DM: s. 211/2800) Menûçihrî’nin şarabı bulan
Cemşîd ile olan münasebetinin en ayrıntılı yansıması, Cemşîd’in tohumları toprağa ekmesi, tohumlardan asma ve asmalardan üzüm elde etmesi
ve üzüm suyunu bir müddet bekleterek içmesi, başka bir ifadeyle onun
şarabı icat ediş öyküsü, Menûçihrî tarafından da ele alınıp işlenmiştir. Bu
manzumelerde şarabın asma ile başlayan ve içilecek duruma gelene ka-
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darki macerası anlatılır. (DM: s. 47/660-79, s. 155/2090-2129, s. 174/2334-7,
s. 195/2594-2659) Ayrıca şair, Şeyh Amîd hakkında yazdığı ve kurgusal
bir anlatım özelliğine sahip 63. kasidesinde, Zerdüşt tapınağında 700
veya 800 yıl kalan Cemşîd’in kızından, bu kızı arayıp bulmasından ve
ona âşık olmasından bahseder. Bu kurguda, Cemşîd’in kızı üzüm, Zerdüşt tapınağı üzümün dinlendirildiği yerdir. Şairin, Cemşîd’in kızını
arayıp bulması yani üzümün şarap olarak içim aşamasına gelmesi, şarap
içme isteği ve bu isteğin peşinden koşması, ona âşık olması da şarabı çok
sevdiği ve şarapsız bir yaşamı düşünmediğini göstermektedir. (DM: s.
120/1613-44)
13.1. Mitolojik Bağlamda Şarap-Aşk-Cinsellik
Menûçihrî’nin şairlik yeteneğinin en belirgin göstergesi, anlatmak istediği konuyu zihninde tasarlayıp, ona metin özelliği kazandırmış olmasıdır. Genellikle o, ifade etmek istediği konuya çeşitli objeleri dâhil eder,
değişik benzetmelere başvurur, farklı parçaları birleştirip bir olay örgüsü
oluşturur ve şairlik yeteneğini de kullanarak, ortaya kurguya dayanan
bir “metin/manzume” koyar. Bu kurmaca manzumeyi onun Şeyh Amîd’in
(Ebû Sehl Zûzenî) övgüsü hakkında söylediği kasidede (DM: s. 120/16131662) görmekteyiz.
Aslında kasidede üzümün şarap olarak ortaya çıkışı anlatılır. Manzumede üzüm, imge olarak objedir. Bu objenin süjesi de

""دخترِ جمشید

dir. Olay örgüsü, “Cemşîd’in kızı” etrafında gelişir. Başka bir ifadeyle olay
mitolojiktir. Karakter anlatıcı/şair, Cemşîd’in kızını görür görmez âşık
olur ve aşk, cinsellik boyutu kazanır, alınan haz ve zevk ile de olay biter.
(DM: s. 120/1613-46) Menûçihrî, şarabın aşk ve cinsellikle ilişkisini mitolojiden hareketle “Cemşîd’in kızı” üzerinden şöyle anlatır:
Karakter anlatıcı yani şair, Cemşîd’in kızının yaşadığını bir kitapta
okur ve kızın yedi yüz veya sekiz yüz yıldan beri hapiste yaşadığını öğrenir. Hapishanenin bulunduğu mekân da Zerdüştîlerin ayin yeridir.
Anlatıcı/şair, tarihsel değeri olan o mekâna gider, siyah taştan bir ev
görür. Onun kapısını açar, bir ateş yakar ve eline bir lamba alarak etrafı
dolaşır. O sırada evin içerisinde ayakta duran uzun boylu bir gelin görür. Bu gelin, süslenmiş, altınlarla donatılmış, beline seramik kemer bağlamış, başına da örtü sarmıştır. Toz ve toprak içinde kalan başının üzerine de çamurdan bir taç koymuştur. Anlatıcı/şair, büyük bir şefkatle geline yönelir, başındaki tozu toprağı temizler, çamur tacı başından atar.
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Siyah gözlü, peri yüzlü ve güzel kokan o gelini görür görmez de âşık
olur. Şair, daha sonra olayı şöyle anlatır:

مرا عشقِ آن سَلْسَبیلش گرفت
چو عشقِ پریچهرۀ اَحْوَری
ببردم ازو مُه ِر دوشیزگی
وزان سَلْسَبیلش زَدم ساغری
یکی قطره زو بر کفم بر چکید
ت من گشت چون کوثری
ِ کفِ دس
ببوییدم اورا وزان بویِ او
برآمد ز هر مویِ من عَبْهَری
به ساغر لب خویش بردم فراز
مرا هر لبی گشت چون شکّری
“Ben kara gözlü, peri çehreli güzellerin aşkı gibi onun lezizliğinin aşkına tutuldum Ondan bakirelik mührünü götürdüm ve onun tatlı suyuna bir kadeh
daldırdım. Ondan avucuma bir damla damladı. Benim elimin içi Kevser gibi
oldu. Onu kokladım, onun o kokusundan dolayı benim her kılımdan nergis (kokusu) çıktı. Kendi dudağımı kadehe yaklaştırdım. Benim her bir dudağım şeker
gibi (oldu).” (DM: s. 121/1666-71)
14. Şarap Tasvirleri
Menûçihrî’nin şiirlerinde iki önemli husus öne çıkar. Bunlardan biri
tasvir, diğeri teşbihtir. Menûçihrî, tasvirde yaratıcılık seviyesine ulaşmıştır. Onun bu özelliğini şarap tasvirlerinde ve bu tasvirlerde kullanılan
teşbihlerde görebiliriz. Şair gerek tabiat manzaraları ve tabiat unsurlarıyla, gerekse yaşadığı çevre ve onu kuşatanlarla şarap arasında iletişim
kurmuş, teşbih sanatının gücünden de yararlanarak yaratıcılık gücünü
ortaya koymuştur. Menûçihrî, şarabın kapsama alanına giren her konudan veya bulduğu her fırsatta şaraptan bahsettiği gibi, şarap tasviri de
yapmıştır. Asmadan üzüme, üzümden yapraklarına, asmadan şarap
hâline gelinceye kadar onun her aşamasını anlatmış ve tasvirini yapmış-
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tır. Şarap içilecek kap ve çeşitlerinden, onun rengine ve şarabın insan
üzerindeki etkilerine kadar, ve onun başka nitelikleri hakkında güzel ve
etkili tasvirler yapmıştır. O, tasvirlerini basit ve sade olarak bir anlatıcı
gibi anlatmanın yanında, onu edebi sanatlara boğarak bazen kapalı istiare yoluyla, daha çok da teşbih sanatı ve teşbihin ona verdiği sınırsız yetkiyi kullanarak, duygu ile hayali de katarak, Fars şiirinde şarap tasvirinde hiçbir şairin yakalayamadığı başarıyı yakalamıştır.
Menûçihrî şarabı tasvir ederken, doğrudan doğruya ifade ettiği gibi,
benzerleriyle anlatma yoluna giderek, nakli tasvirin güzel örneklerini
vermiştir. Bu tasvirlerde teşbih sanatı ve bu sanatın en güzel örnekleri
onun şiirinde öne çıkmıştır. Duyusal tasvir de denilen bu tasvirin en
önemli yönü, Cahiliye dönemi şairlerinin ifade üsluplarından oluşudur.
(Yanık 2010:8) Şarabın faydaları ile özelliklerini veya insan üzerindeki
etkilerini anlatırken maddi tasvir veya somutlaştırma örnekleri ağır basar. Somutlaştırma Arap şiirinde her daim görülen bir tasvirdir. Bu da
şairin Arap edebiyatıyla olan ilgisini göstermesi açısından önemlidir.
Menûçihrî, aşağıdaki beyitlerde üzüm bağını samanyoluna, üzümün
yapraklarını gökkuşağına, salkımı da gökteki inciye benzeterek, doğrudan değil de benzerleriyle anlatarak, nakli tasvirin güzel örneklerinden
birini sunar. Üzüm ile Samanyolu arasındaki bağlantı “yol” tasavvuruna
benzer:

از بسکه درین راهِ رز انگور کشانند
این راهِ رَز ایدون چو رَهِ کاهکَشانست
چو قُوسِ قُزَح برگِ رَزان رنگبر نگند
در قوسِ قُزَح خوشۀ انگور گُمانست
“Bu üzüm bağının yolunda o kadar çok üzüm çekerler/taşırlar ki bu üzüm
bağının yolu şimdi Samanyolu’na benzer. Üzümün yaprakları gökkuşağı gibi
renk renktir. Üzüm tanesi de gökkuşağında inci gibidir.” (DM: s. 13/154-55)
“Şarap-gül” münasebeti çok yönlü boyuttadır. Bunlardan biri de renk
ve koku yönüyledir. Şair, aşağıdaki beyitlerde şarabın rengini doğrudan
ifade etme yerine, benzeriyle anlatma yoluna gitmiştir. Şarabın kırmızı
renkli oluşunu ve kokusunu tıpkı Cahiliye şairleri gibi başka bir varlıkta
yani gülde görmüş, onunla karşılaştırarak anlatarak nakdi/duyusal tasvirin güzel örneklerinden birini sergilemiştir. Bu aşamada tasvirin duyu-
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sal olduğunu görürüz. (Yanık 2010: 8) Çünkü duyular harekete geçmiştir. Bu duyular, yine Cahiliye şairlerinde olduğu gibi farklı iki görüntü
arasında gözlemlenen benzerliklerin ortaya çıkarılması ile sınırlıdır:

 گُل چون ُمل و مُل چون گُل،مَیْ ده پسرا! بر گُل
 خودروری گُلی چون مُل،خوشبوی مُلی چون گل
 گل رفت به سوی مُل،مُل رفت به سوی گل
 مُل رنگ رُبود از گل،گل بُوی رُبود از مُل
“Ey çocuk! Güle şarap ver, gül şarap gibidir/şaraba benzer ve şarap da güle
benzer. Şarabın güzel kokusu güle benzer ve kırmızı renkli gül de şaraba benzer.
Şarap gülün yönüne, gül de şaraba doğru gitti. Gül, şaraptan koku, şarap da
gülden renk çaldı.” (DM: s. 69/971-72)
Aşağıdaki beyitte şair, üzüm asmasına duyusal bir şekil vermek istediğinde onu bir boyacının mesleğinden dolayı çeşitli renklere boyanmış
bir gömleğe benzeterek, düşünceye somut bir özellik kazandırmış ve
somutlaştırma ya da maddi tasvirin güzel bir örneğini göstermiştir:

 چون پیرهان رنگرز،ک رز
ِ شد گونه گونه تا
اکنونْت باید خَزّ و بَزّ گِرد آوری و اوعیه
“Üzüm asması, boyacı gömleği gibi rengârenk oldu. Şimdi, senin ipek ve keten elbise ile kapları toplaman gerekir.” (DM: s. 101/1387)
Yukarıdaki nakli tasvire benzer bir diğer tasvir de aşağıdadır:

آن برگِ رَزان بین که بر آن شاخِ رزانست
گویی به َمثَل پیرهن رَنگرَزانست
“O asma dalının üstünde olan üzüm yaprağına bir bak! Sanki boyacıların
gömleği gibi.” (DM: s. 153/2068)
Şair, aşağıdaki beyitlerde şarabın sarı ve güçsüz olduğundan bahseder. Bu iki kelime, onun zihin düşüncesinde “hastalık” olarak yer etmiştir. Zihindeki düşünce ile şarabın görüntüsü arasında bir ilişki kurmuştur. Hastalık, soyut bir kavramdır. Bu kavramın, şarabın rengi dolayısıyla görüntüye benzetilmesi, onu düşünceden görüntüye yani maddi olana
dönüştürmüştür. Güzel bir maddi/somutlaştırma tasvir örneğidir:

از آن باده که زردست و نزارست ولکین
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نه از عشق نزارست و نه از محنت زردست
به جان اندر قُوتست و به مغز اندر مُشکست
به چشم اندر نورست و به روی اندر ،وَردست
“O şarap ki sarı ve çelimsizdir. Fakat ne aşktan dolayı güçsüz ne de mihnetten (dolayı) sarıdır. Cana kuvvet, beyine hoş koku, göze güç, kuvvet, yüze de
)kırmızılık verir.” (DM: s. 11/136-37
Koku ve renk olarak yapılan tasvir:

بر دو رخِ او رَنگش ماهی بنگارد
عُود و بَلَسان بویش در مغز بکارد
“Onun rengi, iki yanak üzerine bir ay çizer. Onun kokusu, beyine öd ve bele)san ağacı eker.” (DM: s. 156/2128
Aşağıdaki beyitler de şarabın ham maddesi olan üzümün en güzel
tasvirlerinden biridir:

انگور بکردارِ زنی غالیه رنگست
و او را شکمی همچو یکی غالیه دانست
اندر شکمش هست یکی جان و سه تا دل
وین هرسه دل او را سه پاره سُتُخوانست
گوید که حیوان را جان باشد در دل
و او را ُستُخوانی دل و جانست و روانست
جان را نشنیدم که بود رنگ ،ولی جانْش
همرنگِ یکی الله که در الله ستانست
جان را نبود بویِ خوش و بویِ خوشِ او
چون بویِ خوشِ غالیه و َعنبر و بانست
انگور سیاهست و چو ماهست و عجب نیست
زیرا که سیاهی صفتِ ماهِ رَوانست
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“Üzüm, galiye renkli bir kadına benzer. Onun karnı bir ıtır kutusuna benzer
Onun karnında bir can ve üç kalp vardır. Onun bu üç kalbi üç parça kemiktendir. Derler ki yaşayanlar için kalpte can olur. Onun gönül kemiği candır, ruhtur. Canın rengi olduğunu işittim. Fakat onun canı lâlezardaki bir lâle ile aynı
renktedir. Canın güzel kokusu olmaz. Onun güzel kokusu, galiyenin, amberin
ve banın güzel kokusuna benzer. Üzüm siyahtır ve aya benzer. Buna şaşılmaz.
Çünkü siyahlık yürüyen ayın vasfıdır.” (DM: s. 13/166-71)
SONUÇ
Tanrı’nın insanlara verdiği bir nimet olan asma ve onun meyvesi olan
üzüm, yine Tanrı’nın insana verdiği zekâ sayesinde değişik şekilde işlenerek, farklı amaçlarla kullanılmıştır. Söylenceler doğrultusunda üzüm,
Cemşîd tarafından icat edilerek, şaraba dönüşmüş ve insanlık âlemine
sunularak, bir zevk alma, mutlu olma aracı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Şarapla tanışan insan, onu şiire de taşıyarak, bazı duygularını
onunla ifade etmiştir. Başka bir ifadeyle, şarabın şiirle tanışması şarabın
icadıyla birlikte olmuştur. O zamandan bugüne kadar şairler, şiirlerinde
şaraba az çok yer vermiş, onu şiirlerinin bir parçası durumuna getirmişlerdir. Bu şairlerden biri de Menûçihrî-yi Damgânî’dir.
Menûçihrî’nin yaşam felsefesi, onun şiirlerinde şarabın öne çıkmasına
neden olmuştur. Şarap şairi olarak anıla gelmesi bundan dolayıdır. İçerisinde şarap kelimesi geçmeyen bir kasidesi neredeyse yoktur. O, şarap
içtiği gibi şarap içmeyi de telkin etmiştir. Daha çok sabah vakitlerinde
şarap içmesine rağmen, günün diğer dilimlerinde de şarap içtiği görülmektedir. Şarap içiminde günler onun için o kadar önemli değildir. Her
gün içtiği görülmektedir. Öyle ki Cuma günü, Cuma namazından çıktıktan hemen sonra şarap içmek istemesi, onun şaraba ne denli tutkun olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bayramlar, hükümdar meclisi ve özel günler de onun şarap içmesine vesile olan başka unsurlardır.
Onun şiirlerinde şarap kavramı etrafında kullanılan birçok unsur
vardır. Şarabın imal ediliş şekli, şarap çeşitleri, benzetme yoluyla veya
direk şarap yerine kullanılan kelimeler, şarap içilecek kaplar, şarabın
rengi ve kokusu, şarap içiminde var olan âdetler, şarabın insan üzerindeki etkileri bunlardan bazılarıdır. Bu unsurlar, çeşitli edebi sanatlarla,
özellikle de estetik benzetme olan teşbih sanatıyla örülerek çok zengin
anlam daireleri oluşturmuş, daha çok gerçek anlamda bazen de metafo-
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rik söylemle müthiş bir zenginliğe kavuşmuş, edebi çağrışımlar mahşerine dönmüştür. Menûçihrî, şarabı anlatırken doğrudan doğruya anlattığı gibi şarabı başka unsurlarla ve benzetme yoluyla da anlatmıştır. Somut anlatımlar daha çok yer alsa da soyut kavramlarla da anlatımlar
bulunmakta ve soyut kavramların somutlaştırılarak anlatıldığı görülmektedir. Kısaca devamlı şarap içen, insanları şarap içmeye davet eden
ve şarap şiirleri söyleyen Menûçihrî’de şarap, yaşamın merkezinde ve
hayatın kapsamı alanındadır. Bedenini, ruhunu kapsayan şarap, onun
dünyasını da kapsamış, ona renkli, eğlenceli ve asla onsuz olamayacağı
bir dünya sunmuştur.
KAYNAKÇA
A’şâ, Dîvânu’l-A’şâ el-Kebîr Meymûn b. Kays (nşr. M. Muhammed Huseyn), Beyrut 1950.
Atalay, Mehmet, İran Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan Gaznelilere Kadar, İstanbul 2014.
Ateş, Ahmet, “Menûçihrî”, İA, İstanbul 1971.
Avfî, Muhammed, Cevâmiu’l-hikâyât (nşr. Ca’fer Şiâr), Tahran 1374 hş.
Avfî, Muhammed, Lubâbu’l-Elbâb (nşr. Sa‘îd Nefisî), Tahran 1333 hş.
Beyhakî, Ebu’l-fazl Muhammed b. Huseyn, Târîh-i Beyhakî (nşr.
Menûçihr Dâniş Pejûh), Tahran 1376 hş.
Browne, Edward Granville, Târîh-i Edebiyyât-ı Îrân/Ez Firdovsî tâ Sa‘dî
(çev. Fethullâh Muctebâî), Tahran 1386 hş.
Dayf, Şevkî, el-Asru’l-İslâmî, Kahire 1976.
Demirayak, Kenan, Abbasi Edebiyatı, Erzurum1998.
Demirayak, Kenan, Arap Edebiyatı Tarihi III/Emeviler Dönemi, Erzurum
2012.
Demirel, Hamide, “İran Edebiyatında İlk Farsça Şiir Söyleyenler”, Ankara
Üniversitesi Doğu Dilleri Dergisi, sa. II/3, Ankara 1977.
Devletşâh, Alâuddevle Bahtîşâh, Tezkiretu’ş-şu‘arâ (nşr. Edward G.
Browne), Tahran 1382 hş.
DM, Dîvân-ı Menûçihrî-yi Dâmgânî (nşr. Muhammed Debîrsiyâkî), Tahran 1379 hş.

130  YRD. DOÇ. DR. SADIK ARMUTLU

Ethé, Herman, Târîh-i Edebiyyât-ı Fârsî (çev. Rızâzâde Şafak), Tahran 1337
hş.
Ferîver, Huseyn, Târîh-i Edebiyyât-ı Îrân yâ Târîh-i Şu‘arâ, Tahran 1341 hş.
Ferruhî, Dîvân-ı Hakîm Ferruhî Sistânî (nşr. Muhammed Debîrsiyâkî),
Tahran 1335 hş.
Furûzânfer, Bedî‘uzzamân, Sohen ve Sohenverân, Tahran 1358 hş.
Furûzânfer, Bedî‘uzzamân, Târîh-i Edebiyyât-ı Îrân, Tahran 1386 hş.
Hidâyet, Rızâ Kulî Hân, Mecma‘u’l-fusahâ (nşr. Muzâhir Musaffâ), Tahran
1381 hş.
İmâmî Efşâr, Ahmed, Gozîde-i Eş‘âr-ı Menûçihrî-yi Dâmgânî, Tahran 1382
hş.
Kurtuluş, Rıza, “Menûçihrî”, DİA, İstanbul 2004.
Musaffâ, Muzâhir, Pâsdârân-ı Sohen, Tahran 1335 hş.
Nu‘mânî, Şiblî, Şi‘ru’l-Acem (çev. Muhammed Takî Fahr Dâî Gîlânî),
Tahran 1335 hş.
Râvendî, Ebû Bekr Muhammed b. Alî, Râhatu’s-sudûr ve âyetu’s-surûr
(nşr. Muhammed İkbâl), Tahran 1364 hş.
Râzî, Şems Kays, el-Mu’cem fî me’âyîri eş’âri’l-Acem (nşr. Muderris Razavî), Tahran 1387 hş.
Râzî, Emîn Ahmed, Heft İklîm (nşr. Cevâd Fâzıl), Tahran 1341 hş.
Rûdekî, Dîvân-ı Rûdekî Semerkandî (nşr. Saîd Nefîsî-Y. Braginsky), Tahran
1373 hş.
Rypka, Von Jan, Târîh-i Edebiyyât-ı Îrân (çev. Îsâ Şihâbî), Tahran 1354 hş.
Safâ, Zebîhullâh, Târîh-i Edebiyyât der Îrân, Tahran 1351 hş.
Subhânî, Tevfîk, Târîh-i Edebiyyât-ı Îrân, Tahran 1388 hş.
Şafak, Rızâzâde, Târîh-i Edebiyyât-ı Îrân, Tahran 1353 hş.
Tehânevî, Muhammed Alî b. Alî, Keşşâfu ıstılâhâti’l-funûn, Beyrut 1998.
Yanık, Nevzat H., Arap Şiirinde Tasvir, Erzurum 2010.
Yıldırım, Nimet, Fars Mitolojisi Sözlüğü, İstanbul 2008.
Zerrînkûb, Abdulhuseyn, Bâ Kârvân-ı Hulle, Tahran 1386 hş.
Zevzenî, Ebû Abdillâh b. Ahmed, Şerhu’l-Mu’allakâti’s-seb’, Beyrut 1972.

İMAM GAZZALİ VE KARDEŞİ
PROF. DR. NİMETYILDIRIM 

ÖZ
Ebû Hamid Muhammed-i Gazzalî, 450/1058 yılında Tus’ta dünyaya
geldi. Dergahı; medresenin yanında “tarikat” ile “şeriat”ın birleştirilmesini simgeleyen özellikleriyle Horasan’daydı ve bu yüzden etkisi de daha çok Horasan’da görülmekteydi. Bir sufî ve bir vaiz olarak Cibal, Irak
gibi bölgelere seyahatlerde bulunmasına rağmen kardeşi Ahmed, tasavvufu Horasan şeyhlerinden almıştı ve o bölgenin sufî şeyhlerinin gelenekleriyle yakın ilgileri vardı. Her halükarda İmam Gazzalî ve kardeşi
Şeyh Ahmed’in tasavvuf anlayışları Horasanın iki farklı tasavvuf anlayışı ile Bayezid, Ebû Said ile İmam Kuşeyrî ve benzerleri gibi büyük önderlerin miraslarını sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: İmam Gazzalî, Ahmed-i Gazzalî, Tasavvuf.
ABSTRACT
Abu Hamid Muhammad-i Ghazzali was born in Tus in 450/1058. The
Dargah; was in Horasan with the characteristics that symbolize the merging of the "sect" and "shariat" beside the madrasah and so the effect was
seen more in Khorasan. Although he was on a trip to regions such as
Cibal and Iraq as a sufi and a preacher, his brother Ahmad had taken the
mystic from the Khorasan sheikhs and had close ties with the traditions
of the sufi sheikhs of that region. In any case, Imam Ghazzali and his
brother Sheikh Ahmad's understanding of mysticism presents the heritage of great leaders such as Bayezid, Abu Said and Imam Kushayri, and
so on with the understanding of Khorasan's two different Sufisms.
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چکیده
 درگاهش در. در شهر توس به دنیا آمد1058/450 ابو مید محمد غزالی در سال
مدرسه ای در خراسان بود که طریقت و شریعت را با هم نزدیک و همسو می نمود به
 هرچند.همین دلیل تاثیرات وی نیز در خراسان بیشتر از جاهای دیگر نمود یافته است
 تصوف را از،به عنوان واعظ سیاحت هایی در جبال و عراق داشت اما برادرش احمد
 به هرحال.شیوخ خراسان فراگرفته بود و با صوفیان منطفه نزدیکی های خوبی داشت
تصوف امام غزالی و برادش احمد میراث عقاید تصوف خراسانی است که از دو بازوی
 ابو سعید و کوشیری می باشد،بایزید
. تصوف، احمد غزالی، امام غزالی.:کلید واژه ها
İMAM GAZZALİ VE KARDEŞİ
Horasan tasavvufundan söz ederken İmam Ebû Hamid Gazzalî ve
kardeşi Şeyh Ahmed’in tasavvuf kapsamındaki halleri ve sözlerine değinmeden geçilerek bu konu hakkıyla anlatılmış sayılmaz. Bu iki kardeşin tasavvuf anlayışları ve yaşantıları arasında farklılıklar bulunsa da,
Ebû Hamid’in tasavvufu “sehv”1 ehlinin sözlerini andıran türden, kardeşi Ahmed’in tasavvufu ise da “sekr”2 ehlinin tasavvuf anlayışı türünden
olsa da bu böyledir. Öte yandan bu iki kardeşin tasavvuf alanındaki faaliyetleri hiçbir şekilde Horasan bölgesiyle sınırlı kalmamış olsa da yine
de bu eski İslâm tasavvuf yatağı/beşiği onların öğretilerinin asıl ve ilk
ortaya çıkmış olduğu bölgedir. Gerçekte Ebû Hamid, Irak’ta bir fakih ve
kelam bilgini olarak tanınmakta, Şam ve Kudüs bölgelerinde de sadece
tasavvufta seyr ü sülûkunun ilk aşamalarını anlatan biri olarak bilinmektedir.
Onun dergâhına gelince; medresenin yanında “tarikat” ile “şeriat”ın
birleştirilmesini simgeleyen özellikleriyle Horasan’daydı ve bu yüzden
Sahv; Cezbe, vecd ve aşk ile kendinden geçen salikin ayılıp his ve şuur âlemine
dönmesini ifade eden tasavvuf terimidir.
1

2

Sekr: sarhoşluk, tasavvufta terim olarak seyr ü sülûk esnasında gelen
feyzin etkisiyle sâlikin kendinden geçmesi anlamındadır.
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etkisi de daha çok Horasan’da görülmekteydi. Bir sufî ve bir vaiz olarak
Cibal ile Irak gibi bölgelere seyahatlerde bulunmasına rağmen kardeşi
Ahmed, tasavvufu Horasan şeyhlerinden aldığı için her ikisinin de o
bölgenin sufî şeyhlerinin gelenekleriyle yakın ilgileri vardı. Her halükarda İmam Gazzalî ve kardeşi Şeyh Ahmed’in tasavvuf anlayışları,
Horasanın iki farklı tasavvuf anlayışı ile Bayezid, Ebû Said ile İmam
Kuşeyrî ve benzerleri gibi büyük önderlerin miraslarını sunmaktadır.
Ebû Hamid Muhammed-i Gazzalî, 450/1058 yılında Tus’un Taberan
bölgesinde dünyaya geldi. Daha küçük yaşta bir çocuk iken babası Muhammed-i Gazzalî3 vefat etti. Onu küçük kardeşi Ahmed ile birlikte yetim bıraktı. Bu iki yetim çocuk bakılması için geriye bıraktığı birazcık
birikimle babalarının bir sufî dostuna teslim edildiler. Ancak büyük bir
ihtimalle yüz gösteren bir kıtlık ve genel bir geçim sıkıntısının ardından
bu birikimin tükenmesiyle babalarının sufî dostunun da yönlendirmesiyle Ebû Hamid ve kardeşi çareyi medreseye sığınmakta buldular. Medresede Ebû Hamid bir süre İmam Ebû Ali Ahmer er-Razkanî’den şafiî
fıkhı konulu ilk bilgileri aldı. Bir süre sonra Curcan’a gitti ve orada İsmailî hanedanından ünlü bir Şafiî fakihin öğrencisi oldu. Bu şehirde öylesine uzun bir süre kaldı ki, hocasının kendi el yazısıyla çok özenle koruması ve saklaması gereken de bilgi notları aldı. Tus’a dönüşte yolda
hırsızların saldırısına uğradı. Curcan’da aldığı o notları onlara yalvarıp
yakararak geri aldı. Tus’a döndüğünde orada birkaç yıl kaldı. Bu arada
yöre bilginlerinin birikimlerinden yararlanmakla birlikte ayın zamanda
Curcan notlarını korumaya çaba harcadı. Bir süre sonra bir grup arkadaşıyla Nişabur’a gitti. Nişabur Nizamiyye medreselerinde Ebu’l-Mealî
İmamu’l-Harameyn Cüveynî’nin (ö. 478/1085) öğrencisi oldu. Ünlü sufî
Ebû Ali-yi Farmedî (ö. 477/1084), o çağın büyük filozofu ve astroloğu
ünlü bilge ve şair Ömer Hayyâm (ö. 526/1132) ile tanıştı. Onunla birlikte
bu büyük bilgelerin ders halkalarında yer alan ünlü arkadaşları arasında
Kiyâ el-Herasî, Ebu’l-Muzeffer Hafî, Ebu’l-Muzaffer Ebiverdî, Ebu’lKâsım Hakimî ve İbrahîm Şebbâk gibi o çağın büyük ve ünlü kişileri de
vardı.
İmamu’l-Harameyn’in ölümüyle (478/1085) onun Nişabur’daki hayatı
da sona erdi. Asker-i Sultan’a gitti ve ünlü vezir Nizamülmülk’le birlikte
3

Gazzali kelimesinin okunuşuyla ilgili farklı görüşler vardır. Bu konudaki ayrıntılar için bkz. Firâr ez Medrese, s. 305-306.
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birkaç seyahate katıldı. Asker’e gelip giden ünlü bilgeler ve fakihlerle
girdiği tartışmalardaki başarısı onu zamanla vezirin katında son derece
nüfuzlu bir makama yüceltti, ona iyice yaklaştırdı. Asker’e gelişinden
altı yıl sonra Nizamülmülk (ö. 485/1092) onu “Zeynüddin” ve “Şerefü’leimme” nitelemeleriyle bir müderris olarak Bağdat Nizamiye medreselerinde görevlendirdi (484/1091). Bağdat’ta bir taraftan ders vermekle
uğraşırken bir taraftan da eserlerini yazan Gazzalî, aynı günlerde evlendi. Dört yıl sonra Bağdat’tan ayrılırken artık bekâr değildi. Vezir Nizamülmülk’ün öldürüldüğü günlerde de, Sultan Melikşah’ın ölümü günlerinde de o Nizamiye medreselerinde hocalık yapmaktaydı. Halife elMuztazhir Billâh’ın tahta çıkışı ve kendisine biat töreninde Nizamiye
müderrisi ve Irak fakihi olarak hazır bulundu. O törende halife kendisinden Batınîlerin görüşlerine reddiye olarak bir kitap yazmasını istedi.
O da bu kitabı yazarak el-Muztazharî adını verdi. Altı yıl süren ruhsal
ve tensel (bedensel) bir önemli (bir) krizin ardından Gazzalî, Bağdat Nizamiye Medreselerini terk etti. Sufî elbiseleri giyinip sufî kılığında hacca
gitme arzusuyla Bağdat’tan ayrıldı (488/1095). Şam’da ve Beytü’lMakdis’te görece uzun bir süre kalması, hac ibadetini yerine getirmesi,
Dımaşk Camii’nde çile ve itikafta bulunması onun tam iki yılını aldı.
Bütün bu iki yıl boyunca ders vermekten ve medreselilere yaklaşmaktan
kesinlikle uzak durdu. Bütün zamanını uzlet ve inzivada geçirdi. Kendi
el emeğiyle, Kur’ân yazarak geçimini sağlıyordu. Şam’da iki yıl geçirdiğini aktaran bilgiler gerçeklerle bağdaşmaz. Ancak o, Bağdat Nizamiye
Medreseleri’ni terk ettikten sonra yeniden, Nişabur’a sultan ve vezirin
ısrarlarıyla dönmesine ve yeniden ders vermeğe başlamasına kadar iki
yıldan uzun bir süre uzlette geçirmiş ve bu sürenin bir kısmını Şam’da,
diğer bir kısmını Kudüs’te, daha çoğunu da Horasan’da geçirmişti.
Şam’da Emevî Camii’nin bitişiğinde bir zaviyesi vardı. Söz konusu
zaviyede ondan önce o çağın ünlü zahitleri ve sufîlerinden Şeyh Nasr-i
Makdisî yaşamaktaydı. Gazzalî’nin, İhyâu ulûmi’d-din adlı eserinde,
Şeyh Nasr-i Makdisi’den söz eden cümlelerinden anlaşıldığı kadarıyla o,
bu şeyhle görüşmemiştir.4 Bazı yazarların eserlerinde onların görüşmüş
olduklarına dair verdikleri bilgilerin yanı sıra, onunla görüşmelerinin
Gazzalî’nin Bağdat’ı ve Nizamiye Medreseleri’ni terk ettikten sonra Dı-

4

İhyâu Ulûmi’d-dîn, s. Kahire 1939, I, 33.
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maşk bölgesine gitmesinin sebepleri arasında saymalarına rağmen böyle
bir görüşme kaynaklarda geçmez.
Şöyle bir olay anlatılır: Gazzalî, Dımaşk’ta Emevî Camii avlusunda
bir köylü vatandaşın bilginlere birtakım sorular sorduğunu, onların da
ona cevap vermediğini gördüğünde, konuyu fark edip soru soran kişinin
cevap alamadığını anlayınca yanına çağırdı ve sorularını cevapladı. Ancak köylü onun cevaplarını kabul etmedi. Fakihler, bu yoksul görünümlü kişinin verdiği cevapları köylüden dinleyince hoşlarına gitti. Bu tanımadıkları kişiden kendilerine ders vermesini istediler. O da onlara “O iş
bir başka gün olur” diye söz verdi ve oradan ayrılıp gitti. Bir başka yerde
de şöyle aktarılır: Yine bir gün Dımaşk’ta bir medreseye tanınmayacak
bir kıyafette gelir. Ders veren müderrisin, kendi sözlerini aktardığını
duyunca bu durumun, kendisini gurur ve kibre sürükleyebileceği ve
ilginç gelişmelerle yüz yüze bırakabileceğinden korkarak yine tanınmayacak bir şekilde medreseden çıkıp şehri terk eder. Sözün özü o, Şam,
Kudüs ve Hicaz seyahatlerinde olanca gücüyle kibir ve şöhret tehlikesinden uzak kalmaya çabaladı. Ardından da Dımaşk ve Beytü’l-Makdis’i
içine alan bütün bu gezilerine, hac ibadetini yaptığı hicaz yolculuğuna
son verip öz yurduna, Bağdat yoluyla Horasan’a doğru yola çıktı. Yeniden yurduna döndükten sonra da Ebû Said ribatında bir süre kalıp İhyâ
dlı ünlü eserinin Şam ve Kudüs’te bulunduğu dönemlerde yazmış olduğu bölümlerini kendisini iştiyakla dinleyen öğrencilerine ders okuttu.
Daha sonra ailesi, akrabaları ve çocukları için döndüğü Tus’ta uzun
yıllar inziva ve uzlet hayatı sürdürdü. Zamanını daha çok mistik bir yaşam tarzıyla riyazet, tefekkür dünyalarında ve eserlerini yazarak geçirdi.
Bağdat Nizamiye Medreseleri’ni terk edişinin üzerinden tam on iki yıl
geçmişti ki, Nizamülmülk’ün oğlu Fahrülmülk’ün, Nişabur Nizamiye
Medreseleri’nde ders vermesi isteğini kabul etti. Hocalığa yeniden başlamak üzere Nişabur’a gitti (499/1106). Fahrülmelik, Batınîler tarafından
öldürüldüğü sırada o Nişabur’daki ders halkalarında öğretime devam
etmekteydi. Bir taraftan derslerine devam ederken, öte yandan Nişabur
fakihlerinin kışkırtmalarıyla gerçekleşen aleyhindeki faaliyetleri nedeniyle Horasan sultanının sarayına Melikşah’ın oğlu Sencer’in huzuruna
çıkarıldı. Sonuçta Nizamiye derslerini ikinci kez terk ederek yeniden
Tus’a döndü ve yine inzivaya çekildi. 504/1110 yılında Bağdat Nizamiye
Medreseleri müderrisi Kiya el-Herasî’nin bir kez daha kendisini o med-
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reselerde ders vermek üzere davetine olumsuz cevap verdi ve ertesi yıl
Tus’ta inziva ve halvet hayatı yaşarken vefat etti (505/1111).
Gazzalî’nin hayatı son yıllarında Tus’ta Medrese ve hangâh arasında
gidip gelen bir seyir izledi. O, bilim sevdalısı öğrencilere ders vererek,
sufîlerle, gönül insanlarıyla oturup kalkarak onlarla derin sohbetlere
dalarak yaşamını sürdürdü. Bir taraftan en önemli eserlerini yazıyor,
diğer taraftan da ibadetle ve tefekkürle zamanını geçiriyordu. Hayatını
medrese dedikodularından hangâh halvetine ve inzivasına çekip getiren
ve burada gerçek dönüşüm mücadelesini gerçekleştiren, kelamcı ve fakih bir bilgeyi alıp münzevi tek başına sufîce bir hayat yaşayan, dünyayla ilgisini kesen bir arife dönüştürdü. Buna karşın birçok muhalifi onun
bu düşünce dünyası ve yaşam tarzındaki dönüşüm ve değişimi kavrayamadılar. Onun söylediklerinin doğruluğunda şüpheci algılayışlarını
sürdürdüler. Felsefeciler, kelam bilginleri ve fakihler genellikle onu düşünce dünyasında kararsız biri olarak nitelerlerken, tasavvuf anlayışını
ve algısını da değerlendirirken bazıları onun gerçek tasavvuf yoluna tam
girmediğini söyler, öyle kabul ederler. Gazzalî’lin İhyâ adlı eserini şiddetle reddeden, ondaki rivayetlerin bir kısmının zayıf olduğunu dillendiren Hanbeli ekolü fakihleri ve öncülerinden İbnü’l-Cevzî bunlar arasında yer alır. Ebu’l-Velîd Tartuşî ve Ebû Abdullâh Mazerî gibi bazı
Maliki ekolü fakihleri bu eseri asılsız sözler ve rivayetlerle dolu bir kitap
olarak niteler, daha da ileri giderek Gazzalî’nin bu eserinde ilmihal ile
ilgili değerlendirmelerini onun basiretsizliğine dayandırırlar. İbn Tufeyl
ve İbn Rüşd gibi Endülüs felsefecileri de onun felsefecilere karşı ortaya
koyduğu eleştirel bakış açısı ve kınamalarını eleştirirler. Mağrib şeyhlerinden İbn Harrâz da İhyâ’yı baştan sona bütünüyle bir bidat olarak değerlendirip yakılması için fetva vermiştir. Endülüslü ünlü sufî ve arif
İbn Sebîn-i İşbilî, Bed’ü’l-ârif adlı eserinde İslâm bilgeleri ve felsefecilerinden söz ederken Gazzalî’ye değinerek şunları söyler: “Dili iyi kullanamazdı, sözü güzel söyleyemezdi. Bazen sufîydi, bazen filozof. Eşarîydi, fakih idi,
şaşkınlıklar içerisindeydi. Klasik bilimlerdeki bilgisi örümcek ağından daha zayıftı, tasavvuf konusundaki durumu da bütün bunlardan farksız ve zayıftı. Onu
sufî tarikatına yönlendiren de kavrayışındaki bu kıtlıktı.” 5

5

Ebu’l-Velîd Tartuşî, Ebû Abdullâh Mazerî ve İbn Harrâz gibilerin
görüşleri konusunda bkz. Subkî, et-Tabakâtu’l-Kubrâ, IV, 122-132; İbn
Tufeyl’in, Hay b. Yakzan; İbn Rüşd’ün Faslu’l-makâl ile el-Keşf an Menahi-
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Bunlara benzer sözler İmam Gazzalî’nin muhalifleri tarafından değişik şekillerde dillendirilmiştir. Bazı muhalifleri, ahlaki ve düşünsel dönüşümünü onaylamaları ve itiraf etmeleriyle birlikte onun doğruluğunu
ve samimiyetini tereddütle karşılamışlardır. Bununla birlikte bu tereddütler birtakım kasıtlı bakışlar üzerine kuruludur. Gazzalî’nin hayatı ve
sözleri, onun yaptıklarının ve sözlerinin doğruluğunda bu şüphelerin hiç
birine yer bırakmamaktadır. Ancak bu ruhsal dönüşüm elbette akla karşı
bir isyan olarak algılanmamalı; tam tersine bu durumun, onun şu inceliğinden kaynaklandığını düşünülmeli: “Onun inanışında vahiy ve iman
konusuyla ilgili olan değerler, aklın kavrayışından ve fiziksel kanıtlardan ötedir. Onların kavrayış yolları “şuhud” ve “mükaşefe”den geçer.”
Gazzalî’nin eserlerinin sayısı oldukça fazladır. Bunun yanı sıra eserlerinin konularının çeşitliliği de dikkat çekicidir. Bunlar arasında: fıkıh konulu el-Vecîz, usûl konulu el-Mustasfâ, mantık konulu Miyâru’l-ulûm, felsefe konulu Makâsıdu’l-felâsife, kelam konulu el-İktisâd fi’l-itikâd, ahlak ve
tasavvuf konulu önemli eseri İhyâu Ulûmi’d-dîn ile Kîmyâ-yi Saâdet, eğitim konulu Ferzendnâme ve Nasîhatu’l-mulûk, gizemli bilimlerde Mişkâtu’l-envâr, Maznûnu’s-sağîr ve Maznûnu’l-kebîr, inançlar konusunda
Faysalu’t-tefrika, felsefecilerin görüşlerine karşı yazdığı Tehâfutu’l-felâsife,
Batınîlerin görüşlerine karşı yazdığı el-Mustazharî ile el-Kıstâsu’lmustakîm, kendi inançlarını anlattığı el-İmlâ an İşkâlâti’l-İhyâ, el-Munkız
mine’d-dalâl ve İlcâmu’l-avâm adlı eserleri sayılabilir.
Kaleme almış olduğu son eseri muhtemelen ölümünden birkaç gün
önce bitirmiş olduğu İlcâmu’l-Avâm’dır. Bu eserinde halk kitlelerinin
kelam konularındaki tartışmalarını ve bu konuya derinlemesine dalmalarını engellemek için çaba sarf etmiştir. Onun bir diğer küçük ancak çok
önemli eseri de el-Munkız mine’d-dalâl adlı kitabıdır. Bu eseri Gazzalî’nin
bir tür itirafnamesi olarak: ruhsal ve düşünsel sülûkuna; kelam, felsefe
ve tasavvuf konularındaki ayrıntılara yer vermektedir. Gazzalî’nin yaklaşık elli yaşlarında yeniden ders vermek üzere dönmüş olduğu Nişabur’da yazdığı bu eserde, Gazzalî ruhsal dönüşümüne ayrıntılarıyla yer
verirken o çağdaki bilimler konusundaki görüşlerini de yansıtır. Öte
yandan eser onun son dönemlerindeki inanışlarını; sufî tarikatını, ke-

ci’l-edille ile Tehâfutu’t-tehâfut adlı eserlerindeki görüşleriyle ilgili olarak
bkz.: Firâr Ez Medrese, s. 276-279. İbn Sebîn konusunda bkz. Massignon,
L., Textes Inedits, s. 29-30.
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lamcılar ve filozofların yollarına tercih ettiği doğrultudaki inançlarını da
ortaya koymaktadır. Bu eserini Gazzalî, bir dostunun bilimler ve inanç
akımlarının amaçlarını ortaya koyması ve kendisinin de bütün bu inançsal ve düşünsel görüş ayrılıkları arasında gerçek dediği makama nasıl
eriştiğini konu alan bir eser yazmasını isteği üzerine kaleme almıştır.
Gazzalî’nin bir dostunun isteği üzerine yazdığı ve kendi düşünceleri
yanında yaşamından da söz ettiği bu eserindeki tasvirler, onun ruhsal ve
düşünsel heyecanını göstermektedir. Eserin bazı bölümlerinde tartışmalı
konular olsa da hayatının son dönemlerine ait kısımlarında kesinlikle bir
tereddüt oluşturacak konular yer almamaktadır. Eserin ilk bölümlerinde
şunları hatırlatır: “Ben gençliğimin başlangıcından şimdilerde yaşım elliyi
geçtiği şu günlere dek her zaman her inanç grubu ve her dinsel akımın gizli ve
gizemli inançları konusunda araştırmalar yaptım. Gerçekleri araştırma konusundaki aşkım ve ilgim beni öylesine derecelere eriştirdi ki; daha ilk başlangıç
döneminde bile başkalarını taklid etme yolunda hiç yürümemiştim. Şunu net
olarak biliyordum: benim amacım evrendeki her şeyin gerçekliği üzerinde araştırma yapmak ve onu öğrenmekti. O yüzden ilk olarak bilginin gerçeğinin olduğunu araştırıp öğrenmem gerekirdi. Böylece anladım ki kesin bilgi, tereddüde ve
şüpheye yer vermeyecek şeklide ortaya çıkar, içerisinde kuruntu ve yanlış ihtimali asla olmaz. Bunun üzerine işte bu belirttiğim yolla erişemediğim ve içerisinde şüphe bulunan bilgiye güvenilmez ve bu bilgiye kesin bilgi adı da verilemez. Kendi öğrendiğim bilgileri düşündüğümde, bunları zihnimden geçirdiğimde anladım ki; böylesine kesin bilgiyle iç içe bilgiler duyularımla ve zorunluluklarla iç içe olan konular dışında sahip değilim. Bütün bunların sonucunda da
sorunları algılamada duyular yetiler dışında bir şeye güvenmemem gerektiğini
kavradım.”
Gazzalî’nin bu konudaki bu sözleri Fransız filozof Descartes’ın Aklı
doğru kullanma tarzı konusundaki sözlerini andırmaktadır. Elbette
onun bu konudaki düşünsel sıkıntıları ve tereddütlerini ortaya atmaya
gerek yoktur. Ancak Gazzalî, el-Munkız mine’d-dalâl adlı eserinde belirttiği gibi şüphelerinden kurtulup arındıktan sonra gerçeklik yolunun yolcularını kendi yaşamış olduğu çağda dört temel gruba ayırmaktadır:
1. Kendilerini ileri görüşlü ve yetkili gören kelamcılar.
2. Kendilerini eğitim ordusu olarak gören ve bilgilerini de masum
imamlardan aldıklarına inanan Batınîler.
3. Mantık ve kanıt yetilerinin güçlü olduğunu düşünen filozoflar.
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4. Özel kişiler ve huzura/Tanrı’ya en yakın nefisler olarak bilinen mükaşefe ve muşahede ehline ait özelliklerle donanmış özel kişilikler olarak
kabul eden Sufîler.
Gazzalî şöyle der: “Ben gerçeğin bu dört grubun söyledikleri dışında bir
şey olmadığını kavradığımda hemen bu grupların kapılarına dikildim; yaptıklarını ve söylediklerini araştırmaya koyuldum. Önce kelam ilmine yöneldim. Sonra felsefeyle uğraştım. Ardından Batınîlerin bilgi kaynakları ve içeriklerinin
detaylarını araştırdım. En son olarak da sufîlerin yollarına merak saldım. Ancak
kelam bilimi, benim hedeflediğim amaç için yeterli görünmüyordu. Çünkü kelamcıların amaçları bidatçılar karşısında sünneti savunmaktı. Akli zorunluluklar dışında hiçbir şey ile teskin olmayan ve başka bir şeye teslim bayrağı çekmeyen ben, onların sözlerinden gereği gibi yararlanamadım. Felsefe öğrenimine
yöneldim. Onları da aralarındaki yoğun ve şiddetli görüş ayrılıklarına rağmen
üç grup içerisinde gördüm: Dehrîler, Tabiatçılar ve İlahiyatçılar.
Bunlar arasından Dehrîler evreni kadim olarak nitelemekte, bu yüzden de
evren için bir yaratıcı düşünmemektedirler. Tabiatçılar ise yaratılışta ve doğada
bulunan olağanüstülükleri görmelerine rağmen yaratıcının varlığını inkar etmezler, ancak “mead”ı da (dönüş yeri, kıyamet) kabul etmezler. Onlar da
Dehrîler gibi zındıklığa ve tensel hayatın şehvetleri içerisine düşmüş gruplar
olarak kabul edilir. İlahiyatçılar da Müslüman filozoflar arasında Farabî ve İbn
Sina gibilerin takip ettikleri Eflatun ve Aristoteles gibi ilahiyatçılar ise hem
Dehrîlerin ve hem de Tabiatçıların görüşlerini kabul etmemekle birlikte kendilerinin birtakım görüşler ve bazı sözleri de küfür sayılabilecek, bidat kabul edilebilecek türdendi. Onların bazı sözlerini kabul etmek bile bir sürü eleştirilere neden
olmaktaydı. Olmasa bile onlardan kaynaklanacak afetler önemli zararlara da yol
açabiliyordu. Bunlar hem tenlerin yeniden dirilişini reddediyorlar ve hem de
genelde: Tanrı’nın bilgisini sınırlıyorlar, bir yandan da evrenin ezeli olduğunu
düşünüyorlardı.
Bunların kitaplarını okumak, üzerinde düşünmek ve araştırmalarım da felsefenin beni temel amacıma eriştirmediğini gösteriyordu. Onların sarıldıkları tek
güç olan akıl tek başına bütün konuları kapsayıcı bir güce sahip değildi ve de
bütün sorunların üzerindeki zorlukları kaldırmaya perde aralayamıyordu. Bu
yüzden o günler çok önemsenen ve yaygın olan öğrenime yöneldim. Özellikle de
o günler hilafet tarafından bir işaretle onların görüşlerini reddeden bir eser yazdım. Daha sonra Batınîlerin sözlerine yer veren eserleri ve onların görüşlerini
irdeledim. Onların “masum muallim”e ihtiyaç duyulması konusundaki iddialarını da çeşitli zorluklar ve problemlerle iç içe gördüm. Yine onların “masum
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imam” inanışlarını “bilgi” olarak algılamalarının da birtakım sorunlarla iç içe
olduğunu anladım. Bu konudaki problemleri ve anlayışsızlığı kendileri bile çözememiş, bir başka ifadeyle bu sorunu anlayamamışlardı bile. Bu kargaşanın
içerisinden nasıl çıkacaklar, bu sorunu nasıl çözebileceklerdi?! Bu grubu da
yakından tanıyıp görüşlerini kavradığımda onların da gerçeği arayıp bulmada
sözlerinin ve inanışlarının da halk kitlelerini yoldan saptırma ve aldatma dışında başka bir amaç taşımadıklarını gördüm.
Sonuç olarak bütün bunları gözlemledikten ve düşüncelerini ayrıntılarıyla
öğrendikten sonra bütün gücüm ve çabamla sufî düşünce ve mistik çevrelere
yöneldim. Onların tuttukları yolun, bilginin ötesinde bir de pratikte bilgisinin
doğrultusunda yaşamayı, bilgiyi hayata geçirmeği gerektirdiğini gözledim. Onların bilgilerinden elde ettikleri en önemli sonucun da, insanın beğenilmeyen,
kötü özelliklerinden uzak durması ve onlardan bütünüyle arınması, kalbin Tanrı
dışındaki her şeyden temizlenmesi gerektiğini anladım. Bilgi, benim açımdan o
bilgiyi hayata geçirmekten daha kolaydı. Bu yüzden ilk olarak onların kaleme
almış oldukları kitaplara ulaşmayı ve onları incelemeği önemsedim. Bu eserler
arasında Ebû Talib-i Mekkî’nin, Kûtu’l-kulûb, Haris-i Muhasibî’nin eserleri,
Cüneyd, Şiblî ve Bâyezid’in sözleri ile diğer tasavvuf öncülerinin görüşlerini
öğrenmeğe çaba sarf ettim. Onların ne demek istediklerini anladım. Bütün bunların ardından onların bu yollarında sadece öğrenim ile yol alınamayacağını
kavradım. Bunun için özel bir zevk, özel durumlar ve özgün haller ile niteliklerin değiştirilmesi gerektiğini anladım. Çünkü insanın sağlığın ve tokluğun
sınırlarını sebepleri ve şartlarıyla bilmesiyle bizzat sağlıklı ve tok olması arasında fark vardır. Bir başka karşılaştırmayla da şöyle; insanın sarhoşluğun tanımını bilmesiyle, bizzat sarhoş olması arasında fark vardır. Nitekim aklı başında bir
adamla hasta bir doktor sarhoşluğun ve hastalığın sınırların bilirler, ancak kendileri sarhoşluktan ve sağlıktan uzaktırlar.
Bütün bunlardan anladım ki; onlar bizzat bu halleri yaşayanlardır, sadece
söz olarak söyleyenler değil. Ben onlara ait olan ve bilgi yoluyla elde edilebilecek
şeyleri öğrendim. Artık öğrenemediğim hiçbir şey kalmadı. Yeniden dönüp kendi
halime bir göz atınca beni her tarafımdan kuşatan ve aralarına alan birtakım
ilgilerin ortasında buldum. Yaptığım işlere baktığımda da her şeyden çok öğretimle uğraşıyordum. Öylesi bilimlerle uğraşıyordum ki o bilimlerin ne ahiret
yoluna bir yararı vardı ve ne de önemli sayılırlardı. Öğretim uğraşıma da derinden bakınca onun da bir makam sevdasından kaynaklandığını, ad ve san için bu
işi yaptığımı gördüm. Bütün bunların ardından çok ciddi bir tehlikeyle yüz yüze
olduğumu anladım. Birden eğer bütün bu kaçırdıklarımı telafi etmezsem ateşler
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içerisinde kalacağımı görür gibi oluverdim… Bağdat’ı terk ettim ve bütün varlığımı dağıttım; ailem ve çocuklarımın ihtiyacı olanından fazlasını elimden çıkardım… Ardından Şam’a geldim. Yaklaşık on yıl Şam’da yaşadım. Orada halvet
ve uzlet dışında hiçbir uğraşım olmadı. Tasavvuf kitaplarından öğrendiğim
doğrultuda “riyazet” ve “mücahede” yolunda nefsimi arındırmak, yüreğimdeki
kiri, pası temizleyip kalbimi arı duru bir hale getirmek için elimden geleni yapmaya çabaladım. Bir zaman Dımaşk mescidinde itikafa girdim. Her gün minareye çıkıyor ve orada kapıyı yüzüme kapatarak uzlet hayatı yaşıyordum. O zamanlardaydı, bazı düşüncelerim ve çocuklarımı arzulamam beni vatanıma doğru çekmeğe başladı. Önceleri herkesten çok yurduma dönme arzusundan çok
uzaklarda olsam da sonunda bu arzumu bir kenara bırakıp yurduma geri döndüm. Ancak orada da halvette yaşamaya ve iç dünyamı arındırmaya olan şiddetli arzularım beni yine uzlette yaşamaya zorladı.
Ancak zamanın şartları, kadın ve çoluk çocuk derdi, hayatın gerekleri ve zorlukları yöneldiğim amacıma erişmede beni zorunlu değişiklikler yapmak zorunda bırakıyor ve arı, duru halvette yaşama saflığını bulandırıyordu. Yaklaşık on
yıl boyunca böylesi bir hayat yaşadım. Ancak bu halvet hayatım boyunca öylesine ilginç şeyler keşfettim ki onların hepsini burada sayıp dökme imkanım yok.
Ancak şu kadarını söylemeliyim ki; sufîler yüce tanrının tertemiz ve kutsal yolunda yürüyen en özel yolculardır. Onların yaşam tarzları ve hayatları için
çizdikleri programları insanlar içerisinde en güzel yol ve en yararlı programdır.
Yolları en doğru yol, ahlakları da en güzel ahlaktır. Sözün özü: temizlik anlayışları ilk önce kalp temizliği olan, temel ilkeleri ilk olarak kalbin Tanrıya anmada
istiğrak haline gelmesini sağlama, son aşaması da “Fena fillâh: Tanrının varlığında yok olma” olan; iç dünyalarını yüce yaratıcıdan başka her şeyden arındırmak olan yola tutunanlarla ilgili ne söylenebilir ki?!
Özetle: onların tutundukları bu yolun daha ilk duraklarında görünmeyen
evrende keşifler ve görünmezleri görme hali belirir ve nitekim onlar uyanıklık
halinde melekleri ve peygamberlerin ruhlarını dünya gözleriyle görür, onların
seslerini duyar, onlardan güçleri ve yetileri oranında yararlanırlar. Bir sonraki
aşamada onların bu evrendeki yetenekleri ve becerileri gelişir; resimler ve suretleri görme aşamasını geride bırakarak söz ve kelimeler ile açıklanamayacak kadar
yüce makamlara erişirler. Sonunda iş çok ileri bir boyutlara erişir: bunlardan bir
kısmı tanrının varlığına hulul ettiklerini iddia ederlerken, bazıları tanrıyla bir
olduklarını, bir kısmı da onunla vuslatta olduklarını dillendirirler. Ancak bütün
bunlar hatalı davranışlar ve yanlış algılamalardır. Elbette bu evrende kendisine
zevk alma yetisi verilmemiş kişi, peygamberlik makamından sadece bir ad veril-
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miş olan kişidir ve yetilerinden hiçbir özelliğe sahip olamaz, onlara yaklaşamaz
bile. Ancak evliyaların kerametleri gerçekte onların peygamberlik yoluna girmekte olduklarının ilk belirtileri olarak kabul edilir… İşte bunlar kendileriyle
oturup kalkan hiç kimsenin en küçük bir zarara bile uğramayacağı topluluklardır. Onlarla arkadaşlık ve sohbet imkanına erişemeyenlerin… Bunların ötesindeki topluluklar bütün bu anlattıklarımızı inkar eden ve bir türlü kabule yanaşmayan cahiller güruhudur. Bu sözleri duyduklarında şaşırıp kaldıklarını gösterir ve ilginç bir kıskançlık duygusuna kapılırlar… Bunlar, Ulu Tanrı’nın kalplerini kapatıp mühürlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kişilerdir…”
Gazzalî böylece kelam çevrelerinde, felsefecilerin arasında ve müsbet
bilimler ortamında bilginlerde bulamadığı kesin ve gerçek bilgiyi sufîlerin mükaşefelerinde elde etmiş, böylece vahyin ve peygamberliğin gerçeğini bu bulunduğu sufî ortamlarda anlamış ve kavramıştır. Onu Bağdat’ta medreseden ve medrese çevrelerindeki dedikodulardan uzaklaşmaya ve kaçmaya zorlayan düşünsel dönüşüm, artık kendisi için makam
sevdası ve şöhretin arzu olmaktan çıktığı dönemlerde yeniden Nişabur
ve Tus’ta kendi sufî anlayışı ve yolunun doğrultusunda tekrar medreseye çekip getirir. Ancak bu kez medrese, dergâh ve hangâhtan sadece bir
adım uzaklıktadır. Yine bu kez uğraşacağı bilim dalları, dünyevi bilimler, fakihler ve kelamcıların mirası olan bilimler değil, ibadetlerin gizemleri, sufîlerin halleri, insanı kurtuluşa götürecek ya da doğru yoldan
uzaklaştıracak kurtarıcı veya yok edip tüketici bilimlerdir. Bu gerekçeyle
de İmam Gazzalî’nin, halkın, tasavvufun temelleri ve amaçlarındaki
beklentilerini esas alarak yazdığı temel eserlerinden biri İhyâu Ulûmi’ddin’dir. İhya aynı zamanda Gazzalî’nin en ayrıntılı ve en önemli eseridir.
Bu önemli yapıtında Gazzalî, sufî öğretiyi, fakihler ve kelam çevrelerinin
sonuçsuz çabalarından başka bir şey olmayan bilgiler karşısında diriltmekte; “şeriat” ve “tarikat” arasındaki bağı da güçlendirerek şeriata daha fazla güç ve derinlik sağlamakta, bunun yanı sıra tarikata da yaygınlık kazandırarak beğenilirliğini artırmaktadır. Gazzalî, kitabın tamamını
Şam’da bulunduğu sırada yazmamış olmasına ve bazı bölümlerini Horasan’da uzlet ve yalnızlık içerisinde bulunduğu bir dönemde kaleme almış olmasına rağmen eserden anlaşıldığı kadarıyla bir yerde 500/1106
yılına işarette etmekte6 ve bu tarihte o kesinlikle Şam’da bulunmamakta-

6

Asin Palacious, Espirutuolidad De Al Gazely Su Sentido Cristiano, Madrid 1935, s. 35.
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dır. Çünkü 490/1097 yılında yurduna döndüğü günlerde öğrencilerinden
bir kısmı İhyâ adlı eserinin bir kısmını Bağdat’ta ondan ders almışlardır.
İhya, “Dört Rubu”dan oluşur. Her rubu, “On Kitab”a ayrılır. Bu tasnif
gerçekte fıkıh bilim dalındaki tasniflerle örtüşmektedir. Gazzalî, bu eserindeki bu tarzıyla resmi ve zahiri fıkıh bilimi yanında ya da karşısında
batıni ilişkiler ve fıkhı da sunmaktadır. Bir tür kalplerin fıkhı. Muhtemelen Ebû Talib-i Mekkî’nin Kûtu’l-kulûb’unu göz önünde bulundurarak,
İmam Kuşeyrî’nin Nuhvu’l-Kulûb adlı eserinin de etkisinde kalmış olması, onun İhyâ adlı “kalplerin fıkhı”nı konu alan en önemli başyapıtı yazmasının en büyük sebeplerinden biridir. Kendisi bu eserinin kalplerin
fıkhı olduğunu kabul etmese bile eserini yazış tarzı ve içeriğinden fıkıh
eğilimi olduğu anlaşılmakta, konuları ve bölümlendirilmesi açısından da
fıkıh kitapları tarzını yansıtmaktadır. Eserin “Dört Rubu” ve “On Bab”lı
sistemi kitabı kırk kitap halinde sunmaktadır. Bu bölümlerden ilk on
kitap “İbadetler”, ikinci on kitap “Adetler”, üçüncü on kitap “Helak
edenler”, son on kitap ise “Kurtarıcılar” bölümlerinden oluşmaktadır.
“Birinci Rub”; bilgi, inançlar, temizlik, namaz, zekat, oruç, hac, okuma adabı, zikirler ve virdler. Adab ve ibadetlerin gizemlerine yer veren
ilk bölümde yazar, bütün bu gizemin arka planında zahiri özelliklerin
yanı sıra ibadetlerin ve adabın sonsuz derinliklerine yönelmekte, hakka
yaklaşmanın ibadet yoluyla nasıl gerçekleşebileceğinin yollarını da göstermektedir. Bu rubun ilk iki kitabı, bilgi edinme ve inançları konusuna
ayrılmış, teorik olarak da aynı zamanda ilk sufî öğretileri açısından alabildiğine önemlidir. Çünkü Gazzalî’nin ilk kitabında yer verdiği konu;
özellikle de değişik bilim dallarında “öğrenilmesi gerekenler” ile “öğrenilmesine gerek olmayanlar”dır. Elbette yazarın zahir ehli fakihlere yönelik eleştirel bakış açısı onun amacının gerçekte ibadette temel ilkenin
ve en önemli noktanın kalp ve niyet olduğunu vurgulamak istediğini
göstermektedir. Fakihler sadece dışa bakarlar. Onların “ilim” dedikleri
de çoğu zaman dünyevi ilim dışında bir şey değildir. Fakihlerin bilgilerinden işte böylesi bir algılama yazarın sufîce yaklaşım tarzını ve görüşlerini gösterdiği gibi, resmi ve geleneksel adabın ötesinde hakka yaklaşmayı amaçlayan kişilerin düşüncelerini de aktarmaktadır. Gazzalî bu
eserinde; Peygamber’in, “arayıp bulmalarını bütün Müslümanlara vacip
olarak nitelediği bilgi”nin hangi bilgi olduğunu göstermeğe çabalamaktadır:
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Zararlı ve yararlı bilgi arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
O çağda yaşayan bilim adamları neden hataya düşmüşlerdir?
Neden bilginin özü değil de kabuğu onların payına düşmüş ve
onlar da bu kabukla yetinmişlerdir?

Kendisi bu kitabının tamamında sözünü ettiği ve tasarladığı bilimin
“muamele bilimi” olduğunu, kitabın konusundan uzaklarda bulunan
“mükaşefe bilimi” olmadığını belirtir. Ancak onun tasarladığı ve kitabı
boyunca vurguladığı muamele bilimi de, daha çok “kalplerin algılamasıyla
ilgili eylemler” ve “kalp merkezli ibadetler”dir. Bilgi konusunda tekrar tekrar genel halk kesimlerinin bu bilgiyi olduğu gibi gerçek şekliyle algılamakta yanılgılara düştüklerini hatırlatır, onların dinsel bilimlerle ilgisi
bulunmayan nice bilimleri dinsel bilim sandıklarını, bilginin afetlerini
kabul etmediklerini; bu yüzden “dünyevi bilim adamları”yla “ahiret
bilim adamları” arasında bir fark görmediklerini belirtir. Bilginin ve öğrenmenin faziletiyle ilgili Kur’ân ve hadiste çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Peygamber’in, öğrenilmesinin farz olduğunu bildirdiği bilimin;
kelamcılar, hadisçiler, fıkıhçılar ve sufîler kesimlerince her birinin farklı
farklı kendi bilim dalları olduğu kanısını taşırlarken, Gazzalî, bu öğrenilmesi peygamber tarafından farz olarak bildirilen bilimin “hayata geçirilecek bilim” olduğunu söyler. Bu bilimin farz oluşu konusunda da “farz-ı
kifaye” ile “farz-ı ayn” arasındaki farkı gözetmenin gerekli olduğunu
vurgular. Dünya işlerinin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli olan ve
öğrenilmesi kaçınılmaz bilimlerden; insan vücudunun sağlıklı olması
açısından gerekli “tıp bilimi”, insanlar arası ilişkilerde gerekli olan “matematik bilimi” gibi bilim dallarında öğrenim görmek farz olarak kabul
edilir. Ancak bu farz oluş bir farz-ı kifaye kategorisindedir. Bunun yanı
sıra fıkıh da dünya işleriyle ilgili bir bilim olarak kabul edilir. Fıkıh ilmiyle tıp ilmi arasındaki fark; fıkıh ilminin şeriat bilimlerinden olması,
peygamber öğretilerinden kaynağını alması, aynı zamanda ahiret yolu
yolcularının bu yola sarılmaları dışına bir çarelerinin olmayışı, birtakım
zahiri eylemlerle bağlantılı olmasına rağmen zahiri eylemlerin batıni ve
kalbi eylemlerle bağlantılı olması gerekçesiyle birbiriyle kaçınılmaz bir
birliktelik gerektirmesidir. Bütün bunlardan hareketle farz-ı ayn olan şey
dünyevi bir bilim değildir ahiret yoluna yönelik bir bilimdir. Ahiret yolu
ilmi de iki kısma ayrılır: birincisi “mükaşefe”, ikincisi de “muamele”.
Mükaşefe ilmi; “sıddık” ve “mukarreb” adlarıyla bilinen kesimlerin il-
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midir. Bu bilimin temeli de gerçeğin üzerindeki perdenin kaldırılıp bir
tarafa konulmasıdır. Bu da kalbin birtakım kötülüklerden ve karartılardan bütünüyle temizlenmesini gerektirir. Ancak bu da riyazet, bilgi ve
talim ile gerçekleşebilir.
Bütün bunları burada detaylandırma imkânımız yoktur. Ancak muamele ilmi diye bilinen bilim dalı, kalbin durumları, insanı tehlikelere
atan ve tehlikelerden koruyan bilgileri kapsamaktadır ve farz-ı ayn olarak kabul edilir. Onsuz asla sonsuz ve kesin kurtuluşa erişilemez. Yoğun
halk kitlelerinin bilginleri “fıkıhçılar” ve “kelamcılar” diye iki gruba
ayırdıkları gerçeği yanında; insanın halk içerisinde ün kazandığı şeyin
farklı, Tanrı’nın katında erdem olarak sayılan şeyin de farklı olduğunu
da göz ardı etmemek gerek. Elbette ki gerçek bilginler, Allah’ın rızası
dışında hiçbir şeyi önemsemezler. Geçmiş dönemlerin fıkıhçıları da aynen böyle düşünmüşlerdir. Daha sonraki çağların bilginleri gibi onların
da hedefleri vakıfların yönetimi, yetim mallarının korunması, yargı ve
yürütme, birtakım akranın önüne geçme ile sınırlı değildi. Tam tersine
kalp bilimlerine daha çok yönelmişlerdir. Nitekim İmam Şafii, Ahmed b.
Hanbel ve Ebû Hanife’nin yaşantılarıyla ilgili kaynaklarda aktarılanlar;
onların zühdle, kalbin halleriyle haşir neşir olmalarını göstermektedir.
Gazzalî de İhyâ adlı eserinin daha ilk bölümünde okuyucularının bu
eserinden beklentilerinin kalbin eylemlerine yönelik olması gerektiğini;
ibadetler ve adetler konusunda da söz edeceği konuların sadece zahiri
yönlerinin değil anlamsal derinliklerinin ve ruhlarının daha çok söz konusu olduğunu vurgulamaktadır. Bütün bu ayrıntılar, ahiret yolu yolculuğunda insanı helak edecek olan işler ile onu kurtaracak işlerin neler
olduğunun farkındalığını yaratmak; helake götüren yollardan nasıl korunulabileceğini, kurtuluşa götüren yollara nasıl girilebileceğini ve öylece ahirette huzura erilebileceğini göstermek içindir. Ancak işte bu sonuca
götüremeyen bilginin hiçbir yararı yoktur. Bundan da öte hiçbir yararı
olmayan bilgi, yerilenlerin arasında yer alır; bilgi yararlı ise ondan hangi
düzeyde ve hangi ölçülerde yararlanılabileceğine, o bilgiye ihtiyaç olup
olmadığına bakılmalıdır. Bütün zamanı ona ayırmak ve onu edinmeğe
çabalamak insanı diğer önemli uğraşlarından alıkoyar. Böyle olunca da
yararlı bilgi zararlıya dönüşür ve yerilir.
Sözün özü; İnsanı kurtarıcı yollara yönlendiren ya da helak edecek ortamlara sürükleyen, insanın halleri ve niteliklerini konu alan bilgi alabildiğine değerli, son derece önemli ve edinilmesi zorunludur. İşte bu ge-
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rekçeyle büyük bilge İhyâ adlı eserinde baştan sona kadar ahlak, ahlakın
nefisle ilgili sebepleri ve etkenlerine özenle ve ilgiyle eğilip bu değerleri
işlemiştir. İhyâu’l-ulûm, bir tür ahlak kitabı, bir bakıma eğitim ve öğretim
amaçlı bir eserdir. Yazar bu eserinde insanı bilginin öğrenilmesi zorunlu
yani farz olan kısmıyla tanıştırmaya çabalamakta; bunun yanı sıra bilgiyi
mevki ve makamlara erişmek için, övgü ve kıskançlık amacıyla; bilginin
afetleri arasında sayılan münazara ve mücadele için öğrenmekten alıkoymaya çalışmaktadır. Yapılması “farz-ı ayn” olan ibadetlerin bilinmesi
ve gizemlerinin öğrenilmesi elbette tam anlamıyla inanç esaslarına bütünüyle yönelmeği de gerektirir. Bu inançlar da sadece ezberleme ve anlama ile tamamlanamaz, kalbi inanma, kesin kabullenme ve onaylamayı
da gerektirir. Toprağa saçılan bir tohum misali; sulanmalı, beslenmeli ki
meyve verebilsin. Elbette yoğun halk kesimleri bu inançların zahir kısmını kesin onaylayarak inanmakta olduklarından dolayı doğru yoldan
sapmıyorlar, ancak “Sıddıklar” ve “yakın kullar”ın imanı olan kesin
inanma ve tasdik, mücahede ve riyazet ile oluşmaktadır. Böylece genel
halk kesimleri yani avam, iman için kelam ve münazaraya gerek duymaz. Sıddıkların kesin imanı da bu durumun ötesindedir ve mükaşefe
bilimiyle ilgilidir. Buradan hareketle; kelam ve münazara biliminin ahiret yolunda kimseye o kadar da yarar sağlamamakta olduğu anlaşılmaktadır. İhyâ adlı eserin ikinci rubu bölümü; “Adetler”i konu almaktadır.
Bu da ibadetlerin ötesinde insanoğlunun günlük hayatındaki uyması
gereken kurallar ve adetleri ve dış dünyayla olan ilişkilerini düzenleyen
konuları kapsamaktadır. Bütün bu günlük hayat eksenli kurallar ve adab
“şeriat” olarak adlandırılır. Bunların da bir kısmının nefsi ya da şeri
edeblerle ilgili olduğunda kuşku yoktur.
Bu “Rubu”da Gazzalî, sırasıyla “On Bölüm”de: “Yeme adabı”, “evlenme adabı”, “çalışıp kazanma adabı”, “helal ve haram adabı”, “arkadaşlık adabı”, “uzlet adabı”, “yolculuk adabı”, “sema adabı”, “iyilikle
emretme adabı”, “peygamberlik adabı ve ahlakı” konularında sözün
hakkını vermektedir. Özellikle bu rubun sonunda Peygamber’in ahlakından ve onun hayatıyla ilgili rivayetlerden başka bir şey olmayan “nübüvvet ahlakı”nı öne çıkararak sufî ahlakı ve sufî usullerini Peygamber’in yaşantısı ve sünneti üzerine kurmayı; din bilimlerinin gerçek anlamıyla ihyası için nefislerin gerçek anlamıyla tasfiyesi ve tezkiyesi yolunda güvenilir ve gerçekçi bir ölçüt oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu
bölümde sözü edilen önemli konulardan biri de, özellikle tasavvuf tarihi
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açısından çok önemli es-Sema ve’l-vecd kitabıdır. Bu kitapta yazar sema ve
sema’ın caiz oluşu konusunda fakihçe bir tavır sergilemekte ve sufîce bir
sonuca varmaktadır. Özetleyecek olursak; her türlü fısk ve lehviyat ihtimalinden uzak kalması şartıyla semaı caiz görmekle birlikte Aişe’den
aktarılan birtakım rivayetlerle bu cevazı nübüvvet yaşantısı ve ahlakına
dayandırmakta; onun hayatı ve ahlakıyla kanıtlamaktadır. Elbette “rub-i
ibadât” kitabının son bölümünde “nübüvvet ahlakı”ndan elde ettiği verilerle Peygamber’in her türlü aşırılıktan ifrat ve tefritten kaçındığını
sunmaktadır. “Rub-i mühlikât” ve “rub-i münciyât” bölümlerinde Gazzalî’nin söz konusu ettiği “rub-i ibadât” ve “rub-i adât” bölümleri daha
çok batın ile ilgilidir. İşte bu incelik ve bu ayrıntılar apaçık bir şekilde bu
konuya tasavvuf rengi vermektedir.
İhyâu’l-ulûm’un “üçüncü rub”u olan “rub-i mühlikât” bölümüne; kalbin ilginçliklerinden nefsin riyazete olan ihtiyacından ve şehvetin kırılarak alt edilmesinden söz ederek başlamakta, ondan sonra da bu rubuda
olan diğer kitaplarda; “nefsi helak olmaya sürükleyenler”; “dilin afetleri”, “öfke”, “kıskançlık”, “dünya tapkınlığı”, “cimrilik”, “mal sevdası”,
“makam ve gösteriş”, “kibir ve böbürlenme” ile “gururun yerilmesi”ni
ele alan ilginç konulara yer vermektedir. Özetle: dilin afetleri konusunda
batıllara dalma, sövme, lafazanlık, lanet okuma, alaya alma ve gıybet
etme gibi yerilen davranışlarla ilgili çok ince değerlendirmeler yapmaktadır. Bu bölümlerde Gazzalî, kıskançlık, makam sevdası, böbürlenme,
gurur ve özellikle de bilginler ve sufîlerin başına bela olabilecek özellikleri ortaya seriyor ve okuyucuyu o yerilen huylardan uzak durmaya
çağırıyor. Onun özellikle tasavvuftaki meşrebini gösteren bu rubun ilk
kitabıdır (kalp ve kalbin ilginçlikleri konusu). Gerçekte “kalb evreni”ne
yönelme, kalbin ilginçlikleri ve gizemine eğilme, mistisizmin en önemli
konuları arasındadır. Bu konuda Gazzalî özel dikkati ve özeniyle meseleyi ele alarak sufî bakış açısından incelemekte ve değerlendirmektedir.
Bu rubuda da –“ibadetler rubu”unda olduğu gibi- Gazzalî’nin marifeti
değerlendirmesine yoğun ilgisini gösteren dikkat çekici nokta, onun
kendince insanın kalbini tasfiyesiyle edineceği bilgi konusunda yaptığı
incelemedir: Bu bilgi de ona göre insan için duyular ve yetilerin hiçbir
etkisi olmadan ancak kalbin arındırılmasıyla elde edilebilir bir bilgidir.
Bu tür bilimlerin izahında Gazzalî kalbi bir sarnıca benzetir: ona göre su
ırmaklardan sarnıca aktarılabilir, sarnıcın dibinde kuyu yapılabilir, toprağı alınarak kuyunun derinliklerinden tertemiz suyun kaynaması ve
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sarnıcı doldurması sağlanabilir. Elbette kuyunun suyu çoğu zaman tertemiz ve boldur. Kalp de işte bu sarnıç gibidir. Bilgi de aynı bu şekildedir. Duyular ve yetiler yoluyla kalbe akıp gelen her şey kalbin özünü
arındırması ve gerçeğe erişmedeki perdeleri ortadan kaldırarak eldi ettiğinden daha değersiz ve azdır. Ancak söz konusu arınmaya erişme muamelat bilimiyle asla ilgili değildir. Tamamı mükaşefe bilgisine bağlı ve
ona dayalıdır. Sonuç olarak şöyle denilebilir: kalbin tasfiyesi ve arındırılması duyular ve kavrayışlarla edinilebilen bilgilerden daha derin ve
daha ince bilgilere dayanır. İşte bu ayrımı Gazzalî Çin ve Rum ressamlarının hikayesiyle gözler önüne sermektedir: O hikayede Çinli ressamlar
duvarı tasfiye edip arındırarak, Rum ressamların karşı duvara çizdikleri
resimlerden daha güzel ve aslından daha alımlı ve çekici olarak çizmişlerdir. Bu derin değerlendirmelerden Gazzalî’nin vardığı sonuç; sufîlerin
marifete ve gerçeğe erişmede tuttukları yol, kelamcılar ve filozofların
gittikleri yollardan daha doğru ve daha iyi olduğudur. İşte onların tuttukları yoldan gidilerek ancak kurtarıcılara erişilir ve gerçek kurtuluş ve
kesin arınma da bu yolla olabilir.
Gerçekte İhyâu’l-ulûm’un son rubuu olan “rub-u munciyat”, kurtuluşa
erişmenin yolunu, ruhsal sülûkun aşamalarını “mühlikat” adını verdiği
kötülüklerden sakınmada görmektedir. Sırasıyla; “Sabır ve şükür”,
“korku ve ümit”, “fakr ve zühd”, “tevhid ve tevekkül”, “muhabbet ve
rıza”, “niyet ve ihlas”, “murakebet ve muhasebe”, “tefekkür ve zikir” ve
“ölüm ve ötesi” adlarıyla işlediği on kitap boyunca Gazzalî, nefislerin
kurtuluşlarını sağlayacak, yeniden dirilişi ve gerçek dine erişmeği, gerçek bilgiye ve irfana varmayı da içeren yolu göstermektedir. Bu kitaplar
boyunca ayet ve hadislerle harmanlayarak sufîlerin durumlarını menkıbelerini de aktararak konuyu tasavvuf ile renklendirmesiyle birlikte yine
de ona göre tasavvuf sadece ruhani hallere dalmak değildir. O, kişinin iç
dünyasını temizleyip arındırması, şeriat yasalarına sarılması, Peygamber’in ahlakıyla ahlaklanmasının da bu yolda son derece önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Gazzalî’nin tasavvufî görüşlerine yer verdiği ya da onun bu konudaki
görüşlerini ve tuttuğu yolu yansıtan diğer eserleri arasında muhtemelen
Horasan’da, Nişabur’da ders vermeğe yeniden başladığı yıllarda yazdığı
Mişkâtu’l-Envâr’dan söz edilmelidir. Bu eserindeki yorumlama zevki ve
felsefi meşrebi onun Nişabur’da kınanması ve muhaliflerince karşı birtakım hareketler başlatılmasına neden oldu. Elbette bu eserin tamamının
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ya da bazı bölümlerinin Gazzalî’ye ait olup olmadığında birtakım kuşkular vardır. Ancak ona ait olduğu kabul edildiğinde ortada çözülemeyecek bir sorun da görünmemektedir. Aynı zamanda söz konusu eserin,
bazı araştırmacıların vardıkları sonuçlar dikkate alındığında Eflatun’un
Tasuat’ı ve Yeni Eflatunculuk akımıyla bağlantısı yoktur. Bütün bunlara
rağmen eserdeki işrak meşrebi ve yorumlama zevki alabildiğine derin ve
değerlendirmeğe yaraşır bir tarzdadır. 7 Konu “nur ayetleri” ve “hicaplar
hadisi”dir. Aydınlık ve karanlıktan oluşan yetmiş türlü perdeler. Gazzalî
bu eseri bir azizin isteği üzerine kaleme almıştır. Ancak bu eseri yazmaya girişmesinde; bu tür sırların ortaya dökülmesinde gösterdiği ihtiyattan dolayı eserin ehil olmayanların eline geçmesi mümkün olmayan
eserler kategorisinden olmasını arzuladığı anlaşılmaktadır. Gazzalî’nin,
“Tanrı”yı ondan başka asla bir ikincisi bulunmayan, bütün ışıkların da
ondan alındığı “bir ışık” olarak nitelediği eser de budur. Elbette burada
Gazzalî’nin amacı ve ışık ile kastettiği “varlık”tır. O “Nur ayeti” diye
bilinen ayetin tefsirinde şu noktaya varmaktadır: “Nur varlığın simgesidir. Elbette varlık da ondan başka bir şey değildir. Diğer bütün varlıklar
ona göre göreceli olarak yokluk ve karanlıktır. Nitekim her var olan
odur”. “Doğu da Allah'ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı)
oradadır. Şüphesiz Allah'(ın rahmeti ve nimeti) geniştir, O her şeyi bilendir”
Kur’ân’ın bir ayetidir (Bakara, 115). Ona işaret edebilen her şey, bir kimliği olabilen her şey, asla ondan başkası olamayacaktır. İşte burada “La
ilahe illallah” avamın tevhididir. Havassın tevhidi ise “La ilahe İlla hu” da
gizlidir” sırrını hatırlatmaktadır. Bu değerlendirme, elbette daha tam,
daha kapsayıcı ve daha doğrudur.8 Karşısında farklı görüşleriyle direnen
muhaliflerini ve kargaşacı güruhu ona karşı tahrik eden sözleri de gerçekte onun “gerçek ışık/gerçek varlık hakkın/Tanrının sahip olduğu gerçek ve ışıklar ışığı/nuru’l-envar”dır. Bütün diğer ışıklar ve hüzmeler
ondan müstear ve iktibas ışıklardır. Hepsinin varlığı ondan kaynaklanmaktadır. Nitekim her şeyin varlığı ve kimliği de ondandır. Ondan başka olan varlık, var olsa da yine varlığını ondan almaktadır ve o varlık
gerçek değil mecazidir. O halde kimlik ve işaret hep onu gösterir. Hakikat yolunun has ve en yakın erginleri sıddıklar: doğru kişiler ve mukarrebun diye bilinen en yakınlar, bütün kimliklerini sadece onun adına var
7

Mişkâtu’l-envâr’ın yazarı konusundaki tartışma için bkz. Firâr Ez
Medrese, V, 234.
8 Mişkâtu’l-envâr (yay. Ebu’l-Ala Afifî), Kahire 1964, s. 59-60.
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bilirler. Elbette bir tür yumuşatılmış vahdet-i vucud rengi taşıyan bütün
bu görüşler yorumlamaya yönelişten kaynaklanmaktadır. Ancak Gazzalî, yorumu/tevili batınîlere ait bir özellik olarak kabul ettiğinden tevil
ehlinden bilinmeyi istemediği için bundan a(o)lanca gücüyle kaçınmakta; bu konuda şöyle söylemektedir: “Bu algılama tarzı zahiriliği ve onların
inançlarını yok saymayı salık verecek bir tür ruhsat olarak kabul edilmemelidir”.9 Belki de o, zahiri korumakla onu kabul etmekle zahirin de ötesine
geçebilen bir değer olarak kabul edilmelidir. Böylece bu aynı zamanda
havassın tevhidine erişme, yolunu bulabilme, avamın tevhidini yok
sayma anlamına da gelmez. Sözün özü onun kardeşi Ahmed-i Gazzalî ile
öğrencisi Aynu’l-kuzât Hemedanî’nin sözlerine benzeyen böylesi sözler
İmam Gazzalî’nin sözleri arasında çok nadir olarak görülür. Bu tür meselelerde son derece ihtiyatlı olan İmam, bu gibi yerlerde sözü kısa keser
ve kendisince çok değerli olan böylesi sözlerin ehil olmayanların kulağına erişmesini engellemeğe çabalar.
Onun tasavvufu, gerçekte şeriatı koruma temelleri üzerine yükselir. O
yüzden böylesi gizemli ve değerli sözlerin avama erişmesi ve onlar arasında yaygınlaşmasına asla gönlü elvermez. Bundan da öte, avamın
inanç temelleri ve akaid ilkelerine dalmalarını da engellemek ister. Nitekim son eseri İhyâu’l-ulûm’da da sade ve katıksız bir imanı, arı ve duru
bir inanca dönmeyi “niçinsiz” ve “nedensiz”, “şaibesiz” bir inanışa yönelmeği salık verir. Gazzalî’nin diğer bazı eserleri –örneğin el-Maârifu’lAkliyye- akli hikmet ile keşfedilebilir hikmet arasında bir tür tereddütlerde olduğunu gösterir. 10 Son eser, İbn Tufeyl’in Hay b. Yakzan’ının giriş
bölümünden anlaşıldığı kadarıyla onun zamanında “başkalarından saklı
kalması gereken” türden sayılırdı. Gazzalî’nin kendisi de Cevâhiru’lKur’ân adlı eserinde bazı eserlerinin ehil olmayan kişilerden gizli ve saklı
kalması gereğini dillendirir. Bu tür eserlerin resmi felsefi görüşlere yer
veren felsefecilerin inanışlarından söz eden metinlerden olduğu pek de

9

Mişkâtu’l-envâr, s. 73.
Bu kitabın bir nüshası Astân-i Kuds’ta bulunmaktadır. Oxford, Paris, Milan ve Oskorial’da bulunan diğer dört nüshasını esas alarak İspanyol araştırmacı Cabanelas bir özetini hazırlamıştır. Ancak bu kitabın
Gazzalî’nin son eseri olduğuna ihtimal vermemektedir. Bkz. Cabanelas
D. En, Al-Andalus, 1956, I, 26; Miscelánea de Estudios, Árabes y Hebraicos,
Universidad de Granada, 1958, I, 8.
10
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uzak görünmemektedir. Buna ek olarak imam Gazzalî’nin düşüncesi ve
sözlerinden, İslâm dünyasında yoğun derin ve yaygın etki bırakanlar
onun herkesçe bilinen önemli eserleridir. Örneğin bunlar arasında
Tehâfutu’l-felâsife, İhyâu ulûmi’d-din, Kimyâ-yi Saâdet yer almaktadır.
Ona ait olduğu söylenen eserlerdeki görüşler ve düşüncelerden hareketle onun inançları ve düşünceleri konusunda kesin yargıda bulunmak
doğru kabul edilemez. Hayatının son yıllarında yazmış olduğu eserleri,
onun felsefe ile olan ilgisini kesmiş olduğunu göstermektedir. EdDürretu’l-Fâhire fî keşf-i ulûmi’l-Âhire adlı Gazzalî’ye ait olduğu şüpheli
eser de gerçekten onun kaleminden çıkmış ise, bu durumda imamın son
yıllarındaki düşünce tarzını gösterir ve halkın inanışlarına doğru bir
eğilime girdiğini ortaya koyar. Nitekim bir görüşe göre onun son eseri
olan İlcâm da yine aynı şekilde onun halk inanç tarzına yakınlığını göstermektedir. Kendisine ait olduğu söylenen Minhâcu’l-abidîn adlı eserin
onun kaleminden çıkmış olması oldukça şüpheli ve zordur.11 Ancak bazılarına göre de onun son eseri budur. Bu durumda bu kitapta da onun
inanç sisteminin son zamanlarda halk kitlelerinin inanç özelliklerine
yaklaştığı yargısı ağır basmaktadır. Her halükarda İmam Gazzalî’nin
hayatının son yılları medrese ve medreselilere karşı bir tavır almasıyla
geçmiş, halk inançlarına yaklaşması da belli düzeylerde felsefeciler ile
kelamcıların görüşlerine ve yaygın sözlerine karşı oluşmuş bir tepkisel
davranışı göstermektedir. Ancak onun tasavvuf anlayışı asla ve hiç bir
zaman felsefe ve kelam arasında şaşkın şaşkın dolaşan birinin anlayışı
değildir. Çünkü o çocukluğundan beri içinde bulunduğu, gençlik yıllarında da süregelen bir tasavvuf anlayışına sahiptir ve tasavvufu yakından bilmektedir. Ancak halkın kitaplarını incelemek kendisinin de aktardığı gibi ona bu inançları yakından tanıma ve derinliklerine erişme
imkânı sağlamış, Bağdat Nizamiye’sini terk etmesi, Şam ve Kudüs seferlerindeki riyazetleri onu sadece “zevk ve sülûk” ile anlaşılıp kavranabilecek ve oluşabilecek şeye eriştirmiştir.
Onun özgün tasavvufu da şeriat ile tarikatın sentezlenmesinden oluşan özgün bir tasavvuftur. Bu yüzden de Cüneyd, Muhasibî, Ebû Talib-i
Mekkî gibi ulu şeyhlerin tasavvuf anlayışlarına çok yakındır. Bu tarikat
yolunda da sekr ehlinin sözlerine şathiyelerine yer yoktur. Nitekim onun
birtakım şeyhlerden bu kapsamda aktardığı sözleri ve yorumları, onların
11

Ayrıntılar için bkz. Firâr Ez Medrese, s. 262-263, 264.103.
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zahirlerine göre yargıda bulunmayı asla doğru görmezdi. Bütün bunlara
ek olarak onun sufî eğilimli olması, çağdaşı tasavvuf önderleri ve anlayışlarını zaman zaman eleştirmesine ve yerden yere vurmasına asla engel değildi. İhyâu’l-ulûm’da görüldüğü gibi çalışıp çabalamayı geçimini
sağlamayı umursamayan ve sürekli dergâhta, hangâhta miskin miskin
oturan, dolaşıp halktan sadaka toplayan sufîleri son derece sert bir dille
eleştirir; onları riyakarlıkla şöhret peşinde koşmakla ve dilencilik yapmakla itham ederdi. Eserlerinden birinde de tasavvuf ehli ve sufî olduklarını iddia edenleri; sufîlerin sözlerini ve düşüncelerini taşıdıklarını
söyleyen, ancak bu sözlerin anlamlarından nasipsiz olanları kınayarak
zahid ve sakıngan olsalar da bu inanış ve eylemlerinin kalplerini etkilemediğini söyler. Ancak “arif” olarak adlandırdığı, aynı zamanda kendi
ruhsal yolculuğunu da el-Munkız mine’d-dalâl adlı eserinde onların yollarıyla birleştirerek sona erdirdiği gerçek sufîler, ona göre; nefsani arzularının esiri olsalar da, günahlara dalsalar da ikiyüzlülük ve aldatmadan
uzak kalanlardır. Bunlar, Tanrıya da sadece cennet sevdası ve cehennem
korkusundan dolayı değil; sadece tanrıları olduğu için taparlar, daha çok
Tanrı’ya zaman ayırırlar, kendilerine değil.
Elbette Gazzalî’nin ruhsal yolculuğu kendisinin de el-Munkız’da anlattığı gibi mükaşefe ve keşfiyyat bilimiyle sonuçlanmaktadır. Söz konusu bu keşfiyyat biliminden İhyâu’l-ulûm’da da ilginç anlatımlarla söz
eder; kalbin iki penceresinden evrene açılan ve oraya varan yol; duyular
ve yetilerle ve akılla erişilen makamlara gider; zevk marifetine ve keşfiyyata açılan pencereden giden yol ise melekut evrenine açılır oraya eriştirir. Bunun ise tanımı ve tarifi asla mümkün değildir. Ancak bununla
birlikte bunun, erişilemez, hayali ve kuruntudan ibaret, gerçek dışı olduğu anlamına da asla gelmez. Çünkü herkes kendi iç dünyasında, kendi kalp evreninde çoğu kez oluşum sebepleri ve ne tür geliştikleri konusunda bir haberi olmadan birtakım evrenlere gidip gelmiş ve birtakım
farklı hallerde bulunmuştur. Bununla birlikte bu evrenler ve bu hallerin
gerçeklikleri konusunda da hiç kuşkuya kapılmamıştır. Örneğin birisi
kolaylıkla; özen ve dikkatle bir şiirin iyi ya da kötü olduğunu anlayabilir
ve bu algıladığını, kavradığını şiir zevkinden paylarını almamış olan
başkalarına aynı dozda ve aynı anlayışta aktaramayabilir, anlatamayabilir. Aynı şekilde mükaşefe ve işrak yoluyla bir bilgiye erişebilen birisi bu
algıları ve öğrendiklerini başkalarına sade ve kolay bir dilde aktaramayabilir. Gerçekte işte bu incelik, sufîlerin öğretisinde onların sözlerine ve
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düşüncelerine gizemlilik özelliğini vermekte, onların sözlerine yorumlama, zevk alma ve açıklama gereğini oluşturmaktadır. Gazzalî bu yüzden defalarca onların sözlerinde zahir hükümlerince davranılmamasını
hatırlatmaktadır. Bundan da öte Gazzalî felsefeyi bir kenara bıraktığı
dönemlerde; Farabî ve İbn Sina’yı kınadığı yıllarda bile filozofların kanıtlama yöntemlerinden uzak kalmamıştı.
Bunun yanı sıra onun İhyâ adlı eseri de; nefsin halleri, bu hallere götüren ve sebep olan ögelerin düzenlenmesi ve anlaşılmasını tanımlamada Meşşaî düşünce tarzı ve renginden etkilenmiş görünmektedir. Kelamcılar ve filozoflar dünyasından sufîler evrenine geçmiş olan onun
düşünsel dönüşümünün sıhhat ve samimiyeti konusunda kuşku yoktur.
Zaman zaman onun son dönemlerinde kaleme alınmış -el-Munkız mine’ddalal gibi- bazı eserlerinde görülen bu felsefi renk de sadece onun tasavvuf ve manevi zevk evreninin öğretilerine yönelişiyle birlikte düşünce
tarzı kanıtlama yeteneği mantık ölçüleri ve gerçek kanıtlara dayanmaktadır. Ancak onun tasavvuf öğretisini bir tür Yeni Eflatuncu öğretiden
etkilenmiş olarak algılayan bazı çevrelerin12 sözleri abartılı olarak değerlendirilmelidir. Düşüncesi ve sözlerinde böylesi bir renk tonu algılansa
da, onun kasıtlı olarak ya da taklit yoluyla Yunan düşüncesine teslim
olmuş olduğu tasavvuru kabul edilebilir değildir. Bu aradaki benzerlik
de İslâm tasavvuf düşüncesinin gayr-i müslim birtakım ulusların tasavvuf felsefesine başlangıç dönemlerindeki düşüncelerine benzemesinden
ibarettir. Her halükarda Gazzalî ve bazı eserlerine yöneltilen şiddetli ve
yoğun eleştiriler bile onun Müslümanların düşünceleri ve inanç dünyaları üzerindeki olağanüstü etkisinin tanığıdır. Burada şaşırtıcı olan şudur: onun etki alanı da asla ve hiçbir zaman sadece İslâm dünyasıyla
sınırlı kalmamıştır. Bunun da ötesinde Yahudi felsefesi ve Ortaçağın
skolastik hikmet algısı yollarıyla Yeni Avrupa felsefi ve mistik anlayışını
bile etkilemiştir.
Ebû Hamid-i Gazzalî, Bağdat ve Bağdat’ın Nizamiye’sini terk ettiğinde yerine kardeşi Şeyh Ahmed’i bıraktı. Ancak bir süre sonra o da, orada
ders verme görevini terk ederek kardeşinden daha sıcak bir ilgiyle tasavvufa yöneldi ve daha derin bir sufîlik yoluna girdi. Nitekim daha
sonraları ondan etkilenmiş ve onun müridi makamında bulunmuş kişi12

Bu konuda ayrıntılar için bkz. Wensick, A. J., La Pensee de Ghazzali,
1940, s. 199.
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lerden olanlar arasından Aynu’l-Kuzât-i Hemedanî pervasızlıkları gerekçesiyle şiddetli suçlamalarla karşı karşıya kaldığı gibi kendisi de özellikle Hanbeliler ve diğer şeriat eksenli grupların bağlılarınca vaaz meclislerinde şathiyye karışık sözleri nedeniyle kınandı ve eleştirilere tutuldu.
Her halükarda İmam Gazzalî’nin bunca şöhreti ve başta İhyâ adlı kitabı
olmak üzere eserlerinin sufî yolunun yaygınlaşması ve yücelmesinde
son derece etkili olmasına rağmen küçük kardeşi Ahmed’in kendisinden
daha çok tasavvuf dünyasında çok daha fazla ün ve önem kazandığı bir
gerçektir. 13
Bundan da öte sufî gelenek ve törelerinde yaygın olduğu gibi irfan ve
tasavvuf dünyasında kardeşi İmam Gazzalî’den daha yüce makamlarda
olduğunu dillendiren birtakım kerametlerinden de söz edilmektedir.
Örneğin onun bir defasında kardeşinin arkasında namaz kılarken namazını bir yerinde kestiği ve dışarı çıkarak namazını yeniden kıldığı aktarılır. İmam Ebû Hamid, onu bu yaptığından dolayı azarlarken o şöyle diyordu: “İmam namazdayken ona uydum. O katırını sulamak için çıktığında
imamsız namaz kılamayacağım için ben de çıktım.” Onun bu sözleri üzerine
İmam şöyle der: “Namaz esnasında o katıra su verilmediği aklıma geldi.” Bir
defasında da müridleri İmam’ı ararlarken Şeyh: “Kardeşim kanlar içerisinde” diye onlara seslendi. Müritleri birtakım kişilerin İmam’a bir kötülük
yapabileceğinden korktukları için endişelendiler. Daha sonra onu mescitte buldular. Şeyh Ahmed’in kendisiyle ilgili sözünü ilettiklerinde o
ağladı ve şöyle dedi: “Kardeşim doğru söylemiş; kadınların ay haliyle ilgili bir
konuyu düşünüyordum”. O ve kardeşiyle ilgili bir diğer hikâye de Cevâhiru’l-esrâr’da aktarılır. Buna benzer bir aktarım da Şeyh Fahreddin-i Irakî
tarafından biraz farklılıklarla kaydedilmiştir. Olay, Şeyh Ahmed ile Tebriz zabıtası arasında geçer. Cevâhiru’l-esrâr’ın aktarımına göre: Bir gün
İmam Gazzalî, Şeyh Ahmed’e şöyle der: “İyi bir derviş olsaydın sen, şeriat
yolunda bundan daha fazla çalışırdın”. Bunun üzerine Şeyh ona: “İyi bir
bilgin olsaydın sen hakkı bilme ve tanıma konusunu bundan daha fazla önemserdin.” İmam ona: “Ben bu meydanda herkesten daha önde olduğumu sanıyorum.” Şeyh ona şöyle cevap verir: “Gizemler pazarında sanı malının ne değeri olur?!” bu konuşmanın ardından birlikte kadıya gitmeğe karar verirler.

13

Bu konuda ayrıntılar için bkz. Sübkî, Tabakât, IV, 54-55, İbn Cevzî,
el-Muntazam, IX, 260-262, İbn Hallikân, Vefeyât, I, 80-82; Karşılaştırın;
Ritter, H., Das Mer Der Seele, Leiden 1955.
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Şeyh: “En iyi kadının Peygamber olabileceğini” söyleyince, İmam: “O
nasıl görülebilir?” dedi. Bunun üzerine şeyh: “Peygamberi istediği an göremeyen kişi gerçek bilgiden payını almamıştır” der. İmam, bunun üzerine
çaresiz geceleyin halvete çekildi ve Peygamber’e yönelip yalvararak
Peygamber’i istedi. Birden uyku evrenine daldı ve Peygamber’in yanında bir kişiyle geldiğini gördü. Kendisine, ‘gerçeğin bilgisine sahip olduğunu’ müjdeledi. Peygamber’in yanında bulunan kişi elinde kapaklı bir
kap taşıyordu, Peygamber ondan birkaç hurma alarak İmam’a verdi.
İmam, uykudan uyanır uyanmaz elindeki hurmayla kardeşinin odasına
koştu. Kapısını çaldı. Ahmed, içerden şöyle seslendi: “Birkaç hurma tanesi
için bu kadar nazlanmaya gerek yok.” Kapıyı açtığında Peygamber’in kendisine hurma verdiği kabın o odada olduğunu gördü. Ahmed o hurma
kabını gösterip şöyle dedi: “Peygamber benden rızamı almadan o birkaç hurmayı sana vermedi.”
Bu olaydan sonra İmam, kardeşi Ahmed’e karşı son derece saygı
duymaya ve onun bir öğrencisi, müridi gibi davranmaya başladı. 14 Şeyh
Ahmed ve kardeşi ile ilgili benzeri hikayeler Şems-i Tebrizî Makaleleri’nde
de görülür. Orada şaşırtıcı olan ise, Şeyh Ahmed’in bir “ümmi” olarak
nitelenmesi ve dersten, medreseden uzak biri olarak tanıtılmasıdır. Bunun yanı sıra Şeyh Ahmed dışında İmam Gazzalî’nin çok zengin ve tacir
olan diğer bir kardeşi olduğundan da söz edilir. Bunun ise gerçekle bir
ilgisi bulunmamaktadır. Şeyh Fahreddîn-i Irakî’nin, Gazzalî’nin bu kerametiyle ilgili benzer bir hikâye de Ahmed Gazzalî’ye değil, İmam Gazzalî’ye ait bir hikayedir. Hurma yerine kara üzüm kurusu. 15
Her halükarda Şeyh Ahmed vaaz vermekle uğraştığından, (onun)
vaaz meclisleri de son derece ün kazandığı ve halk kitleleri tarafından da
yoğun ilgi gördüğü için kitlelerin zihinlerinde alabildiğine ilginç bir keramet kahramanı olarak yer etmişti. İmam Gazzalî’nin şöhreti ve her
tarafa yayılan ünü yukarıdaki örnekte olduğu gibi bu kerametlerden
bazılarının ona ait olduğu algısını oluşturmuştu. Künyesi “Ebu’l-Feth”
14

Şeyh Ahmed’e ait bu tür kerametler için Hüseyn b. Hasan-i Sebzevarî, Cevâhiru’l-esrâr, Lekhenov, 1312, 40-42.
15 Makâlât-i Şems, Mevlana Müzesi Nüshası, varak: 96-94; Fahruddîn
Irakî, “Uşaknâme”, Külliyât (Yay. Said-i Nefisî), s. 302-303; Şems hikayesinde Şeyh Ahmed olayı Şeyh Ruzbihan hikayesiyle karıştırılmıştır. Eserin basılan şeklinde de bu karmaşık şekliyle yer almıştır.
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olan Şeyh Ahmed’in lakabı da “Mecdüddin” idi. İbn Hallikân’ın kayıtlarına göre birtakım rivayetlerde aktarılmasına karşın o ne ümmi ve ne de
bir hangâh zahidiydi. O, sufîyane eğilimleri bulunan bir bilgin ve fakihti.
Bunun yanı sıra, vaaz vermeği ders vermekten daha çok severdi. Fıkıh
dalında kardeşi İmam Gazzalî’nin Bağdat’ı hacca gitme amacıyla terk
ettiğinde, yerine Nizamiye’de bir halifesi ve yardımcısı olarak bırakabileceği kadar bilgi ve birikim sahibiydi. Bununla birlikte o da bir süre bu
görevi sürdürdükten sonra Nizamiye’deki ders halkalarını terk ederek
vaaz, seyahat ve sufî şeyhlerle birlikte bulunmaya yöneldi. Ancak onun
sözleri olarak aktarılan ve kardeşinin hayatının son anlarını konu alan
bir rivayetten kardeşinin bu son günlerinde Tus’a yerleştiği ya da gidip
geldiği anlaşılmaktadır. Diğer vaizler gibi genellikle hayatı seyahatlerde
geçen Ahmed-i Gazzalî, daha çok Rey, Kazvin ve Hemedan’da yaşamaktaydı. Zaman zaman Bağdat’a da gidiyor, bütün sohbet meclisleri yoğun
kitlelerin olağanüstü ilgisini çekiyordu. Onun vaazlarına böylesi bir ilginin duyulmasının gerekçeleri arasında İbn Neccâr’ın da aktardığı gibi,
yumuşak yaradılışlı olmasının yanı sıra güzel görüşlü olması, sözlerinin
ve sohbetinin son derece tatlı olması da yer almaktaydı. İbn Hallikân da
bu konulara değinmektedir. Bütün bunlarla birlikte onun sözleri arasına
serpiştirdiği son derece ince ve derin anlamlı nükteler de, İbn Cevzî’nin
belirttiği gibi onun vaaz meclislerinin kitleleri olağanüstü bir şekilde
kendisine çekmesinin en önemli etkenleriydi.
Bağdat’ta onun vaaz meclisleri genellikle Taciye ve Bihruz Rabatı’nda
gerçekleşirdi. Hem halk kesimleri ve hem de elit tabakaların dikkatlerini
çekerdi. Bir defasında Selçuklu sultanı Mahmud’un sarayında vaaz vermiş ve ödül de almıştı. Onun vaaz meclislerinden bir kısmı Said b. Fars
ellebanî tarafından “seksen üç meclis” olarak derlenmiş ve “iki cilt” olarak yayınlanmıştır. El-Kasas ve Müzekkirin adlı eserinde, bu vaazlardan
bir kısmını aktaran İbn Cevzî bu derlemeyi gördüğünü ve Şeyh’in bizzat
kendisinin de bunların bulunduğu kitap üzerine “Bunlar benim sözlerimdir” diye yazmış olduğunu aktarır. Ancak bütün bu yoğun ilgiye rağmen
onun söz konusu vaaz meclislerindeki sözleri bir dereceye kadar pervasız ve şathiyelerle karışıktı. Bu da fakihler ve hadisçilerin yoğun tepkisini
çekiyor, ona karşı bu çevreleri tahrik ediyordu. Bağdat Hanbeli bağlıları
onun bu vaazlarını alabildiğine eleştiriyor ve kınıyorlardı. Ebû Saîd-i
Semanî onları “yalan ve iftira” olarak değerlendiriyor ve şöyle diyordu:
“Bu zamanda ulu kişilerden bu facirin kanını döküp de Allah’a yakınlaşacak
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olan biri yok mudur?” Ahmed-i Gazzalî’nin söz konusu edilen vaazlarından içerisinde cesur ifadeler ve şathiyyelerin bulunduğu bazı örnekler,
İbn Cevzî’nin el-Muntazam adlı eserinde de aktarılmaktadır. Bu örneklerin çoğu son derece cesurca ve korkutucu derecede şathiyelerle doludur.
Örneğin bir mecliste Hallac’tan aktarılanların benzeri olarak şöyle demiştir: “Ey Müslümanlar! Bunda önce sizi Allah’a inanmaya çağırıyordum.
Şimdilerde ise sizi ondan sakınmaya çağırıyorum. Sadece kendisine beslenen
sevgiden dolayı zünnar bağlanan Allah’a, sadece aşkından dolayı cizye ödenen
Allah.” Bir başka mecliste de şöyle der: “Musa, Allah’a ‘Kendini göster bana’ dediğinde kendisine: ‘Göremezsin asla beni’ cevabı verildi. Bunun üzerine o
şöyle cevap verdi: ‘Ya rabbi senin işlerin hep işte böyle: Adem’i önce seçtin.
Sonra rezil ettin. Sonra da onu cennetten kovdun. Şimdi de beni Tur’a çağırdın.
Verdiğin bu cevapla şimdi düşmanlarım beni kınayacaklar. Dostlarına bunları
yapıyorsan, düşmanlarına kim bilir neler yaparsın?!”
Bir başka rivayette de şöyle dediği aktarılır: “İsrafil, Kevser’in anahtarını Peygamber’e getirdi. O esnada Peygamber’in huzurunda bulunan Cebrail’in
yüzü sapsarı kesildi. Peygamber şöyle sordu: “Ey İsrafil! Onun katında bulunan
şeylerden bir eksilme oldu mu?” o da: “Hayır” diye cevap verdi. Verilen şey
verenden eksiltmez ise ben onu istemem.” Şeyh Ahmed’in sözleri arasında
Hallac’ın öğretilerini hatırlatan nükteler de vardır. Belki de Hallac’ın,
Şeyh Ahmed’in öğrencisi Aynu’l-kuzat üzerindeki daha açıkça görülen
etkisi de işte bu yoldan olmuş olabilir. İbn Cevzî’nin, Şehy Ahmed’in,
şeytan hakkında taassubu olarak nitelediği konu da bu kategoridendir.
Şöyle dediği de aktarılır: “İblisten tevhid öğrenmeyen zındık olur.” Musa
Tur eşiğinde İblis ile karşılaştı. Ona: “Neden Adem’e secde etmedin” diye
sordu. İblis ona şöyle cevap verdi: “Haşa ben bir insana nasıl secde ederim?!
Ben tevhid davasının eriyim. Nasıl olur da ondan başkasına değer veririm.” Bu
tür İblis hikâyeleri, Yezidîler gibi birtakım gnostik grupların İblis’i ululama ya da ondan özür dileme için bahane olarak algılanmaktadır. Belki
de onların inançlarından da bir miktar etkilenmiş olabilir. Elbette bu
İblisten özür dileme işinin Hallac’tan onun çağdaşlarına kadar birtakım
sufîlerde belli düzeylerde geçmişi vardır. Allah’ın dergâhından kovulmuş olan İblis’in ilahi yazgı ve bilgiyle ilişkisi sürekli olarak sufî düşüncesinde ve ibret alma konusunda ektili olmuştur.
Abdulkadir Geylanî de Futûhu’l-ğayb adlı eserinde bu konuya kısaca
değinmektedir. Özetle şöyle der: “İblis’i düşümde gördüm, onu öldürmek
istedim. ‘Beni neden öldürmek istiyorsun?’ Benim günahım ne? Eğer yazgı iyi

158  PROF. DR. NİMET YILDIRIM

olsaydı ben onu kötüye dönüştüremezdim. Eğer kötü olsaydı iyiye dönüştüremezdim’ dedi. Senai’ye ait İblis ile ilgili iki kıta şiir aktarılır. O dizelerde
de İblis, bütün yoksunluklarını Allah’ın takdiri ve yazgısından bilmektedir. Mesnevî’de yer alan bir hikâyede de; İblis, Muaviye ile konuşur;
orada da İblis’in rahmetten yoksunluğu ilahi yazgıya bağlanır. Benzeri
sözler Hallac’ın sözleri arasında da açıkça görülmektedir. Şeyh Ahmed’in meclislerinden onunla ilgili aktarılanlar da Hallac’ın mirasıdır.
Acaba Yezidîler’in İblis’i son derece kutsamaları da Hallac’ın bazı öğretilerinden kaynaklanmış olabilir mi? Elbette Hallac-ı Mansur’un (Hüseyin
b. Mansur) günümüz Yezidîleri arasında özel bir yere sahip olduğunda
kuşku yoktur. Onlar, onun ahir zamanda dönüp geleceğine inanır, yeniden dünyaya dönecek olan ve gelip dünyayı düzene sokacak, arındıracak olanın o olduğunu söylerler. 16
Bu grubun kurucusu olduğu söylenen Adiy b. Musafir’in İmam Gazzalî ve kardeşi Ahmed ile ilişkileri olduğu aktarılır. Bundan da öte İmam
Gazzalî onun görüşlerine cevap olarak bir risale bile kaleme almıştır. 17
O, İmam Gazzalî’den yarım yüzyıl sonrasına kadar yaşamış olduğundan
Şeyh Ahmed’le birlikte Bağdat ile zaman zaman Cibal arasında gidip
gelirken ilişkiler kurmuş olma ihtimali yüksektir. Şeyh Adiy b. Musafir
(470-555) Zab civarında Kürtler arasında nüfuz sahibi biri olarak bulunuyordu. Bağdat’ta İmam Gazzalî ile yakın ilişkiler kurdu, daha sonraları da Abdulkadir Geylanî ve Ebu’n-Necîb Sohreverdî ile birliktelikleri
oldu. Nesebi Ümeyye oğullarına erişmesine ve sünni bir sufî olmasına
karşın, müritleri sonraları öğretilerinden uzaklaşmış ve İbahiyye akımına eğilim göstermiş, aralarında İblis’i kutsama ve belli düzeyde taassuba
kapılmaları; Yezid ve Ümeyeoğulları konusundaki katılıkları ve aşırı
tutkuları kendilerini ve tarikatlarını zamanla genel halk inanışlarından
uzaklaştırmıştır. Gerçekte Şeyh Adiy’in, bu grubun inançlarının oluşumundaki etkisi belki de belli düzeyde Şeyh Ahmed’in İblis hakkındaki
bazı öğretilerini ve ona karşı taassubunu andırmaktadır. Bunlarla birlikte
bu konu daha ayrıntılı araştırmayı gerektirmektedir. 18

16

C. F., Lescot, R., Enquete sur Les Yezidis, s. 66.
Frank, Rudolf, Scheich 'Adi, Der Grosse Heilige Der Yezidis, Türk bibl.,
XIV, Berlin 1911/42-43.
18 Sem’ânî, el-Ensâb, varak: 591-600. Sayfalarında Yezidîlerden söz edilir. Ancak onların İblis’i kutsamalarından söz edilmez. Bunun nedeni de
17
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İblis konusunda kutsama ve taassup konusu, Şeyh Ahmed’in Sevânih
adlı eserinde de söz konusu edilmektedir. Bu eserde Şeyh Ahmed’in;
aşk, gerçek aşk ile mecazi aşk arasındaki irtibat da yansımasını bulmaktadır. Görünürde onunla ilgili, cemalin tezahürlerine karşı şiddetli hassasiyetini gösteren bir hikâye bu risalenin içeriğinin etkisiyle oluşmuş
olabilir. Bütün bunların yanı sıra bu risalede insani aşk ile tanrısal aşkın
ilişkisi sadece işaretlerle açıklanmaktadır: aşkın, aşıkların ve sevgilinin
bir tek olduğu ariflerin aşkı. Bu durumda âşık varlığını yok ettiğinde her
şeyi sevgili olarak görür. Bunu öylesine ileri bir düzeye götürür ki, sevgilinin bizzat kendisi olduğuna inanır. Bu inceliği bir yerde sevgilinin dilinden âşığa şöyle aktarır. Maşuk âşığa şöyle der: “Gel; sen ben ol. Eğer ben
sen olursam, o zaman sevgili gerekir. Aşık artınca, ihtiyaç da artar. Sen, ben
olduğunda sevgili artar. Her şey sevgili olur aşık değil; her şey naz olur, niyaz
değil; her şey elde olur, ihtiyaç kalmaz; her şey zenginlik olur fakirlik değil; her
şey çare olur, çaresizlik değil.” Bu açıklamalarla Şeyh Ahmed’in dillendirdiği aşk, Hallac’ın heyecanı ve neşesiyle heyecana geldiği aşktır. Ulu ve
ruhani aşk. İşte böylesi bir aşkta âşık, sevgilisini kendisi için istemez,
kendisini de onun için istemez, tam tersine Hallac gibi onun hoşnutluğunu kazanma yolunda can vermeği de bir oyun gibi görür. Hatta yine
Hallac gibi sevgilinin yolunda kendisini kaybetmiş gerçek aşığı İblis
varlığında gösterir. Bu da defalarca şeyhe karşı saldırmaların da gerçek
sebebi olan İblis’i kutsama ve güzel görme özelliğidir. 19
Özet olarak; bu Sevânih adlı eserde Şeyh, cismani aşktan da söz etse;
Leyla ile Mecnun ve Mahmud ile Ayaz’a da işaret etse, bu konularda
bakış açısı ruhani aşkı açıklamak ve izah etmek için karşılaştırma ve örneklendirmedir. Nitekim kitabın bazı yerlerine serpiştirilmiş son derece
heyecan verici Arapça ve Farsça şiirler ve özellikle de rubailer cismani
aşktan da söz etseler, sonuç olarak onların asıl amacı örneklendirme ve
açıklama içindir. Şeyh’in aşk konusundaki yeni Eflatunculuk ve Eflatun-

o çağa ait bilgiler veren kaynakların yazılışından; Şeyh Adiyy’in öğretilerinin etkilerinden sonra bu inanışların yaygınlaşmış olması ihtimalinden
olabilir. Yezidîlerin bazı inanışları konusunda, özellikle de Şeyh Adiyy
öncesi aralarında yaygın inançlar konusunda bkz. Guidi, M., Nuove Ricerche sui Yazidi, s. RSO, 1932, 380.
19 Sevânih konusunda bkz., Gazzalî, Kitâb-i Sevânih (yay. H. Ritter), İstanbul 1942, bölüm: 14, 34, 64.
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culuk düşüncesine benzeyiş de bu algılayış tarzında açıkça görülmektedir. Ancak onun bizzat kendi yaşantısı onun bakış açılarını da yansıtan
abartılı birtakım efsaneleri de göz ardı ederek, Eflatuncu bir aşka dalmış
olduğunu göstermektedir.
Şeyh Ahmed’in Sevânihu’l-Uşşâk adlı eseri tasavvuf edebiyatında olağanüstü bir ün kazandı. Büyük sufîler bu eser için şerhler yazdılar. Irakî
ve Camî, Lemeât ve Levâmi adlı eserlerini onun tarzında kaleme aldılar.
Onun diğer eserleri arasında kardeşi Ahmed-i Gazzalî’nin İhyâu ulûmi’ddîn adlı eserinin bir özeti olan Lubâbu’l-İhyâ dışında Farsça ve Arapça çok
sayıda eseri vardır. Bu eserlerinden biri de Bevâriku’l-ilma (Der Bab-i
Semâ)’dır. Bu eserinde Şeyh Ahmed sema konusuna bir vaiz ve fakih
bakışından daha çok bir sufî ve bir arif olarak bakmaktadır. Bu yüzden
sema hakka yaklaşma aracı olarak algılanır. Kardeşi İmam Gazzalî’nin
caiz oluşu ve şartlarını ayrıntılarıyla İhyâ adlı eserinde anlatmasına rağmen Şeyh Ahmed’in bu konudaki görüşleri özgün bir incelik ve yeniliktedir. Eserinin tam adı, Bevâriku’l-ilmâ fi’r-redd-i alâ men yuherrimu’s-sema
bi’l-icmâ da onun bu konuya yaklaşımını göstermektedir. Şeyh konuya
bir fakih yaklaşımıyla girmekle birlikte konuyu sonuca bağlaması
sufîcedir. O da bu eserinde kardeşinin İhyâ’da yaptığı gibi fakihlerin ilk
aşamalarından hareketle söze girmekte bu görüşlerini de ayetlerle ve
rivayetlerle de desteklemiştir. Ancak semaı tasavvuf dünyası için şartlar,
zaman ve mekân ile uygun kardeşler bulunduğunda caiz olmaktan öte
vacip olarak nitelemektedir.
Bununla ilgili birtakım hadisler ve rivayetler de aktarmakta, onun haram oluşu konusunda görüş bildirenleri de şiddetle eleştirmektedir. Nitekim onların semaın yasak oluşu konusundaki görüşlerini Peygamber’in sünnetine karşıtlık olarak değerlendirmekte, küfür olarak nitelemektedir. Bu konuda Şeyh, lehviyyat aletlerini yasaklamasına rağmen
semaı özellikle de mescitte caiz görmektedir. Bu konuda def çalma ve
ilahi söylemeği de ayırmamaktadır. Bundan da öte sema meclisinde sufî
töresi olan raks konusunda da bir sakınca görmemektedir. Bütün bunları
da Peygamber’in kendisinin birkaç kez raks, sema def ve şarkıya tanık
olmasına rağmen engellememesini hadis ve rivayetlerle destekleyerek
kanıt göstermektedir. Ancak Ebû Hanife ve diğer bazı bilginler semaı
yasaklamışlardır. Şeyh’in inancına göre, onların bu yasaklamaları sadece
hiç kimsenin yasak oluşlarında kuşku duymadığı lehviyyat, fısk ve fü-
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curdur. Nitekim Kur’ân’da da bunlar “lehvü’l-hadis”20 diye nitelenmiş,
bununla da lehviyyat semaı kastedilmiştir. Şiir ve şarkı değil. Özet olarak Şeyh bu eserinde kendi inancınca semaın sadece caiz olduğun(a)
değil, müritler söz konusu olduğunda müstehab olduğunu, çünkü onları
nefsani karanlıklarından arındırdığını, hakka doğru çektiğini göstermektedir. Ancak Allah dışında her şeyden uzak olan, her şeyde görünmeyen
evrene bakan veli kullar konusuna gelince, onlar için sema vaciptir.
Bundan da öte Şeyh Ahmed delikanlıların da erkeklerin arkalarında olmak kaydıyla semada hazır bulunmalarına bir engel görmez. O, semaı
Mevleviler gibi ruhun arınmasında ve yüce makamlara erişmesinde çok
güçlü bir araç olarak kabul eder. Nitekim semada yapılan vecdi de, cismani aşkları hatırlamayı da uygunsuz görmez.
Bu konuda Peygamber’den bir rivayet aktarır: O şöyle buyurmuştur:
“Nefsim elinde olana yemin olsun ki, siz inanmadıkça cennete giremeyeceksiniz,
birbirinizi sevmedikçe de inanmış olmayacaksınız.”21 Şeyh Ahmed, bu eserinde sadece sufî meclislerinde yaygın def ve neyi değil, şifreli birtakım
anlamları da dillendirir. Belki de bizzat raks için de Mevlana gibi Mevlana’nın sözüne benzer bir şifreli söz de kullanır. Şeyh Ahmed’in kendisinden aktarılan böylesi inançları ve özellikle bazı şathiye karışık kelimeleri muhaliflerini ve onun hatalarını arayanları şiddetle kendisine karşı
tahrik ediyordu. Şeyh’in bizzat kendisi de böylesi meclislerde hazır bulunuyor ve bu meclislerde bulunuşu da ayrıca onun hakkında fakihlerin
suizannına neden oluyordu. Şeriat eksenli çevrelerin onunla ilgili kınamalarının, özellikle kendisini ikiyüzlülük, bidatçılık ve ilhad ile suçlayan
İbn Cevzî’nin eserlerinde görülür. Ahmed-i Gazzalî’nin bir de et-Tecrîd fi
Kelimeti’t-tevhîd adlı bir eseri vardır. Kardeşi İmam Gazzalî’nin, Risâletü’t-tayr adlı eserinin Farsça çevirisini de onun yaptığı söylenir. Şeyh
Ahmed 520/1126 yılında Kazvin’de vefat etti ve orada defnedildi. Ancak
onun ruhaniyeti ve nefesi Hemedan’da Aynu’l-kuzat’a erişti.

20

“İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte
onlara alçaltıcı bir azap vardır.”, Kur’ân: Lokman, 6.
21 Bevâriku’l-ilmâ fi’r-redd-i alâ men yuherrimu’s-sema bi’l-icmâ’nın Arapça metni, çevirisi, açıklamalar ve İngilizce giriş ile birlikte Londra’da
yayınlanmıştır:
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ÖZ
XVI. yüzyılda yaşamış şeyh, molla, fakih, şair ve yazar Handânî’nin
Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerinden oluşan bir divanı vardır. Divan’ında Farsça olarak, 4 gazel, 1 kıta ve diğer manzumeler içinde yer
alan 9 mülemma beyit mevcuttur. Handânî, Türkçe ve Arapça şiirlerinde
olduğu gibi Farsça şiirlerinde de aşktan, sevgiden, doğruluktan bahsetmiş, genelde dinî ve tasavvufî konuları işlemiştir. Bu çalışmada
Handânî’nin hayatı hakkında bilgi verildikten sonra şairin Divan’ında
mevcut Farsça şiirlerin hepsi, dört yazmadan yola çıkılarak tenkitli metni
yapılıp Türkçeye çevrildi. Ayrıca şiirler, vezin, kafiye ve dilbilgisi açısından incelendi ve ihtiva ettiği konular kısaca anlatıldı.
Anahtar Kelimeler: Handânî, Halîl Handânî, Farsça şiirler, Farsça şiir
söyleyen Osmanlı şairleri.
ABSTRACT
As a sheihk, mollah, faqīh, poet and author, Handani who lived in the
XVI. century has a Dīwān which consists of Turkish, Arabic and Persian
poems. In his Dīwān, there are 4 ghazels, 1 stanza and 9 mulemma
couplets taking part in the other poems. Handānī tells about love,
honesty and generally works on religious and mystical topics in his
Persian peoems just as his other Turkish and Arabic poems. In this
study, after giving some information about Handānī’s life, all of his
Persian poems in his Dīwān are translated into Turkish and a critique on
these poems is written based on the 4 manuscripts. Besides, the poems
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are examined according to meter, rhyme and diction and shortly the
contents of the poems are mentioned.
Keywords: Handānī, Halīl Handānī, Persian poems, Ottoman poets
saying persian poems.

چکیده
 شاعر و نویسنده ای است که دیوانی متشکل از شعرهای، فقیه، مال،خندانی؛ شیخ
 بیت9  یک قطعه و منظومه هایی که، در دیوانش چهار غزل فارسی.فارسی و ترکی دارد
 خندانی همانند شعرهای ترکی و عربی در اشعار فارسی هم از. وجود دارد،ملمع هستند
 در. راستی و درستی و معموال از موضوعاتی دینی و عرفانی بحث نموده است،عشق وافر
این تحقیق عالوه بر دادن اطالعاتی در مورد زندگی خندانی اشعار فارسی دیوان وی با
 از طرف دیگر شعرها از منظر وزن و.استفاده از چهار نوشته به ترکی ترجمه شده است
.قافیه و دستور زبان مورد بررسی قرار گرفت و موارد الزم به اختصار توضیح داده شد
 شعرای فارسیگوی عثمانی، اشعار فارسی، خلیل خندانی، خندانی:کلید واژه ها

GİRİŞ
1071 Malazgirt meydan savaşıyla Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açan Türkler, Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı
Devleti zamanında, yöneticilerin sağlamış olduğu huzurlu ve güvenilir
ortam neticesinde şair, yazar, şeyh, müderris, âlim ve fakih birçok insan,
Orta Asya’dan, Kafkasya’dan ve bugünkü İran ve Irak topraklarından
Anadolu’ya göç etmiş, burada yaşamış, hem dersler vererek hem de dinî
ve müspet ilimlerde birçok eser yazarak Anadolu’nun bir kültür ve bilim
merkezi haline gelmesini sağlamış, Anadolu’yu İslamlaştırmıştır.1
Bu seçkin şahsiyetler içinde Türkçenin yanında Farsça ve Arapça eserler vücuda getiren, her üç dilde şiirler kaleme alan birçok şair de yaşamış,
şiirleriyle ve mensur eserleriyle insanlara ışık tutmuş, doğruluğu, insanlığı, sevgiyi, kısacası hakkı ve hakikati anlatmaya çalışmışlardır.

Değirmençay, Veyis, Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı Şairleri, Erzurum 2013,
s. 1-30.
1
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Bunlardan biri de XVI. yüzyılda yaşamış olan şeyh, molla, fakih, şair
ve yazar Handânî’dir. Handânî’nin Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerinden
oluşan bir divanı vardır. Divanındaki gazeller üzerinde iki Yüksek Lisans, yine gazellere ek olarak, kaside, terciibent, tahmis, nazım ve tuyuğlardan oluşan diğer şiirler üzerinde ise bir Doktora çalışması yapılmıştır.
Dört gazel, bir kıta ve diğer manzumeler içinde mülemma beyitlerden
oluşan Farsça şiirler üzerinde, sadece dört Farsça gazel, Doktora çalışmasında günümüz harflerine aktarılarak Türkçe çevirileriyle birlikte verilmiş, kıta ve diğer beyitlerden hiç söz edilmemiştir. Doktora çalışmasında
yer alan dört gazelin metninde ve çevirisinde hatalar vardır.
Bu çalışmada Divanda mevcut Farsça şiirlerin hepsi, dört yazmadan
yola çıkılarak tenkitli metni yapılıp Türkçeye çevrildi. Ayrıca vezin, kafiye ve dilbilgisi açısından incelendi ve şiirlerde işlenen konular kısaca
anlatıldı.
HANDÂNÎ
Tuhfe-i Nâilî’de “Bu zatın hüviyetine dair şuara tezkirelerinde hiçbir
kayıt ve malumat yoktur. Divanın tetkikinden 1001 (1592-1593) tarihinde
hayatta olduğu anlaşılmıştır. Divanı, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâcı
Mahmud Efendi Kütüphanesi, numara 3605.”2 şeklindeki bilgi dışında
eski kaynaklarda şairin hayatı hakkında bir bilgi yoktur.
Bütün bilgiler şairin şiirlerinde verdiği bilgilerden oluşmaktadır. Bu
bilgilere göre, adı Halil’dir. 946 (1539-1540) yılında doğmuştur. 966’da
(1558/1559) yirmi yaşındadır. Babasının adı İsmail, annesinin adı
Fatıma’dır. İstanbul’da yaşayan İbrahim adında bir kardeşi vardır.3
Oldı bunun târîhi zıll-ı İlâh
Bendeye ol gün ki alkış kıldı şâh

Tuman, Mehmet Nâil, Tuhfe-i Nâilî (haz. Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatçı), Ankara 2001, I, 259 (1081).
3 Hayriye Durkaya, şairin doğumuyla ilgili olarak bir yerde “Handânî,
946 (1539-1540) yılında domuştur” (s. 8) bir yerde ise “947 doğumlu olan
şair” (s. 10) diyerek farklı iki tarih verir. Durkaya, Hayriye, Handanî Divanı,
İnceleme-Edisyon Kritik-Sözlük (Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 2017, s. 8, 29 (Hayatı).
2
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Ol zamân işrûna yitmişdi yaşum
Işk-ı Allâh’ıyla tolmışdı başum4
Lafzatullâh çâr harf u şeddedür
Gör Halîl uş dörd hurûf üç noktadur5
Münâcât-ı Halil Bâ Hudâvend-i Celil6
Babam İsmâil’ün kıl rûhını şâd
Hem anam Fâtıma cânını irşâd7
Kasîde-i Mektûb ki İslambol’dan İrsâl İtdüm Birâderüm İbrâhim Çelebi’ye:8
Biz Halîl’ünden eger olursa istifsâr-ı hâl
Hamd lillâh kim irişdük menzile hâl oldı
Handanî’nin nereli olduğu bilinmemektedir; ancak uzun süre Kırım’ın güneyinde yer alan Kefe’de ikâmet etmiştir. Kardeşi İbrahim’i
ziyaret etmek üzere Kefe’den İstanbul’a gitmiş; hatta oradan Haleb’e ve
Şam’a yolculuk yapmış, uzun süre sonra Kefe’ye geri dönmüştür.9
1001’de (1592-1593) 55 yaşında olup hayattadır.10
İrdi bin bir sâle çün hicr-i Nebi
Togdı ag gün marifet vuslat şebi
Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde yaşayan Handânî, Kanunî Sultan Süleyman’ı ve Sultan III. Murad’ı methetmiş ayrıca Sultan Murad’ın üç gazeline tahmis11 yazmıştır.
Handânî, şair Zamîrî ile yakın dostluk kurmuş ve birbirlerini öven şiirler yazmışlardır. Handânî, Zâmîrî’nin 35 gazeline tahmis yazmıştır.12
Zamîrî ise, yazmış olduğu 5 gazelinde Handânî’ye Şeyh Halil, Molla
Durkaya, a.g.e., s. 291 (57-58. beytiler).
Durkaya, a.g.e., s. 260 (62. beyit).
6 Durkaya, a.g.e., s. 260 (2. Mesnevi, başlık).
7 Durkaya, a.g.e., s. 264 (48. Beyit).
8 Durkaya, a.g.e., s. 212 (32. Kaside, başlık ve ilk beyit).
9 Durkaya, a.g.e., s. 212 (32. Kaside).
10 Durkaya, a.g.e., s. 274 (59. beyit).
11 Durkaya, a.g.e., s. 332, 336, 365.
12 Durkaya, a.g.e., s. 333-376.
4
5
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Şeyh Halil olarak hitap etmiştir ki bunlar, şairin hem şeyh hem de molla
olduğunu göstermektedir.13
Güher-i bahr-ı vefâ Şeyh Halîl
Hâmil-i cevr ü cefâ Şeyh Halîl
….
Ey Zamîrî ölürüm olmasanuz
Derdüme ayn-ı devâ Şeyh Halîl
Hâli oldı sadef-i sîne yem-i gamda gelüb
Kalmadı dürr-i kelâmı ile Mollâ Şeyh Halîl
Bir ara Handânî, amîrî’ye küsmüş ve Zamîrî bu bağlamda küsmemesi
için ona bir şiir yazıp göndermiştir:14
Ol İrem servi meh-i nûrâni yâ Rab küsmesün
Gül gibi gülsün gelüb Handânî yâ Rab küsmesün
…
İncinürse âhile eflâki eyler târumâr
Ey Zamîrî lutf idüb cânânı yâ Rab küsmesün
Zamîrî, bir başka gazelinde şairi, vefa ehlinin mürşidi, Tanrı eri, dış
görünüşü safa kadehi, iç âlemi Âdem’in canı; ölmüş cahil halka hayat
veren Mesihî nefes, zamanın Şiblî’si, ikinci Cüneyd olarak tanıtır.15 Bir
başka gazelinde ise hep ağladığını, hiç gülmediğini, âşıkları sevdiğini;
öpüp yaşlarını sildiğini ve bağrına taş bastığını; zahir ehlini terk ettiğini,
ehl-i batın olduğunu söyler. Onun sözleri cana canlar katmaktadır; insanoğlunun canı ondan gıdasını alır. Handanî derviştir; dünya halkından
adil şahı görmek isteyenler varsa gidip o dervişi görmeleri yeterlidir. O,
cahillere bakmaz, onun avama meyli azdır. O söz ehli bir şairdir.16
Handânî, iyi bir eğitim almıştır. Türkçenin yanında Farsça ve Arapça
şiirler yazması, şiirlerinde, özellikle kaside, mesnevi, gazel ve diğer
manzumelerinde işlediği dinî, ahlakî ve tasavvufî konular, öğütler, nazireleri, tahmisleri, kullandığı mazmunlar, ayet ve hadis iktibasları; ünlü

Durkaya, a.g.e., s. 417-418, 430, 445-446 (60, 61, 80, 102 ve 103. Gazeller).
Durkaya, a.g.e., s. 430 (80. Gazel).
15 Durkaya, a.g.e., s. 445 (102. Gazel).
16 Durkaya, a.g.e., s. 445-450 (103. Gazel).
13
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sufilerin eserlerini okuyup sözlerini anlatması, ayrıca Hanefî fakihleri
Nûman b. Sâbit ve Ebû Yusuf’un görüşlerini aktarması, Yazıcıoğlu
Mehmed’in eserlerini okuyup düşüncelerini nakletmesi, ebced hesabı,
fıkhî konular ve aşağıdaki hususlar bunun bir göstergesidir.17
Handanî, devlet adamlarına veya ileri gelenlere kaside yazmamıştır. O,
kasidelerinde, mesnevilerinde, hatta diğer şiirlerinde dinî, ahlâkî ve tasavvufî konuları işlemiştir. Tevhid, münacat ve Hz. Peygamber’e natların
yanında Allah’ın 99 ismini yani esmâ-i hüsnâ’sını, Allah’ın ayne’l-yakîn
görülmesini, “Nereye yönelirseniz yönelin Allah oradadır” ayetini, vahdeti, yedi günde okunan duaları yani evradı; yirmi dokuz harfin ve Kur’an-ı
Kerim’de hurûf-i mukatta denilen elif lâm mîm, yâsîn, hâmîm gibi yetmiş
iki ayetin ne anlama geldiğini; birçok ayet ve hadisin tefsirini yapmıştır.
Vaaz ve nasihatlerin yanında hakikat, şeriat ve tasavvuf; sülûk, imam,
şeriat, mürşid, tarikat, cemaat ve müridler hakkında bilgiler vermiştir.
Ayrıca iman, imanın şartları, islâmın beş şartı, gusül, guslün farzları,
abdestin farzları, namaz, namazın vacipleri, sünnet ve nafile ibadetler;
misvakın faydaları, taharet, necaset, istinca; su ve sular ile ilgili hükümler; âlemin ahvali, zamane halkının fiilleri, salikin yapması gereken görevler, aşkın faydaları, nefsin zararları, seba’l-mesânî, Nuh kıssası, gafletten uyanış; Allahu Teâlâ’nın rüyada görülmesi, Allah yolunda cihat;
büyük sufilerden Bayezid-i Bistâmî, Cüneyd-i Bağdâdî ve Şeyh Ali-yi
İsfahânî’nin sözlerinin anlatımı, fütüvvetnâme ve padişah-ı âlempenah
Süleyman Han Bin Osman Hazretlerinin “Harâb ol isterisen bî-gümân
genc/Harâb içre olur zira nihan genc” matla-ı şeriflerinin sual ve cevap
olarak şerhi gibi birçok konuyu işlemiş, âlim, fakih, molla ve şeyh, çok
yönlü bir şairdir.
Handânî, ehl-i sünnet olup Hanefi mezhebindendir. Zira şiirlerinde
Hz. Muhammed’e, Hz. Hatice’ye, Hz. Aişe’ye; âl-i abâ yani Hz. Ali, Hz.
Fatıma, Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan’a son derece hürmet edip onları veli
olarak tanıtmakta,18 Hz. Ali ile birlikte diğer halifeler Hz. Ebû Bekir, Hz.
Ömer ve Hz. Osman’a da son derece saygı duymakta;19 ayrıca Bayezid-i
Bistâmî, Cüneyd-i Bağdâdî ve Şeyh Ali-yi İsfahânî’nin eserlerini okuyup
Durkaya, a.g.e., s. 116-472 (Handânî Divanı).
Durkaya, a.g.e., s. 378-379 (4. Gazel, 7. beyit).
19 Durkaya, a.g.e., s. 125 (3. Kaside, 16-18. beyitler), 189 (26. Kaside, 46-47.
beyitler), 290 (13. Mesnevi, 45-48. beyitler).
17
18
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sözlerini aktarmakta,20 Hanefî fakihleri Nûman b. Sâbit ve Ebû Yusuf’un
görüşlerine de yer vermektedir:
Cân Muhammed dil Ali ten Fâtıma îmân u akl
Ol Hüseyin’le Hasan Handânî penç âl-i abâ21
Hem Hadîce Meryem ü Havvâ Asiyye ümmehât
Âdem, İbrâhîm ü Ahmed’dür abâ üç ehl-i dâd
Hem Ebûbekr ü Ömer Osmân Ali’dür harf-i çâr
Üç dahı Ahmed Hasan birle Hüseyin şâhzâd
Mustafâ’nuñ sevdügi erlerde gâyet çâr yâr
Hem Hadîce, Fâtıma vü Âyişe üç meh nejâd22
Hem salât u savm u haccıyla zekâtuñ mazharı
Oldı Sıddīk u ‘Ömer ‘Osmân ‘Alî-i Zülfiḳār
Âlem içinde ayândur penç olan âl-i abâ
Oldı engüşt-i yed-i kudret Muhammed çâr yâr23
Oldı Sıdkıyla Ebûbekr ol melik
Şâh iken şâhına eyler bendelik
Bu adâletle dirüz oldur Ömer
Halk içün öz kendü evlâdın kırar
Anuñiçün âl-i Osmân oldı ol
Kim anuñçün ehl-i Kur’ân oldı ol
Ger Ali disez revâdur bu velî
Şâhıdur mü’minlerüñ hemçün Alî24
Handânî, Yunus Emre’nin25 ve Hayretî’nin26 birer şiirine nazire yazmış, önce de ifade edildiği gibi Sultan Murad ve Zamirî’yi örnek almış,
Sultan Murad’ın 3, Zamirî’nin 35 gazeline tahmis yazmıştır.
Durkaya, a.g.e., s. 159-161 (14. Kaside), 183-184 (25. Kaside), 248-250 (47.
Kaside).
21 Durkaya, a.g.e., s. 378-379 (4. Gazel, 7. beyit).
22 Durkaya, a.g.e., s. 125 (3. Kaside, 16-18. beyitler).
23 Durkaya, a.g.e., s. 189 (26. Kaside, 46-47. beyitler).
24 Durkaya, a.g.e., s. 290 (13. Mesnevi, 45-48. beyitler).
25 Durkaya, a.g.e., s. 442 (98. Gazel).
20
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Şiirlerinde, özellikle kasidelerin ve bazı mesnevilerin son beyitlerinde
düşürmüş olduğu tarihler de büyük önem arzetmektedir. Bunlar, manzumelerin yazıldığı tarihi bildirmesi yanında şairin hayatı ve bazı tarihî
şahsiyetler hakkında da önemli bilgiler içermektedir. Nitekim bunlardan
şairin doğum tarihi ve 55 yaşına kadar hayatta olduğu bilgisi de bu
manzumelerden çıkarılmıştır.
Handânî’nin bilinen tek eseri Divan’ıdır. Divan’da; 1 Arapça, 1 TürkçeArapça mülemma 49 kaside (4. kasidenin 15. ve 22. beyitleri FarsçaArapça; 43. beyti Türkçe-Arapça mülemmadır. 9. kasidenin 69. beyti Farsça-Türkçe, 100. beyti Türkçe-Farsça mülemmadır. Ayrıca bu kasidenin
birçok beytinde Arapça mısralar vardır. 19. kasidenin 19. beyti FarsçaTürkçe mülemmadır. 24. kasidenin 7. ve 28. beyitleri Farsça-Türkçe mülemmadır. 39. kasidenin matla beyti Farsça-Türkçe mülemmadır), 15 mesnevi, 6 terciibent (3. terciibendin 9. bendinin ilk dört mısrası Arapçadır);
biri Arapça gazeline Türkçe (son bendi Arapça), ikisi Türkçe gazelline yine
Türkçe olmak üzere Sultan Murad’ın 3, Zamîrî’nin 35 gazeline yazılmış
toplam 38 tahmis, 4’ü Farsça 100 gazel (Zamîrî’nin Handanî’ye yazdığı
yazma nüshadaki 5 gazel de Hayriye Durkaya tarafından Handânî’nin
gazelleri içinde yazılmıştır ki büyük bir hatadır. Bkz. Durkaya, a.g.e., 60,
61, 80, 102 ve 103. gazeller), 1’i Farsça 58 nazm (12, 19 ve 57. nazımların
ikinci beyitleri Türkçe-Arapça mülemmadır) ve 44 tuyuğ vardır.27
Handanî Divanı ile ilgili olarak, gazeller üzerinde iki yüksek lisans
tezi ve bütün şiirler üzerinde bir doktora çalışması yapılmıştır. Her iki
yüksek lisans çalışmasında da Farsça şiirler yer almamıştır.28 Doktora
çalışmasında sadece 4 gazel günümüz harflerine aktarılıp Türkçe çevirileri verilmiştir,29 ancak bunlarda birçok hata vardır.

Durkaya, a.g.e., s. 395-396 (28. Gazel).
Durkaya, a.g.e.,, s. 116-472.
28 Dalbudak, Funda, Handânî Dîvânı Gazeller Bölümü, Edisyon Kritik (Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Balıkesir 1995; Özçelik, Murat, Handanî’nin Gazelleri, İnceleme-Metin
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van 2002.
29 Durkaya, Hayriye, Handanî Divanı, İnceleme-Edisyon Kritik-Sözlük (Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 2017, s. 385, 427-428, 444-445.
26
27
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Divanın tespit edilebilen dört nüshası vardır. Bunlar:
S1. Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan Kitaplığı, 22 numaralı
yazma, 140 varak.
S2. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Kitaplığı, 3342
numaralı yazma, 116 varak.
S3. Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan Kitaplığı, 3605 numaralı yazma, 76 varak.
Ö. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Seyfettin Özege Bölümü, Agah
Sırrı Levend Koleksiyonu, 358 numaralı yazma, 154 varak.
Handânî’nin Farsça şiirleri, herbiri 7 beyitten oluşan toplam 28 beyitlik 4 gazel, 2 beyitlik 1 kıta (nazım) ile Farsça-Türkçe, Farsça-Arapça veya Türkçe-Farsça mülemma 9 beyit ve 1 mısradır.
Mülemma beyitler ve mısralar:
4. Kasidenin 15 ve 22. beyitleri Farsça-Arapça,
9. Kasidenin 69. beyti Farsça-Türkçe, 100. beyti Türkçe-Farsça,
19. Kasidenin 19. beyti Farsça-Türkçe,
24. Kasidenin 7 ve 28. beyitleri Farsça-Türkçe,
39. Kasidenin matla beyti Farsça-Türkçe,
4. Mesnevinin 18. beyti Türkçe-Farsça,
2. Tahmisin (8. Numaralı şiir) 9. bendinin 3. mısraı Farsça,
10. Gazelin son mısraı Türkçe-Farsça mülemmadır.
İlk gazel, remel-i müsemmen-i maksûr, fâilâtün, fâilâtün, fâilâtün,
fâilât; ikinci gazel, remel-i müsemmen-i mahzûf, fâilâtün, fâilâtün,
fâilâtün, fâilün; üçüncü gazel, muzâri-i müsemmen-i ahreb, mefûlü,
fâilâtün, mefûlü, fâilâtün; dördüncü gazel, muzâri-i müsemmen-i ahreb-i
mekfûf-i mahzûf, mefûlü, fâilâtü, mefâîlü, fâilün; kıta ise remel-i müsemmen-i mahbûn-i maksûr, fâilâtün, feilâtün, feilâtün, feilât vezninde
kaleme alınmıştır.
Gazeller ve kıta kafiye açısından kusursuzdur; ancak vezin bakımından
uzun hecenin kısa, kısa hecenin uzun okunması gibi birkaç yerde küçük
kusurlar vardır. Bunlar: İlk gazelin 4. beytinin ilk mısraında  ; آبست6.
beytin ilk mısraının  جمالستkelimesi iki uzun hece olması gerekirken iki
uzun bir kısa hece olmuş; 2. gazelin 2. beytinin 2. mısraında  خلقkelimesi
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tek uzun hece olması gerekirken bir buçuk hece olmuş; aynı gazelin 6.
beytinin 2. mısraındaki  دوزخkelimesinin ilk hecesi kısa olası gerekirken
uzun olmuş; aynı gazelin son beytinin ilk mısraında  خندانیkelimesinin
son hecesi kısa olması kerekirken uzun olmuş veya uzun hece kısa okunmuş; 4. gazelin 3. beytinin 3. mısraında  توییkelimesinin ikinci hecesi kısa
olması gerekirken uzun olmuş veya uzun hece kısa okunmuştur.
Gazellerin ilki ( )رkafiyeli ve ( )]ا[ ستredifli; ikincisi, ) (انkafiyeli;
üçüncüsü, ( )رkafiyeli ve ( )کنredifli; dördüncüsü ( )وشkafiyeli ve ()آمدی
rediflidir. Kıta ise, ( )اختهاندkafiyelidir.
Mülemma beyitlerin vezinleri ise bir yer hariç kusursuzdur. O da 2.
tahmisin (8 numaralı şiir) 9. bendinin 3. mısraındaki  اسماعیل و اسحاقkelimelerinde ( )عیل وheceleri iki kısa hece olması gerekirken ilk hece uzun
olmuş veya uzun hece kısa okunmuştur.
Şiirlerde dilbilgisi ve fesahat bakımından bazı kusurlar vardır. Örneğin, ilk gazelin 2. beyti fesahat açısından kusurludur. Zira ilk mısrada
 آنانzamiri özne olarak kullanılmış, ikinci mısrada  آن بندههاşeklinde tekrar sıfat tamlası ile özne tekrar edilmiş; ayrıca ikinci mısradaki özne çoğul va canlı varlık olup yüklem üçüncü çoğul şahısta gelmesi gerekirken
yan cümle üçüncü tekil şahısta gelmiştir ki burada za‘f-ı telif kusuru
yapılmış yani söz dizimi kurallarının aksine cümle kurulmuştur.30 Aynı
gazelin 5. beytinin 2. mısraında ( )راedatı muhtemelen vezni tamamlamak
için zait olarak kullanılmıştır ki anlamı zorlaştırmaktadır. Bu da bir tür
za‘f-ı telif kusurudur. Yine aynı gazelin son beytinin ilk mısraında خندانی
kelimesi temel cümle kısmında gelmesi gerekirken yan cümlede gelmiştir. Bu da bir kusurdur.
2. gazelin 4. beytinin 2. mısraında  چیزیkelimesi  هرگز ندیدمcümlesinden önce gelmesi gerekirken sonra gelmiş ve za‘f-ı telif kusuru işlenmiştir.
3. gazelin 4. beytinin 2. mısraında  کر چشمterkibi Farsça metinlerde
rastlanmayan bir terkiptir. 5. beytin ilk mısraında  خواهیfiilinden sonra
gelen asıl fiilin istek kipinde  بوَدgelmesi gerekirken dua kipinde gelmesi
kusurdur:  خواهی به تو عیان باد. Yine aynı gazelin 6. beytinde yan cümlenin
fiili istek kipinde gelmesi gerekirken emir kipinde gelmiştir ki bu da ku-

30

Değirmençay, Veyis, Fünûn-i Belâgat ve Sınâât-ı Edebî, Ankara 2014, s. 7.

HANDÂNÎ VE FARSÇA ŞİİRLERİ  173

surdur:  بر کن...  خواهم که. Aynı kusur son beytin ikinci mısraında da vardır. Ayrıca son beyitte fesahat-i kelamın kusurlarından ta‘kîd-i lafzî kusuru da vardır. Yani kelimeler öne veya sona alınarak ya da hazfedilerek
cümle anlaşılmaz bir hale getirilmiştir.31 Burada cümle şöyle olmalıydı:

.خندانیا از من بشنو اگر سعادت خواهی نطاقِ طاعت را به میانِ خود کمر کنی
Handânî, Farsça gazellerinin ilkinde kendisinden söz eder. O, fakirdir, onun fakirlik elbisesi İskender’in kaftanıdır, hatta ondan da değerlidir. O, çok kanaat etmiştir; çünkü ona göre kanaat, Karun’un hazinesinden daha değerlidir.
Handânî, kendisini dilenci gibi görür, kendisine nasihat eder, ebedî saltanatı aşk sultanının kapısında hizmetçi olanların bulduğunu hatırlatır.
Onun içi rahattır, kâinat dedikodusundan uzaktır. Dilinde dilberin
adı, her zaman onu anar, onu zikreder. Handânî âşıktır; âşığın eli su
gibidir; o parayı, gümüşü ve altını sevmez; çünkü âşığın elinde gümüş
para kıvılcım, altın ise ateş gibidir, onu yakar.
Handânî, Hz. Peygamber’in hadisini hatırlatarak yeri ve göğü yerip
kötülememeyi öğütler;32 çünkü gök insanın babası, yer ise annesi gibidir.
Handânî’ye göre; Adn cenneti, sevgilinin cemali yani güzelliğidir,
Tuba ağacı ise onun salınan boyudur, endamıdır. Sevgilinin ağız suyu
berrak bir pınardır, hatta Kevser ırmağıdır.
Handânî, misk ve gül kokusu istemez; çünkü yârin zülfü ve cemali
gece gündüz onun için güldür, anberdir.
Handânî, ikinci gazelinde, yaradanın mekândan münezzeh olduğunu; O’nun yeri ve yurdu olmadığını; ancak aşırı sevgisinden dolayı mümin kulunun kalbini kendine yurt yaptığını hatırlatır.
Handânî, sevgilinin yani Tanrı’nın yüzünü açıkça görmek isteyenin
kendisini halktan gizlemesi gerektiğini söyler; aksi halde O’nu göremez.

Değirmençay, Fünûn-i Belâgat ve Sınâât-ı Edebî, s. 9.
Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "… vay
şu dehrin mahrumiyet ve hüsranına!” diye kahırlı söz söylemeyin, zira Allah’ın kendisi dehrdir. (Buhari, Edep: 101, Müslim, Elfaz: 516 (2246, 2247),
Ebu Davud, Edep: 81 (4974), Muvatta, Kelam, 3 (2, 984); Canan, İbrahim,
Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Ankara 2014, XVI, 409-411.)
31
32
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Ona göre, şeytan gibi olan nefsi kendine boyun eğen, yani nefsine söz
geçiren, ona hâkim olan kişi, zamanın Süleyman’ıdır.
Handânî, altı yöne kalp ve beden gözüyle baktığını, iki dünyada da
hiçbir zaman birden yani eşi ve benzeri olmayan bir ve tek Allah’tan
başka bir kimse ve bir şey görmediğini söyler. Ona göre, Hakk’ın nuru
denizdir; içindeki balıklar ise biz insanların ruhlarıdır. Bu dünya ruhsuz
bir cisimdir; bizse onun ruhu gibiyiz. Cennet ve cehennem insanoğlunun
içindedir. Ondaki kötü huy cehennem, güzel huy ise cennettir.
Handânî, son beyitte kendini ve şiirlerini över. O, başsız, ayaksız aşk
denizine dalmış; aşk denizinden çıkardığı inci gibi şiirlerini saçmaktadır.
Handânî, Ey padişahlar padişahı! Bu dilenciye bir bak, yani kapının dilencilerinden ben garibe bir bak diyerek yakarışla başladığı üçüncü gazelinde
öğütler verir; önce gözüne seslenir ve Ey gözüm, o Ay yüzlü güzelin aşkının
güneşinde gözyaşım ile yüzümün yansımasından, âlemdeki taşı toprağı, yakut
ve altın yap der. Sonra gönlüne hitap eder ve bu vefasız dünyaya muhabbet etmemesini; onun hilesinden, fitnesinden gafil olmamasını, ondan
sakınmasını ister.
Handânî öğütlerine devam eder ve “Tanrı hatibinin meclisine gittiğin
zaman ‘nerede?’ diye sorma; her yere bakma, mail olma; gözünü kör,
kulağını sağır et. Eğer can ve beden hikmetinin sana malum olmasını
istersen, herşeye ilgi duyma, gönül bağlama; denizde ve karada gez,
dolaş” der. Daha sonra Tanrı bahçıvanı’na sözü döndürür ve ondan,
Tuba gibi, cennette kendi ağacını dallarla, yapraklarla ve meyvelerle
doldurmasını ister. Şair son beyitte kendine doğal olarak da okuyucusuna hitap eder ve kendisini dinlemesini ve eğer saadet isterse, beline kulluk kemerini bağlaması gerektiğini söyler.
Handânî, dördüncü gazelinde Âlemlerin Rabbi’nin Habibi, Peygamberlerin
Efendisi’nin Bazı Vasıflarının Beyanı Hakkında adını verdiği başlıkta da anlatıldığı gibi Hz. Peygamber’in bazı özelliklerini anlatır. Hz. Peygamber,
hakikat arşının güneşi, şeriat göğünün ayı, sultanların ve nebilerin padişahının gölgesi, velâyet kullarının şahıdır. “Gizli bir hazideydim” Güneş’i,
“Sen olmasaydın (gökleri yaratmazdım)” Ay’ıdır. O, bu kâinata rahmettir.
O, ibadet şehirlerinin seyyahı, ilimlerin efendisi, hikmet denizinin incisine
dalan dalgıçtır. Edep, terbiye, ahlâk ve cömertlik cevherlerinin madenidir.
Güzellik gülü, fesahat bülbülüdür. Gül bahçesinin bahçıvanı, can ve beden
servisi, vahdet Tuba’sının meyvesidir.
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Handânî, bu sıfatlarla Hz. Peygamber’i vasfeder ve her beyitte kendisine “hoş geldin” der. Son beyitte ise, iltifat sanatıyla sözü döndürür ve
Allah’a yakarışta bulunarak O’ndan, yukarıda güzel sıfatlarını saymış
olduğu habibi için ceza günü yani hiçbir kimsenin başkası için bir şey
yapamayacağı, işin Allah’a kaldığı günde kendisine güzellikle
“(Handânî kulum, sen de) “hoş geldin!” demesini ister.
HANDÂNÎ’NİN FARSÇA ŞİİRLERİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

 -1غزل :بحر رمل مثمن مقصور :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت

کسوتِ فقرِ منن ای دل خلعنتِ اسکندرسنت
بس قناعنت ینافتم از گننقِ قنارون بهترسنت
جاودانی سلطنت آنان که یافتنند ای گندا
در درِ سلطانِ عشق آن بندهها که چاکرسنت
فننارا اللننالم دال از گفننت و گننویِ کا نننات
در زبننانِ مننن دمننادم اکننرِ نننامِ دللرسننت
دستِ عاشق همچو 9آبست فی المثل در دستِ آن
دانۀ درهنم شنرار و همچننین اخگنر زرسنت
گفت احمند کنه مکنن امِم زمنین و آسنمان
کان فلک را شد پدر با تو زمینهنا مادرسنت
Ö 40b, S1 51b, S2 72b, S3 42a
 S2, S3پس  Ö, S1,بس

33
34

 S2جاودان  Ö, S1جاویدانی  S3جاودانی

35

 Ö - S1, S2, S3که

36

 S2بندها  Ö, S1, S3بندهها

37

 S3اا  Ö, S1, S2دال

38

 Ö, S1, S3همچون  S2همچو

39

 S3با بیت بعدی جابجا شده است  : Ö, S1, S2دست عاشق  ...اخگر زرست

40

 S2کاین  Ö, S1, S3کان

41
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جنمتِ عدن این جمالست طوبی این قدّ خرام
این زاللِ چشمۀ فم بین که عینِ کوثرسنت
بویِ مشک و گل نمی خواهم که خنندانی بنه منن

روز و شب زلن و جمنالِ ینار ورد و عنلرسنت
1. Gazel. Remel-i müsemmen-i maksûr: Fâilâtün, fâilâtün, fâilâtün,
fâilât
Ey gönül! Benim fakirlik elbisem, İskender’in hilatidir.
Çok kanaat ettim; (kanaat), Karun’un hazinesinden daha iyidir.
Ey dilenci! Ebedî saltanatı o kullar buldular,
Onlar, aşk sultanının kapısında hizmetçi oldular.
Ey gönül! İçim rahat kâinat dedikodusundan;
Dilimde dilberin adı, onu anarım her zaman.
Âşığın eli su gibidir; örneğin onun elinde
Gümüş para kıvılcım, altın ise ateş gibidir.
Ahmed dedi ki yeri ve göğü kötüleme;
Çünkü o gök senin baban, yerler de annendir.
Adn cenneti bu güzelliktir; Tuba ise bu salınan boy;
Ağızdan akan şu berrak pınara bak, sanki Kevser ırmağıdır.
Handânî! Misk ve gül kokusu istemem; çünkü bana
Yârin zülfü ve cemali gece gündüz gül ve anberdir.

42

ّ قدÖ, S1, S3  قدّیS2

43

 زاللÖ, S1, S3  زاللهS2

44

 فمÖ, S1, S3  فهمS2

45

 وÖ, S1, S3 - S2

46

 نمی خواهمÖ, S1, S3  نمی خاهمS2

47

 وÖ, S1 - S2, S3

48

 ورد وÖ, S1  عود وS2  وردS3
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 -2غزل :بحر رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شاهلازِ بی مکانی کان ندارد هیچ مکنان
لیننک از لطفننت دلِ مننا را گرفتسننت آشننیان
هر که می خواهد که بیند رویِ جانان آشنکار
همچنان باید که او خود را ز خلنق دارد نهنان
آن که دیوِ نفسِ خود ای دل مسخمر شد به خود
بی گمان دانی کنه آنسنت آن سنلیمانِ زمنان
بر جهاتِ شش نظر کردم به چشمِ جان و تنن
جز یکی هرگز ندیدم چیزی در هنر دو جهنان
نورِ حق عمّنان و در آن ماهینان ارواِِ منا
این جهان یک جسمِ بی جان است و ما چون جنانِ آن
آتش و جنمت بدان ای دل که در آدم او چیسنت
خویِ بد همچون دوزخ 9خلقِ پسندیده جننان
بی سر و پا غرق شد خندانی در عمّنانِ عشنق
زان سلب ای خواجه شد دستِ دلِ من درّ فشان
Ö 54a, S1 65a, S2 86a, S3 49b
 S1مکان  Ö, S2, S3بی مکانی
 Ö, S1, S2, S3که آن  :کان
 S2هچ  Ö, S1, S3هیچ

49
50
51
52

 S3خواهد  S1میهاهد  Ö, S2می خواهد

53

 Ö, S1, S3جسم  S2چشم

54

 S2نوری  Ö, S1, S3نور

55

 S2 - Ö, S1, S3و

56

 Ö, S1, S2 - S3و

57

 Ö, S2, S3 - S1و

58

 S1, S2دزخ  Ö, S3دوزخ

59
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2. Gazel. Remel-i müsemmen-i mahzûf: Fâilâtün, fâilâtün, fâilâtün,
fâilün
O şahinin hiçbir yeri yurdu yoktur münezzehtir mekândan;
Fakat bizim kalbimizi kendine yuva yapmıştır lütfundan.
Sevgilinin yüzünü açıkça görmek isteyen,
Kendisini gizlemesi gerekir halktan.
Ey gönül! Şeytan gibi olan nefsi kendine boyun eğen,
Kesin olarak bil ki, zamanın Süleyman’ıdır, odur Süleyman.
Altı yöne, can ve beden gözüyle baktım;
İki dünyada da birden başka bir şey görmedim hiçbir zaman.
Hakk’ın nuru denizdir; içindeki balıklar da bizim ruhlarımız.
Bu dünya ruhsuz bir cisimdir; bizse onun ruhu gibiyiz, ona can.
Ey gönül, bil bakalım, nedir insanoğlundaki cehennem, cennet?
Kötü huy cehennem, güzel huy ise cennet gibidir [ey can].
Handânî, başsız ve ayaksız aşk denizine gark oldu.
Ey efendi! O yüzden oldu benim gönül elim inci saçan.

 مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن:بحر مضارع مثمن اخرب

: غزل-

ای پادشنناهِ شنناهان بننر ایننن گنندا نظننر کننن
یعننننی من ننِ غریلنننی از بنننندگانِ در کنننن
از عکسِ اشک و رویم در مهرِ عشنقِ آن منه
سننن ِ تننرااِ عننالم ای دیننده لعننل و زر کننن
ایننن ده نرِ بننی وفننا را ای دل مکننن محلّننت
از مکننر و فتنننۀ او غافننل مشننو حنن ر کننن
60
61
62
63
64

Ö 54b, S1 65b, S2 86b, S3 49b
 منÖ, S2, S3  منیS1
 عکسÖ, S1, S2  عشقS3
 وÖ, S1, S3 - S2
 ح ر کن...  این دهرÖ, S1, S2 - S3
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در بزمِ ناطقِ هو چنون منی رسنی مگنو کنو
ما ل مشو به هر سو کر چشم و گوش کر کن
گر حکمتِ تن و جان خواهی به تو عیان بناد
قی ندِ عالقننه بننر کننن سننیرانِ بحننر و بننر کننن
ای باغلانِ حضرت خواهم کنه همچنو طنوبی
 درختم پر شاخ و برگ و بنر کنن9در روضه این
خنننندانیا نطننناقِ طاعنننت مینننانِ خنننود را
بشنو ز من سنعادت خنواهی اگنر کمنر کنن
3. Gazel: Muzâri-i müsemmen-i ahreb: Mefûlü, fâilâtün, mefûlü,
fâilâtün
Ey padişahlar padişahı! Bu dilenciye bir bak,
Yani kapının dilencilerinden ben garibe bir bak.
Gözyaşımla yüzümün yansımasından o Ay’ın aşkının sevgisinde,72
Ey göz! Âlemdeki taşı toprağı, yakut ve altın yap.
Ey gönül! Bu vefasız dünyaya muhabbet etme;
Onun hilesinden, fitnesinden gafil olma, (ondan) sakın.
Tanrı hatibinin meclisine gittiğin zaman “nerede?” diye sorma;
Her yere bakma, mail olma; gözünü kör, kulağını sağır et.
Eğer can ve beden hikmetinin sana malum olmasını istersen,
Herşeye ilgi duyma, gönül bağlama; denizde ve karada gez, dolaş.
65

 گوش کرÖ, S1, S2  کر گوشS3

66

 وÖ, S2, S3 - S1

67

 خواهیÖ, S2, S3  خاهیS1

68

 خواهمÖ, S3  خاهمS1, S2

69

 روضه اینÖ, S1, S3  روضۀS2

70

 پر شاخ و برگ و برS2  پر شاخ و برگ برS1  بر شاخ و برگ برÖ, S3

71

 خواهیÖ, S1, S3  خاهیS2

72

Sevgi olarak çevrilen kelime mihr’dir; Farsçada güneş anlamına da gelir.
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Ey Tanrı bahçıvanı! İsterim ki Tuba gibi cennette
Bu ağacımı dallarla, yapraklarla, meyvelerle doldurasın.
Ey Handânî! Bana kulak ver, dinle beni,
Eğer saadet istersen, bağla beline kulluk kemerini.

 مفعول فاعالتن مفعول فاعلن: بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: غزل-

غزل فارسی در بیان بعضی اوصاف سید المرسلین حلیب را العالمین
ای منناهِ آسننمانِ شننریعت خننوش آمنندی

ای آفتااِ عرشِ حقیقنت خنوش آمندی

ای شنناهِ عابنندانِ والیننت خننوش آمنندی

ای ظنننلِم پادشننناهِ سنننالطین و انلینننا

بر کون و بر مکان تویی رحمت خنوش آمندی

خورشیدِ کننت کننز و منهِ الم و واو ال

غنوّا ِ درِم قلننزمِ حکمننت خننوش آمنندی

سننیّاِِ شننهرهای عمننل خواجننۀ علننوم

ای وردِ حسن و مراِ فصاحت خنوش آمندی

ای معنندنِ جننواهرِ آداا و خلننق و جننود

بنارِ نهنالِ طنوبیِ وحندت خنوش آمندی

ای باغلنانِ بننااِ گننل و سننروِ جننان و تننن

خندانی را بگو به لطافنت خنوش آمندی

روزِ جننزا الهننی بننه حننقِم حلیننب تننو

4. Gazel: Muzâri-i müsemmen-i ahreb-i mekfûf-i mahzûf: Mefûlü,
fâilâtü, mefâîlü, fâilün
Âlemlerin Rabbi’nin Habibi, Peygamberlerin Efendisi’nin Bazı Vasıflarının Beyanı Hakkında
Ey hakikat arşının Güneş’i, hoş geldin.
Ey şeriat göğünün Ay’ı, hoş geldin.
Ey sultanların ve nebilerin padişahının gölgesi,
Ey velâyet kullarının şahı, hoş geldin.
“Gizli bir hazideydim”74 Güneş’i, “Sen olmasaydın”75 Ay’ı,
Bu kâinatta sensin rahmet, hoş geldin.
73

S2 25b - Ö, S1, S3

Gizli bir hazideydim. Fürûzanfer, Bedî‘uzzaman, Ehâdîs-i Mesnevî, Tahran 1370 hş., s. 29.
75 Sen olmasaydın (gökleri yaratmazdım). Fürûzanfer, a.g.e., s. 172.
74
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Amel şehirlerinin seyyahı, ilimlerin üstadı,
Hikmet denizinin incisinin dalgıcı, hoş geldin.
Ey adap, huy ve cömertlik cevherlerinin madeni,
Ey güzellik gülü, fesahat bülbülü, hoş geldin.
Ey gül bahçesinin bahçıvanı, can ve beden servisi,
Vahdet Tuba’sının meyvesi, hoş geldin.
Ceza günü, Allah’ım, habibinin hakkı için
Handânî’ye güzellikle deyiver, hoş geldin.

 فاعالتن فعالتن فعالتن فعالت: بحر رمل مثمن مخبون مقصور:) نظم (قطعه-5

بننادج جننامِ دل از س نرم نهننان سنناختهاننند

کاسۀ جسم من از ننور عینان سناختهانند

حکمت و قدرتِ حق مختلفان ساختهانند

اصلِ اشنیا همنه از گنوهرِ فردسنت ولنی

5. Kıta (Nazım): Remel-i müsemmen-i mahbûn-i maksûr: Failâtün,
feilâtün, feilâtün, feilât
Benim beden kâsemi ayan nurundan yapmışlardır.
Gönül kadehinin şarabını gizli sırdan yapmışlardır.
Eşyanın aslı hepsi eşsiz incidendir; fakat
Hakk’ın hikmeti ve kudreti, (onları) çeşit çeşit yapmışlardır.
MÜLEMMA BEYİTLER
1. 4. Kasidenin 15. ve 22. beyitleri Farsça-Arapçadır.77
Hafîf-i mahbûn-i mahzûf: Fâilâtün mefâilün feilün

لنننیسَ فنننی الننندارِ غینننره دیّنننار
لنننیسَ فنننی الننندارِ غینننره دیّنننار
Ö 89a, S1 134a - S2, S3
Ö 10ab, S1 13b-14a - S2, S3
78  همانS1, S2  هماÖ
76
77

انننننننندر اوراق و در دلِ آفننننننناق
عاقننل و احمقننان همننان گویننند
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Ender evrāk u der-dil-i âfāk
Leyse fi’d-dâri gayruhu deyyâr
(Varaklarda ve ufukların içinde
Evde O’ndan başka kimse yoktur.)

...
‘Âkıl u ahmakān hemân gûyend
Leyse fi’d-dâri gayruhu deyyâr
(Akıllı da ahmaklar da söylerler:
Evde O’ndan başka kimse yoktur.)
2. 9. Kasidenin 69. beyti Farsça-Türkçe, 100. beyti Türkçe-Farsçadır.79
Hezec-i müsemmen-i sâlim: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

هوالظماهر عطوف آنست هواللاطن غضنللوده
...

هواالوّل لطی آنست هنواالخر ر نوف آنسنت
...

هوالظماهرده ازهارست هواللناطن ده برکنوده

هواالوّلننده اشجارسننت ه نواالخرده اثمارسننت

Hüve’l-evvel latîf ânest hüve’l-âhir ra’ûf ânest
Hüve’z-zâhir ‘atûf ânest hüve’l-bâtın gazabluda
(O ilktir, latif O’dur, O sondur, şefkatli O’dur.
O âşikardır, müşfik O’dur, O gizlidir, gazapluda.)
…
Hüve’l-evvelde eşcârest hüve’l-âhirde esmârest
Hüve’z-zâhirde ezhârest hüve’l-bâtında bergüde
(O ilktirde ağaçlardır, O sondurda meyvelerdir.
O âşikardırda çiçeklerdir, O gizlidirde bergüde)
3. 19. Kasidenin 19. beyti Farsça-Türkçedir.80
Remel-i müsemmen-i mahzûf: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
79
80

S2 92a-93a, -Ö, S1, S3
Ö100a, S1 106a, S2 105a-102a, S3 71b
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قلب دلدل جاینه حکم اتمدی جم بی مرتضا

جای حیدر شد جنان از عرش و کرسی مد کشید

Câ-yı Haydar şod cinân ez-arş u kürsî med keşîd
(Haydar’ın yeri cennet oldu; Arş’ı ve Kürsü’yü geçti.)
Kalb-i düldül câyına hükm itdi Cem bî-Murtazâ

4. 24. Kasidenin 7. ve 28. beyitleri Farsça-Türkçedir.81
Hezec-i müseddes-i mahzûf: Mefâîlün mefâîlün feûlün

فتننننوّت حننننبِم شننننر ِ مصننننطفادر

فتننننوّت باننننحِ راهِ ملحدانسنننننت

فتنننوّت کملکنننه لطننن و عطنننادر

فت نوّت صننلرِ جننورِ طع ننِ عننامّ اسننت

Fütüvvet buğz-ı râh-ı mülhidânest
(Fütüvvet dinsizlerin yolunun düşmanıdır.)
Fütüvvet hubb-i şer‘-i Mustafâ’dur
...
Fütüvvet sabr-ı cevr-i ta‘n-ı ‘âmmest
(Fütüvvet halkın cefasına ve kınamasına sabretmektir.)
Fütüvvet kemlige lutf u atâdur
5. 39. Kasidenin matla beyti Farsça-Türkçedir.83
Remel-i müsemmen-i mahzûf: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

بننر سننوزنده ینناریلور بیننک پنناره مننو

ایننننن دقننننایق آمنننند از الهننننامِ هننننو

İn dekāyık âmed ez ilhâm-ı Hû
(Bu incelikler O’nun ilhamından geldi.)
Bir sözinde yârılur bin pâre mû

81
82
83

Ö127b-128b, S1 12a-12b, S2 101a-102a, -S3
 کملکه لط و عطادرS2  کمکه لط و عطادرS1  کملکه لط و سخادرÖ
S1 110a; S3 74b; Ö 104a
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6. 4. Mesnevinin 18. beyti Türkçe-Farsçadır.84
Remel-i müseddes-i maksûr: Fâilâtün fâilâtün fâilât

الجنننرم قننندّوح آمننند حنننق تعنننال

عننالمی یامننور یننور آبننی اوالجننالل

Âlemi yağmur yur âbı zü’l-celâl
Lâ-cerem kuddûs âmed Hak Teâl
[Elbette Hak Teâlâ Kuddûs oldu (temizdir.)]
7. 2. Tahmisin (8. Numaralı şiir) 9. bendinin 3. mısraı Farsçadır.86
Hezec-i müseddes-i makbuz-i maksûr: Mefûlü mefâîlü mefâîlü
mefâîl

سن ویرمشد آدمه جلریل ایله میثاق
سن اتمشید یوسفه اسرا لی مشتاق
م بوِ و غمی از تو شد اسماعیل و اسحاق
Sen virmişidün Âdem’e Cibril ile mîsāk
Sen itmişidün Yûsuf’a İsrâil’i müştāk
Mezbûh u gamı ez to şod İsmâil ü İshāk
(İsmail ve İshak senden dolayı kurban edildi, üzüldü.)
8. 10. Gazelin son mısraı Türkçe-Farsçadır.88
Remel-i müsemmen-i maksûr: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilât

مدّعی حجّت دیلرسه این سخنها شاهدست

بکا عشق اسراری خندانی عیان الدوغنه

Baña ‘ışk esrârı Handânî ‘ayân oldugına
Müdde‘î hüccet dilerse in suhenhâ şâhidest
(İddia eden delil isterse, bu sözler tanıktır.)
84
85
86
87
88

Ö 153a, S1 118b, S3 29a - S2
 اوالجاللS1, S3  اوالجمالÖ
Ö 58b, S1 118b, S1 69b - S2, S3
 غمی از تو شد اسماعیلS1  عمی از تو شد اسماعلÖ
Ö 40a, S1 51a, S1 69b, S2 72a, S3 41b
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SONUÇ
Handânî’nin herbiri 7 beyitten oluşan toplam 28 beyitlik 4 gazeli, 2
beyitlik 1 kıtası (nazım) ile Farsça-Türkçe, Farsça-Arapça veya TürkçeFarsça mülemma 9 beyti ve 1 mısraı tespit edilmiştir.
Handânî’nin Farsça gazelleri, kıtası ve mülemma beyitlerinde kafiye
açısından bir kusur yoktur; ancak gazellerinde vezin bakımından uzun
hecenin kısa, kısa hecenin uzun okunması gibi birkaç yerde küçük kusurlar, ayrıca dilbilgisi ve fesahat açısında birkaç kusur vardır.
Handânî, Türkçe ve Arapça şiirleri yanında Farsça şiirlerde kaleme
almıştır. Bu şiirlerde de diğer şiirlerinde olduğu gibi kendisinden bahsetmiş, kendisine ve okuyuculara öğütler vermiştir. Ona göre kanaat,
Karun’un hazinesinden daha değerlidir. Ebedî saltanatı, aşk sultanının
kapısında hizmetçi olanların bulmuştur.
Handânî, dilinde dilberin adı, her zaman onu anmış, onu zikretmiştir.
O, âşıktır. Âşığın elinde gümüş para kıvılcım, altın ise ateş gibidir, onu
yakar. Adn cenneti, sevgilinin cemali, Tuba ağacı ise onun salınan boyudur. Sevgilinin ağız suyu berrak pınardır, hatta Kevser ırmağıdır.
Yaradan mekândan münezzehtir; O’nun yeri ve yurdu yoktur; aşırı
sevgisinden dolayı mümin kulunun kalbini kendine yurt yapmıştır.
İki dünyada da eşi ve benzeri olmayan bir ve tek Allah’tan başka bir
kimse ve bir şey yoktur. Hakk’ın nuru denizdir; içindeki balıklar ise insanların ruhlarıdır. Bu dünya ruhsuz bir cisimdir; insanlar onun ruhudur. Cennet ve cehennem insanoğlunun içindedir. İnsandaki kötü huy
cehennem, güzel huy ise cennettir.
Şeytan gibi olan nefsi kendine boyun eğen, nefsine söz geçiren kişi,
kesin olarak zamanın Süleyman’ıdır. Vefasız dünyaya muhabbet etmemeli; onun hilesinden ve fitnesinden sakınmalıdır.
Tanrı hatibinin meclisine gidildiği zaman “nerede?” diye sormamalı;
her yere bakmamalı, tüm dikkatle ona bakmalı, onu dinlemelidir. Saadet
isteyan, beline kulluk kemerini bağlamalıdır.
Handânî’nin deyişiyle Hz. Peygamber, hakikat arşının Güneş’i, şeriat
göğünün Ay’ı, sultanların ve nebilerin padişahının gölgesi, velâyet kullarının şahıdır. “Gizli bir hazideydim” Güneş’i, “Sen olmasaydın gökleri
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yaratmazdım” Ay’ıdır. O, bu kâinata rahmettir. O, ibadet şehirlerinin
seyyahı, ilimlerin efendisi, hikmet denizinin incisine dalan dalgıçtır.
Adap, gelenek görenek, huy, yaradılış, ahlak ve cömertlik cevherlerinin
madenidir. Güzellik gülü, fesahat bülbülüdür. Gül bahçesinin bahçıvanı,
can ve beden servisi, vahdet Tuba’sının meyvesidir.
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FATHER AND SON RELATION IN THE RED-HAIRED WOMAN BY ORHAN
PAMUK
PROF. DR. MUKADDER ERKAN 

ÖZ
Bu çalışma Orhan Pamuk’un (Nobel Edebiyat Ödülünü 2006 yılında
kazanan ilk Türk yazarı) Kırmızı Saçlı Kadın adlı romanında baba-oğul
ilişkisini Freudyen perspektifle incelemeyi amaçlamaktadır. Pamuk’un
onuncu romanı olan Kırmızı Saçlı Kadın, Batı ve Doğu mitleri, Sophocles’in
Kral Oedipus’undaki Oedipus (baba katli) ve Firdevsi’nin Şehname’sinde
Rüstem ve Sührab (oğul katli) üzerinden baba-oğul ilişkisini ele alır. Bu
mitlerdeki babalar ve oğulların romandaki modern uyarlamaları (büyükbaba) Akın, (oğul ve baba) Cem ve (torun ve oğul) Enver’dir. Ayrıca Akın
ailesini terk edip Cem annesinden uzakta, İstanbul’a yakın bir kasaba olan
Öngören yakınlarında kuyu ustası Mahmut’a çıraklık yapmaya başladıktan sonra Mahmut Cem’in babası rolünü üstlenir. Cem ve oğlu Enver
farklı nedenlerle babaları tarafından terk edilir.
Bundan dolayı hırçındırlar ve baba imgesine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca
Cem hayatı boyunca ustası/babası Mahmut’u öldürdüğünü düşünerek
vicdan azabı duyar; Enver hayatı boyunca babasının kendisini terk ettiğini düşünüp sonunda onu öldürür. Romana adını veren kırmızı saçlı kadın
roman boyunca baba-oğul ilişkisi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir,
çünkü hem Batılı mitik gelenekteki Jokasta’nın modern versiyonu hem de
Doğulu mitik gelenekteki Tahmina’nın modern versiyonu olarak işlev görür. Baba-oğul ilişkisi üzerine Freudyen perspektif kullanan çalışma,
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ayrıca bu çağdaş trajik romanda otorite/bireysellik kavramları ve bunların
Batıda ve Doğudaki anlayış farklılığı üzerine odaklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın, Oedipus,
Rüstem ve Sührab, Freudyen perspektif.
ABSTRACT
This study aims to analyze father and son relation in The Red-Haired
Woman by Orhan Pamuk (the first Turkish Nobel Laureate in literature in
2006) through the Freudian perspective. The Red-Haired Woman, Pamuk’s
tenth novel, deals with father and son relation through the myths of the
West and East, namely Oedipus (on patricide) in King Oedipus by
Sophocles and Rostam and Sohrab (on filicide) in Shahnameh by Ferdowsi.
Fathers and sons in these myths are modernized in the personalities of
Akın (the grandfather), Cem (the son and the father), and Enver (the
grandson and son). Besides, Mahmut, the master, who is a well digger,
assumes the role of Cem’s father after Akın left his family and Cem, away
from his mother, begins to work as an apprentice to Mahmut near
Öngören, a small town, not far from İstanbul. Cem and his son, Enver, are
left alone by their fathers on different grounds.
Thus, they are so frustrated and in need of the father figure. Cem
throughout his life has a guilty conscience thinking that he murdered his
master/father, Mahmut; Enver throughout his life thinks that his father
abandoned him and kills his father. The eponymous red-haired woman
has a great influence in the father-son relation throughout the novel as she
functions both as a modern Jocasta in the western mythic tradition, and a
modern Tahmineh in the eastern one. While using the Freudian
perspective for the father and son relation, this study will also focus on
authority/individuality and the difference in understanding of these
concepts in the West and the East in this contemporary tragic novel.
Keywords: Orhan Pamuk, The Red-Haired Woman, Oedipus, Rostam
and Sohrab, Freudian perspective
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چکیده

در این تحقیق رابطه پدر و پسر در رمان زنی با موهای قرمز اورهان پاموک (اولین
نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات سال  )2006از منظر فرویدیسم مورد بررسی قرار گرفته
شده است .رمان دهم پاموک با عنوان زنی با موهای قرمز با افسانه های غرب شرق همچون
ادیپوس (قاتل پدر) در افسانه سوفوکلس و یا رستم و سهراب در شاهنامه فردوسی (قاتل
پسر) روابط پدر و پسری را در دست بررسی قرار می دهد .ورژن مدرن روابط پدر و پسر
در این رمان بصورت؛ آکین (پدر بزرگ) ،جم (پدر و پسر) و انور ( نوه و پسر) نمود پیدا
می کند .از طرف دیگر آکین خانواده اش را ترک کرده است ،جم به دور از مادرش در
منطقه ای که زیاد از استانبول دور نیست شاگردی یکی از خویشاوندانش که اوستای چاه
کنی می باشد را انجام می دهد و جم نقش پدری برای وی بازی می کند .جم و پسرش
انور به دالیل مختلف از سوی پدرشان ترک می شوند .به همین دلیل به خاطر سختی
هایی که تحمل کرده اند نیاز به یک تصویر از پدر دارند .از طرف دیگر جم در طول
زندگیش با تصور این که محمود ،پدر /اوستایش کشته شده است دچار وجدان عذاب می
باشد .انور در طول زندگی خود با تصور اینکه پدرش وی را ترک نموده است در نهایت او
را می کشد .زنی با موهای قرمز که اسم رمان را نیز به خود اختصاص داده است تاثر
زیادی در روابط پدر و پسر دارد ،همچنان که در افسانه غربی جوکاستا و در افسانه شرقی
تهمینه عهده دار این نقش می باشد .در این تحقیق نظریات فروید بر روابط پدر و پسر در
این رمان تراژیک و مفاهیم غربی و شرقی آن بررسی شده است.
کلید واژه ها :اورهان پاموک ،زنی با موهای قرمز ،ادیپوس ،رستم و سهراب ،پرسپکتیو
فروید
We want to have a strong and stable father, we
?want him to tell us what we can and cannot do. Why
Is it because it is difficult to decide what we can and
cannot do, what is moral and right, and what is sinful
and wrong? Or as we always need to hear that we are
not guilty or sinner? Is there always a need for a father
or do we want to have a father when we are confused,
?our world is shattered, and our soul is shrunk
The Red-Haired Woman, 115
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Introduction
In almost all cultures there are such troubling events as incest,
patricide, and filicide which are also widespread in Indo-European
mythologies, and literature is always used to express their dramatic
consequences. To give a few examples, in Greek mythology Medea, whose
husband betrays with another woman, kills her own sons just to take
revenge on him. In one of Irish legend Cú Chulainn fights his own son,
Connla, and being unaware of his identity kills him; likewise in a German
poem Hildebrandslied, Hildebrand kills his own son, Hadubrand, in a fight.
“Even fairy tales written for children, such as Snow White or Hansel and
Gretel” say Sara G. West and Susan Hatters Friedman, “describe parents
(or stepparents) who cast their children out of the home, and misfortune
befalls them”.1 Thus the fact that there is a complex relation between
parents and children which is reflected through myths, legends, and
literature is always the subject of psychoanalysis. Accordingly, Freud
states,
In my experience, which is already extensive, the chief part in the
mental lives of all children who later become psychoneurotics is
played by their parents. Being in love with one parent and hating
the other are among the essential constituents of the stock of
psychical impulses which is formed at that time and which is of such
importance in determining the symptoms of the later neurosis.2

He does not believe that “psychoneurotics differ sharply in this respect
from other human beings who remain normal -that they are able, that is
to create something absolutely new and peculiar to themselves”. He adds
that
It is far more probable –and this is confirmed by occasional
observations on normal children– that they are only distinguished
by exhibiting on a magnified scale feelings of love and hatred to
their parents which occur less obviously and less intensely in the
minds of most children. This discovery is confirmed by a legend

Sara G. West, Susan Hatters Friedman, “Filicide: A Research Update”, pp.
29-62, in Forensic Psychiatry Research Trends, ed. Raymond C. Browne, Nova
Publishers, New York, 2008, p. 32.
1

Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, trans. And ed. James
Strachey, Basic Books, New York, 2010, p. 278.
2
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[Oedipus] that has come down to us from classical antiquity: a
legend whose profound and universal power to move can only be
understood if the hypothesis I have put forward in regard to the
psychology of children has an equally universal validity …3

Sophocles’ Oedipus Tyrannos (in Greek), and Oedipus Rexas (in Latin),
and Oedipus the King (standardly translated in English), is the main source
driven from literature for Freud. The well-known western myth relates
the story of Oedipus who slew his father and married his mother
unknowingly. The eastern myth, the tragedy of Rostam and Sohrab that
takes place in Shahnameh (Book of Kings), the Iranian national epic, a poem
of some 60.000 rhyming couplets written over a period of 35 years in the
late tenth and early eleventh centuries, is relatively lesser known than the
western one. It is a story of the brief life and tragic death of a young hero,
Sohrab, at the hands of his own father, Rostam, who was Iran’s greatest
warrior. They never met each other before the fighting scene. Raised in a
foreign land, Sohrab became a great warrior as his father and decided to
go to Iran to overthrow the Shah Kay Kavus. Being an enemy of the Shah
made him an enemy of Iran. His rebellion against the authorities
eventually put him at war with his own father, Rostam, Iran’s only chance
to defeat Sohrab. Unaware of each other’s identities, they fought and
Rostam killed Sohrab.4
The Red-Haired Woman by Orhan Pamuk5 presents the reader the moral
or ethical issues between parents and especially fathers and sons with the
very background of non-planned urbanization and industrialization
particularly in Istanbul, and in Turkey at large. As the latter issue is out of
the scope of this study we will focus on father and son relation through
Freudian perspective.
The novel has encompassed such themes as father-son conflict, guilt of
fathers, guilt of sons, survival, personal integrity, moral crises, individual
3

Freud, The Interpretation of Dreams, p. 278.

Shahram Khosravi, Young and Defiant in Tehran, University of
Pennsylvania Press, Philadelphia, 2008, p. 133.
4

Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016.
The citations are translated into English by the writer of this study and
hereafter the references to the novel are given in the study with page numbers
in paranthesis.
5
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pride. As the novel is largely based upon the implications related to
Oedipus’ murder of his father in the western culture, and Rostam’s
murder of his son in the Eastern culture, it embraces a kind of universality.
Freud thinks that Oedipus’s “destiny moves us only because it might have
been ours – because the oracle laid the same curse upon us before our birth
as upon him. It is the fate of all of us, perhaps, to direct our first sexual
impulse towards our mother and our first hatred and our first murderous
wish against our father.”6 By means of this source he dealt with “the
tormenting and turbulent early childhood fantasies of the troubled
unconscious, and he came to a general principle of psychology which
became a principle of psychoanalysis: the Oedipus complex.”7 Thus
Oedipus refers to a stage in each individual that the child desires the
mother because of its intimate connection through birth and infancy and
resents and even secretly desires the murder of the father. Although these
primal desires are actually repressed they will arise again in dreams or in
literature.
These two legends are equally important because fathers have almost
always been in the center of the family when sons grow up, determining
ways of living or thinking of their sons. If there is not such a center, sons
are negatively affected and psychologically injured by such situation,
which is the focus of the novel, The Red-Haired Woman.
The Red-Haired Woman is divided into three main parts. The first and
the second parts are narrated through Cem, one of the main characters,
both the abandoned son and abandoning father of Enver; and the last part
through Gülcihan or the red-haired woman, who functions as Cem’s
beloved (his first love at the age of 16) and his symbolic mother (as the
lover of Cem’s father, Akın). It should be noted, however, that this novel
as a fictional one is written by a fictional character, Enver, the son of Cem
and Gülcihan. This should be considered as a great success on the part of
Enver, who suffers from the loss of a father till his 26th year in his life,
because he manages to write the novel in prison at the end by the
encouragement of the red-haired woman. This woman asserts: “ … your
6

Freud, The Interpretation of Dreams, p. 280.

Sally Kester, “Oedipus and beyond : Thoughts on the myth of analysis”,
http://www.jungwa.org/Resources/Oedipus/oedipusAndBeyond.html
retrieved :23.11.2017.
7
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book should be both sincere and like a fairy tale. Both real like a lived story
and familiar like a legend. Then not only will the judge alone but
everybody understand you. Remember, actually your father wanted to be
a writer” (195). In this context Enver, the third generation, has left his
father and grandfather behind. Writing, in fact, is a matter of survival for
him as by this narrative he can persuade the judge and the society of his
innocence in the murder of his father.
Emotional ambivalence
The novel opens with Cem’s telling about his youth in the first part.
His father Akın, a pharmacist, left his family, and involved in politics, and
in relations with women other than his wife; so Cem lives with his mother.
He feels anger for his “tall, slim handsome” and flirtatious father (9). As
his family members are in need of money, he finds different jobs such as
apprenticeship at a bookstore which encourages him to read and write,
and wardership in a cherry orchard to earn pocket money. The first job at
a bookstore changes his life as he reads there a collection called Your
Dreams and Lives which includes a summary of King Oedipus (11), which
will later affect the relation between Cem and Mahmut. Another job which
radically changes his life is being an apprentice to a well digger master
Mahmut who then assumes the role of Cem’s father. Mahmut and Cem go
to Öngören to dig well during the summer of 1985. Despite a lot of hard
work in the rural area they could not find water. Meanwhile the novel also
gives valuable information through Mahmut about traditional methods of
well digging and how these methods are changing. There Cem, far from
his mother, sees Mahmut as a role model of fatherhood. He loves, respects,
trusts him (14, 15 and ff.) and he feels jealous and angry, and he hates him
as seen in normal father-son relation: “Of all the imagos of a childhood
which, as a rule, is no longer remembered, none is more important for a
youth or a man than that of his father. Organic necessity introduces into a
man’s relation to his father an emotional ambivalence which we have
found most strikingly expressed in the Greek myth of King Oedipus”
asserts Freud and goes on to talk about the exaltation of fathers by sons as
“A little boy is bound to love and admire his father, who seems to him the
most powerful, the kindest and the wisest creature in the world. God
himself is after all only an exaltation of this picture of a father as he is
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represented in the mind of early childhood”.8 However Cem thinks that
this feeling is just one side of the emotional relation. The other side is
related to some aggression:
One’s father is recognized as the paramount disturber of one’s
instinctual life; he becomes a model not only to imitate but also to
get rid of, in order to take his place. Thenceforward affectionate and
hostile impulses towards him persist side by side, often to the end
of one’s life, without either of them being able to do away with the
other. It is in this existence of a contrary feelings side by side that
lies the essential character of what we call emotional ambivalence.9

Accordingly, Cem feels sincerity, honesty, compassion, intimacy
towards Mahmut and authority that he could not find in his father by
blood. Thus, he has conflicting feelings for Mahmut. As the first and the
second parts of the novel are told retrospectively through Cem, the
homodiegetic narrator, he confesses by a matured mind as “I was a kid;
he is not my friend nor my father, but my master. It is me who finds a
father in him” (19). Mahmut gives him a kind of paternal care, which is
very precious to him. He is interested in Cem, which his father fails to be,
he tells tales to him, gives moral lessons and asks whether Cem is well,
hungry, or tired (27); so Cem is much more affected by Mahmut than his
own father: “I both obeyed him and did what he ordered and I was angry
with him” (27). Mahmut turns to be an important figure for both
transference and resistance for Cem.10
Some nights after work, Mahmut and Cem go to Öngören to buy some
things and there Cem meets a red-haired woman. Later he understands
that this woman is an actress for an itinerant theater. He wants to see her

Freud, “Some Reflections On Schoolboy Psychology”, Complete Works,
(pp. 2869-2874) p. 2873, https://www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_Complete
Works.pdf. retrieved: 01.07.2017.
8

9

Freud, “Some Reflections On Schoolboy Psychology”, p. 2873.

Freud asserts that psychoanalysis “used the two facts of resistance and
transference as starting points”. “On the History of the Psycho-analytic
Movement”,
Complete
Works,
(pp.
2875-2928)
p.
2913
https://www.valas.fr/IMG/ pdf/Freud_Complete_Works.pdf. 01.09.2017. See
also: James Astor, ‘Some Jungian and Freudian Perspectives on the Oedipus
Myth and Beyond’ Int. J. Psychoanal., 79:4 8: 1998, (pp. 697-712) p. 698.
10
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all night, for this reason he develops a habit to take a stroll hoping that he
could see her. It is understood that he falls in love with the woman. He is
only a child, half her age. It should be noted that he puts up with this hard
life with the dream and desire to see this woman. She turns to be his first
beloved. Later it turns out that the woman is the cause of Cem’s father,
Akın’s leaving his family. They spent a couple of years together and then
they were apart. As Cem has his first sexual affair with the red-haired
woman, the myth of Oedipus revives. Meanwhile, at nights another way
of spending time is Mahmut’s telling tales to Cem. And interestingly all
the main characters including Mahmut, Cem, the red-haired woman, and
Enver are good at telling stories, fairy tales and myths. To Freud, “myths,
fairy tales and literature” have many hidden similarities within their
content with regard to psychoanalysis.11 They are crucially important for
human beings to go on again and again. In fact in literature, and especially
in fiction, “we find the plurality of lives which we need. We die with the
hero with whom we have identified ourselves; yet we survive him, and
are ready to die again just as safely with another hero”.12
The father figure Mahmut, who is fond of telling tales to Cem, does not
want Cem to go to the theatre and watch the performance, because, for
him, the performance is full of indecent things. Mahmut may be seen as
right, but the theatre also performs the tale of Rostam and Sohrab, the main
female role of which is played by Gülcihan. Yet Cem accidentally learns
that Mahmut has already gone to the theatre and watched the
performance. This event raises a storm of anger and jealousy in Cem. He
goes to theatre secretly and watches the performance and is highly
affected by the red-haired woman’s performance of Tahmineh. That night
he has his first sexual experience with her. Because of his infatuation and
this event and his lies to cover them to Mahmut, he feels guilty. The next
day thinking that he killed Mahmut accidentally in the well they are

Freud, “The Theme of the Three Caskets”, Complete Works, (pp. 26022614) p. 2606, https://www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_Complete_Works.pdf.
retrieved: 01.09.2017.
11

Freud, “Thoughts for the Times on War and Death”, Complete Works, (pp.
3065-3092) p. 3083, https://www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_Complete_Works.
pdf. retrieved: 04.09.2017.
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digging, he escapes by train to the town where his mother lives. When he
sits in the coach he feels unlimited guilt. (85)
The first part creates a kind of intensely claustrophobic feeling in the
reader. The well in the first part should be considered as the male or
phallic symbol which is the symbol of power and authority on the one
hand.13 On the other hand the well symbolizes the mother’s womb
representing “interiors and exteriors, beginnings and endings,
confinement and expansion”.14 The well is mostly dug by the master
Mahmut, who symbolizes the male authority not only on women or
mothers but also sons. The facts that the son, Cem, is pursuing the redhaired woman which is forbidden by the master/father, that the father and
son try to find water in the well in a futile attempt, and that he leaves
Mahmut alone in the well supposedly to death, are the threads of Oedipus
and castration myths that do not have to be considered purely sexual. As
known, Oedipal conflicts represent the child’s perception of the love-hate
relation with his or her parents. Castration represents the young and
powerless child’s fears of severe punishment when pitted against an allpowerful parent.15 Cem’s leaving him to death in the well and rushing to
his mother and leading a life with guilty conscience are strongly related to
his oedipal instinct and castration fear.
As if philosophy
In the second part the action gets accelerated. Cem turns to his mother,
he gets university education, becomes geological engineer as being
affected by Mahmut, marries Ayşe who resembles his mother and the redhaired woman, has a building society called Sohrab and becomes a

For the relation between the concepts of phallus and power see JuanDavid Nasio, Oedipus: The Most Crucial Concept in Psychoanalysis, Suny Press,
New York, 2010, p. 51-52.
13

Caroline Rupprecht, Womb Fantasies: Subjective Architectures in
Postmodern Literature, Cinema, and Art, Northwestern University Press,
Evanston, 2013, p. xi.
14

Carl V. Rabstejnek, “Fear of success: A phenomenon with assorted
explanations (Including Psychoanalytic, Feminist, and Other Theories)”,
http:// www.houd.info/FOS.pdf, retrieved: 27.10.2017
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successful businessman with his wife but without any child. He visits his
father, Akın in his house with his new wife. When his father dies Cem
spends a night with his corpse in the same bed breathing his smell of soap
and biscuits. And the smell is breathed in the last chapter by the redhaired woman on her son Enver’s neck as Enver is Akın’s grandson and
the red-haired woman is Akın’s ex-mistress. Meanwhile Cem tries to cope
with his guilty conscience by a newly developed as if philosophy of his own.
He thinks that if he behaves, feels, things as if he did not leave his master
in the well, everything would go well. “If you behave as if nothing
happened, and really nothing happens, nothing happens at the end” (89).
Till his end by the hands of his son he behaves in accordance with this
philosophy or behavioral rule. In this respect Cem can be considered as
‘psychotic’ as he flees from or denies reality and attempts to reconstruct
it.16 To reconstruct reality he develops a new interest related to the ancient
legends of Oedipus and then Rostam and Sohrab the drawings of which
he meets on a visit to Teheran. He goes to Europe and sees the portraits of
Oedipus, and then he goes to the Library of Topkapı Palace to see the
miniatures of Rostam and Sohrab. He sees the film versions of Oedipus.
Ayşe accompanies him with this new excitement as they both have no
pursuit apart from Sohrab, the company. In order to have more success in
the business world he and his wife play in an advertisement. And this is
the beginning of a disaster. There happens a paternity suit which confirms
that Enver is his son. Cem should go to Öngören after receiving an email
from his alleged son, Enver. He again suffers between the feelings of
curiosity and fear. Thus, he goes there without informing his wife. There
during a business meeting he sees the red-haired woman who introduces
him a young man called Serhat, but in fact this man is his own son, Enver.
They go to the well dug by Mahmut and himself years ago. There during
a fisticuffs he is shot on his eyes by his own gun accidentally by Enver and
he falls into that well. Here Oedipus myth progresses in its original way:
the father is killed by his son. And it is reversed: It is not the son but the
father who becomes blind by the hands of his own son.

Andrew Cutrofello, Continental Philosophy: A Contemporary Introduction,
Routledge, New York, 2004, p. 108.
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I tell my story therefore I am innocent, or the agent with free will:
In the last part all these events are given through Gülcihan’s
perspective which is different from Cem’s. And the gaps in the narrative
as a whole are filled out by her. After Cem’s leaving Mahmut alone in the
well and rushing into the train, Gülcihan, seeing Cem’s terrified face,
informs the other apprentice, Ali, and the town dwellers about the
situation and they together go to the well and take Mahmut out of it. Later
Mahmut goes on digging and finds water and becomes a wealthy man.
He marries and starts a family in Öngören and dies. Throughout his life
he feels offended by Cem. Having a one-night stand with Cem the redhaired woman gets pregnant and gives birth to Enver. Enver is registered
on her husband, Turgay. There is no close relation between Enver and
Turgay, his stepfather. They have been just strangers to each other. When
Gülcihan sees the advertisement of Sohrab on TV, she informs Enver
about his real father’s identity and urges him to ask for rights as she thinks
that Enver suffers the loss of father and wealth. She thinks that Enver
would lead a happy life from then on if Cem knew and supported his own
son. After that tragic event, Enver is imprisoned and his mother often
visits him. Her retrospection pictures how helpless Enver is without his
own father. In fact in all parts of the novel it is strongly felt that sons are
always in need of the presence of father. And Gülcihan wants Enver to
write a novel about them.
In this context Cem demonstrates the Id for he unknowingly has a
sexual relation with Gülcihan who is his father’s ex-mistress and
Mahmut’s supposedly mistress. As known Id is where our uninhibited
instincts and desires are dominant. As Freud asserts “In the id there are
no conflicts; contradictions and antitheses persist side by side in it
unconcernedly, and are often adjusted by the formation of
compromises”.17 Supposing to be guilty of the accidental murder of his
master/father when he is daydreaming about Gülcihan and knowing that
he has a son he demonstrates the Ego, in the first case he believes that he
is the murderer, fears that the police will come to arrest him; in the second
case both he wonders what kind of person his son is after all his effort to

Freud, “The Question of Lay Analysis: Conversations with an Impartial
Person”, Complete Works, (pp.4327-4398) p. 4339, retrieved: 25.09.2017.
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have a child with his wife, Ayşe, and what kind of future awaits him with
the son. Here again we turn to Freud: “the ego is the layer of the mental
apparatus (of the id) which has been modified by the external world (of
reality). …The ego lies between reality and the id, which is what is truly
mental. … the ego feels a conflict which must be decider; and the decision
lies in one urge being abandoned in favour of the other. The ego is an
organization characterized by a very remarkable trend towards
unification, towards pursue their own purposes independently and
regardless of one another”.18 Cem unfortunately has not developed
normally, thus it cannot be said that he is mentally healthy. As Freud
claims:
Mental health very much depends on the super-ego’s being
normally developed – that is, on its having become sufficiently
impersonal. And that is precisely what it is not in neurotics, whose
Oedipus complex has not passed through the correct process of
transformation. Their super-ego still confronts their ego as a strict
father confronts a child; and their morality operates in a primitive
fashion in that the ego gets itself punished by the super-ego.19

Superego was demonstrated when he visits Öngören with a gun after
26 years and accidentally is shot on his eyes (first being blinded and then
killed) by his own son, Enver. Cem feels he needs to punish himself for
the killing of his master/father and for incest first and then for abandoning
his own son. It can also be suggested that Enver plays the part of
conscience –or superego- for Cem. Again Freud puts forward that “when
the authority is internalized through the establishment of a super-ego”,
the phenomena of conscience then reach a higher stage. … At this
point, too, the fear of being found out comes to an end; the
distinction, moreover, between doing something bad and wishing
to do it disappears entirely, since nothing can be hidden from the
super-ego, not even thoughts. It is true that the seriousness of the
situation from a real point of view has passed away, for the new
authority, the super-ego, has no motive that we know of for illtreating the ego, with which it intimately bound up; but genetic

Freud, “The Question of Lay Analysis: Conversations with an Impartial
Person”, p. 4339.
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Freud, “The Question of Lay Analysis: Conversations with an Impartial
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influence, which leads to the survival of what is past and has been
surmounted, makes itself felt in the fact that fundamentally things
remain as they were at the beginning. The super-ego torments the
sinful ego with the same feeling of anxiety and is on the watch for
opportunities of getting it punished by the external world.20

Enver also feels abandoned by his father and with great anxiety and
anger toward his father he accidentally kills him. Although his mother
insists on his innocence while fighting at the well, Enver confesses his
wish as: “now you are scared I would hold you to throw down … to take
Master Mahmut’s revenge … For having abandoned me. For deceiving
my married mother. For not corresponding your son’s letter for the first
time in years … to be an individual as you wish. And of course your legacy
will stay with me” (170). This has a strong echo with what Freud puts
forward:
Each and every one of us is fated to relive, in our psychic reality, the
destiny of the legendary Oedipus. Incest and parricide, the core of
the Oedipus myth as Sophocles interpreted it, were actual
occurrences in human prehistory. Now they are our phylogenetic
heritage. Through evolutionary processes, generational conflict
instigated by the incestuous and parricidal motives of the young has
become a universal feature of mental life.21

With the above mentioned scene, beside the western myth with
Mahmut’s reaction to it when Cem tells the Oedipus myth briefly and with
alteration (he says “I don’t like your story, little sir” (39), the eastern myth
the weight of which is felt from the beginning especially through
Gülcihan’s role on the stage of the Theater of Exemplary Legends in
Öngören and its effect on Cem as a teenage comes to the front.
Likewise in the novel at the end of the second part there is a heated
debate between Cem and Enver before Cem’s death. It is understood that
Pamuk reverses the eastern myth and Enver, the son, manages to kill his
father. What is important in this debate is to be individual, free far from
the paternal bondage and frustration due to the same factor. Both of them

Freud, “Civilization and Its Discontent”, Complete Works, (pp. 4462-4532),
p. 4515; retrieved: 30.09.2017.
20

Jay R. Greenberg, Oedipus and Beyond: A Clinical Theory, Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts, 1991, p. 13.
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are very angry as they do not have a father who is protective, possessive,
powerful, and compassionate: “he (father) is the beginning and centre of
the world” (168) as in Enver’s words. Cem is also in need of such a father
and he replies in a calm manner: “unfortunately I did not have such a
father … but if I had had he would have wanted me to obey him, he would
have crushed my individuality by his strength and compassion” (168).
Cem goes on to say that “If I had obeyed my father could I have been a
happy man? … Maybe, I could have been a good son but not a good
individual” (168). This is problematic: Either to be an individual or to obey
fathers, namely the authority, order or status quo. Here the ancient
question raises: What is the role of the father in the growth of the son?
Enver tries to question the fatherhood and fathers’ choices in the
personality of his father, Cem. We come to the other problems between
the western and eastern concepts of individuality and religion. Enver asks
his father mercilessly: “… if you believe in God why you had left the
Master Mahmut into that abyss? How could you have left him? … The
believer is conscientious” (169). For him his father committed adultery at
that very young age, the result of which cannot be compensated. And
Enver’s comment on Cem’s leaving Mahmut in the well is very significant:
“You had left him alone because you were conceited, you assumed that
you were more individual than him” (169). In fact here Enver gives his
father a moral which throughout his life his father unconsciously waits
for. Cem dreams of a son who is “both a developed individual and obey
his father willingly” (169). But he himself could not be such a son as
proved by the case of his own father, Akın, and that of his master,
Mahmut. As “in many families it is the father who holds sway over the
issue of the son’s autonomy and independence…The nature of such
power relations engenders the state of disharmony, especially as children
and adolescents push for more freedom than parents are willing to give
them”.22
The same problem is seen in the myths in a different way. In Oedipus
it is understood that the King Laius could not get rid of the fate even if he
tried to do so. After an oracle’s warning about being slayed by his own
son in future he tried to prevent this event and to maintain the order of

Filip Kovacevic, Liberating Oedipus?:Psychoanalysis as Critical Theory,
Lexington Books, Chicago, 2007, s. 8.
22
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Thebes. Oedipus learned that he would kill his father and marry his
mother at Delphi. In order to avoid the prophecy he left Corinth. Yet they
could not escape from their fate. The prophecies came to be true. On the
other hand Sohrab wanted to be the King of Turan and his father to be the
King of Iran. The individual decision here is with Sohrab, not Oedipus,
contrary to what Enver talks about the West. He says “sarcastically”:
“How should I talk to you, daddy? … If I am an obedient son I cannot be
a European individual. If I am a European individual I cannot be an
obedient son” (169). The direct menace to authority was from the part of
Sohrab who wanted to be individual, but Oedipus was just the victim of
his inevitable fate. In this respect Ayşe, Cem’s wife, is partly wrong when
she warns Cem as: “If what we have thought while reading Oedipus and
his father, Rostam and Sohrab is true … If that boy is your son, he will kill
you! As being a western rebellious individual …” (163). It is true that Cem
is killed by Enver who has various affinities with both Oedipus and
Sohrab. Enver does not know his real father for a long time just as these
mythic heroes. He is not killed by his father, but kills him, as Oedipus
does. Enver shoots Cem on the eyes. Divergently, he first makes his father
blind and then kills him. As known, Oedipus after learning the unbearable
truth blinds himself. The blinding, as Freud asserts, “stands for
castration”.23 While Sohrab gives a chance to his father during the fight his
father kills him the next day without giving him a chance for survival. It
is Enver who refuses to offer a chance to his father for survival and
reconciliation deliberately. It is Sohrab, however, that tries to overthrow
the order both in the lands of Turan and Iran. Rostam tries to protect the
order and unknowingly kills his own son whom he sees a threat to the
order. Thus Enver is not a western type of individual, but an eastern one
as he tries to challenge his father’s authority deliberately and becomes a
menace to the paternal order. Freud emphasizes on “the inevitability of
the Oedipus complex in the formulation of ethical values. The
psychological submission of the child to (paternal) norms and hierarchies
already in existence represents an unavoidable condition for its ability to
live, love, and work in a way that precludes physical and psychic
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suffering”.24 Here Pamuk tricks the reader by intertwining both myths and
he turns them upside down.
Jocasta/Tahmineh/Gülcihan
The red-haired woman (Gülcihan) is a typical mother. She reflects
tremendous attachment towards her son. She performs the Jocasta role at
the beginning as Cem, who is her sexual partner for one night and the
father of her unique son, Enver, is the son of a man with whom she spent
her two years, so the substitute to the father. It should be noticed, here,
that the murder of the father and incest are the primeval sins. 25 Then as
the action goes on she becomes modern Tahmineh as there is a great
enmity between Enver and Cem. In Shahnameh, Tahmineh, infatuated with
Rostam, wants to spend a night, wishing a son with him. She wants her
son will resemble him. Being affected by Tahmineh’s beauty, wisdom and
courage Rostam marries her and before leaving her behind in order to
attack different parts of Turan he gives her his armband for the son.
Gülcihan does not spend a night with Cem, the son of her ex-lover,
deliberately as Tahmineh does. She does not have any idea of having a son
out of wedlock. This event can be considered as an irony of fate.
Interestingly, however, it is Gülcihan who deliberately urges Enver to
open a paternity suit because of financial, social and psychological
concerns about her son. What Gülcihan comments about her performance
of Tahmineh on the stage is very crucial to understand the Freudian
weight of the novel: “all those cheeky men … had acquired suddenly a
deeper and frightening silence every time when I screamed the scream
Tahmineh screamed when she saw her husband killed her son… I deeply
felt that their eyes were moistened, were seized with a feeling of guilt…”
(178). This is the feeling of guilt stemming from the wish to kill one’s father
and to substitute him and stemming from the wish to kill one’s son to
maintain the order.
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CONCLUSION
Myths, fairy tales and literature reflect all humanity’s comforting and
disturbing feelings such as love, happiness, anxiety, and fear. They
function as a collective receptacle of the legal /illegal deeds of individuals
and societies, and as some compensation for the losses in human life
throughout the ages. The two myths also shed light on the particular
losses, the loss of father and the loss of son. Orhan Pamuk has taken the
important subject matter treated in the myths and has brilliantly forged
them by his own imagination and style. The sons in the novel suffer from
the lack of self-confidence for which the fathers are responsible. The writer
skillfully reveals the intricate and problematic relation between fathers
and sons intertwining the ancient myths in this tragic novel. Contrary to
the popular opinion that the West is the symbol of individuality and free
will, and the East is the symbol of obedience, having such mythical heroes
as western Oedipus, the victim of tragic fate, and eastern Sohrab, the
victim of his free will to challenge the order, the novel focuses on the
double-edged relation between fathers and sons in general and between
Akın/Mahmut/Cem/Akın in particular.
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ŞEHRİYAR'IN HAYDAR BABA'YA SELAM ŞİİRİ ÜZERİNE BİR ÜSLUP DENEMESİ
PROF. DR. ESRA KARABACAK

ÖZ
Şehriyar, Azerbaycan Türk Edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Şiirlerinde sesbilgisi ve anlam bilgisi özellikleri bir uyum içindedir.
Şehriyar’ın şiiri, içinde şekillendiği coğrafyanın bütün kültürel değerlerini
yansıtır. Aynı zamanda edebi bir nitelik taşır. Şiirlerinde pek çok edebi
sanatın yanı sıra kalıp sözler, atasözleri ve deyimlerden oluşan bir dil yapısı bulunmaktadır. Kültürü yansıtan bu unsurları yeniden yorumlamıştır. Şiir, hecenin 11’li kalıbıyla kaleme alınmıştır. Dil bakımından sade olan
eserde birçok edebî ve etkileyici bir üslûp kullanılmıştır. Şairin kullandığı
kelime, tamlama, deyim ve edebi sanatlar ve bunların yanı sıra Türkiye
Türkçesiyle karşılaştırmalar üslubu vurgulamak açısından son derece
önemlidir. Zaman zaman rakamlar ve onlara bağlı sonuçlar üslupta bireyselliği oluşturur. Kelimeler üslûbun temel malzemesidir. Her yazarın kendine has bir kelime hazinesi ve sözlük zenginliği vardır. Şehriyar kullandığı dili belki de özellikle değil, şiirinin akışı münasebetiyle süregelen bir
ses dizesiyle işlemiştir.
Bu nedenle önemli bir edebi malzeme oluşturmuştur. Ayrıca isimleri,
sıfatları, zamirleri daima kelime gruplarıyla kullanmış olması da bir ayrıcalık olmuştur. Şehriyar’ın şiirlerinin toplum yapısında ilişkilerin temelinde hâkim olan olumlu bakış, üslubundaki sıcaklığı ve geleneksel yaşam
biçiminin temelini vurgular, bu da üslubunu şekillendirir. Bu çalışmada,
Haydar Baba'ya Selam şiiri ile ilgili bir üslup denemesi yapıldı. Benzer
konularda yapılacak çalışmalara örnek niteliğinde olacak; ayrıca kültür
tarihi açısından da önemli olacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Şehriyar, Türk Edebiyatı, Haydar Baba, Şiir, Çağdaş lehçe.
ABSTRACT
Shahriar has been one of the most important poets of the Azerbaijan
Turkish Literature. In his poems phonetics and semantic have been in an
accord. His poems includes all the culturel values of the geography and
understanding it has been found in. At the same time, It has a literary quality. His poems has got proverbs, phrases and some structures in addition
to literary features. Values that reflect the culture re-interpreted. Poetry
was written with 11-syllable pattern. The language of the poetry is simple
but in poetry, literary and expressive style was used. The poet have the
cultural structure, phrases, idioms and literary features, and in addition
it is extremely important to emphasize by the comparisons of modern Turkish style. The poet has evaluated traditional cultural values in his own
terms. From time to time individuality and style creates the results in figures that depend on them. Words are the basic material of style. Every
writer has his own special vocabulary and its own unique dictionary. The
language is used by Shahriar with marking special sound in his poetry.
For this reason, it is formed of a literary material. Also nouns, adjectives, pronouns are always used with the word groups it has been a privilege. The poetry of Shahriar emphasizes the relations in the structure of
society on the basis of a positive dominant view, traditional lifestyles and
the foundation of the style, and this style shapes. In this study, stylistic
will be made on Shahriar's poem it is named by Heydar Babaya Selam.
Then, this study will be an example on stylistic studies. And It will also be
important for the history of Culture.
Keywords: Shariar, Turkish literature, Poem, Haydar Baba, Century
acsent.

چکیده
 علوم اصوات.شهریار یکی از شاعران مهم ادبیات ترکی آذربایجانی محسوب می شود
 اشعار شهریار در واقع انعکاس دهنده.و مفاهیم در اشعار وی کامالً در انطباق با هم هستند
تمامی ارزشهای فرهنگی جامعه ای است که وی در آن زندگی کرده و آن ارزشها شکل
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یافته اند .در عین حال اشعار وی دارای خصوصیات بارزی است .در اشعار وی عالوه از
اینکه سبکهای مختلف ادبی را نماد عینی دارند ،بسیاری از امثال و اصطالحات روزمره که
ساختار زبان شعری او را تشکیل می دهند ،می توان مشاهده کرد .او با استفاده از چنین
عناصر شعری توانسته است مفهوم جدیدی به ارزشهای فرهنگی بدهد .اشعار او غالب ًا در
قالب شعر هجایی  11گانه بوده و از نظر زبانی نیز بسیار ساده و در عین حال تأثیر گذار
است .کلماتی که شاعر از آنها استفاده می کند ،دارای خصوصیت مضاف و مضاف الیه،
اصطالح ،اسلوب و همچنین سبک ادبی است .از این رو مقایسه اشعار وی با اشعار شاعران
ترک قابل توجه بوده و از ارج بسیار باالیی برخوردار می باشد .در اشعار وی گاه می توان
از ارقام و نتایج خاصل از آنها شواهدی را دریافت؛ و گاهی هم کلمات خود به نوعی درون
مایه اسلوب شعری او را تشکیل می دهند.
هر نویسنده و شاعری یقیناً دارای خزینه ای از کلمات است که با استفاده از آنها می
تواند بر غنای اثر خود ببخشد .شاید زبان شعری شهریار چندان نوآورانه جلوه نکند و
شرایط خاصی نداشته باشد ،لیکن روانی و سالست شعر شهریار باعث شده است که انتظام
در ابیات آن به صراحت درک شود از این رو خزینه کالمی شهریار از این منظر بسیار قابل
دقت توجه بوده و جالب می نماید .عالوه بر این اسامی ،صفات ،ضمایر هم به طور مداوم
به صورتهای گروهی مورد استفاده قرار گرفته و انگار جزیی از اشعار شهریار را تشکیل می
دهند .اشعار شهریار در ساختار اجتماعی نشانگر آن است که اساس روابط بر روی پایه
ه ای ارزش فرهنگی استوار است .صمیمت موجود در روشی که مورد استفاده وی قرار
گرفته باعث شده است که حیات عادی و شکل آن به دفعات مورد تأکید قرار گیرد و حتی
سبک ادبی وی نیز بر روی همین بینش فرهنگی شکل عینی یافته است .در این مقاله
سعی بر آن بوده است که اسلوب بکار برده شده در منظومه حیدر بابایه سالم شهریار
مودر توجه قرار گیرد .در کنار این ،تاریخ فرهنگی نیز مورد اهمیت و توجه قرار گرفته
است.
کلید واژه ها :شهریار ،ادبیات ترکی ،حیدر بابایه سالم ،شعر ،لهجه معاصر.
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GİRİŞ
Dil, çok değişik görünümler sunan, bu görünümler arasında evrensel
nitelikler sergileyen bir bütündür. Bir dilin farklı görünümlerinden birini
örneğin ağızları, lehçeleri ya da bu ağızlara, lehçelere ilişkin bir öğeyi kullanmak yanlış değil, yalnızca standart dilden farklı olmak anlamındadır.
Dillerin köken birliği, birbirine benzeyen öğelerden çok, kimi zaman birbirine hiç benzemeyen sözcüklerle, bu sözcükler arasındaki karşılaştırmalı çalışmalara dayalı ses denklikleri yoluyla ortaya konulabilir. Üslup
da bu ses birliklerini yazara yansıtan bir sistemdir.
Üslup, birçok bileşenden oluşur ve bireysel bir özellik taşır. Değişik bakış açılarına göre birçok üslûp çeşidi bulunabilir. Bunlar arasında konuşma üslubu, yazı dili üslubu, sade üslup, kapalı üslup, edebi üslup,
süslü üslup, teşbih ve istiareli üslup, secili üslup, âlî üslup, ilmî üslup, öğretici (didaktik) üslup, konuşma üslubu, hikâye üslubu vs. sayılabilir.
Eserde, hem dil ve anlatım bakımından sade ifadeler, hem tamlamalarla
uzatılmış cümleler hem de teşbihli ve istiareli anlatım (metaforik üslup)
bulunabilir. Recaizade Mahmud Ekrem’in ifadesiyle Üslub-ı beyan aynıyla
insan'dır. Bu söze göre insanlar kadar üslup çeşitleri vardır. Üslup çalışması sayesinde bir yazara atfedilen eser veya eserlerin gerçekten ona ait
olup olmadığı ortaya konmaya çalışılır. Üslup çalışması, bir eserin yazarının hangi dönemde yaşadığı, hangi özelliklere sahip olduğunu tespit etmek için de yapılır.
Kelimeler üslubun temel malzemesidir. Her yazarın kendine has bir
kelime dünyası ve sözlük zenginliği vardır. Şair ve yazarların eserlerini
kaleme alırlarken kullandıkları kelime sayısı birbirinden farklıdır. Bu
farklılık da bir üslup özelliğinin bir parçasıdır. Bir yazarın üslûbunun
ayırt edici özelliklerini ortaya koymak için karşılaştırma yapmak şart değildir. Sadece bir yazarın üslubu diğer yazarların üsluplarıyla karşılaştırıldığı zaman ayrı bir önem kazanır. Hiçbir yöntemin bütün edebi eserlerin çözümlenmesini sağlayamayacağı gerçeği göz önüne alınırsa yöntem
çeşitliliği de önemlidir.
Bu tarz çalışmalardaki olaylar tabiat olayları gibidir. Tabiat olaylarının
büyük bir kısmı, günümüz teknolojisindeki ilerlemelere paralel olarak
açıklanabilmektedir. Bazı olaylara ise açıklık getirilememektedir. Şiirler
sözcük çalışmalarının en önemli olduğu edebi metinlerdir. Sözcük, şiirin
içinde ses, anlam, duygu ve çağrışım gibi dört değeri gözetilerek seçilir.
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Her şair tüm sözcükleri tabii olarak bu dört değerin hepsini bir arada düşünerek kullanamaz. Ama iyi şairler belli bir ölçüde bunu yapmaya çalışırlar. Ses, şiirde ahenk sağlayıcı öğelerin başında gelir. Bir metnin ses yapısını incelerken her metinde bütün seslerin üzerinde durmanın çoğu zaman imkânı olmadığı gibi, her sözcüğün aynı derecede önem taşıması da
düşünülemez. Bu bakımdan şiirin hem ses özelliklerinin incelenmesinde
hem de fikir, his ve hayal dünyasını çözümlemede açış sözlerinden hareket etmek daha uygun olacaktır. Bu üslup denemesinde Türk dünyasının
önemli bir edebiyat ürünü olan Mehemmed Hüseyin Şehriyar’ın Haydar
Baba’ya Selam adlı şiirinin küçük bir bölümü üzerinde durularak bir inceleme yapılacaktır.
Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın (1906-1988), en büyük ve en önemli
eseri Haydar Baba’ya Selam şiiridir. Bu şiir, adını, Sehriyar’ın doğduğu yer
ve oradaki Haydar Baba dağından alır. Hecenin 11’li kalıbıyla, beşer dizelik 125 kıtadan oluşan modern bir biçimde kaleme alınmıştır. Şiire Türk
dünyası sanatçılarınca yüzlerce nazire yazılmıştır. Farklı tarihlerde yazılmış iki ana bölüme ayrılır. Eser, üslup özelliklerini tespit edecek çeşitli yapılardan oluşur.
Héyder Baba’ya Selam şiirinin incelenecek bölümü:
Héyder Baba ildırımlar sahanda
Séller sular sakgıldıyıp ahanda
Gızlar ona sef bağlıyup bahanda
Selâm olsun sövketizi élize
Menim de bir adım gelsin dilüze

Héyder baba, kehliklerün uçanda
Kol dibinnen dovsan galhıp gaçanda
Bahçalarun çiçeklenüp açanda
Bizden de bir mümkün olsa yad éle
Açılmayan ürekleri sad éle

Bayram yéli çardahları yıhanda
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Novruz güli gar çiçeği çıhanda
Ağ bulutlar köyneklerin sıhanda
Bizden de bir yad éliyen sağ olsun
Derdlerimiz goy dikelsin dağ olsun

Héyder Baba, gün daluvı dağlasın
Üzün gülsün bulahların ağlasın
Usahların bir deste gül bağlasın
Yél gelende vér getirsin bu yana
Belke menim yatmıs behtim oyana

Héyder Baba senin üzün ağ olsun
Dört bir yanın bulağ olsun bağ olsun
Bizden sora senin basın sağ olsun
Dünya gazov-geder ölüm itimdi
Dünya boyı oğulsuzdı, yetimdi

Héyder Baba, yolum sennen kec oldı
Ömrim keçdi gelemedim géc oldı
Héç bilmedim gözellerin néc’ oldı
Bilmez idim döngeler var dönüm var
Dtginlik var, ayrılık var, ölüm var

Héyder Baba, igit emek itirmez
Ömür kéçer, efsus bere bitirmez
Namerd olan ömri basa yétirmez
Biz de vallah unutmarıg sizleri
Göremmesek helal edin bizleri
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Şiirde en önemli açış sözü Héyder Baba sözcük grubudur. Sözcük
grubu ünlüleri ve ünsüzleri ihtiva eder. Bir ses öbeğidir. (h, y, d, r, b ünsüzleri ve é, e, a ünlüleri ile kurulmuş bir ses öbeğidir.) (h: sürekli, sert, y:
sürekli, yumuşak (yarı ünlü), d: süreksiz, yumuşak, r: sürekli, yumuşak,
b: süreksiz, yumuşak, é: Alfabemizde gösterilmeyen ‘kapalı e’ ince ünlüdür, e: ince ünlü, a: kalın ünlü) Héyder, Arapça ‘haydar’dan Azeri Türkçesinin de bir özelliği olarak yumuşatılarak alınmıştır. Héyder sözcüğünün kullanımında hafifletilmiş bir sertlikle başlayan, yumuşak ve sürekli
devam eden ancak ortada anlık kesintiye uğrayan, sonra sürekli devam
ederek akıp giden bir ses dizisi, bir melodik yapı ortaya çıkmaktadır.
Baba sözcüğü ise iki sesin ritmik tekrarıyla oluşmuş, yansıma bir sözcük olup süreksiz+sürekli+süreksiz+sürekli biçiminde bir yapı gösterir.
Ünsüz ve ünlü dağılımına baktığımızda da ahenk uyandırıcı seslerin,
(özellikle de l, n, r gibi akıcı/sürekli ünsüzlerin) sık tekrar edildiği bir sistem ile karşılaşıyoruz. Çok tekrar edilen sözcükte bulunan seslerle aynı
olması şairin ritme verdiği değerin bir başka göstergesidir. Ünlülerden de
en çok tekrar edilen a, e, (kapalı e) é seslerinin de yine bu söz grubunun
sesleri olduğunu görüyoruz. Bu da melodik yapıyı güçlendirici bir öğedir.
Metinde yad éle-, sad ele-, derd, dünya, beht, ölüm, ömür ses değeri bakımından hem birbirine hem de Héyder Baba sözcük grubuna bağlanması
şiirde tek parça bir ahenk yaratmıştır. Şiirde ses ahengini sağlayan öğelerden biri de uyak ve rediftir. Gerçek ses dizisini bulabilmek için tabii söyleyişi yakalamak, uyağı/redifi taşıyan sözcükler arasında anlam, duygu ve
çağrışım yönlerinden kurulacak daha derin bir bağ oluşturmak gerekir.
Şair, bunu hem düşünce hem de sezgi yoluyla kavrar. Şiirde beşlikler 3’lü
ve 2’li biçimde uyaklandırılmış, ancak istisnasız 7 kıtanın tamamında asıl
ses zenginliği rediflerle sağlanmıştır. Birinci kıtada ildırımlar, seller, sular,
gızlar bir grup; sakgıldıyıp, bağlayup bir başka grup oluşturur.
İkinci kıtada, kehliklerün, dovsan, bahçalarun ses ve anlam öbeği oluştururken, çiçeklenüp ifadesi de birinci kıtadakilere katılarak iç ahengi yaygınlaştırır. Şiirin ses örüntüsü Şehriyar’ın duygu coşkunluğuna ayak uydurarak metni baştan sona Yahya Kemal’in dediği gibi yekpâre ahenk’e dönüştürür. Şehriyar, bu sesi, binlerce yıllık bir gelenekten aldıklarını mizacı
ve şiir dehası ile birleştirerek bulur. Sözcük sesleri bir yandan kendi içinde
bir uyum taşırken, diğer yandan o seslerden oluşan sözcük ile sözcüğün
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karşıladığı nesne arasında bulunmaktadırlar. Aslında dilbilim metotlarına göre sözcüklerle nesneler/kavramlar arasındaki ilişki ‘nedensizlik’ ilkesiyle açıklanır. Ancak şiirde bunun aksine bir tutum bilinçli olarak seçilir. Çünkü şiirin ahenk unsuru böyle sağlanır. ‘haydar’ aslen Arapça bir
sözcük olup Türkçe karşılığı arslandır. Kültürümüzde arslan yüceltilen
bir varlıktır. ‘Baba’ ulu bir sığınaktır, evlatlarına güvencedir; cömertliktir,
hoşgörürlüktür, saygıdır. Şehriyar için Héyder Baba’nın anlamı sadece
bunlardan ibaret değildir. Héyder Baba’nın bütün bir çocukluğu, coşkuyla hatırladığı geçmişidir, sohbet edip dertleşeceği dostudur. Yıllardır
ayrı kalmış olsalar da bir araya geldiklerinde bütün o mesafeleri ortadan
kaldıran sıcaklığı, samimiyeti ve duygusallığı yaşadıkları objedir. O yüzden karşısına geçip söyleşirken sürekli adını tekrar eder; adıyla hitap edip
içini döker; özlemini dile getirir. Her Héyder Baba seslenişi adeta bir duadır, bir teslimiyettir, bir sığınmadır. O, bir dervişin pirinin eteğine tutunması gibi Héyder Baba’ya tutunur.
Şairin korkusu, ululadığı Héyder Baba tarafından adının unutulmuş
olmasıdır. Bu yüzden söze başlarken onu selamladıktan sonra Menim de
bir adım gelsin diyerek hatırlanmak ister. Çünkü insan için en acı his unutulmaktır. Unutulmaktan kurtulmanın yolu yad ele’mektir; hatırlamak ve
hatırlanmak insanı şad ele’yecektir. Şehriyar dış dünyadan seçtiği görüntüleri olağanüstü bir anlatım yeteneği ile okuyucuya gösterir. Ancak onun
yöntemi tasvir değil imge kullanımıdır. İncelememize konu olan kısımda
bir bahar mevsimi anlatılmaktadır. Yağmurlu bir gündür. Haydar Baba
dağının başında yıldırımlar çakmakta, şakır şakır seller akmakta, genç kızlar da bu manzarayı seyretmektedir. Bahçelerde çiçekler açmış, çalılıklarda tavşanlar oynaşmakta ve keklikler uçmaktadır. Nevruz bayramı gelmiştir, kar çiçekleri çıkmış, ak bulutlardan bahar yağmurları inmektedir.
Mevsim ilerlemiş güneş sıcağını artırmıştır. Dağda çiçekler açmış, kaynakları gürül gürül akmakta, çocuklar deste deste gül toplamaktadır.
Héyder Baba’nın doruklarında kar beyazlıkları parıldarken eteklerinde su
kaynaklarının beslediği bağlar bahçeler yeşermektedir. Bu tabloların tamamı şairin hayal gücünden doğmuştur.
Gerçekte bunlar normal olarak gözlemlenen manzaralar değil, çok
uzak bir geçmişten hayal gücüyle bugüne getirilenlerdir. Bu dil hatıraların
dilidir ve o hatıralar birden zihninde canlanmaya başlar. Şair, bu hayalleri
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kurarken ve anlatırken ‘tasvirci’ bir tutum benimsemez. ‘Şehriyar manzarayı anlatırken ildırımlar sahanda, kehliklerin uçanda, gızlar ona sef bağlayup bahanda gibi bir söyleyişle nesneleri görünür kılar. Ayrıca bu görüntülere, yıldırım, sel, su, kanat şakırtıları, yelin getirdiği gül, nevruz, çiçek kokuları, rüzgâr uğultuları karışır. Sonra son iki dizede nesneden insana; kendine döner. Böylece tasvir yapmayı başlı başına bir estetik yaratma gören ‘tasvirci’likten uzaklaşarak insan merkezli koyan bir tutumu
benimser. Şairin ruh halini iki sözcükte ifade edebiliriz: Hüzün ve aşk.
Hüzün ve aşk romantizmin iki ana temidir. Romantik bir sanatkâr olan
Şehriyar da aşkla bağlı olduğu kaybolan geçmişi yâd ederken onu yeniden yaşayamayacağını bilir ve hüzünlenir. Şiirde lirizm bu duygunun ifadesinde kendini bulur. İfadenin şeklini sözcüklerin seçimi ve birbirleri ile
kurulan bağ belirler. Şair, şiire sarsıcı bir söyleyişle girer: Héyder Baba ildırımlar sahanda/Séller sular sakgıldıyıp ahanda/Gızlar ona sef bağlayup
bahanda dizeleri sesleriyle, anlamıyla, edasıyla ve ahengiyle olağanüstü
bir coşkuyu yansıtır. Yıldırım, sel, şakırtı, genç kız sözcüklerinden bir
hikâye kurmamız istense trajik veya realist bir vaka da kurgulayabiliriz.
Oysa Şehriyar romantik bir atmosfere çeker bizi. Bizden de bir yâd éleyen
sağ olsun/Dertlerimiz goy dikkelsin dağ olsun. Böylece aşk ve hüznün
metinde ritmik bir şekilde dönüşümlü olarak anlatıldığını görürüz. Her
kıtanın ilk üç dizesi, ‘içindeki dış dünya’ya bakan şairin görsel imgeleri
aşkla anlattığı dizelerdir. Son iki dizeleri ise kendi içine, ruhuna yönelen
şairin hüzünlü ruh halini yansıtır. Alınyazısı, kader. O, çocukluğunda ayrı
düştüğü vatanına çok uzun yıllar sonra, elinde bir çıkın ile dönmüş, babasının; Héyder Baba’nın huzuruna çıkmıştır. Çıkınında başka ülkelerden
toplayıp getirdikleri değil, gittiği günden beri hatıralarında biriktirdikleri
vardır. Demek ki hayatının belli bir döneminde sadece hatıralarıyla yaşamış ve her gün yeniden döneceği günü beklemiştir. Bu aynı zamanda insanın bu dünyadaki sürgünüdür. O da, Mevlana’nın ‘ney’i gibi ülkesinden koparılıp yüreği dağlanmış, ‘şeb-i arus’a ulaşacağı güne kadar inleyecektir. Şehriyar çok güçlü bir din duygusuna ve tasavvuf kültürüne sahiptir. Ona göre, insanın alınyazısı; beht’i; bu dertlerle dolu dünya ömrü’nün
sonunda varacağı menzil ölüm’dür. Eserlerin üslûplarını tasvir ederken
kullanılan kelimeler temsil bakımından yetersizdirler. Bu üslûp adları, âlî
üslûp hariç, eserlerde kullanılan dilin, kelime ve tamlamaların anlaşılabilirliği esas alınarak belirlenmiştir.
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Hâlbuki sadeliğin ve süslülüğün dil ve kelimelerle ilgili bir yanı olduğu gibi anlatımla ilgili bir yanı daha bulunmaktadır. Dili sade, anlatımı
edebî olan veya anlatımı sade, dili ağır olan birçok eser vardır. Bu tür eserleri, konuşma üslûbuyla yazılmış eserlerle bir araya getirip sade üslûp
başlığı altında toplamak doğru değildir. Bir eserin üslûbunun sadeliği
veya süslülüğüyle ilgili olarak hüküm vermeden önce bu hükmün dayandığı kriterlerin ortaya konulması gerekir. Meselâ süslü üslûbun özelliklerinden kabul edilen secilere, Arapça ve Farsça tamlamalara değil teşbihli
anlatım tarzına sade, hatta konuşma üslûbuyla yazılmış bir biçim karşımıza çıkar.

SONUÇ
Sonuç olarak, Türk dünyasının büyük şairi Muhammed Hüseyin Şehriyar, Héyder Baba’ya Selam başlıklı büyük şiirinde lirik bir üslupla hayatının en güzel günlerini anlatır. Bu şiir, Türk dünyasının en çok tanınan
metinlerinden biri olmuştur. Eserin etkisi öylesine güçlü olmuştur ki onun
biçimi yeni bir ‘nazım biçimi’ haline gelmiştir. Üslubu dönemini temsil
etmiştir. Şair, ses ve söyleyiş ustalığını yaratıcı hayal gücü ile birleştirerek
bireyin hüznünü ve aşkını evrensel bir boyuta taşımıştır. Şiirde edebî, metaforik ve etkileyici bir üslûp kullanılmıştır. Bu tarz üslup denemelerinin
genel Türk dünyası şiiri üslup özelliklerinin tespiti açısından çok önemli
olduğu kanısındayım.
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ÖZ
Dünya edebiyatlarında edebi akımları benimsemiş olan sanatçıların
değerlendirilmesi genellikle temayül gösterdikleri akıma göre gerçekleşir. Fakat Şehriyâr çağdaş edebiyat sanatçısı olarak İran şiirinde önde
gelen bir yetenek olarak edebi akımlar bağlamında çok dikkat çeker.
Dünya edebiyatı akımlarının incelenmesi bağlamında Şehriyâr'ın yazdığı
Farsça-Türkçe şiirlerinin hangi akıma yakın olduğu pek anlaşılmaz.
Kimisi Şehriyâr'ı hümanist olarak görmekte, kimisi ise onu klasizm
akımını tercih etmiş bir şair gibi değerlendirmektedir. Şehriyâr, çağdaş
edebiyat şairi gibi görünse de günümüz sanatçıları arasında ilginç bir
kişiliğe sahiptir. Sanki asırlar öncesi şairleri gibi gösterişsiz, abartısız,
duygularla coşup taşan bir şair niteliğini taşır. Bu özelliği de şiirlerinde
açıkça görülür.
Günümüz şairlerinin eserlerinde bazen sembolizm ve sürrealizmi engin derecede işlemediklerini görmekteyiz. Hatta birçok şairin edebi
akımlardan uzak olduğunu, bazı şairlerin ise şiir estetiğine önem vererek
sadece sembollere tutunduklarını görürüz. Bu gibi şairler ve hatta bazen
eleştirmenler, değerlendirmelerinde Şehriyâr’ın “Haydar Babaya Selâm”
eseriyle onu bir sembolist ve bazen de sürrealist şair olarak göstermeye
çalışırlar. Şehriyâr'ın tüm şiirlerini ele aldığımızda klasik ve geleneklere
takılıp kalmış şair değil, tam aksine duyguları bütünüyle yansıtan, sözleri doğal, aktarımları nitelikli, açıklayıcı ve inceliklerle süslü olan bir şair
görüyoruz. Şehriyâr’ı okurken sanki Nizamî, Sadî ya da Hafız’ı okumuş
oluyoruz.


PROF. DR. GHADİR GOLKARIAN, Near East University (Yakın Doğu
Üniversitesi), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalı Başk.
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Anahtar Kelimeler: Şehriyâr şiirleri, edebi akımlar, şiir analizi, Türk
edebiyatı.
ABSTRACT
The appreciation of artists who have adopted literary trends in world
literature is often based on the tendency they tend to show. But Shahriar
is considered to be the leading figure in the Iranian poetry scene as a
contemporary literary artist. Shahriar who has crossed the boundaries, is
remarkable in terms of poetic structure. In the context of the study of the
trends in world literature, it is hardly understood what kind of current
the Persian-Turkish poetry written by Shahriar is related to.
Some see Shahriar as a humanist, others consider him a poet who preferred the classical movement. Although Shahriar seems to be a poet of
contemporary literature, it still has an interesting personality among
today's artists. It seems to be a poet like a poet who was ageless for centuries, exaggerated, overflowing with emotion. He also expresses this
feature in his poems as apaydın.
In today's poets' works, sometimes we see that symbolism and surrealism do not operate at a very high level. We even realize that many poets
are far away from literary trends or write poetry without uniformity.
Some poets attach importance to poetry aesthetics and hold on to symbols only and try to exhibit current direction. Such poets and sometimes
even in the evaluations of the prophets try to show it as a symbolist and
sometimes surrealist poet in Shahriar's work "Haydar Babaya Selam"(Hi!
To Heidar Baba). But we must explain that we do not see poetry as a
poet stuck in classical poets and traditions when we deal with all the
poems of Shahriar. On the contrary, we see it as a poet that reflects emotions in its entirety, whose words are natural and whose transmissions
are qualified, descriptive and delicately decorated. As we read Shahriar,
Nizami, Sadi Shirazi or Hafez, we have become aware of it.
Keywords: Shahriar poems, literary movements, poetry analysis,
Turkish literature.
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چکیده
ارزیابی صاحبان آثار ادبی در دنیای ادبیات به طور عموم از تمایل آنان به استفاده از
سبکهای ادبی میسر بوده و مورد توجه قرار می گیرد .شهریار به عنوان شاعر و شخصیت
ادبی قرن معاصر که یکی از پیشقراوالن ساحه شعر ایران به شمار می رود ،از این منظر
قابل دقت است .نام و آثار شهریار با گذر از مرزهای جغرافیایی از نظر ساختار شعری
مورد جلب نظر می باشد .در رابطه با ارزیابی و بررسی سبکهای ادبی رایج در جهان،
هنوز به طور قطع و یقین نمیتوان اذعان داشت که شهریار در اشعارش از کدامین سبک
ادبی به صورت منحصرانه استفاده کرده است.
برخی از منتقدان ادبی اشعار شهریار را در راستای سبک ادبی اومانیستی می دانند و
برخی نیز وی را تعقیبگر سبک ادبی کالسیسم می پندارند .شهریار گرچه به عنوان
شاعر قرن معاصر شناخته می شود ولی در میان اشعار وی شخصیت متفاوت و جالب
وی قابل تببین است .گویی وی در اعصار خیلی پیش از خود می زیسته و بدون اغراق
تمامی احساسات خود را در بیتهای اشعارش متموج می سازد .چنین خصوصیت منحصر
بفرد را در اشعار شهریار می توان مشاهده کرد.
در میان آثار شاعران عصر حاضر می توان رگه هایی از سبک ادبی سمبولیسم و یا
سورئالیسم را مشاهده کرد .حتی در آثار بسیاری از شاعران معاصر درک اینکه بر روی
چه خطی از سبک ادبی حرکت می کند ،قابل تشخیص و ادراک نیست .چنانچه برخی
از شاعران به موضوع زیبایی شناسی در شعر بیش از هر چیزی اهمیت داده و سعی
دارند با استفاده از سمبولهای متفاوت به نحوی روش و اسلوب مورد عالقه خود را به
نمایش بگذارند .چه بسا در این میان موفق هم نم یشوند .لیکن شهریار متفاوت از این
دسته ،چنان از سمبولهای رایج محیطی در اشعارش استفاده می کند که بسیاری از
منتقدان ادبی با مطالعه منظومه "حیدر بابایه سالم" شهریار را در زمره شاعران سبک
ادبی سمبولیسم می پندارند .حال آنکه بر خالف این نظریه پردازی ،شهریا با بیان پاک و
بی آالیش اشعار خود توانسته است احساسات درونی خویش را به منصه ظهور برساند و
با تأسی جستن به ادبیات مردمی و استفاده از زبان عامیانه و ادبیات شفاهی آنچه را که
زاییده ماهیت و احساس درونی اوست ،به صراحت و در کمال زیبایی و ظرافت آنها را
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، گویی با نظامی، به طوریکه وقتی اشعار دیگر شهریار را مطالعه می کنیم.عیان سازد
.سعدی شیرازی و یا حافظ در اختالط شعری هستیم
 ادبیات ترکی، آنالیز شعر، سبکهای ادبی، اشعار شهریار:کلید واژه ها
GİRİŞ
Şehriyâr’ı, bir İranlı Türk şairi olarak ele aldığımızda onun şiirlerini
bu çerçevede değerlendiriyoruz. Onun şiirlerinde batı edebiyatı akımlarına uyumlu olup olmadığını ve özellikle romantizm ve neo-klasizm
izlerini de bu arada gözden kaçırmamaya çalışacağız.
Şehriyâr’dan söz etmek pek kolay değildir. Çünkü o, eşsiz yetenek,
duygu, sevgi, çoşku ve gazel ustalığından oluşan bir sanatsal kişiliğin
koleksiyonudur. Çağdaş Fars ve Türk edebiyatının büyüklerinden sayılmakta, doğu edebiyatı semasında ışık saçmaya devam etmektedir.
Şehriyâr çok kısa bir süre içinde İran sınırlarını aşarak Azerbaycan’ın
Güney ve Kuzeyini şiirsel ruhunun ürün olan “Hayadar Baba’ya Selâm”
manzumesiyle fethedip Farsça’da “Ali ey humay-i rahmet” şiiriyle Hint
Yarımadası, Pakistan, Irak, Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayanları da
kendisine hayran bırakmıştır.
Türk ve ya Fars edebiyatı sahasında şiir yaratıcılığı niteliğiyle
tanınmış olacak çok ender şairler bulunmaktadır. Hafız-î Şîrazi, Sadî,
Hayyam, Mevlana, Kemal Hücendî gibilerin yanı sıra Ali Şîr Nevayî,
Bakî, Nâbi, Şey Galip gibileri her iki sahada kendilerini göstermişlerdi.
Fakat Azerbaycan şiir sahasına gelince Muhammet Fuzûli, Saib-i
Tebrizi, Hekim Hideci, Habib Sahir, Meftun Eminî gibi şairlerden sonra
Muhammed Hüseyin Şehriyâr kendini bunlar gibi hem eski hem de yeni
Türk ve Fars edebiyatı şairleri arasında yerini bulmuştur. Şehriyâr’ın
şiirleri ve özellikle Türkçe manzumelerinin çok konuşulan dünya
dillerinden birçoğuna çevrilmesi işte bunun kanıtıdır.
Neden Şehriyâr bu kadar ün kazanmış ve kısa bir süre zarfında
doğudan batıya, kuzeyden güneye dek kenidi edebi kişiliği ve de sanatı
araştırma ve tezler konusu olmuştur?
Şehriyâr’ın başarısı ve şiir dünyasında kalıcı olmasının nedenlerinin
başında tabi ki onun her iki dilde şiirsel yenilikçiliği ve kendisinin
söylediği gibi kaleminin hakkını vermesinde yatmaktadır.
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شهریارا تو به شمشیر قلم در همه آفاق
به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی
Ey Şehriyâr! Yemin ederim ki, senin keskin kaleminle ufuklarda ele
geçiremediğin bir gönül mülkü kalmamıştır.
Bütün bunlara rağmen Şehriyâr’ın şiirlerinin diğer özelliği kullandığı
dil ve üslup ve daha etkin olanı ise kullandığı edebi akımlardır. Türkçe
şiirlerinde gerek “Haydar Babaya Selam”, “Sehendiye”, “Han Nine” ve
diğer hece vezniyle yazdığı Türkçe ve Farsça şiirlerinde, örneğin
“Cennetin Iki Kuşu”, “Gönül Sızısı”, “Ali Ey Humay-i Rahmet” vs.
eserlerinde çeşitli şiir kalıplarının yanı sıra özel bir anlatım dilini
anlamaktayız.
Şehriyâr, çağdaş edebiyatın eşsiz bir örnek şairi olarak iki dilde
(Türkçe- Farsça) İran edebiyatı ile birlikte Türk edebiyatını da etkisi altına almıştır. Aslında Şehriyâr’ın, edebi yönden özellikle dikkate alınması
gerekir. Zira onun edebi kişiliği ile edebiyatın yeni anlatım ve anlayış
tarzı ortaya çıkmaktadır. Şehriyâr, terennüm ettiği şiirlerinde bambaşka
bir yaratıcılık sergilemektedir. Öyle ki ne Divan Edebiyatı’nda ne de
çağdaş edebiyatımızda örneğini bulmak mümkün değildir.
İşte bu özelliğe dayanarak Şehriyâr’ın Dünya Edebiyatındaki yeri daha da belirgin olarak sezilmektedir. Doğu edebiyatı çerçevesinde, akımsal yönleri dikkate alırsak mutlaka Şehriyâr öncü olarak göze çarpar ve
geçmiş ile yeni edebiyat arasında köprü rolü oynamış bir edebi şahsiyet
gibi görünür. Belki bundan dolayı, Şehriyâr’ın şiirleri sadece eleştirel ve
tenkit yönünden dikkate alınmakla kalmayıp onun şiirleri ve divanları
topyekün “Şehriyâr tanıtımı” olarak bir tarz, üslup, ekol olarak önümüze
çıkar.1
Şehriyâr’ın şiirlerine üslup ve kalıp olarak bakıldığında onun deneyimini ve iki dilde başarılı olduğu, aynı zamanda yeni bir tarz yarattığı
belirlenmiş olacaktır.
A) Türkçe Şiirler:
1. Haydar Baba’ya Selâm.
2. Türkçe manzumeler.
Golkarian, Ghadir, “Şehriyâr Şiirin Tecellisi”, Terennüm Dergisi, S. 14, s. 23, Tahran 2008.
1
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3. Türkçe gazeller
4. Sehendiye mektebi ve Han Nine şiiri
5. Hece veznindeki şiirler.
B) Farsça Şiirler:
1. Gazeller.
2. Şehriyâr üslubu
3. Eyvah anam, iki cennet kuşu, Gönül hezeyanı.
4. Kasideler.
5. Mesneviler.
6. Kıtalar.
7. Dörtlükler.
Şehriyâr, adı geçen kalıp ve üsluplarda şiir yazarak kendine özgün
tarzı da ortaya koymuştur. Onun Hz. Ali, Hz. Hüseyin gibi dini şahsiyetlere yazdığı mersiyeleri ise bambaşka bir yaklaşım sergiliyor. Nitekim
“Ali Ey Hümay-i Rahmet!” gazelinin benzeri bugüne dek söylenmemiştir.
Bu gazelin içeriği, ahengi, konusu, kavramsal yönü vezin ve kalıbı,
duygusal yönden uyarıcı ve uyandırıcı özelliklerini hiçbir mersiyelerde
görmek mümkün değildir. İşte bundan dolayı Şehriyâr’ın şiirleri sadece
lirik, aşıkâne, rindane özellikleriyle tanınmamalı, yeni mazmun getirileri
dikkate alınmalıdır.
Şiirlerde kullanılan dil ve üslup:
Aslında Şehriyâr’ın kullandığı dil hem ağır, muğlak hem de yeri
geldiğinde kolay, anlaşılır ve akıcıdır. Ama buna rağmen şiirlerindeki
üslup farklıdır. Başka bir deyişle Şehriyâr’ın şiirinde üslup olarak yenilik
ile tezadı aynı anda görmekteyiz. Bazı eleştirmenlere göre Şehriyâr’ın
divanı zıtlıklarla dolu ve “zıtlıklar derlemesi” diye bilinir.2
Bilindiği üzere tarih boyunca birçok şair yenilik getirmesiyle birlikte
“irticaî” şiirler de yazmışlardır. Nitekim Eski Türk Edebiyatı’nda birçok

Golkarian, Ghadir, “Şehriyâr şiirin tecellisi”, Terennüm Dergisi, S. 14, s. 21, Tahran 2008
2
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şair tasavvuf, vahdet-i vücud, yazarken, menkıbevi, naat şiirleri
yazarken methiyeler de yazmışlardı. Ancak Şehriyâr’ın bu bağlamdaki
yaklaşımı çok farklıdır. O, irticaî şiirlerini muğlak kelime ve açıklama ile
terimsel griftliğe maruz bırakmayıp apaçık söylemektedir.3
Onun şiirlerinde Tanzimat, Servet-i Fünûn dönemi izlerini görmekle
birlikte çağdaş şiir sanatını da görmekteyiz. Belki de Şehriyâr’ın “Züllisaneyn: İki dilli” olduğu için bu avantajı elde edebilmiştir. Fakat iki
dilde şiir yazması ve her dilin özelliklerine dayalı duygu paylaşımlarını
dikkate aldığımızda, Şehriyâr’ın tanımlanması ve şiirlerinin analizi pek
de kolay olmamaktadır.
Haydar Babaya Selam manzumesi ne denli etkinse, Farsça şiirleri de o
kadar edebiyat dünyasında ve özellikle karşılaştırmalı edebiyatta etki
bırakmıştır. Ayrıca Şehriyâr’ın şiirleri, dil ve üslubu ise sadece TürkçeFarsça karşılaştırmalı edebiyatları bağlamında pek çok yönden farklıklar
göstermektedir. Ananevi konular, kültürel bakış tarzı, doğa, Tanrı, insan
üçgenindeki ideolojik yaklaşımı, toplum ve insan bağları, gelenek ve
görenek konuları bile sanki iki ayrı toplumun aynası gibi görünmektedir.
Edebi Akımlar:
Şehriyâr’ın Farsça şiirlerinde Irak, Şiraz, Türkistan, Hind akımlarının
yanı sıra tasavvuf bakış açısını da görmekteyiz. Bununla birlikte şiirlerinde en çok hümanizm, romantizm, sembolizm ve Farsça şiirlerinde ise
sürrealizm akımlarını görmekteyiz.

از همه سوی جهان جلوه او می بینم
جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم
 ما چه حریفیم ای دل،چشم از او جلوه از او
چهره اوست که با دیده او می بینم
Cihanın her tarafından onun cilvesini görüyorum
Zaten cihan onun cilvesidir ki her yerde onu görüyorum
Göz ondan, cilve de ondan, biz kimiz meğer
Golkarian, Ghadir, “Doğu Edebiyatında Edebi Akımlar”, Moheg yay., s. 62, Tebriz 2003
3
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Onun güzel yüzüdür gördüğümüz, onu görüyorum.
Fakat unutmayalım ki Şehriyâr’ın şiirleri arasında en çok Haydar
Babaya Selâm, edebi değerlendirmede bizleri tam konunun özüne
taşımaktadır. Nitekim bu gibi beyitlerde:
Haydar Baba yıldırımlar Şahanda(çakanda)
Seller, sular şakıldayıp(şakırdayıp) akanda
Kızlar ona sef bağlayıp (Sıra tutup) bakanda
Selam olsun şevketize, elize
Bizim de bir adım gelsin dilize
Ve yahut diğer bir yerde:
Haydar Baba senin yüzün ak olsun
Dört bir yanın bulak olsun, bağ olsun
Bizden sonra senin başın sağolsun
Dünya kaza kader, ölüm itimdir
Dünya boyu oğulsuzdur, yetimdir.
Haydar Baba dünya yalan dünyadır
Süleyman’dan Nuh’tan kalan dünyadır
Oğul doğan, derde salan dünyadır
Her kimseye her ne verip alıptır
Eflatun’dan bir kuru ad kalıptır.
Anlaşıldığı gibi Şehriyâr tam romantik havayı okuyucusuna
aktarırken bir nebze de olsun sanki natüralizm havasını da
yaşatmaktadır. Şiir içeriğini anlarken gönül gözüyle de Hadar Baba
diyarına yolculuk yapmış oluyoruz. Bununla birlikte diğer kıtalarda
adaletsizliğe, acımasızlığa ve zülme kaşı geldiğini de görüp tam bir
hümanist şair kisvetine bürünüyor Şehriyâr.
Haydar Baba şeytan bizi azdırıp
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Mühabeti yüreklerden kazdırıp
Kara günün serniviştin(alın yazısı) yazdırıp
Salıp halkı birbirinin canına
Barışığı bulaştırıp kanına
Veya:
Haydar Baba gökler bütün dumandır
Günlerimiz birbirinden yamandır
Birbirizden ayrılmayın amandır
Yahşılığı (iyiliği) elmizden alıplar
Yahşi bizi yaman güne salıplar (Ne yazık ki kötüne güne bırakıplar)

Haydar Baba Mert oğullar doğ yine
Namertlerin burunların oğ yine(yere sürt)
Gediklerde kurtları tut, boğ yine
Koy(bırak) kuzular ayın şayın (rahatlık ve güvende)otlasın
Koyunların kuyrukların sallasın
Şehriyâr bu manzumesinde ne hüzün içinde oluyorsa olsun, yine de
nefret ve kin yaratmayı tercih etmemektedir. Herhangi bir şikayeti dile
getirse bile sonunu ümitli ve güler yüzlülükle bitirmeye çalışır ve bu da
onun hümanist olduğunu göstermektedir. Örneğin:
Haydar Baba senin gönlün şad olsun
Dünya varken ağzın dilin tat olsun
Senden geçen tanış olsun, yad olsun
Dine (söyle)benim şair oğlum Şehriyâr
Bir ömürdür gam üsütüne gam kalar
Şehriyâr’ın şiirlerinde bu özelliğe bakıldığında onu normal insanî
niteliklerinden öte olduğunu görmekteyiz. Sanki o, iki bambaşka dünya
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arasında med-cezir yapmaktadır. Bir yerde aşktan övgüyle söz ederken
diğer yerde aşk acısından dolayı aşkı ve sevmeyi kınamaktadır. Gerçek
dünya ile hayal dünyası arasında da aynı şekilde davranıyor. Ölümkalım konusu da dahildir bu konuya.4
Belki de bu şiir parçalarından etkilenerek onu çok duygusal bir şair
gibi tanımlamak pek doğru olabilir. Bazen Goethe, Shakespeare,
Marguerite de Navarre gibi sanılıyor Şehriyâr. Birçok şiir eleştirmeni
onu da diğer batılı şairler gibi “Binary Opposition: Tezatlı ikilemler ” şairi
olarak niteliyorlar. Fakat Şehriyâr her zaman sevgiyle yaklaşan, kötüyü
iyiyle karşılaştırıp olgunlaştıran bir şairdir. Hiçbir zaman tutucu olmayıp
tek gözle konulara yaklaşmamıştır. Nitekim İran- Irak savaşında
askerlere bile vatan uğrunda aynı saflarda bulunduklarını önemseyerek
seferberlik şiirleri yazmış ve vatan sevgisiyle genç kuşağı yetiştirmiştir.
Yeri geldiğinde badeyi anlatırken, uygun yerinde de kan abdestiyle
secdeye durmayı öğretmiştir. 5
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ÖZ
Meşrutiyet devrimiyle klasik edebiyat kaçınılamaz bir dönüşüm
evresine girdi. Bu dönüşümün en belirgin olanı da dilde görülen,
sözcüklerin klasik dildeki yerlerini yaygın ve halkın konuştuğu yeni
sözcüklere bırakması eğilimi oldu. Önceleri; batı dillerinden alınan
sözcükler, yüksek oranda meşrutiyet şiirinde yer almaya başladı. Daha
sonraları “Nima Şiiri”nde neredeyse bütün sözcükler bu renge büründü
ve yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu makale; çağdaş şiirde yaygın
olarak kullanılan bu tür sözcükleri ve onların bağlı bulundukları
akımların özgünlüklerini tanıtma amacıyla kaleme alındı. Bu akımlar;
Meşrutiyet Şiiri, Klasizm Eğilimli Çağdaş Şiir, Yeni Nima Şiiri, ve Yeni
Akım şiir. Bu araştırma batılı sözcüklerin, siyasi içerikli ya da halkın
kullandığı sözcüklerin, meşrutiyet şiirinde eski sözcükler ile yenilerin
birlikte Klasizm Eğilimli Yeni Şiir’de, toplumun özümsediği, yerel ve
halk ağzında yaygın sözcüklerin kullanımıyla; alışılmadık, az bilinen ve
bir de halk arasında yaygın ve birtakım özgün tarzlı şairlere ait
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sözcüklerin Yeni Akım Şiir’de bu şiir tarzının özellikleri arasında yer
alarak kullanıldığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş şiir, şiir akımları, dil, sözcük.

ABSTRACT
After the constitutional Revolution, classic literature stepped on the
path of inevitable developments. The most evident change was in the
approach to language, new words which entered the literature from the
language of the commoners replaced the words which were being used
since the classic era. Firstly, many words entered the language from both
western languages and common language spoken by the people and
after the Nimayi poetry stream, these words were still held valuable and
entered the official language. This essay tends to identify most important
and frequent words in contemporary poetry and their stylistic
characteristics that belong to their current streams.
Namely, these streams are: Mashrute poetry, contemporary poetry
with classical intents, new Poetry, Moje No poetry, Hajm poetry.
This essay shows evidence that the use of Western, political, common
language in constitutional poetry, word mesh produced by the collision
of classical and contemporary poetry with classical intents, standard
words used by the society, ethnic and common words, words used (or
coined) by some contemporary poets, queer word compositions,
frequently used words by society in Moje No poetic stream and Hajm
poetry, all are parts of stylistic characteristics of words in their poetry.
Keywords: Contemporary Poetry, Style, language, word.

چکیده
 آشکارترین، ادبیات کالسیک در مسیر تحول ناگزیری قدم نهاد،با انقالب مشروطه
 ورود واژگان تازه بود که با آن زبان سنتی جای خود را به زبان،تحول در رویکرد زبانی
 ابتدا واژگان غربی و مردمی با بسامد باالیی در شعر مشروطه،رایج و معمولی مردم داد
 تمامی واژگان از این ارزش برخوردار شدند،ظاهر شد و بعد از آن در جریان شعر نیمایی
 مقالۀ حاضر با هدف شناسایی مهمترین واژگان متدوال در،که وارد حوزۀ زبانی شوند
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شعر معاصر و شاخصههای سبکی مربوط به آنها در هریک از جریانهای اصلی آن نوشته
شده است .این جریانها عبارتند از :شعر مشروطه ،شعر سنتگرای معاصر ،شعر نو
نیمایی ،شعر موج نو و شعر حجم .این بررسی نشان میدهد که کاربرد واژگان غربی،
سیاسی ،مردمی در شعر مشروطه ،تلفیق واژگان کهن و نو در جریان شعر سنتگرای
معاصر ،واژگان معیار جامعه ،واژگان بومی و مردمی و واژگان خاص متعلق به شاعران
خاص در شعر نو و کاربرد ترکیبات نامأنوس و واژگان رایج جامعه در جریان شعر موج نو
و شعر حجم ،جزو شاخصههای سبکی آنها هستند.
کلید واژه ها :شعر معاصر ،سبک ،زبان ،واژه
مقدمه
زبان فارسی در طول حیات خود ،در نتیجۀ تأثیر عوامل گوناگون داخلی و خارجی،
تحوالت بسیاری را پشت سر نهاده است .اما با این حال ،ساخت و بافت اصلی آن هنوز
پویایی و زنده بودن خود را حفظ کرده است و در نوع کاربرد آن تغییر خاصی به وجود
نیامده است .واژگان به کار رفته در شعر نیز در هر دوره ،مطابق با تغییرات ادبی و
اجتماعی ،دگرگونی هایی داشته اند که از لحاظ زبان شناختی قابل توجه است" .فارسی
دری در تاریخ  1200سالۀ خود از نظر قواعد دستوری تغییری نکرده است .اما از لحاظ
واژگان در مراحل مختلف تاریخی ،تغییراتی بر آن وارد شده است .واژه های جدیدی
ساخته شده و یا از زبانهای بیگانه وارد گردیده است و یا برای بیان مفاهیم جدید علمی،
فلسفی ،عرفانی ،سیاسی ،اجتماعی ،اداری ،دینی و فنّی تغییر معنی داده است .مرحلۀ
نخست ،یعنی از آغاز رواج فارسی دری تا دورۀ مغول ،مرحلۀ ورود واژه ها از زبان عربی
است .مرحلۀ دوم که از دورۀ مغول تا آغاز دورۀ قاجاریه را شامل میشود ،مرحلۀ ورود
واژه های مغولی و ترکی است .مرحلۀ سوم که از آغاز دورۀ قاجاریه شروع میشود ،مرحلۀ
ورود واژه های اروپایی و به ویژه واژه های فرانسوی است( ".صفوی.)111 :1367 ،
" در این ادوار ،ساخت شعر همان ساخت سنتی را داراست که از سده ای به سدۀ
دیگر ادامه یافته؛ اما تحول عظیم زبانی و محتوایی با آغاز مشروطه ایجاد گردیده است.
ادبیات ایران با انقالب مشروطه تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی قرار گرفته و به سوی
تحول ناگزیری حرکت کرده که هدف اصلی آن تغییر شعر کالسیک بوده است.
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مهمترین شاخصۀ سبکی در آغاز این گسست از جهت رویکرد زبانی ،در واژگان به وجود
آمد .زیرا تحول واژگانی در زبان زودتر از هر تغییر دیگری خود را نشان میدهد .بر این
مبنا مقایسۀ کلّی واژگان شعر معاصر با شعر کالسیک یک نکتۀ اساسی را به ما نشان
میدهد .این که "جهت گیری عمومی شعر گذشتۀ فارسی به سوی زبان و بیانی فاخر و
رسمی است و بسیاری از واژه ها و ساختهای زبانی را به جرم غیرشاعرانه بودن به خود
راه نمیدهد( ".حسنلی ) 12 :1391 ،اما در شعر معاصر ،با بروز انقالب مشروطه شاهد
هستیم که واژگان موجود بدون در نظر گرفتن بُعد شاعرانه گی وارد زبان شعر شده اند.
برخی از آنها به یاری قدرت شاعرانه گی شاعر در بستر شعر خوش نشستند و توانستند
فاخر شوند؛ اما برخی دیگر آن را به سستی کشاندند.
این مقاله به تحوالت واژگان شعری در فاصلۀ میان دو انقالب ،یعنی انقالب مشروطه
و انقالب اسالمی پرداخته است .در این فاصلۀ هفتاد و دو ساله (  1285ـ 1357شمسی)
جریانهای متعددی در ادبیات فارسی ظهور کردند که از میان آنها جریان شعر مشروطه،
جریان سنت گرای معاصر ،جریان شعر نو نیمایی ،جریان شعر موج نو و شعر حجمی از
شاخص ترینها به شمار می روند و هر کدام از این جریانها از جهت کاربرد واژگان،
تفاوتهای محسوسی با جریانهای قبل و بعد از خود دارند .در این مقاله شاخصه های
سبکی این جریانها از جهت واژگان مهم به کار رفته در آنها بررسی شده و بیان گردیده
است که در هر جریان از جهت زبانی کدامین واژگان توانسته اند جزو سبک شعری
شاعران بزرگ و برجستۀ آن محسوب شوند ،مورد توجه قرار گرفته و در مجموع،
تحوالت شعر معاصر فارسی از جهت واژگانی در طول این سالها بررسی شده است.
پیشینۀ پژوهش
تاکنون کتاب مستقلی که تنها واژگان و سیر تحول آنها را در شعر معاصر به صورت
منسجم بررسی کند ،به چاپ نرسیده است .با این حال تمامی مطالبی که در مورد
ادبیات معاصر و جریانهای شعری مربوط به آن مطالبی در کتابهای منتشر شده وجود
دارد ،در مقاله موجود مورد توجه قرار گرفته است .کتاب "ساختار زبان شعر امروز" از
مصطفی علیپور تا اندازه ای به موضوع مورد بحث در این مقاله نزدیک است .اما بخشی
از این ک تاب به بررسی واژگان پرداخته و همچنین در بخشی از آن بیشتر به ساختارهای
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نحوی زبان توجه شده است .البته چند مقاله نیز در این زمینه به چاپ رسیده است که
عبارتند از :مقالۀ "واژگان عامه در شعر معاصر" (نگاهی به چگونگی تبدیل واژه
مددی
منا علی
و
خانی
عیسی امن
از
های عامه و محلی)
که در فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه ( )1394چاپ شده است .در این مقاله فقط
جریان شعر نیمایی از لحاظ واژگان عامه بررسی شده است .مقالۀ "هالۀ ارزشی واژگان"
از حسین آقاحسینی و مسعود آلگونه جونقانی نیز در مجلۀ جستارهای ادبی ()1388
چاپ شده است .در این مقاله ،محور سخن نویسندگان ،جزم اندیشی واژگانی معاصر
است .مقالۀ "راهیابی واژه های خارجی فرنگی به زبان و شعر فارسی در عصر انقالب
مشروطه" از فریدون وحیدا هم در پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی ( )1388چاپ
شده است .در این مقاله ،نویسنده چگونگی ورود واژگان غربی را بررسی کرده است .با
توجه به این پیشینه می توان گفت که کتاب یا مقالۀ خاصی که واژگان شاخص
جریانهای اصلی شعر معاصر را بررسی کند ،وجود ندارد و این مقاله تالش دارد تا آنجا
که امکان دارد به بررسی علمی این امر بپردازد.

بیان مسئله
بدنۀ اصلی شعر ،واژه است .شعر را "رستاخیز کلمات" خوانده اند (رک :شفیعی
کدکنی )5 :1358 ،به عبارتی" ،شعر جزء ترکیبی نو از کلمات نیست( ".براهنی:1371 ،
 ) 58و انتخاب واژگان یکی از معیارهای قدرت شاعرانه گی و سبب تمایز سبکهاست .ما
با توجه به واژگان میتوانیم شعر حافظ را از فردوسی تشخیص دهیم؛ یا شعر سبک
هندی را از سبک عراقی متمایز کنیم .همچنین در راستای توجه به واژگان است که
قدرت تمایز و جدا سازی شعر معاصر را از شعر کالسیک به دست می آوریم .تفاوت
سبکی واژگان شعر کالسیک و شعر معاصر بیشتر از این لحاظ است که در شعر
کالسیک واژه ماهیت شاعرانه گی پیدا می کند و هر واژه نمی تواند به راحتی وارد شعر
شود .اما در شعر معاصر (بعد از مشروطه) واژگان توانستند بدون محدودیت خاص در
شعر حضور یابند و شاعرانه بودن و نبودن آنها بستگی به قدرت شاعر داشت .البته این
گسست ،قبل از مشروطه در سبک هندی ایجاد شده بود و به طور کلی
هندی،
سبک
ظهور
تا
ایران
شعر
"در
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همواره چنین تلقی میشد که برخی از واژگان ،ارزش ویژه ای دارند که علت حضور آنها
را در شعر توجیه میکند .به عبارتی دیگر ،تا این دوره ،هر واژه ای قابلیت به
کار گرفته شدن در زبان شعر را نداشت( ".آقاحسینی و آلگونه.)162 :1388 ،
"شاعران گذشته ،واژگان را در ساختار متصلب سلسله مراتبی تصور می کردند و
برای هر واژه ای در این ساختار جایی در نظر می گرفتند .این نظام سلسله مراتبی
کلمات دست کم سه سطح داشت :الف) واژگانی که بیرون در می ماندند و هرگز اجازۀ
ورود به دیوان شاعران را نمی یافتند ،مگر در اشعار غیرجدی و هزل آمیز؛ ب) واژه هایی
که در شعر حضور دارند ،اما شایستگی آن را ندارند که در رأس هرم ،یعنی در جایگاه
قافیه بنشینند؛ ج) واژگانی که در رأس هرم واژگان قرار دارند و
شایستگی نشستن در جایگاه قافیه را پیدا کرده اند( ".مدرس زاده.)159 :1387 ،
اما با انقالب مشروطه ،تحولی عظیم در پیش فرضهای حاکم بر جامعه اتفاق
افتاد .دیدگاه شاعران و نظریه پردازان ادبیات نیز دربارۀ واژه تغییر کرد
و باور به نظام سلسله مراتبی واژگان فرو ریخت .مهمترین دلیل این تحول ،شکستن
انحصار درباری بودن شعر و به وجود آمدن شاعران مردمی بود .قبل از مشروطه در بستر
اجتماع ،شاعران جزو ادیبان فرهیختۀ باسواد محسوب میشدند که غالباً برای نشان دادن
ال واژگان علم نجوم ،موسیقی،
فرهیختگی خود از زبان ادبی فاخر استفاده میکردند .مث ً
فلسفه ،عرفان و ...را برای نشان دادن سواد خود به کار می بردند که مردم عادی جامعه
آن را نمی دانستند .اما با انقالب مشروطه این انحصار شکست و واژگان تازه که بنا به
تحوالت اجتماعی سیاسی در جامعه متداول شده بود ،وارد شعر شد .چون جامعه در
مسیر تحو ل با جامعۀ غرب مواجه شده بود؛ واژگان غربی خواه ناخواه در زبان شاعران
حضور یافت و زبان شعری مشروطه با شعر کالسیک فاصله گرفت که البته در آغاز کار،
به دلیل گسست ناگهانی و شور تند شاعران در کاربرد زبان تازه و البته نداشتن مهارت
شاعری برخی شاعران ،از یک جهت سبب سسستی در زبان شعر شد" .شعر مشروطه با
همۀ تازگی اش در زبان ،از حد زبان ژورنالیستی تجاوز نکرد و واژه های تازه ،هماهنگ با
ساخت عمومی زبان به کار نرفت( ".ناصر)15 :1382 ،
اما از جهتی دیگر ،با پذیرش این مطلب که زبان زایاست و تحول جامعه در انقالب
مشروطه بسیار ع میق بود و هر جامعه ای در هر زمانی ،واژگان خاص خود را طلب
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میکند ،مسلم ًا این انتظار را از شاعران مشروطه نباید داشت که پس از تحوالتی که به
تازگی روی داده بودند ،همچنان از واژگان کهن استفاده کنند .این امر کامالً طبیعی
است که در آغاز هر تحول ممکن است نوعی اهمال و سستی نیز وجود داشته باشد.
انقالب مشروطه آغاز یک تحول بود و سستی زبان یکی از نتایج شتاب حاصل از آن .اما
در ادامه با شعر نو و جریان سنت گرای معاصر ،این سستی کم کم از زبان کناره گرفت
و نیما و پیروان او توانستند زبان شعر را تا اندازه ای استوار کنند .به این ترتیب ،هر واژه
ای جواز ورود به شعر را یافت و واژه هایی که در شعر گذشته حتی یک بار هم دیده
نمیشدند ،در دست شاعران نوگرا با خالقیت شاعرانه و به طرز زیبایی به جای خود
نشستند و بدین سان از آنجا که شعر آنها ساختار زبانی نیرومندی داشت ،اختالف
واژگان امروزی با واژگان قدیمی از میان رفت.
نیما آزادی کامل استفاده از واژگان را مطرح ساخت و به صراحت اعالم کرد که هر
واژه ای میتواند در شعر به کار رود" .هنر بزرگ نیما همین است که با شناخت درست
زمانۀ خود ،در ساختار شعر خویش ،واژه هایی را به کار میبرد یا می آفریند یا پرداخت
میکند که به روشنی نقش زمانه را بر چهره دارد( ".مهاجرانی)47 :1375 ،
او خود میگوید" :جستجو در کلمات دهاتی ها ،اسم چیزها (درختها ،گیاهان ،حیوان
ها) هرکدام نعمتی است .نترسید از استعمال آنها .خیال نکنید قواعد مسلم زبان در زبان
رسمی پایتخت است .زور استعمال ،این قواعد را به وجود آورده است( ".یوشیج:1385 ،
.)109
پیروان نیما نیزهمچون او به حضور واژگان گوناگون در شعر معتقد بودند .فروغ
میگوید" :شعر ما به مقداری کلمات تازه احتیاج دارد و باید جسارت گنجانیدن آنها را
در خود پیدا کرد .خشن ترین و زشت ترین کلمات ،هنگامی که به وجودشان نیازی
احساس میشود ،نباید به علت آن که هرگز سابقۀ شعری نداشته اند ،کنار گذاشته شوند...
تنها فصاحت کافی نیست؛ شعر امروز باید با زبانی جاندار صحبت کند .یک زبان سخت و
بیرحم وهماهنگ با آنچه که در لحظات زندگی امروز جاری است( ".به نقل از :جاللی،
.)164 :1375
در صورتی که دورنمایی از کاربرد واژگان را در شعر معاصر ترسیم کنیم ،خواهیم
دید که جریان شعر نو با چند شاعر شاخص توانست با حفظ شاعرانه گی شعر و استواری
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زبان ،هر واژه ای را به کار ببرد .همچنین در جریان سنت گرای معاصر ـ که از مشروطه
آغاز شده بود و تا به امروز یکی از جریانهای اصلی شعر است ـ می بینیم که شاعران با
تلفیق واژگان کهن و نو توانسته اند اختالفها را کنار بزنند .اما در ادامۀ شعر نو ،در جریان
موج نو و شعر حجمی گزینش واژگان به نوعی از منطق شعری و ادبی به دور مانده و
ترکیب واژگانی بی معنایی ایجاد شد که حتی فرهیختگان نیز در درک معنای
شعری آنها دچار مشکل شدند.

روش پژوهش
در این پژوهش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و روش نگارش توصیفی-
تحلیلی است .در این مقاله ،تمام آثار شاعران برجستۀ جریان های شعری معاصر از
لحاظ بسامد واژگانی بررسی شده و با توجه به نتایج کلی به دست آمده ،شاخصه های
سبکی واژگان بیان گردیده و سپس با اتکا به نمونه های شعری تحلیل شده است.

تحلیل
جریان شعر مشروطه
جریان شعر مشروطه ،یک جریان اصلی بود که سه جریان فرعی سنت گرایان،
اعتدالیون (سنت گرا در شکل و نوگرایان در مضمون و زبان شعری) و تجددخواهان را
در برمی گرفت .سنت گرایان ،همه جانبه پیرو سبک شعر کالسیک بودند و در همان
مشروطه متوقف شدند .جریان تجددخواهان نیز در مشروطه متوقف شد و نیما با تثبیت
شعر نو آنها را کنار زد .اما جریان اعتدالیون که به عنوان جریان مشروطه در کتابها
معرفی شده است ،با انقالب مشروطه در سال  1285شمسی آغاز شد و تا آغاز دولت
پهلوی ( ) 1304حضور فعال داشت .اما بعد از آن با دگرگونی اجتماعی کم رنگ شد و به
ال به پایان دوران خود آمد.
سال  1320به نهایت رسید که با مرگ فرخی یزدی عم ً
شاخصه های سبکی واژگان این جریان:
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واژگا ن غربی ـ اصطالحات سیاسی ـ واژگان مردمی (عامیانه) ـ واژگان کهن
کالسیک
با قبول این نکته که " دگرگونی و تحول یک زبان همراه و هماهنگ با تحوالت
جامعه ای است که از آن زبان به عنوان وسیلۀ ارتباطی خود استفاده می کند؛ تحوالت
هر جامعه نیز منوط به تحوالت معنوی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آن است( ".باقری،
 ) 20 :1383باید گفت که انقالب مشروطه باعث دگرگونی همه جانبه در جامعۀ ایران
شد" .این دگرگونی ها باعث شدند که اندک اندک واژگان و اصطالحات مختلف دوران
مشروطیت که به اقتضای شرایط خاص زمان ،زبان سیاسی ،اداری و اجتماعی آن روز
شده بود ،در شعر راه یافت و رفته رفته به حد افراط رسید( ".حقوقی )387 :1377 ،به
طور کلی در سبک عمومی این دوره ،تحول واژگانی از واژگان شاعرانه به واژگان غیر
شاعرانۀ مردمی ،از واژگان دشوار کهن به سوی واژگان ساده حرکت کرد.
اولین وجهۀ تحول سبکی ،ورود واژگان غربی است .هرچند "پیشینۀ کاربرد واژه های
اروپایی در شعر فارسی را بی آن که چندان نیازی به کاربرد آنها باشد ،در آثار منظوم
میرزا ابوطالب ،نویسندۀ مسیر طالبی (سال تقریبی سفرنامه 1219ق ).میتوان یافت".
(شفیعی کدکنی )75 :1378 ،همچنین در شعر قاآنی نیز این واژه ها نمود یافته است.
اما بسامدی که موجب شاخصۀ سبکی باشد ،وجود ندارد .در جریان شعر مشروطه می
بینیم که همۀ شاعران این جریان به جز سنت گرایان از آن استفاده کرده اند .گذشته از
این که این واژگان در نتیجۀ تحوالت اجتماعی در جامعۀ ما ظاهر شدند .دو دلیل مهم
دیگر نیز برای بسامد باالی این واژگان دیده میشود .نخست آن که چون این
واژگان معادل فارسی نداشتند و همزمان با مشروطه وارد ایران شده بودند ،در زبان شعر
راه یافتند و دوم آن که شاعران چون در هیجان مشروطه خواهی و آشنایی با دنیای
غرب بودند ،بدون گزینش آنها را به کار میبردند .حتی گاهی نیز برخی به طور
عمد آنها را به کار می بردند تا بگویند دایرۀ واژگانی شعرشان وسیع تر است .تمامی
شاعران نیز از این واژگان استقبال کردند ،گرچه کاربرد آنها موجب انتقادهایی نیز شده
بود و کسانی چون ایرج میرزا ،بهار ،نسیم شمال به تحول زبانی مشروطه اعتراض
کردند.
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بعد از واژگان غربی ،واژگانی سیاسی که البته بیشتر آنها هم غربی بود ،پربسامد به
شمار میرود .دلیل اصلی این امر ،مضامین خاص شعری شاعران این دوره است که
بیشتر به مقوله های مرتبط به مشروطه پرداخته اند و به ناچار از واژگان مربوط به آن
استفاده کرده اند .شاخص ترین شاعری که از این واژه ها استفاده کرده است ،فرخی
یزدی است .به عنوان نمونه او در بیت زیر "کابینه" و "لیدر" را آورده است:
گر هادی ما ز جهل گمراه نبود
کابینه نمیشد متزلزل هرگز
گمراهی او در همه افواه نبود
گر لیدر خودپسند خودخواه نبود
(فرخی)225:1363 ،
شاخصۀ سوم :واژگان مردمی که اغلب به عنوان واژگان کوچه و بازار و عامیانه نامیده
میشوند ،بسامد باالیی دارند و در شعر تمام شاعران این دوره نیز آمده است .اما شاخص
ترین شاعر در این مورد ،ایرج میرزا است .به عنوان نمونه در بیت زیر" ،پُز" و "قُنپز در
کردن" را آورده است:
هی بتابد سبیل و سـازد پز
در کند پیش این و آن قنپز
(ایرج میرزا)140 :1353 ،
شاخصۀ چهارم :واژگان شعر کالسیک سبک خراسانی و عراقی است .به عنوان نمونه
ایرج میرزا در بیت زیر ساخت کهن واژۀ "شکنجه" را آورده است:
پنجۀ عشق است و قوی پنجه ای ست
کیست کزین پنجـه در اشکنجه نیست
(همان)108 :
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اما حضور این واژگان ،نوعی ویژگی سبکی پیدا کرده و آن عبارت از این است که با
واژگان فرنگی و واژگان تازۀ جامعه آمیخته شده است .شاعرانی که به اصطالح میانه رو
به شمار میروند ،برای حفظ زبان کهن و البته ناگزیر از پذیرش زبان جدید ،به عمد یا به
تفنن از آنها استفاده کرده اند که نمونۀ آن را در شعر بهارمیتوان دید" .در غزل بهار و
دیگران کلماتی که سابقه و شناسنامۀ تغزلی دارند ،مثل جان ،دل ،دست ،دلبر ،دلفریب،
عشق و جمال با کلماتی از حوزۀ اجتماعیات و سیاست (آن هم غالب ًا بیگانه تبار) ترکیب
شده اند و ترکیباتی مثل روسیۀ جان ،دست سیاسی مژگان ،مجلس شورای هیئت دل،
سپه ناز ،عدلیه عشق و  ...به وجود آوردند" (امین پور .)310 :1384 ،در بیت زیر تمام
واژگان ،همانند واژگان شعر کالسیک است ،اما ترکیب "روسیۀ جان" تازه است:
دلفریبان که به روسیۀ جان جا دارند
مستبدانه چرا قصد دل ما دارند
)بهار(1387:1026،

گاهی واژگان غربی در کنار واژگان فاخر کالسیک خوش نشسته و تناقضی ایجاد
نکرده است .نمونه های مربوط به این مورد را در شعر شاعران زبردست میتوان دید .ایرج
میزرا در بیت زیر به زیبایی شکل سنتی و عامیانۀ زبان را با یکدیگر درآمیخته
و واژۀ "دوئل" را به کار برده است که به نظر میرسد در ساخت نحوی جمله خوش
نشسته است:
من نه تو را بیهوده ول میکنم
گر ندهی بوسه دوئل میکنم
(ایرج میرزا )103 : 1353،
یا در بیت زیر "راپورت" را آورده است:
سبزه که جاسوس نباشد به باغ
دادن راپورت نداند کالغ
(همان)109 :
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گذشته از این واژگان ،واژگان عربی ،واژگان ترکی ،واژگان نظامی ،واژگان صنایع
مختلف و واژگان ادبیات کارگری نیز در شعر این دوره دیده میشود.

جریان سنت گرایان معاصر
این جریان ،ادامۀ طبیعی جریان شعر مشروطه است که با عنوان جریان سنت گرایان
معاصر در کتابها معرفی شده است .از شاعران شاخص آن ،شهریار ،اعتصامی ،منزوی،
بهبهانی ،بهمنی ،ابتهاج و ...را میتوان نام برد .زمان تقریبی آغاز آن به دوران اوایل
حکومت پهلوی می رسد .از این زمان به بعد ،مضمون مشروطه خواهی کمتر شد و
مضامین دیگر جای آن را گرفتند .این جریان با پذیرش تحوالت آرام سبکی ،همچنان تا
امروز با شاعران شاخصی که در هر دوره دارد ،ادامه یافته است.
شاخصه های سبکی واژگان این جریان را میتوان به دو بخش مربوط ساخت .الف)
واژگان کالسیک ،ب) تلفیق واژگان کالسیک و نو (واژگان رایج جامعه)
این شاعران ،همچنان که در رویکرد شعری خود به اعتدال میان ساختار کالسیک و
نو روی آور دند ،در کاربرد واژگان نیز این اعتدال را رعایت کردند .به گونه ای که می
توان گفت مهمترین شاخصۀ سبکی آنها تلفیق واژگان رایج جامعه با واژگان کهن است.
آنها به اندازۀ واژگان کهن ،واژگان امروزی را در شعر خود دارند و از واژگان فرنگی و
سیاسی پربسامد دورۀ قبل در شعر آنها خبری نیست .واژگان مردمی (عامیانه) نیز در
آثار آنها کمتر شده است و شاعران با حفظ سنت ،در زمینه نوآوری نیز کوشیده اند و در
نتیجه به نوعی آمیزش زیبای واژگان امروزی و کهن رسیده اند .مراد از واژگان امروزی،
واژگان مصطلح ادبی جامعه است که واژگان دخیل مثل واژگان فرنگی در آن انگشت
شمار است و منظور از واژگان کالسیک نیز اغلب واژگانی است که در سبک خراسانی و
عراقی به کار می رفته است.
در شعر تمام شاعران این جریان ،این تلفیق را میتوان مشاهده کرد .این گروه از
شاعران با ترکیب واژگان کهن و معاصر ،ساختار زبانی زیبایی ارائه داده اند .به عنوان
نمونه در بیت زیر از بهمنی واژۀ "یکسر" و "سترون" را که در کنار واژگان رایج آمده اند
و باعث نوعی تشخص زبانی شده است ،اشاره کرد:

  243بررسی شاخصههای سبکی واژگان جریانهای شعر معاصر

گفتم خداحافظ کسی پاسخ نداد و آسمان یکسر
پوشیده از ابری شبیـــه آرزوهای ستـــرون بود
(بهمنی)372 :1390،
در بیت زیر از منزوی نیز واژۀ "برکه" را که در کنار دیگر واژگان آمده و باعث
تشخص زبانی شاعر شده است ،میتوان دید:
سرزمین مرگم اینک برکه هایش دیدگانم
وین دل توفانی ام دریای خون بیکرانش
(منزوی)141 :1388 ،
در بیت زیر از شهریار ،واژۀ "تقصیر کردن" در معنای کوتاهی کردن را میتوان دید
که در کنار دیگر واژگان آمده است:
نالم از دست تـو ای نالـه که تأثیـر نکردی
گرچه او کرد دل از سنگ ،تو تقصیر نکردی
(شهریار)212 :1387 ،
شاخصۀ سبکی دیگر آنها کاربرد واژگان کالسیک با ساختار زبانی شعر کالسیک
است .به عنوان نمونه ،میتوان به ابیات زیر از هوشنگ ابتهاج با سبک و زبان کالسیک
اشاره کرد .ابتهاج این شعر را در دهۀ پنجاه گفته است ،اما زمانی که آن را می خوانیم،
ممکن است گمام کنیم که این ابیات در دورۀ سبک عراقی سروده شده اند:
برسان باده که غم روی نمود ای ساقی
این شبیخون بال باز چه بود ای ساقی
حالیا نقش دل ماست در آیینۀ جام
تا چه رنگ آورد این چرخ کبود ای ساقی
تیره شد آتش یزدانی ما از دم دیو
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گرچه در چشم خود انداخته دود ای ساقی
(ابتهاج)140 :1378،
نادرپور نیز در ابیات زیر درست مانند شاعران سبک عراقی سخن گفته است:
هوا بارانی و من مست و او مست
شراب سرخ شیرین در گلو مست
همه چشم سیاهش سر به سر ناز
همه زلف درازش مو به مو مست (نادرپور)273 :1382،
جریان شعر نو
جریان شعر نو ،برجسته ترین جریان شعری معاصر است که اغلب شعر معاصر نیز با
این جریان شناخته شده است .نخستین بارقه های این جریان را در جریان مشروطه
میتوان دید و میتوان گفت که حتی تجددخواهان نیز تا اندازه ای به این مرز نزدیک
شده بودند .اما سرانجام نیما با تثبیت شعر نو آغازگر این جریان شد و از دهۀ دوم 1300
تاکنون به عنوان یک جریان به شمار میرود و همچنان ادامه دارد .شاعران شاخص این
جریان ،قبل از انقالب ،نیما ،اخوان ،فرخزاد ،شاملو ،سپهری ،مشیری ،شفیعی کدکنی و...
هستند.
شاخصه های سبکی واژگان این جریان عبارتند از :واژگان معیار ـ واژگان بومی ـ
واژگان کالسیک ـ واژگان مردمی (عامیانه)
وقتی نیما فرم و ساختار شعر کالسیک را شکست ،بیشک واژگان نیز تغییر
محسوسی پیدا کردند .زیرا شعر نو ،زبان و واژۀ نو می طلبید .البته حتی اگر ساختار شعر
نیز عوض نمی شد ،زمانۀ تازه ،واژگان جدیدی داشت .ایران در مسیر تحول اجتماعی و
سیاسی قرار گرفته بود که به ویژه در ارتباط با سایر کشورها و فرهنگها و البته تغییر
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رویۀ ز ندگی مردم ،در زبان مردم تغییراتی صورت گرفت .در انقالب ادبی نیز حرف اصلی
نیما این بود که از واژه ها نترسید و آنها را به کار ببرید .با این سخن هر واژه ای اجازۀ
ورود به شعر پیدا کرد .فرخزاد در باب کاربرد واژگان میگوید:
"من به دنیای اطرافم ،به اشیای اطرافم و آدمهای اطرافم و خطوط اصلی این
دنیا نگاه کردم ،آن را کشف کردم و وقتی خواستم بگویمش ،دیدم کلمه الزم دارم .کلمه
های تازه که مربوط به همان دنیا میشود .اگر می ترسیدم ،می مردم .اما نترسیدم .کلمه
ها را وارد کردم .به من چه که این کلمه هنوز شاعرانه نشده است ،جان که دارد ،شاعرانه
اش می کنیم( ".به نقل از جاللی.)188 :1375 ،
در شعر شاعران این جریان انبوهی از واژگان معیار را می بینیم که حتی در
شعر شاعران دورۀ مشروطه نیز نیامده است .از این واژگان به سهولت استفاده می شد و
آنها در ساختار زبانی ،زیبایی خود را نشان می دادند .برخی از این واژگان فارسی ،برخی
غربی و برخی دیگر عربی بودند که در میان آنها شمار واژگان فارسی و غربی بیشتر از
واژگان عربی است .شاخص ترین شاعران این واژگان فروغ فرخزاد ،سهراب سپهری و
احمد شاملو هستند .به عنوان نمونه ،فروغ در شعر زیر ،واژۀ "بیمارستان" را به کار برده
است:
و فکر می کنم که باغچه را می شود به بیمارستان برد (فرخزاد)323 :1384 ،
سهراب نیز در شعر زیر ،واژۀ "ودکا" در به کار برده است:
مرگ گاهی ودکا مینوشد (سپهری)302 :1388 ،
واژۀ "جراحی" را در شعر شاملو می بینیم:
و تبسم را بر لبها جراحی میکنند  /و ترانه را بر دهان (شاملو)825 :1384 ،
واژگان بومی هم مشخصۀ سبکی این جریان است که در سراسر ادبیات ما تنها در
این جریان بسامد سبکی دارد .خود نیما اولین شاعری است که این واژگان را در شعر
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وارد کرد و شاعران بعد از او نیز هرکدام با توجه به موقعیت شهری و روستایی خود از
این واژگان استفاده کردند .واژگان منطقۀ شمال در شعر نیما ،واژگان محلی نیشابور و
خراسانی در شفیعی کدکنی ،واژگان محلی جنوب در شعر منوچهر آتشی ،واژگان محلی
کاشان در شعر سهراب سپهری ،واژگان رایج تهران در شعر شاملو و فروغ نمود یافته
است .به همین صورت در شعر هر شاعری این واژگان آمده است ،اما باالترین بسامد این
واژگان در شعر نیما دیده می شود .به گونه ای که می توان گفت طبیعت شمال در شعر
او حضور ملموس دارد .به عنوان نمونه ،واژۀ "سیولیشه" که در گویش مازندرانی به
معنای سوسک سیاه است و در زبان معیار متدوال نیست ،میتوان در نمونه زیر دید:
تی تیک تی تیک  /در این کران ساحل و به نیمه شب  /نک میزند  /سیولیشه /روی
شیشه (یوشیج)779 :1389 ،
مشخصۀ سبکی دیگر این جریان ،حضور واژگان کالسیک است .این واژگان ،واژگان
اساطیری و حماسی و واژگان متداول سبک خراسانی و عراقی بودند که به صورت
باستان گرایی در کنار واژگان معیار سبب تشخص زبانی شدند .فرخزاد می گوید:
گذشته می
مغرور
"کلمات زندگی امروزی وقتی در کنار کلمات سنگین و
نشینند ،ناگهان تغییر ماهیت می دهند و قد می کشند و در یکدستی شعر
اختالفها فراموش میشود( ".قاسم زاده و دریایی)230 :1370 ،
شعر نو با این واژگان به نوعی ادامۀ حیات گذشته در خالل زبان کنونی (شفیعی
کدکنی )24 :1358 ،شد و البته به این طریق تداوم فرهنگی آن با شعر
کالسیک نیز حفظ گردید .حضور واژگان کهن در شعر اکثر شاعران این جریان را می
توان دید .شاخص ترین آنها ،نیما ،شاملو ،اخوان ،سیاوش کسرایی ،حمید مصدق،
شفیعی کدکنی،آتشی و صفارزاده است .در شعر فرخزاد و سپهری به مراتب کمتر
میتوان این مورد را دید .نمونه های زیر به صورت تصادفی انتخاب شده اند.
واژۀ "ناوک" در شعر نیما:
آه تو سوختی از ناوک خود جان کسان  /جای آنی که کنی  /دردی ار باشد
درمان کسان (یوشیج)576 :1389 ،
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واژۀ "فراخ" در شعر سپهری:
دشتهایی چه فراخ  /کوههایی چه بلند (سپهری)354 :1388 ،
واژۀ "پوزار" در شعر شاملو:
بر پرت افتاده ترین راهها  /پوزار کشیده بود (شاملو)705 :1384 ،
واژه های "رهم"" ،بزم"" ،رزم" و "جام" در شعر مصدق:
نمی
پویم من این ره را  /که آرامش /نه در رزم است  /در بزم است  /با جام است (مصدق،
)22 :1370
از میان این شاعران ،شاخص ترین شاعر باستان گرا که شهرت یافته ،اخوان است .او
خود می گوید" :من زبان پروردۀ قبل از انحطاط مغول را آوردم توی این
مایه شعر و این اسالیب نو و این زبان شد برای من پر از تازگی .تمام امکانات بالغی
قدیم را از لحاظ سادگی و سالمت و دقت ،درستی و قدرت ،این نیرو را در اختیار این
حس و حال و تپش و تأمل امروزی گذاشتم و در این مسیر قرار دادم (کاخی:1371 ،
 )63باستان گرایی در شعر او شامل واژگان عام کهن ،واژه های اساطیری و بومی و ملی
و دینی اسامی پهلوانان ،اصطالحات آیینی و  ...است (صهبا)45 :1384 ،
بعد از واژگان کالسیک ،واژگان مردمی ،مشخصۀ سبکی دارد .اغلب
شاعران در کنار واژگان معیار ،واژگان کهن و بومی ،از واژگان مردمی استفاده کرده اند.
این واژگان نیز باعث برجستگی زبان آنان شده است و در شعر تمام شاعران این جریان
دیده می شود ،مانند نمونه های زیر:
نیما  :پادشاه فتح بر تختش لمیده است (یوشیج)631 :1389 ،
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اخوان :منم من ،سنگ تیپاخوردۀ رنجور (اخوان)109 :1387 ،
فروغ :و می تواند حتی هزار را بی آن که کم بیاورد از روی بیست میلیون بردارد.
(فرخزاد)380 :1384 ،
شاملو :من ایستاده بودم تا زمان لنگ لنگان از برابرم بگذرد( .شاملو)671 :1384 ،
گذشته از این ،واژگان دیگری با شاخصه های کم در این جریان دیده می شود .مانند
واژگان ریاضی در شعر سهراب:
زندگی مجذور آینه است  /زندگی ضرب زمین در
زندگی هندسۀ ساده و یکسان نفسهاست (سپهری)297 :1388 ،

ضربان

دل

ما

/

واژگان موسیقی "ضرب آهنگ" و "سمفونی" در شعر شاملو:
بوی تلخ سروها که ضرب آهنگ اندوه زای گورستانی است ،در سمفونی یأس و
تاریکی می چکد (شاملو)242 :1384 ،
واژگان غربی نیز آن طور که با تب تند در شعر مشروطه وارد شده بود ،کنار زده
شدند؛ هر چند در شعر شاعران گاهی دیده می شود .مثل "پاپیون" در شعر اخوان:
حضرتش بسیار واال بود  /شیک پوشی ،پاپیون مشکی ،عصای شأن و شوکت مان فرو
برده( .اخوان)56 :1379 ،
یا در شعر صفارزاده با توجه به این که شاعر مدتی در آمریکا اقامت داشته ،واژههای
خارجی مربوط به مکانها و اشخاص مانند نیویورک ،شیکاگو ،آرژانتین ،تاج محل ،هند،
تورنتو ،لندن و… و نام اشخاص معروف و غیرمعروفی را مانند پرون ،مایاکوفسکی ،باب
دیلن ،کریس ،شانکا ،بوخ ،گابریال ،آلکاپون ،باب ،پیتر و ...بیان داشته است.
(صفارزاده)74 :1391،
واژگان کودکانه از جمله بادبادک ،توپ ماهوتی ،عروسک و ...در شعر فروغ که کودکی
ملموس اش در شعر دیده می شود ،بسیار بسامد دارد و مشخصۀ سبکی اوست .این
واژگان در شعر سپهری نیز در بسامد کم وجود دارد .همچنین واژگان زنانه در شعر زنان
این جریان دیده می شود .عالوه بر اینها آن چه در سبک واژگانی این جریان شاخص
است ،حضور واژگان خاص است .به این معنا که هر شاعری واژگان خاصی در دایرۀ
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واژگانی خود دارد که به تکرار در اشعار آنها آمده است .کاربرد این واژگان جدا از واژگان
بومی است که در شعر هر شاعر دیده میشود .به گونه ای که می توان شاعر را با آن واژه
شناخت .در دیوان نیما" ،شب" بسامد باالیی دارد و نماد سیاهی و خفقان است که مکرر
در اشعارش آمده است .در شعر فرخزاد ،واژه های "اقاقی"" ،شمعدانی"" ،حجم"" ،باد"
بسیار آمده که خاص شعر اوست .یا واژگان اساطیری که مختص اخوان است .گرچه در
شعر دیگر شاعران نیز آمده است .یا واژگان عرفانی که خاص شعر سهراب است .به
عنوان نمونه اگر سیر کاربرد واژۀ "باد" در شعر فروغ توجه کنیم باد با مضمون عشق در
شعر او از آغاز شاعری ادامه داشته است .در آغاز نماد رویش و عشق است که شاعر
عاشق اوست اما با شکست در عشق به نماد ویرانگری تبدیل شده است .در منظومۀ
"ایمان بیاوریم "...با تکرار "در کوچه باد می آید" عشق ویرانگری را تداعی میکند که با
آمدنش گرچه عشق در قلب شاعر جوانه زد ،اما گذر زمان نشان داد چیزی نبود جز
ویرانی که زندگی شاعر را به تباهی کشاند.
در کوچه باد می آید  /و این ابتدای ویرانی است  /و آن روز هم که دست های تو
ویران شدند ،باد می آمد (فرخزاد)300 :1384 ،
عالوه بر این ،برخی شاعران خود ترکیب های واژگانی تازه ای ساختند که در زبان
رایج و معیار نبود و پیش از آن در شعر شاعران دیگر نیز نیامده بودند .مانند واژۀ "شیر
آهن کوه" که ساختۀ شاملوست و تنها در شعر او آمده است .یا واژۀ "هیچستان" که
تنها در شعر سپهری دیده میشود .او هیچستان را چهار بار معادل "دنیا" به کار برده
است .مانند مصراع زیر:
"به سراغ من اگر میآیید ،پشت هیچستانم( ".سپهری.)366 :1388 ،

جریان شعر موج نو و حجم
جریان شعر موج نو در واکنشی به جریان شعر نیمایی ،رسماً در سال  1340آغاز شد
ـ گرچه در دوره های قبل هم زمان با شعر نیمایی چند نفری به آن توجه کرده بودند و
به دنبالۀ آن شعر حجمی به وجود آمد و عمر مفید آن یک دهه بود که هم زمان با
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آن جریانهایی مثل شعر مقاومت ،شعر موج ناب به وجود آمدند و با انقالب اسالمی این
جریانها از صحنۀ شعر کنار رفتند.
شاخصۀ سبکی واژگان این جریان عبارت است از :ترکیبات واژگانی نامأنوس -
واژگان معیار.
شاخصه های سبکی واژگان در جریان شعر موج نو تغییر محسوسی کرد که به طور
کلی متناقض با جریان های پیشین است .شاعران این جریان تالش کردند تا اصالت هنر
را به شعر بدهند .برای همین از تعهد واژگانی دست کشیدند و تنها به شعریت واژه ها
اندیشیدند .آنها تنها با هماهنگی و موسیقی واژه ها شعر را می ساختند و اجازه می
دادند واژه ها از واژه بودن خود رها شوند .لنگرودی سه ویژگی زبانی برای آنها بیان کرده
است:
1ـ جدا بودن وظیفۀ عملی و روزمرۀ کلمات و زبان از خود کلمات و زبان موج نو
2ـ ایجاد مناسباتی دیگر بین کلمات ،اشکال و اشیا
 3ـ ایجاد فضای ذهنی تازه و دور از ذهن نه از طریق توصیف و تشریح ،بلکه از طریق
فضاسازی و آن هم نه سطر به سطرکه کلیت یک شعر (لنگرودی،1377 ،ج)54 :3
از واژگان بومی و مردمی و آرکائیک شعر نو در این جریان خبری نیست و اگر باشد،
شاخصۀ سبکی ندارد .واژگان کاربردی آنها ،واژگان معیار جامعه است .اما آنچه آنها را
نأموس کرده ،ساخت نامتناسب آنهاست" .شاعران این اشعار در محور
ولی در محور هم
شوند.
مند می
جانشینی از واژگان معمولی و امروزی بهره
عمدً هنجارهای زبانی را نادیده می
سازی ،به
برجسته
نشینی به سبب
انگارند و بدین وسیله فهم شعر خود را دشوار می کنند( ".رحیم بیگی و همکاران،
.)29 :1390
در ادامۀ این جریان ،برای ساختمند کردن آن ،جریان شعر حجمی به وجود آمد که
موفقیت چندانی حاصل نکرد .شاعران این جریان هم اعالم کردند از واقعیت به دور
خواهند بود و در فرا واقعیت سیر می کنند و در چنان عالمی شعر می گویند که هر
کسی طالب فهم اشعار آنهاست .از این رو باید حجم خیالی واقعیت و فرا واقعیت را
بشناسند( .حسین پور .)170 :1382 ،بنابراین ،منطق معنایی واژه ها کنار رفت و از حد
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معمول متدوال مردمی دور شد .رؤیایی میگوید" :نه تنها شعر امروز ایران ،بلکه ملتهای
دیگر هم زبانی ندارد که عامه از آن چیزی بدانند .اصوالً شعر را نباید برای عوام بگویند و
سطح آن را تا این حد پایین بیاورند( ".رؤیایی .)166 :1357 ،با بیانیۀ رؤیایی ،شاعران
این جریان اشعاری را سرودند که برای درک آن باید مطابق اندیشه های آنان به شعر
نگریسته می شد و این غیر ممکن بود .براهنی در مورد شعر رؤیایی میگوید" :شعر
رؤیایی نوعی ماجراجویی در زبان است ،نه در روح .شعر او از روابط کلمات در فضای
موسیقی زبان به وجود می آید ،نه از حلول در ماهیت اشیاء( ".براهنی،1371 ،ج:2
 )1206شاعران این جریان ،هیچ ویژگی شاخصی در کاربرد واژگان ندارند؛ فقط ترکیبات
نامأنوس در آثار آنها دیده می شود ،مثل "گل یخ"" ،چاقوی پرنده"" ،پرندۀ شیشه ای"،
"پرندۀ کاغذی"" ،پرندۀ فلزی"" ،باغهای فلزی" و  ...که در کتابها آمده است.
به عنوان نمونه در شعر رؤیایی ،واژگان رایج جامعه آمده است ،اما میبینیم که در
ساخت زبانی منطق معنایی ندارد:
صدای تندر خیس /و نور نورتر آذرخش  /در آب ،آینه ای ساخت  /که قاب روشنی از
شعلۀ دریا داشت( .رؤیایی.)58 :1344 ،
نتیجه گیری
نتایج بررسی کلی شاخصه های سبکی واژگان شعر در فاصلۀ انقالب مشروطه تا
انقالب اسالمی نشان می دهد که در حالت کلی ،زبان شعر معاصر از آن زبان شعر
کالسیک دور گشته و به زبان معیار و متداول معاصر نزدیک شده است .واژگان شعری
نیز با توجه به ساخت و بافت اجتماعی و سیاسی جامعه و موقعیت شاعران تغییر کرده
است .چند جریان اصلی معاصر که در این مقاله بررسی شد ،نشان داد که واژگان غربی،
واژگان مردمی و واژگان سیاسی در شعر مشروطه پربسامد است .در جریان شعر نو هر
واژه ای ارزش شاعرانگی یافته و به شعر وارد شده است .پربسامدترین واژه ها ،واژگان
معیار جامعه ،واژگان بومی ،واژگان کهن و واژگان مردمی است .در جریان سنت گرایان
معاصر که سعی کردند در ساختار شعر قدیم مضمون نو بسرایند ،در کاربرد واژگان
کهن و نو  ،نوعی اعتدال دیده میشود .البته بسامد با واژگان امروزی است ،اما شاعران با
تلفیق واژگان کهن و نو به مشخصۀ سبکی رسیدند .تنها در جریان شعر موج نو و شعر
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حجمی ،با توجه شاعران به شعریت شعر ،منطق معنایی در ترکیب واژگانی مبهم شد.
این شاعران از واژگان متداول و معیار جامعه استفاده کردند ،اما مشخصۀ سبکی آنها
کاربرد ترکیبات نامأنوس بود.
منابع
ابتهاج ،هوشنگ ( )1378سیاه مشق ،تهران :کارنامه
اخوان ثالث ،مهدی ( )1379زندگی می گوید اما باز باید زیست ،چاپ نهم ،تهران:
زمستان
ــــــــــــ ( )1387زمستان ،تهران :زمستان
آقاحسینی ،حسین ،آلگونه جونقانی ،مسعود ("،)1388هالۀ ارزشی واژگان"،
مجلۀ جستارهای ادبی ،ش 161 ،165 .ـ 181
امین پور ،قیصر ( )1384سنت و نوآوری در شعر معاصر ،تهران :علمی و فرهنگی
ایرج میرزا ( )1353تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان
او ،به کوشش محمد جعفر محجوب ،تهران :اندیشه
باقری ،مهری ( )1383تاریخ زبان فارسی ،تهران :قطره
براهنی ،رضا ( )1371طال در مس (در شعر و شاعری) ،تهران :ناشر :نویسنده
بهار ،محمدتقی ( )1387دیوان اشعار ،تهران :نگاه
بهمنی ،محمدعلی ( )1390مجموعه اشعار ،تهران :نگاه
حسین پور ،علی (" )1382شعر موج نو و شعر حجمگرای
فارسی" ،نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز ،ش 157 :188 .ـ 180
جاللی ،بهروز ( )1375جاودانه زیستن و جاودانه ماندن ،تهران :مروارید
حسنلی ،کاووس ( )1391گونه های نوآوری در شعر معاصر ایران ،تهران :ثالث
حقوقی ،محمد ( )1377مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ،ج ،2.تهران :قطره

معاصر
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رحیم بیگی ،ساناز ،غالمحسین زاده ،غالمحسین ،طاهری ،قدرت اهلل ()1390
"بررسی مشخصه
های زبان گفتاری در جریانهای شعری معاصر از دورۀ مشروطه تا شعر جنگ"،
فصلنامه زبان و ادب پارسی ش 9 :47 .ـ 39
رویایی ،یداهلل ( )1357از سکوی سرخ ،به اهتمام حبیب اهلل رویایی ،تهران :مروارید
ـــــــــ ( )1344دریاییها ،چاپ اول ،تهران :مروارید
شاملو ،احمد ( )1384مجموعۀ آثار (دفتر یکم) ،تهران :مروارید
شریفیان ،مهدی ،پوینده پور ،اعظم ( )1387ذهن و زبان سیمین بهبهانی ،مجله پیک
نور ،ش151 :2 .ـ 165
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( )1358موسیقی شعر ،چاپ اول ،تهران :توس
ــــــــــ ( )1378ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما ،چاپ اول ،تهران :نی
شهریار ،محمدحسین ( )1387سرود آبشار (منتخب اشعار) ،تهران :سخن و نگاه
صفارزاده ،طاهره ( )1391مجموعه اشعار ،چاپ اول ،تهران :پارس
صفوی ،کوروش ( )1367نگاهی به پیشینۀ زبان فارسی ،چاپ اول ،تهران :مرکز
صهبا ،فروغ (« )1384کهن گرایی واژگانی در شعر اخوان» ،فصلنامۀ پژوهش زبان و
ادبیات فارسی ،ش 41 :5 .ـ 64
فتوحی ،محمود ( )1391سبک شناسی نظریه ها :رویکردها و روشها ،چاپ اول ،تهران:
سخن
فرخزاد ،فروغ ( )1383دیوان کامل اشعار ،با مقدمۀ شجاع الدین شفا ،تهران :مؤسسه
مرز فکر
فرخی یزدی ( )1363دیوان ،به اهتمام حسین مکی ،تهران :امیرکبیر
قاسم زاده ،محمد و سحر دریایی ( )1370ناگه غروب کدامین ستاره ،تهران :بزرگمهر
کاخی ،مرتضی ( )1371صدای حیرت بیدار ،تهران :زمستان
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لنگرودی ،شمس( )1372شور جنون سبک هندی و کلیم کاشانی؛ چاپ
مرکز

اول ،تهران:

لنگرودی ،شمس ( )1377تاریخ تحلیلی شعر نو 4 ،جلدی ،تهران :مرکز
محمدی ،حسنعلی ( )1379شعر معاصر ایران از بهار تا شهریار ج ،2 .تهران :ارغنون
مدرس زاده ،عبدالرضا (" )1387سبک شناسی قافیه در شعر فارسی" ،نشریۀ گوهر گویا،
ش 143: 3 .ـ 166
مصدق ،حمید ( )1370تا رهایی (شامل پنج منظومه) ،تهران :نشر نی
منزوی ،حسین ( )1388مجموعه اشعار ،به کوشش محمد فتحی ،تهران :آفرینش ـ
نگاه
مهاجرانی ،عطااهلل ( )1375افسانۀ نیما ،چاپ اول ،تهران :اطالعات
نادرپور ،نادر ( )1382مجموعه اشعار ،با نظارت پوپک نادرپور ،تهران :نگاه
ناصر ،محمد ( )1382تحول موضوع و معنی در شعر معاصر ،تهران :نشانه
یوشیج ،نیما ( )1389مجموعه اشعار ،به کوشش سیروس طاهباز ،تهران :نگاه
ــــــــــــ ( )1385دربارۀ هنر شعر و شاعری ،به کوشش سیروس طاهباز ،چاپ
اول ،تهران :نگاه

«من» رمانتیک در شعر شهریار
BABEK SEVDAGER 

ÖZ
Çağdaş Fars edebiyatında Şehriyar, romantik eğilimlerinin yoğunluğuyla romantik şairler arasında yer alır. Şehriyar’ın özellikle gazellerinde
kendi duygusal “ben”liğiyle ortaya çıkan romantizmiyle, “kişisel romantizm”in önderi olmayı üstlenir. Toplumun ve yaşadığı çağın insanlarının
“hal dili” olduğunda ise o zaman da Şehriyar “toplumsal romantizm”in
önde gelen öncüsü olarak belirir. Bu makalede Şehriyar’ın “romantik
ben”ini, “kişisel ben”lik, “toplumsal ben”lik ve “insani ben”lik olarak üç
farklı değerlenrimede ele aldık. Şehriyar’ın romantik “ben”i; yoldaşsız
oluşu, dilinden anlayanın olmaması gibi konulardaki şikayetleri; hayatın
gizemini bilememesinden dolayı inlemesi; iç dünyasında bir sevgili
bulma çabaları, geçmişe duyduğu nostaljik özlem, azizlerin ölümüne
üzülme, aşk üzüntüsünü dillendirme, duygusal hayatın gerçeklerini betimleme; “toplumsal ben”liği de vatandaşlarıyla, insanlıkla hemdert olması gibi görünümlerde ortaya çıkar.
Anahtar Kelimeler: Romantizm, Şehriyar, Ego,

ABSTRACT
In contemporary Farsi literature, Shahriyar with comprehensiveness of
romantic tendencies, naturalistic romanticism, individual romanticism
(with the pivotal of individual emotions) and social romanticism (reflective of society's status quo and picture of desired utopia of mind), is numbered as bright figures of romantic poets. Whenever Shahriyar's romanticism personalizes his emotional ego (mostly in sonnets), he is in charge of


BABEK SEVDAGER, Tebriz Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümü,
Doktora Öğrencisi.

256  BABEK SEVDAGER

individual romanticism leadership and where he is the talking language
of society and humankind of his era, Shahriyar is of prominent figures of
social romanticism. In this writing, we studied romantic ego of Shahriyar
under categories as »individual ego«, »social ego« and »human ego«. Romantic ego of Shahriyar has epitomized as »complaint of lack of concordant and sympathizer, groaning of ignorance of life secret, endeavor for
discovery of inside lover, association of nostalgic past days, lament for
death of beloved, expression of love's grief, visualizing emotional life's
facts; and his social ego is represented as sympathy with compatriots and
humankind.
Keywords: romanticism, Shariyar, individual ego, social ego, human
ego.

چکیده
در ادب فارسی معاصر ،شهریار با جامعیت گرایشهای رمانتیکی از چهرههای روشن
شاعران رمانتیک محسوب میشود .رمانتیک شهریار آنگاه که به «من» عاطفی خویش
(اغلب در تغزالت) تشخص می بخشد ،پیشوایی رمانتیسم فردی را عهدهدار است و آنجا
که زبان حال جامعه و انسان عصر خویش قرار میگیرد ،از چهرههای برجستهی رمانتیسم
اجتماعی است .در این نوشته «من» رمانتیک شهریار را تحت مقولههای «من فردی»،
«من اجتماعی» و «من انسانی» بررسی کردهایم .من رمانتیک شهریار به صورتهای
«شکوه از نبود یک همدل و همزبان ،ناله از جهل بر راز زندگی ،تالش برای کشف یار
درونی ،تداعی نوستالژیک ایام گذشته ،افسوس بر مرگ عزیزان ،بیان غم عشق ،تصویر
واقعیات زندگی عاطفی؛ و «من» اجتماعی او به صورت همدردی با هموطنان و نوع بشر
تجلی کرده است.
کلید واژه ها :رمانتیسم ،شهریار« ،من» فردی« ،من» اجتماعی« ،من» انسانی.
 -1مقدمه
بحث این نوشته معرفی «من» نهفته در ضمیر شاعر معاصر زبان فارسی ،سید
محمدحسین متخلص به شهریار ،است که با گذر از «من» تعیّنی و مجازی و شستن غبار
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روزمرّگی ،منبع الهام بوده ،به او تلقین شعر میکند و گرچه شاعرخاموشی اختیار کند «او
در فغان و در غوغا است» .رجوع به نهانخانه روح و ضمیر ناخودآگاه و زوایای ناشناخته
ذهن آدمی و پیوند آن با عالم متافیزیک ،برای رسیدن به حضور حقیقی ،بیگمان جان
مایه شعر و ادب فارسی ،به ویژه در شاعران معناگرایی چون عطار ،سنایی ،موالنا و حافظ
و شهریار بوده است .در ادبیات فارسی «من» درونی شاعر با جلوهها و لعابهای متفاوت
در انواع مختلف ادبی ظاهر میشود؛ در ادب عرفانی با عناوینی چون «الهه شعر ،جام
جهان نما ،خضرطریق ،طایر قدس ،جام جم ،حی بن یقظان و ،»...در نوع غنایی در لباس
معشوقه ش اعر که بالواقع مثالی از آنیمای (روح زنانه) اوست ،درسخن رمزی «سیمرغی»
که بر «قاف» وجود شاعر مأمن گزیده است و در نوع حماسی ،قهرمانی است بیبدیل از
«خود ثانی» شاعر ،که تمامی آرمانهایش را در آن به منصه ظهور میرساند« .از نظر روان
شناسی قوای نفس انسانی مرکب از قوه اندیشه ( ،)power of intellect Theقوه عاطفه
( )power of emotionو قوه اراده ( )The power of willاست .شعر غنایی و به
خصوص غزل مبتنی بر قوه عاطفه است و «من» روحی و عاطفی شاعر در آن حضور
برجسته دارد ،در حالی که در شعر حکمی و تعلیمی و تمثیلی ،اندیشه و معنی و «من»
عامی شاعر؛ و در شعر حماسی «من» ارادی و قوه اراده برجستگی دارد» (مشرف:1382 ،
 .)54بدیهی است که قوه عاطفه در مکتب رمانتیسم کارکرد نیرومندتری دارد .این مکتب،
با تکیه بر ضمیر ناخودآگاه هنرمند و حاکمیت احساسات فردی و ستایش تخیل در مقابل
«عقل جمعی» کالسیسم و شعار "آزادی روح هنر" در قرن هیجدهم ظهورمیکند.
«هنرمند رمانتیک به دنبال آزادی از قید قواعد کالسیک ،فرمانروایی «من» ( )Le.Moiرا
در هنر مستقر میسازد و به وسیله هنر ،خواهشهای دل و رنجهای روح خود را بیان
میدارد» (سیدحسینی .)180/1 :1389 ،در این مکتب تصاویر نمادین برای ترسیم روح
و شهود درونی هنرمند ،نقش محوری را در شعر و رمان ایفا میکند و هنر دست افزاری
برای کشف عوالم ناشناخته درون قرار میگیرد تا جایی که «هوگو ،پیشوای مکتب
رمانتیسم ،خود را" خاطرات یک روح "مینامد» (ثروت .)85 : 1385 ،در دوران معاصر با
امتزاج بیش از پیش جامعه و ادبیات و تحول افقهای اجتماعی و ادبی ،مکتب ادبی
رمانتیسم ،که با سرشت ادبی ما علقهای دیرینه دارد ،با دو گرایش فردی–
احساساتی(حاکمیت مطلق عواطف فردی) و اجتماعی (با اصولی چون تاکید بر احساسات
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جمعی به جای فرد و محوریت عواطف جمعی ،بررسی تیپها به جای افراد ،پافشاری بر
آرمانهای اجتماعی و نهایتا تپش قلب جامعه در کالبد هنر) به شکلی گسترده وارد ادبیات
فارسی میشود .بدین ترتیب قصد این جستار این استکه «من»های فردی ،اجتماعی و
انسانی شهریار را در اشعار رمانتیک او بررسی کند.
 -2بحث و بررسی
از زمان شگلگیری علوم انسانی ،شناخت انسان و طباع مکتوم او در مرکز مباحث آن
قرار گرفته است .بحث «من» رمانتیک نیز از آنجایی که با جهان اسرارآمیز و نامکشوف
درون انسان سر و کار دارد ،در علوم انسانی مختلف چون روانشناسی ،فلسفه و ادبیات
مطرح است .بنابراین جایگاه این «من» را در این علوم در کمال اختصار بررسی کرده ،به
شیوههای نمود رمانتیکی آن در اشعار شهریار میپردازیم.
« -2-1من» حقیقی یا «من» جامع
«من» جامع اگرچه از تعریفی منطقی و قاعدهمند برخوردار نیست« ،برخی آن را
مظهری از طبیعت نامنطقی و غیراجتماعی انسان تلقی میکنند که از ضمیر ناآگاه به
جلوه در میآید(همانطورکه فروید میگوید) و برخی آن را نتیجه حلول اشراقات و الهامات
دانش ناخودآگاه در شخص میدانند که از قدیمیترین زمانها در ناخودآگاه جمعی
انسانها اندوخته شده است( ،آنگونه که یونگ معتقد است) و نیز عدهای این «من» را
اتصال نفس ناطقه انسانی با مجردات عالم علوی و دیدار عالم غیب به وسیله روح تلقی
میکنند (همچون عرفا)» (پورنامداریان« .)238 :1389 ،در عقاید صوفیه برقراری ارتباط
میان آگاهی و ناآگاه ،در واقع پیوند میان «من» آگاه و تجربی و جزئی و «من» ناآگاه و
جامع و غیرتجربی یا به تعبیر یونگ میان خود و نفس است ،که به رهایی روح از دام تن
و دیدار عالم مثال یا عالم غیب در ضمن تجارب روحانی تعبیر میشود .موسی ،که مفسران
متصوفه از او به دل و یا ظاهر «نفس ناطقه» تعبیر کردهاند ،همان «من» آگاه و تجربی یا
خود ( )egoاست؛ و خضر ،1که از او به روح مجرد یا عقل قدسی تعبیر کردهاند ،همان
«من» ناآگاه یا تمامیت روان یا به اصطالح یونگ نفس ( )selfاست» (پور نامداریان،
.)261 :1389
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« -2-1-1من» حقیقی در علم روان شناسی
«من» در روان شناسی نیز مطرح است .یونگ معتقد است« :شخصی در درون ما به
نام «موجود دیگر» وجود دارد .یعنی آن شخصیت آزادتر و برتر که در درون ما به کمال
میرسد (یار درونی روح) .آن کس دیگری که خود ما است اما کامال به او دست نمییابیم.
فرایندهای دگرگونی برآنند تا آنها را کم و بیش به همدیگر نزدیک کنند ،اما خود آگاهی
ما ملتفت مقاومتها است ،زیرا آن شخص دیگر ،غریب و مرموز مینماید .الزم نیست شما
دیوانه باشید تا صدای او را بشنوید ،برعکس این سادهترین و طبیعیترین چیز قابل تصور
است» (یونگ .)148 :1386،در روان شناسی تحلیلی یونگ ،روان انسان به خودآگاه و
ناخودآگاه تقسیم می شود .خودآگاهی بخشی از روان است که فرد ،به واسطه آن ،با جهان
بیرون تعامل میکند و بخش ناخودآگاه ،که خود به فردی و جمعی تقسیم میشود ،بخش
دیگر و البته ژرفتر روان است که برای فرد ،ناشناخته و سرشار از نیروهای خالق و مهیب
است.
از نظر یونگ« ،من» حقیقی در نتیجه فرایند «فردیت» که مساوی با تکامل روانی
است ،برای فرد حاصل میشود یعنی آن زمانی که«خودآگاه» با عناصر ناشناخته
«ناخودآگاه» روبرو گردد و در فرجام ،میان آن دو ،سازش برقرار شود« .من» معیار
خودآگاهی را تشکیل میدهد و روان به هیچ چیز آگاهی نمییابد مگر این که از
مرکز«من» بگذرد (یونگ.)9 :1383 ،
بنابراین مراد از «من» جامع (من حقیقی) که از آن به فرایند «فردیت سازی» روانی
تعبیر می شود ،کلیت و یکپارچگی روانی است که به واسطه ترکیب و ادغام خودآگاهی و
ناخودآگاهی شخصیت صورت میپذیرد.
از نظرگاه تمامی مکاتب روانشناسی ،آنچه محور شخصیت است ،همان است که انسان
نسبت به آن معرفت حضوری دارد و از آن به «من» یا «خویشتن» و یا «خود» تعبیر
میشود .از این منظر «من» متضمن دو معنا است که ارگان دوگانه شخصیت میشوند:
یکی «وحدت» و دیگری «هویت».
وحدت هر کس از این جهت است که نفسانیاتش سلسله واحدی را تشکیل میدهند
و «هویت» به خاطر آن است که وحدت مزبور در طول زمان محفوظ میماند .فروید سه
عامل «نفس» (« ،)esمن» ( ( ichو «فوق من» ( )uber-ichیا من ایده آل ،یا ایده آل
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من ( )ich-idealرا در نوع انسان تشخیص میدهد« .نفس یک عامل نابخود ( )i.cاست و
مستقیما نمیتوان آن را شناخت و اساس مواریث و بازماندههای سلفی و هم چنین غرایز
و محرکات غریزی و عشقی در آن محفوظ است .در اطراف نفس عامل «من» وجود دارد
که تقریبا مانند پوست تخم مرغ اطراف آن را پوشانده است« .من» قبل از هر چیز یک
واحد بدنی است و نه تنها در سطح خارجی واقع است ،بلکه ماهیت آن نیز شبیه انعکاس
یک سطح خارجی است .بنابراین بدن یک فرد و قبل از همه ،سطح خارجی آن منبعی
است که مستدرکات خارجی و داخلی از آن ناشی میشود» ( شاله.)174-173 :1331 ،
«من» سعی دارد که نفس را تحت سلطه قرار دهد و غرائز وی را ممنوع کند و در این کار
به نوعی با «فوق من» توافق و همکاری میکند .فلیسین شاله در کتاب خود (فروید و
فرویدیسم) این چنین رابطه «من» با «نفس» را به نقل از فروید بیان میدارد« :من را در
روابط خود با نفس میتوان شبیه اسبْسواری دانست که مجبور به تسلط بر نیروی زیاد
اسب است .با این تفاوت که راکب ،اسب را با نیروی شخصی ،و «من» این عمل را به
وسیله قدرتی که از جای دیگر (مثل فوق من) به عاریت گرفته ،انجام میدهد» (شاله،
.)174 :1331
فروید با لحنی حاکی از اغماض و افسردگی راجع به «من» این چنین نتیجه میگیرد:
«[ من] که بین نفس و جهان خارج واقع است ،وسیله توافق نفس با جهان ،و در اثر اعمال
ماهیچهای خود ،وسیله توافق محیط با مقتضیات نفس ،سعی در آشتی آن دو دارد .او
(من) کوشش میکند ،که تا سر حد امکان با پوشاندن تصویر دستورهای ضمیر مخفی
نفس ،به وسیله تعقّالت ضمیر آشکار خود ،و با وانمود به این که نفس موافق با ملزومات
واقعیت است (در حالی که نفس هم چنان در خشونت و امتناع خود از پذیرش مقتضیات
حیات واقعی اصرار می ورزد) و با تعدیل مشاجراتی که بین نفس ،از طرفی و واقعیت و
«فوق من» از طرف دیگر وجود دارد ،با نفس حسن تفاهم داشته باشد» (شاله:1331 ،
.)175
« -2-1-2من» حقیقی در دانش فلسفه
در علم فلسفه کسب شناخت در مورد اشیا و پدیدهها از دو طریق «حصول» و «حضور»
به دست میآید که از آنها به «علم حصولی» و «علم حضوری» تعبیر میشود .علم
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حصولی «عبارت است از علم به اشیای خارجی و پدیدههای بیرونی که از طریق صور
علمیه (صورتهای ذهنی) به دست میآید .مثال ما به واسطه صور ذهنی خودمان از کوه،
درخت ،اسب و  ...در جهان خارج بدانها علم مییابیم» (طالبزاده .)81 :1392 ،علم
حضوری« ،علم ما به صورت های ذهنی و حاالت و کیفیات نفسانی خود که بدون واسطه
در نفس ما حاضر است ،علم حضوری خوانده میشود .به سخن دیگر ،صور علمیه از آن
جهت که از شی خارجی حکایت دارد ،علم حصولی و ازآن جهت که بیواسطه خود را به
ما نمایان می سازد ،علم حضوری است .هر علم حصولی مبتنی بر یک علم حضوری است
و آن عبارت است از حضور واقعیت معلوم در نزد نفس و کدام معلوم است که از «خود
حقیقی» به خود نزدیکتر باشد و در نزد خود حاضرتر؟» (همان 81 :و .)83طباطبایی در
کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» علم حضوری انسان را تحت این دو مقوله دسته
بندی میکند :الف) معرفت حضوری انسان نسبت به «عین وجود»؛ ب) معرفت حضوری
نسبت به «مراتب ملحقات وجود».
از این دو مقوله کلی چهار قسم معرفت حضوری برای انسان قابل طرح است:
 .1معرفت حضوری انسان نسبت به ذات خود (من /نفس /خود)
 .2معرفت حضوری نسبت به آثار و افعال نفس (حاالت روانی و عواطف و احساسات
خود)
 .3معرفت حضوری نسبت به قوا و ابزار نفسانی (نیروهای ادراکی و تحریکی خود)
 .4معرفت حضوری انسان نسبت به صور و مفاهیم ذهنی ( طباطبایی)241/3 :1372 ،
از چهار قسم معرفت حضوری فوق نیز ،نوع اول قابل انطباق با عبارت «عین وجود ما»
و اقسام دیگر مطابق با عبارت «مراتب و ملحقات وجود» است .بنابراین در یک نتیجهگیری
کلی و با توجه به دستهبندی فوق در انطباق این اقسام در جهان فلسفه با «من» حقیقی
موضوع بحث ،میتوان آن را همان نوع سوم یعنی «اتحاد میان عالم و معلوم» دانست .با
این همه «من» در ادبیات و هنر نمودهای خاص خود را دارد.
« -2-1-3من» در مکتب رمانتیسم و بازتاب آن در اشعار شهریار

262  BABEK SEVDAGER

«مکتب رمانتیسم ،بزرگترین مکتب ادبی غرب ،که به اعتقاد برخی عالی ترین قله ادبی
غرب بعد از شکسپیر است» (دیچز .)40 :1366 ،ابتدا در انگلستان و سپس در آلمان شکل
گرفت و از آنجا به فرانسه و اسپانیا و سایر کشورها انتقال یافت ،اما دوران نضج و کمال
آن در فرانسه بوده است « .این مکتب ادبی در اواخر قرن هیجدهم به صورت جنبشی
زاییده بحران تقابل میان سنت و مدرنیسم ظهور یافت که در واقع نوعی قیام و جنبش
«احساسات» علیه «خرد» بود و مهمترین عنصری که به جهان مدرن هدیه داد ،این است
که هر موجود انسانی از یک هویت ممتاز و خاص برخوردار است .الوجوی معتقد است که
فردگرایی دوران روشنگری «فردگرایی خردگراست» .اما «فردگرایی رمانتیکها»،
«فردگرایی متکی بر قلب» است که ناظر بر درون فرد است و با پدیدههای عام و همگانی
چون «فردگرایی خردگرا» برای اندیشمندان عصر روشنگری ،اساساً متفاوت است»
(جعفری165 :1386 ،و .)191-190در این مکتب «من» درونی هنرمند (من رمانتیک) با
تعبیر«فردگرایی عاطفی» و در هیأت «منی» ناامید ،منزوی و خلوتگزیده بر اثر فشار
قانون و تصلّب خردمدار جهان بیرونی و اجتماعی ،که بر پایه «اصالت عقل» کالسیسم
سامان یافته بود ،به کشف یار درونی با تکیه بر عنصر«تخیل» میپردازد و حاجت از
تماشای بیرون قطع میکند ،چرا که معتقد است« :زیباترین آوازها ،آواز نومیدان است که
از گریههای خالص برمیآید» (زیرکزاده )127/1 :1332 ،و این تفسیری است از «آزادی
جوهره شاعرانه» که اندوه و عشق را بیپروا در کنار هم میآورد.
با افول ایدههای نئوکالسیک و رواج عقاید رمانتیک ،از اوایل قرن نوزدهم ،روزبهروز بر
اهمیت ادبیات غنایی افزوده شد که نتیجه طبیعی آن گریز از«خرد جمعی» و پر و بال
دادن به احساس و خیال بود .رمانتیستها در تفسیر احساس و عاطفه و تخیل بشری،
رویکردی نفسانیت مدار داشتند و مفهوم ناخودآگاه و الهام و شهود حسی -خیالی را به
گونه سوبژکتیویستی تعریف میکردند که به نظر محققان بزرگترین خدمت رمانتیکها
به ادبیات همین «درون نگری» و توجه به «سوبژکتیویته» است .بنیان رویکرد رمانتیکی
به انسان ،اعتقاد به وجود طبیعت ثابت بیولوژیک و روان شناختی است .این طبیعت منبع
خالقیتهای هنری و ادبی و محل حضور وجدان اخالقی دانسته میشود .در این مکتب
«فردگرایی» و حاکمیت «من» آنتیتز معیار عام انسانی ناظر بر کل زندگی در مکتب
کالسیسم بود« .هنرمند کالسیک برای توصیف «انسان کلی» ،قهرمانی را از میان افسانهها
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و اساطیر برمیگزیند ،اما هنرمند رمانتیک خویشتن را به جای قهرمانان افسانهای
میگذارد و نمونه همنوعان خویش قرار میدهد» (سیدحسینی.)180/1 :1389 ،
در مکتب ادبی رمانتیسم هنرمند با شکست حصارهای خردورزی متصلب کالسیسم
که در قانونهای سهگانه (وحدت زمان ،مکان و موضوع) محصور است به حاکمیت روح
آزاد از هرگونه قید و بند زمانی و مکانی در هنر و دروننگری و خویشتنشناسی میرسد
که « بخشی از این خویشتن شناسی رهاورد و تاثیر تحوالت اجتماعی است .نخست آن که
«کلیگرایی» وقتی رخت بربست ،تعریف دیگری از انسان آغاز شد و پس از فروپاشی نظام
فئودالیسم ،به جای اعیان و اشراف ،طبقه متوسطی روی کار آمد که خویشتن را در عرصه
بازار در حکم کاالیی یافت در میدان خرید و فروش ،هنرمند نیز در نتیجه در ردیف سایر
فروشندگان قرار گرفت که کاالی خود را به بازار میآورد و ناچار تابع قوانین خرید و فروش
و عرضه و تقاضا شد» (ثروت.)82 :1385 ،
دیدگاه رمانتیسم به جهان ،ثابت و مکانیک نیست .رمانتیکها به جای توصیف صادقانه
و دقیق جهان بیرونی ،در پیآنند تا از خالل تخیل و بصیرت خلّاق حاالت و روحیات خود
را در طبیعت کشف کنند .ذوق رمانتیک از ابعاد خشک و صلب خارجی روی بر میگرداند
و به جهان بیخط و بعد و بدون مرز درون رو میآورد« .عصر رمانتیک نخست عکس
العمل و سپس پیروزی ضمیر ناخودآگاه را ارائه میکند که ابتدا ضمیر معقول و آگاه را به
مبارزه میخواند و سپس از پای درمیآورد .از نظر هنرمند رمانتیک آنچه از ژرفای ضمیر
سر برمیآورد ،آنچه از ناآگاه میجوشد ،ارزش وصف و بیان را دارد و این خود بدان معنا
است که اگر کارها همه بر وفق مراد نبوغ باشد ،حقایق طرفه و شگرفی را بر ما مکشوف
میسازد و حاالت ذهنی و روحی آن چیزی را ارائه میکند که پیش از آن هرگز وصف
نشدهاند؛ و باالخره گنجینههای مخفی و پوشیده روح را در پیش روی مینهد» (ثروت،
« .)83 :1385رمانتیسم امید به آزادی جوهر شاعرانه بسته است که هیچ عقوبت و پاداشی
نه متزلزلش میکند و نه نیرومندش  ...پس اگر «وردزورث» ،شاعر شهر جانکاه ،در
شعر«پیش درآمد» ( ،)preludeحماسه تکوین یک روح را شرح میدهد که آمیختهای
است از اندیشه و خاطره فردی و هم چنین اگر«کیتس» یا «شلی» اسطورهشان را در
گذشته میجویند (اندیمون – پرومته) و نیز اگر«بایرون» قهرمانانش را از کشورهای بیگانه
میگیرد ،همه آنها از نوعی قهرمان و «من» درونی ناشی است .مانند «دریانورد فرتوت»
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اثر کولریج .رومانتیسم نوعی اتکاء به نیروهای درونی است  ...خرد رمانتیک تجربهها را
پاالییده میکند .هرکس باید اسطوره خود را بسازد» (سیدحسینی 194/1 :1389 ،با
تصرف).
در ادب معاصر فارسی شهریار ،به خاطر بازتاب پررنگ مشخصههایی چون انزواطلبی،
طرح «من» فردی و عواطف شخصی ،طبیعت گرایی ،یاد سوزناک ایام گذشته و تلفیق
تصاویر عینی با ادراک شهودی در اشعار خود و البته شکست حصارهای صوری و محتوایی
کالسیک ،نمونههای درخشانی را مانند «هذیان دل»« ،دو مرغ بهشتی»« ،افسانه شب»،
«در جست و جوی پدر» « ،پیام به انشتین» و «ای وای مادرم» و ...میآفریند تا در ردیف
برجستهترین شاعران رمانتیک قرارگیرد.
« -2-1-3-1من» فردی
در اشعار رمانتیک شهریار ،موتیف حاکم ،داستان هجران روح لغزنده و «من»
عاطفی(فردی) او است که در پارادایمهای «مویه از هجر هم جنس ،ناله از سرگردانی در
مازهای راز جهان ،جست و جوی یار درونی روح ،اندوه فقدان عزیزان و تداعی نوستالژیک
گذشته و »...جان مایه اشعار او قرار میگیرد تا به سخن مشهور «شعرش آیینه روح» او
باشد و زبان «من رمانتیک» او .بنابراین در نگاهی کلی ،نمود «من» فردی شهریار را در
قالبهای زیر میتوان مشاهده کرد:
الف) شکوه از فقدان همجنس و همزبان
آنگاه که شاعر در برابر نامالیمات جهان بیرونی و نقش غریب سرنوشت قرار میگیرد،
اولین چیزی که با آن برخورد میکند ،وجودی است که به سوی فنا میرود و هیچ راه
بازگشتی ندارد .جهانی که برای او همجنس و همآوازی نیست .پس حرّاقه غربت ،آتش
به جانش میافکند تا این چنین ترانه جدایی سردهد :این چمنزار زیبا کتابی /بود و در
وی در چشم من باز /لیکن از زمره خاکیان بود /آنچه دیدم در او نغمه پرداز /هرگز آن
نغمه ساز بهشتی /نیست کو با من آید هم آواز /دیدی این جا هم ای دل غریبم
(شهریار.)845/2 :1389،
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ب) ناله از جهل بر راز زندگی و طلب معرفت آن
وجهه «من» در اندیشه و شعر شهریار در خط سیر به اندرون (سیر در انفس) گاه تا
آنجا راه میپیماید که با نوردیدن اپیکوریسم حالاندیش و گام نهادن در بادیه حکمت و
عقل معاد اندیش «راز دهر میجوید» و در طلب کشف معمّای ناگشوده هستی است که
از تقطیر این اندیشه ،اشعار عرفانی مآب در مشی موالنا و حافظ تراوش مییابد .
کیستم ،چیسـتم ،بگو با من /مگر از راز خود خبر گیرم /از غم و شادیم مراد تو چیست؟
 /تا مراد تو در نظر گیرم /اگرم خنده خوب؟ خوش خندم /و گرم گریه؟ گریه سرگیرم
(همان.)890/2 :
ج) تالش برای کشف یار درونی
زمانی که شاعر در برابر جوشش و غلیان ناخودآگاه درونی منفعل و مستأصل میگردد
با محوریت بخشیدن به «من» رمانتیک ،خود را از کلیت انسانی و جامعه پر هیاهو و
دغدغههای آن نجات میدهد و با فرو رفتن در «خویشتن خویش» ،این چنین به
جستوجوی «یار درونی» خود ،که او را با جمال جاودانی آشنا کرده و با نوای عشق
گوشش را نواخته ،برمیآید :این همره ناشناس من کیست /کو شیفته داردم نهانی /گوشم
به نوای عشق بنواخت /چشمم به جمال جاودانی (همان.)891/2 :
د) تداعی نوستالژیک ایام سپری شده و مویه بر فقدان عزیزان از دست رفته
شهریار در سلوک رمانتی ک خویش با رهایی از قید و بندهای سنتی شعر کالسیک
مانند قواعد بیروح و یکنواخت حاکم ،وقار دروغین ،تصنع ،تعلیم گرایی و قاعده آموزی،
فضل فروشی و حفظ وضع موجود ،نظم و ترتیب کلیشهای و معشوقهای که بر برج عاج
نشسته و تبختر و نازفروشی میکند .به «من» هنری ،رنجها و احساسات و عشق و شور
فردی خود مجال بروز میدهد و دگردیسیهای روحی خود را به گونهای بر کالبد «من»
رمانتیک خویش میدمد .عمدهترین تقلّاهای روحی شهریار در فوات عزیزان و حس
نوستالژیک حاصل از تداعی خاطرات دوران کودکی است« .خاطرات کودکی از یک سو او
را به متن سنتها بر می گرداند و از سوی دیگر به آغوش صمیمیت روستا و طبیعت که
ایام کودکیاش در دامن و دامنه آنها سرآمده است» (صدرینیا .)146 :1382 ،شهریار
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در قطعه رمانتیک «در جست و جوی پدر» این چنین سر برداشته ،دلتنگانه در پی
خاطرات کودکی گام میگذارد:
دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در /در مشت گرفته مچ دست پسرم را /رفتم که به
کوی پدر و مسکن مالوف /تسکین دهم آالم دل جان بهسرم را /کـانون پـدر جویم و
گهواره مـادر /کانِ گهرم یـابم و مهد هنـرم را /با یاد طفولیت و نشخوار جوانی /میرفتم
و مشغول جویدن جگرم را /میخواستم این شیب و شبابم بستانند /طفلیم دهند و سر پر
شور و شرم را /کم کم همه را در نظر آوردم و ناگاه /ارواح گرفتند همه دور و برم را/
یکباره قرار از کف من رفت و نهادم /بر ســینه دیـوار در خـانه سرم را /اشکم به طواف
حرم کعبه چنان گرم /کز دل بزدود آن همه زنگ و کدرم را (شهریار.)1039/2 :1389 ،
قطعه «در جست و جوی پدر» ،حاصل رویارویی شهریار با «خانه پدری» پس از سالها
دوری است .یکی از موتیفهای بنیادین در آثار رمانتیکها« ،خانه پدری» است ،که «از
رهگذر تداعی ،نقش عمدهای در نگارش اتوبیوگرافیها ایفا میکند و قلم زنان مکتب
رمانتیسم بیش از سایرین در این زمینه شاهکارهای ارزندهای خلق میکنند» (ایران
دوست.)11 :1378 ،
داستانوارهی فوق با گزارش «اول شخص» و در طرحی مبتنی بر تاثرات ناشی از
«فقدان پدر» راوی /شاعر است .اپیزود نخست داستانواره با مرکزیت «من» فردی شاعر
در شرح حس «نوستالژیک» حاصل از تداعی ایام و خاطرات گذشته است که مهمترین
انگیزه راوی ،در حرکت و خلق داستان محسوب می شود .در این روایت ،شهریار احساس
و احوال درونی خویش را (دلتنگی حاصل از غربت ،خفگی ناشی از غروب و تاریکی ،غم و
اندوه ناشی از تداعی دوران گذشته باالخص دوران طفولیت و سرانجام سرازیر شدن اشک
که ناجی او از گرداب اندوه است) از آغاز تا پایان بر حول محور «من» رمانتیک و با پیرنگ
«بازنمایی روزگار کودکی و پناه جویی درخاطرات شیرین آن» ،تصویر میکند.
شهریار هم چنین در شعر نیمایی «ای وای مادرم» به شیوهای که میتوان از آن به
«جریان س ّیال ذهن» تعبیرکرد ،در زمان خطی محدود و با استفاده از تصویر سازی مقطّع
امپرسیونیستی و شکست آرکائیسم (کهن گرایی) شعر سنتی از طریق بهکارگیری واژگانی
چون «کله ،گیج و منگ ،انگار ،جیوه و »...این چنین تاثرات روحیاش را تجسّم میبخشد
و به تصویرسازی «من» فردی خود میپردازد:

«  267من» رمانتیک در شعر شهریار

می آمدیم و کله من گیج و منگ بود /انگار جیوه در دل من آب میکنند /میگشت
آسمان که بکوبد به مغز من /دنیا به پیش چشم گنهکار من سیاه /یک ناله ضعیف هم از
پی دوان دوان /میآمد و به مغز من آهسته میخلید /تنها شدی پسر /بازآمدم به خانه
چه حالی! نگفتنی /دیدم نشسته مثل همیشه کنار حوض /پیراهن بلند مرا باز شسته بود/
انگار خنده کرد ولی دل شکسته بود :بردی مرا به خاک سپردی و آمدی؟ /تنها
نمیگذارمت ای بینوا پسر /میخواستم به خنده درآیم زاشتباه /اما خیال بود /ای وای
مادرم (همان 858 :و.)859
در متون موجود «تم تنهایی از تمهای رایج رمانتیک است» (مشرف .)87 :1382،در
این خصوص  ،تخیل رمانتیک شاعر با فراز و فرودهای نامتعادل در طرح داستان و شکست
وحدتهای«زمانی و مکانی» (سفر در زمان و مکان) ،در صدد نمایش نقش بیهمتای مادر
خویش در زمان حیات و عمق اندوه ناشی از فقدان او است .بنابراین شاعر /راوی در روایت
خود با بهرهگیری از عنصر«تجرید و گفت وگوی درونی» به طرح «من» فردی خویش
می پردازد و توهم در انکار مرگ مادر( نه او نمرده است) نشانی از انشقاق و پریشانی«من»
درونی او در اثر غم تنهایی و بیکسی است که در«عدم انسجام روایت» و «زمان پریشی»
آن خود را نشان میدهد.
هـ) اندوه عشق از دست رفته
«در وجود شهریار سه عنصر مهم که غزلهایش را جاودانه میکند به هم گره خورده
و او را شهره آفاق ساخته است؛ طبع خداداد ،تسلط به موسیقی ،عشق و دلدادگی» (ثروت،
 « .)35 :1388تغزل شهریار بر مبنای عواطف درونی شکل میگیرد و قویترین عاطفه در
شعر شهریار عشق است که با تغزل تناسب کامل دارد» (مشرف )58 :1386 ،اساسیترین
رویکرد «من» فردی شهریار در تغزالت عاشقانه او ،شخصیتی تخمیر شده در سنگ
آسهای عشقی ناکام است که مشخصه رمانتیک شعر او را تقویت میکند و حاکمیت
«من» در تغزالت رمانتیکش باعث میشود که سخنش صبغه «حسب حال » داشته باشد.
«غزل شهریار زبان دل او است .تا ضربهای بر پیکر احساس وی فرود نیامده ،قلم را بر روی
کاغذ به حرکت در نیاورده است .از همین روست که همه غزل وی(به جز غزلیات سالهای
آخر زندگی او)از اتفاقات عاشقانه زندگی او سخن میگوید» (حقوقی.)513 :1380 ،
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شهریار که گمان نمیبرد به این زودی نمازگزار عشق ناپایدارخود باشد و قرارهای معشوقه
با این زودی به بی قراری منتهی شود ،زبان به شکوه میگشاید( عشقین کی قراریندا وفا
اولمایاجاقمیش /بیلمم کی طبیعت نیه قویموش بو قراری) و درابیاتی ذیل دامن
«واسوخت» ،گوش فلک را از فریاد و فغان کر میکند:
برو ای تُرک که تَرک تو ستمگر کردم /حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم/
عهــد و پیمان تو با ما و وفا با دگـران /ساده دل من که قسمهای تو باور کردم /تو شدی
همسر اغیار و من از یار و دیار /گشتم آواره و ترک سر و همسر کردم /در و دیوار به حال
دل من زار گریست /هر کـجا ناله ناکامی خود سر کردم /پس از این گوش فلک نشنود
افغان کسی /که من این گوش ز فریاد و فغان کر کردم (شهریار.)296/1 :1389 ،
و) تصویر واقعیات زندگی عاطفی
در نظام ذهنی و شعری شهریار «من فردی» او زندگی و عشق غمبارش را به تصویر
میکشد و بر مبنای سازههایی چون :تجرید ،به کارگیری ضمایر متصل(م) و منفصل(من)،
همذات پنداری با جهان بیرونی در جهت تصویرسازی دنیای درونی و ...بنیان میشود؛
«من» اجتماعیاش تجل یل تاریخ و انقالب اسالمی و مبین آالم و آمال اقشار جامعه؛ و
«من» انسانی او ترسیم بهشت گمشده و تصویر آرمان شهری است که در آن آیین محبت
بر انسانها حکمرانی میکند (شهریارا اگر آیین محبت باشد/چه حیاتی و چه دنیای بهشت
آیینی) .بسامد باالی ضمیر اول شخص ،من ،در اشعار رمانتیک او مصداق و تعیّن این
تعریف «فردینان» از رمانتیسم است که« :رمانتیسم خودبینی ادبی است ،تاکید بر فردیت
با چشم پوشی از فراخنای عالم بیرون ،چیزی درست در تقابل با فرارفتن از خویش است،
خودنمایی محض است» (برلین .)41 :1388 ،او در بسیاری از اشعار عاشقانهاش
تصویرکننده بدون واسطه جوالن و سیالن روح خویش است .مانند ابیات زیر از غزل «نی
محزون» که در آن به شیوه تجرید و با نگاهی سرد (که از منظر «صدایی معنایی» با
واجهای «سین و شین» به متن تلقین میشود) و یاسآلود ،تصویر«من» اندوهگین خود
را در عناصر طبیعت (ماه ،خورشید ،ستارگان و )...میبیند و احوال درونی و حسرتهای
عاشقانهاش را در قالبی عینی میریزد و در شیوهای متفاوت به جای محاکات از جهان
بیرون به وصف دنیای درونی روی میآورد:
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امشب ای ماه به درد دل من تسکینی /آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی /کاهش
جان تو من دارم و من می دانم /که تو از دوری خورشید چهها میبینی /تو هم بادیه
پیمای محبت چون من /سـر راحت ننهادی به سر بـالینـی /هر شب از حسرت ماهی من
و یک دامن اشک /تـو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی /من مگر طالع خود در تو توانم
دیدن /کـه تـوام آینه بخت غبار آگینی (شهریار.)427/1 :1389 ،
در این شعر (نی محزون) فضای مهتابی مبهم و سایهوار ،زمینة مناسبی برای بیان
حاالت رمانتیک شاعر فراهم آورده است .در فضای مهتابی قطعیت و صراحت از میان
میرود ،و زمان و مکان در شب مهتابی خیال انگیزتر است .به همین دلیل است که
شبهای مهتابی و نورکمرنگ ماه ،محبوب رمانتیکهاست.
در غزل«جهان من» نیز شهریار به بازتاب «من» فردی (از طریق ردیف قراردادن ضمیر
من) و نمایش اندوه رمانتیک خود با کاربرد ترکیبهایی چون «تاریکی و تباهی جهان،
نشستن بوم بر بام کلبه و »...میپردازد:
جهان به جان تو جان من و جهان منی /من از جهان به تو دل بستهام که جان منی/
جهان مـن همه تاریـکی و تباهی بود /تـرا چه شد که بدین روشنی جهان منی /به بام
کلبه من بوم مینشست و کنون /تو ای همای سعادت همآشیان منی (همان.)425/1 ،
در پایان مبحث «من» فردی شهریار آنچه از نمودهای این نوع «من» (ناله از نبود
همدل ،تحیّر در برابر راز جهان ،اندوه مرگ عزیزان و تداعی ایام کهن و )...برداشت میشود
در واقع همان سخن آغازین است که« :من رمانتیک ،منی ناامید ،گوشهگیر و غمگین است
که اندوه و عشق را در کنار هم میپروراند».
 -2-1-3-2تجلی«من» اجتماعی و همدردی با هم میهنان
در تجلی «این «من» حوادث پیرامون را در قیاس با زندگی و خواستهای شخصی
خود نمیسنجد ،بلکه مجموعه ای از هم سرنوشتان خود را در برش زمانی و مکانی معینی
در نظر دارد و اگر «من» می گوید شخص خودش منظور نیست .در قدما ناصرخسرو
نمونهای از این گونه «من»ها است» (شفیعی کدکنی .)88 :1383،انقالب صنعتی ،به
رشد شهر نشینی نوین ،نابودی طبیعت و محیط زیست ،توسعه فاصله طبقاتی و استثمار
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از طبقه کارگر انجامید .نظم حاکم بر این نظام سرمایه داری ،نظمی سود محور و عقالنی
بود که بیش از هر چیز عواطف انسانی ،آزادی و فردیت و استقالل شخصیت عامه مردم را
در زیرچکمههای سرمایهداری نابود میساخت .بنابراین ،این مساله انگیزه مبارزات
اجتماعی را زیر لوای«رمانتیسم اجتماعی» که با شعار «آزادی خواهی و گسست زنجیرهای
نظام طبقاتی» ظهور کرده بود ،قوت میبخشید .چرا که «تالش برای کاستن امتیازهای
طبقه اشراف و افزایش قدرت ستم دیدگان و کاهش فشارهای اجتماعی از گرده قشر
فرودست با تکیه بر عواطف آدمی ،جزو برجستهترین درونمایههای آثار رمانتیک محسوب
میشود و عمیقترین و واالترین آرزوی رومانتیسم« ،محو تراژدی از کل صحنه جهان» و
«حل و فصل موقعیت های تراژیک » به صورتی غیر تراژیک بوده است» (لوکاچ:1390،
.)13
برخالف «من» فردی -عاشقانه ،که مبتنی بر دغدغهها و احساسات شخصی است،
رمانتیسم اجتماعی عشق به آزادی و فعالیتهای اجتماعی را تبلیغ میکند و معشوقه در
این جا ،نه زیبارویان گیسوافشان که مفاهیمی متعالی چون عدالت و آزادی است .در
رمانتیسم اجتماعی ،که حد وسط رمانتیسم و رئالیسم است ،توجه به مسائل اجتماعی و
طرح مشکالت جمعی با نظر به احترام و توجه ویژه رمانتیسم به «فرد» اهمیت بسیار
یافت و گرایش جدیدی به احساسات شکل گرفت و آن «احساس گرایی اجتماعی» است.
«هنرمندان کالسیسم برای طبقات ممتاز مینوشتند و به بیان مسائل اخالقی توجه
داشتند ،اما رمانتیکها ،چهارچوبها و سنتهای رایج را نقد میکردند و شیوه ضمنی و
غیرمستقیم طرح مسائل اخالقی را ترجیح میدادند» (هارلند .)131-130 :1388 ،آنها
با تاکید بر عواطف و آرزوها به سوی گسترش عدالت و نابودی طبقات برتر گام برداشتند
و در تالش بودند تا اوضاع مناسبی برای سلطه طبقه متوسط ایجادکنند« .شاعر رمانتیسم
دیگر آن سخنگوی طبقه اشراف و ممتاز نیست ،بلکه به دل مردم پناه میبرد و پایگاه
جدیدی برای خود میسازد و با تمامی وجود بر اشراف و گروه حاکم میتازد» (پریستلی،
 .)129 :1352در اشعار شهریار ،اندیشههای اجتماعی از اصلیترین «تم»ها و مضامین آن
محسوب میشود .او با بهرهگیری از این ارزشها (ارزشهای اجتماعی) میکوشد تا به بیان
دردها و تنگناهای جامعه بپردازد و مردم زمانه را از غفلت زدگی بیدار کند .اگرچه شهریار
در دوران حیات خود چندان مورد توجه و حمایت نهادهای ادبی و اجتماعی قرار نگرفت

«  271من» رمانتیک در شعر شهریار

ولی تعهد فطری و ادبی وی نسبت به جامعه و مضمون آفرینی از مباحث گوناگون اجتماعی
و انسانی را میتوان عامل گرایش مخاطبانی از پایگاههای مختلف اجتماعی به آثار وی
دانست که نشان از ارزش اجتماعی اشعار این شاعر معاصر دارد.
«من» اجتماعی در شعر شهریار به شکلهایی چون :انتقاد از بی عدالتیها ،اعتراض به
تخریب ارزشهای بشری و مسخ شئون انسانی ،مساوات طلبی ،احیای حقوق تهی دستان
و ...ظاهر میشود .مانند ابیات زیر که به بازتاب اعتراض شاعر در خصوص قضاوتها ی
نادرست میپردازد و دستگاه قضایی حاکم را ناعادالنه تلقی میکند :
اگر قضاوت قانون به عدل و انصاف است /چرا جهان همه ظلم است و جور و اجحاف
است /جهــان قلمرو ابلیس و بند قانون نیز /به دسـتبـافی این قاضی دو سر قـاف است/
به حرف حق نشود هیچ باطلی محکوم /که این وکیل مدافع حریف و حرّاف اسـت /ترا به
جامعه حق نفس کشیدن نیست /همین قدر که نفس است عین الطاف است (شهریار،
.)107/1 :1389
سوی دیگر عشق و عواطف شهریار متوجه جامعه است .انعکاس جامعه با تمامی شرایط
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن ،از شعر او جام جهان نمایی برای بازتاب عصر شاعر
ساخته است .شهریار رنج انسانها را میبیند ،فقر و بیعدالتی عمیق ًا قلبش را به درد
میآورد و در اشعارش این رنجها را تصویر میکند و همین تابلو آفرینی از سایه روشنهای
جامعه است که شعر او را در ردیف «اشعار متعهد» قرار میدهد .صفحات شعر شهریار گاه
با اشکهای چشم یتیمی خیس میشود که پا برهنه دربه در کوچهها شده است و هیچ
فریادرسی ندارد .مانند ابیات زیر از شعر «بچه یتیم» که بالواقع خوشهای است از خرمنی
و گلی از بوستانی:
ای پـا برهنه دربه درکوچهها یتیم /گوید زبان حال تو با من چهها یتیم /چون د ّر
اشک خود چه شدی بیبها یتیم /دامان آبرو مکن از کف رها یتـــیم /اشکم ببین و حسرت
بی انتها یتیم /ای پابرهنه دربه در کوچهها یتیم ( همان.)1241/2 :
زمانی هم به خاطر حساسیت فوق العاده به ارزشها و هنجارهای جامعه ،با نگرشی
انتقادی و با تیغ تیز طنز به کالبد شکافی مشکالت جامعه میپردازد .به همین منظور
است که عمدهترین طنزهایش را به مسائل اجتماعی اختصاص میدهد و با باریکاندیشی
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که خاص خود او است به طرح مضامین در قالب طنز اجتماعی میپردازد .مانند انتقاد از
«مجلس شورا» که برای مردم جز بدبختی و مشقت چیزی ندارد:
به هرجا کعبهی آمال ملت مجلس شوراست /در ایران هست مجلس کعبهی آمال
بدبختی (همان.)725 ،
در جایی دیگر هم «انتخابات تصنعی» عصر خود و فسادهای حاکم در این حوزه را
این چنین به باد انتقاد میگیرد :
باز باران بالی عقال میآید /عاقال عقل رهـا کن که بال میآید /انتخابات مگو ،صوم و
صالة علماست /که به این هلهله و صوت صال میآید /پای صندوق ،خرک سازی و آخور
بندی است /که خران حضرات وکال میآید (همان.)1273 ،
شهریار در تقبیح حاکمان ناالیق که به جبّاری زمامداری مردم را به دست گرفتهاند،
آنها را گرگانی در لباس شبان معرفی میکند :ببین به جلد سگ پاسبان چه گرگانند /به
جان خواجه که این شیوه شبانی نیست (همان.)727 ،
«من» اجتماعی شهریار با تغییر زاویه دید از جهان ذهنی ( )subjeectifبه دنیای
«عینی و برونی» ( )objectifبه «تیپ»های جامعه به جای «فردیت» تحکم میبخشد وبه
تحلیل جامعه معاصر ،ساخت و مسائل آن میپردازد و چون جامعه شناسی ،آسیبهای
اجتماعی و تنقید فرهنگ عصر را بن مایه شعر خود میسازد .مانند این ابیات از شعر
«فرهنگ ما» :
فرهنگ ما برای جهالت فزودن است /مامور زشت بودن و زیبا نمودن است /برنامهاش
که به دستور اجنبی است /از بهر مغز خستن و اعصاب سودن است /ملت به خواب غفلت
و دولت شریک دزد /دزدی که در پی رمق از ما ربودن است /خدمت به دولت است خیانت
به مملکت /هم خائنی چو خود،به امانت ستودن است /بیکس وطن که چاره ما بی هنر
کسان /نام وطن ز صفحه ی خاطر زدودن است (شهریار.)1056/2 :1389 ،
« -2-1-3-3من» انسانی و همدردی با نوع بشر
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عاطفه شاعر«از مرز زمان و مکان محدود ،فراتر میرود و سرنوشت بشری و مشکالت
حیات انسانی را در کانون توجه قرار میدهد؛ مانند خیام ومولوی و حافظ و بسیاری از
گویندگان عرفانی در ادب فارسی» (شفیعی کدکنی 88 :1383 ،با تصرف).
در ادبیات معاصر فارسی« ،با وقوع جریان مشروطه ،باالخص سرخوردگی و دل مردگی
حاصل از کودتای  28مرداد ،رویکرد تازهای نضج مییابد که از نظر شکل بیرونی و مضمون
با ادبیات کالسیک متمایز است .ادبیاتی که ذاتا بازنمای مسائل انسانی و اجتماعی و
سیاسی زمان خود یا دست کم مرتبط با آن مسائل است» (آدمیت 51 :1387،با تصرف).
از این دوران است که شاعران و هنرمندان با نادیده انگاشتن عواطف فردی به انعکاس
آرمانها و آالم انسانی توجه ویژهای نشان میدهند« .در واقع پس از وقایع نفت و کودتای
 28مرداد ،زیر فشار ساواک نوعی سرخوردگی و دل مردگی در سطح جامعه ،به خصوص
در بین قشر روشن فکر پیدا شد که نتیجه ابتدایی آن در ادبیات و شعر ،میتواند پشت
کردن به آرمانگرایی و اندیشههای تغزلی و روی آوردن به نوعی مبهمگویی و رمزگرایی
و در نتیجه گسترش نوعی ادبیات اجتماعی و سیاسی باشد» (یاحقی.)65 : 1385 ،
شهریار ،نماینده شعر معاصر فارسی ،نیز تحت تاثیر این محیط به مضامین اجتماعی و
در سطح وسیعتر به مسائل بشری و انسانی گرایش ویژهای نشان میدهد و در اشعاری
آنها را سرلوحه مفاهیم شعری خود میسازد .برای شهریار ملک سخن ،حصارها و مرزهای
تنگ زمانی و مکانی ،مفهومی ندارد و فقط انسان و سرنوشت انسانی است که در مرکز
منظومه شعری او قرار میگیرد .از نظر او تمامی اقوام و مردمان (از طبقهها و نژادهای
گوناگون) ارزشی برابر با هم دارند .شهریار مانند «سهراب سپهری» تمامی صفحه خاکی
را زادگاه خود میداند و با نگرشی وسیع ،مرزبندیهای سیاسی و تنگ کردن عرصه برای
بشریت را مردود می شمارد و هیچ حد و مرزی را برای انسان روی زمین قائل نمیشود و
چون حافظ معتقد است که «این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است»:
از چه جـهان را نـگزینی وطن؟ /باز در او جای تو و جای من /این همه مپسند به
خود عرصه تنگ /تا دل تنگت نکشاند به جنگ /آنکه همه انجم و افالک کرد/
موطن انسان کره خاک کرد /مرز نه کوه است که دانی گذشت /نیز نه دریا که توانی نوشت/
مرز الهی که نـدانی گذر /بین زمین اسـت و کرات دگر (همان.)704/2 :
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شفیعی کدکنی در سخن از «من»های انسانی معتقد است که «آنچه «من»ها را از
مرز شخصی بودن و محدودیت در دایره ی خود به مرحله اجتماعی و انسانی و در واقع
«من» بشری میرساند ،عالوه بر ذاتیات هنرمند ،که در حوزه مکتسبات است ،میزان
پشتوانه فرهنگی او است که سبب میشود ،از میان دو هزاران «من و ما»ی شخصی ،حالت
«من و ما»ی انسانی به خود بگیرد»؛ چنان که حضرت موالنا میفرماید:
زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم؟ /گوش بده عربده را دست منه بر دهنم.
استاد شهریار در نگرشی سعدی وار ،همه انسانیان را شاخ و برگ یک تنه درخت و از
جوهری یکسان میداند و با وسعت نگاهی که بالواقع میوه فرهنگ دیرین ما است ،عصبیت
و تنگ نظری را ناپسند شمرده ،برتری را فقط از آن خدا میداند:
آدمیان شاخه و بـرگ همند /کاین همه از یک تنه آدمند /اصل درختی است کهن کز
بهشت /کَند خداوند و در این دشت کشت /آدمی از نوع جدا ،زنده نیست/
به هم و خواهریم/
برگ به شاخ است گرش زندگیست /جمله برادر
کاین همه از یک پـدر و مادریم /تن همه یک کالبد خاکی است /جان همه یک عنـصر
افالکی است /برتری نیست کسی را به کس /بـرتری از آن خدا دان و بـس (شهریار،
.)702/2 :1389
او نه برای خود و ملت ایران بلکه برای تمامی انسانهای جهان ،خواهان صلح و صفا و
محبت است .قلب رقیق وی ،جنگ و خونریزی بشری را بر نمیتابد و از بیعدالتیهای
موجود در جهان روحش آزرده میشود .او عزت و کمال انسانها را نه در مکاتب غربی
چون «مارکسیسم»« ،کمونیسم» و «امپریالیسم» بلکه در سایهسار دین ،ایمان و ایقان
ممکن میداند و در قصیده «آرزوهای شاعرانه» دراین باره چنین میسراید:
چه بودی ار که زمین هم رخ از پلیدیها /به اشک شستی و هم رنگ آسـمان بودی/
خدای را که از این بوم شوم جنگ ای کاش /نه آشیان و نه نـامی و نه نشـان بودی /نه
توپ و تانگ و نه جنگ نژاد و تبعیض /جهان به صلح و صفا غیرت جنان بودی /نه بورژوازی
و نه مـارکسیـسم قلّابی /کجاست دین که نه این بودی و نه آن بودی (همان.)581/1 ،
در مخلص بحث «من» انسانی شهریار ،میتوان چنین نتیجه گرفت که مبنای اندیشه
انسانی و عاطفی شهریار بر دو رکن اساسی استوار است :یکی عشق حقیقی به انسان و
دیگری عشق به فضایل و ارزشهای انسانی.
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شهریار در این دنیای آشوبزده و عصر انحطاط معنویت و انسانیت ،همانند انسانی به
معنای واقعی کلمه ،اندیشیده ودر اعتراض به کشتارهای عصر و ستمهای بشری در حق
هم نوعان خویش ،به پژواک ندای وجدان پاک انسانی در اشعارش همت گماشته است .او
در این نوع اشعار ،عاطفه و محبت را به جای خشونت و قساوت ،و دوستی و مهرورزی را
به جای دشمنی و خونریزی توصیه مینماید .مانند این ابیات از شعر «پیام به انشتین»
که حقیقتا میتواند مانیفست «من» انسانی شهریار محسوب گردد.
انشتین اژدهای جنگ! /جهنم کام وحشتناک خود را باز خواهدکرد /دگر پیمانه عمر
جهان لبریز خواهد شد /دگر عشق و محبت از طبیعت قهر خواهدکرد /چه میگویم؟ /مگر
مهر و وفا محکوم اضمحالل خواهد بود /انشتن بغض دارم درگلو دستم به دامانت /نبوغ
خود به کام التیام زخم انسان کن /نژاد و کیش و ملیت یکی کن ای بزرگ استاد /زمین
یک پایتخت امپراطوری وجدان کن /انشتن پا فراتر نه ،جهان عقل هم طی کن /کلید
عشق را بردار و حل این معما کن (همان .)860/1 :
نتیجه گیری
با وقوع انقالب مشروطه و شکلگیری تحوالت اجتماعی و فرهنگی متابع آن ،مکتب
رمانتیسم به خاطر سرشت انقالبی و تجانس ذاتی با نهضتهای عصر ،در ادبیات معاصر
فارسی برای خود محلی از اعراب یافت و اصول موضوعه آن (مانند آزادیخواهی در هنر،
طبیعتگرایی ،حاکمیت تخیل ،تصویرپردازی و طرح «من» فردی و )...با عنوان زبان
آرمان ها و شعائر ،بستری مناسب برای اظهار نظر اصحاب ادب فراهم آورد .در این میان
شهریار ،خیمهی رمانتیک خود را بر عمود «من فردی» و «احساسات شخصی» (که از
اصول اصیل رمانتیسم محسوب میشود) استوار میسازد و با حاکمیت بخشیدن به این
«من» در راستای تغزالت عاشقانه خویش (که در عنفوان شاعری با انقالب عشقی او گره
خورده بود) به سوی «رمانتیسم فردی -احساسی» متمایل میشود .اما در ادامه راه ،با
گسترش افق فکری و تخیلی و وسعت جهان بینی از «من» فردی به «من» اجتماعی و
انسانی میرسد چه جریان رمانتیسم جامعهگرا نتیجه تحول فکری و محتوایی شعر
رمانتیک عاشقانه و فردگرا است ،نه پیامد تغییر و تحول در مبانی ادبی و زیباشناختی آن
جریان ،به گونهای که میتوان گفت :پدیدهها و جریانهای انقالب «فردی»« ،ادبی» و
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«اجتماعی» به صورت موازی و در رابطه ای «علّی و معلولی» با هم مناسبت دارند .انقالب
انقالب اجتماعی
فردی انقالب ادبی
شهریار ،نماینده شعر رمانتیک فارسی ،در سیر تکمیل و تکامل رمانتیسم احساساتی
با توسیع «من» درونی خود در وسعت جامعه و در بعدی فراتر در سطح بشری و انسانی،
به رمانتیسم اجتماعی نیل مییابد و از «مونولوگ» درونی و عاطفی خویش به «دیالوگ»
اجتماعی و فکری دست پیدا میکند .
فهرست منابع
آدمیّت ،فریدون ( ،)1387ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ،چاپ اول ،تهران ،گسترده

ایراندوستتبریزی ،رضا ( ،)1378خانه پدری و خاطرات کودکی در اشعار المارتین و
شهریار ،نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز ،شماره 171
باوره ،موریس (« ،)1390تخیل رمانتیک» ،ترجمه فرحید شیرازیان ،ارغنون ،شماره دوم
برلین ،آیزایا ( ،)1387ریشههای رمانتیسم ،ترجمه عبداهلل کوثری ،چاپ دوم ،تهران،
ماهی
پاینده ،حسین (« ،)1390ریشههای تاریخی و اجتماعی رمانتیسم» ،ارغنون ،شماره دوم
پریستلی ،جی بی ( ،)1352سیری در ادبیات غرب ،ترجمه ابراهیم یونسی ،چاپ اول،
تهران.
پورنامداریان ،تقی ( ،)1364رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی ،انتشارات علمی
وفرهنگی ،تهران.
ثروت ،منصور ( ،)1390آشنایی با مکتبهای ادبی ،چاپ سوم ،تهران ،سخن.
جعفری ،مسعود ( ،)1386سیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما ،چاپ اول ،تهران،
مرکز.
حسینپور چافی ،علی ( ،)1384جریانهای معاصر شعر فارسی ،چاپ اول ،تهران،
امیرکبیر.
حقوقی ،محمد ( ،)1378ادبیات امروز ایران ،ج 2نظم ،چاپ سوم ،تهران :نشر قطره.
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دیچز ،دیوید ( ،)1366شیوههای نقد ادبی ،ترجمه محمد تقی صدقیانی و غالمحسین
یوسفی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات علمی.
زیرکزاده ،غالمحسین ( ،)1332نهضت رمانتیک در ادبیات فرانسه ،انتشارات دانشگاه،
تهران.
سید حسینی ،رضا ( ،)1376مکتبهای ادبی ج 1و ،2موسسه تهران :انتشارات نگاه.
شاله ،فلیسین ( ،)1331فروید و فرویدیسم ،ترجمه اسحق وکیلی ،تهران :چاپ رنگین.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)1387ادوار شعر فارسی ،چاپ پنجم ،تهران :سخن.
شهریار ،محمدحسین ( ،)1389دیوان اشعار ج1و ،2تهران :انتشارات نگاه زرّین.
صدرینیا ،باقر( ،)1382جلوههای رمانتیسم در شعر شهریار ،نشریه دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،دانشگاه تبریز ،شماره  ،46صص.152 -133
طالبزاده ،حمید ( ،)1392آشنایی با فلسفه اسالمی ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتب
درسی ،چاپ نوزدهم.
طباطبایی ،محمدحسین ( ،)1372اصول فلسفه و روش رئالیسم ،تهران :انتشارات صدرا.
فورست ،لیلیان ( ،)1375رمانتیسم ،ترجمه مسعود جعفری ،تهران :چاپ اول ،نشر مرکز.
لوکاچ ،گئورگ (« ،)1390در باب فلسفه رمانتیک زندگی» ،ترجمه مراد فرهادپور ،ارغنون،
شماره دوم.
مشرّف ،مریم ( ،)1382شهریار مرغ بهشتی ،تهران :نشر ثالث.
میر صادقی ،میمنت ( ،)1376واژهنامه هنر شاعری ،تهران :انتشارات کتاب مهناز ،چاپ
دوم.
هارلند ،ریچارد ( ،)1388درآمدی تاریخی بر نظریه ادبیات از افالطون تا بارت ،ترجمه علی
معصومی و شاپور جورکش ،تهران :چاپ سوم ،چشمه.
یا حقّی ،محمدجعفر ( ،)1385جویبار لحظهها ،تهران :چاپ هشتم ،جامی.
یاحقی ،محمدجعفر ( ،)1389فرهنگ اساطیر و داستانوارهها در ادبیات فارسی ،تهران:
چاپ سوم ،فرهنگ معاصر.
یونگ ،کارل ( ،)1377انسان و سمبولهایش ،ترجمه محمود سلطانیّه ،تهران :انتشارات
جامی.

 ارزشها و شيوة زندگي در آيينة ضرب المثلها و تعبيرات عاميانه،بازتاب فرهنگ
 ضرب المثلهای ترکي آذری شهرستان ماکو:(مطالعة موردی
DR. YAKUB NEVRUZİ 

ÖZ
Atasözleri ve halk deyimleri, toplumsal kültür ve değerlerin yansımalarıdır; aynı zamanda toplumların hayat tarzlarını aydınlatan değerlerdir.
Atasözleri yardımıyla bir toplumun geçmiş değerleri tanınabilir ve yeniden yaratılabilir. Türkçe-Azerice Atasözleri ve Halk Deyimleri, bu açıdan
bakıldığında son derece önemlidir. Nitekim atasözleri ve halk deyimlerine sadece kısa bir göz atmakla bile bu toplumların düşünsel ve kültürel
geçmişleri ile mirasları görülebilir, toplumsal değerlerinin temelleri tanınabilir. Bu açıdan bu konu üzerinde çalışmak ve araştırma yapmak önemlidir. Bu makale; Maku bölgesinde yaygın Türkçe-Azerice Atasözleri ve
Halk Deyimleri’ni araştırıp inceleyerek atalarımızın değerlerini, hayat
tarzları ve ilkeleri konusunu gözler önüne sermeği hedeflemektedir. Böylece; onların yaşam tarzları, değerleri ve prensiplerini öğrenmiş olacağız.
Anahtar Kelimeler: Atasözü, Türkçe, Azerice, halk kültürü, sosyoloji.

ABSTRACT
Proverbs and folk sayings reflect the culture and social values and clarify the ways of life of human communities. It is with the help of the proverb that one can recognize and recreate the past. The proverbs and narrations of the Azeri Turks are very important in this regard because, with
a glance at these proverbs and folk narratives, we can see the intellectual
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and cultural past of this society and recognize its principles and social values. This research direction in these proverbs is important. In the present
study, we will try to draw up the values, criteria and way of life of our
ancestors by discussing the proverbs and exhortations of the common
Azeri -Turkish Azeri people in the city of Maku. In this way, their lifestyle
and way of life, customs and customs, Values and norms are investigated.
Keywords: Proverb, Azeri Turkish, Popular Culture, Sociology.

چکيده
ضرب المثلها و تعبيرات عاميانه ،انعکاس فرهنگ و ارزشهاي اجتماعي ميباشند و
شيوههاي زندگي اجتماعات بشري را روشن ميسازند .به کمک ضرب المثلهاست که
ميتوان گذشتة يک توده را شناخت و بازآفريني کرد .ضرب المثلها و تعبيرات عاميانة
ترکي آذري از اين لحاظ بسيار حائز اهميتاند؛ چرا که با نگاهي گذرا به اين ضرب المثلها
و تعبيرات عاميانه مي توانيم گذشتة فکري و فرهنگي اين جامعه را ببينيم و اصول و
ارزشهاي اجتماعي آن را بازشناسيم .از اين جهت ،پژوهش در اين ضرب المثلها اهميت
دارد .در پژوهش حاضر ،با بحث و بررسي در مورد ضرب المثلها و تعبيرات عاميانة ترکي
آذري رايج در شهرستان ماکو ،سعي خواهيم کرد ارزشها ،معيارها و شيوة زندگي
گذشتگانمان را ترسيم کنيم و از اين طريق شيوة زندگي آنها ،آداب و رسوم ،ارزشها و
هنجارها را مورد پژوهش و بررسي قرار دهيم.
کلید واژه ها :ضرب المثل ،ترکي آذري ،فرهنگ عامه ،جامعهشناسي
مقدمه

واژة «مثل» ،از زبان عربي به فارسي راه يافته است و آن چنان که گفتهاند ،از ريشة
«مثول» بر وزن «عقول» است ،به معناي «شباهت داشتن چيزي به چيزي» و «بر پاي
بودن و راست ايستادن» .اين واژه در عربي معاني متعددي دارد :شبيه و مانند ،دليل و
برهان ،سخن و حديث ،نشانه و عالمت ،پند و عبرت( .عفيفي :1371،پيشگفتار) .در
تعريف مثل گفتهاند« :جملهاي است کوتاه ،گاه استعاري و آهنگين ،مشتمل بر تشبيه با
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مضمون حکيمانه و برگرفته از تجربيات مردم که بهواسطة رواني الفاظ و روشني معنا و
لطافت ترکيب ،بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزيي در گفتار خود
به کار برند» (ذوالفقاري .)32: 1386 ،ضرب المثل ،نوعي ادبي است که توسط مردم خلق
شده و از نسلي به نسلي و از زباني به زباني منتقل شده است .زبان مثلها ساده و بيپيرايه
است« .مثل ها بازماندة تفکر و خالقيت پيشينيان ماست .اين جمالت حاصل تعمق
انديشمندان گمنامي است که تجربة خود را ،از حوادث تلخ و شيريني که پشت سر مي-
گذاشتند ،در قالب عباراتي کوتاه ميگنجاندند تا به آساني در يادها بماند و با حفظ و تکرار
آنها از تجربه ،عقل و منطق نهفته در آنها در زندگي روزمرة خود بهره برده و اجتماع
خويش را بر پاية اخالق حسنه بنا نهند (معين الديني)16 : 1381،
ضرب المثلهاي هر ملت در واقع ،انعکاس فرهنگ ،شيوة زندگي ،باورها و اعتقادات،
ارزشها و ضد ارزشها ،محيط زندگي و جغرافياي آن ملت است و «تفاوت ضرب المثلها
در زبانهاي مختلف به تفاوتهاي فرهنگي ،نگرشهاي قومي به مسائل و پديدههاي آن
منطقه مربوط مي باشد(» ...يانکاه)201 :2004،
مثل ها ميراث گذشتگان ما هستند و بازتاب صادقانه و صميمي خرد جمعي هر ملتي
ميباشند .همايي در اين باره مينويسد(« :مثل) همة حکمتها و دانشهاي بشري را
متضمن است و فشردة افکار هر قوم به شمار ميرود» (همايي .)144-143 :1374 ،چون
سبک زندگي بشري در روزگاري نه چندان دور ،بيشتر زندگي پاستورال بوده و بشر هر
چه بيشتر با زندگي دامداري ،کشاورزي و شباني مأنوس بوده ،در ضرب المثلها هم ويژگي
اين نوع زندگي پررنگ است ،محيط ،زمان و شرايط زندگي ،بيشترين نقش را در آفرينش
و توليد مثلها داشتهاند .سخن هيپولت تن که گفته بود« :سه عامل نژاد ،محيط و زمان؛
تلفيق اين سه عامل ،تعيينکنندة پديدة ادبي است» (نقل از زرين کوب)457 :1378 ،
در مورد مثلها نيز با تغييري اندک صادق است؛ چرا که در خلق ضرب المثلها نيز محيط
و زمان دو مؤلفة اصلي و تأثيرگذار هستند و همة ضرب المثلها بهگونهاي گوياي ويژگي-
هاي محيطي و زماني خود هستند و تحت تأثير محيط و روح زمان شکل گرفتهاند .بر اين
اساس ما ميتوانيم به کمک مثلها ،نقبي به شيوة زندگي پيشينيان خود بزنيم و ويژگي-
هاي زندگي جمعي آنها را بازشناسيم و به ساختارهاي اجتماعي ،آداب و رسوم و عرف و
سنتهاي آنها پي ببريم .مطالعة قصهها ،افسانهها ،امثال و حکم ادبي ما را به امکانات

282  DR. YAKUB NEVRUZİ

اجتماعي ـ فرهنگي روزگاران گذشته نيز آشنا ميسازد .به عبارت ديگر« ،اصيلترين اسناد
هر ملتي ،تاريخ ادبيات هر ملتي است؛ مابقي جعل است» (آلاحمد .)49 :1375 ،امروزه
در کشورهاي مترقي تالش ميشود تا آثار و نشانه هاي سنتها و فرهنگ را که بر اثر
تحوالت علمي و صنعتي زمان ،دچار اضمحالل و نابودي شده است ،از ميان زبان و
فرهنگهاي رايج و از البهالي متون ،کتابها و مجالت مربوط جمعآوري کنند و در اختيار
عالقه مندان و پژوهشگران قرار دهند .يک کاوشگر جامعه و فرهنگ تودهها ميتواند به
کمک ضرب المثلها به يافتههاي ذيقيمتي دست يابد که در هيچ سند مکتوبي نيامده
است و تاريخ و گذشتة يک ملت را هرچه روشنتر سازد .جامعهشناسي ضرب المثلها به
عنوان بخشي از جامعهشناسي فرهنگ ( ،)sociology of cultureجامعهشناسي هنر
( )sociology of artو جامعهشناسي ادبيات ( )sociology of literatureکه از رشته-
هاي نوظهور در عرصة علم هستند ،ميتواند راهگشاي شناخت گذشته و حال ما باشد و
به کمک آن ميتوان به ژرفکاوي و بررسي دقيق و جزء به جزء روابط متقابل هنر (ضرب
المثلها) و اجتماع پرداخت؛ چرا که علم جامعهشناسي «به کمک روشهاي علمي خاص،
نهادها ،روابط و رفتارهاي اجتماعي انسان را از نظر ساخت ،کارکرد ،پويش و دگرگوني
بررسي و تجزيه و تحليل ،مقايسه و طبقهبندي ميکند و با نگرشي ويژه به علل اجتماعي،
در جستجوي قوانين حاکم بر حيات جامعه از ديدگاههاي گوناگون است» (محسني،
 .)130:1366ضرب المثلها هم ميتوانند به عنوان يکي از اين منابع علمي و مستند مورد
توجه جامعهشناس قرار گيرند .در دورة معاصر ضرب المثلها و در معناي عام آن ادبيات
«صرفا در جنبههاي زيباييشناختي و هنري آن مورد توجه قرار نميگيرد ،بلکه به عنوان
مفسر و مبين دنياي اطراف زندگي هنرمند و صاحب ذوق مورد عنايت و استفاده قرار
ميگيرد (ريد .)20 :1372 ،گذشتگان ما «تاريخ را در قصهها ،رنج را در شعرها ،زندگي را
در مثلها و متلها ،سياست و کياست را در البهالي خطوط اديبانة خود گفتهاند و عشق
و کينه ،خوشي و ناخوشي ،حمله و دفاع ،شکست و پيروزي ،قهر و آشتي مردم را به رشتة
تحرير کشيدهاند و از ادبيات آينة تمامقدي از زندگي ما ،تاريخ و فرهنگ و جامعه و خانواده
و شخصيت و خالصه ،اجتماعيات ما به دستمان دادهاند» دليل اين که ضرب المثلها در
جامعهشناسي مد نظر قرار ميگيرند ،اين است که ضرب المثلها پيوندي استوار با زندگي
اجتماعي دارند و همان طور که والديمير ژدانف نيز گفته« :ادبيات (ادبيات در اينجا مفهوم
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کليتري را شامل ميشود و مثلها و فولکلور و فرهنگ عامه نيز ميتواند بخشي از آن
باشد) را بايد در پيوندي جدايي ناپذير با زندگي اجتماعي ،بر پاية زيربناي عوامل تاريخي
و اجتماعياي که بر نويسنده تأثير گذاشتهاند ،دانست.)n8,p141 V.Jdanov,1956( »...
ضرب المثلها انعکاس آرزوها ،آرمانها ،ايدهها و افکار هر قوم به شمار ميروند و مفسر
و مبين دنياي اطراف زندگي گروههاي اجتماعياند .بازنمايي واقعيات اجتماعياند .ضرب
المثلها را نيز همچون ادبيات ميتوان زبان گوياي جامعه دانست ،1مطالعة ضرب المثلها
راهي است به سوي کشف پيوند بين جامعه و ضرب المثلها با مطالعه و کاوش در مثلها
روح مردم خود را در آنها جسته ايم و گذشتة خود را در آيينة آن به نظاره نشستهايم .بر
اين اساس ما هم بر آن شديم تا به کمک ضرب المثلها شيوة زندگي گذشتگانمان،
ويژگي هاي فکري و فرهنگي حاکم بر جامعة آنها ،آداب و رسوم و قوانين حاکم بر روابط
اجتماعي آنها را بکاويم .در کنار ضرب المثلها تعبيرات عاميانه را نيز که مرتبط با زندگي
اجتماعي گروههاي بشري هستند و انعکاس ويژگيهاي زماني روزگار خود هستند ،نيز
آورديم و بدين شکل از اين تعبيرات نيز در شناخت گذشته و ويژگيهاي زندگي گذشتگان
سود جستيم.
ضرب المثلها و تعبيرات عاميانه در زبان ترکي آذری
زبان ترکي آذري ،از غنيترين زبانها در حوزة ضرب المثلهاست .شاعر بزرگ
آذربايجان و ايران ،شهريار به اين ويژگي زبان ترکي آذري واقف بوده و در بيتي ميآورد:
تورکون مثلي فولکلوري دنيادا تک دير
خان يورقاني ،کند ايچره مثلدير ميتيل اولماز
(شهريار :1392،ص)61
موضوعات مختلف اخالقي ،تربيتي ،روانشناختي و اجتماعي در ضرب المثلها مطرح
شده است .در اين پژوهش ما تالش کرديم تا ضرب المثلهايي را که در شهرستان ماکو
(پلدشت ،شوط ،چالدران) بيشتر کاربرد دارند ،بياوريم .بارزترين ويژگي ضرب المثلهاي

 - 1بونالد معتقد است«ادبیات زبان گویای جامعه است»(به نقل از باربری)64 :1378،
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ترکي آذري در اين منطقه از کشورمان ،ارتباط اين ضرب المثلها با زندگي روستايي و
پاستورال است که در گذشتهاي نه چندان دور ،اين شيوة زندگي بسيار پررنگتر از امروزه
بوده است .منشأ بسياري از اين ضرب المثلها ،محيط ،طبيعت و شيوة زندگي مردمان
اين مناطق است و با اين ضرب المثلها ميتوانيم ويژگيهاي روحي و رواني و اجتماعي
و فرهنگي مردمان اين سرزمين را بازشناسيم .اين ضرب المثلها بخشي از بافتار اجتماعي
اين سرزمين هستند .از آنجا که اين ضرب المثلها برخاسته از دل مردم هستند ،خالص-
ترين و عميقترين احساسات ،ظريفترين افکار و انديشهها و مهمتر از همه واقعيات اين
جامعه را انعکاس ميدهند .ضرب المثلهاي اين منطقه ،يکي از منابع غني و مطمئن در
مطالعة فرهنگ اين جامعه هستند و با توجه به اين که مثلها ،فلسفة زندگي يک گروه
اجتماعي ميباشند ،ميتوان طرز تفکر و نگرشهاي خاص مردمان اين منطقه و شيوة
برخورد آنها با امور مختلف را در آيينة ضرب المثلهايشان ديد.
 -1تأثير محيط در خلق ضرب المثلها
محيط زندگي از اساسيترين عوامل تأثيرگذار در خلق ضرب المثلها بوده است .در
ضرب المثلهاي ترکي آذري در اين منطقه ،جابهجا ميتوان رد پاي محيط و ويژگيهاي
محيطي را ديد و اين نشان از اين دارد که چه اندازه مردم اين منطقه با طبيعت مأنوس
بودهاند و در تجربيات خود تا چه اندازه از طبيعت الهام گرفتهاند .وقتي ضرب المثل «بير
دسته ياوشانا ديمزلر»(2به يک دسته سيزاب رسمي (يک قسم علف کوهي) نيز نميارزند)،
(معادل فارسي :به درد الي جرز هم نميخورند) مورد استفاده قرار ميگيرد ،اين الهام از
شيوه زندگي طبيعي و مأنوس بودن با طبيعت است که در قالب ضرب المثل نمود پيدا
کرده است و نهايت دلبستگي خالق اين ضرب المثل را با طبيعت آن آشکار ميکند.
ضرب المثل «اوت کؤکؤ اوسته بيتر»( 3علف از ريشه رشد ميکند) که معادل فارسي
آن «دود از کنده بلند ميشود» ميباشد ،نيز به نوبة خود طبيعتگرايي و الهام از طبيعت
را در خلق ضرب المثلها به نمايش ميگذارد.

Bir deste yavşana daymazlar.
Ot kökü üste biter.
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با مطالعة ضرب المثلها و تعبيرات عاميانهاي که در بين مردم اين منطقه رواج دارد،
مي توان شرايط آب و هوايي اين منطقه را نيز دريافت؛ چرا که ضرب المثلها انعکاس
ويژگيهاي زندگي بومي و محلي هستند .ضرب المثل «قاردان قورتولدوق دوشدوق
بورانا»( 4از برف خالص شديم در بوران گير کرديم) که معادل فارسي آن «از چاله
درآمديم ،افتاديم تو چاه) مي باشد ،نشان از شرايط آب و هوايي حاکم است که با اين
ضرب المثل ميتوان حدس زد که اين ناحيه زمستانهاي سردي دارد و مردمان آن
تجربيات بسياري در اين مورد داشتهاند .عالوه بر اين ،بارش ناگهاني و دور از انتظار برف
در اين ناحيه و ديگر نواحي آذربايجان نيز منشأ خلق ضرب المثل «قاالن ايشه قار ياغار»5
(اگر کار به موقع انجام نشود ،برف ميبارد) که معادل فارسي آن «کار امروز به فردا نگذار»
ميباشد ،شده است .با اين ضرب المثل هم ميتوان جديت مردم اين منطقه را در انجام
کارها ديد و هم شرايط جوي متغير در برخي فصول را دريافت .چه بسا که مردم منطقه
بارها و بارها کاري را به روزي ديگر موکول کردهاند تا انجام دهند ولي با شروع زمستان
زودرس ،انجام آن کار ،ماهها و ماهها طول کشيده است.
يا سردي زمستانهاي اين منطقه را به کمک تعبير عاميانة « قاباخدان قيش گلير
قيليش کيمي»( 6زمستاني سرد و سوزان در راه است ،همچون شمشير برنده و سرد)
ميتوان تشخيص داد.
در بسياري موارد هم اجزاء ضرب المثلها از حيوانات گرفته شده است و هرکدام از
اين حيوانات در صفتي مثل شدهاند؛ مثال گرگ ضرب المثل در زرنگي و چابکي ميشود
( قورد کيمي بير آدام)( 7انساني همچون گرگ) و کره اسب مثل در چابکي و چستي
(دايچا کيمي) 8يا کهلن که نژادي از اسب عربي است (کهلن کيمي بير آدام يا کهلن
کيمي بير اوغالن) ،9مثل در تنومندي و قدرت ميشود و همة اينها نشان از اين دارد که

Qardan gürtüldüx düşdüx borana.
Qalan işe qar yağar.
6 Qabaxdan gış galir gılış kimı.
7 Qurd kimi bır adam.
8 Dayça kimi.
9 Kahlan kimi bir adam.
4
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مردم اين منطقه بر حسب تجربيات خود ،ويژگيهاي خاص اين حيوانات را کشف کرده
بودهاند و به آن مثل زدهاند.
ضرب المثل «هود داغي کيمي دير»10؛ (مثل کوه هود است) در مورد افراد قوي و
تنومند نيز نشان از تأثيرپذيري و الهام از محيط در خلق اين ضرب المثل است.
ضرب المثل«يئميشين ياخچيسين چاققال يير»( 11بهترين ميوه نصيب شغال است)
نيز به نوعي ارتباط ساکنان اين منطقه را با زندگي طبيعي نشان ميدهد و انعکاس
ويژگي هاي عيني و ملموس زندگي گذشتگان ما هست که بارها و بارها شاهد اين امر
بودهاند و ضرب المثلي براي آن برساختهاند.
ضرب المثل «قورد دديخ قوالغي چيخدي» 12هم که معادل فارسي آن «مثل جن
ميمونه اسمش رو ميبري مياد» نيز ملهم از ويژگي زندگي طبيعي است .ضرب المثل
«ايت داميندا قوروت آختارماق» 13نيز معادل «زيره به کرمان بردن» فارسي است؛ ملهم
از زندگي طبيعي است؛ چرا که سگ بيش از حد به کشک عالقهمند است و گذاشتن
کشک بر بامي که سگ بر آن گذر دارد و اميدوار بودن که سگ آن را نخورد ،کاري بيهوده
است.
ضرب المثل«قوش ديلي اوخوماق» 14به معني وسوسه کردن يکي و فريب دادن او نيز
بازتاب زندگي و شرايط محيطي پيشينيان است.
ضرب المثل«بوپبودان جلب اولماز» (از هدهدها ،دار و دسته نميشود) نيز برخاسته
از تجربة زندگي طبيعي است؛ ضرب المثل در محيطي خلق شده که ساکنان آن بارها و
بارها شاهد پراکنده شدن جمع هدهدها (بوپبوها) به سبب کمترين ترسي بودهاند و به
همين سبب مدلول انسانهايي شده که در مواقع خطر با احساس کمترين خطري کنار
ميکشند و شخص را در برابر خطر يکه و تنها رها ميکنند و به همين خاطر چندان قابل
اعتماد نيستند.
Hüd dağı kimidir.
Yemişin yaxcısın cakal yiyer.
12 Qurd dedix gulağı çıxdı.
13 İt damında qurut axtarmax.
14 Guş dil oxumak.
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گذر کاروان ها و پارس سگان نيز بي آن که بتوانند در مسير حرکت کاروان تغييري
ايجاد کنند ،منشأ ضرب المثل«ايت هوروير کروان گئچر» (مه فشاند نور و سگ عوعو
کند) ميباشد و به اين معني است که سخنان بيهوده ثمري نميبخشد .ضرب المثل نشان
از تجربهگرايي و عينيتگرايي است و دعوت به ثبات و پايداري در کار و گوش ندادن به
حرف اين و آن است.
ضرب المثل «ردينه چالي سورومخ» 15نيز از ضرب المثلهاي پرکاربرد است و به معني
گم کردن نشان است که در متون سنتي فارسي معادل «نعل وارونه زدن» ميباشد ،چرا
که وقتي شخصي خاربوتهها را به دنبال خود ميکشد ،ردپاي او گم ميشود و نشاني از او
نميماند.
ضرب المثل «گورولديان بولوتون ياغيشي اولماز» 16نيز برگرفته از تجارب گذشتگان
ما هست و برگرفته از شيوة زندگي طبيعي آنهاست که بارها و بارها شاهد اين بودهاند که
ابري که غرش بسيار داشته ،باراني نداشته است .اين ضرب المثل در مورد افراد پرادعا به
کار ميرود که قادر به عملي کردن گفتههاي خود نيستند و طبل توخالياند.
در اين مورد که انسانهاي نامرد نيز در جامعه پيدا ميشود ،ضرب المثل «چاققالسيز
مئشه اولماز»( 17بيشه بدون شغال نيست) به کار ميرود و اين نشان از اين ويژگي بد
شغال دارد که از مانده پس ماندههاي شکار ديگر حيوانات تغذيه ميکند يا بعد از شکار،
شکار ديگر حيوانات را از آنها ميربايد و بيشتر صفت نکوهيده تنبلي را مد نظر دارد.
وقتي که از کسي انتظار نميرفت که کاري را انجام بدهد و چنين شده است ،ضرب
المثل «گوونديغيم داغالر سيزه ده قار ياغدي» 18را به کار ميبرند و به نوعي نااميدي و
ناراحتي خود را با اين مثل که برگرفته از اجزاي زندگي طبيعي است ،ابراز ميدارند.
وقتي کسي مورد بيتوجهي قرار ميگيرد اين ضرب المثل را ميآورند« :حاجي ليلکين
آرتيخ باالسي» 19و اين امر نشان از آن دارد که لکلک ها جوجههاي خود را مورد بيمهري
Radine çalı surumex.
Gurulduyan bulutun yağışı olmaz.
17 Çakalsız meşe olmaz.
18 Güvendiğim dağlar sizede qar yağdı.
19 Leyleyin artıx balası.
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قرار ميدادند .اگرچه در زندگي شهري امروز نميتوان اين حالت را بعينه ديد ،گذشتگان
ما بارها شاهد اين موضوع بودهاند و در عباراتي قصار ،آن را استمرار بخشيدهاند.
-2انعکاس شيوة زندگي در ضرب المثلها
برخي ضرب المثلها هم آيينة شيوة زندگي گذشتگان ما هستند و سبک زندگي
گذشتگان را پيش چشم ما مجسم ميکنند .اين ضرب المثل نيز نشان از سبک زندگي
ساکنان اين سرزمين دارد و پابهپاي دامها ،منابع غذايي و علوفة دامها و کاه نيز براي
دامدار مورد توجه بوده است.
ضرب المثل «همشه سئل گليب سئلينتي گتيرمز»( 20هميشه سيل نميآيد تا خس
و خاشاک و کنده با خود بياورد) نيز در قالب عناصر طبيعي ،يک ارزش اخالقي حاکم در
جامعه را تبليغ ميکند و آن قناعت است .با شنيدن اين ضرب المثل ميتوان اثبات کرد
که سيل تا چه حد براي گذشتگان ما ارزشمند بوده است و چوب و بوته ها و ريشه هاي
درختان و خاربوتهها که سيل با خود ميآورده تا چه حد در زندگي ساکنان و کوچروها
نقش داشته است و نشان از کمبود مواد سوختي در جامعة گذشته ما داشته است و به
همين سبب رعايت الگوي مصرف ،براي آنان بسيار اهميت داشته است.
ضرب المثل «قره گوز اويوني چيخاتماق يا شبه چيخاتماق»( 21مترادف تعبير ادا در
آوردن) هم بعدي ديگر از ابعاد فرهنگي جامعة سنتي ما را آشکار ميسازد .در جامعة
سنتي بازي «قره گوز» نوعي بازي خيمهشببازي بوده است و اين نشان از اين دارد که
در فرهنگ ما پيش از تأثيرپذيري از نمايشنامهنويسي اروپايي و تئاتر به سبک اروپايي،
نمونههايي شبيه به آن وجود داشته است و بخشي از هويت فرهنگي ما بوده است« .شبه
چيخاتماق» اشاره به مراسم «تعزيه» دارد که در مورد واقعة کربال برگزار ميشده است و
ريشه در اعتقادات مذهبي شيعي جامعه دارد و عناصر فرهنگ عامة ما را با باورها و
اعتقادات پيشينيان آشنا ميسازد.

Hemeşe sel gelib selinti getirmez.
Garagöz oyunu çıxarmax. şebeh çıxarmax.
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وقتي تعبير «قالسين کيريش 22وقتينه»( 23معادل بماند سر برج در تعبيرات عاميانة
زبان فارسي) از زبان يکي از بوميان منطقه شنيده ميشود ،به نوعي شيوة زندگي آنها را
به نمايش ميگذارد و به کمک آن ميتوان به ويژگيهاي زيستي آنها پي برد .
وقتي که ضرر دو طرفه ميشود ،ضرب المثل «آراندا بوغدادان ،بغدادا خرمادان
اولدوخ» 24که معادل فارسي آن « از اينجا مونده ،از اونجا رونده» فارسي است.
ضرب المثل «الک آپاريب قلبير گتيرن»( 25افرادي که کار مهمي انجام نميدهند و
الک ميبرند و غربال مي آورند) نيز بعدي ديگر از ابعاد زندگي گذشتگان ما را آشکار
ميسازد .اين ضرب المثل برگرفته از شيوة زندگي کشاورزي است؛ وقتي که محصولها را
براي خرمنکوبي انباشته ميکردهاند ،سختي کار بر دوش گروهي بوده و افرادي که به
نوعي از کار طفره ميرفتهاند ،الک و غربال در دست ميگرفتهاند و بدين شکل ادعا داشتند
که آنها هم کاري انجام ميدهند.
ضرب المثل «ايري يوک اوه يتيشمز»( 26بار کج به منزل نميرسد) نيز ما را به
گذشتهها برميگرداند ،به روزگاري که حمل بار  ،بيشتر با چهارپايان صورت ميگرفته
است و اگر بار کج بود ،در طول مسير بارها و بارها از پشت چهارپا به زمين ميافتاد و ماية
رنج و عذاب ميشد.
اين ضرب المثل« :ناخير سوروسوينن گئديب آال دانا آختارير»( 27گله را گم کرده
دنبال گاو پيشانيسفيد است) نيز وقتي مورد استفاده قرار ميگيرد که خسارت کلي وارد
شود و فرد به دنبال حفظ نفع جزئي باشد که باز داللت بر شيوة خاص زندگي پيشينيان
ما دارد.

- 22کيريش نوعي سبزي خوردن است که بيشتر در مناطق کوهستاني و همزمان با آغاز فصل بهار رشد مي
کند و در گذشته که مردمان منطقه منبع درآمد چنداني نداشته اند با فروش اين سبزي درآمدي کسب مي کرده
اند.

Galsın kiriş vaxtına.
Aranda buğdadan bağdat da xurmadan oldux.
25 Elek aparıb gelbir getiren.
26 Ayri yuk eve yetişmez.
27 Naxır surusuynen gedib ala dana axtarır.
23
24

290  DR. YAKUB NEVRUZİ

ضرب المثل «آخشام دان اودونا گئدن چوخ اوالر»( 28کساني که شب تصميم ميگيرند
صبح به هيزم بروند زيادند ،ولي عملکنندگان کماند) نيز با آشکار ساختن جلوههايي از
زندگي سنتي روستايي و روشن ساختن اهميت جمع کردن هيزم از کوهستان براي پخت
نان و ساير مصارف ،داللت به اين نکته دارد که «ادعاکنندگان زيادند و عملکنندگان
کم» ،در انجام کارهاي سخت همه پس از درک دشواري کار و در وقت عمل ،پا پس
ميکشند.
ضرب المثل« اونون ايپينين اوستونه اودون ييغماق اولماز» 29نيز که در مورد افراد
نامطمئن و غير قابل اعتماد به کار ميرود ،ملهم از شيوة زندگي گذشتگان است.
ضرب المثل «بي ورن آتين ديشينه باخمازالر» 30که معادل انگليسي آن« baggers

 »choosers cant beو معادل فارسي آن (دندان اسب پيشکشي را نميشمارند) ميباشد،
نيز اشاره به زندگي مردمان در زمان گذشته دارد و شيوة زندگي فئوداليستي و خانساالري
را ميرساند.
ضرب المثل «ير برک اوالندا اوکوز اوکوزدن اينجيير»(31وقتي زمين سفت باشد گاو از
گاو ناراحت مي شود) نيز برگرفته از ويژگي زندگي کشاورزي است و مربوط به دورهاي
است که با گاوآهن زمين را شخم ميزدند و از اين طريق ما ميتوانيم به ويژگيها و شرايط
کشاورزي در روزگار آبا و اجداد خود پي ببريم .اگرچه اين شيوة زندگي امروزه برافتاده،
ولي ضرب المثل به حيات خود ادامه ميدهد و داللت خود را حفظ کرده است و دليل
اين امر آن است که ضرب المثلها به عنوان بخشي از حافظة جمعي يک ملت ،بيشتر به
شکلي ناآگاهانه از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشوند و داللت معنايي آنها مد نظر است
تا داللت خارجي و عيني آنها.
«سامان آلتينان سو يئريدندي» 32نيز به فرد حيلهگر و مکار و زرنگ اطالق ميشود
که معادل فارسي آن «آب زير کاه» است .آب ،زير کاه ناپيداست و شايد با توجه به
Axşamnan oduna gedan çox olar.
Onun ipinin üstüne odun yiğmax olmaz.
30 Bey veren atın dişine baxmazlar.
31 Yer berk olanda öküz öküzden inciyir.
32 Saman altınan su yeriden.
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ويژگي هاي آبياري در گذشته ،افراد به اين شکل آب بيشتري را به مزارع خود ميرسانده
اند که نوعي تقلب در کار آبياري و استفاده از حق ديگران بوده است.
ضرب المثل «اوزاخدان دويوش آسان گلر» ،33ضرب المثلي است که از تجارب جنگي
مأخوذ است .افرادي که پيشتر در صحنههاي جنگ بودهاند ،سختي و دشواري آن را درک
کردهاند و آنان که تجربهاي در اين مورد نداشتهاند ،آن را کاري سهل و ساده فرض کردهاند.
ضرب المثل «سيجيم نه قدر اوزون اولسادا دوغاناقدان کئچر» 34نيز انعکاس شيوة
زندگي گذشتگان است ،دورهاي که به جاي تراکتور حمل بار با چهارپايان صورت ميگرفته
و بر سر سيجيم (طنابي که با آن بار را ميبستند) هميشه دوغاناق (چوب دوسر) بوده که
الزاما طناب از وسط اين چوب دوسر رد ميشده است و گذشتگان ما با الهام از ويژگيهاي
عيني زندگي خود اين ضرب المثل را خلق کردهاند.
تعبير عاميانة «اود آپارماغا گلميشديز؟» 35نيز که در مورد مهمان عجول و بيقرار به
کار ميرود ،ريشه در ويژگيهاي زندگي گذشتگان دارد .گويا در گذشته پيش از اين که
کبريت توليد شده باشد ،مردم براي روشن کردن آتش« ،پاره آتشي» از اجاق همسايه
مي بردند و بالطبع عجله داشتند تا اين پاره آتش خاموش نشود و اين تعبير عاميانه برگرفته
از اين ويژگي زندگي پيشينيان است.
تعبير عاميانة «چؤرک داشدان چيخير» 36نيز نشان از سختکوشي مردمان اين منطقه
و دشواري تأمين هزينههاي معاش است.
 -2انعکاس ويژگيهای فکری
ضرب المثلها عالوه بر اين که انعکاس ويژگيهاي محيطي و شيوة زندگي گروههاي
اجتماعي هستند ،افکار و انديشهها و آرمانها و ذهنيات خاص آنها را نيز به نمايش مي-
گذارند و به کمک آنها ميتوان افکار و انديشهها و روحيات جامعهاي را که ضرب المثل

Üzaxdan doyüş asan geler.
Sicim ne geder uzun olsa doğanaxdan geçer.
?35 Od aparmağa galmişdiz
36 Çorak daşdan çıxır.
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در آن خلق شده ،بازشناخت .در ضرب المثلهاي ترکي آذري در اين منطقه ،اين ويژگي
انعکاس يافته است و ساکنان اين منطقه افکار ،تمايالت و روحيات خود را در قالب ضرب
المثلها انعکاس دادهاند .ضرب المثل «داش توشتوغو يئرده آغير اوالر»( 37سنگ در جاي
اوليه خودش سنگين تر است) به سبک خاص تفکر گروهي داللت دارد که مهاجرت از
موطن خود به جايي ديگر را براي کسب معاش چندان نميپسنديدهاند .زندگي در محيط
کوهستاني ،سبب شده است فرد بتواند خود را با شرايط جغرافيايي و محيطي سازگار
نمايد .روحية قانع بودن به اندکها ،نداشتن خواستههاي بلند و محافظهکاري از پيامدهاي
زندگي در چنين شرايطي هستند.
تأکيد بر پوشش مناسب و اهميت آن نيز در اين ضرب المثلها انعکاس يافته است:
«گييملي گوله بنزر جيندرلي جينه بنزر»( 38فرد خوشپوش به گل ميماند و ژندهپوش
به جن) «گوزليک اون دور دوققوزو دوندور»( 39زيبايي ده قسمت است که نه قسمت آن
پوشش است) با اين ضرب المثلها مردم سعي داشتند همديگر را متوجه پوشش مناسب
و زيبا بکنند و ترغيب به خوشپوشي نمايند.
ضرب المثل «بي ورن آتين ديشينه باخمازالر» 40نيز اشاره به زندگي مردمان در زمان
گذشته دارد و ساختار فئوداليستي روزگاران گذشته را پيش چشم ما مجسم ميکند و
نشان از جبرگرايي و تقديرگرايي و عدم وجود حق انتخاب دارد.
ضرب المثل «چونکي اولدن دگيرمانچي چاغير گلسين دن کوراوغلو» 41نيز که برگرفته
از قطعه شعري از داستان کوراغلوست ،وقتي که کوراوغلو در آسيابي فريب «کچل حمزه»
را ميخورد و «قير آت» اسب اسطورهاي خود را از دست ميدهد و خايب و خاسر اين
شعر را ميسرايد:
چونکي اولدون دگيرمانچي

چاغير گلسين دن کوراوغلو

وردن قيـري آلدين دوري

دول باشــيـوا يان کوراوغلو

Daş düşdüğü yerde ağır olar.
Geyimli güle benzer cındırlı cine benzer.
39 Gözellik ondur dokkuzu dondur.
40 Bey veren atın dişine baxmazlar.
41 Çünki oldun degırmançı çağır gelsin den koroğlu.
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نشان از روحية تقديرگرايي و جبرگرايي دارد و داللت بر اين دارد که خودکرده را تدبير
نيست.
تعبير عاميانة «پول الين کيريدير»( 42پول چرک دست است) نيز نشان از نوعي نگاه
منفي به ثروت و ثروتمند و پول است و نشان از بيتوجهي نسبت به ثروتاندوزي دارد و
در کنار آن تبليغ ارزشهايي است که ماندگارتر هستند و شخصيت انسان نه به ثروت و
دارايياش ،که به اين ارزشهاي انساني است .تعبير عاميانه «اوتانانين اوغلو اولماز»
(خجالتي صاحب پسر نميشود) هم که به احتمال شکل صحيح آن «اوتانان اوغول اولماز»
(خجالتي مرد نميشود) ميباشد ،بعدي ديگر از ويژگيهاي فکري و فرهنگي مردمان اين
منطقه را آشکار مي سازد ؛ خجالتي بودن به عنوان يک آسيب اجتماعي در همة جوامع
بوده است و به کمک اين ضرب المثل ،ناپسند بودن و کراهت اين صفت را تبليغ ميکنند.
ضرب المثل «اول مچيدين ايچي سورا ائشيگي» 43که معادل فارسي آن (چراغي که
به خانه رواست ،به مسجد حرام است) ميباشد نيز اولويتبندي ارزشها را مد نظر دارد؛
از ديد افراد ،هميشه اموري بر امور ديگر ارجحيت دارند و هرکس بنا به ذهنيت خاص
خود و معيارهاي فکري ،برخي امور را بر برخي ديگر ارجحيت مينهد.
ضرب المثل «اوجوزلو اتين شورباسي اولماز»( 44گوشت ارزان ،آبگوشت خوبي نخواهد
داشت) نيز که معادل ترجمة فارسي مثلي انگليسي «آنقدر ثروتمند نيستم که جنس ارزان
بخرم» ،نشان از ديدگاه خاص مردم منطقه است که توصيه ميکنند جنس گرانقيمت
مرغوب از جنس بنجل و نامرغوب بهتر است ،اگرچه هزينة بيشتري براي آن اختصاص
يابد .چرا که جنس بيکيفيت در نهايت دور ريختن پول است.
در کنار ضرب المثلهايي که محافظهکاري را تبليغ ميکنند ،ضرب المثلهايي هم
هستند که تبليغ ريسکپذيري هستند مثالً ضرب المثل «آغيللي فيکيرلشينجه دلي ورار
سودان گئچر»( 45تا عاقل فکر کند که چطور ميتوان از آب گذشت ،ديوانه از آب رد شده

Pul alin kiridir.
Evvel meçidin içi sora eşiyi.
44 Ucuzlu atin şorbası olmaz.
45 Ağıllı fikirleşince dali virar sudan geçer.
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است) که ضد محافظهکاري در کارهاست .ضرب المثل «آت مينه نين دير»( 46اسب مال
کسي است که سوارش شده) نيز انعکاس همين روحية خاص است.
ضرب المثلهاي «قونشيا اوموددو اوالن شامسيز قاالر»( 47کسي که شام را اميدوار به
همسايه باشد ،گرسنه ميماند)« ،قونشي قونشويا باخار اوزونو اودا ياخار»( 48همسايه به
همسايه نگاه ميکند و خود را به آب و آتش ميزند)« ،قونشونون آشي قونشويا بورج
دور»( 49آش همسايه براي همسايه طلب است) نيز همه داللت بر روابط بين همسايه و
چشم و همچشميهاي رايج بين آنها دارند.
مفهوم جمعگرايي و تبعيت از جمع و اقليت تابع اکثريت نيز از اين ضرب المثل مستفاد
ميشود« .پاالزا بورون ائلينن سورون»( 50خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو)
تعبير عاميانة « قاچاني قاومازالر» 51نيز انعکاس باورهاي مردم و اصول اخالقي حاکم
در جامعه است.
دو مثل زير نيز اصول حاکم بر روابط اجتماعي گذشتگان ما را بازتاب ميدهند .ضرب
المثل «دوهچي ايلن دوست اوالنين دروازهسي گرگ گن اوال»( 52کسي که دوست شتربان
است ،بايد در حياطش بزرگ باشد) بهخوبي انعکاسدهندة انتظارات دوستان از دوستان
است .يا بايد دوست نشوي و يا اين که شرط دوستي را تمام و کمال به جا آوري.
يا ضرب المثل نيشدار «تويدان سورا ناغارا ،خوش گلدين بايرام آغا»( 53بعد از اتمام
عروسي به مجلس عروسي ،خوش آمدي بايرام آغا) نيز تأکيد به وقت شناسي در امور دارد
و هر کاري بايد به موقع انجام شود.

At minenindir.
Qonşuya ommutu olan şamsız galar.
48 Qonşu qonşuya baxar özunu oda yaxar.
49 Qonşunun aşı qonşuya borcdur.
50 Palaza burun elinen surun.
51 Gaçanı gavmazlar.
52 Davaçinen dost olanın dervazasi gerek gen ola.
53 Toydan sora nağara xoş galdin bayram ağa.
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جمعگرايي و اجتماعي بودن نيز در اين سه ضرب المثل بهخوبي آشکار است و نشان
ميدهد که گذشتگان ما تا چه حد کمککار هم بودهاند و با اين ضرب المثلها آيندگان
را نيز به همکاري و همياري در امور ترغيب کردهاند« .تک الين سسي چيخماز»( 54يک
دست صدا ندارد)« ،ائل گوجو سئل گوجو»( 55قدرت مردم ،قدرت سيل است)« ،ال الي
يويار ال دنه دونر اوزو يويار»( 56دو دست همديگر را شسته و بعد به کمک هم صورت را
مي شويند).
ضرب المثلهاي «اورتولو بازار دوستلوغو پوزار» 57و «زورونان بازار اولماز» 58هم که
در مورد امر بازار و خريد و فروش هستند ،انعکاسدهندة تجربيات چندين سالة مردم در
اين مورد است؛ در امر خريد و فروش تأکيد بر اين است که بايد رک و راست بود و
همچنين به اجبار و با زور خريد و فروش نکرد.
-4ابعاد تربيتي ضرب المثلها
بسياري از ضرب المثلها ،همزمان با انعکاس ويژگيهاي محيطي و شرايط خاص
زندگي ،جنبة تربيتي نيز دارند و اصول حاکم بر شيوههاي تربيتي پيشينيان را بازگو
مي کنند .زمان مناسب براي تربيت افراد ،سنين کودکي و نوجواني است و تربيت صحيح
اجتماعي در اين دورهها پايهگذاري ميشود .ضرب المثل «آغاج ياش ايکن اييلير» (ترکه
تا تر است ،قابليت خم شدن دارد) داللت بر همين اصل تربيتي دارد و اشاره به موقعيت-
شناسي در امر تربيت دارد.
ضرب المثل «آت آت اولنجا ييهسي مات اوالر» 59که داللت بر سختي پرورش و رياضت
اسب دارد و در بسياري از فرهنگها مثل است ،سختي و دشواري کار تعليم و تربيت را
نشان ميدهد و اين مفهوم را ميخواهد القا کند که امر تربيت وظيفهاي خطير و مسئوليتي
Tak alin sasi çıxmaz.
El gucu sel gucu.
56 Al ali yuyar alda döner uzu yuyar.
57 Örtulu bazar dosluğu pozar.
58 Zorunan bazar olmaz.
59 At at olunca yiyesi mat olar.
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دشوار است که نبايد مورد غفلت و بيتوجهي قرار گيرد که عواقب آن جامعه را گرفتار
خواهد کرد.
ضرب المثل «قورويان گؤزه تئز چوپ دوشر»(60چشمي که بيشتر مورد مراقبت قرار
بگيرد ،بيشتر در معرض خطر است) نيز بعدي ديگر از اصول حاکم بر امر تربيت را بازگو
ميکند و اشاره به سبک فرزندپروري در گذشته دارد .در جامعة ايلي گذشته تأکيد بر اين
بوده که فرزندان خودساخته باشند و گرم و سرد روزگار را بچشند و روي پاي خود بايستند
و به همين سبب خانوادهها سعي ميکردند فرزندان نازپرورده نباشند و در بسياري موارد
آنها را به انجام کارهاي سخت ترغيب ميکردند و بر اين بودند که بچه هرچه بيشتر مورد
حمايت قرار گيرد ،ضعيفتر خواهد بود و پختگي الزم و آمادگي را جهت استقالل به دست
نخواهد آورد.
ضرب المثل معروف «اوددان کول ،کولدن اود اوالر» 61نيز بهنوعي تأييد کنندة محتواي
ضرب المثل پيشين است و حاصل تجربيات ساليان سال پيشينيان ما در اين ضرب المثل
کوتاه آمده است .در شکل علمي آن نيز پذيرفته شده است که انسانهاي خود ساخته
توانمندترند و به همين سبب در اين ضرب المثل ،تأکيد به خودساختگي است .توانايي
چيزي است که بالقوه در وجود هرکسي هست و نياز به فعليت دارد و با تالش حاصل
ميشود و بسته به ويژگيهاي نژادي نيست .تربيت تأثيرگذار و ماية کمال فرد است و
بدين شکل ارزش شکوفا کردن تواناييها مد نظر قرار ميگيرد .در ادبيات فارسي نيز
نمونههاي بسياري در اين مورد است:
گيــرم پدر تو بود فاضل
از فضل پدر تو را چه حاصل
يا بيت معروف نظامي که تأثير تربيت و به فعليت رساندن و شکوفا کردن تواناييها در
آن مد نظر است:
اي بسا تيــزطبع کاهلکوش
که شــد از کاهلي سفالفروش
Goruyan göze tez çop düşer.
Oddan kül külden od olar.
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واي بسا کوردل که از تعليم
گشت قاضي القضات هفت اقليم
(نظامي گنجوي ،هفت پيکر)
ضرب المثل« آغاجـي اوز ايچينن قورد يير»( 62کرم درخت از داخل درخت است) نيز
خواه در مورد خود انسان و ويژگيهاي روحي و رواني او و صفات ناپسندش که او را به
انحطاط ميکشاند ،به کار رود و خواه در مورد نيروهاي خودي که به سبب تربيت نادرست،
ماية شکست و سرافکندگي ميشوند؛ تأکيد به عامل تربيت در جامعه دارد و فرد را به
شناخت خود و جامعة خويش و مرتفع ساختن اين کاستيها فراميخواند.
ضرب المثل «هئچ مينديغين سايمير» 63نيز برگرفته از داستاني از مال نصر الدين
است .ضرب المثل «جانيم ايگيد ،گوزوم ايگيد ،اوز دنيوي اوزون اويود» 64نيز تأکيد بر اين
اصل تربيتي دارد که نبايد کار خود را به ديگران واگذاشت و وظايف خود را به بهترين
وجهي انجام داد و در مورد خود و کردههاي خود مسئول بود.
«يالوارماغينان دوغوز داري دان چيخماز»،65نيز تأکيد به انديشيدن تدبيري مناسب
در موقعيتهاي خاص دارد .ممکن است در جايي با نرمي و نرمخويي بتوان کاري را پيش
برد ،ولي در مواقعي هم اين نوع رفتار نتيجة مطلوبي نداشته باشد .پس نوع رفتار بايد
متناسب با موقعيت باشد ،سخنسراي بزرگ شيراز نيز در اين زمينه ميسرايد:
درشتي و نرمي به هم در به است
چو فاصد که جراح و مرهمنه است
(سعدي)173 :1384 ،
در تشويق به کسب روزي حالل نيز اين ضرب المثل به کار ميرود« :هاي نان گلن
هوينان گئدر» 66که معادل آن در فارسي «باد آورده را باد برد» است ،آنچه بدون زحمت

Ağacı öz içinden qurt yiyer.
.Heç mindiğin saymır.
64 Canım igid gözum igid öz deniyi özun uyut.
65 Yalvarmağınan doğuz darıdan çıxmaz.
66 Haynan galan huynan geder.
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و تالش به دست آمده ،چندان نميپايد .محتواي اين مثل ،ترغيب به تالش و کوشش در
کسب روزي است و به نوعي اصالح جامعه را مد نظر دارد؛ چرا که در جامعهاي که هرکس
به اندازة تالش خويش از زندگي بهرهمند شود ،فاصلة طبقاتي کم ميشود.
تعبير« آناسينا باخ قيزيني آل»( 67قبل از اين که با دختري ازدواج کني ،مادر دختر
را بشناس) نيز نشان از تجربه هاي مستمر گذشتگان ما در اين مورد دارد و گوياي اين
واقعيت است که مادر در تربيت فرزند دختر و خصوصيات فکري و نگرش او و رفتارهايش
تا چه حد ميتواند تأثيرگذار باشد .بنابراين رفتارشناسي خانوادة دختر و در رأس آن ،مادر
خانواده ميتواند در ازدواج موفق تأثيرگذار باشد.
ضرب المثل «اوينده تاپمير گئجه ليق ،گونلوندن گئچير خوجاليق» 68هم در مورد
افرادي به کار مي رود که اعمال و رفتارشان به دور از عقالنيت است ،در حالي که محتاج
به نان شب هستند ،بدون تدبير و تالشي ،سوداي ثروتمند شدن در سر ميپرورانند .مفهوم
ضرب المثل تأکيد بر اين اصل اخالقي است که هر کاري بهايي دارد و خيال خام پختن
به چيزي نميارزد.
ضرب المثل «اوزو ييخيالن آغالماز»( 69کسي که خود به زمين بخورد ،گريه نميکند)
هم بيانگر اين واقعيت است که اگر اشتباهي کردي ،پس مرد و مردانه پاي اشتباهت بمان
و کس ديگر را مقصر ندان و آه و زاري نکن ،چرا که خودت اين کار را کردي ،پس به
گردن ديگران نينداز .در اليههاي زيرين اين مثل تربيتي شاهد اين هستيم که از طريق
اين مثل تأکيد بر مسئوليتپذيري ديده ميشود.
تأکيد به اصل اخالقي قانع بودن نيز در ضرب المثل «بير الده ايکي قارپيز توتماق
اولماز»( 70در يک دست نميتوان دوتا هندوانه گرفت) ديده ميشود .آزمندي و حرص
صفتي نکوهيده در همة فرهنگهاست .موالنا جالل الدين در اين مورد ميسرايد:
گر بريزي بـحر را در کوزهاي
چند گنجد ،قسمت يک روزهاي
Anasına bax gızını al.
Evinde tapmır gecelix gönlluden geçır xocalıx.
69 Özu yıxılan ağlamaz.
70 Bir alda iki garpız tutmax olmaz.
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کوزة چشم حريصان پر نشد
تا صدف قانع نشد ،پر در نشــد
(مولوي)1384:18،
نتيجه گيری
در پايان به اين نتيجه ميرسيم که ضرب المثلها و تعبيرات عاميانه انعکاس واقعي و
صادقانة شرايط زندگي ،محيط و ويژگيهاي محيطي ،آرمانها و انديشهها ،باورها و اصول
تربيتي و اخالقي حاکم بر جامعه هستند و از البهالي آنها ميتوان سبک زندگي گذشتگان
و ارزشها و ضد ارزشهاي حاکم بر جوامع آنان را کشف کرد .هم شرايط محيطي و
منطقهاي را بازشناخت و هم ويژگيهاي فکري و فرهنگي جوامع گذشته را بايد گذشته
را چراغ راه آينده کرد و از تجربيات گذشتگان که حاصل عقل جمعي نسلهاي بسيار
است ،سود جست .ضرب المثلها انعکاس واقعيتها هستند و گذشتگان ما واقعيات زندگي
خود را در ضرب المثلها ارائه کردهاند و به همين سبب ميتوانند يکي از منابع موثق در
شناخت جامعة گذشته ،در خدمت جامعهشناسان باشند و جامعهشناس با رجوع به آنها
ميتواند پيشزمينهاي کلي از زندگي آنها داشته باشد و شرايط زندگي آنها را پيش چشم
خود مجسم کند و از اين طريق در شناسايي جامعة گذشته موفق باشد.
منابع و مراجع
آل احمد ،جالل ( ، )1375نامهها ،ج .اول ،تهران ،بي تا.
باربري ،پير (  ، )1378نقد جامعهشناختي ،ترجمة جمال آل احمد ،نشرية هنر و معماري،
شمـارة  60 ، 14ـ .70
ذوالفقاري ،حسن ( ، )1386تفاوت ضرب المثل با برخي گونههاي زباني و ادبي مشابه،
فصلنامه نجواي فرهنگ ،سال دوم ،شمارة چهارم.
ريد ،هربرت ( ،)1372هنر و اجتماع ،ترجمة سروش حبيبي ،تهران ،انتشارات اميرکبير.
زرينکوب ،عبدالحسين ( ،)1378نقد ادبي ،انتشارات اميرکبير ،چاپ ششم.
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سعدي شيرازي ،مصلح الدين ( ،)1384گلستان ،تصحيح غالمحسين يوسفي ،تهران،
انتشارات خوارزمي.
شهريار ،محمدحسين ( ،)1392تهران ،انتشارات نگاه ،چاپ سي و دوم.
عفيفي ،رحيم ( ،)1378مثلها و حکمتها در آثار شاعران ،قرن  3ـ  ،11تهران ،انتشارات
سروش.
محسني ،منوچهر ( ،)1366جامعهشناسي عمومي ،تهران ،کتابخانة طهوري ،چاپ هشتم.
معين الديني ،مريم ( ،)1381تحليل مضامين اجتماعي ضرب المثلهاي رايج در کرمان،
کرمان.
مولوي ،جالل الدين ( ،)1384مثنوي معنوي ،تصحيح رينولد الين نيکلسون ،ترجمه و
شرح حسن الهوتي ،تهران ،انتشارات علمي ـ فرهنگي.
همايي ،جالل الدين ( ،)1374معاني و بيان ،به کوشش ماهدختبانو همايي ،تهران ،نشر
هما.
Traduit de V. Jdanov,1956, Some recent Soviet studies in literature Soviet Literature, Moscou , n 8, p. 141.
Yankah, K., 2004, “Proverb”, in: Key Terms in Language and Culture,
ed. A. Duranti, Blackwell.
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FARS MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ (PROF. DR. NİMET YILDIRIM)
(ESKİ DÜNYAYI YENİDEN KEŞFEDEREK OKUMAK)
YRD. DOÇ. DR. SADIK ARMUTLU 

Fars edebiyatı alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Nimet
Yıldırım’ın önemli çalışmalarından biri de “Fars Mitolojisi Sözlüğü”dür. Bu
kitap, adında anlaşılacağı gibi, bir mitoloji sözlüğüdür. İran söylencelerini
kapsayan bu eser, bir taraftan İslam öncesini, diğer taraftan da İslam sonrasını ihtiva eder. Başka bir ifadeyle eserde, bir milletin tarih sahnesine
çıktığı andaki söylenceleriyle başlayan mitolojik yolculuğun, tarihsel süreç içerisinde geçirdiği önemli dinsel ve kültürel değişimin mitsel boyu-



YRD. DOÇ. DR. SADIK ARMUTLU, Yermuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Türkoloji Bölümü, Öğretim üyesi. Email: sadik.armutlu44@ gmail.com.

302  YRD. DOÇ. DR. SADIK ARMUTLU

tunu da içine alarak günümüze kadar gelen macerası anlatılmıştır. Dolayısıyla böyle bir yapıtta, İran ulusunun mitsel boyutu yanında, bir milletin
tarihinin, edebiyatının ve dinsel değişiminin fotoğrafını da görmekteyiz.
Ayrıca, bu sözlükte geçen birçok kelime ve kavramların bizim kültür, edebiyat ve tarihimizle de ilintili olduğu görülecektir. Eser, Kabalcı Yayınevi
tarafından ilk baskısı Kasım 2008 yılında 815 sayfa olarak yayınlanmıştır.
Eserde, bir önsöz (s. 7) ve bir Giriş (s. 11)’ten sonra kitapta asıl konu olan
Fars Mitolojisi Sözlüğü (25-753) yer alır. Kitap, kaynakça (755) ve Dizin 763815) ile son bulur. “Önsöz”de yazar, “Ülkemizde şimdiye kadar bu alanda
bir çalışma yapılmamış oluşu bizi, Fars şiirinin temel yapı taşlarından biri
olan İran mitolojisini Fars edebiyatı penceresinden bakarak değerlendirme hedefine yöneltti”, diyerek, amacını ortaya koyar. Ayrıca üstat Yıldırım’ın sözlerinden eserin, “yaklaşık dört yıl süren yoğun bir çalışma sonucu” tamamlandığını öğreniyoruz. Uzun olmasının nedeninin de “çok
boyutlu bir alt yapı ve uzun soluklu bir araştırma gerektiği tartışılmaz bir
gerçektir” sözünden anlıyoruz. Önsöz de ayrıca madde başlarının, yazılış
tarihine göre sıralanan en kapsamlı eserlerin taranarak oluşturulduğu ve
bunların isimlerinin yazıldığını görüyoruz.
Eserin “Giriş” kısmında, mitoloji hakkında ayrıntılı bilgiler verilir ve
mitolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi irdelenir, Hint-İran mitolojisindeki ortak efsanelerin farklı versiyonlarından bahsedilir. Girişte, “İran mitolojisi ve efsanelerine dair en eski bilgilerin MÖ XV. yüzyıla ait olduğu”
ve “İran kahramanlık hikâyeleri ve efsanelerinin tarihi, Aryanların İran
topraklarına geldikleri günde başlandığı” söylenir. Giriş kısmında bu maceranın aşamaları, ilk dönemden Çağdaş Fars edebiyatına kadar, oldukça
doyurucu, ayrıntılı ve bilgilendirici bir şekilde ele alınarak, nasıl bir tarihsel süreçten geçtiği görülür. Ayrıca girişte, Firdevsî’nin Şâhnâme adlı yapıtında anlatılan söylencelerin, fantastik açıdan Yunan söylenceleriyle
benzerlik ve ortak noktaların bulunduğu ifade edilir. Bu benzerlikler, örneklerle anlatılır. Yine ‘Giriş’te, Fars şairlerinin III./IX. yüzyılda İran mitolojisine yoğun ilgi duyup telmihlerde bulunmalarına rağmen, IV./X. yüzyıldan itibaren “Gazneliler ve Selçuklular döneminde bir yandan Samî ve
İslam mitolojisini, öte yandan Hint ve Yunan mitolojisini dizelere” aktarıldığı ve “XII. yüzyıldan itibaren de Pers rivayetlerinin önemli ölçüde
azaldığı, İslam kültürü nün onların yerini aldığı ve dinsel değerlere telmihte bulunulmaya” başlandığı beyan edilir. Giriş kısmı, kitapta adları
çokça geçen Fars mitolojisi ve edebiyatının önemli kaynaklarından olan
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“Veda, Avesta, Zend, Dinkerd, Bundehişn” gibi temel eserler hakkında bilgi
verilerek bitirilir.
“Fars Mitolojisi Sözlüğü” kısmı, eserin temelini oluşturur. Sözlük,
A’dan Z’ye alfabetik bir sıra takip eder ve “Âb” maddesi ile başlar, “Zülkifl” maddesiyle biter. Bu kısımdaki madde başlarına, madde başlarında
verilen kelimelerin ne anlama geldikleri, çeşitli kaynaklarda ne şekilde
geçtiği verilerek başlanılır. Örneğin eserde ilk madde başı, şöyle başlar:
Âb: “Su” anlamına gelen âb, Avesta’da “âpî”, Sanskritçede “âp”, Pehlevicede “âp”, “îv”, Farsça bazı lehçelerde “âf”, “âv” ve “ev” şekilleriyle de
görülür. Mazdeist kaynaklarda “Âbân, Âbân Yeşt, Âbângân, Âbrîzân”
gibi sözcüklerin içinde de yer alır. Pek çok madde başlarının önemli kaynaklarda, özellikle de dinsel kaynaklarda nasıl geçtiği de verilmektedir.
Mesela, “Âderen” dağı, “…Ve Âderen dağı karla kaplıdır, karının ancak çok
azı erir.” (Avesta: Zâmyâd Yeşt 3), şeklinde ve Cudi de “(Nihayet) Ey yer,
suyunu yut! Ve ey gök (suyunu) tut! denildi. Su, çekildi, iş bitirildi; (gemi de)
Cudi (dağının) üzerine yerleşti.” (Hûd 11: 44) olarak geçer.
Hemen hemen her madde başı sonu, Fars edebiyatı şairlerinden
‘şevâhid’ getirilerek örneklenir. -Fakat, şunu da belirtmeliyiz ki, böyle temel bir kaynak, emek verilerek ortaya konulurken, bu örnek beyitlerin
‘sayfa numaraları’ da gösterilmeliydi.- Bu ‘şevâhid’e bir örnek vermek gerekirse ‘Şebdiz’ maddesi, anlatımdan sonra, Nizâmî’nin ‘şevâhid’ beyti ile
biter:
Adını Şebdîz koymuş, Husrev, o siyah atın,
İshak kuşundan ona daha âşık Husrev. (NİZÂMÎ GENCEVÎ).
Fars Mitolojisi Sözlüğü, “Kaynakça” ve “Dizin” ile biter. Kaynakça, bu
konuda yazılmış en eski kitaplardan, günümüze kadar çeşitli dille yazılmış, daha çok birincil kaynaklardan oluşur. Bu kaynaklar, doğrudan doğruya alan çalışması olanlardan oluştuğu kadar tarih, coğrafya, edebiyat,
dinsel ve kültür gibi kitaplardan da oluşmuştur. Dizin, okuyucuya yararlı
olmasını, onun aradığını bulmasını ve görmesini amaçlayan, kitap içinde
geçen kelime, tabir, kavim, yer gibi isimlerden oluşur.
Eser hakkında tanıtıcı bilgilerden sonra, Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın kaleminden eski dünyayı yeniden keşfederek okuyalım: Mitolojinin “myth”
ve “logia” kelimelerinin birleşiminden gelen, Yunanca bir kelime olduğu
sözlüklerde yazılıdır. Geniş bir anlam dünyasına sahip olan bu kelimeye
“-loji”den dolayı “mitleri araştıran bilim dalı” diyorlar. İnsanlığın yanıtını
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baradığı en kadim soru şu: Mitsel kökenlerimiz nedir? Bu soru öyle kolay
cevap verebileceğimiz veya görmezden gelip geçiştirebileceğimiz türden
bir soru değil.
Aryan ırkının mitsel yolculuğu Rig Veda ve Avesta’yla başlar. İran-Aryan miti, soydaşları Hint-Aryan mitleriyle çeşitlenir. Yunan mitolojisiyle
tanıştığında da zenginleşir. Eşkanîler zamanında birbirine karışan mitler,
derlenirken; Sasanîler zamanında da yazıyla buluşturulur. Arapların
İran’ı ele geçirmeleri, İran mitsel söylencelerin Samî boyutunu, Müslümanlığı kabullenmeleri de İslamî boyutunu gösterir. Kur’ânî dinsel rivayetler, özellikle de Peygamber ağırlıklı söylenceler, Fars mitolojisinin
ikinci dinsel renk zenginliğidir.
Aryan geleneğinin ortak mirası olmuş bu sisli geçmişe dair anlatı, bazen Hint kaynaklarından Fars kaynaklarına geçerek İran mitolojisinin temel taşını oluşturur. İskender’in İran’ı ele geçirmesi Yunan mitlerinin
İran’a taşınması anlamına gelirken, mitolojinin de zenginliğine şahit oluruz. Bu açıdan Şâhnâme’deki efsaneler, Aryan kökenli efsaneler ile fantastik Yunan efsanelerinin çeşnisi görünümündedir. Öyle ki, Şâhnâme’deki
“morg-ı murgan/Simurg”la “best-tanrı” Zeus sarayının simgesi olan kartalın ortak paydası “güç simgesi” olmasıdır. Öte yandan Rüstem’in “HeftHân”ı, içeriği açısından Herkül’ün “Oniki Şahaser”ine benzemektedir.
Siyâveş ve Sudâbe öyküsü trajik açıdan Hippolyt destanıyla benzerlikler
taşırken, Behmen’in kızı Humây’ın hikâyesi Periyam’ın kızı Helene’nin
öyküsüyle örtüşmektedir.
Elimizdeki Fars Mitolojisi Sözlüğü’nde yer alan rivayetlerin İslamî versiyonunu farklı kaynaklardan okusak bile, Aryanî boyutunu ilk kez bu
kaynaktan, yudum yudum, sindire sindire içer gibi okuyoruz. Fars Mitolojisi Sözlüğü, bizlere bu söylencelerin temeline ulaşmak, söylencelerin çıkış noktasını ve dayandığı dinsel temelleri ve tarihî olguların izlerini göstermek olanağı sağlıyor.
Fars Mitolojisi Sözlüğü’nün serimlediği âlem bizlere yabancı değildir.
Kitabın içerisinde yer alan pek çok madde başı örneğin: Adem, Arş, Asa,
Cebrail, Hallac-ı Mansur, Habil-Kabil, Musa, Nevruz, Yusuf, Yecüc-Mecüc gibi kavram ve söylenceler Türk-İslam kültürünün de temel taşlarındandır. Bildiklerimizin süreç olarak ortaya çıkışı ve zaman içerisinde nasıl
zenginleşip renklilik kazandığına dair ayrıntılar pek de tanımadığımız bir
literatüre ait birçok göndermeyi kapsıyor.
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Mitolojilerin incelemeleri hem genişliğine, hem derinliğine bir araştırma gerekmektedir. Bu genişlik bir ırkın yaşadığı coğrafya/coğrafyaların
bütün yüzeyi, derinliği de tarihin geçmiş yüzyıllarıdır. Onun içindir ki,
Fars Mitolojisi Sözlüğü’ne yönelme, Fars ırkının mitolojik tanınmasının ve
öğrenilmesinin de tek yoludur. Klasik şiirin çözümünde çok yönlü bilgilerin birikimine gereksinim duyulur. Ancak içeriği büyük ölçüde Fars’ın
anlam dünyası ile inşa edilen şiirin ruhunu keşfetmek, ortaya koymak ve
şiir denilen çok bilinmeyenli denklemi çözümlemek için, bazı bilgilerden
öte şiirde karşımıza nerede, ne zaman ve hangi söylem içerisinde çıkacağını bilmediğimiz Fars mitolojisini bilmek ve anlamak zorundayız. Agah
Sırrı Levend, Divan edebiyatının kaynakları arasında “Tarih ve Esatir”i
gösterirken, Faruk K. Timurtaş da Divan şiirinin anlaşılması için “İran mitolojisi” ve “İran mitolojik şahsiyetleri”nin bilinmesini öne sürer. Tanpınar’a göre Divan şiirinin mitolojisi doğrudan doğruya Şâhnâme’den alınmıştır. Buradan da Divan şiirinin mitolojik arka planının ağırlıklı olarak
Fars Mitolojisi olduğunu görürüz.
Fars mitolojisini bilmeden, klasik edebî metinlerimizi anlamadan ulaşmış olduğumuz yargılar ve yaptığımız tahliller ne derece doğru ve geçerlidir? Fars mitolojisinin içeriğini büyük ölçüde anlamadan, bilmeden, tanımadan edebî metinlerimizin kodlarını doğru olarak çözümlemek mümkün müdür? Klasik Osmanlı metinleri, özellikle de mesneviler üzerinde
çalışma yapacak olanlar için birinci elden kaynak niteliğindedir, Fars Mitolojisi Sözlüğü… Şiir ve mesnevilerin dizelerinde bütün gizemleriyle kendilerini anlamamızı bekleyen isim, sembol ve kavramları anlayıp, dizeleri
çözümlemek için başvurulabilecek önemli bir kaynak eserdir, Fars Mitolojisi Sözlüğü… Önyargının ve cehaletin duvarını aşarak, klasik metinlerimiz ile yeniden buluşmak ve kendi anlam dünyasının parametrelerini
keşfetmek isteyenler için, ilgililerin dikkatine sunulan bir referans kitabıdır, Fars Mitolojisi Sözlüğü…
Mitolojik öğeler, şiirimizi besleyen kaynaktır. Bu kaynaktan yararlanan
şairlerimiz, zengin ifade gücüne ulaşmışlardır. Fars mitolojisinde geçen
hükümdarlara, savaşlarda gösterdikleri kahramanlıklarına ve Aryan pehlivanlarına telmihte bulunarak, anlatımlarını hem zenginleştirmişler hem
de şiirlerine ‘hamâsî’ boyutu kazandırmışlardır. Şairlerimiz, aşklarının
büyüklüklerini dile getirirken Ferhâd ile Şîrîn’in Vâmık ile Azrâ’nın aşkıyla kıyaslamışlardır. Klasik şairlerimiz dünyanın geçiciliğini ifade ederken; Dârâ, Keykûbâd, Keyhusrev, Feridûn gibi mitsel boyutu ağır basan
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hükümdarlara bakmamızı ve onlardan bir eser kalmadığını bir taraftan
söylemişler, diğer taraftan da bize vermek istedikleri mesajı, onlar üzerinden yollamışlardır. Aynı şairler, yaratılan insanoğlunun zamana yenik
düşeceğini örnekleme yoluyla söylerken, bu örnekleri Rüstem, Nerimân
ve Zâl üzerinden vermişlerdir. Bunları nereden mi biliyoruz? Tabi ki, bu
şahsiyetlerin söylenilen özelliklerini, Fars mitolojisinden okuyoruz.
Şairlerimiz, “patronaj” sistemi içerisinde patronlarına, edebî tabirle
‘memdûh’larına sundukları kasidelerinde mitolojik şahısları öne çıkarmışlar, bunları kendi patronlarıyla ya mukayese etmişler ya da mitsel kahraman ve hükümdarlardan üstün tutmuşlar veya memduhlarına/patronlarına: “Ey İskender!, ey Dârâ!, ey Asaf!” diye seslenmişlerdir. Bu sadece
Klasik edebiyatımız için geçerli değil, aynı durum Fars klasik edebiyatı
içinde geçerlidir.
Sadece karşımıza kişiler mi çıkıyor? Hayır, kuşların, hayvanların da
çıktığını görürüz: Humâ, Ankâ, Simûrg da diğer mitolojik öğeler gibi karşımıza çıkar ve bizi renkli ve tehlikeli bir masal yolculuğuna oradan da bir
masal dünyasına götürür. Bu dünyada zengin inanç ve bir efsane ile karşılaşırız. Bu efsane kuşların şiirimizde birer benzetme, mazmun ve motif
olarak kullanıldığına şahit oluruz ve adı geçen kuşların mistik değerlere
büründürülerek anlatıldığını görürüz.
Yukarıda söylenildiği gibi Divan şiirinin mitolojik kaynağı İran esatiridir. Bu alanın en önemli eseri ve temek kaynaklarından biri de
Şâhnâme’dir. Burada yer alan mitolojik ve tarihi kişilikler, Divan şiirinde
çokça zikredilmiştir. Aslı altmış bin beyit olan ve tamamı Prof. Dr. Nimet
Yıldırım tarafından Türkçeye çevrilen Şâhnâme kahramanlarının hayat ve
maceralarını da Fars Mitolojisi Sözlüğü’nden ayrıntılı olarak öğreniyoruz.
Bu mitolojik ve efsanevi şahsiyetlerin mitolojik motif orjinlerinin tespiti
veya hangi ulusun kültür dağarcığında veya hangi coğrafyada yer aldığı
bilgilerini de Fars Mitolojisi Sözlüğü’nde buluyoruz. Bütün bunların yanında Şâhnâme kahramanlarının izlerini Veda, Upanişadlar gibi Hint-Aryan, Zend-Avesta gibi İran Aryanlarının kutsal metinlerindeki izlerini
“eski dünyanın yeniden keşfi” olan Fars Mitolojisi Sözlüğü’nde görüyoruz.
Zerdüşt ve onun kutsal kitabı Avesta ve bunlarla ilintili olan ateş kültünün hem İran coğrafyasına hem de İran kültürüne damga vuran bir olgu
olduğunu görmemizin yanında, İran geleneklerini, dinsel ve tarihsel riva-
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yetlerini asırlarca koruyan ve sonraki nesil ve çağlara aktaran, Fars söylencelerinde yer alan birçok efsanenin tarih sayfasından silinip gitmesine
engel olan Dînkerd, Bundahişn, Zatsparam, Zend, Yâdgâr-ı Zerîrân,
Hudâynâme, Kârnâme-yi Erdeşîr gibi birçok kişinin isimlerini bilmediği
bu eserlerin Fars mitolojisi açısından son derece önemli olduğunu yine
eseri okuyarak öğreniyoruz.
Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve büyük tanrı Ahura Mazda’dan
Restâhîz mitlerine, ilk insan ve ilk hükümdar ve de tarihin onunla başlatıldığına inanılan Keyûmers’ten mazdeizmin meleklerini ve ölümsüz kutsallar İmşâspendâ’lara, hükümdan Sâm’dan Zâl’ı besleyip büyüten Simurg’a, Serv-i Feryûmed’en Serv-i Keşmir’e, âb-ı hayât’tan Zulumât-ı
Selâs’a, kemân-ı Rüstem’den Âreş-i kemângîr’e, Sede Bayramından Kûse
Bernişîn’e, Çinvâd köprüsünden Sebelân’a kadar uzayan bir seyahati,
Fars Mitolojisi Sözlüğü’nde okuruz ve ateşin bulunuşuna, şarabın icadına
şahit oluruz, yer küreye sığan unsurlardan başka kozmik alandaki unsurları da görürüz.
Eserdeki bu zenginlik ve temel kaynaklara başvurularak bizlere sunulanlar, kışın soğuğunda içimizi ısıtan, yazın sıcağında ise serinleten bilgiler gibidir. Efsanevi su olan “ab-ı hayat” ta da aynı durum mevcuttur. Efsanevi suyun Gılgamış destanı boyutu verilmiş, Fenikeliler’in İskender
hikâyesinde bunu nasıl yorumladıkları da belirtilmiştir. Bunun Süryanice
versiyonunu gördüğümüz gibi, İslam kaynaklarındaki versiyonunu da
görmekteyiz. Efsanevi suyun Musa ve Hızır kıssası bağlamında Kur’ân’da
nasıl yer aldığı, Ortaçağ Avrupası’nda “fountain of yonth” nasıl arandığı
yine elimizdeki eserden öğreniyoruz.
Efsanevi suyun klasik Fars şairleri tarafından şiirlerde nasıl işlendiği,
yorumlandığı da sayfaların el verdiği ölçüde örneklendirilerek, bilgilerimize sunulmuştur. Yararlanmasını bilene Fars Mitolojisi Sözlüğü’nde önce
başlığı verilen kavramın tanımı yapılıyor. Sonra da kavramla ilgili dikey
ve yatay bilgiler, derinliğine ve genişliğine veriliyor. Kavramların ilk çıkış
noktası, farklı unsurların mitlerinde nasıl algılandığı, hangi coğrafya ve
coğrafyalarda yaşandığı, söylencenin edebi boyutu, şiire yansıması varsa
mazmun ve mefhum olarak nasıl ele alındığı, duygu ve hayallerde nasıl
ifade edildiği gösterilmiştir. Araya serpiştirilen minyatürler de bizlere tarih öncesi nostaljisini yaşatır ve düşündürür. İnce işçilik gerektiren eserde
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kavramların sonlarında o kavramla ilgili verilen kaynak eser ve sayfa numaraları ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için de “bulunmaz Bursa kumaşı” gibidir.
Dizin, kitaptan kolaylıkla yararlanabilmemiz için eserin “can damarı”
hüviyetinde, genel kaynakça da onlarca eserin taranıp böyle bir çalışmanın ortaya konmasının zorluğunu ve alana yatkınlığını göstermede, bizlere bir fikir vermektedir.
Mitoloji gibi bir bilim dalının geniş bir alanı içerisinde barındıran konuların dizaynı; kapsamlı bilgiye, Arapça, Farsça ve İngilizce kaynakları
yorumlayacak dil zenginliğine sahip olmayı gerektirir. Eserin tümüne
baktığımızda, yazarın donanımlı olduğunu, böyle önemli bir eseri yazması onun bilgi ve alan yetkinliğini gösterdiği gibi birkaç dilde kaynakları
kullanma becerisine sahip olduğunu da göstermektedir. Fars Mitolojisi
Sözlüğü Fars mitolojisinin bir tür envanterlerini çıkarıyor. Yıldırım daha
çok bu envanterde Fars kaynaklarını kullanmış; bunun sebebi de elbette
söz konusu mitlerin o ülkenin insanlarına ait olması. Kitapta yer alan zengin Farsça kaynakların yazarları, sahalarında üstat olmuş, Batılı bilim
adamları tarafından da tanınan ve bilinen şahsiyetleridir. Ayrıca Doğu
mitleri için zengin, tarihsel ve öncel kaynak olmuş eserler de Fars Mitolojisi
Sözlüğü’nde gereken yerlerde tahta oturan sultanlar gibi yerlerini almışlardır. Taberî, Câhız, Seâlibi, Yakut Hamevî, İstahrî, Kazvinî, İbn Haldun
gibi zirve isimlerin birer klasik olmuş eserleri, yıldızların gökyüzünü aydınlattığı gibi, kitaba bilgisel parlaklık veriyor. Batı’nın tanıdığı Herodot,
J. Lazerd, Artur Christense, Eliade gibi simalar, Ahmet Talat Onay, Orhan
Hançerlioğlu, Azra Erhat, İskender Pala, Ahmet Cevizci gibiler de bizim
bildiklerimiz ve aşinalarımız olarak, Fars Mitolojisi Sözlüğü’ndeki yerlerini
almışlardır. Bilinen Doğulu ve Batılı kaynaklar, birbirlerine söz vermiş
gibi Fars Mitolojisi Sözlüğü’nde buluşarak, bütüncül olarak bizlerin bilgisine sunulmuştur.
Yıllarca aynı coğrafyayı paylaştığımız, İran-Turan savaşlarını yaşadığımız, İslam medeniyetini birlikte kurduğumuz bir ulusun bizi de ilgilendiren pek çok mitlerden ne kadar habersiz olduğumuzu veya bilgi olarak
bu kadarına sahip olmadığımızı göstermesi açısından, bu eser önemlidir.
Boşluğumuzu ve eksiğimizi bir taraftan görürken üzüldük, diğer taraftan
bilgilerle bilim dağarcığımız dolarken sevindik. Turan adı geçtiği için bizi
de ilgilendiren bir husus, bir söylence de olsa, Âreş-i Kemângîr’in,
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Âmul’dan Merv şehrine ok atarak, İran-Turan sınırını belirlemesi, son derece fantastik bir olgudur.
Bir kuyumcu titizliğiyle hazırlanan, akıcı ve güzel bir Türkçe ile sunulan, uzun yılların ve büyük bir emeğin ürünü olan Fars Mitolojisi Sözlüğü
ile Yunan mitolojisinin tahtının sallandığını görür gibi oluruz. Aslında
başta söylemem gerekirdi ama sonda söyleyeyim. Fars Mitolojisi Sözlüğünü mutlaka okumalısınız. Bunu okurken hayata farklı bir gözle bakmanın büyük keyfini duyacaksınız. Üstelik hem bilimsel, hem de büyük bir
aşkla ve şevkle yazılmış bir kitap.
Tebrikler Yıldırım… Yayınevi olarak teşekkürler Kabalcı…

HALİD ZİYA UŞAKLIGİL, MAİ VE SİYAH, (HAZ. PROF. DR. MEHMET
KANAR) İSTANBUL 2017
ARŞ. GÖR. DENİZ ERÇAVUŞ 

Edebiyât-ı Cedîde (Servet-i Fünûn)’ye mensup romancı ve yazar Halid
Ziya Uşaklıgil (1865-27 Mart 1945) Eyüp’te doğdu. Mercan Mahalle Mektebi, Fatih Askeri Rüşdiyesi, İzmir Rüşdiyesi, Mechitariste Okulu’nda
(1883) okudu. Avukat Auguste de Jaba’dan yabancı dil, Ermeni kâtip Antuan’dan matematik dersleri aldı. İçindeki okuma aşkıyla telif ve tercüme
edebi eserleri okudu. Bir taraftan da çeviriler yapmaya, makale, hikâye ve
romanlarını yazmaya başladı. İzmir Rüşdiye ve İdadisinde öğretmenlikle
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başladığı görevine çeşitli devlet memurluklarıyla devam etti. Darülfünun’da Batı edebiyatı dersleri verdi. Öte yandan Sahne-i Osmanî, Türk
Derneği, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi oldu. Darülbedayi’nin ilmi heyetinde görev aldı. Kısa süreli olsa da Nevruz dergisini ve Hizmet gazetesini çıkardı. Ayrıca döneminin birçok önemli gazete ve dergilerinde
eserlerini, yazılarını yayımladı. Edebiyat-ı Cedide yazarı olarak dönemin
bütün edebi simalarıyla tanıştı, bazılarıyla işbirliği yaptı. (Kerman, 2012:
227-228) Cumhuriyet döneminde sessiz bir hayatı yeğleyen ve bütün zamanını yazınsal faaliyetlerle sürdüren Halid Ziya, 1945 yılında İstanbul’da öldü. 150’den fazla hikâye ile altı romana imza atmış, tiyatro, şiir,
hatıra, makale ve çevirileriyle arkasında altmış kadar kitap bırakmıştır.
Türk edebiyatında romancılığın edebi manifestosu hükmündeki Mai ve
Siyah (1896, 1914, 1938) romanıyla kahramanların iç dünyasına girdi, ayrıntılı ruh tahlilleri yaptı. (Kanar, 2017: 9)
Halit Ziya Uşaklıgil 1897 yılında yazdığı Mai ve Siyah adlı romanın adı
simgeseldir. Mai, romanın kahramanı, Ahmet Cemil’in umutlarını ve düşlerini, siyah, bu umutlarının ve fantezilerinin kırılışını simgeler. Roman;
mavi ve siyah arasında bocalayan, ikilem içinde kalan, mücadele eden ve
bu mücadeleden yenik çıkan Ahmet Cemil’in yaşamından bir bölümü anlatır. Romanda gerek başkahramanın canlandırılışında, gerek betimlemelerin şiirsel yapısında da romantizmin etkisi görülür. (https://www.insanokur.org/mai-ve-siyah-halit-ziya-usakligil/24.01.2018/21:00)
Türk edebiyatının Batı edebiyatı ölçülerine göre ilk romanı olarak kabul edilen Mai ve Siyah tefrika olarak (1896-97) ve daha sonra kitap halinde yayımlandığında (1901, 1914-1915) büyük ilgi görmüştü. Dilindeki
ağdalı üsluptan dolayı yazar yıllar sonra, metnin özüne dokunmadığını
belirterek sadeleştirme yoluna gitmişti. (1938) Sadeleştirilmiş metin üzerinden yeni baskıları gerek parantez içine açıklama koyma, gerek sadeleştirme yöntemiyle yapılagelmiştir. (Kanar, 2017: 8) Mehmet Kanar, bu çalışmada eserin iki farklı basımı arasında birçok fark gördüğü için 1313
(1897-98) musavver/resimli baskı (Âlem Matbaası, İstanbul) ve 1330 (1914)
(Muhtar Halit Kütüphanesi, Matbaa-yı Hayriye ve Şürekası, İstanbul) baskısını esas alarak çevrimyazı yoluna gitmiştir. Bugün anlaşılması zor gelen bütün kelimeler, Farsça, Arapça tamlamaların karşılığı geçen kelimenin veya tamlamanın yanında köşeli parantez içinde verilmiştir. Böylelikle okuyucular için günümüz diline daha yakın hale getirilmiş ve anlaşılması kolaylaştırılmıştır.
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MEHMET RAUF, EYLÜL, (HAZ. PROF. DR. MEHMET KANAR) İSTANBUL 2017
ARŞ. GÖR. DENİZ ERÇAVUŞ 

Servet-i Fünûn dönemi hikâye ve romancısı Mehmet Rauf 12 Ağustos
1875’te İstanbul Balat’ta doğdu. İlköğrenimini Defterdar Mahalle Mektebi’nde tamamladıktan sonra; Eyüp Rüşdiyesi, Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’ni bitirip 1894 yılında teğmen rütbesiyle Bahriye Mektebi (Deniz
Harp Okulu)’nden mezun oldu. Girit Adası’nda görev yaptıktan sonra İstanbul’a atandı. 1905 yılında Mekteb-i Harbiye’de öğretmenliğe atandı. II.
Meşrutiyet'ten sonra imzasız olarak yayımladığı Bir Zambak'ın Hikâyesi
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adlı pornografik romanının 1910 yılında yasaklanıp toplatılmasının ardından askeri mahkemece altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve askerlikle ilişkisi tamamen kesildi. Mehmet Rauf, 1926’da geçirdiği kısmi felcin ardından 1928 yılındaki ikinci felç ile yatağa düştü. Hastalığının ilerlemesi sonucu kaldırıldığı hastahanede 23 Aralık 1931 tarihinde hayatını kaybetti.
(Tarım, 2003: 515-516)
Öğrencilik yıllarında Türk ve Batı edebiyatının önemli eserlerini okumaya başlamış olan Mehmet Rauf, askeri okullarda Fransızca ve İngilizcesini de ilerletmişti. Yaptığı çeviri ve adapte çalışmalarıyla hem Türkçeye
hâkimiyeti artıyor, hem edebi zevki gelişiyordu. Fransız realist yazarlarının ve daha sonra Halit Ziya Uşaklıgil’in etkisinde kalarak hikâye ve roman telifine yöneldi. Mehmet Rauf ordudan çıkarıldıktan sonra yayın hayatına atıldı. 1920 yılında Şule Neşriyat Evi’ni kurdu. Dönemin çeşitli dergilerinde makaleleri yayımlandı, bazı eserleri tefrika edildi. Ayrıca dört
adet kadın magazin dergisi çıkardı. Buradaki yazılarında kadın sorunlarına el attı. Tiyatro ile yakından ilgilenmekle kalmadı, çeviri ve adapte çalışmalarının yanı sıra Sahne-yi Osmaniye ve Darülbedayi yönetiminde de
görev aldı. Yazarın birçok eseri yayımlandıysa da, henüz tefrika halinde
kalan eserleri vardır. Eylül Mehmet Rauf ’un en önemli eseridir. Türk edebiyatındaki ilk psikolojik roman olarak tanınır. (Kanar, 2017: 5)
İlk defa 1900-1901 yılları arasında Servet-i Fünun dergisinde tefrika
edilen Eylül’ün kitap halinde ilk baskısı 1901 yılında yapılmıştır. Fransız
romantizminden etkilenen Mehmet Rauf trajik bir aşk hikâyesini, kişilerin
iç bunalımlarını, çatışmalarını, duygusal yoğunluklarını büyük bir dil
zenginliğiyle ortaya koyarken insan ruhunu etkileyen doğayı ve
mekânları da şiirsel bir güzellikle betimler. (https://www.insanokur.org/ilk-psikolojik-romani-eylul-mehmet-rauf/24.01.2018/20:00)
Mehmet Kanar, Eylül romanını yayıma hazırlanırken şu üç baskısını
esas almıştır. Mehmet Rauf, Eylül, Musavver Servet-i Fünun gazetesine
tefrika edildikten sonra tab’olunmuştur, İstanbul, Âlem Matbaası, Ahmet
İhsan ve Şürekası, 1317 (1902), 392 sayfa. Mehmet Rauf, Eylül, Edebiyat-ı
Cedide Kütüphanesinin Altıncı Kitabı, İkinci Tab’, Muhtar Halit Külliyatı,
Adet:14, Teshîl-i Tıbâat Matbaası, İstanbul, 1331 (1915- 16), 428 sayfa.
Mehmet Rauf, Eylül, Üçüncü Tab, Altıncı Bin, Sahip ve Naşiri İkbal Kütüphanesi Sahibi Hüseyin, Orhaniye Matbaası, 1341/1925, 428 sayfa. Birinci baskıdaki bazı dizgi hataları ikinci ve üçüncü baskılarda düzeltilmiş-
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tir. Mehmet Kanar’ın bu çalışma esnasında fark ettiği üzere; Türk edebiyatı klasikleri arasında ilk kapsamlı psikolojik roman özelliğini taşıyan bu
eserde derin ruh tahlilleri, manzara tasvirleri yapılırken Farsça tamlamaların sayısı bir hayli fazla kullanılmıştır. Bununla beraber Arapça tamlama
sayısı çok azdır. Arapça, Farsça kökenli bazı kelimeler artık bugün eskimiş, kullanımdan düşmüş veya anlaşılmaz olmuştur. Mehmet Kanar bu
durumu göz önünde bulundurarak bu eskimiş kelimeleri ve tamlamaları
bilmeyen okuyucular açısından eserin daha anlaşılır olması için, eserin ilk
baskısındaki aslını korurken güç kelimelerin ve tamlamaların yanına bugünkü karşılıklarını köşeli parantez içinde alarak vermiştir. Ayrıca açıklanmaya ihtiyaç olan yerlerde dipnot düşme yöntemine başvurmuştur.
(Kanar, 2017: 9-10) Kanar’ın bu titiz çalışması sonucu eserin edebiyat ilgilileri için yararlı olacağını düşünüyoruz.
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FERÎDÜDDÎN ATTÂR, ESRÂRNÂME, (ÇEV. PROF. DR. MEHMET KANAR)
İSTANBUL 2017
ARŞ. GÖR. DENİZ ERÇAVUŞ 

İranlı meşhur şair ve mutasavvıf olan Ferîdüddîn Attâr’ın hayatı hakkında kaynakların verdiği bilgiler çok farklı ve yetersizdir. Horasan Selçuklularının son zamanlarında, büyük bir ihtimalle 537-540 (1142- 1145)
yılları arasında Nişabur’da dünyaya gelmiştir. Eczacılık ve tıp ilmiyle
meşgul olduğu için “Attâr” lakabını almış ve bu lakapla meşhur olmuştur.
Eserlerinden anlaşıldığı üzere gençliğinde sadece attarlıkla ilgilenmemiş
aynı zamanda ilim tahsil etmiş, tasavvufi bilgiler edinmiş ve çeşitli şeyhlere hizmet etmiştir. (Şahinoğlu, 1991: 95)
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Attâr’ın eserleri incelendiğinde edebî hayatı üç döneme ayrılabilir. Birinci döneminde usta bir hikâyeci kimliğiyle karşımıza çıkar. Eserlerin
kurgusu, işlenişi, dili sağlamdır. Mantıku’t-tayr (Kuş dili), Musibetnâme,
İlahînâme, Esrârnâme, Muhtarnâme, Dîvân gibi manzum eserlerinin yanısıra, bugün hâlâ kaynak eser özelliğini yitirmeyen mensur yapıtı Tezkiretu’l-evliyâ (Velîler Ansiklopedisi) birinci döneme aittir. İkinci dönemde
dış dünyaya, insanlara karşı ilgisiz, Tanrı’da yok olmayı hedefleyen bir
sûfi olarak görünen Attâr, bıktırıcı tekrarlardan kendini kurtaramaz. Uşturnâme, Cevheru’z-zât, Mansurnâme gibi eserleri bu döneme aittir.
Üçüncü dönem, Attâr’ın yaşlılık yıllarına rastlar. Eserlerinde kurgu, düzen, üslup gevşemeye başlar. Mazharu’l-acâyib ile Lisânu’l-gayb mesnevileri bu dönemin ürünüdür. (Kanar, 2017: 3)
Türk edebiyatı üzerinde önemli etkileri olan Ferîdüddîn Attâr’ın
Esrârnâme adlı eseri ve diğer mesnevileri birçok defa Türkçeye tercüme
edilmiştir. Öte yandan doğu bilimcilerin ilgisini çeken Attâr üzerinde en
kapsamlı inceleme ve metin neşri, İstanbul Üniversitesi’nde Şarkiyat Enstitüsü’nü kuran ve şarkiyat çalışmalarını bir sisteme sokan Prof. Dr. Helmut Ritter tarafından yapılmıştır. Yazar Attâr hakkında Das Meer der Seele
(Ruhlar Denizi) adlı kıymetli bir eser kaleme almıştır. (Kanar, 2017: 3-4)
Doğu klasikleri arasında yer alan Esrârnâme (Sırlar Kitabı), yazıldıktan sonra birçok Fars ve Türk şairini etkilemiştir. Mevlânâ’nın çocuk yaşta
iken edindiği bu kitabın onda bıraktığı izler Mesnevî’ye aynen yansımıştır. Daha önce aynı tarzda yazılan ve İranlı şair Senâî-i Gaznevî’ye ait
Hadîkatu’l-hakîkat (Gerçeğin Bahçesi) da bu eserin kaleme alınmasında
etkili olmuştur. İşlenen bazı konularda Hayyam etkisi açıkça görülmektedir. Attâr’ın edebî hayatının birinci ve en verimli döneminde kaleme alınan bu tasavvufî mesnevî, sembollerle, üstü kapalı ibarelerle doludur.
(Kanar, 2017: 11)
Mehmet Kanar, her beytin nazmen çevirisini yapmıştır. Tasavvuf terminolojisine ait kelimelere dokunmadan, serbest vezinle, mümkün olduğu kadar kafiye tutturarak, herkesin anlayabileceği bir âşık edebiyatı
dilini tercih etmiştir.
Kanar çeviri esnasında eserin iki bilimsel neşrinden faydalanmıştır. İlki
Dr. Seyyid Sâdık-ı Govherîn tarafından yapılan tenkitli neşirdir:
Esrârnâme, Şeyh Ferîdüddîn Attâr-i Nîşâbûrî, tashîh-i Doktor Seyyid
Sâdık-i Govherîn (1293-1376), İntişârât-i Zuvvâr, çâp-i şeşom (altıncı
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baskı), Tahran 1384, 436 sayfa. Kanar’ın çeviri sırasında daha çok yararlandığı diğer eser ise Esrârnâme, Attâr, Ferîdüddîn Muhammed bin
İbrâhîm-i Nîşâbûrî, Mukaddime, Tashîh ve Ta’lîkât-i Muhammed Rızâ
Şefî’î-i Kedkenî, İntişârât-i Sohen, Tahran, 1386 (2010), 598 sayfa. Profesör
Kedkenî Attâr’ın hemşehrisi olduğundan, o bölgede henüz Attâr’ın yaşadığı döneme ait kültürün ve bazı kelimelerin aynen veya değişikliğe uğrayarak yaşadığını biliyor. Beyitlerin açıklamaları sırasında sık sık bu
avantajını kullanarak mukayese yoluna gitmiştir. (Kanar, 2017: 12)
Bu neşirlerin açıklamalar bölümünde bahsi geçen semboller ve üstü
kapalı ibareler izah edilmeye çalışılmışsa da bazı yerlerde Esrârnâme’yi
yayımlayanlar da işin içinden çıkamamışlardır. Zaman zaman basit bir
konu veya kelime uzun uzun tefsir edilirken, çapraşık ve üstü kapalı ifadeler ya atlanmış ya da bir iki cümleyle geçiştirilmiştir. (Kanar, 2017: 1112)
Kanar, metnin çevirisini yaparken esas aldığı Farsça iki tenkitli neşrin
notlandırmalarından da yararlanarak oluşturduğu eser ile ilgili bir sözlük
ve Attâr’ın Esrârnâme’deki görüşlerinin yer aldığı ayrı bir bölümü eserinin sonuna eklemiştir. Böylelikle Esrârnâme’nin okuyucular tarafından
daha anlaşılır olması sağlanmıştır. Bu çalışmanın özellikle edebiyat ve tasavvuf alanında ilgililer için faydalı olması, gelecekte edebiyat ve tasavvuf
alanlarında yapılacak olan çalışmalara kaynak bir eser olarak kullanılması
için Mehmet Kanar’ın çabası ve emeği sonucu hizmete sunulmuştur.
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ULU ÂRİF ÇELEBİ’NİN FARSÇA DİVANI VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ (ÇEV. PROF.
DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY)
ŞEYDA ARISOY 

Yaklaşık yedi asır boyunca Anadolu’da yaşamış, zengin bir kültür ve
edebiyat birikimine sahip olan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî aile fertlerinden, Sultan Veled’in oğlu Ârif Çelebi’nin Farsça Divanı, Prof. Dr. Veyis
Değirmençay tarafından tenkitli metni kurularak Türkçeye çevrildi. Giriş
kısmında Ulu Ârif Çelebi’nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilen kitapta, Farsça metinler ve Türkçe çevirileri bir arada yazılarak, okuyuculara metinleri karşılaştırma imkânı sunulmuştur. Değirmençay’ın
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tenkitli divan çevirisi, daha önce yapılan çalışmalar ve tezler de incelenerek hazırlanmıştır. Çeviride geçen bazı önemli hususlar Sonnotlar kısmında açıklanarak; giriş ve çeviride geçen özel isimler için de dizin oluşturulmuştur.
Ârif Çelebi, 8 Zilkade 670’de Konya’da dünyaya gelmiştir. Annesi,
Mevlânâ’nın halifesi Selâhaddîn-i Zerkûb’un kızı Fâtıma Hatun, babası
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin büyük oğlu Bahâeddin Muhammed Sultan Veled’dir. Ârif Çelebi, bir gezgin gibi Anadolu’yu ve bugünkü Batı
İran topraklarını karış karış gezmiş; gittiği yerlerde devlet başkanları,
emirler, âlimler, şeyhler ve diğer ileri gelenlerle, hatta onların eşleri ve kızlarıyla, Müslüman olsun olmasın herkesle oturup kalkmış; yeri gelmiş etrafındakilerle sohbet etmiş, onlara yol göstermiş, yeri gelmiş onlarla sözlü
ve fiilî kavgalar etmiş, olaylar çıkartmış; Mevleviliğin geniş bir coğrafyada
benimsenmesini sağlamış ve birçok Mevlevihane açılmasına katkıda bulunmuş, oralara halifeler atamış; bu tarikatın özel bir simgesi olan semayı
gittiği yerlerde icra etmiş nevi şahsına münhasır bir kişidir.
Arif Çelebi; dedesi Mevlânâ ve babası Sultan Veled’in eserlerini okumuş; onların şiirlerine nazireler yazmaya çalışmış; hatta onlardan tazminlerde bulunmuş ve gazel, kaside, rubai, kıta ve müfret beyitlerden oluşan
Farsça bir divan yazmıştır. Ârif Çelebi’nin bilinen tek eseri; 3 kaside, 125
gazel, 79 rubai, 1 kıta ve 2 müfret beyitten oluşan bu divanıdır. Farsça tenkitli metni ve Türkçe çevirisiyle bu eser tüm kitapseverlerin ilgisine sunulmuştur.
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İRAN EDEBİYATI “BAŞLANGIÇTAN İSLAMİYET’E KADAR” (PROF. DR. NİMET
YILDIRIM)
ŞEYDA ARISOY 

İran’da İslâm öncesi dönemlere ait geniş ve derin bir kültürel birikimi tanıtmayı konu alan, “İran Edebiyatı” kitabı Prof. Dr. Nimet
YILDIRIM’ın kalemi, Prof. Dr. Mehmet KANAR’ın takdimiyle alanındaki
büyük boşluğu doldurmak üzere okuyucularına kavuşmuştur. İki ana bölümden oluşan “İran Edebiyatı”, ilk bölümünde İran Dillerini, ikinci bölümünde ise İslam öncesi İran Edebiyatını konu almaktadır.
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İran tarihi, uygarlığı, dilleri ve edebiyatını konu alan çalışmalarda,
başlangıçtan günümüze kadar izlenen gelişmeler genellikle; “İslâm öncesi” ve “İslâm sonrası” olmak üzere birbirinden ayrı iki devrede ele alınır. İslâm öncesi devre, tarihin başlangıcından 31/652 yılında İranlıların
İslâmiyet’i kabul etmeğe başladıkları günlere kadar devam eden uzun bir
zaman dilimini kapsar. Bu dönemler, belli tarihsel süreçlerde bu coğrafyada egemenlik sürmüş sırasıyla; Medler, Ahâmenişler, Selevkîler, Eşkanîler ve Sasanîler hanedanlarının isimleriyle adlandırılır.
Dünya edebiyatları, özellikle de doğu kültürel birikimi içerisinde
dikkate değer bir konuma sahip İran edebiyatı yaklaşık 3.000 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Zamansal açıdan İran edebiyatının kökenleri, Zerdüşt’ün yaşadığı dönemlere dayanırken coğrafi sınırları da: Orta
Asya’dan, Afganistan, Hindistan ve İran içlerine, oradan da Anadolu’ya
kadar uzanan bölgeleri içine alır. İran dil ve edebiyatı bakımından daha
önceki dönemlerden çok daha zengin olan Sasanîler döneminden günümüze çeşitli kitaplar, şiirler, şarkılar ve yazılar aktarılmıştır. Mevcut tarih,
coğrafya, dinî şiir, Avesta tefsirleri ve daha başka konularda yazılmış birçok yapıtın dilinin İslâm sonrası Farsçasına benzerliği, Farsça’nın klasik
şekliyle modern dil arasındaki ortak ve farklı yönlerinin tespitinde ışık
tutmaktadır.
İran tarihi, kültür ve uygarlığı, Eski İran dinleri, İran dilleri tarihi,
İran edebiyatı gibi konularda yazılmış birinci dereceden eserlerin kaynak
alındığı bu eser, ülkemizde alanından yapılan ilk çalışma olarak araştırmacılara da ışık tutmaktadır.
KAYNAKÇA
YILDIRIM, Nimet, İran Edebiyatı “Başlangıçtan İslamiyet’e Kadar”, Pinhan
Yayıncılık, İstanbul 2017.

FARSÇA SÖZDİZİMİ (PROF. DR. NİMET YILDIRIM)
ŞEYDA ARISOY 

Artırılan örnekleriyle, yapılan yeni düzenlemelerle zenginleştirilen
Farsça Sözdizimi beşinci baskısıyla başta “Fars Dili ve Edebiyatı Bölümleri”
olmak üzere, “Türk Dili ve Edebiyatı” ve “Tarih” bölümleriyle “İlahiyat
Fakülteleri” ve diğer eğitim kurumlarında lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin ihtiyacını karşılamak için Prof.
Dr. Nimet YILDIRIM tarafından yeniden hazırlanmıştır. “Farsça cümle
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yapıları”, “cümle türleri” ve “cümle tahlilleri” konularındaki ayrıntılı anlatım düzeni ve örnekleme sistemiyle ilk basımından itibaren alanında
önemli bir boşluğu doldurmuştur.
Çalışmada temel kaynak olarak, Ahmed-i Şifâî’nin, Farsçanın sözdizimi konusunda zengin içeriği, ayrıntılı açıklamaları ve örnekleriyle şimdiye kadar bu dalda kaleme alınan eserlerin en önemlisi olarak kabul edilen Mebânî-yi İlmi-yi Destûr-i Zebân-i Fârsî adlı çalışması kullanılmıştır. Ayrıca Hasan Mahmudzâde’nin, Farsça basit cümleler konusunda önemli
bilgilere yer veren “Fars Dilinin Sade Cümle Sentaksı”, Pervîz Nâtil-i Hânlerî’nin Târîh-i Zebân-i Fârs ve Destûr-i Zebân-i Fârsî adlı eseri, Hasan-i Enverî ile Hasan Ahmedî-yi Givî’nin birlikte hazırladıkları Destûr-i Zebân-i
Fârsî kitabı başta olmak üzere kaynakçada verilen diğer eserler yer almaktadır. Farsça Sözdizimi’nde, Farsça cümleler ele alınırken bütün dilbilgisi
terimleri Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilerek konuların daha kolay anlaşılması amaçlanmış, bu konuda Hikmet Dizdaroğlu’nun, “Türkçe Sözdizimi”ni konu alan Tümcebilgisi ile Haydar Ediskun’un, Türkçe Dilbilgisi
adlı eserlerine başvurulmuştur.
Farsça Sözdizimi, beş bölümden oluşmakta ve bu bölümlerde sırasıyla
şu konular ele alınmaktadır: Birinci bölüm: Cümle, cümlenin tanımı ve
özellikleri. İkinci bölüm: Cümlenin ögeleri. Üçüncü bölüm: Cümle türleri.
Dördüncü bölüm: Basit cümleler ve türleri. Beşinci bölüm: Bileşik cümleler ve türleri.
Her konunun örneklerinden bir bölümü Türkçe'ye çevrilerek hem çeviri tekniği açısından ilgililere kolaylık sağlaması hem de Farsça cümlelerle Türkçe çevirilerinin karşılaştırılarak daha yararlı olması hedeflenen
Farsça Sözdizimi şimdi beşinci baskısıyla ve yepyeni formatıyla artık okuyucularına kavuştu.
KAYNAKÇA
YILDIRIM, Nimet, Farsça Söz Dizimi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2017.

